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 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance management system: PMS)  วฒันธรรมองคก์าร (Organizational culture) ความผกูพนั
ต่อองคก์าร (Organizational commitment)  และผลการปฏิบติังาน (Performance)  ทั้งในระดบับุคคล
และระดบัองค์การของการประปาส่วนภูมิภาค  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในภาพรวมไวท่ี้  
1,463  คน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ยคือ  กลุ่มส านกังานใหญ่และกลุ่มในส่วนภูมิภาค  แลว้จึงใช้
แบบสอบถามซ่ึงพฒันาข้ึนเป็นการเฉพาะส่งไปถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีปฏิบติังานอยูใ่น  338  หน่วยงาน
ทัว่ประเทศ  โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นประกอบกบัการก าหนดขนาดตามสัดส่วน  จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลซ่ึงไดรั้บการคดักรองแลว้จ านวน  996  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 68.08  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
มาวิเคราะห์ผา่นโมเดลสมการโครงสร้างโดยโปรแกรมทางสถิติ  ผลการวิเคราะห์เบ้ืองตน้บ่งช้ีว่า 
ตวัแบบสมการโครงสร้างท่ีใชมี้ความกลมกลืนกบัขอ้มูลท่ีรวบรวมมาเป็นอยา่งดี  ผลการวิเคราะห์
ในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างพบว่า  1) ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานไม่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังานในภาพรวม  อยา่งไรก็ตาม  ในระดบัแยกยอ่ยปรากฏวา่ทั้งผลการปฏิบติังานระดบับุคคล 

(Individual performance)  และผลการด าเนินงานระดบัองค์การ (Organizational performance)  

ต่างไดรั้บอิทธิพลจากระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน  โดยส่งผลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน
ระดบัองค์การ  แต่กลบัส่งผลทางลบต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล  2) ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานกับวฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง  3) ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  4) วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารในระดบัสูง  5) วฒันธรรมองคก์ารส่งอิทธิพลทางออ้มถึงผลการปฏิบติังานผ่านความ
ผกูพนัต่อองค์การ  และ  6) ความผูกพนัต่อองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน  ทั้งน้ี  โมเดล
สมการโครงสร้างตามกรอบวิจยัและขอ้สมมติฐานหลกัมีอ านาจในการท านายหรืออธิบายความ
แปรปรวนของผลการปฏิบติังานและความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีร้อยละ 87  และ  39  ตามล าดบั 
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 ผลการวเิคราะห์ยงัพบอีกวา่ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง (n=996)  ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานส่งอิทธิพลทางลบต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคล (Individual performance)  โดยในกลุ่ม
ตวัอย่างจากส่วนภูมิภาค (n=631)  ค่าอิทธิพลดงักล่าวอยู่ท่ีร้อยละ 59  ส่วนในกลุ่มตวัอย่างของ
ส านักงานใหญ่ (n=365)  นั้น  ค่าอิทธิพลดงักล่าวกลบัไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  ในขณะท่ีผลการ
ด าเนินงานระดบัองค์การ (Organizational performance)  นั้น  กลบัเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม  
กล่าวคือ  ในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง (n=996)  ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการด าเนินงานระดบัองค์การ  โดยในกลุ่มตวัอย่างของส านักงานใหญ่ (n=365)  
ค่าอิทธิพลของระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานที่มีต่อผลการด าเนินงานระดบัองค์การอยู่ท่ี
ร้อยละ 80  โดยแทบไม่พบค่าอิทธิพลดงักล่าวในกลุ่มบุคลากรของส่วนภูมิภาค (n=631) เลย 
ดงันั้น  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของการประปาส่วนภูมิภาค  จึงมีความโดดเด่นในการ
เสริมสร้างผลการด าเนินงานระดับองค์การ  อย่างไรก็ตาม  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน
ดงักล่าว  ยงัไม่สามารถผลกัดนัผลการปฏิบติังานระดบับุคคลได ้ ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้แนะน า
บางประการเพื่อการบริหารไวด้ว้ยแลว้ 
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 The aim of this paper is to explore the relationship between performance management 

system (PMS), organizational culture, organizational commitment and performance - both 

individual and organizational performance - in the Provincial Waterworks Authority (PWA) by    

a structural equation modeling (SEM) analysis.  There were 1,463 samplers, with two subsample 

groups: Bangkok head office and provincial offices employees.  The collecting data tool was 

questionnaire, which was specifically designed and developed.  A stratified random sampling and 

proportional quota of all 338 PWA offices throughout the country was used.  The 996 usable 

respondents, 68.08 percent of sample size, were used in data analysis by statistical software.    

The results indicated a good fit between the hypothesized model and the sample data.                

For overall sample, the findings are: 1) PMS has an insignificant effect on overall performance.  

However PMS has a significantly positive effect on organizational performance, while it has a 

significantly negative effect on individual performance.  2) The correlation between PMS and 

organizational culture is at a high level.  3) Organizational commitment is insignificantly affected by 

PMS.  4) Organizational culture has a strong impact on organizational commitment.  5) Organizational 

culture has a significant indirect effect on organizational performance via organizational commitment.  

6) Performance is significantly affected by organizational commitment.  The variables in the 

structural model can explain 87 percent of the variance for performance and 39 percent of the 

variance for organizational commitment. 

 



(6) 

 

 

 The results of overall sample (n=996) analysis indicates that PMS has a significantly 

negative effect on individual performance.  For provincial offices samples (n=631), PMS has a 

significantly negative effect on individual performance at 59 percent explanation power, whereas 

for Bangkok office (n=365), this effect is insignificantly affected.  On the contrary, organizational 

performance is significantly positive affected by PMS in overall samples (n=996).  In Bangkok 

office (n=365), the effect of PMS on organizational performance is at 80 percent explanation power.  

However, in provincial offices samples (n=631), PMS has less effect on organizational performance.  

In addition, for the Provincial Waterworks Authority (PWA), PMS directly contributes to the 

achievement of business strategy, improves organizational performance, but PMS couldn’t drive 
individual performance. Some management recommendations are also included. 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัในกำรศึกษำ 

 

 การบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance management)  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัยิ่งต่อ
ความส าเร็จขององคก์าร (Gruman and Saks, 2011)  ในยุคสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว  องค์การตอ้งปรับตวัและแสวงหาแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะความสามารถ
ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั (Competitive advantage) 
(El-Farra and Badawi, 2012) สอดคลอ้งกบั Ree and French (2010: 245)  ท่ีกล่าววา่  องคก์ารใน
ศตวรรษท่ี 21 ต่างอยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดียวกนั  และต่างมีเป้าหมายพื้นฐานคลา้ยๆ กนั  คือท าอยา่งไร
จึงจะอยู่รอดได ้ ดงันั้น  ผลิตภณัฑ์และ/หรือบริการท่ีคงเส้นคงวาบนพื้นฐานของการควบคุมรายจ่าย
พร้อมๆ ไปกบัการเพิ่มรายรับ  เหล่าองคก์รจึงตอ้งเรียกหาลูกคา้ใหม่ๆ พอๆ กบัการรักษาฐานลูกคา้
เดิมไว ้ รวมทั้งกระตุน้ให้พวกเขาให้จบัจ่ายใช้สอยอย่างต่อเน่ือง  แมแ้ต่องค์การท่ีไม่แสวงหาก าไร 
(Not-for-profit organization) ก็อยู่ในสภาพการณ์ดงักล่าวเช่นกนั ดว้ยสภาพการณ์ดงักล่าวเช่นกนั  
การบริหารเชิง กลยุทธ์จึงทวีความส าคญัยิ่ง  และนัน่เป็นการตอกย  ้าความส าคญัของการบริหารผล
การปฏิบติังาน  ดว้ยคุณลกัษณะเด่นประการส าคญัของการบริหารผลการปฏิบติังานคือการเช่ือมโยง
บูรณาการผลการปฏิบติังานของพนักงานและทีมงานในระดับต่างๆ ขององค์การให้สอดคล้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององคก์าร (Aguinis, 2013: 2)  ในบริบทของ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การบริหารผลการปฏิบติังานถือเป็นแกนหลกัในการด าเนินงานเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั  โดยการประสานทุกการกระท าและผลลพัธ์ในระดบับุคคล
ให้สอดรับสนบัสนุนกบัเป้าหมายขององคก์าร (Noe, Hollenbeck, Gerhart and Wright, 2012: 340-341) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัหลากหลายช้ินอยา่งงานของ Huselid (1995)  Patterson (1997)  Guest (1998)  
และ  Holbeche (2005)  ท่ีต่างพุง่เป้าไปท่ีหน่ึงในกลไกการบริหารท่ีส าคญัเพื่อความอยูร่อดปลอดภยั
ขององคก์ารอยา่งการบริหารบุคลากร  ค าถามคือท าอยา่งไรให้การจดัการคนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ช่วยเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นให้กบัองคก์าร  และการบริหารผลการปฏิบติังานถือเป็น
ค าตอบท่ีดีท่ีเหมาะสม (Ree and French, 2010: 245) 
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 ในส่วนขององคก์ารภาครัฐแมไ้ม่ตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรงดงัเช่นภาคเอกชน  
แต่ก็มิอาจหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงได ้ ดว้ยแรงผลกัดนัจากภาวะเศรษฐกิจ  กฎเกณฑ์จากสถาบนั
ระดบัโลก การเมืองและค่านิยมอุดมการณ์ท่ีเปล่ียนไปตามยคุสมยัตั้งแต่ตน้ทศวรรษท่ีเกา้สิบเป็นตน้มา 
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการบริหารรัฐกิจอยา่งต่อเน่ือง  ปัจจุบนัการน าเคร่ืองมือทางการบริหารท่ี
ประสบความส าเร็จจากภาคเอกชนเขา้มาใชใ้นกิจการภาครัฐกลายเป็นเร่ืองปกติ  โดยเฉพาะดา้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานและระบบการจดัสรรรางวลัให้กบัผูบ้ริหารซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีผลลพัธ์ในจาก
การด าเนินงานมากข้ึน (Azzone and Palermo, 2011)  แนวโนม้ท่ีส าคญัและเห็นไดช้ดัในการบริหาร
รัฐกิจใหม่คือการวดัผลการปฏิบติังาน (Performance measurement)  เพื่อผลกัดนัให้เกิดประสิทธิภาพ 
(Efficient)  ประสิทธิผล (Effective)  และความตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Accountability) 
(Chang, 2007)  อยา่งไรก็ตามการออกแบบเคร่ืองมือและพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน
โดยรวมให้สอดคล้องเหมาะสมกับรูปแบบการวดัและประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมี
ลกัษณะเฉพาะแตกต่างออกไปจากงานในภาคเอกชนนั้นเป็นส่ิงท่ียากและทา้ทาย ต่อมาเม่ือมีการ
น าเสนอการบริหารแบบสมดุล (Balanced scorecard)  เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีไดรั้บความนิยม
อย่างกวา้งขวาง  แมถู้กพฒันาข้ึนมาเพื่อใช้ในองค์การภาคเอกชนแต่เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่า
สามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัองคก์ารภาครัฐได ้(McAdam, Hazlett and Casey, 2005) โดย Kaplan 

and Norton (2001)  ผูร่้วมคิดคน้เคร่ืองมือดงักล่าวให้การยืนยนัวา่การบริหารแบบสมดุลนั้น  สามารถ
น ามาปรับแต่งเพื่อรองรับและขบัเคล่ือนการบริหารผลการปฏิบติังานเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐได ้
(Chang, 2007)  ตวัอยา่งของการน าการบริหารแบบสมดุลมาใชใ้นกิจการภาครัฐของประเทศไทยคือ
การน าเอาการบริหารแบบสมดุลมาปรับแต่ง ปรับปรุง จนพฒันาสู่ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน
ส าหรับภาคราชการตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา (Koonmee, 2009) 

 ดว้ยรัฐวสิาหกิจคือองคก์ารของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ  ทั้งยงัเป็น
กลไกส าคญัในการพฒันาประเทศ  รัฐบาลจึงพยายามปรับปรุงการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจมา
อยา่งต่อเน่ือง  จนถึงปี 2538  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบให้น าระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจมาใช้เพื่อติดตามและก ากบัดูแลประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยมอบให้
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็นผูด้  าเนินการ  และมอบหมายให้ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ   เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบ
ประเมินผลให้มีความเหมาะสมกบัการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  และยกระดบัการบริหารจดัการ
ของรัฐวสิาหกิจเขา้สู่มาตรฐานสากล อนัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัของประเทศอีกทางหน่ึง 

โดยระบบการประเมินผลในปัจจุบนัมีช่ือวา่  “ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State enterprise 

performance appraisal: SEPA)” ซ่ึงเร่ิมใชม้าตั้งแต่ปี 2552 (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 
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2553: 4)  ทั้งน้ี  กล่าวไดว้า่ระบบการประเมินผลท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจดังกล่าว  ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดทิศทางการบริหารผลการปฏิบติังานของ
รัฐวสิาหกิจต่างๆ  รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาค 

 จากการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีผล
การด าเนินงานมากข้ึน  การประปาส่วนภูมิภาคตดัสินใจน าเอาการบริหารแบบสมดุล (Balanced 

scorecard: BSC)  เขา้มาใชใ้นองค์การตั้งแต่ปี 2552  เป็นตน้มา  โดยใช้การบริหารงานแบบสมดุล
ควบคู่ไปกบัแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy map)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการถ่ายทอดกลยุทธ์และ
ก าหนดเป้าหมาย (Goal setting) โดยแปลงให้อยูใ่นรูปของตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (Key performance 

indicator: KPI) ในภาพรวม  แลว้กระจายเป้าหมายลงสู่ระดบัหน่วยงานลดหลัน่กนัไปจนถึงระดบั
บุคคลควบคู่ไปกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal)  และใชก้ารบริหารโดย
อิงสมรรถนะความสามารถ (Competency modeling)  เขา้เสริมการประเมินผลการปฏิบติังานอีก
ส่วนหน่ึง  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังานจากทั้งสองส่วนจะถูกน าไปเช่ือมโยง
เขา้สู่ระบบการให้รางวลั (Reward system)  และขอ้มูลอีกส่วนซ่ึงไดม้าจากการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถจะถูกน าไปใช้ประกอบการวางแผนการพฒันาบุคลาการระดบับุคคล (Individual 

development  plan: IDP)  อีกทอดหน่ึงเพื่อพฒันาขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
(การประปาส่วนภูมิภาค, 2554ก)  เม่ือมองในภาพรวมแลว้อาจกล่าวไดว้า่กิจกรรมทั้งหมดดงัท่ีกล่าว
มาถือเป็นระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของการประปาส่วนภูมิภาคนัน่เอง 

 ทั้งน้ี  ประมาณปี 2545  เป็นตน้มา  การประปาส่วนภูมิภาคไดเ้ปิดรับพนกังานเขา้มาใหม่
เป็นจ านวนมากผา่นระบบการสอบแข่งขนัในระดบัประเทศโดยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัพนัธมิตร 
อยา่งไรก็ตาม  จ านวนของพนกังานท่ีตดัสินใจลาออกจากการประปาส่วนภูมิภาคก็มีไม่นอ้ยเช่นกนั
โดยเฉพาะในหมู่ผูท่ี้มีอายงุานนอ้ยกวา่ 10 ปี โดยในจ านวนดงักล่าวยงัไม่นบัรวมการเคล่ือนยา้ยแฝง
จากการขอยา้ยออกจากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงส่งผลลบต่อการบริหารงาน  การประปาส่วน
ภูมิภาคตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวเป็นอยา่งดีและไดก้ าหนดแนวทางเสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร
ข้ึนอยา่งเป็นระบบเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว  (การประปาส่วนภูมิภาค, 2556ข: 8)  ทั้งยงัเป็นหน่ึงในตวัช้ีวดั
ท่ีส าคญัในการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงปรากฏชดัเจนอยูใ่นบนัทึกขอ้ตกลงประเมินผลการ
ด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค  (การประปาส่วนภูมิภาค, 2556ก: 4, 11)  โดยในทางทฤษฎีแลว้
ถือว่าการลาออกจากงานมีความสัมพนัธ์แบบผกผนักบัความผกูพนัต่อองคก์าร (Colquitt, Lepine 

and Wesson, 2009: 67) ดงันั้น ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational commitment)  ของพนกังาน
การประปาส่วนภูมิภาคจึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีการศึกษาคร้ังน้ีให้ความส าคญั  นอกจากน้ี ในทาง
ทฤษฎียงักล่าวกนัอีกวา่วฒันธรรมองคก์าร (Organizational culture)  มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
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ต่อองค์การอย่างแนบแน่น ทั้งยงัมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การอยา่งลึกซ้ึงซ่ึงยอ่มส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (Organizational performance)  และผลการปฏิบตัิงาน
ระดบัพนกังาน (Individual performance)  อยา่งเป็นเหตุเป็นผล (Alvesson, 2013: 61-63)  โดยการประปา
ส่วนภูมิภาคให้ความส าคญักบัวฒันธรรมองคก์ารมาก เห็นไดจ้ากการก าหนดให้วฒันธรรมองคก์าร
เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลกัขององคก์าร  (การประปาส่วนภูมิภาค, 2556ข: 49-52)  ดงันั้น วฒันธรรม
องคก์ารจึงเป็นอีกหวัขอ้หน่ึงท่ีน่าสนใจในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ยเช่นกนั 

 โดยสรุปแลว้งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 
(Performance management system: PMS)  วฒันธรรมองคก์าร (Organizational culture)  ความผกูพนั
ต่อองคก์าร (Organizational commitment)  และผลการปฏิบติังาน (Performance) ทั้งผลการด าเนินงาน
ระดบัองค์การ (Organizational performance) และผลการปฏิบตัิงานระดบับุคคล (Individual 

Performance)  ของการประปาส่วนภูมิภาควา่มีโครงสร้างความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

 

1.2  ค ำถำมในกำรศึกษำ 

 

 1) ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การและ   
ผลการปฏิบติังานของบุคลากรหรือไม่อยา่งไร 

 2) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์กับวฒันธรรมองค์การหรือไม่
อยา่งไร  และวฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารและผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรหรือไม่อยา่งไร 

 3) ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานและวฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารหรือไม่อยา่งไร 

 4) ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การและผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรหรือไม่อยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 

 1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน  วฒันธรรมองคก์าร 
ความผกูพนัต่อองคก์าร  และผลการด าเนินงานขององคก์าร 

 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน  วฒันธรรมองคก์าร 
ความผกูพนัต่อองคก์าร  และผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
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 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระหวา่งกลุ่มบุคลากรของ
การประปาส่วนภูมิภาคซ่ึงสังกดัส านกังานใหญ่  และกลุ่มบุคลากรของการประปาส่วนภูมิภาคซ่ึง
สังกดัหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 

 1) การประปาส่วนภูมิภาคไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อน าไปประกอบการพิจารณา
พฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 

 2) เป็นกรณีศึกษาตวัอย่างส าหรับผูท่ี้สนใจทั้งทางวิชาการหรือการจดัการเก่ียวกบัการ
บริหารผลการปฏิบติังานในบริบทขององค์การรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีหน่วยงานกระจายอยู่ทัว่ประเทศ 



บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 ในบทน้ีน าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีใช้
เป็นหน่วยในการศึกษา และการทบทวนวรรณกรรมซ่ึงใชเ้ป็นองคป์ระกอบและตวัแปรในการก าหนด
รูปแบบความสัมพนัธ์ตามสมการโครงสร้าง โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การประปา
ส่วนภูมิภาค: ขอ้มูลพื้นฐานและระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  การประปาส่วนภูมภิาค: ข้อมูลพืน้ฐานและระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 

 

 2.1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 

 การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใตก้ ากบัของกระทรวงมหาดไทย  
ก่อตั้งเม่ือปี 2522  โดยบุคลากรในช่วงก่อตั้งรับโอนมาจากกองประปาส่วนภูมิภาค  กรมโยธาธิการ  
กระทรวงมหาดไทย  และกองประปาชนบท  กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีวตัถุประสงค์
ส าคญัคือ 

 

 “เพื่อประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยการส ารวจ จดัหาแหล่ง
น ้าดิบเพื่อใชใ้นการผลิต จดัส่งและจ าหน่ายน ้าประปาตลอดจนสามารถด าเนินงาน
ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือต่อเน่ืองกบักิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การ
ให้บริการสาธารณูปโภค โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนเป็นส าคญั” (การประปาส่วนภูมิภาค, 2554ข: 1-2) 
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 การประปาส่วนภูมิภาคมีภารกิจบริการน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนทัว่ทุกภูมิภาค  
ยกเวน้พื้นท่ีในเขตกรุงเทพฯ  จงัหวดันนทบุรี  และจงัหวดัสมุทรปราการ  มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่น
กรุงเทพฯ  และแบ่งเขตการบริหารในส่วนภูมิภาคออกเป็น 10 เขตพื้นท่ี  เรียกวา่  “การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 1-10”  ภายใตก้ารบริหารของการประปาส่วนภูมิภาคเขตมีส านกังานระดบัปฏิบติัการ
ดา้นการผลิตน ้า  จ่ายน ้า  และใหบ้ริการลูกคา้  เรียกวา่  “การประปาส่วนภูมิภาคสาขา”  อยูจ่  านวน  231  

สาขา  และหน่วยงานผลิตและบริการยอ่ยอีกจ านวน  357  แห่ง  (การประปาส่วนภูมิภาค, 2556ข: 4)   
มีหน่วยงานดา้นการพฒันาและฝึกอบรม  เรียกวา่  “กองฝึกอบรมภูมิภาค”  กระจายอยูใ่นส่วนภูมิภาค 
จ านวน  3  แห่ง  โดยตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่  จงัหวดัขอนแก่น  และจงัหวดัสงขลา  ตามล าดบั  ทั้งน้ี  
ณ  วนัท่ี  31 มกราคม 2557  การประปาส่วนภูมิภาคมีพนกังานทั้งส้ิน  จ  านวน  6,580  คน 

 

 
 

ภาพที ่2.1  การแบ่งเขตการบริหารของการประปาส่วนภูมิภาค 

แหล่งทีม่า:  การประปาส่วนภูมิภาค, 2556ข: 4. 



8 

 

 2.1.2 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกจิ 

 ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State enterprise performance appraisal: SEPA)  
เ ป็นระบบซ่ึงคณะกรรมการประ เ มินผลการด า เ นินงานรัฐวิสาหกิจ  โดย มีส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการ พฒันาข้ึนมาเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการติดตามและก ากบัดูแลประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ให้การลงทุน
เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศอย่างแท้จริง ยกระดับการบริหารจดัการของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลอันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจและของประเทศ
โดยรวม ระบบการประเมินน้ีมีคุณลกัษณะพิเศษ คือ เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์ ให้ความส าคญักบั
การบริหารอยา่งสมดุลและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 

2556: 4-6) มีองค์ประกอบ ดังภาพท่ี 2.2 โดยทางคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวสิาหกิจเร่ิมน าระบบการประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจมาใชต้ั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา  
 

 
 

ภาพที ่2.2  องคป์ระกอบของเกณฑก์ารประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ (SEPA framework) 

แหล่งทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ, 2556: 17. 
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 เม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 2.2 เห็นได้ว่าระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือท่ีนิยม
เรียกกนัว่า SEPA นั้น แบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 ส่วน คือ บริบทของรัฐวิสาหกิจ ระบบการ
ปฏิบติัการ และพื้นฐานของระบบ ในส่วนของระบบปฏิบติัการซ่ึงแสดงอยูใ่นส่วนกลางของภาพยงั
สามารถแบ่งยอ่ยไดอี้ก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการน าองคก์าร (ประกอบดว้ยหมวด 1 การน าองค์การ หมวด 
2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และหมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด) ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงในส่วนของ
ระบบปฏิบติัการคือ กลุ่มผลลพัธ์ (ประกอบดว้ย หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การจดัการ
กระบวนการ และหมวด 7 ผลลพัธ์) แสดงให้เห็นชดัเจนวา่ระบบการประเมินน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีผลลพัธ์ 
(Result) ซ่ึงแบ่งเป็น  6 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ การมุ่งเน้นลกคา้ การงินและตลาด การ
มุ่งเนน้บุคลากร ประสิทธิผลกระบวนการ และการน าองคก์ร ผลลพัธ์นั้นถูกเนน้ย  ้าความส าคญัจาก
เกณฑ์การให้คะแนนตามตารางท่ี 2.1 อีกคร้ัง โดยมีหมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ
ความรู้ เป็นพื้นฐานของระบบ (ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ, 2556 :18) 
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ตารางที ่2.1  คะแนนของหมวดและหวัขอ้ต่างๆ ในระบบการประเมินคุณภาพรัฐวสิาหกิจ  
 

หมวดและหัวข้อต่างๆ คะแนน 

หมวด 1 การนําองค์กร  120 

 1.1  การน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสูง 70  

 1.2  การก ากบัดูแลและความรับผดิชอบต่อประเทศชาติและสงัคม 50  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  80 

 2.1  การจดัท ายทุธศาสตร์ 40  

 2.2  การถ่ายทอดยทุธศาสตร์เพ่ือน าไปปฏิบติั 40  

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  110 

 3.1  ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้และตลาด 55  

 3.2  ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และความพึงพอใจของลูกคา้ 55  

หมวด 4 การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้  80 

 4.1  การวดั การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององคก์ร 40  

 4.2  การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรู้ 40  

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  100 

 5.1  ความผกูพนัของบุคลากร 55  

 5.2  สภาพแวดลอ้มของบุคลากร 45  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ  110 

 6.1  การออกแบบระบบงาน 50  

 6.2  การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการท างาน 60  

หมวด 7 ผลลพัธ์  400 

 7.1  ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 70  

 7.2  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้  70  

 7.3  ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาด 65  

 7.4  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 65  

 7.5  ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการ 65  

 7.6  ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์ร 65  

 คะแนนรวม  1,000 

 

แหล่งทีม่า:  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ, 2556: 26. 
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 2.1.3  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

 ในปี 2552  การประปาส่วนภูมิภาคไดจ้ดัน าระบบการบริหารผลการปฏิบติังานแบบใหม่เขา้
มาใช ้ โดยน าการบริหารงานแบบสมดุล (Balanced scorecard: BSC) และหลกัสมรรถนะความสามารถ 
(Competency)  ควบคู่กบัแผนพฒันาระดบับุคคล (Individual development plan: IDP)  มาประยุกตใ์ช้
กบัองคก์ารจนถึงปัจจุบนั (การประปาส่วนภูมิภาค, 2554ก) 

 การประปาส่วนภูมิภาคใช้บริหารงานแบบสมดุลควบคู่ไปกบัแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy 

map)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการถ่ายทอดกลยุทธ์และก าหนดเป้าหมาย (Goal setting)  โดยแปลง
ให้อยูใ่นรูปของตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (Key performance indicator: KPI)  ถือเป็นตวัวดัผลสัมฤทธ์ิ 
(Result)  เพื่อประโยชน์สืบเน่ืองต่อไปในดา้นการบริหารจดัการ และใชก้ารบริหารโดยอิงสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency modeling)  เขา้เสริมเป็นตวัวดัเชิงพฤติกรรม (Behavior) โดยมุ่งเนน้ไป
ท่ีการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส าคญั 

 ในดา้นการบริหารนั้น  การประปาส่วนภูมิภาคน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลทั้งจากการ
วดัผลสัมฤทธ์ิ  ซ่ึงใช้การบริหารแบบสมดุลโดยอิงตวัช้ีวดัเป็นตวัขบัเคล่ือน  และการวดัผลเชิง
พฤติกรรมซ่ึงใช้การบริหารสมรรถนะเป็นแกนหลกัในการพิจารณา มาประกอบกนัเพื่อประเมิน  
ผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal)  ของเหล่าพนกังานทุกระดบัชั้น  โดยก าหนดสัดส่วน
คะแนนใหม้าจากตวัวดัผลสัมฤทธ์ิ ร้อยละ 90  และตวัวดัเชิงพฤติกรรมอีกร้อยละ 10  ผลการประเมินท่ี
ไดจ้ะเช่ือมโยงเขา้สู่ระบบการให้รางวลั (Reward system) โดยประกอบดว้ยรางวลัท่ีเป็นตวัเงินเป็น
ค่าตอบแทนซ่ึงถือได้ว่าเป็นการจ่ายโดยอิงกบัผลการปฏิบติังาน (Pay for performance) ได้แก่ 
การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (เกิน  ขั้น)  และการจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตามผลงานส าหรับ
พนกังานระดบัผูช่้วยผูว้า่การหรือเทียบเท่าข้ึนไป  ส่วนรางวลัท่ีไม่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ การแต่งตั้งเล่ือน
ชั้นเล่ือน (การประปาส่วนภูมิภาค, 2554ก)  ในวตัถุประสงคด์า้นการพฒันานั้น การประปาส่วนภูมิภาค  
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลเชิงพฤติกรรมซ่ึงมาจากการประเมินสมรรถนะความสามารถเช่ือมโยง
เขา้กบัการวางแผนพฒันาระดบับุคคลตามรูปแบบและกลไกการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ออกแบบไว ้

 

 2.1.4 การบริหารแบบสมดุลและแผนทียุ่ทธศาสตร์ 

 การบริหารแบบสมดุล (Balanced scorecard: BSC) เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารซ่ึงน าเสนอ
โดย Kaplan and Norton ในปี 1992  โดยในช่วงแรกเร่ิมมุ่งเนน้ไปท่ีการวดัผลอยา่งสมดุล  ซ่ึงแตกต่าง
จากระบบการบริหารแบบดั้งเดิมท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ทางดา้นการเงินเพียงอย่างเดียว  เช่น  ยอดขาย   
ผลก าไร  และอตัราส่วนทางการเงินท่ีค านวณจากตวัเลขทางบญัชีมาบริหารจดัการองคก์าร  เป็นตน้  
ทั้งน้ี  แมว้่าตวัวดัทางการเงินจะมีประโยชน์มากมาย แต่มีขอ้จ ากดัอยู่หลายประการ  กล่าวคือเป็น
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การมองเฉพาะผลลพัธ์ระยะสั้น  ทั้งยงัเป็นขอ้มูลท่ีมองยอ้นไปในอดีต  เน่ืองจากตวัเลขทางบญัชีนั้น
มาจากกิจกรรมท่ีด าเนินการเสร็จส้ินไปแลว้  ทั้งยงัเป็นการวดัผลท่ีไม่สมดุลโดยละเลยปัจจยัพื้นฐาน
อ่ืนๆ ซ่ึงจบัตอ้งไดย้าก  เช่น  ตราสินคา้  ความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะความสามารถของบุคลากร  
ขวญัก าลงัใจของบุคลากร  กระบวนการท างานและสร้างนวตักรรม  ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  เป็นตน้  
ซ่ึงเหล่าสินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible assets)  ดงักล่าวทวีความส าคญัยิ่งข้ึนทุกขณะภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัในปัจจุบนั  ต่อมาการบริหารแบบสมดุลไดถู้กพฒันาให้กลายเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในรูปของแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy map)  เพื่อเช่ือมโยงวิสัยทศัน์
และยุทธศาสตร์ระดบัองค์การลงสู่ระดบัปฏิบติัการ ดว้ยการแปลงยุทธศาสตร์ท่ีเป็นนามธรรมจบัตอ้ง
ไดย้ากให้อยู่ในรูปของแผนงานเชิงกลยุทธ์  เป้าหมาย  และตวัช้ีวดัต่างๆ เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนจบั
ตอ้งได ้ ง่ายต่อการส่ือสารถ่ายทอดและท าความเขา้ใจ  อาจกล่าวไดว้า่การบริหารแบบสมดุลและ
แผนท่ียทุธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดช้ินหน่ึงในยุคปัจจุบนั  
พิจารณาไดจ้ากการท่ีองค์การอนัหลากหลาย  ทั้งในส่วนของภาครัฐ  เอกชน  รวมถึงองคก์ารท่ีไม่
แสวงหาผลก าไรต่างๆ ไดน้ าเอาการบริหารแบบสมดุลและแผนท่ียุทธศาสตร์ไปปรับใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย (สุธี ปิงสุทธิวงศ,์ 2556: 52; Waal, 2013: 133) 

 การบริหารแบบสมดุลฉบบัดั้งเดิมนั้นถูกน าเสนอเพื่อใชใ้นระบบการวดัผลการด าเนินงาน 
ซ่ึงให้ความส าคญักบัการควบคุมและการบริหารจดัการ  รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
วางแผนยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ยมุมมองดา้นผลการปฏิบติังาน  4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการเงิน (Financial) 
ดา้นลูกคา้ (Customer)  ดา้นกระบวนการภายในหรือการปฏิบติังาน (Internal or operations)  และ
ดา้นการเรียนรู้และเติบโต (Learning and growth)  โดยมุมมองดา้นการเงินมุ่งเน้นไปท่ีการสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนื  มุมมองดา้นลูกคา้ใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของ
รายไดแ้ละมุ่งก าหนดส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อลูกคา้  เช่น  คุณภาพสินคา้และบริการ  เป็นตน้  มุมมองดา้น
กระบวนการภายในหรือการปฏิบติังานมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการท างานต่างๆ ซ่ึงเก่ียวพนักบัความ
พึงพอใจของลูกคา้  และสุดทา้ยมุมมองดา้นการเรียนรู้และเติบโตมุ่งเนน้ไปท่ีความสามารถในการ
สร้างสรรคแ์ละปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  โดยทุกมุมมองจะถูกใชเ้พื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ
องคก์ารใหอ้ยูใ่นรูปของวตัถุประสงค/์เป้าหมายในระดบัต่างๆ ตั้งแต่ระดบัองคก์าร  ระดบัผูบ้ริหาร
ไล่เรียงกนัมาจนถึงระดบัพนกังานปฏิบติัการ  ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 2.3  Kaplan and Norton 

เติมเต็มช่องว่างระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กบัการบริหารแบบสมดุลด้วยการน าเสนอแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ซ่ึงเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูถื้อหุ้น  ลูกคา้  กระบวนการธุรกิจ  และสมรรถนะ
ความสามารถเขา้ไวด้้วยกนั  โดยแผนท่ียุทธศาสตร์จะเป็นหลกัประกนัท าให้องค์การมัน่ใจไดว้่า  
กระบวนการในการแปลงยุทธศาสตร์ให้อยูใ่นรูปของบตัรคะแนน (Scorecard)  เพื่อการวดัผลการ



13 

 

ปฏิบติังานอนัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการบริหารแบบสมดุลนั้น  จะด าเนินการได้โดยสะดวก
สอดคลอ้งแนบสนิทกบัแนวทางยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ี  ส าหรับการบริหารแบบสมดุลท่ีดีมี
ประสิทธิภาพนั้น  เพียงแค่พนกังานเพ่งพินิจพิจารณาไปยงับตัรคะแนนและแผนท่ียุทธศาสตร์ซ่ึง
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผลของค่าเกณฑ์วดั/ตวัช้ีวดัต่างๆ ไว ้ ย่อมสามารถท าความ
เขา้ใจยทุธศาสตร์ขององคก์ารหรือกลยทุธทางธุรกิจ (Business strategy) ในภาพรวมขององคก์ารได ้
(Noe, Hollenbeck, Garhart and Wright, 2012: 363; Waal, 2013: 133-135) 
 

  
มุมมองด้านการเงนิ 

(Financial perspective)  
  

  เป้า (Target) ผล (Results)   

 
 

เราจะสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูถื้อหุน้
ไดอ้ยา่งไร? 

  

     

     

มุมมองด้านลูกค้า 

(Customer perspective) 
 

 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

(Internal perspective) 
เป้า (Target) ผล (Results)   เป้า (Target) ผล (Results) 

ตอ้งท าอยา่งไรจึงจะไดรั้บความ
ไวว้างใจจากลูกคา้? 

  ส่ิงใดท่ีเราตอ้งมุ่งเนน้ท าใหดี้ท่ีสุด? 

      

      

  

มุมมองด้านการริเร่ิมสร้างสรรค์/บุคลากร 

(Innovative perspective 

(People perspective)) 
  

  เป้า (Target) ผล (Results)   

  
เราสามารถพฒันาปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ืองไดอ้ยา่งไร? 
  

 

ภาพที ่2.3  แนวทางการบริหารแบบสมดุล (The set-up of the balanced scorecard) 
แหล่งทีม่า:  Waal, 2013: 134. 

 

 ทั้งน้ี Waal (2013: 133)  ไดส้รุปท่ีมาแห่งความส าเร็จของการบริหารแบบสมดุล  ในดา้น
การขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ลงสู่ภาคปฏิบติัวา่มาจากสองส่วนหลกั  คือ  ความสามารถในการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ให้ง่ายและชดัเจนของแผนท่ียุทธศาสตร์  และอีกส่วนหน่ึงมาจากความสามารถในการ
เช่ือมโยงยทุธศาสตร์เขา้สู่ระบบการบริหารของการบริหารแบบสมดุลในรูปของบตัรคะแนนวดัผล 

การบริหารองคก์าร 

แบบสมดุล 

(Balanced scorecard) 

อิทธิพลเชิงบวก 
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(Scorecard)  ผลท่ีตามมาคือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเช่ือมโยงกบัระบบและกระบวนการ
ต่างๆ ทัว่ทั้งองคก์ารเขา้ไวด้ว้ยกนั  และก าหนดทิศทางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัยุทธศาสตร์
องคก์าร 

 

องค์การภาคเอกชน 

(Private-sector organization) 
 

กลยุทธ์ (The strategy) 

 

มุมมองด้านการเงิน 

(Financial perspective) 

“หากเราประสบความส าเร็จ  
ส่ิงท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บคืออะไร?” 

 

มุมมองด้านลูกค้า 

(Customer perspective) 

“เพื่อบรรลุวสัิยทศัน์  
เราตอ้งส่งมอบคุณค่าสู่ลูกคา้อยา่งไร?” 

 

มุมมองกระบวนการภายใน 

(Internal perspective) 

“เพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
กระบวนการใดท่ีเราตอ้งท าใหดี้ท่ีสุด?” 

 

มุมมองการเรียนรู้และเติบโต 

(Learning and growth perspective) 

“เพื่อบรรลุวสัิยทศัน์  
เราตอ้งเรียนรู้และปรับปรุงอยา่งไร?” 

 

ภาพที ่2.4  แผนท่ียทุธศาสตร์: ตวัแบบพื้นฐานแห่งการสร้างมูลค่าในภาคเอกชน 

แหล่งทีม่า:  Kaplan and Norton, 2004: 8. 
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องค์การภาคสาธารณะ 
และองค์การประเภทไม่แสวงหาผลกาํไร 

(Public-sector and nonprofit organizations) 
 

พนัธกจิ (The mission) 

 

มุมมองด้านความเช่ือมั่น 

(Financial perspective) 

 มุมมองด้านลูกค้า 

(Customer perspective) 

“หากเราประสบความส าเร็จ 

ส่ิงท่ีประชาชน/ผูเ้ก่ียวขอ้งจะไดรั้บคือ
อะไร?” 

 “เพื่อบรรลุวสัิยทศัน์  
เราตอ้งส่งมอบคุณค่าสู่ประชาชน/

ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งไร?” 

 

มุมมองกระบวนการภายใน 

(Internal perspective) 

“เพื่อความพึงพอใจของประชาชน/
ผูเ้ก่ียวขอ้ง กระบวนการใดท่ีเราตอ้งท า

ใหดี้ท่ีสุด?” 

 

มุมมองการเรียนรู้และเติบโต 

(Learning and growth perspective) 

“เพื่อบรรลุวสัิยทศัน์  
เราตอ้งเรียนรู้และปรับปรุงอยา่งไร?” 

 

ภาพที ่2.5 แผนท่ียทุธศาสตร์: ตวัแบบพื้นฐานแห่งการสร้างมูลค่าในองคก์ารภาคสาธารณะ 

 และองคก์ารประเภทไม่แสวงหาผลก าไร 

แหล่งทีม่า:  Kaplan and Norton, 2004: 8. 

 

 

 

 

 

 



 

 

มุมมองดา้น 

การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุมมองดา้น 

ลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

มุมมองดา้น 

กระบวนการ 

ภายใน 

 

 

 

 

 

 

มุมมองดา้น 

การเรียนรู้และ 

เติบโต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6  แผนท่ียทุธศาสตร์กบัการสร้างมูลค่าใหก้บัองคก์าร 

แหล่งทีม่า:  Kaplan and Norton, 2004:10.

 
ทุนมนุษย์ (Human capital) 

 
ทุนข่าวสาร/สารสนเทศ (Information capital) 

 

ทุนองค์การ (Organization capital) 

การน า/ภาวะผูน้ า วฒันธรรม การถ่ายทอดเช่ือมโยง การท างานเป็นทีม 

กระบวนการบริหารการปฏิบัติงาน 
(Operations management process) 

 - อุปทาน 

 - การผลิต 

 - การกระจายสินคา้ 

 - การบริหารความเส่ียง 

กระบวนการบริหารลูกค้า 
(Customer management process) 

 - การคดัเลือก 

 - การไดม้า 

 - การรักษา 

 - การเติบโต 

กระบวนการริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(Innovation process) 

 - ระบุโอกาส 

 - การวิจยัและพฒันา 

 - การออกแบบ 

 - เร่ิมตน้ด าเนินการ 

กระบวนการตามกฎหมายและทางสังคม 
(Regulatory and social process) 

 - ส่ิงแวดลอ้ม 

 - สุขภาพและความปลอดภยั 

 - การจา้งงาน 

 - ชุมชน 

การส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า 

(Customer value proposition) 

ความเช่ือถือในผลิตภณัฑ/์บริการ 

 ราคา  คุณภาพ  ความสะดวก  การคดัสรร   ความเหมาะสมในการใชง้าน  บริการ  พนัธมิตร  ตราสินคา้ 

ความสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์ 

เพ่ิมมูลค่าของลูกคา้ 

(Enhance customer value) 

ขยายช่องทางรายรับ 

(Expand revenue opportunities) 

ยทุธศาสตร์การเติบโต 

(Growth strategy) 

ปรับปรุงโครงสร้างค่าใชจ่้าย 

(Improve cost structure) 

ยทุธศาสตร์เชิงผลิตภาพ 

(Productivity strategy) 

เพ่ิมสินทรัพย ์

(Increase asset) 

มูลค่าทีผู้่ถือหุ้นได้รับในระยะยาว 
(Long-term shareholder value) 
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 2.1.5 การบริหารโดยองิสมรรถนะความสามารถ 

 สมรรถนะความสามารถ (Competency)  คือ  รูปแบบท่ีสามารถวดัไดข้องความรู้ (Knowledge) 

ทกัษะ (Skill)  ความสามารถ (Abilities)  พฤติกรรม (Behaviors)  และคุณลกัษณะอ่ืนๆ (Others 

characteristics)  ท่ีบุคคลพึงมีเพื่อการปฏิบติังานหรือเพื่อความส าเร็จในหนา้ท่ีอาชีพการงาน  แมจ้ะ
มีความคลา้ยคลึงกบัรูปแบบการบริหารงานบุคคลแบบดั้งเดิมอยา่งแนวทางการจดัท าการวิเคราะห์งาน 
(Job analysis)  และรูปแบบของค าบรรยายลกัษณะงาน (Job description)  แต่ส่ิงท่ีแตกต่างออกไป
ส าหรับแนวทางการบริหารโดยอิงสมรรถนะความสามารถ (Competency modeling)  คือ  การมุ่งเน้น
ไปท่ีลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (Individual characteristic)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบติังานท่ี
มีประสิทธิผล (Effective performance) ในงานเป็นส าคญั  การบริหารโดยอิงสมรรถนะความสามารถ
จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาเส้นทางสายอาชีพ (Career path)  ซ่ึงจะด าเนินการควบคู่ไปกบั
การพฒันาหรือฝึกอบรม  โดยเนน้การสร้างประสบการณ์ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริมเส้นทาง
สายอาชีพดงักล่าว (Schuler and Jackson, 2006: 180-181)  ส่วน  Blanchard and Thacker (2007: 19)  
กล่าววา่สมรรถนะความสามารถประกอบดว้ยส่ิงท่ีเรียกวา่  KSAs  ไดแ้ก่  ความรู้ (Knowledge)  ทกัษะ 
(Skills)  และทศันคติ (Attitudes)  ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 
อย่างไรก็ตามสมรรถนะความสามารถเป็นมากกว่าการน าเอา KSAs ดงักล่าวมารวมไวเ้ป็นชุด 
แต่หมายถึงความสามารถในการผสมผสานและใช ้KSAs เพื่อท าให้งานบรรลุผล  เช่น  ช่างไมย้อ่ม
ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัไมแ้ต่ละประเภทรวมถึงเคร่ืองมือที่เหมาะสม มีทกัษะเก่ียวกบังานไมอ้ยา่ง
การตดั/เล่ือย/เจาะ/ประกอบข้ึนรูป นอกจากน้ียงัตอ้งมีความรักความ  พึงพอใจในงานท่ีท าเพื่อสร้าง
งานช้ินเอก รวมถึงการวางแผนรูปแบบการท างานและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัตอ้งมีคุณสมบติั
ในประสานการท างานของมือและสายตา และความมานะอดทน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีหล่อหลอมให้เกิด
ช่างไมมื้ออาชีพ ผูป้ระสบความส าเร็จ เฉกเช่นเดียวกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการสมรรถนความสามารถ
ต่างกนัไป 

 การบริหารแบบอิงสมรรถนะความสามารถ (Competency model)  จะระบุและให้ค  าอธิบาย
ถึงสมรรถนะความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงโดยปกติแลว้จะครอบคลุมส่ิงท่ีสาขาวิชาชีพ สมาชิกองคก์าร 
ประเภทงานท่ีท า หรืองานท่ีเฉพาะทางหน่ึงๆ ตอ้งมีเพื่อความส าเร็จของงาน ทั้งน้ีนอกเหนือจากการ
ประโยชน์ดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานแลว้ จุดเด่นของการบริหารระบบน้ีคือสามารถประยุกตใ์ช้
ไดก้บักิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์หลากหลาย  ทั้งการสรรหา การคดัเลือก รวมทั้งการอบรม
และพฒันา  ซ่ึงการบริหารรูปแบบน้ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการวางแผนการพฒันา (Development 

plan) โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการตั้งเป้าหมายร่วมกนัระหวา่งพนกังานและผูบ้งัคบับญัชาในการระบุจุดแข็ง
ของพนกังานและขอบเขตงานใดบา้งท่ีตอ้งการพฒันา (Noe et al., 2012: 360) 
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัผลการปฏบิัติงาน  
 

 ผลการปฏิบติังานหรือผลการด าเนินงานในท่ีน้ีอิงจากศพัทภ์าองักฤษค าวา่  “Performance” 
เป็นค านาม  มีพื้นฐานมาจาก Perform  ซ่ึงเป็นค ากริยาอนัหมายถึง  การกระท าหรือการท ากิจกรรม
ต่างๆ  เช่น  การสร้างช้ินงาน  การท าหน้าท่ี  หรือการให้บริการ  พจนานุกรมภาษาองักฤษมกัให้
ความหมายแรกของ  Performance  วา่เป็นการแสดงโดยเนน้ไปท่ีการแสดงสดทางศิลปะซ่ึงตอ้งใช้
ความสามารถ  ความแม่นย  า  และผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี  ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างานนั้น  ย่อมหมายถึงส่ิงบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลการปฏิบติังานนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร  เช่น  
Performance indicator  หมายถึงตวัช้ีวดัของงานนั้นๆ หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นมาตรฐานในการท างาน  
ก็ยอ่มได ้ ค  าน้ีเม่ือน าไปใชก้บัเคร่ืองจกัรยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความแข็งแกร่งทรงพลงั  ความรวดเร็ว  
และประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรนั้นๆ  ซ่ึงอาจเป็นไปในทางบวกหรือลบข้ึนอยู่กบัการขยายความ  
เช่น  High-performance ย่อมหมายถึงความเป็นเลิศของส่ิงนั้นๆ  ในดา้นการเงินการลงทุน ค าน้ี
หมายถึงระดบัของความส าเร็จในการท าเงิน และในบางกรณีอาจหมายถึงกระบวนการในการท างาน 
(Rundell, 2007:1108-1109; Soanes and Stevenson, 2008: 1064)  ในงานวิจยัช้ินน้ีให้ความหมายของ
ค าๆ น้ี ในสองระดับ  โดยในระดับบุคคลใช้ค  าว่า  “ผลการปฏิบติังานระดบับุคคล” (Individual 

performance)  ส่วนในระดบัองค์การใช้ค  าว่า  “ผลการด าเนินงานระดบัองค์การ” (Organizational 

performance) 
 ทั้งน้ี  การท าความเขา้ใจให้ถ่องแทถึ้งความหมายของผลการด าเนินงาน (Performance) ใน
บริบทขององคก์ารนั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่ง  Shields (2007) ไดใ้ห้กล่าวถึงประเด็นดงักล่าววา่ข้ึนอยู่
กบัว่าใครเป็นผูใ้ห้นิยาม  ในมุมมองท่ีหลากหลายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder)  ผลการ
ปฏิบติังาน/ผลการด าเนินงานจึงมีหลายนยัยะ  กลุ่มผูถื้อหุ้น (Shareholders) ของบริษมัมหาชนอาจ
มองผลการด าเนินงานเพียงในรูปของความสามารถในการท าไร  ขณะท่ี  ลูกคา้ (Customer) อาจมอง
ไปท่ีการส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ  ความคุม้ค่า  หรือการให้บริการท่ีไดรั้บ  ในขณะท่ีองค์การ
ในภาคส่วนท่ีมิได้ตั้งมาเพื่อแสวงหาก าไร (Not-for-profit sector)  ผลการด าเนินงานท่ีดีนั้นกลับ
หมายถึงการตอบสนองความตอ้งการของสังคมหรือการด าเนินการตามหนา้ท่ีดว้ยการส่งมอบผลลพัธ์
ท่ีดีให้กบัชุมชนมากกว่าผลการด าเนินงานในลกัษณะอ่ืนๆ  ส่วนในทางการบริหารนั้น  ผลการ
ปฏิบติังานอาจเป็นอะไรก็ไดต้ามท่ีผูบ้ริหารก าหนด  และในระดบับุคคล  ผลการปฏิบติังานอาจมิใช่
เพียงการรท างานให้ลุล่วงเท่านั้น  แต่ยงัตอ้งพิจารณาว่าท ามนัอย่างไรด้วย  ในท่ีสุดแล้ว  ผลการ
ปฏิบติังานยอ่มข้ึนอยูค่่านิยม  ความเช่ือ  และทศันคติ  ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย (Arvinen-Muondo and 

Perkin, 2013: 105)  
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 ในระดบัองค์การแนวคิดเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและการวดัผลการด าเนินงานมีความ
หลากหลาย แต่ในภาพรวมแลว้อาจแยกเป็นเกณฑ์การวดัท่ีเป็นตวัเงินและเกณฑ์การวดัท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
โดยเกณฑ์การวดัท่ีเป็นตวัเงินหมายรวมถึงทุกส่ิงท่ีเป็นผลจากการลงทุน  กระแสเงินสด  งบประมาณ  
ยอดขาย  ก าไร  มูลค่าของสินทรัพยร์วม  เสถียรภาพทางการเงิน  เป็นตน้  ส่วนเกณฑ์การวดัท่ีไม่ใช่
ตวัเงิน ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพในการผลิต ผลลพัธ์จากการปฏิบติังาน 
กระบวนการและวธีิการท างานภายในองคก์าร  ผลการด าเนินงานทั้งหมดขององคก์าร  การปรับตวั
ขององคก์าร  การสร้างนวตักรรม  และความพึงพอใจของลูกคา้  โครงสร้างองคก์าร  ทศันคติของ
พนกังาน  ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  หรือแมแ้ต่นโยบาย  มาตรฐานต่างๆ  ท่ีก าหนดโดยของ
หน่วยงานภาครัฐ  เป็นตน้  (Alvesson, 2013: 62-63) 
 

ตารางที ่2.2 ประเภทของการวดัผลการด าเนินงาน  

 

ประเภท ความหมาย 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) หมายถึง จ านวนทรัพยากรทั้งหมดท่ีใช ้ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของจ านวนเงิน และจ านวนคน 

ผลผลติ (Outputs) หมายถึง ผลิตหรือบริการท่ีส่งมอบ เช่น จ านวนผูสู้งอายุท่ีไดรั้บวคัซีนไขห้วดั ระยะทางถนนตดัใหม่ 
จ านวนขยะท่ีจดัเกบ็ จ านวนคร้ังท่ีตอบปัญหาทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 

ผลลพัธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลสืบเน่ืองจากส่ิงท่ีด าเนินการ ผลการปฏิบติังานในลกัษณะน้ีจึงอยูใ่นรูปของสภาพการณ์
ท่ีเปล่ียนไป พฤติกรรมหรือทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ 

กระบวนการ 
(Processes) 

หมายถึง ผลของการด าเนินการระหวา่งการใหบ้ริการหรือการผลิต วดัผลโดยการวดัขั้นตอนท่ีใชใ้น
การผลิต ตวัช้ีวดัอาจรวมถึงระยะเวลาในการรอรับบริการ ระยะเวลาในการซ่อมท่อประปาจนแลว้
เสร็จ จ านวนชัว่โมงท่ีใชใ้นการฝึกอบรมพนกังาน เป็นตน้ 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

หมายถึง อตัราระหว่างผลรวมของปัจจยัน าเขา้ (Input) ต่อ ผลรวมของผลผลิต (Output) หรือ
ผลลพัธ์ (Outcome) เช่น จ านวนเงินทั้งหมดท่ีใชไ้ปต่อการจดัส่งวคัซีนหน่ึงหน่วย 

คุณภาพ (Quality) หมายถึง การให้ความส าคญัต่อบริการท่ีส่งมอบว่าเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งน้ีแมว้่า
คุณภาพอาจหมายถึงระดับความถูกตอ้งเท่ียงตรงหรือความรวดเร็วในการบริการ อย่างไรก็ตาม
คุณภาพจะถูกรายงานออกมาในรูปของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (Customer's satisfaction) 

เช่น ความถ่ีของขอ้ร้องเรียน จ านวนร้อยละของผูท่ี้ไม่ไดรั้บความสะดวกจากการรับบริการ เป็นตน้ 

ประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดข้อมูล 
(Explanatory 

information) 

แมจ้ะไม่ใช่การวดัผลการปฏิบติังานโดยตรง แต่การให้ขอ้มูลท่ีมีเหตุมีผล มีชดัเจน และเขา้ใจง่าย 
ถือเป็นตวับ่งช้ีผลการปฏิบติังานท่ีส าคญั ซ่ึงจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนได้ภายใน
องคก์าร 

 

แหล่งทีม่า:  Julnes, 2009: 9. 



20 

 

ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)  ประสิทธิผล (Efficiency)  ขององค์การเป็นท่ีปราถนา
ของทุกองค์การ  และยิ่งทวีความส าคญัข้ึนในยุคท่ีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหลกัในการ
ก าหนดทิศทางขององค์การ  การบริหารผลการปฏิบติังาน  เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีช่วยให้องค์การ
ปรับปรุงกระบวนการท างานทั้งในแง่ของการผลิตและการบริการได ้(Ree and French, 2010: 244) 
 ในระดบับุคลสามารถมองผลการปฏิบติังานได ้2 มุมหลกั คือ เชิงผลสัมฤทธ์ิ (Result) และ
เชิงพฤติกรรม (Behavior)  ในแง่ของการวดัผลอาจใชผ้ลผลิต (Output)  ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสามรถวดัไดใ้น
รูปของจ านวนตวัเลข  หรืออาจใชผ้ลลพัธ์ (Outcome)  อนัเป็นผลของความพยายามซ่ึงไม่สามารถ
ระบุเป็นตวัเลขไดโ้ดยตรง การวดัผลลพัธ์จึงตอ้งใชก้ารเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีคาดหวงั ซ่ึงอาจจ าแนก
ไดด้งัตารางท่ี 2.3 นอกจากน้ี ความพึงพอใจในงาน ความส าเร็จส่วนบุคคล ความเครียด และความคิดท่ี
จะการออกจากงานก็ถือเป็นมาตรวดัผลการปฏิบติังานในระดบับุคคลไดเ้ช่นกนั (Armstrong, 2009: 69; 

Aguinis, 2013: 88) 

 ทั้งน้ี การบริหารผลการปฏิบติังานในมุมของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์"Performance" นั้น  
มีความหมายเอนเอียงไปทางผลการปฏิบติังาน (Job performance)  ของพนกังาน ซ่ึงเก่ียวกบัการปฏิบติั 
(Action)  และพฤติกรรม (Behavior)  อนัมีความสัมพนัธ์กบัเป้าหมายขององคก์าร  ดงันั้น ส่ิงท่ีเหล่า
พนกังานขององคก์ารตอ้งท าเพื่อช่วยให้องคก์ารบรรลุสู่เป้าหมาย  ไดแ้ก่  การหาลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการ
รายใหม่ การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านการเพิ่มยอดขายหรือพฒันาสร้างสรรค์สินคา้และบริการ
ใหม่ๆ ให้แตกต่างไปจากคู่แข่ง เป็นตน้ (Roper, Prouska, Rea and Chatrakul Na Ayudhya, 2010: 

144-145) 
 

ตารางที ่2.3  การจ าแนกการวดัผลผลิตและผลลพัธ์ในระดบับุคคล 

 

ผลผลติ (Output) ผลลพัธ์ (Outcome) 
- ตวัวดัผลทางการเงิน เช่น รายได,้ มูลค่าเพ่ิม, 

ราคา 

- หน่วยผลิต กระบวนการ หรือบริการ 

- ยอดขาย 

- ตวัวดัท่ีเป็นเวลา เช่น ความเร็ว งานท่ีมีการ
ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ 

- การท าได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เช่น 
คุณภาพในการบริการ 

- พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

- งานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

- ความรู้และทกัษะท่ีเพ่ิมข้ึน 

- ผลตอบรับ/ผลการประเมินจากผู ้อ่ืน เช่น 
เพ่ือนร่วมงาน ผู ้รับบริการทั้ งภายในและ
ภายนอก เป็นตน้ 

 

แหล่งทีม่า:  Armstrong, 2009: 69. 
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 ทั้งน้ีในระดบับุคคลอาจใชสู้ตร  P= f (A,M,O)  เพื่อส่ือใหเ้ห็นถึงผลการปฏิบติังานไดโ้ดย  
 P คือ  ผลการปฏิบติังาน (Performance)  ท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็น  
 A คือ  ความสามารถ (Ability)  ทั้งน้ีการท่ีจะท างานได้นั้น  พนกังานจ าเป็นตอ้งมีความรู้
และทกัษะเป็นพื้นฐาน 

 M คือ  แรงจูงใจหรือแรงผลกัดนัจากภายใน (Motivation)  ท่ีพนกังานตอ้งการจะท างาน 
ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือพวกเขารู้สึกวา่งานน่าสนใจและคุม้ค่าท่ีจะท า  ในส่วนน้ีนอกเหนือไปจากค่าจา้ง
แบบจูงใจซ่ึงเป็นตวัเงินแลว้  การกระตุน้ส่งเสริมจากหวัหนา้งานก็มีส่วนส าคญัเป็นอยา่งยิง่  และ 

 O คือ  โอกาส (Opportunity) ในการปฏิบติังาน ในส่วนน้ีโครงสร้างของงาน สภาพแวดลอ้ม 
การส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรดา้นต่างๆ ตอ้งมีอยา่งเพียงพอเพื่อให้ผลการปฏิบติังานนั้นเกิดข้ึนได ้
เช่น เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศท่ีรองรับการท างาน  เป็นตน้  ดงันั้น  หากตอ้งการ
ยกระดบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน  ปัจจยัทั้งสามดงักล่าวคือส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญั (Boxall 

and Purcell, 2008: 5-6) 
นอกเหนือไปจาก AMO model ของ Boxall and Purcell (2008) ดงักล่าวแลว้ ในบริบทของ

องคก์ารสมรรถนะสูง (High-performing organizations: HPO)  ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล
การปฏิบติังานอีก  ซ่ึงแสดงเพิ่มเติมไวใ้นภาพท่ี 2.7  โดยไดก้ าหนดสมการวา่ ACE: ความสามารถ 
(Able)  ความมุ่งมัน่ (Committed)  และความผกูพนั (Engaged)  +  โอกาส (Opportunity)  ทรัพยากร 
(Resources)  และการสนบัสนุน (Support)  =  ผลการปฏิบติังานท่ีสูง (High performance)  (Ree and 

French, 2010: 246) 
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ภาพที ่2.7  องคป์ระกอบกิจกรรมท่ีส่งเสริมผลการปฏิบติังานท่ีดี 

แหล่งทีม่า:  Ree and French, 2010: 246. 

 

 นอกจากน้ี การวดัผลการปฏิบติังาน (Performance measurement) ซ่ึงถือเป็นอีกองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัของการบริหารผลการปฏิบติังานก็มีความส าคญัเช่นกนั โดย Noe et al. (2012: 350-369) 
ไดจ้  าแนกแนวทางในการวดัผลการปฏิบติังานไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่  1) แนวทางการเปรียบเทียบ 
(Comparative approach)  2) แนวทางองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (Attribute approach)  
ซ่ึงเนน้ไปท่ีบุคลิกภาพหรือคุณลกัษณะ(Characteristics or traits )  3) แนวทางพฤติกรรม (Behavioral 

approach)  4) แนวทางผลสัมฤทธ์ิ (Results approach)  และ  5) แนวทางคุณภาพ (Quality approach) 
โดยไดร้วบรวม  จดัหมวดหมู่  และเปรียบเทียบแต่ละแนวทางดงักล่าวไวอ้ยา่งสังเขปตามตารางท่ี 2.4 

 

 

 

 

 

 

A C E 

การช่วยบุคลากร
ยอมรับความทา้ทายใน

งานของตน 

การช่วยบุคลากร
ยอมรับความ

ความสามารถของตน 

การระบุความสามารถ
ท่ีมีอยูแ่ละส่ิงท่ีตอ้ง

ปรับปรุง 

การระบุศกัยภาพและ
และพฒันาศกัยภาพนั้น 

การระบุแรงจูงใจใน
ระดบับุคลของ

บุคลากร 

การช้ีใหเ้ห็นวา่งานของ
พวกเขามีความส าคญั

อยา่งไร 

เช่ือมโยงงานของ
บุคลากรเขา้กบักลยทุธ์
ขององคก์รอยา่งชดัเจน 

ช่วยบุคลากรให้
ตระหนกัถึงคุณค่าใน

งานของตน 



ตารางที ่2.4  ประเมินและเปรียบเทียบแนวทางต่างๆ ในการวดัผลการปฏิบติังาน 

 

แนวทาง เทคนิควธีิการ 

มาตรฐานในการวดัและประเมนิ (Criteria) 
ความสอดคล้องทาง

ยุทธศาสตร์ 

(Strategic congruence) 

ความตรง/ความแม่นยํา 
(Validity) 

ความเที่ยง/ความคงที่ 
(Reliability) 

การยอมรับ  
(Acceptability) 

ความเฉพาะเจาะจง 
(Specificity) 

การเปรียบเทียบ
(Comparative) 

การจดัล าดบั (Ranking) 
การจัดกลุ่มด้วยวิธีทางสถิติ 
(Forced distribution) 

การจับคู่ เปรียบเทียบ (Paired 

comparison) 

แย่  (Poor) , เพราะอย่าง
น้อย ท่ี สุดผู ้จัดการต้อง
เสียเวลาในการเช่ือมโยงสู่
ยทุธศาสตร์ขององคก์าร 

ส า ม า ร ถ ท า ใ ห้อ ยู่ ใ น
ระดับสูงได้ หากมีการ
ใ ห้ ค ะ แ น น อ ย่ า ง
ระมดัระวงั 

ข้ึนอยู่กับผู ้ให้คะแนน; 

ถือเป็นเร่ืองปกติเพราะ
ผูใ้ช้/ผูใ้ห้คะแนนแต่ละ
คนตีความแต่ละหัวข้อ
ต่างกนั 

ปานกลาง (Moderate); ง่าย
ในการพฒันาและใช้งาน 
แต่มีปัญหาเร่ืองการวดัผล
โดยใช้การเปรียบเทียบ
แบบอิงกลุ่ม ท าให้ขาด
มาตรฐานกลางในการวดั 

ต ่ามาก (Very low) 

องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จ (Attribute) / 
บุคลิก-คุณลกัษณะ
(Characteristics or traits ) 

ต า ร า ง ม า ต ร วั ด ค ะ แ น น 
(Graphic rating scales) 

ตารางมาตรวัดคะแนนแบบ
ผสม (Mixed-standard scales) 

ค่ อ น ข้ า ง ต ่ า  ( Usually 

low); ผูจ้ดัการจ าเป็นตอ้ง
ใช้เวลาในการเช่ือมโยงสู่
ยทุธศาสตร์ขององคก์าร 

ค่ อ น ข้ า ง ต ่ า  ( Usually 

low); แต่สามารถท าให้
อยู่ ในระดับทั่วไปได้
หากมีการพฒันาแบบวดั
อยา่งระมดัระวงั 

ค่ อ น ข้ า ง ต ่ า  ( Usually 

low) ; แ ต่ ส า ม า ร ถ
ปรับปรุงได้โดยก าหนด
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
องค์ประกอบให้มีความ
ชดัเจน/เฉพาะเจาะจง 

สูง (High); ง่ายในการ
พฒันาและใชง้าน 

ต ่ามาก (Very low) 

พฤติกรรม (Behavioral) มาตรวดัพฤติกรรมแบบ BARS 

(Behaviorally anchored rating scales) 

มาตรวดัพฤติกรรมแบบ BOS 

(Behavioral observation scales) 

การบริหารโดยอิงสมรรถนะ
ความสามารถ (Competency model) 

ส า ม า ร ถ ท า ใ ห้ อ ยู่ ใ น
ระดบัสูงได ้(Can be quite 

high) 

ค่ อ น ข้ า ง สู ง  ( Usually 

high); แต่อาจมีปัญหา
ดา้นอิทธิพลจากปัจจยัอื่น
ซ่ึ ง อ ยู่ น อ ก เ ห นื อ ก า ร
ควบคุมของผูป้ฏิบัติงาน 
แ ล ะ ค ว า ม ไ ร้
ประสิทธิภาพไดบ้า้ง 

ค่ อ น ข้ า ง สู ง  ( Usually 

high) 
ป า น ก ล า ง  ( Moderate) ; 

ยากในการพฒันา แต่เป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่ใชง้านไดดี้ 

สูงมาก (Very high) 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

แนวทาง เทคนิควธีิการ 

มาตรฐานในการวดัและประเมนิ (Criteria) 
ความสอดคล้องทาง

ยุทธศาสตร์ 

(Strategic congruence) 

ความตรง/ความแม่นยํา 
(Validity) 

ความเที่ยง/ความคงที่ 
(Reliability) 

การยอมรับ  
(Acceptability) 

ความเฉพาะเจาะจง 
(Specificity) 

ผลสัมฤทธ์ิ (Results) การบริหารโดยอิงวตัถุประสงค ์
(The use of objectives) 

การบริหารแบบสมดุล 

 (Balanced scorecard) 

ระบบการวดัและประเมินผล
โดยอิงประสิทธิภาพในการผลิต 

(Productivity measurement and 

evaluation system: ProMES) 

สูงมาก (Very high) ค่อนขา้งสูง  
(Usually high); แต่อาจมี
ปัญหาด้านอิทธิพลจาก
ปัจจยัอ่ืนซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ก า ร ค ว บ คุ ม ข อ ง
ผูป้ฏิบติังาน และความไร้
ประสิทธิภาพได ้

สูง (High);  
ปั ญ ห า ห ลัก ส า ม า ร ถ
ทดสอบแลว้ทดสอบอีก
ได้ ข้ึนอยู่กับระยะเวลา
ในการวดั 

สูง (High); 
มัก ถู ก พัฒน า ข้ึ น ด้ว ย
ปัจจยัน าเข้าจากส่ิงท่ีจะ
ถูกประเมิน  

สูง (High)  

เ ม่ือพิ จารณาจาก
ผลสัมฤทธ์ิ แต่ต ่ า 
(Low) เม่ือพิจารณา
จา ก พฤ ติก ร ร ม ท่ี
จ าเป็นและน าไปสู่
ตวัผลสัมฤทธ์ิเอง 

คุณภาพ (Quality) ระบบ Kaizen 

วงจร PDCA 

สูงมาก (Very high) สูง (High); แต่อาจมี
ปัญหาด้านอิทธิพลจาก
ปัจจยัอื่นซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ก า ร ค ว บ คุ ม ข อ ง
ผูป้ฏิบติังาน และความไร้
ประสิทธิภาพได ้

สูง (High) สูง (High); 
มัก ถู ก พัฒ น า ข้ึ น ด้ ว ย
ปัจจัยน าเข้าจากส่ิงท่ีจะ
ถกูประเมิน  

สูง (High) 

เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า จ า ก
ผลสัมฤทธ์ิ  แ ต่ต ่ า 
(Low) เม่ือพิจารณา
จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ท่ี
จ าเป็นและน าไปสู่
ตวัผลสัมฤทธ์ิเอง 

 

แหล่งทีม่า:  Noe et al., 2012: 369.
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 2.3  แนวคดิเกีย่วกบัระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 

 

ในมุมมองดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลและทีมใน
องค์การจ าเป็นตอ้งถูกประเมินผลและให้รางวลั  ตลอดจนถึงกระบวนการปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์าร ในทางปฏิบติั เราเขา้ใจไดว้า่กลไกการควบคุมทางการ
บริหารนั้นเปรียบไดก้บัการบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance management: PM)  และเรียก
กระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและกนัระหวา่งการบริหารผลการปฏิบติังานดงักล่าววา่ระบบการ
บริหารผลการปฏิบติังาน (Performance management system: PMS)  ซ่ึงระบบดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีแต่
ละองค์การมิอาจจะเล่ียงได ้ ทั้งยงัข้ึนอยู่กบัลกัษณะงาน  ขนาด  อายุ  รวมถึงวฒันธรรมทางธุรกิจ
ขององคก์รดว้ย (Arvinen-Muondo and Perkin, 2013: 113) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance management system)  คือ  กระบวนการ
ต่อเน่ืองในการระบุ  วดั  และพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากร  ทีมงาน  และบูรณาการผลการ
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององคก์าร (Aguinis, 2013: 2)  เป็นวิถีทางท่ีผูบ้ริหาร
จะมัน่ใจวา่ส่ิงท่ีพนกังานท าและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกบัเป้าหมายขององคก์าร 
(Noe et al., 2012: 341) สอดคลอ้งกบั  Armstrong (2009: 55-56) ท่ีกล่าววา่ การบริหารผลการปฏิบติังาน 
คือ กระบวนการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัถึงเป้าหมายร่วม และท าอย่างไรจึงจะบรรลุสู่ผลส าเร็จ 
รวมถึงแนวทางการบริหารและพฒันาบุคลากร  เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบติังานทั้งระดับบุคคล  
ทีมงาน  และองค์การ  กล่าวไดว้่าการบริหารผลการปฏิบติังานเป็นแนวทางในการบูรณาการและ
ประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์เพื่อสร้างความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนให้กบัองคก์าร  โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการปรับปรุงผล
การปฏิบติังานและการพฒันาบุคลากร นอกจากน้ี Armstrong and Baron (2004)  ยงัไดใ้ห้ความหมาย
ของการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีไดรั้บยอมรับและแพร่หลายมากท่ีสุดนิยามหน่ึง  ซ่ึงทาง CIPD 

(Chartered institute of personnel and development) (2009)  องคก์รดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยช์ั้น
น าจากองักฤษไดใ้หค้วามหมายของการบริหารผลการปฏิบติังานวา่  เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมการ
จดัการบุคคลและทีมงาน (Individuals and teams)  ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผล
การด าเนินงานในระดบัองค์การ (Organizational performance)  ในระดบัสูง  ทั้งน้ี  ดว้ยการเร่ิม
สร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัว่าส่ิงใดคือเป้าหมายท่ีตอ้งบรรลุ และมีแนวทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย
รวมถึงพฒันาบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไร เพื่อความส าเร็จตามส่ิงที่คาดหวงัดงักล่าว  Boxall and 

Purcell (2008:211)  ไดจ้  าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละผลการ
ด าเนินงานขององคก์รไวด้งัปรากฎในภาพท่ี 2.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8  ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละความเช่ือมโยงท่ีมีต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร 

แหล่งทีม่า:  Boxall and Purcell, 2008: 221.

