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The objective of this research is to study the individual level, group level, and
organizational level factors and the process of resilience at work among employees in the non-life
insurance business. The research is divided into two phases. Phase one is quantitative research. The
sample used in this research were fifteen personnel at the management level and seven hundred
and fifty personnel at the staff level at fifteen non-life insurance companies. The stratified random
sampling was performed using the size of the company as strata. The research tools were two
questionnaires, the first for personnel at the management level and the second for personnel at the
staff level with an IOC index (Item-objective Congruence Index) between 0.60 – 1.00 and reliability
between 0.748 – 0.969. The statistics for data analysis included three levels of analysis with
Hierarchical Linear Modeling in the research hypothesis testing. The findings were that the factor of
organizational resilience in an organization affected resilience at work among employees in the nonlife insurance business at a statistically significant level of .05. At the group level, collective efficacy
affected resilience at work among employees with a statistical significance of .001. In terms of
personal factors, perseverance, the person-organization fit, optimism, and increasing structural job
resources affected resilience at work among employees with a statistical significance of .001, .05,
.01, and .01, respectively. The second phase of the research was qualitative and used case studies
to study the process of resilience at work among employees in the non-life insurance business by
collecting data by group discussion with six participants with the highest average resilience at work
of employees. The research found that the training process, the mentoring system, and individual
development plans are the main process that links multiple factors, the inputs that contribute to the
output, which includes personnel with a high level of resilience at work.
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปั ญหาการวิจัย
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น มี ป ระเด็ น ส าคัญ ข้ อหนึ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความกั ง วลต่ อ ผู้
บริหารธุรกิจในทุกประเภทกิจการคือ สภาวะที่ธุรกิจมีความซับซ้ อนมากขึ ้น ทังในด้
้ านความผันแปร
ของภูมิศาสตร์ การเมือง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ความผันผวนของตลาด และ
การแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วเหล่านี ้ ได้ รับ
การยอมรับว่าเป็ นสภาวะปกติแบบใหม่ (The New Normal) ที่เป็ นปั จจัยบังคับให้ ทกุ องค์การต้ อง
ลุก ขึ น้ มาปรั บ ตัว เพราะการเปลี่ ย นแปลงนัน้ เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ อี ก ต่อ ไป โดย
ธรรมชาติของมนุษย์นนมั
ั ้ กจะยึดติดกับสภาวะที่มีความมัน่ คง สมดุล ซึ่งเป็ นแนวโน้ มที่มกั เกิดขึ ้น
เมื่อสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่มและต้ องการจะรักษาสภาวะต่าง ๆ ให้ คงเดิม แม้ วา่ บริ บทภายนอก
จะเปลี่ยนแปลงไป แต่โลกธุรกิจในปั จจุบนั กลับกาลังดาเนินไปในทิศทางที่สวนทางกับความเชื่อนัน้
ดังนัน้ การมุ่งหน้ าสู่การเปลี่ ยนแปลงจึงอาจเป็ นทางรอดเดียวของธุรกิจ ในสภาวะของความไม่
แน่นอน เช่น การปรับวิธีคิด วิธีการเผชิญและจัดการกับปั ญหา ความท้ าทาย และการปรับกลยุทธ์
ขององค์ก ารให้ ส อดคล้ องกับ แนวโน้ ม ทางธุ รกิ จ ที่ เปลี่ ยนแปลงไป ปั จ จัย ต่าง ๆ ในการแข่งขัน
รวมถึ ง ความต้ อ งการของลูก ค้ า เพื่ อ น าไปสู่ก ารปรั บ ตัว เข้ า กับ บริ บ ทนัน้ ๆ อย่า งรวดเร็ วและ
ทันท่วงที (สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย, 2561) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนึ่งที่
องค์การต่าง ๆ ในโลกธุรกิจกาลังเผชิญอยู่ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาคือ การหยุดชะงักที่
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Disruption) ที่เป็ นอีกปั จจัยสาคัญในการใช้ ประโยชน์จากการ
เปลี่ ยนแปลงในตลาด ในอุตสาหกรรม และในเทคโนโลยี เพื่ อให้ เกิ ดการสร้ างสรรค์สิ่ งใหม่ที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และอาจถึงขันล้
้ มล้ างสิ่งเดิมที่เคยมีมา ซึ่งในปั จจุบนั นันการหยุ
้
ดชะงัก
ส่วนใหญ่ ที่ อ งค์ ก ารต่าง ๆ ต้ อ งเผชิ ญ อย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ไ ด้ คื อ Digital Disruption ซึ่ง เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมที่จะช่วยทาให้ ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ โดยใช้ เทคโนโลยี แบบ Real-time รวมถึงการใช้ เทคโนโลยี ในการสื่ อสาร เทคโนโลยี
Cloud, Big Data, Robotics, Machine Learning (AI) และอื่น ๆ เข้ ามาช่วยในการทาธุรกิจ ทัง้ นี ้
การหยุดชะงักนันสามารถเปลี
้
่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาตามบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็ นทางเลือก
ใหม่ในการสร้ างสิ่ งที่ แตกต่างจากผู้น าตลาด หรื อ บรรดาคู่แข่งในตลาดที่ มี อ ยู่ ซึ่ง หากประสบ
ความสาเร็ จจะส่งผลกระทบทาให้ ผ้ นู าตลาดในทุก ๆ อุตสาหกรรมจะต้ องพบกับความท้ าทายใหม่
ในการตัดสินใจครัง้ ใหญ่เกี่ยวกับอนาคตขององค์ก ารว่าจะมีแนวทางในการเดินหน้ าธุรกิจอย่างไร
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ต่อไปในการที่จะต้ องแข่งขันกับองค์การขนาดเล็ก แต่มีการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ใหม่ ๆ ที่ทนั สมัยเข้ า
มาช่วยในการทางาน และกาลังก่อตัวเพื่อจะเข้ ายึดพื ้นที่ ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
ทาให้ องค์การที่เป็ นผู้นาตลาดอยู่จะต้ องเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคในการทาธุรกิจ หากยังดารง
อยู่ในตลาดด้ วยรู ปแบบเก่าโดยใช้ วิธีการแบบเดิม ในการทาการตลาด และเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้ าหาก
องค์การไม่แข็งแกร่งพอองค์การนันอาจจะต้
้
องล้ มหายไปจากอุตสาหกรรม
หากกล่าวถึงธุรกิจประกันภัย (Insurance Business) จัดเป็ นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสาคัญ
ของโลก ด้ วยข้ อดีที่ช่วยเพิ่มความมัน่ คงให้ กับผู้ซือ้ ประกันภัย ช่วยแบ่งเบาภาระ และเพิ่มความ
มัน่ ใจในการใช้ ชีวิตและการดาเนินธุรกิจ ซึ่งระบบการประกันภัยเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ยอมรับกัน
ทั่ว โลก สัง คมทุ ก สัง คมต่ า งอาศัย คุณ ประโยชน์ ข องการประกั น ภั ย เป็ นเครื่ อ งมื อ การส ร้ าง
หลักประกันความมัน่ คงในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั สมาชิกของสังคม โดยการประกันชีวิตช่วยสร้ าง
หลักประกันความมัน่ คงและความอุน่ ใจต่อความสามารถในการหารายได้ ของบุคคลและครอบครัว
ส่วนคุณ ประโยชน์ของการประกันวินาศภัยก็ เช่นกัน จะพบได้ ว่า การประกอบธุรกิจการค้ าการ
ลงทุนและการดาเนินชี วิตประจาวันมีความเสี่ยงภัยจากวินาศภัยที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ ทังที
้ ่เป็ นภัย
ธรรมชาติและที่เกิดขึ ้นจากการประมาท รวมถึงการกระทาโดยจงใจของมนุษย์ เช่น น ้าท่วม สึนามิ
พายุ อัคคีภยั ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด อุบตั ิเหตุจากการใช้ ยวดยานในการขนส่งและการเดินทาง
การโจรกรรมหรื อการก่อความเสียหายให้ เกิดกับชีวิตหรื อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกและจะต้ อง
รับผิดตามกฎหมายชดใช้ ค่าเสียหายจากการกระทาละเมิดนัน้ เป็ นต้ น ซึ่งความเสียหายทางการ
เงินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากความเสี่ยงภัยต่าง ๆ เหล่านี ้ ล้ วนบรรเทาได้ ด้วยระบบการประกันวินาศภัย
อีกทังสภาวะภู
้
มิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก (Climate change) ก่อให้ เกิดภัยธรรมชาติ
หรื อมหันตภัยใหญ่ ๆ ที่สร้ างความเสียหายรุนแรงขึ ้น ก่อให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดย
ความเสี่ยงจะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ วา่ การประกันภัยเป็ นเครื่ องมือที่มี
บทบาทอย่างมากในการบรรเทาความเสียหายและเยียวยาทางการเงินให้ แก่ผ้ ปู ระสบภัยและลด
ภาระให้ แก่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ (สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย, 2553) ในการรับมือกับวินาศภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้เอาประกันภัยนัน้ บริษัท
ประกันวินาศภัย จึงจาเป็ น ต้ องมี ความพร้ อมในการกาหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รวมถึงการ
กาหนดแนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงานให้ รองรับกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ตลอดเวลา และครอบคลุมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ สมบัติตรงกับความต้ องการของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย และผลิตภัณ ฑ์การให้ บริ การที่สามารถให้ ความคุ้มครองวินาศภัยต่าง ๆ ที่อาจ
เกิ ด ขึน้ ได้ เพื่ อ ตอบสนองต่อ ความต้ อ งการของผู้เอาประกัน ภัย และสัง คม ซึ่ง การด าเนิ น ธุ รกิ จ
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ประกันภัยในปั จจุบนั และแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้ นนั ้ มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ น
อย่างมาก เช่น จากในอดี ต ที่ ใช้ วิธี ก ารน าเสนอกรมธรรม์ ป ระกัน ภัยผ่านกระดาษโดยตัวแทน
ประกัน ภัยที่ เดิน ทางไปเคาะประตูบ้ า น ได้ เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ก ารซื อ้ -ขายประกัน ผ่ านช่อ งทาง
ออนไลน์และเริ่ มใช้ เทคโนโลยี อินชัวร์ เทคมากขึ ้น เห็นได้ จากการส่งกรมธรรม์ออนไลน์ (e-Policy)
หลังจากที่ผ้ ูเอาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยผ่านช่องทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุคสมัย
เทคโนโลยี ที่ต้องการความรวดเร็ วเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นรากฐานแนวโน้ ม ธุรกิ จประกันภัยในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ที่ปรึ กษาด้ านการบริ หารชัน้ นาของโลก McKinsey & Company (2018) ได้
วิเคราะห์แนวโน้ มของธุรกิจประกันภัยในปี ค.ศ. 2030 ไว้ ว่า เทคโนโลยี AI จะถูกนามาใช้ มากขึ ้น
เรื่ อย ๆ โดยเฉพาะขันตอนการน
้
าข้ อมูลมาวิเคราะห์ รูปแบบการประกันภัยให้ ง่ายขึ ้น สนับสนุนการ
วิเคราะห์ ต ลาดและอัต ราเบี ย้ ประกัน ภัย ที่ เหมาะสมให้ กับ ผู้เอาประกัน ภัย รวมถึ ง เทคโนโล ยี
Internet of Thing (IoT) ที่ ส ามารถเก็ บ ข้ อมู ล จากทุ ก อย่ า งที่ ใ ช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ที่ มี อุ ป กรณ์
เชื่อมต่อเพื่อนามาวิเคราะห์การจัดจาหน่ายกรมธรรม์ประกันที่ตรงกับความต้ องการและเหมาะสม
กับชีวิตประจาวัน พร้ อมกับนาเสนอขายให้ กบั ผู้เอาประกันภัยได้ อย่างทันท่วงที
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปั จจัยภายนอกต่าง ๆ นัน้ ไม่ได้ เพิ่งเกิดขึ ้นกับธุรกิจประกันภัย
ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วเท่านัน้ ธุรกิจประกันภัยได้ รับผลกระทบโดยตรงตังแต่
้ การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิ จ โลกและเศรษฐกิ จ ไทยในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างของระบบการเงินโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ ้น ส่งผลให้ ตลาดเงิน
และตลาดทุนในประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากความผันผวนจากระบบเศรษฐกิจโลกได้ ง่ายและ
ทวีความรุ นแรงมากขึ ้น ทาให้ เศรษฐกิจไทยมีอตั ราการเติบโตที่ ต่าลงและเติบโตช้ ากว่าในอดีตที่
ผ่านมา และยัง มี ปั จ จัย การเปลี่ ย นแปลงอื่ น ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง อาทิ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ าง
ประชากรของไทย ทังการขาดแคลนแรงงานและการเข้
้
าสู่สงั คมผู้สงู อายุของประชากรไทยที่ส่งผล
กระทบต่อภาระค่าใช้ จ่ายของประชากรและภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ส่งผลให้ เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในทุกภูมิภาคทัว่ โลก ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ รวมถึงแรงผลักดันจากการเข้ าสู่การเปิ ดเสรี สาขาประกันภัย
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) การพัฒนาของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ ว ซึ่งจะส่งผลให้ ช่วงระยะเวลาต่อไปข้ างหน้ า
ธุรกิจประกันภัยไทยต้ องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทังจากคู
้
่แข่งหน้ า
ใหม่ ๆ จากภายในและภายนอกประเทศ (สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย, 2559) นอกจากนี ้ ในอดีตที่ผ่านมาวิกฤติทางเศรษฐกิจ (Economic Crisis) ซี่ง
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เป็ นความเสี่ยงภัยหลักที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจด้ านการเงินจะได้ รับผลกระทบในการดาเนินธุรกิจ เมื่อ
ครัง้ ภาวะฟองสบู่ แตกในภาคอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ทาให้ การเกิ ด ปั ญ หา
สิ น เชื่ อ คุณ ภาพต่ า (Subprime Lending) เริ่ ม แสดงผลกระทบต่ อ สถาบัน การเงิ น ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสถานการณ์เริ่มมีความชัดเจนในราวปี พ.ศ. 2550 ปัญหานี ้เกิดจากการกู้ยืมเงิน
เพื่ อเก็ ง กาไรในตลาดอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ร่วมกับ นวัตกรรมทางการเงิ น ใหม่ ๆ ของวงการการเงิ น
ปั ญหาดังกล่าวได้ ลุกลามและกลายเป็ นวิกฤตทางการเงินของสหรัฐโดยเห็นได้ จากการล่มสลาย
ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2551 เนื่องด้ วยความสัมพันธ์ เชื่อมต่อ
กันของระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจของสหรัฐกับ นานาประเทศทัว่ โลก ทาให้ ปัญหาดังกล่าว
ได้ ลุก ลามเป็ น ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ของประเทศสหรั ฐ และของโลกในที่ สุด ประเทศต่ า ง ๆ ได้ รั บ
ผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมจากวิกฤตทางการเงินและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ ในระดับที่
แตกต่างกันไป (สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2553) สาหรับเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยนัน้ เริ่ มได้ รับผลกระทบจากปั ญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในสหรัฐอเมริ กาและประเทศที่
พัฒ นาแล้ ว อย่า งชัด เจนและมี แ นวโน้ ม รุ น แรงขึน้ ประกอบกับ สถานการณ์ ค วามวุ่น วายทาง
การเมืองในประเทศที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเป็ นระยะ ได้ ส่งผลกระทบและเป็ น
แรงฉุดให้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทรุดลงมากขึ ้น จนมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบใน
ไตรมาสที่ 1 ของ ปี พ.ศ. 2552 (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) ทังนี
้ ้
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้ อมภายนอกดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ ทาให้ องค์การหลายแห่ง ใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยต้ องเผชิญกับภาวะวิกฤติที่ไม่ได้ คาดการณ์ ไว้ โดยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 เป็ น
ต้ นมา มี บ ริ ษั ท ประกัน วิน าศภัยถูก เพิ กถอนใบอนุญ าตประกอบธุ รกิ จ ประกันวินาศภัย ไปแล้ ว
จานวนหนึ่ง เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรื อขาดมาตรการในการควบคุมหรื อบริ หาร
จัดการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกากับดูแลที่ถกู กาหนดขึ ้น และไม่สามารถปรับปรุงแก้ ไขปัญหา
หรื อฟื น้ ฟูองค์การให้ กลับสู่สภาวะปกติได้ ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด และเมื่อองค์การไม่สามารถดาเนินการฟื น้ ฟูหรื อ
แก้ ไขปั ญหาให้ ดาเนินกิจการต่อไปได้ จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มีตอ่ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยู่
โดยการเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก ารอาจส่ ง ผลให้ พนัก งานรู้ สึ ก ถึ ง ความไม่ ป ลอดภั ย ในอาชี พ
(Schumacher, Schreurs, Van Emmerik, & De Witte, 2016) เกิ ด ความเครี ย ดในการท างาน
(Smollan, 2015) ประสิ ท ธิ ภ าพในการทางานลดลงและเกิ ดความเหนื่ อยหน่ายในการท างาน
(Blom, Richter, Hallsten, & Svedberg, 2018) มี ค วามตั ง้ ใจที่ จ ะลาออกจากงาน (Riolli &
Savicki, 2006) เป็ นต้ น แต่ภายใต้ เหตุการณ์ อันไม่พึงประสงค์นนั ้ ยังคงมี องค์การที่สามารถอยู่
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รอดและสามารถ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้ ด้ วย การจั ด การสมั ย ใหม่ ที่ มุ่ ง เน้ นการพั ฒ นา
ผลผลิต กระบวนการหรื อบริ การที่ตอบสนองความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมาใช้ เพื่อสร้ าง
ความได้ เปรี ยบในเชิงแข่งขันและเพื่อความอยูร่ อดขององค์กร (Ulrich & Brockbank, 2005)
ก า รฟื ้ น คื น สู่ ส ภ า ว ะ ป ก ติ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ( Organizational Resilience) จึ ง เป็ น
ความสามารถที่สาคัญขององค์การในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลาบากและลดผลกระทบอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าองค์การจะสามารถดาเนินธุรกิจ
ได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ปั จจุบนั องค์การมาตรฐานสากลได้ กาหนดมาตรฐาน ISO 22316:2017 ขึ ้นโดย
มุ่งเน้ นกระบวนการบริ หารจัดการเพื่อรองรับความเสี่ยงหรื อภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในระดับองค์การนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานในองค์การผ่าน
บริ บทของการทางานด้ วยเช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้ าที่ การปรับลดขนาดองค์การ
หรื อการควบรวมกิจการ หากพนักงานมี ทักษะ ความสามารถ หรื อกระบวนการในการฟื ้นคืน สู่
สภาวะปกติในการทางานเมื่อต้ องเผชิญกับความเครี ยด สถานการณ์ที่ยากลาบาก หรื อเหตุการณ์
อันไม่พึงประสงค์จากการทางานแล้ วนัน้ พนักงานจะสามารถใช้ ประสบการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์
เหล่านันในการเพิ
้
่มประสิทธิภาพในการทางานของตนเองได้ ตอ่ ไป และอาจเป็ นประโยชน์ มากขึ ้น
ต่อองค์การในแง่ของการปรับตัวของพนักงานในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาหรื อความ
ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต (Hind, Frost, & Rowley, 1996) โดยความสัมพันธ์ ของการ
ฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การและการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติของพนักงานนันมี
้ ทงรู
ั ้ ปแบบจากบน
ลงล่าง (Top-down) และจากล่างขึน้ บน (Bottom-up) ซึ่งรู ปแบบการปฏิสัมพันธ์ จากบนลงล่าง
ของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกตินนอาจเกิ
ั้
ดขึ ้นได้ จากการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การช่วยเพิ่ม
ระดับการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติของบุคคลให้ สูงขึ ้นผ่านกระบวนการขององค์การและหัวหน้ างาน
(Youssef & Luthans, 2005) ใน ท างตรงกั น ข้ าม นั น้ Peterson, Park, Hall, and Seligman
(2009) ได้ กล่าวถึงกลไกในรู ปแบบจากล่างขึ ้นบนที่สะสมการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติของสมาชิกใน
องค์การแต่ละคนที่จะนาไปสู่การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การโดยรวม ซึ่งในระยะหลัง นันการ
้
ฟื ้นคืนสู่ส ภาวะปกติของกลุ่ม หรื อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การมักจะเกิ ดขึน้ จากการมี
รากฐานที่มนั่ คงจากคุณลักษณะของสมาชิกในองค์การ ซึ่งพฤติกรรมและทักษะของพนักงานนัน้
จะแสดงออกได้ เมื่อเกิดบูรณาการผ่านระบบนโยบายและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Lengnick-Hall, Beck, & Lengnick-Hall, 2011) ทั ง้ นี น้ ั ก วิ จั ย หลายท่ า นได้ ให้ ข้ อสั ง เกตว่ า
องค์การเต็มไปด้ วยพนักงานที่มีความสามารถในการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ ในการทางานอาจส่งผล
กระทบบางประการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลลั พ ธ์ ข ององค์ ก าร (Sutcliffe & Vogus, 2003) ซึ่ ง การ