ความตั้งใจของการบริหาร 

(Management intentions) 

 

ค่านิยมท่ีชัดเจนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และยอมรับหลกัการ
แรงงานสัมพนัธ์ (Employee 

relation) 

 

น โ ย บ่ า ย ด้ า ร ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสร้าง
ความสามารถ แรงจูงใจ และ
ใ ห้ โ อ ก า ส ใ น ก า ร แ ส ด ง
ความสามารถทั้ งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องคก์ร รวมถึงทศันคติในการ
ท างาน 

 

นโยบายด้านปฏิบัติการและ
การเงิน 

การบริหารที่เกดิขึน้จริง 

(Management actions) 

 

ทิศทางการด าเนินงานจาก
ระดับบน (เช่น การจดัสรร
งบประมาณในทางปฏิบติั) 
 

ทิศทางการปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากผู ้เ ช่ียวชาญ (เช่น การ
ต่อรองรองดา้นค่าจา้ง) 
 

กลยทุธ์และกฎเกณฑข์อง
ผูจ้ดัการสายงาน 

การบริหารที่เกดิขึน้จริง 

(Management actions) 

 

การรับรู้และความเขา้ใจใน
ระดบับุคคลถึงพนัธส ญญา
ทางใจ (Psychological 

contract) ของตนเอง 

 

การ รับ รู้และความเข้าใจ
ร่วมกนัถึงความสามารถของ
ผูบ้ริหารและความน่าเช่ือถือ 
( บ ร ร ย า ก า ศ ท า ง สั ง ค ม 
(Social climate)) 

การตอบสนองและผลลพัธ์ของบุคลากร 

(Workforce responses and outcomes) 

 

การเสริมสร้างทกัษะ และความรู้ 

 

ความพยายามทั้ งเ ชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

 

ระดบัความร่วมแรงรวมใจ 

 

ความผูกพันของบุคลากร (Employee 

commitment)  ความตั้ งใจท่ีจะลาออก 
และอตัราการลาออกท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 
ความเครียด ความสมดุลยร์ะหว่างชีวิต
และการท างาน 

ผลลพัธ์ขององค์กร 

(Organizational outcome) 

 

ระดับผลิตภาพของแรงงาน 
(Labour productivity level) 
 

ระดบัความยดืหยุน่ของ
องคก์ร (Degree of 

organizational flexibility) 
 

ระดบัการเคราพและท าตาม
กฎหมายของสังคม (Degree 

of social legitimacy) 

 

คุณภาพของผลการ
ด าเนินงานดา้นการเงิน 

(Quality of financial 

performance) 
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ภาพที ่2.9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลไกต่างๆ ในองคก์ารกบัผลลพัธ์ระดบับุคคล 

แหล่งทีม่า:  Colquitt et al.,  2009: 63. 

กลไกระดบับุคคล 

ความพึงพอใจ 
ในงาน 

ความเครียด 

แรงจูงใจ 

ความเช่ือใจ  
ความยติุธรรม และ

จริยธรรม 

การเรียนรู้ และ
การตดัสินใจ 

ผลการ
ปฏิบติังาน 

ความผกูพนั
ต่อองคก์าร 

ผลลพัธ์ระดบั
บุคคล 

ลกัษณะส่วนบุคคล
และค่านิยมองคก์าร 

ความสามารถ 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

รูปแบบและ
พฤติกรรมของผูน้ า 

อ านาจและ
อิทธิพลของผูน้ า 

กระบวนการ
ภายในทีม 

ลกัษณะของทีม 

กลไกระดบักลุ่ม 

กลไกระดบัองค์การ 

วฒันธรรม
องคก์าร 

โครงสร้าง
องคก์าร 
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ส าหรับการบริหารผลการปฏิบติังานในแง่มุมของการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์นั้น 
Ree and French (2010: 247) กล่าววา่  กระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานนั้นกินความไปถึงการ
ถ่ายทอดเช่ือมโยง (Alignment) เป้าหมาย และผลการปฏิบติังานผ่านกระบวนการวดั (Measurement) 
การประเมิน (Assessment)  และการติดตามดูแล (Monitoring) โดยเม่ือใดก็ตามท่ีพบเห็นความต่าง/
ช่องวา่ง (Gap)  ระหวา่งเป้าหมายและผลการปฏิบติังาน กลไกการสนบัสนุนดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษยย์อ่มมีความจ าเป็นท่ีจะน ามาใชอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสามารถแสดงภาพความสัมพนัธ์ดงักล่าวได้
ตามแผนภาพท่ี 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.10  กลไกการสนบัสนุนดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยต่์อผลการด าเนินงานขององคก์ร 

แหล่งทีม่า:  Ree and French, 2010: 247. 

 

กลยทุธ์และ 

เป้าหมายเชิงกลยทุธ์
ขององคก์ร 

 

เป้าหมายระดบั
องคก์ร 

ผลการด าเนินงาน 

ขององคก์ร 

การวดั, การประเมิน 
และการติดตามผล

การด าเนินงาน 

รวมถึงการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัและการ
ประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

ผลการปฏิบติังาน
ของกลุ่ม/ทีม 

เป้าหมายระดบั
กลุ่ม/ทีม 

เป้าหมายระดบั
บุคคล 

ผลการปฏิบติังาน
ระดบับุคคล 

การสนบัสนุนดา้น
นโยบายและ

กระบวนการดา้น
การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ คว
าม

ต่าง
/ช่อ

งว่า
งข

องผ
ลก

ารป
ฏิบั

ติง
าน

 

ผลลพัธ์ที่ต้องการ ผลลพัธ์ที่เกดิขึน้จริง 

กลไกการสนบัสนุนดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

เช่น การพฒันาและฝึกอบรม, การพฒันาความเช่ียวชาญอยา่งต่อเน่ือง, แผนการพฒันา
ระดบับุคคล, การวางแผนเส้นทางสายอาชีพ, การช่ืนชมและการให้รางวลั 
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ตารางที ่2.5  ความหมายของการบริหารผลการปฏิบติังาน 

 

ทีม่า ความหมาย 

IPM (1992) กลยุทธ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทุกกิจกรรมในบริบทของนโยบายดา้นระบบทรัพยากร
มนุษย ์วฒันธรรม สไตล ์และการส่ือสาร 

Mohrman and 

Mohrman (1995) 

การบริหารธุรกิจ 

Armstrong and Baron 

(1998) 

กลยุทธ์และแนวทางการบูรณาการเพ่ือสร้างความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนให้กบัองค์กร
โดยการปรับปรุงผลการปฏิบติังานของบุคลากรดว้ยการพฒันาความสามารถ
ของทีมงานและคนท างาน 

Armstrong  (2006: 1) กระบวนการท่ีเป็นระบบเพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร ดว้ย
การพฒันาผลการปฏิบติังานในระดบับุคคลและทีม เป็นแนวทางให้ไดม้าซ่ึง
ผลสัมฤทธ์ิ (Results) ท่ีดีกว่าจากองค์กร ทีม และบุคคล ดว้ยการสร้างความ
เขา้ใจและบริหารผลการปฏิบติังานภายใตก้รอบขอ้ตกลงร่วมกนัในดา้นการ
วางเป้าหมาย มาตรฐาน รวมถึงความสามารถท่ีตอ้งการ 

Briscoe and Claus 

(2008: 15) 

ระบบท่ีองค์กรจัดวางเป้าหมายการท างาน การก าหนดมาตรฐานผลการ
ปฏิบติังาน การมอบหมายและประเมินผลงาน การใหข้อ้มูลผลการปฏิบติังาน
ยอ้นกลบั การก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงการ
แจกจ่ายใหร้างวลั 

 

แหล่งทีม่า:  Arvinen-Muondo and Perkin, 2013: 114. 

 

 ในหลกัการท่ีค่อนไปทางจบัตอ้งได ้เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award: 

TQA)  ซ่ึงอิงกบัเกณฑ์  Baldrige performance excellence program  ของทางสหรัฐอเมริกาอนัมุ่งเนน้ไป
ที่การบริหารเชิงคุณภาพ (Quality management) นั้น ได้ให้ความหมายของผลการด าเนินงาน 
(Performance) วา่หมายถึง ผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการ ผลิตภณัฑ์ และลูกคา้ ซ่ึงท าให้
สามารถประเมินและเปรียบเทียบผลลพัธ์กบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน มาตรฐานผลลพัธ์ท่ี
ผา่นมา เป้าประสงค์ และผลลพัธ์ขององค์กรอ่ืนๆ ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานอาจแสดงในรูปของการเงิน
และไม่ใช่การเงิน และไดแ้บ่งผลการด าเนินงานออกเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นผลิตภณัฑ์ 2) การมุ่งเนน้
ลูกคา้ 3) การปฏิบติัการ และ 4) การเงินและตลาด ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  (2557: 135) 
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 ทั้งน้ี การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศในระบบการบริหารผลการปฏิบติังานนั้นโดยมากมกั
ถูกน ามาใชใ้นการบริหารเงินเดือน การใหข้อ้มูลผลการปฏิบติังานยอ้นกลบัเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
รวมถึงการระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีตอ้งการการพฒันา  อย่างไรก็ตาม  ยงัมีวตัถุประสงค์อ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากท่ีกล่าวมา  ซ่ึง Aguinis (2013: 14-18)  ไดจ้  าแนกวตัถุประสงค์และบทบาทของ
ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานไวอ้ยา่งครอบคลุม  ไดแ้ก่  1) วตัถุประสงค์ดา้นกลยุทธ์ (Strategic 

purpose)  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานช่วยให้ผูบ้ริหารระดบัสูงบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้
โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายขององค์กรเขา้กบัเป้าหมายของแต่ละบุคคลเขา้ไวด้ว้ยกนั ทั้งยงัช่วยช้ีแนว
ทางการด าเนินงานขององค์การส าหรับพนกังานท่ีเขา้มาใหม่เพื่อให้เขา้ใจไดว้่าพฤติกรรม (Behavior)  

และผลลพัธ์ (Results)  ที่องคก์รให้ความส าคญั  2) วตัถุประสงคด์า้นการบริหาร (Administrative 

purpose)  ขอ้มูลจากระบบการบริหารผลการปฏิบติังานเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ เช่น  การปรับข้ึนเงินเดือน  การใหร้างวลั  การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง  การโยกยา้ย
หรือให้ออก การคน้หาดาวเด่น การระบุตวัคนท่ีมีผลงานย  ่าแย ่และการลดคน  เป็นตน้  3) วตัถุประสงค์
ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ (Information purpose)  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานถือเป็นเคร่ืองมือ
ทางการส่ือสารท่ีส าคญั  เป็นการบอกพนกังานให้ทราบว่าพวกเขาตอ้งท างานอย่างไร  มีขอบเขต
ความรับผิดชอบเพียงใด  รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงในการท างาน  องค์การและหวัหน้างานมีความ
คาดหวงัอย่างไร  4) วตัถุประสงค์ดา้นการพฒันา (Development purpose)  ดว้ยกระบวนการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน  
ใชเ้พื่อส่งเสริมการพฒันาตนเองของพนกังาน รวมถึงแกไ้ขปรับปรุงผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

5) วตัถุประสงคด์า้นเตรียมความพร้อมขององคก์าร (Organization maintenance purpose)  ระบบ
การบริหารผลการปฏิบติังานใหข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนก าลงัคน  เพื่อตอบสนอง
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์าร รวมถึงการประเมินถึงความจ าเป็นในการอบรมเพื่ออนาคต  
และสุดทา้ย  6) วตัถุประสงคด์า้นเอกสาร (Documentary purpose) ท่ีหลากหลาย  เช่น  ใชเ้ป็นหลกัฐาน
ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย เป็นตน้ นอกจากน้ี  Aguinis (2013: 18-22) ยงัได้
จดัแจงคุณลกัษณะท่ีพึงปราถนาของระบบการบริหารผลการปฏิบติังานในอุดมคติไวอี้กดว้ย ดงัได้
แสดงไวใ้นตารางท่ี 2.6 

 

 

 

 

 

 



31 

 

ตารางที ่2.6  คุณลกัษณะของระบบการบริหารผลการปฏิบติังานในอุดมคติ 

 

คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

สอดคล้องเหมาะสมกบักลยุทธ์  
(Strategic congruence) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานควรสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ารและหน่วยงาน  

สอดคล้องเหมาะสมกบับริบท
แวดล้อม (Context congruence) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานควรมีความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์การ และเม่ือ
มองในมุมกวา้งควรสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของทอ้งท่ีหรือประเทศนั้นๆ 

ครอบคลุมทั่วถงึ 
(Thoroughness) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานควรครอบคลุม 4 ดา้น คือ  
     1) พนกังานทุกคนควรไดรั้บการประเมิน (รวมถึงผูจ้ดัการดว้ย) 
     2) งานในหนา้ท่ีหลกัทั้งหมดควรถกูประเมิน (ทั้งในส่วนของพฤติกรรมและผลลพัธ์)  
     3) การประเมินผลควรครอบคลุมทุกช่วงเวลา (ไม่ใช่ให้ความส าคญัเฉพาะช่วงใกลก้าร
ประเมิน) 
     4) การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback)  ควรมีทั้งดา้นบวกและดา้นท่ีควรไดรั้บการพฒันา
หรือปรับปรุงแกไ้ข 

มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ  
(Practicality) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีดีควรง่ายต่อการใชง้านและคุม้ค่าท่ีจะใช ้ระบบท่ีใช้
งบประมาณและเวลามากเกินไป รวมทั้งมีความซบัซอ้นเกินความจ าเป็น ถือวา่เป็นระบบได้
ไม่คุม้เสีย  

คนในองค์การให้ความสําคญั
และให้การยอมรับ 
(Meaningfulness) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานจะไดรั้บการยอมรับนับถือและให้ความส าคญั ด้วย
วธีิการต่างๆ ดงัน้ี  
     1) มาตรฐานและส่ิงท่ีประเมินของแต่ละส่วน แต่ละหนา้ท่ีตอ้งมีความส าคญักบัองคก์าร
และมีความเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีท า  
     2) การประเมินตอ้งเนน้เฉพาะส่วนท่ีอยู่ภายใตอ้  านาจหนา้ท่ีและครอบคลุมผูป้ฏิบติังาน
เท่ากนั  
     3) การประเมินตอ้งเวน้ช่วงเวลาให้เหมาะสมไม่บ่อยหรือเวน้ช่วงห่างจนเกินไป ช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมคือ 4 คร้ังต่อปี อีกทั้งยงัตอ้งด าเนินการในเวลาท่ีเหมาะสมดว้ย  
     4) พฒันาทกัษะการประเมินผลของผูใ้ชอ้ยา่งต่อเน่ือง  
     5) ผลของการประเมินจากระบบถูกน าไปใชจ้ริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตดัสินใจ
ทางดา้นของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญั เช่น การให้รางวลั การจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ เป็นตน้ 

มีความเฉพาะเจาะจง 
(Specificity) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีดีตอ้งสามารถให้รายละเอียดและบอกแนวทางการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน เขา้ใจง่ายแก่พนกังาน ว่าอะไรคือส่ิงท่ีองค์การคาดหวงัจากพนักงาน 
และพวกเขาตอ้งท าอยา่งไรเพือ่บรรลุถึงความคาดหวงันั้น 

ระบุถงึลกัษณะของผลการ
ปฏิบัตงิานทีด่ีและไม่ดีได้ 
(Identification  of  effective  

and  ineffective performance) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานต้องแยกแยะระหว่างพฤติกรรมกับผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิผลและไร้ประสิทธิผลออกจากกนัใหไ้ด ้และควรแบ่งระดบัของผลการปฏิบติังาน
ใหมี้ความหลากหลาย 

เช่ือถอืได้ (Reliability) การวดัผลการปฏิบติังานตอ้งมีความสม ่าเสมอ และปราศจากขอ้ผิดพลาด เช่น หากหัวหนา้
งาน 2 คนใหค้ะแนนพนกังานคนเดียวกนัในการปฏิบติังานดา้นเดียวกนั การใหค้ะแนนและ
ผลของคะแนนกค็วรจะมีความใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

มีความเทีย่งตรง (Validity) การวดัผลการปฏิบติังานควรมีความเท่ียงตรงและแม่นย  า ในท่ีน้ี ความเท่ียงตรง คือ ส่ิงท่ีจะ
วดัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานจริงทั้งหมด และตอ้งไม่รวมส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบติังาน กล่าวใหง่้ายข้ึนกคื็อ วดัในส่ิงท่ีส าคญัและใหเ้ล่ียงการประเมินส่ิงท่ีไม่ส าคญัและ
อยูน่อกเหนือการควบคุมของผูถ้กูประเมิน 

เป็นทีย่อมรับและเป็นธรรม 
(Acceptability and fairness) 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีดีตอ้งไดรั้บการยอมรับโดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและรับรู้
ถึงความเป็นธรรมของระบบ 

ทั้ งน้ีหากพนักงานรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมและไม่ยอมรับระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นอยู่ ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ารได ้ทางหน่ึงท่ีในการสร้างการ
ยอมรับ คือ การออกกฎเกณฑท่ี์ชดัเจนและใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคนน าไปประยกุตใ์ช้ 

เปิดกว้าง (Inclusiveness) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีดีตอ้งเปิดรับขอ้มูลจากหลากหลายแหล่งของอย่าง
ต่อเน่ือง ตอ้งแสดงให้เห็นว่ามีความค านึงถึงทุกคนท่ีจะไดรั้บผลกระทบ พนักงานตอ้งมี
ส่วนร่วมในกระบวนการสร้างระบบ โดยการให้ขอ้มูลว่าพฤติกรรมหรือผลลพัธ์จะถูกวดั
และจะวดัอย่างไร การมีส่วนร่วมของพนกังานตั้งแต่ตน้ มีความส าคญัต่อความส าเร็จของ
การน าระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมาใช ้ลดแรงตา้นจากพนกังาน  ช่วยปรับปรุงผล
การปฏิบติังาน และลดปัญหาขอ้พพิาททางกฎหมาย 

เปิดเผย (Openness) ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีดีตอ้งไม่มีความลบั โดย 

     1) การปฏิบติังานตอ้งถูกประเมินอย่างสม ่าเสมอ และกระบวนการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
ตอ้งด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  
     2) การประชุมเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal meeting) ตอ้งเป็น
กระบวนการการส่ือสารสองทางเพื่อแลกเปล่ียนไม่ใช่เป็นเพียงการส่งสารจากหัวหนา้งาน
ถึงพนกังานเท่านั้น  
    3) มาตรฐานต่างๆในการประเมินตอ้งชดัเจนและมีการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง  
    4) ขอ้มูลท่ีส่ือสารออกไปตอ้งเป็นจริง เปิดเผยและตรงไปตรงมา 

ตรวจสอบได้ (Correctability) กระบวนการในการใหค้ะแนนควรมีลกัษณะเป็นวตัถุวิสัย (Objective) และใชค้วามคิดเห็น
ของแต่ละบุคคลให้น้อยท่ีสุด อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจดว้ยคนถือเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัของกระบวนการประเมินผล ดงันั้น ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีดี จึงควรจดั
ให้มีกลไกในการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจดงักล่าว เช่น จดัให้มี
กระบวนการอุทธรณ์ร้องเรียน 

มีมาตรฐาน (Standardization) ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีดีตอ้งมีความสม ่าเสมอ ไม่ข้ึนอยู่กบับุคคลและเวลา 
การอบรมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบอยา่งต่อจึงมีความส าคญั 

มีจริยธรรม (Ethicality) ผูป้ระเมินตอ้งระวงัตนเอง ไม่น าเร่ืองส่วนตวัเขา้มาเก่ียวขอ้งในการประเมิน ตอ้งประเมิน
เฉพาะดา้นผลการปฏิบติังานและตอ้งมีขอ้มูลประกอบท่ีเพียงพอ และตอ้งเคารพสิทธิส่วน
บุคคลของพนกังาน 

 

แหล่งทีม่า:  Aguinis, 2013: 18-22. 
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เตรียมการ 

การวางแผน 

ดาํเนินการ 

การประเมินผล 

การทบทวน 

เตรียมการใหม่และ
ปรับเป้าหมาย 

 ในแง่ของระบบงาน Aguinis (2013: 38-53) น าเสนอกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังาน
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนไดแ้ก่  
 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.11  กระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานตามทศันะของ Herman Aguinis 

แหล่งทีม่า:  Aguinis, 2013: 39. 

 

 1) ขั้นการเตรียมการ (Prerequisites)  ในขั้นตอนน้ีมีส่ิงส าคญัท่ีตอ้งจดัเตรียมก่อน
การออกแบบหรือปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบติังานก่อนการน าไปใช้จริง  คือ  ความรู้
เก่ียวกบัพนัธกิจและเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์าร  และความรู้เก่ียวกบัลกัษณะงาน 

 2) ขั้นการวางแผน (Performance planning)  ในส่วนของการวางแผนน้ีส่ิงส าคญั
ท่ีตอ้งพิจารณา  คือ  ผลสัมฤทธ์ิ (Results)  พฤติกรรม (Behaviors)  และแผนการพฒันา (Development 

plan) ในขั้นตอนน้ี จะมีการตั้งเป้าหมาย (Goal setting) ร่วมกนัระหวา่งหวัหนา้งานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 3) ขั้นด าเนินการ (Performance execution)  ในช่วงน้ีบทบาทระหวา่งหวัหนา้งาน
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความส าคญัมาก เช่น การส่ือสารระหวา่งกนั  การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  ความมุ่งมัน่
ตั้งใจ (Commitment)  การจูงใจ (Reinforcement)  การสังเกตรวบรวมขอ้มูล  เป็นตน้ 

ความรู้เกีย่วกบัองค์การ 

พนัธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์

ความรู้เกีย่วกบังาน 

 - ภาระงาน - การวิเคราะห์งาน         

 -  ความรู้, ทกัษะ, ความสามารถ     

 - ค าบรรยายลกัษณะงาน 

ผลสัมฤทธ์ิ (Results) 

 - หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

 - วตัถุประสงคแ์ละมาตรฐาน 

พฤตกิรรม (Behaviors) 

 - สมรรถนะความสามารถ 

   (Competencies - KSAs) 

แผนการพฒันารายบุคคล 

การส่ือสาร, การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
(Feedback) การสอนงาน 

การสงัเกตรวบรวมขอ้มูลและเอกสาร,  
ความมุ่งมัน่ตั้งใจ, การสนบัสนุน, การจูงใจ การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

แบบประเมินผล (Appraisal forms) 

การประชุม 

อดตี - ผลสมัฤทธ์ิและ
พฤติกรรม 

ปัจจุบัน - รางวลัและ
ค่าตอบแทน 

อนาคต - แผนการพฒันา  

ใชข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ีผา่นมา 

ส่ิงสําคญั 

 - เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง 

 - ทุกองคป์ระกอบมีความส าคญั 

 - หากด าเนินการส่วนใดแยส่่วนท่ีเหลือกจ็ะ
เสียหายดว้ย 

 - การเช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบแต่ละส่วน
ตอ้งมีความชดัเจน 
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 4) ขั้นการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance assessment) ในขั้นตอนน้ี
แบบฟอร์มการประเมินผล (Appraisal forms)  และแหล่งขอ้มูลจะมีความส าคญัมาก  
 5) ขั้นการทบทวนผลการปฏิบติังาน (Performance review)  ขั้นตอนน้ีให้น ้ าหนกั
ไปท่ีการประชุมร่วมกนัระหว่างหัวหน้างานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาว่า
เป็นอยา่งไรบา้ง  มีผลต่อรางวลัหรือค่าตอบแทน (Reward and compensation)  อยา่งไร  และจะวาง
แผนการพฒันา (Development plan)  เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานอยา่งไร 

  ส่วนขั้นตอนสุดทา้ยคือ  6) ขั้นเตรียมการใหม่และปรับเป้าหมาย (Performance 

renewal & recontracting)  ขั้นตอนน้ีจะรวบรวมน าเอาขอ้มูลจากขั้นตอนท่ีผา่นมามาวิเคราะห์และ
พิจารณาปรับปรุงพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนก่อนจะเร่ิม
เขา้สู่กระบวนการบริหารการปฏิบติังานในขั้นตอนแรกคือการเตรียมการ (Prerequisites) อีกคร้ัง  
ทั้งน้ีสามารถสรุปกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังาน ดงักล่าว  ไดด้งัภาพท่ี 2.11 

 ส่วน Beardwell and Holden (2001) มองวา่การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นกระบวนการ
แบบองค์รวมเพื่อพฒันาและสร้างประสิทธิผลในการท างาน ประกอบดว้ย  7 องค์ประกอบ ไดแ้ก่    

1) การตั้งเป้าหมาย ทั้งในระดบับริษทั แผนก ทีมงาน และบุคคล  2) ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน 

3) กลยุทธ์และระบบการให้รางวลั 4) กลยุทธ์และแผนการฝึกอบรมและพฒันา  5) การให้ขอ้มูล
ป้อนกลบั การส่ือสาร และการสอนงาน 6) การวางแผนอาชีพของพนกังานรายบุคคล  และ 7) กลไก
การติดตามความส าเร็จของระบบการบริหารผลการปฏิบติังานและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวคิด
ของ Beardwell and Holden ในปี 2001 (Bilgin, 2007) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.12  วงจรการบริหารผลการปฏิบติังานตามทศันะของ Bearwell and Holden 

แหล่งทีม่า:  Bilgin, 2007. 

กลยทุธของธุรกิจ 

(Business strategy) 

การตดัสินใจ
ใหร้างวลั 

(Reward 

decision) 

การอมรมและพฒันา 

(Training and 

development) 

การใหท้รัพยากร/การ
สนบัสนุน 

(Resourcing) 

การพนกัสัมพนัธ์ 
(Personnel relation) 

การก าหนดทิศทาง
และการวางแผน 

(Setting direction 

and planning) 

การสอนงานและ
สนบัสนุน 

(Coaching and 

support) 

การทบทวน/
ประเมินผล 

(Reviewing) 
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 หลกัการดงักล่าวขา้งตน้สามารถจ าแนกองคป์ระกอบของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน
ออกเป็น  4  ส่วนส าคญั ซ่ึงจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดหลกัในงานวิจยัช้ินน้ี กล่าวคือ การตั้งเป้าหมาย 
(Goal setting) การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal) ระบบการให้รางวลั (Reward 

system) และแผนการพฒันาบุคลากรระดบับุคคล (Individual development plan) โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 

 2.3.1 แนวคิดเกีย่วกบัการตั้งเป้าหมาย 

 การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) เป็นหน่ึงในทฤษฎีการจูงใจท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด 
และถูกใช้เพื่อยกระดบัผลการปฏิบติังานอย่างกวา้งขวางหลากหลายวงการ (Punnett, Corbin and 

Greenidge, 2007)  ทั้งน้ี ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal-setting theory) มีใจความส าคญัวา่ เป้าหมายท่ี
มีความเฉพาะเจาะจง (Specificity) มีความทา้ทาย (Challenge) อนัหมายถึงเป้าหมายนั้นมีความยาก
แต่เป็นท่ียอมรับของผูป้ฏิบติั (ดงันั้นในประเด็นน้ีการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายจึงมีความส าคญั)  
ประกอบกบัการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ระหว่างการปฏิบติังานเป็นช่วงๆ ย่อมน ามาซ่ึงผล
การปฏิบติังานท่ีดีกวา่  ซ่ึงต่างกบัการไร้ซ่ึงเป้าหมายหรือการก าหนดขอบเขตเป้าหมายไวอ้ยา่งกวา้งๆ 
อยา่งการกล่าววา่ “ท าใหดี้ท่ีสุด” ดงัท่ีปรากฏชดัในงานของ Edwin Locke เม่ือปลายทศวรรษท่ี 1960 

ซ่ึงบอกวา่การตั้งเป้าหมายท่ีดีเป็นส่วนส าคญัในการสร้างแรงกระตุน้จูงใจในการท างาน โดยเป้าหมาย
ท่ีดีตอ้งบอกให้ผูป้ฏิบติังานทราบว่าตอ้งท าอะไร และตอ้งใช้ความพยายามเพียงใดจึงจะประสบ
ความส าเร็จ  อยา่งไรตาม  ความส าเร็จของการตั้งเป้าหมายยงัข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงานดว้ย  ซ่ึงพบว่า
การตั้งเป้าหมายท่ีดีในงานท่ีมีลกัษณะง่ายตรงไปตรงมามีผลต่อการปฏิบติังานมากกวา่งานท่ีมีความ
ซบัซ้อน  นอกจากน้ี  การปรับแต่งการตั้งเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชาติ (National 

culture)  ก็มีความจ าเป็นเช่นกนั (Robbins and Judge, 2010: 93-94) 

ในบริบทของการบริหารผลการปฏิบติังานการตั้งเป้าหมายเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีส าคญั
ท่ีสุด โดยเฉพาะในขั้นของการวางแผนและการท าขอ้ตกลง  ทั้งน้ี ค  าว่า “เป้าหมาย (Goal)” และ 
“วตัถุประสงค ์(Objective)” ถือวา่มีความหมายใกลเ้คียงกนัและสามารถใชท้ดแทนกนัได ้ โดยเป้าหมาย
ท่ีดีนั้นควรประกอบดว้ยหลกั 5 ประการซ่ึงเรียกวา่ “SMART” (Armstrong, 2009: 100)  ดงัตารางท่ี 2.7 
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ตารางที ่2.7  หลกั SMART ในการตั้งเป้าหมาย 

  

อกัษรย่อ ค าอธิบาย 

S   (Specific) ความเฉพาะเจาะจง ชดัเจน ไม่ก ากวม เขา้ใจได ้และมีความทา้ทาย 

M (Measurable) สามาถวดัได ้ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และตวัเงิน 

A  (Achievable) มีความเป็นไปได ้ในความทา้ทายตอ้งมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัเพื่อสร้างความมุ่งมัน่
ผกูพนั (Commitment) ต่อเป้าหมายของผูป้ฏิบติังาน 

R  (Relevant) มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายใหญ่ขององคก์าร 

T  (Time framed) มีกรอบเวลาท่ีชัดเจน เป้าหมายท่ีดียงัตอ้งได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากทั้ งฝ่าย
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งมุ่งเนน้การท างานเป็นทีม 

 

แหล่งทีม่า:  Armstrong, 2009: 100. 

 

 นอกจากน้ี ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy theory) ยงัเป็นหลกัคิดส าคญัในการเช่ือมโยง
การกระตุน้จูงใจ การตั้งเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบติังาน การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และการให้
รางวลั เขา้ไวด้ว้ยกนั ดงัภาพท่ี 2.13 โดยในขั้นท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพยายามและผลการ
ปฏิบติังาน ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal system) ขององคก์ารตอ้งมี
ความเป็นธรรมและไม่มีอคติ รวมถึงผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัวา่พนกังานท่ีทุ่มเทพยายามย่อมหวงัถึง
ความส าเร็จและไดรั้บการยอมรับ ส่วนขั้นท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการปฏิบติังานและรางวลัท่ี
องค์การให้ ในขั้นน้ีพนกังานเช่ือว่าเม่ือผลการปฏิบติังานบรรลุผลเป็นท่ียอมรับย่อมได้รับรางวลั 
ดงันั้น องคก์ารควรตระหนกัวา่ระบบการให้รางวลันั้นตอ้งอิงกบัผลการปฏิบติังาน และไม่มีปัจจยั
อ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น ความอาวุโส ความชอบส่วนบุคคล เป็นตน้ ส่วนขั้นท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
รางวลัท่ีองคก์ารใหก้บัเป้าหมายส่วนบุคคลนั้น ตอ้งสอดคลอ้งตอ้งกนั คือรางวลัท่ีไดน้ั้นเป็นท่ีตอ้งการ
ของพนกังาน ดงันั้นองคก์ารจึงตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบเพราะหากพนกังานคิดวา่รางวลัท่ีไดรั้บนั้น
ไม่มีคุณค่าไม่สมกบัท่ีทุ่มเทความพยายาม ระบบการให้รางวลันั้นยอ่มเป็นเหตุส าคญัในการท าลาย
แรงจูงใจของพนกังานไดเ้ช่นกนั (Robbins and Judge, 2010: 101) 
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ภาพที ่2.13  ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy theory)  
แหล่งทีม่า:  Robbins and Judge, 2010: 101. 

 

 2.3.2 แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal) เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการทัว่
ทั้งองคก์ารเพื่อให้ไดข้อ้มูลการท างานของพนกังาน แสดงให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนกังาน
ได้อย่างเป็นระบบ เป็นกลไกหลกัในการวดัผลงาน และน าขอ้มูลนั้นไปใช้ในการบริหารผลการ
ปฏิบติังานต่อไป ดงันั้นการประเมินผลการปฏิบติังานจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน (Noe et al., 2012: 341; Aguinis, 2013: 3)  
 แมโ้ดยทัว่ไปแลว้การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal) กบัการบริหารผล
การปฏิบติังาน (Performance management)  มีความคลา้ยคลึงกนัมาก และในบริบทของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ท่ีเนน้การถ่ายทอดเป้าหมายและมุ่งผลลพัธ์ในการท างานยงัคาบเก่ียวกบัการบริหารโดยอิง
เป้าหมาย (Management by objective: MBO) ดว้ย  อยา่งไรก็ตาม  โดยหลกัการแลว้ทั้งสามแนวทาง
มีความคลา้ยคลึงและแตกต่างพอสมควรดงัที่ Armstrong (2009: 27) ไดส้รุปเปรียบเทียบไวต้าม
ตารางท่ี 2.8  
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คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพยายามและผลการปฏิบติังาน 

คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลการปฏิบติังานและรางวลัท่ีองคก์ารให ้

คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งรางวลัท่ีองคก์ารใหก้บัเป้าหมายส่วนบุคคล 
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ตารางที่ 2.8 เปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบติังาน  การบริหารผลการปฏิบติังาน  และการบริหาร 

 โดยอิงเป้าหมาย 

 

การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

(Performance management) 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

(Performance appraisal) 

การบริหารโดยองิเป้าหมาย 

(Management by objective: MBO) 

มุ่งเน้นทั้ งวตัถุประสงค์ขององค์การ
และระดบับุคล 

วตัถุประสงค์ระดับบุคคลอาจจะถูก
รวมเขา้ไวด้ว้ยหรือไม่ก็ได ้

ให้ความส าคัญกับการบู รณาการ
วัต ถุประสงค์ระดับ บุคคล เข้ากับ
วตัถุประสงคอ์งคก์าร 

ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง ผ ล ผ ลิ ต  ( Outputs)/ 

ผลสัมฤทธ์ิ (Results) และปัจจยัน าเขา้ 
(Inputs)/สมรรถนะและความสามารถ 
(Competencies) 

วัตถุประสงค์ผลการปฏิบัติงานเชิง
คุณภาพบางตัวอาจจะถูกรวมเข้าไว้
ดว้ย 

ให้ความส าคัญกับส่ิงท่ีมอบหมาย/
คุณสมบัติท่ีต้องการ และมาตรวดัผล
การปฏิบติังาน 

ด าเนินการตลอดทั้งรอบปี ใชร้อบปีในการประเมินผล ใชร้อบปีในการประเมินผล 

อาจไม่ใชว้ธีิการใหค้ะแนน ใชว้ธีิการใหค้ะแนน ไม่ใชว้ธีิการใหค้ะแนน 

มองไปในอนาคต มองกลบัไปในอดีต มองกลบัไปในอดีต 

ให้ความส าคัญกับการพฒันาและผล
การปฏิบติังาน ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 

ให้ความส าคัญกับระดับของผลการ
ปฏิบติังานและความเป็นธรรม 

ให้ความส าคัญกับความส าเร็จของ
งาน/ผลงาน 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน ระบบมอบหมายงานจากบนลงล่าง ระบบมอบหมายงานจากบนลงล่าง 

มีกระบวนการท่ียดืหยุน่ ระบบเด่ียว ระบบเด่ียว 

ไม่เคร่งครัดในการด าเนินการ ค่อนขา้งไม่เคร่งครัดในการด าเนินการ ตอ้งด าเนินการตามระบบท่ีจัดเตรียม
ไวแ้ลว้ 

ลดเอกสารในการท างาน งานเอกสารที่ซบัซอ้น งานเอกสารที่ซบัซอ้น 

อ า จ ไ ม่ เ ช่ื อ ม โ ย ง ไ ป สู่ ก า ร จ่ า ย
ผลตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน 

มั ก เ ช่ื อ ม โ ย ง เ ข้ า กั บ ก า ร จ่ า ย
ผลตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน 

อาจไม่เช่ือมโยงโดยตรงกับการจ่าย
ผลตอบแทน 

น าไปใชก้บัทุกคนในองคก์าร น าไปใชก้บัทุกคนในองคก์าร น าไปใชก้บัผูบ้ริหาร 

เห ล่ าผู ้จัดการตามสาย งาน  ( Line 

managers) เป็นเจา้ภาพเอง 

ฝ่ายบริหารท รัพยากรมนุษย์ ( HR 

department) เป็นเจา้ภาพ 

เห ล่ าผู ้จัดกา รตามสายง าน  ( Line 

managers) เป็นเจา้ภาพร่วมกับแผนก
งานบุคคล (Personnel department) 

 

แหล่งทีม่า:  Armstrong, 2009: 27. 
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 การประเมินผลการปฏิบติังานสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทตามส่ิงท่ีตอ้งการวดัหรือประเมิน  
ไดแ้ก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Traits)  พฤติกรรม (Behaviors)  และผลลพัธ์ (Outcomes) โดยแต่ละ
ประเภทจะใช้เคร่ืองมือในการประเมินท่ีต่างกนั เช่น ตารางระดบัคะแนน (Graphic rating scale) 
เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชว้ดัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินพฤติกรรมท่ีไดรั้บ
ความนิยมในปัจจุบนัคือการประเมินบนฐานสมรรถนะความสามารถ (Competence-based assessment)  
ส่วนการประเมินผลลพัธ์นั้นนิยมประเมินผา่นเคร่ืองมืออยา่งการบริหารโดยอิงเป้าหมาย (MBO - 

Management by objectives)  หรือผา่นการวดัผลงานโดยตรง  เช่น  ยอดขาย คุณภาพหรือมาตรฐาน
การประเมินอ่ืน  อย่างไรก็ตาม  โดยภาพรวมแล้วการประเมินผลการปฏิบติังานแบบดั้ งเดิมท่ีเน้น
บทบาทของหัวหน้างานมีแนวโน้มลดความส าคญัลง  และถูกเสริมหรือทดแทนดว้ยรูปแบบการ
ประเมินผลแบบใหม่  เช่น  การประเมินแบบรอบทิศทาง (360

๐)  และการบริหารแบบสมดุล 
(Balanced scorecard)  ท่ีเปิดมุมมองต่อผลการปฏิบติังานกวา้งข้ึน (Rowland and Hall, 2013)  ปัจจุบนั
การประเมินผลการปฏิบติังานทวีความส าคัญและกลายเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ี
บูรณาการกิจกรรมต่างๆ ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละนโยบายทางธุรกิจเขา้ดว้ยกนั  โดยได้
ขยายขอบเขตครอบคลุมไปยงัการประเมินและพฒันาสมรรถนความสามารถของบุคลกร  การยกระดบั
ผลการปฏิบติังาน รวมถึงการจดัสรรรางวลัดว้ย (Kuvaas, 2007) 

 ในส่วนของ CIPD (2008) นั้น ระบุวา่การประเมินผลการปฏิบติังานประกอบดว้ย 5 ส่วนท่ี
ส าคญั คือ 1) การวดั (Measurement) 2) การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 3) การเสริมแรงทางบวก 
(Positive reinforcement) 4) การแลกเปล่ียนมุมมอง (Exchange of views) และ 5) ขอ้ตกลง (Agreement) 

โดยผลการปฏิบติังานควรถูกวดัถูกประเมินตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตกลงกนัไว ้ส่วนการ
ให้ขอ้มูลยอ้นกลบันั้นถือเป็นการเร่ิมตน้ส าหรับการให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยการให้ขอ้มูล
วา่อะไรบา้งคือส่ิงท่ีผูป้ระเมินใหค้วามส าคญั โดยการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัหรือการด าเนินการใดๆ ใน
ส่วนของการประเมินผลนั้นควรเน้นในส่ิงท่ีพนักงานท าได้ดีและการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับปรุงการท างาน การแลกเปล่ียนทศันะอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพื่อคน้หาสาเหตุ
และท าอยา่งไรผูป้ฏิบติังานจะปรับปรุงผลการท างานให้ดีข้ึนได ้จ าเป็นหรือตอ้งการการสนบัสนุน
ใดๆ จากหวัหนา้งานบา้ง  รวมถึงแรงบลัดาลใจส าหรับกา้วต่อไปในหนา้ท่ีการงาน ส่วนประกอบท่ี
ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของการประเมินผลการปฏิบติังานคือขอ้ตกลง เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่ง
ผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินว่าอะไรคือส่ิงท่ีตอ้งท าให้ส าเร็จเพื่อยกระดบัผลการปฏิบติังานและมี
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไรบา้ง (Martin, 2010:213) 
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 กระบวนการบริหารผลการปฏิบติัของ Aguinis (2013: 49-52)  สามารถแบ่งการประเมินผล
การปฏิบติังาน (Performance appraisal) ไดเ้ป็น  2  ส่วน  คือ  1) การพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance assessment) และ 2) การทบทวนผลการปฏิบติังาน (Performance review)  ดงัน้ี 

  1) การพิจารณาผลการปฏิบติังาน  ขั้นตอนน้ีด าเนินการไปเพื่อให้ไดพ้ฤติกรรมตามท่ี
ตอ้งการ (Desired behavior) เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีปรารถนา (Desired result) ส่ิงส าคญัในขั้นตอนน้ี
คือขอ้มูลการปฏิบติังานซ่ึงอาจไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เช่น หัวหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตวัผูถู้กประเมินเอง รวมถึงลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือขอ้มูล
ท่ีมาจากหวัหนา้งาน โดยขอ้มูลผลการปฏิบติังานจะถูกบนัทึกลงแบบฟอร์มการประเมินผล (Appraisal 

forms)  

  ทั้งน้ี แบบฟอร์มการประเมินผล (Appraisal form) มีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 9 อยา่ง 
คือ  1) ขอ้มูลพื้นฐานของพนกังาน  2) หนา้ท่ีความรับผิดชอบ วตัถุประสงค ์และมาตรฐานในการท างาน  
3) สมรรถนะความสามารถและตวัช้ีวดั)  4) ผลส าเร็จและบทบาทในความส าเร็จของงานที่ส าคญั 
5) ความส าเร็จดา้นการพฒันา 6) ความตอ้งการ แผนงาน และเป้าหมายดา้นการพฒันา  7) ขอ้มูลจาก
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 8) ขอ้คิดเห็นจากพนกังานผูถู้กประเมิน และ 9) ส่วนลงนามลายมือช่ือของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  
  นอกจากน้ีแบบฟอร์มการประเมินผลควรมีคุณลักษณะท่ีดีของแบบฟอร์มการ
ประเมินผล  7 ประการ คือ  1) เรียบง่าย  2) สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจะประเมินผล  3) มีค าอธิบายท่ีชดัเจน
ส าหรับผูใ้ชง้าน และผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง  4) มีความยืดหยุน่สามารถปรับแต่งไดเ้พื่อสนองสถานการณ์ต่างๆ 
5) ครอบคลุมการใชง้านท่ีส าคญั  6) เป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารท่ีดี สามารถส่ือสาระส าคญัไปยงั
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อสร้างการยอมรับและแรงจูงใจ  และ  7) ก าหนดกรอบเวลาท่ีชดัเจน รวมถึงให้ความส าคญั
ทั้งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต (Aguinis, 2013: 131-138) 

  2) การทบทวนผลการปฏิบติังาน (Performance review) มีขั้นตอนท่ีส าคญัในการ
คือ การประชุมเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังาน (Appraisal meeting) ถือเป็นรูปแบบการประชุม
ท่ีเป็นทางการซ่ึงถูกจดัเตรียมไวเ้ป็นอยา่งดี เพื่อให้พนกังานทราบถึงผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาใน
รอบการประเมินผล  ถือเป็นการให้ข้อมูลยอ้นกลับอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมเร่ืองการ
ประเมินผลการปฏิบติังานควรครอบคลุมถึงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยอดีตในท่ีน้ีหมายถึงส่ิงท่ี
ปฏิบติัไปแลว้ซ่ึงเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนแลว้ และวธีิการท างานท่ีผา่นมา จากนั้นจึงเช่ือมโยงเขา้
สู่ปัจจุบนัอนัเป็นผลจากการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาคือรางวลัหรือค่าตอบแทนท่ีได้รับ จากนั้นจึง
วางแผนเร่ืองอนาคตซ่ึงเก่ียวกบัการพฒันาของพนกังาน (Aguinis, 2013: 50-51) 
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2.3.3 แนวคิดเกีย่วกบัระบบการให้รางวลั 

 ระบบการให้รางวลันั้น เก่ียวขอ้งกับค่าตอบแทนอย่างยากท่ีจะแยกออกจากกนัได้ โดย
ค่าตอบแทนนั้น คือ ผลตอบแทนด้านการเงิน การบริการและผลประโยชน์เก้ือกูลทุกรูปแบบท่ี
พนกังานไดรั้บ โดยเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ในการจา้งงาน (กลัยาณี คูณมี, 2554: 39-40) 
การให้รางวลัและการบริหารผลการปฏิบติังานนั้นจ าเป็นตอ้งบูรณาการเขา้ดว้ยกนั รางวลัทั้งท่ีเป็น
ตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินนั้นต่างมีความส าคญัไม่นอ้ยกวา่กนัข้ึนอยูก่บับริบทแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม
รางวลัท่ีไม่ใช่ตวัเงิน เช่น การดูแลเอาใจใส่ การให้โอกาสในอาชีพและการพฒันาศกัยภาพ  ซ่ึงใน
งานวิจยับางช้ินบ่งช้ีว่าในระยะยาวแลว้จะมีคุณค่าและสร้างความผูกพนัให้กบัพนักงานมากกว่า  
(Armstrong, 2009: 250 ; Aguinis, 2013: 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.14  ผลตอบแทนรวมจากการท างาน (Total return for works)  
แหล่งทีม่า:  Milkovich, Newman and Gerhart, 2011: 11. 

ผลตอบแทนรวมจากการทาํงาน (Total return for works) 

ค่าตอบแทนรวม  
(Total compensation) 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
(Cash compensation) 

ค่าจา้งพ้ืนฐาน 

(Base pay) 

การข้ึนเงินเดือน 

(Merit/cost of Living) 

ส่ิงจูงใจระยะสั้น 

(Short-term incentive) 

ส่ิงจูงใจระยะยาว 

(Long-term incentive) 

ผลประโยชน์เกือ้กูล 

(Benefit) 

การปกป้องรายได้ 
(Income protection) 

เงินช่วยเหลือเฉพาะ
กรณี(Allowances) 

ดุลยภาพระหว่างการท างานกบัการด าเนินชีวิต 

(Work/life Balance) 

ผลตอบแทนด้านความสัมพันธ์ 
(Relational returns) 

 

การยกยอ่งชมเชยและ
สถานะต าแหน่ง 

(Recognition & status) 

 

ความมัน่คงในงาน 

(Employment 

security) 

งานท่ีทา้ทาย 

(Challenging work) 

โอกาสในการเรียนรู้ 

(Learning opportunities) 
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ตารางที ่2.9  องคป์ระกอบของระบบการใหร้างวลัทั้งหมด  
 

ประเภท ตวัอย่าง 

1. ค่าตอบแทน (Compensation) ค่าจา้ง ค่าตอบแทนจากยอดขาย เงินโบนสั  

2. ผลประโยชนเ์ก้ือกลู (Benefits) วนัหยดุ ประกนัสุขภาพ 

3. ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  
    (Social interaction) 

ท่ีท างานท่ีอบอุ่น 

4. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ความมัน่คงในต าแหน่งและรางวลั 

5. สถานะ/การยกยอ่ง     
    (Status/recognition) 

การใหค้วามเคารพ การใหค้วามส าคญักบังานท่ีท า 

6. ความหลากหลายของงาน 

    (Work variety) 

ใหโ้อกาสในการเรียนรู้งานท่ีแตกต่างจากท่ีเคยท า 

7. จ านวนภาระงาน (Workload) มอบหมายงานในจ านวนท่ีเหมาะสมไม่มากหรือน้อย
เกินไป 

8. ความส าคญัของงาน  
    (Work importance) 

งานท่ีท าไดรั้บการยอมรับและมีคุณค่าในสงัคม 

9. อ านาจในหนา้ท่ี/การควบคุม/ความเป็นอิสระ 

    (Authority/control/autonomy) 

มีความสามารถในการควบคุมสั่งการผูอ่ื้น สามารถก าหนด
แนวทางของตนเองได ้

10. ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน   
     (Advancement) 

โอกาสในความกา้วหนา้ 

11. การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ได้รับข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังาน 

12. สภาวะในการท างาน (Work condition) ปราศจากอนัตรายในการท างาน 

13. โอกาสในการพฒันาตนเอง  
      (Development opportunity) 

การฝึกอบรมทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือ
เรียนรู้ในในส่ิงใหม่ ทั้งความรู้ ทกัษะ/ความสามารถในการ
ท างาน 

 

แหล่งทีม่า:  Milkovich et al, 2011: 295. 
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 ทั้งน้ีการให้รางวลัมีความสัมพนัธ์กนัอย่างลึกซ้ึงกบัแรงจูงใจ ซ่ึงอาจจ าแนกรางวลัตาม
แรงจูงใจสองประเภท คือ แรงจูงใจจากภายในและแรงจูงใจจาก โดยแรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic 

motivation) นั้นเก่ียวขอ้งกบัรางวลัเชิงจิตวทิยาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิด  เป็นรางวลัท่ีมุ่งเนน้
คุณค่าทางจิตใจหรือให้ความส าคญักบัความเป็นมนุษย ์ เป็นรางวลัท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดีและอบอุ่น
ต่อผูท่ี้ไดรั้บ ถือเป็นการตอบสนองต่อแรงผลกัดนัดา้นบวกอนัเน่ืองมาจากการท างาน เช่น ความสุข
ไดท้  างานท่ีมีคุณค่า ความรู้สึกดีๆ จากส าเร็จลุล่วง ความอบอุ่นและภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
ทีมงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ งานท่ีทา้ทายและการประสบความส าเร็จในงานนั้น 
การไดรั้บความเขา้อกเขา้ใจ การไดรั้บการยอมรับในความสามารถ และการไดรั้บการปฏิบติัดูแล
อย่างเอาใจใส่ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า รางวลัท่ีสนองตอบต่อแรงจูงใจภายในมีความสัมพนัธ์กบัความ
ตอ้งการขั้นสูงของมนุษย ์ทั้งยงัอยูใ่นขอบเขตท่ีหวัหนา้งานหรือผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการได ้

 ในขณะท่ีแรงจูงใจจากภายนอก (Extrinsic motivation) นั้น มกัเก่ียวขอ้งกบัรางวลัท่ีจบัตอ้ง
ได ้(Tangible reward) หรือรางวลัท่ีสนองตอบต่อแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic rewards) ซ่ึงไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองานสามารถเห็นไดเ้ป็นรูปธรรม เป็นรางวลัท่ีจบัตอ้งไดท่ี้อยูใ่นรูปของทั้งตวั
เงินและไม่ใช่ตวัเงิน เช่น เงินเดือน ผลประโยชน์เก้ือกูล ความมัน่คงปลอดภยัในงาน การเล่ือนชั้น
เล่ือนต าแหน่ง การให้บริการต่างๆ ตามขอ้ตกลง สภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น รางวลั
ประเภทน้ีผูบ้ริหารไม่สามารถตดัสินใจและด าเนินการเองไดโ้ดยล าพงั เพราะโดยมากมกัมีค่าใชจ่้าย
และผลกระทบต่อองค์การโดยรวมจึงตอ้งใช้การตดัสินใจในระดบัองค์การ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึง และมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการขั้นพื้นฐานตามทฤษฎี
แรงจูงใจ (Mullins, 2005: 472; DeCenzo, Robbins and Verhulst, 2013: 276-277) 
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ตารางที ่2.10  โครงสร้างของรางวลั (Structure of rewards) 

 

รางวลั (Rewards) 
 

รางวลัทีส่นองตอบ
ต่อแรงจูงใจภายใน  
(Intrinsic rewards) 

รางวลัทีต่อบสนองต่อความต้องการภายนอก (Extrinsic rewards) 
 

ด้านการเงิน (Financial) 

 

ไม่ใช่ด้านการเงิน 
(Non-financial) 

องิกบัผลการปฏิบัติงาน 
(Performanced-

based) 

องิกบัความเป็น
สถานภาพความเป็น

สมาชิก (Implied 

membership-based) 

องิถึงความเป็นสมาชิก
ภาพอย่างชัดแจ้ง 

(Explicit 

membership-based) 

 

- การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ (Participate 

in decision making) 

- การอิสระและมี
อ านาจในการท างานที่
ส าคญั (Greater job 

freedom and 

discretion) 

- ความรับผดิชอบท่ี
เพ่ิมมากข้ึน (More 

responsibility) 

- เน้ืองานท่ีน่าสนใจ
ข้ึน (More interesting 

work) 

- โอกาสใน
ความกา้วหนา้ 
(Opportunities for 

personal growth) 

- ประเภทของงานท่ี
หลากหลาย (Diversity 

of activities) 

- รางวลัท่ีอิงกบั
ช้ินงาน (Piecework) 

- รางวลัท่ีอิงกบั
ยอดขาย 
(Commission) 

- ค่าตอบแทนแบบจูง
ใจ (Incentive plan) 

- เงินตอบแทนเพ่ิม
จากผลการปฏิบติังาน 
(Performance 

bonuses) 

- แผนการจ่าย
ค่าตอบแทนอิงระบบ
คุณธรรม (Merit pay 

plans) 

- การเพ่ิมค่าครองชีพ 
(Cost-of-living 

increases) 

- การปรับ
ค่าตอบแทนตาม
ตลาด (Labor market 

adjustment) 

- การปรับเงินเพ่ิม
ตามช่วงเวลา (Time-

in-rank increase) 

- การแบ่ง
ผลประโยชน์ (Profit 

sharing) 

- แผนการปกป้อง
รายได ้(Protection 

programs) 

- การจ่ายใหก้บั
ช่วงเวลาท่ีมาท างาน
ไม่ได ้(Pay for time 

not work) 

- บริการและสิทธิ
พิเศษ (Services and 

perquisites) 

- การตกแต่งท่ีท างาน
ตามความชอบ 
(Preferred office 

furnishing) 

- การใหเ้ลือกเวลาพกั
กลางวนัตาม
ความชอบ (Preferred 

lunch hours) 

- การจดัสถานท่ี
ส าหรับจอด
ยานพาหนะ 
(Assigned parking 

spaces) 

- การมอบหมายงาน
ตามความชอบ 
(Preferred work 

assignments) 

- การจดัพิมพ์
นามบตัรให ้
(Business cards) 

- การจดัหาเลขานุการ
ส่วนตวัให ้(Own 

secretary) 

- การใหค้วามเคารพ
นบัถือ (Impressive 

titles) 

 

แหล่งทีม่า:  DeCenzo et al, 2013: 277. 
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 2.3.4  แนวคิดเกีย่วกบัการวางแผนการพฒันาระดับบุคคล 

 การพฒันา (Development)  คือ  การด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ (Knowledge)  ทกัษะ 
(Skills) และพฤติกรรม (Behaviors) เพื่อปรับปรุงความสามารถของพนกังานให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
งานท่ีเปล่ียนไปรวมถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์ การพฒันามีรูปแบบท่ี
หลากหลายตั้งแต่การศึกษาอยา่งเป็นทางการ การสร้างประสบการณ์ในการท างาน มอบหมายงานท่ี
มีความเก่ียวขอ้ง หรือการประเมินคุณลกัษณะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัพนกังาน
ในวนัขา้งหนา้  (Noe et al., 2012: 397)  อยา่งไรก็ตาม  ในทศันะของ  Armstrong  (2010: 217-218)  
การพฒันานั้นเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความสามารถและศกัยภาพผา่นการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ 
เป็นการก าหนดทิศทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นส าคญั และมกัมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการกา้วสู่ต าแหน่งงานท่ีมีภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมากข้ึน 

 แมโ้ดยทัว่ไปการฝึกอบรมและการพฒันาจะถูกกล่าวถึงควบคู่กนัเสมอจนยากท่ีจะแยกจาก
กนัได ้รวมทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมและพฒันาต่างก็มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน  โดยช่วยเพิ่มทกัษะ (Skills)  ความรู้ (Knowledge)  และทศันคติ (Attitudes)  ท่ีจ  าเป็นในการ
ท างานเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัให้กบัพนกังาน แต่โดยหลกัการทัว่ไปการฝึกอบรม
กบัการพฒันามีความต่างกนัพอสมควร กล่าวคือ การฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อปรับปรุงผล
การปฏิบติังานในระยะสั้นถือเป็นการกิจกรรมเฉพาะหน้า ในขอบเขตงานท่ีเฉพาะเจาะจงและใช้
เวลาไม่นานนกั โดยประมาณมีหน่วยเวลาในการฝึกอบรมเป็นจ านวนชัว่โมงหรือจ านวนวนั  ในขณะท่ี
การพฒันาเป็นกิจกรรมท่ีใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานกวา่เพื่อรองรับความตอ้งการขององคก์ารในอนาคต 
การพฒันาจึงมกัเก่ียวขอ้งกบัการมอบหมายงานท่ีค่อนขา้งยากเพื่อการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
จึงมกัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสายอาชีพหรือการพฒันาภาวะผูน้ า (Schuler et al., 2006: 314-315) 
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หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของ
พนักงาน 

ระบุโอกาสและความ
ตอ้งการท่ีจะปรับปรุง 

ระบุส่ิงตอ้งการซ่ึงจบัจบั
ตอ้งได/้เป็นจริงได ้เพื่อ
น าไปสู่การพฒันา 

ระบุเป้าหมายและ
วธีิการท่ีตนตั้งใจจะ
พฒันาไปใหถึ้ง 

ระบุขั้นตอนและ
กรอบเวลาในการสู่
กา้วสู่เป้าหมาย 

 

หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของ
องค์การ 

 

ใหข้อ้มลูการ
ประเมินผลเพื่อระบุจุด
แขง็ จุดอ่อน 
ประโยชน์ และคุณค่า 

 

ส่ือสารใหท้ราบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ส่ิงท่ี
เหมาะสมกบัพนกังาน 
ในแผนการพฒันาระยะ
ยาวของบริษทั รวมถึง
การเปล่ียนแปลงใน
อุตสาหกรรม ความ
เช่ียวชาญ และสถานท่ี
ท างาน 

 

ท าใหม้ัน่ใจวา่
เป้าหมายนั้นเป็นไป
ตามหลกั SMART 

(คือ ชดัเจน วดัได ้
เป็นไปได ้สอดคลอ้ง
กบัองคก์าร และมี
กรอบเวลาท่ี
เหมาะสม) และมีความ
ตั้งใจท่ีจะช่วย
พนกังานใหไ้ปถึง
เป้าหมายนั้น  

 

ระบุทรัพยากรท่ี
พนกังานจ าเป็นตอ้งใช้
ในการบรรลุสู่
เป้าหมาย รวมทั้ง
ระบบการวดั
ความกา้วหนา้ 
บทเรียน/บททดสอบ 
ประสบการณ์ท างาน 
และการสร้าง
ความสัมพนัธ์  

ภาพที ่2.15  ขั้นตอนและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในระบบการวางแผนพฒันา 

แหล่งทีม่า:  Noe et al., 2012: 399. 

 

 ในส่วนของแผนการพฒันาบุคลากรระดบับุคคลนั้น Aguinis (2013: 196-197) บอกไวอ้ยา่ง
ชดัเจนว่ามีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบติังาน เป็นกิจกรรมร่วมกนัระหว่างหัวหน้างาน
และพนกังาน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมการความกา้วหนา้ของพนกังาน 

สอดคลอ้งกบัทรรศนะของ Armstrong (2009: 247-249) ท่ีกล่าววา่แผนการพฒันาบุคลากรระดบับุคคล
ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ความเขา้ใจวา่บุคคลนั้นท างานอะไร ลกัษณะงานท่ีเขาท าเป็นอยา่งไร 
อะไรคือผลงานของเขา พนกังานคนนั้นมีความรู้และทกัษะอะไรบา้งอยา่งไร และอะไรท่ีเขาขาดอยู่
และตอ้งการความสนบัสนุน โดยตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่วตัถุประสงค์/ความตอ้งการคืออะไรและท า
อย่างไรจึงจะประสบความส าเร็จ และส่ิงส าคญัคือต้องแน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดไวน้ั้น
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ท่ีตอ้งการ ทั้งยงัตอ้งระบุช่วงเวลาและความรับผิดชอบให้ชดัเจน เพื่อให้
แน่ใจว่ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ นั้น จะสอดคล้องเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ท่ีวางไวต้ั้งแต่ต้น  

ทั้งน้ี แมว้า่แผนการฝึกอบรมนั้นเป็นส่วนหน่ึงของแผนการพฒันา แต่เป็นเพียงส่วนยอ่ยเท่านั้น  ยงัมี

ประเมินตนเอง 

(Self-assessment) 
 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

(Reality check) 
ตั้งเป้าหมาย 

(Goal setting) 
วางแผนปฏิบติัการ 
(Action planning) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส าคญัอ่ืนๆ อีกเช่น การสอนงาน (Coaching) ระบบพี่เล้ียง (Adopting a role 

model (Mentor)) การสังเกตและวิเคราะห์การท างานของผูอ่ื้น (Good practice) การขยายขอบเขตงาน 
(Job enrichment) การมอบหมายงานพิเศษ (Special assignment)  ซ่ึงอาจเป็นงานในลกัษณะโครงการ 
การไปท างานในแผนกอ่ืน การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง (Action learning)  การเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ผา่นโปรแกรมท่ีจดัสรรไว ้(E-learning) และการแนะน าหนงัสือใหอ่้าน (Guided reading)  เป็นตน้ 

 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์การ 

 

 วฒันธรรมองค์การ (Organization culture)  คือ  กลุ่มของประเพณี (Traditions)  ค่านิยม 
(Values)  นโยบาย (Policies)  ความเช่ือ (Beliefs)  และทศันคติ (Attitudes)  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อทุก
ความคิดและการกระท าของเราในองคก์าร (Mullins, 2005: 891) ทั้งน้ี อาจกล่าวไดว้า่ในช่วงตน้ปี 
ค.ศ. 1980 วฒันธรรมองคก์าร  ถือเป็นศูนยร์วมของการศึกษาดา้นพฤติกรรมองคก์าร นกัวิจยันบัร้อย
เร่ิมท างานในประเด็นดงักล่าว ส่ิงพิมพท์ั้งหนงัสือ วารสารทางการศึกษา  วารสารธุรกิจ  ต่างตีพิมพ์
และร่วมอภิปรายเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การอย่างท่วมท้น  แม้ในปัจจุบันความสนใจในเร่ือง
ดงักล่าวจะลดนอ้ยลง  แต่วฒันธรรมองคก์ารยงัถือว่ามีความส าคญัอยู่  เพราะวฒันธรรมองคก์ารมี
อิทธิพลอย่างมากต่อผลการด าเนินงานขององค์การ (Organizational performance)  อย่างแน่นอน 

(Moorhead and Griffin, 2012: 502) จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลากวา่ 3 ทศวรรษท่ีแนวคิดดา้นวฒันธรรม
องค์การเกิดข้ึนและผ่านการอภิปรายจากนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชา  ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
รวมทั้งนกับริหารระดบัตน้จนถึงระดบัสูง ส่วนหน่ึงนั้นเป็นความพยายามท าความเขา้ใจความเป็น
เลิศของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่น โดยเฉพาะเม่ือเทียบกบัทางอเมริกาและยุโรป  ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ
ทางการผลิต (Productivity)  นวตักรรม (Innovation)  และคุณภาพ (Quality) ขอ้แตกต่างท่ีเห็นได้
ชัดเจนคือเหล่าผูบ้ริหารและพนักงานชาวญ่ีปุ่นมีชุดค่านิยมร่วมท่ีส าคญั  ซ่ึงช่วยส่งเสริมความ
ผูกพนั (Commitment) ต่อคุณภาพการท างาน ต่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความพยายาม
ร่วมกนัซ่ึงน าไปสู่ผลการด าเนินงานในระดบัสูงสุด (High level of performance) (Xenikon and 

Furnham, 2013: 96)  อยา่งไรก็ตาม  กรอบแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารนั้นมีอยูห่ลากหลาย  
และไม่อาจหาค าจ ากดัความหรือความหมายเพียงหน่ึงเดียวท่ีได้รับการยอมรับในวงกวา้งได ้โดยค า
จ ากดัความตามตารางท่ี 2.11  ถือเป็นการท าความเขา้ใจถึงวฒันธรรมองค์การในเบ้ืองตน้ไดใ้น
ระดบัหน่ึง 
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ตารางที ่2.11  ค าจ ากดัความของวฒันธรรมองคก์าร 

 

คาํจาํกดัความ แหล่งทีม่า 

“ระบบความเช่ือร่วมกนัโดยเหล่าสมาชิกขององคก์าร” (“A 
belief system shared by an organization’s members” ) 

J. C. Spender, “Myths, Recipes and Knowledge Bases in 
Organizational Analysis” (Unpublished manuscript, 
Graduate School of Management, University of California 

at Los Angeles, 1983), p. 2. 

“ค่านิยมหลักท่ีมีร่วมกันอย่างเข้มข้นและกว้างขวาง” 
(“Strong, widely shared core values”)  

C. O’Reilly, “Corporations, Cults, and Organizational 

Culture: Lessons from Silicon Valley Firm” (Paper 
presented at the Annual Meeting of Academy of 

Management, Dallas, Texas, 1983), p. 1. 

“วถีิท่ีเราปฏิบติัอยูเ่ป็นนิจ”  
(“The way we do things around here”) 

T. E. Deal and A. A. Kennedy, Corporate Culture: The 

Rites and Rituals of Corporate Life (Reading, MA: 

Addison-Wesley, 1982), p. 4. 

“แบบแผนทางความคิดท่ีมีร่วมกนั”  
(“The collective programming of the mind”) 

G. Hofstede, Culture’s Consequences: International 
Differences in Work-Related Values (Beverly Hills, CA: 

Sage, 1980), p. 25 

“ความเขา้ใจร่วมกนั” 

(“Collective understanding”) 

J. Van Maanen and S. R. Barley, “Cultural Organization: 
Fragments of a Theory” (Paper presented at the Annual 
Meeting of the Academy of Management, Dallas, Texas, 

1983), p. 7. 

“ชุดความเช่ือท่ีคงทน (Enduring beliefs) ซ่ึงบุคคลมีร่วมกนั 
โดยถูกถ่ายทอดผ่านส่ือสัญลักษณ์ (Symbolic media) 
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสร้างความหมาย (Meaning) ให้
เกิดข้ึนในชีวติการท างานของผูค้น” 

J. M. Kouzes, D. F. Caldwell, and B. Z. Posner, 

“Organizational Culture: How It Is Created, Maintained, 

and Changed” (Presentation at OD Network National 
Conference, Los Angeles, October 9, 1983). 

“ ชุ ด ข อ ง สั ญ ลัก ษ ณ์  ( Symbols)  ร ะ เ บี ย บ แ บ บ แ ผ น 
(Ceremonies) และต านาน (Myths) ซ่ึงถูกถ่ายทอดถึงเหล่า
พนักงานภายใต้ค่านิยม (Values) และความเช่ือ (Beliefs) 
ขององคก์าร” 

W. G. Ouchi, Theory Z: How American Business Can 

Meet the Japanese Challenge (Reading, MA: Addison-

Wesley, 1981), p. 41. 

“ชุดของค่านิยมร่วม (Shared values) ท่ีทรงอิทธิพลและ
สอดประสานกนัเป็นอยา่งดี ซ่ึงถูกส่ือสารถ่ายทอดอยู่ในรูป
ของสัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น เร่ืองเล่า (Stories) ต านาน (Myths, 

Legends) ค  าขวญั (Slogans) เกร็ดประวติั (Anecdotes) และ
เทพนิยาย (Fairy tales)”  

T. J. Peters and R. H. Waterman Jr., In Search of 

Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies 

(New York: Harper & Row, 1982), p. 103. 

“แบบแผนของขอ้สมมติพ้ืนฐาน (Basic assumptions) ซ่ึง
ท า ง ก ลุ่ ม ได้ คิ ด ค้น  ค้น พ บ  ห รื อ พัฒ น า ข้ึ น มา  จ า ก
กระบวนการการเรียนรู้ เพ่ือใชรั้บมือกบัปัญหาทั้งท่ีเกิดจาก
การปรับตวัต่อปัจจยัภายนอก (External adaptation) และ
การบูรณาการภายใน (Internal integration)” 

E. H. Schein, “The Role of the Founder in Creating 
Organizational Culture,” Organizational Dynamics, 

Summer 1985, p. 14.  

 

แหล่งทีม่า:  Moorhead and Griffin, 2012: 503. 
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Bunchanan and Huczynski (2010: 100) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ารยงัคงเป็นแนวคิดท่ี
หลากหลายและยงัหาขอ้สรุปร่วมกนัในหมู่ของผูศึ้กษาวจิยัไม่ได ้แต่โดยทัว่ไปแลว้เป็นท่ียอมรับกนั
วา่องคก์ารมีอะไรบางอยา่ง ซ่ึงอาจเรียกวา่บุคลิกภาพ (Personality) ปรัชญา (Philosophy) อุดมการณ์ 
(Ideology) หรือบรรยากาศ (Climate) ซ่ึง Deal and Kennedy (1982)  เรียกวา่ วิถีท่ีเราปฏิบติัอยูเ่ป็นนิจ 
ขณะท่ี Hofstede (2001) เรียกวา่  แบบแผนทางความคิดท่ีมีร่วมกนั  
 ดงัไดก้ล่าวไปแล้วว่า วฒันธรรมองค์การ ได้รับการกล่าวขวญัถึงเป็นอย่างมากในช่วงปี 
ค.ศ. 1980 ทั้งในแวดวงธุรกิจและวชิาการ ทั้งน้ีเพราะมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่วฒันธรรมองคก์าร
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์าร (Organizational effectiveness) มากกว่าปัจจยัส าคญัอ่ืนๆ เช่น 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โครงสร้างองคก์าร กระบวนการท างานท่ีเป็นทางการ เป็นตน้ ในช่วงเวลา
ดงักล่าวบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นเติบโตอย่างกา้วกระโดด เหล่าท่ีปรึกษาและนักวิชาการทางด้านการ
บริหารธุรกิจจึงพยายามแกไ้ขปริศนาความส าเร็จดงักล่าว ด้วยการน าเสนอตวัแปรใหม่ๆ ในการ
อธิบายปรากฏการณ์นั้น  ดว้ยองค์การท่ีเป็นเลิศต่างมีคุณลกัษณะพิเศษทางวฒันธรรมท่ีสร้างความ
แตกต่างให้กบัองคก์าร น ามาสู่การอภิปรายถึงวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง (Strong cultures) ซ่ึงหมายถึง
วฒันธรรมท่ีไดรั้บการยอมรับร่วมกนัอยา่งกวา้งขวางจากเหล่าสมาชิกขององคก์าร ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์
ดงักล่าวน ามาสู่ผลการด าเนินงานท่ีดีขององค์การ (Organizational performance) (Xenikon and 

Furnham, 2013: 151) 

 ประเด็นและขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารนั้น สามารถสืบคน้กลบัไปถึงตอนตน้ 
ค.ศ. 1980 โดยมีหนงัสือ 4 เล่ม ซ่ึงจุดประกายเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ไดแ้ก่ 1) “Theory Z” ของ 
William Ouchi (1981) 2) “The Art of Japanese Management” ของ Richard Pascale and Anthony 

Althos (1982) 3) “The Art of Japanese Management” In Search of Excellence ของ Tom Peters 

and Robert Waterman (1982) และ 4) “Corporate Cultures” ของ Terrence Deal and Allan 

Kennedy (1982) ส่ิงพิมพด์งักล่าวไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง (Strong culture) ซ่ึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมของพนกังาน โดยตั้งขอ้สังเกตว่าวฒันธรรมขององค์การประกอบดว้ยค่านิยม (Values) 
ความเช่ือ (Beliefs) วีรบุรุษ (Heroes) และสัญลกัษณ์ (Symbols) ซ่ึงมีความหมายต่อเหล่าพนกังาน
ในองค์การ นอกจากนั้นยงัให้ความสนใจกบัปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การประสบความส าเร็จของบรรษทั
อุตสาหกรรมสัญชาติญ่ีปุ่นในช่วงระหวา่งปี ค.ศ.  1970-1980 ซ่ึงน ามาสู่มุมมองท่ีวา่ปัจจยัท่ียากจบั
ตอ้งไม่ได ้(Intangible (soft) factor) อยา่งเช่น ค่านิยม ความเช่ือ นั้นมีผลกระทบต่อผลลพัธ์ทางการเงิน 
(Financial (hard)) โดยพวกเขาแนะน าว่าผูบ้ริหารควรเปล่ียนวฒันธรรมองค์การเพื่อเพิ่มความมี
ประสิทธิผลขององค์การ (Organizational effectiveness) และวฒันธรรมองค์การอาจลดทอน
บทบาทและอ านาจการต่อรองของสหภาพแรงงานไดด้ว้ย 
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 การน าแนวคิดตามสถานการณ์ (Contingency approach)  มาเช่ือมโยงกบัการศึกษาวฒันธรรม
องค์การและผลการด าเนินงาน  โดยแนวทางน้ีตั้งขอ้สังเกตไวว้่าระบบค่านิยมท่ีเป็นเลิศอนัสร้าง
ความแตกต่างใหก้บัองคก์ารเม่ือเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมเดียวกนัเพียงอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ  
องคก์ารท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนัยงัตอ้งพฒันาโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่น 
(Flexible structures)  และกลยทุธ์ (Strategy)  ควบคู่ไปดว้ย 

 ทั้งน้ีเดิมที นกัวจิยัใหค้วามส าคญักบัผลการด าเนินงานในดา้นการเงินหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
โดยปฏิเสธผลการด าเนินงานท่ีส าคญัด้านอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจของพนกังานและลูกคา้ หรือ
ความตอ้งการของคู่คา้ เป็นตน้ ในมุมหน่ึงมิติทางการเงินและเศรษฐกิจเป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารในระยะสั้นเท่านั้น ซ่ึงยงัไม่เพียงพอต่อการสะทอ้นถึงผลการด าเนินงานโดยรวมของ
องคก์าร ดงันั้น เม่ือน ามุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder perspective) ซ่ึงให้ความส าคญักบั
กลุ่มกอ้นทางสังคมท่ีหลากหลายภายในองคก์าร รวมถึงกลุ่มกอ้นทางสังคมภายนอกซ่ึงมีปฏิสัมพนัธ์
กบัเหล่าสมาชิกขององคก์ารเขา้มาช่วยเสริมในการศึกษา  ยอ่มช่วยให้เรามองเห็นวา่สัมพนัธภาพของ
กลุ่มคนต่างๆ ดงักล่าว ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเช่ือมโยงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร
กบัผลการด าเนินงาน 

นอกจากน้ี Bunchanan and Huczynski (2010: 111) ยงับอกอีกวา่ เราอาจแบ่งมุมมองเก่ียวกบั
วฒันธรรมองคก์ารออกไดเ้ป็น 2 ส านกั คือ ส านกัการจดัการ (Managerial) และส านกัสังคมศาสตร์ 
(Social science) โดยส านกัการจดัการมีความเช่ือว่าวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง (Strong culture) และผล
การด าเนินงานขององคก์าร (Organizational performance) มีความสัมพนัธ์กนั ดงัท่ี Furnham and 
Gunter (1993: 232) กล่าววา่  วฒันธรรมท่ีผา่นการพฒันามาเป็นอยา่งดี มีลกัษณะเฉพาะ และหล่อ
หลอมผูค้นในองค์การเขา้ไวด้ว้ยกนันั้น  สามารถสร้างหรือเพิ่มความผูกพนัต่อองค์การ (Stronger 

organizational commitment) สร้างเสริมขวญัก าลงัใจ ช่วยยกระดบัผลการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน (More efficient performance) และยกประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงข้ึน (Higher  productivity)  
ขณะท่ีส านกัสังคมศาสตร์กลบัมีมุมมองท่ีต่างกนัออกไป พวกเขาเช่ือว่าวฒันธรรมองค์การนั้นมี
ความหลากหลายและกวา้งขวางเกินไป ทั้งยงัยากท่ีจะเขา้ถึงไดท้ั้งหมด อยา่งไรก็ตามพวกเขายงัเห็น
วา่วฒันธรรมองคก์ารนั้นสามารถนิยามใหค้  าจ  ากดัความได ้มุมมองท่ีมีต่อวฒันธรรมองคก์ารของทั้ง
สองส านกัสามารถสรุปประเด็นโดยยอ่ไดด้งัตารางท่ี 2.12 
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ตารางที ่2.12  มุมมองเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารของส านกัจดัการและส านกัสังคมศาสตร์ 

 

สํานักจดัการ (Managerial) สํานักสังคมศาสตร์ (Social science) 
1. วฒันธรรม ประกอบด้วย 

    (Culture has) 
     ส่ิงท่ีมองเห็น วดัได ้จบัตอ้งได ้

วฒันธรรม คือ 

(Culture is) 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้

2. การบูรณาการ  
    (Integration) 
    วฒันธรรมมีหน่ึงเดียว มีองคป์ระกอบ 

    สามารถสร้างวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ข้ึนมาได ้

ความแตกต่าง/แยกส่วน 

(Differentiation/fragmentation) 
ในองค์การมีว ัฒนธรรมย่อยด ารงอยู่ แต่ละกลุ่มมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน และต่างมีเป้าหมายของ
ตนเอง ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ 

3. วฒันธรรมท่ีจดัการได ้

    (Culture managed) 

     เปล่ียนแปลงได ้เพ่ือการปรับตวัต่อสภาวะแวดลอ้ม 
บทบาทของผู ้น ามีความส าคัญต่อวัฒนธรรมของ
องคก์าร 

วฒันธรรมท่ีตอ้งอดกลั้น 

(Culture tolerated) 

วฒันธรรมไม่สามารถจดัการได้ แต่ละคนในองค์การ
ต่างมีค่านิยมและความเช่ือท่ีฝังรากลึกเฉพาะตน ไม่อาจ
เปล่ียนแปลงไดใ้นระยะสั้น 

4. ภาวการณ์น าเชิงสญัลกัษณ์ 

    (Symbolic leadership) 

   ใชภ้าวะผูน้ าในการบริหารจดัการวฒันธรรม     
    ผา่นการสร้างค่านิยมและเป้าหมายร่วม 

การควบคุมภายใน 

(Management control) 

ด้วยแต่ละคนในองค์การต่างมีแรงขับแรง จูงใจ 
ประสบการณ์ และค่านิยมแตกต่างกัน องค์การและ
ผูบ้ริหารจึงตอ้งหาทางควบคุมและลดความหลากหลาย
ของพฤติกรรมเพ่ือความส าเร็จขององค์การ ผ่านการ
ควบคุมด้วยเค ร่ืองมือ เ ชิงว ัฒนธรรม/สัญลักษณ์ 
(Culture (symbolic) control) 

 

แหล่งทีม่า:  Bunchanan and Huczynski, 2010: 111-115. 
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 วฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง (Strong culture) เป็นหน่ึงในประเด็นท่ีกล่าวถึงกนัมาก  โดยสมมติฐาน
ของแนวคิดวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งมีอยูว่า่คุณลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างผล
การด าเนินงานท่ีดีให้กบัองค์การได ้ อย่างไรก็ตาม  ความเขม้แข็งทางวฒันธรรมสามารถตีความได้
หลากหลาย และมีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัแนวคิดและมุมมองของผูท่ี้ท  าการศึกษา 
โดย O’ Reilly (1989) กล่าววา่ วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งประกอบดว้ย 2 ส่วนส าคญั คือ ความมุ่งมัน่ตั้งใจ 
(Intensity) และความรู้สึกร่วม (Sharedness) โดยความมุ่งมัน่ตั้งใจคือการท่ีเหล่าสมาชิกภายในองคก์าร
มุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ในค่านิยมหลกั (Core values) ขององคก์าร ส่วนความรู้สึกร่วมนั้นคือความเห็น
พอ้งตอ้งกนั (Agreement) โดยทัว่กนัในหมู่พนักงานขององค์การท่ีเก่ียวกบัค่านิยมขององค์การ
นัน่เอง ซ่ึงต่างจากวฒันธรรมท่ีอ่อนแอท่ีมีความเห็นตรงกนัเพียงน้อยนิดในหมู่ของพนกังานเก่ียวกบั
ค่านิยมหลกัขององคก์าร (Xenikon and Furnham, 2013: 151-152) 
 วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งจะสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัของคนองค์การ รวมถึงก ากบัทิศทาง
ทศันคติและการกระท าของพวกเขาดว้ย (Deal and Kanaedy, 1982; Peters and Waterman, 1982) 
งานเขียนด้านการจดัการจ านวนมากมีขอ้สันนิษฐานว่าบริษทัท่ีมีวฒันธรรมเขม้แข็งจะมีผลการ
ปฏิบติังานดีกวา่บริษทัท่ีมีวฒันธรรมอ่อนแอ  อยา่งไรก็ตาม  ความส าเร็จของบริษทัซ่ึงใชผ้ลการ
ด าเนินงานดา้นการเงินเป็นเกณฑ์ส าคญัในการวดันั้น  นอกเหนือจากปัจจยัทางวฒันธรรมแลว้ ใน
ความเป็นจริงแลว้กลบัข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง จึงมีการตั้งขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจวา่เป็นไปไดไ้หม
วา่ในทางกลบักนัผลการด าเนินงานดา้นการเงิน (Financial performance)  ยอ่มมีอิทธิพลก่อให้เกิด
ความเขม้แข็งทางวฒันธรรม  โดยความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้นต่างหากท่ีเป็นเหตุท าให้เกิดวฒันธรรมท่ี
เขา้แข็ง  Gordon and DiTomaso (1992) จึงกล่าววา่วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งอาจเป็นเพียงตวัท านายท่ีดี
ส าหรับผลการด าเนินงาน (Performance) ในระยะสั้นเท่านั้น  สอดคลอ้งงานศึกษาของ Peters and 
Waterman ท่ีพบวา่บริษทัท่ีพวกเขามองวา่มีวฒันธรรมเขม้แข็งหลายๆ แห่ง  กลบัประสบกบัความ
ลม้เหลว  ถึงท่ีสุดแลว้พวกเขาพบวา่ องคก์ารท่ีมีวฒันธรรมเขม้แขง็และมีเหมาะสมพร้อมปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะต่างๆ ท่ีตอ้งเผชิญต่างหากท่ีประสบกบัความส าเร็จ  ดว้ยวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง
นั้นเช่ืองชา้ในการพฒันาทั้งยงัยากจะเปล่ียนแปลง  ดงันั้น  วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งจึงไม่ใช่ส่ิงท่ีดีเสมอไป 
หากสุดทา้ยผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนคือการท่ีพนกังานยงัยึดติดกบัทศันคติท่ีไม่เหมาะสมและน าไปสู่การ
ตดัสินใจท่ีผดิพลาด  เช่น  กรณีของบริษทัคอมพิวเตอร์ยกัษใ์หญ่อยา่ง IBM  ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีไดรั้บ
การยอมรับกนัวา่มีวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งแต่กลบัตอ้งประสบกบัภาวะใกลล้ม้ละลายในช่วงปี ค.ศ. 1990 

เม่ือลม้เหลวในการรับมือต่อการเขา้มาของคู่แข่งอยา่ง Apple และการเปล่ียนผา่นดา้นเทคโนโลยีและ
ธุรกิจอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์จากระบบใหญ่ (Mainframe) สู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Bunchanan 

and Huczynski, 2010: 117) ดงันั้น วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งจึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัตารางท่ี 2.13 
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ตารางที ่2.13  ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ 

 

ข้อด ี ข้อด้อย 

 - สร้างความแตกต่างโดดเด่นใหก้บัองคก์าร  - การร่วมงานกบัองคก์ารอ่ืนเป็นไปไดย้าก 

 - เปิดโอกาสใหเ้หล่าพนกังานผกูพนัตวัเองให้เป็นหน่ึง
เดียวกบัองคก์าร 

 - องคก์ารจะดึงดูดและรักษาเฉพาะพนกังานที่มีความคิด
ความอ่านคลา้ยๆ กนั ดงันั้นแนวคิดท่ีแตกต่างหลากหลาย
จึงถูกจ ากดัไปโดยปริยาย 

 - องคก์ารสามารถโนม้น าใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการในหมู่
พนกังานได ้

 - พฤติกรรมท่ีสุดโต่งในหมู่พนกังาน อาจท าใหเ้กิดภาวะ
มากเกินความจ าเป็นได ้ซ่ึงอาจน าไปสู่ความไร้คุณค่าและ
ความเบ่ือหน่าย 

 - ท  าใหเ้กิดความมัน่คงในองคก์าร  - ท  าใหก้ารปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงเป็นไป
ไดย้ากข้ึน 

 

แหล่งทีม่า:  Bunchanan and Huczynski, 2010: 118. 

 

ดงันั้น วฒันธรรมท่ีเขม้แขง็จึงเปรียบดัง่สินทรัพยท่ี์มีค่าต่อองคก์ารในระยะสั้น แต่ในระยะ
ยาวแลวความคงเส้นคงวายอ่มท าให้ความสามารถในการปรับตวัขององคก์ารอ่อนแอลงไดเ้ช่นกนั 
ดงันั้น ส าหรับองคก์ารท่ีมีวฒันธรรมเขม้แขง็หรือมีความคงเส้นคงวาสูง จึงตอ้งสร้างและสนบัสนุน
ส่งเสริมความหลากหลายภายในองคก์ารดว้ย เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการสนองตอบการเปล่ียนแปลง
ในสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมิอาจท านายได ้(Xenikon and Furnham, 2013: 155) 

 ประเด็นเร่ืองความสามารถในการปรับตวัไดน้ าพาแนวคิดดา้นวฒันธรรมองคก์ารกา้วผา่น
มุมมองวฒันธรรมท่ีดีท่ีสุด (One best culture) มาสู่แนวทางตามสถานการณ์ (Contingency approach) 
ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัโครงสร้างองคก์าร (Organization structure) และภาวะผูน้ า (Leadership) ทั้งน้ี 
Goffee and Jones (2003) กล่าววา่ไม่มีวฒันธรรมใดดีท่ีสุด มีแต่วฒันธรรมท่ีเหมาะสมท่ีเขา้กนัไดดี้
กบัสภาพแวดลอ้ม ผลการด าเนินงาน (Performance) ขององคก์ารยอ่มดีข้ึน หากองคก์ารมีวฒันธรรมท่ี
เขม้แขง็และมีความสามารถในการปรับตวั  
 ดงันั้น ส าหรับองค์การท่ีด าเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอ่อนไหวและมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงแลว้จึงจ าเป็นตอ้งมีวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงในท่ีน้ีเพียงแค่การปรับตวัอยา่งรวดเร็วอาจยงัไม่
เพียงพอ บางคร้ังตอ้งกา้วล่วงไปสู่การคาดการณ์ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย ในทางตรงกนั
ขา้ม องคก์ารท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีคาดการณ์ไดแ้ละมีเสถียรภาพส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีคือวฒันธรรม
ท่ีเขม้แขง็และการปรับตวัเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
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 นอกเหนือไปจากความหมายและค าอธิบายของวฒันธรรมองคก์ารแลว้ ยงัมีนกัคิดหลายต่อ
หลายท่านน าเสนอตวัแบบทางทฤษฎีในรูปแบบของมิติต่างๆ หลายรูปแบบ เช่น ตวัแบบค่านิยม
แห่งการแข่งขนั (Competing value model) ของ Quinn (1988) ตวัแบบบรรทดัฐานทางพฤติกรรมท่ี
หลากหลาย (The circumplex-based behavioural norms model) ของ Cooke and Rousseau (1998) 

รวมถึง Cooke and Szumal (2000) หรือทฤษฎีวฒันธรรมองคก์ารและความมีประสิทธิผล (Theory 

of organizational culture and effectiveness) ของ Denison and Mishra (1995) เป็นตน้ 

 Edgar Schein (1984) ถือเป็นหน่ึงในนกัวชิาการคนแรกๆ ท่ีท าการศึกษาวฒันธรรมองคก์าร
อย่างเป็นระบบ โดยตวัแบบทางวฒันธรรมในปี 2004 ของเขา ถือเป็นหน่ึงในตวัแบบท่ีไดรั้บการ
ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง โดยตวัแบบดงักล่าวไดแ้บ่งวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 3 ระดบั ซ่ึงแตกต่าง
กนัไปตามมุมมองและการยอมรับของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ย 1) ผิวนอกของวฒันธรรม (Surface 

manifestation of culture) 2) ค่านิยมขององคก์าร (Organizational values) และ 3) ขอ้สมมติพื้นฐาน 
(Basic assumptions) ดงัภาพท่ี 2.16 

 โดยผิวนอกของวฒันธรรม (Surface manifestation of culture) ซ่ึงมกัเรียกวา่วฒันธรรมท่ี
สังเกตได ้(Observable culture) หมายถึงส่ิงท่ีมองเห็นไดอ้นัเป็นผลผลิตทางวฒันธรรม มีทั้งส่ิงท่ีจบั
ตอ้งไดท้างกายภาพ (Physical objects) และรูปแบบทางพฤติกรรม (Behaviour patterns) ท่ีสามารถ
มองเห็น ไดย้ิน หรือรู้สึกได ้ส่ิงเหล่าน้ีคือสารหรือขอ้ความท่ีส่งถึงเหล่าพนกังานขององค์การ รวม
ไปถึงคู่คา้ และลูกคา้ 

 ส่วนค่านิยมขององค์การ (Organizational values) เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือท่ีมี
ร่วมกนัของในหมู่สมาชิกวา่ควรจะท างานอยา่งไรในสถานการณ์หน่ึงๆ ซ่ึงโดยมากแลว้เป็นส่ิงท่ีไม่
พดูกนัแต่รู้กนัวา่ควรท าอยา่งไร ค่านิยมร่วมน้ีจะมอบแนวปฏิบติัทัว่ไปให้กบัเหล่าพนกังาน แนะน า
วา่พวกเขาควรมีพฤติกรรมเช่นไร 

 สุดทา้ยคือ ขอ้สมมติพื้นฐาน (Basic assumptions) เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น อยูเ่หนือจิตส านึก 
(Preconscious) เป็นบางส่ิงท่ีทุกคนยอมรับกนัวา่จริงโดยปราศจากการตั้งค  าถาม (Take-for-granted) 
ทั้งท่ีมนัอาจจะไม่เป็นจริง และบางคนอาจไม่ชอบหรือไม่เห็นดว้ยก็ตาม ถือเป็นความเขา้ใจร่วมกนั
ของคนในองคก์ารเก่ียวกบัพฤติกรรม สภาพความเป็นจริงท่ีด ารงอยู ่และปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เม่ือบุคคลปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมและความเช่ือของพวกเขา ส่ิงเหล่านั้นจะกลายเป็นส่ิงท่ี
ฝังแน่นดัง่ขอ้สมมติพื้นฐานขององคก์าร 
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ภาพที ่2.16  วฒันธรรมสามระดบัตามทศันะของ Edgar Schein 

แหล่งทีม่า:  Bunchanan and Huczynski, 2010: 101. 

 

 ทั้งน้ีเดิมทีงานศึกษาดา้นวฒันธรรมองคก์ารไดน้ าเสนอวฒันธรรมองคก์ารในรูปแบบหมวดหมู่ 
(Categories) หรือประเภท (Types) เช่น วฒันธรรมเชิงบุรุษ (Macho culture) หรือ วฒันธรรมเชิง
หนา้ท่ีการงาน (Role culture) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามจากแนวคิดทฤษฎีท่ีสั่งสมและพฒันาข้ึนตามล าดบั 
ผนวกกบังานวิจยัเชิงประจกัษห์ลายต่อหลายช้ิน ท าให้เห็นองคป์ระกอบท่ีซบัซ้อนและหลากหลาย
ของวฒันธรรมองคก์ารจนไม่สามารถใชแ้นวทางการจดัหมวดหมู่หรือแบ่งประเภทเพื่ออธิบายส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุมได ้ดงัท่ี Xenikon and Furnham (2013: 107) ไดป้ระมวลไวต้ามตารางท่ี 2.14 

สญัลกัษณ์ 

(Symbols) 

ส่ิงประดษิฐ์ (Artefacts and creations) 

หรือ ผิวนอกของวฒันธรรม (Surface manifestation of culture) 

บรรทดัฐาน  
(Norm) 

ภาษา  
(Language) 

ต านานและเร่ืองเล่า  
      (Myths and stories) 

ส่ิงตอ้งห้าม 

(Taboos) 

พิธีกรรมและ 

ระเบียบแบบแผน 

      (Rites and 

            ceremonies) 

ค่านิยมหรือความเช่ือ 

(Values and beliefs) 

ความเช่ือใจ 

(Trust) 

ความพยายาม 

(Effort) 

   มูลฐานแห่งรางวลั 

(Basis of reward) 

ความซ่ือสตัย ์

(Honesty) 

ข้อสมมตพิืน้ฐาน 

(Basic assumptions) 

มูลเหตุท่ีแต่ละบุคคลควรไดรั้บความเคารพ 

ความสามารถขององคก์ารในการบรรลุสู่ความส าเร็จ 

การแข่งขนัหรือความร่วมมือระหว่างแต่ละบุคคลลว้น
แลว้แต่แต่เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

การตดัสินใจควรท าอยา่งไรและโดยผูใ้ด 

เป็นตน้ 



ตารางที ่2.14  มิติมุมมองต่างๆ ทางวฒันธรรมองคก์ารผา่นการจดักลุ่มเน้ือหาท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั 

 

ตัวแบบ (Model) มิติ (Dimensions) 
Quinn (1998) เนน้การใหค้วามสนบัสนุน เนน้นวตักรรม เนน้เป้าหมาย เนน้กฎเกณฑ ์ อ่ืนๆ 

Xenikou and Furnham 

(1996) 

ความสมัพนัธ์ท่ีดีในการ
ท างาน 

เปิดรับการเปล่ียนแปลงใน
วฒันธรรมแห่งความ
ร่วมมือ 

เนน้หนา้ท่ีการงานและการ
เติบโตขององคก์าร 

องคก์ารขนาดใหญ่ท่ีเนน้
กฎเกณฑแ์ละการควบคุม 

มองโลกในแง่ลบและ
ต่อตา้นความคิดใหม่ๆ 

Cook and Lafferty (1989) ความตอ้งการดา้นความพึง
พอใจ (การใหค้วาม
ช่วยเหลือ, ความเป็น
กนัเอง) 

ความตอ้งการดา้นความพึง
พอใจ (การคน้พบตวัตนท่ี
แทจ้ริง) 

ความตอ้งการดา้นความพึง
พอใจ (ความส าเร็จ) 

ความตอ้งการดา้นความ
ปลอดภยั (ตามแบบแผน/
อนุรักษนิ์ยม, ความเห็น
พอ้งตอ้งกนั, การพ่ึงพากนั) 

ความตอ้งการดา้นความ
ปลอดภยั (การแข่งขนั, 
อ านาจ, การต่อตา้น, ความ
คลัง่ไคลใ้นส่ิงท่ีสมบูรณ์
แบบ) 

O’Reilly et al. (1991) ใหค้วามเคารพต่อผูอ่ื้น นวตักรรม การเนน้ผลลพัธ์ การใหค้วามส าคญักบัความ
มีเสถียรภาพ 

ความกา้วร้าว 

Hofstede et al. (1990) การใหค้วามส าคญักบั
พนกังาน vs การให้
ความส าคญักบังาน 

การรู้ในขอบเขตท่ีจ ากดั vs 

การมีผูเ้ช่ียวชาญ 

การปฏิบติัอยา่งจริงจงั vs 

การปฏิบติัตามธรรมเนียม 

การเนน้กระบวนการ vs 

การเนน้ผลลพัธ์ 

การควบคุมอยา่งหลวม vs 

การควบคุมแบบเขม้งวด 

ระบบปิด vs ระบบเปิด 

 

Denison and Misha (1995) การมีส่วนร่วม การปรับตวั พนัธกิจ   

Wilderom (2004) การเนน้ทรัพยากรมนุษย ์ การเนน้สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก 

การเนน้การปรับปรุง การใหอิ้สระในการท างาน  

 

แหล่งทีม่า:   Xenikon and Furnham, 2013: 107. 
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 Denison (1984) Denison (1990) Denison and Mishra (1995) Denison and Fey (2003) 

Denison et al. (2004)  ถือวา่เป็นกลุ่มผูศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมและผลการด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบผูห้น่ึงในปัจจุบนั  โดยพวกเขาไดพ้ฒันาตวัแบบคุณลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั
ในตวัเองและน าไปทดสอบความสัมพนัธ์กบัความมีประสิทธิผล (Effectiveness) และผลการด าเนินงาน 
(Performance) เขา้ไวด้ว้ยกนัผา่นส่ิงท่ีขดัแยง้กนัโดยธรรมชาติซ่ึงองคก์ารตอ้งสร้างความพอดีให้ได้
จึงจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยพวกเขาแบ่งเป็นสองมิติหลกัคือ การบูรณาการภายใน 
(Internal integration) ให้ทุกคนทุกภาคส่วนในองคก์ารท างานให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 
และการปรับตวัต่อภายนอก (External adaptation) ซ่ึงองคก์ารตอ้งสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล โดยน าเสนอ 4 คุณลกัษณะพื้นฐานของวฒันธรรม
องคก์ารซ่ึงจ าเป็นต่อการทดสอบความความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม (Culture) และผลการด าเนินงาน 
(Performance) คุณลกัษณะดงักล่าวไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม (Involvement) ความคงเส้นคงวา (Consistency) 

ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) และพนัธกิจ (Mission) (Bunchanan and Huczynski, 

2010: 118; Xenikon and Furnham, 2013: 153-154, 161) ซ่ึงจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดหลกัในงานวิจยั
ช้ินน้ี และสามารถแสดงไดต้ามภาพท่ี 2.17 

 

 
การบูรณาการภายในองคก์าร 

(Internal integration) 
การปรับตวัต่อภายนอก 

(External adaptation) 

ความยดืหยุน่/การ
เปล่ียนแปลง 

(Flexibility/change) 

 

การมีส่วนร่วม  
(Involvement) 

 

 

ความสามารถในการปรับตวั 
(Adaptability) 

 

เสถียรภาพ 

(Stability) 

 

ความคงเสน้คงวา 

(Consistency) 

 

 

พนัธกิจ  
(Mission) 

 

 

ภาพที ่2.17  คุณลกัษณะของวฒันธรรมองคก์าร 4 ประเภท  ของ  Denison  

แหล่งทีม่า:  Xenikou and Furnham, 2013: 154. 

 

 



58 

 

 ทั้งน้ี คุณลกัษณะทั้ง 4 ทางวฒันธรรมตามตวัแบบของ Denison et al. อยูบ่นพื้นฐานของ
การพยายามจดัการส่ิงท่ีขดัแยง้กนั 2 ส่วนส าคญั คือ การบูรณาการภายใน (Internal integration) กบั
การปรับตวัต่อภายนอก (External adaptability) รวมถึงการเปล่ียนแปลง (Change) และเสถียรภาพ 
(Stability) โดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Involvement) และความคงเส้นคงวา (Consistency) เพื่อ
สร้างพลวตัรของการบูรณาการภายใน ขณะท่ีพนัธกิจ (Mission) และความสามารถในการปรับตวั 
(Adaptability) มุ่งไปท่ีพลวตัรขององคก์ารท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก ในเบ้ืองตน้ Xenikou and 

Furnham (2013: 154) ไดก้ล่าวอยา่งย่นย่อไวว้า่ ในส่วนของเสถียรภาพซ่ึงประกอบดว้ย ความคง
เส้นคงวาและพนัธกิจนั้น เป็นประโยชน์ต่อการท านายความสามารถในการท าก าไร ในขณะท่ีความ
ยืดหยุ่น/การเปล่ียนแปลง การมีส่วนร่วม และความสามารถในการปรับตวันั้นมีศกัยภาพในการ
ท านายการเจริญเติบโตขององคก์าร และโดยเน้ือแทแ้ลว้แนวคิดน้ีให้ความส าคญักบัการพึ่งพิงอาศยั
กนั (Interdependent) และความขดักนั (Contradiction) ระหว่างคุณลกัษณะทั้ง 4 ประการดงักล่าว 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การมีส่วนร่วม (Involvement) เป็นคุณลกัษณะส าคญัขององคก์ารท่ีมีประสิทธิผล โดยการมี
ส่วนร่วมในระดบัสูงนั้นสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ (Ownership) และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
(Responsibility) ส่งเสริมใหเ้กิดความผกูพนั (Commitment) ต่อองคก์าร และน าไปสู่การท างานโดย
ไม่ตอ้งรอรับค าสั่ง เป็นการเพิ่มคุณภาพในการตดัสินใจ การรับนโยบายหรือน าค าสั่งต่างๆ ไปสู่
ภาคปฏิบติัเป็นไปไดโ้ดยง่าย 

 คุณลกัษณะประการท่ี 2 ของ Denison et al. ท่ีสามารถท านายความมีประสิทธิผลของ
องคก์ารคือ ความคงเส้นคงวา (Consistency) หรือการบูรณาการเชิงบรรทดัฐาน  คุณลกัษณะน้ีช่วย
สร้างความสามคัคีและเป็นประโยชน์ต่อการท างานร่วมกนัของคนในองคก์าร แต่อาจเป็นอุปสรรค
ต่อการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ ในแง่หน่ึงแนวคิดวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งถูกน าเสนอในตวั
แบบน้ีผ่านคุณลกัษณะท่ีเรียกว่า ความคงเส้นคงวาน่ีเอง  อนัหมายถึงขอ้ก าหนดร่วมกนัเก่ียวกบั
พฤติกรรม  ระบบ  และคุณค่า  เพื่อบูรณาการไปสู่ความเห็นพอ้งตอ้งกนัในระดบับุคคล รวมถึงค่านิยม
ร่วมของเหล่าสมาชิกในระดบัองค์การ ความคงเส้นคงวาในระดบัสูง  ยอ่มส่งผลให้การบูรณาการ
ประสานงานภายในองคก์ารเป็นไปดว้ยดี  อยา่งไรก็ตาม ความเหน่ียวแน่นท่ีมากเกินไป อาจท าให้
องคก์ารประสบกบัผลร้ายในรูปของการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงและความสามารถในการปรับตวัท่ี
ลดลง  โดยทั้งการมีส่วนร่วม  และความคงเส้นคงวาต่างเป็นคุณลกัษณะท่ีให้ความส าคญักบัการบูรณา
การภายในขององคก์าร  ซ่ึงยงัไม่เพียงพอในการแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมและ
ความมีประสิทธิผลขององค์การได้ เน่ืองจากวฒันธรรมถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการ
เช่ือมโยงองคก์ารเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม (Xenikon and Furnham, 2013: 154, 161) 



59 

 

 อยา่งไรก็ตาม องคก์ารท่ีเนน้การบูรณาการภายในอาจกลบักลายเป็นการปลีกตวัหรือกระทัง่
แยกตวัออกจากส่ิงแวดลอ้ม ตามกรณีศึกษาพบวา่มกัมีท่ีมาจากระบบภายในขององคก์ารขนาดใหญ่
ท่ีมีเน้นระบบระเบียบขั้นตอนและความเป็นเหตุเป็นผล (Bureaucracies)  ดงันั้น  คุณลกัษณะทาง
ว ัฒนธรรมตัวต่อมาซ่ึงเ ก่ียวข้องกับความมีประสิทธิผลคือ ความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptability) หรือความสามารถในการปรับเปล่ียนกระบวนการภายในขององคก์ารให้สนองตอบ
สภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยมีขอ้สมมติฐานว่า องคก์ารท่ีมีประสิทธิผลควรพฒันา
ค่านิยม (Values) และบรรทดัฐาน (Norms) ให้มีความสามารถในการซึมซับรับรู้สัญญาณจาก
สภาพแวดลอ้มพร้อมแปลงส่ิงท่ีไดรั้บมานั้นให้อยูใ่นรูปขององคค์วามรู้ความเขา้ใจภายในองคก์าร
เพื่อพร้อมจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือโครงสร้างต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมและคง
ความไดเ้ปรียบขององคก์ารไว ้

 คุณลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลตวัสุดทา้ยคือ พนัธกิจ (Mission) 
ซ่ึงเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ทัว่ไป (General objectives) ซ่ึงเป็นเป้าหมายดั้งเดิมขององค์การ รวมถึง
เป้าหมายเพิ่มเติม (Broad goals) ท่ีมาจากการก าหนดของผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงถึงปรัชญาในการ
ด าเนินธุรกิจ (Business philosophy) ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นแนวทางให้กับพนักงานงานรวมถึงการ
ประสานความร่วมมือระหวา่งแผนกและหน่วยงานต่างๆ ดว้ย ทั้งน้ี คุณลกัษณะน้ีมีพื้นฐานมาจาก
ขอ้สังเกตท่ีวา่ประสิทธิผลขององคก์ารโดยมากมาจากการท่ีพวกเขาด าเนินการส่ิงต่างๆ ตามพนัธกิจ
ท่ีผสมผสานกนัทั้งเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจและเป้าหมายอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงพนัธกิจให้ทั้ งคุณค่าในการด ารงอยู่และช้ีแนวทางการปฏิบติังานให้กับสมาชิกขององค์การ 

คุณลกัษณะทางวฒันธรรมอยา่งพนัธกิจมีหลกัการพื้นฐานท่ีต่างจากความสามารถในการปรับตวั คือ
เนน้ไปท่ีความมัน่คงมีเสถียรภาพ (Stability) ขององคก์าร โดยคงไวซ่ึ้งเป้าหมายหลกัขององคก์าร และ
ไม่เนน้ถึงความสามารถในการปรับตวัและเปล่ียนแปลง (Xenikon and Furnham, 2013: 110-111, 162)  
 คุณลกัษณะทางวฒันธรรมทั้ง 4 แบบ ถูกน ามาขยายความโดยก าหนดให้แต่ละคุณลกัษณะ
ประกอบดว้ย 3 มิติยอ่ย รวมเป็น 12 มิติทางวฒันธรรม  ดงัตารางท่ี 2.15 
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ตารางที ่2.15  คุณลกัษณะของวฒันธรรมองคก์ารและองคป์ระกอบยอ่ยตามตวัแบบของ Denison 

 

คุณลกัษณะของวฒันธรรมองค์การ 

(Organization culture traits) 
คุณลกัษณะย่อย 

(Trait subdimensions) 

การมีส่วนร่วม (Involvement) 1. การใหอ้ านาจ (Empowerment) 

2. การท างานเป็นทีม (Team orientation) 

3. การพฒันาความสามารถ (Capability development) 

ความสม ่าเสมอ (Consistency) 1. ค่านิยมหลกั (Core values) 

2. ความร่วมมือ/บูรณาการ 

(Coordination/integration) 

3. ความเห็นพอ้งตอ้งกนั (Agreement) 

ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) 1. เนน้ลูกคา้ (Customer focus) 

2. สร้างการเปล่ียนแปลง (Creating change) 

3. การเรียนรู้ขององคก์าร (Organizational learning) 

พนัธกิจ (Mission) 1. ทิศทางกลยทุธ์ (Strategic direction/intent) 

2. เป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Goal and objectives) 

3. วสิยัทศัน์ (Vision) 

 

แหล่งทีม่า:  Xenikou and Furnham, 2013: 164. 

 

 จากงานศึกษาเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งพบวา่คุณลกัษณะทางวฒันธรรมทั้ง  4  ดงักล่าว สามารถ
แยกระหว่างองค์การท่ีมีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผลในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่โลกออกจากกนัได ้
(Xenikon and Furnham, 2013: 111)  จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบั
ความมีประสิทธิผลภายใตต้วัแบบของ Denison ในบริบททางวฒันธรรมต่างๆ ทัว่ทุกพื้นท่ีหลกัของโลก 
พบวา่ทั้ง เอเชีย ยโุรป ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาเหนือ พบวา่ต่างมีรูปแบบคลา้ยคลึงกนั 
โดยตวัแบบดงักล่าวสามารถแยกแยะระหวา่งองคก์ารท่ีมีประสิทธิผลออกจากองคก์ารท่ีไร้ประสิทธิผล
ไดอี้กดว้ย ในขณะเดียวกนั Fey and Denison แสดงให้เห็นวา่ตวัแบบนั้นมีความเท่ียงตรงในการท านาย
ความมีประสิทธิผลขององคก์ารในบริบทของประเทศรัสเซีย  อยา่งไรก็ตาม  พวกเขาแนะน าวา่ แม้
มีผลสนบัสนุนวา่ตวัแบบคุณลกัษณะทางวฒันธรรมดงักล่าวมีความเช่ือมโยงกบัความมีประสิทธิผล 
แต่มีความเป็นไปไดท่ี้เหล่าคุณลกัษณะจะมีความหมายท่ีแตกต่างและถูกแสดงออกต่างกนัไปตาม
บริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ (Xenikon and Furnham, 2013: 163) 
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 นอกจากน้ี Denison and Mishra (1995) ยงัน าเสนอขอ้มูลเชิงคุณภาพเพื่อสนบัสนุนสมมติฐาน
ตามตวัแบบทางวฒันธรรมของพวกเขา โดยแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถใน
การท าก าไร คุณภาพ การเติบโตของยอดขาย และความพึงพอใจของเหล่าพนกังาน รวมถึงความมี
ประสิทธิผลอ่ืนๆ กบัคุณลกัษณะทางวฒันธรรมทั้ง 4 ประการ ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาบ่งช้ีว่า
คุณลกัษณะทั้ง 4 มีความขอ้งเก่ียวอยา่งมีนยัยะส าคญัต่อทั้งการวดัผลโดยอตัวิสัย (Subjective) และ
วตัถุวิสัย (Objective) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณลกัษณะท่ีมีเสถียรภาพ (Stability traits) อยา่งพนัธกิจ 
(Mission) และความคงเส้นคงวา (Consistency) ต่างเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท านายความสามารถ
ในการท าก าไร ขณะท่ีคุณลกัษณะท่ียืดหยุน่ (Flexibility traits) อยา่งการมีส่วนร่วม (Involvement) 

และความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) นั้นมีศกัยภาพในการท านายการเจริญเติบโตมากกวา่ 

 อยา่งไรก็ตาม ควรตั้งขอ้สังเกตไวด้ว้ยวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะทางวฒันธรรม
ตามตวัแบบดงักล่าวซ่ึงถูกวดัจากค่าเกณฑ์เชิงวตัถุวิสัย (Objective criteria) นั้น มีความเก่ียวขอ้งกบั
ขนาดขององค์การดว้ย โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะมีนยัยะส าคญัในกรณีท่ีองค์การมีขนาดใหญ่ 
แต่กลบัไม่มีนยัยะส าคญัในกรณีขององคก์ารขนาดเล็ก ในขณะท่ีเกณฑ์การวดัแบบอตัวิสัย (Subjective 

criteria) นั้น กลบัไม่ข้ึนอยูก่บัขนาดขององคก์าร จึงสามารถตีความไดใ้น 2 ทาง คือ  1) วฒันธรรม
กบัความมีประสิทธิผลมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งใกลชิ้ดในบริษทัขนาดใหญ่ เช่น ผลกระทบจากการ
ประสานงานย่อมมีความส าคญัมากกวา่ส าหรับองคก์ารขนาดใหญ่ รวมถึงระบบการท างานท่ีซบัซ้อน
มากกวา่  2) เกณฑ์การวดัเชิงอตัวิสัยมีความเหมาะสมมากกวา่เกณฑ์การวดัเชิงวตัถุวิสัยส าหรับการ
เปรียบเทียบระหวา่งองคก์าร (Xenikon and Furnham, 2013: 163) 

 Denison  ยงัระบุวา่องคก์ารท่ีให้ความส าคญักบัการติดตามความเป็นไปของตลาดและมอง
หาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอมกัมีปัญหาในการประสานทุกภาคส่วนในองค์การ ขณะท่ีองค์การท่ี
ประสบความส าเร็จในการบูรณาการและเนน้การจดัการภายในองคก์ารมากจนเกินไป อาจประสบ
ปัญหาการปรับตวัเองให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง คลา้ยกบัองค์การท่ีเน้นการจดัการ
วางแผนกลยทุธ์จากระดบับน ซ่ึงยอ่มมีวสิัยทศัน์อนัยอดเยี่ยมอยูใ่นมือ พยายามอยา่งยิ่งท่ีจะส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนกังาน เพื่อสร้างความมุ่งมัน่ผูกพนั (Commitment) ให้เกิดข้ึนในเหล่าพนกังาน
เพือ่ขบัเคล่ือนวสิัยทศัน์ดงักล่าว ในขณะท่ีอีกองคก์ารหน่ึงซ่ึงพนกังานมีความมุ่งมัน่ผกูพนัอยา่งแรง
กลา้กลบัพบปัญหาในดา้นการวางแผนและตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 ทั้งน้ี Denison et al. กล่าววา่ ในองคก์ารท่ีเป็นเลิศส่วนใหญ่ สามารถจดัการกบัปัญหาความ
ขดัแยง้ดงักล่าวได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเลือกจุดแข็งหรือจ าตอ้งสละจุดอ่อนอย่างใดอยา่งหน่ึงอย่างท่ี
ควรจะเป็นในองคก์ารทัว่ไป (Bunchanan and Huczynski, 2010: 118) 
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 นอกเหนือไปจากตวัแบบของ Denison et al. (2004) แลว้ ตามการแจกแจงของ Bunchanan 

and Huczynski (2010: 119) ยงัมีนกัวิชาการซ่ึงมองวฒันธรรมองคก์ารในแนวการจดัการอีกหลายท่าน
ไดแ้บ่งประเภทของวฒันธรรมในรูปแบบท่ีต่างกนัออกไป เช่น Handy (1993) ไดจ้  าแนกวฒันธรรม
อิงตามระดบัของการรวมศูนย ์(Centralization) และรูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formalization) โดยการรวม
ศูนยน์ั้นเก่ียวขอ้งกบัอ านาจ (Power) และอ านาจหนา้ท่ี (Authority) ซ่ึงถูกรวมศูนยไ์วท่ี้ผูบ้ริหารระดบั
สูงสุดขององค์การ ส่วนรูปแบบท่ีเป็นทางการนั้นเก่ียวขอ้งกบักฎ (Rules) กระบวนการ (Procedures) 
และนโยบาย (Policies) ท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร จากตวัแปรดงักล่าวเม่ือน ามา
พิจารณาร่วมกนัจะสามารถน ามาแยกประเภทของวฒันธรรมองคก์ารได ้4 ลกัษณะ ตามตารางท่ี 2.16  

 

ตารางที ่2.16 แนวคิดประเภทของวฒันธรรมองคก์ารของ Charles Handy 

 

 
การรวมศูนย์ (Centralization) 

ไดแ้ก่ อ านาจ (Power) และอ านาจหนา้ท่ี (Authority) 
รูปแบบทีเ่ป็นทางการ

(Formalization) 
ไดแ้ก่ กฎ (Rules) 

กระบวนการ 
(Procedures) และ
นโยบาย (Policies) 

 

 สูง ตํา่ 

สูง 
วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาทหนา้ท่ี 

(Role culture) 
วฒันธรรมท่ีเนน้งาน 

(Task culture) 

ต ่า 
วฒันธรรมท่ีเนน้อ านาจ  

(Power culture) 
วฒันธรรมท่ีเนน้ตวับุคคล  

(Person culture) 

 

แหล่งทีม่า:  Bunchanan and Huczynski, 2010: 119. 

 

 ขณะที่ Goffee and Jones (2003)  เลือกใชม้ิติทางดา้นความเป็นกนัเอง (Sociability) และ
ความสามคัคี (Solidarity) โดยความเป็นกนัเองนั้นให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์เชิงอารมณ์ 
การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีสร้างความเป็นมิตรกบัผูอ่ื้น จึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเน้นหนกัไปท่ีระดบั
บุคคล ในขณะท่ีความสามคัคีนั้นใหค้วามส าคญักบังานเป็นท่ีตั้ง การติดต่อประสานงานไม่จ  าเป็นตอ้ง
มีความคุน้เคยกนัเป็นการส่วนตวั แต่อาศยัผลประโยชน์ขององค์การเป็นท่ีตั้ง ถือเป็นการร่วมแรง
ร่วมใจกนัของสมาชิกในองค์การ ทั้งน้ีเม่ือน ามิติทั้งสองมารวมเขา้ไวด้ว้ยกนัสามารถแบ่งประเภท
ของวฒันธรรมองคก์ารได ้ 4  ประเภท ตามตารางท่ี 2.17 
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ตารางที ่2.17  แนวคิดประเภทของวฒันธรรมองคก์ารของ Rob Goffee and Gareth Jones 

 

 ความเป็นกนัเอง (Sociability) 

ความสามคัค ี(Solidarity) 

 สูง ต ่า 

สูง 
วฒันธรรมชุมชน 

(Communal culture) 
วฒันธรรมทหารรับจา้ง 

(Mercenary culture) 

ต ่า 
วฒันธรรมเครือข่าย  
(Networked culture) 

วฒันธรรมแยกส่วน 

(Fragmented culture) 

 

แหล่งทีม่า:  Bunchanan and Huczynski, 2010: 120. 

 

ส่วนตวัแบบค่านิยมทางการแข่งขนัของวฒันธรรมองคก์าร (The competing values model 

of organizational culture) ของ Quinn (1988) ให้ค  าอธิบายวา่องคก์ารประกอบดว้ยวฒันธรรม 4 มิติ 
ดงัภาพท่ี 2.18 องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพสร้างความสมดุลระหวา่งความตอ้งการเชิงการแข่งขนักบั
การบรรลุความส าเร็จในการอยูร่่วมกนั ซ่ึงหากองคก์ารสร้างความสมดุลไดย้อ่มเป็นผลดีต่อคุฯภาพ
ชีวติของเหล่าพนกังาน 
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ภาพที ่2.18  ตวัแบบค่านิยมทางการแข่งขนัของวฒันธรรมองคก์ารของ Quinn 

แหล่งทีม่า:  Xenikon and Furnham, 2013: 109. 

 

 

 

 

 

 

ความยดืหยุน่ 

(Flexibility) 

ภายนอก 
(External) 

ภายใน 
(Internal) 

การสนบัสนุน 

(Support) 

นวตักรรม 

(Innovation) 

เป้าหมาย 

(Goal) 

การควบคุม 

(Control) 

กฎเกณฑ ์

(Rules) 

การให้ความสนบัสนุน 

หรือตวัแบบมนุษยสมัพนัธ์ 
 

- ความร่วมมือ 

- การมีส่วนร่วม 

- การพฒันาระดบับุคล 

- การให้ความส าคญักบัตวับุคคล 

 

การเนน้กฎระเบียบ 

หรือตวัแบบกระบวนการภายใน 

 

- ความส าคญัของกฎเกณฑ ์

   และกระบวนการ 

- การจดัการสารสนเทศ 

- เสถียรภาพ 

- การควบคุม 

 

การเนน้นวตักรรม 

หรือตวัแบบระบบปิด 

 

- เปิดรับต่อการเปล่ียนแปลง 

- การปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 

- การให้ความส าคญักบัลูกคา้ 

- การทดลอง 

 

การมุ่งเนน้เป้าหมาย 

หรือตวัแบบเป้าหมายท่ีเป็นเหตุเป็นผล 

 

- การตั้งเป้าหมาย 

- การบรรลุสู่เป้าหมาย 

- ความพร้อมในการให้ตรวจสอบ 

- ความมีประสิทธิผล 
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2.5 แนวคดิเกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 

 ความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นแนวคิดทฤษฎีในสาขาวิชาการดา้นพฤติกรรมองคก์าร โดยทัว่ไป
ในปัจจุบนัเม่ือกล่าวถึง “ความผกูพนั” อาจอา้งอิงถึงศพัท์ภาษาองักฤษสองค าหลกัคือ "Commitment" 

และ "Engagement" อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชค้  าว่า "Commitment" เน่ืองจาก
สามารถหาแหล่งอา้งอิงไดม้ากกวา่และมีองคป์ระกอบท่ีชดัเจนกวา่ 

 ความผกูพนั (Commitment) ในความหมายทัว่ไปส่ือถึง 1) ความเช่ือมัน่ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่
ดีและพร้อมท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุน 2) การให้ค  ามัน่สัญญาวา่จะด าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึง 3) ความ
กระตือรือร้นต่ออะไรสักอยา่งพร้อมตดัสินใจทุ่มเทท างานเพื่อการนั้น และอาจหมายถึง 4) ภารกิจ
หรือความรับผดิชอบท่ียอมรับ (Rundell., 2007: 292) 
 การศึกษาเร่ืองความผูกพนั (Commitment) ในสถานประกอบการปรากฏข้ึนเม่ือช่วงตน้ปี 
ค.ศ. 1960 ทั้งน้ีก่อนหนา้นั้น การศึกษาเร่ืองดงักล่าวมกัปรากฏให้เห็นในแวดวงวิชาการดา้นจิตวิทยา 
(Psychology) และสังคมวทิยา (Sociology) เป็นส่วนมาก (Klien, Becke and Meyer, 2009: 4)  
 ความผูกพนั (Commitment) คือ การท่ีเหล่าพนักงานผูกพนัตนเองเขา้กบัคุณค่า (Values) 
บรรทดัฐาน (Norms) ขององคก์าร และให้ค  ามัน่กบัตนเองวา่จะกระตือรือร้น (Enthusiastically) ต่อ
หน้าท่ีการงาน และมุ่งมัน่ฟันฝ่าสนับสนุนเพื่อบรรลุสู่ผลส าเร็จตามความตั้งใจและเป้าหมายของ
องคก์าร (Martin, 2010: 53) สอดคลอ้งกบั Noe et al. (2012: 457) ท่ีกล่าวว่าความผูกพนัต่อองคก์าร 
(Organizational commitment) หมายถึงระดบัความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ารและยินดีท่ีจะ
ทุ่มเทความพยายามเพื่อขบัเคล่ือนองคก์ารสู่ความส าเร็จ โดยบุคลากรท่ีรู้สึกวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมจากองคก์ารมกัสนองตอบโดยลดระดบัความมุ่งมัน่และผกูพนัลง พร้อมมองหาโอกาสท่ีดีกวา่
เพื่อออกจากองคก์าร ส่วน Robbins and Judge (2010: 75) เห็นวา่ ความผกูพนัต่อองคก์าร คือ สภาวะท่ี
พนกังานแสดงให้เห็นว่าพวกเขายินดีท่ีจะสนบัสนุนองค์การและเป้าหมายขององค์การ พร้อมทั้ง
ปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป เป็นท่ีน่าสังเกตว่าขณะท่ีการมีส่วนร่วมในงาน (Job 

involvement) ระดบัสูงบ่งบอกถึงการท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัและผกูพนัตวัเองเขา้กบังานเป็นการ
เฉพาะ แต่ส าหรับความผกูพนัต่อองค์การในระดบัสูงนั้นหมายถึงการให้ความส าคญัและเนน้ไปท่ี
ความสัมพนัธ์ในระดบัองคก์าร  
 Mowday, Steers and Porter (1979) ให้ความหมายของความผกูพนั (Commitment) ว่า
หมายถึงระดบัความรู้สึกท่ีแรงกลา้ของพนกังานท่ีแสดงให้เห็นวา่พวกเขาพร้อมท่ีจะสนบัสนุนและ
มีส่วนร่วมต่อพนัธกิจ (Mission) คุณค่า (Values) และเป้าหมาย (Goals) ขององคก์าร ซ่ึงแปลความ
ไดต้ามทศันะของ Griffin and Bateman (1986) ว่าพวกเขาปรารถนาท่ีจะอยู่ (Desire to stay) กบั
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องค์การ เช่ือ (Belief) ในวตัถุประสงค์และคุณค่าขององค์การ รวมถึงมุมานะพยายามอย่างสุด
ความสามารถเพื่อกระท าการใดๆ ตามเป้าหมายทางธุรกิจ โดยความผกูพนัท่ีเพิ่มข้ึนเห็นไดจ้ากส่ิงท่ี
พนักงานปฏิบติัให้เห็น เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมของบริษทั การท างานติดต่อกนัอย่างยาวนาน 
รวมถึงการพดูถึงองคก์ารในแง่ดีต่อทั้งลูกคา้และเพื่อนฝงู (Price, 2007: 229-230) 

 Griffin (2011: 332) ให้ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational commitment) 
วา่คือทศันคติ (Attitude) ท่ีสะทอ้นถึงการท่ีพนกังานแสดงให้เห็นวา่เขายินดีท่ีจะสนบัสนุนและอยู่
เคียงขา้งกบัองคก์าร ผูท่ี้มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงมกัมองวา่ตนเองเป็นสมาชิกท่ีแทจ้ริงขององคก์าร 
พวกเขาจะมองขา้มเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในองค์การไป และคิดว่าไม่ว่า
อย่างไรพวกเขาก็ยงัคงเป็นสมาชิกขององค์การอยู่เสมอ ในทางตรงกนัขา้มผูท่ี้มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารนอ้ย มกัมองวา่ตวัเองเป็นดัง่คนนอก และมกัแสดงออกให้เห็นความไม่พึงพอใจในระดบัท่ี
เกินควร ทั้งยงัไม่คิดวา่ตนเองจะเป็นสมาชิกขององคก์ารในระยะยาว ดงันั้น พนกังานท่ีมีความรู้สึก
ผูกพนักบัองค์การย่อมมีความคงเส้นคงวา มีแผนท่ีจะอยู่กบัองค์การในระยะยาว และทุ่มเทความ
พยายามในการปฏิบติังานมากกวา่ 

 ตวัแบบของความผูกพนัมากมายหลายรูปแบบไดถู้กสร้างและพฒันาข้ึนในช่วงหลายปีท่ี
ผา่นมา เช่น การอธิบายตวัตน (Self-explanation) ของเหล่าผูค้นซ่ึงถือเป็นความรู้สึกผกูพนัท่ีพวกเขา
สร้างหรือนิยามให้ความหมายข้ึนมาเอง เช่นในงานของ O’ Reilly and Chatman (1986) ซ่ึงก าหนดให้
องคป์ระกอบของความผกูพนัมี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความยินยอม (Compliance) ความรู้สึกเขา้อก
เขา้ใจและใหก้ารสนบัสนุน และการสร้างความรู้สึกใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หรืองานของ Meyer 

and Schoorman (1992, 1998) ท่ีแสดงให้เห็นความต่างกนัอยา่งส้ินเชิงระหวา่งความผกูพนัท่ีจะอยู ่
(Commitment to stay) และการยินดีท่ีจะมีส่วนร่วม (Willingness to participate) (Klien, Becke and 

Meyer, 2009: 39, 100) 

  เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบักรอบความคิดด้านความผูกพนัซ่ึงมี
แนวโนม้ไปสู่แนวทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) ซ่ึงแนวคิดน้ีมองความผกูพนัในลกัษณะ
ท่ีอิงกบัแนวคิดดา้นทศันคติ (Attitudes) โดยมองวา่ทศันคติประกอบดว้ย  3 ส่วน คือ ความเช่ือ (Belief 

(Cognitive)) ความรู้สึก (Feeling (Affective)) และการกระท า (Action (Behavioural or Conative)) 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ ทั้งน้ีดูเหมือนวา่ส่วนของความรู้สึกจะมีความส าคญั
ท่ีสุด โดยมีอิทธิพลหรือโดดเด่นกวา่องคป์ระกอบส่วนท่ีเหลือ รวมถึงตวัแบบของ Meyer and Allen 

(1997) ซ่ึงถือเป็นกรอบแนวคิดหลกัท่ีใช้ในงานวิจยัช้ินน้ี ท่ีก าหนดให้ความผูกพนัต่อองค์การ
ประกอบดว้ย  3  กรอบแนวคิด ไดแ้ก่ ความผกูพนัเชิงอารมณ์ (Affective commitment) ซ่ึงถือเป็น
ความปรารถนา ความผูกพนัเชิงบรรทดัฐาน (Normative commitment)  ซ่ึงถือเป็นการยอมรับต่อ
กฎเกณฑ์ (Obligation) และความผกูพนัเชิงต่อเน่ือง (อิงมูลค่า) (Continuance commitment) ซ่ึงถือ



67 

 

เป็นการรับรู้เชิงมูลค่า ทั้งน้ีความผูกพนัต่อองค์การถือเป็นส่วนผสมระหว่างองค์ประกอบดงักล่าว 
ทั้งน้ี กรอบแนวคิดดงักล่าวมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อความสัมพนัธ์ต่อเป้าหมาย และ/หรือพฤติกรรม
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา (Klien, Becke and Meyer, 2009: 39, 100) 

 จากมุมมองดงักล่าว Allen and Meyer (1990) ก าหนดกรอบแนวคิดเร่ืองความผกูพนัต่อ
องคก์ารจากมุมมองทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) ถูกจ าแนกออกเป็นองคป์ระกอบดา้น
ทศันคติ (Attitudes) ประกอบดว้ย ความเช่ือ (Belief (Cognitive)) ความรู้สึก (Feeling(Affective)) 

และการกระท า (Action (Behavioural or Conative)) ในท่ีสุดพวกเขาไดแ้บ่งความผกูพนัออกเป็น 3  
องคป์ระกอบคือ 1) อารมณ์ (Affective) คือ อารมณ์ความรู้สึกผกูพนัอยา่งแรงกลา้ของพนกังานท่ีมี
ต่อองคก์าร แสดงออกถึงความเช่ือและให้การสนบัสนุนในคุณค่าท่ีองคก์ารยึดถือ 2) ความผูกพนั
เชิงต่อเน่ือง (อิงมูลค่า) (Continuance commitment) คือ ความผูกพนัท่ีข้ึนอยู่กบัความคิดเห็นของ
พนกังานเก่ียวกบัตน้ทุนและความเส่ียงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบผลไดผ้ลเสียระหวา่งการอยู่
ในองค์การต่อไปกบัการออกจากองค์การ ถือเป็นความผูกพนัท่ีอิงอยู่กบัมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ   
3) ความผูกพนัเชิงบรรทดัฐาน (Normative commitment) คือ ความผกูพนัท่ีถูกผูกมดัพนกังานให้
ตอ้งอยู่กบัองค์การต่อไปดว้ยการคลอ้ยตามน้อมรับต่อระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์การ หน้าท่ีความ
รับผดิชอบ รวมถึงเหตุผลทางจริยธรรมภายใตบ้ริบทขององคก์ารนั้นๆ ทั้งน้ีจากทั้ง 3 องคป์ระกอบ
ดงักล่าวดูเหมือนวา่องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกจะทรงอิทธิพลท่ีสุด (Price, 2007: 

229; Robbins and Judge, 2010: 75-76) 
 นอกจากน้ี Christian Vandenberghe (2009) เปรียบความผูกพนัต่อองค์การวา่เหมือนดัง่ 
“ตวัเช่ือมประสาน” (Bond) ระหวา่งคนในองคก์ารในฐานะปัจเจกชนและองคก์ารเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Klien, Brinsfield and Molley (2006) และเป็นไปในแนวทางเดียวกบั
แนวคิดท่ีวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารนั้นเปรียบไดก้บัความผกูพนัทางใจ (Psychological attachment) 
ท่ีใครคนใดคนหน่ึงมอบให้กบัองคก์าร ดงัเช่นแนวคิดของ Buchanan (1974) หรือ O’ Reilly and 
Chatman (1986)  (Klien, Becke and Meyer, 2009: 100)  

 อยา่งไรก็ตาม Robbins and Judge (2010: 76) กล่าววา่ มีเหตุผลท่ีท าให้เช่ือไดว้า่ในปัจจุบนั
แนวคิดเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารมีความส าคญัน้อยลงทั้งต่อนายจา้งและลูกจา้งเม่ือเทียบกบั
อดีตท่ีผ่านมา พนัธสัญญาแห่งความภคัดีท่ีมิไดเ้ขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงคงอยูม่ากวา่ 30 ปี 
ก าลงัอยูใ่นภาวะเสียหายอยา่งรุนแรง และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ทศันคติท่ีเก่ียวกบัอาชีพจะทวีความส าคญั
ข้ึนในหมู่คนรุ่นใหม่ ซ่ึงพวกเขาหวงัว่าจะน าไปสู่ความผูกพนัต่ออาชีพการงาน (Occupational 

commitment)  ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีดีกวา่ในการสะทอ้นภาพของแรงงานในปัจจุบนั (Robbins and Judge, 

2010: 76) 
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ตารางที ่2.18  ความผกูพนัต่อองคก์าร 3 ประเภท 

อะไรทีท่าํให้พนักงานต้องการอยู่กบัองค์การปัจจุบัน? 

เหตุจากอารมณ์ 

(Emotion-based reason) 

เหตุผลทางการเงนิ 

(Cost-based reason) 

เหตุผลจากกฎเกณฑ์ 

(Obligation-based reason) 

ฉันมีเพื่อนท่ีท างานท่ีดีมาก ... ฉันตอ้ง
คิดถึงพวกเขาแน่ๆ เม่ือไปท างานท่ีอ่ืน 

ฉนัจะอยูร่อการเล่ือนชั้นในเร็วๆ น้ี ... 
หรือจะออกไปหาความกา้วหนา้ท่ีอ่ืนดี? 

เจา้นายลงทุนไปกบัฉนัมาก ทั้งลงเวลา 
ลงแรงดูแลทั้งเร่ืองส่วนตวัและงาน 
เหมือนจะบอกวา่ไม่อยากใหฉ้ันไปไหน 

ฉันชอบบรรยากาศการท างานท่ีน่ีมาก 
... มนัสนุกและสบายๆ 

เงินเดือนและสวสัดิการท่ีน่ีค่อนขา้งดี 
เดินทางก็สะดวก ... หากยา้ยไปท างาน
ท่ีใหม่นัน่ ค่าใชจ่้ายอาจจะบานปลาย 

ท่ีน่ีใหโ้อกาสฉนัในการเร่ิมตน้ ... ตอน
นั้นเขาจา้งฉนัทั้งๆ ท่ี ยงัไม่มีคุณสมบติั
ไม่ดีพอ 

งานท่ีท าอยูถื่อเป็นรางวลัชีวติ ...  
ทุกๆ เชา้ ท่ีมาท างานฉนัมีความสุขมาก 

โรงเรียนท่ีน่ีดี แฟนเราก็ท  างานดี ... 
ตกลงเราจะอยูด่ว้ยกนัท่ีน่ีล่ะ 

เถา้แก่ช่วยเราไวม้ากมายหลายคร้ัง ... 
แล้วตอน น้ี เราจะออกจากงานได้
อยา่งไร? 

 

 

 

 

 

  

คุณอยูเ่พราะคุณ ต้องการอยู่ 

(Staying because you want to) 

คุณอยูเ่พราะ จาํเป็นต้องอยู่ 

(Staying because you need to) 

คุณอยูเ่พราะ ควรจะอยู่ 

(Staying because you ought to) 

แหล่งทีม่า:  Colquitt, Lepine and Wesson, 2009: 68. 