6
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานในประเทศไทยนัน้ เมื่อประมวลเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องแล้ วพบว่า มีงานวิจัยจานวนไม่มากที่ศึกษาเกี่ยวกับการฟื ้นคืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางาน (เบญจพร จูพฒ
ั นกุล, 2556; ชัญญา ลี ้ศัตรู พ่าย กัณฐก ขวัญยืน เมทินี ทะนง
กิจ ลลิตา เดชเป้า อมร หวังพีระวงศ์ และ อัมพร ศรี ประเสริ ฐสุข , 2560; นุชนาฏ ธรรมขัน, 2556;
หฤทัยทิ พ ย์ ตัณ ฑเวศ สุชี รา ภัท รายุต วรรตน์ และ วิชัย มนัสศิริวิท ยา, 2557) โดยส่วนใหญ่ ที่
ทาการศึกษาการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกตินนั ้ นักวิจัยได้ ทาการศึกษากับเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา
(เพ็ ญ นภา กุล นภาดล, 2560; เพ็ ญ ประภา ปริ ญ ญาพล, 2550; นี รชา นวารัต น์ , 2558; ปวี ณ า
เที่ยงพรม และ ฉันทนา กล่อมจิต, 2555; พัชริ นทร์ นินทจันทร์ โสภิณ แสงอ่อน และ จริ ยา วิทยะศุ
ภร, 2556; วราพร เอราวรรณ์, 2553; วราพร เอราวรรณ์ โชติกา ภาษีผล และ ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
, 2555; วิวรรษา แซ่เจี่ย , 2561; สถาพร จันทร์ พฤกษา และ อนงค์ วิเศษสุวรรณ์ , 2554; สุกัญญา
เพิ่มพูล, 2554; สุธาสินี เพ็งสลุง ชัยชนะ, 2561; สุภาวดี ดิสโร, 2551) นักกีฬา (ภพเพชร นิลงาม,
2547) ผู้ต้องขัง ผู้ดแู ลผู้ป่วย ผู้สงู อายุ และผู้ประสบภัย (เทียนทอง หาระบุตร และ เพ็ญนภา แดง
ด้ อมยุทธ์ , 2556; กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, 2560; ฉัตรฤดี ภาระญาติ, 2559; ตันติมา ด้ วงโยธา และ
คณะ, 2553; ธัญลักษณ์ แสนสุข และ จิราพร เกศพิชญวัฒนา, 2552; พรรณี เขาแก้ ว และ บัวทอง
สว่า งโสภากุล , 2556; อัจ ฉริ ย า นคะจัด , 2554; อารยา ผลธัญ ญา, 2554) และการศึก ษาที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ บริ บ ทของการท างานนัน้ จะเป็ น การศึก ษากับ องค์ ก ารที่ อ ยู่ในวงการแพทย์ โดย
ทาการศึกษากับแพทย์และพยาบาลเป็ นส่วนใหญ่ (เจนจิรา เกี ยรติธนะบารุ ง , 2560; จันทร์ สุดา
จันทร์ นพคุณ, 2557; รัตตินาถ เพชรมณี , 2559) ซึ่งมีบริ บทที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นที่มีการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจสูงเป็ นอย่างมากในสภาวการณ์ปัจจุบนั ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาว่ามีตวั แปร
เชิงเหตุใดบ้ างที่มีผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศ
ภัย เพื่อให้ สามารถค้ นหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ มให้ พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยมี
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานได้ มากขึ ้น
นอกจากการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การที่เป็ นปั จจัยอันเกิดการนโยบายและกลยุทธ์
ในการบริ หารองค์การแล้ วนัน้ ผู้วิจยั ประมวลเอกสารแล้ วพบว่า มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพล
ต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติของบุคคล และเมื่อ พิจารณาตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้ องจากการทบทวน
วรรณกรรมจึงสามารถจาแนกตัวแปรที่เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ ตัวแปรระดับองค์การ ตัวแปรระดับกลุ่ม และตัวแปรระดับบุคคล เนื่องจาก
การจัดองค์การโดยทัว่ ไปและการแบ่งส่วนการบริ หารงานภายในองค์การนั น้ มีลกั ษณะการจัดตัง้
เป็ นลาดับชัน้ (Hierarchy) หน่วยงาน หรื อการบริ หารงานในระดับสูงย่อมต้ องมีความรับผิดชอบ
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หรื อมีอิทธิพลต่อหน่วยงานหรื อการบริหารในลาดับรองลงมา อีกทังธรรมชาติ
้
ของข้ อมูลในองค์การ
มีลกั ษณะเป็ นพหุระดับมีความสลับซับซ้ อนและไม่หยุดนิ่ง (Dynamic) ดังนันตั
้ วแปรต่าง ๆ ที่อยูใ่ น
ระดับเดียวกันและต่างระดับกัน จึงมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) ซึง่ กันและกันตลอดเวลา การศึกษา
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในกระบวนการภายในองค์การอย่างชัดเจนและลึกซึ ้ง จึงต้ องทาความเข้ าใจ
กับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับเดียวกันและปฏิสมั พัน ธ์ระหว่างตัวแปรต่างระดับ ซึ่งหาก
ละเลยต่อโครงสร้ างของระดับข้ อมูลอาจส่งผลให้ เกิดความผิดพลาดในการสรุปผลระหว่างระดับ
(Aggregation Bias) (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2554) ทังนี
้ ้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่า
ปั จจัยระดับองค์การที่อาจส่งผลต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกัน วิน าศภัย ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ ประกอบด้ วย การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติขององค์ การ และ
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ (Abu‐Tineh, 2011; Hasson, Tafvelin, & von Thiele Schwarz, 2013;
Jafari & Kalanaki, 2012; Kanten, Kanten, & Gurlek, 2015; Youssef & Luthans, 2005) ส่วน
ปั จจัยระดับกลุ่ม ที่อาจส่งผลต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน ได้ แก่ ความไว้ วางใจใน
หัว หน้ า งาน และประสิ ท ธิ ภ าพร่ ว ม (Esnard & Roques, 2014; Kang & Ko, 2006; Klassen,
2010; J. E. Smith, 2015; Sparrowe & Liden, 1997) และปั จจัยระดับบุคคลที่อาจส่งผลต่อการ
ฟื ้นคื นสู่ส ภาวะปกติในการท างาน คื อ ความวิริยอุต สาหะ ความสอดคล้ อ งระหว่างบุคคลกับ
องค์การ การมองโลกในแง่ดี การจัดแจงในงาน และสติ (Berg, Dutton, & Wrzesniewski, 2008;
Chavers, 2013; Deniz, Noyan, & Ertosun, 2015; Keye & Pidgeon, 2013; Kleiman, Adams,
Kashdan, & Riskind, 2013; H. S. Lee, Brown, Mitchell, & Schiraldi, 2008; Meriac, Slifka, &
LaBat, 2015; Nur Iplik, Can Kilic, & Yalcin, 2011; Shapiro & Carlson, 2009)
ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมานัน้ การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ “การวิเคราะห์พหุระดับ (Multi–
Level Analysis)” ซึ่งเป็ นเทคนิคทางสถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ อิทธิ พ ลของตัวแปรทานายหลาย
ระดับที่มีต่อตัวแปรตาม โดยตัวแปรทานายและตัวแปรตามที่อยู่ระดับล่างต่างมีความสัมพันธ์ ซึ่ง
กันและกัน และได้ รับอิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรที่อยู่ระดับบน โดยตัวแปรอิสระในระดับองค์การที่
นามาทาการศึกษาในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ และองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้ ในขณะที่ ตวั แปรอิสระระดับกลุ่ม คือ ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน และประสิทธิภาพร่ วม
ส่วนตัวแปรอิสระระดับบุคคล คือ ความวิริยอุตสาหะ ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ
การมองโลกในแง่ดี การจัดแจงในงาน และสติ ซึ่งผลการวิจยั ที่ได้ จะสามารถช่วยเพิ่มหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ที่ ส นับ สนุน แนวคิด การฟื ้นคืน สู่สภาวะปกติในการทางาน และเพิ่ ม องค์ ความรู้ ให้ กับ
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การศึกษาการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานและการบริ หารองค์การเพื่อให้ เป็ นพื ้นฐานของการ
ศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยพหุระดับ ได้ แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การที่ส่งผลต่อ
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
2. เพื่ อ ท าความเข้ า ใจกระบวนการเกิ ด การฟื ้น คื น สู่ ส ภาวะปกติ ในการท างานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานสูง
ความสาคัญของการวิจัย
ความสาคัญในเชิงทฤษฎี
การวิจยั ครัง้ นี ้มีความสาคัญในเชิงทฤษฎี ภายใต้ บริ บทการทางานในองค์การโดยทัว่ ไป
และโดยเฉพาะในธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย ในด้ านองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานของบุคคลและองค์การ รวมถึงการขยายขอบเขตการวิเคราะห์พหุระดับด้ วยการ
วิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับ โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นาเอาแนวคิดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ กาเนิดมาจากบริ บทของสังคมต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ กับการใช้ ชีวิตในการ
ทางานของบุคลากรระดับพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยไทย เนื่องจากงานวิจยั ในประเทศไทย
ที่ ศึก ษาเกี่ ยวกับแนวคิดนี ใ้ นบริ บ ทของการท างานในองค์การยังมี ไม่ม ากและยังคงมี ค วามไม่
ชัด เจนเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การฟื ้ น คื น สู่ ส ภาวะปกติ ใ นการท างานระหว่ า งบริ บ ทของไทยและ
ต่างประเทศ รวมถึ ง ปั จ จัย ทางสัง คมซึ่งเป็ น อิ ท ธิ พ ลข้ ามระดับ ทัง้ ในระดับ กลุ่ม งานและระดับ
องค์การที่มีต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงมีความสาคัญในเชิง
ทฤษฎี คือ ทาให้ ได้ มาซึ่งตัวแปรเชิงเหตุแต่ละระดับตามโครงสร้ างของการบริ หารจัดการองค์การ
และกระบวนการหรื อแนวทางที่ สร้ างการฟื ้น คืน สู่สภาวะปกติในการทางานให้ อ ยู่ในระดับ สูง
รวมถึงช่วยเพิ่มหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนแนวคิดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานมาก
ขึ ้น
ความสาคัญในเชิงปฏิบัติ
ข้ อค้ นพบที่ได้ จากการศึกษานี ้จะทาให้ ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงกระบวนการเกิดการฟื ้นคืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางาน ท าให้ ได้ ความรู้ ใหม่และทันสมัยที่ น่าสนใจยิ่งต่อการตอบคาถามว่าบริ ษั ท
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ประกันวินาศภัยจะมีแ นวทางในการพัฒนาการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานได้
อย่างไร เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริ หารจัดการองค์การให้ สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่าง
ต่อเนื่อง และก้ าวไปสูก่ ารเป็ นองค์การที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทัง้
ภายในและภายนอกองค์ ก ารได้ อ ย่า งทัน ท่วงที นอกจากนี ้ ผลการศึก ษาอาจช่วยให้ องค์ ก าร
สามารถกาหนดนโยบายในการพัฒ นาบุคลากรให้ ประสบความสาเร็ จในอาชีพ และใช้ ชีวิตการ
ทางานร่วมกับองค์การและสังคมได้ อย่างมีความสุข
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ บุคลากรระดับบริ หารและบุคลากร
ระดับพนักงานของบริ ษัทประกันวินาศภัยที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ก่อนปี
พ.ศ. 2552 และยังคงดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมทัง้ สิน้
จานวน 61 บริ ษัท
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริ มาณ คือ บุคลากรระดับบริ หาร
และบุคลากรระดับพนักงานของบริ ษัทประกันวินาศภัย จ านวน 15 บริ ษั ท แบ่งออกเป็ นบริ ษั ท
ขนาดใหญ่ จานวน 6 แห่ง บริ ษัทขนาดกลาง จานวน 7 แห่ง และบริ ษัทขนาดเล็ก จานวน 2 แห่ง
โดยเป็ นบุคลากรระดับบริ หารจานวน 15 คน และบุคลากรระดับพนักงานจานวน 750 คน
กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ คือ ผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่มีการฟื น้
คืนสู่สภาวะปกติในการทางานอยู่ในระดับสูงจานวน 6 คน จากบริ ษัทประกันวินาศภัยที่มีคา่ เฉลี่ย
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานสูงที่สดุ
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นีแ้ บ่งออกเป็ น ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การ ดังนี ้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ประกอบด้ วย
1.1 ตัวแปรระดับองค์การ
1.1.1 การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ (Organizational Resilience)
1.1.2 องค์การแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization)
1.2 ตัวแปรระดับกลุม่
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1.2.1 ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน (Trust in Supervisor)
1.2.2 ประสิทธิภาพร่วม (Collective Efficacy)
1.3 ตัวแปรระดับบุคคล
1.3.1 ความวิริยอุตสาหะ (Grit)
1.3.2 ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-Organization Fit)
1.3.3 การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
1.3.4 การจัดแจงในงาน (Job Crafting)
1.3.5 สติ (Mindfulness)
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้ แก่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
(Resilience at Work)
ขอบเขตการวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ รูปแบบการศึกษารายกรณี (Case study) โดยเลือกกลุ่ม
ผู้ ให้ ข้ อมู ล แบบเจาะจงตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนด (Inclusion criteria) เพื่ อ ท าความเข้ าใจ
กระบวนการเกิดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มี
การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติในการท างานอยู่ในระดับ สูง เก็ บ ข้ อ มูล โดยการสนทนากลุ่ม (Focus
group discussion) กับผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่มีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานอยู่ในระดับสูงจาก
บริ ษัทประกันวินาศภัยที่มีคา่ เฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานสูงที่สุด และยินยอมเข้ า
ร่วมโครงการวิจยั
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. บุ ค ลากรระดั บ บริ ห าร หมายถึง ลูกจ้ างของบริ ษั ทประกัน วิน าศภัยที่ มี ต าแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้นไป
2. บุคลากรระดับ พนั กงาน หมายถึง ลูกจ้ างของบริ ษัทประกันวินาศภัยที่มิได้ จ้างไว้
เพื่อปฏิบตั งิ านเป็ นการชัว่ คราวและมีตาแหน่งต่ากว่าผู้อานวยการฝ่ าย
นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัตกิ าร
1. ก ารฟื ้ น คื น สู่ สภ าวะป ก ติ ใ น ก ารท างาน (Resilience at Work) หมายถึ ง
ความสามารถหรื อทักษะของบุคคลที่เกิดขึน้ ได้ จากการเรี ยนรู้ ฝึ กฝน และพัฒ นา เพื่อใช้ ในการ
รับมือและจัดการกับความเครี ยด สถานการณ์ที่ยากลาบาก และเหตุการณ์ อนั ไม่พึงประสงค์จาก
การทางาน ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 7 ด้ าน (Winwood, Colon, & McEwen, 2013) ได้ แก่
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1) การใช้ ชีวิตตามสภาพจริ ง (Living authentically) หมายถึง การที่บุคคลรู้และยึด
มัน่ ในค่านิยมของตนเอง สามารถปรับใช้ จดุ แข็งของตนเอง และมีการตระหนักรู้ในอารมณ์รวมถึง
การควบคุมอารมณ์ของตนเองอยูใ่ นระดับที่ดี
2) การแสวงหางานที่ ป รารถนา (Finding one’s calling) หมายถึ ง การที่ บุ ค คล
เสาะหางานที่ตนมุ่งประสงค์ มีความรู้สึกว่างานนันตนเองมี
้
ส่วนร่วมหรื อเป็ นเจ้ าของ และงานนัน้
สอดคล้ องกับค่านิยมและความเชื่อของตนเอง
3) การยึดมัน่ ในการไปสู่จดุ หมาย (Maintaining perspective) หมายถึง การที่บคุ คล
มีความสามารถในการฟื ้นตัวจากความล้ มเหลว การคงไว้ ซึ่งแนวทางที่จะนาไปสู่เป้าหมาย และ
การจัดการกับปัญหาอุปสรรค
4) การจัดการความเครี ยด (Managing stress) หมายถึง การที่บุคคลมีการทางาน
และกิจวัตรประจาวันในชีวิตที่ช่วยในการบริ หารจัดการความเครี ยดหรื อแรงกดดันที่ต้องเผชิญอยู่
ในแต่ละวัน การรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และการให้ เวลาสาหรับการผ่อน
คลาย
5) การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ แบบร่ วมมื อ กัน (Interacting cooperatively) หมายถึ ง การที่
บุคคลมีรูปแบบการทางานที่แสวงหาข้ อมูลป้อนกลับ คาแนะนา และการสนับสนุนจากผู้อื่น พร้ อม
กับการให้ การสนับสนุนแก่ผ้ อู ื่นด้ วยเช่นกัน
6) การมีสขุ ภาพดี (Staying healthy) หมายถึง การที่บคุ คลรักษาระดับความแข็งแรง
สมบูรณ์ของร่างกายให้ อยูใ่ นระดับที่ดีและการรับประทานอาหารที่ดีตอ่ สุขภาพ
7) การสร้ างเครื อข่าย (Building networks) หมายถึง การที่ บุคคลมีรูปแบบในการ
พัฒนาและรักษาเครื อข่ายที่จะสนับสนุนการทางานของตนเอง ซึ่งอาจมีทงั ้ ภายในและภายนอก
สถานที่ทางาน
การวัด การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติ ในการท างานซึ่ง วัด จากการประเมิ น ตนเองของ
บุคลากรระดับพนักงานทัง้ 7 ด้ าน ผู้วิจัยได้ แปลและเรี ยบเรี ยงจากแบบวัดของ Winwood et al.
(2013) ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 25 ข้ อ มีลกั ษณะแบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ ท 6 ระดับ (ไม่
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 6 คะแนน) บุคลากรระดับพนักงานที่มีคะแนนสูง
กว่าแสดงว่ามี ระดับ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานสูงกว่า บุคลากรระดับ พนักงานที่ ได้
คะแนนต่า
2. การฟื ้ นคื น สู่ ส ภาวะปกติ ข ององค์ การ (Organizational Resilience) หมายถึ ง
ความสามารถขององค์การในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลาบากและลดผลกระทบอันเกิดจาก
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การเปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ องค์การจะสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถพลิกสถานการณ์เหล่านันให้
้ เป็ นโอกาส รวมไปถึงความสามารถขององค์การ
ในการเรี ยนรู้และปรับตัวในบริบทของการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วย 13 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่
1) ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง การมีภาวะผู้นาที่เข้ มแข็งในช่วงเวลาวิกฤตจะ
ช่วยให้ เกิ ดการบริ หารจัดการและการตัดสินใจที่ ดีในช่วงภาวะวิกฤต รวมไปถึงการประเมิ นผล
เกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนการปฏิบตั งิ านเพื่อเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายขององค์การอย่างต่อเนื่อง
2) ความยึด มั่น ผูก พัน ของพนัก งาน (Staff Engagement) หมายถึ ง ความยึ ด มั่น
ผูกพันและการมี ส่วนร่ วมของพนักงานที่ เข้ าใจถึงความเชื่ อมโยงและสัม พันธ์ กันระหว่างงานที่
ตนเองรับผิดชอบ การกลับสู่สภาวะปกติขององค์การ และความสาเร็ จในระยะยาวขององค์การ ซึ่ง
พนักงานแต่ละคนจะได้ รับการมอบอานาจในการทางาน และใช้ ทกั ษะของตนเองแก้ ไขปัญหา
3) การตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness) หมายถึง การที่พนักงานได้ รับ
การกระตุ้นให้ ตื่นตัวอยู่เสมอในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับองค์การ ผลการดาเนินงาน และปั ญหาที่อาจจะ
เกิดขึ ้น โดยพนักงานจะได้ รับรางวัลจากการแบ่งปั นข่าวดีและข่าวร้ ายเกี่ยวกับองค์การ รวมไปถึง
การส่งสัญญาณเตือนตังแต่
้ แรกเริ่ ม และข่าวสารต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ถูกรายงานต่อผู้นาขององค์การ
อย่างรวดเร็ว
4) การดาเนินการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การที่พนักงานมีอานาจที่
เหมาะสมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับงานของตนเองและอานาจนัน้ ได้ รับการมอบหมายอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตได้ พนักงานที่มีทกั ษะสูงจะมีส่วนร่วมหรื อลงมือปฏิบตั ิ
ในการตัดสินใจได้ โดยใช้ ความรู้เฉพาะทางที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานซึ่งการมีส่วนร่วมของ
พนักงานนันจะช่
้ วยสนับสนุนในการดาเนินงาน
5) นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ (Innovation and Creativity) หมายถึง การที่
พนักงานได้ รับการกระตุ้นและได้ รับรางวัลสาหรับการใช้ ความรู้ของพวกเขาในแนวทางใหม่ ๆ เพื่อ
แก้ ไขปัญหาที่มีอยู่เดิมหรื อปั ญหาที่มีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้น รวมไปถึงการค้ นหาแนวทางหรื อวิธีการ
ใหม่ ๆ และการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์เพื่อการพัฒนาแนวทางการแก้ ไขปัญหา
6) หุ้ นส่ ว น/พัน ธมิ ต รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective Partnerships) หมายถึ ง การมี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และทรัพยากรที่องค์การอาจจะต้ องการเข้ าถึงจากองค์การอื่น ๆ
ในระหว่างภาวะวิกฤต รวมไปถึงการวางแผนและการจัดการที่ช่วยสร้ างความมัน่ ใจได้ ในการเข้ าถึง
ดังกล่าว
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7) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากองค์ ค วามรู้ (Leveraging Knowledge) หมายถึ ง ข้ อมู ล
ข่าวสารที่สาคัญจะถูกจัดเก็บไว้ ในหลายรู ปแบบและหลายสถานที่ และพนักงานสามารถเข้ าถึง
ความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญได้ เมื่ อจาเป็ น มีการแบ่งปั นบทบาทหน้ าที่ และพนักงานได้ รับการ
ฝึ กอบรมมาเพื่อให้ มีบคุ คลที่สามารถเข้ ามารับตาแหน่งสาคัญที่วา่ งลงได้ เสมอ
8) การสลายการท างานแบบแยกส่ ว น (Breaking Silos) หมายถึ ง การลดทอน
กาแพงทางสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมที่แบ่งแยกแต่ละส่วนออกจากกัน ซึ่งเกิดขึ ้นบ่อยครัง้
แล้ วกลายเป็ นอุปสรรคในการสื่อสารที่ทาให้ เกิดแนวทางการทางานที่ไม่ร่วมมือกัน ไม่เชื่อมโยงถึง
กัน และส่งผลร้ ายแรงในการทางาน
9) ทรั พ ยากรภายใน (Internal Resources) หมายถึ ง การบริ ห ารจัด การและการ
ระดมทรัพยากรขององค์การเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ถึงความสามารถขององค์การในการดาเนินงานภายใต้
สภาวะปกติ และรวมถึง ความสามารถที่ จ ะน าเสนอขี ด ความสามารถเพิ่ ม พิ เศษที่ ต้ องการใน
ระหว่างภาวะวิกฤต
10) ความเป็ นเอกภาพของเป้าหมาย (Unity of Purpose) หมายถึง การตระหนักรู้ ที่
มีร่วมกันทัว่ ทังองค์
้ การต่อสิ่งที่องค์การจะให้ ความสาคัญในระหว่างภาวะวิกฤต ซึง่ มีการระบุเอาไว้
อย่างชัดเจนในระดับองค์การ และรวมไปถึงความเข้ าใจในข้ อกาหนดความต้ องการขันต
้ ่าในการ
ปฏิบตั งิ านขององค์การ
11) การวางตัวเชิ ง รุ ก (Proactive Posture) หมายถึง การที่ อ งค์ ก ารมี ก ลยุท ธ์ แ ละ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพร้ อมในการตอบสนองต่อสัญญาณแรกเริ่มของการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
การก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะยกระดับเป็ นภาวะวิกฤต
12) การวางแผนกลยุ ท ธ์ (Planning Strategies) หมายถึ ง การพั ฒ นาและการ
ประเมินแผนการดาเนินงานและกลยุทธ์ขององค์การในการจัดการช่องโหว่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียขององค์การ
13) แผนการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing Plans) หมายถึง การมี ส่วนร่ วม
ของพนักงานในการจาลองเหตุก ารณ์ หรื อสถานการณ์ ที่ออกแบบมาเพื่อฝึ กฝนในการรับมือต่อ
ภาวะวิกฤต รวมไปถึงการเตรี ยมการและการตรวจสอบแผนการทดสอบ
การวัดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การ ใช้ การประเมิ นองค์การโดยพนักงาน
ระดับ บริ ห ารของแต่ล ะองค์ ก าร ผู้วิ จัย แปลและเรี ย บเรี ย งข้ อ ค าถามจากแบบวัด Resilience
Benchmarking Tool Survey Questionnaire ข อ ง Lee, Vargo, & Seville (as cited in Jones,
2015) ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 54 ข้ อ มีลกั ษณะแบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ ท 6 ระดับ (ไม่
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เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 6 คะแนน) ผู้ตอบที่มีคะแนนจากแบบวัดมากกว่า
แสดงว่าองค์การของผู้ตอบมีการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การสูงกว่า องค์การของผู้ตอบที่ได้
คะแนนจากแบบวัดต่า
3. องค์ ก ารแห่ งการเรี ย นรู้ (Learning Organization) หมายถึ ง องค์ ก ารที่ ขยายขี ด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การผ่านกระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการการ
เรี ยนรู้ อย่างเป็ นที ม และต่อเนื่ อง รวมทัง้ มีการสร้ าง แสวงหา ถ่ายโอนความรู้ และเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม อันเป็ นผลมาจากความรู้ใหม่ ๆ โดยมีการกระจายอานาจให้ กบั สมาชิกในองค์การ เพื่อ
กระตุ้นให้ เกิดความร่ วมมือ เรี ยนรู้ ร่ วมกันเป็ นที ม โดยอาศัยแนวคิดของการจัดการความรู้ และ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อสร้ างองค์ความรู้หรื อนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ค่าต่อองค์การ เพื่อให้ เป็ นองค์การที่
มีคณ
ุ ภาพ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันภายใต้ สภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงได้
ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบ คือ
1) การสร้ างโอกาสในการเรี ย นรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Create continuous learning
opportunities) หมายถึ ง การที่ อ งค์ ก ารออกแบบการเรี ย นรู้ ให้ รวมอยู่ ใ นการท างาน เพื่ อ ให้
บุคลากรสามารถเรี ยนรู้ จากงานที่ปฏิบตั ิ เป็ นการสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง และมี
โอกาสในการเติบโตในหน้ าที่การงาน
2) การส่งเสริ มให้ เกิดการซักถามและการสนทนา (Promote inquiry and dialogue)
หมายถึง การที่องค์การเปิ ดโอกาสให้ บุคคลากรได้ แสดงความคิดเห็น สอบถาม และรับฟั งมุมมอง
จากผู้อื่น เปิ ดโอกาสให้ มีการซักถาม การอภิปรายร่วมกัน การให้ ข้อมู ลป้อนกลับ และนาข้ อปฏิบตั ิ
ไปทดลองใช้
3) การส่งเสริ มความร่ วมมือและการเรี ยนรู้เป็ นทีม (Encourage collaboration and
team learning) หมายถึง การที่องค์การออกแบบการทางานให้ ใช้ วิธีการทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ มีการแสดงออกที่แตกต่างในด้ านความคิด การเรี ยนรู้ และการทางานร่ วมกันของกลุ่ม
รวมไปถึงคุณค่าของการร่วมมือกันและรางวัลที่จะได้ รับ
4) การสร้ างระบบการจัดเก็ บและแบ่งปั นการเรี ยนรู้ (Create systems to capture
and share learning) หมายถึง การที่องค์การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อการจัดการด้ วย
วิธีการอื่นที่เป็ นระบบมาใช้ ในการจัดเก็บ และแบ่งปั นการเรี ยนรู้จากองค์ความรู้ที่ถกู สร้ างขึ ้น และ
บูรณาการเข้ ากับการทางาน การเข้ าถึงการให้ บริการและการบารุงรักษาระบบ
5) การส่ ง เส ริ ม ให้ เกิ ด การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว ม กั น (Empower people toward a
collective vision) หมายถึ ง การที่ อ งค์ ก ารให้ บุค คลากรได้ มี ส่ว นร่ ว มในการก าหนด รู้ สึก เป็ น
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เจ้ าของ และดาเนิ น การตามวิสัยทัศ น์ ขององค์ ก ารร่ วมกัน มี การมอบความรั บ ผิด ชอบในการ
ตัดสินใจให้ แต่ละบุคคลเพื่อให้ เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู้กบั สิ่งที่ตนเองรับผิดชอบ
6) การเชื่ อ มโยงองค์ การเข้ ากับ สภาพแวดล้ อม (Connect the organization to its
environment) หมายถึง การที่องค์การให้ บุคลากรได้ มีส่วนช่วยเหลือในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่าง ๆ ในการทางานที่จะส่งผลต่อองค์การในภาพรวมผ่ านกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ โดยแต่
ละคนจะพิจารณาสภาพแวดล้ อมที่มีอยูแ่ ละใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับรูปแบบการทางาน
7) การจัดให้ มีผ้ นู าเชิงกลยุทธ์ สาหรับการเรี ยนรู้ (Provide strategic leadership for
learning) หมายถึง การที่องค์การจัดให้ มีผ้ นู าต้ นแบบ ซึ่งเป็ นผู้รับผิ ดชอบหลักและการสนับสนุน
การเรี ยนรู้ โดยใช้ ภาวะผู้นาในการสร้ างกลยุทธ์สาหรับการเรี ยนรู้เพื่อนาไปสูผ่ ลลัพธ์ทางธุรกิจ
การวัดองค์การแห่งการเรี ยนรู้ซึ่งวัดโดยบุคลากรระดับพนักงานเป็ นผู้ตอบแบบวัดใน
การประเมิ นระดับบุคคลและกลุ่ม (องค์ประกอบที่ 1 ถึง องค์ประกอบที่ 3) และบุคลากรระดับ
บริ หารเป็ นผู้ตอบแบบวัดในการประเมินระดับองค์การ (องค์ประกอบที่ 4 ถึง องค์ประกอบที่ 7)
ผู้วิจัยได้ แปลและเรี ยบเรี ยงข้ อคาถามจากแบบวัด Dimensions of the Learning Organization
Questionnaire (DLOQ) ของ Marsick and Watkins (2003) ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 43
ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่เคยเลย 1 คะแนน ถึง เป็ นประจา 6
คะแนน) องค์การที่มีคะแนนจากการวิเคราะห์สงู กว่าแสดงว่ามีความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้สงู
กว่าองค์การที่มีคะแนนจากการวิเคราะห์ต่า
4. ความไว้ ว างใจในหั ว หน้ า งาน (Trust in Supervisor) หมายถึง การที่ พ นักงานมี
ความเชื่อว่าคาพูด สัญญา และการกระทาของหัวหน้ างานจะเชื่ อถือได้ หัวหน้ างานจะทาในสิ่งที่
เป็ นคุณมากกว่าโทษ จะไม่เอาเปรี ยบหรื อแสวงหาประโยชน์จากพนักงาน มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
กับการเป็ นหัวหน้ างานและมีความสามารถเยี่ยงผู้นาสูง ทาให้ พนักงานยอมปฏิบตั ิตามด้ วยความ
เชื่อมัน่ ว่าหัวหน้ างานนันมี
้ ความสามารถที่จะทางานให้ สาเร็ จลุล่วง ยึดถือในหลักคุณธรรม มีความ
คงเส้ นคงวา เป็ น คนใจกว้ างและมี ค วามซื่ อสัต ย์ ประกอบด้ วยองค์ป ระกอบ 5 ด้ าน (Lussier,
2010) ได้ แก่
1) ความซื่อตรง (Integrity) หมายถึง การที่พนักงานเชื่อว่าหัวหน้ างานจะปฏิบตั ิตน
อย่างตรงไปตรงมา มีความน่าเชื่อถือ พูดแต่ความจริ งและมีความจริ งใจ แต่การพูดความจริ งนัน้
อยู่บนพื ้นฐานของความระมัดระวังว่าจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ ที่มีกับพนักงาน รักษาคามั่น
สัญญาที่ให้ ไว้ กบั พนักงาน
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2) สมรรถนะ (Competence) หมายถึง การที่ พ นักงานเชื่ อว่าหัวหน้ างานมี ความรู้
ทางด้ านเทคนิคและการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล มีความสามารถและทักษะที่จะทาให้
งานสาเร็ จลุล่วง มีจิตสานึกที่จะใช้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทางาน มีการพัฒ นาผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง รู้ จุดแข็งและข้ อจากัดของตนเอง ยินดีที่จะให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นและ
ยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อมีความจาเป็ น ไม่โอ้ อวด ถ่อมตน ไม่นาข้ อดีของตนเองไป
เปรี ยบเทียบกับผู้อื่นและยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง
3) ความคงเส้ นคงวา (Consistency) หมายถึง การที่พนักงานเชื่อว่าหัวหน้ างานจะ
แสดงพฤติ ก รรมเดี ย วกั น ในสถานการณ์ ที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น ซึ่ ง ท าให้ คาดการณ์ ได้ ปฏิ บัติ ต น
เช่นเดียวกับสิ่งที่ได้ สอนหรื อแนะนาพนักงานไว้ ปฏิบตั ิตนต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยก แม้ วา่ จะมีความชื่นชมหรื อสนิทสนมกับพนักงานบางคนเป็ นพิเศษ
4) ความซื่ อสัตย์ (Loyalty) หมายถึง การที่ พ นักงานเชื่ อว่าหัวหน้ างานจะปกป้อ ง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากพนักงาน ยินดีที่จะอยู่เคียงข้ าง ให้ ความ
ช่วยเหลือและไม่ทาให้ พ นักงานรู้ สึกเสียหน้ า รักษาความลับของพนักงาน ไม่พูดถึงข้ อเสี ยของ
พนักงานให้ ผ้ อู ื่นฟั งลับหลัง ปฏิบตั ติ นในฐานะผู้ร่วมงานไม่ใช่เป็ นคูแ่ ข่งของพนักงาน
5) ความใจกว้ าง (Openness) หมายถึง การที่พนักงานเชื่อว่าหัวหน้ างานจะยอมรับ
ความคิดใหม่ ๆ และการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ แบ่งปั นความรู้ และความรู้ สึกของตนเองให้ กับ
พนักงาน ให้ การยอมรับ ส่งเสริ ม และสนับสนุนพนักงานในสิ่งที่ พ นักงานแสดงออกมา ไม่ดูถูก
พนักงาน ตอบสนองต่อพนักงานด้ วยการสะท้ อนให้ เห็นอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ยอมรับการไม่เห็น
ด้ วยของพนักงาน ความคิดเห็นที่แตกต่างของพนักงานและความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
การวัดความไว้ วางใจในหัวหน้ างานนัน้ วัดโดยการประเมินการรับรู้ ของตนเองของ
บุคลากรระดับพนักงานที่มีต่อหัวหน้ างานทัง้ 5 ด้ าน ซึ่งผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถามขึ ้นเอง มีข้อคาถาม
ทังหมด
้
30 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริ งเลย 1 คะแนน ถึง จริ ง
ที่สดุ 6 คะแนน) บุคลากรระดับพนักงานที่มีคะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
สูงกว่าบุคลากรระดับพนักงานที่ได้ คะแนนต่า
5. ประสิ ท ธิ ภ าพร่ วม (Collective Efficacy) หมายถึ ง ความเชื่ อ ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของกลุ่ม หรื อทีม งานในการทางานตามที่ ได้ รับมอบหมายให้ ประสบความส าเร็ จ
ผู้วิจัยสร้ างข้ อคาถามขึ ้นจากแนวคิดของ Bandura (1986) มีข้อคาถามจานวน 6 ข้ อ มีลักษณะ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริ งเลย 1 คะแนน ถึง จริงที่สดุ 6 คะแนน) บุคลากร
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ระดับพนักงานที่มีคะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีความเชื่อในประสิทธิภาพร่วมของกลุ่มสูงกว่าบุคลากร
ระดับพนักงานที่ได้ คะแนนต่า
6. ความวิ ริย อุ ต สาหะ (Grit) หมายถึ ง ความขยัน หมั่น เพี ย รและความหลงใหลใน
เป้าหมายระยะยาว ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ คือ
1) ความสนใจที่ เสมอต้ น เสมอปลาย (Consistency of Interest) หมายถึ ง การที่
บุคคลยังคงมุง่ ความสนใจไปที่เป้าหมายจนกระทัง่ ประสบความสาเร็จ
2) ความเพียรพยายาม (Perseverance of Effort) หมายถึง การที่บุคคลยังคงมุ่งมัน่
ที่จะก้ าวไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ แม้ วา่ จะต้ องเผชิญกับความยากลาบากหรื อความท้ าทาย
ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาข้ อค าถาม โดยแปล และเรี ยบ เรี ยงจาก Grit-O Scale ของ
Duckworth, Peterson, Matthews, and Kelly (2007) มี ข้อคาถามจ านวน 12 ข้ อ มี ลักษณะข้ อ
คาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริ งเลย 1 คะแนน ถึง จริ งที่สุด 6 คะแนน)
บุค ลากรระดับ พนัก งานที่ มี คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามี ค วามวิริยอุต สาหะสูงกว่า บุคลากรระดับ
พนักงานที่ได้ คะแนนต่า
7. ความสอดคล้ องระหว่ างบุคคลกับองค์ การ (Person-Organization Fit) หมายถึง
ความเข้ ากันได้ ของพนักงานกับองค์การที่ เกิดขึน้ เมื่ อพนักงานหรื อองค์การสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ได้ และ/หรื อ เมื่ อ พนั ก งานมี คุณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลในด้ าน
บุ ค ลิ ก ภาพ ค่ า นิ ย ม เป้ า หมายและทัศ นคติ คล้ า ยคลึ ง กั บ คุณ ลัก ษณะขององค์ ก ารในด้ า น
วัฒ นธรรม/บรรยากาศ ค่านิยม เป้าหมายและบรรทัดฐานขององค์การ การวัดความสอดคล้ อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การซึ่งวัดจากการประเมินตนเองของพนักงาน ผู้วิจยั สร้ างข้ อคาถามขึ ้นจาก
แนวคิดของ Kristof (1996) ประกอบด้ วยข้ อคาถามทังหมด
้
4 ข้ อ เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ (ไม่จริ งเลย 1 คะแนน ถึง จริ งที่สุด 6 คะแนน) บุคลากรระดับพนักงานที่มี คะแนนสูงกว่า
แสดงว่ามีความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การสูงกว่าบุคลากรระดับพนักงานที่ได้ คะแนนต่า
8. การมองโลกในแง่ ดี (Optimism) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีมุมมองต่อ
ชีวิตในด้ านที่ดี หรื อในทางบวก มีความหวังในชีวิตแม้ จะเผชิญกับอุปสรรค
ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดการมองโลกในแง่ดีที่ พฒ
ั นาโดย อรพินทร์ ชูชม ทัศนา ทองภักดี และ
สุภาพร ธนะชานันท์ (2554) และปรับข้ อคาถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั มีข้อคาถาม
จานวน 8 ข้ อ ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (ไม่จริ งเลย 1 คะแนน
ถึง จริ งที่สุด 6 คะแนน) บุคลากรระดับพนักงานที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดี สูง
และบุคลากรระดับพนักงานที่ได้ คะแนนต่าแสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีต่า
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9. การจัดแจงในงาน (Job Crafting) หมายถึง พฤติกรรมเชิงรุกของพนักงานในการมี
ส่วนร่วมกาหนดเป้าหมายในการทางาน การออกแบบงานและปรับเปลี่ยนทรัพยากรหรื อสิ่งต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับขอบเขตงานของตนเองให้ พฒ
ั นาขึ ้นจากสิ่งที่เป็ นอยู่ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
งาน ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ
1) การเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง (Increasing structural job resources)
หมายถึง การที่พนักงานมีอิสระในการทางานและพยายามสร้ างความหลากหลายของทรัพยากรใน
งานของตนเอง
2) การเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม (Increasing social job resources) หมายถึง
การที่ พ นักงานแสวงหาข้ อมูลหรื อการสนับสนุนทางสังคม ได้ แก่ องค์ความรู้ คาแนะนา ข้ อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) แรงบันดาลใจ จากหัวหน้ างานหรื อเพื่อนร่วมงาน
3) การเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิดความท้ าทาย (Increasing challenging
job demands) หมายถึง การที่ พ นักงานสร้ างแรงจูงใจในการทางานของตนเองให้ อยู่ในระดับที่
เพียงพอด้ วยงานที่มีความท้ าทายซึ่งสามารถกระตุ้นให้ พนักงานพัฒนาความรู้ ทักษะ หรื อบรรลุ
เป้าหมายที่แตกต่าง
4) การลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคในการทางาน (Decreasing hindering
job demands) หมายถึง การที่พนักงานมีความพยายามที่จะลดความต้ องการในงานของตน เมื่อ
รับรู้ว่าความต้ องการของงานนันมี
้ มากจนเกินไป ซึง่ การได้ รับความต้ องการเป็ นเวลานานควบคูไ่ ป
กับทรัพยากรในการทางานของพนักงานที่จากัดหรื อไม่เพียงพออาจทาให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
เช่น ความเหนื่อยหน่ายและผลกระทบในทางลบต่อองค์การ
ผู้วิ จัย ได้ พั ฒ นาข้ อค าถามโดยแปลและเรี ย บเรี ย งแบบวัด Dutch Job Crafting
Scale: JCS ของ Tims, Bakker, and Derks (2012) ให้ เป็ นภาษาไทยมีข้อคาถามจานวน 21 ข้ อ
และปรับข้ อคาถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่าง มีลกั ษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ (ไม่เคยเลย 1 คะแนน ถึง เป็ นประจา 6 คะแนน) โดยบุคลากรระดับพนักงานที่มี คะแนน
มากกว่าแสดงว่ามีการจัดแจงในงานสูงกว่าบุคลากรระดับพนักงานที่ได้ คะแนนต่า
10. สติ (Mindfulness) หมายถึง การที่บคุ คลตระหนักได้ จริงถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นทัง้
ภายในและภายนอกตนเอง ในบริบทของการยอมรับ ไม่ใช่การตัดสินจากทัศนคติตอ่ ประสบการณ์
เหล่านัน้ ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ คือ
1) การตระหนักรู้ (Awareness) หมายถึง การรับรู้ประสบการณ์ปัจจุบนั ที่ปรากฏทาง
ประสาทสัมผัสหรื อทางใจซึง่ ได้ แก่ ความรู้สกึ ความนึกคิด เป็ นการรับรู้ประสบการณ์อย่างที่เป็ น
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2) การยอมรับ (Acceptance) หมายถึง ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ อะไรเข้ ามา เพี ยง
รับรู้โดยไม่ปฏิเสธ ไม่ตดั สิน (Non-judgmental)
ผู้วิจัย ใช้ แ บบวัด Philadelphia Mindfulness Scale ฉบับ ภาษาไทย (PHLMS_TH)
ของ ชัช วาลย์ ศิล ปกิ จ อรวรรณ ศิล ปกิ จ และ ภัท ราพร วิสาจันทร์ (2554) ที่ แปลจากแบบวัด
Philadelphia Mindfulness Scale: PHLMS ข อง Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra, and
Farrow (2008) มีข้อคาถามจานวน 20 ข้ อ มีลกั ษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 6 ระดับ (ไม่เคยเลย 1 คะแนน ถึง เป็ นประจา 6 คะแนน) โดยผู้ตอบที่มี คะแนน
จากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีสติสงู กว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบวัดต่ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และกระบวนการเกิดการฟื ้น
คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นาเสนอตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน (Resilience at Work)
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
1.2 ความหมายของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
1.3 องค์ประกอบของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
1.4 การวัดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
1.5 การสร้ างการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
2. ปัจจัยพหุระดับของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
2.1 ปัจจัยระดับองค์การ ได้ แก่
2.1.1 การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ (Organizational Resilience)
2.1.2 องค์การแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization)
2.2 ปัจจัยระดับกลุม่ ได้ แก่
2.2.1 ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน (Trust in Supervisor)
2.2.2 ประสิทธิภาพร่วม (Collective Efficacy)
2.3 ปัจจัยระดับบุคคล ได้ แก่
2.3.1 ความวิริยอุตสาหะ (Grit)
2.3.2 ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-Organization Fit)
2.3.3 การมองโลกในแง่ดี (Optimism)
2.3.4 การจัดแจงในงาน (Job Crafting)
2.3.5 สติ (Mindfulness)
3. ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ทัง้ นี ้ ในแต่ล ะหัวข้ อจะอธิ บายถึงแนวคิดทฤษฎี และการให้ นิยามความหมาย รวมถึง
เครื่ องมือวัดตัวแปร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1. การฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน (Resilience at Work)
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
เนื่ องจากคาว่า “Resilience” เริ่ ม มี การนามาใช้ ในประเทศไทยในช่วงสองถึงสาม
ทศวรรษที่ผ่านมาและมีการศึกษาในปริ มาณที่ยงั ไม่มากในบริบทของการศึกษาในองค์การ รวมถึง
การนาไปศึกษาและประยุกต์ใช้ นนอยู
ั ้ ่ในบริ บทและกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน ทาให้ การ
แปลหรื อบัญญัติคาเป็ นภาษาไทยยังไม่ได้ ข้อสรุปที่ตรงกัน จึงมีการใช้ คาภาษาไทยที่หลากหลาย
ดังตัว อย่า งในตาราง 1 ซึ่ง การบัญ ญั ติค าภาษาไทยที่ ใช้ ในงานวิจัย เกี่ ย วกับ “Resilience” ใน
ประเทศไทยนัน้ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้ คาที่สื่อความถึง ความยืดหยุ่น ความหยุ่นตัว หรื อความ
แข็ ง แกร่ ง ของบุ ค คลในการเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาหรื อ วิ ก ฤตต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ที่
ราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2547) และฝ่ ายวิช าการแพร่ พิท ยา (2529) ที่ ได้ บัญ ญั ติศัพ ท์ วิช าการ ใน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ว่า “Resilience” คือ ความยืดหยุ่น ส่วน วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541) ได้
บัญญัติคาว่า “Resilience” ในพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยว่า ความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม
ความหดได้ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการฟื น้ คืนสู่ปกติ นอกจากนี ้ นักวิจยั อีกส่วนหนึ่ง
ได้ บญ
ั ญัตคิ าที่ใช้ แทนความหมายของ “Resilience” ในมุมมองด้ านการปรับตัวในเชิงบวกหรื อการ
สร้ างสรรค์ให้ เกิ ด กระบวนการหรื อผลส าเร็ จ จากการที่ บุคคลมี “Resilience” ด้ วยเช่น กัน ทัง้ นี ้
ผู้วิจยั สนใจที่จะศึกษาบุคคลที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่เฉพาะในบริ บทของการทางานในองค์การธุรกิจ จึง
เลือกใช้ คาว่า “การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน” เป็ นคาภาษาไทยที่ใช้ สื่อความหมายแทนคา
ว่า “Resilience at Work” ซึง่ สอดคล้ องกับที่ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
ความสนใจในเรื่ องการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ เริ่ มต้ นขึน้ เมื่อประมาณ 30 ปี ที่ผ่านมา
โดยมีนกั จิตวิทยาได้ ศกึ ษาการปรับตัวของเด็กจากครอบครัวที่พอ่ แม่ป่วยเป็ นโรคจิตเภท แล้ วพบว่า
มีเด็กได้ รับผลกระทบทางจิตใจเพียงร้ อยละ 10 เท่านัน้ ส่วนอีกร้ อยละ 90 สามารถดาเนินชีวิตได้
ตามปกติ อีกทัง้ เด็กบางคนยังมีผลการเรี ยนดีเด่น จนเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทาให้ เกิดความสนใจของ
นักวิจยั ว่าอะไรคือกระบวนการทางจิตใจที่ใช้ ในการตอบสนองต่อเคราะห์กรรมของชีวิตที่คอ่ นข้ าง
จะหนักหนาเช่นนัน้ ซึ่งต่อมาได้ มีการศึกษาเด็กชาวเวียดนามที่ ติดตามพ่อแม่ซึ่งเป็ นผู้อพยพเข้ าไป
อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าเด็กเหล่านี ้มีผลการเรี ยนดีกว่าเด็กชาวอเมริ กนั แม้ ว่าโดยพื ้นฐาน
ชีวิตจะเป็ นเด็กที่ความยากจน มีความขัดสนและแร้ นแค้ นกว่าเด็กชาวอเมริ กนั เป็ นอย่างมาก ในปี
ค.ศ. 1986 นักวิจยั ได้ มีการใช้ คาว่า การฟื น้ คืน สู่สภาวะปกติ (Resilience) ในการศึกษากลุ่มวัยรุ่น
ผิวดาและมี การส่งเสริ ม ความสามารถทางสังคมโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นพื น้ ฐาน เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อ
สาหรับใช้ แก้ ไขปัญหาสาหรับบุคคลในการเผชิญกับอุปสรรค ซึง่ เป็ นการเน้ นให้ เห็นถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติ (นุชนาฏ ธรรมขัน, 2556)

ภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจ
ความหยุน่ ตัวทางอารมณ์

ชื่อตัวแปรภาษาไทย
พลังเข้ มแข็งและสร้ างสรรค์
บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสูค่ วามเป็ นเลิศ
การปรับตัวเพื่อสูค่ วามเป็ นเลิศ
ความยืดหยุน่ และทนทาน
ความสามารถในการฟื น้ พลัง
การฟื น้ สภาพ
ความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤต
ความหยุน่ ตัว
ความมัน่ คงทางจิตใจ
ปั จจัยป้องกันด้ านบุคคล
การฟื น้ คืนได้
สุนิพจั เปรมอมรกิจ (2543)
ศิริเพิ่ม เชาว์ศิลป์ (2546)
ภพเพชร นิลงาม (2547)
เพ็ญประภา ปริ ญญาพล (2550)
สุภาวดี ดิสโร (2551)
ธัญลักษณ์ แสนสุข และ จิราพร เกศพิชญวัฒนา (2552)
สมพร รุ่งเรื องกลกิจ และ อิงคฎา โคตนารา (2552)
ตันติมา ด้ วงโยธา และคณะ (2553)
อัจฉริ ยา นคะจัด (2554)
สุกญ
ั ญา เพิ่มพูล (2554)
อารยา ผลธัญญา (2554)
สุธาสินี เพ็งสลุง ชัยชนะ (2561)
วราพร เอราวรรณ์ โชติกา ภาษี ผล และ ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2555)
ปวีณา เทีย่ งพรม และ ฉันทนา กล่อมจิต (2555)
เพ็ญนภา กุลนภาดล (2560)

ผู้วิจัย

ตาราง 1 การบัญญัตชิ ื่อตัวแปรภาษาไทยในงานวิจยั ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับ “Resilience”
บริบทที่ทาการศึกษา
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักกีฬา
นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ผู้สงู อายุที่ประสบภัยพิบตั ิสนึ ามิ
การทบทวนบทความทางวิชาการ
ผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ต้องขัง
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
เด็กที่ประสบภัยสึนามิ ปี 2547
เด็กและเยาวชนหญิงในค่ายฝึ กอบรม
นักศึกษามหาวิทยาลัย
เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
นักเรี ยนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว

ผู้วิจัย
เทียนทอง หาระบุตร และ เพ็ญนภา แดงด้ อมยุทธ์ (2556)
นุชนาฏ ธรรมขัน (2556)
จันทร์ สดุ า จันทร์ นพคุณ (2557)
ฉัตรฤดี ภาระญาติ (2559)
เบญจพร จูพฒ
ั นกุล (2556)
พัชริ นทร์ นินทจันทร์ โสภิณ แสงอ่อน และ จริ ยา วิทยะศุภร (2556)
พรรณี เขาแก้ ว และ บัวทอง สว่างโสภากุล (2556)
หฤทัยทิพย์ ตัณฑเวศ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และ วิชยั มนัสศิริวิทยา (2557)
นีรชา นวารัตน์ (2558)
รัตตินาถ เพชรมณี (2559)
เจนจิรา เกียรติธนะบารุง (2560)
กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล (2560)

ความสามารถในการฟื น้ คืนได้
ความแข็งแกร่งในชีวิต
ความแกร่งของจิตใจ
การมีความยืดหยุน่ เมื่อเผชิญปัญหา

ความเข้ มแข็งทางจิตใจ
บุคลิกภาพที่เข้ มแข็ง
ความหยุน่ ตัวทางอารมณ์
ความสามารถในการรับมือและฟื น้ ฟู