 

2.5.1 ทศันคติในการทาํงาน 

 อาจกล่าวไดว้่าความผูกพนัต่อองค์การนั้นเป็นหน่ึงในทศันคติการท างาน (Job attitudes) 
ท่ีส าคญั โดยงานวจิยัดา้นพฤติกรรมองคก์ารโดยมากให้ความส าคญักบัทศันคติการท างาน 3 ตวั ไดแ้ก่ 
ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) การมีส่วนร่วมในงาน (Job involvement) และความผกูพนั
ต่อองค์การ (Organizational commitment) ทั้งน้ีนอกจากทศันคติดงักล่าวในขา้งตน้แลว้ การตระหนกั
ถึงการสนบัสนุนขององค์การ (Perceived organizational support) และความผูกพนัของพนกังาน 
(Employment engagement) ก็เป็นทศันคติการท างานที่อยู่ในความสนใจเช่นกนั (Robbins and 

Judge, 2010: 75) 

ความผูกพนัเชิงอารมณ์  
(Affective commitment) 

ความผูกพนัเชิงต่อเนื่อง  
(Continuance commitment) 

ความผูกพนัเชิงบรรทดัฐาน 
(Normative commitment) 
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 ทศันคติ (Attitude) คือสถานภาพทางความคิดท่ีสืบเน่ืองมาจากการประเมินส่ิงต่างๆ เหล่า
ผูค้น หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั ซ่ึงจะออกมาในลกัษณะชอบหรือไม่ชอบอย่างใดอย่างหน่ึง 
ทศันคติจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่คนนั้นๆ รู้สึกต่อส่ิงต่างๆ เช่นไร เช่น เม่ือเราพูดวา่ชอบงานท่ีท าอยู ่เรา
ก าลังแสดงให้เห็นว่ามีทัศนคติเก่ียวกับงานท่ีท าอย่างไร โดยนักวิจัยได้ก าหนดให้ทัศนคติ
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความคิด (Cognition) คือการประเมินซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการให้
ค  าอธิบายหรือมีความเช่ือว่าส่ิงนั้นๆ จะเป็นไปในทิศทางใด อารมณ์ (Affect) คืออารมณ์หรือ
ความรู้สึกซ่ึงจะน าไปสู่ผลลพัธ์เชิงพฤติกรรม และพฤติกรรม (Behavior) คือการกระท าการในทางท่ี
เลือกไวอ้ย่างมัน่ใจแล้ว แนวคิดดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท าความเข้าใจถึงความ
ซับซ้อนและความสัมพนัธ์ท่ีมีศักยภาพยิ่งระหว่างทศันคติและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในองค์การ  
(Robbins and Judge, 2010: 72) 

 ทศันคติ (Attitudes) เป็นความซบัซ้อนทางความเช่ือ (Beliefs) และความรู้สึก (Feeling) ซ่ึง
ผูค้นมีต่อความคิด (Ideas) สถานการณ์ หรือผูค้น ทศันคตินั้นส าคญัยิ่งเพราะเป็นกลไกท่ีแสดงให้
เห็นความรู้สึกนึกคิดของผูค้นส่วนมาก (Griffin, 2011: 331) 

 ทั้งน้ีในทศันะของ Griffin (2011: 331-332) ทศันคติประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่  1) อารมณ์ 
(The affective) ซ่ึงสะทอ้นถึงความรู้สึก (Feeling) และอารมณ์ (Emotions) ท่ีบุคคลมีต่อสถานการณ์
หน่ึง  2) ความรู้คิด (The cognitive) ซ่ึงถูกขบัเคล่ือนจากความรู้ (Knowledge) ของบุคคล ซ่ึงมีต่อ
สถานการณ์ และข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของแต่ละบุคคล (Individual perceptions) ดว้ย และ  3) ความ
ตั้งใจ (The intentional) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่แต่ละบุคคลคิดหรือคาดว่าจะท าส่ิงใดในสถานการณ์
นั้นๆ นอกจากน้ี เขายงัเห็นวา่ทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานซ่ึงส าคญัเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ ความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจในงาน (Job satisfaction or dissatisfaction) และความผูกพนัต่อองค์การ 
(Organizational commitment) 
 ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) คือความรู้สึกดีท่ีมีต่องานท่ีท า ส าหรับพนกังานท่ีมี
ความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัสูงพวกเขาจะยงัคงมีความรู้สึกดีๆ ต่องานท่ีท าอยูแ่มว้า่จะรู้สึกแย่
กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพียงใดก็ตาม ทั้งน้ีโดยทัว่ไปแลว้ เม่ือกล่าวถึงทศันคติของพนกังานผูค้นส่วนใหญ่
มกัคิดถึงความพึงพอใจในงาน (Robbins and Judge, 2010: 75) 

 โดยความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานนั้นหมายถึงทศันคติท่ีแสดงให้เห็นถึงการท่ี
บุคคลถูกท าใหมี้ความยนิดีดว้ยการเติมเตม็ความตอ้งการใหก้บังานของพวกเขา งานวิจยัยงับอกดว้ย
วา่ความพึงพอใจนั้นสามารถน าปัจจยัส่วนบุคคลมาเป็นดชันีบ่งช้ีได ้เช่น ความตอ้งการและแรงบลั
ดาลใจของแต่ละคน นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กับปัจจยัของกลุ่มและองค์การด้วย เช่น ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า สภาพการท างาน นโยบายของบริษทั รวมถึงค่าตอบแทน โดย
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พนกังานท่ีมีความพึงพอใจในงานมีแนวโน้มการขาดงานท่ีลดลง ซ่ึงย่อมเป็นผลดีต่อความทุ่มเท
ท างานเพื่อความส าเร็จ รวมถึงการยงัท างานกบัองคก์ารต่อไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม พนกังานท่ีไม่
พึงพอใจในงานอาจขาดงานถ่ีข้ึน  ความไม่พึงพอใจอาจส่งผลใหเ้กิดความเครียดซ่ึงก่อให้เกิดปัญหา
กบัเพื่อนร่วมงาน และความพยายามท่ีจะหางานใหม่ท าอยา่งต่อเน่ือง (Griffin, 2011: 332) 
 ทั้งน้ี ตามทศันะของ Robbins and Judge (2010: 75) เห็นวา่ การมีส่วนร่วมในงาน (Job 

involvement) เป็นทศันคติท่ีมีความใกลชิ้ดกบัความพึงพอใจในงาน วดัไดจ้ากระดบัความผกูพนัเชิง
จิตวิทยาท่ีพนกังานมีต่องาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพวกเขาระบุเอง รวมถึงการพิจารณาถึงระดบัของผลการ
ปฏิบติังานซ่ึงมีความส าคญักบัการก าหนดคุณค่าของตวัเองดว้ย ทั้งน้ีพนกังานท่ีมีระดบัของการมี
ส่วนร่วมในงานสูงจะให้ความส าคญัและใส่ใจกบังานต่างๆ ท่ีพวกเขาท ามาก กล่าวไดว้่าทศันคติ
ประเภทน้ีมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัหลกัคิดแบบการมีอ านาจในเชิงจิตวิทยา (Psychological 

empowerment) มาก โดยตามหลกัคิดน้ีพนกังานจะมีความเช่ือว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้ม
การท างานของพวกเขา เช่ือในความสามารถของตนเองและเห็นวา่งานท่ีตนท ามีคุณค่ามีความหมาย 
รวมถึงมีอิสระและสามารถตดัสินใจด าเนินการต่างๆ เก่ียวกบังานท่ีท าได้ด้วยตนเอง ในกรณีท่ี
พนกังานมีทั้งการมีส่วนร่วมในงานและการมีอ านาจในเชิงจิตวิทยาอยู่ในระดบัสูง ย่อมส่งผลดีต่อ
ความเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational citizenship) รวมถึงผลการปฏิบติังาน (Job 

performance) นอกจากน้ี มกัพบว่าการมีส่วนร่วมในงานอยู่ในระดบัสูงมีความสัมพนัธ์กบัการลด
จ านวนการขาดงานและอตัราการลาออกท่ีต ่าลง ในขณะท่ีความผกูพนัต่อองค์การ (Organizational 

commitment) นั้น แมจ้ะมีความหมายใกลเ้คียงกนัแต่ก็มีนยัส าคญัท่ีแตกต่าง โดยมุ่งตรงไปท่ีองค์การ
มากกวา่ พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองค์การยอ่มแสดงให้เห็นวา่พวกเขายินดีท่ีจะสนบัสนุนองคก์าร
และเป้าหมายขององคก์าร พร้อมทั้งปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป เป็นท่ีน่าสังเกตว่า
ขณะท่ีการมีส่วนร่วมในงาน (Job involvement) ระดบัสูงบ่งบอกถึงการท่ีพนกังานให้ความส าคญั
และผกูพนัตวัเองเขา้กบังานเป็นการเฉพาะ แต่ส าหรับความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงนั้นหมายถึง
การให้ความส าคญัและเน้นไปท่ีความสัมพนัธ์ในระดบัองคก์าร นอกจากน้ีพวกเขายงัเห็นวา่ ปัจจุบนั
แนวคิดเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารมีความส าคญันอ้ยลง และก าลงัถูกแทนท่ีดว้ยความผกูพนัต่อ
อาชีพการงาน (Occupational commitment) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีดีกวา่ในการสะทอ้นภาพของแรงงาน
ในปัจจุบนั (Robbins and Judge, 2010: 76) 

 การตระหนกัถึงการสนบัสนุนขององคก์าร (Perceived organizational support) และความ
ผกูพนัของพนกังาน (Employment engagement) เป็นทศันคติการท างานท่ีอยูใ่นความสนใจเช่นกนั 
โดยการตระหนกัถึงการสนบัสนุนขององคก์าร นั้นหมายถึงระดบัความเช่ือของพนกังานวา่องคก์าร
ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมสนบัสนุนและใส่ใจต่อความกินดีอยูดี่ของพวกเขา ซ่ึงความตระหนกั
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ดงักล่าวของพนักงานจะเกิดข้ึนได้เม่ือองค์การมีระบบการให้รางวลัท่ีเป็นธรรม เปิดโอกาสให้
พนกังานมีสิทธ์ิมีเสียงในการตดัสินใจ และหัวหน้างานอยู่ในฐานะผูส้นบัสนุนช่วยเหลือท่ีส าคญั
ส าหรับพนกังาน แมว้่าจะมีงานวิจยัน้อยช้ินท่ีโยงความตระหนกัถึงการสนบัสนุนขององค์การเขา้
กบัผลลพัธ์ด้านพฤติกรรมองค์การ โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัทศันคติประเภทอ่ืน แต่ก็มีการ
คน้พบบางส่วนท่ีบ่งบอกไวว้า่พนกังานท่ีมีความตระหนกัถึงการสนบัสนุนขององคก์ารในระดบัสูง
มกัมีระดบัพฤติกรรมความเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและผลการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูงด้วย
เช่นกนั (Robbins and Judge, 2010: 76) 

 ความผกูพนัของพนกังาน (Employee engagement) ถือเป็นแนวคิดใหม่ที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วม มีความพึงพอใจ และความกระตือรือร้นของพนกังานท่ีมีต่องานของพวกเขา ส าหรับเหล่า
พนกังานท่ีมีความผกูพนัสูง (Highly engaged employees) จะมีความรักความทุ่มเทอยา่งหมดตวัหมด
ใจ (Passion) ให้กับงานของพวกเขา และรู้สึกผูกพนัอย่างลึกซ้ึงต่อบริษทัของพวกเขา ในขณะท่ี
พนกังานท่ีไม่มีความผกูพนัดงักล่าวจะมีแนวโนม้พฤติกรรมท่ีเรียกวา่ “จ่ายแลว้จาก”(Check out) คือ 
มาท างานตรงเวลาแต่ไม่มีใจใหง้านขาดความทุ่มเทและเอาใจใส่ต่องานท่ีท า  
 ความผูกพนั (Engagement) กลายมาเป็นประเด็นท่ีไดรั้บสนใจจากองค์การต่างๆ ในปัจจุบนั 
เน่ืองจากผลการส ารวจท่ีบ่งช้ีวา่ มีพนกังานเพียงนอ้ยนิดเท่านั้น (ประมาณร้อยละ 17-29) ท่ีมีความ
ผูกพนัต่องานดงักล่าวในระดบัสูง นอกจากน้ี ปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ความผูกพนัของพนกังานได้รับ
ความสนใจอย่างกวา้งขวางเน่ืองมาจากการให้ความส าคญัขององค์การทางธุรกิจหลายแห่งรวมถึง
แรงผลกัดนัจากบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการจดัการดว้ย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากแนวคิดเก่ียวกบัความ
ผกูพนัของพนกังาน (Employee engagement) นั้นค่อนขา้งใหม่ ดงันั้น เราจึงตอ้งเรียนรู้อีกมากว่า
ความผกูพนั (Engage) นั้นมีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 
การมีส่วนร่วมในงาน (Job involvement) ความผกูพนัต่อองค์การ (Organizational commitment) 
รวมถึงแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) อยา่งไร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท างานท่ีดีข้ึนในองคก์าร 
ในอีกดา้นหน่ึงแมว้่าแนวคิดเก่ียวกบัความผูกพนั (Engagement) อาจครอบคลุมไดห้มดทุกเร่ืองท่ี
ตอ้งการ เน่ืองจากไดร้วบรวมปัจจยัท่ีหลากหลายทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและแตกต่างเขา้มาไวด้ว้ยกนัอย่าง
ครบครัน แต่อีกแง่หน่ึงอาจกล่าวไดเ้ช่นกนัวา่ หากเป็นเช่นนั้นแนวคิดดงักล่าวก็กลายเป็นเพียงเร่ือง
ทัว่ๆ ไป ไม่มีส่ิงใดน่าสนใจเป็นพิเศษ (Robbins and Judge, 2010: 76-77) 
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2.5.2 การบริหารงานในองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 ทั้ งน้ีความผูกพันมีความเก่ียวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย 
(Democratic management style) รวมถึงมุมมองท่ีเห็นวา่พนกังานมีสถานะเป็นหน่ึงในกลุ่มผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย (Stakeholder) กลุ่มหน่ึงในองคก์าร 

 ความผูกพนันั้นมีความส่วนช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จได ้ทั้งน้ีฝ่ายบริหารควรมี
บทบาทในการเสริมสร้างความผกูพนั ส่วนเหล่าพนกังานก็ควรมีทศันคติท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
แนวทางการบริหาร ท างานดว้ยความกระตือรือร้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายของ
องคก์าร ทั้งน้ีการลดระดบัในการควบคุมและสั่งการถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั ดงันั้น จึงอาจกล่าว
ไดว้า่ต่างฝ่ายต่างได ้โดยพนกังานไดรั้บอิสระในการท างาน ส่วนฝ่ายบริหารไดรั้บประสิทธิภาพใน
การท างานรวมถึงการให้บริการท่ีดีเลิศต่อลูกคา้ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีลดลง (Martin, 

2010: 54) 
 ความยินยอม (Compliance) เป็นอีกดา้นหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัในองค์การ ความ
ยินยอมคือการท่ีพนักงานต้องท าในส่ิงท่ีถูกก าหนดไวต้ามกรอบเท่านั้น กระบวนการท างาน
ทั้งหลายจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุม (Control) และติดตาม (Monitoring) จากหัวหนา้งานอยา่งใกลชิ้ด 
เพื่อให้ปริมาณและคุณภาพของงานเป็นไปตามขอ้ก าหนด ในปัจจุบนัเป็นท่ีแน่ชดัแลว้ว่าองค์การ
ต่างๆ ความผูกพนันั้นเป็นท่ีปรารถนาและเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินนโยบายดา้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ในขณะท่ีความยินยอมซ่ึงแมจ้ะมีความเรียบง่ายและสะดวกต่อการใช้งานกลบั
กลายเป็นอดีตไปเสียแลว้ (Martin, 2010: 54) 
 ดว้ยเดิมทีส าหรับองค์การพาณิชยท่ี์อยู่ในระบบทุนนิยม (Capitalist system) นั้นพนกังาน
ไม่มีความส าคญัแต่อยา่งใด เพราะพื้นฐานของระบบทุนนั้นอยูท่ี่ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บคืน
จากความเส่ียงในการลงทุน ระบบดงักล่าวจึงไม่ไดค้าดหวงัให้พนกังานคิดหรือมีส่วนร่วมใดๆ ใน
ธุรกิจ และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ท่ีพึงไดรั้บนอกจากค่าจา้งจากการขายแรงงาน ส่ิงท่ีพนกังานตอ้ง
ท าคือการท างานตามสั่งของเจ้าของหรือฝ่ายจัดการเท่านั้ น อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนไปในปัจจุบนั ปรากฏวา่ผูบ้ริหารตอ้งท างานร่วมกนักบัพนกังานอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึนทุกขณะ 
(ซ่ึงต่างกบัการควบคุมสั่งการเพียงฝ่ายเดียว) การควบคุมสั่งการแบบเดิมๆ จึงเร่ิมลดความส าคญัลง
ไป แรงงานตามพื้นฐานของระบบทุนนิยมจึงเปล่ียนมาเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และไดรั้บการแบ่ง
ผลประโยชน์มากข้ึน โดยรูปแบบของการบริหารค่าตอบแทนท่ีหลากหลายสะทอ้นถึงการมีส่วน
ร่วมในผลการด าเนินงานและมีส่วนร่วมในองคก์ารมากข้ึน (Martin, 2010: 54) 
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 ทั้งน้ี อาจกล่าวไดว้า่ความยินยอมซ่ึงตั้งอยูบ่นฐานของอ านาจหนา้ท่ีตามโครงสร้าง (Authority 

structure) ก าลงัถูกแทนท่ีดว้ยความผกูพนัซ่ึงวางอยูบ่นฐานขององคก์ารท่ีอิงงาน (Work organization) 
(Martin, 2010: 55) การก าหนดให้ความยินยอม (Compliance) เป็นองคป์ระกอบหลกัในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยอ์าจน าไปสู่ส่ิงท่ีเรียกวา่สภาวะแห่ง “ความแปลกแยก” (Alienation) ของพนกังาน
ได ้โดยในสภาวะดงักล่าวพนกังานจะแสดงปฏิกิริยาปิดกั้นตวัเองจากองคก์ารหรืองานท่ีท า ไม่รับรู้
ส่ิงใดๆ เก่ียวกบัการงานใดๆ ทั้งส้ิน Thompson (1989) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของสภาวะแห่งความ
แปลกแยกวา่ คือการท างานภายใตส้ภาวะท่ีผูท้  างานมีความรู้สึกวา่ตนไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือไม่มี
ส่วนร่วมใดๆ เลยไปจนถึงความรู้สึกโตแ้ยง้ต่อส่ิงท่ีท าตามกระบวนการผลิต ซ่ึงตนเป็นเพียงผูข้าย
แรงงานดว้ยทกัษะอนันอ้ยนิดใหก้บันายทุนเท่านั้น  (Martin, 2010: 57) 
 อาจกล่าวไดว้่าสภาวะความแปลกแยกเป็นปฏิกิริยาท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดข้องการควบคุม
และสั่งการ ลกัษณะท่ีส าคญัของสภาวะแปลกแยก ไดแ้ก่ การไร้ซ่ึงอ านาจ (Powerlessness) คือการ
ขาดอ านาจในการควบคุมหรือมีอิทธิพลใดๆ ต่อการก าหนดทิศทางและเลือกวิธีการในการท างาน
การไร้ซ่ึงความหมาย (Meaninglessness) คือความรู้สึกว่ามีสถานภาพเป็นเพียงช้ินส่วนเล็กๆ ใน
กระบวนการท างานท่ียิ่งใหญ่ซับซ้อน ไร้ความส าคญัใดๆ ต่อความส าเร็จดา้นการผลิตหรือบริการ
ความโดเด่ียว (Isolation) คือการขาดปฏิสัมพนัธ์หรือรู้สึกว่าไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของทีมหรือกลุ่ม
และความแปลกแยกจากตนเอง (Self-estrangement) คือรู้สึกวา่ตนเองตอ้ยต ่าไร้คุณค่า ซ่ึงเป็นผลมา
จากการท่ีถูกท าใหเ้ป็นเพียงฟันเฟืองช้ินเล็กๆ ในระบบ  
 ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงเห็นไดช้ดัว่าท าไมสภาวะแปลกแยกจึงไม่เป็นท่ีปรารถนา และท าไม
ความผูกพนัจึงเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบ ในฐานะเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงพนกังานเขา้
กบังานและองคก์ารของพวกเขา (Martin, 2010: 58) 
 

2.5.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์กบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational commitment) ถือเป็นหน่ึงในแนวคิดหลกัของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยต์ามตวัแบบของส านกั Harvard ซ่ึงก าหนดให้ความผกูพนัเป็น 1 ใน 4 ของ
ผลสัมฤทธ์ิทางนโยบายหรือผลลพัธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4C 

ไดแ้ก่ 1) Commitment คือ ความผกูพนัต่อองคก์าร 2) Congruence คือ ความสอดคลอ้งต่อเป้าหมาย
ร่วมขององค์การ 3) Competence คือ ความสามารถของพนกังาน และ 4) Cost-effectiveness คือ 
ความมีประสิทธิผลเชิงมูลค่า นอกจากน้ี ในทศันะของ Price (2007)  ยงัมองวา่ความผกูพนัต่อองคก์าร
ถือเป็น 1 ใน 10 เกณฑ์วดัความมีประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์อีกดว้ย ซ่ึงเขาเห็นวา่
การบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้นไดบู้รณาการพฤติกรรมของเหล่าพนกังานและเป้าหมายขององคก์าร
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ใหแ้นบแน่นสนิทกนั พร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์ารไปดว้ยกนั ดงันั้น ในมุมมองดงักล่าวความผกูพนัท่ี
มีต่อพนัธกิจและคุณค่าขององคก์ารจึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัยิ่งในการก าหนดผลการด าเนินงาน
ท่ีสามารถแข่งขนัได ้(Competitive performance) และเม่ือกล่าวเฉพาะในส่วนของความผกูพนัต่อ
องคก์าร นโยบายดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยต์อ้งเพิ่มหรือปรับปรุงความผูกพนัของพนกังาน
ต่อทั้งงานและองค์การ ซ่ึงการเพิ่มระดบัความผกูพนัจะน าไปสู่ความภคัดี (Loyalty) ท่ีมากข้ึน และ
ผลการปฏิบตัิงาน (Performance) ที่ดีข้ึนส าหรับธุรกิจ ทั้งยงัเป็นผลดีต่อบุคลกรที่ตระหนักใน
ความส าคญัและคุณค่าของตนเองมากข้ึน สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม ซ่ึงยอ่มเป็นผลดีต่อสังคมในอีก
ทางหน่ึงดว้ย (Price, 2007: 38, 74, 229) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.19  กรอบแนวคิดดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบ Harvard  

แหล่งทีม่า:  Price, 2007: 36. 

ผลประโยชน์ของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

 - ผูถื้อหุ้น 

 - ผูบ้ริหาร 

 - กลุ่มบุคลากร 

 - ภาครัฐ 

 - ชุมชน 

สหภาพแรงงาน 
ทางเลอืกทางนโยบาย 

ในการบริหารทรัพยากร
มนษย์ 

 - อิทธิพลของบุคลากร 

 - การไหลของทรัพยากร 

   บคุคล 

 - ระบบการให้รางวลั 

ปัจจยัแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง 

 - คุณลกัษณะของบุคลากร 

 - สถานการณ์และกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

 - ปรัชญาในการบริหาร 

 - ตลาดแรงงาน 

 - สหภาพแรงงาน 

 - เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการท างาน 

 - กฎหมายและค่านิยมทางสงัคม 

ผลลพัธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 - ความผกูพนัต่อองคก์าร 

 - ความสอดคลอ้งต่อ
เป้าหมายร่วมขององคก์าร 

 - ความสามารถของ
พนกังาน 

 - ความมีประสิทธิผลเชิง
มูลค่า 

ผลกระทบระยะยาว 

 - ความเป็นอยูท่ี่ดีของ 

    แต่ละบุคคล 

 - ความมีประสิทธิผล 

    ขององคก์าร 

 - ความเป็นอยูท่ี่ดีของ 

    สงัคม 
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 ทั้งน้ี ความผกูพนันั้นมีความหมายมากกวา่ความยินยอม (Compliance) ท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป 
แต่กินความถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือและพร้อมให้ความสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง
กบัอุดมการณ์และคุณค่าท่ีองคก์ารยดึถือ (Price, 2007: 229) 
 ความผกูพนัต่อองคก์ารยงัเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง (Strong corporate culture) ชดัเจน 
โดยความผกูพนัจะเกิดข้ึนไดใ้นบรรยากาศแห่งความเช่ือใจ (Climate of trust) ซ่ึงสภาวะดงักล่าวตอ้งการ
ความเขา้ใจท่ีตรงกนัของพนกังานทุกระดบัชั้นขององคก์าร เสมือนหน่ึงวา่ทุกคนเป็นดงัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ในฐานะท่ีเท่าเทียมกนัในกิจการ ทั้งยงัตอ้งให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์
ทางการจา้งระหวา่งพนกังานกบันายจา้งดว้ย โดยเฉพาะขอ้ตกลงร่วมกนัในส่ิงท่ีตอ้งท าของทั้งสอง
ฝ่าย ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอาจเรียกไดว้่าเป็นวฒันธรรมแห่งความผูกพนั (Culture of commitment) ภายใต้
บริบทวฒันธรรมท่ีมีความผูกพนัระดบัสูง (High-commitment culture) เหล่าพนกังานจะเตรียมตวั
เตรียมใจท่ีจะท างานอย่างยาวนานกว่าภาวะปกติ จะประยุกตใ์ช้ความสามารถเพื่อสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหา และทุ่มเทท างานอยา่งหนกัเพื่อความส าเร็จของงาน  ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือ
วฒันธรรมท่ีมีความไวใ้จสูง (High-trust culture) ดงัท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นจนถึงช่วงปี ค.ศ. 1990 

และประเทศในภาคพื้นยุโรปท่ีซ่ึงงานได้รับการปกป้อง เหล่าคนงานได้รับค าปรึกษาจากสภา
แรงงาน รวมถึงการมีสวสัดิการทางสังคมให้กบัผูว้า่งงาน อยา่งไรก็ตามเม่ือเเทียบกบักรณีดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้ ทั้งน้ี ส่ิงท่ีทา้ทายส าหรับองคก์ารภาคธุรกิจในยคุปัจจุบนัก็คือ องคก์ารสามารถท าอะไร/
อยา่งไรไดบ้า้งเพื่อท าให้เกิดความผกูพนัข้ึนในองค์การท่ีด าเนินธุรกิจในระบบตลาดเสรีซ่ึงอ านาจ
ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยูใ่นลกัษณะขาดความสมดุลย (Price, 2007: 229) 
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2.6 การศึกษาวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 2.6.1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารผลการปฏิบติังานมีส่วนส าคัญยิ่งในการท าให้เกิดความมีประสิทธิผลของ
องคก์าร (Organizational effectiveness) (Gruman and Saks, 2011)  

การตั้งเป้าหมายและผลการปฏิบติังาน ในงานวิจยัช้ินส าคญัเก่ียวกบัการตั้งเป้าหมายของ 
Locke and Latham ช่วงปี 1980 ซ่ึงไดศึ้กษาองค์การภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีหลากหลายกว่า 88 

ชนิดงาน พบว่าเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและมีความทา้ทาย ย่อมน าไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีดีกว่า
เป้าหมายท่ีง่าย ไร้ความชดัเจน หรือไม่มีการก าหนดเป้าหมายเลย ทั้งน้ีไม่วา่เป้าหมายนั้นจะมาจาก
การตั้งของพนักงาน การสั่งการ หรือเป็นเป้าหมายท่ีร่วมกันตั้งก็ตาม (Punnett, Corbin and 

Greenidge, 2007) สอดคลอ้งกบัการศึกษาการบริหารผลการปฏิบติังานของหน่วยงานราชการไทย
ซ่ึงปรับแต่งมาจากการบริหารแบบสมดุล (Balanced scorecard)  พบว่า การตั้งเป้าหมายและการ
ประเมินผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานในระดบับุคคลและผลการด าเนินงานใน
ระดบัหน่วยงาน โดยมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานในระดบัหน่วยงานมากกวา่ (Koonmee, 2009) 
ในบริบทของพื้นท่ีเศรษฐกิจเกิดใหม่แถบอเมริกาเหนือ ก็พบว่าการตั้งเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 
คือ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความทา้ทาย สามารถปรับปรุงผลการปฏิบติังานไดดี้ยิ่งข้ึนเช่นกนั 
(Punnett, Corbin and Greenidge, 2007) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน พบวา่เม่ือเป้าหมายมีความยากในระดบัปานกลาง ระบบ
การควบคุมยอดขาย จะส่งผลทางบวกต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานขาย ทั้ งน้ี ในกรณีท่ี
เป้าหมายยากหรือง่ายจนเกินไป พบว่าระบบการควบคุมยอดขายจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อผลการ
ปฏิบติังาน (Fang, Evans and Zou, 2005) อยา่งไรก็ตาม แนวความคิดเร่ืองการตั้งเป้าหมายซ่ึงมกัอิง
กบัผลการศึกษาในระดบัปัจเจกบุคคลนั้น ในบางกรณีไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในบริบทของ
การท างานเป็นทีมได ้จากงานวิจยัของ Nahrgang, DeRue, Hollenbeck, Spitzmuller, Jundt and 

Ilgen, (2013) พบวา่การตั้งเป้าหมายแบบกวา้งๆ ลกัษณะ “ท าใหดี้ท่ีสุด” กลบัส่งเสริมการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานในทีมได้ดีกว่า ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะความซับซ้อนของงานและกระบวนการ
ประสานงานภายในทีมท่ีแตกต่างไปจากการท างานในระดบับุคคล 
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ภาพที ่2.20  กรอบแนวคิดในการศึกษาดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานของหน่วยงานราชการไทย  
แหล่งทีม่า:  Koonmee, 2009. 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการปฏิบติังาน การประเมินผลการปฏิบติังานและ
ระบบการให้รางวลัตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ีวา่ ผลการปฏิบติังานและแรงจูงใจของพนกังาน สามารถ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงได ้ดว้ยการท าใหเ้ห็นวา่ความพยายามและรางวลัมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งชดัเจน
มีรูปแบบท่ีแน่นอน และสอดคลอ้งเจาะจงกบัเป้าหมายส่วนบุคคล (Azzone and Palermo, 2011: 91) 

การศึกษาของ Poon (2002) เก่ียวกบัอิทธิพลของการประเมินผลการปฏิบติังานแบบมีนยั
แอบแฝงทางการเมือง  ต่อความพึงพอใจในงานและความตั้งใจในการออกจากงานของหลากหลาย
องคก์ารในบริบทของมาเลเซีย พบวา่เม่ือบุคลากรเห็นวา่การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นไปดว้ย
ความไม่โปร่งใสและเจือดว้ยอคติของผูป้ระเมินยอ่มท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานลดนอ้ยลง 
และน าไปสู่การตดัสินท่ีจะออกจากงานเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่นอกจากอิทธิพลทางลบโดยตรง
ของความพึงพอใจในงานท่ีไดรั้บจากการประเมินผลท่ีไม่ตรงไปตรงมาแลว้ ความพึงพอใจในงาน
ยงัมีสถานะเป็นตวัแปรคัน่กลาง (Mediate) ระหวา่งการประเมินผลการปฏิบติังานกบัความตั้งใจท่ี
จะลาออกดว้ย อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีสังเกตวา่ในบริบทเดียวกนัการประเมินผลท่ีตรงไปตรงมาและมุ่ง
หมายท่ีจะสร้างแรงจูงใจกลบัไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อความพึงพอใจในงานและความตั้งใจท่ีจะลาออก
แต่อยา่งใด 
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ระดบัหน่วยงาน (Unit level) 

 - ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 - ประสิทธิผล (Effectiveness) 

 - คุณภาพในการบริหาร  
   (Quality of management) 

ระดบับุคคล (Individual level) 

 - ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 - คุณภาพของงาน  
   (Quality of work) 

 - ความพึงพอใจของบุคลากร  
   (Employee satisfaction) 
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การตั้งเป้าหมาย 

(Goal setting) 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 
(Performance appraisal) 

การจดัสรรค่าตอบแทนจูงใจ 

(Incentive allocation) 

ค่าตอบแทนจูงใจในระดบับริหาร 
(Management financial incentive) 

ค่าตอบแทนจูงใจในระดบับุคลากร 
(Staff financial incentive) 
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อยา่งไรก็ตามจากงานศึกษาของ Kuvaas (2007) พบวา่การรับรู้ของพนกังานต่อการพฒันา
ระบบการประเมินผล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานโดยตรง ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัแวดลอ้ม
หลากหลายท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินผลนั้นๆ เช่น ความผูกพนัต่อองค์การเชิงอารมณ์ (Affective 

commitment) แรงจูงใจจากภายใน (Intrinsic motivation) และการให้อิสระในการท างาน โดยพบวา่
การให้อิสระในการท างานเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ของพนกังาน
ท่ีมีต่อการพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานกบัผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ีเขายงัศึกษา
กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มธุรกิจธนาคารของประเทศนอร์เวย ์ปรากฏวา่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
พึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบติังานกบัผลการปฏิบติังาน แต่ปัจจยัทั้งสองจะมีความสัมพนัธ์
กนัก็ต่อเม่ือมีแรงจูงใจภายในเป็นตวัเช่ือมประสาน (Kuvaas, 2006) 
 ในบริบทของไทย วชัรพงษ์ อินทรวงศ์ (2552) ท าการศึกษาถึงอิทธิพลของวิธีปฏิบติัดา้น
ทรัพยากรมนุษยต่์อผลการปฏิบติังานบุคลากรสายผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
วิธีปฏิบติัด้านทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสายผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งน้ีงานวิจยัช้ินดงักล่าวไดแ้บ่งวิธีปฏิบติั
ดา้นทรัพยากรมนุษยอ์อกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) การคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันา 2) การประเมินผล
การปฏิบติังาน ระบบรางวลัตามผลงาน 3) การออกแบบงาน การมีส่วนร่วมและการติดต่อส่ือสาร 
และ 4) การเล่ือนขั้นจากภายใน ความมัน่คงในการท างานและความเสมอภาค ทั้งน้ีพบวา่วิธีปฏิบติั
ดา้นทรัพยากรมนุษยก์ลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 มีอิทธิพลทางตรงต่อ ความสามารถ 
แรงจูงใจ การมีส่วนร่วมและความผกูพนัต่อองคก์าร ตามล าดบั  

ระบบการให้รางวลัและผลการปฏิบติังาน มีงานศึกษาหลายช้ินท่ีแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัทั้งสอง เช่น การศึกษาของ Pazy (2011) ในบริบทของอิสราเอลพบว่าการจ่ายค่าจา้ง
แบบแปรผนัมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาในบริบทของบริษทัน ้ ามนั
ของประเทศไนจีเรีย ท่ีบ่งช้ีวา่ระบบการให้รางวลัท่ีเป็นธรรม มีผลอยา่งมากในการปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังานของพนกังาน (Agwu, 2013) และการศึกษาจาก Global bank ในกรุงอิสตนับูล ประเทศ
ตุรกี พบวา่ ระบบการใหร้างวลัท่ีเป็นตวัเงิน มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
นอกจากน้ียงัพบว่าแรงจูงใจจากภายนอกและภายใน (Extrinsic and intrinsic motivation) ต่างมี
ผลกระทบต่อผลการปฏิบติังาน (Güngör, 2011) ในงานศึกษาของ Koonmee (2009) ตั้งขอ้สังเกตไว้
วา่การให้รางวลัท่ีเป็นตวัเงินในระบบราชการของไทย แมผ้ลกระทบท่ีปรากฏในเชิงสถิติยงัไม่ชดัเจน
นกัแต่ก็พบวา่การให้รางวลัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในระดบัหน่วยงาน และเพิ่มความพึง
พอใจในงานของพนกังาน ซ่ึงยอ่มน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบติังาน 
โดยการใหร้างวลัน้ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานในระดบัองคก์ารมากกวา่ 
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 ทั้งน้ี จากการแบ่งรางวลัออกเป็น  รางวลัท่ีตอบสนองต่อแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic reward) 
ไดแ้ก่ การยกยอ่งอยา่งเป็นทางการ การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง และค่าตอบแทน กบั รางวลัท่ีสนองต่อ
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic reward) ไดแ้ก่ ความเขา้อกเขา้ใจ งานท่ีทา้ทาย และการให้อิสระในการ
ท างาน จากการศึกษาของ Saeed, Nayyab and Lodhi (2013) ในวิทยาลยัเทคนิคของปากีสถาน พบว่า 
รางวลัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการภายในมีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานมากกวา่ แสดงให้เห็น
วา่รางวลัท่ีสนองต่อแรงจูงใจภายนอกอยา่งเดียวไม่เพียงพอในการยกระดบั ผลการปฏิบติังาน 

 ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดรับกบับริบทของไทย ซ่ึงนงลกัษณ์ แสงมหาชัย (2552) ศึกษาถึง
อิทธิพลของระบบรางวลัต่อผลลัพธ์การจดัการทรัพยากรมนษุยข์องบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแบ่งระบบรางวลัออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงสร้างรางวลั และ
กระบวนการบริหารรางวลั ส่วนผลลพัธ์การจดัการทรัพยากรมนษุยน์ั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นกนั 
ไดแ้ก่ ความผูกพนักบัองคก์าร (Commitment) และสมรรถนะ (Competence) ผลการศึกษาพบว่า
ระบบรางวลัมีอิทธิพลในทางบวกต่อผลลัพธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีนัยส าคญั โดย
กระบวนการบริหารรางวลัมีอิทธิพลทางบวกต่อผลลพัธ์การจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ร้อยละ 88 ซ่ึง
สูงกว่าโครงสร้างรางวลัซ่ึงมีอิทธิพลดอ้ยกว่าและเป็นไปในทางลบท่ีร้อยละ 12.6 นอกจากน้ี เม่ือ
พิจารณาลงในรายละเอียดโดยแยกผลลัพธ์การจดัการทรัพยากรมนุษยอ์อกเป็นความผูกพนักับ
องคก์ารและสมรรถนะของพนกังานแลว้ปรากฏวา่ กระบวนการบริหารรางวลัมีอิทธิพลในทางบวก
ต่อความผกูพนักบัองคก์ารและสมรรถนะของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงต่างจากโครงสร้างรางวลั
ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัดวักล่าวเลย ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของทั้ง 3 องค์การดงักล่าว 
ไดผ้ลสรุปในภาพรวมวา่ผูบ้ริหารเห็นความส าคญัของการบริหารค่าตอบแทนซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีมี
อิทธิพลต่อความผูกพนักบัองคก์ารและสมรรถนะของบุคลากร อย่างไรก็ตามมีขอ้สังเกตวา่ แมใ้น
ภาพรวมพนักงานจะมีความผูกพนักับองค์การในระดับสูง แต่พนักงานในฝ่ายการตลาดและ
วิศวกรรมในบางอุตสาหกรรมกลบัมีระดบัความผูกพนัในระดบัท่ีไม่สูงนกั ทั้งน้ี ในงานวิจยัช้ิน
ดงักล่าวผูว้ิจยัยงัมีขอ้เสนอแนะว่าองค์การควรให้ความส าคญักบัการบริหารรางวลัเชิงกลยุทธ์ใน
รวมมากกว่าการใช้รางวลัท่ีเป็นตวัเงินเพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะท าให้ส่งผลให้องค์การมีตน้ทุนด้าน
บุคลากรสูงเกินความจ าเป็น ทั้งยงัมิไดก้ารันตีวา่บุคลากรจะยงัคงอยูก่บัองคก์ารหากไดรั้บขอ้เสนอท่ี
ดีกวา่จากท่ีอ่ืน ซ่ึงต่างจากมีความผกูพนัทางใจต่อองคก์ารและเพื่อนร่วมงาน นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัได้
ตั้งประเด็นถึงความส าคญัของกระบวนการบริหารรางวลัท่ีเป็นธรรมซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
ผลลพัธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ทั้งยงัก่อให้เกิดการยอมรับกระบวนการบริหารรางวลัน าไปสู่
ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
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การวางแผนการพฒันาและผลการปฏิบติังาน ตามหลกัการแลว้การฝึกอบรมและการพฒันา 
การท างานเป็นทีม การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์และการประเมินการปฏิบติังาน มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อผลด าเนินธุรกิจ (Nadarajah, Kadiresan, Kumar, Nissa,  Kamil and Yusoff, 2012) โดยงานวิจยั
ของ Nadarajah et al. (2012) แสดงให้เห็นวา่การด าเนินการดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์อนัไดแ้ก่ 
การอบรมและพฒันา การคดัเลือกพนกังาน การบริหารค่าตอบแทน และความปลอดภยัของพนกังาน มี
ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานและการพฒันาสายอาชีพ 

ในบริบทของรัฐวิสาหกิจไทย เกรียงไกรยศ (2552) ศึกษาความสัมพนัธ์และอิทธิพลระหวา่ง
ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูน้ าวฒันธรรมการท างานในองคก์าร กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กบั
ผลการปฏิบติังานของพนกังานรัฐวิสาหกิจโดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 
ในส่วนของกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อยา่งกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมการพฒันา
ของพนกังานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานกบัผลการปฏิบติังาน นอกจากน้ี 
กิจกรรมการฝึกอบรม และกิจกรรมการพฒันาของพนกังานดงักล่าวยงัเป็นตวัแปรคัน่กลางในการ
ส่งอิทธิพลทางออ้มของวฒันธรรมการท างานในองคก์ารเนน้การมีส่วนร่วม วฒันธรรมการท างาน
ในองคก์ารเนน้พนัธกิจ รวมถึงพฤติกรรมผูน้ าแบบแลกเปล่ียนไปยงัผลการปฏิบติังานของพนกังาน
รัฐวสิาหกิจดว้ย 

จากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงน ามาสู่การตั้งสมมติฐานท่ีวา่ 

 สมมติฐานท่ี 1: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 

 2.6.2 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและวฒันธรรมองค์การ 

 งานศึกษาหลายช้ินแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน
และวฒันธรรมองคก์าร เช่น จากการศึกษาในบริบทขององักฤษ พบวา่การเปล่ียนแปลงระบบการ
วดัผลการปฏิบติังานนั้นตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การ ในทาง
กลบักนัระบบการวดัผลการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัองคก์ารยอ่มส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรม
ท่ีดีต่อการท างานไดเ้ช่นกนั (Bititci, Mendibil, Nudurupati, Garengo and Turner, 2006) สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาในบริบทการท างานของโรงแรมนานาชาติ เม่ือเปรียบเทียบผูบ้ริหารชาวฝร่ังเศสกบั
ชาวองักฤษพบวา่ ชาวฝร่ังเศสมีค่านิยม ความเช่ือ และพฤติกรรมในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ท่ีค่อนขา้งเบ่ียงเบนไปจากกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีควรจะเป็น ซ่ึงพอสรุปไดว้า่ วฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัยอ่มส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน และผลท่ีไดย้อ่มแตกต่างกนัไปตามบริบทของการ
ประเมินผลนั้นๆ แมจ้ะมีรูปแบบการประเมินท่ีเหมือนกนัก็ตาม (Groschl and Doherty, 2006) 
นอกจากน้ี Punnett, Corbin and Greenidge (2007) ยงัพบอีกว่าค่านิยมเชิงวฒันธรรม (Cultural 
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values) อย่างการยอมรับในอ านาจที่ต่างกนั (Power distance) การหลีกเล่ียงต่อส่ิงที่ไม่แน่นอน 
(Uncertainty avoidance) และการให้ความส าคญักบัความเป็นปัจเจกบุคคล/ความเป็นกลุ่มกอ้นทาง
สังคม (Individualism/Collectivism) ของสมาชิกในองคก์าร พบวา่  การยอมรับในอ านาจท่ีต่างกนั 
และการหลีกเล่ียงต่อส่ิงท่ีไม่แน่นอนกับความเป็นปัจเจกบุคคล/ความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคมมี
อิทธิพลต่อการตั้งเป้าหมายและผลการปฏิบติังาน 

 ส่วนในบริบทของไทยนั้น วชัรพงษ ์อินทรวงศ ์(2552) ซ่ึงศึกษาอิทธิพลของวิธีปฏิบติัด้าน
ทรัพยากรมนุษยต่์อผลการปฏิบติังานบุคลากรสายผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษา ในดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งวฒันธรรมและโครงสร้างองคก์ารกบัวธีิปฏิบติัดา้นทรัพยากรมนุษย ์พบวา่ วฒันธรรมองคก์าร
แบบคุณภาพ โครงสร้างองคก์ารท่ีเป็นทางการและมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกต่อวธีิปฏิบติัดา้นทรัพยากรมนุษย ์และไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ การน าวิธีปฏิบติัดา้นทรัพยากรมนุษย์
ตามแนวคิดวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดมาใช้นั้น จ  าเป็นตอ้งปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัริบทของ
องคก์าร 

จากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงน ามาสู่การตั้งสมมติฐานท่ีวา่ 

 สมมติฐานท่ี 2: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์าร 

 

 2.6.3 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และความผูกพนัต่อองค์การ 

 แมว้า่ Locke and Latham (1990) ยืนยนัวา่เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและทา้ทายจะน าไปสู่
ผลการปฏิบติังานท่ีดีกวา่ เม่ือเทียบกบัการไม่มีเป้าหมายหรือมีเป้าหมายแบบกวา้งๆ อยา่งไรก็ตาม
เป้าหมายท่ียากเกินไปก็อาจลดความผกูพนั ท่ีมีต่อเป้าหมายนั้นได ้(Armstrong, 2009: 97) แสดงให้
เห็นวา่ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร  

มีงานศึกษาหลายช้ินท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดงักล่าว การศึกษาความ
ยุติธรรมในองคก์าร (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและการให้รางวลั) ทั้งความ
ยุติธรรมเชิงกระบวนการ (Procedural justice) ความยุติธรรมเชิงความสัมพนัธ์ (Relational justice) 

ในงานวิจยัของ Suliman and Kathairi (2013) พบวา่ความยุติธรรมทั้งสองแบบต่างมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร นอกจากน้ี จากการศึกษาในธนาคารของนอร์เวย ์พบวา่ความพึง
พอใจในการประเมินผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ 
และมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจท่ีจะออกจากงาน (Kuvaas, 2007) 
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 อย่างไรก็ตาม มีงานศึกษาบางส่วนท่ีน าเสนอผลการวิจยัท่ีต่างออกไป เช่น งานศึกษาใน
อิสราเอลของ Pazy (2011) พบวา่การจ่ายค่าจา้งแบบแปรผนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kuvaas (2007) ท่ีพบวา่ความผกูพนัต่อองคก์าร
เชิงอารมณ์ (Affective commitment) ไม่มีนยัยะความส าคญัในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
รับรู้ถึงการพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานกบัผลการปฏิบติังานใหเ้กิดข้ึน 

 สอดคลอ้งกบังานของ Jaramillo, Mulki and Marshall (2005) ซ่ึงพบวา่มีความสัมพนัธ์
ระหว่างความผูกพนัเชิงอารมณ์และผลการปฏิบติังานในหน้าท่ี (In-role performance) ในระดบัท่ี
เขม้ขน้ในส่วนของผูท่ี้ท  างานดา้นการขาย (rho = .25)  มากกวา่พนกังานท่ีท างานดา้นอ่ืน (rho = .18) 
โดยพวกเขาใหค้วามเห็นวา่ดว้ยลกัษณะของงานการท างานพนกังานขายจึงถูกก ากบัดูแลดว้ยผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากท างานมากกวา่ ส่วน Sinclair, Tucker, Callen and Wright (2005) พบวา่การท่ีความผกูพนัเชิง
ต่อเน่ือง (อิงมูลค่า) อยูใ่นระดบักลาง ขณะท่ีความสัมพนัธ์เชิงอารมณ์อยูใ่นระดบัต ่านั้น เก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการประเมินผลโดยเฉพาะในส่วนของผูใ้ห้คะแนนท่ีบกพร่อง ในขณะเดียวกนัก็พบว่า
พฤติกรรมความเป็นพลเมืองขององคก์าร (Organizational citizenship behavior) มีค่าเป็นลบ พอๆ 
กบัเกิดพฤติกรรมการต่อตา้นสังคมของบุคลากรอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก ในสถานการณ์เช่นน้ี พนกังาน
ท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะรู้สึกอ่อนลา้โรยแรงกบัการท่ีจะเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ารและขบัเคล่ือน
องคก์ารสู่เป้าหมาย ในสภาพอารมณ์ดงักล่าว แมว้า่พวกเขาอยากจะลาออกก็ตาม แต่พวกเขาก็รู้ดีวา่
เป็นเร่ืองยากท่ีจะหางานใหม่ให้ตรงกบัความตอ้งการได ้สถานการณ์ดงักล่าวท าให้เกิดความรู้สึก
โกรธเคือง ตกต ่าย  ่าแย ่ดว้ยคิดวา่ไม่มีความเป็นธรรม สภาวะดงักล่าวคลา้ยคลึงกบัส่ิงท่ี Becker (2005) 

เรียกวา่สภาวะแห่ง “ความแปลกแยก” (Alienation)   (Klien, Becke and Meyer, 2009: 102) 

 จากงานของ Steers (1977) ท่ีบอกวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารนั้นข้ึนอยูก่บัอายุของพนกังาน 
จ านวนปีท่ีท างานกบัองคก์าร ความรู้สึกมัน่คงในงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย นั้น 
Griffin (2011: 332) ไดแ้สดงทศันะว่า แมเ้กือบจะไม่มีวิธีการท่ีแน่นอนและชดัเจนท่ีองค์การจะ
สร้างและเพิ่มพูนความผูกพนัให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังาน การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มี
ระบบการให้รางวลัอย่างสมเหตุสมผล และมอบความมัน่คงในงานให้กบัพวกเขา ก็ถือเป็นแนว
แนวทางกวา้งๆ ท่ีพึงจะท าได ้เพื่อใหเ้หล่าพนกังานมีความพึงพอใจและความผกูพนัเพิ่มข้ึน  
 จากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงน ามาสู่การตั้งสมมติฐานท่ีวา่ 

 สมมติฐานท่ี 3: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
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 2.6.4 วฒันธรรมองค์การและผลการปฏิบัติงาน 

 วฒันธรรมเป็นส่วนประกอบส าคญัต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานขององคก์าร วฒันธรรม
สามารถช่วยลดความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในองค์การได ้ช่วยท าให้กระบวนการตดัสินใจ 
การประสานงาน และการควบคุม เป็นไปโดยสะดวก (Mullins, 2005: 898) โดยวฒันธรรมองค์การท่ี
เขม้แข็งมีสมมติฐานว่า ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมผลการปฏิบติังานของ
องคก์าร หรืออาจกล่าวไดอี้กนยัยะหน่ึงวา่ ยิ่งวฒันธรรมองคก์ารเขม้แข็งเท่าใดยอ่มจะมีอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานขององคก์ารมากข้ึนเท่านั้น (Xenikou and Furnham, 2013: 151-152) ความเขม้แข็ง
ขององคก์ารในท่ีน้ีหมายถึง ความสม ่าเสมอ ความสามคัคีหรือความเห็นพอ้งตอ้งกนัในค่านิยมและ
บรรทดัฐานขององคก์าร อยา่งไรก็ตามการเช่ือมโยงวฒันธรรมองคก์ารเขา้กบัผลการด าเนินงานเป็น
เร่ืองยากท่ีจะพิสูจน์ได ้ดว้ยวฒันธรรมองคก์ารนั้นมีลกัษณะเป็นนามธรรมจบัตอ้งไดย้าก ทั้งยงัมีการ
ให้ความหมายท่ีหลากหลาย จึงยากท่ีจะท าการวดั ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบั
ผลการด าเนินงานจึงไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้เพราะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ บริบทแวดลอ้ม 
และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบกนั (Alvesson, 2013: 61-62)  

 งานศึกษาของ Denison (1990) รวมถึง Denison and Mishra (1995) ต่างน าเสนอหลกัฐาน
เชิงประจกัษเ์พื่อสนบัสนุนตวัแบบซ่ึงพวกเขาพาข้ึนมา โดย Denison ท าการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณลกัษณะทางวฒันธรรมทั้ง 4 กบัความมีประสิทธิผลขององคก์าร โดยเปรียบเทียบกลุ่ม
ตวัอยา่งจาก 35 บริษทั ในช่วงเวลา 5 ปี รวมถึงกรณีศึกษาอ่ืนๆ ประกอบกนั ผลสรุปจากการศึกษา
คือ การมีส่วนร่วม (Involvement and participation) ส่งเสริมให้เกิดความมีประสิทธิผลขององคก์าร 
ยิ่งไปกวา่นั้นยงัพบวา่บริษทัท่ีเหล่าพนกังานมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจใน
ระดบัท่ีเขม้ขน้จะส่งมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนในระยะยาว แต่ในอีกมุมหน่ึง วฒันธรรมการมีส่วน
ร่วมซ่ึงใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ารนั้น สามารถท านายผลการด าเนินระยะสั้น
ไดดี้กวา่ผลการด าเนินงานในระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคงเส้นคงวา (Consistency) (Xenikon 

and Furnham, 2013: 162) 

 นอกจากน้ี ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาของ Denison and Mishra มีส่วนส าคญัในการ
ส่งเสริมขอ้สมมติฐานท่ีวา่ ความคงเส้นคงวา (Consistency) มีความเก่ียวขอ้งกบัความมีประสิทธิผล 
โดยผลการส ารวจเชิงเปรียบเทียบค่าเกณฑ์วดัดา้นประสิทธิผล ทั้งความสามารถในการท าก าไร 
คุณภาพ การเติบโตของยอดขาย ความพึงพอใจของพนกังาน รวมถึงความมีประสิทธิผลในภาพรวม 
ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่วฒันธรรมท่ีมีความคงเส้นคงวายงัสามารถท านายความมีประสิทธิผลขององคก์าร
ซ่ึงถูกวดัในลกัษณะของความสามารถในการท าก าไร ไดอี้กดว้ย 
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 อยา่งไรก็ตาม ในงานศึกษาช้ินอ่ืนๆ ของ Denison กลบัแสดงให้เห็นวา่ความคงเส้นคงวาน้ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานในระยะสั้น (Short-term performance) เท่านั้น แต่กลบัไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานในระยะยาว (Long-term performance) โดยจากการศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่ง 34 บริษทั โดยใชเ้วลากวา่ 15 ปี Denison พบวา่ วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งสามารถช่วยให้ผลการ
ด าเนินงานในระยะสั้นประสบความส าเร็จได ้แต่ในระยะยาวแลว้วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งมีแนวโนม้ท่ี
จะจ ากดัทางเลือกท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายขององค์การให้ลดน้อยลง ซ่ึงความหลากหลายมีความส าคญั
ต่อการด าเนินงานในระยะยาวเพราะส่งผลต่อการสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอ้มภายนอก ความคงเส้นคงวาในระดบัสูงหรือวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งในท่ีสุดแลว้อาจ
ขดัขวางการปรับตวัขององคก์ารได ้(Xenikon and Furnham, 2013: 154) 

 ทั้งน้ี ภายใตก้รอบแนวคิดทางวฒันธรรมของ Denison et al.  ในบริบทของเกาะฮ่องกง 

Chan, Shaffer and Snape (2004) ไดท้  าการวิจยัและพบวา่คุณลกัษณะอยา่งพนัธกิจ (Mission) การมี
ส่วนร่วม (Involvement) และความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญักบัผลการด าเนินงานขององคก์าร (Xenikon and Furnham, 2013: 164) 

มีงานศึกษาหลายช้ินท่ีแสดงให้เห็นวา่วฒันธรรมองคก์ารมีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังาน 
อยา่งงานท่ีถูกอา้งอิงอยูเ่สมอของ Kotter and Heskett (1992) ท่ีแสดงให้เห็นวา่วฒันธรรมองคก์ารนั้นมี
อิทธิพลต่อผลประกอบการขององคก์ารในระยะยาว ในงานของ Rashid, Sambasivan and Johari 

(2003) พบว่าทั้งวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารต่างมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
ดา้นการเงินขององค์การ อย่างชดัเจนในกรณีของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยข์องมาเลเซีย ส่วนใน
บริบทท่ีใกลเ้คียงกนัอยา่งประเทศสิงคโปร์ Lee and Yu (2004) ซ่ึงศึกษาองคก์าร 3 ประเภทธุรกิจ 
พบว่า วฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององค์การในส่วนของ
องคก์ารประเภทบริษทัอุตสาหกรรมและบริษทัประกนัภยั แต่ในกรณีขององคก์ารประเภทโรงพยาบาล
กลบัไม่พบความสัมพนัธ์ดงักล่าว อย่างไรก็ตามเป็นท่ีสังเกตว่าองคก์ารทั้งสามประเภทดงักล่าวมี
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไป โดยโรงพยาบาลมีความโดดเด่นท่ีเน้นการท างานเป็นทีม ขณะท่ีบริษทั
ประกนัภยัให้ความส าคญักบังาน ส่วนบริษทัประเภทอุตสาหกรรมให้ความส าคญักบัความเป็นคน
ในองค์การ ส่วนในบริบทของหน่วยงานภาครัฐในอเมริกามีงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นว่าวฒันธรรม
การท างานท่ีไม่สร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานท่ีไร้ประสิทธิภาพและไร้ประสิทธิผล 
(Balthazard, Cooke and Potter, 2006) ในบริบทของประเทศไตห้วนั Tseng (2010) พบวา่วฒันธรรม
องคก์ารแบบมุ่งเนน้เป้าหมาย (Adhocracy culture) สามารถช่วยในการจดัการความรู้ภายในองคก์าร
และเสริมสร้างผลการปฏิบติังานขององคก์ารไดดี้กวา่วฒันธรรมองคก์ารแบบครอบครัวใหญ่ (Clan 

culture) และวฒันธรรมองคก์ารแบบล าดบัชั้น (Hierarchy culture) และในงานวิจยัล่าสุดของ Jacobs, 

Mannion, Davies, Harrison, Konteh and Walshe (2013) ไดน้ าเสนอขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นบริบท
ของโรงพยาบาลย  ้าใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัผลการปฏิบติังาน 
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 ในส่วนของงานวิจยัท่ีถูกกล่าวถึงอยูเ่สมอทางดา้นวฒันาธรรมองคก์ารและผลการด าเนินงาน
นั้น งานวิจยัของ Kotter and Heskett (1992) ซ่ึงร่วมกนัศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม
องคก์ารและความส าเร็จทางเศรษฐกิจ (Economic success) หรือผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจใน
ระยะยาว (Long-term economic performance) ขององคก์ารขนาดใหญ่จ านวน 207 แห่ง จากจาก 22 
อุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั พวกเขาเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร 600 คน และท าการทดสอบเชิงประจกัษ ์ 
พบว่าบริษทัส่วนมากลว้นมีความเขม้แข็งทางวฒันธรรม ยิ่งไปกว่านั้นจากการสัมภาษณ์พนกังาน
จาก 7 ใน 207 บริษทัดงักล่าว ก็ใหผ้ลเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยต่างแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์
เชิงบวกในระดบัพอประมาณระหวา่งความเขม้แข็งทางวฒันธรรมและผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
ในระยะยาว พวกเขาจึงสรุปวา่วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศก็
ต่อเม่ือวฒันธรรมดงักล่าวเป็นท่ียอมรับร่วมกนัในหมู่ของผูบ้ริหารทั้งในส่วนของค่านิยมท่ีเหนียว
แน่นและวิธีการในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีเหล่าพนกังานตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัค่านิยมดงักล่าว
ใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ย  
 อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ผลการศึกษาในงานช้ินเดียวกนับางส่วนกลบัแสดงผลท่ี
ตรงกนัขา้ม คือ บริษทัท่ีมีวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งอาจมีผลประกอบการท่ีไม่ดี (Weak performance) 

หรือองคก์ารท่ีมีวฒันธรรมอ่อนแอกลบัมีผลงานท่ียอดเยี่ยม (Excellent performance) ในเบ้ืองตน้
พวกเขาตั้งขอ้สังเกตวา่ เม่ือพิจารณาขอ้มูลอย่างละเอียดพบว่า เหล่าบริษทัท่ีอยู่ในสถานะท่ีเอ้ือต่อ
การผกูขาดทางการตลาด (Monopolistic market positions) สามารถน าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีเป็น
เลิศได ้แมว้า่จะมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีอ่อนแอก็ตาม 

 ทั้งน้ี หากพิจารณาลงลึกในรายละเอียดจะพบวา่งานวิจยัของ Kotter and Heskett นั้น พบ
เพียงความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง (Moderate correlation) รวมถึงคน้พบตวัอยา่งของบริษทัท่ีมี
วฒันธรรมท่ีอ่อนแอแต่กลบัประสบความส าเร็จ ขณะเดียวกนัก็พบบริษทัท่ีมีวฒันธรรมเขม้แข็งแต่
ไม่ประสบความส าเร็จอีกจ านวนหน่ึง แต่ในท่ีสุดพวกเขากลบัสรุปว่ามีหลกัฐานแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็กบัความส าเร็จขององคก์าร ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่หลกัฐาน
ดังกล่าวอาจจะยงัไม่เพียงพอต่อการให้ค  าอธิบายท่ีเป็นเหตุเป็นผลของความสัมพนัธ์ดังกล่าว 

นอกจากนั้น ในส่วนขององค์การท่ีมีวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งแต่มีผลประกอบการไม่ดี พวกเขาไดใ้ห้
ค  าอธิบายเพิ่มเติมวา่ส่ิงท่ีคน้พบสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่วฒันธรรมท่ีเขม้แขง็อาจมีองคป์ระกอบ
ท่ีไม่ดีไดพ้อๆ กบัส่วนท่ีดีมีประโยชน์ ดว้ยเหตุดงักล่าว การศึกษาวฒันธรรมจึงตอ้งพิจารณาลงลึก
ไปถึงเน้ือหาสาระขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีรวมกนัเป็นวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งซ่ึงมีความแตกต่างกนัไป
ในแต่ละองคก์ารดว้ย (Xenikon and Furnham, 2013:152) 
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 ในการศึกษา 5 บริษทัสัญชาติฝร่ังเศสของ Calori and Sarnin (1991) ซ่ึงทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งขององค์การดงักล่าวกบัผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจ (Economic 

performance) พบวา่วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งซ่ึงหมายถึงความสามคัคี (Homogeneity) และความมุ่งมัน่
ตั้งใจ (Intensity) มีความเช่ือมโยงกบัการเติบโตในระดบัสูงในระยะสั้น (3 ปี) พวกเขาเสนอว่าขอ้
คน้พบดงักล่าวอาจตอ้งตีความอยา่งระมดัระวงั เพราะกลุ่มตวัอยา่งเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเชิงเด่ียว 
(Single-business company) ในขณะท่ีบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจหลากหลาย (Multi-business (diversified) 

companies) อาจตอ้งการรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีต่างกนัออกไปในการสร้างความส าเร็จ ยิ่งไปกว่า
นั้นผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจท่ีใช้ในการศึกษาถือเป็นการทดสอบผลการด าเนินงานในระยะ
สั้นตามกรอบสมมติฐานงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ดงันั้นจึงไม่สามารถน าผลการศึกษาอนุมานไป
ถึงผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกิจในระยะยาว  ซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งดงักล่าว
ทั้งในเชิงบวกหรือลบได ้หากมีการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมในระยะยาว (Xenikon and Furnham, 2013:152) 

 งานวจิยัเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็และผลการด าเนินงานขององคก์ารอีกช้ินของ Gordon 

and DiTomaso (1992) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้แข็งและค่านิยมองคก์าร กบั ผลการ
ด าเนินงานขององคก์าร พบวา่ทั้งวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งและความสามารถในการปรับตวัมีความสัมพนัธ์
กบัผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนขององคก์าร โดยพวกเขาท าการส ารวจขอ้มูลในอุตสาหกรรมประกนัภยั 
อยา่งไรก็ตาม มีการตั้งขอ้สังเกตวา่ความคงเส้นคงวา (Consistency) หรืออาจเรียกไดว้า่วฒันธรรมท่ี
เขม้แขง็เพียงล าพงันั้นยงัไม่สามารถเป็นตวับ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีดีได ้ ทั้งน้ี หากภายในองคก์ารมี
ผูบ้ริหารซ่ึงมีแนวทางการท างานของตนเอง และเลือกท่ีจะริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ แตกต่างไปจากแบบแผน
ธรรมเนียมขององคก์าร พวกเขาอาจไดรั้บผลลบจากการกระท าดงักล่าว ดงันั้นวฒันธรรมท่ีเขม้แข็ง
จึงอาจคุกคามต่อความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ
ขององคก์าร สอดคลอ้งกบังานของ Sorensen (2002) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้แข็ง
ทางวฒันธรรมขององค์การ กระบวนการเรียนรู้ขององคก์าร (Organizational learning processes) 

และผลการด าเนินงาน จากกลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน พบว่าวฒันธรรมท่ี
เขม้แข็ง โดยทัว่ไปน าไปสู่การภาวะถดถอยของผลการด าเนินงานหลายๆ ตวั ท่ีเป็นประโยชน์กบั
องคก์าร (Xenikon and Furnham, 2013: 156) 

 งานศึกษาของ Garmendia (2004) เก่ียวกบับริษทัในอุตสาหกรรมการประกนัสุขภาพยืนยนั
วา่วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร  แต่เฉพาะกบัวฒันธรรม
ท่ีปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดแ้ละมีปฏิสัมพนัธ์เชิงรุกกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัเท่านั้น (Bunchanan 

and Huczynski, 2010: 119) 
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จากการศึกษาของ Punnett, Corbin and Greenidge (2007) พบวา่ ค่านิยมเชิงวฒันธรรม 
(Cultural values) อย่างการหลีกเล่ียงต่อส่ิงที่ไม่แน่นอน (Uncertainty avoidance) และการให้
ความส าคญักบัความเป็นปัจเจกบุคคล/ความเป็นกลุ่มกอ้นทางสังคม (Individualism/Collectivism) 

ของสมาชิกในองค์การต่างมีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังาน ขณะท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ลกัษณะ
ดงักล่าวในวฒันธรรมแบบการยอมรับในอ านาจท่ีต่างกนั (Power distance) ส่วนงานวิจยัล่าสุดของ 
Gu, Hoffman, Cao and Schniederjans (2013) พบความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารและผลการ
ด าเนินงานโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและจีน โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัแรงกดดนัจากสภาพแวดลอ้ม เช่น ระดบัการแข่งขนัในตลาดและกฎระเบียบขอ้บงัคบัจาก
ภายนอกท่ีมีต่อองค์การดว้ย อย่างไรก็ตาม Yesil and Kaya (2013) แสดงให้วา่ในบริบทของตุรกีนั้น
เกิดกลบัไดผ้ลการวิจยัท่ีตรงกนัขา้มกบัหลกัการทัว่ไปโดยพบวา่วฒันธรรมองคก์ารไม่มีผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานทางดา้นการเงินขององคก์ารแต่อยา่งใด 

ในบริบทของสังคมไทยพงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ (2554) ศึกษาภาวะผูน้ า วฒันธรรมองคก์าร
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร โดยใช้ตวัแบบสมการโครงสร้างในการ
วเิคราะห์  ซ่ึงไดจ้ดัองคป์ระกอบของประสิทธิผลองคก์ารไว ้4 ส่วน คือ แบบมุ่งกระบวนการท างาน 
แบบมุ่งเป้าหมาย แบบมุ่งการมีส่วนร่วม และแบบมุ่งสามคัคี ส่วนองคป์ระกอบดา้นวฒันธรรมนั้น 
เขาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเช่่นกนั ได้แก่ แบบยึดถือบุคลากรเป็นศูนยก์ลาง แบบยึดถือยุทธศาสตร์ 
แบบยึดถือการเรียนรู้และเปล่ียนแปลง และแบบยึดถือความเป็นหน่ึงเดียว นั้ น พบว่าแนวคิด
วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อแนวคิดดา้นประสิทธิผลองค์การอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยพบว่าแนวคิดดา้นวฒันธรรมองค์การและภาวะผูน้ าสามารถท านายแนวคิดดา้นประสิทธิผล
องค์การไดม้ากกว่าร้อยละ 80 ของค่าความแปรปรวน ส่วนปริณ บุญฉลวย (2556)  ซ่ึงศึกษาเร่ือง
วฒันธรรมองค์การ องค์การการเรียนรู้ กบัประสิทธิผลองค์การ ในบริบทของศาลยุติธรรมโดยใช้
รูปแบบของตวัแบบสมการโครงสร้างเช่นกนั ซ่ึงก าหนดให้วฒันธรรมประกอบดว้ย 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
วฒันธรรมส่วนร่วม วฒันธรรมเอกภาพ วฒันธรรมการปรับตวั และวฒันธรรมพนัธกิจ ส่วนดา้น
ประสิทธิผลองค์การนั้น ก าหนดให้ประกอบดว้ย 4 ส่วนเช่นเดียวกนั คือ ดา้นเป้าหมายเชิงเหตุผล 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านระบบเปิด และด้านมนุษยสัมพนัธ์ การศึกษาดงักล่าวพบว่า เม่ือ
พิจารณาเป็นรายคู่ปรากฏวา่ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ารมิอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลองคก์ารอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 91 โดยสามารถในการอธิบายและท านายไดถึ้งร้อยละ 83.20 ของค่า
ความแปรปรวน อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตุว่า เม่ือน าปัจจยัทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกนัพบว่า 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารยงัคงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์ารอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
สามารถอธิบายและท านายประสิทธิผลองคก์ารไดท่ี้ร้อยละ 83.60 ของค่าความแปรปรวน ในขณะท่ี
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แต่ปัจจยัดา้นองค์การการเรียนรู้ กลบัมีอิทธิพลเชิงลบต่อประสิทธิผลองค์การอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ -0.053 ซ่ึงขดักบัการพิจารณาแบบแยกส่วนท่ีปัจจยัดา้นองค์การการเรียนรู้มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อประสิทธิผลองคก์ารอย่างมีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 83 และสามารถอธิบายและท านายประสิทธิผล
องคก์ารไดท่ี้ร้อยละ 68.88 ของค่าความแปรปรวน 

จากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงน ามาสู่การตั้งสมมติฐานท่ีวา่ 

 สมมติฐานท่ี 4: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 

 2.6.5 วฒันธรรมองค์การและความผูกพนัต่อองค์การ 

งานศึกษาจากหลากหลายอุตสาหกรรมและพื้นท่ี แสดงให้เห็นวา่วฒันธรรมเชิงนวตักรรม
และส่งเสริมสนบัสนุน (Innovative and support cultures) มีผลกระทบเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารและความพึงพอใจในงานในระดบัท่ีสูง ขณะท่ีวฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic cultures) 
กลบัให้ผลกระทบในทางตรงกนัขา้ม (Yiing and Ahmad, 2009) งานของ Rashid, Sambasivan and 

Johari (2003) แสดงใหเ้ห็นวา่วฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัยะส าคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Jaramillo, Mulki and Marshall (2005) ท่ีพบวา่วฒันธรรม
แบบกลุ่ม (Collectivist culture) มีส่วนส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบัผล
การปฏิบติังานมากกวา่วฒันธรรมแบบปัจเจกบุคคล (Individualist culture) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าอธิบาย
ของ Hofstede (1997) ท่ีวา่วฒันธรรมท่ีให้ความส าคญักบัปัจเจกบุคคลนั้นบุคลากรจะมีอารมณ์ร่วม
และความรู้สึกพึ่งพิงต่อองคก์ารนอ้ย ส่วน Yiing and Ahmad (2009) บ่งช้ีให้เห็นวา่วฒันธรรมองคก์าร
มีบทบาทส าคญัในการเป็นตวักลางเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมของผูน้ าและความผกูพนั
ต่อองคก์าร 

Denision (1984) เช่ือว่าวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็งมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อผลก าไร
ของบริษทั โดยวฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งจะเอ้ือประโยชน์ต่อการสร้างความมุ่งมัน่ผูกพนัใน
เป้าหมายของเหล่าสมาชิก ให้สอดคลอ้งตอ้งกนัเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งองค์การ ดว้ยสมาชิก
ในองคก์ารยอ่มเห็นพอ้งตอ้งกนัโดยง่ายและรวดเร็ว (Alvesson, 2013: 61-62)  จากทศันะดงักล่าว  
จึงตีความไดว้า่ความผกูพนัต่อองคก์ารจึงเปรียบเสมือนตวัแปรคัน่กลางระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร
และผลการปฏิบติังาน/ผลการด าเนินงานขององคก์าร 

จากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงน ามาสู่การตั้งสมมติฐานท่ีวา่ 

 สมมติฐานท่ี 5: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
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 2.6.6 ความผูกพนัต่อองค์การและผลการปฏิบัติงาน 

 ความผูกพนัต่อองค์การเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัผลการปฏิบติังานดงัท่ีปรากฏตามภาพท่ี 2.7, 2.8  

2.9 และ 2.19 ทั้งน้ีในกรณีท่ีองคก์ารตอ้งสูญเสียพนกังานเน่ืองมาจากการลาออก องคก์ารมีค่าใชจ่้าย
มากมาย เช่น ตน้ทุนดา้นการจดัการ อย่างการสรรหาคดัเลือก การอบรม การปฐมนิเทศ นอกจากน้ี
ยงัรวมถึงตน้ทุนท่ีมองไม่เห็น อยา่งขวญัก าลงัใจท่ีลดลง การสูญเสียองคค์วามรู้ขององคก์าร รวมถึง
การลดลงของประสิทธิภาพในการผลิต (Colquitt et al., 2009: 66-67) 

ทั้งน้ี องคก์ารใดท่ีพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงยอ่มมีผลการด าเนินงานท่ี
ดีกว่า เพราะพวกเขาจะมีความมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายขององค์การสูงกว่าและทุ่มเทให้กบัการท างาน
มากกวา่ (Shaw, Delery, and Abdulla, 2003)  สอดคลอ้งกบังานของ Miller and Lee (1999) ซ่ึงพบวา่ 
ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนท่ีไดจ้ากสินทรัพย ์ซ่ึงสามารถอนุมาน
ไดว้่าความผูกพนัต่อองค์การมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ ทั้งยงัสอดคล้องกบังาน
ของ Conchas (2000) ท่ีพบวา่ยิง่พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากเท่าใดผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้น
จะไดรั้บก็ยิ่งมากเท่านั้น (Rashid, Sambasivan and Johari, 2003) สอดคลอ้งกบังานของ P.M. Wright, 

Gardner, Moynihan and Allen (2005) ซ่ึงใชข้อ้มูลดิบจาก 45 หน่วยธุรกิจในการวิจยั พวกเขาพบวา่
ความผกูพนัเชิงอารมณ์ในระดบัหน่วยธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานทั้งท่ีผ่านมา 
ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย (Klien, Becke and Meyer, 2009: 47) 

อยา่งไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัเชิงอารมณ์ (Affective commitment) กบั
ผลการปฏิบติังานแมจ้ะพบไดโ้ดยทัว่ไปในการศึกษา แต่ก็ยงัถือวา่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวยงัอยู่ใน
ระดบัต ่า (Shaw et al., 2003) โดย Lee and Mowday (1989) พบวา่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวนั้นเล็กนอ้ย
มากจนไม่น่าสนใจ ขณะท่ี Wright (1997) กลบัรายงานวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้งสองนั้น
เป็นไปในทิศทางลบ (Yiing et al., 2009) สอดคลอ้งกบังานศึกษาช้ินส าคญัของ Steer (1977) ท่ีพบวา่
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบัผลการปฏิบติังานนั้นอยูใ่นระดบัท่ีต ่ามาก โดยเป็นไป
ไดว้า่ผูท่ี้มีความภคัดีต่อองคก์ารสูงกบัคนท่ีมีผลการปฏิบติังานท่ีดีอาจเป็นคนละคนกนั ดงันั้น ส่ิงท่ี
องคก์ารไดรั้บจากความผูกพนัท่ีพนักงานมอบให้คือความต่อเน่ืองในการท างานและสม ่าเสมอของ
ผลงาน แต่ในอีกดา้นหน่ึงกลบัพบวา่ประสิทธิภาพในการผลิตหรือความคิดสร้างสรรคจ์ากพนกังานท่ี
มีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงอาจอยูใ่นเกณฑต์ ่ากวา่ความคาดหวงั 

มีงานวจิยัอีกจ านวนมากท่ีท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบั
ผลการปฏิบติังาน เช่น งานของ Suliman and Iles (2000) พบวา่ความผูกพนัเชิงอารมณ์ (Affective 

commitment) มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานมากท่ีสุด ส่วนความผูกพนัเชิงมูลค่า (Continuance 

commitment) และความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน (Normative commitment) นั้นรองลงมาตามล าดบัใน
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ระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีโดยภาพรวมหากมีความผูกพนัทั้งสามประเภทอยู่ดว้ยกนัจะยิ่งส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ต่อผลการปฏิบติังานมากข้ึนอีก งานท่ีสนบัสนุนแนวคิดน้ีมีอีกหลายช้ินตามมาอยา่ง
การศึกษาของ Jaramillo,  Mulki and Marshall (2005) บ่งช้ีวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อ
องคก์ารและผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นไปในทิศทางบวก โดยจะเห็นไดช้ดัเจนในกลุ่มของ
พนกังานขาย รวมถึงการศึกษาล่าสุดท่ีแสดงให้เห็นว่าในบริบทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 

ความผกูพนัต่อองคก์ารทั้งแบบ ความผกูพนัเชิงอารมณ์  และความผกูพนัเชิงมูลค่า  ช่วยยกระดบัผล
การปฏิบติังานใหสู้งข้ึน (Suliman and Kathairi, 2013) 
 ทั้งน้ียงัมีงานวิจยัอีกหลายช้ินท่ีเพิ่มมุมมองเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอย่างงานของ Meyer, Stanley, 

Herscovitch and Topolnytsky (2002) ท่ีพบว่า ความผูกพนัเชิงอารมณ์  (Affective commitment) 
และความผูกพนัเชิงบรรทดัฐาน (Normative commitment) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลการ
ปฏิบติังาน ในขณะท่ี ความผกูพนัเชิงมูลค่า (Continuance commitment) มีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบติังานเป็นลบ รวมถึงการศึกษากลุ่มพนักงานของธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) 

ของ Shaw et al. (2003) พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารและผลการปฏิบติังาน
อยูใ่นระดบัสูงและเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก โดยเฉพาะผูท่ี้มีสัญญาติ UAE ซ่ึงต่างกบัชาวต่างชาติ
ท่ีแมพ้บวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดงักล่าว แต่ยงัอยูใ่นระดบัอ่อน ส่วน Chen and Francesco 
(2003) พบว่าความผูกพนัต่อองค์การทั้ง 3 ประเภทมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานท่ีต่างกนั 
โดยความผกูพนัเชิงอารมณ์ (Affective commitment) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบติังาน
และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองขององค์การ (Organizational citizenship behavior) ขณะท่ีความ
ผกูพนัเชิงมูลค่า (Continuance commitment) นั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน แต่กลบัมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบต่อพฤติกรรมการเป็นพลเมืองขององค์การ ในขณะท่ีความผกูพนัเชิงบรรทดั
ฐาน (Normative commitment) นั้นมีลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างไปจากตวัอ่ืน เพราะแมจ้ะไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อผลการปฏิบติังานโดยตรง แต่กลบัเป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งความผกูพนัเชิงอารมณ์กบัผลการปฏิบติังานในลกัษณะผกผนั โดยพบวา่ยิ่งพนกังานมีความ
ผกูพนัเชิงบรรทดัฐานต ่า จะยิ่งมีความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัเชิงอารมณ์กบัผลการปฏิบติังาน
สูง ส่วน Yiing and Ahmad (2009) พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารนั้นมีความสัมพนัธ์กบัความพึง
พอใจในงานอย่างมีนยัส าคญั แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารแต่อยา่งใด 

 จากงานวิจยัของ Mowday, Porter and Steer (1982) พวกเขาลงความเห็นวา่นอกเหนือไปจาก
ความตอ้งการท่ีจะอยู่กบัองค์การแลว้ พนกังานผูท่ี้มีความผูกพนัมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมผูกพนั
ตนเองเข้ากับเป้าหมายและคุณค่าขององค์การด้วย และอุทิศตนเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ
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องคก์ารดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุดงักล่าว ความผกูพนัต่อองคก์ารจึงยอ่มน าไปสู่การลดลงของอตัราการ
ลาออก รวมถึงช่วยยกระดบัความมุ่งมัน่ทุ่มเทและผลการปฏิบติังานให้สูงข้ึนดว้ย ซ่ึงย่อมเป็นแรง
เสริมให้เกิดองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพสูงในท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานของ Mathieu and Zajac (1990) 
รวมถึง Randall (1990) แสดงให้เห็นวา่ความผกูพนันั้นมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจท่ีจะลาออก
และอตัราการลาออกท่ีเกิดข้ึน ยิ่งไปกวา่นั้นยงัพบวา่ความผกูพนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการ
ปฏิบติังาน (Job performance) และการมาท างานอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบั
การมาท างานสาย (Klien, Becke and Meyer, 2009: 40-41) 

 Ostroff (1992) รายงานถึงความสัมพนัธ์เชิงลบระหว่างความผกูพนัและอตัราการลาออก
ของครูระดบัมธัยมปลาย รวมถึงอตัราการหยุดเรียนของเด็กๆ นอกจากน้ีเธอยงัพบความเก่ียวขอ้ง
กนัทางบวกระหว่างผลการปฏิบติังานเชิงการบริหาร ความส าเร็จดา้นการเรียนของนกัเรียน และ
ความพึงพอใจของเหล่านกัเรียนอีกดว้ย (Klien, Becke and Meyer, 2009: 47) สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Simon and Roberson (2003) ช้ีใหเ้ห็นวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารกบัการขาดงานและการลาออก
มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงลบ (Robbins and Judge, 2010: 76) 

 ส่วน P.M. Wright et al. (2005) ใชข้อ้มูลดิบจาก 45 หน่วยธุรกิจในการวจิยั พวกเขาพบวา่
ความผกูพนัเชิงอารมณ์ในระดบัหน่วยธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังานทั้งท่ีผา่นมา 
ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย (Klien, Becke and Meyer, 2009: 47) 

 จากการทบทวนงานวิจยัจ านวน 27 ช้ิน ของ Wright and Bonett (2002) พบวา่มีความสัมพนัธ์
ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารและผลการปฏิบติังานในระดบัท่ีสูงมากส าหรับพนกังานใหม่ และ
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวกลบัลดลงอยา่งส าหรับพนกังานท่ีมีประสบการณ์มากข้ึน และเช่นเดียวกนักบั
การมีส่วนร่วมในงาน (Robbins and Judge, 2010: 76) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Steers (1977) ท่ี
บอกวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารนั้นข้ึนอยูก่บัอายุของพนกังาน จ านวนปีท่ีท างานกบัองคก์าร ความรู้สึก
มัน่คงในงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย ดงันั้น แมว้า่แทบจะไม่มีวิธีการท่ีแน่นอน
และชดัเจนท่ีองคก์ารจะสร้างและเพิ่มความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังาน แต่ก็ยงัมีแนวทางกวา้งๆ ท่ี
พอจะท าได้อยู่บา้ง หน่ึงในนั้นก็คือ การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มีระบบการให้รางวลั
อยา่งสมเหตุสมผล และมอบความมัน่คงในงานให้กบัพวกเขา เหล่าพนกังานก็ยอ่มมีความพึงพอใจ
และความผกูพนัเพิ่มข้ึน (Griffin, 2011: 332) 

 ทั้งน้ี  โดยทัว่ไปแล้วดูเหมือนว่าความผูกพนัเชิงอารมณ์ (Affective commitment)  จะมี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัท่ีเขม้ขน้กบัผลลพัธ์ขององคก์าร (Organizational outcomes) เช่น ผลการ
ปฏิบติังานและอตัราการลาออก มากกวา่มิติความผกูพนัอีก 2 ตวัท่ีเหลือ ดงัในงานวิจยัของ Dunham, 

Grube and Castaneda (1997) พบวา่ ความผกูพนัเชิงอารมณ์สามารถท านายผลลพัธ์ขององคก์ารได้



92 

 

หลายตวัอยา่งมีนยัยะส าคญั เช่น การรับรู้ถึงลกัษณะงาน ความพึงพอใจในสายอาชีพ ความตั้งใจท่ี
จะออกจากงาน เป็นตน้ โดยความผูกพนัเชิงอารมณ์มีระดบัอยู่ท่ีร้อยละ 72 ขณะท่ีความผกูพนัชิง
บรรทดัฐานและความผกูพนัเชิงต่อเน่ือง (อิงมูลค่า) อยูท่ี่อตัราร้อยละ 36 และ 7 ตามล าดบั  ทั้งน้ี 
ผลลพัธ์ท่ีค่อนขา้งต ่าของความผูกพนัเชิงต่อเน่ือง (อิงมูลค่า) (Continuance commitment) ดงักล่าว
เป็นส่ิงท่ีพอจะเขา้ใจได ้เน่ืองจากภายใตส้มมติฐานของความผูกพนัประเภทน้ี พนกังานจะอยู่กบั
นายจา้งหรือองค์การดว้ยเหตุผลพื้นฐานคือไม่มีส่ิงท่ีดีกวา่น้ีอีกแลว้ส าหรับเขา และหากมีทางไปท่ี
ดีกวา่ก็พร้อมจะไป (Robbins and Judge, 2010: 76) 

 ส่ิงท่ีอาจขดัแยง้กบัความเช่ือของผูบ้ริหารโดยทัว่ไปก็คือ การท่ีพนกังานมีความพึงพอใจใน
งานมากนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งน าไปสู่ผลการปฏิบติังาน (Performance) ในระดบัสูงเสมอไป ทั้งน้ี มีผล
ส ารวจซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานดงักล่าวซ่ึงย่อมขดัความรู้สึกของผูค้นส่วนใหญ่เช่นกนัได้แก่ 
กรณีของพนกังานชาวญ่ีปุ่นท่ีมีความพึงพอใจในงานนอ้ยกวา่ชาวสหรัฐแต่กลบัมีผลการปฏิบติังาน
โดยเปรียบเทียบท่ีดีกวา่ นอกจากน้ีในงานวจิยัช้ินเดียวกนักลบับ่งช้ีวา่พนกังานชาวญ่ีปุ่นอาจมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่ชาวอเมริกนัดว้ย ทั้งๆ ท่ีมีความพึงพอใจในงานนอ้ยกวา่ (Griffin, 2011: 332) 
ดังนั้ น ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การจึงไม่จ  าเป็นต้องมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกเสมอไป 

จากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงน ามาสู่การตั้งสมมติฐานท่ีวา่ 

 สมมติฐานท่ี 6: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 



บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

 การวจิยัเร่ือง การศึกษาโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 
วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร และผลการปฏิบติังาน: กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค 
เป็นการวจิยัเชิงปริมาณมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวธีิรวมถึงการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 จากแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจยัคร้ังน้ีจึงสามารถสังเคราะห์และแสดงกรอบ
แนวคิดในการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 3.1 โดยมีรายละเอียดของตวัแปรตามตารางท่ี 3.1 

 

 

 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั
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ตารางที ่3.1  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

ลาํดบั ตัวแปรแฝงหลกั  ตัวแปรแฝงรอง  

1. ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 
(Performance management system) 

PMS การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) GS 

  การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 (Performance appraisal) 

PA 

  ระบบการใหร้างวลั (Reward system) RS 

  การพฒันาบุคลากรรายบุคคล  
(Individual development) 

ID 

2. วฒันธรรมองคก์าร  
(Organizational culture) 

OCL การมีส่วนร่วม (Involvement) Inv 

  ความคงเส้นคงวา  (Consistency) Cons 

  ความสามารถในการปรับตวั 

 (Adaptability) 

Adpt 

  พนัธกิจ (Mission) Mss 

3. ความผกูพนัต่อองคก์าร 

 (Organizational commitment) 

OCM ความผกูพนัเชิงอารมณ์ 

(Affective commitment) 

Aff 

  ความผกูพนัเชิงมลูค่า 

(Continuance commitment) 

Cont 

  ความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน 

(Normative commitment) 

Norm 

4. ผลการปฏิบติังาน (Performance) PM ผลการปฏิบติังานระดบับุคคล 

(Individual performance) 

IndvPM 

  ผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร 

(Organizational performance) 

OrgPM 

 

3.2  สมมติฐานในการวจิัย 

 

 จากแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงน ามาสู่การตั้งสมมติฐานในการวจิยั ดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี  1:  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 สมมติฐานท่ี  2: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์าร 

 สมมติฐานท่ี  3: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 สมมติฐานท่ี  4: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 สมมติฐานท่ี  5: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 สมมติฐานท่ี  6: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 
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3.3  นิยามเชิงปฏบิัติการ 

 

 1)  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance management system: PMS) หมายถึง 
กระบวนการต่อเน่ืองในการระบุ วดั และพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากร ทีมงาน และบูรณาการผล
การปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ ทั้งน้ี ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน  ประกอบดว้ย  การตั้งเป้าหมาย  การประเมินผลการปฏิบติังาน  ระบบการให้รางวลั  และ
การพฒันาระดบับุคคล 

 2) วฒันธรรมองคก์าร (Organizational culture)  หมายถึง  กลุ่มของประเพณี  ค่านิยม นโยบาย 
ความเช่ือ และทศันคติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อทุกความคิดและการกระท าของคนในองคก์าร 

 3) ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational commitment)  หมายถึง ระดบัความผกูพนัของ
บุคลากรท่ีมีต่อองคก์ารและยนิดีท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพื่อขบัเคล่ือนองคก์ารสู่ความส าเร็จ 

 4) ผลการด าเนินงาน (Performance)  หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของ การประปา
ส่วนภูมิภาค  แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ  ผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (Individual performance) และ
ผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (Organizational performance) 

 5) องคก์าร  ในท่ีน้ีคือ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
 6) หน่วยงาน  ในท่ีน้ีคือ หน่วยงานในสังกดั กปภ. ระดบักองหรือเทียบเท่า  เช่น  กปภ.
สาขารังสิต  กองระบบจ าหน่าย กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 เป็นตน้ 

 7) บุคลากร  ในท่ีน้ีคือ พนกังาน ลูกจา้ง และผูบ้ริหาร ของ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
 

3.4  รูปแบบการวจิัย 

  

 งานวิจยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัเลือกใชโ้มเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

equation modeling: SEM) อนัเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรพหุ ท่ีรวมเอาการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
(Factor analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple  regression) เขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูว้ิจยัในการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ไดภ้ายในคร้ังเดียว (Hair et al., 2006: 710 
อา้งถึงใน กฤตกร กลัยารัตน, 2553: 107) เพื่อระบุความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งตวัแปรแฝง (Latent 

variable) กบัตวัแปรสังเกตได ้(Observed variable) และระบุความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ 
ตามรูปแบบท่ีวางไวใ้นกรอบการวิจยั 
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 โมเดลสมการโครงสร้างมีองคป์ระกอบ 2 ส่วนไดแ้ก่ โมเดลวดั (Measurement model) และ
โมเดลโครงสร้าง (Structural model) ทั้งน้ี ในส่วนของโมเดลวดันั้นใช้หลกัการวิเคราะห์ปัจจยั 
(Factor analysis) ซ่ึงบางคร้ังเรียกวา่การวเิคราะห์องคป์ระกอบ โดยมีเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัใน 2 

ประเภทดว้ยกนัคือ การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) และการวิเคราะห์
ปัจจยัเชิงยนืยนั (Confirmatory factor analysis: CFA) โดยในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) 
โมเดลวดัส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยืนยนั (CFA) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 39-43) 
โดยสามารถสรุปรูปแบบการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

3.4.1  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research)  

โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกบัระบบการบริหารผล
การปฏิบตัิงาน (Performance management system) วฒันธรรมองคก์าร (Organizational culture) 

ความผูกพนัต่อองค์การ  (Organizational commitment) และผลการปฏิบติังาน (Performance) 

หน่วยงานท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี คือ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รวมถึงวิธีทางสถิติ
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาจากหนงัสือ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และขอ้มูลอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งทางส่ือส่ิงพิมพแ์ละเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีน่าเช่ือถือ 

 

3.4.2  ศึกษาข้อมูลจากการส ารวจ (Survey research)  

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาแบบสอบถาม
ข้ึนมาเป็นการเฉพาะโดยมีผูเ้ช่ียวชาญคืออาจารยท่ี์ปรึกษาคอยให้ค  าแนะน า (รายละเอียดตามหวัขอ้ 
3.5 การสร้างเคร่ืองมือวดัตวัแปร) จากนั้นจึงส่งและรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง  แลว้จึง
น าข้อมูลท่ีได้มารวบรวมและบนัทึกลงในโปรแกรมทางสถิติท่ีเก่ียวข้องเพื่อเขา้สู่กระบวนการ
ประมวลผลและวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ประชากรของการวิจยัคร้ังน้ีคือบุคลากรการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จ านวน 7,609 คน 
โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ บุคลากร กปภ. สังกดัส านกังานใหญ่ ซ่ึงรวมกองฝึกอบรมส่วนภูมิภาค 
1-3 และสายงานรองผูว้่าการ (ปฏิบติัการ -5) จ  านวน 1,029 คน และบุคลากร กปภ. ในส่วนภูมิภาค
จ านวน 6,580 คน รายละเอียดตามตารางท่ี 3.2 
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การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)  ทั้งน้ี
ผูว้จิยัแบ่งประชากรตามหน่วยงานท่ีสังกดั  โดยแบ่งหน่วยงานในสังกดัส านกังานใหญ่ออกเป็น  38  
หน่วยงาน เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทน 521 คน และแบ่งหน่วยงานสังกดัส่วนภูมิภาคออกเป็น 
300  หน่วยงาน  เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทน  942  คน  ซ่ึงจ านวนดงักล่าวเพียงพอต่อการ
น าไปใชใ้นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (ดูรายละเอียดของจ านวนตวัอยา่งกบัการวิเคราะห์
สมการโครงสร้างในตอนทา้ยในหัวขอ้ 3.10 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล และตารางท่ี 4.3) โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างย่อยตามสัดส่วน (Proportional allocation) ตามหน่วยงานย่อยรายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวก ค 

 

ตารางที ่3.2 จ านวนพนกังานของการประปาส่วนภูมิภาค ณ มกราคม 2557โดยจ าแนกตามเขตพื้นท่ี 

 และขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อใชใ้นงานวจิยั  

 

การประปาส่วนภูมภิาค ทีต่ั้ง 
จาํนวนพนักงาน 

(ณ ม.ค. 2557) ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง* 

สํานักงานใหญ่ 

(รวม กองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3) 
กรุงเทพ 1,029 521 

ส่วนภูมภิาค  6,580 942 

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ชลบุรี 790  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สระบุรี 921  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ราชบุรี 657  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สุราษฎร์ธานี 673  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สงขลา 9  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอนแก่น 671  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี 497  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อุบลราชธานี 508  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ 682  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นครสวรรค ์ 642  

รวมพนกังานทั้งส้ิน 7,609  

                     รวมกลุ่มตวัอยา่ง 1,463 

 

* ส าหรับศึกษาค่าเฉล่ียของประชากร (µ) ณ ระดับความเช่ือมัน่ 90% เม่ือยอมให้ความคลาดเคล่ือน (E) 
ของการประมาณการค่าเฉล่ียเกิดข้ึนได้ในระดับ ±5% (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550: 146) 
 

แหล่งทีม่า:  การประปาส่วนภูมิภาค, 2557. 
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3.6 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

 งานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผูว้ิจ ัยพฒันา
แบบสอบถามข้ึนมาเป็นการเฉพาะ เพื่อใหส้อดรับกบัสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั 

โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ คือ ศ.ดร.กลัยาณี เสนาสุ เป็นท่ีปรึกษา 

 ทั้งน้ี แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน จ านวนทั้งส้ิน 63 ขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบ
ใหเ้ลือกตอบจ านวน 6 ขอ้ โดยเป็นค าถามเก่ียวกบั เพศ สถานภาพการสมรส อายุ อายุงานใน การประปา
ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ระดบัการศึกษาสูงสุด และกลุ่มต าแหน่งงานและระดบัชั้น 

ส่วนท่ี 2 เป็นข้อค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 
วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร และผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบตาม
มาตรวดัแบบลิเคอร์ท (Likert scale) ให้เลือกตอบจ านวน 50 ขอ้ โดยไดแ้สดงรายละเอียดท่ีมาของ
ขอ้ค าถามในส่วนท่ี 2 น้ีไวใ้น ตารางท่ี 3.5 

ส่วนท่ี 3 สอบถามขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกบัระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน วฒันธรรม
องคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร และผลการปฏิบติังาน เพิ่มเติมจากส่วนท่ี 2 จ านวน 7 ขอ้ โดยลกัษณะ
ของขอ้ค าถามเป็นแบบปลายเปิด 

โดยมาตรวดัของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 อิงรูปแบบจากมาตรวดัประเมินค่าจากคะแนนรวม 
(Summated rating scale) ของ Likert (สุวิมล ติรกานนัท์, 2550: 57-60) โดยก าหนดค่าของค าตอบ
เป็น 5 ช่วง แยกเป็นขอ้ค าถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

 

ตารางที ่3.3  เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการตอบแบบสอบถาม 

 

ระดบัความเห็น คะแนนค าถามเชิงบวก คะแนนค าถามเชิงลบ 

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 5 คะแนน 1 คะแนน 

เห็นดว้ย 4 คะแนน 2 คะแนน 

ก ้าก่ึงระหวา่งเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 3 คะแนน 3 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน 4 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 1 คะแนน 5 คะแนน 
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จากนั้นในการแปรผลระดบัความคิดเห็นดงักล่าว ใช้วิธีการแบ่งช่วงเท่าของพิสัยคะแนน
ของขอ้ค าถามเป็น 5 ระดบั โดยใหค้่าเฉล่ียเป็นดชันีในการแบ่งระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

 

ตารางที ่3.4  การแบ่งช่วงระดบัคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 

 

คะแนนเฉลีย่ ระดบัความเห็น 

4.21 – 5.00 สูงมาก 

3.41 – 4.20 สูง 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 นอ้ย 

1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 

3.7  การสร้างเคร่ืองมอืวดัตัวแปร 

 เพื่อใหไ้ดส้อดรับกบัสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัพฒันาแบบสอบถาม
โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั อนัไดแ้ก่ ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร ผลการปฏิบติังาน/ผลการด าเนินงาน 
รวมถึงการทบทวนเอกสารของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีเก่ียวขอ้ง โดยได้สรุปรายละเอียดไวใ้น
ตารางท่ี 3.5 และแบบสอบถามไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก 

 ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวแลว้ เฉพาะในส่วนของแบบวดั
ดา้นผลการปฏิบติังาน (Performance) นั้น ผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบวดัท่ีมีความน่าเช่ือถือมาปรับใชโ้ดยตรง 
โดยแบบวดัดา้นผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (Individual performance) นั้น ผูว้ิจยัประยุกตม์าจาก
งานของ Linda Koopmans (2013) ซ่ึงจดัวางแนวทางในการวดัออกเป็น 4 องค์ประกอบได้แก่ 
ดา้นผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี (Task performance) ดา้นผลการปฏิบติังานตามบริบท (Contextual 

performance)  ดา้นผลการปฏิบติังานตามการปรับตวั (Adaptive performance) และดา้นพฤติกรรม
การท างานเชิงลบ (Counter- productive work behavior)  ส่วนแบบวดัดา้นผลการด าเนินงานระดบั
องคก์าร (Organizational performance) นั้น ผูว้ิจยัน าเอาแบบสอบถามของ  กลัยาณี คูณมี (2551) 

ซ่ึงใชใ้นโครงการศึกษาวิจยัผลการจดัท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบติัราชการและการจดัสรร
ส่ิงจูงใจท่ีมีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการ ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2547-

2550 มาประยุกตใ์ช ้โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกขอ้ค าถามจากงานวิจยัช้ินดงักล่าวมาปรับให้เขา้กบับริบท
การวดัผลการปฏิบติังานของการประปาส่วนภูมิภาค 
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ตารางที ่3.5  รายละเอียดท่ีมาของขอ้ค าถามส่วนท่ี  2 

 

ข้อที ่ คาํถามและสัญลกัษณ์ตวัแปร 
ค่าของ
คาํถาม 

แนวคดิ/ทฤษฎทีี่
เกีย่วข้อง 

ตวัแปรหลกั 1. ระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิาน (Performance management system: PMS) 

ตวัแปรย่อย 1.1 การตั้งเป้าหมาย (Goal-setting: GS) 
1. ตวัช้ีวดัหลกั (KPI) และเป้าหมายการด าเนินงานต่างๆ ภายในหน่วยงานของ

ท่านมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย (GS Q1) 
+ หลกั SMART 

 - S (Specific) 

2. เป้าหมายการด าเนินงานท่ีหน่วยงานของท่านไดรั้บจากองค์การ ขาดความ      
ทา้ทาย โดยหากไม่ง่ายเกินไป ก็จะยากเกินไปท่ีจะบรรลุได ้(GS Q2R) 

- หลกั SMART 

 - A (Achievable) 

3. เป้าหมายภายในหน่วยงานของท่านมีความสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่       
ขององคก์าร (GS Q3) 

+ หลกั SMART 

 - R (Relevant) 

4. บ่อยคร้ังท่ีท่านไม่เขา้ใจวา่จะตอ้งท าอะไร อย่างไร เพ่ือให้บรรลุสู่เป้าหมายการ
ท างานท่ีผูบ้งัคบับญัชาก าหนดให ้(GS Q4R) 

- Goal-setting theory 

 - (Specificity) 

5. ท่านเขา้ใจและยอมรับเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา   (GS Q5) + Goal-setting theory 

 - (Challenge) 

ตวัแปรย่อย 1.2 การประเมนิผลการปฏิบตังิาน (Performance appraisal: PA) 
6. การประเมินผลการปฏิบติังานภายในหน่วยงานของท่านสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ท่ีตกลงกนัไว ้(PA Q1) 
+ (Martin, : ) 

7. บุคลากรท่ีไดรั้บคะแนนการประเมินผลการท างานสูงภายในหน่วยงานของ
ท่านคือผูท่ี้มีผลงานดีหรือทุ่มเทความพยายามใหก้บัการท างาน (PA Q2) 

+ Expectancy theory 

8. ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินผลการท างานภายในหน่วยงานของท่าน 

ไม่มีการรวบรวมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีดีพอ เพ่ือใชป้ระกอบการประเมินผล
การท างาน (PA Q3R) 

- (Martin, : ) 

9. ท่านไดรั้บขอ้มลูยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาเสมอ เช่น ผลงาน
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเทียบกับเป้าหมาย วิธีการท างานท่ีผ่านมาเม่ือเทียบกับมาตรฐาน
การท างาน เป็นตน้ (PA Q4) 

+ (Martin, : ) 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

ข้อที ่ คาํถามและสัญลกัษณ์ตวัแปร 
ค่าของ
คาํถาม 

แนวคดิ/ทฤษฎทีี่
เกีย่วข้อง 

ตวัแปรย่อย 1.3 การให้รางวลั (Reward system: RS)  
10. การข้ึนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ขั้นพิเศษ) ในหน่วยงานของท่านข้ึนอยู่กบัผลการ

ท างานเป็นส าคญั (RS Q1) 
+ Milkovich (2011) 

11. รูปแบบและวธีิการจ่ายเงินโบนัสของหน่วยงานท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ท าให้บุคลากร
ส่วนหน่ึงซ่ึงมีความสามารถโดดเด่นขาดแรงจูงใจในการท างาน (RS Q2R) 

- Milkovich (2011) 

12. หน่วยงานของท่านพิจารณาเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง โดยค านึงถึงผลการท างาน
เป็นส าคญั (RS Q3) 

+ Milkovich (2011) 

13. หน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการแสดงความช่ืนชมยินดีและให้การ
ยอมรับยกยอ่งบุคลากรท่ีมีความประพฤติและมีผลงานดี (RS Q4) 

+ Armstrong (2009) 

ตวัแปรย่อย 1.4 การพฒันาระดบับุคคล (Individual development: ID) 
14. หน่วยงานของท่านให้โอกาสท่านและหัวหน้างานร่วมกันวางแผนพัฒนา        

ขีดความสามารถในการท างานของท่านเองอยูเ่สมอ (ID Q1) 
+ Aguinis (2013) 

15. กิจกรรมเพ่ือการพฒันาความสามารถต่างๆ ซ่ึงทางหน่วยงานของท่านจดัสรรให้
ท่านนั้น ส่วนมากไม่สามารถน ามาใชใ้นการท างานได ้(ID Q2R) 

- Armstrong (2009) 

16. หน่วยงานของท่านน าเสนอขอ้มลูจากการประเมินผลการท างาน เพื่อระบุจุดแข็ง 
จุดอ่อน รวมถึงโอกาส และอุปสรรคใหท่้านทราบ พร้อมค าแนะน าในการพฒันา
ต่อท่านเสมอ (ID Q3) 

+ Noe (2012) 

17. หน่วยงานของท่านส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรม
ท่ีเป็นทางการอยู่เสมอ เช่น การสอนงาน การมอบหมายงานใหม่ๆ การแนะน า
หนงัสือใหอ่้าน เป็นตน้ (ID Q4) 

+ Armstrong (2009) 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

ข้อที ่ คาํถามและสัญลกัษณ์ตวัแปร 
ค่าของ
คาํถาม 

แนวคดิ/ทฤษฎี
ทีเ่กีย่วข้อง 

ตวัแปรหลกั 2. วฒันธรรมองค์การ (Organizational culture: OCL) 

ตวัแปรย่อย 2.1 การมส่ีวนร่วม (Involvement: Inv) 
18. หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหบุ้คลากรแกไ้ขปัญหาในการท างานดว้ยตนเอง (Inv Q1) + Daniel R. Denison 

ใน Xenikou and 

Furnham (2013) 
19. หน่วยงานของท่านส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแสวงหาแนวทางใน

การท างานร่วมกนั  เพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายร่วมกนั (Inv Q2) 
+ 

20. การด าเนินงานหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ภายในหน่วยงานของท่าน ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับ
การตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชาเป็นส าคญั (Inv Q3R) 

- 

ตวัแปรย่อย 2.2 ความคงเส้นคงวา (Consistency: Cons) 
21 หน่วยงานของท่านไม่มีหลักการและแนวทางการท างานท่ีเป็นแบบแผนชัดเจน 

(Cons Q1R) 
- Daniel R. Denison 

ใน Xenikou and 

Furnham (2013) 22. การประสานงานภายในหน่วยงานของท่านเป็นไปอยา่งสะดวกรวดเร็ว (Cons Q2) + 

23. เม่ือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันหรือมีประเด็นปัญหาส าคญัท่ีตอ้งตดัสินใจร่วมกัน 
บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านส่วนใหญ่สามารถหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการท างาน
หรือแกปั้ญหาได ้(Cons Q3) 

+ 

ตวัแปรย่อย 2.3 ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability: Adpt) 
24. บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านสามารถปรับเปล่ียนวิธีการท างานของตนเองได้

เพื่อความส าเร็จของงาน (Adpt Q1) 
+ Daniel R. Denison 

ใน Xenikou and 

Furnham (2013) 25. หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการท างานอย่างสม ่าเสมอ    
(Adpt Q2) 

+ 

26. ความคิดเห็นจากผูรั้บบริการหรือข้อคิดเห็นจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของท่าน ไม่ส่งผลใดๆ ต่อวธีิการหรือกระบวนการท างานท่ีท าอยู่ภายใน
หน่วยงานของท่าน (Adpt Q3R) 

- 

ตวัแปรย่อย 2.4 พนัธกจิ (Mission: Mss) 
27. หน่วยงานของท่านก าหนดส่ิงส าคัญท่ีต้องท าเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน 

(Mss Q1) 
+ Daniel R. Denison 

ใน Xenikou and 

Furnham (2013) 28. หน่วยงานของท่านถ่ายทอดข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับพนัธกิจ วิสัยทัศน์ และ
แผนการต่างๆ ขององคก์าร ใหแ้ก่บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ (Mss Q2) 

+ 

29. หน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการ
ท างานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(Mss Q3R) 

- 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

ข้อที ่ คาํถามและสัญลกัษณ์ตวัแปร 
ค่าของ
คาํถาม 

แนวคดิ/ทฤษฎทีี่
เกีย่วข้อง 

ตวัแปรหลกั 3. ความผูกพนัต่อองค์การ (Organizational commitment: OCM) 

ตวัแปรย่อย 3.1 ความผูกพนัเชิงอารมณ์ (Affective commitment: Aff) 
30. บรรยากาศในการท างานท่ีดีมีความเป็นกันเองภายในหน่วยงานของท่าน มีส่วน

ส าคญัท่ีท าใหท่้านไม่ตอ้งการยา้ยไปท างานท่ีอ่ืน (Aff  Q1) 
+ Allen and Meyer 

ใน Colquitt et al. 

(2009) 31. ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานน้ี (Aff  Q2) + 

32. ท่านรู้สึกเดือดเน้ือร้อนใจ เม่ือหน่วยงานของท่านประสบปัญหา เช่น หน่วยงาน
ถูกร้องเรียนหรือว่าร้าย การประสบปัญหาภัยแลง้ซ่ึงส่งผลให้ระบบการผลิตมี
ปัญหา เป็นตน้ (Aff  Q3) 

+ 

ตวัแปรย่อย 3.2 ความผูกพนัเชิงมูลค่า (Continuance commitment: Cont) 
33. ท่านคิดว่าหากย้ายไปท างานท่ีอ่ืนท่านอาจมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

มากกวา่น้ี (Cont Q1R) 
- Allen and Meyer 

ใน Colquitt et al. 

(2009) 34. ท่านคิดว่าการลาออกจากองค์การแห่งน้ีในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัถือว่ามีความ
เส่ียงค่อนขา้งมาก (Cont Q2) 

+ 

35. ท่านคิดวา่การอยูก่บัองคก์ารน้ีในระยะยาวเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่า (Cont Q3) + 

ตวัแปรย่อย 3.3 ความผูกพนัเชิงบรรทดัฐาน (Normative commitment: Norm) 
36. ท่านคิดวา่กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงาน ไม่มีผลกระทบใดๆ เลย 

ท่ีจะท าใหบุ้คลากรลงัเลท่ีจะลาออกหรือขอโยกยา้ยไปท างานที่อ่ืน  (Norm Q1R)  
- Allen and Meyer 

ใน Colquitt et al. 

(2009) 37. ท่านคิดว่างานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านมีความส าคญัต่อหน่วยงาน ซ่ึง
เป็นเหตุผลส าคญัท่ีท่านท างานอยูก่บัองคก์ารต่อไป (Norm Q2) 

+ 

38. ท่านไม่คิดลาออกจากองค์การน้ี เพราะองค์การปฏิบัติดูแลท่านมาเป็นอย่างดี 
(Norm Q3) 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

ข้อที ่ คาํถามและสัญลกัษณ์ตวัแปร 
ค่าของ
คาํถาม 

แนวคดิ/ทฤษฎี
ทีเ่กีย่วข้อง 

ตวัแปรหลกั 4. ผลการปฏิบัตงิานระดบับุคคล (Individual performance: IndvPM) 

ตวัแปรย่อย 4.1 ผลการปฏิบัตงิานตามหน้าที ่(Task performance: Task) 
39. ท่านจดัการงานตามแผนท่ีวางไวเ้สมอ งานของท่านจึงเสร็จตามก าหนดเวลาตลอด 

(Task Q ) 
+ Linda Koopmans 

(2013)  
40. บ่อยคร้ังท่ีปริมาณงานมากเกินไป จนท่านสับสนวา่ควรใหค้วามส าคญักบังานช้ิน

ใดก่อน (Task Q2R) 
- 

41. ท่านสามารถสร้างผลงานท่ีดีได้ โดยใช้เวลาและความพยายามเพียงเล็กน้อย    
(Task Q3) 

+ 

ตวัแปรย่อย 4.2 ผลการปฏิบัตงิานในบริบทเฉพาะ (Contextual performance: Cxt) 
42. เม่ืองานอยา่งหน่ึงแลว้เสร็จ ท่านจะเร่ิมงานอยา่งอ่ืนโดยอตัโนมติั (Cxt Q1) + Linda Koopmans 

(2013) 43. ท่านเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ ท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ เพื่อน ามาใชใ้นการท างาน (Cxt Q2) + 

44. ท่านคน้พบวิธีการท างานหรือแนวทางในการแก้ปัญหาใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกวา่เดิมอยูเ่สมอ (Cxt Q2) 

+ 

ตวัแปรย่อย 4.3 การกระทาํทีส่่งผลไม่ดต่ีองาน  (Counterproductive work: Cntp) 
45. ท่านมกัรู้สึกวา่งานท่ีท าอยูไ่ม่มีความส าคญัเท่าใดนกั (Cntp Q1R) - Linda Koopmans 

(2013) 46. ท่านเลือกท่ีจะให้ความส าคัญกับส่ิงดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน และพยายาม
มองขา้มดา้นลบของงานไปใหไ้ด ้(Cntp Q2) 

+ 

47. ท่านมกับ่นถึงเร่ืองแย่ๆ เก่ียวกับหน่วยงานของท่านให้กับบุคคลภายนอกฟัง (Cntp 

Q3R) 
- 

ตวัแปรหลกั 5. ผลการดาํเนินงานระดบัองค์การ (Organizational performance: OrgPM) 
48. หลงัจากน าระบบการบริหารผลการปฏิบติังานแบบใหม่มาใช้ ผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานท่านบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหรือเป็นไปตามแผนงานท่ี
วางไวม้ากข้ึน (OrgPM Q1) 

+ กลัยาณี เสนาสุ  

(2551) 

49. ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานแบบใหม่ ช่วยยกระดบัคุณภาพการบริการของ
หน่วยงานท่านใหดี้ข้ึน ทั้งต่อผูรั้บบริการและหน่วยงานอ่ืน (OrgPM Q2) 

+ 

50. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ความส าเร็จของหน่วยงานแต่อยา่งใด (OrgPM Q3R) 

- 
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3.8  การตรวจสอบเคร่ืองมอืวดัตัวแปร 

 

 3.8.1  การตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (Content validity) 

 ผูศึ้กษาน าเสนอแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญคืออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและให้ค าแนะน า 
ทั้งในประเด็นความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ความถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้เพื่อแกไ้ขปรับปรุง
ก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจริง 

 

 3.8.2  การทดสอบทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 

 ก่อนการน าเคร่ืองมือวดั/แบบสอบถามไปใช้เก็บขอ้มูลจริงจากกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดน้ า
แบบสอบถามไปทดสอบน าร่อง (Pilot test) กบับุคลากรการประปาส่วนภูมิภาคจ านวน 2 คร้ัง  ทั้งน้ี 
หลงัในการเก็บขอ้มูลจริงผูว้จิยัไดต้ดัหน่วยงานท่ีไดท้  าการทดสอบน าร่องออกจากกลุ่มตวัอยา่ง  
 โดยคร้ังท่ี 1 เก็บขอ้มูลผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (แบบสอบถามออนไลน์) โดยส่งถึงลิงคถึ์ง
บุคลากรในสังกัดกองบริหารทัว่ไป และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 5 และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 25 ชุด และแบบสอบถาม 
(พิมพล์งในกระดาษ) ให้กบักองบริหารองคค์วามรู้ ส านกัวิทยาการ กปภ. จ านวน 5 ชุด แลว้จึงน ามา
วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) โดยเม่ือท าการวิเคราะห์ผลแลว้เห็นควรท าการปรับแกแ้บบสอบถาม
เพื่อน าไปท าการทดสอบน าร่องอีกคร้ัง 

 การทดสอบน าร่องแบบวดัคร้ังท่ี 2 ผูว้ิจยัทอดแบบสอบถาม (พิมพล์งในกระดาษ) จ านวน 
30 ชุด โดยเก็บขอ้มูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต จ านวน 15 ชุด และส านกัวิทยาการ 
กปภ. ส านกังานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 15 ชุด แลว้จึงน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
อีกคร้ัง สรุปผลตามตารางท่ี 3.6 โดยอิงตามเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือไดแ้ละความสอดคลอ้ง
กนัของค าตอบตามตารางท่ี 3.7 
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ตารางที ่3.6  สรุปค่าความเช่ือมัน่รายตวัแปรของแบบสอบถามจากการทดสอบน าร่อง 

 

ปัจจยัและตวัแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 

ภาพรวมของแบบสอบถามทั้งฉบบั .934 .924 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน  .889 .858 

วฒันธรรมองคก์าร  .913 .808 

ความผกูพนัต่อองคก์าร  .457 .725 

ผลการด าเนินงาน .746 .611 

 

ตารางที ่3.7  ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือไดแ้ละความสอดคลอ้งกนัของค าตอบ 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) 
ความสอดคล้องกนัของค าตอบ 

มากกวา่หรือเท่ากบั 0.9 มีความสอดคลอ้งกนัอยา่งมาก 

มากกวา่หรือเท่ากบั 0.8 มีความสอดคลอ้งกนัมาก 

มากกวา่หรือเท่ากบั 0.7 มีความสอดคลอ้งกนั 

 

แหล่งทีม่า:  กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 101. 

 

 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาแบบสอบถามในภาพรวม รวมถึงตามปัจจยัและตวัแปร และปรับแกต้าม
ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ แบบสอบถามดงักล่าวถือวา่สามารถน าไปใชไ้ด ้โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผา่น
การแกไ้ขแลว้ตามตารางท่ี 3.5 
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3.9  วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 การเก็บรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งใชแ้บบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนตามกรอบการ
วจิยั โดยการน าส่งและเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของส านกังานใหญ่
จ านวน 521 ชุด และ 2) ส่วนภูมิภาคจ านวน 942 ชุด (รายละเอียดตาม ตารางท่ี 3.2 จ านวนบุคลากร
ของการประปาส่วนภูมิภาค ณ มกราคม 2557โดยจ าแนกตามเขตพื้นท่ี และขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
เพื่อใชใ้นงานวจิยั) โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมดงัน้ี 

 

 3.9.1  ส านักงานใหญ่ 

 1) ขอหนงัสือจากคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ถึงผูว้่าการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขออนุญาตส่งแบบสอบถามและเก็บรวมรวมข้อมูลภายใน
ส านกังานใหญ่ 

 2) ส่งหนงัสือดงักล่าวถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตนเอง และส าเนาเอกสารเก็บ
ไวเ้พื่อใชแ้นบกบัแบบสอบถามต่อไป 

 3) เม่ือทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเห็นชอบแลว้ ผูว้ิจยัใช้วิธีการยื่นและรับเอกสาร
แบบสอบถามตามหน่วยงานต่างๆ ตามสัดส่วนดว้ยตวัเอง 

 

 3.9.2  ส่วนภูมิภาค 

 1) ขอหนงัสือจากคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ถึงผูอ้  านวยการการประปาเขต จ านวน 1 ฉบบั และถึงผูจ้ดัการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา จ านวน 
1 ฉบบั  เพื่อขออนุญาตส่งแบบสอบถามและเก็บรวมรวมขอ้มูลภายในหน่วยงานในสังกดั 

 2) จดัชุดแบบสอบถามพร้อมติดแสตมป์เพื่อความสะดวกในการส่งคืนของผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นรายบุคคล  แลว้จึงส่งรวบรวมแบบสอบถามตามจ านวนของหน่วยงานนั้นๆ พร้อม
ส าเนาหนงัสือจากคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และเอกสารท่ี
แสดงถึงความเห็นชอบจากส านกังานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค  ส่งไปรษณียไ์ปยงัหน่วยงานนั้นๆ 
ภายในคราวเดียวกนั 
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3.10  วธิกีารวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 งานวิจยัช้ินน้ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้เทคนิคและ
วธีิการทางสถิติต่อไปน้ีในการวเิคราะห์ 

 1) วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือโดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient)  เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  และการหาค่าอ านาจจ าแนก
โดยวธีิ  t-test 

 2) ใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น ความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) เป็นตน้  
 3) การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ (Correlations) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรรายคู่ 
 4) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) เพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory factor analysis: CFA) 

 5) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure equation model: SEM) ซ่ึง
ประกอบดว้ย  โมเดลการวดั (Measurement model) เป็นโมเดลท่ีระบุความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่ง
ตวัแปรแฝง (Latent variable) กบัตวัแปรสังเกตได ้(Observed variable) การวิเคราะห์ส่วนน้ีเรียกวา่ 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั  และโมเดลโครงสร้าง (Structural model) เป็นโมเดลท่ีระบุ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรแฝง (Latent variable) ซ่ึงประกอบดว้ย ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous 

variable) ซ่ึงมีบทบาทเป็นตวัแปรอิสระ และตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous variable) ซ่ึงมีบทบาท
เป็นตวัแปรตาม เพื่อทดสอบวา่โมเดลท่ีก าหนดโดยผูว้ิจยัมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีได้
จากการส ารวจหรือไม่ โดยการวเิคราะห์เส้นทาง (Path analysis) (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556: 1-7) 

  ทั้งน้ี Lindeman, Marenda and Gold (1980: 163) แนะน าวา่ วิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างขอ้มูลท่ีรวบรวมมาควรมีจ านวนเป็น  20  เท่าของตวัแปร ทั้งตวัแปรที่สังเกตไดแ้ละตวั
แปรแฝง (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2556: 8)  ส่วน Hair et al. (2010: 662) ไดเ้สนอวา่ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีนอ้ยท่ีสุดส าหรับตวัแปรแฝงท่ีไม่เกิน 5 ตวั คือ 100 ตวัแปรแฝงท่ีไม่เกิน 7 ตวั คือ 150 หรือ 300 ตวั 
ข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะของตัวแปรแฝง และปริมาณความแปรปรวนของชุดตัวแปรท่ีสังเกตได ้

(สุวมิล ติรกานนัท,์ 2553: 234) 



บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 

 

 เน้ือหาในบทน้ีเป็นผลการศึกษาซ่ึงมาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบสอบถามท่ีไดรั้บมา
ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ โดยน าเสนอผลการวเิคราะห์เก่ียวกบั 1) ค่าสถิติพื้นฐานแสดงลกัษณะทัว่ไป
ของกลุ่มตวัอย่าง  2) การตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ  3) หลกัการวิเคราะห์องคป์ระกอบ  4) การวิเคราะห์โมเดลวดั  5) การวิเคราะห์ตาม
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน และ  6) การวเิคราะห์เพิ่มเติม ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  ค่าสถิติพืน้ฐานแสดงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 จากแบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัส่งไปถึงกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,463 ชุด ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมาทั้งส้ิน 1,047 ชุด อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากโดยทัว่ไปเทคนิคสมการโครงสร้าง (SEM) จะใช้
วธีิการประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood estimation: MLE)  ในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของโมเดลท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงวธีิ MLE ดงักล่าวจะไม่สามารถใชก้บักรณีท่ีขอ้มูลมีค่าสูญหาย
ได ้จึงตอ้งแกไ้ขดว้ยวธีิการตดัขอ้ท่ีมีค่าสูญหายทิ้งหรือใชว้ิธีการประมาณค่าขอ้มูลท่ีสูญหาย (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2556: 96) ดว้ยเหตุดงักล่าวผูว้ิจยัพิจารณาตดัขอ้มูลบางชุดออกไปในกรณีท่ีมีค่าสูญหาย
จ านวนมาก รวมถึงชุดขอ้มูลท่ีพิจารณาแลว้วา่ขาดคุณภาพในการตอบค าถามของผูต้อบ ส่วนในกรณีท่ี
ขอ้มูลมีค่าสูญหายเพียงเล็กน้อย ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการประมาณค่าสูญหาย โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
ของตวัแปรนั้นแทน ดงันั้น จากแบบสอบถามจ านวน 1,047 ชุด ที่ไดรั้บคืนมา ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเอา
แบบสอบถามจ านวน 996 ชุด คิดเป็นร้อยละ 68 จากแบบสอบถามทั้งหมด (โดยเม่ือแบ่งประชากร
ออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ยแลว้ แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งในส่วนของส านกังานใหญ่และส่วนภูมิภาค
คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 เท่ากนั) เป็นเพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ต่อไป โดยสามารถสรุปไดต้าม
ตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1  ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และการเก็บจดัขอ้มูล 

 

การประปาส่วนภูมิภาค ที่ต้ัง 

จํานวน
พนักงาน 

(ณ ม.ค. 
2557) 

ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง * 

ส่งคืน 

คิด
เป็น 

ร้อยละ 

นํามาใช้ 

ในการ
วิเคราะห์ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

สํานักงานใหญ่ 

(รวม กองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3) 

กรุงเทพฯ 1,029 521 379 72.74 365 70.06 

ส่วนภูมิภาค  6,580 942 668 70.91 631 66.99 

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ชลบุรี 790  100  91  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 สระบุรี 921  74  68  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ราชบุรี 657  61  60  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สุราษฎร์ธานี 673  67  61  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สงขลา 539  43  43  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอนแก่น 671  63  61  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี 497  66  64  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อุบลราชธานี 508  61  58  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ 682  69  68  

  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นครสวรรค ์ 642  64  57  

รวมพนักงานทั้งส้ิน 7,609      

รวมกลุ่มตัวอย่าง 1,463 1,047 71.57 996 68.08 

* ส าหรับศึกษาค่าเฉล่ียของประชากร (µ) ณ ระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 เม่ือยอมให้ความคลาดเคล่ือน (E) 
ของการประมาณการค่าเฉล่ียเกิดข้ึนไดใ้นระดบัร้อยละ ±5 (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550: 146) 
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ทั้งน้ี จากกลุ่มตวัอยา่ง 996 ชุด ผูว้ิจยับนัทึกค่าลงในโปรแกรมสถิติและท าการกลบัค่าขอ้
ค าถามให้เป็นบวกแลว้ท าการประมวลผล ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม
พบว่า ผูต้อบค าถามร้อยละ 58.43 เป็นเพศหญิง สถานภาพการสมรสโดยรวมครองความโสดและ
สมรสแลว้ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั คือ โสดร้อยละ 46.79 และสมรสร้อยละ 49.69 (แบ่งเป็นสมรส
และอาศยัอยู่ด้วยกนัร้อยละ 43.47 และสมรสแต่ไม่ได้อาศยัอยู่ด้วยกันร้อยละ 6.22) กลุ่มผูต้อบ
แบบสอบถามมีอายุและอายุงานค่อนขา้งกระจายตวั โดยเป็นผูท่ี้มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มากท่ีสุด 
คือ ร้อยละ 22.59 รองลงมาคือผูท่ี้มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ร้อยละ 19.98 ในส่วนของอายุงานในการ
ประปาส่วนภูมิภค (กปภ.) นั้น ปรากฏวา่ เป็นกลุ่มผูท่ี้มีอายุงานใน กปภ. 1-5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 27.71 รองลงมาคือผูท่ี้มีอายุงาน 6-10 ปี ท่ีร้อยละ 17.27 ทั้งน้ีส่วนมากผูต้อบค าถามมีระดบั
ของการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.35 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท ท่ี
ร้อยละ 23.80 และกลุ่มบุคลากรท่ีตอบค าถามมากท่ีสุดคือ กลุ่มผูบ้ริหาร (ระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป) 
ระดบั 8 ท่ีร้อยละ 25.30 ซ่ึงมีจ  านวนใกลเ้คียงกบัล าดบัรองลงมาคือ กลุ่มพนกังานท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 
ระดบั 4 ร้อยละ 22.29 ซ่ึงสมารถสรุปรายละเอียดไดต้ามตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม (n=996) 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ร้อยละ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ร้อยละ 

เพศ 

     - ชาย 

     - หญิง 

สถานภาพการสมรส 

     - โสด 

     - สมรสและอาศยัอยูด่ว้ยกนั 

     - สมรสแต่ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกนั 

     - หยา่ 

     - หมา้ย 

อายุ 

     - นอ้ยกวา่ 21 ปี 

     - 21-25 ปี 

     - 26-30 ปี 

     - 31-35 ปี 

     - 36-40 ปี 

     - 41-45 ปี 

     - 46-50 ปี 

     - 51-55 ปี 

     - 56-60 ปี 

อายุงานใน กปภ. 
     - นอ้ยกวา่ 1 ปี 

     - 1-5 ปี 

     - 6-10 ปี 

     - 11-15 ปี 

     - 16-20 ปี 

     - 21-25 ปี 

     - 26-30 ปี 

     - 31 ปี ข้ึนไป 

 

 

41.57 

58.43 

 

46.79 

43.47 

6.22 

1.81 

1.71 

 

0.40 

5.52 

19.98 

22.59 

13.86 

10.54 

12.15 

9.24 

5.72 

 

12.45 

27.71 

17.27 

8.13 

10.74 

13.15 

4.92 

5.52 

 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 

     - ประถมศึกษา                   
     - มธัยมศึกษาตอนตน้  
     - มธัยมศึกษาตอนปลาย /  
       ปวช. หรือเทียบเท่า                              
     - ปวส. หรือเทียบเท่า  

     - ปริญญาตรี 4 ปี 

     - ปริญญาตรี 5 ปี /  
       เนติบณัฑิต หรือเทียบเท่า  
     - ปริญญาโท  
     - ปริญญาเอก 

กลุ่มพนักงานทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 

     - ระดบั 1 

     - ระดบั 2 

     - ระดบั 3 

     - ระดบั 4 

     - ระดบั 5 

     - ระดบั 6 

     - ระดบั 7 

     - ระดบั 8 

     - ระดบั 9 

     - ระดบั 10 ข้ึนไป 

กลุ่มผู้บริหาร (ระดบัหัวหน้างานขึน้ไป) 
     - ระดบั 5 

     - ระดบั 6 

     - ระดบั 7 

     - ระดบั 8 

     - ระดบั 9 

     - ระดบั 10 ข้ึนไป 

กลุ่มลูกจ้าง 

     - ลูกจา้งรายเดือน 

     - ลูกจา้งพ้ืนท่ีพิเศษ 

     - ลูกจา้ง (จา้งเหมา) 
     - ลูกจา้งโครงการ 

     - อ่ืนๆ 

 

- 

0.40 

2.91 

 

9.94 

61.35 

1.51 

 

23.80 

0.10 

 

- 

- 

6.02 

22.29 

14.36 

9.14 

10.34 

1.00 

0.10 

0.10 

 

0.10 

0.50 

5.12 

25.30 

3.51 

0.10 

 

1.31 

0.10 

0.60 

- 

- 
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4.2  การตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลเพือ่ใช้ในการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

 

 ในส่วนน้ีด าเนินการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
และโมเดลสมการโครงสร้าง ในเบ้ืองตน้ผูว้จิยัไดค้ดักรองและแกไ้ขขอ้มูลท่ีมีการสูญหายโดยคดัชุด
ขอ้มูลบางส่วนออกไป รวมถึงการประมาณค่าดว้ยการใช้ค่าเฉล่ียของตวัแปรนั้นๆ แทน ในท่ีสุด
แลว้เหลือขอ้มูลท่ีสมบูรณ์จ านวน 996 ชุด ดงัไดก้ล่าวไปแลว้นั้น ดว้ยลกัษณะของขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัหรือสมการโครงสร้างนั้นจ านวนขอ้มูลถือเป็นหน่ึงในขอ้พิจารณา
ท่ีส าคญั โดย กริช แรงสูงเนิน (2554: 100) กล่าวว่า จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีควรใช้ในการวิเคราะห์
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยา่งนอ้ยควรใชป้ระมาณ 100-200 ชุดตวัอยา่ง ส่วน สุวิมล ติรกานนัท ์
(2553: 240-253) กล่าวว่า เทคนิคการประมาณค่า ถา้ใช้ Maximum likelihood estimation (MLE) 

ซ่ึงใช้เป็นหลกัอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ขนาดกลุ่มตวัอย่างควรอยู่ระหว่าง 150-400 และ
ความซับซ้อนของโมเดล ยิ่งซับซ้อนมากข้ึนยิ่งตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่างที่มีขนาดใหญ่ข้ึน นอกจากน้ี 
ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่าน (Hair, Black, Babin and Anderson, 2010: 662 อา้งถึงใน ยุทธไกยวรรณ์, 

2557: 159) ไดเ้สนอขนาดของตวัอยา่งดงัตารางท่ี 4.3 ทั้งน้ี ดว้ยจ านวนขอ้มูล 996 ชุด ถือวา่มีขนาด
ท่ีเพียงพอต่อการวเิคราะห์องคป์ระกอบหรือสมการโครงสร้าง 

 

ตารางที ่4.3  ขนาดตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีเป็นไปไดใ้นการวเิคราะห์ดว้ยสมการโครงสร้าง 

 

จ านวนตวัแปรแฝง ขนาดตวัอยา่ง 

ท่ีนอ้ยท่ีสุด 

ลกัษณะโมเดล ค่า Communality 

≤ 5 ตวัแปรแฝง และแต่ละตวัแปรแฝงมี
ตวัแปรสงัเกตไดเ้กิน 3 ขอ้ 

100 - > 0.6 

≤ 7 ตวัแปรแฝง 150 ไม่มี Under identification ประมาณ 0.5 

≤ 7 ตวัแปรแฝง 300 มี Under identification 

ของตวัแปรแฝง 

< 0.45 

> 7 ตวัแปรแฝง (มีตวัแปรแฝงจ านวนมาก) 500 มี Under identification 

ของตวัแปรแฝง 

ต ่า 

 

แหล่งทีม่า:  Hair, Black, Babin and Anderson, 2010: 662 อา้งถึงใน ยทุธไกยวรรณ์, 2557: 159. 
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 นอกจากน้ี ในประเด็นของขนาดของตวัอยา่ง สุวิมล ติรกานนัท ์ (2553: 305) ยงัตั้งขอ้สังเกต
ไวว้า่ แมก้ารลดจ านวนตวัอยา่งจะช่วยท าใหโ้มเดลมีโอกาสสอดคลอ้งไดม้ากข้ึน แต่กลบัท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีน ามาวเิคราะห์ขาดความเป็นตวัแทนท่ีดีและไม่สามารถสรุปอา้งอิงกลบัไปยงัประชากรได ้
นอกจากน้ียงัท าใหก้ารประมาณค่าพารามิเตอร์ไม่แม่นย  าและมีอ านาจทดสอบลดลง 

 นอกเหนือไปจากขนาดของขอ้มูลดงักล่าวแลว้ การตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของ
ขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ ก็มีความส าคญัเช่นกนั งานวจิยัช้ินน้ีเลือกสถิติต่างๆ พิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ขอ้มูล โดยสามารถแบ่งเป็นหวัขอ้หลกัไดด้งัน้ี 1) ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรและค่าความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรสังเกตได้  2) ค่าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัตวัแปร และ   
3) การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

 4.2.1 ค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรและค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  
 ส าหรับค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรและค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้ ในท่ีน้ี 
ผูว้ิจยัน าเสนอ ค่าเฉล่ีย (Mean: X  ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. deviation: SD) ค่าความเบ ้(Skewness) 
ค่าความโด่ง (Kurtosis) เพื่อตรวจสอบลกัษณะแจกแจงและการกระจายตวัของขอ้มูลในแต่ละตวั
แปร รวมถึงค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมของทุกขอ้ถามกบัขอ้ถามหรือตวัแปร 
(Corrected item-total correlation) เรียงตามล าดบัตวัแปรตามขอ้ค าถามตามตารางท่ี 4.4  

ส่วนค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดน้ั้น ผูว้ิจยัตรวจสอบความสัมพนัธ์รายขอ้
ของตัวแปรภายในองค์ประกอบโครงสร้างอันได้แก่ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance management system) วฒันธรรมองคก์าร (Organizational culture) ความผกูพนัต่อ
องค์การ (Organizational commitment) ผลการปฏิบตัิงาน (Performance) โดยใช้ตารางแสดง
ความสัมพนัธ์รายตวัแปร (Inter-item correlation matrix) โดยแสดงรายละเอียดไวใ้นภาคผนวก จ 
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ตาราง 4.4 สถิติเชิงพรรณนาและค่าความสัมพนัธ์กบัแบบวดัทั้งฉบบัของตวัแปร 

 ของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม (n=996) 
 

ข้อที ่ ตวัแปรเชิง
สังเกต 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( SD) 
ค่าความเบ้ 
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

Corrected 
item-total 

correlation 

ด้านระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิาน (Performance management system: PMS) 

1 GS Q1 3.56 .660 -.571 .381 0.48 

2 GS Q2R 2.91 .823 .107 -.684 0.26 

3 GS Q3 3.84 .641 -.625 1.324 0.47 

4 GS Q4R 3.03 .950 -.120 -.585 0.36 

5 GS Q5 3.81 .617 -.424 .634 0.45 

6 PA Q1 3.56 .778 -.593 .234 0.63 

7 PA Q2 3.38 .929 -.503 -.090 0.63 

8 PA Q3R 3.02 .944 -.096 -.513 0.47 

9 PA Q4 3.29 .826 -.495 -.004 0.46 

10 RS Q1 3.25 1.053 -.375 -.409 0.60 

11 RS Q2R 2.78 1.003 .109 -.647 0.14 

12 RS Q3 3.24 1.005 -.415 -.312 0.62 

13 RS Q4 3.62 .886 -.620 .379 0.61 

14 ID Q1 3.60 .802 -.813 .913 0.63 

15 ID Q2R 3.18 .823 -.212 -.447 0.33 

16 ID Q3 3.31 .846 -.441 .047 0.52 

17 ID Q4 3.48 .840 -.675 .324 0.56 

 ภาพรวม 3.34     
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ตาราง 4.4 (ต่อ) 
 

ข้อที ่ ตวัแปรเชิง
สังเกต 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( SD) 
ค่าความเบ้ 
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

Corrected 
item-total 

correlation 

ด้านวฒันธรรมองค์การ (Organizational culture: OCL) 

18 Inv Q1 3.58 .725 -.758 .752 0.21 

19 Inv Q2 3.71 .731 -.856 1.250 0.59 

20 Inv Q3R 2.34 .837 .599 .247 0.06 

21 Cons Q1R 3.29 .987 -.376 -.453 0.53 

22 Cons Q2 3.41 .836 -.512 .123 0.50 

23 Cons Q3 3.61 .768 -.851 1.133 0.57 

24 Adpt Q1 3.64 .705 -.743 .904 0.59 

25 Adpt Q2 3.43 .771 -.452 -.090 0.53 

26 Adpt Q3R 3.19 .903 -.093 -.610 0.11 

27 Mss Q1 3.74 .721 -.555 .591 0.57 

28 Mss Q2 3.75 .751 -.575 .628 0.48 

29 Mss Q3R 2.84 .850 .010 -.175 0.22 

 ภาพรวม 3.38     
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ตาราง 4.4 (ต่อ) 
 

ข้อที ่ ตวัแปรเชิง
สังเกต 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( SD) 
ค่าความเบ้ 
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

Corrected 
item-total 

correlation 

ด้านความผูกพนัต่อองค์การ (Organizational commitment: OCM) 

30 Aff Q1 3.92 .874 -.949 1.166 0.35 

31 Aff Q2 4.15 .711 -.835 1.692 0.62 

32 Aff Q3 4.08 .687 -.698 1.457 0.45 

33 Cont Q1R 3.06 .908 -.059 .043 0.29 

34 Cont Q2 3.83 .926 -.797 .644 0.19 

35 Cont Q3 4.12 .720 -.351 -.497 0.53 

36 Norm Q1R 2.64 .982 .310 -.400 -0.15 

37 Norm Q2 3.89 .724 -.480 .765 0.46 

38 Norm Q3 3.89 .823 -.471 .112 0.57 

 ภาพรวม 3.73     
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ตาราง 4.4 (ต่อ) 
 

ข้อที ่ ตวัแปรเชิง
สังเกต 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( SD) 
ค่าความเบ้ 
(Skewness) 

ค่าความโด่ง 
(Kurtosis) 

Corrected 
item-total 

correlation 

ด้านผลการปฏิบัตงิาน (Performance: PM) 

39 Task Q1 3.97 .600 -.408 1.282 0.38 

40 Task Q2R 2.61 .944 .218 -.685 0.14 

41 Task Q3 3.30 .821 -.315 -.283 0.12 

42 Cxt Q1 4.04 .568 -.586 2.821 0.41 

43 Cxt Q2 3.97 .590 -.495 1.888 0.45 

44 Cxt Q3 3.80 .602 -.300 .571 0.41 

45 Cntp Q1R 3.67 .902 -.661 .166 0.36 

46 Cntp Q2 3.87 .650 -.830 2.340 0.33 

47 Cntp Q3R 3.75 .955 -.586 -.135 0.39 

48 OrgPM Q1 3.53 .674 -.255 .301 0.42 

49 OrgPM Q2 3.61 .697 -.372 .601 0.47 

50 OrgPM Q3R 3.20 .873 .008 -.421 0.30 

 ภาพรวม 3.61     

 

ทั้งน้ี เน่ืองจากโดยทัว่ไปเทคนิคสมการโครงสร้าง (SEM) จะใช้วิธีการประมาณค่าความ
น่าจะเป็นสูงสุด (Maximum likelihood estimation: MLE)  ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลท่ี
สร้างข้ึน โดยมีขอ้ตกลงในเบ้ืองตน้ของวิธี MLE คือ ตวัแปรตามจะตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ
หลายตวัแปร (Multivariate normality) ซ่ึงหมายถึง 1) ตวัแปรแต่ละตวัตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ 
2) การแจกแจงร่วมของตวัแปรแต่ละคู่จะตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ 3) ตวัแปรแต่ละคู่ตอ้งมีความ 
สัมพนัธ์ในรูปเชิงเส้น และ 4) การแจกแจงของค่าความคลาดเคล่ือน (Residual) เป็น Homoscedastic  
อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการตรวจสอบการแจกแจงร่วมของตวัแปรวา่มีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่
นั้นค่อนขา้งยาก  ดงันั้น ในทางปฏิบติัจึงนิยมท าการตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปรแต่ละตวัวา่มี
การแจกแจงแบบปกติหรือไม่ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 96) ซ่ึงโดยทัว่ไป ประมาณค่า เง่ือนไข
การแจกแจงขอ้มูลของตวัแปรสังเกตได ้ ในการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของแต่ละตวัแปร
โดยทัว่ไปนิยมใชค้่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดย Curran, West and Finch 

(1997) เสนอวา่ถา้ค่าสัมบูรณ์ของดชันีความเบ ้(Skew index: SI) มีค่ามากกวา่ 3 ถือวา่ขอ้มูลนั้นไม่
สมมาตรหรือมีความเบม้าก และถา้ค่าสัมบูรณ์ของดชันีความโด่ง (Kurtosis index: KI ) มากกวา่ 10 
แสดงวา่ขอ้มูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 96-98) สอดคลอ้งกบั Kline 
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(2005) ท่ีกล่าววา่ช่วงค่าตวัเลข -3.0 ถึง + 3.0 จะแสดงถึงการกระจายตวัของขอ้มูลปกติ (อา้งถึงใน 
กริช แรงสูงเนิน, 2554: 101) จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.4 พบว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากแบบวดัใน
งานวจิยัช้ินน้ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

 นอกจากค่าดงักล่าวแลว้ ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้ในมาตรวดัเดียวกนั (Corrected item-

total correlation) ไดถู้กน ามาเสนอเพิ่มเติมในส่วนน้ี โดยค่าดงักล่าวไม่ควรมีค่าติดลบ (Garson, 2009a 

อา้งถึงใน พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 2554: 206) หรือไม่ควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.20 (ฉตัรศิริ ปิยพิมลสิทธ์ิ, 

2548: 99 อา้งถึงใน พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ, 2554: 206) สอดคลอ้งกบัยุทธ ไกยวรรณ์ (2557: 109) 
การวิเคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรรายคู่จากตารางเมททริกซ์สหสัมพนัธ์  (Correlation 

matrix) เป็นอีกหน่ึงในขั้นตอนการพิจารณาความเหมาะสมและจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อใช้ในสมการ
โครงสร้าง ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient: r) ไม่ควรมีค่าต ่ากวา่ 0.3 อยา่งไร
ก็ตาม ในทางกลบักนัตวัแปรในโมเดลจะตอ้งไม่เกิดความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตอ้งไม่สูงกวา่ 0.80 (กริช แรงสูงเนิน, 
2554: 53) ทั้งน้ีในส่วนของค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสังเกตไดด้งักล่าว ในบางกรณีเห็นต่าง
ออกไปเล็กนอ้ย โดยก าหนดวา่ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดงักล่าวไม่ควรเกิน 0.70 (Schroeder, 

1990 อา้งถึงใน กฤตกร กลัยารัตน์, 2553: 114) จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.4 รวมถึงเหล่าตารางใน
ภาคผนวก จ สรุปไดว้า่ในภาพรวมไม่มีตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเกินกวา่ 0.70 ยกเวน้ตวัแปร 

OrgPM Q2 และ OrgPM Q3R ซ่ึงมีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอยูท่ี่ 0.71 ซ่ึงถือวา่เป็นค่าท่ียอมรับได ้
และเม่ือท าการตดัตวัแปรบางส่วนออกเพื่อความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบแลว้ ปรากฏว่าค่าความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้ในมาตรวดัย่อยเดียวกนัมีค่าสูงกว่า 
0.20 ทุกตวั 

อยา่งไรก็ตามเม่ือตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนรวมของทุกขอ้ถาม
กบัขอ้ถามหรือตวัแปร (Corrected item-total correlation) (ตามตารางท่ี 4.4 ) ปรากฏวา่มีตวัแปรท่ีมี
ค่าความสัมพนัธ์ดงักล่าวต ่ากวา่ 2 จ  านวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ RS Q2R (0.159), Inv Q3R (0.096), Adpt 

Q3R (0.161), Cont Q2 (0.101), Norm Q1R (-0.047) และ Task Q3 (0.050) และเมื่อพิจารณาค่า
ความสัมพนัธ์รายขอ้ของตวัแปรภายในองคป์ระกอบโครงสร้าง (ตามภาคผนวก จ) ปรากฏวา่หลาย
ตวัแปรมีค่าความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนภายในโครงสร้างในภาพรวมต ่ากวา่ 0.2 จากขอ้มูลดงักล่าว 
ผูว้ิจยัจะไดน้ าไปพิจารณาร่วมกบัผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s alpha และค่าอ านาจ
จ าแนกดว้ยวธีิ t-test รวมถึงการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) 

เพื่อตดัตวัแปรบางส่วนออก เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเหมาะสมกบัการน ามาวิเคราะห์โดยเทคนิคการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ต่อไป 
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 4.2.2  ค่าความเช่ือมั่นและค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัตัวแปร 

 ส าหรับสถิติท่ีใช้ทดสอบค่าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนกของแบบวดัตวัแปร ในท่ีน้ี
ผูว้จิยัใชค้่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s alpha วดัค่าความเช่ือมัน่รวมถึงความสอดคลอ้งภายใน และใช้
วธีิ t-test เพื่อตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ง) 

เม่ือผูว้ิจยัท าการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกดว้ยวธีิ t-test ไดผ้ลวา่ เม่ือพิจารณาตามชุดตวัแปร
หรือโครงสร้าง แบบวดัทุกขอ้มีอ านาจจ าแนกท่ีดี ยกเวน้ตวัแปร Norm Q1R ในชุดตวัแปรความผกูพนั
ต่อองคก์ารท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่เม่ือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s alpha ค่าความเช่ือมัน่ 

ในภาพรวมมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัสูง ในระดบัชุดตวัแปรหรือโครงสร้างปรากฎวา่ แบบวดั
ดา้นระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัสูง ส่วนแบบวดัดา้นอ่ืน คือ 
วฒันธรรมองคก์าร ความผกูพนัต่อองคก์าร และผลการปฏิบติังาน ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ตารางท่ี 4.5) อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากค่าความเช่ือมัน่รายชุดตวัแปรหรือโครงสร้างบางส่วนมีค่าต ่ากวา่ 
0.70 ประกอบกบัเม่ือพิจารณาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามหวัขอ้ท่ี 4.2.1 แลว้ปรากฏวา่มีความ
จ าเป็นตอ้งตดัตวัแปรบางส่วนออก เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเหมาะสมกบัการน ามาวิเคราะห์ ผูว้ิจยั
จึงน าผลการวิเคราะห์ทั้งสองส่วนคือ ค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรและค่าความเช่ือมัน่ดงักล่าวไป
พิจาณาร่วมกบัผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) 

เพื่อตดับางตวัแปรบางส่วนออก เพื่อให้ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเหมาะสมกบัการน ามาวิเคราะห์โดยเทคนิค
การวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) ต่อไป 
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ตารางที่  4.5 ค่าความเช่ือมัน่รายองคป์ระกอบของแบบสอบถาม ของกลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม(n=996) 
 

องค์ประกอบและตวัแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) 

Cronbach's alpha 
Cronbach's alpha based on 

standardized items 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ภาพรวมของแบบสอบถามทั้งฉบบั 0.908 0.922 0.913 0.924 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน  0.860 0.886 0.864 0.885 

วฒันธรรมองคก์าร  0.764 0.831 0.775 0.837 

ความผกูพนัต่อองคก์าร  0.655 0.766 0.696 0.778 

ผลการปฏิบติังาน 0.695 0.702 0.724 0.726 

 

 ทั้งน้ี ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัอนัอยู่ในรูปของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบแอลฟ่า 
(Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงควรมีค่าตั้งแต่ 0.75 ข้ึนไป (Lounsbury et al., 2006:136 อา้งถึงใน 
บงัอร โสฬส, 2555: 91) อยา่งไรก็ตาม Hair et al. (2006) แนะน าวา่ค่าดงักล่าวซ่ึงเป็นเกณฑ์แสดงค่า
ความเช่ือมัน่ซ่ึงค่าท่ีเหมาะสมไม่ควรต ่ากวา่ 0.7 (Hair et al., 2006: 773 อา้งถึงใน กฤตกร กลัยารัตน์, 

2553: 106) หรือบางทศันะระบุวา่ค่าท่ีไดค้วรอยูร่ะหวา่ง 0.6 - 1.00 (กริช แรงสูงเนิน, 2554: 101) 
ซ่ึงในเบ้ืองตน้ไดส้รุปไวแ้ลว้ในตารางท่ี 3.6 ว่าตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคมากกว่า
หรือเท่ากบั .7 จึงจะถือว่าค าตอบในแบบวดัมีความสอดคลอ้งกนั และมีความสอดคลอ้งกนัมาก
เม่ือมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั .  และหากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั .  ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนั
อยา่งมาก (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 101) ซ่ึงค่า Cronbach’s alpha น้ีถือเป็นค่าสถิติท่ีใชว้ดัความ
สอดคลอ้งกนัของค าตอบซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัหน่ึงในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 

 

 4.2.3 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA)  

 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลตวัอย่างว่าเหมาะสมกบัการน ามาวิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยพิจารณาจาก ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ โดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจแบบ
องคป์ระกอบหลกั (Principal components) และท าการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวิธี Varimax แลว้
จึงพิจาณาค่าความร่วมกนัจากตาราง Communalities  รวมถึงพิจารณาค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factor 

loading) ในแต่ละองค์ประกอบ (Component) เพื่อจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละองค์ประกอบ 
โดยพิจารณาจากตารางองคป์ระกอบท่ีไดรั้บการหมุนแกน (Rotated component matrix) 
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ตารางที ่4.6 ค่าสถิติทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 

 

ค่าสถิตทิดสอบ KMO ความเหมาะสมในการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

0.80 ข้ึนไป ดีมาก 

0.70 - 0.79 ดี 

0.60 - 0.69 ปานกลาง 

0.50 - 0.59 นอ้ย 

นอ้ยกวา่ 0.50 ไม่เหมาะสม 

 

แหล่งทีม่า:  ยทุธ ไกยวรรณ์, 2557: 105. 

 

โดยค่า KMO มีค่าอยูร่ะหวา่ง  0-1 ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้หากค่า KMO < 0.5 ถือวา่ขอ้มูลไม่มี
ความเหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ปัจจยั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554: 13) ค่าสถิติอีกตวัหน่ึง
ท่ีแสดงผลในโปรแกรม SPSS ควบคู่กนัคือค่า Barlett’s test of sphericity ซ่ึงใชท้ดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์หรือความเป็นอิสระกันของตวัแปร ถือเป็นสถิติทดสอบท่ีมีการแจกแจง
โดยประมาณแบบไคสแคว ์(Chi-square) ซ่ึงถา้ค่าไคสแควม์ากหรือค่า Significance หรือ p-value 

ต ่ากวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด แสดงวา่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั สามารถใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจยัได ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 52) จากการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏวา่ขอ้มูลในภาพรวมรวมถึง
ชุดตวัแปรทุกองค์ประกอบมี่ค่า KMO อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และ Bartlett's test of sphericity 

มีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 4.7) ดงันั้นชุดขอ้มูลท่ีมีอยู่จึงมีความเหมาะสมในการใชเ้ทคนิคการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบ 

 

ตางรางที ่4.7 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของการวเิคราะห์องคป์ระกอบของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ในภาพรวม (n=996) 

 

องค์ประกอบและตวัแปร 

KMO and Bartlett's test 

Kaiser-Meyer-Olkin measure 

of sampling adequacy. 

Bartlett's test of sphericity 

Approx. chi-square df Sig. 