ชื่อตัวแปรภาษาไทย
พลังสุขภาพจิต

ตาราง 1 (ต่อ)
บริบทที่ทาการศึกษา
ผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
พยาบาลจบใหม่
ผู้สงู อายุ
พนักงานบริษัทเอกชนที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ ้นไป
นักศึกษามหาวิทยาลัย
การปรับตัวต่ออุทกภัยของชุมชน
การพัฒนาแบบประเมินต้ นทุนทางจิตวิทยา
สาหรับคนวัยทางาน
เด็กวัยเรียน
พยาบาลวิชาชีพ
การทางานของสัตวแพทย์
ชุมชนที่ประสบภัยพิบตั ิ
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จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ องนัน้ การฟื ้ น คื น สู่ ส ภาวะปกติ มี
โครงสร้ างในหลายมิติซึ่งอาจจะระบุได้ ว่าเป็ นสิ่งที่มีอยู่แล้ วในตัวบุคคล หรื อเป็ นการปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่องของบุคคล หรื อเป็ นผลสาเร็ จของการปรับตัวของบุคคลได้ เช่นกัน ซึ่งการฟื ้นคืนสู่สภาวะ
ปกติที่มีอยู่ในตัวบุคคลนัน้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเวลาผ่านไป โดยพืน้ ฐานของแนวคิดที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมนัน้ ได้ แบ่งการศึกษาการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติออกเป็ นสองกลุ่ม คือ
กลุ่มแรก เป็ นการศึกษาด้ านจิตวิทยาเกี่ยวกับการรับมือและเผชิญกับปั ญหา ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนัน้
เป็ นการศึกษาด้ านสรี รวิทยาในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความเครี ยดของบุคคล ซึ่งการศึกษาในช่วง
ต้ นของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกตินัน้ มุ่งเน้ นไปที่ ปัจจัยหรื อคุณ ลักษณะที่ช่วยให้ บุคคลสามารถ
ประสบความสาเร็จในการเผชิญกับความทุกข์ยาก และเมื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติได้ ถกู พัฒนาขึ ้น ก็แสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า ปัจจัยของแต่ละบุคคลและปั จจัยด้ าน
สภาพแวดล้ อมเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อการเกิดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้
เข้ า ใจถึ ง แนวคิ ด ของการฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ รวมถึ ง มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
กระบวนการพลวัต ระหว่ า งปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ จ ะท าหน้ าที่ เป็ นสื่ อ กลางระหว่ า งตัว บุ ค คลกั บ
สภาพแวดล้ อมและตัวบุคคลกับผลสาเร็จที่เกิดขึ ้น ดังนัน้ หลักฐานเชิงประจักษ์ จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่
จะนาไปสู่การพัฒนาตัวแบบของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติและการพัฒนาเครื่ องมือวัดการฟื น้ คื นสู่
สภาวะปกติผา่ นแนวคิดเชิงปฏิบตั กิ าร (Ahern, 2006, p. 175)
ด้ วยเหตุนี ้ จึงมีความเป็ นไปได้ ที่การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติจะมีความแตกต่างกันในแต่
ละระยะของพัฒ นาการในแต่ล ะบุค คล และการแสดงออกของพฤติก รรมในแต่ล ะระยะของ
พัฒนาการนันสามารถตี
้
ความได้ ทงในเชิ
ั้
งบวก เช่น การดูแลสุขภาพหรื อในเชิงลบ เช่น การทาลาย
สุขภาพ (Hunter & Chandler, 1999) ซึ่งการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกตินนสามารถวิ
ั้
เคราะห์ได้ ในหลาย
มิติ เช่น ความสัมพันธ์ ในเชิงบวกกับเพื่อนร่ วมงานและปั จจัยสื่อกลาง เช่น สมรรถนะ และความ
คาดหวังของบุคคล (Criss, Pettit, Bates, Dodge, & Lapp, 2002) โดยข้ อสรุ ปในทางทฤษฎี นัน้
ปรากฏการณ์ การเกิ ดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงความสัม พันธ์ ระหว่าง
คุณลักษณะของบุคคลและปัจจัยของสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อตัวบุคคลหรื อกลุม่ ความสามารถใน
การที่จะตอบสนองความเครี ยดและความทุกข์ยาก รวมไปถึงการรับมือและการปรับตัวของบุคคล
ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกตินนยั
ั ้ งคงมีการถกเถียงในหมู่ นกั วิจยั และนักวิชาการว่า
การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติ นัน้ เป็ น คุณ ลัก ษณะของบุค คล (Luthans, Vogelgesang, & Lester,
2006; Warner & April, 2012) ผลส าเร็ จ ของการปรั บ ตัว ของบุค คล (Zautra, Hall, & Murray,
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2010) หรื อกระบวนการในการปรับตัวของบุคคล (Masten & Reed, 2002; Windle, Bennett, &
Noyes, 2011)
1.2 ความหมายของการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ค าว่ า Resilience ตามความหมายของพจนานุ ก รมอั ง กฤษ Oxford English
Dictionary หมายถึง การกระทาที่ทาให้ กลับฟื น้ คืนสภาพเดิมและความยืดหยุ่น ความสามารถใน
การกลับสู่สภาพเดิม (รูปร่าง ตาแหน่ง) หลังจากที่มีการโค้ ง หรื อสถานการณ์ช็อก (Shock) ต่าง ๆ
(Simpson, Weiner, & Oxford University Press, 1989) นอกจากนี ใ้ น The American Heritage
Dictionary ได้ ให้ ความหมายของ Resilience ว่าเป็ นความสามารถในการหายอย่างรวดเร็ วจาก
การเจ็บป่ วย ภาวะซึมเศร้ า การเปลี่ยนแปลง ความเคราะห์ร้าย หรื อหมายถึง คุณสมบัติของวัสดุที่
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรื อตาแหน่งเดิมหลังจากที่มีการโค้ งงอ ถูกยืดกด หรื อหมายถึง ความยืดหยุ่น
(The American Heritage, 2019)
สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยและนักวิชาการที่ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติมี
ความเห็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน คื อ การขาดนิ ย ามที่ เป็ น สากลของการฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติ
แม้ กระทัง่ การให้ นิยามของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติของนักวิจยั และนักวิชาการในแต่ละบทความซึ่ง
ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันนัน้ ยังพบว่ามีความคลุมเครื อและมีความหลากหลายในการให้
ความหมาย (Cooper, Flint-Taylor, & Pearn, 2013, p. 14) โดยที่ นั ก วิ จัย และนั ก วิ ช าการที่
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติแต่ละท่านนัน้ ได้ ให้ ความหมายของคาว่า “การฟื น้
คืนสู่สภาวะปกติ” แตกต่างกันออกไปตามขอบเขตในการศึกษาของตนเอง ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรม นักวิจยั และนักวิชาการได้ ให้ นิยามของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติไว้ ดังนี ้
Rutter (1987, pp. 316-317) ได้ นิยามการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติว่า คือ ปั จจัยปกป้อง
ที่ช่วยป้องกันบุคคลจากความผิดปกติทางจิต โดยบุคคลที่มีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกตินนั ้ จะนับถือ
ตนเอง เชื่อมัน่ ในประสิทธิภาพของตนเอง มีทกั ษะในการแก้ ไขปัญหา และมีความพึงพอใจในการที่
จะปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและ Druss & Douglas (as cited in Wagnild & Young, 1993) ยังได้
อธิบายถึงบุคคลที่มีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติเพิ่มเติมว่า เป็ นบุคคลที่มีความกล้ าหาญมากกว่าปกติ
และมองโลกในแง่ดีในการเผชิ ญ กับความตาย ความเจ็บป่ วย และความพิการแต่กาเนิด โดยที่
บุคคลนันจะเชื
้
่อมัน่ ในความแข็งแกร่งของตนและเลือกมองในด้ านบวกในเวลาที่ตนเองต้ องเผชิญ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ
ส่วน Masten, Best, and Garmezy (1990, p. 426) ได้ ท าการศึกษาและให้ นิยาม
การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติที่ครอบคลุมทังกระบวนการ
้
ความสามารถ และผลสาเร็ จในการปรับตัว
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ของบุคคลว่า เป็ น กระบวนการ ความสามารถ หรื อเป็ นผลของการประสบความส าเร็ จ ในการ
ปรับตัวของบุคคล แม้ ว่าจะต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรื อคุกคามการดาเนินชีวิต รวมไป
ถึงการที่บุคคลสามารถคงความสามารถของตนเองไว้ ได้ ดงั เดิมภายใต้ สถานการณ์ที่คกุ คามชีวิต
และการกลับคืนสู่สภาวะปกติหลังจากผ่านเหตุการณ์ เลวร้ ายนัน้ แต่ Benard (1991, p. 6) ได้ ให้
มุม มองที่ จ ากัด ขอบเขตมากขึน้ โดยก าหนดมิ ติ ในการศึก ษาเจาะจงไปที่ ค วามสามารถและ
คุณลักษณะของบุคคล โดยให้ ความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติว่า เป็ นความสามารถของ
บุ ค คล ที่ ท าให้ บุ ค คลมี ก ารปรั บ ตัว อย่ า งเหมาะสมเมื่ อ ประสบกั บ สถานการณ์ เลวร้ ายหรื อ
สถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ ้นโดยไม่คาดคิด โดยที่การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติเป็ นคุณลักษณะทางบวก
ของแต่ละบุคคลที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการตอบสนองต่อความเครี ยดและความ
ยากล าบาก คุณ ลักษณะดังกล่าวเป็ นกลไกปกป้องที่ ช่วยเพิ่ม ความส าเร็ จในการปรับ ตัวแม้ ว่า
บุคคลจะประสบกับภาวะหรื อสภาพการณ์ ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ าน
พัฒนาการ
ต่อมา Jordan (1992) ได้ นิยามการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติว่า เป็ นกระบวนการที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากการที่บคุ คลมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้อื่นทาให้ บคุ คลสามารถปรับตัวผ่าน
อุปสรรคและจัดการความเครี ยดที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม แต่ Wagnild and Young (1993, pp.
165-167) นัน้ ได้ ให้ ความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในมิติที่แตกต่างออกไป โดยให้ นิยาม
ว่า เป็ นความแตกต่างระหว่างบุคคล คุณลักษณะของบุคคล หรื อความสามารถของบุคคลที่ทาให้
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรื อเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝั นได้ สอดคล้ องกับ Joseph (1994, p. 25) ที่
อธิ บ ายความหมายของการฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติ ว่า เป็ นจุด แข็ ง ที่ เป็ นลัก ษณะเฉพาะบุ คคล
ประกอบด้ ว ยเจตคติ แ ละพฤติ ก รรมการแก้ ปั ญ หาซึ่ ง ท าให้ บุ ค คลสามารถจัด การกับ ความ
ยากลาบากและสามารถปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคลที่มีการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติจ ะเป็ นบุคคลที่ มี ความรับผิดชอบ มองโลกในแง่บวก เห็นคุณ ค่าในตนเอง มี ความ
มุง่ มัน่ และมีทกั ษะทางสังคม
นอกจากนี ้ Grotberg (1995) ยังได้ ให้ ความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติว่าคือ
ศักยภาพของมนุษย์ในการเผชิญ กับปั ญหาและสามารถผ่านพ้ นอุปสรรคจนทาให้ เป็ นบุคคลที่มี
ความเข้ มแข็ง โดยเกิดจากการเรี ยนรู้ในการจัดการกับปั ญหาในสถานการณ์ ที่ยากลาบากในชีวิต
สอดคล้ องกับ Wong (1997) ที่นิยามการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติว่า เป็ นศักยภาพและลักษณะนิสยั ใน
การมุ่งประสบความสาเร็ จของบุคคลในกลุ่มเสี่ยงที่จ ะเผชิญ กับสถานการณ์ ทางลบในชีวิต แต่
บุคคลเหล่านันก็
้ สามารถประสบความสาเร็ จและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งแตกต่างจาก Davidson (as
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cited in Chaskalson, 2011) ที่ ไ ด้ ให้ ความหมายของการฟื ้ น คื น สู่ ส ภาวะปกติ ใ นมิ ติ ข อง
กระบวนการว่า เป็ นการรักษาอารมณ์ เชิงบวกและสุขภาวะของบุคคลให้ อยู่ในระดับสูงเมื่อต้ อง
เผชิญกับความทุกข์ยากหรื อสถานการณ์ที่ยากลาบาก ซึ่งไม่ได้ หมายความว่าบุคคลที่มีการฟื น้ คืน
สู่สภาวะปกติจะไม่เคยผ่านประสบการณ์การมีอารมณ์ เชิงลบ เพียงแต่อารมณ์เชิงลบนันไม่
้ ได้ คง
อยู่ เช่นเดียวกันกับ Luthar, Cicchetti, and Becker (2000, p. 543) ที่ได้ ให้ นิยามของการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติว่า เป็ นกระบวนการพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึง่ ทาให้ เกิดการปรับตัวได้
ดีภายใต้ บริ บทที่มีความยากลาบาก และ Masten and Reed (2002, p. 75) ที่อธิบายความหมาย
ของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติว่า เป็ นกระบวนการหรื อรู ปแบบของการปรับตัวในเชิงบวกและการ
พัฒนาตนเองให้ ดีขึ ้น เมื่อบุคคลต้ องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อหน้ าที่และการดารงชีวิต
ของแต่ละบุคคล
จากนัน้ Richardson (as cited in Skodol, 2010) ได้ อธิ บายว่า การฟื ้นคืนสู่สภาวะ
ปกติ คือ ความแตกต่างของแต่ละบุคคลหรื อประสบการณ์ ชีวิตที่จะช่วยให้ บคุ คลมีความสามารถ
เชิง บวกที่ จ ะรับมื อกับความทุกข์ ยากได้ ท าให้ บุคคลมี ความสามารถมากขึน้ ในการจัดการกับ
ความเครี ยดที่จะเกิดในอนาคตและคุ้มครองบุคคลจากพัฒนาการของความผิดปกติทางจิตใจเมื่อ
ตกอยู่ภายใต้ ภาวะเครี ยด ซึ่งเป็ นมิติด้านความสามารถของบุคคลเช่นเดียวกับ Bonanno (2004,
pp. 20-21) ที่ได้ กล่าวว่า การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติคือ ความสามารถของผู้ใหญ่ในสถานการณ์ที่ไม่
ปกติ ที่จะต้ องเผชิญกับเหตุการณ์ที่รบกวนจิตใจเป็ นอย่างสูงหรื อจะต้ องฟั นฝ่ าเหตุการณ์เหล่านัน้
โดยล าพัง เช่น การเสี ยชีวิตของบุคคลที่ มี ความสัม พันธ์ ใ กล้ ชิ ด หรื อสถานการณ์ ที่รุนแรง หรื อ
สถานการณ์ที่มีอนั ตรายต่อชีวิต ให้ ยงั คงอยู่ในสภาวะคงที่ มีสขุ ภาพจิตและการทางานของร่างกาย
ที่ดี เช่นเดียวกับการมีความสามารถในการสร้ างประสบการณ์และอารมณ์ทางบวก
นักวิชาการที่อธิบายถึงการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติผ่านมิติความสามารถของบุ คคลนัน้
ยังมีอีกหลายท่าน เช่น Luthans et al. (2006, p. 28) ที่ได้ ให้ ความหมายการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ
ว่า เป็ นความสามารถของบุคคลในการพัฒนาเพื่อให้ เกิดการสะท้ อนกลับ หรื อฟื น้ ตัวกลับมาจาก
สถานการณ์ ย ากล าบากหรื อสถานการณ์ เลวร้ าย โดยที่ การเกิ ดความล้ ม เหลวหรื อการเกิ ดผล
ทางบวกจากเหตุการณ์ยากลาบากที่เผชิญทาให้ บคุ คลมีการเรี ยนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นส่ งผลให้
มี การดาเนินชี วิตต่อไปและมี ความรับผิดชอบมากขึน้ เช่นเดียวกันกับ Luthans, Youssef, and
Avolio (2007, p. 18) ได้ นิ ย ามการฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติว่า เป็ น ความสามารถที่ พัฒ นาได้ ข อง
บุคคลที่จะปรับตัวหรื อฟื น้ กลับมาจากความทุกข์ยาก ความขัดแย้ ง หรื อความล้ มเหลว และ Rutter
(2007, p. 205) มีทรรศนะเกี่ยวกับความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติวา่ เป็ นปรากฏการณ์ที่
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บุคคลสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี แม้ วา่ จะต้ องผ่านประสบการณ์ความทุกข์หรื อ
ความเสี่ ย งที่ ค าดว่าจะน ามาซึ่ง ผลลัพ ธ์ ที่ ร้ายแรง หรื อ อี ก นัย หนึ่ง หมายถึง การที่ บุค คล มี ภู มิ
ต้ านทานต่อประสบการณ์ความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้ อม หรื อการเอาชนะความเครี ยดหรื อความทุกข์
ยาก
ส่วน Zautra et al. (2010, p. 4) ได้ ให้ นิยามของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในมุมมองที่
แตกต่างออกไปโดยเน้ นไปที่มิตขิ องผลลัพธ์ว่า เป็ นผลลัพธ์ที่ประสบความสาเร็ จของการปรับตัวที่มี
ต่อความทุกข์ยาก โดยที่ลกั ษณะของบุคคลและสถานการณ์อาจจะเป็ นสิ่งที่ ระบุได้ ถึงกระบวนการ
ที่ ท าให้ เกิ ด การฟื ้ น คื น สู่ส ภาวะปกติ ซึ่ ง บุ ค คลที่ มี ก ารฟื ้ น คื น สู่ส ภาวะปกติ จ ะแสดงออกถึ ง
ความสามารถที่สงู ขึ ้นในการฟื น้ ตัวได้ อย่างรวดเร็ วทังในด้
้ านสรี รวิทยา ด้ านสภาพจิตใจ และด้ าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อสถานการณ์ที่ตงึ เครี ยด และที่สาคัญไม่ น้อยไปกว่ากันคือ จะมีการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยบุคคลสามารถจะก้ าวต่อไปข้ างหน้ าด้ วยความพร้ อมที่จะเผชิญกับความ
ทุกข์ยากที่จะเกิดขึน้ ต่างจาก Windle et al. (2011, p. 2) ที่ได้ ให้ นิยามของการฟื ้นคืนสู่สภาวะ
ปกติว่า เป็ นกระบวนการในการเผชิญหน้ า การจัดการ และการปรับตัวต่อสาเหตุหรื อปั จจัยที่มีผล
ต่อความเครี ยดหรื อความชอกช ้าทางจิตใจ ซึ่งสินทรัพย์หรื อทรัพยากรที่อยู่ภายในตัวบุคคล การ
ดารงชีวิตของบุคคล และสิ่งแวดล้ อม จะเป็ นสิ่งที่ชว่ ยสนับสนุนการปรับตัวและการฟื น้ คืนสภาพใน
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ ากับความทุกข์ยาก โดยที่การก้ าวข้ ามผ่านบทเรี ยนชีวิตในแต่ละครัง้ จะ
ให้ ประสบการณ์ของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติที่แตกต่างกัน
สาหรับการศึกษาการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติภายใต้ บริบทของการทางานในองค์การนัน้
McEwen (2011, pp. 2-3) ได้ อธิ บายความหมายของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานว่า
เป็ นความสามารถในการอดทนหรื อการเอาชนะความทุกข์ยากและเหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ รวม
ไปถึงผลของการปรับตัวที่ประสบความสาเร็จต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน โดยที่แต่ละ
เหตุการณ์นนจะท
ั้
าให้ บคุ คลมีโอกาสที่จะได้ เรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ ๆ การคาดการณ์ การวางแผน และ
การจัดการที่ดีขึน้ ในการเผชิญ กับสถานการณ์ ครัง้ ต่อไป ส่วน Caza and Milton (2012, p. 896)
ได้ ให้ คานิยามของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานไว้ วา่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาที่จะทาให้
บุคคลมีความสามารถในการเผชิญกับความทุกข์ยากและการเจริ ญเติบโตอย่างมืออาชีพหลังจาก
ผ่านประสบการณ์ที่ได้ รับจากความทุกข์ยากเหล่านันในสถานที
้
่ทางาน ซึ่งจะช่วยให้ แต่ละบุคคลมี
ความสามารถที่จะรับมือและจัดการกับความท้ าทายต่าง ๆ ในอนาคต โดยที่การฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานนัน้ ครอบคลุม ถึง พฤติกรรม อารมณ์ ปั จ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกับจิ ต วิท ยาของการ
ปรับตัวในเชิงบวกและการเจริญเติบโตแบบมืออาชีพในบริบทของความทุกข์ยากในสถานที่ทางาน
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ในขณะที่ Warner and April (2012, pp. 53-54) ได้ ให้ ความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานไว้ ว่า เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบที่เกิดขึ ้นได้ ในชีวิตประจาวันของแต่ละบุค คล การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ยังสามารถอธิบายได้ อีกว่า เป็ นความสามารถของบุคคลที่ยงั คงมุ่งเน้ นงาน ผลผลิต และมุ่งมัน่ ใน
ภารกิจขององค์การ ในช่วงเวลาที่องค์การเผชิญกับความยากลาบาก ซึ่งเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต้ องมีใน
พนัก งานทุ ก ระดับ โดยที่ แ ต่ล ะบุ ค คลจะต้ อ งมี แ รงใจและไหวพริ บ ที่ จ าเป็ นในการรั บ มื อ กั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขององค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้นา การปรับกลยุทธ์
ขององค์การ การนาเทคโนโลยีใหม่เข้ ามาใช้ ในองค์การ และการควบรวมหรื อการลดขนาดองค์การ
ส่วน Cooper et al. (2013, p. 15) ได้ ให้ นิยามของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานไว้ ว่า เป็ น ความสามารถในการฟื ้น ตัวจากความล้ ม เหลวและพร้ อมที่ จ ะเผชิ ญ หน้ ากับ
เป้าหมายหรื อสถานการณ์ที่ยากลาบาก รวมไปถึงความแข็งแกร่งอย่างยัง่ ยืนที่ถกู สร้ างขึ ้นจากการ
รับมือกับเหตุการณ์ที่ท้าทายหรื อความเครี ยด ในทานองเดียวกัน Coldicott and Cook (2014, p.
35) ได้ อธิบายความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานว่า เป็ นความสามารถในการ
ท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ของบุ ค คลไม่ ว่ า จะเกิ ด อะไรขึ น้ ก็ ต าม โดยที่ บุ ค คลนั น้ จะมี
ความสามารถในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
นันได้
้ เป็ นอย่างดี บางครัง้ การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติอาจถูกนิยามในมิติของคุณลักษณะของบุคคลที่
เชื่อมโยงถึงกันซึ่งประกอบด้ วย อารมณ์ จิตใจ ร่ างกาย และจิตวิญญาณ ซึ่งต่อมา M. Kim and
Windsor (2015, p. 22) ได้ กล่าวถึงความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติว่า เป็ นความสามารถ
ของแต่ละบุคคลหรื อองค์การที่จะอยู่รอดและสามารถปรับตัวได้ ในการเผชิญสภาวะทุกข์ยาก ซึ่ง
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานนี ้ จะช่วยให้ บคุ คลสร้ างปฏิสมั พันธ์ที่ได้ รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานในขณะที่ต้องเผชิญกับความเครี ยดในการทางาน
นอกจากนี ้ สมาคมนัก จิ ต วิท ยาอเมริ กัน (American Psychological Association,
n.d.) ได้ รวบรวมและสรุปความหมายว่าการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติคือ กระบวนการของการปรับตัวที่
ดีในการเผชิญกับสถานการณ์ทางลบหรื อภาวะยากลาบาก เรื่ องราวสะเทือนจิตใจ โศกนาฏกรรม
ภาวะคุ ก คามในชี วิ ต ซึ่ ง สถานการณ์ ทางลบเหล่ า นี ้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แหล่ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความเครี ยด เช่น ปั ญ หาความสัมพันธ์ ในครอบครัว ปั ญหาสุขภาพที่รุนแรง หรื อความเครี ยดใน
สถานที่ทางานและความเครี ยดทางการเงิน โดยการที่แต่ละบุคคลสามารถฟื ้นตัวกลับมาได้ จาก
การผ่านประสบการณ์ ที่ยากลาบาก การมี การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ นัน้ ไม่ได้ หมายความว่าเป็ น
บุคคลที่ไม่ได้ ประสบปั ญ หาหรื อความทุกข์ เพราะความเจ็บปวดทางอารมณ์ และความโศกเศร้ า
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สามารถพบได้ บ่อยครัง้ เมื่อบุคคลได้ รับความเดือดร้ อน ความทุกข์ยาก หรื อการบาดเจ็บที่สาคัญ
ในชีวิต ดังนันหนทางไปสู
้
่การมีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติมีแนวโน้ มที่จะเกี่ยวข้ องกับความทุกข์ทาง
อารมณ์ เป็ นอย่างมาก ทัง้ นี ้ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติไม่ได้ เป็ นลักษณะส่วนบุคคล (Trait) ที่ จ ะ
สามารถระบุได้ วา่ บุคคลใดมีหรื อไม่มีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ แต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
การคิดและการกระทาที่สามารถเรี ยนรู้และการพัฒนาได้ ในทุกคน
สาหรับในประเทศไทยนัน้ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติยงั มีการศึกษากันอยู่ในวงที่จากัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังขาดการศึกษาการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในบริ บทของการทางานในองค์การ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกาลังแรงงานที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย
งานวิจยั ส่วนใหญ่นนั ้ จะเป็ นศึกษาในวงการแพทย์และพยาบาล การศึกษาเกี่ยวกับผู้ประสบภัย
พิบตั ิ การศึกษาในบริบทของสถานศึกษา และการศึกษาในบริ บทของชุมชน เป็ นต้ น ซึง่ นักวิชาการ
และนักวิจยั แต่ละท่านได้ ให้ ความหมายของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติไว้ ดังนี ้
ศิริเพิ่ม เชาว์ศิลป์ (2546) ได้ อธิบายว่าการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติคือ ความสามารถใน
การปรับตัวของบุคคลเพื่อเอาชนะอปุสรรคหรื อมรสุมที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตได้ ดี โดยการปรับเปลี่ยน
สถานการณ์ไปสูแ่ นวทางที่สร้ างสรรค์และพัฒนาไปในทางที่ทาให้ ชีวิตเป็ นสุข เช่นเดียวกันกับ เพ็ญ
ประภา ปริ ญญาพล (2550) ที่นิยามการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในมิติของความสามารถของบุคคล
โดยให้ ความหมายว่า เป็ นองค์ประกอบเกี่ยวกับความสามารถที่มีในมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ใน
เชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ สังคมและวัฒนธรรมใด ๆ ก็ตาม เป็ นลักษณะบุคลิกภาพที่มนุษย์นามาป้องกัน
ปกป้ อ งตนเองจากเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ป รารถนา เพื่ อ เอาชนะและท าให้ ชี วิ ต ของตนผ่ า นพ้ น
ประสบการณ์ ทางลบที่กาลังเผชิญ ไปได้ รวมไปถึง กรมสุขภาพจิต (2552) ซึ่งแทนการฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติ ด้ ว ยค าว่า “พลัง สุข ภาพจิ ต ” ได้ ให้ นิ ย ามของการฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติในมิ ติ ข อง
ความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลเช่นกัน โดยให้ ความหมายว่า เป็ นความสามารถทางอารมณ์และ
จิตใจในการปรับตัวและฟื น้ ตัวกลับสูภ่ าวะปกติภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรื อสถานการณ์ที่
ก่อให้ เกิ ดความยากล าบากในชี วิต อันเป็ นคุณ สมบัติหนึ่งที่ช่วยให้ บุคคลผ่านพ้ นอุปสรรคและ
ดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข ยิ่งไปกว่านันผู
้ ้ ที่มีพลังสุขภาพจิตจานวนมากยังสามารถใช้ วิกฤต
เป็ นโอกาส สามารถยกระดับ ความคิ ด จิ ต ใจ และการด าเนิ น ชี วิ ต ไปในทางที่ ดี ขึ น้ หลัง จาก
เหตุการณ์วิกฤตนันผ่
้ านพ้ นไป ซึ่งใกล้ เคียงกับ สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์ (2552) ที่ให้ ความหมาย
ของการฟื ้นคืนสู่ส ภาวะปกติว่า เป็ นบุคลิกภาพของความสามารถในการปรับตัวได้ เป็ นอย่างดี
เอาชนะความทุกข์ ได้ ความสามารถในการดารงอยู่อย่างมี ประสิทธิ ภ าพทัง้ ๆ ที่ เคยเผชิ ญ กับ
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สภาวะเครี ยดรุ นแรง สถานการณ์ เสี่ยง หรื อประสบการณ์ ที่ยากลาบากมาก่อน เช่น การอยู่ใน
สภาพแวดล้ อมที่ยากจน การถูกทารุณกรรม เป็ นต้ น
ส่วน สมพร รุ่งเรื องกลกิจ และ อิงคฎา โคตนารา (2552) ได้ นิยามการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะ
ปกติออกเป็ นสองมิติ มิติแรกเป็ นการให้ ความหมายด้ านกระบวนการ ในมิตินี ้ การฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติ หมายถึง กระบวนการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างปั จจัยเสี่ยงและปั จจัยปกป้องทังในตั
้ วบุคคลและ
ภายนอกบุคคล ที่ ช่วยให้ บุคคลสามารถเผชิ ญ กับเหตุการณ์ ที่ ยากล าบาก (Adversity) แล้ วได้
ผลลัพธ์ในทางบวก คือมีการปรับตัวที่ดี สามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้ และในมิติที่มองด้ านผลลัพธ์
ซึ่งหมายถึง ผลลัพธ์ ที่เกิดจากการที่บคุ คลสามารถรักษาความสมดุลหรื อกลับฟื น้ สภาพได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ การเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทาย ยากลาบาก หรื อคุกคาม ซึง่ ครอบคลุมการให้
นิยามของ ตันติมา ด้ วงโยธา และคณะ (2553) ที่ได้ ให้ ความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติว่า
หมายถึง การกลับไปสู่การทาหน้ าที่ในระดับเดิมหลังการบาดเจ็บทางใจหรื อหลังการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งเป็ นกระบวนการที่อาจเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดความงอกงามและการทาหน้ าที่ที่ ดี การฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติเป็ นโครงสร้ างที่มีมิติที่หลากหลาย และเป็ นองค์รวม เป็ นความสามารถในการเผชิญ
และเปลี่ยนสถานการณ์ที่ยากลาบากให้ ได้ ดีที่สุด และเป็ นความสามารถในการพัฒนาวิธีการลด
ความตึงเครี ยด
ต่อมา สถาพร จันทร์ พฤกษา และ อนงค์ วิเศษสุวรรณ์ (2554) ได้ นิยามการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติว่า เป็ นปั จจัยการปกป้องส่วนบุคคล เมื่อ บุคคลต้ องประสบกับเหตุการณ์ อันเลวร้ าย
หรื อประสบการณ์ในด้ านลบของชีวิต จะทาให้ บคุ คลนันสามารถที
้
่จะอดทนอดกลัน้ และสามารถที่
จะเผชิญ หน้ ากับความเจ็บปวด ล้ มเหลว และทุกข์ ทรมาณต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ และสามารถ
ดารงชีวิตได้ อย่างเป็ นสุข ส่วน อารยา ผลธัญ ญา (2554) ได้ ให้ คาจ ากัดความของการฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติวา่ เป็ นคุณลักษณะทางบวกของบุคคลและการมีความสัมพันธ์ที่มนั่ คงกับผู้อื่นที่บคุ คล
รับรู้ ซึ่งเอื ้อให้ บุคคลสามารถปรับตัวอย่างเหมาะสมและกลับมาใช้ ชีวิตตามปกติเมื่อประสบกับ
สถานการณ์ เลวร้ ายที่มีความเสี่ยงต่อการมีปัญ หาพัฒ นาการ โดยที่ศกั ยภาพของบุคคลในการ
ปรับตัวเป็ นผลมาจากกระบวนการปฏิสัม พั นธ์ ระหว่างส่วนที่ เป็ นลักษณะภายในตัวบุคคลหรื อ
ปัจจัยภายในและส่วนที่เป็ นสภาพแวดล้ อมหรื อปัจจัยภายนอก
นอกจากนี ้ ปวีณา เที่ยงพรม และ ฉันทนา กล่อมจิต (2555) ได้ กล่าวว่า การฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติ คื อ ศัก ยภาพทางอารมณ์ แ ละจิ ต ใจในการปรั บ ตัว และฟื ้น ตัว ภายหลัง ที่ พ บกับ
เหตุการณ์วิกฤต หรื อสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความยากลาบาก เป็ นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้ บคุ คล
ผ่านพ้ นปั ญหาอุปสรรคและดาเนินชีวิตได้ อย่างปกติสขุ ก้ าวผ่านปัญหาอุปสรรคในชีวิตไปได้ โดยที่
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ไม่ทาสิ่งที่เป็ นการกระทาเดิม ซ ้าเติมให้ ชีวิตแย่ลงกว่าที่เป็ นอยู่ บางคนยังสามารถสร้ างโอกาสจาก
วิกฤติได้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เรี ยนรู้และพัฒนาจิตใจให้ งอกงาม คิดในทางบวก เข้ าใจ
ชีวิตและดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกันกับ พัชริ นทร์ นินทจันทร์ โสภิณ
แสงอ่อน และ จริ ยา วิทยะศุภร (2556) ที่ได้ ให้ ความหมายของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติว่า เป็ น
ศักยภาพของบุคคลในการยืนหยัดอยู่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวการณ์ ที่ก่อให้ เกิด
ความยุ่งยากใจ พร้ อมทัง้ สามารถที่จะนาพาชีวิตของตนให้ ผ่านพ้ น รวมถึงรับมือกับผลกระทบที่
เกิ ดจากสภาวการณ์ นัน้ ได้ ในเวลารวดเร็ ว อันจะนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงที่ ดีขึน้ เติบโตขึน้ และ
เข้ าใจชีวิตมากขึ ้น
จากการทบทวนความหมายของแนวคิ ด การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติ ที่ นัก วิ จัย และ
นักวิชาการแต่ละท่านได้ ทาการศึกษาในบริบทต่าง ๆ นัน้ การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติได้ มีการให้ นิยาม
ที่ ส ามารถจัด เป็ นหมวดหมู่ได้ เป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) คุณ ลักษณะหรื อความสามารถของบุค คล 2)
กระบวนการที่เกิดขึ ้นจากการปฏิสมั พันธ์ ของบุคคลและสิ่งแวดล้ อม และ 3) ผลสาเร็ จที่เกิดจาก
การปรับตัวในเชิงบวกของบุคคล ซึ่งเป็ นไปตามการทบทวนวรรณกรรมและข้ อค้ นพบของนักวิจยั
และนักวิชาการแต่ละท่าน ผู้วิจยั จึงให้ นิยามของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานว่าหมายถึง
ความสามารถหรื อทักษะของบุคคลที่เกิดขึน้ ได้ จากการเรี ยนรู้ ฝึ กฝน และพัฒ นา เพื่อใช้ ในการ
รับมือและจัดการกับความเครี ยด สถานการณ์ที่ยากลาบาก และเหตุการณ์ อนั ไม่พึงประสงค์จาก
การทางาน
1.3 องค์ ประกอบของการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
Wagnild and Young (1990, p. 252) ได้ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการฟื ้นคืนสู่สภาวะ
ปกติในผู้สงู อายุเพศหญิงโดยใช้ กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบของการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติแบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความสงบทางใจ (Equanimity) ความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง (Self-reliance) การดารงชีวิตอยู่โดยตระหนักว่าแต่ละคนมี เส้ นทางชี วิตเป็ นของตนเอง
(Existential aloneness) ความพยายาม (Perseverance) และการตระหนักว่าชีวิตมีคณ
ุ ค่าและมี
ความหมาย (Meaningfulness)
ส่ว น Grotberg (1995, pp. 8-11) นัก วิ ช าการผู้ท าหน้ าที่ หัว หน้ าโครงการศึก ษา
นานาชาติ ไ ด้ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การฟื ้ น คื นสู่ ส ภาวะปกติ ใ นวั ย เด็ ก (The
International Resilience Project) ได้ ค้นพบ 36 ปั จจัยเชิงคุณภาพที่มีส่วนทาให้ เกิดการฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติ ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้สามารถจาแนกได้ เป็ น 3 องค์ประกอบหลัก โดยแต่ละองค์ประกอบ
สามารถแบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบย่อย รวมเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 15 องค์ประกอบ ดังนี ้
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1. สิ่งที่ฉันมี (I have) เป็ นทรัพยากรและการสนับสนุนจากภายนอกที่ช่วยส่งเสริ มให้
เกิดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ โดยเน้ นการพัฒ นาให้ เด็กรู้ สึกได้ ถึงความมั่ นคงและปลอดภัยเป็ น
รากฐานสาคัญ อีกทังการให้
้
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญมากในตลอดวัยเด็ก ซึ่ง
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบย่อย ดังนี ้
1.1 ความไว้ วางใจในสัมพันธภาพ (Trusting relationships) เป็ นการได้ รับความ
รักและการยอมรับจากพ่อแม่ สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว ครู และเพื่อน ซึ่งเด็กทุกวัยต้ องการ
ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขจากพ่อแม่และบุคคลที่ให้ การเลี ้ยงดูในช่วงปฐมวัย รวมทังต้
้ องการความ
รักและการสนับสนุนทางอารมณ์ จากบุคคลอื่นด้ วยเช่นกัน บางครัง้ การได้ รับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น อาจทดแทนการขาดความรักจากพ่อแม่และผู้เลี ้ยงดูได้
1.2 แนวทางปฏิ บัติและกฎเกณฑ์ ภ ายในบ้ าน (Structure and rules at home)
การที่พ่อแม่กาหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันที่ชดั เจน มีความคาดหวังให้
เด็กปฏิบตั ิตาม และเชื่อมัน่ ว่าลูกจะสามารถปฏิบตั ิตามได้ เป็ นสิ่งที่ช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ ถึงความ
คาดหวัง ที่ บุ ค คลอื่ น มี ต่อ ตนเอง โดยกฎเกณฑ์ แ ละกิ จ วัต รประจ าวัน นัน้ จะประกอบไปด้ ว ย
ภาระหน้ าที่ตา่ ง ๆ ที่เด็กจะถูกคาดหวังให้ กระทา โดยของเขตและการปฏิบตั จิ ะเป็ นคาพูดที่ชดั เจน
และแสดงออกถึง ความเข้ าใจเมื่ อเด็กไม่ได้ ป ฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ นัน้ ซึ่งจะช่วยให้ เด็กเข้ าใจว่า
ตนเองทาผิดอะไร สื่อสารให้ เด็กได้ เข้ าใจว่าเกิดอะไรขึ ้น ลงโทษในกรณี ที่จาเป็ นและหลังจากนัน้
เด็กจะต้ องได้ รับการให้ อภัย และปฏิ บัติต่อเขาเช่นเดิม หากเด็กทาตามกฎเกณฑ์ และกิจวัตรที่
กาหนดไว้ ได้ อย่างถูกต้ อง เด็กควรจะได้ รับคาชมเชยหรื อคาของคุณ ซึ่งเด็กจะต้ องไม่ถกู ทาร้ ายจาก
การลงโทษและไม่ควรอนุญาติให้ ใครก็ตามทาร้ ายเด็ก
1.3 ตัวแบบ (Role Models) พ่ อ แม่ พี่ น้ อ ง และคนอื่ น ๆ ในครอบครั ว รวมถึ ง
เพื่อนเป็ นบุคคลที่สามารถแสดงพฤติกรรมอันพึงปรารถนา และเป็ นที่ยอมรับของเด็กได้ ทั ง้ ภายใน
และภายนอกครอบครัว บุคคลดังกล่าวแสดงจะออกให้ เห็นว่าควรจะลงมือปฏิบตั ิอย่างไร เช่น การ
แต่งกาย การสอบถามข้ อมูล และสนับสนุนให้ เด็กปฏิบตั ิตาม รวมถึงการเป็ นแบบอย่างในด้ าน
ศีลธรรม จริยธรรม และให้ คาแนะนาในเรื่ องธรรมเนียมการปฏิบตั ทิ างศาสนา
1.4 ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ มี อิ ส ระในการกระท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ ด้ วยตนเอง
(Encouragement to be autonomous) ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะพ่อแม่ความสนับสนุนให้ เด็กได้ กระทา
สิ่งต่างด้ วยตนเอง และขอความช่วยเหลือได้ เมื่อจาเป็ น ช่วยให้ เด็กได้ เป็ นอิสระในตนเอง ควรชื่น
ชมและให้ หัวความเหลือเมื่อเด็กที่จะเริ่ มที่ จะเป็ นอิสระ บางครัง้ อาจฝึ กปฏิบตั ิหรื อพูดคุยให้ เด็ก