ภาพรวมของแบบสอบถามทั้งฉบบั 0.929 17711.295 1225 0.000 

ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน  0.909 5691.611 136 0.000 

วฒันธรรมองคก์าร  0.855 3162.477 66 0.000 

ความผกูพนัต่อองคก์าร  0.819 1946.856 36 0.000 

ผลการปฏิบติังาน 0.752 2700.735 66 0.000 
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 ทั้งน้ี ค่าความร่วมกนั (Communalities) เป็นค่าสัดส่วนของค่าแปรปรวนของตวัแปรท่ี
สามารถอธิบายไดโ้ดยองคป์ระกอบทั้งหมด ซ่ึงก็คือค่า (Multiple correlation: R

2
) ของตวัแปรกบั

ปัจจยันัน่เอง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554: 24) หรือ ปริมาณความผนัแปรหรือค่าแปรปรวนของตวั
แปรสังเกตไดน้ั้นๆ ท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยปัจจยั โดยค่า Extraction เป็นค่า Communality หรือค่า
ความร่วมกนัของตวัแปรสังเกตไดแ้ต่ละตวั ซ่ึงเป็นผลบวกก าลงัสองของน ้ าหนกัปัจจยัของตวัแปร
นั้นๆ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 66) เป็นค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหน่ึงกบัตวัแปรอ่ืนๆ ใน
ชุดตวัแปรนั้นๆ ซ่ึงหากค่าท่ีสกดัมาแลว้ (Extraction) ของแต่ละตวัแปรมีค่ามากกวา่ 0.5 แสดงวา่ตวัแปร
นั้นๆ มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ องคป์ระกอบร่วม 
(Common factor) สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรได ้(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 116, 134) 
ทั้งน้ี เม่ือท าการตดัตวัแปรบางส่วนออกเพื่อความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบแลว้ ปรากฏว่า ทุกตวัแปรท่ีเหลือมีค่าความร่วมกนั (Communalities) ค่าท่ี
สกดัแลว้ (Extraction) มากกวา่ 0.5 ทุกตวั แสดงว่าทุกชุดตวัแปรมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์
องคป์ระกอบ 

 เม่ือพิจารณาขอ้มูลท่ีไดจ้าก ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งรายตวัแปรและภายในชุดตวั
แปรหรือองค์ประกอบ โดยพิจารณาจากค่า Corrected item-total correlation และตารางแสดง
ความสัมพนัธ์รายตวัแปร (Inter-item correlation matrix) ค่าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบวดัตวัแปร โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s alpha และดว้ยวิธี t-test ตามล าดบั ประกอบกบั
ผลการการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) อนัไดแ้ก่ค่าความ
ร่วมกนั (Communalities) ท่ีสกดัแลว้ (Extraction) รวมถึงค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) 
ในแต่ละองคป์ระกอบ (Component) จากตารางองคป์ระกอบท่ีไดรั้บการหมุนแกน (Rotated component 

matrix) ผูว้ิจยัจึงพิจารณาตดัตวัแปรจ านวน 14 ตวัแปรออก เพื่อความเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์
โดยเทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  สรุปตวัแปรท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์องคป์ระกอบและตวัแปรท่ีตดัออก 

 

ชุดตวัแปร ตวัแปรสังเกตได้ 

ตวัแปรหลกั ตวัแปรย่อย นํามาใช้ ตดัออก 

Performance management system (PMS) Goal-setting (GS) GS Q1 GS Q2R 

  GS Q3 GS Q4R 

  GS Q5  

 Performance appraisal (PA) PA Q1 PA Q3R 

  PA Q2  

  PA Q4  

 Reward system (RS) RS Q1 RS Q2R 

  RS Q3  

  RS Q4  

 Individual development (ID) ID Q1 ID Q R 

  ID Q3  

  ID Q4  

Organizational culture (OCL) Involvement (Inv) Inv Q1 Inv Q3R 

  Inv Q2  

 Consistency (Cons) Cons Q1R  

  Cons Q2  

  Cons Q3  

 Adaptability (Adpt) Adpt Q1 Adpt Q3R 

  Adpt Q2  

 Mission (Mss) Mss Q1 Mss Q3R 

  Mss Q2  

Organizational commitment (OCM) Affective commitment (Aff) Aff Q1  

  Aff Q2  

  Aff Q3  

 Continuance commitment (Cont) Cont Q1R Cont Q2 

  Cont Q3  

 Normative commitment (Norm) Norm Q2 Norm Q1R 

  Norm Q3  
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ชุดตวัแปร ตวัแปรสังเกตได้ 

ตวัแปรหลกั ตวัแปรย่อย นํามาใช้ ตดัออก 

Individual performance (IndvPM) Task performance (Task) Task Q1 Task Q2 R 

   Task Q3 

 Contextual performance (Cont) Cxt Q1  

  Cxt Q2  

  Cxt Q3  

 Counterproductive work (Cntp) Cntp Q1R Cntp Q2 

  Cntp Q3R  

Organizational performance (OrgPM) - OrgPM Q1 OrgPM Q3R 

  OrgPM Q2  

 

4.3 หลกัการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

 

 หลงัจากการการตรวจสอบ ปรับแก ้และคดัเลือกขอ้มูลรวมถึงตวัแปรท่ีเหมาะสมต่อการ
วิเคราะห์องค์ประกอบแลว้ (ตามตารางท่ี 4.8) ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อเป็นการทดสอบ
และยืนยนัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัปัจจยัแฝง วา่ตวัแปรมีอิทธิพลต่อปัจจยัแฝงท่ีสร้างข้ึน 
จากทบทวนและศึกษาหลกัการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ อยา่งไร (กริช แรงสูงเนิน, 2554: 99) 
ทั้งยงัเป็นการประเมินความน่าเช่ือถือเชิงโครงสร้าง (Construct reliability) ของเคร่ืองมือวดั และ
ความเหมาะสมของโมเดลวดัตวัแปรหรือโมเดลวดั (Measurement model) เพื่อน าแต่ละโมเดลวดัไป
ประกอบสร้างเป็นโมเดลสมการโครงสร้างต่อไป สอดคลอ้งกบั สุวิมล ติรกานนัท์ (2553: 305) 
ท่ีกล่าววา่การแยกวิเคราะห์โมเดลวดักบัโมเดลโครงสร้าง จะมีผลดีต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์
และดชันีความสอดคลอ้ง โดยหากท าการวเิคราะห์โมเดลในภาพรวมโดยไม่ผา่นการวิเคราะห์โมเดลวดั
เสียก่อน ยอ่มเท่ากบัวา่เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากโมเดลวดัท่ียงัไม่ไดรั้บการยนืยนัคุณภาพ 

เน่ืองจาก โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ประกอบดว้ยโมเดลวดั (Measurement model) 
และโมเดลโครงสร้าง (Structure model) ส่งผลให้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างสามารถท า
ไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 1) การวิเคราะห์เฉพาะส่วนของโมเดลวดั ซ่ึงเป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวดัตวัแปรแฝงทั้งหมดในโมเดล เรียกการวเิคราะห์ส่วนน้ีวา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
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ยืนยนั (Confirmatory factor analysis: CFA) และ 2) การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างพร้อมกนั เรียกว่า 
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ทั้งโมเดลวดัและโมเดลโครงสร้างไดพ้ร้อม
กนัในคราวเดียว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการระบุลกัษณะเฉพาะของโมเดล (Model identification) ดว้ย 
ดงันั้น ขั้นตอนและหลกัการการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) กบัโมเดลวดั (Measurement 

model) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั จึงแทบไม่ต่างกนั โดยสุวิมล ติรกานนัท์ (2553: 

307-308) กล่าวถึง ขั้นตอนท่ีส าคญัของการวิเคราะห์ (ซ่ึงสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัขั้นตอนการ
วิเคราะห์โมเดลวดัได้)  ได้แก่  1) การก าหนดโครงสร้างของโมเดล (Model specification)   
2) การระบุลกัษณะเฉพาะของโมเดล (Model identification) 3) การประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดล 
(Model estimation) และ 4) การวดัความสอดคลอ้งของโมเดล (Measurement model fit) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 การก าหนดโครงสร้างของโมเดล (Model specification) ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดว้ย SEM มี 2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ การก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์ (Specifying relationship) เป็นการสร้างโมเดลเพื่อ
แสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ (Relationship diagram) ของตวัแปร และการสร้างความเป็นเหตุเป็นผล 
(Establish causation) ซ่ึงเป็นการสร้างแผนผงัแสดงรูปแบบความเป็นเหตุเป็นผล (Path diagram) 
ระหวา่งตวัแปร ในส่วนน้ีงานวิจยัช้ินน้ีไดก้ าหนดโครงสร้างโมเดลสมการโครงสร้างและโมเดลวดั
จากการทบทวนและศึกษาทฤษฎี หลกัการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงปรากฏอยูใ่นกรอบแนวคิดใน
การวิจยัแลว้ อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของขอ้มูลในการน ามาวิเคราะห์โดย
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งตดับางตวัแปรออกไป (ตารางท่ี 4.8) อย่างไรก็
ตาม ตวัแปรท่ีคดัเลือกมายงัคงไวซ่ึ้งองคป์ระกอบตามกรอบแนวคิดและถึงสมมติฐานการวิจยั  ใน
ขั้นน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างโมเดลวดัตามกรอบแนวคิดและตวัแปรดงักล่าวดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงจะไดน้ าเสนอในส่วนของการวเิคราะห์ของแต่ละโมเดลต่อไป 

 การระบุลกัษณะเฉพาะของโมเดล (Model identification) เป็นการตรวจสอบว่าโมเดลมี
ขอ้มูลมากเพียงพอในการประมาณค่าพารามิเตอร์ถูกตอ้งและมีค าตอบเพียงค่าเดียว โดยลกัษณะเฉพาะ
ที่พบมี 3 รูปแบบ คือ 1) โมเดลที่มีลกัษณะ Underidentified คือ df < 0  2) โมเดลที่มีลกัษณะ 
Justidentified คือ df = 0 และ 3) โมเดลท่ีมีลกัษณะ Overidentified คือ df > 0 ทั้งน้ี เฉพาะโมเดลท่ีมี
ลกัษณะ Overidentified เท่านั้นท่ีสามารถทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล (Measurement model 

fit) ได ้ในส่วนน้ีหลงัจากการสร้างโมเดลข้ึนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แลว้ จะน าค่าท่ีไดน้ าเสนอไว้
ในส่วนของการวเิคราะห์ของแต่ละโมเดลต่อไปเช่นกนั 
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 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดล (Model estimation) เม่ือขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ
จะใชเ้ทคนิคการประมาณค่าแบบ Maximum likelihood (ML) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีไดรั้บความนิยม และ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะก าหนดใหว้ธีิ ML เป็นค่าเร่ิมตน้ (default) ในการวเิคราะห์ส่วนน้ีผูว้ิจยั
ขอน าเสนอการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลภายหลงัจากการวดัความสอดคลอ้งของแต่ละโมเดล 
ซ่ึงจะน าเสนอไวใ้นส่วนของการวเิคราะห์ของแต่ละโมเดลต่อไปเช่นเดียวกนั 

 ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบัค าแนะน าของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556: 108, 117-118) ที่กล่าวว่า 
เม่ือตรวจสอบพบวา่โมเดลท่ีคาดไวมี้ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นภาพรวมแลว้ จะตอ้ง
ตรวจสอบค่าอิทธิพล และค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในโมเดลแต่ละค่าดว้ย ทั้งน้ีอาจจะเป็นไป
ได้ว่าในภาพรวมโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แต่อาจมีพารามิเตอร์บางตวัไม่มี
นยัส าคญั (Nonsignificance) ส าหรับสถิติท่ีใชท้ดสอบคือ ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ค่าสหสัมพนัธ์ 
และ Critical ratio เป็นตน้ และถึงแมว้่าโดยรวมแลว้โมเดลมีความสอดคลอ้งหรือกลมกลืนแลว้
อาจเป็นไปไดท่ี้มีพารามิเตอร์บางพารามิเตอร์ เช่น สัมประสิทธ์ิความถดถอยบางค่ามีค่าใกลศู้นย ์
หรือไม่มีเส้นเช่ือม (--->) แสดงวา่ตวัแปรเชิงสังเกตไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรแฝง ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
ทดสอบสัมประสิทธ์ิ หรือพารามิเตอร์แต่ละตวัในโมเดล โดยสถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ สถิติ Z โดยใน
คอมพิวเตอร์จะเรียกวา่ C.R. (Critical ratio) นอกจากนั้น ผูว้ิจยัควรพิจารณาค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Standard error: SE) ของค่าประมาณพารามิเตอร์ดว้ย ถา้ค่า SE สูง แสดงวา่ค่าประมาณยงัมีความ
ไม่แน่นอน  
 การวดัความสอดคลอ้งของโมเดล (Measurement model fit)  
 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลวดั มี 4 ลกัษณะดว้ยกนั คือ ความเป็นเอกมิติ 
(Unidimensionality) ของชุดตวัช้ีวดั ความเท่ียงรายขอ้ (Item reliability) ความเท่ียงเชิงโครงสร้าง 
(Construct reliability) และความแปรปรวนท่ีสกดัไดเ้ฉล่ีย (Average variance extracted) ส่วนความ
ตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) สามารถวดัไดจ้ากดชันีวดัความสอดคลอ้งระหว่างโมเดล
ตามสมมติฐานกบัโมเดลเชิงประจกัษ ์ 

 ส่วนการตรวจสอบโมเดลโครงสร้าง (Structural model) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ การตรวจสอบ
นยัส าคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์ิเส้นทาง และการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล ซ่ึงถือ
เป็นส่วนส าคญัของการวิเคราะห์เพื่อการยืนยนัโมเดลตามสมมติฐาน โดยใช้การตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของขอ้มูลกบัโมเดลท่ีก าหนดข้ึนมาจากทฤษฎี ซ่ึงมีดชันีหลายตวัดว้ยกนั เน่ืองจากเน้ือหา
ส่วนน้ีเป็นส่วนส าคญัของการวเิคราะห์โมเดลทั้งในส่วนของโมเดลวดัและโมเดลสมการโครงสร้าง 
ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอหลกัการการตรวจสอบความสอดคลอ้งหรืออาจเรียกว่าการตรวจสอบความ
กลมกลืนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 หลกัการและดชันีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 

 การตรวจสอบความกลมกลืน (Goodness of fit test) นั้น เป็นการตรวจสอบความกลมกลืน
ระหวา่งโมเดลท่ีผูว้จิยัคาดไวก้บัขอ้มูลจริงท่ีไดรั้บมา โดยการตรวจสอบความกลมกลืนประกอบดว้ย 
2 ขั้นตอนยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การตรวจสอบความกลมกลืนในภาพรวม และ 2) การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์
แต่ละตวั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 84, 108) 
 การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม มีสถิติท่ีนิยมใช้ตรวจสอบหลายค่า 
โดย สุวมิล ติรกานนัท์ (2553: 249) กล่าววา่ การพิจารณาความสอดคลอ้งของโมเดลไม่ควรใชด้ชันี
ชุดใดชุดหน่ึง สอดคลอ้งกบั สุชาต ประสิท์ิรัฐสินธ์ุ และคณะ (2549: 202, 216-217, 236) ท่ีกล่าววา่ 
ไม่มีดชันีใดท่ีโดดเด่นเหนือดชันีอ่ืน แต่ละดชันีลว้นมีขอ้บกพร่องของตนเองและอาจไม่สอดคลอ้งกนั 
เพราะแต่ละมาตรวดัสร้างข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ต่างกนั บางมาตรวดัค านึงถึงขนาดของตวัอยา่ง 
บางมาตรวดัใชว้ิธีการคาดประมาณท่ีต่างไปจากวิธีอ่ืน บางมาตรวดัมุ่งไปท่ีการแกปั้ญหาทางความ
สลบัซบัซอ้นของแบบจ าลอง บางมาตรวดัมุ่งไปท่ีการละเมิดขอ้สมมตท่ีก ากบัสถิติท่ีใชก้ารกระจาย
แบบปกติและความเป็นอิสระของตวัแปรหรือมาตรวดั หรือพยายามผสานจุดวตัถุประสงค์ต่างๆ 
ดงักล่าว ดงันั้น จึงควรใช้หลายๆ ดชันีในการตดัสินความพอเหมาะพอดีหรือการเขา้กนัได้ดีของ
แบบจ าลอง ซ่ึงในทางปฏิบติัดชันีท่ีนิยมใช้กนัมากไดแ้ก่ RMSEA, ECVI, SRMR, GFI และ CFI 
ส่วนสุวิมล ติรกานนัท์ (2553, 249) เห็นวา่ดชันีท่ีนิยมใชใ้นการรายงานประกอบดว้ยค่า D 2 และ df 

ค่า CFI ค่า TLI (NNFI) และค่า RMSEA เม่ือโมเดลซบัซ้อนมากควรเสนอค่า PNFI ดว้ย และยงัให้
รายละเอียดอีกวา่ ใน SEM มีดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Goodness of fit index) ของโมเดลอยู ่3 ชุด คือ 
1) ดชันีความเหมาะสมแบบสมบูรณ์ (Absolute fit indices) ไดแ้ก่ D 2

-test (Chi-square test) (ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เรียก CMIN) รวมถึง ดชันีท่ีการพิจารณาความคลาดเคล่ือน (residual) ไดแ้ก่ Root mean 

residual (RMR), Root mean square residual error of approximation (RMSEA) และ D 2
/df 2) ดชันี

ความเหมาะสมแบบส่วนเพิ่ม (Incremental fit indices) (หรือ Baseline comparisons ในคอมพิวเตอร์) เช่น 
NFI, RFI, IFI, TLI, CFI (Bollen, 1989: 269-276) ดชันีชุดน้ีท่ีนิยมกนัมาก คือ TLI และ CFI ดชันี
ชุดน้ีมีแนวทางในลกัษณะเดียวกนัคือ การปรับแกค้่า degree of freedom และ 3) ดชันีความเหมาะสม
ดา้นความประหยดั (Parsimony fit indices) เป็นดชันีท่ีอาศยัพื้นฐานมาจากการเปรียบเทียบโมเดล
จ านวนหน่ึง เป็นการพิจารณาโมเดลท่ีดีกวา่โมเดลอ่ืนๆ โดยอาศยัความซบัซ้อนท่ีเพิ่มมากข้ึนในแต่
ละโมเดล โมเดลท่ีไม่ซับซ้อนจึงเป็นโมเดลท่ีมีเส้นทางท่ีตอ้งประมาณค่าพารามิเตอร์จ านวนน้อย 

ดชันีชุดน้ีไดแ้ก่ Goodness of fit index (GFI), Adjusted goodness of fit index (AGFI), Parsimony 

normed fit index (PNFI), Critical N (CN) (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียก HOELTER) ทั้งน้ี 
Schermelleh-Engel, Moosbrugger and Müller (2003: 52) ไดเ้สนอแนวทางในการตดัสินใจค่าดชันี
เป็น 2 ลกัษณะ คือ ค่าท่ีแสดงความสอดคลอ้งและค่าท่ียอมรับไดว้า่มีความสอดคลอ้ง โดยก าหนดเป็น
ช่วงของค่าดชันีดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9  เกณฑใ์นการตดัสินใจค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

 

ดชันีความสอดคล้อง ค่าที่แสดงความสอดคล้อง 
ค่าที่ยอมรับได้ว่ามคีวาม

สอดคล้อง 

D 2
 0.05 < p ≤ 1.00 0.01 < p ≤ 0.05 

D 2
/df  0 < D 2

/df ≤ 2 2 < D 2
/df ≤ 3 

RMR 0 ≤ RMR ≤ 0.05 0.05 < RMR ≤ 0.08 

RMSEA 0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 0.05 < RMSEA ≤ 0.08 

NFI 0.95 ≤ NFI ≤ 1.00 0.90 ≤ NFI ≤ 0.95 

TLI 0.97 ≤ TLI ≤ 1.00 0.95 ≤ TLI ≤ 0.97 

CFI 0.97 ≤ CFI ≤ 1.00 0.95 ≤ CFI ≤ 0.97 

GFI 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 0.90 ≤ GFI ≤ 0.95 

 

แหล่งทีม่า:  สุวมิล ติรกานนัท,์ 2553: 249. 

 

 งานวิจยัช้ินน้ีเลือกใชด้ชันีช้ีวดัความสอดคลอ้งเหมาะสมของโมเดล 9 รายการ ประกอบดว้ย 
1) Chi-square: D 2 2) Relative chi-square: D 2/df หรือ Normed chi-square 3) Root mean residual (RMR)  

4) Root mean square error of approximation (RMSEA) และ PCLOSE 5) The Tucker Lewis index (TLI) 
หรือ Non-normal fit index (NNFI) 6) Comparative fit index (CFI) 7) Goodness of fit index (GFI) 
8) Parsimony normed fit index (PNFI) 9) และ Critical N (CN) หรือ HOELTER  โดยมีรายละเอียด
ของแต่ละดชันี ดงัน้ี 

 1) Chi-square: D 2 ถือเป็นสถิติพื้นฐานในการพิจารณาความกลมกลืนของโมเดล 
โดยถา้มีค่าต ่าหรือเขา้ไปสู่ศูนย ์หรือค่า p-value สูงกวา่ 0.05 จะถือวา่โมเดลมีความกลมกลืนในภาพรวม 

ทั้งน้ี การใชส้ถิติไคสแควร์มีเง่ือนไขคือ ขนาดตวัอยา่งตอ้งใหญ่ (n มาก) และตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก
จะตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติเชิงพหุ อยา่งไรก็ตาม การใชไ้คสแควร์ในการตรวจสอบความกลมกลืน
ของโมเดลในภาพรวมมีขอ้เสีย คือ เม่ือขนาดตวัอยา่งใหญ่ จะท าให้ค่าไคสแควร์มีค่ามาก จึงมีโอกาสท่ี
จะสรุปว่าโมเดลไม่มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ทั้งท่ีความเป็นจริงมีความกลมกลืน 
ดงันั้น จึงควรพิจารณาสถิติตวัอ่ืนๆ ประกอบการตดัสินใจดว้ย  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 109) 
สอดคลอ้งกบั ค ากล่าวท่ีวา่ส่ิงท่ีพึงระวงัคือค่า Chi-square จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนชุดขอ้มูล 
โดยหากขอ้มูลมีจ านวนมากอาจท าให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัระหว่างโมเดลสมมติฐาน
กบัชุดขอ้มูลท่ีเก็บ แต่หากขอ้มูลมีจ านวนนอ้ยเกินไปก็อาจส่งผลให้โปแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถ
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ระบุความไม่เหมาะสมของขอ้มูลกบัโมเดลสมมติฐานได ้(Kline, 2005 อา้งถึงใน กริช แรงสูงเนิน, 

2554: 74) ทั้งยงัสอดรับกบัค าอธิบายของ สุชาต ประสิท์ิรัฐสินธุ์ และคณะ (2549: 205-206) ที่วา่ 
การใชส้ถิติไคสแควร์นั้นง่ายต่อการท าความเขา้ใจ แต่ก็มีขอ้พึงระวงัคือค่าสถิติดงักล่าวนั้นวอ่งไว
ต่อต่อขนาดของตวัอยา่ง ซ่ึงหากตวัอยา่งมีขนาดเล็ก การแจกแจงของสถิติทดสอบจะไม่ใกลเ้คียงกบั
การกระจายของสถิติไคสแควร์มาตรฐาน ในทางตรงกันข้ามถ้าขนาดของตัวอย่างใหญ่มาก 
แบบจ าลองใดๆ ท่ีมีอตัราความเป็นอิสระมากหรือเป็นบวกจะถูกปฏิเสธเสมอ ทั้งน้ีเพราะโอกาส
หรือความน่าจะเป็นในการคน้หาวา่แบบจ าลองผิดจะสูงข้ึนแมว้า่แบบจ าลองนั้นจะผิดเพียงเล็กนอ้ย
ก็ตาม และยิ่งค่าไคสแควร์ใหญ่เท่าใด ความเขา้กนัไม่ไดดี้ของแบบจ าลองก็ยิ่งมากข้ึน และค่าไคสแควร์
เล็กก็จะสอดคลอ้งกบัความเขา้กนัไดดี้มากกวา่  

 2) Relative chi-square: D 2/df หรือ Normed chi-square เป็นค่าสถิติหน่ึงท่ีท าการปรับ
ลดอิทธิพลของขนาดตวัอยา่งท่ีมีต่อสถิติไคสแควร์ในการตดัสินใจวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษห์รือไม่ ซ่ึงไม่ไดพ้ิจารณาในรูปแบบการทดสอบสมมติฐานหรือพิจารณาค่านยัส าคญั
อยา่งค่าไคสแควร์ โดยมีแนวคิดในการพิจารณาค่า D 2  ท่ีหลากหลาย เช่น Carmines and McIver (1981) 

และ Ullman (2001) ระบุควรมีค่าน้อยกว่า 2 จึงจะยอมรับว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ส่วน Kline (1998a) ระบุวา่ค่า D 2 ไม่ควรเกิน 3 อยา่งไรก็ตาม นกัวิจยั/นกัสถิติบางท่านระบุ
วา่ค่า D 2 ไม่ควรเกิน 5 ทั้งน้ี ข้ึนกบัขนาดของโมเดลวา่มีจ านวนตวัแปรและพารามิเตอร์ท่ีตอ้งประมาณ
การมากนอ้ยเพียงใด (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 110) สอดคลอ้งกบั สุวิมล ติรกานนัท์ (2553: 244) 
ท่ีกล่าววา่ค่าสถิติตวัน้ีเป็นท่ีนิยมเพราะสมารถค านวณไดไ้ม่ยาก โดยอตัราส่วนระหวา่ง Chi-square 
กบั Degrees of freedom (df) โดยทัว่ไปก าหนดให้มีค่าไม่เกิน 3 จึงจะจดัวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
แต่อาจมีการผ่อนปรนการใช้ค่าสถิติตวัน้ีบา้งเล็กน้อยในกรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างมีขนาดมากกว่า 750 

ตวัอยา่งหรือโมเดลมีความซบัซอ้นมาก 

 3) Root mean residual (RMR) เป็นค่าเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบเมทริกซ์ค่าความแปรปรวน-ค่าความแปรปรวนร่วมของโมเดลท่ีคาดไว ้กบั เมทริกซ์ค่า
ความแปรปรวน-ค่าความแปรปรวนรวมของขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง RMR มีค่าต ่า
สุดแต่ไม่มีค่าสูงสุด ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ถือหากมีค่าเขา้สู่ศูนยจ์ะไดโ้มเดลท่ีดี นัน่คือมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 111) โดยสุวิมล ติรกานนัท์ (2553: 249) แนะน า
วา่ RMR ควรมีค่าไม่เกิน 0.5 จึงจะถือวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง  
 4) Root mean square error of approximation (RMSEA)  และ  PCLOSE  โดยค่าRMSEA 

เป็นค่าแสดงความไม่เหมาะสมของโมเดล (Badness-of-fit index) ดงันั้นค่าที่เป็นศูนยจึ์งแสดงถึง
ความเหมาะสมของโมเดลท่ีสุด (กริช แรงสูงเนิน, 2554: 75) โดยค่า RMSEA ท่ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
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0.05 ถือวา่โมเดลมีความกลมกลืนดีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ทั้งน้ี ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใชค้  าวา่ 
PCLOSE แทนค าวา่ p-value ดงันั้นในการทดสอบสมมติฐานจะสรุปวา่ RMSEA ≤  0.05 ก็ต่อเม่ือค่า 
p-value สูงกวา่ระดบันยัส าคญั ดงันั้น หากก าหนดระดบันยัส าคญัไวท่ี้ 0.05 ค่า PCLOSE ตอ้งมีค่า
มากกวา่ 0.05 จึงจะยอมสมมติฐานดงักล่าว (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 115-116) ทั้งน้ี สุวิมล ติรกานนัท ์
(2553: 243) ยงักล่าวอีกวา่จากการศึกษาจะพบวา่ค่า RMSEA เหมาะท่ีจะใชใ้น confirmatory model 

และ competing model เม่ือใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ตั้งแต่ 500 ตวัอยา่งข้ึนไป โดยอา้งถึง Browne 

and Cudeck ท่ีเสนอใหค้่า RMSEA ท่ี 0.05 แสดงถึงความสอดคลอ้งมาก และถา้ค่าสูงถึง 0.08 แสดง
วา่มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนในการประมาณค่าประชากร 

 5) The Tucker Lewis index (TLI)  หรือ  Non-normal fit index (NNFI)  เป็นการ
ค านวณหาปริมาณท่ีเปล่ียนแปลงจากการเปรียบเทียบระหวา่งโมเดลสมมติฐานกบัโมเดล Null model 
ต่อจ านวน Degree of freedom หารดว้ยโมเดลอิสระ (Hu and Bentler, 1998 อา้งถึงใน กริช แรงสูงเนิน, 

2554: 75) โดยค่า TLI ท่ีมีค่าใกล ้1 จะถือวา่โมเดลมีความกลมกลืน ซ่ึง Hu and Bentler (1999) ระบุวา่ 
TLI ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.95 จะสรุปว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ค่อนขา้งมาก ส่วน 
Schumacker and Lomax (2004) ระบุว่า TLI ท่ีมากกว่าหรือเท่ากบั 0.90 จะสรุปว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แต่ถา้ TLI มีค่านอ้ยกวา่ 0.90 แสดงวา่ควรปรับปรุงโมเดล (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2556: 114) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กริช แรงสูงเนิน (2554: 77) ท่ีแนะน าวา่ค่า TLI ท่ีระดบั 
0.90 เป็นระดบัท่ีโมเดลควรจะถูกยอมรับ 

 6) Comparative fit index (CFI) เป็นค่าเปรียบเทียบสัดส่วนที่ปรับให้ดีข้ึนของค่า
ความเหมาะสมรวมของโมเดลท่ีศึกษา (Overall fit) กบัโมเดล Null model (Kline, 2005) โดยค่า
ดชันีท่ีระดบั 0.90 เป็นระดบัท่ีโมเดลจะถูกยอมรับ (กริช แรงสูงเนิน, 2554: 75, 77) สอดคลอ้งกบั 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2556: 114) ท่ีกล่าววา่ โดยทัว่ไปแลว้ค่า CFI ท่ีมากกวา่ 0.90 จะเกิดความกลมกลืน 
สุวิมล ติรกานนัท ์(2553: 246) กล่าวเสริมวา่ ความซบัซ้อนของโมเดลไม่มีผลต่อค่า CFI เม่ือดชันีมี
ค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป 

 7) Goodness of fit index (GFI) หรือค่าดชันีความสอดคลอ้งของโมเดล ซ่ึงพฒันาข้ึน
มาจากการใชป้ระโยชน์จากค่าไคสแควร์ (Chi-square: D 2) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557: 160) โดยค่า GFI 

มีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัค่า Squared multiple correlation ซ่ึงเป็นค่าท่ีแสดงสัดส่วนของค่า Observed 

covariance ท่ีสามารถอธิบายโดยค่า Covariance ของโมเดล (Kline, 2005 อา้งถึงใน กริช แรงสูงเนิน, 

2554: 75)  ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตวา่ ค่า GFI จะสูงเม่ือตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ และกรณีท่ีองศาอิสระมีค่ามาก
เม่ือเทียบกบัขนาดตวัอยา่งเม่ือนั้นค่า GFI จะต ่า ยกเวน้วา่จ านวนพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณการ
มีจ านวนมาก และเม่ือเทียบกบัค่าสถิติอ่ืนๆ ที่ใช้วดัความกลมกลืน ค่า GFI มกัจะมีค่ามากกว่า 
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ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้นกัสถิติจะก าหนดวา่ GFI ที่มีค่าตั้งแต่ 0.95 หรือ มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 

ถือว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556: 112) นอกจากน้ี 
สุชาต ประสิท์ิรัฐสินธ์ุ และคณะ (2549: 214-215) ยงักล่าวอีกวา่ค่า GFI หรือดชันีความเขา้กนัไดดี้กบั
ขอ้มูล (Goodness-of-fit index) ถือเป็นดชันีท่ีไดรั้บความนิยมอีกตวัหน่ึง เพราะถือกนัวา่เป็นมาตรวดั
ความเขา้กนัไดดี้ (Fit measure) สัมบูรณ์ท่ีเช่ือถือไดม้ากท่ีสุดในแทบทุกกรณี โดยค่า GFI ท่ีมีค่าตั้งแต่ 
0.90 ข้ึนไป ถือวา่เป็นดชันีท่ีตดัสินวา่แบบจ าลองนั้นใชไ้ดดี้ 

 8) Parsimony normed fit index (PNFI) เป็นค่าดชันีท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบโมเดลท่ี
ซ้อนกนั (Nested model) ทั้งน้ี โมเดลท่ีมีค่า PNFI สูงจะดีกวา่โมเดลท่ีมีค่า PNFI ต ่า ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้
หากค่า PNFI มากกวา่ 0.6 จะถือวา่โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2556: 115) นอกจากน้ี สุวิมล ติรกานนัท์ (2553: 249) ยงักล่าวเสริมอีกวา่ ในกรณีท่ีโมเดลซบัซ้อน
มากควรน าเสนอค่า PNFI ในงานวจิยัดว้ย 

 9) Critical N (CN) หรือ HOELTER เป็นสถิติที่ใชว้ดัเก่ียวกบัขนาดตวัอยา่ง เป็นค่า
ขนาดตวัอยา่งต ่าสุดท่ีจยัอมรับสมมติฐานท่ีวา่ โมเดลท่ีคาดไวมี้ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยค่า HOELTER ตอ้งมากกวา่ 200 จึงจะถือวา่มีตวัอยา่งมากพอ สุวิมล ติรกานนัท ์(2553: 2548) 
ยงักล่าวเสริมอีกวา่ Hoelter เสนอใหใ้ชจุ้ดตดัของค่าน้ีท่ี CN > 200 ดว้ยกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ และ
การท่ี N ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งในสูตร ท าใหค้่า CN เท่ากนัในทุกขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 จากรายละเอียดของดชันีช้ีวดัความเหมาะสมของโมเดลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง/กลมกลืนของโมเดลซ่ึงใชใ้นงานวจิยัช้ินน้ีตามตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10  ค่าดชันีหรือสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลในงานวิจยั 

 

ค่าสถิต ิ สัญลกัษณ์ เกณฑ์ 

ดชันีความเหมาะสมแบบสมบูรณ์ (Absolute fit indices) 

Chi-square: D 2
 D 2

 p-value > 0.05 

Relative chi-square: D 2
/df  D 2

/df D 2
/df ≤ 3  

หรือ D 2
/df ≤ 5  

(กรณี โมเดลมีขนาดใหญ่) 
Root mean residual RMR RMR ≤ 0.05 

Root mean square error of approximation 

และ PCLOSE 

RMSEA  

และ PCLOSE  

RMSEA ≤  0.05 

และ PCLOSE > 0.05 

ดชันีความเหมาะสมแบบส่วนเพิม่ (Incremental fit indices) (หรือ Baseline comparisons) 

The Tucker Lewis index TLI TLI  ≤  0.90 

Comparative fit index CFI CFI ≤  0.90 

ดชันีความเหมาะสมด้านความประหยดั (Parsimony fit indices) 

Goodness of fit index GFI GFI  ≤  0.90 

Parsimony normed fit index PNFI PNFI > 0.60 

Critical N (CN) (HOELTER) HOELTER HOELTER > 200 

 

4.4 การวเิคราะห์โมเดลวดั 

 

 ตามกรอบแนวคิดการวจิยัรวมถึงแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดแ้บ่งมาตรวดัออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance management system: PMS) 2) วฒันธรรมองคก์าร 
(Organizational culture: OCL) 3) ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational commitment: OCM) และ  
4) ผลการปฏิบติังาน (Performance: PM) ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบ ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis: CFA) โดยท าการวิเคราะห์เฉพาะ
ส่วนของโมเดลวดั ซ่ึงเป็นการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัตวัแปรลกัษณะแฝงทั้งหมดในโมเดล 
เป็นการประเมินความน่าเช่ือถือเชิงโครงสร้าง (Construct reliability) ของเคร่ืองมือวดั และความ
เหมาะสมของโมเดลวดัตวัแปร เพื่อน าแต่ละโมเดลวดัไปประกอบสร้างเป็นโมเดลสมการโครงสร้าง
ต่อไป 
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 4.4.1 โมเดลวดัระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance management system: PMS) ประกอบไป
ดว้ย ตวัแปรแผงล าดบัท่ี 2 จ านวน 1 ตวั คือ PMS ตวัแปรแฝงล าดบัท่ี 1 จ านวน 4 คือ การตั้งเป้าหมาย 
(GS) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 3 ตวั การประเมินผลการปฏิบติังาน (PA) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 3 ตวั ระบบ
การใหร้างวลั (RS) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 3 ตวั และการพฒันาบุคลากรรายบุคคล (ID) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 
3 ตวั ดงันั้นจึงมีตวัแปรสังเกตรวมจ านวน 12 ตวั และมีตวัแปรแฝงรวม 5 ตวั รวมทั้งส้ิน 17 ตวัแปร 

 ในเบ้ืองตน้เม่ือพิจารณาถึงประเด็นการระบุลกัษณะเฉพาะของโมเดล ปรากฏวา่โมเดลระบบ
การบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS model) เป็นโมเดลท่ีระบุความเป็นค่าเดียวเป็นบวก  (Over identified 

model) คือเป็นโมเดลท่ีมีจ านวนค่าแปรปรวนและค่าแปรปรวนร่วมมากกวา่จ านวนพารามิเตอร์ท่ี
ไม่ทราบค่า โดยมีค่าองศาอิสระเท่ากบั 43 จึงเป็นโมเดลท่ีสามารถทดสอบความกลมกลืนได ้

ตารางที ่4.11  ค่าองศาอิสระของโมเดลระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 

 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

 
  Number of distinct sample moments: 78 

Number of distinct parameters to be estimated: 35 

Degrees of freedom (78 - 35): 43 

 

 ผูว้จิยัไดน้ าชุดตวัแปรซ่ึงผา่นการคดักรองแลว้น ามาจดัท าเป็นโมเดลตามภาพท่ี 4.1 จากนั้น
จึงประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 

factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนระหวา่งโมเดลท่ีคาดไวก้บัขอ้มูลท่ีมีอยู ่ในเบ้ืองตน้
เม่ือท าการตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่โมเดลมีความกลมกลืนในภาพรวม อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้ไดค้่า
ความกลมกลืนท่ีดีข้ึน ผูว้ิจยัไดป้รับโมเดลโดยอิงจากค่าดชันีปรับเปล่ียน (Modification index: MI) 

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยค่าดชันีของโมเดลท่ีไดรั้บการปรับแลว้ทุกตวัผา่นเกณฑ์ ยกเวน้  ค่า D 2 

ดงันั้น จึงสามารถยืนยนัได้ว่าโมเดลระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบ คือ การตั้งเป้าหมาย (GS) การประเมินผลการปฏิบติังาน (PA) ระบบการให้รางวลั (RS) 
และ การพฒันาระดบับุคคล (ID) ตามกรอบแนวคิดท่ีวางไว ้ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดส้รุปค่าสถิติการประเมิน
ความสอดคลอ้งดงักล่าวไวใ้นตารางท่ี 4.12  
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ภาพที ่4.1  โมเดลระบบการบริหารผลการปฏิบติังานหลงัปรับปรุง (แสดงค่าแบบมาตรฐาน) 
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ตารางที ่4.12 ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลระบบการบริหาร 

 ผลการปฏิบติังาน 
 

สัญลกัษณ์ เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

ดชันีความเหมาะสมแบบสมบูรณ์ (Absolute fit indices) 

D 2
 p-value > 0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์

D 2
/df D 2

/df 

≤  
5.598 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 2.849 ผา่นเกณฑ ์

RMR RMR ≤  5 0.028 ผา่นเกณฑ ์ 0.018 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA RMSEA ≤  0.05 0.068 ผา่นเกณฑ ์ 0.043 ผา่นเกณฑ ์

PCLOSE PCLOSE > 0.05 0.000 ผา่นเกณฑ ์ 0.892 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมแบบส่วนเพิม่ (Incremental fit indices) (หรือ Baseline comparisons) 

TLI TLI  ≤  0.90 0.935 ผา่นเกณฑ ์ 0.974 ผา่นเกณฑ ์

CFI CFI ≤  0.90 0.951 ผา่นเกณฑ ์ 0.983 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมด้านความประหยดั (Parsimony fit indices) 

GFI GFI  ≤  0.90 0.955 ผา่นเกณฑ ์ 0.980 ผา่นเกณฑ ์

PNFI PNFI > 0.60 0.713 ผา่นเกณฑ ์ 0.635 ผา่นเกณฑ ์

HOELTER HOELTER > 200 240 ผา่นเกณฑ ์ 482 ผา่นเกณฑ ์

 

  ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดลระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) 
สามารถสรุปไดว้่าทุกตวัแปรลว้นมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญั โดยตวัแปรการประเมินผล
การปฏิบติังาน (PA) เป็นองค์ประกอบท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของระบบการบริหารผล
การปฏิบติังาน (PMS) ไดดี้ท่ีสุดท่ีร้อยละ 95  รองลงมาคือตวัแปรดา้นการพฒันาระดบับุคคล (ID) 
และระบบการให้รางวลั (RS) ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนัท่ีร้อยละ 71 และ 70  ตามล าดบั ส่วนการ
ตั้งเป้าหมาย (GS) นั้น  สามารถอธิบายความแปรปรวนของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) 
ไดเ้พียงร้อยละ 50  โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13  ค่าประมาณการของพารามิเตอร์ในโมเดลระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 

 

ตวัแปรแฝง 

ล าดบัท่ี 1 

ตวัแปรสงัเกต Regression weight
a
 Standardized 

regression 
weight

b 

Squared 
multiple 

correlations (R
2
) Estimate S.E. C.R. (z) p 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 1 

GS GSQ1 1.000 - - - 0.629 0.396 

GS GSQ3 1.015 0.073 13.831 *** 0.657 0.432 

GS GSQ5 0.87 0.067 13.069 *** 0.585 0.343 

PA PAQ1 1.000 - - - 0.679 0.461 

PA PAQ2 1.367 0.069 19.836 *** 0.776 0.602 

PA PAQ4 0.866 0.057 15.111 *** 0.553 0.306 

RS RSQ1 1.000 - - - 0.813 0.661 

RS RSQ3 0.999 0.036 27.643 *** 0.851 0.725 

RS RSQ4 0.747 0.032 23.493 *** 0.722 0.522 

ID IDQ1 1.000 - - - 0.744 0.554 

ID IDQ3 0.987 0.051 19.364 *** 0.697 0.486 

ID IDQ4 1.013 0.051 19.852 *** 0.720 0.518 

ตวัแปรแฝง
ล าดบัท่ี 2 

ตวัแปรแฝง
ล าดบัท่ี 1 

Regression weight
a Standardized 

regression 
weight

b 

Squared 
multiple 

correlations (R
2
) Estimate S.E. C.R. (z) p 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 2 

PMS GS 1.000 - - - 0.707 0.501 

PMS PA 1.754 0.120 14.607 *** 0.977 0.954 

PMS RS 2.438 0.186 13.084 *** 0.836 0.700 

PMS ID 1.708 0.135 12.619 *** 0.840 0.706 

 

หมายเหตุ:  *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001, 
a
 Unstandardized coefficients (β),  

 
b
Standardized coefficients (Beta) 
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 4.4.2  โมเดลวดัวฒันธรรมองค์การ 

 วฒันธรรมองคก์าร (Organizational culture: OCL) ประกอบไปดว้ย ตวัแปรแผงล าดบัท่ี 2 

จ านวน 1 ตวั คือ OCL ตวัแปรแฝงล าดบัท่ี 1 จ านวน 4 คือ การมีส่วนร่วม (Inv) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 2 ตวั 
ความคงเส้นคงวา  (Cons) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 3 ตวั ความสามารถในการปรับตวั (Adpt) ซ่ึงมีตวัแปร
สังเกต 2 ตวั และพนัธกิจ (Mss) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 2 ตวั ดงันั้นจึงมีตวัแปรสังเกตรวมจ านวน 9 ตวั 

และมีตวัแปรแฝงรวม 5 ตวั รวมทั้งส้ิน 14 ตวัแปร 

 ในเบ้ืองตน้เม่ือพิจารณาถึงประเด็นการระบุลกัษณะเฉพาะของโมเดล ปรากฏว่าโมเดล
ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน (OCL model) เป็นโมเดลที่ระบุความเป็นค่าเดียวเป็นบวก 
(Over identified model) คือเป็นโมเดลท่ีมีจ านวนค่าแปรปรวนและค่าแปรปรวนร่วมมากกวา่จ านวน
พารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า โดยมีค่าองศาอิสระเท่ากบั 18 จึงเป็นโมเดลที่สามารถทดสอบความ
กลมกลืนได ้

 

ตารางที ่4.14  ค่าองศาอิสระของโมเดลวฒันธรรมองคก์าร 

 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

 Number of distinct sample moments: 45 

Number of distinct parameters to be estimated: 27 

Degrees of freedom (45 - 27): 18 

 

 ผูว้จิยัไดน้ าชุดตวัแปรซ่ึงผา่นการคดักรองแลว้น ามาจดัท าเป็นโมเดลตามภาพท่ี 4.2 จากนั้น
จึงประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 

factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนระหวา่งโมเดลท่ีคาดไวก้บัขอ้มูลท่ีมีอยู ่ในเบ้ืองตน้
เม่ือท าการตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่โมเดลมีความกลมกลืนในภาพรวม อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้ไดค้่า
ความกลมกลืนท่ีดีข้ึน ผูว้ิจยัไดป้รับโมเดลโดยอิงจากค่าดชันีปรับเปล่ียน (Modification index: MI) 

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยค่าดชันีของโมเดลท่ีไดรั้บการปรับแลว้ทุกตวัผา่นเกณฑ์ ยกเวน้  ค่า PNFI 
ดงันั้น จึงสามารถยืนยนัไดว้่าโมเดลวฒันธรรมองค์การ (OCL) ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ คือ 
การมีส่วนร่วม (Inv)  ความคงเส้นคงวา (Cons) ความสามารถในการปรับตวั (Adpt) และ พนัธกิจ (Mss)  
ตามกรอบแนวคิดท่ีวางไว ้ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดส้รุปค่าสถิติการประเมินความสอดคลอ้งดงักล่าวไวใ้น
ตารางท่ี 4.15  
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ภาพที ่4.2  โมเดลวฒันธรรมองคก์ารหลงัปรับปรุง (แสดงค่าแบบมาตรฐาน) 
 

ตารางที ่4.15  ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลวฒันธรรมองคก์าร 

 

สัญลกัษณ์ เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

ดชันีความเหมาะสมแบบสมบูรณ์ (Absolute fit indices) 

D 2
 p-value > 0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.172 ผา่นเกณฑ ์

D 2
/df D 2

/df ≤ 3 3.602 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 1.306 ผา่นเกณฑ ์

RMR RMR ≤ 5 0.019 ผา่นเกณฑ ์ 0.018 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA RMSEA ≤ 0.05 0.051 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.016 ผา่นเกณฑ ์

PCLOSE PCLOSE > 0.05 0.415 ผา่นเกณฑ ์ 1.000 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมแบบส่วนเพิม่ (Incremental fit indices) (หรือ Baseline comparisons) 

TLI TLI  ≤  0.90 0.967 ผา่นเกณฑ ์ 0.996 ผา่นเกณฑ ์

CFI CFI ≤  0.90 0.979 ผา่นเกณฑ ์ 0.998 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมด้านความประหยดั (Parsimony fit indices) 

GFI GFI  ≤  0.90 0.981 ผา่นเกณฑ ์ 0.995 ผา่นเกณฑ ์

PNFI PNFI > 0.60 0.620 ผา่นเกณฑ ์ 0.496 ไม่ผา่นเกณฑ ์

HOELTER HOELTER > 200 423 ผา่นเกณฑ ์ 1,223 ผา่นเกณฑ ์
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  ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดลวฒันธรรมองคก์าร (OCL) สามารถสรุปได้
วา่ทุกตวัแปรลว้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยตวัแปรความสามารถในการปรับตวั (Adpt) 
เป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของวฒันธรรมองคก์าร (OCL)  ไดดี้ท่ีสุดท่ีร้อยละ 
77 รองลงมาคือตวัแปรดา้นความคงเส้นคงวา (Cons)  และพนัธกิจ (Mss) ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี
ร้อยละ 69 และ 67 ตามล าดบั ส่วนการมีส่วนร่วม (Inv) นั้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
วฒันธรรมองคก์าร (OCL) ไดท่ี้ร้อยละ 60 โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งั   ตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที ่4.16  ค่าประมาณการของพารามิเตอร์ในโมเดลวฒันธรรมองคก์าร 

 

ตวัแปรแฝง 

ล าดบัท่ี 1 

ตวัแปรสงัเกต Regression weight
a Standardized 

regression 
weight

b 

Squared 
multiple 

correlations (R
2
) Estimate S.E. C.R. (z) p 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 1 

Inv InvQ1 1 - - - 0.385 0.148 

Inv InvQ2 2.404 0.278 8.660 *** 0.916 0.839 

Cons ConsQ1R 1 - - - 0.585 0.342 

Cons ConsQ2 1.012 0.086 11.830 *** 0.699 0.488 

Cons ConsQ3 1.047 0.082 12.721 *** 0.787 0.620 

Adpt AdptQ1 1 - - - 0.743 0.552 

Adpt AdptQ2 1.080 0.060 18.094 *** 0.733 0.538 

Mss MssQ2 0.875 0.046 18.875 *** 0.838 0.703 

Mss MssQ1 1 - - - 0.704 0.496 

ตวัแปรแฝง
ล าดบัท่ี 2 

ตวัแปรแฝง 

ล าดบัท่ี 1 

Regression weight
a Standardized 

regression 
weight

b 

Squared 
multiple 

correlations (R
2
) Estimate S.E. C.R. (z) p 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 2 

OCL Inv 1 - - - 0.773 0.597 

OCL Cons 2.220 0.312 7.126 *** 0.829 0.687 

OCL Adpt 2.129 0.270 7.875 *** 0.876 0.767 

OCL Mss 2.302 0.287 8.008 *** 0.820 0.672 

 

หมายเหตุ:  *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001, 
a
 Unstandardized coefficients (β), 

 
b
Standardized coefficients (Beta) 
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 4.4.3 โมเดลวดัความผูกพนัต่อองค์การ 

 ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational commitment: OCM) ประกอบไปดว้ย ตวัแปรแผง
ล าดบัท่ี 2 จ านวน 1 ตวั คือ OCM ตวัแปรแฝงล าดบัท่ี 1 จ านวน 3 คือ ความผกูพนัเชิงอารมณ์ (Aff) 
ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 3 ตวั ความผกูพนัเชิงมูลค่า (Cont) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 2 ตวั และความผกูพนัเชิง
บรรทดัฐาน (Norm) ซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 2 ตวั ดงันั้นจึงมีตวัแปรสังเกตรวมจ านวน 7 ตวั และมีตวัแปร
แฝงรวม 4 ตวั รวมทั้งส้ิน 11 ตวัแปร 

 ในเบ้ืองตน้เม่ือพิจารณาถึงประเด็นการระบุลกัษณะเฉพาะของโมเดล ปรากฏวา่โมเดลระบบ
การบริหารผลการปฏิบติังาน (OCM model) เป็นโมเดลท่ีระบุความเป็นค่าเดียวเป็นบวก (Over identified 

model) คือเป็นโมเดลท่ีมีจ านวนค่าแปรปรวนและค่าแปรปรวนร่วมมากกวา่จ านวนพารามิเตอร์ท่ีไม่
ทราบค่า โดยมีค่าองศาอิสระเท่ากบั 7 จึงเป็นโมเดลท่ีสามารถทดสอบความกลมกลืนได ้

 

ตารางที ่4.17  ค่าองศาอิสระของโมเดลความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 28 

Number of distinct parameters to be estimated: 21 

Degrees of freedom (28 - 21): 7 

 

 ผูว้จิยัไดน้ าชุดตวัแปรซ่ึงผา่นการคดักรองแลว้น ามาจดัท าเป็นโมเดลตามภาพท่ี 4.3 จากนั้น
จึงประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 

factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนระหวา่งโมเดลท่ีคาดไวก้บัขอ้มูลท่ีมีอยู ่ในเบ้ืองตน้
เม่ือท าการตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าโมเดลมีความกลมกลืนในภาพรวม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ 
ค่าความกลมกลืนท่ีดีข้ึน ผูว้ิจยัไดป้รับโมเดลโดยอิงจากค่าดชันีปรับเปล่ียน (Modification index: MI) 

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยค่าดชันีของโมเดลท่ีไดรั้บการปรับแลว้ทุกตวัผา่นเกณฑ์ ยกเวน้ ค่า PNFI  

ดงันั้น จึงสามารถยืนยนัไดว้า่โมเดลความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
คือ  ความผกูพนัเชิงอารมณ์ (Aff)  ความผกูพนัเชิงมูลค่า (Cont)  และความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน (Norm) 
ตามกรอบแนวคิดท่ีวางไว ้ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดส้รุปค่าสถิติการประเมินความสอดคลอ้งดงักล่าวไวใ้น
ตารางท่ี 4.18  
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ภาพที ่4.3  โมเดลความผกูพนัต่อองคก์ารหลงัปรับปรุง (แสดงค่าแบบมาตรฐาน) 
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ตารางที ่4.18  ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

สัญลกัษณ์ เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

ดชันีความเหมาะสมแบบสมบูรณ์ (Absolute fit indices) 

CMIN p-value > 0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.130 ผา่นเกณฑ ์

D 2
/df D 2

/df ≤ 3 4.840 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 1.600 ผา่นเกณฑ ์

RMR RMR ≤ 5 0.019 ผา่นเกณฑ ์ 0.009 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA RMSEA ≤ 0.05 0.062 ผา่นเกณฑ ์ 0.025 ผา่นเกณฑ ์

PCLOSE PCLOSE > 0.05 0.104 ผา่นเกณฑ ์ 0.949 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมแบบส่วนเพิม่ (Incremental fit indices) (หรือ Baseline comparisons) 

TLI TLI  ≤  0.90 0.954 ผา่นเกณฑ ์ 0.993 ผา่นเกณฑ ์

CFI CFI ≤  0.90 0.976 ผา่นเกณฑ ์ 0.998 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมด้านความประหยดั (Parsimony fit indices) 

GFI GFI  ≤  0.90 0.985 ผา่นเกณฑ ์ 0.997 ผา่นเกณฑ ์

PNFI PNFI > 0.60 0.508 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.331 ไม่ผา่นเกณฑ ์

HOELTER HOELTER > 200 368 ผา่นเกณฑ ์ 1,250 ผา่นเกณฑ ์

 

  ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดลความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) สามารถสรุป
ไดว้า่ทุกตวัแปรลว้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยตวัแปรความผกูพนัเชิงมูลค่า (Cont) 
เป็นองค์ประกอบท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) ไดถึ้งร้อยละ 
92 รองลงมาคือตวัแปรความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน (Norm) ท่ีร้อยละ 85  ส่วนความผกูพนัเชิงอารมณ์ 
(Aff) นั้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) ได้ที่ร้อยละ 74 

โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19  ค่าประมาณการของพารามิเตอร์ในโมเดลความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

ตวัแปรแฝง 

ล าดบัท่ี 1 
ตวัแปรสงัเกต 

Regression weight
a Standardized 

regression 
weight

b 

Squared multiple 
correlations (R

2
) Estimate S.E. C.R. (z) p 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 1 

Aff AffQ1 1 - - - 0.393 0.155 

Aff AffQ2 1.642 0.156 10.518 *** 0.793 0.630 

Aff AffQ3 1.152 0.136 8.459 *** 0.576 0.332 

Cont ContQ1R 1 - - - 0.366 0.134 

Cont ContQ3 1.556 0.166 9.388 *** 0.717 0.515 

Norm NormQ2 1 - - - 0.655 0.429 

Norm NormQ3 1.417 0.086 16.506 *** 0.817 0.667 

ตวัแปรแฝง
ล าดบัท่ี 2 

ตวัแปรแฝง 

ล าดบัท่ี 1 

Regression weight
a Standardized 

regression 
weight

b 

Squared multiple 
correlations (R

2
) Estimate S.E. C.R. (z) p 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 2 

OCM Aff 1 - - - 0.860 0.740 

OCM Cont 1.075 0.154 6.983 *** 0.958 0.917 

OCM Norm 1.476 0.175 8.413 *** 0.920 0.847 

 

หมายเหตุ:  *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001, 
a
 Unstandardized coefficients (β), 

 
b
Standardized coefficients (Beta) 

 

 4.4.4  โมเดลวดัผลการปฏิบัติงาน 

 ผลการปฏิบติังาน (Performance: PM) ประกอบไปดว้ย ตวัแปรแฝงผลการปฏิบติังานระดบั
บุคคล (IndvPM) และตวัแปรแฝงผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) โดยตวัแปรแฝงผลการ
ปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) นั้นถือวา่เป็นตวัแปรแฝงของตวัแปรผลการปฏิบตัิงานในบริบท
เฉพาะ (Cxt) ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงท่ีมีมีตวัแปรสังเกต 3 ตวั  และตวัแปรแฝงการกระท าท่ีส่งผลไม่ดีต่องาน 
(Cntp) ซ่ึงเป็นตวัแปรแฝงท่ีมีมีตวัแปรสังเกต 2 ตวั นอกจากน้ี IndvPM ยงัถือวา่เป็นตวัแปรแฝงซ่ึงมี
ตวัแปรสังเกตโดยตรงอีก 1 ตวัดว้ยคือ Task Q1 ส่วนตวัแปรแฝงผลการด าเนินงานระดบัองค์การ 
(OrgPM) นั้น เป็นตวัแปรแฝงซ่ึงมีตวัแปรสังเกต 2 ตวั  ดงันั้นโมเดลน้ีจึงมีตวัแปรสังเกตรวมจ านวน 
8 ตวั และมีตวัแปรแฝงรวม 5 ตวั รวมทั้งส้ิน 13 ตวัแปร 
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 ในเบ้ืองตน้เม่ือพิจารณาถึงประเด็นการระบุลกัษณะเฉพาะของโมเดล ปรากฏวา่โมเดลผลการ
ปฏิบติังาน (PM Model) เป็นโมเดลท่ีระบุความเป็นค่าเดียวเป็นบวก (Over identified model) เป็นโมเดล
ท่ีมีจ านวนค่าแปรปรวนและค่าแปรปรวนร่วมมากกวา่จ านวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า โดยมีค่าองศา
อิสระเท่ากบั 14 จึงเป็นโมเดลท่ีสามารถทดสอบความกลมกลืนได ้

 

ตารางที ่4.20  ค่าองศาอิสระของโมเดลผลการปฏิบติังาน 

 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

 
  Number of distinct sample moments: 36 

Number of distinct parameters to be estimated: 22 

Degrees of freedom (36 - 22): 14 

 

 ผูว้จิยัไดน้ าชุดตวัแปรซ่ึงผา่นการคดักรองแลว้น ามาจดัท าเป็นโมเดลตามภาพท่ี 4.4 จากนั้น
จึงประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 

factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนระหวา่งโมเดลท่ีคาดไวก้บัขอ้มูลท่ีมีอยู ่ในเบ้ืองตน้
เม่ือท าการตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าโมเดลมีความกลมกลืนในภาพรวม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได ้
ค่าความกลมกลืนท่ีดีข้ึน ผูว้ิจยัไดป้รับโมเดลโดยอิงจากค่าดชันีปรับเปล่ียน (Modification index: MI) 

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยค่าดชันีของโมเดลท่ีไดรั้บการปรับแลว้ทุกตวัผา่นเกณฑ์ ยกเวน้ ค่า 
PNFI ดงันั้น จึงสามารถยืนยนัไดว้า่โมเดลผลการปฏิบติังาน (PM model)  ประกอบดว้ย  2 องคป์ระกอบ 
คือ ผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และ ผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) ตามกรอบ
แนวคิดท่ีวางไว ้ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดส้รุปค่าสถิติการประเมินความสอดคลอ้งดงักล่าวไวใ้นตารางท่ี 4.21 
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ภาพที ่4.4  โมเดลผลการปฏิบติังานหลงัปรับปรุง (แสดงค่าแบบมาตรฐาน) 
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ตารางที ่4.21  ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลผลการปฏิบติังาน 

 

สัญลกัษณ์ เกณฑ์ 
ก่อนปรับ หลงัปรับ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

ดชันีความเหมาะสมแบบสมบูรณ์ (Absolute fit indices) 

D 2
 p-value > 0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.079 ผา่นเกณฑ ์

D 2
/df D 2

/df ≤ 3 3.536 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 1.570 ผา่นเกณฑ ์

RMR RMR ≤ 5 0.016 ผา่นเกณฑ ์ 0.009 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA RMSEA ≤ 0.05 0.050 ผา่นเกณฑ ์ 0.024 ผา่นเกณฑ ์

PCLOSE PCLOSE > 0.05 0.451 ผา่นเกณฑ ์ 0.993 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมแบบส่วนเพิม่ (Incremental fit indices) (หรือ Baseline comparisons) 

TLI TLI  ≤  0.90 0.964 ผา่นเกณฑ ์ 0.992 ผา่นเกณฑ ์

CFI CFI ≤  0.90 0.978 ผา่นเกณฑ ์ 0.996 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมด้านความประหยดั (Parsimony fit indices) 

GFI GFI  ≤  0.90 0.985 ผา่นเกณฑ ์ 0.994 ผา่นเกณฑ ์

PNFI PNFI > 6 0.589 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.495 ไม่ผา่นเกณฑ ์

HOELTER HOELTER > 200 457 ผา่นเกณฑ ์ 1072 ผา่นเกณฑ ์

 

 

 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดลผลการปฏิบติังาน (PM) สามารถสรุปไดว้่า
ทุกตวัแปรลว้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยตวัแปรผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบตัิงาน (PM) ไดที้่ร้อยละ 85 ส่วนตวัแปรผลการ
ด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) นั้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบติังาน (PM) 
ไดเ้พียงร้อยละ 31 ดงัไดส้รุปรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.22  ค่าประมาณการของพารามิเตอร์ในโมเดลผลการปฏิบติังาน 

 

ตวัแปรแฝง 

ล าดบัท่ี 1 
ตวัแปรสงัเกต 

Regression weight
a Standardized 

regression 
weight

b 

Squared multiple 
correlations (R

2
) Estimate S.E. C.R. (z) p 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 1 

IndvPM TaskQ1 1 - - - 0.537 0.289 

Cxt CxtQ1 1 - - - 0.552 0.305 

Cxt CxtQ2 1.488 0.106 14.013 *** 0.792 0.628 

Cxt CxtQ3 1.344 0.095 14.123 *** 0.701 0.492 

Cntp CntpQ1R 1 - - - 0.704 0.495 

Cntp CntpQ3R 1.088 0.197 5.536 *** 0.723 0.523 

OrgPM OrgPMQ1 1 - - - 0.79 0.624 

OrgPM OrgPMQ2 1.182 0.089 13.342 *** 0.904 0.817 

ตวัแปรแฝง
ล าดบัท่ี 2 

ตวัแปรแฝง 

ล าดบัท่ี 1 

Regression weight
a Standardized 

regression 
weight

b 

Squared multiple 
correlations (R

2
) Estimate S.E. C.R. (z) p 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 2 

IndvPM Cxt 0.754 0.093 8.068 *** 0.774 0.600 

IndvPM Cntp 0.622 0.122 5.077 *** 0.316 0.100 

PM OrgPM 1 - - - 0.559 0.312 

ตวัแปรแฝง
ล าดบัท่ี 3 

ตวัแปรแฝง 

ล าดบัท่ี 2 

Regression weight
a Standardized 

regression 
weight

b 

Squared multiple 
correlations (R

2
) Estimate S.E. C.R. (z) p 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัล าดบัท่ี 3 

PM IndvPM 1 - - - 0.922 0.851 

 

หมายเหตุ:  *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001, 
a
 Unstandardized coefficients (β), 

 
b
Standardized coefficients (Beta) 
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4.5 การวเิคราะห์ตามกรอบแนวคดิและสมมติฐาน 

 

 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะด าเนินการทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structure equation model: SEM)  ตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์และค่าอิทธิพลขององคป์ระกอบซ่ึงปรากฏในโมเดลสมการโครงสร้างดงักล่าว อนัไดแ้ก่ 
ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance management system: PMS) วฒันธรรมองคก์าร 
(Organizational culture: OCL) ความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational commitment: OCM) และ
ผลการปฏิบติังาน (Performance: PM) โดยองคป์ระกอบดงักล่าวถือเป็นโมเดลวดั ซ่ึงในเบ้ืองตน้ไดท้  า
การวิเคราะห์ไวใ้นหวัขอ้ 4.4 เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีเม่ือน าเอาโมเดลวดัทั้ง 4 มาประกอบเขา้ดว้ยกนัตาม
กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยัที่วางไวจ้ะปรากฏเป็นโมเดลสมการโครงสร้างดงัภาพที่ 4.5 

ดงันั้น เม่ือพิจารณาในแง่ของตวัแปรโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการ
วจิยัน้ีจึงมีตวัแปรสังเกตรวมจ านวน 36 ตวั และมีตวัแปรแฝงรวม 19 ตวั รวมทั้งส้ิน 55 ตวัแปร 

 ในเบ้ืองตน้เม่ือพิจารณาถึงประเด็นการระบุลกัษณะเฉพาะของโมเดล ปรากฏวา่โมเดลสมการ
โครงสร้างตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั  เป็นโมเดลที่ระบุความเป็นค่าเดียวเป็นบวก 
(Over identified model) คือเป็นโมเดลท่ีมีจ านวนค่าแปรปรวนและค่าแปรปรวนร่วมมากกวา่จ านวน
พารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่า โดยมีค่าองศาอิสระเท่ากบั 556 จึงเป็นโมเดลที่สามารถทดสอบความ
กลมกลืนได ้

 

ตารางที ่4.23  ค่าองศาอิสระของโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั 

 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

 
  Number of distinct sample moments: 666 

Number of distinct parameters to be estimated: 110 

Degrees of freedom (666 - 110): 556 
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 ผูว้จิยัไดน้ าชุดตวัแปรซ่ึงผา่นการคดักรองแลว้น ามาจดัท าเป็นโมเดลตามภาพท่ี 4.5 จากนั้น
จึงประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 

factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนระหวา่งโมเดลท่ีคาดไวก้บัขอ้มูลท่ีมีอยู ่ในเบ้ืองตน้ 
เม่ือท าการตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่โมเดลมีความกลมกลืนในภาพรวม โดยค่าดชันีท่ีไม่ผา่นค่าเกณฑ์
เพียงตวัเดียว คือค่า D 2  ดงันั้น จึงสามารถยนืยนัไดว้า่โมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานการวจิยั  ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ (โมเดลวดั)  คือ ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 
(PMS) วฒันธรรมองค์การ (OCL) ความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) และผลการปฏิบติังาน (PM) 
ตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยัที่วางไว ้ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดส้รุปค่าสถิติการประเมินความ
สอดคลอ้งดงักล่าวไวใ้นตารางท่ี 4.24  
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ภาพที ่4.5 โมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั  

 (แสดงค่าแบบมาตรฐาน)  กลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม (n = 996) 
หมายเหตุ:    คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    คือ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่4.24 ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้าง 

 ตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั 

 

ดชันี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

ดชันีความเหมาะสมแบบสมบูรณ์ (Absolute fit indices) 

D 2
 p-value > 0.05 0 ไม่ผา่นเกณฑ ์

D 2
/df D 2

/df ≤ 5 3.123 ผา่นเกณฑ ์

RMR RMR ≤ 5 0.036 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA RMSEA ≤ 0.05 0.046 ผา่นเกณฑ ์

PCLOSE PCLOSE > 0.05 0.995 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมแบบส่วนเพิม่ (Incremental fit indices) (หรือ Baseline comparisons) 

TLI TLI  ≤  0.90 0.903 ผา่นเกณฑ ์

CFI CFI ≤  0.90 0.915 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมด้านความประหยดั (Parsimony fit indices) 

GFI GFI  ≤  0.90 0.906 ผา่นเกณฑ ์

PNFI PNFI > 6 0.777 ผา่นเกณฑ ์

HOELTER HOELTER > 200 351 ผา่นเกณฑ ์

 

หมายเหตุ:  ก าหนดค่าเกณฑ ์D 2
/df ≤ 5 เน่ืองจากเป็นโมเดลขนาดใหญ่และมีความซบัซอ้น 

 

 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานการวิจยั โดยพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบหรือตวัแปรหลกัอนัไดแ้ก่  ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน (PMS) วฒันธรรมองค์การ (OCL) ความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) และผลการ
ปฏิบติังาน (PM) จะเห็นไดว้า่ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรบางส่วนเท่านั้นท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
อนัไดแ้ก่ 1) ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) และวฒันธรรมองคก์าร 
(OCL) ท่ีมีค่า  .91 2) ค่าอิทธิพลของวฒันธรรมองคก์าร (OCL) ท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) 
ท่ีมีค่า .78  และ 3) ค่าอิทธิพลของความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังาน (PM) 
ท่ีมีค่า .57  โดยเม่ือพิจารณาความสามารถในการอธิบายความแปรปรวน พบวา่ ระบบการบริหารผล
การปฏิบติังาน (PMS) วฒันธรรมองค์การ (OCL) และความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบติังาน (PM) ร่วมกนัไดท่ี้ร้อยละ 87 ในขณะท่ี ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน (PMS) และวฒันธรรมองค์การ (OCL) สามารถในการอธิบายความแปรปรวนของ
ความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ร่วมกนัไดท่ี้ร้อยละ 39  โดยสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 4.25 
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ตารางที ่4.25 ค่าประมาณการของพารามิเตอร์ในโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและ 

 สมมติฐานการวจิยั 

 

จากตวั
แปร 

ถึงตวัแปร 
Regression weight

a 

Standardized 
regression weight

b 

Estimate S.E. C.R. (z) p 

PMS PM 0.136 0.109 1.253 0.210 0.199 

PMS OCM -0.173 0.151 -1.149 0.251 -0.179 

OCL PM 0.299 0.187 1.599 0.110 0.283 

OCL OCM 1.161 0.286 4.062 *** 0.780 

OCM PM 0.405 0.062 6.489 *** 0.571 

Squared multiple correlations (R
2
): PM = 0.868, OCM = 0.385 

ตวัแปร ตวัแปร 
Covariances 

Correlations (r) 
Estimate S.E. C.R. (z) p 

PMS  OCL 0.063 0.009 7.418 *** 0.914 

 

หมายเหตุ:  *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001, 
a
 Unstandardized coefficients (β), 

 
b
Standardized coefficients (Beta) 

 

ตารางที ่4.26 ค่าอิทธิพลในโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวจิยั 

 

จากตวัแปร ถึงตวัแปร 

ค่าอิทธิพลมาตรฐาน  

(Standardized effects
a
) 

ทางตรง ทางออ้ม รวม 

PMS PM 0.199 -0.102 0.096 

PMS OCM -0.179 - -0.179 

OCL PM 0.283 0.445*** 0.728 

OCL OCM 0.780*** - 0.780*** 

OCM PM 0.571*** - 0.571*** 

 

หมายเหตุ:  *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001, 
a
Standardized coefficients (Beta) 
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 เม่ือพิจารณาจากค่าสถิติท่ีไดจ้ากภาพท่ี 4.5 ตารางท่ี 4.25 และตารางท่ี 4.26 จากการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure equation model: SEM) ตามกรอบและสมมติฐานการวิจยัสามารถ
ตอบขอ้สมมติฐานทั้ง 6 ไดด้งัน้ี โดยผลการวิเคราะห์ดว้ยสมการโครงสร้างสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 
2, 4, 5 และ 6 และไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 และ 3 โดยพบวา่ ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 
(PMS) ไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน (PM) (ไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1) นอกจากน้ี ระบบการ
บริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ยงัไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) ด้วยเช่นกนั 
(ไม่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3)  อย่างไรก็ตามระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) มีความสัมพนัธ์
กบัวฒันธรรมองค์การ (OCL) ในระดบัสูง (สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2) ทั้งน้ี พบวา่วฒันธรรมองคก์าร 
(OCL) มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM)  ในระดบัค่อนขา้งสูง (สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 5) 
โดยความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) ในฐานะตวัแปรตน้นั้น มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน (PM) 
(สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 6) และเน่ืองจากอิทธิพลของความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ท่ีมีต่อผลการ
ปฏิบติังาน (PM) ในทางตรงดงักล่าว ส่งผลให้วฒันธรรมองคก์าร (OCL) มีอิทธิพลทางออ้มต่อผลการ
ปฏิบติังาน (PM) (สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4) โดยมีความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ท าหนา้ท่ีเป็นตวั
แปรคัน่กลาง แมว้ฒันธรรมองคก์าร (OCL) จะไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบติังาน (PM) ก็ตาม 

 โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างตาม
กรอบและสมมติฐานการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน   
(ไม่สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี 2: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองค์การ 

(สนับสนับ) 
 สมมติฐานท่ี 3: โดยระบบการบริหารผลการปฏิบติังานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์าร (ไม่สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี 4: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน (มีอิทธิพลทางออ้มผา่น
ทางความผกูพนัต่อองคก์าร) (สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี 5: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร (สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี 6: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน (สนบัสนุน) 
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4.6 การวเิคราะห์เพิม่เติม 

 

 ด้วยค าถามในการวิจัยและวตัถุประสงค์ในการศึกษา ได้กล่าวถึงผลการปฏิบัติงาน 
(Performance) โดยแยกผลการด าเนินงานระดบัองค์การ (Organizational performance) ออกจาก
ผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (Individual performance) อยา่งชดัเจน รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษา
ขอ้ 3 ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระหวา่งกลุ่มบุคลากรซ่ึง
สังกดัส านกังานใหญ่ (กรุงเทพ) และกลุ่มบุคลากรในส่วนภูมิภาคอนัมีลกัษณะงานท่ีต่างกนั ประกอบ
กบัในการทบทวนวรรณกรรมและการออกแบบเคร่ืองมือวดั (แบบสอบถาม) ไดมี้การแยกผลการ
ปฏิบติังานออกเป็นสองระดบัดงักล่าวแลว้ ทั้งโดยในกระบวนแบ่งกลุ่มตวัอย่างเพื่อใช้ในงานวิจยั
และการจดัเก็บขอ้มูลได้จ  าแนกกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มดงักล่าวออกอย่างชัดเจนตามหลกัสถิติ 

(รายละเอียดตาม ตารางท่ี 3.2) 

 

 4.6.1 การปรับโมเดลสมการโครงสร้างโดยแยกระดับผลการปฏิบัติงาน 

 เพื่อตอบค าถามในการวิจยัและวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเก่ียวกบัผลการด าเนินงานระดบั
องคก์าร (Organizational performance) และผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (Individual performance) 
ดงักล่าว รวมถึงเพื่อให้ไดข้อ้มูลในวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการอภิปรายผล ผูว้ิจยัจึงด าเนินการ
ปรับแต่งโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและสมมติฐาน เพื่อตอบโจทยด์งักล่าว โดยการ
แยกตวัแปรผลการปฏิบตัิงานระดบับุคคล (Individual performance: IndvPM) และตวัแปรผลการ
ด าเนินงานระดบัองค์การ (Organizational performance: OrgPM) ให้เป็นอิสระจากกนั ซ่ึงในที่น้ี
ผูว้จิยัขอเรียกวา่ “โมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวเิคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังาน” 

 ทั้งน้ี กล่าวไดว้า่โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure equation model: SEM) ซ่ึงปรับเพื่อการ
วิเคราะห์เพิ่มเติมดงักล่าวนั้น เปล่ียนแปลงไปจากโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานการวิจยันอ้ยมาก โดยตวัแปรเชิงสังเกตท่ีประกอบกนัเป็นตวัแปรแฝงในแต่ละองคป์ระกอบ
นั้นยงัคงเดิมทุกประการ โดยโมเดลสมการโครงสร้างดงักล่าวประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 5 

องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) วฒันธรรมองคก์าร (OCL) ความผูกพนั
ต่อองคก์าร (OCM) ผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร 
(OrgPM) รวมกนัเป็นโมเดลสมการโครงสร้างตามภาพที่ 4.6 ดงันั้นเมื่อพิจารณาในแง่ของตวัแปร
โมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยัน้ีจึงมีตวัแปรสังเกตรวมจ านวน 
36 ตวั และมีตวัแปรแฝงรวม 19 ตวั รวมทั้งส้ิน 55 ตวัแปร 
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 ในเบ้ืองตน้เม่ือพิจารณาถึงประเด็นการระบุลกัษณะเฉพาะของโมเดล ปรากฏวา่ โมเดลสมการ
โครงสร้างซ่ึงปรับเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมดงักล่าว เป็นโมเดลท่ีระบุความเป็นค่าเดียวไดม้ากเกินไป 
(Over identified model) คือเป็นโมเดลท่ีมีจ านวนค่าแปรปรวนและค่าแปรปรวนร่วมมากกวา่จ านวน
พารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า โดยมีค่าองศาอิสระเท่ากบั 555 ซ่ึงถือเป็นโมเดลท่ีสามารถทดสอบความ
กลมกลืนได ้

 

ตารางที่ 4.27  ค่าองศาอิสระของโมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวเิคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังาน 

 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

 
  Number of distinct sample moments: 666 

Number of distinct parameters to be estimated: 111 

Degrees of freedom (666 - 111): 555 

 

 ผูว้จิยัไดน้ าชุดตวัแปรซ่ึงผา่นการคดักรองแลว้น ามาจดัท าเป็นโมเดลตามภาพท่ี 4.6 จากนั้น
จึงประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 

factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนระหวา่งโมเดลท่ีคาดไวก้บัขอ้มูลท่ีมีอยู ่ในเบ้ืองตน้
เม่ือท าการตรวจสอบแลว้ปรากฏวา่โมเดลมีความกลมกลืนในภาพรวม โดยค่าดชันีท่ีไม่ผา่นค่าเกณฑ์
เพียงตวัเดียว คือค่า D 2 (ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ค่าดชันีของสมการโครงสร้างท่ีปรับใหม่โดยรวมมี
แนวโนม้ท่ีดีกวา่โมเดลสมการโครงสร้างเดิม) ดงันั้น จึงสามารถยืนยนัไดว้า่โมเดลสมการโครงสร้าง
ตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั  ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน (PMS) วฒันธรรมองคก์าร (OCL)  ความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM)  ผลการปฏิบติังาน
ระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM)  ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดส้รุปค่าสถิติ
การประเมินความสอดคลอ้งดงักล่าวไวใ้นตารางท่ี 4.28 
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ภาพที ่4.6 โมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวิเคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังาน  

 (แสดงค่าแบบมาตรฐาน) กลุ่มตวัอยา่งในภาพรวม (n = 996) 

หมายเหตุ:    คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    คือ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่4.28 ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้าง 

 ซ่ึงวเิคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังาน 

 

ดชันี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

ดชันีความเหมาะสมแบบสมบูรณ์ (Absolute fit indices) 

D 2
 p-value > 0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์

D 2
/df D 2

/df ≤ 5 2.968 ผา่นเกณฑ ์

RMR RMR ≤ 5 0.032 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA RMSEA ≤ 0.05 0.044 ผา่นเกณฑ ์

PCLOSE PCLOSE > 0.05 1.000 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมแบบส่วนเพิม่ (Incremental fit indices) (หรือ Baseline comparisons) 

TLI TLI  ≤  0.90 0.910 ผา่นเกณฑ ์

CFI CFI ≤  0.90 0.921 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมด้านความประหยดั (Parsimony fit indices) 

GFI GFI  ≤  0.90 0.910 ผา่นเกณฑ ์

PNFI PNFI > 6 0.781 ผา่นเกณฑ ์

HOELTER HOELTER > 200 370 ผา่นเกณฑ ์

 

หมายเหตุ:  ก าหนดค่าเกณฑ ์D 2
/df ≤ 5 เน่ืองจากเป็นโมเดลขนาดใหญ่และมีความซบัซอ้น 

 

 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาค่าพารามิเตอร์ภายในโมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวิเคราะห์โดยแยกระดบั
ผลการปฏิบติังาน โดยพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบหรือตวัแปรหลกัอนัไดแ้ก่  ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน (PMS) วฒันธรรมองคก์าร (OCL)  ความผกูพนัต่อองค์การ (OCM) ผลการปฏิบติังาน
ระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรบางส่วนเท่านั้นท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ อยา่งไรก็ตาม ค่าความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างอยา่ง
เห็นไดช้ดัในสมการโครงสร้างตามกรอบแนวคิดและสมมติฐาน (โมเดลสมการโครงสร้างเดิมก่อน
ปรับแยกระดบัผลการปฏิบติังาน) คือ ค่าความอิทธิพลของระบบการบริหาร ผลการปฏิบติังานท่ีมี
ต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) โดยค่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลกัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่  1) ค่าอิทธิพลของระบบการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน (PMS) ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) ท่ีมีค่า -.39 2) ค่าอิทธิพล
ของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานระดบัองค์การ (OrgPM) 

ท่ีมีค่า .35  3) ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) และวฒันธรรม
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องคก์าร (OCL) ท่ีมีค่า .91  4) ค่าอิทธิพลของวฒันธรรมองคก์าร (OCL) ท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
(OCM) ท่ีมีค่า .79  5) ค่าอิทธิพลของความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานระดบั
บุคคล (IndvPM) ท่ีมีค่า .87  และ  6) ค่าอิทธิพลของความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) ท่ีมีค่า .45  โดยเมื่อพิจารณาความสามารถในการอธิบายความ
แปรปรวน พบวา่ ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) วฒันธรรมองคก์าร (OCL)  และความ
ผูกพนัต่อองค์การ (OCM)  มีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบตัิงาน
ระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) ร่วมกนัไดท่ี้ร้อยละ 87 และ 45 

ตามล าดบั ในขณะท่ี ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน (PMS) และวฒันธรรมองค์การ (OCL) 
มีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบติังาน (PM) ร่วมกนัไดท่ี้ร้อยละ 39 

ทั้งน้ี สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 4.29 

 

ตารางที ่4.29   ค่าประมาณการของพารามิเตอร์ในโมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวิเคราะห์โดยแยกระดบั 

 ผลการปฏิบติังาน 

 

จากตวัแปร ถึงตวัแปร 
Regression weight

a 
Standardized 

regression weight
b 

Estimate S.E. C.R. (z) p 

PMS IndvPM -0.285 0.14 -2.037 0.042* -0.393 

PMS OrgPM 0.603 0.225 2.684 0.007** 0.353 

PMS OCM -0.179 0.149 -1.201 0.230 -0.186 

OCL IndvPM 0.455 0.239 1.902 0.057 0.408 

OCL OrgPM 0.426 0.380 1.121 0.262 0.162 

OCL OCM 1.173 0.285 4.108 *** 0.789 

OCM IndvM 0.657 0.093 7.072 *** 0.874 

OCM OrgPM 0.422 0.092 4.596 *** 0.238 

Squared multiple correlations (R
2
): IndvPM = 0.866, OrgPM = 0.449, OCM = 0.389 

ตวัแปร ตวัแปร 
Covariances 

Correlations (r)
 

Estimate S.E. C.R. (z) p 

PMS  OCL 0.062 0.008 7.386 *** 0.913 

 

หมายเหตุ: ***  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001, **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, 
a
 Unstandardized coefficients (β),

 

 b
 Standardized coefficients (Beta) 
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ตารางที ่4.30  ค่าอิทธิพลในโมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวเิคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังาน 

 

จากตวัแปร ถึงตวัแปร 

ค่าอิทธิพลมาตรฐาน  

(Standardized effects
a
) 

ทางตรง ทางออ้ม รวม 

PMS IndvPM -0.393* -0.162 -0.555 

PMS OrgPM 0.353** -0.044 0.308 

PMS OCM -0.186 - -0.186 

OCL IndvPM 0.408 0.689*** 1.097 

OCL OrgPM 0.162 0.188*** 0.350 

OCL OCM 0.789*** - 0.789*** 

OCM IndPM 0.874*** - 0.874*** 

OCM OrgPM 0.238*** - 0.238*** 

 

หมายเหตุ: ***  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001,  **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05,  
a
 Standardized coefficients (Beta) 

 

 เม่ือพิจารณาจากค่าสถิติท่ีไดจ้ากภาพท่ี 4.6 ตารางท่ี 4.29 และตารางท่ี 4.30 จากการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structure equation model: SEM) ซ่ึงปรับเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม ท าให้
จ  าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการปฏิบติังาน โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1a: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบั
บุคคล 

 สมมติฐานท่ี 1b: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดับ
องคก์าร 

 สมมติฐานท่ี 2: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์าร 

 สมมติฐานท่ี 3: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 สมมติฐานท่ี 4a: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล 

 สมมติฐานท่ี 4b: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร 

 สมมติฐานท่ี 5: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 สมมติฐานท่ี 6a: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล 

 สมมติฐานท่ี 6b: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร 
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 ผลจากการวเิคราะห์ดว้ยสมการโครงสร้างซ่ึงปรับเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมมีความแตกต่าง
จากโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบและสมมติฐานการวิจยัก่อนการปรับพอสมควร โดยเฉพาะ
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าอิทธิพลขององคป์ระกอบระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ท่ีมีต่อผล
การปฏิบติังาน (PM) (ซ่ึงแยกเป็นผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงาน
ระดบัองคก์าร (OrgPM)) เม่ืออิงเขา้กบัขอ้สมมติฐานท่ีปรับเปล่ียนเพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์ดงักล่าว
สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1a , 1b, 2, 4a, 4b, 5, 6a และ 6b โดยไม่สนบัสนุนเพียงสมมติฐานท่ี 3 โดยพบวา่ 
ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS)  มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) 
(สนบัสมมติฐานท่ี 1a) แมจ้ะเป็นไปในทางลบก็ตาม และระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS)  
มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองค์การ (OrgPM) (สนบัสมมติฐานท่ี 1b)  โดยระบบการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน (PMS) ยงัคงไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) เช่นเดิม  (ไม่สนบัสนุน
สมมติฐานท่ี 3)  และระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ยงัคงมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรม
องคก์าร (OCL) ในระดบัสูง (สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 2) และยงัคงพบวา่วฒันธรรมองคก์าร (OCL) มี
อิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM)  ในระดบัค่อนขา้งสูง (สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 5) โดยความ
ผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ในฐานะตวัแปรตน้นั้น มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) 
ในระดบัค่อนขา้งสูง (สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 6a)  และความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ในฐานะตวั
แปรตน้นั้น มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) (สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 6b) และ
ดว้ยอิทธิพลของความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) ท่ีมีต่อทั้งผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) 
และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM)  ในทางตรงดงักล่าว ส่งผลให้วฒันธรรมองคก์าร (OCL) 
มีอิทธิพลทางออ้มต่อทั้งผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร 
(OrgPM)  ไปดว้ย (สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 4a  และ  4b ตามล าดบั)  โดยมีความผกูพนัต่อองคก์าร 
(OCM) ท าหน้าท่ีเป็นตวัแปรคัน่กลาง  แมว้ฒันธรรมองค์การ (OCL) จะไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อผล
การปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) ก็ตาม 

 โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานซ่ึงปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวเิคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังาน ไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี  1a: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบั
บุคคล (สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี  1b: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบั
องคก์าร (สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี  2: ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับวฒันธรรม
องคก์าร (สนบัสนุน) 
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 สมมติฐานท่ี  3: ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องคก์าร (ไม่สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี  4a: วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล (เป็น
อิทธิพลทางออ้มผา่นทางความผกูพนัต่อองคก์าร) (สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี  4b: วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองค์การ (เป็น
อิทธิพลทางออ้มผา่นทางความผกูพนัต่อองคก์าร) (สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี  5: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร (สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี  6a: ความผูกพนัต่อองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 
(สนบัสนุน) 
 สมมติฐานท่ี 6b: ความผูกพนัต่อองค์การมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดับองค์การ 
(สนบัสนุน) 
 

 4.6.2 การเปรียบเทยีบค่าอทิธิพลและความสัมพนัธ์ของแต่ละองค์ประกอบทีม่ีต่อกนั 

  ระหว่างกลุ่มตัวอย่างสํานักงานใหญ่และกลุ่มตัวอย่างในส่วนภูมิภาค ภายใต้โมเดล 

  สมการโครงสร้างเดียวกนั 

 เพื่อสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการศึกษาท่ีตอ้งการเปรียบเทียบองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลการปฏิบติังานระหว่างกลุ่มบุคลากรซ่ึงสังกดัส านกังานใหญ่ (กรุงเทพ) และกลุ่มบุคลากรใน
ส่วนภูมิภาคอนัมีลกัษณะงานท่ีต่างกนั ผูว้ิจยัจึงด าเนินการแยกขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด โดยแบ่งเป็น
ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งสังกดัส านกังานใหญ่จ านวน 365 ชุด และขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งของบุคลากรใน
ส่วนภูมิภาคจ านวน 631 ชุด มาประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล  
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ภาพที ่4.7 โมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวิเคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังาน 

 (แสดงค่าแบบมาตรฐาน) กลุ่มตวัอยา่งส านกังานใหญ่ (n = 365) 

หมายเหตุ:    คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    คือ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ภาพที ่4.8 โมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวิเคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังาน 

 (แสดงค่าแบบมาตรฐาน) กลุ่มตวัอยา่งส่วนภูมิภาค (n = 631) 

หมายเหตุ:    คือ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    คือ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่4.31 ค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้าง 

 ซ่ึงวเิคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังานโดยเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ดชันี เกณฑ ์

กลุ่มประชากร 

ทั้งหมด (996) สนง.ใหญ่ (365) ส่วนภูมิภาค (631) 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

ดชันีความเหมาะสมแบบสมบูรณ์ (Absolute fit indices) 

D 2
 p-value > 0.05 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.000 ไม่ผา่นเกณฑ ์

D 2
/df D 2

/df ≤ 5 2.968 ผา่นเกณฑ ์ 1.801 ผา่นเกณฑ ์ 2.546 ผา่นเกณฑ ์

RMR RMR ≤ 5 0.032 ผา่นเกณฑ ์ 0.034 ผา่นเกณฑ ์ 0.036 ผา่นเกณฑ ์

RMSEA RMSEA ≤ 0.05 0.044 ผา่นเกณฑ ์ 0.047 ผา่นเกณฑ ์ 0.050 ผา่นเกณฑ ์

PCLOSE PCLOSE > 0.05 1.000 ผา่นเกณฑ ์ 0.861 ผา่นเกณฑ ์ 0.588 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมแบบส่วนเพิม่ (Incremental fit indices) (หรือ Baseline comparisons) 

TLI TLI  ≤  0.90 0.910 ผา่นเกณฑ ์ 0.894 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.893 ไม่ผา่นเกณฑ ์

CFI CFI ≤  0.90 0.921 ผา่นเกณฑ ์ 0.907 ผา่นเกณฑ ์ 0.906 ผา่นเกณฑ ์

ดชันีความเหมาะสมด้านความประหยดั (Parsimony fit indices) 

GFI GFI  ≤  0.90 0.910 ผา่นเกณฑ ์ 0.866 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 0.885 ไม่ผา่นเกณฑ ์

PNFI PNFI > 6 0.781 ผา่นเกณฑ ์ 0.718 ผา่นเกณฑ ์ 0.754 ผา่นเกณฑ ์

HOELTER HOELTER > 200 370 ผา่นเกณฑ ์ 223 ผา่นเกณฑ ์ 273 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางที ่4.32 ค่าประมาณการของพารามิเตอร์ในโมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวเิคราะห์ 

 โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังานโดยเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 

 

จาก 

ตวัแปร 

ถึง 

ตวัแปร 

Regression weight
a 

Standardized regression 

weight
b 

Estimate p 

ทั้งหมด  สนง.
ใหญ่  

ส่วน
ภูมิภาค  

ทั้งหมด  สนง.
ใหญ่  

ส่วน
ภูมิภาค  

ทั้งหมด  สนง.
ใหญ่  

ส่วน
ภูมิภาค  

PMS IndvPM -0.285 -0.18 -0.459 0.042 0.483 0.010 -0.393 -0.276 -0.589 

PMS OrgPM 0.603 1.295 0.116 0.007 0.010 0.650 0.353 0.795 0.067 

PMS OCM -0.179 -0.376 -0.104 0.230 0.364 0.498 -0.186 -0.301 -0.118 

OCL InvPM 0.455 0.566 0.568 0.057 0.278 0.041 0.408 0.483 0.515 

OCL OrgPM 0.426 -0.853 1.129 0.262 0.386 0.009 0.162 -0.291 0.462 

OCL OCM 1.173 2.028 0.896 *** 0.017 0.001 0.789 0.901 0.720 

OCM IndvPM 0.657 0.362 0.816 *** *** *** 0.874 0.694 0.921 

OCM OrgPM 0.422 0.285 0.431 *** 0.019 *** 0.238 0.219 0.220 

 
Squared multiple correlations (R

2
) 

                                                                IndvPM OrgPM OCM 

                                                               ทั้งหมด 0.866 0.449 0.389 

                                                               ส านกังานใหญ่ 0.756 0.443 0.400 

                                                               ส่วนภูมิภาค 0.910 0.463 0.378 

ตวัแปร ตวัแปร 

Covariances 
Correlations (r) 

Estimate p 

ทั้งหมด  สนง.
ใหญ่  

ส่วน
ภูมิภาค  

ทั้งหมด  สนง.
ใหญ่  

ส่วน
ภูมิภาค  

ทั้งหมด  สนง.
ใหญ่  

ส่วน
ภูมิภาค  

PMS  OCL 0.062 0.064 0.06 *** *** *** 0.913 0.928 0.907 

 

หมายเหตุ: ***  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001, **  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, 
a
 Unstandardized coefficients (β), 

 b
 Standardized coefficients (Beta) 
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ตารางที ่4.33 ค่าอิทธิพลในโมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงวเิคราะห์โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังาน 

 เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตวัแปร ตวัแปร 

ค่าอทิธิพลมาตรฐาน (Standardized effects
a
) 

ทางตรง (Direct) ทางอ้อม (Indirect) รวม (Total) 

ทั้ง 

หมด 

สนง.
ใหญ่ 

ส่วน
ภูมิภาค 

ทั้ง 

หมด 

สนง.
ใหญ่ 

ส่วน
ภูมิภาค 

ทั้ง 

หมด 

สนง.
ใหญ่ 

ส่วน
ภูมิภาค 

PMS IndvPM -0.393
*
 -0.276 -0.589

*
 -0.162 -0.209 -0.109 -0.555 -0.484 -0.698 

PMS OrgPM 0.353
**

 0.795
*
 0.067 -0.044 -0.066 -0.026 0.308 0.729 0.041 

PMS OCM -0.186 -0.301 -0.118 - - - -0.186 -0.301 -0.118 

OCL IndvPM 0.408 0.483 0.515
*
 0.689

*** 
0.626

*** 
0.662

*** 
1.097 1.109 1.177

*
 

OCL OrgPM 0.162 -0.291 0.462
**

 0.188
*** 

0.198
*** 

0.158
***

 0.350 -0.094 0.620
** 

OCL OCM 0.789
***

 0.901
*
 0.720

**
 - - - 0.789

*** 
0.901

* 
0.720

**
 

OCM IndvM 0.874
***

 0.694
***

 0.921
***

 - - - 0.874
*** 

0.694
*** 

0.921
*** 

OCM OrgPM 0.238
***

 0.219
*
 0.220

***
 - - - 0.238

*** 
0.219

*
 0.220

*** 

 

หมายเหตุ: ***  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001,  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05, 
a
 Standardized coefficients (Beta) 

 

 ภายใตโ้มเดลสมการโครงสร้างซ่ึงปรับเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยการน าเขา้ขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัอนัไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่งในส่วนส านกังานใหญ่ (n=365) และกลุ่มตวัอยา่ง
ในส่วนภูมิภาค (n=631) ดงัปรากฏในภาพท่ี 4.7 และ 4.8 ตามล าดบันั้น ในเบ้ืองตน้เม่ือพิจารณาถึง
ค่าความสอดคลอ้งของโมเดลตามตารางท่ี 4.31 พบวา่ขอ้มูลทั้ง 2 ชุดดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั
โมเดลในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั โดยค่าความสอดคลอ้งของชุดขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของส านกังาน
ใหญ่มีค่าดีกวา่เล็กนอ้ย  
 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอิทธิพลและความสัมพนัธ์ภายใตก้รอบโมเดลสมการ
โครงสร้างซ่ึงปรับเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมตาม ภาพท่ี 4.7 และ 4.8 รวมถึง ตารางท่ี 4.32 และ 4.33  

ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งส านกังานใหญ่และกลุ่มตวัอยา่งในส่วนภูมิภาค ปรากฏวา่ในภาพรวมค่าอิทธิพล
และความสัมพนัธ์มีความแตกต่างกนัในบางส่วน โดยเฉพาะค่าอิทธิพลของระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน (PMS) ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร 
(OrgPM) รวมถึงค่าอิทธิพลทางตรงของวฒันธรรมองค์การ (OCL)  ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานระดบั
บุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) 
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 ในส่วนท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งเห็นไดช้ดัคือค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหาร
ผลการปฏิบติังาน (PMS) และวฒันธรรมองคก์าร (OCL) ซ่ึงมีค่ามากกวา่ .90 เล็กนอ้ยทั้งสองกลุ่ม
ตวัอยา่ง รวมถึงค่าอิทธิพลของวฒันธรรมองคก์าร (OCL) ท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ท่ีมี
เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั แมจ้ะมีระดบัท่ีต่างกนับา้งก็ตาม โดยพบว่าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างใน
ส านกังานใหญ่มีค่าอิทธิพลเหนือกวา่กลุ่มตวัอยา่งในส่วนภูมิภาคท่ี .90 และ .72 ตามล าดบั ค่าอิทธิพล
ของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ทั้งสองกลุ่ม
ตวัอยา่งก็เป็นไปในทิศทางลบและยงัไม่มีความชดัเจนทางสถิติเช่นเดียวกนั ส่วนค่าอิทธิพลของท่ีมี
ต่อความผูกพนัต่อองคก์าร (OCM) ท่ีมีต่อทั้งผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการ
ด าเนินงานระดบัองค์การ (OrgPM) ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยน่าสนใจวา่ค่าอิทธิพลตวัน้ีใน
กลุ่มตวัอย่างของส่วนภูมิภาคมีค่าสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างในส านกังานใหญ่อย่างเห็นไดช้ัดคือท่ี .92 

และ .69 ตามล าดบั 

 ส่วนท่ีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัคือค่าอิทธิพลทางตรงจากวฒันธรรมองคก์าร (OCL) ท่ีส่ง
ถึงผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) ท่ีพบวา่ในกลุ่มตวัอยา่งของส่วนภูมิภาคนั้นเป็นไปใน
ทิศทางบวกและมีค่าอยูท่ี่ .46 อยา่งมีนยัส าคญั ในขณะท่ีภายในกลุ่มตวัอยา่งของส านกังานใหญ่ค่า
อิทธิพลดงักล่าวกลบัเป็นไปในทิศทางลบท่ี .29 ถึงแมจ้ะยงัไม่มีความชดัเจนทางสถิติมารองรับก็ตาม 
นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างของค่าอิทธิพลของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานระดบัองค์การ (OrgPM) ท่ีแมจ้ะส่งผลไปในทิศทางเดียวกนั แต่มีขนาดของอิทธิพล
ต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั โดยพบวา่เป็นกลุ่มตวัอยา่งในฝ่ังของส านกังานใหญ่ท่ีมีค่าอิทธิพลค่อนขา้ง
สูงท่ี .80 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีแทบไม่พบค่าอิทธิพลดงักล่าวในกลุ่มตวัอยา่งในฝ่ัง
ของส่วนภูมิภาค 

 ทั้งน้ี พบวา่ภายใตก้รอบโมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงปรับเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยแยก
ระดบัผลการปฏิบติังานนั้น พบวา่กลุ่มขอ้มูลจากทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง มีความสามารถในการท านาย
หรืออธิบายความผนัแปรขององคป์ระกอบท่ีอยูใ่นฐานะตวัแปรตามในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั โดยพบว่า
ชุดขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งในส่วนภูมิภาคมีอ านาจในการท านายหรือสามารถอธิบายความผนัแปร
ขององคป์ระกอบดา้นผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) อยูใ่นระดบัสูงท่ีร้อยละ 91 ซ่ึงมากกวา่
ชุดขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งในส านกังานใหญ่ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 76 ส่วนองคป์ระกอบดา้นผลการด าเนินงาน
ระดบัองคก์าร (OrgPM) นั้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีอ านาจในการท านายหรือสามารถอธิบาย
ความผนัแปรใกลเ้คียงกนัท่ีร้อยละ 45 เช่นเดียวกนักบัองคป์ระกอบดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) 
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 สามารถอธิบายหรือท านายไดใ้กลเ้คียงกนัท่ีร้อยละ 40 
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 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานนั้น สามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 4.34 ซ่ึงในภาพรวมถือ
วา่ไดผ้ลการทดสอบท่ีใกลเ้คียงกนั แต่มีบางส่วนท่ีมีความต่างกนัระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งทั้งสอง ทั้งน้ี 
จะไดก้ล่าวถึงอีกคร้ังในส่วนของการสรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

 

ตารางที ่4.34  สรุปผลการทดสอบตามสมมติฐานการวจิยั โดยเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 

 

สมมตฐิาน 

ผลการทดสอบ 

สนง.
ใหญ่ 

ส่วน
ภูมภิาค 

1a: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล   

1b:  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร   

2: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์าร   

3:  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร   

4a: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล *  

4b: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินระดบัขององคก์าร *  

5:  วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร   

6a: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล   

6b: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร   

 

หมายเหตุ: สัญลกัษณ์    หมายถึง  สนบัสนุนสมมติฐาน,   หมายถึง  ไม่สนบัสนุนสมมติฐาน 

 *  คือ ไม่มีอิทธิพลทางตรงแต่มีอิทธิพลทางออ้มผา่นทางความผกูพนัต่อองคก์าร 



 

บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 ในบทน้ีผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัพร้อมอภิปรายผลการ
วิเคราะห์ดงักล่าว รวมถึงขอ้จ ากดัในการวิจยั และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งในแง่ของการ
วจิยัในอนาคตและขอ้เสนอแนะส าหรับการบริหาร โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 

5.1  สรุปผลการวจิัย 

 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structure equation model: SEM) 

ตามกรอบแนวคิดและสมมติฐาน รวมถึงการวเิคราะห์เพิ่มเติมดว้ยการปรับโมเดลสมการโครงสร้าง
โดยแยกระดบัผลการปฏิบติังานออกเป็นผลการปฏิบติังานระดบับุคคลและผลการด าเนินงานระดบั
องค์การ  รวมถึงการแยกกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มส านกังานใหญ่ (n=365) และกลุ่มส่วนภูมิภาค 
(n=631) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบและอภิปรายผลนั้น สามารถสรุปผลการทดสอบตาม
สมมติฐานการวจิยัตามตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1  ตารางสรุปผลการทดสอบตามสมมติฐานการวจิยั 

 

สมมตฐิาน 
ผลการ
ทดสอบ 

หมายเหตุ 

1:  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน  - 

 
1a: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

      ระดบับุคคล 
 

มีอิทธิพลทางลบ 

 
1b: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน 

      ระดบัองคก์าร 
 

- 

2:  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์าร  - 

3:  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  - 

4:  วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน  ไม่มีอิทธิพลทางตรง
แต่มีอิทธิพลทางออ้ม
ผ่านทางความผูกพนั
ต่อองคก์าร 

 4a: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล  

 
4b: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลเชิงต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร  

5:  วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  - 

6:  ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน  - 

 6a: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล  - 

 
6b: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานระดบั 

      องคก์าร 
 

- 

 

หมายเหตุ:  สัญลกัษณ์    หมายถึง  สนบัสนุนสมมติฐาน,   หมายถึง  ไม่สนบัสนุนสมมติฐาน 

 

 ในภาพรวมของโมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงเป็นทั้งเคร่ืองมือวดัและอธิบายปัจจยัเชิงสาเหตุนั้น
มีค่าความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบวิจยัและข้อ
สมมติฐานหลกัมีอ านาจในการท านายหรืออธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามในส่วนของผลการ
ปฏิบติังาน (Performance: PM) ท่ีร้อยละ 62 ส่วนความผกูพนัต่อองคก์าร (Organizational commitment: 

OCM) นั้น อยูท่ี่ร้อยละ 39 
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 ทั้งน้ี เพื่อคน้หาค่าสถิติท่ีชดัเจนข้ึน ผูว้ิจยัไดป้รับโมเดลสมการโครงสร้างดงักล่าวเล็กนอ้ย 
โดยแยกผลการปฏิบติังาน (PM) ออกเป็นผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (Individual performance: 

IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (Organizational performance: OrgPM) ในเบ้ืองตน้
พบว่าค่าความสอดคลอ้งของโมเดลอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีข้ึนเล็กน้อย และโมเดลท่ีปรับแลว้มีอ านาจในการ
ท านายหรือสามารถอธิบายความผนัแปรของผลการปฏิบติังานระดบับุคคลท่ีร้อยละ 87 ผลการ
ด าเนินงานระดบัองคก์ารท่ีร้อยละ 45 โดยยงัคงพยากรณ์ความผกูพนัต่อองคก์ารไดท่ี้ร้อยละ 39 เท่าเดิม 

 เม่ือน าโมเดลท่ีปรับปรุงเพิ่มเติมดงักล่าวมาวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยแยกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น
กลุ่มบุคลากรในส านกังานใหญ่ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนุน และกลุ่มบุคลากรในส่วนภูมิภาคซ่ึง
โดยมากเป็นฝ่ายปฏิบติัการหลกั ในเบ้ืองตน้ผลการทดสอบค่าความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษถื์อวา่มีความกลมกลืนทั้งสองกลุ่มขอ้มูล และพบวา่โมเดลมีความสามารถในการท านาย
หรืออธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามอย่างผลการปฏิบติังานระดบับุคล ผลการด าเนินงาน 
ระดบัองค์การ และความผูกพนัต่อองค์การ อยู่ในระดบัที่ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างในภาพรวม 
โดยภายใตโ้มเดลสมการโครงการท่ีปรับปรุงเพิ่มเติมน้ี ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งในสังกดัส านกังาน
ใหญ่มีความสามารถในการท านายค่าความผูกพนัต่อองค์การไดดี้กว่าท่ีร้อยละ 40 ส่วนดา้นผลการ
ปฏิบติังานทั้งในระดบับุคลและระดบัองค์การนั้น กลุ่มขอ้มูลจากบุคลากรในส่วนภูมิภาคสามารถ
พยากรณ์ไดดี้กวา่ท่ีร้อยละ 91 และ ร้อยละ 46 ตามล าดบั ในส่วนของรายละเอียดเก่ียวกบัค่าอิทธิพล
และค่าความ สัมพนัธ์ตามขอ้สมมติฐานในการวจิยันั้น สามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

5.2  อภิปรายผลการวจิัย 

 

 5.2.1 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกบัผลการปฏิบัติงาน 

 สมมติฐานท่ี  1: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 สมมติฐานท่ี  1a: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบั
บุคคล 

 สมมติฐานท่ี  1b: ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบั
องคก์าร 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวมของ กปภ. (n=996) ปรากฏวา่ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน (PMS) ไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน (PM) อยา่งไรก็ตาม เม่ือปรับปรุงรูปแบบของ
โมเดลสมการโครงสร้าง โดยแยกผลการปฏิบติังานออกเป็นผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) 

และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) แลว้ท าการวิเคราะห์โดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งใน
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ภาพรวมเช่นเดียวกนั ปรากฏว่าในภาพรวมของการประปาส่วนภูมิภาค ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานกลบัส่งผลต่อผลการปฏิบติังานทั้งสองส่วนอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม ค่าอิทธิพลต่อ
ผลการปฏิบติังานระดบับุคคลกลบัมีค่าเป็นลบท่ี .39 ขดักบัสมมติฐานย่อยท่ีตั้งไว ้ส่วนค่าอิทธิพลต่อ
ผลการด าเนินงานระดบัองคก์ารนั้นเป็นไปในทางบวกท่ี .35 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานยอ่ยท่ีวางไว ้

 เม่ือน าเอาตวัแบบท่ีปรับปรุงดงักล่าวมาวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยการแยกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรในส านกังานใหญ่ (n=365) และกลุ่มบุคลากรในส่วนภูมิภาค (n=631) 

ผลการวเิคราะห์ท าใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ในส่วนของส านกังานใหญ่นั้น ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองค์การเป็นอย่างมาก โดยมีค่าอิทธิพลอยู่ท่ี .80 
อยา่งมีนยัส าคญั ส่วนค่าอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคลนั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกบักลุ่ม
ตวัอย่างในภาพรวมคืออยู่ในเชิงลบท่ี .28 แต่กลบัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติแต่อย่างใด ในขณะท่ีผล
การวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างในส่วนภูมิภาค แม้จะมีทิศทางท่ีสอดคล้องกับกลุ่มตวัอย่างใน
ภาพรวมและในส่วนของส านกังานใหญ่ แต่กลบัพบวา่ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพล
เชิงลบต่อผลการปฏิบติังานในระดบับุคคลอย่างมีนยัส าคญัท่ี .59 และแทบไม่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานระดบัองคก์าร 

 เม่ือน ารายละเอียดดงักล่าวมาพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มประชากรจะเห็นไดว้า่ระบบการ
บริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคลและผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั (แมจ้ะมีทิศทางท่ีต่างกนั) ซ่ึงบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Koonmee 

(2009) ซ่ึงศึกษาในบริบทของหน่วยงานราชการท่ีหลากหลาย อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเฉพาะใน
บริบทของกลุ่มบุคลากรในส านกังานใหญ่จะพบวา่ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีปรับปรุงใหม่
ของ กปภ. สามารถยกระดบัผลการด าเนินงานระดบัองคก์ารให้ดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั อย่างไรก็ตาม 
ขอ้เปรียบเทียบท่ีแตกต่างอย่างส าคญัคือค่าอิทธิพลทางลบท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานในระดบับุคคล 
ทั้งยงัขดักบัผลการศึกษาของ วชัรพงษ ์อินทรวงศ ์(2552) ซ่ึงบอกวา่วิธีปฏิบติังานดา้นทรัพยากรมนุษย์
เช่น การประเมินผลการปฏิบติังาน การใหร้างวลัตามผลงาน การฝึกอบรมและพฒันา ลว้นมีอิทธิพล
ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายผูส้อนในบริบทของสถาบนัอุดมศึกษา แต่ผลการศึกษา
ช้ินน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ นงลกัษณ์ แสงมหาชยั (2552) บางส่วนท่ีบ่งบอกวา่ในบริบท
ของบริษทัมหาชนจ ากดัในประเทศไทย โครงสร้างรางวลันั้นมีอิทธิพลทางลบต่อผลลพัธ์ทางการ
บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ย สมรรถนะความสามารถและความผูกพนัต่อองค์การ
ของบุคลากร และเม่ือพิจารณาแบบแยกองค์ประกอบของผลลพัธ์ทั้งสองดงักล่าวแยกออกจากกนั 
กลบัพบว่า โครงสร้างระบบการให้รางวลักลบัไม่มีอิทธิพลต่อปัจจยัทั้งสองเลย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กลุ่มบุคลการของ กปภ. ในส านกังานใหญ่ซ่ึงเป็นฝ่ายสนบัสนุน 
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 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) 
แบบแยกปัจจยั พบวา่ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal: PA) และการพฒันา
ระดบับุคคล (Individual development: ID) มีค่าน ้ าหนกัปัจจยั (Factor loading) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่มี
อิทธิพลต่อระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ในระดบัท่ีสูงใกล้เคียงกนัท่ี .92 และ .95 

ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ เกรียงไกรยศ พนัธ์ุไทย (2552) ซ่ึงบอกวา่กิจกรรมดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยอ์ย่างการฝึกอบรมและการพฒันาต่างๆ ให้กบัพนักงานนั้น มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังานทั้งในระดบับุคคลและระดบัองคก์าร ในขณะท่ีการตั้งเป้าหมาย (Goal setting: GS) และ
ระบบการให้รางวลั (Reward system: RS) นั้น มีอิทธิพลต่อระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานใน
ระดบัรองลงมา โดยเป็นท่ีน่าสังเกตวา่เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มประชากรในส านกังานใหญ่และ
ส่วนภูมิภาค จะเห็นไดว้า่ในส่วนของส านกังานใหญ่นั้น การพฒันาระดบับุคคล (ID) ซ่ึงส่วนหน่ึง
เป็นกลไกสืบเน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (PA) นั้น สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ไดอ้ยา่งโดดเด่นท่ีร้อยละ 91 ในขณะท่ี ส่วนท่ีโดดเด่นท่ีสุด
ในการอธิบายความแปรปรวนของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ในส่วนภูมิภาคนั้นคือ
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน (PA) ท่ีร้อยละ 85 (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัส านกังานใหญ่ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 
84) อย่างไรก็ตาม ส่วนท่ีต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดัระหว่างทั้งสองกลุ่มดงักล่าวก็คือ ปัจจยัดา้นการ
ตั้งเป้าหมาย (GS) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอ่อนดอ้ยท่ีสุดในส่วนภูมิภาค โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ไดเ้พียงร้อยละ 54 ในขณะท่ีปัจจยัดา้นการตั้งเป้าหมาย 
(GS) ของส านักงานส่วนกลางนั้น สามารถอธิบายความแปรปรวนของระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน (PMS) ไดถึ้งร้อยละ 72 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจพอท่ีจะน ามาอภิปรายในท่ีน้ีคือ ปัจจยัดา้นการตั้งเป้าหมาย (GS) ซ่ึงต่างกนั
พอสมควรระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งในส านกังานใหญ่และส่วนภูมิภาคดงัไดก้ล่าวไปแลว้นั้น โดยเมื่อ
พิจารณาถึงระบบการตั้งเป้าหมายของการประปาส่วนภูมิภาคในภาพรวมนั้น ถือวา่การตั้งเป้าหมาย
มีความชดัเจนในระดบัองคก์าร ซ่ึงอิงเป้าหมายตลอดจนตวัช้ีวดัและค่าเกณฑ์วดัท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบับนัทึกขอ้ตกลงประเมินผลการด าเนินงานซ่ึง 
กปภ. ไดจ้ดัท าร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดงันั้น บนัทึกขอ้ตกลง
ประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว จึงเป็นปัจจยัท่ี กปภ. ให้ความส าคญัยิ่ง โดยได้น าเป้าหมาย
ตลอดจนตวัช้ีวดัและค่าเกณฑว์ดัดงักล่าวมาถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ารไล่เรียงกนั
จนถึงระดบับุคคลในท่ีสุด ซ่ึง กปภ. เรียกการประเมินผลการปฏิบติังานในส่วนน้ีวา่การประเมินผล
ส าเร็จของงานตามตวัช้ีวดั โดยน าเอารูปแบบของ Balanced scorecard มาประยุกตใ์ช ้โดยก าหนด
เป็นสัดส่วนท่ีร้อยละ 90 ของคะแนนการประเมินผลการปฏิบติังาน (อีกส่วนหน่ึงคือการประเมิน
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สมรรถนะความสามารถ (Competency) คิดเป็นสัดส่วนอีกร้อยละ 10 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการพฒันา
ระดบับุคลเป็นส าคญัซ่ึงจะได้อภิปรายในประเด็นถดัไป) และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในกระบวนการ
ถ่ายทอดตวัช้ีวดัดงักล่าวลงมาสู่ระดบับุคคลนั้น แทบไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือยอ่ยตวัช้ีวดัเกิดข้ึน 
ซ่ึงพอจะเขา้ใจไดว้่าเป็นเร่ืองยากในการแปลงเป้าหมายดงักล่าวให้ครอบคลุมทัว่ถึงทุกหน่วยงาน
และบุคคลอยา่งยติุธรรม และในทางปฏิบติัยิ่งยากข้ึนไปอีกในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบตวัช้ีวดัท่ี
เก่ียวขอ้งจากหน่วยงานท่ีกระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคให้เช่ือมโยงและสนองตอบต่อตวัช้ีวดัระดบัองคก์าร 
ในทางปฏิบติัจึงสะดวกกวา่ท่ีผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะยึดเอาเป้าหมายและตวัช้ีวดัผล
การด าเนินงานระดบัองคก์ารเป็นท่ีตั้ง ดว้ยเหตุดงักล่าวการแปลงเป้าหมายหรือตวัช้ีวดัระดบัองคก์ารสู่
ระดบัย่อยลงไปจึงแทบไม่เกิดข้ึน โดยเฉพาะหน่วยงานระดบั กปภ.สาขา ซ่ึงเป้าหมายและตวัช้ีวดั
โดยมากนั้นสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร ส่ิงท่ีปรากฏในทางปฏิบติัก็คือเป้าหมายและตวัช้ีวดั
ในระดบับุคคลก็คือเป้าหมายและตวัช้ีวดัระดบัองคก์ารนัน่เอง ดงันั้น ผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร
จึงถูกเนน้ย  ้าเป็นพิเศษ การติดตาม การประเมินผล และการทบทวน ถึงเป้าหมายและตวัช้ีวดัในการ
ปฏิบติังานดงักล่าว จึงส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานในภาพรวมขององคก์ารเป็นไปดว้ยดี ซ่ึงเห็นไดช้ดั
จากทศันะของกลุ่มตวัอยา่งในส านกังานซ่ึงเป็นส่วนท่ีก าหนดรูปแบบและวิธีการในการติดตามและ
รวบรวมขอ้มูลด้านประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม ซ่ึงค่าอิทธิพลของระบบการบริหารผล
การปฏิบติังาน (PMS) ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งสูงคือ 
.80 ในขณะท่ีแทบไม่พบค่าอิทธิพลดงักล่าวในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งสายปฏิบติัการอยา่งส่วนภูมิภาค 
ซ่ึงไร้นยัส าคญัทางสถิติและปรากฏค่าอิทธิพลเพียง .07 เท่านั้น 

 ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ แมเ้ป้าหมายการด าเนินงานต่างๆ ภายในองคก์ารจะมีความชดัเจน
และเขา้ใจง่าย รวมถึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ในระดบัองค์การ แต่ค่าความสัมพนัธ์
ระหว่างการตั้งเป้าหมายกบัการบริหารผลการปฏิบติังานในบริบทของส่วนภูมิภาคนั้นกลบัต ่ากว่า
ส่วนของส านกังานใหญ่อยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงส่วนหน่ึงคงเป็นเพราะหน่วยงานในส านกังานใหญ่เป็น 
ผูก้  าหนดนโยบายและเป้าหมายดงัไดก้ล่าวไปบา้งแลว้ รวมถึงประเด็นส าคญัถดัมาซ่ึงสืบเน่ืองต่อไป
ถึงระบบการประเมินผลการปฏิบติังานและระบบการให้รางวลั โดยแมก้ารประเมินผลการปฏิบติังาน
จะท าไดโ้ดยสะดวกและเป็นไปในทางเดียวกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นระดบัองค์การ แต่ด้วยวิธีการ
ดงักล่าวผลท่ีตามมาอย่างเล่ียงไม่ไดคื้อเป้าหมายและตวัช้ีวดัในการท างานของแต่ละบุคคลภายใน
หน่วยงานนั้นแทบไม่มีความแตกต่างกนั ท าให้ยากท่ีจะแยกแยะและเปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน
ของแต่ละบุคคล อาจกล่าวไดว้า่ภายใตก้รอบระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ของ กปภ. เป็นไปไดย้ากมากท่ีจะแยกแยะและจดัเรียงล าดบัของผูท่ี้ท  างานท างานดีมีความพยายาม
ออกจากผูที้่ท  างานไดใ้นเกณฑ์มาตรฐานหรือต ่ากว่า และดูเหมือนว่าปัญหาน้ีส่งผลกระทบต่อ
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ส่วนภูมิภาคซ่ึงตวัช้ีวดัในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัเป้าหมายและตวัช้ีวดัระดบั
องคก์ารมากกวา่ส่วนของส านกังานใหญ่ ดว้ยแนวทางการกระจายและถ่ายทอดเป้าหมายในองคก์าร
ท่ีก าหนดมาจากเบ้ืองบนโดยพนกังานแทบไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดหรือต่อรอง แมเ้ป้าหมายจะ
มีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัเป้าขององคก์ารในภาพรวมเพียงใด แต่หากเป็นเป้าหมายท่ียากจะ
ส าเร็จไดย้อ่มไม่อาจน าไปสู่ผลการปฏิบติังานท่ีดีไดต้ามหลกัการตั้งเป้าหมายของ Locke and Latham 

(1980) และ Punnett, Carbin and Greenidge (2007) ดงัผลการวิเคราะห์ทางสถิติของบุคลากรใน
ส่วนภูมิภาคท่ีบ่งช้ีว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ท่ีใช้อยู่ส่งอิทธิผลทางลบต่อผล
การปฏิบติังานในระดบับุคคล (IndvPM)โดยมีค่าอิทธิพลอยูท่ี่ -.59 ในขณะท่ีบุคลากรในส านกังาน
ใหญ่นั้น แมค้่าอิทธิพลดงักล่าวจะยงัไม่มีความชดัเจนทางสถิติมายืนยนั แต่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
คือ -.28 

 ในท่ีน้ี เม่ือระบบท่ีเป็นทางการอยา่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังานไม่อาจแยกแยะและ
ตดัสินผลการปฏิบติังานได ้ผูว้ิจยัจึงตั้งขอ้สังเกตวา่ปัจจยัทางวฒันธรรมน่าจะเขา้มามีบทบาทเสริม
ทั้งในส่วนของการประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบการให้รางวลั รวมถึงการพฒันาระดบับุคคล 
ทั้งน้ีพิจารณาในเบ้ืองตน้ไดจ้ากค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) 
และวฒันธรรมองคก์าร (OCL) ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงท่ี .90 ในกลุ่มบุคลากรภาพรวมรวมถึงส่วนภูมิภาค 
และยิ่งสูงข้ึนในส่วนส านักงานใหญ่ท่ี .93 ยิ่งระบบการบริหารผลการปฏิบติังานอยู่ในช่วงการ
ปรับเปล่ียนและยงัมีช่องวา่งบางประการ วฒันธรรมองคก์ารซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสั่งสม มีแนวทางปฏิบติั และ
ถ่ายทอดกนัมาเป็นระยะเวลานานย่อมเข้ามามีบทบาทในระดับสูงมากกว่าภาวะปกติ ซ่ึงจะได้
อภิปรายในประเด็นน้ีเป็นการเฉพาะต่อไป 

 อีกประเด็นท่ีน่าสนใจในส่วนของระบบการบริหารผลการปฏิบติังานก็คือระบบการให้
รางวลั แมใ้นองคป์ระกอบน้ีผูว้ิจยัยกเอาเฉพาะส่วนท่ีจบัตอ้งไดแ้ละเห็นไดช้ดัอย่างแรงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic reward) เช่น การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง การช่ืนชมยกย่อง รวมถึงค่าตอบแทนจูงใจ 
อย่างไรก็ตาม ดว้ยขอ้กงัวลในการจดัเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัมิไดเ้น้นหนกัไปท่ีค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน
โดยตรง และเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีประเด็นค าถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนจูงใจโดยตรงอยา่งรูปแบบและ
วิธีการจ่ายเงินโบนสันั้น ไม่สามารถน ามาเขา้รูปสมการโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์ได้ เน่ืองจาก
เหตุผลทางความเช่ือมัน่และคุณภาพของแบบวดัทางสถิติ จึงเป็นการยากที่ผูว้ิจยัจะอภิปรายผล
โดยเปรียบเทียบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งงานของ Koonmee (2009) ท่ีตั้งขอ้สังเกตวา่รางวลัท่ีเป็นตวัเงิน
ในระบบราชการของไทยนั้น แมผ้ลกระทบทางสถิติยงัไม่ชดัเจนมากนกั แต่พอจะสรุปไดว้่าช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของระดบัหน่วยงาน รวมถึงช่วยยกระดบัการปฏิบติังานได ้โดยมีผล
ต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์ารมากกวา่ระดบับุคคล 
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 ทั้งน้ี ในภาพรวมของบุคลากรของการประปาส่วนภูมิภาคพบวา่ระบบรางวลั (RS) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ไดใ้นระดบัปานกลางท่ีร้อยละ 64 

และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่เม่ือพิจารณาเฉพาะบุคลากรในส่วนของส านกังานใหญ่จะเห็นวา่ระบบการให้
รางวลั (RS) มีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
(PMS) นอ้ยท่ีสุดจากทั้ง 4 ปัจจยั ในส่วนน้ีพอจะอภิปรายในทางหลกัการไดด้ว้ยหลกัการให้รางวลั
ตามทฤษฎีความคาดหวงั ทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานของ นงลกัษณ์ แสงมหาชยั (2552) ท่ีพบวา่โครงสร้าง
รางวลันั้นมีอิทธิพลทางลบต่อสมรรถนะความสามารถและความผูกพนั นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัเช่ือว่า
สภาพสังคมและพื้นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ซ่ึงอยูใ่นเมืองหลวงอยา่งกรุงเทพฯ ซ่ึงยอ่มเล่ียงไม่ไดท่ี้
บุคลากรในพื้นท่ีจะเปรียบเทียบปัจจยัดา้นค่าครองชีพและเศรษฐกิจกบัองคก์ารและบุคคลในสาขา
วชิาชีพท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีควรน ามาพิจารณาประกอบเพื่ออธิบายผลการวิเคราะห์
ท่ีเกิดข้ึน 

 ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์พอจะน ามาอภิปรายไดซ่ึ้งโนม้เอียงไปในทิศทางเดียวกบัผลสรุปจาก
งานวิจยัช้ินดงักล่าวคือ คะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงแมมี้แนวโน้มคงท่ีทั้งก่อนและหลงัจาก
น าเอาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานระบบใหม่มาใชเ้ม่ือปี 2552 แต่โดยรวมถือวา่ผลประกอบ
อยู่ในขั้นที่ดีและมีการจ่ายเงินโบนสัจ่ายให้กบัพนกังานในอตัราที่สูงข้ึนทุกปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาช้ินน้ีบางส่วนดงัไดก้ล่าวไปแลว้ 

 ส่วนปัจจยัดา้นการพฒันาระดบับุคคล (ID) นั้น ในภาพรวมถือว่ามีความสามารถในการ
อธิบายความแปรปรวนของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ไดใ้นระดบัสูงท่ีร้อยละ 85 

ทั้งน้ี ผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่การพฒันาระดบับุคคลเป็นส่ิงท่ีระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารสนบัสนุนของหน่วยงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล) ของการประปาส่วนภูมิภาค 
ในปัจจุบนัใหค้วามส าคญั โดยน าเอาหลกัการประเมินแบบสมรรถนะความสามารถ (Competency) 

มาประยุกต์ใช้ แยกส่วนออกมาจากระบบการประเมินผลการปฏิบติังานหลกัซ่ึงใช้การถ่ายทอด
เป้าหมายในรูปแบบของ Balanced scorecard มาประยุกต์ใช้ดงัไดก้ล่าวไปแลว้นั้น ระบบที่แยก
ออกมาจากการประเมินผลงานตามการถ่ายทอดตวัช้ีวดัที่ส าคญั (KPIs) อาจเรียกไดว้่าระบบการ
บริหารผลการปฏิบติังานท่ีเน้นไปในด้านพฤติกรรมท่ีคาดหวงั ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการพฒันาระดบั
บุคคลท่ีเรียกวา่แผนการพฒันาระดบับุคคล (Individual development plan: IDP) ทั้งน้ี การใชร้ะบบ
ผสมดงักล่าวยอ่มคาดหวงัผลท่ีเป็นเลิศทั้งในดา้นการบริหารผลการปฏิบติังานและการพฒันาบุคลากร
ไปพร้อมกนั อยา่งไรก็ตาม ยอ่มท าให้รูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานมีความซบัซ้อนยากจะ
เขา้ใจ ผนวกกบัการน าเอาคะแนนทั้งสองส่วนไปผูกโยงกบัการให้รางวลัในรูปแบบของค่าตอบแทน
อยา่งการข้ึนเงินเดือน การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งดว้ยแลว้ ยิ่งท าให้เป้าหมายในการประเมินผลเพื่อ
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การพฒันาบุคลากรของการประเมินโดยอิงสมรรถนะความสามารถถูกเบียดบงั ปัญหาอีกประการ
หน่ึงท่ีอาจท าให้ระบบการพฒันาบุคคลากรซ่ึงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเชิงนโยบายและวางแผน
ถูกรวมศูนยอ์ยูก่บัส านกังานใหญ่และท างานเป็นเอกเทศแยกออกจากฝ่ายปฏิบติัการในภูมิภาคไม่
อาจประสานเช่ือมโยง สนองตอบสนบัสนุนต่อระบบการบริหารผลการปฏิบติังานไดอ้ยา่งทนัท่วงที
และตรงกบัความตอ้งการของหน่วยงานในนามของผูป้ระเมินและบุคลากรในนามของผูถู้กประเมิน
ไดน้ั้น ยอ่มเป็นอุปสรรคในการขบัเคล่ือนองคก์ารสู่เป้าหมายในระยะยาว อีกประเด็นท่ีน่าสนใจยิ่ง
คือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบาย วางแผน และปฏิบติัการดา้นการพฒันาบุคลากรนั้น 
ยงัมุ่งเนน้ไปท่ีการประเมินเชิงพฤติกรรมโดยอิงค่าความหวงัจากสมรรถนะความสามารถเพียงอยา่งเดียว 
โดยละเลยกบัผลการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากเป้าหมายองคก์ารมาตามสายงาน
ซ่ึงถือเป็นหวัใจของการประเมินผลการปฏิบติังาน ผูว้ิจยัเห็นวา่การท าความเขา้ใจร่วมกนัในหลกัการ
ของระบบการบริหารผลการปฏิบติัท่ีใชอ้ยูใ่นภาพรวมทั้งในระดบับุคคล องคก์าร (และอาจรวมถึง
ทีมงาน) โดยเฉพาะในหมู่ของหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ เพื่อบูรณาการการท างานเขา้ด้วยกนัอย่าง
เหมาะสมเพื่อความง่ายและมีประสิทธิผลของระบบการบริหารผลการปฏิบติังานในภาพรวมเป็นส่ิง
ท่ีทา้ทายยิ่งส าหรับ กปภ. จะท าอย่างไรท่ีจะประสานหลกัการบริหารแบบอิงเป้าหมาย (Management 

by objective: MBO) ซ่ึงมุ่งเนน้ความส าเร็จในภาพรวมขององคก์ารโดยการถ่ายทอดเป้าหมายของ
องค์การสู่ระดบัหน่วยงานและบุคคล อนัเป็นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ท่ีองค์การให้ความส าคญั 
เข้ากับการบริหารเชิงสมรรถนะความสามารถ ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ท่ีให้
ความส าคญักบัการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 ทั้งน้ี สัญญาณแห่งการเปล่ียนแปลงดา้นการพฒันาระดบับุคคลเพื่อรองรับการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีรับรู้ไดส่้วนหน่ึงก็คือ การท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์
องคก์าร รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ซ่ึงองคก์ารไดจ้ดัโครงสร้างการท างานแบบขา้มสายงานข้ึนเพื่อ
รองรับและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์และเป้าหมายขององคก์ารเป็นการเฉพาะไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ
ก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม รวมถึงนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรอ่ืนๆ  มากข้ึนทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม เพื่อรองรับยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์การ เช่น การจดัตั้งทีมงานเพื่อรับผิดชอบโครงการ 
การส่งเสริมการวจิยัและนวตักรรมในรูปการประกวดชิงรางวลั การสนบัสนุนทุนการศึกษาในดา้น
ท่ีองคก์ารตอ้งการ เป็นตน้  
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 5.2.2  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกับวฒันธรรมองค์การ 

 สมมติฐานท่ี 2:  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมองคก์าร 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน 
(PMS) และวฒันธรรมองคก์าร (OCL) มีค่าความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงท่ี .91  สอดคลอ้งกบัผลการ
วเิคราะห์ทั้งในกลุ่มตวัอยา่งของส านกังานใหญ่และส่วนภูมิภาคท่ีมีค่าความสัมพนัธ์ดงักล่าวในระดบั
ท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี .93 และ .91 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีผูว้ิจยั
ตระหนกัอยูเ่สมอคือวฒันธรรมองคก์ารเป็นนิยามท่ีกวา้งและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก
ตวัแบบของ Denison et al. (2004) ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีชดัเจนเหมาะกบักรอบแนวคิดและวิธีในการวิจยั
ซ่ึงส่วนหน่ึงเก่ียวพนักบัผลการปฏิบติังาน (Performance) และใชก้ารวเิคราะห์ดว้ยสมการโครงสร้าง 

 ทั้งน้ี ทิศทางและค่าความสัมพนัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดงักล่าว บางส่วนสอคลอ้งกบังาน
ของ Punnett, Carbin and Greenidge (2007) ท่ีพบวา่วฒันธรรมอยา่งการยอมรับในอ านาจท่ีต่างกนั 
(Power of distance) และการหลีกเล่ียงต่อส่ิงท่ีไม่แน่นอน (Uncertainty avoidance) รวมถึงการให้
ความส าคญักบัความเป็นปัจเจกบุคคล/ความเป็นกลุ่มกอ้นทางสังคม (Individualism/Collectivism) มี
ความสัมพนัธ์กบัการตั้งเป้าหมาย ทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานของ วชัรพงษ ์อินทรวงศ ์(2552) ท่ีบอกว่า 
วฒันธรรมองคก์ารแบบคุณภาพ โครงสร้างองคก์ารท่ีมีความเป็นทางการและมีการมอบหมายอ านาจ
หนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัวธีิปฏิบติัดา้นทรัพยากรบุคคล (อยา่งการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ระบบรางวลั การเล่ือนขั้นจากภายใน การฝึกอบรมและพฒันา เป็นตน้) โดยเขายงัตั้งขอ้สังเกตวา่ การ
น าวธีิปฏิบติังานดา้นทรัพยากรมนุษยต์ามแนวคิดวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดมาใชน้ั้น จ  าเป็นตอ้งปรับใชอ้ยา่ง
เหมาะสมและสอดรับกบับริบทขององคก์ารดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Groschl and Doherty 

(2006) ซ่ึงสรุปไวว้า่ ในบริบททางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั แมจ้ะใชรู้ปแบบการประเมินผลท่ีเหมือนกนั 
แต่ผลท่ีไดจ้ากกระบวนการประเมินผลยอ่มแตกต่างกนัไปตามบริบททางวฒันธรรม แมใ้นงานช้ินน้ี 
จะไม่สามารถบ่งบอกไดโ้ดยตรงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมระหวา่งส านกังานใหญ่และส่วน
ภูมิภาค แต่เม่ือพิจารณาถึงผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานทั้งในส่วนของ
ระดบับุคคลและองค์การภายใตโ้มเดลท่ีปรับปรุงเพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่ากลุ่มตวัอยา่งใน
ส่วนภูมิภาคนั้น วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบติังานทั้งสองส่วนอย่างมี
นยัส าคญั (ซ่ึงต่างจากส่วนของส านกังานใหญ่ท่ีวฒันธรรมองค์การมีเพียงอิทธิพลทางออ้มส่งผ่าน
ทางความผูกพนัต่อองค์การเท่านั้ นท่ีมีนัยส าคญัทางสถิติ) ซ่ึงพอจะอนุมานได้ว่ามีความต่างใน
รายละเอียดทางวฒันธรรมระหว่างกลุ่มตวัอย่างของส่วนภูมิภาคและส่วนของส านกังานใหญ่ของ 
กปภ. แม้ทั้ งสองภาคส่วนจะมีค่าความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมกับระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัก็ตาม 
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 ถึงกระนั้น งานศึกษาของ Bititci, Mendibil, Nudurupati, Garengo and Turner (2006)  

ไดบ้่งช้ีให้เห็นประเด็นท่ีน่าสนใจในส่วนของการเปล่ียนแปลงระบบการวดัผลการปฏิบติังานกบั
วฒันธรรมองค์การ โดยพวกเขาพบว่าการเปล่ียนแปลงระบบการวดัผลการปฏิบติังานนั้นต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกบัการปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์การดว้ย ทั้งยงัระบุว่าระบบการวดัผลการ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัเหมาะสมกบัองค์การยอ่มส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมในการท างานท่ีดีท่ี
เหมาะสมกบัองค์การนั้นๆ ดว้ย ทั้งน้ีผูว้ิจยัเห็นวา่แนวทางดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีพึงพิจารณาในบริบทของ 
กปภ. เช่นเดียวกนั ดว้ยเป็นท่ีสังเกตวา่การเปล่ียนแปลงระบบการบริหารผลการปฏิบติังานของ กปภ. 
นั้น เป็นไปอย่างกระชั้นชิด จนอาจกล่าวได้ว่าไม่ให้ความส าคญักบัการบริหารการเปล่ียนแปลง 
อยา่งไรก็ตามในประเด็นดงักล่าว ยงัตอ้งพิจารณาขอ้คน้พบของ Kuvaas (2007) ประกอบกนั ซ่ึงเขา
ระบุว่า แมพ้นกังานจะรับรู้เก่ียวกบัการพฒันาระบบการประเมินผล แต่กลบัไม่พบความสัมพนัธ์
ระหวา่งการรับรู้ดงักล่าวกบัผลการปฏิบติังานโดยตรง ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง
กบัการประเมินผลดงักล่าว เช่น ความผกูพนัต่อองคก์ารเชิงอารมณ์ (Affective commitment) แรงจูงใจ
ภายใน รวมถึงการใหอิ้สระในการท างาน เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัตั้งขอ้สังเกตอีกวา่ ดว้ยสภาพขององคก์ารท่ีหน่วยงานอยูก่ระจดักระจาย
อยูทุ่กส่วนภูมิภาคและลกัษณะการท างานท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนัระหวา่งส านกังานใหญ่ ส านกังานเขต 
และส านกังานสาขา ซ่ึงการพบปะและให้บริการต่อผูใ้ชบ้ริการโดยตรง การปฏิบติังานท่ีเนน้ภาคปฏิบติั
ท่ีจบัตอ้งไดง่้ายในสายปฏิบติัการอยา่ง กปภ.สาขา รวมถึงขนาดของหน่วยงานและสายการบงัคบับญัชา
ภายในหน่วยงานท่ีสั้น รวมถึงการตอ้งติดต่อประสานงานกบัองคก์ารอ่ืนๆ ภายในบริบทของพื้นท่ีท่ี
ตั้งอยู่ การท างานแบบภาครัฐในส่วนภูมิภาคท่ีมีองค์การภายใตส้ังกดักระทรวงมหาดไทยอยา่งอ าเภอ 
และจงัหวดัเป็นศูนยก์ลาง ยอ่มเป็นเหตุผลท าใหเ้ช่ือไดว้า่รูปแบบและวฒันธรรมท างานยอ่มแตกต่าง
กนัไปในแต่ละทอ้งท่ีไม่มากก็นอ้ย ดงันั้น ระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) ควรมีความ
ยดืหยุน่ในระดบัหน่ึง เพื่ออ านวยต่อการด าเนินงานและการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร
ภายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างดงักล่าว เพื่อสนองตอบต่อวฒันธรรมการท างานท่ีแตกต่างในรายละเอียด
อย่างเช่น การมีส่วนร่วม (Involvement: Inv) ความต่อเน่ืองคงเส้นคงวา (Consistency: Con) 

ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability: Adpt) หรือแมแ้ต่เป้าหมายหรือพนัธกิจ (Mission: Mss) 

ยอ่ยตามปัจจยัทางวฒันธรรมในงานศึกษาช้ินน้ี ซ่ึงผลการวิเคราะห์ไดบ้่งช้ีวา่ปัจจยัดา้นการปรับตวั 
(Adpt) มีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของวฒันธรรมองค์การ (OCL) มากที่สุด 
โดยในภาพรวมและส่วนภูมิภาคอยูท่ี่ร้อยละ 75 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัในส่วนของส านกังานใหญ่ซ่ึงอยูท่ี่
ร้อยละ 71  
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 5.2.3  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 สมมติฐานท่ี 3:  ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏว่าค่าอิทธิพลของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (PMS) 
ท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) นั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p > 0.05) ทั้งในระดบัภาพรวม
ของกลุ่มตวัอยา่งและในระดบัแยกยอ่ยทั้งในส่วนของส านกังานใหญ่และส่วนภูมิภาค ซ่ึงไม่ตรงกบั
ขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ียงัเป็นท่ีสังเกตวา่ค่าอิทธิพลท่ีไดจ้ากวิเคราะห์สมการโครงสร้างนั้นลว้น
มีทิศทางเป็นลบทุกกลุ่มขอ้มูลตวัอยา่ง ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบัทศันะของ Armstrong (2009: 97) 

ท่ีกล่าววา่ เป้าหมายท่ียากเกินไปอาจลดความผูกพนัท่ีมีต่อเป้าหมายนั้นได ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Kuvaas (2007) ท่ีพบวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารเชิงอารมณ์ (Affective commitment) 

ไม่มีนยัส าคญัในการเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงการพฒันาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานกบัผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึน งานช้ินเดียวกนัน้ียงับอกด้วยว่า ความพึงพอใจในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพนัธ์ทางตรงเชิงบวกกับความผูกพนัต่อองค์การ และมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตั้งใจท่ีจะออกจากงาน แมง้านวิจยัคร้ังน้ีมิอาจบ่งช้ีอย่างชดัเจนทาง
สถิติไดถึ้งความสัมพนัธ์ดงักล่าว แต่ผลการวิเคราะห์ท่ีออกมาในทิศทางท่ีตรงขา้มกบังานวิจยัของ 
Kuvaas ดงักล่าว พอจะอนุมานไดว้า่ ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร
มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะผกผนัสวนทางกนั 

 เม่ือวเิคราะห์ลงไปในรายปัจจยัยอ่ยขององคป์ระกอบดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร พบวา่ใน
ภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์าร 
(OCM) ของปัจจยัความผูกพนัทั้ง 3 คือ ความผูกพนัเชิงอารมณ์ (Affective commitment: Aff) 

ความผูกพนัเชิงมูลค่า (Continuous commitment: Cont) และความผูกพนัเชิงบรรทดัฐาน (Normative 

commitment: Norm) อยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั โดยความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน (Norm) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM)ไดดี้ท่ีสุดท่ีร้อยละ 89 ทั้งยงัมากท่ีสุดใน 
กลุ่มตวัอยา่งในส านกังานท่ีร้อยละ 90 หรือแมก้ระทัง่กลุ่มตวัอยา่งในส่วนของภูมิภาคซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 
88 ซ่ึงค่อนขา้งขดัแยง้กบัหลกัการทัว่ไปท่ียกให้ความผกูพนัเชิงอารมณ์เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุด 
ประเด็นสืบเน่ืองท่ีน่าสนใจคือ ปัจจยัความผกูพนัเชิงอารมณ์ (Aff) ในกลุ่มของบุคลากรในส่วนกลางนั้น 
กลบัมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนไดท่ี้ร้อยละ 74 ซ่ึงนอ้ยกวา่ปัจจยัความผกูพนัอ่ืน 
เม่ือพิจารณาประกอบกบัค่าอิทธิพลเชิงลบของระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีมีต่อความผกูพนั
ต่อองค์การท่ี -.30 ซ่ึงแมว้่าค่าอิทธิพลดงักล่าวจะยงัไม่มีความชดัเจนทางสถิติเป็นเคร่ืองยืนยนัแต่
เม่ือผนวกกบังานของ Sinclair, Tucker, Callen and Wright (2005) ท่ีพบวา่ค่าความผกูพนัเชิงอารมณ์ท่ีต ่า 
ขณะท่ีค่าความผูกพนัเชิงมูลค่าท่ีอยู่ในระดบักลางนั้น เก่ียวขอ้งกบักระบวนการประเมินผลการ
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ปฏิบติังานท่ีบกพร่องในบางส่วน โดยเฉพาะในส่วนของผูใ้ห้คะแนน ในขณะเดียวกนัพวกเขาก็
พบวา่พฤติกรรมความเป็นพลเมืองขององคก์าร (Organizational citizenship behaviour) มีค่าเป็นลบ
พอๆ กบัพฤติกรรมการต่อตา้นสังคมของบุคลากรท่ีมีอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก ในสถานการณ์ดงักล่าว
พวกเขาอภิปรายไวอ้ย่างน่าใส่ใจวา่ บุคลากรท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะรู้สึกอ่อนลา้โรยแรงกบั
การท่ีจะร่วมเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์าร ท าให้ยากท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์ารสู่เป้าหมาย ในสถานการณ์
ดงักล่าว แมพ้วกเขาอยากจะออกจากองคก์าร แต่พวกเขาก็รู้ดีวา่เป็นเร่ืองยากท่ีจะหางานใหม่ให้ตรง
กบัความตอ้งการได ้ซ่ึงน าไปสู่ความขุ่นเคือง ตกต ่าย  ่าแย ่ดว้ยคิดวา่ไม่มีความเป็นธรรมในองคก์าร 
สถานการณ์ดงักล่าวคล้ายคลึงกบัส่ิงท่ี Becker (2005) เรียกว่า "ความแปลกแยก" (Alienation) 

(Klien, Becke and Meyer, 2009: 102) 

 

 5.2.4  วฒันธรรมองค์การกบัผลการปฏิบัติงาน 

 สมมติฐานท่ี  4: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 สมมติฐานท่ี  4a: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล 

 สมมติฐานท่ี  4b: วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร 

 จากการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบสมมติฐานโดยใชข้อ้มูลของกลุ่มบุคลากร
ในภาพรวมพบว่าอิทธิพลของวฒันธรรมองค์การ (Organizational culture: OCL) ที่มีต่อผลการ
ปฏิบตัิงาน (Performance: PM) ในทางตรงนั้นไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แมเ้ม่ือมีการปรับโมเดลโดย
แยกผลการปฏิบติังานออกเป็นผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (Individual performance: IndvPM) และ
ผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (Organizational performance: OrgPM) ผลการวิเคราะห์ท่ีไดก้็ยงัไม่
มีความชดัเจนทางสถิติในภาพรวมของกลุ่มบุคลากร กปภ. วา่วฒันธรรมองคก์ารนั้นส่งผลกระทบต่อ
ปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังานทั้งสองส่วน ซ่ึงในกลุ่มบุคลากรของส านกังานใหญ่ผลลพัธ์ทางสถิติท่ีได้
ก็เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั คือไม่มีนยัส าคญัทางสถิติมายืนยนัถึงค่าอิทธิพลดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Yesil and Kaya (2013) บางส่วนท่ีพบวา่วฒันธรรมองคก์ารไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานดา้นการเงินขององคก์ารในบริบทของประเทศตุรกี  อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาช้ิน
น้ี พบวา่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งในส่วนภูมิภาคนั้นกลบัแตกต่างออกไป โดยวฒันธรรมองคก์าร 
(OCL) นั้นมีอิทธิพลทางตรงต่อทั้งผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงาน
ระดบัองคก์าร (OrgPM) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี  .51 และ .46 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบั
ผลการศึกษาของ Chan, Shaffer and Snape (2004)  ท่ีพบวา่ในบริบทของเกาะฮ่องกงภายใตก้รอบ
แนวคิดทางวฒันธรรมของ Denison et al.  คุณลกัษณะอย่างพนัธกิจ (Mission) การมีส่วนร่วม 
(Involvement) และความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) นั้น มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั (Xenikon and Furnham, 2013: 167) รวมถึงงานวิจยัล่าสุดของ Jacobs, 
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Mannion, Davies, Harrison, Konteh and Walshe (2013) ไดน้ าเสนอขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นบริบทของ
โรงพยาบาลย  ้าให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัผลการปฏิบติังาน รวมถึงงานวิจยั
ร่วมสมยัท่ีถูกกล่าวถึงอยู่เสมอของเม่ืออา้งถึงความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัผลการ
ปฏิบติังานของ Kotter and Heskett (1992) ท่ีสรุปรวบยอดไดว้า่ วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งมีความสัมพนัธ์
กบัผลการด าเนินงาน อยา่งไรก็ตาม พึงตอ้งอภิปรายไวใ้นท่ีน้ีดว้ยวา่ ผลการศึกษาของพวกเขายงัพบ
ส่ิงท่ีตรงกนักบัขอ้สรุปหลกัดงักล่าวข้างต้น กล่าวคือ ในเหล่าบริษทัท่ีอยู่ในสถานะท่ีเอ้ือต่อการ
ผกูขาดทางการตลาดนั้น แมจ้ะมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีอ่อนแอ แต่กลบัมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ
ได ้โดยวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งนั้นสามารถแปลความไดอ้ยา่งง่ายก็คือ ความสามคัคีหรือความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัในค่านิยมและบรรทดัฐานขององคก์ารนัน่เอง (Alvesson, 2013: 61) 

 ทั้งน้ี นอกเหนือไปจากค่าอิทธิพลทางตรงดงักล่าวแลว้ กลุ่มตวัอยา่งในภาพรวมภายใตโ้มเดล
สมการโครงสร้างตามกรอบสมมติฐานการวิจยัยงัพบวา่ วฒันธรรมองค์การ (OCL) ส่งผา่นอิทธิพล
ทางออ้มถึงผลการปฏิบติังาน (PM) ผา่นทางความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
เช่นเดียวกบัโมเดลสมการโครงสร้างท่ีปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการแยกระดบัผลการปฏิบติังาน ท่ีพบว่า
วฒันธรรมองคก์าร (OCL) ส่งผา่นอิทธิพลทางออ้มมาทางความผกูพนัต่อองค์การ (OCM) ถึงผลการ
ปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) อยา่งมีนยัส าคญัใน
ทุกกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Denison (1984) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการสร้างความมุ่งมัน่ผูกพนัในเป้าหมายของเหล่าสมาชิกภายในองคก์ารให้สอดคลอ้ง
ตอ้งกนั เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์ารโดยง่ายและรวดเร็ว ซ่ึงยอ่มส่งผลต่อความส าเร็จของ
องคก์ารดว้ย (Alvesson, 2013: 61-62) จากทศันะดงักล่าว จึงพอจะตีความไดว้า่  ความผกูพนัต่อองคก์าร 
(OCM) เปรียบไดก้บัตวัแปรคัน่กลางระหวา่งวฒันธรรมองค์การ (OCL) กบัผลการปฏิบติังาน (PM) 
โดยในงานวิจยัช้ินน้ี โมเดลหลกัตามกรอบสมมติฐานนั้น ในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างค่าอิทธิพล
ทางออ้มท่ีวฒันธรรมองค์การ (OCL) ส่งถึงผลการปฏิบติังาน (PM) ผ่านความผูกพนัต่อองค์การ 
(OCM) นั้นอยู่ท่ี .45  และภายใตก้รอบของโมเดลสมการโครงสร้างท่ีปรับปรุงโดยแยกระดบัผลการ
ปฏิบติังานนั้น ปรากฏวา่ในกลุ่มประชากรโดยรวมค่าอิทธิพลทางออ้มของวฒันธรรมองคก์าร (OCL) 
ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) ผา่นมา
ทางความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) นั้นอยูท่ี่ .69 และ .19 ตามล าดบัอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงเป็นผลลพัธ์
ดงักล่าวไม่ต่างจากกลุ่มตวัอยา่งในภาพยอ่ยลงมาอยา่งส านกังานใหญ่และส่วนภูมิภาคเท่าใดนกั ทั้งน้ี 
เฉพาะในส่วนของส่วนภูมิภาคเท่านั้นท่ีพบวา่วฒันธรรมองคก์าร (OCL) มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน
ระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองค์การ (OrgPM) ทั้งทางตรง (ท่ี .51 และ .46 
ตามล าดบั) และทางออ้ม (ท่ี .66 และ .16 ตามล าดบั) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 จากค าอธิบายของ Xenikon and Furnham (2013: 151-152) ท่ีกล่าววา่ ลกัษณะทางวฒันธรรม
ท่ีเหมาะสมย่อมช่วยส่งเสริมผลการปฏิบติังานขององค์การ หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า ยิ่ง
วฒันธรรมเขม้แข็งเท่าใดย่อมจะมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองค์การมากข้ึนเท่านั้น ผนวก
กบัการวิเคราะห์ในเบ้ืองต้น จึงพอจะอนุมานได้ว่า ส่วนภูมิภาคนั้นมีวฒันธรรมท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การมากกว่าในส่วนของส านกังาน
ใหญ่หรือส่วนกลาง ซ่ึงสามารถอภิปรายเพิ่มเติมไดว้า่เหตุดงักล่าวอาจเป็นเพราะบทบาทและภารกิจ
ของส่วนภูมิภาคท่ีมุ่งเนน้การผลิตและให้บริการนั้นมีความชดัเจนและตรงกบัเป้าหมายการด าเนินงาน
ขององค์การมากกว่าหน่วยงานในส านักงานใหญ่ท่ีประกอบด้วยกลุ่มวิชาชีพและผูเ้ช่ียวชาญท่ี
หลากหลายรวมถึงปฏิบติัภารกิจงานในฐานะท่ีเป็นฝ่ายสนบัสนุนมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ 
Rashid, Sambasivan and Johari (2003) ท่ีพบวา่ในบริบทของตลาดหลกัทรัพยข์องมาเลเซียนั้น ทั้ง
วฒันธรรมองค์การและความผูกพนัต่อองค์การต่างมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานด้านการเงินของ
องคก์ารอยา่งชดัเจน รวมถึงงานของ Yu (2008) ซ่ึงท าศึกษาในบริบทของสิงคโปร์ แลว้พบวา่วฒันธรรม
องค์การท่ีเขม้แข็งมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององค์การในส่วนขององค์การประเภท
บริษทัอุตสาหกรรมและบริษทัประกนัภยั ซ่ึงมีบริบทการปฏิบติังานใกลเ้คียงกบั กปภ. ในส่วนภูมิภาค 
ท่ีมุ่งเนน้ดา้นการผลิตและการให้บริการ อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในงานช้ินเดียวกนัยงัพบว่า
ในส่วนขององค์การประเภทโรงพยาบาลซ่ึงเน้นการท างานเป็นทีมนั้น วฒันธรรมองคก์ารกลบัไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานแต่อยา่งใด 

 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาในรายปัจจยั เป็นท่ีสังเกตวา่ปัจจยัการมีส่วนร่วม (Inv) ของกลุ่มตวัอยา่ง
ในส่วนภูมิภาคนั้นมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของวฒันธรรมองคก์าร (OCL) ท่ีไม่
สูงนกัท่ีร้อยละ 52 เม่ือเทียบกบัปัจจยัตวัอ่ืนๆ ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 85-86 โดยประมาณ ซ่ึงขดักบั
งานศึกษาของ Denison (1990) รวมถึงงานท่ี Denison and Mishra (1995) ร่วมกนัศึกษาองคก์ารกวา่ 
35 กลุ่มตวัอย่าง เป็นเวลาประมาณ 5 ปี ซ่ึงได้ผลสรุปว่าปัจจยัการมีส่วนร่วมนั้นส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิผลขององคก์าร และการท่ีเหล่าบุคลากรมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
มากข้ึนเท่าใดยอ่มส่งผลให้องคก์ารมีผลการด าเนินงานในระยะยาวดีข้ึนเท่านั้น (Xenikon and Furnham, 

2013: 162) อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีพึงอภิปรายไวใ้นส่วนน้ีดว้ยก็คือ Denison ยงับอกดว้ยวา่ วฒันธรรมท่ี
เขม้แขง็นั้น แมส้ามารถช่วยให้ผลการด าเนินงานในระยะสั้นประสบความส าเร็จ แต่ในระยะยาวแลว้
วฒันธรรมท่ีเขม้แข็งกลบัมีแนวโนม้ท่ีจะจ ากดัทางเลือกท่ีมีอยูห่ลากหลายขององคก์ารให้หดแคบลด
นอ้ยลง และความหลากหลายภายในองค์การน่ีเองท่ีมีความส าคญัต่อผลการด าเนินงานในระยะยาว 
เพราะช่วยในการสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มภายนอก ทั้งน้ีจาก
ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าทั้งกลุ่มตวัอย่างในภาพรวมและกลุ่มตวัอย่างในระดบัย่อยของ กปภ. นั้น 
ปัจจยัดา้นความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) มีค่าความสัมพนัธ์ต่อองคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม
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มากท่ีสุด ในขณะท่ีความคงเส้นคงวา (Consistency) ท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการบ่งบอกถึงวฒันธรรมท่ี
เขม้แข็งนั้น มีค่าความสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบทางวฒันธรรมน้อยท่ีสุดในกลุ่มตวัอย่างส่วนของ
ส านกังานใหญ่ รวมถึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบดา้นวฒันธรรมท่ีน้อยรองลงมา
จากปัจจยัการส่วนร่วม (Involvement) ทั้งในส่วนของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวมและในส่วนภูมิภาค 
สอดรับกบัการศึกษาของ Garmendia (2004) ท่ียืนยนัวา่วฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็งจะมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อการด าเนินงานขององคก์าร แต่เฉพาะวฒันธรรมท่ีปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มและมี
ปฏิสัมพนัธ์เชิงรุกต่อส่ิงต่างๆ รอบตวัเท่านั้นท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกดงักล่าวในบริบทของบริษทัใน
อุตสาหกรรมการประกนัสุขภาพท่ีเขาท าการศึกษา (Bunchanan and Huczynski, 2010: 119) 

 อย่างไรก็ตาม การเช่ือมโยงวฒันธรรมองค์การเขา้กบัผลการด าเนินงานระดบัองค์การนั้น
เป็นเร่ืองท่ียงัไม่มีความชดัเจนนกั ดว้ยวฒันธรรมนั้นเป็นกรอบแนวคิดท่ีจบัตอ้งไดย้าก ทั้งยงัมีการ
ใหนิ้ยามท่ีแตกต่างหลากหลาย จึงยากต่อการวดั (Alvesson, 2013: 61-62) หรือแมก้ระทัง่เปรียบเทียบ
กบัผลการศึกษาท่ีผา่นมาให้ไดอ้ย่างตรงไปตรงมา ทั้งจากองคป์ระกอบของวฒันธรรม รวมถึงปัจจยั
ร่วมในการศึกษาวิจยัเร่ืองนั้นๆ ด้วย เช่นงานของ Tseng (2010) ท่ีพบว่าวฒันธรรมองค์การแบบ
มุ่งเนน้เป้าหมาย (Adhocracy culture) สามารถช่วยในการจดัการความรู้ภายในองคก์ารและเสริมสร้าง
ผลการปฏิบติังานภายในองคก์ารไดดี้กวา่วฒันธรรมองคก์ารแบบครอบครัวใหญ่ (Clan culture) และ
วฒันธรรมองค์การแบบล าดบัชั้น (Hierarchy culture) ในบริบทของไตห้วนั หรืองานของ Punnett, 

Corbin and Greenidge (2007) พบวา่ ค่านิยมเชิงวฒันธรรม (Cultural values) อยา่งการหลีกเล่ียงต่อ
ส่ิงท่ีไม่แน่นอน (Uncertainty avoidance: UA) และการให้ความส าคญักบัความเป็นปัจเจกบุคคล/
ความเป็นกลุ่มกอ้นทางสังคม (Individualism/Collectivism) ของสมาชิกในองค์การต่างมีผลกระทบ
ต่อผลการปฏิบติังาน ซ่ึงต่างกบัวฒันธรรมแบบการยอมรับในอ านาจท่ีต่างกนั (Power distance: PD) 

ท่ีแทบไม่พบค่าความสัมพนัธ์เลย รวมถึงงานวิจยัในไทยอยา่งของ พงษเ์ทพ จนัทสุวรรณ (2554) ซ่ึง
แบ่งวฒันธรรมออกเป็นแบบยึดบุคลากรเป็นศูนยก์ลาง แบบยึดยุทธศาสตร์เป็นศูนยก์ลาง แบบยึดถือ
การเรียนรู้และเปล่ียนแปลง และแบบยึดถือความเป็นหน่ึงเดียว แมง้านวิจยัของเขาจะพบวา่วฒันธรรม
องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์การอย่างมีนัยส าคญั แต่ก็ยงัยากท่ีจะน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบังานของ ปริณ บุญฉลวย (2556) ซ่ึงแบ่งวฒันธรรมองคก์ารออกเป็นดา้นการมีส่วนร่วม 
ดา้นเอกภาพ ดา้นการปรับตวั และดา้นพนัธกิจ (ซ่ึงมีคลา้ยคลึงกบังานวิจยัช้ินน้ี) ซ่ึงพบวา่วฒันธรรม
องคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อประมิทธิผลองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั แต่ก็ยงัมีขอ้สังเกตอยูว่า่ประสิทธิผล
ขององค์การท่ีแบ่งเป็นด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล ด้านกระบวนการภายใน ด้านระบบปิด และด้าน
มนุษยสัมพนัธ์นั้น ค่อนขา้งต่างไปจากงานวิจยัช้ินน้ีพอสมควร ในท่ีน้ีจึงพอจะตั้งขอสังเกตได้ว่า 
การศึกษาวฒันธรรมองค์การนั้น แมจ้ะมีอยู่อย่างมากมายแต่ก็เต็มไปดว้ยความหลากหลาย ท าให้มี
ความยากในการน ามาอภิปรายร่วมในเชิงเปรียบเทียบและอา้งอิงไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 



186 

 5.2.5  วฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 สมมติฐานท่ี 5:  วฒันธรรมองคก์ารมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 

 จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติผา่นโมเดลสมการโครงสร้างตามกรอบการวิจยัและสมมติฐาน 
ปรากฏว่าวฒันธรรมองค์การ (OCL) มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลท่ีค่อนขา้งสูง สอดคลอ้งกบังานของ Rashid, Sambasivan and Johari (2003) 

ท่ีพบความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารในบริบท
ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยข์องมาเลเซีย   
 ทั้งเม่ือพิจารณาโดยอิงจากกลุ่มตวัอยา่งยอ่ยอยา่งส านกังานใหญ่และส่วนภูมิภาคภายใตโ้มเดล
สมการโครงสร้างท่ีปรับปรุงเพิ่มเติมโดยแยกระดบัผลการปฏิบติังานพบว่า ในส่วนของส านกังาน
ใหญ่นั้นวฒันธรรมองคก์าร (OCL) มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองค์การ (OCM) ถึง .90 ซ่ึงถือวา่อยู่
ในระดบัสูง ในขณะท่ีพบค่าอิทธิพลดงักล่าวในกลุ่มของบุคลากรส่วนภูมิภาคท่ี .72 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา
จากการประมวลงานวิจยัของ Yiing and Ahmad (2009) ซ่ึงรวบรวมงานศึกษาจากแวดวงอุตสาหกรรม
และพื้นท่ีอันหลากหลาย จนได้ผลสรุปว่า ว ัฒนธรรมเชิงนวตักรรมและส่งเสริมสนับสนุน 
(Innovation and support cultures) มีผลกระทบเชิงบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์ารและความพึงพอใจ
ในงานท่ีระดบัสูง ขณะท่ีวฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic cultures) กลบัให้ผลในทางตรงกนัขา้ม 
ซ่ึงแมจ้ะไม่ตรงกบักรอบแนวคิดและปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมและความผกูพนัต่อองคก์ารในงานวิจยั
ช้ินน้ีเสียทีเดียว แต่ก็พอจะน ามาอภิปรายร่วมไดว้่าหน่วยงานในส านักงานใหญ่อาจมีวฒันธรรมท่ี
ค่อนไปทางเชิงนวตักรรมและส่งเสริมสนับสนุนมากกว่าส่วนภูมิภาคซ่ึงมีรูปแบบทางวฒันธรรม
ค่อนไปทางแบบราชการมากกวา่  
 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบทางวฒันธรรมรายปัจจยัจะพบว่ามีปัจจยั 2 ตวัท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
เห็นไดช้ดัระหวา่ง 2 กลุ่มตวัอยา่งยอ่ยดงักล่าว ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม (Inv) และความคงเส้นคงวา (Cons) 

จะพบวา่กลุ่มตวัอยา่งในสังกดัส านกังานใหญ่นั้น การมีส่วนร่วม (Inv) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของวฒันธรรมองคก์าร (OCL) ไดท่ี้ร้อยละ 64 ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งในส่วนภูมิภาคซ่ึงอยูท่ี่เพียง
ร้อยละ 52 ในขณะท่ีค่าความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนในส่วนของความคงเส้นคงวา (Cons) 
นั้น เป็นไปในทางตรงกนัขา้มคือ ค่าท่ีปรากฏในฝ่ังของของส่วนภูมิภาคสามารถอธิบายความแปรปรวน
ไดดี้กวา่ท่ีร้อยละ 82 ในขณะท่ีกลุ่มบุคลากรของส านกังานใหญ่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
วฒันธรรมองคก์าร (OCL) ไดท่ี้ร้อยละ 62 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงสมมติฐานตามตวัแบบทางวฒันธรรม
ของ Denison et al. จะพบวา่ การมีส่วนร่วม  (Inv) ในระดบัสูงนั้นยอ่มสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็น
เจา้ของและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ซ่ึงส่งเสริมให้เกิดความผูกพนัต่อองค์การ และน าไปสู่การ
ท างานโดยไม่ตอ้งรอรับค าสั่ง (Xenikon and Furnham, 2013: 154, 161)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการ
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วิเคราะห์ท่ีไดใ้นงานวิจยัช้ินน้ีในระดบัหน่ึง ในขณะท่ีความเหนียวแน่นหรือความคงเส้นคงวานั้น 
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสามคัคี ส่งผลดีต่อการท างานร่วมกนัของคนในองคก์าร ซ่ึงเป็นส่วน
ส าคัญของส่ิงท่ีเรียกว่าวฒันธรรมท่ีเข้มแข็งนั่นเอง อันมุ่งเน้นไปท่ีข้อก าหนดร่วมกันเก่ียวกับ
พฤติกรรม กระบวนการท างาน และคุณค่าร่วม ซ่ึงจะน าไปสู่ความเห็นพอ้งตอ้งกนัในระดบับุคคล
ขององคก์าร ดงันั้นในกรณีท่ีความเหนียวแน่นมัน่คงหรือความคงเส้นคงวาอยู่ในระดบัสูงยอ่มส่งผล
ให้การบูรณาการประสานงานต่างๆ เป็นไปดว้ยดี ส่งผลดีต่อประสิทธิผลขององคก์าร (Xenikon and 

Furnham, 2013: 154) สอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินน้ีท่ีปรากฏวา่วฒันธรรม องคก์าร (OCL) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อผลการด าเนินงาน (PM) ทั้งในระดบับุคคลและองค์การอย่างมีนยัส าคญั เฉพาะในส่วน
ของกลุ่มตวัอยา่งของส่วนภูมิภาคเท่านั้น 

 

 5.2.6  ความผูกพนัต่อองค์การกบัผลการปฏิบัติงาน 

 สมมติฐานท่ี 6: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน 

 สมมติฐานท่ี 6a: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล 

 สมมติฐานท่ี 6b: ความผกูพนัต่อองคก์ารมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏว่าความผูกพนัต่อองคก์าร (OCM) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ผลการปฏิบติังาน (PM) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .57 ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งตามโมเดลสมการโครงสร้าง
ท่ีจดัท าข้ึนตามกรอบสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ Miller and Lee (1999) บางส่วนท่ีพบวา่
ความผูกพนัต่อองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผลตอบแทนท่ีไดจ้ากสินทรัพย ์รวมถึงงานของ 
Conchas (2000) ท่ีพบวา่ยิ่งพนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากเท่าใดผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุ้นจะ
ไดรั้บก็ยิ่งมากข้ึนเท่านั้น (Rashid, Sambasivan and Johari, 2003) ทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานของ P.M. 

Wright, Gardner, Moynihan and Allen (2005) ซ่ึงน าเอาขอ้มูลดิบจาก 45 หน่วยงานทางธุรกิจมา
วิเคราะห์และพบวา่ความผกูพนัเชิงอารมณ์ (Affective commitment) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผล
การปฏิบติังานทั้งท่ีผ่านมา ท่ีเป็นอยู่ รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนดว้ย (Klien, Becke and Meyer, 

2009: 47) ส่วน Shaw et al. (2003) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบัผลการ
ปฏิบติังานของกลุ่มบุคลากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE) แลว้จึงสรุปวา่ปัจจยัทั้งสองมีความ 
สัมพนัธ์กนัในระดบัสูงและเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก โดยเฉพาะผูท่ี้มีสัญชาติ UAE ซ่ึงต่าง
กบัชาวต่างชาติท่ีแมจ้ะพบวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดงักล่าว แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัอ่อน อยา่งไร
ก็ตาม ผลท่ีไดน้ั้นขดักบังานศึกษาช้ินส าคญัของ Steer (1997) ท่ีบอกวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
ผกูพนัต่อองคก์ารและผลการปฏิบติังานนั้นอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก รวมถึงงานของ Yiing and Ahmad 

(2009) ท่ีพบวา่แมค้วามผกูพนัต่อองคก์ารจะมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานอยา่งมีนยัส าคญั 
แต่กลบัไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 



188 

 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลภายใตก้รอบสมการโครงสร้างท่ีปรับปรุงเพิ่มเติมโดย
การแยกผลการปฏิบติังานออกเป็นผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงาน
ระดบัองคก์าร (OrgPM) พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ส่งอิทธิพลไปยงัผลการปฏิบติังาน
ระดบับุคคล (IndvPM) ในระดบัท่ีเขม้ขน้กวา่ค่าอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) 
โดยในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างค่าอิทธิพลของความผูกพนัต่อองค์การ (OCM) ที่มีต่อผลการ
ปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (OrgPM) อยูท่ี่ .87 และ .24 
ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งย่อยในส านกังานใหญ่นั้นค่าอิทธิพลดงักล่าวอยูท่ี่  .69 และ  .22 
ส่วนในกลุ่มบุคลากรซ่ึงปฏิบติังานในส่วนภูมิภาคอยู่ท่ี  .92  และ .22 ตามล าดบั เป็นท่ีน่าสังเกตว่า
ค่าอิทธิพลของความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ต่อผลการปฏิบติังานในระดบับุคคล (IndvPM) ของ
กลุ่มบุคลากรในส่วนภูมิภาคนั้นอยู่ในระดบัท่ีสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ Jaramillo, Muki 

and Marshall (2005)  ท่ีพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารและผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรนั้นเป็นไปในทางบวก โดยเฉพาะผูท่ี้ท  างานดา้นการขายซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความผกูพนัเชิงอารมณ์กบัผลการปฏิบติังานในระดบัท่ีเขม้ขน้ โดย Jaramillo et al.ให้ความเห็นวา่
ดว้ยลกัษณะการท างานซ่ึงถูกก ากบัดูแลดว้ยผลลพัธ์จากการท างานมากกวา่  ซ่ึงสามารถอภิปรายได้
วา่งานของกลุ่มตวัอยา่งในส่วนภูมิภาคซ่ึงสัมผสักบัลูกคา้โดยตรงและมีผลลพัธ์การท างานท่ีจบัตอ้ง
ได ้รวมถึงแปลงเป็นตวัเลขไดช้ดัเจนกวา่ฝ่ายสนบัสนุนอยา่งบุคลากรในส่วนส านกังานใหญ่  
 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบเป็นรายปัจจยัพบวา่ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวน
ของความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) ของปัจจยัความผกูพนัทั้ง 3 ประเภทนั้นอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียง
กนั โดยปัจจยัความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน (Normative commitment: Norm) มีความสามารถในการ
อธิบายไดดี้ท่ีสุด ทั้งในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งและแบบแยกกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 ส่วน ซ่ึงขดักบัขอ้สรุป
โดยทัว่ไปท่ีวา่ความผกูพนัเชิงอารมณ์/ความรู้สึก (Affective commitment: Aff) นั้นมีอิทธิพลท่ีโดดเด่น
กวา่ปัจจยัความผกูพนัตวัอ่ืน (Price, 2007: 229 and Robbin and Jude, 2010: 76) ซ่ึงจากการศึกษาของ 
Suliman and Iles (2000) พบวา่ความผกูพนัเชิงอารมณ์มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานมากท่ีสุด 
ส่วนความผกูพนัเชิงต่อเน่ือง (Continuance commitment)  (อิงมูลค่า) และความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน 
(Normative commitment) นั้นมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานรองลงมาตามล าดบัในระดบัท่ี
ใกลเ้คียงกนั สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ Suliman and Kathairi (2013) ท่ีแสดงให้เห็นวา่ในบริบท
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) นั้น มีเพียงความผูกพนัเชิงอารมณ์และความผกูพนัเชิงต่อเน่ือง 
(อิงมูลค่า) เท่านั้นท่ีช่วยยกระดบัผลการปฏิบติังานได ้โดยผลศึกษาบ่งบอกอยา่งชดัเจนวา่ความผกูพนั
ทั้ง 3 ประเภทนั้นมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานท่ีต่างกนัออกไป โดยความผกูพนัเชิงอารมณ์
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมความเป็นพลเมืองขององค์การ 
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(Organizational citizenship behaviour) ขณะที่ความผูกพนัเชิงต่อเน่ือง (อิงมูลค่า) กลบัไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน แต่มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อพฤติกรรมความเป็นพลเมืองของ
องคก์าร ส่วนความผกูพนัเชิงบรรทดัฐานนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานโดยตรง 

 จากผลการวเิคราะห์โมเดลวดัซ่ึงความผกูพนัเชิงบรรทดัฐาน (Norm) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความผูกพนัต่อองคก์าร (OCM) ไดค้่อนขา้งโดดเด่น โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีสังกดัส านกังานใหญ่ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 90 และในกลุ่มตวัอยา่งในสังกดัส่วนภูมิภาคก็อยูใ่นระดบัท่ี
ใกลเ้คียงกนัคือร้อยละ 88 นั้น สามารถอภิปรายไดอ้ยา่งกวา้งๆ วา่ กปภ. มีความโดดเด่นในดา้นของ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบติั จริยธรรมจรรยาบรรณ รวมถึงรูปแบบของการก าหนดหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบบางประการ ซ่ึงสามารถผูกพนัเหล่าบุคลากรกบัองค์การเขา้ไวด้ว้ยกนัได ้(Price, 

2007: 229; Robbin and Jude, 2010: 75-76)  

 นอกจากน้ี ขอ้สรุปจากงานวิชาการส่วนใหญ่ท่ีให้น ้ าหนกักบัความผูกพนัเชิงอารมณ์ท่ีมีต่อ
ผลการปฏิบติังานนั้น อาจเป็นหน่ึงในค าตอบท่ีส าคญัของโจทยท่ี์วา่ท าไมค่าอิทธิพลของความผกูพนั
ต่อองค์การ (OCM) ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (IndvPM) ในกลุ่มบุคลากรในส่วนภูมิภาค
จึงสูงกว่าบุคลากรในส านกังานใหญ่อย่างเห็นไดช้ดั (ท่ี .92 และ .69 ตามล าดบั) แม้ว่าความผูกพนั
ทางอารมณ์ (Aff) จะมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของความผกูพนัต่อองคก์าร (OCM) 
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัก็ตาม (R2

= .80 และ R2
=.74)  

 ทั้งน้ี ในการสร้าง รักษา และเพิ่มความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนในหมู่ของพนกังานนั้น แมว้า่แทบไม่
มีวธีิการท่ีชดัเจนและแน่นอนในทางปฏิบติัส าหรับการบริหารจดัการองคก์าร แต่ก็ยงัมีแนวทางกวา้งๆ 
ท่ีพอจะท าไดคื้อ การปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งเป็นธรรม มีระบบการให้รางวลัท่ีสมเหตุสมผล รวมถึง
การมอบความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานใหก้บัพวกเขา (Griffin, 2011: 332) 

 

5.3  ข้อจ ากดัในการวจิัย 

 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการปฏิบติังาน (Performance) ถือเป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัของการศึกษาช้ินน้ี 
ดว้ยผูว้ิจยัตระหนกัดีถึงขอบเขตนิยามท่ีค่อนขา้งกวา้งและหลากหลายของผลการปฏิบติังาน ซ่ึงแม้
งานวิจยัชิ้นน้ีพยายามแยกออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมทั้งผลการปฏิบติังานระดบับุคคล 
(Individual performance) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (Organizational performance) แลว้ก็ตาม 
โดยเฉพาะในส่วนของผลการด าเนินงานระดบัองคก์ารนั้น เพื่อสะทอ้นถึงขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ผูว้ิจยัพยายามน าเอาขอ้มูลทุติยภูมิของผลการด าเนินงานระดบัองค์การในเชิงตวัเลขท่ีไดรั้บการ
รวบรวมไวแ้ลว้มาประกอบการประมวลผลทางสถิติ อยา่งไรก็ตาม ความพยายามนั้นก็พบัลงไปเม่ือ



190 

พบกบัขอ้จ ากดัทางการประสานงานเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีครบถว้น รวมถึงแนวโน้มในการแปลง
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบอนัหลากหลายและมากดว้ยปริมาณให้เขา้กบัเทคนิควิธีการเชิงสถิติในภาพรวม
ท่ีออกแบบไว ้ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ทางสถิติทั้ งหมดจึงจ ากัดอยู่เพียงข้อค าตอบท่ีได้มาจาก
แบบสอบถามเท่านั้น 

 ในส่วนของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือวดัหลกัเพียงตวัเดียวนั้น ผูว้ิจยัพบวา่ขอ้ค าถามท่ี
มีค่าเป็นลบค่อนขา้งมีปัญหาดา้นคุณภาพในการวดั ขอ้สังเกตท่ีส าคญัในประเด็นดงักล่าวคือขอ้ค าถาม
บางส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งตดัออกในขั้นการตรวจสอบขอ้มูลก่อนการประมวลผลตามกรอบแนวคิดและ
สมมติฐาน จ านวน 14 ขอ้นั้น ปรากฏวา่เป็นขอ้ค าถามเชิงลบถึง 11 ขอ้ ดงันั้น ในการออกแบบขอ้ค าถาม
ท่ีเป็นลบ จึงควรด าเนินการอย่างระมดัระวงัเป็นพิเศษ และหากไม่เป็นการรบกวนเวลาของผูต้อบ
แบบสอบถามจนเกินไป การเพิ่มขอ้ค าถามเชิงบวกควบคู่ไปกบัขอ้ค าถามเชิงลบในประเด็นเดียวกนั
อาจเป็นการป้องกนัปัญหาไดอี้กทางหน่ึง 

 

5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยในอนาคต 

 

 สืบเน่ืองจากการขอ้จ ากดัดา้นการวดัตวัแปร ซ่ึงในงานช้ินน้ีใชเ้พียงแบบสอบถามในการวดั 
ขอ้มูลท่ีไดจึ้งเป็นมีลกัษณะเป็นอตัวิสัย (Subjective) ดงันั้น การวิจยัในอนาคตจึงควรเพิ่มขอ้มูล
เชิงวตัถุวิสัย (Objective) อย่างเช่นขอ้มูลผลการด าเนินงานขององค์การที่เกิดข้ึนจริงมาร่วมใน
กระบวนการวิเคราะห์ รวมถึงการใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย  อย่างไรก็ตาม แนวทาง
ดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกระบวนการทางสถิติในการ
แปลงขอ้มูลท่ีไดรั้บใหเ้ขา้กบัรูปแบบการวิเคราะห์และประมวล รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัท่ีเขม้ขน้ ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดท่ี้ตอ้งใชท้รัพยากรดา้นเวลาและงบประมาณ
ในการศึกษาเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ี การน าแนวทางการวิจยัช้ินน้ีไปศึกษาในหลายๆ องค์การอาจน าไปสู่
ขอ้อภิปรายท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ และอาจน าไปสู่ขอ้สรุปร่วมในบริบททัว่ไปได ้

 

5.5  ข้อเสนอแนะส าหรับการบริหาร 

 

 จากผลการวิเคราะห์และขอ้อภิปรายท่ีเก่ียวขอ้ง บ่งช้ีชัดเจนว่าระบบการบริหารผลการ
ปฏิบติังานของ กปภ. มีความโดดเด่นในการผลกัดนัผลการด าเนินงานในระดบัองคก์าร อยา่งไรก็ตาม
ช่องว่างส าคญัคือระบบการบริหารผลการปฏิบติังานยงัไม่สามารถเช่ือมโยงเอาองค์ประกอบทั้ง 4 

ของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน อนัไดแ้ก่ การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) การประเมินผล
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การปฏิบติังาน (Performance appraisal) ระบบการให้รางวลั (Reward system) และการพฒันาระดบั
บุคคล (Individual development) เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ย่างสมดุล โดยในปัจจุบนัการประปาส่วนภูมิภาค
มุ่งเนน้และเทน ้าหนกัไปในส่วนของการพฒันาระดบับุคคลมากกวา่ส่วนอ่ืนๆ ทั้งน้ี แมว้า่การพฒันา
บุคลากรจะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งในระยะยาว แต่ก็ยงัถือว่าเป็นส่วนท่ีตอ้งอาศยัพื้นฐานมา
จากปัจจยัอ่ืน ดว้ยจุดเนน้ดงักล่าวจึงท าให้ระบบการบริหารผลการปฏิบติังานท่ีใชอ้ยูย่งัใชศ้กัยภาพ
ของประเด็นพื้นฐานท่ีส าคญัอยา่งระบบการใหร้างวลัซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจพื้นฐานของการบริหารคน
และองค์การไดอ้ย่างไม่เต็มท่ี  ทั้งน้ี ระบบการให้รางวลัจะบรรลุผลไดก้็ต่อเม่ือสามารถจูงใจและ
เสริมแรงให้บุคลากรมีก าลงัใจและทุ่มเทให้กบัการท างานได ้ และจะท าเช่นนั้นไดก้็ต่อเม่ือมีระบบ
การวดัหรือประเมินผลการปฏิบติังานที่มีความเที่ยงตรงและเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรเท่านั้น 
ซ่ึงระบบการวดัหรือประเมินผลดงักล่าวเป็นประเด็นที่ทา้ทายยิ่งส าหรับองค์การขนาดใหญ่และ 
มีความหลากหลายอยา่งการประปาส่วนภูมิภาค ท่ีตอ้งบูรณาการให้แต่ละภาคส่วนด าเนินการใดๆ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อขบัเคล่ือนเป้าหมายขององค์การในภาพรวม ณ จุดน้ี ผูว้ิจยัเห็นว่า 
กระบวนการถ่ายทอดและแปลงเป้าหมายจากระดบัองคก์ารสู่ระดบับุคคล เพื่อสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างบทบาทหน้าท่ีของแต่ละบุคคลเขา้กบัเป้าหมายขององค์การและหน่วยงานท่ีสังกดัอย่างท่ี
เป็นเหตุเป็นผล ชดัเจนและเฉพาะเจาะจง จะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการช่วยยกระดบัระบบการวดั
หรือประเมินผลการปฏิบติังานระดบับุคคลให้ดีข้ึนได ้ โดยประเด็นดงักล่าวจะเป็นส่วนส าคญัใน
การเช่ือมโยงความตอ้งการของบุคลากร หน่วยงาน และองคก์ารเขา้ไวด้ว้ยกนั อนัเป็นหวัใจส าคญั
ในการยกระดับผลการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอย่างย ัง่ยืน ดังนั้ น เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว 
หน่วยงานซ่ึงก ากบัดูแลนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบติังานระดบับุคคล และหน่วยงานท่ี
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ส านกังานใหญ่กบัสายงานปฏิบติัการในส่วนภูมิภาคนั้น ควรตอ้งวางอยูบ่นกรอบแนวคิด สัดส่วน 
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ผลการปฏิบติังานมีความยดืหยุน่ในการปรับใชม้ากข้ึน 
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ตารางที ่ค.1  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาค ส านกังานใหญ่ 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั กปภ. ส านักงานใหญ่ 
จ านวนพนักงานตาม

สังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

1. การประปาส่วนภมิูภาค 4 2 

2. สายงานผูว้า่การ 3 2 

3. 

4. 

5. 
6. 

สายงานส านกัผูว้า่การ 

- ส านกัผูว้า่การ 

สายงานส านกัส่ือสารองคก์รและและลกูคา้สัมพนัธ์ 

- ส านกัส่ือสารองคก์รและลกูคา้สัมพนัธ์ 

2 

 

1 

 

1 

11 

1 

17 

7. 

8. 

9. 

สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ส านกัเทคโนโลยภีมิูสารสนเทศ 

3 

 

 

20 

40 

15 

10. 

11. 

12. 

สายงานส านกัตรวจสอบ 

- ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง 

- ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภมิูภาค 

10 

 

 

5 

12 

25 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

สายงานรองผูว้า่การ (แผนยทุธศาสตร์) 
- ฝ่ายยทุธศาสตร์องคก์ร 

- ฝ่ายประเมินผลองคก์ร 

- ฝ่ายแผนงานโครงการ 

- ฝ่ายบริหารควมเส่ียง 

7 

 

 

 

 

4 

18 

11 

19 

12 

18. 

19. 

20. 

สายงานรองผูว้า่การ (การเงิน) 
- ฝ่ายการเงินและบญัชี 

- ฝ่ายวเิคราะห์การเงินและงบประมาณ 

2 

 

 

1 

43 

10 

21. 

22. 
23. 
24. 

สายงานรองผูว้า่การ (วชิาการ) 
- ฝ่ายวศิวกรรม 

- ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 

- ฝ่ายทรัพยากรน ้า 

7 

 

 

 

4 

40 

46 

20 

25. 

26. 
27. 

28. 

29. 

30. 
31. 
32. 
33. 

สายงานรองผูว้า่การ (บริหาร) 
- ส านกัวทิยาการ กปภ. 
           -  กองฝึกอบรมภมิูภาค 1 (ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี เชียงใหม่) 

           -  กองฝึกอบรมภมิูภาค 2 (ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ขอนแก่น) 
           -  กองฝึกอบรมภมิูภาค 3 (ตั้งอยูใ่นพื้นท่ี สงขลา) 

- ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 

- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ฝ่ายอ านวยการ 

- ฝ่ายกฎหมาย 

5 

18 

10 

9 

7 

 

 

 

 

3 

9 

5 

5 

4 

11 

31 

38 

22 

34. สายงานรองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 1) 16 8 

35. สายงานรองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 2) 16 8 

36. สายงานรองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 3) 20 10 

37. สายงานรองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 4) 15 8 

38. สายงานรองผูว้า่การ (ปฏิบติัการ 5) 16 8 

 รวม 1,029 531 
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ตารางที ่ค.2  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 
จ านวนพนักงานตาม

สังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต 1 

- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.1 

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.1 

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.1 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.1 

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.1 

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.1 

4 

30 

27 

22 

18 

12 

27 

1 

5 

4 

3 

3 

2 

4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพเิศษ) 81 12 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นบึง 28 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพนสันิคม 31 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาศรีราชา 34 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแหลมฉบงั 33 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพทัยา (ชั้นพเิศษ) 87 13 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาฉะเชิงเทรา 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบางปะกง 16 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบางคลา้ 38 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพนมสารคาม 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาระยอง 38 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นฉาง 31 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาปากน ้าประแสร์ 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาจนัทบุรี 40 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาขลุง 16 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาตราด 30 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาคลองใหญ่ 10 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสระแกว้ 17 3 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาวฒันานคร 12 2 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาอรัญประเทศ 11 2 

28. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาปราจีนบุรี 36 6 

29. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากบินทร์บุรี 16 3 

 รวม 790 125 
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ตารางที ่ค.3  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 
จ านวนพนักงาน 

ตามสังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต 2 

- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.2 

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.2 

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.2 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.2 

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.2 

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.2 

4 

23 

28 

20 

14 

23 

24 

1 

4 

4 

3 

2 

4 

4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพระพทุธบาท 24 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหนองแค 28 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขามวกเหลก็ 22 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นหมอ 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาลพบุรี 48 7 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นหม่ี 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชยับาดาล 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสิงห์บุรี 23 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาอ่างทอง 20 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาวเิศษชยัชาญ 13 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพระนครศรีอยธุยา (ชั้นพเิศษ) 64 10 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาผกัไห่ 11 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเสนา 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาท่าเรือ 18 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาปทุมธานี 40 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขารังสิต (ชั้นพเิศษ) 63 9 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาคลองหลวง 39 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาธญับุรี 48 7 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขานครนายก 23 4 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นนา 17 3 

28. การประปาส่วนภมิูภาคสาขานครราชสีมา 33 5 

29. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาปากช่อง 22 3 

30. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาครบุรี 19 3 

31. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสีคิว้ 26 4 

32. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาปักธงชยั 16 3 

33. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาโชคชยั 29 4 

34. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพมิาย 23 4 

35. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชุมพวง 13 2 

36. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาโนนสูง 13 2 

37. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาด่านขนุทด 15 2 

 รวม 921 143 
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ตารางที ่ค.4  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 
จ านวนพนักงาน 

ตามสังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต 3 

- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.3 

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.3 

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.3 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.3 

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.3 

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.3 

4 

25 

23 

18 

12 

23 

27 

1 

4 

3 

3 

2 

3 

4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาราชบุรี 25 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นโป่ง 22 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสวนผึ้ง 12 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาปากท่อ 24 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสมุทรสงคราม 22 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสมุทรสาคร 39 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาออ้มนอ้ย 36 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสามพราน 31 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสุพรรณบุรี 39 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาศรีประจนัต ์ 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเดิมบางนางบวช 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาด่านชา้ง 12 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาอู่ทอง 26 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากาญจนบุรี 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเลาขวญั 13 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพนมทวน 15 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาท่ามะกา 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเพชรบุรี 45 7 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาประจวบคีรีขนัธ์ 22 3 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาปราณบุรี 28 4 

28. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากยุบุรี 18 3 

29. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบางสะพาน 21 3 

 รวม 657 100 

 

 

 



218 

 

ตารางที ่ค.5  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต  จ านวนพนักงาน 

ตามสังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต 4 

- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.4 

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.4 

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.4 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.4 

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.4 

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.4 

6 

23 

27 

16 

12 

23 

24 

1 

4 

4 

3 

2 

4 

4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพเิศษ) 66 10 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากาญจนดิษฐ ์ 24 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเกาะสมุย 30 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นนาสาร 22 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นตาขนุ 13 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาไชยา 15 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชุมพร 36 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหลงัสวน 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาระนอง 24 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพงังา 15 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาตะกัว่ป่า 18 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาทา้ยเหมือง 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาภเูกต็ 39 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากระบ่ี 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาอ่าวลึก 11 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาทุ่งสง 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชะอวด 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาปากพนงั 24 4 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาจนัดี 21 3 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาขนอม 15 2 

28. การประปาส่วนภมิูภาคสาขานครศรีธรรมราช 19 3 

29. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาท่าแซะ 13 2 

30 การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเกาะพะงนั 14 2 

31 การประปาส่วนภมิูภาคสาขาคลองท่อม 14 2 

 รวม 673 105 
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ตารางที ่ค.6  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 
จ านวนพนักงาน 

ตามสังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต  

- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.  

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.  

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.  

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.  

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.  

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.  

5 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

5 

3 

2 

4 

4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากนัตงั  3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสงขลา  6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพเิศษ)  10 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสะเดา  3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพงัลา  2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขานาทว ี  2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาระโนด  2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพทัลุง  3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเขาชยัสน  2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาตรัง  4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหว้ยยอด  3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขายา่นตาขาว  2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสตูล  3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขายะหา  2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเบตง 16 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขานราธิวาส  4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสายบุรี  2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขารือเสาะ  2 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสุไหงโก-ลก  3 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาละงู  3 

 รวม 539  
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ตารางที ่ค.7  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 
จ านวนพนักงาน 

ตามสังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต 6 

- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.6 

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.6 

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.6 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.6 

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.6 

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.6 

5 

22 

28 

19 

11 

22 

22 

1 

3 

4 

3 

2 

3 

3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพเิศษ) 100 15 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นไผ ่ 18 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชุมแพ 24 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาน ้าพอง 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชนบท 22 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากระนวน 18 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหนองเรือ 19 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเมืองพล 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากาฬสินธ์ุ, 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากฉิุนารายณ์ 12 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสมเดจ็ 13 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขามหาสารคาม 32 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพยคัฆภมิูพสิัย 13 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชยัภมิู 41 6 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแกง้คร้อ 19 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาจตุัรัส 23 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหนองบวัแดง 15 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาภเูขียว 17 3 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาร้อยเอด็ 36 6 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาโพนทอง 14 2 

28. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสุวรรณภมิู 15 2 

29. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบ าเหน็จณรงค ์ 23 4 

 รวม 671 102 
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ตารางที ่ค.8  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  จ านวนพนักงาน 

ตามสังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต 7 

- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.7 

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.7 

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.7 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.7 

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.7 

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.7 

3 

24 

24 

16 

11 

20 

22 

1 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพเิศษ) 64 9 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากมุภวาปี 19 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นผอื 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นดุง 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหนองบวัล าภ ู 19 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเลย 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเชียงคาน 16 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาด่านซา้ย 9 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาวงัสะพงุ 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหนองคาย 25 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบึงกาฬ 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาศรีเชียงใหม่ 9 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาโพนพสิัย 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสกลนคร 22 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสวา่งแดนดิน 15 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพงัโคน 16 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขานครพนม 19 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาธาตุพนม 15 2 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นแพง 8 2 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาศรีสงคราม 15 2 

 รวม 497 80 
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ตารางที ่ค.9  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8  จ านวนพนักงาน 

ตามสังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต 8 

- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.8 

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.8 

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.8 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.8 

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.8 

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.8 

4 

23 

24 

17 

12 

20 

25 

1 

4 

4 

3 

2 

3 

4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาอุบลราชธานี 48 7 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพบิูลมงัสาหาร 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเดชอุดม 15 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเขมราฐ 11 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาอ านาจเจริญ 23 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขายโสธร 18 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเลิงนกทา 15 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขามหาชนะชยั 13 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบุรีรัมย ์ 30 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสตึก 19 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาล าปลายมาศ 13 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขานางรอง 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาละหานทราย 15 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสุรินทร์ 30 5 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาศีขรภมิู 10 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขารัตนบุรี 20 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาศรีสะเกษ 26 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขากนัทรลกัษ ์ 13 2 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขามุกดาหาร 19 3 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสังขะ 14 2 

 รวม 508 81 
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ตารางท่ี ค.10  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  จ านวนพนักงาน 

ตามสังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต 9 

- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.9 

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.9 

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.9 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.9 

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.9 

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.9 

4 

23 

23 

15 

11 

23 

22 

1 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพเิศษ) 88 13 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาฮอด 13 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสันก าแพง 21 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแม่ริม 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแม่แตง 10 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาฝาง 14 2 

14. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแม่ฮ่องสอน 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแม่สะเรียง 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาล าพนู 21 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบา้นโฮ่ง 7 1 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาล าปาง 46 7 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเกาะคา 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเถิน 19 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแพร่ 21 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเด่นชยั 15 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาร้องกวาง 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาน่าน 23 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาท่าวงัผา 13 2 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพะเยา 25 4 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาจุน 17 3 

28. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเชียงราย 30 5 

29. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพาน 15 2 

30 การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเทิง 11 2 

31 การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเวยีงเชียงของ 11 2 

32 การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแม่สาย 34 5 

33 การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแม่ขะจาน 11 2 

34 การประปาส่วนภมิูภาคสาขาจอมทอง 13 2 

 รวม 682 104 
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ตารางท่ี ค.11  กลุ่มตวัอยา่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

 

กลุ่มที ่ หน่วยงานในสังกดั การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  จ านวนพนักงาน 

ตามสังกดั 

จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามสูตร 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
7. 

การประปาส่วนภมิูภาคเขต  
- กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน ้า กปภ.ข.10 

- กองระบบจ าหน่าย กปภ.ข.10 

- กองบญัชีและการเงิน กปภ.ข.10 

- กองเทคโนโลยสีารสนเทศ กปภ.ข.10 

- กองแผนและวชิาการ กปภ.ข.10 

- กองบริหารทัว่ไป กปภ.ข.10 

4 

29 

28 

18 

11 

25 

26 

1 

4 

4 

3 

2 

4 

4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขานครสวรรค ์ 25 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาท่าตะโก 21 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาลาดยาว 16 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพยหุะคีรี 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชยันาท 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาอุทยัธานี 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาก าแพงเพชร 26 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาขาณุวรลกัษบุรี 19 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาตาก 23 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาแม่สอด 23 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสุโขทยั 27 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาทุ่งเสล่ียม 10 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาศรีส าโรง 11 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาสวรรคโลก 17 3 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาศรีสัชนาลยั 14 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาอุตรดิตถ ์ 11 2 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพษิณุโลก 29 4 

. การประปาส่วนภมิูภาคสาขานครไทย 15 2 

26. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาพจิิตร 29 4 

27. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาบางมูลนาก 17 3 

28. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาตะพานหิน 19 3 

29. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาเพชรบูรณ์ 25 4 

30. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหล่มสัก 18 3 

31. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาชนแดน 11 2 

32. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาหนองไผ ่ 16 3 

33. การประปาส่วนภมิูภาคสาขาวเิชียรบุรี 18 3 

 รวม 642 102 

 



ภาคผนวก  ง 

ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบวดั 
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ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบวดั 

 

 ในท่ีน้ีคือการทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบวดั (แบบสอบถาม) ท่ีไดม้าจากการเก็บขอ้มูลจริง 
จ านวน 996 ชุด ซ่ึงมีความส าคญัต่อการตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของขอ้มูลเพื่อใชใ้น
การวเิคราะห์สมการโครงสร้าง โดยผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบความเช่ือมัน่โดยการหาค่าอ านาจจ าแนก
ดว้ยการใช ้t-test และการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 

 

ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha 

 

ตารางที ่ง.1  ค่าความเช่ือมัน่ของชุดตวัแปรระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (n=996) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.860 .864 17 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

GS Q1 53.30 60.094 .481 .313 .853 

GS Q2R 53.95 61.381 .263 .214 .861 

GS Q3 53.02 60.335 .472 .323 .853 

GS Q4R 53.83 59.266 .361 .271 .858 

GS Q5 53.05 60.738 .450 .285 .854 

PA Q1 53.30 57.375 .634 .483 .846 

PA Q2 53.48 55.868 .627 .492 .844 

PA Q3R 53.84 57.874 .465 .289 .853 

PA Q4 53.57 58.977 .456 .286 .853 

RS Q1 53.61 54.960 .601 .564 .846 

RS Q2R 54.08 62.242 .139 .162 .870 

RS Q3 53.62 55.239 .616 .592 .845 

RS Q4 53.24 56.506 .612 .504 .846 

ID Q1 53.26 57.149 .631 .471 .845 

ID Q2R 53.68 60.531 .331 .235 .858 

ID Q3 53.55 58.024 .520 .432 .850 

ID Q4 53.38 57.625 .558 .423 .848 
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ตารางที ่ง.2  ค่าความเช่ือมัน่ของชุดตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร (n=996) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.764 .775 12 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Inv Q1 36.93 23.830 .209 .146 .767 

Inv Q2 36.81 21.306 .591 .435 .728 

Inv Q3R 38.18 24.670 .056 .063 .786 

Cons Q1R 37.22 20.151 .531 .339 .731 

Cons Q2 37.10 21.267 .502 .371 .736 

Cons Q3 36.90 21.188 .574 .454 .729 

Adpt Q1 36.87 21.473 .591 .463 .729 

Adpt Q2 37.09 21.464 .528 .400 .734 

Adpt Q3R 37.32 24.014 .113 .130 .783 

Mss Q1 36.78 21.476 .574 .477 .730 

Mss Q2 36.77 21.869 .484 .393 .739 

Mss Q3R 37.67 23.347 .215 .164 .770 

 

ตารางที ่ง.3  ค่าความเช่ือมัน่ของชุดตวัแปรความผกูพนัต่อองคก์าร (n=996) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.655 .696 9 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Aff Q1 29.67 11.795 .345 .209 .625 

Aff Q2 29.43 11.182 .619 .488 .570 

Aff Q3 29.51 12.025 .448 .261 .607 

Cont Q1R 30.53 11.976 .291 .120 .639 

Cont Q2 29.76 12.524 .191 .122 .664 

Cont Q3 29.46 11.521 .530 .408 .589 

Norm Q1R 30.94 14.794 -.149 .068 .746 

Norm Q2 29.70 11.835 .456 .365 .604 

Norm Q3 29.69 10.870 .568 .448 .572 
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ตารางที ่ง.4  ค่าความเช่ือมัน่ของชุดตวัแปรผลการปฏิบติังาน (n=996) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.695 .724 12 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Task Q1 39.36 16.503 .383 .214 .670 

Task Q2R 40.71 16.731 .144 .092 .711 

Task Q3 40.03 17.253 .118 .182 .709 

Cxt Q1 39.28 16.536 .405 .305 .669 

Cxt Q2 39.35 16.258 .446 .402 .663 

Cxt Q3 39.52 16.364 .411 .371 .667 

Cntp Q1R 39.66 15.385 .358 .333 .672 

Cntp Q2 39.46 16.544 .334 .141 .676 

Cntp Q3R 39.57 14.969 .386 .328 .667 

OrgPM Q1 39.79 15.999 .422 .522 .663 

OrgPM Q2 39.71 15.678 .465 .541 .657 

OrgPM Q3R 40.12 15.880 .300 .235 .681 
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ผลการหาค่าอ านาจจ าแนกด้วยการใช้ t-test 

 

ตารางที ่ง.5  ค่าอ านาจจ าแนก (t-test) ของชุดตวัแปรระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (n=996) 

 
Independent Samples Test 

    t-test for Equality of Means 

    
 Levene's Test for 

Equality of 
Variances   

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

GS 
Q1 

Equal 
variances 
assumed 

55.272 .000 -18.156 528 .000 -.887 .049 -.983 -.791 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-18.182 465.242 .000 -.887 .049 -.983 -.791 

GS 
Q2R 

Equal 
variances 
assumed 

5.548 .019 -10.191 528 .000 -.710 .070 -.846 -.573 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-10.187 522.151 .000 -.710 .070 -.846 -.573 

GS 
Q3 

Equal 
variances 
assumed 

37.253 .000 -15.443 528 .000 -.814 .053 -.917 -.710 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-15.457 500.794 .000 -.814 .053 -.917 -.710 

GS 
Q4R 

Equal 
variances 
assumed 

4.655 .031 -14.971 528 .000 -1.122 .075 -1.269 -.974 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-14.974 526.786 .000 -1.122 .075 -1.269 -.974 

GS 
Q5 

Equal 
variances 
assumed 

74.799 .000 -15.688 528 .000 -.768 .049 -.864 -.672 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-15.705 488.912 .000 -.768 .049 -.864 -.672 

PA 
Q1 

Equal 
variances 
assumed 

46.497 .000 -25.735 528 .000 -1.328 .052 -1.429 -1.227 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-25.773 462.320 .000 -1.328 .052 -1.429 -1.227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

230 

 

ตารางที ่ง.5  (ต่อ) 
Independent Samples Test 

    t-test for Equality of Means 

    
 Levene's Test for 

Equality of 
Variances   

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

PA 
Q2 

Equal 
variances 
assumed 

84.148 .000 -25.245 528 .000 -1.594 .063 -1.719 -1.470 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-25.278 473.557 .000 -1.594 .063 -1.718 -1.471 

PA 
Q3R 

Equal 
variances 
assumed 

3.885 .049 -18.029 528 .000 -1.310 .073 -1.453 -1.167 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-18.029 527.970 .000 -1.310 .073 -1.453 -1.167 

PA 
Q4 

Equal 
variances 
assumed 

20.285 .000 -16.596 528 .000 -1.077 .065 -1.205 -.950 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-16.607 513.803 .000 -1.077 .065 -1.205 -.950 

RS 
Q1 

Equal 
variances 
assumed 

41.075 .000 -23.996 528 .000 -1.733 .072 -1.875 -1.591 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-24.015 507.709 .000 -1.733 .072 -1.875 -1.591 

RS 
Q2R 

Equal 
variances 
assumed 

.000 .997 -7.000 528 .000 -.615 .088 -.787 -.442 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-7.000 528.000 .000 -.615 .088 -.787 -.442 

RS 
Q3 

Equal 
variances 
assumed 

53.901 .000 -25.516 528 .000 -1.699 .067 -1.830 -1.568 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-25.534 511.963 .000 -1.699 .067 -1.830 -1.568 

RS 
Q4 

Equal 
variances 
assumed 

26.431 .000 -22.122 528 .000 -1.431 .065 -1.558 -1.303 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-22.155 459.886 .000 -1.431 .065 -1.557 -1.304 

ID Q1 Equal 
variances 
assumed 

35.372 .000 -21.429 528 .000 -1.279 .060 -1.397 -1.162 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-21.464 446.016 .000 -1.279 .060 -1.397 -1.162 

ID 
Q2R 

Equal 
variances 
assumed 

1.710 .192 -13.177 528 .000 -.863 .065 -.991 -.734 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-13.180 525.988 .000 -.863 .065 -.991 -.734 

ID Q3 Equal 
variances 
assumed 

7.436 .007 -18.534 528 .000 -1.198 .065 -1.325 -1.071 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-18.534 527.999 .000 -1.198 .065 -1.325 -1.071 

ID Q4 Equal 
variances 
assumed 

54.843 .000 -19.955 528 .000 -1.260 .063 -1.384 -1.136 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-19.978 483.769 .000 -1.260 .063 -1.384 -1.136 
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ตารางที ่ง.6  ค่าอ านาจจ าแนก (t-test) ของชุดตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร (n=996) 

 
Independent Samples Test 

    
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    
    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Inv 
Q1 

Equal 
variances 
assumed 

5.240 .022 -9.536 533 .000 -.586 .062 -.707 -.466 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-9.526 525.806 .000 -.586 .062 -.707 -.466 

Inv 
Q2 

Equal 
variances 
assumed 

20.047 .000 -20.766 533 .000 -1.148 .055 -1.256 -1.039 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-20.354 422.138 .000 -1.148 .056 -1.258 -1.037 

Inv 
Q3R 

Equal 
variances 
assumed 

10.157 .002 -5.936 533 .000 -.460 .077 -.612 -.308 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-5.954 532.562 .000 -.460 .077 -.612 -.308 

Cons 
Q1R 

Equal 
variances 
assumed 

50.917 .000 -23.999 533 .000 -1.578 .066 -1.707 -1.449 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-23.718 477.257 .000 -1.578 .067 -1.709 -1.447 

Cons 
Q2 

Equal 
variances 
assumed 

38.848 .000 -20.070 533 .000 -1.243 .062 -1.364 -1.121 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-19.884 491.490 .000 -1.243 .062 -1.365 -1.120 

Cons 
Q3 

Equal 
variances 
assumed 

25.393 .000 -22.984 533 .000 -1.286 .056 -1.396 -1.177 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-22.703 474.020 .000 -1.286 .057 -1.398 -1.175 

Adpt 
Q1 

Equal 
variances 
assumed 

22.534 .000 -23.494 533 .000 -1.183 .050 -1.282 -1.084 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-23.003 414.112 .000 -1.183 .051 -1.284 -1.082 

Adpt 
Q2 

Equal 
variances 
assumed 

32.672 .000 -20.679 533 .000 -1.165 .056 -1.276 -1.055 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-20.473 487.685 .000 -1.165 .057 -1.277 -1.053 

Adpt 
Q3R 

Equal 
variances 
assumed 

10.199 .001 -8.435 533 .000 -.629 .075 -.776 -.483 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-8.469 532.959 .000 -.629 .074 -.775 -.483 
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ตารางที ่ง.6  (ต่อ) 
 

Independent Samples Test 

    
Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    
    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Mss 
Q1 

Equal 
variances 
assumed 

8.677 .003 -21.726 533 .000 -1.157 .053 -1.261 -1.052 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-21.371 446.536 .000 -1.157 .054 -1.263 -1.050 

Mss 
Q2 

Equal 
variances 
assumed 

21.631 .000 -19.589 533 .000 -1.084 .055 -1.193 -.975 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-19.251 440.184 .000 -1.084 .056 -1.194 -.973 

Mss 
Q3R 

Equal 
variances 
assumed 

2.437 .119 -10.530 533 .000 -.780 .074 -.926 -.635 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-10.582 532.929 .000 -.780 .074 -.925 -.635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

233 

 

ตารางที ่ง.7  ค่าอ านาจจ าแนก (t-test) ของชุดตวัแปรความผกูพนัต่อองคก์าร (n=996) 

 
Independent Samples Test 

    
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    
    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Aff Q1 Equal 
variances 
assumed 

27.890 .000 -15.887 557 .000 -1.077 .068 -1.210 -.944 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-15.647 472.063 .000 -1.077 .069 -1.212 -.942 

Aff Q2 Equal 
variances 
assumed 

73.393 .000 -23.552 557 .000 -1.194 .051 -1.293 -1.094 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-23.089 436.903 .000 -1.194 .052 -1.295 -1.092 

Aff Q3 Equal 
variances 
assumed 

12.517 .000 -20.144 557 .000 -.996 .049 -1.093 -.899 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-19.927 502.748 .000 -.996 .050 -1.095 -.898 

Cont 
Q1R 

Equal 
variances 
assumed 

14.747 .000 -15.144 557 .000 -1.066 .070 -1.205 -.928 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-15.328 539.060 .000 -1.066 .070 -1.203 -.930 

Cont 
Q2 

Equal 
variances 
assumed 

5.231 .023 -13.114 557 .000 -.950 .072 -1.092 -.808 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-13.248 546.388 .000 -.950 .072 -1.091 -.809 

Cont 
Q3 

Equal 
variances 
assumed 

81.750 .000 -26.746 557 .000 -1.260 .047 -1.353 -1.167 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-26.333 469.674 .000 -1.260 .048 -1.354 -1.166 

Norm 
Q1R 

Equal 
variances 
assumed 

55.631 .000 -1.747 557 .081 -.155 .089 -.329 .019 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-1.776 516.781 .076 -.155 .087 -.326 .016 

Norm 
Q2 

Equal 
variances 
assumed 

5.383 .021 -19.151 557 .000 -1.039 .054 -1.146 -.933 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-18.968 510.465 .000 -1.039 .055 -1.147 -.932 

Norm 
Q3 

Equal 
variances 
assumed 

2.812 .094 -24.548 557 .000 -1.389 .057 -1.500 -1.278 

Equal 
variances 
not assumed 

    
-24.415 533.438 .000 -1.389 .057 -1.501 -1.277 
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ตารางที ่ง.8  ค่าอ านาจจ าแนก (t-test) ของชุดตวัแปรผลการปฏิบติังาน (n=996) 

 
Independent Samples Test 

    
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    
    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Task Q1 Equal 
variances 
assumed 

16.595 .000 -14.719 544 .000 -.718 .049 -.813 -.622 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-14.538 494.965 .000 -.718 .049 -.815 -.621 

Task 
Q2R 

Equal 
variances 
assumed 

20.448 .000 -9.896 544 .000 -.774 .078 -.928 -.621 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-10.078 535.649 .000 -.774 .077 -.925 -.623 

Task Q3 Equal 
variances 
assumed 

13.139 .000 -8.420 544 .000 -.563 .067 -.694 -.432 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-8.474 542.792 .000 -.563 .066 -.693 -.432 

Cxt Q1 Equal 
variances 
assumed 

2.800 .095 -12.869 544 .000 -.640 .050 -.737 -.542 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-12.651 475.160 .000 -.640 .051 -.739 -.540 

Cxt Q2 Equal 
variances 
assumed 

11.766 .001 -14.147 544 .000 -.705 .050 -.803 -.607 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-13.945 486.822 .000 -.705 .051 -.804 -.606 

Cxt Q3 Equal 
variances 
assumed 

42.929 .000 -14.919 544 .000 -.723 .048 -.818 -.628 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-14.753 499.526 .000 -.723 .049 -.819 -.627 
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ตารางที ่ง.8  (ต่อ) 
 

Independent Samples Test 

    
Levene's Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    
    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Cntp 
Q1R 

Equal 
variances 
assumed 

3.902 .049 -18.034 544 .000 -1.229 .068 -1.363 -1.095 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-17.836 500.072 .000 -1.229 .069 -1.364 -1.094 

Cntp Q2 Equal 
variances 
assumed 

24.534 .000 -12.538 544 .000 -.687 .055 -.795 -.580 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-12.490 524.235 .000 -.687 .055 -.796 -.579 

Cntp 
Q3R 

Equal 
variances 
assumed 

9.479 .002 -20.161 544 .000 -1.376 .068 -1.510 -1.242 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-19.719 452.447 .000 -1.376 .070 -1.513 -1.239 

OrgPM 
Q1 

Equal 
variances 
assumed 

14.194 .000 -17.104 544 .000 -.868 .051 -.968 -.768 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-16.907 498.131 .000 -.868 .051 -.969 -.767 

OrgPM 
Q2 

Equal 
variances 
assumed 

6.056 .014 -18.980 544 .000 -.970 .051 -1.070 -.869 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-18.741 493.809 .000 -.970 .052 -1.071 -.868 

OrgPM 
Q3R 

Equal 
variances 
assumed 

15.094 .000 -15.309 544 .000 -1.050 .069 -1.185 -.915 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-15.678 521.221 .000 -1.050 .067 -1.182 -.919 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก  จ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรรายคู่ของชุดตวัแปร 



 

1 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรรายคู่ของชุดตวัแปร 

 

ตารางที ่จ.1  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรรายคู่ของชุดตวัแปรระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน (n=996) 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

  
GS 
Q1 

GS 
Q2R 

GS 
Q3 

GS 
Q4R 

GS 
Q5 PA Q1 PA Q2 

PA 
Q3R PA Q4 

RS 
Q1 

RS 
Q2R 

RS 
Q3 

RS 
Q4 ID Q1 

ID 
Q2R ID Q3 ID Q4 

GS Q1 1.000 .144 .411 .203 .335 .476 .362 .173 .284 .314 .028 .293 .320 .333 .166 .271 .322 
GS Q2R .144 1.000 .142 .364 .146 .136 .059 .287 .010 .100 .228 .091 .125 .132 .309 .015 .105 
GS Q3 .411 .142 1.000 .212 .418 .440 .338 .190 .254 .262 .080 .291 .310 .343 .223 .207 .257 
GS Q4R .203 .364 .212 1.000 .246 .250 .156 .329 .113 .112 .258 .113 .148 .240 .342 .104 .158 
GS Q5 .335 .146 .418 .246 1.000 .425 .293 .199 .230 .269 .031 .261 .282 .335 .212 .204 .285 
PA Q1 .476 .136 .440 .250 .425 1.000 .538 .301 .376 .449 .066 .424 .378 .455 .186 .398 .411 
PA Q2 .362 .059 .338 .156 .293 .538 1.000 .309 .411 .569 .073 .547 .470 .474 .124 .403 .411 
PA Q3R .173 .287 .190 .329 .199 .301 .309 1.000 .191 .259 .279 .272 .253 .316 .325 .205 .247 
PA Q4 .284 .010 .254 .113 .230 .376 .411 .191 1.000 .386 .001 .355 .319 .369 .058 .421 .350 
RS Q1 .314 .100 .262 .112 .269 .449 .569 .259 .386 1.000 -.031 .694 .559 .439 .095 .424 .395 
RS Q2R .028 .228 .080 .258 .031 .066 .073 .279 .001 -.031 1.000 -.001 .018 .020 .253 -.007 -.013 
RS Q3 .293 .091 .291 .113 .261 .424 .547 .272 .355 .694 -.001 1.000 .637 .445 .131 .432 .406 
RS Q4 .320 .125 .310 .148 .282 .378 .470 .253 .319 .559 .018 .637 1.000 .510 .177 .448 .428 
ID Q1 .333 .132 .343 .240 .335 .455 .474 .316 .369 .439 .020 .445 .510 1.000 .173 .500 .527 
ID Q2R .166 .309 .223 .342 .212 .186 .124 .325 .058 .095 .253 .131 .177 .173 1.000 .077 .178 
ID Q3 .271 .015 .207 .104 .204 .398 .403 .205 .421 .424 -.007 .432 .448 .500 .077 1.000 .542 
ID Q4 .322 .105 .257 .158 .285 .411 .411 .247 .350 .395 -.013 .406 .428 .527 .178 .542 1.000 
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ตารางที ่จ.2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรรายคู่ของชุดตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร (n=996)  

 

Inter-Item Correlation Matrix 

  
Inv Q1 Inv Q2 Inv Q3R 

Cons 
Q1R Cons Q2 Cons Q3 Adpt Q1 Adpt Q2 Adpt Q3R Mss Q1 Mss Q2 Mss Q3R 

Inv Q1 1.000 .353 -.089 .061 .162 .187 .207 .222 -.039 .190 .153 -.045 

Inv Q2 .353 1.000 -.014 .333 .400 .477 .476 .422 .035 .501 .421 .100 

Inv Q3R -.089 -.014 1.000 .190 .031 .007 .006 .015 .045 -.029 -.035 .145 

Cons Q1R .061 .333 .190 1.000 .271 .319 .326 .304 .271 .333 .299 .344 

Cons Q2 .162 .400 .031 .271 1.000 .550 .465 .394 -.024 .394 .324 .058 

Cons Q3 .187 .477 .007 .319 .550 1.000 .544 .426 .020 .437 .346 .081 

Adpt Q1 .207 .476 .006 .326 .465 .544 1.000 .548 .062 .428 .344 .071 

Adpt Q2 .222 .422 .015 .304 .394 .426 .548 1.000 -.042 .450 .399 .042 

Adpt Q3R -.039 .035 .045 .271 -.024 .020 .062 -.042 1.000 .003 .032 .259 

Mss Q1 .190 .501 -.029 .333 .394 .437 .428 .450 .003 1.000 .591 .107 

Mss Q2 .153 .421 -.035 .299 .324 .346 .344 .399 .032 .591 1.000 .043 

Mss Q3R -.045 .100 .145 .344 .058 .081 .071 .042 .259 .107 .043 1.000 
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ตารางที ่จ.3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรรายคู่ของชุดตวัแปรความผกูพนัต่อองคก์าร (n=996)  

 

Inter-Item Correlation Matrix 

  Aff Q1 Aff Q2 Aff Q3 Cont Q1R Cont Q2 Cont Q3 Norm Q1R Norm Q2 Norm Q3 

Aff Q1 1.000 .445 .230 .153 .087 .174 .020 .197 .248 

Aff Q2 .445 1.000 .461 .269 .119 .461 -.093 .481 .509 

Aff Q3 .230 .461 1.000 .154 .173 .372 -.087 .337 .362 

Cont Q1R .153 .269 .154 1.000 .013 .260 .037 .175 .261 

Cont Q2 .087 .119 .173 .013 1.000 .317 -.106 .112 .216 

Cont Q3 .174 .461 .372 .260 .317 1.000 -.198 .410 .525 

Norm Q1R .020 -.093 -.087 .037 -.106 -.198 1.000 -.178 -.158 

Norm Q2 .197 .481 .337 .175 .112 .410 -.178 1.000 .535 

Norm Q3 .248 .509 .362 .261 .216 .525 -.158 .535 1.000 
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ตารางที ่จ.4  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรรายคู่ของชุดตวัแปรผลการปฏิบติังาน (n=996)  

 

Inter-Item Correlation Matrix 

  
Task Q1 Task Q2R Task Q3 Cxt Q1 Cxt Q2 Cxt Q3 Cntp Q1R Cntp Q2 Cntp Q3R 

OrgPM 
Q1 

OrgPM 
Q2 

OrgPM 
Q3R 

Task Q1 1.000 .112 .218 .349 .335 .302 .104 .190 .117 .215 .234 .065 

Task Q2R .112 1.000 .008 -.023 .008 -.063 .188 .037 .225 .023 .028 .132 

Task Q3 .218 .008 1.000 .196 .220 .234 -.167 .139 -.107 .198 .193 -.157 

Cxt Q1 .349 -.023 .196 1.000 .459 .368 .205 .230 .193 .142 .160 .091 

Cxt Q2 .335 .008 .220 .459 1.000 .551 .144 .253 .138 .216 .263 .073 

Cxt Q3 .302 -.063 .234 .368 .551 1.000 .109 .255 .100 .283 .306 .059 

Cntp Q1R .104 .188 -.167 .205 .144 .109 1.000 .114 .509 .085 .124 .378 

Cntp Q2 .190 .037 .139 .230 .253 .255 .114 1.000 .141 .255 .259 .081 

Cntp Q3R .117 .225 -.107 .193 .138 .100 .509 .141 1.000 .106 .135 .378 

OrgPM Q1 .215 .023 .198 .142 .216 .283 .085 .255 .106 1.000 .714 .179 

OrgPM Q2 .234 .028 .193 .160 .263 .306 .124 .259 .135 .714 1.000 .225 

OrgPM Q3R .065 .132 -.157 .091 .073 .059 .378 .081 .378 .179 .225 1.000 

 

240 



ภาคผนวก  ฉ 

เอกสารเกีย่วกบัการบริหารผลการปฏิบัตงิานของ  กปภ. 
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ตวัอยา่ง Balanced Scorecard ปี 2557  

ผูจ้ดัการประปาส่วนผูภู้มิภาคสาขา 
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ตวัอยา่ง Balanced Scorecard ปี 2557  

งานผลิต 
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ตวัอยา่ง Balanced Scorecard ปี 2557  

งานอ านวยการ(มีงานจดัเก็บรายได)้ 
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