34
เข้ าใจ และกระทาสิ่งนันโดยไม่
้
พึ่งพิง ควรตระหนักถึงความไม่คงที่ของเด็กได้ ดีพอ ๆ กับรู้จกั ตัวเอง
ซึง่ จะช่วยให้ ปรับระดับและความสาเร็จในการส่งเสริมความเป็ นอิสระของเด็กได้ อย่างเหมาะสม
1.5 สิทธิ์ในการเข้ าถึงแหล่งบริ การด้ านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการ และความ
ปลอดภัย (Access to health, education, welfare, and security services) สวัสดิการและความ
ปลอดภัยในชีวิต เป็ นแหล่งบริ การที่เด็กพึ่งพาครอบครับไม่ได้ เช่น โรงพยาบาลและเพทย์ โรงเรี ยน
และครู บริการต่าง ๆ ทางสังคม ตารวจ หรื อหน่วยปริการอื่น ๆ
2. สิ่งที่ฉันเป็ น (I am) เป็ นปั จจัยที่อยู่ภายในตัวเด็กหรื อความเข้ มแข็งภายในของแต่
ละบุคคลได้ แก่ ความรู้ สึก ทัศนคติ และความเชื่อภายในตัวของเด็ก หรื อคนที่ปรับตัวได้ ดีจะต้ อง
เป็ นคนที่ร้ ูจกั ตัวเองว่ามีคณ
ุ ค่าอย่างไรและมีความสาคัญอย่างไร ประกอบด้ วย
2.1 การเป็ นที่รักและสามารถแสดงความรักต่อบุคคลอื่นได้ (Loveable and my
temperament is appealing) เด็กจะตระหนักได้ ว่าผู้คนชื่นชอบและรักตนเอง และเด็กจะทาตัวให้
เป็ นที่รักของผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้ เขาเป็ นที่ชื่นชอบ เด็กจะมีความไวต่อความรู้ สึกของผู้อื่น รู้ว่ าผู้อื่น
คาดหวังอะไรในตัวเขาและสามารถแสดงความรักต่อผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
2.2 การเป็ นผู้มีความรัก เข้ าใจผู้อื่น และเห็นแก่บุคคลอื่น (Loving, empathic,
altruistic) เด็กที่มีความรักต่อผู้อื่นและแสดงความรักได้ หลายวิธี จะใส่ใจว่าผู้อื่นเป็ นอย่างไรและ
แสดงการกระทาและคาพูดที่ใส่ใจ เด็กจะรู้สึกไม่สบายใจและเป็ นทุกข์กบั ผู้อื่นไปด้ วย เขาต้ องการ
ที่จะทาในสิ่งที่เป็ นการหยุดยังความทุ
้
กข์ หรื อแบ่งเบาความทุกข์นนไว้
ั ้ ด้วย รวมถึงการกระทาในสิ่ง
ที่ทาให้ เกิดความสบายใจ
2.3 ความภาคภูมิ ใจในตนเอง (Proud of myself) เด็กจะรู้ ว่าตนเป็ น คนสาคัญ
และจะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในความสามารถและความสาเร็ จของตนเอง เด็กจะไม่ยอม
ให้ คนอื่นกาหนดคุณค่าหรื อลดคุณค่าของตนเอง เมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาในชีวิต เด็กจะมีความ
เชื่อมัน่ ในตนเองและตระหนักถึงคุณค่าแห่งตน ซึง่ จะช่วยให้ เด็กคงความเป็ นตนเองไว้ ได้
2.4 การเป็ นอิสระและรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง (Autonomous and
Responsible) เด็กสามารถกระทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง และยอมรับในผลของการกระทานัน้
โดยเด็ ก จะรู้ สึ ก ว่า สิ่ ง ที่ ก ระท าจะช่ ว ยให้ เขาพัฒ นาในด้ า นต่า ง ๆ ได้ และเขาจะยอมรั บ และ
รับผิดชอบต่อการกระทาเหล่านัน้ เด็กจะเข้ าใจถึงข้ อจากัดในการควบคุมสถานการณ์ ตา่ ง ๆ และ
ยอมรับในความรับผิดชอบของบุคคลอื่น
2.5 การเป็ นผู้มี ความหวัง ความศรัทธา และความไว้ วางใจ (Filled with hope
faith and trust) เด็กมีความเชื่อว่าเขามีความหวังสาหรับตนเอง และเขามีบคุ คลหรื อสถาบันที่เขา
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สามารถไว้ วางใจได้ เด็กจะมีสานึกในความรับผิดชอบชัว่ ดีและเชื่อในคุณความดี รวมถึงต้ องการที่
จะดาเนินตามแนวทางนัน้ เด็กจะเชื่อมั่นและศรัทธาในศีลธรรมและความดี มีการแสดงออกถึง
ความเชื่อดังกล่าว เช่น ความเชื่อในพระเจ้ า หรื อผู้มีจิตวิญญาณสูง (Higher spiritual being)
3. สิ่ งที่ ฉัน สามารถท าได้ (I can) เป็ นปั จ จัยด้ านทัก ษะทางสัง คมและการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลของเด็ก อันเกิดจากการเรี ยนรู้ โดยการมีปฏิสัม พันธ์ กับผู้อื่นและจากการที่มี ผ้ ูอื่น
อบรมสัง่ สอน ได้ แก่
3.1 การสื่อสาร (Communicate) เด็กสามารถแสดงความคิดและความรู้ สึกต่อ
บุคคลอื่น เขาจะฟั งว่าผู้อื่นกาลังพูดอะไร และตระหนักว่าเขารู้สึกอย่างไร เด็กจะสามารถเชื่อมโยง
ความแตกต่างและทาความเข้ าใจได้ รวมทังแสดงการกระท
้
าตามผลของการสื่อสารนัน้
3.2 การแก้ ไขปั ญหา (Problem solve) เด็กสามารถประเมินสภาพและขอบเขต
ของปั ญหาได้ และดูว่าเขาจะทาการแก้ ไขอย่างไร จาเป็ นต้ องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นอย่างไร
บ้ าง เขามี ความสามารถในการต่อรองกับผู้อื่นในการเลือกทางออกของปั ญหา และสามารถที่จะ
ค้ นหาทางออกด้ วย วิธี การที่ ส ร้ างสรรค์หรื อ มี อารมณ์ ขัน และมี ความอดทนที่ จ ะอยู่กับ ปั ญ หา
จนกระทัง่ แก้ ไขปัญหาสาเร็จ
3.3 การจั ด การกั บ ความรู้ สึ ก และแรงกระตุ้ น (Manage my feeling and
impulse) เด็กจะตระหนักถึงความรู้ สึกของตนเอง ตังชื
้ ่อให้ อารมณ์ ต่าง ๆ และแสดงออกมาเป็ น
คาพูดและการกระทา โดยไม่ทาร้ ายความรู้สึกและสิทธิของผู้อื่นและตนเอง สามารถจัดการกับแรง
กระตุ้นที่จะทาให้ เกิดการทุบตี การหลีกหนี การทาลายข้ าวของ หรื อการแสดงออกพฤติกรรมอื่น ๆ
ที่จะเป็ นอันตราย
3.4 การประเมิ น อารมณ์ ข องตนเองและผู้ อื่ น (Gauge the temperament of
myself and others) เด็กสามารถตระหนักถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้ เด็กรู้ ว่า
เขาจะแสดงออก อย่างไรในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
3.5 ความสามารถในการแสวงหาความสัม พัน ธ์ ที่ ไว้ ว างใจได้ (Seek trusting
relationship) เด็กจะสามารถค้ นหาใครบางคนซึ่งอาจเป็ นพ่อแม่ ครู หรื อบุคคลอื่น ที่เป็ นผู้ใหญ่ที่
เขาสามารถจะขอความช่วยเหลือ แบ่งปั นความรัสึก ความทุกข์ใจได้ สามารถร่วมกันค้ นหาแนว
ทางแก้ ไข ปัญหาส่วนตัวและปัญหาระหว่างผู้อื่น หรื อพูดคุยถึงความขัดแย้ งในครอบครัวได้
ต่อมา Klohnen (1996, p. 1071) ได้ ทาการวิเคราะห์แนวคิดและองค์ประกอบของ
การวัด การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติ ที่ มี อ ยู่ใ นตัว บุ ค คล (Ego-Resilience) และจากการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ พบว่า การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลนันมี
้ 4 องค์ประกอบ คือ
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1. มองโลกในแง่ดีอย่างมั่นใจ (Confident optimism) ซึ่งอธิ บายได้ ถึง การที่ บุคคล
มองโลกในแง่ดี มีความคิดในเชิงบวก มีความกระตือรื อร้ นในการใช้ ชีวิต ซึ่งแตกต่างจากบุคคลที่มี
ความกระวนกระวายใจ มีอาการทางประสาท และไม่สามารถควบคุมตนเองได้ เมื่อต้ องเผชิญกับ
สถานกาณ์ในเชิงลบ
2. มุ่ ง มั่ น ในความส าเร็ จ และไม่ ต้ องพึ่ ง พาผู้ อื่ น (Productive and autonomous
activity) องค์ประกอบนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการที่บุคคลมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จ ความเพียรพยายามใน
การเผชิญ หน้ ากับสถานกาณ์ ที่ยากลาบาก การมีความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ และการไม่ขึน้ อยู่กับ
ผู้อื่น
3. อบอุ่ น และเข้ าใจผู้ อื่ น (Interpersonal warmth and insight) องค์ ป ระกอบนี ้
อธิบายถึงการที่บคุ คลมีความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับบุคคลอื่น และดูเป็ น
ที่นา่ เชื่อถือในสังคม
4. มี ทักษะในการแสดงออก (Skilled expressiveness) องค์ป ระกอบนี ส้ ะท้ อนให้
เห็นถึงการที่บุคคลสามารถปรับตัวให้ มีความสอดคล้ องกับผู้อื่น ซึ่งทาให้ เป็ นเรื่ องง่ายต่อการใช้
ชีวิตในสังคมนัน้ และการมีทกั ษะในการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
นอกจากนี ้ Connor and Davidson (2003, p. 80) ได้ พัฒ นาแบบวัด การฟื ้น คื น สู่
สภาวะปกติ โดยวัดใน 7 องค์ประกอบคือ ความแข็งแกร่ ง (Hardiness) การกาหนดเป้าหมายใน
การด าเนิ น การ (Action orientation) การรั บ รู้ ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ความ
มั่ น ใจ (Confidence) การปรั บ ตั ว (Adaptability) การหั ก ห้ ามใจ (Patience) และการอดทน
(Endurance) ต่อการเผชิญความยากลาบาก แต่เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าเหลือ
เพียง 5 องค์ประกอบ คือ ความสามารถส่วนบุคคล (Personal competence) ความไว้ วางใจใน
สัญ ชาตญาณ การยื น หยัด ต่อ อารมณ์ เชิ ง ลบ และการอดทนต่อ ความเครี ย ด (Trust in one’s
instincts, tolerance of negative affect, and strengthening effects of stress) การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และการรักษาความสัมพันธ์ (Acceptance of change and secure relationships)
การควบคุม (Control) และอิทธิพลทางจิตวิญญาณ (Spiritual influences)
ซึ่ ง ต่อ มา Friborg, Barlaug, Martinussen, Rosenvinge, and Hjemdal (2005, p.
70) ได้ พัฒ นาแบบวัดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติสาหรับผู้ใหญ่ ที่มี ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า
(Resilience Scale for Adult) โดยแบ่งองค์ประกอบการวัดเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ ความสามารถ
ส่ ว นบุ ค คล (Personal competence) ความสามารถทางสัง คม (Social competence) ความ
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ผูกพันในครอบครัว (Family coherence) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) และแบบแผน
ส่วนบุคคล (Personal structure)
ในปี 2005 Maddi and Khoshaba (2005, pp. 17-19) ได้ ท าการศึก ษาข้ อ มูล การ
วิจยั และข้ อมูลการจ้ างงานของบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อศึกษาความแตกต่างของบุคลิกภาพและรูปแบบ
การรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งของพนั ก งานที่ มี ก ารฟื ้ น คื น สู่ ส ภาวะปกติ พบว่ า ความแข็ ง แกร่ ง
(Hardiness) เป็ นหั ว ใจส าคัญ ของการฟื ้ น คื น สู่ ส ภาวะปกติ แ ละทัศ นคติ 3 ด้ า นที่ ส าคัญ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย ความมุ่งมัน่ การควบคุม และความท้ าทาย ถูกอธิบายออกมาซ ้า ๆ กันในกลุ่มของ
พนักงานที่มีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ และทัศนคติทงั ้ 3 ด้ านนันถู
้ กรวบรวมเพื่อจัดเป็ นรูปแบบของ
ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ความกล้ าหาญในพนักงานที่มีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ซึ่งพวกเขาจะต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เครี ยดและจะต้ องทางานหนักในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของทัศนคติทงั ้ 3 ด้ านนันประกอบไปด้
้
วย
1. ความมุ่งมัน่ (Commitment) เมื่อบุคคลมีความมัน่ คงในทัศนคติด้านความมุ่งมั่น
บุคคลจะมองว่างานของตนเองเป็ นสิ่งที่สาคัญ และคุ้มค่าพอที่จะรับประกันได้ ว่าตนเองนันจะให้
้
ความใส่ใจอย่างเต็มที่ เต็ม ไปด้ วยจิ นตนาการและมี ความพยายามในการทางาน บุคคลจะอยู่
ร่วมกับเหตุการณ์ ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นร่ วมกับผู้คนรอบข้ างแม้ ในขณะที่จะต้ องเผชิญกับสิ่งที่ยาก และ
จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางสังคมที่จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งและไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์
2. การควบคุม (Control) เมื่อบุคคลมีความมัน่ คงในทัศนคติด้านการควบคุม บุคคล
จะพยายามผลักดันให้ เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นรอบ ๆ ตนเอง แทนที่จะ
ปล่อยให้ ตวั เองจมอยู่ความสิ ้นหวังโดยไม่ลงมือทาอะไร บุคคลจะพยายามอย่างสุดความสามารถ
เพื่อหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการทางาน ในการตัดสินใจที่จะใช้ ความพยายามของตนเอง
นันบุ
้ คคลจะประเมินสถานการณ์ที่เปิ ดต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถยอมรับได้ กบั สถานการณ์
ที่อยูน่ อกการควบคุมของตนเอง
3. ความท้ าทาย (Challenge) เมื่อบุคคลมีความมัน่ คงในทัศนคติด้านความท้ าทาย
บุคคลจะมองการเปลี่ยนแปลงเป็ นเครื่ องมือในการเปิ ดโอกาสใหม่ ๆ ให้ กับตนเองและเติมเต็มวิถี
การดารงชีวิตของตน บุคคลจะยินดีที่จะเผชิญหน้ ากับความเครี ยดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง มี
ความพยายามที่จะเข้ าใจ เรี ยนรู้ และแก้ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น บุคคลจะอ้ าแขนรับ
ความท้ าทายในชีวิต โดยไม่ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงความท้ าทายเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นการแสดงออกถึง
การบุคคลมองโลกในแง่ดีตอ่ สิ่งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต แทนที่จะกลัวสิ่งที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น
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ส่ ว น Hjemdal, Friborg, Stiles, Martinussen, and Rosenvinge (2006, pp. 8891) ได้ พัฒ นาแบบวัด การฟื ้นคื น สู่ส ภาวะปกติของวัย รุ่ น (Resilience Scale for Adolescents:
READ) ตามแบบวัดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ ส าหรับผู้ใหญ่ (Resilience Scale for Adult: RSA)
ของ Friborg et al. (2005) ซึ่งพบว่า องค์ประกอบทังหมดมี
้
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ประกอบด้ วย ด้ านความสามารถส่วนบุคคล (Personal competence) ความสามารถทางสังคม
(Social competence) รู ปแบบส่วนบุคคล (Structured Style) ความผูกพันในครอบครัว (Family
coherence) แหล่งทรัพยากรทางสังคม (Social Resources) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ความสามารถส่วนบุคคล ได้ แก่ การเคารพตนเอง การรับ รู้ ความสามารถของ
ตนเอง การเชื่อมโยงด้ วยตนเอง การมีความหวัง การกาหนดตัวเอง การดาเนินชีวิตได้ ตามความ
เป็ นจริ ง ความสามารถในการทางานในชีวิตประจ าวัน และความสามารถในการวางแผนและ
จัดระบบ
2. ความสามารถทางสังคม ได้ แก่ การเป็ นคนเปิ ดเผย ปรับตัวเข้ ากับสังคม มีอารมณ์
ร่าเริงแจ่มใส ความสามารถในการริเริ่ มการปฏิบตั ิกิจกรรม มีทกั ษะการสื่อสารที่ดี มีความยืดหยุ่น
ต่อสถานการณ์ในสังคม
3. รูปแบบส่วนบุคคล ได้ แก่ ระดับการวางแผนของแต่ละคนและแบบแผนการทางาน
ในชีวิตประจาวัน
4. ความผูก พั น ในครอบครั ว ได้ แ ก่ การแลกเปลี่ ย นคุณ ค่าและการสนับ สนุน ใน
ครอบครัว ตลอดจนความสามารถของครอบครัวในการเก็บรักษามุมมองที่ดีแม้ ต้องเผชิญกับความ
ยากลาบาก
5. แหล่งทรัพยากรทางสังคม ได้ แก่ การเข้ าถึงการได้ รับสิ่งสนับสนุนจากเพื่อนและ
เครื อ ญาติ ความสนิทสนมคุ้นเคย ตลอดจนการได้ รับการสนับสนุนจากสังคม
ในการศึกษาการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในบริ บทของสถานที่ทางานนัน้ Warner and
April (2012, pp. 59-65) ได้ ทาการศึกษาการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในบริ บทขององค์การที่พนักงาน
จะต้ องเผชิญ กับความเครี ยดซึ่งเกิดขึ ้นอยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น ความสัมพันธ์ ที่มีปัญหา ความ
กังวลเกี่ ยวกับฐานะทางการเงิน ความเจ็บป่ วยหรื อความตาย การเผชิญหน้ ากับสิ่งที่คาดการณ์
ล่วงหน้ าไม่ได้ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์การขนาดใหญ่ซงึ่ อาจก่อให้ เกิดความเครี ยดในการ
ทางานของพนักงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ในการทางาน การปรับโครงสร้ างองค์การ การ
เปลี่ ย นบทบาทหรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบ การย้ า ยสาขาหรื อ พื น้ ที่ ในการท างาน แม้ ก ระทั่ง การที่
พนักงานจะต้ องแข่งขันกับพนักงานที่เข้ ามาใหม่หรื อพนักงานที่มีความสามารถสูง ซึ่ง การศึกษานี ้
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ได้ เก็บข้ อมูลจากการทาสนทนากลุม่ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลและวิเคราะห์เนื ้อหาแบ่งองค์ประกอบของการ
ฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติได้ เป็ น 7 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. พื ้นฐานและการเชื่อมโยง (Grounding and connecting) หมายถึง การรับรู้ว่าใน
ชีวิตของตนนัน้ จะต้ องมี เป้าหมาย ความหมาย และทิ ศทางในการดาเนิน ชี วิต องค์ ประกอบนี ้
ครอบคลุม ถึง การให้ เหตุผ ลของแต่ละบุค คลที่ จ ะยังคงความพากเพี ย รพยายามเมื่ อเผชิ ญ กับ
ช่วงเวลาที่ยากลาบาก เพราะเมื่อเกิดความรู้สึกสิ ้นหวังแล้ วนัน้ การถอยออกมาน่าจะเป็ นวิธีการที่
ง่ายที่สดุ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ หากบุคคลมีพื ้นฐานหรื อการเชื่อมโยงที่ดี หรื อมีศกั ยภาพที่จะ
ทาให้ เกิดพื ้นฐานหรื อการเชื่อมโยงที่ดี ก็จะสร้ างเหตุผลให้ ยงั คงอยูใ่ นทิศทางนันได้
้
2. เข้ าใจและยอมรั บตนเอง (Understanding and accepting self) หมายถึ ง การ
เข้ าใจและการมองโลกในแง่ดีตามสภาพความเป็ นจริงเกี่ยวกับจุ ดแข็งและช่องโหว่ของบุคคล เป็ น
การที่ บุคคลหนึ่งจะเข้ าใจในคุณ ลักษณะส่วนบุคคลของตนเองซึ่ง เป็ น ส่วนส าคัญ ในการที่ จ ะ
พยายามเอาชนะความยากลาบาก ไม่มองข้ ามหรื อสิ ้นหวังกับความสามารถที่มีอยู่ ข้ อจากัด หรื อ
ช่องโหว่ อัน จะท าให้ เกิ ด ความสะดวกสบายชั่วขณะ แต่จ ะน าไปสู่ความผิ ดหวั ง และท้ อแท้ ใน
ท้ ายที่สดุ
3. การควบคุมและการเลือกวิธีคิด (Controlling and choosing thoughts) หมายถึง
การควบคุม ความคิดเชิ งลบและการเลือกใช้ ความคิดในเชิงบวก ซึ่งเป็ นกระบวนการคิดในช่วง
ประสบการณ์ ของความทุกข์ ย ากและการฟื ้น คื นกลับ สู่ส ภาวะปกติ โดยบุค คลจะตระหนักถึ ง
ผลกระทบที่เกิดจากความคิดของตนเอง
4. การควบคุมและการเลือกความรู้ สึก (Controlling and choosing feelings) เป็ น
ความกังวลของบุคคลเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นและการเลือกการตอบสนอง
โดยการกลัน่ กรองอย่างถี่ถ้วน
5. การควบคุม และการเลื อ กทัศ นคติ (Controlling and choosing attitude) เป็ น
กระบวนการของการเลือกใช้ มมุ มองในทางบวกอย่างสม่าเสมอและแสดงออกมาตามขันตอนอย่
้
าง
เป็ นระบบ
6. มุ่งเน้ นการปฏิบตั ิ (Action focus) หมายถึง การกระทาที่กากับโดยใช้ วิธีการแบบ
เปิ ดและมีความยืดหยุน่ โดยการกระทานี ้เน้ นให้ เห็นถึงทังสาเหตุ
้
และผลกระทบของความทุกข์ยาก
ซึ่งเหตุการณ์ ที่สะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดเจนคือ การที่ บุคคลแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการที่จ ะ
แสวงหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หามากกว่าการที่จะเพียงแค่ยอมรับมันแล้ วล้ มเลิกหรื อละเลย
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ปั ญหานัน้ กระบวนการนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความเปิ ดกว้ างและความยืดหยุ่นซึ่งใช้ เป็ นแนวทางใน
การแก้ ไขปัญหาด้ วยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทงระยะสั
ั้
นและระยะยาวเท่
้
าที่เห็นว่าจาเป็ น
7. การให้ และรับการสนับสนุน (Giving and accepting support) หมายถึง การเปิ ด
ใจที่จะเป็ นผู้ให้ และเป็ นผู้รับในการช่วยเหลือและสนับสนุนกับบุคคลอื่น
Winwood et al. (2013, p. 1207) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางาน โดยมุ่งเน้ นไปที่การทางานของแต่ละบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับผลการปฏิบตั ิงาน
และความทุกข์ทางอารมณ์ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจากการสร้ างแบบวัดการฟื น้
คืนสู่ส ภาวะปกติในการทางาน (Resilience at Work: RAW) พบว่า การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติใน
การทางาน ประกอบไปด้ วย 7 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การมีชีวิตอยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง (Living authentically) องค์ประกอบนี ้
แสดงให้ เห็นถึง การที่บุคคลรู้และยึดมั่นในค่านิยมของตนเอง สามารถแสดงออกให้ เห็นถึงจุดแข็ง
ของตนเอง และมีการตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนเอง รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเองอยู่ใน
ระดับที่ดี
2. การแสวงหาอาชีพ ที่ปรารถนา (Finding one’s calling) องค์ประกอบนีใ้ จความ
สาคัญ อยู่ที่การที่บุคคลแสวงหางานที่ตนใฝ่ ฝั น มี ความรู้ สึกว่างานนัน้ ตนเองมีส่วนร่ วมหรื อเป็ น
เจ้ าของและสอดคล้ องกับค่านิยมและความเชื่อของตนเอง
3. การยึด มั่นในหนทางไปสู่จุดหมาย (Maintaining perspective) องค์ ป ระกอบนี ้
มุ่งเน้ นไปที่การที่บคุ คลมีความสามารถในการเริ่ มต้ นใหม่เมื่อเผชิญกับความล้ มเหลว ยังคงรักษา
ไว้ ซงึ่ ทางออกหรื อแนวทางที่จะนาไปสูเ่ ป้าหมาย และมีการจัดการข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น
4. การจัดการความเครี ยด (Managing stress) องค์ประกอบนี ้กล่าวถึง การที่บุคคล
มีการทางานและกิจวัตรประจาวันในชีวิตที่ช่วยในการบริ หารจัดการความเครี ยดหรื อแรงกดดันที่
ต้ องเผชิญอยู่ในทุก ๆ วัน การรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และการให้ เวลาสาหรับ
การพักผ่อน
5. การแสดงออกถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม (Interacting cooperatively) องค์ ป ระกอบนี ้
กล่าวถึง การที่บคุ คลมีรูปแบบหรื อบรรยากาศการทางานในสถานที่ทางานที่แสวงหาการให้ ข้อมูล
ป้อนกลับ คาแนะนา และการสนับสนุนจากผู้อื่น พร้ อมกับการให้ การสนับสนุนแก่ผ้ อู ื่นด้ วยเช่นกัน
6. การมีสขุ ภาพที่ดี (Staying healthy) องค์ประกอบนี ้ระบุถึง การที่บคุ คลมีแบบแผน
หรื อแนวทางในการรักษาระดับความแข็งแกร่ งของร่ างกายให้ อยู่ในระดับที่ดีและการรับประทาน
อาหารที่ดีตอ่ สุขภาพ
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7. การสร้ างเครื อข่าย (Building networks) องค์ประกอบนี ้มุ่งเน้ นไปที่การที่บุคคลมี
แบบแผนหรื อแนวทางในการสร้ างและรักษาเครื อข่ายที่จะสนับสนุนตนเอง ซึง่ อาจมีทงภายในและ
ั้
ภายนอกสถานที่ทางาน
สาหรับการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานในประเทศไทย
นัน้ เมื่ อประมวลเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ องแล้ วพบว่า มี ง านวิจัย จ านวนไม่ม ากที่ ศึกษา
เกี่ ยวกับการฟื ้นคืนสู่ส ภาวะปกติในการทางาน โดยส่วนใหญ่ แล้ วจะเป็ นการศึกษากับเยาวชน
นักเรี ยน นักศึกษา นักกี ฬ า ผู้ต้องขัง ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ประสบภัย และการศึกษาที่
เกี่ ยวข้ องกับบริ บทของการทางานนัน้ มักจะเป็ นการศึกษากับองค์การที่ อยู่ในวงการแพทย์โดย
ทาการศึกษากับแพทย์และพยาบาลเป็ นหลัก ซึง่ นักวิจยั และนักวิชาการได้ สรุปองค์ประกอบที่ใช้ ใน
การศึก ษาการฟื ้น คืน สู่ส ภาวะปกติแ ตกต่างกัน ไปตามบริ บ ทและคุณ ลัก ษณะของประชากรที่
ต้ องการศึ ก ษา เช่ น ธั ญ ลั ก ษณ์ แสนสุ ข และ จิ ร าพร เกศพิ ช ญวัฒ นา (2552) ได้ จ าแนก
องค์ประกอบของการฟื ้นคื นสู่ส ภาวะปกติออกเป็ น 3 ด้ าน คือ การอยู่อย่างมี ค วามหวัง การมี
ธรรมะเป็ นหลักยึดเหนี่ยว และการใช้ ชีวิตอย่างเข้ าใจ โดยการอยู่อย่างมีความหวัง หมายถึง การ
แสดงออกทางความคิด ความรู้สึก และการกระทาในมุมมองด้ านบวก เพื่อขับเคลื่อนตัวเองสู่แนว
ทางการปรับตัวจนประสบความสาเร็ จในการดาเนินชีวิต ส่วนการมีธรรมะเป็ นหลักยึดเหนี่ยว คือ
การน้ อมนาหลักคาสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตภายหลังประสบ
กับสภาวะวิกฤต และการใช้ ชีวิตอย่างเข้ าใจ หมายถึง การเข้ าใจตนเองในมิติ กาย จิต สังคม ซึ่งทา
ให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้ถึงการปรับตัวเองให้ ฟืน้ สภาพหลังจากประสบกับสภาวะวิกฤต
ส่วน วราพร เอราวรรณ์ (2553) ได้ สรุปองค์ประกอบของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติตาม
คุณลักษณะที่โดดเด่น ดังนี ้
1. ความสามารถในการปรับอารมณ์ คือ สามารถรู้ เท่าทันอารมณ์ ตนเอง ควบคุม
อารมณ์ ได้ อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง จัดการกับความรู้ สึกและ
แรงกระตุ้นต่าง ๆ ได้ และรู้จกั สร้ างอารมณ์ขนั หรื อหาวิธีผอ่ นคลายให้ ตนเอง
2. ความอดทนอดกลัน้ เป็ นความทนทานต่อสภาวะกดดันหรื อสถานการณ์ ปัญ หา
สามารถแสวงหาหนทางแก้ ไขสภาวะกดดันหรื อสถานการณ์ ปัญหาได้ มีจิตใจเข้ มแข็ง อดทนรอ
คอยผลที่จะเกิดขึ ้น และสามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้
3. ความมุง่ มัน่ ในชีวิตและอนาคต เป็ นการกาหนดจุดมุ่งหมายในชีวิต ลงมือทาอย่าง
ตังใจ
้ มีความเพียรพยายามเพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมาย และยืนหยัดไม่ยอมแพ้ แม้ มีอปุ สรรค
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4. การมองโลกในแง่ดี เป็ นความสามารถของบุคคลในการมีมุมมองที่ดีต่อตัวเอง มี
ความภูมิ ใจในตนเอง มี ความรักความเมตตาต่อบุคคลอื่ น มี มุม มองต่อปั ญ หาในเชิ งบวก เช่น
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นเพียงครัง้ คราว สามารถแก้ ไขได้ ด้วยตนเอง หรื อเวลาผ่านไปก็จะแก้ ไขได้ หรื อ
เชื่อว่าปั ญหาต่าง ๆ ย่อมมีทางแก้ ไข เป็ นต้ น มีความหวังและกาลังใจโดยมองอุปสรรคเป็ นสิ่งท้ า
ทายให้ ต้องปรับปรุงตัวเองและกล้ าเสี่ยงและกล้ าตัดสินใจ
5. การมีศรัทธาต่อการมีชีวิตอยู่ เป็ นการเชื่อมัน่ ว่าการมีชีวิตอยู่มีประโยชน์ตอ่ ตัว เอง
และผู้อื่น เห็นคุณค่าของตนเอง เชื่อในคุณความดีและการมีศีลธรรมและมีสานึกผิดชอบชัว่ ดี รู้ว่า
สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
ซึง่ ต่อมา อารยา ผลธัญญา (2554) ได้ สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ
ฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติว่า การมีการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติจะประกอบไปด้ วย 2 องค์ประกอบที่สาคัญ
คือ
1. การที่ บุค คลประสบกับ สถานการณ์ เลวร้ าย สถานการณ์ ย ากล าบากหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในชีวิต ซึ่งสถานการณ์ เหล่านี ้เป็ นสิ่งคุกคามการดาเนินชีวิตปกติที่ส่งผลให้
บุคคลอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด ปั ญหาในด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะปั ญหาด้ านจิตใจ
ตามมา
2. บุคคลสามารถปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมภายใต้ บริ บทของสถานการณ์ เลวร้ ายที่
ประสบและสามารถฟื น้ ตัวกลับมาดาเนินชีวิตได้ อย่างปกติในระยะเวลาอันสันหลั
้ งจากที่ประสบ
กับสถานการณ์เลวร้ ายในชีวิต
โดยสรุ ป ในการศึก ษาการฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติ ในการท างานนัน้ ผู้วิ จัย เลื อ กใช้
องค์ประกอบตามแนวคิดของ Winwood et al. (2013) ที่ประกอบไปด้ วย 7 องค์ประกอบ คือ 1)
การมี ชี วิตอยู่บนพื น้ ฐานของความเป็ น จริ ง 2) การแสวงหาอาชี พ ที่ ป รารถนา 3) การยึดมั่น ใน
หนทางไปสู่จุดหมาย 4) การบริ ห ารความเครี ย ด 5) การแสดงออกถึง การมี ส่วนร่ วม 6) การมี
สุขภาพที่ดี และ 7) การสร้ างเครื อข่าย เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่พัฒ นามาจากการศึกษาในบริ บท
ของการทางานในองค์การ นอกจากนี ้ Winwood et al. (2013, p. 1206) ยังได้ ให้ ทรรศนะเพิ่มเติม
อีกว่าทัง้ 7 องค์ประกอบที่ได้ ทาการศึกษานันเป็
้ นความสามารถและทักษะที่สามารถทาการสอน
ฝึ กหัด และพัฒนาได้
1.4 การวัดการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติในข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการนิยามการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติมีความหลากหลาย ซึ่งเป็ นไปตาม
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กรอบแนวคิดทฤษฎีที่นกั วิจยั แต่ละท่านใช้ ในงานวิจยั ของตนเอง จึงทาให้ นิยามเชิงปฏิบตั ิการของ
คาว่าการฟื ้น คืนสู่ส ภาวะปกติมี ความหลากหลายเช่น เดียวกัน ซึ่งการมี นิ ยามเชิ งปฏิ บัติการที่
หลากหลายนันท
้ าให้ เกิดข้ อจากัดในการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติของ
บุค คล ด้ ว ยเหตุนี ้ ผู้วิจัย จึง ได้ ท าการศึก ษาแบบวัด ที่ ใช้ ป ระเมิ น การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติจ าก
งานวิจยั ที่ผ่านมาเพื่อนามาพัฒนาเป็ นแบบวัดในการประเมินการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในงานวิจยั
ครัง้ นี ้ โดยเน้ นศึกษาเฉพาะแบบวัดที่สร้ างหรื อพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ วดั บุคคลที่อยูใ่ นวัยผู้ใหญ่ ดังนี ้
1. แบบวั ด The Dispositional Resilience Scale ของ Bartone, Ursano, Wright,
and Ingraham (1989) เป็ นแบบวัดที่พฒ
ั นามาจากแบบวัดบุคลิกภาพความแข็งแกร่ งของบุคคล
ของ Kobasa (1979) ซึ่งวัดใน 3 องค์ประกอบคือ ความมุ่งมัน่ การควบคุม และความท้ าทาย โดย
การคัดเลือกข้ อคาถามจานวน 45 ข้ อที่ มี ค่าความสัม พันธ์ รายข้ ออยู่ในระดับสูงจากข้ อคาถาม
จานวนทังหมด
้
76 ข้ อสาหรับการวัดระหว่างพนักงานขับรถประจาทางกับผู้จดั การระดับต้ นเพื่อ
นามาใช้ ในการพัฒนาแบบวัดนี ้ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ (0-3) ข้ อคาถามทัง้ 45
ข้ อนันมี
้ ความสัมพันธ์เชิงลบกับแบบวัดต้ นแบบฉบับเต็ม ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ (-.93) และ
จากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง โครงสร้ างพบว่าทัง้ 3 องค์ ป ระกอบสามารถจ าแนกความ
แข็งแกร่งได้ และเมื่อทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบวัดพบว่า แบบวัดมีค่าความเชื่อมัน่ แบบความ
สอดคล้ องภายในอยูร่ ะหว่าง 0.62 ถึง 0.82 และมีคา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.85
2. The Ego-Resiliency Scale ของ Klohnen (1996) พัฒนาขึ ้นเพื่อประเมินการรับรู้
ของบุคคล ที่มีตอ่ ความสามารถโดยทัว่ ไปของตนเองในการยืดหยุ่ นและปรับตัวต่อความเครี ยด ทัง้
ความเครี ย ดภายในและความเครี ย ดภายนอก แบบวัด เน้ นลัก ษณะภายในของบุ ค คลและ
บุคลิกภาพที่ช่วยให้ บุคคลสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความเครี ยด แบ่งออกเป็ น 4
องค์ประกอบ คือ 1) มองโลกในแง่ดีอย่างมัน่ ใจ 2) มุ่งมัน่ ในความสาเร็ จและไม่ต้ องพึ่งพาผู้อื่น 3)
อบอุ่นและเข้ าใจผู้อื่น และ 4) มี ทักษะในการแสดงออก โดยพัฒ นาแบบวัดจากกลุ่ม นักศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย แบบวัด ประกอบด้ ว ยข้ อค าถามจ านวน 29 ข้ อ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น แบบความ
สอดคล้ องภายในตังแต่
้ .81 ถึง .88
3.แ บ บ วั ด The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) ข อ ง Connor
and Davidson (2003) เป็ น แบบวัด ระดับ การฟื ้นคื น สู่ส ภาวะปกติข องบุค คลที่ พัฒ นาขึน้ ตาม
แนวคิ ด ของ Richardson, Neiger, Jensen, and Kumpfer (1990) และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความ
เข้ ม แข็งอดทน (Hardiness) ของ Kobasa (1979) นอกจากนี ย้ ังได้ ท บทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับ
ลักษณะของบุคคลที่มีการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ เพื่อนามาพัฒนาเป็ นแบบวัดการฟื ้นคืนสู่สภาวะ
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ปกติ ในการพัฒ นาแบบวัดนัน้ ได้ ดาเนินการกับกลุ่ม ตัวอย่าง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่ม
ผู้ป่วยนอกทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยนอกทางจิตเวช กลุ่มผู้ป่วยโรควิตกกังวล และกลุ่มผู้ป่วยโรค PTSD
ลักษณะของแบบวัดประกอบด้ วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความสามารถส่วนบุคคล
2) ความไว้ วางใจในสัญชาตญาณ การยืนหยัดต่ออารมณ์เชิงลบ และการอดทนต่อความเครี ยด 3)
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการรักษาความสัมพันธ์ 4) การควบคุม และ 5) อิทธิพลทางจิต
วิญญาณ แบบวัดเป็ นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ (0-4) ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 25 ข้ อ
โดยให้ ผ้ ตู อบรายงานเกี่ยวกับความรู้สกึ ของตนเองในช่วง 1 เดือนที่ผา่ นมา โดยการแปลผลคะแนน
(0-100) คะแนนสูงแสดงถึงการมีระดับการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติสูงและเมื่อทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบวัดพบว่า แบบวัดมี ค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.89 ในกลุ่ม
ตัวอย่างบุคคลทั่วไปและในด้ านความตรงของแบบวัด พบว่า คะแนนจากแบบวัด CD-RISC มี
ความสัม พันธ์ ทางบวกกับ คะแนนจากแบบวัดความเข้ ม แข็ง อดทนของ Kobasa (1979) และมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ความเครี ยด (PSS-10)
4. The Resilience Scale for Adults (RSA) ของ Friborg, Hjemdal, Rosenvinge,
and Martinussen (2003) มี ข้ อค าถาม จ านวน 37 ข้ อ แบ่ ง องค์ ป ระกอบ การวั ด เป็ น 5
องค์ประกอบ คือ ความสามารถส่วนบุค คล (Personal competence) ความสามารถทางสังคม
(Social competence) ความผูกพัน ในครอบครัว (Family coherence) การสนับ สนุนทางสังคม
(Social support) และแบบแผนส่วนบุค คล (Personal structure) โดยท าการทดสอบกับ ผู้ป่ วย
จานวน 59 คนในครัง้ แรกและกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนปกติจานวน 276 คนในครัง้ ที่สอง พบว่า ค่า
ความเชื่อมั่นจาแนกตามองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.67-0.90 (0.90, 0.83, 0.87, 0.83 และ 0.67
ตามลาดับ) และเมื่อทาการทดสอบซ ้าหลังจากระยะเวลาผ่านไป 4 เดือนพบว่า ค่าความเชื่อมั่น
รายองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.69-0.84 (0.79, 0.84, 0.77, 0.69 และ 0.74 ตามลาดับ)
5. The Brief Resilience Scale ของ B. W. Smith et al. (2008) ซึ่ ง มี ข้ อค าถาม
จานวน 6 ข้ อ โดยข้ อที่ 1 ข้ อที่ 3 และ ข้ อที่ 5 เป็ นข้ อคาถามทางบวก และข้ อที่ 2 ข้ อที่ 4 และข้ อที่ 6
เป็ นข้ อคาถามทางลบ ซึ่งมีลักษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เริ่มตังแต่
้ ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง (1) ไปจนถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (7) และทาการทดสอบเครื่ องมือวัดกับกลุ่มตัวอย่าง 4
กลุ่มที่คดั เลือกมาจากเมืองในขนาดกลางในรัฐ South Western ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบและความเชื่อมั่นของแบบวัด พบว่า การอธิบายการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ
ด้ วยองค์ประกอบเดียวนี ้ มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loadings) อยู่ระหว่าง 0.68-0.91 ค่า
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ความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับดี โดยมีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทัง้ ฉบับอยู่ระหว่าง 0.800.91 (0.84, 0.87, 0.80, และ 0.91 ตามลาดับ)
6. The Resilience at Work Scale (RAW) ของ Winwood et al. (2013) เป็ นแบบ
วัดที่ พัฒ นาขึน้ เพื่อใช้ ในการวัดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในที่ทางานภายใต้ บริ บทที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานและความทุ ก ข์ ท างอารมณ์ ของบุ ค คล ซึ่ ง ประกอบไปด้ วย 7
องค์ประกอบ คือ 1) การมีชีวิตอยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นจริ ง 2) การแสวงหาอาชีพที่ปรารถนา
3) การยึดมัน่ ในหนทางไปสูจ่ ดุ หมาย 4) การบริ หารความเครี ยด 5) การแสดงออกถึงการมีสว่ นร่วม
6) การมีสขุ ภาพที่ดี และ 7) การสร้ างเครื อข่าย โดยมีข้อคาถามจานวน 20 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทัง้
ฉบับเท่ากับ 0.84 เมื่อแยกวิเคราะห์เป็ นรายองค์ประกอบแล้ วพบว่า ค่าความเชื่อมัน่ จาแนกตาม
องค์ป ระกอบอยู่ระหว่าง 0.60-0.83 โดยองค์ป ระกอบที่ มี ค่าความเชื่ อมั่นสูง ที่ สุด คือ การสร้ าง
เครื อข่าย (0.83) และองค์ประกอบที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ ต่าที่สดุ คือ การมีสขุ ภาพที่ดี (0.60) อย่างไร
ก็ตาม Winwood et al. (2013) ยืนยันที่จะเก็บองค์ประกอบที่มีค่าความเชื่อมัน่ ต่าทุกองค์ประกอบ
ไว้ เนื่องจากมีแนวคิดเป็ นองค์ประกอบที่แสดงให้ เห็นพฤติกรรมที่สาคัญที่สามารถบ่งชี ้ถึงการฟื น้
คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานได้
จากการศึกษาแบบวัดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ ที่ได้ ใช้ ในการศึกษาในบริ บทต่าง ๆ ที่
แตกต่างกันออกไปข้ างต้ น ผู้วิจยั สามารถสรุปองค์ประกอบในแต่ละแบบวัด เพื่อนามาพัฒนาเป็ น
ตัวบ่งชี ้ของการมีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดังตาราง 2

Connor and Davidson (2003)

The Connor-Davidson
Resilience Scale (CD-RISC)

รายงานตนเอง

รายงานตนเอง

Klohnen (1996)

The Ego-Resiliency Scale

รูปแบบการ
ประเมิน
รายงานตนเอง

ผูพ้ ฒั นา

The Dispositional Resilience Bartone et al. (1989)
Scale

แบบวัด

5 (25)

4 (29)

จานวน
องค์ประกอบ
(ข้อคาถาม)
3 (45)

ตาราง 2 ตารางสรุปแบบวัดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติสาหรับวัยผู้ใหญ่ที่ใช้ ศกึ ษาในบริ บทต่าง ๆ

1. ความมุง่ มัน่
2. การควบคุม
3. ความท้าทาย
1. มองโลกในแง่ดดี ว้ ยความมันใจ
่
2. มุง่ มันในความส
่
าเร็จและไม่ตอ้ งพึง่ พาผูอ้ ่นื
3. อบอุ่นและเข้าใจผูอ้ ่นื
4. มีทกั ษะในการแสดงออก
1. ความสามารถส่วนบุคคล
2. ความไว้วางใจในสัญชาตญาณ การยืนหยัดต่ออารมณ์เชิง
ลบ และการอดทนต่อความเครียด
3. การยอมรับการเปลีย่ นแปลงและการรักษาความสัมพันธ์
4. การควบคุม
5. อิทธิพลทางจิตวิญญาณ

องค์ประกอบของแบบวัด
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ผูพ้ ฒั นา

Friborg et al. (2003)

B. W. Smith et al. (2008)
Winwood et al. (2013)

แบบวัด

The Resilience Scale for
Adults (RSA)

The Brief Resilience Scale

The Resilience at Work
Scale (RAW)

ตาราง 2 (ต่อ)

รายงานตนเอง

รายงานตนเอง

รายงานตนเอง

รูปแบบการ
ประเมิน

7 (20)

1 (6)

จานวน
องค์ประกอบ
(ข้อคาถาม)
5 (37)

1. ความสามารถส่วนบุคคล
2. ความสามารถทางสังคม
3. ความผูกพันในครอบครัว
4. การสนับสนุ นทางสังคม
5. แบบแผนส่วนบุคคล
ความสามารถในการกลับสู่สภาพปกติหรือการฟื้ นคืนจาก
ความเครียด
1. การมีชวี ติ อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นจริง
2. การแสวงหาอาชีพทีป่ รารถนา
3. การยึดมันในหนทางไปสู
่
่จดุ หมาย
4. การบริหารความเครียด
5. การแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
6. การมีสุขภาพที่ดี
7. การสร้างเครือข่าย

องค์ประกอบของแบบวัด
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ทังนี
้ ้ ในการวัดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานในการศึกษาครัง้ นี น้ นั ้ ผู้วิจยั ได้
นาแบบวัดของ Winwood et al. (2013) มาแปลและเรี ยบเรี ยงเป็ นฉบับภาษาไทย โดยใช้ การแปล
แบบสมมาตรที่ ยึดความเท่าเที ยมกันระหว่างภาษาอังกฤษของแบบวัดต้ นฉบับและแบบวัดชุด
ภาษาไทยในด้ านความหมาย เนื ้อหา และแนวคิด รวมทังค
้ านึงถึงความสอดคล้ องกับบริบทของคน
ไทย เพื่อให้ สอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้ เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่พฒ
ั นาตามองค์ประกอบที่ผ้ วู ิจยั
สนใจที่จะทาการศึกษา และเหมาะสมกับการนาไปใช้ ในการวิจยั ในองค์การธุรกิจ
1.5 การสร้ างการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ในการพัฒ นาหรื อการสร้ างการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกตินนั ้ American Psychological
Association (n.d.) ได้ นาเสนอ 10 แนวทางในการสร้ างการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติไว้ ดังนี ้
1. การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีให้ เกิดขึ ้นภายในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรื อผู้ร่วมงาน
จะช่วยให้ เกิดความรู้สึกว่าตนยังมีคนที่คอยเป็ นห่วงและสนับสนุน เมื่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิด
ความเครี ย ดหรื อ วิ ต กกัง วลก็ ส ามารถที่ จ ะขอความช่ ว ยเหลื อ บุค คลเหล่า นี ไ้ ด้ ซึ่ ง ท าให้ ค นมี
ความหวัง
2. การให้ มองว่าทุกปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ ้นจะต้ องผ่านพ้ นไปได้ เนื่องจากทุกเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นนัน้ เกิดขึ ้นแล้ วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่บุคคลสามารถที่จะเลือกแปลความใน
สิ่งที่เจอหรื อมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเหตุการณ์ เหล่านัน้ ให้ พยายามคิดว่าเรื่ องที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ อง
เล็ก ๆ และตนสามารถจัดการกับมันได้ บางสิ่งที่เกิดขึ ้นนันเมื
้ ่อมองกลับมาในอนาคตจะเห็นว่าเป็ น
เรื่ องที่เล็กน้ อยมาก
3. การยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตสามารถเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา
เมื่อ วางแผนสิ่งใดไว้ แล้ วนัน้ แผนก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
4. การมองไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเป้าหมายนัน้ จะต้ องมีความเป็ นไปได้ ในทาง
ปฏิบตั แิ ล้ วลงมือทาให้ เป้าหมายที่วางไว้ ปรากฏออกมา
5. ความเชื่อมัน่ ว่าตนสามารถทาเรื่ องนัน้ ๆ ได้ ซึ่งเมื่อปฏิบตั ิไปแล้ วตนจะสามารถรู้
ได้ ด้วยตนเองว่าเรื่ องที่ตนเองกลัวหรื อไม่กล้ าที่จะเผชิญ นัน้ จริ ง ๆ แล้ วไม่ยากเลยที่จะกาจัดมัน
ออกไป
6. การมองหาโอกาสและเรี ยนรู้ จากสิ่งที่เกิดขึ ้น เพื่อนาเอาประสบการณ์ ที่ได้ รับนัน้
มาเป็ น บทเรี ย นในการจะปฏิ บัติเมื่ อ เกิ ด เหตุการณ์ ใด ๆ เข้ ามาอี ก ครั ง้ ก็ จ ะสามารถรับ มื อ กับ
เรื่ องราวที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้น
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7. ความพยายามมองด้ านบวกต่อตนเอง และเรี ยนรู้ทกั ษะในการแก้ ปัญหา พร้ อมทัง้
เชื่อ สัญชาตญาณของตนเองในการสร้ างการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติให้ เกิดขึ ้น
8. พยายามเก็บสิ่งต่าง ๆ ไว้ ในความคิดเห็น เมื่อต้ องเผชิญกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่สร้ าง
ความรู้สึกเจ็บปวด ให้ คิดเสียว่าสิ่งที่เจอนันเป็
้ นสถานการณ์ มากมายที่อาจก่อให้ เกิดความเครี ยด
ขึ ้นได้ แล้ วใช้ เวลาให้ มากขึ ้นในการจัดการกับปัญหานัน้ ๆ ตามสัดส่วนที่ไม่มากเกินไป
9. การมองว่ายังมีความหวังอยู่เสมอ ทุกสิ่งที่เกิดขึ ้นในชีวิตให้ ถือว่าเป็ นสิ่งที่ดี ลอง
หลับตา แล้ วมองถึงสิ่งที่ตนต้ องการจะให้ เกิดขึ ้น มากกว่าไปกลัวในสิ่งจะเกิดขึ ้นนัน้
10. การดูแลตัวของตัวเองอยู่เสมอ อยู่กบั ความรู้สึกสิ่งที่ตนเป็ นเจ้ าของตนเอง ทาใน
สิ่งที่ ตนเองชอบและหาโอกาสผ่อนคลายบ้ าง ออกกาลังกายตามปกติ ช่วยให้ ร้ ูสึกว่าได้ ดแู ลรักษา
ความคิดและรูปร่างของตัวเอง ในการที่จะต้ องไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะต้ องใช้ ความเข้ มแข็งทาง
ใจในการจัดการกับสถานการณ์นนั ้ ๆ
2. ปั จจัยพหุระดับของการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
แนวคิดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติที่มีการเผยแพร่กนั อยู่นนั ้ ส่วนใหญ่จะครอบคลุมหัวข้ อที่
เกี่ยวข้ องกับการกีฬา สุขภาพ และสภาพแวดล้ อมที่มีผลทางเศรษฐกิจ ซึ่งในระยะหลังนักวิจยั และ
นักวิชาการที่ทาการศึกษาในบริ บทขององค์การได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายถึงการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติกันมากขึน้ แต่ยงั ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับปั จจัยหรื อวิธีการในการสร้ างการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางาน ทัง้ นี ้ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติของบุคคลและองค์การกาลังกลายเป็ น
ความท้ าทายที่น่าสนใจมากขึ ้นในภาวะที่โลกยังคงหมุนไปอย่างต่อเนื่อง และเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ที่จะนาไปสูก่ ารประสบความสาเร็จและสุขภาวะของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นหรื อ
เหตุการณ์ที่ไม่ได้ คาดการณ์เอาไว้ ลว่ งหน้ า (Zellars, Justice, & Beck, 2011)
เนื่องจากโครงสร้ างและธรรมชาติของข้ อมูลที่ทาการศึกษาในองค์การนันเป็
้ นข้ อมูลหลาย
ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเพณีนิยมที่ทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบระดับเดียว (Single level
approach) เช่น การวิเคราะห์การถดถอยแบบสมการเดียว แต่นามาใช้ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
จากข้ อมูลต่างระดับ จึงไม่สามารถให้ ผลสรุ ปที่ ถูกต้ อง เพราะเป็ นการละเลยต่อโครงสร้ างของ
ระดับข้ อมูล ซึง่ ผลที่ตามก็คือ เกิดความผิดพลาดในการสรุปผลระหว่างระดับ (Aggregation bias)
เนื่องจากมีความผิดพลาดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การทานาย ตลอดจนความคลาดเคลื่อน
ของการทานายที่มีความแปรปรวนสูงและไม่คงที่ (Raudenbush & Bryk อ้ างถึงใน ศิริชยั กาญจน
วาสี , 2554) ด้ ว ยเหตุนี ้ ในการศึก ษาปั จ จัย ระดับ บุค คล ระดับ กลุ่ม และระดับ องค์ ก าร และ
กระบวนการเกิดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย นัน้
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ผู้วิจยั จึงได้ ทาการศึกษาภายใต้ ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การของ Robbins (2005b, p. 9) ซึ่งระบุว่า
พฤติกรรมองค์การ (Organizational behavior : OB) เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับบุคคล (Individual)
กลุ่ม (Group) และโครงสร้ าง (Structure) ที่ มี ผ ลกระทบต่อการด าเนิน งานและพฤติก รรมของ
บุคคลในองค์การ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อการปรับปรุงประสิทธิผลในการดาเนินงานขององค์การให้ ดี
ยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ยังเป็ นการศึกษาและการประยุกต์ใช้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลและกลุ่มใช้
ปฏิ บั ติ ภ ายในองค์ ก าร (Newstrom & Davis, 1997) โดยการศึ ก ษาพฤติ ก รรมองค์ ก ารจะ
ประกอบด้ วยการวิเคราะห์ พฤติกรรมใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล (Individual level) ระดับกลุ่ม
(Group level) และระดับองค์การ (Organization system level) ดังนี ้
1. ระดับบุคคล การวิเคราะห์องค์การในระดับนี ้เป็ นระดับต้ น เพราะในแต่ละองค์การจะ
ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความแตกต่างกันในแต่ละด้ าน เช่น อายุ เพศ สถานภาพ ทัศนคติ ค่านิยม
และระดับความสามารถ เป็ นต้ น ซึ่งปั จจัยเปล่านี ้ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การโดยตรงทัง้
ในด้ านการรับรู้ การตัดสิ นใจ การเรี ย นรู้ และการจูง ใจ การวิเคราะห์ ระดับ นี จ้ ะท าให้ สามารถ
บริหารจัดการบุคลากรให้ เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้
2. ระดับ กลุ่ม เมื่ อ บุค คลท างานร่ วมกัน จะส่ง ผลให้ เกิ ดความคิด ที่ คล้ อยตามกัน และ
แตกต่างกันตามความแตกต่างของบุคคล การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การจึงต้ องวิเคราะห์
ถึงพฤติกรรมของกลุ่มด้ วย โดยศึกษาพื ้นฐานกลไกของพฤติกรรมกลุม่ และวิธีการ ซึง่ บุคคลในกลุ่ม
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลโดยรู ป แบบของพฤติ ก รรมที่ บุ ค คลนัน้ คาดหวัง จะแสดงออก การยอมรั บ และ
ผลกระทบระหว่างบุคคล รวมทัง้ ในเรื่ องการติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจของกลุ่ม ความเป็ นผู้นา
อ านาจและการเมื อ ง ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งกลุ่ม และระดับ ความขัด แย้ ง ซึ่ง มี ผ ลกระทบต่อ
พฤติกรรมกลุม่ เพื่อนาไปใช้ ในการออกแบบทีมงานให้ มีประสิทธิภาพ
3. ระดับองค์การ การวิเคราะห์ระดับนี ้เป็ นระดับที่มีความซับซ้ อนมากที่สดุ เนื่องจากเป็ น
การรวมโครงสร้ างที่ เป็ น ทางการของพฤติ ก รรมในระดับ บุค คลและพฤติ ก รรมระดับ กลุ่ม เข้ า
ด้ วยกัน โดยจะต้ องวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบองค์การที่เป็ นทางการ เทคโนโลยี กระบวนการ
ท างาน และนโยบายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารและแนวทางการปฏิ บั ติ วั ฒ นธรรม
องค์การ ตลอดจนระดับความตึงเครี ยดในงาน
ด้ วยเหตุนี ้ การกาหนดกรอบความคิดการศึกษาวิจยั ตามรู ปแบบตามทฤษฎี พฤติกรรม
องค์การในการศึกษาปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ และกระบวนการเกิดการฟื น้
คืนสู่ส ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิ จประกันวินาศภัย จึงมี สาเหตุที่เกิดขึน้ จาก
ปั จจัยในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การทังแบบอิ
้
ทธิพลโดยตรงและอิทธิพลร่วม ซึ่งใน
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การกาหนดตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปั จจัยระดับ
องค์การ ได้ แก่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ และองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ส่วนปั จจัยระดับ
กลุ่ม ได้ แก่ ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน และประสิทธิ ภ าพร่ วม และปั จ จัยระดับบุคคล ได้ แก่
ความวิริยอุตสาหะ ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ การมองโลกในแง่ดี การจัดแจงใน
งาน และสติ รูปแบบปั จจัยพหุระดับตามที่ นาเสนอมานี ้ ผู้วิจยั ได้ นามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิด
เบือ้ งต้ นในการวิจัยที่ มุ่งศึกษาอิทธิ พ ลของปั จ จัยพหุระดับ ของการฟื ้นคืนสู่ส ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิ จ ประกันวินาศภัย ซึ่งแสดงรายละเอี ยดของเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องในหัวข้ อถัดไป
2.1 ปั จจัยระดับองค์ การ
2.1.1 การฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติขององค์ การ (Organizational Resilience)
นอกจากภัยพิบตั ทิ ี่แม้ จะเกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวก็สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
องค์การได้ แล้ วนัน้ การดาเนินงานประจาวันภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
อย่างรวดเร็ วก็ยงั ต้ องมีการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติเพื่อความอยู่รอดขององค์การเช่นกัน (Kantur &
Iseri-Say, 2012, p. 764) ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงให้ ความสนใจในการศึกษาตัวแปรการฟื ้นคืนสู่สภาวะ
ปกติขององค์การที่อาจส่งผลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกัน
วินาศภัยตามแนวคิดของ Youssef and Luthans (2005) ที่กล่าวว่า การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติของ
องค์การมีความสัมพันธ์ กับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในรูปแบบจากบน
ลงล่าง (Top-down) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1.1.1 ความหมายของการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติขององค์ การ
จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ นักวิจยั
และนักวิชาการได้ ให้ ความหมายของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การไว้ ดังนี ้
Holling (1973, p. 14) เป็ นบุคคลแรกที่นาคาว่าการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติมาใช้ ใน
บริ บทของชุม ชนหรื อการอยู่ร่วมกันเป็ นสังคม โดยกล่าวว่า การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติของชุมชน
ตัวชี ้วัดการคงอยู่ของระบบและการลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงและภัยต่าง ๆ และ
ยังคงสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและรัฐไว้ อย่างเหนียวแน่น
Horne (as cited in Chan, 2011) กล่าวว่า การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ
คือ ความสามารถของระบบในการต้ านทานความตึงเครี ยดของสภาพแวดล้ อมภายใต้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐานของการรวมกันหรื อองค์ประกอบของระบบย่อย โครงสร้ างการเชื่อมโยงระหว่างกันและ
วิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมจะถูกส่งและกระจายไปทัว่ ทังระบบ
้

52
Horne and Orr (1998, p. 31) อธิบายว่า การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การ
คือ คุณภาพขันพื
้ ้นฐานของบุคคล กลุ่ม องค์การ และระบบ ซึ่งโดยรวมแล้ วมีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่ขดั ขวางรูปแบบที่คาดหวังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
โดยไม่ต้องมีสว่ นร่วมในการขยายระยะเวลาของพฤติกรรมที่ถดถอย
Hamel and Valikangas (2003, p. 4) ได้ อธิบายถึงการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติของ
องค์การว่าคือ ความสามารถในการฟื น้ ฟูอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ต้ องการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับค่านิยม
ขององค์ ก าร กระบวนการ และพฤติก รรมที่ เป็ น ระบบ ให้ ค งอยู่อ ย่างถาวรมากกว่า เป็ น เพี ย ง
นวัตกรรม
Starr et al. (as cited in Chan, 2011) อธิ บายว่า การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติของ
องค์การ หมายถึง ความสามารถและสมรรถนะในการต้ านทานความไม่ตอ่ เนื่องของระบบและการ
ปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ ้น โดยขึ ้นอยู่กับการลงมือปฏิบตั ิ เช่น การ
วินิจ ฉัยความเสี่ ยงขององค์การ การใช้ กลยุทธ์ การบรรเทาความเสี่ ยงและป้องกันความเสี่ ยงที่
เพิ่มขึ ้นและความซับซ้ อน
Vogus and Sutcliffe (2007, p. 3418) ได้ อธิ บ ายถึง การฟื ้น คืนสู่สภาวะปกติ
ขององค์การว่า เป็ น การบารุงรักษาของการปรับตัวในเชิงบวกภายใต้ เงื่อนไขที่ท้าทาย เช่น การที่
องค์การสามารถพัฒนาขึ ้นภายใต้ เงื่อนไขเหล่านันท
้ าให้ เกิดความเข้ มแข็งและมีความมัง่ คัง่ ขึ ้น
Ayling (2009, p. 185) ให้ ความหมายของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ
ว่า เป็ น ความสามารถในการลดผลกระทบและต้ า นทานการหยุด ชะงักการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของ
องค์การ และความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ ที่จ าเป็ น เมื่ อเกิดการเปลี่ ยนแปลงใน
องค์การอันเป็ นผลจากการหยุดชะงัก ซึ่งการปรับตัวนันอยู
้ ่ในช่วงตังแต่
้ การปรับวิวฒ
ั นาการเล็ก ๆ
น้ อ ย ๆ ไปจนถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคล้ า ยกับ การเคลื่ อ นไหวของระบบนิ เวศ
เปลี่ยนเป็ นความมัน่ คงในรูปแบบใหม่
Kantur and Iseri-Say (2012, p. 765) กล่าวว่า การฟื ้น คื น สู่สภาวะปกติข อง
องค์ ก าร คื อ ความสามารถในการลดผลกระทบอั น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ มนั่ ใจว่ายังคงดาเนินธุรกิจไปได้ อย่างต่อเนื่องและพลิกสถานการณ์เหล่านันให้
้
เป็ นโอกาส
Linnenluecke, Griffiths, and Winn (2012, p. 22) ได้ อ ธิ บ ายว่า การฟื ้น คื น สู่
สภาวะปกติขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการลดผลกระทบและการกู้คืน
จากการเกิดขึ ้นจริงของเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง โดยมีกระบวนการอย่างต่อเนื่องในการระบุ
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ความเข้ า ใจ การประเมิ น ผล การตรวจสอบ และการแก้ ไ ขสถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิด และการ
แทรกแซงผลกระทบก่อนที่จะบานปลาย
Zhang and Liu (2012, p. 56) กล่าวว่า การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การ
หมายถึง ความสามารถขององค์การในการรับมือกับความทุกข์ยากและการสูญเสีย ซึ่งประกอบไป
ด้ วย 3 คุณลักษณะที่สาคัญ คือ ความสามารถในการลดผลกระทบและป้องกันภัยจากช่องโหว่ที่
เกิดขึ ้น และยังคงสามารถดาเนินกิจกรรมหลักขององค์การได้ อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการ
จัดการระบบด้ วยตนเอง และความสามารถในการเรี ยนรู้และปรับตัวในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
กล่าวโดยสรุป การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ หมายถึง ความสามารถของ
องค์การในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลาบากและลดผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ มนั่ ใจว่าองค์การจะยังคงดาเนินธุรกิจไปได้ อย่างต่อ เนื่องและสามารถ
พลิกสถานการณ์เหล่านันให้
้ เป็ นโอกาส รวมไปถึงความสามารถในการเรี ยนรู้และปรับตัวในบริบท
ของการเปลี่ยนแปลง
2.1.1.2 องค์ ประกอบของการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติขององค์ การ
Mallak (1998) ได้ ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบในการพัฒ นาองค์ประกอบของ
การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การโดยพบว่าแบ่งออกได้ เป็ น 6 องค์ประกอบ คือ การแสวงหา
แนวทางแก้ ปัญ หาโดยมุ่งเป้าหมาย (Goal-directed solution seeking) การหลีกเลี่ยงหรื อความ
สงสัย (Avoidance or skepticism) ความเข้ า ใจที่ ส าคัญ (Critical understanding) บทบาทใน
การพึ่งพากัน (Role dependence) ความยืดหยุ่นของแหล่งข้ อมูล (Source resilience) และการ
เข้ าถึงทรัพยากร (Access to resources)
Kantur and Iseri-Say (2012, pp. 769-770) ได้ นาเสนอองค์ประกอบของการ
ฟื ้น คื น สู่ ส ภาวะปกติ ข ององค์ ก ารผ่ า นกรอบแนวคิ ด การฟื ้น คื น สู่ภ าวะปกติ ข ององค์ ก าร ดัง
ภาพประกอบ 1
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การแสดงออกของการรั บรู้

• ความรู้ สึกของความเป็ นจริ งและภูมิปัญญา
• การรับรู้ ในเชิงบวก
• ความมุ่งมัน่ ที่เป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน

ความสมบูรณ์ ของบริ บท

• การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
• ปฏิสมั พันธ์ที่เข้ ากันได้
• สภาพแวดล้ อมที่สนับสนุน

ความสามาร ในเชิงกลยุทธ์

• ทรัพยากร
• ความสามารถในการทางานของพนักงาน
• กลยุทธ์ที่มุ่งมั่น

•
•
•
•

การฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติขององค์ การ
ความทนทาน
การซ ้าซ้ อน
ความมั่งคั่ง
ความรวดเร็ ว

วิวั นาการขององค์ การ

• การกู้คืน
• การปรับตัว/ความต่อเนื่อง
• การฟื น้ ฟู

การแสดงออกในเชิงกลยุทธ์

• ความคิดสร้ างสรรค์
• ความยืดหยุ่น
• พฤติกรรมเชิงรุ ก

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ
ที่มา: Kantur and Iseri-Say (2012, p. 765)
องค์ป ระกอบที่ อ ยู่ภ ายใต้ แ นวคิด การฟื ้น คืน สู่ส ภาวะปกติขององค์ ก ารนี แ้ บ่ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน คื อ ความทนทาน ความซ า้ ซ้ อ น ความมั่ง คั่ง และความรวดเร็ ว ซึ่ง การแบ่ ง
องค์ประกอบนี ้ได้ รวมไปถึงมิติทางกายภาพและสังคมของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การ
ด้ วย โดย 1) ความทนทาน หมายถึง ความสามารถขององค์ประกอบ ระบบ และหน่วยงานอื่น ๆ
ของการวิเคราะห์ในการรับมือกับสภาวการณ์ที่ตงึ เครี ยดและความต้ องการโดยไม่ต้องทุกข์ทรมาน
ความเสี ยหาย เสื่อม หรื อการสูญ เสี ยของฟั งก์ ชั่น 2) ความซ า้ ซ้ อน คือ ขอบเขตที่ องค์ประกอบ
ระบบ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ของการวิเคราะห์ที่ตอบสนองความต้ องการสาหรับการทางานในกรณีที่
มีการหยุดชะงัก การย่อยสลาย หรื อการสูญเสียการทางานของระบบหลัก 3) ความมัง่ คัง่ หมายถึง
ความสามารถในการระบุ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ น้ สร้ างความคาดหวัง และการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ
หลีกเลี่ยงหรื อรับมือกับความเสียหายหรื อการหยุดชะงัก และความสามารถในการใช้ ทรัพยากร
มนุษ ย์ แ ละวัส ดุเพื่ อ ตอบสนองความคาดหวั ง และบรรลุเป้ า หมาย และ 4) ความรวดเร็ ว คื อ
ความสามารถในการตอบสนองความคาดหวัง และบรรลุเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม
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แนวคิดของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การนี เ้ น้ นความสามารถในระบบ
ย่อยสมาชิกขององค์การ และทรัพยากรที่มีการจัดการเพื่อให้ สามารถต้ านทานและอยู่รอดได้ กับ
แรงกระแทกฉับพลัน หรื อการคาดการณ์และความยากลาบากในเวลาที่เหมาะสม มิติเหล่านี ้รวม
ลักษณะขององค์การหรื อระบบที่มีการมองว่าเป็ นการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การโดยผู้ อื่น
และไม่รวมแหล่งที่มาของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ และบริบทขององค์การที่นาไปสูก่ าร
ฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ
นอกจากนี ้ Stephenson (2011) ได้ แบ่งองค์ป ระกอบของการฟื ้น คื น สู่สภาวะ
ปกติขององค์การออกเป็ น 3 องค์ประกอบและมีตวั บ่งชี ้จานวน 13 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่
องค์ ประกอบที่ 1 ภาวะผู้ นาและวั นธรรม หมายถึง การที่องค์การมีผ้ นู าที่
เข้ มแข็งและกระบวนการส่งเสริ มวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ เกิดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ
ประกอบด้ วย 5 ตัวบ่งชี ้ คือ
1) ภาวะผู้นา (Leadership) หมายถึง การมี ภาวะผู้นาที่เข้ มแข็งในช่วงเวลา
วิก ฤตจะช่ว ยให้ เกิ ด การบริ ห ารจัด การและการตัด สิ น ใจที่ ดี ในช่ว งภาวะวิ ก ฤต รวมไปถึ ง การ
ประเมินผลเกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายขององค์การอย่าง
ต่อเนื่อง
2) ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน (Staff Engagement) หมายถึง ความยึด
มัน่ ผูกพันและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เข้ าใจถึงความเชื่อมโยงและสัมพันธ์ กนั ระหว่างงานที่
ตนเองรับผิดชอบ การกลับสู่สภาวะปกติขององค์การ และความสาเร็ จในระยะยาวขององค์การ ซึ่ง
พนักงานแต่ล ะคนจะได้ รับ การมอบอานาจในการทางาน และใช้ ทักษะของตนเองแก้ ไขปั ญ หา
ต่างๆ
3) การตระหนั ก รู้ สถานการณ์ (Situation Awareness) หมายถึ ง การที่
พนักงานได้ รับการกระตุ้นให้ ตื่นตัว อยู่เสมอในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับองค์การ ผลการดาเนินงาน และ
ปั ญ หาที่ อาจจะเกิดขึน้ โดยพนักงานจะได้ รับรางวัลจากการแบ่งปั นข่าวดีและข่าวร้ ายเกี่ ยวกับ
องค์การ รวมไปถึงการส่งสัญญาณเตือนตังแต่
้ แรกเริ่ ม และข่าวสารต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ถกู รายงานต่อ
ผู้นาขององค์การอย่างรวดเร็ว
4) การดาเนินการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การที่ พ นักงานมี
อานาจที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับงานของตนเองและอานาจนันได้
้ รับการมอบหมาย
อย่างชัดเจนเพื่อให้ สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตได้ พนักงานที่มีทกั ษะสูงจะมีส่วนร่วมหรื อลงมือ
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ปฏิบตั ิในการตัดสินใจได้ โดยใช้ ความรู้เฉพาะทางที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานซึ่งการมีส่ว น
ร่วมของพนักงานนันจะช่
้ วยสนับสนุนในการดาเนินงาน
5) นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ (Innovation and Creativity) หมายถึง
การที่พนักงานได้ รับการกระตุ้นและได้ รับรางวัลสาหรับการใช้ ความรู้ ของพวกเขาในแนวทางใหม่ ๆ
เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่มีอยู่เดิมหรื อปั ญหาที่มีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้น รวมไปถึงการค้ นหาแนวทางหรื อ
วิธีการใหม่ ๆ และการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์เพื่อการพัฒนาแนวทางการแก้ ไขปัญหา
องค์ ประกอบที่ 2 เครือข่ าย มุง่ เน้ นที่การการทาสลายการทางานแบบแยกส่วน
(Silos) การใช้ ประโยชน์จากความรู้ภายในองค์การตลอดจนการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงการเป็ นหุ้นส่วนและการใช้ ทรัพยากรภายใน ประกอบด้ วย 4 ตัวบ่งชี ้ คือ
6) หุ้น ส่วน/พัน ธมิ ต รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Effective Partnerships) หมายถึ ง
การมีความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และทรัพยากรที่องค์การอาจจะต้ องการเข้ าถึงจากองค์การ
อื่น ๆ ในระหว่างภาวะวิกฤต รวมไปถึงการวางแผนและการจัดการที่ชว่ ยสร้ างความมัน่ ใจได้ ในการ
เข้ าถึงดังกล่าว
7) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากองค์ ค วามรู้ (Leveraging Knowledge) หมายถึ ง
ข้ อมูลข่าวสารที่สาคัญ จะถูกจัดเก็บไว้ ในหลายรู ปแบบและหลายสถานที่ และพนักงานสามารถ
เข้ าถึงความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญได้ เมื่อ จาเป็ น มีการแบ่งปั นบทบาทหน้ าที่และพนักงานได้ รับ
การฝึ กอบรมมาเพื่อให้ มีบคุ คลที่สามารถเข้ ามารับตาแหน่งสาคัญที่วา่ งลงได้ เสมอ
8) การสลายการท างานแบบแยกส่ ว น (Breaking Silos) หมายถึ ง การ
ลดทอนกาแพงทางสังคม วัฒ นธรรม และพฤติกรรมที่ แบ่งแยกแต่ละส่วนออกจากกัน ซึ่งเกิดขึน้
บ่อยครัง้ แล้ วกลายเป็ น อุปสรรคในการสื่อสารที่ทาให้ เกิดแนวทางการทางานที่ไม่ร่วมมือกัน ไม่
เชื่อมโยงถึงกัน และส่งผลร้ ายแรงในการทางาน
9) ทรัพยากรภายใน (Internal Resources) หมายถึง การบริ หารจัดการและ
การระดมทรัพยากรขององค์การเพื่อให้ มั่นใจได้ ถึงความสามารถขององค์การในการดาเนินงาน
ภายใต้ สภาวะปกติ และรวมถึงความสามารถที่จะนาเสนอขีดความสามารถเพิ่มพิเศษที่ต้องการใน
ระหว่างภาวะวิกฤต
องค์ ประกอบที่ 3 ความพร้ อมในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ องค์การ
ส่งเสริ มให้ เกิดความเป็ นเอกภาพของเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องกับพันธกิจขององค์การ การที่องค์การมี
บทบาทในการวางแผนเชิงรุ กและกลยุทธ์ ในการวางแผน ตลอดจนการดาเนินการทดสอบภาวะ
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วิกฤตตามแผนทังหมดที
้
่สอดคล้ องกับการเตรี ยมความพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วย 4
ตัวบ่งชี ้ คือ
10) ความเป็ นเอกภาพของเป้ า หมาย (Unity of Purpose) หมายถึ ง การ
ตระหนักรู้ ที่มีร่วมกันทัว่ ทังองค์
้ การต่อสิ่งที่องค์การจะให้ ความสาคัญในระหว่างภาวะวิกฤต ซึ่งมี
การระบุเอาไว้ อย่างชัดเจนในระดับองค์การ และรวมไปถึงความเข้ าใจในข้ อกาหนดความต้ องการ
ขันต
้ ่าในการปฏิบตั งิ านขององค์การ
11) การวางตัวเชิงรุก (Proactive Posture) หมายถึง การที่องค์การมีกลยุทธ์
และพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความพร้ อมในการตอบสนองต่ อ สั ญ ญาณ แรกเริ่ ม ของการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
การก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะยกระดับ
เป็ นภาวะวิกฤต
12) การวางแผนกลยุท ธ์ (Planning Strategies) หมายถึง การพัฒ นาและ
การประเมินแผนการดาเนินงานและกลยุทธ์ขององค์การในการจัดการช่องโหว่ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียขององค์การ
13) แผนการทดสอบภาวะวิ ก ฤต (Stress Testing Plans) หมายถึ ง การมี
ส่วนร่ วมของพนักงานในการจาลองเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่ออกแบบมาเพื่ อฝึ กฝนในการ
รับมือต่อภาวะวิกฤต รวมไปถึงการเตรี ยมการและการตรวจสอบแผนการทดสอบ
โดยสรุ ป แล้ ว ผู้วิจัยนาแนวคิดของ Stephenson (2011) มาปรับใช้ กับการ
วิจัย นี ้ เนื่ องจากมี องค์ป ระกอบที่ ครอบคลุม การด าเนิ น ธุ รกิ จ ขององค์ การในอุตสาหกรรมทาง
การเงิน ซึง่ สอดคล้ องกับบริ บทของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ประกอบด้ วย 13 ตัวแบ่ง
ชี ้ คื อ 1) ภาวะผู้น า 2) ความยึด มั่น ผูก พัน ของพนัก งาน 3) การตระหนัก รู้ สถานการณ์ 4) การ
ดาเนินการตัดสินใจ 5) นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ 6) หุ้นส่วน/พันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ 7)
การใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้ 8) การสลายการทางานแบบแยกส่วน 9) ทรัพยากรภายใน 10)
ความเป็ นเอกภาพของเป้าหมาย 11) การวางตัวเชิงรุก 12) การวางแผนกลยุทธ์ และ 13) แผนการ
ทดสอบภาวะวิกฤต
2.1.1.3 การวัดการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติขององค์ การ
ในขณะที่แนวคิดของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติได้ ถกู นามาใช้ กนั อย่างแพร่หลายใน
สาขาวิชาจิตวิทยานัน้ คุณ ลักษณะที่มีร่วมกัน นิยามเชิงปฏิบตั ิการ และเครื่ องมือวัดยังไม่มีการ
กาหนดที่ชดั เจนตายตัว (Luthar et al., 2000) แม้ ว่าจะมีความพยายามที่จะอธิบายโครงสร้ างใน
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เชิงปฏิบตั ิการ แต่ยงั คงไม่มีมาตรวัดที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวางของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติของ
องค์การในการวิเคราะห์ระดับองค์การ
A. V. Lee, Vargo, and Seville (2013, p. 39) ได้ ทาการศึกษาและสร้ างแบบวัด
การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การ โดยแบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบคือ ความสามารถในการ
ปรับตัว และการวางแผน ซึง่ ประกอบไปด้ วยข้ อคาถามจานวน 53 ข้ อ
Jones (2015) ได้ น าเสนอแบบวั ด Resilience Benchmarking Tool Survey
Questionnaire ที่สร้ างจากแนวคิดของ Stephenson (2011) ประกอบข้ อคาถามมีจานวน 63 ข้ อ
ที่สะเท้ อนถึงตัวบ่งชี ้ ทัง้ 13 ตัวแบ่งชีไ้ ด้ แก่ 1) ภาวะผู้นา 2) ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน 3)
การตระหนักรู้ สถานการณ์ 4) การดาเนินการตัดสินใจ 5) นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ 6)
หุ้นส่วน/พันธมิตรที่มีประสิทธิ ภาพ 7) การใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้ 8) การสลายการทางาน
แบบแยกส่วน 9) ทรัพยากรภายใน 10) ความเป็ นเอกภาพของเป้าหมาย 11) การวางตัวเชิงรุก 12)
การวางแผนกลยุทธ์ และ 13) แผนการทดสอบภาวะวิกฤตมีลกั ษณะแบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ ท 7
ระดับ ได้ แก่ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้ วย ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้ างเห็นด้ วย เห็น
ด้ วย และเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
Kantur and Say (2015, p. 467) ได้ สร้ างแบบวัดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติของ
องค์การ และทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแล้ วพบว่า แบบวัดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ
ขององค์การ ประกอบไปด้ วย 3 มิติ ดังนี ้ 1) มิติความทนทาน ประกอบไปด้ วยข้ อคาถาม จานวน 4
ข้ อ เป็ นการวัด ความสามารถในการทนทานขององค์ การในการลดผลกระทบและการกู้คื น ใน
รูปแบบเงื่อนไขที่ไม่เอื ้ออานวย 2) มิติความคล่องตัว ประกอบไปด้ วยข้ อคาถาม จานวน 3 ข้ อ ใช้
วัดความสามารถขององค์การในการดาเนินการอย่างรวดเร็ว และ 3) มิตคิ วามสมบูรณ์ ประกอบไป
ด้ วยข้ อคาถาม จานวน 3 ข้ อ และใช้ วดั มาตรการทางานร่ วมกันระหว่างพนักงานในองค์การเมื่อ
ต้ องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เอื ้ออานวย
ทัง้ นี ้ ผู้วิ จัย จะน าแบบวัด ของ Jones (2015) มาแปลและเรี ย บเรี ย งเป็ น ฉบับ
ภาษาไทย โดยใช้ การแปลแบบสมมาตรที่ยึดความเท่าเทียมกันระหว่างภาษาอังกฤษของแบบวัด
ต้ นฉบับและแบบวัดชุดภาษาไทยในด้ านความหมาย เนือ้ หา และแนวคิด รวมทัง้ คานึงถึงความ
สอดคล้ องกับบริบทของคนไทย เพื่อให้ สอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้ เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่พฒ
ั นา
ตามองค์ประกอบที่ ผ้ ูวิจัยสนใจที่ จ ะทาการศึ กษา และเหมาะสมกับการน าไปใช้ ในการวิจัยใน
องค์การธุรกิจ
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2.1.2 องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning Organization)
ที่มาของแนวคิดองค์การแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) เกิดจากผลงาน
การเขี ย นที่ เ สนอแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ของ Chris Argyris ศาสตราจารย์ ด้ านจิ ต วิ ท ยาที่ ส อนด้ าน
การศึกษาและพฤติกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด (Argyris อ้ างถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิตา
มัย, 2544) ดังจะเห็นได้ จากผลงานเขียนที่ Argyris ได้ เขียนร่วมกับ Donald Schon ศาสตราจารย์
ด้ านปรัช ญาแห่ง Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในปี 1978 ถื อได้ ว่าเป็ นตารา
เล่มแรกขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งในระยะเริ่ มแรก ทังสองได้
้
ใช้ คาว่า “การเรี ยนรู้ในองค์การ”
(Organization learning: OL) ซึ่ ง อาจจะหมายถึ ง การเรี ย นรู้ ของบุ ค คลทัง้ หลายที่ เกิ ด ขึ น้ ใน
องค์การ โดย Argyris นัน้ เป็ นผู้ที่สนใจศึกษาด้ านการเรี ยนรู้ ของบุคคลในองค์การมากกว่า 40 ปี
แล้ ว
บุค คลที่ มี บ ทบาทในการสร้ างความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ และ
เผยแพร่ผลงานจนเป็ นที่ยอมรับคือ Peter Senge ศาสตราจารย์ของ MIT ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยผลงานที่น่าสนใจฉบับหนึ่งของ Senge เกิดขึ ้นในปี ค.ศ. 1990 มีชื่อว่า The Fifth Discipline :
The Art and Practice of the Learning ซึ่งเป็ นที่นิยมอ่านกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่งเป็ นที่น่าสังเกต
ว่า Senge เลือกที่จะใช้ คาว่า Learning Organization แทนคาว่า Organizational Learning โดย
กล่าวถึงพื น้ ฐานของวินัยทัง้ 5 ประการที่ จ ะนาไปสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้ ในเชิ งทฤษฎี ต่อมา
Senge ได้ จดั ตังศู
้ นย์ศกึ ษาองค์การแห่งการเรี ยนรู้ขึ ้นจากการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ แก่บริษัท
และองค์การชัน้ นาต่าง ๆ ณ MIT Sloan School of Management หลังจากนัน้ ในปี ค.ศ. 1994
Senge et al. ได้ ออกหนั ง สื อ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเล่ ม หนึ่ ง ชื่ อ ว่ า The Fifth Discipline Fieldbook:
Strategies and Tools for Building a Learning Organization เพื่ อ ให้ ข้ อ แนะน าสนับ สนุ น แนว
ปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ที่สง่ เสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้ในองค์การในรูปแบบต่าง ๆ
2.1.2.1 ความหมายขององค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
จากการศึ ก ษาความหมายเกี่ ย วกั บ องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ นั ก วิ จั ย และ
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ไว้ ดังนี ้
Senge (1990, p. 15) ได้ ให้ ความหมายขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ว่า เป็ นการที่
สมาชิกในองค์การมีการขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่างต่อ เนื่อง ทังในระดั
้
บบุคคล
ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ เพื่อนาไปสู่จดุ มุ่งหมายของบุคคลในระดับต่าง ๆ และเป็ นองค์การที่
สมาชิกมีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่ องวิธีการที่จะเรี ยนรู้ไปด้ วยกันทังองค์
้ การ
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Garvin (1993, p. 80) ได้ ระบุว่า องค์ การแห่ง การเรี ยนรู้ เป็ น องค์ก รที่ มี ความ
ช านาญในการสร้ าง การแสวงหา และการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงองค์ความรู้ใหม่และข้ อมูลเชิงลึก
Watkins and Marsick (1993) ได้ อธิบายว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นสิ่งหนึ่งที่
แสดงให้ เห็น ถึงการเรี ย นรู้ อย่างต่อเนื่ องและการเปลี่ ยนแปลงตนเองที่ มี ต่อความสามารถของ
องค์การในการสร้ างให้ เกิดนวัตกรรมและการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
Yeo (2005, p. 372) ได้ สรุปว่า องค์การแห่งการเรี ยนรู้นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั ความเชื่อที่ว่า
การเรี ยนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ สามารถที่จะยกระดับผลการปฏิบตั ิงานขององค์การและ
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันขององค์การได้
Marquardt (อ้ างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์ , 2555) ได้ นิยามองค์การแห่งการเรี ยนรู้
ว่า เป็ นองค์การซึ่งมี บรรยากาศของการเรี ยนรู้ ทงั ้ บุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรี ยนรู้ ที่เป็ นพลวัตให้
สมาชิกในองค์การมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สามารถเรี ยนรู้ จัดการ และใช้ ความรู้เป็ นเครื่ องมือ
ไปสู่ความสาเร็ จควบคูไ่ ปกับการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการทาซ ้า และลอง
ถูกลองผิด ซึ่งเป็ นผลให้ ทกุ คนตระหนักในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ มี
องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ พ ลวั ต การเรี ยน รู้ (Learning dynamics) การป รั บ เป ลี่ ยน องค์ ก าร
(Organization transformation) การเสริ ม ความรู้ แก่ บุคคล (People management) การจัดการ
ความรู้ (Knowledge management) และการนาเทคโนโลยีไปใช้ (Technology application)
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2543) ได้ ให้ ความหมายองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ว่า หมายถึง
องค์การที่เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกทุกคนในองค์การได้ แสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่และ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้ างผลลัพธ์ที่องค์การต้ องการ โดยองค์การสนับสนุนให้ สมาชิกทุกคนใน
องค์การได้ คิดใหม่ ได้ ร่วมงานกันและเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันเพื่อสร้ างองค์ความรู้อนั เป็ นเอกลักษณ์
ขององค์การขึ ้น
วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย (2544) ให้ ความหมายขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ไว้ ว่า คือ
การสะท้ อนถึงความสัมพันธ์ขององค์การกับสิ่งแวดล้ อมภายนอก เน้ นถึงการปรับตัวในเชิงรุก เพื่อ
มุ่ ง สู่ อ นาคตที่ พึ ง ประสงค์ โดยผ่ า นการเรี ย นรู้ ของบุ ค คลและที ม เป็ นส าคัญ โดยผ่ า นกล ไก
กระบวนการบริ หารจัดการมุ่งหมายถึงการเปลี่ ยนแปลงในความคิดภูมิ ปัญ ญา (ความรู้ -ความ
เข้ าใจ-การหยัง่ รู้) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แท้ จริง และการเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต
จากความหมายที่ได้ นาเสนอข้ างต้ น สามารถสรุ ปความหมายขององค์การแห่ง
การเรี ย นรู้ ได้ ว่ า คื อ องค์ ก ารที่ ข ยายขี ด ความสามารถของทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ นองค์ ก ารผ่ า น
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กระบวนการจัดการความรู้และกระบวนการการเรี ยนรู้อย่างเป็ นทีมและต่อเนื่อง รวมทังมี
้ การสร้ าง
แสวงหา ถ่ายโอนความรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็ นผลมาจากความรู้ ใหม่ ๆ โดยมีการ
กระจายอานาจให้ กบั สมาชิกในองค์การ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือ เรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม โดย
อาศัยแนวคิดของการจัดการความรู้และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อสร้ างองค์ความรู้หรื อนวัตกรรมที่
มีคณ
ุ ค่าต่อองค์การ เพื่อให้ เป็ นองค์การที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน
ภายใต้ สภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงได้
2.1.2.2 องค์ ประกอบขององค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
Senge (1990, pp. 139-269) ได้ เสนอวินยั ของการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ 5
ประการ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์การไปสูอ่ งค์การแห่งการเรี ยนรู้ ดังต่อไปนี ้
1. ความรอบรู้ แห่ ง ตน (Personal mastery) หมายถึ ง การเรี ย นรู้ ที่ จ ะขยาย
ความสามารถในระดับ บุค คล ความกระตื อ รื อ ร้ น ความสนใจใฝ่ เรี ย นรู้ ในสิ่ ง ใหม่ ๆ การเพิ่ ม
ศัก ยภาพของพนัก งานตามจุด มุ่ง หมายที่ ตัง้ ไว้ อ ย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ สร้ างสรรค์ ง านในความ
รับผิดชอบ ทาให้ เกิดผลลัพธ์ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมขององค์การ ซึ่งประกอบไปด้ วย
1) การสร้ างวิสยั ทัศน์ส่วนตน เป็ นการสร้ างความคาดหวังของพนักงานแต่ละคนในสิ่งที่ต้องการให้
เกิดขึ ้นในอนาคต 2) ความมุ่งมัน่ สร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นแรงใฝ่ ดีที่ส่งเสริ มให้ พนักงานมีความพยายาม
ตลอดเวลา โดยไม่ ย่ อ ท้ อ ต่อ อุป สรรค เพื่ อ ให้ ไ ปสู่วิ สัย ทัศ น์ ส่ ว นตนที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง การมุ่ง มั่น
สร้ างสรรค์เป็ นเรื่ องของความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่พัฒนาองค์ความรู้ เดิมให้ เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 3) การใช้ ข้อมูลเพื่อคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ เป็ นการใช้ ข้อมูลและ
เหตุผลต่าง ๆ ในการทางานและแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม เป็ นการพัฒนาระบบการ
คิดการเชื่อมโยงโดยอยู่บนพื ้นฐานของความรอบรู้ตา่ ง ๆ และ 4) การฝึ กจิตใต้ สานึกในการทางาน
เป็ นทักษะการทางานอย่างชานาญเป็ นอัตโนมัตทิ าให้ เกิดผลงานที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental model) หมายถึง การมีพื ้นฐานทางวุฒิ ภาวะ
ทางอารมณ์ที่มีผลต่อความเข้ าใจในเรื่ องราว ในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ตัดสินใจ สมาชิกในองค์การจะต้ องรู้ จักวิธี การคิดที่ ถูกต้ อง และการคิดในหลาย ๆ วิธีการ เพื่ อ
แสดงศักยภาพในการเรี ยนรู้ โดยแสดงออกเป็ น 1) พลังความคิดสร้ างสรรค์โดยกลุ่มพนักงานและ
องค์การต้ องมีความคิด สร้ างสรรค์จึงจะสามารถพัฒ นาองค์การได้ 2) การบริ หารโอกาส โดยที่
โอกาสมี อ ยู่ ทุ ก แห่ ง และการมองเห็ น โอกาสของพนั ก งานโดยไม่ ติ ด อยู่ กั บ รู ป แบบเดิ ม ให้
ความส าคัญ กับ การเรี ย นรู้ อย่างต่อเนื่ อง ที่ จ ะน าไปสู่การได้ เปรี ย บในการแข่งขัน และ 3) การ
พัฒ นาสิ น ค้ าและบริ ก าร เนื่ องจากที่ ต้ อ งพัฒ นาคุณ ภาพให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของ
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ผู้บริโภค และการแข่งขันทาให้ ไม่สามารถยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สนับสนุนให้ มีอิสระทางความคิด
สร้ างสรรค์
3. วิสัยทัศน์ ร่วม (Shared vision) หมายถึง การพัฒ นาเป้าหมายขององค์การ
ร่ ว มกัน โดยพนัก งานทุก คนมี ส่ วนร่ ว มในการก าหนดเป้า หมายและมุ่ง มั่น ร่ วมกัน ปฏิ บัติ ไปสู่
เป้าหมายนัน้ โดยวิสยั ทัศน์ คือ ภาพขององค์การในอนาคตที่ได้ มาจากการร่วมใช้ ความคิด แสดง
ความเป็ นไปได้ ที่สอดคล้ องกับเป้าหมายและภาระหน้ าที่ขององค์การ โดยตังอยู
้ ่บนพืน้ ฐานของ
ความเป็ นจริงที่ทาให้ องค์การมีสภาพที่ดีกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
4. การเรี ยนรู้ ของที ม (Team learning) กลุ่ม พนักงานที่ ทางานด้ วยกันโดยการ
ขยายขีด ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้ างผลอย่างต่อเนื่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยเน้ นที่ ความเป็ นระบบมี การเรี ยนรู้ ร่วมกันแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปั นแลกเปลี่ยนถ่ายทอดข้ อมูลระหว่างกัน โดย
อาศัยการสื่อสารแบบสองทาง มีการช่วยเหลือเกื ้อกูล มีความสามัคคี และเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ซึง่ จะเป็ นพลังให้ เกิดความสาเร็จทังของตนเอง
้
ของกลุม่ และขององค์การ
5. การคิด อย่างเป็ น ระบบ (System thinking) หมายถึง กรอบในการมองเห็ น
รูปแบบความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ๆ ทัง้ ระบบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ เพื่อให้ พนักงานและ
กลุ่มงานมี ความเข้ าใจตรงกัน และขจัดปั ญหาความซับซ้ อนของงาน การคิดเชิงระบบเป็ นการคิด
แบบสร้ างสรรค์ทงในเชิ
ั้
งลึกและเชิงกว้ าง เน้ นการคิดที่กระบวนการหรื อแบบแผน ซึ่งเกิดขึ ้นจาก 1)
การพัฒนาวิสยั ทัศน์องค์การอย่างเป็ นระบบ ซึ่งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย
ในทุก กลุ่ม 2) การพัฒ นาระบบการวางแผนทัง้ การวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ แ ละการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 3) การพัฒ นาระบบการเรี ยนรู้ ตามความเหมาะสม ระหว่างงพืน้ ฐานของการเรี ยนรู้
สาหรับองค์การและระดับทักษะในแต่ละสายอาชีพรวมถึงการได้ รับการพัฒนาทังองค์
้ ความรู้และ
ทักษะอย่างเป็ นระบบโดยทัว่ ถึงกัน
จากแนวคิดของ Senge (1990) สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ ดังภาพประกอบ 2
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วินัยของผูน้ า (Leader Discipline),
วินัยของการเรียนรู ้ (Learning Discipline)
การคิดอย่างเป็ นระบบ
(System Thinking)
ความรอบรูแ้ ห่งตน
(Personal Mastery)

วินัยระดับบุค คล
Individual Discipline

แบบแผนความคิด อ่าน
(Mental Model)
วิสยั ทั น์ร่ วม
(Shared Vision)

วินัยระดับทีม
Team Discipline

การเรียนรูข้ องทีม
(Team Learning)
องค์การแห่งการเรียนรู ้
(Learning Organization)

วินัยระดับองค์การ
Organization Discipline

ผล = องค์การอยู ่รอด รุ่งเรือง

ภาพประกอบ 2 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับวินยั 5 ประการของ Peter Senge
ที่มา: วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2544)
Garvin (1993) ได้ เสนอแนะหลัก 5 ประการในการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
ดังต่อไปนี ้
1. การแก้ ปั ญ หาอย่างเป็ น ระบบ (Systematic problem solving) ถูก น ามาใช้
เพื่ อ การวิ เคราะห์ ปั ญ หา (แทนการคาดเดา) เช่ น วงจร “Plan Do Check Act” ของ Deming
นอกจากนี ้ การแก้ ปัญ หาอย่างมี ระบบจะนาข้ อมูล (Data) จริ งมาใช้ ในการตัดสินใจแทนการใช้
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สมมติฐาน ที่เรี ยกว่า การตัดสินใจจากพื ้นฐานความจริ ง หรื อ Fact-based Management รวมทัง้
มี การใช้ เครื่ องมื อทางสถิติอย่างง่ายมาช่วยในการจัดข้ อมูลด้ วย เช่น Histogram, Proto chart,
Correlation เป็ นต้ น
2. การทดลองแนวทางใหม่ ๆ (Experimentation with new approaches) เป็ น
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การหาและทดสอบความรู้ ใหม่ ๆ อย่ า งมี ร ะบบ โดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งการทดลองนีจ้ ะทาคู่ขนานไปกับการแก้ ปัญหาอย่างมีระบบ การทดลองอาจจะ
เป็ นลักษณะของการทาการทดลองย่อย ๆ เพื่อสะสมความรู้และแก้ ไขทาให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
3. การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ของตนเองและอดีต (Learning from their own
experience and history) องค์การจะต้ องตรวจสอบทังการประสบความส
้
าเร็ จและความล้ มเหลว
ขององค์การเอง โดยทาอย่างเป็ นระบบ จดบันทึกในลักษณะที่พนักงานสามารถที่จะค้ นดูได้
4. การเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ และสิ่งที่ผ้ ูอื่นทาได้ เป็ นอย่างดี (Learning from
the experience and best practice of others) การเรี ยนรู้ ในองค์การไม่ได้ ม าจากการวิเคราะห์
ประสบการณ์ ขององค์การแต่เพี ยงอย่างเดียว บางครั ง้ การเข้ าใจอย่างลึก ซึง้ ในแนวคิดใหม่ ๆ
อาจจะมาจากการที่องค์การมองออกไปภายนอก ซึ่งหมายรวมถึงสภาพแวดล้ อมที่เป็ นอยู่ และ
ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างด้ วย ซึ่งการเรี ยนรู้จากประสบการณ์และสิ่งที่ผ้ อู ื่นทาได้ เป็ น
อย่างดีนนั ้ จะเกิดขึ ้นเมื่อองค์การอยู่ในสภาพแวดล้ อมของการเปิ ดกว้ างในการยอมรับฟั ง พร้ อมที่
จะยอมรับทังข้
้ อตาหนิติชม องค์การจึงจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้
ได้ หากมีความคิดว่าเราเป็ นผู้ที่ถกู ต้ องอยู่เสมอและผู้อื่นผิด หรื อในลักษณะของความคิดที่ว่าไม่มี
ใครสอนเราได้ คนในองค์ ก ารนัน้ ก็ ย ากที่ จ ะเรี ย นรู้ และองค์ ก ารเองก็ ยากที่ จ ะพัฒ นาเพื่ อ เป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู้
5. การถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในองค์การ (Transferring
knowledge quickly and efficiently throughout the organization) การกระจายความรู้ อย่ า ง
รวดเร็ วทัว่ ทังองค์
้ การอย่างมีประสิทธิภาพนันเป็
้ นเรื่ องที่สาคัญ กลไกต่าง ๆ ที่ช่วยในการกระจาย
ความรู้ เช่น การเขียน การพูด รายงานต่าง ๆ ที่บุคคลในองค์การสามารถหาอ่านได้ การเยี่ยมชม
หน่วยงานต่าง ๆ การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้ าที่ การฝึ กอบรมและพัฒนา เป็ นต้ น โดยกลไกเหล่านี ้
จะมีจดุ เด่นและจุดด้ อยแตกต่างกันไป
Marquardt (อ้ างถึงใน พรธิ ดา วิเชี ยรปั ญ ญา, 2547) ได้ กล่าวถึงองค์การที่ จ ะ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และพัฒ นาแบบยัง่ ยืนได้ ในสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปว่าจะต้ องมี
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การพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้ โดยจะต้ องประกอบด้ วยระบบย่อย ๆ ที่สาคัญ 5 ประการ
ดังนี ้
1. พลวัตแห่งการเรี ยนรู้ (Learning dynamics) เป็ นหัวใจสาคัญที่ทาให้ เกิดขึ ้นได้
ในระดับบุคคล ที ม งาน และองค์การ ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย 3 ประการคื อ ระดับการ
เรี ยนรู้ รูปแบบของการเรี ยนรู้ และทักษะการเรี ยนรู้
2. การปรั บเปลี่ ยนองค์ การ (Organization Transformation) การที่ องค์การจะ
พัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรี ยนรู้ ได้ นนั ้ จะต้ องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ในองค์การดังนี ้คือ 1)
วิสยั ทัศน์ (Vision) หรื อภาพในอนาคตที่ทกุ คนในองค์การปรารถนาที่จะไปถึงร่วมกัน 2) วัฒนธรรม
องค์ ก าร (Organization culture) ซึ่ง เป็ น ความเชื่ อ ความคิ ด และวิธี ป ฏิ บัติข องคนในองค์ ก าร
ร่วมกัน และ 3) กลยุทธ์ (Strategy) ซึ่งเป็ นวิธีการออกแบบให้ เหมาะสมกับการกาหนดจุดหมาย
ปลายทางในอนาคต
3. การเพิ่ ม อ านาจบุ ค คล (People empowerment) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนในองค์การ รวมถึงลูกค้ าและชุมชน ได้ มีการเรี ยนรู้ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ กันเป็ น
เครื อข่ายและทาประโยชน์ร่วมกันเพื่อสังคมและชุมชน รวมถึงการที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยง
ผู้สอนและมีการทางานร่วมกันกับผู้ปฏิบตั งิ านเป็ นทีม โดยมีการเรี ยนรู้และแก้ ปัญหาร่วมกัน
4. การจัด การความรู้ (Knowledge management) เป็ น การจัด การความรู้ ให้
เกิดขึ ้นในองค์การ โดยจะต้ องจัดรูปแบบการผสมผสาน การรวบรวมความรู้ การจัดระบบข้ อมูล มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่านโอนความรู้ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเป็ นกระบวนการ
5. ก ารใช้ เท ค โน โล ยี (Technology application) เป็ น ก ารน าเท ค โน โล ยี
สารสนเทศมาใช้ ในองค์การ ส าหรับการจัดการความรู้ การเรี ยนรู้ ในองค์การสาหรับสมาชิกทุก
ระดับและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับองค์การในการใช้ เทคโนโลยีนนั ้ ๆ
โดยสรุ ป แล้ ว แบบจ าลองเชิ ง ระบบองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ของ Marquardt
(1996, pp. 57-58) มีดงั นี ้
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การปรับเปลี่ยน
องค์การ

การเพิม่ อานาจ
บุค คล
พลวัตการเรียนรู ้

การจัดการ
ความรู ้

การใช้
เทคโนโลยี

ภาพประกอบ 3 แบบจาลองระบบองค์การแห่งการเรี ยนรู้ของ Marquardt (1996)
ที่มา: พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547)
Watkins & Marsick (as cited in Marsick, 2013; Marsick & Watkins, 2003)
ได้ ทาแบ่งองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ออกเป็ น 7 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. การสร้ างโอกาสในการเรี ย นรู้ อย่ างต่อ เนื่ อ ง (Create continuous learning
opportunities) หมายถึง รูปแบบการเรี ยนรู้ ที่ได้ ออกแบบให้ สอดคล้ องกับงาน ดังนันแต่
้ ละบุคคล
จะสามารถเรี ยนรู้ได้ ผา่ นการทางาน เปิ ดโอกาสให้ ได้ ศกึ ษาอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสในการเติบโต
2. การส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การสอบถามและการสนทนา (Promote inquiry and
dialogue) หมายถึง การที่บคุ คลได้ มีโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น สอบถามและรับฟั งมุมมองจาก
บุคคลอื่น เปิ ดโอกาสให้ มีการซักถาม การให้ ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนให้ เกิดการทดลองใน
ด้ านต่าง ๆ
3. การส่งเสริ ม ความร่ วมมือและการเรี ยนรู้ เป็ นทีม (Encourage collaboration
and team learning) หมายถึง การทางานที่ถกู ออกแบบมาเพื่อให้ บคุ คลในกลุ่มได้ มีโอกาสเข้ าถึง
วิธีการที่แตกต่างออกไปทังในด้
้ านความคิด การเรี ยนรู้และการทางานร่วมกันของกลุ่ม คุณค่าของ
การร่วมมือกันและรางวัลที่จะได้ รับ
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4. การสร้ างระบบการจัด เก็ บ และแบ่ง ปั น การเรี ย นรู้ (Establish systems to
capture and share learning) หมายถึง การสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อการจัดการด้ วย
วิธีการอื่นอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้ ในการจัดเก็บและแบ่งปั นการเรี ยนรู้จากองค์ความรู้ที่ถกู สร้ างขึ ้น
และบูรณาการเข้ ากับการทางาน การเข้ าถึงการให้ บริการ และการบารุงรักษาระบบ
5. การส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น (Empower people toward a
collective vision) หมายถึง การที่บุคคลได้ มีส่วนร่ วมในการกาหนด เป็ นเจ้ าของ และดาเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ ร่วมกัน มีการกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้ แต่ละบุคคลเพื่ อให้ เกิ ด
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้กบั สิ่งที่ตนเองรับผิดชอบ
6. การเชื่อมโยงองค์การเข้ ากับสภาพแวดล้ อม (Connect the organization to
its environment) หมายถึ ง การที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลได้ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ องค์ ก ารในการวิ เคราะห์
ผลกระทบต่าง ๆ ในการทางานที่จะส่งผลต่อองค์การในภาพรวมผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็ น
ระบบ แต่ล ะบุคคลจะพิ จารณาสภาพแวดล้ อมที่ มี อยู่และใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับ รู ป แบบการ
ทางาน
7. การจั ด เตรี ยมผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ การเรี ยนรู้ (Provide strategic
leadership for learning) หมายถึง การจัดเตรี ยมผู้นาต้ นแบบ ผู้รับผิดชอบหลัก และการสนับสนุน
การเรี ยนรู้ ใช้ ภาวะผู้นาในสร้ างกลยุทธ์สาหรับการเรี ยนรู้เพื่อนาไปสูผ่ ลลัพธ์ทางธุรกิจ
จากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ของนักวิชาการที่ได้
นาเสนอมา สามารถสรุปได้ ดงั ตาราง 3
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ตาราง 3 สรุปองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรี ยนรู้
Senge (1990)
1. ความรอบรูแ้ ห่งตน
2. แบบแผนความคิด
อ่าน
3. วิสยั ทั น์ร่วม

4. การเรียนรูข้ องทีม

5. การคิดอย่างเป็ น
ระบบ

Garvin (1993)

Marquardt (1996)

Watkins & Marsick
(1993; 1997)
1. การแก้ปญั หาอย่าง
1. พลวัตแห่งการเรียนรู ้ 1. การสร้างโอกาสใน
เป็ นระบบ
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
2. การทดลองแนวทาง 2. การปรับเปลีย่ น
2. การส่งเสริมให้เกิด
ใหม่ ๆ
องค์การ
การสอบถามและการ
สนทนา
3. การเรียนรูจ้ าก
3. การเพิม่ อานาจบุคคล 3. การส่งเสริมความ
ประสบการณ์ของตนเอง
ร่วมมือและการเรียนรู ้
และอดีต
เป็ นทีม
4. การเรียนรูจ้ าก
4. การจัดการความรู ้
4. การสร้างระบบการ
ประสบการณ์และสิง่ ที่
จัดเก็บและแบ่งปันการ
ผูอ้ ่นื ทาได้เป็ นอย่างดี
เรียนรู ้
5. การถ่ายทอดความรู ้ 5. การใช้เทคโนโลยี
5. การส่งเสริมให้เกิด
อย่างรวดเร็วและมี
การมีวสิ ยั ทั น์ร่วมกัน
ประสิทธิภาพในองค์การ
6. การเชื่อมโยงองค์การ
เข้ากับสภาพแวดล้อม
7. การจัดเตรียมผูน้ า
เชิงกลยุทธ์สาหรับการ
เรียนรู ้

จากการศึกษาองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรี ยนรู้จากแนวคิดทฤษฎีตา่ ง ๆ
เพื่ อจะได้ เข้ าใจถึงความเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยได้ เลื อกองค์ประกอบทัง้ 7 ด้ านของ
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ ตามแนวคิด Watkins & Marsick (as cited in Marsick, 2013; Marsick &
Watkins, 2003) มาเป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั ซึ่งทัง้ 7 องค์ประกอบนันประกอบด้
้
วย การ
สร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ อง การส่งเสริ ม ให้ เกิ ด การสอบถามและการสนทนา การ
ส่งเสริ มความร่วมมือและการเรี ยนรู้เป็ นทีม การสร้ างระบบการจัดเก็บและแบ่งปั นการเรี ยนรู้ การ
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ส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด การมี วิ สัย ทัศ น์ ร่ ว มกัน การเชื่ อ มโยงองค์ ก ารเข้ า กับ สภาพแวดล้ อ ม และการ
จัดเตรี ยมผู้นาเชิงกลยุทธ์สาหรับการเรี ยนรู้
2.1.2.3 การวัดองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
Marquadt (as cited in Rijal, 2010) ได้ พัฒ นาแบบวัด องค์ การแห่ง การเรี ย นรู้
Learning Organization Profile ประกอบด้ วย 50 ข้ อคาถามที่ใช้ ในการวัดองค์การแห่งการเรี ยนรู้
ทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ พลวัตการเรี ยนรู้ การปรับเปลี่ยนองค์การ การเพิ่มอานาจบุคคล การจัดการ
ความรู้ และการใช้ เทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบละ 10 ข้ อคาถาม ซึ่งมีลักษณะเป็ น
แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ เริ่ มตังแต่
้ 1 หมายถึง ไม่สามารถนาไปใช้ ได้ (does not
apply) ไปจนถึง 4 หมายถึง นาไปใช้ ได้ เป็ นอย่างดี (applies to a great extent)
Watkins & Marsick (as cited in Kim, Egan, & Tolson, 2015) ได้ น าเส น อ
Dimensions of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ) ที่ถูกออกแบบมาเพื่ อวัด 7
องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย ประกอบด้ วย การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
การสอบถามและการสนทนา การมอบอานาจ การเรี ยนรู้ เป็ นทีม การสร้ างระบบการจัดเก็บและ
แบ่งปั นการเรี ยนรู้ การเชื่อมโยงองค์การเข้ ากับสภาพแวดล้ อม และภาวะผู้นาสาหรับการเรี ยนรู้
โดยสร้ างเป็ นแบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert’s scale) ประกอบด้ วย 42 ข้ อคาถาม โดย
แบ่งออกเป็ น 6 ข้ อคาถามสาหรับแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งต่อมา Marsick and Watkins (2003) ได้
แยกข้ อคาถามหนึ่งข้ อในองค์ประกอบการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องออกเป็ น 2 ข้ อคาถาม ทาให้ แบบวัด
DLOQ จึงประกอบไปด้ วย 43 ข้ อคาถาม หลังจากนัน้ ทังได้
้ มีการนาเสนอแบบวัดฉบับสันจ
้ านวน
2 รู ป แบบ ประกอบด้ วย DLOQ-A มี 21 ข้ อค าถาม ซึ่ง แบ่งออกเป็ น 3 ข้ อคาถามส าหรับ แต่ล ะ
องค์ประกอบ และรูปแบบ 7 ข้ อคาถามที่สะท้ อนถึงโครงสร้ างเดียวขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่ง
พัฒ นาโดย Yang, Watkins, and Marsick (2004) จากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(CFA) นัน้ พวกเขาแนะนาว่าควรจะใช้ แบบวัดชุดที่มี 21 ข้ อคาถามมากกว่าชุดที่มี 43 ข้ อคาถาม
สาหรับการศึกษาภายในองค์การ อย่างไรก็ตามวิ ธีการทางสถิ ติที่ถูกนามาใช้ เพื่ อลดจานวนข้ อ
คาถามลงจาก 43 ข้ อคาถาม ให้ คงเหลื อ 21 ข้ อค าถามนัน้ ไม่ได้ ถูกแสดงให้ เห็ น (Yang et al.,
2004)
Oudejans, Schippers, Schramade, Koeter, and Van den Brink (2011) ได้
พัฒนาแบบวัดองค์การแห่งการเรี ยนรู้ (Questionnaire for Learning Organizations: QLO) ตาม
แนวคิดของ Senge (1990) ซึ่งประกอบไปด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ ความรอบรู้ แห่งตน แบบแผน
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ความคิดอ่าน วิสยั ทัศน์ร่วม การเรี ยนรู้ ของทีม และการคิดอย่างเป็ นระบบ โดยสร้ างเป็ นแบบวัด
เจตคติตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert’s scale) 6 ระดับ จานวน 36 ข้ อคาถาม
ในงานวิ จั ย นี ้ ผู้ วิ จั ย จะท าการแปลและเรี ย บเรี ย งข้ อค าถามจากแบบวั ด
Dimensions of the Learning Organization Questionnaire ( DLOQ) ข อ ง Marsick and
Watkins (2003, pp. 143-145) ซึ่ ง ได้ พัฒ นาขึน้ ตามแนวคิด ของ Watkins and Marsick (1993)
และ Watkins and Marsick (1997) ให้ เป็ นภาษาไทย และปรับข้ อคาถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่าง
ของการวิจัย โครงสร้ างคาถามแบ่งออกเป็ น 7 ส่วน คือ 1) การสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง 2) การส่งเสริ มให้ เกิดการซักถามและการสนทนา 3) การส่งเสริ มความร่ วมมือและการ
เรี ยนรู้ เป็ นที ม 4) การสร้ างระบบการจัดเก็ บและแบ่งปั นการเรี ยนรู้ 5) การส่งเสริ ม ให้ เกิดการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 6) การเชื่อมโยงองค์การเข้ ากับสภาพแวดล้ อม และ 7) การจัดให้ มีผ้ ูนาเชิงกล
ยุท ธ์ ส าหรับ การเรี ยนรู้ ประกอบด้ วยข้ อค าถามรวม 43 ข้ อ มี ลัก ษณะเป็ น แบบวัด มาตราส่วน
ประมาณค่า
2.1.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย พบผลการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ และการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน โดยงานวิจัยของ Abu‐Tineh
(2011, p. 644) ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างระหว่างองค์ก ารแห่ง การเรี ย นรู้ และการฟื ้น คืน สู่
สภาวะปกติในอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 100 คน พบว่า องค์การแห่งการเรี ยนรู้
โดยรวมมีความสัมพันธ์ กับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในอาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของ
เพียร์ สนั (r) เท่ากับ 0.343 ที่ระดับนัยสาคัญ .01
นอกจากนี ้ ยัง ปรากฏงานวิ จัย ของ Jafari and Kalanaki (2012, pp. 58135814) ได้ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ กับความ
พร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานที่เป็ นครู และพนักงานธุรการจานวน 90 คน ในประเทศ
อิ ห ร่ า น พบว่ า ผลรวมขององค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพร้ อมต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยมี ค่ า สหสัม พั น ธ์ พ หุ คู ณ (Multiple
correlation) ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเท่ า กั บ 0.378 และ Hasson et al. (2013, pp. 166-169) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในอุตสาหกรรมป่ าไม้ ของประเทศ
สวีเดน โดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู้ ของพนักงานและหัวหน้ างานที่มีต่อองค์การแห่ง
การเรี ย นรู้ และน าระดั บ ความเห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ของพนั ก งานและหั ว หน้ างานมาศึ ก ษา
ความสัมพันธ์กบั สุขภาพและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยศึกษากับหัวหน้ างาน 68 คนที่เข้ า
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ร่วมโปรแกรมฝึ กอบรมภาวะผู้นาและพนักงาน 209 คน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความ
แตกต่างและตัวแปรผลของความเครี ยด สุขภาพและประสิทธิภ าพของพนักงานมีความสัมพันธ์กนั
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติในทุกองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ ยกเว้ นด้ านการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยความแตกต่างในการรับรู้ของหัวหน้ างานกับพนักงานในด้ านสอบถามและการ
สนทนาและการเรี ยนรู้เป็ นทีม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับสุขภาพของพนักงาน (rDI = -.23, p < .05;
rTL = -.34, p < .01) ความแตกต่า งในการรั บ รู้ ด้ า นการสร้ างระบบการจัด เก็ บ องค์ ค วามรู้ มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความเครี ยดของพนักงาน (r = -.25, p < .05) และยังพบว่าในงานวิจยั ของ
Kanten et al. (2015) ที่ได้ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับโครงสร้ างองค์การและองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ที่
ส่งผลต่อการฝั งตรึ งในงาน (Job embeddedness) และประสิทธิ ภ าพในการปรับตัวของบุคคล
(Individual adaptive performance) ของพนักงานจานวน 216 คน ที่ปฏิบตั ิงานในโรงแรมระดับ
5 ดาว 4 แห่งในประเทศตุรกี พบว่า องค์การแห่งการเรี ยนรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพใน
การปรับตัวของบุคคลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (β = 0.83; t = 6.58; p < .01) ส่วน
Little and Swayze (2015) ได้ ทาการศึกษาการรับรู้ ของพนักงานจานวน 500 คน ที่ ปฏิ บัติงาน
ดูแลผู้ป่วยจานวน 350 เตียงในศูนย์การแพทย์ชุมชนเกี่ ยวกับทุนทางจิตวิทยาและองค์ประกอบ
ขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ โดยใช้ องค์ประกอบของ Marsick and Watkins (2003) พบว่า ในส่วน
ของทุนทางจิตวิทยาด้ านการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกตินนั ้ มีเพียงองค์การแห่งการเรี ยนรู้ในระดับบุคคล
ด้ านการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และด้ านการสอบถามและการสนทนา สามารถพยากรณ์การฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติได้ ร้อยละ 1.3 และร้ อยละ 1 ตามลาดับ
2.2 ปั จจัยระดับกลุ่ม
2.2.1 ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน (Trust in Supervisor)
2.2.1.1 ความหมายของความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
Mayer et al. (as cited in Burke et al. 2007) กล่าวว่า ความไว้ วางใจในหัวหน้ า
งาน หมายถึง ความเต็ม ใจของพนักงานที่จะยอมเสี่ ยงต่อการกระทาของหัวหน้ างาน ซึ่งอยู่บน
พื น้ ฐานของความคาดหวังว่าอีกฝ่ ายจะดาเนินการโดยเฉพาะสิ่งส าคัญ ต่อผู้ที่ไว้ วางใจ โดยไม่
คานึงถึงความสามารถในการตรวจสอบหรื อการควบคุมของหัวหน้ างาน
McAllister (1995, p. 25) ได้ ให้ ความหมายของความไว้ วางใจหัวหน้ างานว่า
เป็ นระดับที่ทาให้ พนักงานรู้สึกวางใจและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิตามหัวหน้ างาน โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐาน
ของคาพูด การกระทาและการตัดสินใจของหัวหน้ างาน
Mishra (1996, p. 265) ให้ ค วามหมายของความไว้ ว างใจในหัว หน้ า งานว่า
หมายถึง ความสมัครใจของพนักงานที่จะยอมปฏิบตั ิตามหัวหน้ างานด้ วยความเชื่อมัน่ ว่า หัวหน้ า
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งานนันมี
้ ความสามารถในการทางานอย่างมีศกั ยภาพ เป็ นคนใจกว้ าง ห่วงใยพนักงานและมีความ
เชื่อถือได้
Whitney (1996, p. 216) กล่าวว่า ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน หมายถึง ความ
เชื่อมัน่ ว่าหัวหน้ างานในองค์การมีความซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณา มีความน่าเชื่อถือและมีความ
ยุตธิ รรม
Shaw (1997) ให้ ค วามหมายของความไว้ ว างใจในหัว หน้ า งานว่า หมายถึ ง
ความเชื่อว่าหัวหน้ างานจะทาให้ พนักงานในองค์การได้ รับตามสิ่งที่คาดหวัง
Lewicki and Wiethoff (2000, p. 87) กล่ าวว่า ความไว้ ว างใจในหัว หน้ างาน
หมายถึง ความเชื่อของแต่ละบุคคลและความเต็มใจที่จะทาหน้ าที่บนพื ้นฐานของคาว่าการกระทา
และการตัดสินใจของหัวหน้ างาน
Marshall (2000, p. 48) ได้ ให้ ความหมายของความไว้ วางใจในหัวหน้ างานว่า
เป็ นผลสะท้ อนของความเชื่อมัน่ ความซื่อสัตย์ของพนักงานที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถ
ของหัวหน้ างาน
Robbins (2005a, p. 171) ให้ ความหมายของความไว้ วางใจในหัวหน้ างานว่า
หมายถึง ความคาดหวังในทางบวกต่อหัวหน้ างาน ไม่วา่ จะเป็ นคาพูด การกระทาหรื อการตัดสินใจ
ที่จะกระทาตามสมควรแล้ วแต่โอกาส
Muchinsky (2006, p. 297) กล่าวว่า ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน หมายถึ ง
ความเชื่อที่ว่าแม้ พนักงานจะควบคุมพฤติกรรมที่หัวหน้ างานจะแสดงออกต่อพนักงานไม่ได้ แต่
พฤติกรรมเหล่านันของหั
้
วหน้ างานก็จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวพนักงานเอง
McShane and Von Glinow (2009, p. 78) ให้ ความหมายของความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างานว่า เป็ นความคาดหวังในเชิงบวกของพนักงานที่มีตอ่ หัวหน้ างานในสถานการณ์ที่เกี่ยว
โยงกับความเสี่ยง
Lussier (2010, p. 296) กล่าวว่า ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน หมายถึง ความ
คาดหวังในเชิงบวกของพนักงานว่าหัวหน้ างานจะไม่เอาเปรี ยบหรื อแสวงหาประโยชน์จากพนักงาน
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ให้ ความหมายของความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
ว่า หมายถึง การที่พนักงานมีความคาดหวังว่าคาพูด สัญญา การกระทาของหัวหน้ างานจะเชื่อถือ
ได้ หรื อจะทาตามที่พดู ว่า จะทาและความไว้ วางใจนันเป็
้ นความคาดหวังว่าหัวหน้ างานจะทาในสิ่ง
ที่เป็ นคุณมากกว่าโทษ

73
สมศักดิ์ ประเสริ ฐสุข (2554) ได้ ให้ ความหมายของความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
ว่า เป็ นการที่พนักงานมีความเชื่อว่า หัวหน้ างานมีความมัน่ คง มีคณ
ุ สมบัตสิ มกับความเป็ นหัวหน้ า
งานและมีความสามารถเยี่ยงผู้นาสูง
จากความหมายข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานหมายถึง การที่
พนักงานมีความเชื่อว่าคาพูด สัญญา และการกระทาของหัวหน้ างานจะเชื่อถือได้ หัวหน้ างานจะ
ทาในสิ่งที่เป็ นคุณมากกว่าโทษ จะไม่เอาเปรี ยบหรื อแสวงหาประโยชน์จากพนักงาน มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมกับการเป็ นหัวหน้ างานและมีความสามารถเยี่ยงผู้นาสูง ทาให้ พนักงานยอมปฏิบตั ิตาม
ด้ วยความเชื่ อ มั่น ว่าหัวหน้ างานนัน้ มี ค วามสามารถที่ จ ะท างานให้ ส าเร็ จ ลุล่วง ยึด ถื อในหลัก
คุณธรรม มีความคงเส้ นคงวา เป็ นคนใจกว้ างและมีความซื่อสัตย์
2.2.1.2 องค์ ประกอบของความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
McAllister (1995, pp. 25-26) ได้ อธิบายถึงลักษณะของความไว้ วางใจระหว่าง
บุคคลที่เกิดขึ ้นใน 2 มิติ ดังนี ้
1. ความไว้ ว างใจที่ มี พื น้ ฐานมาจากอารมณ์ (Affect-Based Trust) เป็ น
ความผูก พัน ทางอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ระหว่ า งบุค คล โดยบุค คลจะสร้ างการลงทุน ทางอารมณ์
ความรู้ สึกขึน้ ในความสัม พันธ์ ที่ไว้ วางใจต่อกัน ซึ่งแสดงถึงความเอาใจใส่ดูแลอย่างจริ งใจและ
สนใจในสวัสดิภาพที่ดีของอีกบุคคลหนึ่ง ถือได้ ว่าเป็ นความเชื่อในความดีที่มีอยู่ในความสัมพันธ์
นันและเชื
้
่อว่าอารมณ์ ความรู้สึกเหล่านี ก้ ็จะได้ รับตอบกลับจากอีกบุคคลหนึ่งเช่นกัน ในที่สุดแล้ ว
อารมณ์ความรู้สกึ จะถูกเชื่อมโยงไปยังแต่ละบุคคลให้ สามารถนาไปสูพ่ ื ้นฐานของความไว้ วางใจได้
2. ความไว้ วางใจที่มี พืน้ ฐานมาจากการรู้ คิด (Cognition-Based Trust) คือ
มีพื ้นฐานด้ านการรู้คิดว่าจะเลือกที่จะไว้ วางใจบุคคลใดในฐานะใดและภายใต้ สถานการณ์ใด อีก
ทังเลื
้ อกที่จะไว้ วางใจบนพืน้ ฐานที่คิดว่าเป็ นการกระทาด้ วยเหตุผลที่ดี ซึ่งทาให้ เกิดความชัดเจน
ของความน่าไว้ วางใจได้ ปริ มาณของการรู้คิดที่จาเป็ นสาหรับความไว้ วางใจจะอยู่ระหว่างการรู้คิด
ทัง้ หมดและการไม่ร้ ู คิดอะไรเลย การรู้ คิ ดทัง้ หมดก็ไม่จาเป็ นต้ องมีความไว้ วางใจและถ้ าไม่ร้ ู คิด
อะไรเลยก็ไม่มีเหตุผลที่จะไว้ วางใจ การรู้ คิดที่มีอยู่เมื่อรวมกับเหตุผลที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้ เกิด
รากฐานของการตัดสินใจที่จะไว้ วางใจและแนวคิดนี ้เองทาให้ เกิดความศรัทธาที่รวมอยู่ในความ
ไว้ วางใจด้ วยเช่นกัน
Lewicki and Wiethoff (2000) ได้ แ บ่ง ลัก ษณะของความไว้ ว างใจที่ ตัง้ อยู่บ น
พื ้นฐานที่แตกต่างกันออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
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1. ความไว้ ว างใจที่ อ ยู่บ นพื น้ ฐานของการคิ ด ค านวณ (Calculus-Based
Trust: CBT) เป็ นความไว้ วางใจที่ส่วนใหญ่มกั จะเกี่ยวข้ องกับบริบทในสถานที่ทางาน บุคคลมักจะ
ทางานบนระบบรางวัลหรื อการลงโทษ คุณค่าของการทาให้ งานหรื อเป้าหมายสาเร็ จตามที่ตงไว้
ั้
ไม่ได้ ถูกมองว่าเป็ นความพึงพอใจส่วนบุคคลแต่จะเป็ นผลลัพ ธ์ ที่ตามมาจากการกระทานัน้ ๆ
มากกว่า บุคคลจะพยายามปฏิ บัติตามคาสั่งให้ ได้ เพื่ อที่ จะปกป้องชื่ อเสียงของพวกเขา ความ
ไว้ วางใจที่อยู่บนพื ้นฐานของการคิดคานวณจะใช้ เวลาในการสร้ างขึ ้นช้ ามากโดยจะก้ าวหน้ าไปที
ละขัน้ อย่างไรก็ตามหากเกิดความผิ ดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ ้นก็เป็ นไปได้ ที่แต่ละบุคคลที่จะ
ถอยหลังกลับหลายขันตอนในครั
้
ง้ เดียวและต้ องเริ่มต้ นที่จะสร้ างความไว้ วางใจขึ ้นใหม่อีกครัง้
2. ความไว้ ว างใจที่ อ ยู่ บ นพื น้ ฐานของอัต ลัก ษณ์ (Identification-Based
Trust: IBT) เป็ นความไว้ วางใจที่จะเห็นได้ มากในระดับบุคคล ความไว้ วางใจแบบอิงอัตลักษณ์นี ้จะ
อยู่ในลักษณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้ องจะรู้และเข้ าใจในความคาดหวังของบุคคลอื่น เป็ นเวลาที่แต่ละ
บุคคลจะพัฒนาความสามารถในการที่จะรู้ ว่าสิ่งที่คนอื่นต้ องการในสถานการณ์ ที่ถูกกาหนดขึน้
และใช้ ความคิดริ เริ่ มของการทาหน้ าที่ซึ่งกัน และกันในบางสถานการณ์ บ่อยครัง้ ที่แต่ละบุคคลจะ
แบ่งปั นค่านิยมที่มีร่วมกันและมีแนวโน้ มอยู่บนพื ้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและเมื่อเวลาผ่าน
ไปก็สามารถที่จะพัฒนาอัตลักษณ์ร่วมกัน ซึง่ เหมือนกับว่าทังสองฝ่
้
ายได้ เรี ยนเต้ นราร่วมกัน โดยจะ
ผลัดกันเป็ นผู้นาและผู้ตามเมื่อจาเป็ นและมีความสามารถที่จะนาไปสู่การไว้ วางใจคนอื่นไปพร้ อม
กัน ถ้ าความสัมพันธ์ชนิดนี ้สามารถพัฒนาขึ ้นในสถานที่ทางานก็จะเป็ นการง่ายขึ ้นสาหรับบุคคลที่
จะทางานร่วมกันเป็ นทีม โดยมีความเข้ าใจในความคาดหวัง เป้าหมายและความต้ องการของอีก
ฝ่ ายหนึง่
Burke et al. (2007, p. 609) ได้ สรุ ปแนวคิดจากการวิจยั ของนักวิจยั หลายท่าน
ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของแต่ละการวิจยั โดยสรุปลักษณะของความไว้ วางใจออกเป็ น 3 มุมมอง
ดังนี ้
1. ความไว้ วางใจเป็ นคุณลักษณะ โดยคุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะของ
บุค คลที่ จ ะไม่ได้ รับ ผลกระทบโดยทั่วไปจากสภาพแวดล้ อ มและค่อ นข้ า งมี เสถี ย รภาพ ความ
ไว้ วางใจได้ รับการอธิ บายในฐานะที่ เป็ นความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่ เรี ยกว่านิสัยชอบที่จ ะ
ไว้ วางใจ นักวิจยั ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าภายในบุคคลทุกคนมีระดับพื ้นฐานบางส่วนของความไว้ วางใจที่แต่
ละบุค คลยิ นดี ที่จ ะขยายไปเกื อบทัง้ หมดเหล่านัน้ กับผู้ที่พ วกเขามี ปฏิ สัม พัน ธ์ และโดยทั่วไปมี
แนวโน้ มที่จะทาให้ เกิดคุณลักษณะที่ดีตอ่ ความตังใจของผู
้
้ อื่น
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2. ความไว้ วางใจเป็ นสภาพการณ์ โดยสภาพการณ์ หมายถึง การรู้ คิด การ
เกิดแรงจูงใจหรื อสถานะของอารมณ์ที่เป็ นแบบพลวัตและมีความแตกต่างกันตามหน้ าที่ของปัจจัย
ในแต่ละบริ บทตลอดจนข้ อมูลนาเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ใน
มุมมองนี ้ความไว้ วางใจถูกอธิบายว่า เป็ นทัศนคติซงึ่ สามารถพัฒนาขึ ้นเมื่อเวลาผ่ านไปหรื อเกิดขึ ้น
อย่างรวดเร็ วโดยขึ ้นอยู่กับปั จจัยในแต่ละบริ บทและความต้ องการ เมื่อเกิดสถานการณ์ ขึ ้น ความ
ไว้ วางใจสามารถเป็ นได้ ทงข้
ั ้ อมูลนาเข้ าตลอดจนเป็ นผลลัพธ์ระยะใกล้ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ในแต่ละบริ บท
ตัวอย่างเช่นความไว้ วางใจในหัวหน้ างานอาจจะมองเป็ นข้ อมูลนาเข้ าเพื่ อการสื่ อสารระหว่าง
กัน แต่จะมองได้ ว่าเป็ นผลระยะใกล้ ของปฏิสมั พันธ์ ของพนักงานที่มีต่อทีมงานหรื อหัวหน้ างาน
ความไว้ วางใจสามารถที่จะพัฒนาขึ ้นหรื อจบลงได้ เนื่องจากการปฏิสมั พันธ์ที่เฉพาะเจาะจงและจะ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
3. ความไว้ วางใจเป็ นกระบวนการ โดยความไว้ วางใจอาจจะดู เ ป็ น
กระบวนการแทรกแซงผ่านพฤติกรรมที่ สาคัญอื่น ๆ ทัศนคติและความสัม พันธ์ ที่จะเพิ่ม ขึน้ หรื อ
ลดลง ตั ว อย่ า งเช่ น พนั ก งานอาจจะเต็ ม ใจที่ จ ะติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หั ว หน้ างานของพวกเขา
ตามปกติ แต่จะไม่มีการดารงอยู่ของความไว้ วางใจ ซึ่งการติดต่อสื่อสารนีอ้ าจถูก จากัด (ดีที่สุด)
หรื อเกิดความผิดพลาด (เลวร้ ายที่สดุ ) และการปฏิเสธของข้ อมูลที่อาจจะส่งผลต่อความเสี่ยงส่วน
บุคคล
Lussier (2010, pp. 296-297) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะของความไว้ ว างใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1. ความไว้ ว างใจบนพื น้ ฐานของการยับ ยัง้ (Deterrence-Based Trust)
ความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นใหม่ของแต่ละบุคคลมักจะเริ่ มด้ วยความไว้ วางใจบนพื ้นฐานของการยับยัง้
เพราะว่าบุคคลนันขาดประสบการณ์
้
ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ความไว้ วางใจบนพื ้นฐาน
ของการยับยังเป็
้ นสิ่งที่เปราะบางมากที่สุด เมื่อเกิดการละเมิดหรื อ เกิดความไม่คงเส้ นคงวาขึ ้นจะ
สามารถทาลายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ ความสัมพันธ์นี ้จะอยูบ่ นพื ้นฐานของความกลัวที่จะ
ถูก แก้ แค้ น ถ้ าหากว่ า ความไว้ ว างใจถู ก ละเมิ ด บุ ค คลจะท าในสิ่ ง ที่ เคยกล่ า วไว้ เพราะกลัว
ผลกระทบที่จะตามมาหากไม่กระทาในสิ่งเหล่านัน้ เมื่อบุคคลเริ่มงานใหม่มกั จะกลัวสิ่งที่ทาให้ เกิด
ความยุง่ เหยิงจนทาให้ เกิดปั ญหากับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ างาน ดังนันบุ
้ คคลจะพยายามปฏิบตั ิ
หน้ าที่ให้ ดีที่สดุ โดยความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ ากับพนักงานขายจะอยูบ่ นพื ้นฐานของการยับยัง้
2. ความไว้ ว างใจบนพื น้ ฐานของความรู้ (Knowledge-Based Trust) เป็ น
ความไว้ วางใจที่พบมากที่สุดในองค์การ ความไว้ วางใจจะอยู่บนพื ้นฐานของประสบการณ์ในการ
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ติดต่อกับบุคคลอื่น จากความรู้ ที่แต่ละบุคคลมีจะทาให้ สามารถทานายหรื อคาดการณ์ พฤติกรรม
ของบุคคลอื่นได้ นอกจากนี ย้ ังมี การคาดการณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับคนที่ เราไม่ไว้ วางใจ เพราะเราไม่
ทราบว่าพวกเขาจะแสดงออกอย่างไร จะเป็ นการดีกว่าถ้ ารู้ จกั และสามารถคาดการณ์ พฤติกรรม
ของบุคคลอื่นและไว้ วางใจบุคคลอื่นได้ ความไว้ วางใจบนพื ้นฐานของความรู้แตกต่างจากความ
ไว้ วางใจบนพื ้นฐานของการยับยังเพราะว่
้
าไม่ได้ ถูกทาลายลงด้ วยพฤติกรรมที่ไม่คงเส้ นคงวา ถ้ า
เราคาดการณ์พฤติกรรมได้ ไม่ถูกต้ องและเกิดความไม่พอใจหรื อถูกเอาเปรี ยบจากทางใดทางหนึ่ง
บุคคลมักจะสามารถเข้ าใจพฤติกรรมการละเมิดนัน้ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ ้น ยกโทษให้ บุคคลนันและ
้
ยังคงความสัม พันธ์ กับบุคคลนัน้ ต่อไป เพื่ อเป็ นการรักษาความสัม พันธ์ อันดีบุคคลต้ องยอมรับ
ความผิดพลาด ต้ องรู้จกั ที่จะขอโทษและเรี ยนรู้จากสิ่งต่าง ๆ เหล่านัน้
3. ความไว้ วางใจบนพื น้ ฐานของอัต ลัก ษณ์ (Identification-Based Trust)
ความไว้ วางใจในระดับ นี จ้ ะเกิ ดขึน้ เมื่ อมี การเชื่ อมต่อทางอารมณ์ เช่น รู้ สึกถึงความเป็ นเพื่ อน
มากกว่าเป็ นเพียงแค่เพื่อนร่วมงาน ซึง่ เป็ นระดับสูงสุดของความไว้ วางใจ พนักงานแต่ละคนจะมอง
หาสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ ต่อบุคคลอื่นและแสดงออกต่อบุคคลนัน้ หัวหน้ างานจะตัง้ เป้าไปที่ ความ
ไว้ วางใจในระดับนี ้เพราะว่าพนักงานจะรู้สึกถึงความอบอุ่นใจและไว้ วางใจกับบุคคลอื่นที่พวกเขา
สามารถคาดหวังได้ และยินดีที่จะทาหน้ าที่ทดแทนกันในกรณีที่เกิดการขาดงาน
ทัง้ นี ้ Lussier (2010, pp. 297-299) ได้ แ บ่ง องค์ ป ระกอบของความไว้ ว างใจ
ระหว่างหัวหน้ างานกับพนักงานออกเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ
1. ความซื่ อตรง (Integrity) หมายถึง การที่ พ นักงานเชื่ อว่าหัวหน้ างานจะ
ปฏิบตั ิตนอย่างตรงไปตรงมา มีความน่าเชื่อถือ พูดแต่ความจริงและมีความจริงใจ แต่การพูดความ
จริ งนัน้ จะอยู่บนพื น้ ฐานของความระมัดระวังว่าจะไม่กระทบต่อความสัม พันธ์ ที่มี กับพนักงาน
รักษาคามัน่ สัญญาที่ให้ ไว้ กบั พนักงานและมีความยุตธิ รรม
2. สมรรถนะ (Competence) หมายถึง การที่พ นักงานเชื่อว่าหัวหน้ างานมี
ความรู้ทางด้ านเทคนิคและการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสามารถและทักษะที่จะ
ทาให้ งานสาเร็ จลุล่วง มีจิตสานึกที่จะใช้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการทางาน มีการพัฒนาผล
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง รู้จดุ แข็งและข้ อจากัดของตนเอง ยินดีที่จะให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นและ
ยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อมีความจาเป็ น ไม่โอ้ อวด ถ่อมตน ไม่นาข้ อดีของตนเองไป
เปรี ยบเทียบกับผู้อื่นและยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง
3. ความคงเส้ นคงวา (Consistency) หมายถึง การที่ พนักงานเชื่อว่าหัวหน้ า
งานจะแสดงพฤติกรรมเดียวกันในสถานการณ์ ที่คล้ ายคลึงกันซึ่งทาให้ คาดการณ์ ได้ ปฏิ บตั ิตน
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เช่นเดียวกับสิ่งที่ได้ สอนหรื อแนะนาพนักงานไว้ ปฏิบตั ิตนต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยก แม้ วา่ จะมีความชื่นชมหรื อสนิทสนมกับพนักงานบางคนเป็ นพิเศษ
4. ความซื่ อ สัต ย์ (Loyalty) หมายถึง การที่ พ นักงานเชื่ อ ว่าหัวหน้ างานจะ
ปกป้องผลประโยชน์ของพนักงาน ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากพนักงาน ยินดีที่จะอยู่เคียงข้ าง ให้
ความช่วยเหลือและไม่ทาให้ พนักงานรู้ สึกเสียหน้ า รักษาความลับของพนักงาน ไม่พูดถึงข้ อเสีย
ของพนักงานให้ ผ้ อู ื่นฟั งลับหลัง ปฏิบตั ติ นในฐานะผู้ร่วมงานไม่ใช่เป็ นคูแ่ ข่งของพนักงาน
5. ความใจกว้ าง (Openness) หมายถึง การที่พนักงานเชื่อว่าหัวหน้ างานจะ
ยอมรับความคิดใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ แบ่งปั นความรู้ และความรู้ สึกของตนเอง
ให้ กบั พนักงาน ให้ การยอมรับ ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานในสิ่งที่พนักงานแสดงออกมา ไม่ดถู กู
พนักงาน ตอบสนองต่อพนักงานด้ วยการสะท้ อนให้ เห็นอย่างเป็ นเหตุเป็ น ยอมรับการไม่เห็นด้ วย
ของพนักงาน ความคิดเห็นที่แตกต่างของพนักงานและความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
Mishra (1996, pp. 266-269) ได้ นาเสนอความไว้ วางใจในหัวหน้ างานออกเป็ น
4 องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1. สมรรถนะ (Competence) หมายถึ ง ความสามารถที่ เป็ น พื น้ ฐานของ
ความไว้ ว างใจ พนัก งานจะให้ ความไว้ ว างใจหั ว หน้ างานด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ว่า หัว หน้ างานมี
ความสามารถในการทางานได้ ดีและมีความสามารถในการตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ซึ่ง
ต้ องมีความสามารถในด้ านต่าง ๆ คือ ความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ความสามารถด้ านปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลและความสามารถเชิงธุรกิจ
2. ความเปิ ดเผย (Openness) หมายถึง การที่พ นักงานมีความรู้ สึกเชื่อมั่น
และไว้ วางใจในตัวหัวหน้ างานว่า เป็ นบุคคลที่มีความใจกว้ างกับพนักงานและปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
ด้ วยความจริ งใจ มีการประเมินผลการทางานอย่างยุติธรรมทังในเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิงาน ค่าจ้ างและ
ความก้ าวหน้ าในงาน สร้ างบรรยากาศในการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสาร เป็ นต้ น
3. ความห่วงใย (Concern) หมายถึง การที่พนักงานมีความรู้สึกเชื่อมัน่ และ
ไว้ วางใจในตัวหัวหน้ างานว่า หัวหน้ างานจะไม่ฉกฉวยผลประโยชน์อย่ างไม่เป็ นธรรมจากพนักงาน
แต่จะยึดผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นสาคัญ ใส่ใจในความผาสุกของพนักงาน ทาให้ พนักงานเกิด
ความรู้สึกมั่นคงในงาน โดยการส่งเสริ มการเรี ยนรู้และการให้ โอกาสก้ าวหน้ าในอาชีพ สนับสนุน
ปั จ จัย ที่ จ าเป็ น ต่อ การด าเนิ น งาน เปิ ด โอกาสให้ มี ส่ วนร่ ว มในการแสดงความ คิ ด เห็ น และหา
ข้ อตกลงร่วมกัน
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4. ความเชื่อถื อได้ (Reliability) หมายถึง การที่พนักงานคาดหวังให้ หัวหน้ า
งานมีความสม่าเสมอในการพูดและการกระทา คือ พูดในสิ่งที่ทาและทาในสิ่งที่พูด หัวหน้ างาน
ต้ องมี ความรู้ มี ทักษะและความกระตือรื อร้ นในการเป็ นผู้น า ท าให้ พ นักงานรู้ สึกถึ ง การพึ่ง พา
หัวหน้ างานได้
Robbins (2001, pp. 336-337) ได้ ร ะบุว่า องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ของแนวคิ ด
เกี่ยวกับความไว้ วางใจในหัวหน้ างานมี 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. ความซื่ อ ตรง (Integrity) หมายถึ ง การมี ค วามซื่ อ สัต ย์ แ ละจริ ง ใจ ซึ่ ง
พนักงานมักใช้ ประเมินความน่าไว้ วางใจในตัวหัวหน้ างาน โดยพนักงานจะมีความรู้สึกไว้ วางใจใน
ตัวหัวหน้ างานเมื่อได้ รับรู้ถึงบุคลิกลักษณะที่มีศีลธรรมและมีความจริงใจของหัวหน้ างาน
2. สมรรถนะ (Competence) หมายถึง การที่พนักงานให้ ความไว้ วางใจต่อ
หัวหน้ างานที่มีความรู้ ทักษะ เทคนิคต่าง ๆ และความสามารถทางด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
และเชื่อว่าหัวหน้ างานจะใช้ ความสามารถและทักษะที่มีกระทาตามสัญญาที่ได้ พดู ไว้
3. ความคงเส้ นคงวา (Consistency) หมายถึง ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ความสามารถคาดคะเนได้ (Predictability) และความสามารถในการตัด สิ น ใจได้ ดี (Good
Judgment) ของหัวหน้ างานในการควบคุมสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ทาให้ พนักงานให้ ความไว้ วางใจ
โดยความไม่สอดคล้ องกันในคาพูดและการกระทาของหัวหน้ างานจะทาให้ ความไว้ วางใจของ
พนักงานในหัวหน้ างานลดน้ อยลง
4. ความซื่ อสัตย์ (Loyalty) หมายถึง การที่ หัวหน้ างานมี ความเต็ม ใจที่ จ ะ
ปกป้องและรักษาเกียรติของพนักงาน นัน่ คือ พนักงานจะรู้สึกไว้ วางใจหัวหน้ างานที่สามารถพึ่งพา
ได้ และไม่มีพฤติกรรมฉวยโอกาส
5. ความใจกว้ าง (Openness) หมายถึง การที่ หัวหน้ างานพูดความจริ ง มี
ความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดและข้ อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น กล่าวโดยสรุ ป ได้ ว่า ผู้วิจัย สนใจที่ จ ะ
ศึกษาความไว้ วางใจในหัวหน้ างานโดยแบ่งออกได้ เป็ น 5 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ Lussier
(2010) คือ 1) ความซื่อตรง 2. สมรรถนะ 3) ความคงเส้ นคงวา 4) ความซื่อสัตย์ และ 5) ความใจ
กว้ าง
2.2.1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
Burke et al. (2007, p. 613) ได้ ท าการรวบรวมงานวิ จัย และน าเสนอกรอบ
แนวคิดของความไว้ วางใจในผู้นาที่อธิบายถึงการพัฒนาความไว้ วางใจในผู้นาและสิ่งที่ผ้ นู าควร
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กระทาเพื่อให้ เกิดประสิทธิผล โดยระบุตวั บ่งชี ้พฤติกรรมและทัศนคติภายใต้ กรอบใหญ่แยกตาม
ประเภทอย่างเหมาะสม ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงมูลเหตุที่จะทาให้ เกิดความไว้ วางใจในตัวผู้นา ตัวแปร
กากับในระดับบุคคล ระดับทีมและระดับองค์การ รวมทังแสดงให้
้
เห็นผลระยะใกล้ และผลระยะไกล
ของความไว้ วางใจในผู้นา ตามที่แสดงในภาพประกอบ 4

-

-

/

-

-

-

-

-

ภาพประกอบ 4 การบูรณาการกรอบแนวคิดหลายระดับเพื่อความเข้ าใจในเรื่ องความไว้ วางใจใน
ผู้นา
ที่มา: Burke et al. (2007)
จากการศึกษางานวิจยั ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานกับ
การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติของบุคคลหรื อพนักงานในองค์การนัน้ ไม่พ บว่ามีงานวิจัยที่ อธิ บายถึง
ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานโดยตรง แต่จากการศึกษาของ J. E. Smith (2015) ที่ได้ ทาการศึกษา
เรื่ องการทดสอบบทบาทการเป็ นตัวแปรกากับของภาวะผู้นาแบบแท้ จริ ง การรับรู้ ความคล้ ายคลึง
และการแลกเปลี่ยนระหว่าผู้นากับผู้ตามของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตามที่มีการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกตินนั ้ พบว่า เมื่อคุณ ภาพของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นากับผู้ตามสูงขึ ้น จะส่งผลให้
ผลกระทบของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติของผู้นาที่ส่งผลต่อผู้ตามสูงขึ ้นตามไปด้ วย ซึ่งแนวคิดการ
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แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้ บงั คับบัญชานัน้ มีพื ้นฐานจากสองทฤษฎี
คื อ ทฤษฎี บ ทบาท (Role Theory) และทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย นทางสัง คม (Social Exchange
theory) (Dienesch & Liden, 1986; Sparrowe & Liden, 1997) โดยทฤษฎีบทบาทกล่าวว่า การ
ทางานภายใต้ สิ่งแวดล้ อมขององค์การเพื่อให้ เกิดความสาเร็ จของผู้ใต้ บงั คับบัญชานัน้ จะกระทา
ผ่านทางบทบาท ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ บคุ คลเข้ ามาทางานในองค์การ และได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
ความรับผิดชอบจากผู้บงั คับบัญชา และผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะปฏิบตั ิตามหน้ าที่ความรับผิดชอบนัน้
ทัง้ สองฝ่ ายจะมี พ ฤติกรรมการแลกเปลี่ ยนที่ แตกต่างกันตามบทบาทที่ ได้ รับ โดยเฉพาะความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนตามบทบาทที่พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่องเป็ น ลาดับขัน้ และเกิดขึ ้นอย่างไม่เป็ น
ทางการ ซึ่งกระบวนการดัง กล่าว อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นกระบวนการสร้ างบทบาท (Role Making
Process) ระหว่างผู้บังคับบัญ ชากับผู้ใต้ บงั คับบัญ ชา (Graen & Scandura, 1987) ส่วนทฤษฎี
การแลกเปลี่ ยนทางสังคม ชีใ้ ห้ เห็นว่า การแลกเปลี่ยนความสัม พันธ์ ระหว่างผู้ บังคับบัญ ชากับ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นพฤติกรรมหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange) ซึ่งเกิดจาก
การมีปฏิสมั พันธ์ภายในกลุม่ ซึง่ ความสัมพันธ์นี ้ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความไว้ วางใจ (Trust) นัน่ คือ
เมื่อฝ่ ายหนึ่งได้ ให้ ความช่วยเหลือกับอีกฝ่ าย ฝ่ ายที่ให้ ความช่วยเหลือไปก่อนมีความเชื่อใจว่าฝ่ าย
ที่รับไปนัน้ จะตอบแทนกลับมา หรื ออาจกล่าวได้ ว่า การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ ดงั กล่าว เป็ น
บรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Norm of Reciprocity) นั่นหมายถึงแนวความคิดที่
กาหนดภาระผูกพันทางศีลธรรมของบุคคลในกลุ่มคือ เมื่อได้ รับสิ่ งของ หรื อผลประโยชน์ใด ๆ จาก
บุคคลอื่นแล้ วจะให้ ผลตอบแทนกลับตามความเหมาะสม (Gouldner, 1960) หรื อแต่ละฝ่ ายเสนอ
บางสิ่งบางอย่างที่อีกฝ่ ายมองเห็นคุณค่า ความสาคัญ และเห็นว่าการแลกเปลี่ยนจะเป็ นไปอย่างมี
เหตุผลและยุติธรรม เช่น ผู้บงั คับบัญชาจะให้ การช่วยเหลือสนับสนุนการทางาน การให้ ข่าวสาร
ข้ อมู ล การเพิ่ ม อ านาจการตั ด สิ น ใจแก่ ผ้ ู ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เป็ นต้ น และในทางกลั บ กั น
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะมีการแลกเปลี่ยนทางสังคม โดยแสดงความคิดเห็นและให้ ความร่วมมือในงาน
หรื อกิจกรรต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ขององค์การ เช่นกัน
2.2.2 ประสิทธิภาพร่ วม (Collective Efficacy)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปั ญญาได้ ขยายจากระดับบุคคลสู่ระดับองค์การ
โดยใช้ ชื่อว่าประสิทธิภาพร่วม ด้ วยเหตุนี ้แหล่งที่มาของประสิทธิภาพร่วมจึงมีโครงสร้ างพื ้นฐานอยู่
บนการรับรู้ความสามารถของตนเอง Bandura (1997) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง
มาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล 4 แหล่ ง คื อ ประสบการณ์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ (Mastery Experience)
ประสบการณ์ จากการสั ง เกตผู้ อื่ น (Vicarious Experience) การชั ก น าทางสั ง คม (Social

81
Persuasion) และการกระตุ้น ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) ซึ่ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ทัง้ 4 แหล่ ง นี ้
นอกจากจะมีความสาคัญต่อการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองแล้ ว ยังเป็ นพื ้นฐานใน
การพัฒนาประสิทธิภาพร่วมอีกด้ วย (Bandura, 1993; Goddard, Hoy, & Hoy, 2000) ซึ่งแนวคิด
นี ้ได้ รับการยืนยันโดย Fives and Looney (2009, p. 183) ที่ได้ ทาการศึกษาเพื่อตรวจสอบแนวคิด
ประสิทธิภาพร่ วมภายในโรงเรี ยน และพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองและประสิทธิภาพ
ร่ ว มสามารถส่ ง ผลกระทบต่อ การตัง้ เป้ า หมาย (Goal Setting) แรงจูง ใจ (Motivation) ความ
พยายาม (Effort) ความอดทน (Persistence) ต่อ สถานการณ์ ห รื อ งานที่ ท า โดยแหล่ ง ข้ อ มู ล
พื ้นฐานของการเกิดประสิทธิภาพร่ วมมีพืน้ ฐานและศูนย์กลางอยู่ที่ตวั บุคคลเช่นเดียวกับการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
2.2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพร่ วม
Bandura (1997) ให้ ค วามหมายของประสิ ท ธิ ภ าพร่ วมว่าเป็ น ความเชื่ อของ
สมาชิกภายในกลุ่มว่าสามารถร่ วมกันจัดการและดาเนินการกระทาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ประสิทธิภาพร่วมเป็ นความสามารถของกลุ่มซึ่งเกี่ยวข้ องกับผลการดาเนินงานของระบบสังคมทัง้
ระบบ และยัง ระบุด้ ว ยว่าเป็ น ความเชื่ อในพลัง ความสามารถของกลุ่ม ต่อ การสร้ างผลลั พ ธ์ ที่
ต้ องการ เป็ นกุญ แจสาคัญ ของการทางานร่ วมกัน ดังนัน้ ประสิทธิภาพร่ วมไม่ได้ หมายถึงการนา
ความเชื่อของสมาชิกแต่ละคนมารวมกัน แต่เป็ นคุณสมบัติที่เกิดขึน้ ใหม่จากการรวมตัวกันเป็ น
ระบบ
Ross, Hogaboam-Gray, and Gray (2003, p. 1) กล่าวว่า ประสิ ท ธิ ภ าพร่ วม
เป็ นความเข้ าใจของกลุม่ ว่าพวกเขาสามารถสร้ างทีมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้ างการเรี ยนรู้
ให้ กบั สมาชิกภายในกลุม่ ได้
Goddard, Hoy, and Hoy (2004, p. 4) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพร่ ว มว่าคื อ
ความเชื่อร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มในการใช้ ความสามารถร่วมกันเพื่อจัดการและดาเนินการ
ให้ เกิดผลลัพธ์ด้านบวกต่อความสาเร็จของกลุม่ ได้ ในระดับที่ต้องการ
โดยสรุป ประสิทธิภาพร่วม หมายถึง ความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับความสามารถของ
กลุม่ หรื อทีมงานในการทางานตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ประสบความสาเร็จ
2.2.2.2 องค์ ประกอบของประสิทธิภาพร่ วม
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพร่ ว มนั น้ เริ่ ม จากการศึ ก ษาโดยอาศัย พื น้ ฐานของ
การศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองของโดย Bandura (1977) ได้ สนใจที่จะศึกษาว่า ความ
เชื่อมัน่ ในความสามารถของกลุ่มอาจจะเกี่ยวข้ องกับความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง ว่า
การรับประกันความเชื่อมัน่ ของบุคคลในทีมของแต่ละบุคคลนันส่
้ งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ
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กลุ่มหรื อทีม ซึ่งเป็ นการศึกษาจากความเชื่อมัน่ ของบุคคลที่มีตอ่ กลุ่มหรื อทีมของตนเองโดยไม่ได้
แยกออกเป็ นองค์ประกอบย่อยแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ Goddard et al. (2000) พบว่า องค์ประกอบทางทฤษฎีที่สาคัญสอง
ประการ ในการพัฒนาประสิทธิภาพร่วมในการทางานประกอบด้ วย การวิเคราะห์ภาระงาน (Task
analysis) และการประเมินความสามารถกลุ่ม (Group competence) โดยการวิเคราะห์ภาระงาน
(Task analysis) เป็ นกระบวนการที่สมาชิกภายในกลุม่ ประเมินทังระดั
้ บของตนเองและระดับกลุ่ม
ว่า อะไรเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับสมาชิกภายกลุ่มในการได้ มาซึ่งความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน อะไร
คือข้ อจากัดที่สมาชิกภายในกลุม่ ต้ องเอาชนะ และอะไรคือแหล่งทรัพยากรที่ สมาชิกภายในกลุม่ จะ
น ามาใช้ ได้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติง านเกิ ด ผลส าเร็ จ ส่วนการประเมิ น ความสามารถกลุ่ม (Group
competence) เป็ นการที่สมาชิกภายในกลุ่มวินิจฉัยอย่างชัดเจนถึงความสามารถในการทางาน
ของสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น ทักษะ วิธีการ ความเชี่ยวชาญ และความเชื่อเชิงบวกของสมาชิ ก
ภายในกลุม่
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี น้ ัน้ ผู้ วิ จัย ท าการศึ ก ษาโดยยึ ด จากแนวคิ ด พื น้ ฐานจาก
การศึกษาของ Bandura (1977) ซึง่ เป็ นการศึกษาในภาพรวมของการรับรู้ความสามารถของกลุม่ ที่
มีตอ่ ประสิทธิภาพร่วมของกลุม่ ที่ตนเองปฏิบตั งิ านอยู่ในปัจจุบนั
2.2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิภาพร่ วม
Esnard and Roques (2014) ได้ ท าการศึ ก ษาในหั ว ข้ อ ประสิ ท ธิ ภ าพร่ ว ม:
ทรัพ ยากรในบริ บ ทของการท างานภายใต้ ความเครี ยด โดยการศึกษานี เ้ ป็ นการศึกษากับ กลุ่ม
ตัวอย่าง 53 คน ในธุรกิจอุตสาหกรรมฟาสต์ ฟู้ดของประเทศฝรั่งเศส พบว่า ประสิทธิภ าพร่ วมมี
ความสัมพันธ์ กับการมุ่งจัดการกับปั ญหา (Problem-focused coping) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ (r=.69) อีกทังยั
้ งสามารถพยากรณ์การมุ่งจัดการกับปั ญหาได้ ร้อยละ
54 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 และ Klassen (2010) ได้ ทาการศึกษาผลกระทบของ
การเป็ นตัวแปรคัน่ กลางของประสิทธิภาพร่ วมกับความสัมพันธ์ ระหว่างความเครี ยดในงานและ
ความพึงพอใจในงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู 951 คน จากโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
ประเทศแคนาดา ประสิทธิ ภาพร่ วม ความเครี ยดในงาน และความพึงพอใจในงานแสดงให้ เห็น
รูปแบบปั จจัยที่สอดคล้ องกันในระดับ โรงเรี ยนและเพศ โดยผลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพร่ ว มอาจลดความเครี ย ดในงานของครู ที่ เชื่ อ ว่ า มาจากพฤติ ก รรมของนัก เรี ย น
นอกจากนี ้ Kang and Ko (2006) ได้ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ ผลกระทบของการรับรู้
ความสามารถของตนเองและประสิทธิ ภาพร่ วมที่มี ต่อความเครี ยดในงานของบุคลากรทางการ
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พยาบาล โดยทาการสารวจพยาบาล 160 คน ในโรงพยาบาล 3 แห่งในกรุ งโซลเป็ นระยะเวลา 2
เดือน พบว่า ประสิทธิภาพร่วมและการรับรู้ความสามารถของตนเองจะช่วยลดความเครี ยดในงาน
ของพยาบาล
2.3 ปั จจัยระดับบุคคล
2.3.1 ความวิริยอุตสาหะ (Grit)
2.3.1.1 ความหมายของความวิริยอุตสาหะ
Duckworth et al. (2007, p. 1087) อธิ บายความหมายของความวิริยอุตสาหะ
ว่าคือ ความขยันหมัน่ เพียร (Perseverance) และความหลงใหล (Passion) ในเป้าหมายระยะยาว
บุคคลที่มีความอดทนจะทางานอย่างขะมักเขม้ นในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้ าทาย คงไว้ ซึ่ง
ความพยายามและความสนใจในงานนัน้ ๆ เป็ นระยะเวลาข้ ามปี แม้ ว่าจะต้ องพบกับความล้ มเหลว
ความทุกข์ยาก และอุปสรรคในการทางาน
Meriac et al. (2015, p. 401) กล่าวว่า ความวิริยอุตสาหะมีความคล้ ายคลึงกัน
กับ จรรยาบรรณในการท างาน ที่ เป็ น ความแตกต่างของแต่ล ะบุค คลในความพยายามที่ มี ต่อ
ความส าเร็ จ ของงาน อย่างไรก็ ตาม ความอดทนมี ความแตกต่างออกไปตรงที่ จะมุ่งเน้ นในการ
กระท าอย่ า งสม่ า เสมอ และซื่ อ สั ต ย์ ใ นการใฝ่ หาเป้ า หมายระยะยาวเกิ น กว่ า 1 ปี ภายใต้
สถานการณ์ที่มีความท้ าทาย
Davidson (2016, p. 14) ได้ ให้ ความหมายของความวิริยอุตสาหะว่า เป็ นความ
ขยันหมัน่ เพียรเพื่อให้ สามารถผ่านพ้ นงานที่มีความยาก และมีความหลงใหลในการบรรลุเป้าหมาย
ระยะยาวที่มีเวลามากกว่า 1 เดือน
กล่าวโดยสรุปได้ ว่า ความวิริยอุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมัน่ เพียรและความ
หลงใหลในเป้าหมายระยะยาว
2.3.1.2 องค์ ประกอบของความวิริยอุตสาหะ
Duckworth et al. (as cited in Meriac et al., 2015) ได้ แ บ่ง องค์ ป ระกอบของ
ความวิริย อุต สาหะออกเป็ น 2 มิ ติ คื อ ความมั่น คงในความสนใจ (Consistency of interests)
หมายถึง การที่บุคคลยังคงแสดงความมุ่งมั่น สนใจไปที่เป้าหมายจนกระทั่ง ประสบความสาเร็ จ
และความเพียรพยายาม (Perseverance of effort) หมายถึง การที่บคุ คลยังคงมีความพยายามใน
การมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ แม้ วา่ จะต้ องเผชิญกับความยากลาบากหรื อความท้ าทาย
2.3.1.3 การวัดความวิริยอุตสาหะ
Duckworth et al. (2007, pp. 1090-1091) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดความวิริยอุตสาหะ
(Grit scale ซึ่งภายหลังถูกเรี ยกว่า Grit-O โดย Duckworth and Quinn (2009, p. 166)) แบบวัดนี ้
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มีข้อคาถามจานวน 12 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ ความมัน่ คงในความสนใจ และความ
เพียรพยายาม จานวนองค์ประกอบละ 6 ข้ อคาถาม ซึ่งสร้ างเป็ นแบบวัดแบบมาตรประมาณค่า 5
ระดับ เริ่ ม ตัง้ แต่ 1 หมายถึ ง ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ฉั น เป็ นเลย (Not at all like me) ไปจนถึ ง 5 หมายถึ ง
เหมือนกับสิ่งที่ฉนั เป็ นมาก ๆ (Very much like me)
Duckworth and Quinn (2009) ได้ พัฒ นาแบบวัด ความวิ ริย อุต สาหะฉบับ สัน้
(Short grit scale: GRIT-S) ขึน้ ซึ่ง ประกอบไปด้ วยข้ อคาถามจ านวน 8 ข้ อ โดยแบ่งออกเป็ น 2
องค์ประกอบ คือ ความมั่นคงในความสนใจ และความเพียรพยายาม จานวนองค์ประกอบละ 4
ข้ อคาถาม ซึ่งสร้ างเป็ นแบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert’s scale) 5 ระดับ เริ่ มตังแต่
้ 1
หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (Strongly Agree) ไปจนถึง 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (Strongly
Disagree) แบบวัดที่สร้ างขึ ้นมีค่าความสอดคล้ องภายในรวมทังฉบั
้ บเท่ากับ .75 และเมื่อทาการ
วิเคราะห์ค่าความสอดคล้ องภายในแยกเป็ นรายองค์ประกอบพบว่า ความมัน่ คงในความสนใจมี
ค่าความสอดคล้ องภายในเท่ากับ .75 และความเพียรพยายามมีคา่ ความสอดคล้ องภายในเท่ากับ
.65
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี น้ ั น้ ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อ กใช้ แบบวั ด ฉบั บ เต็ ม (Grit-O) ของ
Duckworth et al. (2007, pp. 1090-1091) โดยแปลและเรี ยบเรี ยงให้ เหมาะสมกับบริ บทในการ
ทางานของประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างที่ จ ะท าการศึกษา โดยมี ข้อคาถามจ านวน 12 ข้ อ แบ่ง
ออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ ความมัน่ คงในความสนใจ และความเพียรพยายาม
2.3.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความวิริยอุตสาหะ
Kleiman et al. (2013) ได้ ท าการศึก ษาเกี่ ย วกับ ความกตัญ ญู แ ละความวิ ริ ย
อุตสาหะ อิทธิ พ ลทางอ้ อมในการลดการเกิดความคิดที่ จะฆ่าตัวตายด้ วยการเสริ ม สร้ างการให้
ความหมายในชีวิต ภายใต้ การศึกษานี ้นัน้ ผู้วิจยั ได้ ทาการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปั จจัยของ
การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ (Resiliency) จากการมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย และนามาทาการทดสอบ
รูปแบบการทางานร่วมกันระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (ความกตัญญู) และสิ่งที่อยู่ภายใน
ตัวบุคคล (ความวิริยะอุตสาหะ) ซึ่งเป็ นปั จจัยในรูปแบบที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้นของการฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติ (Resilience) โดยผลการศึกษา พบว่า ความวิริยอุตสาหะ มีความสัมพันธ์ ทางลบกับการเกิด
ความคิดที่จะฆ่าตัวตายในการทดสอบทัง้ 2 ครัง้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r=-.37
และ r=-.28 ตามลาดับ) นอกจากนี ้ ความวิริยอุตสาหะยังมีอิทธิพลทางตรงต่อการเกิดความคิดที่
จะฆ่าตัวตายด้ วยเช่นกัน ยังมีนกั วิจยั ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับความวิริย อุตสาหะและความเครี ยด
เช่นกัน โดย Meriac et al. (2015) ได้ ทาการศึกษาในเรื่ องจรรยาบรรณในการทางานกับความวิริย
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อุตสาหะ การตรวจสอบความซ ้าซ้ อนเชิงประจักษ์ ซึง่ ในการวิจยั นี ้มีศกึ ษาความเกี่ยวข้ องกันของตัว
แปรในหลายตัว แปร เช่ น จรรยาบรรณในการท างาน ความวิ ริย อุต สาหะ บุค ลิ ก ภาพแบบมี
จิตสานึก ความพึงพอใจในงาน ความตัง้ ใจที่ จะลาออก และความเครี ยด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ความวิริย อุต สาหะในด้ า นความมั่น คงในความสนใจ ความวิริย อุต สาหะในด้ า นความเพี ย ร
พยายาม และความวิริยอุตสาหะโดยรวมมีความสัมพันธ์ เชิงลบกับความเครี ยดอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 (R=-.37, -.35 และ -.42 ตามลาดับ)
2.3.2 ความสอดคล้ องระหว่ างบุคคลกับองค์ การ (Person-Organization Fit)
2.3.2.1 ความหมายของความสอดคล้ องระหว่ างบุคคลกับองค์ การ
Argyris (as cited in Hoffman & Woehr, 2006) กล่ า วว่ า ความสอดคล้ อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การ หมายถึง คุณลักษณะขององค์การที่มีความเป็ นไปได้ ที่จะสอดคล้ องกัน
กับคุณ ลักษณะของบุคคล ซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะได้ รับอิทธิ พลจากระดับ
ของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลและองค์การ
Tom ( as cited in Kristof-Brown, Johnson, & Zimmerman, 2005) ใ ห้
ความหมายของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การว่า เป็ นความสอดคล้ องระหว่างค่านิยม
ของบุคคลกับบรรยากาศองค์การ
Wanous (1978) ได้ ให้ ความหมายของความสอดคล้ องระหว่ า งบุ ค คลกั บ
องค์ การว่า หมายถึง คุณ ลักษณะส่วนบุค คลในด้ านความสามารถกับ คุณ ลักษณะที่ องค์ก าร
ต้ องการ ซึ่งส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานและความต้ องการที่เฉพาะในงานของบุคคลกับบรรยากาศ
องค์การ ซึง่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ
Chatman (1989) กล่าวว่า ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ หมายถึง
ความสอดคล้ องระหว่างบรรทัดฐานและค่านิยมขององค์การกับค่านิยมของบุคคล
Bowen et al. (as cited in Kristof, 1996) ให้ ค วามหมายของความสอดคล้ อ ง
ระหว่างบุคคลกับองค์การว่า เป็ นความสอดคล้ องระหว่างคุณลักษณะของบุคลิกภาพส่วนบุคคล
กับบรรยากาศองค์การ
Chan (as cited in Fields, 2002) ได้ ให้ ความหมายของความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การว่า หมายถึง ระดับของความกลมกลืนหรื อความเข้ ากันได้ ระหว่างคุณสมบัติของ
พนักงานกับคุณสมบัตอิ งค์การ โดยคุณสมบัติของพนักงานประกอบด้ วยบุคลิกภาพ ลักษณะนิสยั
ความเชื่ อ ค่า นิ ย มและความสนใจ ส่ ว นคุณ สมบัติ ข ององค์ ก ารนัน้ ประกอบด้ ว ยวัฒ นธรรม
บรรยากาศ ค่านิยม เป้าหมายและบรรทัดฐาน

86
Kristof (1996, pp. 4-5) กล่าวว่า ความสอดคล้ อ งระหว่างบุค คลกับ องค์ ก าร
หมายถึง ความเข้ ากันได้ ของบุคคลกับองค์การที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลหรื อองค์การสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของอีกฝ่ ายหนึ่งได้ อย่างน้ อยที่สดุ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้ องมีในสิ่งที่อีกฝ่ ายต้ องการหรื อ
ทังบุ
้ คคลและองค์การมีคณ
ุ ลักษณะคล้ ายคลึงกันหรื อทังสองกรณี
้
Cable and Parsons (2001, p. 1) ให้ ความหมายของความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การว่า เป็ นความเข้ ากันได้ ระหว่างบุคคลกับองค์การที่พวกเขาทางาน ซึ่งเป็ นกุญแจ
สาคัญในการรักษาพนักงานที่มีความยืดหยุ่นและความมุ่งมัน่ ที่จาเป็ นในสภาพแวดล้ อมที่มีการ
แข่งขันทางธุรกิจและตลาดแรงงานที่ตงึ ตัว
Shin (2004, p. 728) ได้ ให้ ความหมายของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ
องค์ การว่า หมายถึ ง ความสอดคล้ อ งระหว่า งค่านิ ย มของบุค คลกับ ค่านิ ยมขององค์ การหรื อ
วัฒนธรรมองค์การ
Schultz and Schultz (2006, p. 271) ให้ ความหมายของความสอดคล้ อง
ระหว่างบุค คลกับ องค์ การว่า เป็ น ระดับ ของความสอดคล้ อ งระหว่ างค่านิ ยมของพนัก งานกับ
ค่านิยมขององค์การ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ ้นได้ โดยผ่านการสรรหา คัดเลือกและกระบวนการถ่ายทอด
ทางสังคม
Robbins and Judge (2010, p. 51) กล่าวว่า ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ
องค์การ หมายถึง ความสอดคล้ องระหว่างบุคลิกภาพของบุคคลกับวัฒนธรรมองค์การ
Vondey (2010, p. 8) ให้ ค วามหมายของความสอดคล้ องระหว่า งบุ ค คลกั บ
องค์การว่า เป็ นขอบเขตที่แต่ละบุคคลรับรู้ถึงความสอดคล้ องระหว่างค่านิยมของตนเองกับค่านิยม
ขององค์การที่ตนเองปฏิบตั งิ านอยู่
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2553, p. 212) ได้ ให้ ค วามหมายของความสอดคล้ อ ง
ระหว่างบุคคลกับองค์การว่า หมายถึง ความคล้ องจองระหว่างค่านิยมของบุคคลกับค่านิยมของ
องค์การ
จากความหมายข้ างต้ นสรุ ป ได้ ว่า ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ
หมายถึง ความเข้ ากันได้ ของพนัก งานกับ องค์การที่ เกิ ดขึน้ เมื่ อพนักงานหรื อองค์ การสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของอีกฝ่ ายหนึ่งได้ และ/หรื อ เมื่อพนักงานมีคณ
ุ ลักษณะส่วนบุคคลในด้ าน
บุ ค ลิ ก ภาพ ค่ า นิ ย ม เป้ า หมายและทัศ นคติ คล้ า ยคลึ ง กั บ คุณ ลัก ษณะขององค์ ก ารในด้ า น
วัฒนธรรม/บรรยากาศ ค่านิยม เป้าหมายและบรรทัดฐานขององค์การ
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2.3.2.2 แบบจาลองความสอดคล้ องระหว่ างบุคคลกับองค์ การ
Kristof (1996, pp. 3-6) ได้ ท าการศึ ก ษาและรวบรวมแนวคิ ด ในเรื่ อ งความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ โดยนาเสนอเป็ นแบบจาลองเพื่ออธิบายถึงความสอดคล้ อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การไว้ ตามที่แสดงในภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 แบบจาลองแสดงแนวคิดความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ที่มา: Kristof (1996, p. 4)
จากภาพประกอบ 5 นัน้ แบบจ าลองได้ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความสอดคล้ อ งของ
องค์ประกอบเสริ ม (Supplementary Fit) คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะขององค์การกับ
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คุณ ลักษณะของบุคคล (ลูกศร a) โดยที่คุณ ลักษณะขององค์การ ได้ แก่ วัฒ นธรรม บรรยากาศ
องค์ก าร ค่านิ ยม เป้าหมายและบรรทัดฐานขององค์ การ ในขณะที่ คุณ ลักษณะของบุคคลนัน้
โดยมากจะท าการศึก ษาในด้ า นค่า นิ ย ม เป้า หมาย บุ ค ลิ ก ภาพและทัศ นคติ ข องบุ ค คล เมื่ อ
คุณลักษณะขององค์การและคุณลักษณะของบุคคลคล้ ายคลึงกันก็จะทาให้ ความสอดคล้ องของ
องค์ประกอบเสริม (Supplementary Fit) คงอยู่
แบบจาลองความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การนี ้ สามารถอธิบายความ
สอดคล้ องได้ ในอีกรู ปแบบหนึ่ง คือ อุปสงค์และอุปทาน (Supply and Demand) ของแต่ละฝ่ ายที่
ระบุในข้ อตกลงของการว่าจ้ างเข้ า ทางาน โดยอุปทานขององค์การนัน้ ได้ แก่ ทรัพยากรทางด้ าน
การเงิน ทางด้ านกายภาพและทางด้ านจิตใจ ตลอดจนโอกาสในงานที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึง่ ตรงกับอุปสงค์ของบุคคล โดยจะทาให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างความต้ องการ
ของบุคคลกับสิ่งที่องค์การจัดเตรี ยมไว้ ให้ (Need-Supplies Fit) ในทานองเดียวกัน เมื่ออุปสงค์ของ
องค์ ก ารถู ก ตอบสนองด้ วยอุ ป ทานของบุ ค คลในด้ านเวลา ความอุ ต สาหะ การอุ ทิ ศ ตน
ประสบการณ์ ความรู้ ทัก ษะและความสามารถของพนักงาน ก็ จ ะท าให้ เกิ ดความสอดคล้ อ ง
ระหว่างความต้ องการขององค์การกับความสามารถของพนักงาน (Demands-Abilities Fit) ซึ่งทัง้
ความสอดคล้ องตามลู ก ศร b และ c สามารถกล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ความสอดคล้ องของ
องค์ประกอบหลัก (Complementary Fit)
จากแบบจ าลองที่ แสดงในภาพประกอบ 5 Kristof (1996, pp. 4-5) ได้ สรุ ปว่า
ความสอดคล้ องของบุคคลกับองค์การจะสามารถเกิดขึ ้นได้ เมื่อ
1. บุคคลหรื อองค์การสามารถตอบสนองความต้ องการของอีกฝ่ ายหนึ่งได้ คือ
อย่างน้ อยที่สดุ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้ องมีในสิ่งที่ อีกฝ่ ายต้ องการ ตามลูกศร b หรื อ c ซึ่งเรี ยกว่า ความ
สอดคล้ องขององค์ประกอบหลัก (Complementary Fit)
2. ทัง้ บุคคลและองค์การมีคุณลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน ตามลูกศร a ซึ่งเรี ยกว่า
ความสอดคล้ องขององค์ประกอบเสริม (Supplementary Fit)
3. เกิดจากการมีทงความสอดคล้
ั้
องขององค์ประกอบหลักและความสอดคล้ อง
ขององค์ประกอบเสริม
2.3.2.3 การให้ นิยามเชิงปฏิบัติการของความสอดคล้ องระหว่ างบุคคลกับ
องค์ การ
Kristof (1996, pp. 5-6) ได้ รวบรวมแนวคิด ต่าง ๆ จากงานวิจัย และน าเสนอ
นิยามเชิงปฏิบตั ิการโดยมุ่งเน้ นที่จะเปรี ยบเทียบให้ เห็นใน 4 มุมมองหลักด้ วยกัน โดยใน 2 มุมมอง
แรกจะสะท้ อนถึงแนวคิดที่เกี่ ยวกับความสอดคล้ องขององค์ประกอบเสริ ม (Supplementary Fit)
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และมุมมองที่ 3 จะสะท้ อนถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสอดคล้ องระหว่างความต้ องการของบุคคลกับ
สิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารจัด เตรี ย มไว้ ใ ห้ (Need-Supplies Fit) ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในความสอดคล้ องของ
องค์ ป ระกอบหลัก (Complementary Fit) ส่ วนมุม มองสุด ท้ ายสามารถตี ค วามได้ ว่า เป็ น ทัง้ 2
มุมมองจาก 2 แนวคิดที่ได้ กล่าวถึงข้ างต้ น ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
มุ ม ม องแรก เป็ น ก ารสั ง เก ต ค วาม ส อด ค ล้ องขององค์ ป ระกอบ เส ริ ม
(Supplementary Fit) ซึ่ง เป็ น การวัด ถึ ง ความคล้ า ยคลึง กัน ระหว่า งคุณ ลัก ษณะของบุค คลกับ
คุณลักษณะองค์การ โดยการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่นิยมใช้ มากที่สดุ ในมุมมองนี ้เป็ นการวัด
ความสอดคล้ องขององค์ประกอบเสริ ม คือ การวัดความสอดคล้ องระหว่างค่านิยมของบุคคลกับ
ค่ า นิ ย มขององค์ ก าร (Chatman as cited in Kristof, 1996) ในขณะที่ O’Reilly, Chatman, &
Caldwell (as cited in Kristof, 1996) ใช้ นิยามเดียวกันนีใ้ นการอธิบายความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับวัฒ นธรรมองค์การ (Person-Culture Fit) โดยกล่าวว่าเป็ นความคล้ องจองกันระหว่าง
ค่า นิ ย มของบุ ค คลกับ องค์ ก ารที่ บุ ค คลปฏิ บัติ ง านอยู่ซึ่ง เป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ จ ะท าให้ เกิ ด ความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งในมุมมองนี ้ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ
องค์การและความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับวัฒนธรรมองค์การถือว่าเป็ นการวัดที่เทียบเท่ากัน
โดยจะเห็นได้ ว่าความคล้ องจองกันของค่านิยมเป็ น รู ปแบบที่ ส าคัญ ที่ สุด ของความสอดคล้ อง
เพราะว่าค่านิยมเป็ นพื ้นฐานเบื ้องต้ นที่สาคัญและมีความสัมพันธ์ที่คงทน รวมทังเป็
้ นส่วนประกอบ
ของวัฒนธรรมองค์การที่เปรี ยบเสมือนแนวทางในการชี ้นาพฤติกรรมให้ กบั พนักงาน
มุมมองที่สองเป็ นการเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการดึงดูดผู้สมัคร-การคัดเลือกการลดขนาดหรื อ จ านวนพนั ก งาน (Attraction-Selection-Attrition (ASA) Framework) ของ
Schneider (as cited in Kristof, 1996) นักวิจยั หลายท่านได้ ใช้ ความสอดคล้ องระหว่างเป้าหมาย
ของบุคคลกับองค์การ หัวหน้ างานและเพื่อนร่วมงานในการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการของความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ โดยกรอบแนวคิดแบบ ASA อยู่บนพื ้นฐานของสมมติฐานที่
สนับสนุนว่า องค์การจะสามารถดึงดูดบุคคลที่มี เป้าหมายคล้ ายคลึงกับองค์การได้ ในทานอง
เดียวกันบุคคลที่มีเป้าหมายคล้ ายคลึงกับองค์การนันจะถู
้ กคัดเลือกเข้ าสูอ่ งค์การและขณะเดียวกัน
บุคคลเหล่านัน้ ก็ จะได้ รับ การตอบสนองเพื่ อให้ เป้าหมายของพวกเขาประสบความส าเร็ จ ด้ วย
เช่นกัน ดังนัน้ ในมุม มองนี จ้ ึง ใช้ ความสอดคล้ องระหว่างบุค คลกับองค์ การในการอธิ บายการ
เพิ่มขึ ้นของภาวะเอกพันธุ์ (ความเป็ นแบบเดียวกัน) ภายในองค์การ
มุม มองที่ ส ามเป็ นการกาหนดนิยามเชิง ปฏิ บัติการในการวัด ความสอดคล้ อ ง
ระหว่า งบุค คลกับ องค์ ก าร โดยอาศัย แนวคิ ด เรื่ อ งความต้ อ งการของบุ ค คลกับ สิ่ ง ที่ อ งค์ ก าร
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จัดเตรี ยมไว้ ให้ (Need-Supplies Fit) ซึ่งกาหนดว่า เป็ น ความเข้ ากันได้ ระหว่างความชอบหรื อ
ความต้ อ งการของบุ ค คลกั บ ระบบและโครงสร้ างขององค์ ก าร (Cable & Judge as cited in
Kristof, 1996) นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารนี ้มีรากฐานมาจากทฤษฎีความต้ องการและการกดดัน (NeedPress Theory) ในแต่ละสภาวะแวดล้ อม โดยการกดดันนันจะส่
้
งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อความ
ต้ องการทางด้ านร่ างกายและด้ านจิตใจ (Murray as cited in Kristof, 1996) ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานของ
ทฤษฎี ก ารปรั บ ตัว ในการท างาน (Theory of Work Adjustment) โดย Dawis & Lofquist (as
cited in Kristof, 1996) ซึ่งทฤษฎี นีก้ ล่าวถึงสภาวะแวดล้ อมขององค์การมีส่วนช่วยให้ บุคคลเกิด
ความพึงพอใจในงานเนื่องจากช่วยให้ ความต้ องการของบุคคลถูกเติมเต็ม ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่นิยมใช้
กับการวัดความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพ (Person-Vocation Fit)
มุมมองที่สี่เป็ นการกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั ิการในการวัดความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การ โดยอาศัยแนวคิดเรื่ องความเข้ ากันได้ ระหว่างคุณลักษณะของบุคลิกภาพของ
บุคคลกับบรรยากาศองค์การ ซึ่งบางครัง้ จะแทนด้ วยคาว่าบุคลิกภาพขององค์การ (Bowen et.al.
as cited in Kristof, 1996) ซึ่งมุมมองนี ้เป็ นผลมาจากการรวมสองแนวคิดเข้ าด้ วยกัน คือ แนวคิด
ความสอดคล้ องขององค์ประกอบเสริม (Supplementary Fit) และแนวคิดความต้ องการของบุคคล
กับสิ่งที่องค์การจัดเตรี ยมไว้ ให้ (Need-Supplies Fit) กล่าวคือ เป็ นการวัดถึงความสอดคล้ องกัน
ของบุคลิกภาพของบุคคลกับบรรยากาศองค์การ ซึ่งตรงกับลูกศร a ในภาพที่ 2 หรื อเรี ยกว่าความ
สอดคล้ องขององค์ประกอบเสริ ม (Supplementary Fit) ในขณะเดียวกัน บรรยากาศองค์การ เช่น
ระบบการให้ รางวัลหรื อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ นัน่ ก็คือสิ่งที่องค์การจัดเตรี ยมไว้ ให้ และ
ในส่วนบุคลิกภาพของบุคคลก็คือ ความต้ องการส่วนบุคคล ได้ แก่ ความต้ องการด้ านทรัพยากร
เช่น ด้ านการเงิน ด้ านกายภาพและด้ านจิตใจ ตลอดจนโอกาสในด้ านงานและด้ านความสัมพันธ์
(ดังลูกศร b ในภาพที่ 2) ซึ่งตรงกับแนวคิดความต้ องการของบุคคลกับสิ่งที่องค์การจัดเตรี ยมไว้ ให้
(Need-Supplies Fit) ตัว อย่ า งเช่ น องค์ ก ารที่ มี บ รรยากาศแบบเน้ นควา มส าคั ญ ของกลุ่ ม
(Collectivism) จะมี ร ะบบการให้ รางวั ล แบบที ม (Team-Based Compensation System) ที่
อาจจะสอดคล้ องหรื อไม่สอดคล้ องกับบุคคลที่มีลกั ษณะต้ องการประสบความสาเร็ จสูง (Need for
Achievement) สาหรับนักวิจยั บางท่านให้ ความเห็นว่าบางครัง้ ก็เป็ นการยากสาหรับการกาหนดว่า
ความสอดคล้ องในลักษณะนีเ้ ป็ นความสอดคล้ องขององค์ประกอบเสริ ม (Supplementary Fit)
หรื อความสอดคล้ องของความต้ องการของบุคคลกับสิ่งที่องค์การจัดเตรี ยมไว้ ให้ (Need-Supplies
Fit) จึงให้ นิยามของความสอดคล้ องในรูปแบบนี ้ว่าเป็ นความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ
บนพื ้นฐานของบุคลิกภาพ (Personality Based Person-Organization Fit)
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2.3.2.4 การวัดความสอดคล้ องระหว่ างบุคคลกับองค์ การ
Hoffman and Woehr (2006, p. 391) ได้ อธิ บ ายถึ ง การวั ด ความสอดคล้ อง
ระหว่า งบุ ค คลกั บ องค์ ก ารไว้ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภทคื อ ความสอดคล้ องแบบจิ ต วิ สัย
(Subjective Fit) ความสอดคล้ องแบบการรับรู้ (Perceived Fit) และความสอดคล้ องแบบวัตถุวิสยั
(Objective Fit) ซึง่ มีความแตกต่างกัน ดังนี ้
1. ความสอดคล้ องแบบจิตวิสยั (Subjective Fit) เป็ นการวัดที่เกี่ ยวข้ องโดยตรง
ว่าคุณลักษณะของบุคคลสอดคล้ องกับคุณลักษณะขององค์การที่ปฏิบตั ิงานอยู่อย่างไร ซึ่งไม่ใช่
การวัดในเชิงประจักษ์ ของลักษณะส่วนบุคคลหรื อคุณลักษณะของสิ่งแวดล้ อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ผ้ ตู อบแบบสอบถามจะสันนิษฐานว่าตนเองมีจิตใจที่ผกู อยู่กบั ข้ อมูลขององค์การและมีการรับรู้
ว่าจะประเมินความสอดคล้ องระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลของตนเองกับลักษณะขององค์การที่
ปฏิบตั งิ านอยู่
2. ความสอดคล้ องแบบการรับรู้ (Perceived Fit) เป็ นการวัดลักษณะส่วนบุคคล
โดยให้ อธิ บ ายตนเองตลอดจนคุณ ลักษณะขององค์ก าร ระดับ ความสอดคล้ องจะมาจากการ
คานวณหาความแตกต่างกันระหว่างการที่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามประเมิ นตนเองกับ การที่ ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามประเมิ นองค์การ การประเมิ นความสอดคล้ องแบบการรับรู้ จะคล้ ายคลึงกับการ
ประเมินความสอดคล้ องแบบจิตวิสยั โดยทังสองประเภทจะมี
้
การนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่จะวัดความ
แตกต่างระหว่างการมองตนเองของผู้ตอบแบบสอบถามกับการรับรู้ของตนเองในการมององค์การ
ซึ่งความแตกต่างของการประเมินความสอดคล้ องแบบการรับรู้ กับการประเมินความสอดคล้ อง
แบบจิตวิสยั ก็คือ การประเมินความสอดคล้ องแบบการรับรู้ จะเป็ นการวัดในเชิงประจักษ์ โดยให้
บุคคลอธิบายถึงคุณ ลักษณะของตนเองกับคุณลักษณะขององค์การด้ วยแบบสอบถาม ส่วนการ
ประเมินความสอดคล้ องแบบจิตวิสยั จะให้ บคุ คลอธิบายถึงคุณลักษณะของตนเองกับคุณลักษณะ
ขององค์การด้ วยการรายงานตนเองเป็ นรายข้ อ
3. ความสอดคล้ องแบบวัตถุวิสยั (Objective Fit) จะเป็ นการวัดที่ตรงกันข้ ามกับ
2 ประเภทแรกที่ ได้ กล่าวถึง โดยจะให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามประเมิ นคุณ ลักษณะส่วนบุคคลของ
ตนเองและให้ บคุ คลอื่นอธิบายถึงคุณลักษณะขององค์การ โดยทัว่ ไปจะประเมินด้ วยความคิดเห็น
จากการรั บ รู้ ของบุ ค คลอื่ น ในองค์ ก ารในสภาพแวดล้ อมเดี ย วกั น ซึ่ ง บุ ค คลอื่ น จะมองเห็ น
คุณลักษณะขององค์การแล้ วความคิดเห็นโดยรวมนันจะถู
้ กอธิบายเป็ นบรรยากาศองค์การ ความ
สอดคล้ อ งจะถูก นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารว่า เป็ นความสอดคล้ อ งระหว่า งการรายงานตนเองกับ
บรรยากาศองค์การโดยรวม
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Piasentin and Chapman (2006, p. 209) ได้ ร วบรวมงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การวัดความสอดคล้ องแบบจิตวิสยั (Subjective Fit) และสรุปเป็ นตารางความถี่ที่แสดงถึงเนื ้อหา
ที่ใช้ วดั ดังตารางที่ 4
ตาราง 4 ความถี่ของแนวคิด นิยามเชิงปฏิบตั ิการขององค์การและบริ บทของเนื ้อหาที่ถกู นาเสนอ
ด้ วยการวัดความสอดคล้ องแบบจิตวิสยั (Subjective Fit) จากการทบทวนวรรณกรรม
มิติ
จานวนการศึกษาที่มีอย่ างน้ อยหนึ่งรายการในประเภทนัน้
แนวคิดของความสอดคล้ อง ความสอดคล้ องขององค์ประกอบเสริม = 40 (87%)
ของบุคคลกับองค์การ
ความสอดคล้ องแบบความต้ องการของพนักงานและการจัดให้
ขององค์การ = 7 (15%)
ค วาม ส อด ค ล้ องแบ บ ค วาม ต้ อ งก ารขอ งองค์ ก ารแล ะ
ความสามารถของพนักงาน = 2 (<1%)
ความสอดคล้ องขององค์ประกอบหลัก = 1 (<1%)
ความสอดคล้ องทัว่ ไป = 29 (63%)
การใช้ หลายแนวคิด = 9 (20%)
นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของ คุณลักษณะขององค์การ = 9 (20%)
องค์การ
สมาชิกขององค์การ = 19 (41%)
ใช้ ทงคุ
ั ้ ณลักษณะและสมาชิกขององค์การ = 11 (24%)
บริ บ ทของเนื อ้ หาของความ ค่านิยม = 36 (78%)
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ บุคลิกภาพ = 19 (41%)
องค์การ
เป้าหมาย = 9 (20%)
ความรู้ ทักษะและความสามารถ = 3 (<1%)
อื่น ๆ = 10 (22%)
ไม่ระบุเกณฑ์ = 20 (43%)
ใช้ เกณฑ์หลายๆเกณฑ์รวมกัน = 16 (35%)
ที่มา: Piasentin and Chapman (2006, p. 209)
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สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบสอบถามขึ ้นเองโดยใช้ วิธีการวัด ความ
สอดคล้ องแบบจิ ต วิสัย (Subjective Fit) ที่ วัด โดยตรงว่าคุณ ลัก ษณะของบุค คลสอดคล้ อ งกับ
คุณลักษณะขององค์การที่ปฏิบตั ิงานอยู่อย่างไร โดยให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามสันนิษฐานว่าตนเองมี
การรับรู้ ว่าตนเองมี ความสอดคล้ องระหว่างคุณ ลักษณะส่วนบุคคลของตนเองกับลักษณะของ
องค์การที่ปฏิบตั งิ านอยูอ่ ย่างไร
2.3.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสอดคล้ องระหว่ างบุคคลกับองค์ การ
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องระหว่างความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ
องค์ก ารนัน้ ไม่ พ บผลการวิจัยที่ อ ธิ บ ายถึง ความสัม พัน ธ์ ของทัง้ สองตัวแปรนี โ้ ดยตรง แต่ด้ วย
การศึกษาการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกตินนเป็
ั ้ นการศึกษาเกี่ยวกับความทุกข์ทางอารมณ์ของบุคคลซึ่งมี
ความใกล้ เคียงกันกับความเครี ยดในบริ บทของการทางาน ซึ่งในงานวิจยั ของ Deniz et al. (2015,
pp. 374-375) พบว่า ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การส่งผลต่อความเครี ยดในงานอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี ้ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การยังทาหน้ าที่
เป็ นตัว แปรส่ ง ผ่ า นระหว่ า งความสัม พั น ธ์ ข องความสอดคล้ องระหว่ า งบุ ค คลกั บ งานและ
ความเครี ยดในงานเช่นกัน โดย Deniz et al. (2015, p. 369) ได้ สรุ ปว่า ความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับงานและการปรับตัวของพนักงานให้ มีความสอดคล้ องกับองค์การเป็ นปั จจัยที่สาคัญใน
การลดความเครี ยดในงาน นอกจากนี ้ การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การและความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับงานของผู้จดั การโรงแรมในประเทศตุรกีซึ่ง
ศึกษาโดย Nur Iplik et al. (2011, p. 656) พบว่า ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ องค์การมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยดในองค์การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
2.3.3 การมองโลกในแง่ ดี (Optimism)
2.3.3.1 ความหมายของการมองโลกในแง่ ดี
Seligman (1990) กล่าวว่า การมองโลกในแง่ดีหมายถึง การมีแนวโน้ มที่จะเชื่อ
ว่าการไม่ประสบความสาเร็ จเป็ นความล้ มเหลวเพียงชัว่ คราวเท่านั น้ และเชื่อว่าไม่ใช่เป็ นเพราะ
ความผิดพลาดของตนเอง แต่เป็ นเพราะสภาพแวดล้ อม ความโชคร้ าย หรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้กระทา
เมื่ อต้ องเผชิ ญ กับเหตุการณ์ เลวร้ ายจะรับรู้ ว่าเป็ นสิ่ง ที่ ท้าทายและพยายามเอาชนะอุป สรรคที่
เกิดขึ ้น
Goleman (1995) กล่าวว่า การมองโลกในแง่ดี หมายถึง การมีความหวังอย่าง
แรงกล้ าในสิ่งต่าง ๆ ว่าจะกลายเป็ นสิ่งที่ดีแม้ จะมีความล้ มเหลวและไม่สมหวังขัดขวางอยู่ก็ตาม
จากแนวคิดของ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) อธิบายถึงการมองในแง่ดีว่า
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เป็ นทัศนคติที่ต้านไม่ให้ บุคคลเข้ าสู่ภาวะของความเฉื่ อยชา ความหมดหวัง หรื อเกิดความกดดัน
ทางความคิด
Kazdin (2000) กล่าวถึงการมองโลกในแง่ดีว่าเป็ นความคาดหวังของบุคคลซึ่ง
คาดหวังว่าสิ่งที่ดีจะเกิดกับตน
พระราชวรมุนี (2540) กล่ า วว่า การมองโลกในแง่ ดี เป็ น สุทัศ นะนิ ย มหรื อ ที่
เรี ย กว่า Realistic optimism คื อ การมองโลกดี อ ย่า งมี เหตุผ ล มี ค วามหวัง เชื่ อ ว่า เราสามารถ
แก้ ปัญหาได้ ด้วยความพยายาม ไม่ยอมจานนต่อโชคชะตา
ประเวศ วะสี (2541) กล่าวว่า การมองโลกเป็ นการมองแบบทวิลกั ษณ์ คือ การ
คิดแบบ 2 ด้ าน มองลักษณะ มองสรรพสิ่งต่าง ๆ ทังด้
้ านที่เป็ นคุณและด้ านที่เป็ นโทษ การมองใน
แง่ดีเป็ นการมองสิ่ง ต่าง ๆ ในแง่ที่เป็ นคุณ
เทอดศักดิ์ เดชคง (2543) ให้ ความหมายของการมองโลกในแง่ดีว่า เกิดจากการ
ยอมรับ สภาพความลาบากว่ามันดารงอยูจ่ ริง ๆ แต่ก็คดิ ในแง่ที่ดีวา่ คงมีเวลาที่เราประสบความสุข
บ้ าง และพยายามมองหาสิ่งดีในบรรดาสิ่ งร้ าย ๆ ทังหลาย
้
ทัง้ ยังกล่าวถึงการมองโลกในแง่ดีกับ
ความคาดหวังนัน้ คล้ ายกัน คนที่ หวังว่าตนเองจะเป็ นคนเก่ง มี โอกาสที่จ ะประสบความสาเร็ จ
ความคาดหวังในแง่บวกจึงมักจะเกิดขึ ้นในใจผู้ที่มองโลกในแง่ดี มีตวั อย่างมากมายชีช้ ดั ว่าการ
มองโลกและคาดหวังในแง่บวกเป็ นแรงกระตุ้นให้ บคุ คลใช้ ความพยายามจนประสบความสาเร็จ
ปริญญา ตันสกุล (2543) ได้ ให้ ความหมายการมองโลกในแง่ดีวา่ หมายถึง การมี
ทัศนคติ ที่ดีทงต่
ั ้ อตนเองและผู้อื่น เพื่อช่วยค ้าจุนความสมดุลทางอารมณ์ ความรู้สึกกับการนึกคิด
ของตนและของผู้อื่นไว้ ในทางที่จะนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์พลังอานาจในตนเองเพื่อการสร้ างตนและ
สร้ างโลก ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในทุกย่างก้ าวของชีวิต
ยุทธนา ภาระนันท์ (2551) กล่าวว่า การมองโลกในแง่ดีเป็ นความสามารถในการ
คาดหวังผลลัพธ์ที่ดีท่ามกลางอุปสรรคปั ญหา เป็ นมุมมองที่เชื่อว่าโลก บุคคล และเหตุการณ์ นนมี
ั้
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ดีตอ่ กันจึงย่อมเกิดผลอันดีในที่สดุ
กล่าวโดยสรุป การมองโลกในแง่ดี หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความคาดหวัง
ใน ทางบวกว่าจะมีประสบการณ์ ที่ดีในอนาคตอย่างมีเหตุผล ตามสภาพความเป็ นจริ ง ไม่ว่าจะ
ประสบอุปสรรคที่ มากน้ อยเพียงใด ก็สามารถจะเผชิญอุ ปสรรคนันได้
้ ด้วยความมัน่ ใจในตนเอง
ควบคุมตนเอง มุง่ แก้ ปัญหาและอธิบายถึงเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ไปในทางที่ดีได้
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2.3.3.2 องค์ ประกอบของการมองโลกในแง่ ดี
Seligman (1998) ได้ เสนอรู ป แบบการอธิ บ ายตนเอง (Explanatory style) ใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชีวิตของบุคคล จากการบรรยายตนเองสามารถบ่งบอกได้ ว่าบุคคล
นัน้ มีมุมมองชีวิตในลักษณะไหน เป็ นการมองโลกในแง่ดีหรื อการมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งเป็ นสิ่งที่
สาคัญในการกาหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งรูปแบบของบุคคลต่าง ๆ ประกอบด้ วยมิติที่สาคัญ 3
มิติ ดังนี ้
1. ความคงทนถาวร (Permanence) เป็ นรู ปแบบการอธิบายตนเองโดยบุคคลมี
ความเชื่อว่า สาเหตุของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นนัน้ เป็ นสาเหตุที่เกิดขึน้ ถาวร (Permanence)
หรื อเป็ นสาเหตุที่เกิดขึ ้นชัว่ คราว (Temporary) ลักษณะการอธิบายในรูปแบบความเชื่อว่า สิ่งที่เป็ น
สาเหตุตามมิตนิ ี ้เป็ นเรื่ องกาลเวลาว่า มีความคงทนถาวรหรื อไม่ ซึง่ จะแตกต่างกันระหว่างคนที่มอง
โลกในแง่ดีและคนที่มองโลกในแง่ร้าย ตามลักษณะเหตุการณ์ดงั นี ้
เหตุการณ์ที่ดี : คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าสิ่งที่ดีๆ ที่เกิ ดขึ ้นกับตนเองมาก
จากสาเหตุที่คงทนถาวร เช่น คุณลักษณะและความสามารถ แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเชื่อว่าสิ่ง
ที่ดี ๆ ที่เกิดขึ ้นกับตนเองนัน้ เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นชัว่ คราว เช่น สภาวะอารมณ์และความพยายาม ดังนัน้
บุคคลกลุ่มที่มองโลกในแง่ร้ายอาจจะล้ มเลิกเมื่อประสบความสาเร็ จ เนื่องจากเชื่อว่าความสาเร็ จ
เป็ นเรื่ องของความบังเอิญ
เหตุการณ์ที่ไม่ดี : คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าสาเหตุที่เกิดสิ่งไม่ดีกบั ตนเอง
นันเป็
้ นสิ่งที่เกิดขึ ้นชัว่ คราว ทาให้ กลุ่มบุคคลนี ้ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะ
ยอมแพ้ ต่ออุป สรรคได้ อย่างง่ ายดายเพื่ อเชื่ อว่าสิ่ง ที่ ไม่ดีที่ เกิ ดขึน้ กับ ตนเองนัน้ จะเกิ ดขึน้ ถาวร
ตลอดไป
2. ความเป็ นตนเอง (Personalization) เป็ นรูปแบบการอธิบายตนเองที่บคุ คลเชื่อ
ว่าสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นกับตนเองนันเกิ
้ ดมาจากตนเอง (Internal) หรื อเกิดมาจากสาเหตุ
ภายนอกตนเอง (External) หรื อบุคคลอื่น โดยที่ลกั ษณะการอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์ ต่าง ๆ
ตามมิตจิ ะแตกต่างกันระหว่างคนที่มองโลกในแง่ดีและคนที่มองโลกในแง่ร้าย ดังนี ้
เหตุการณ์ ที่ดี : คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าตนเองเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เกิด
เหตุการณ์ที่ดี แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่ดีเกิดจากคนอื่นหรื อสถานการณ์อื่น
เหตุการณ์ที่ไม่ดี : คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าสาเหตุที่ทาให้ เ กิดเหตุการณ์
ไม่ดีกบั ตนเองนันเป็
้ นสิ่งที่เกิดขึ ้นจากบุคคลอื่นหรื อสถานการณ์ภายนอกอื่น เพื่อที่บุคคลนันจะได้
้
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ไม่สญ
ู เสียความภาคภูมิใจในตนเอง แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะตาหนิตนเองว่าสาเหตุที่เกิดสิ่งไม่
ดีขึ ้นนันมาจากตนเอง
้
ดังนันเมื
้ ่อประสบความล้ มเหลวจะก่อให้ เกิดความรู้สึกด้ อยค่าในตนเอง
3. ความครอบคลุม (Pervasiveness) เป็ นรูปแบบการอธิบายตนเองที่บุคคลเชื่อ
ว่ า สาเหตุ ข องสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ ตนเองนั น้ มี ค วามเฉพาะ (Specific) หรื อ เป็ นสิ่ ง สากลทั่ ว ไป
(Universal) โดยที่ลกั ษณะการอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ตามมิตนิ ี ้จะแตกต่างกันระหว่าง
คนที่มองโลกในแง่ดีและคนที่มองโลกในแง่ร้าย ดังนี ้
เหตุการณ์ ที่ดี : คนที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่อว่าสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ ้นกับตนเองเป็ น
สิ่งสากลทัว่ ไป แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเชื่อว่าสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ ้นนันมี
้ สาเหตุที่เกิดจากปั จจัยที่มี
ความเฉพาะ
เหตุก ารณ์ ที่ ไม่ดี : คนที่ ม องโลกในแง่ ดี จ ะเชื่ อว่าสิ่ง ที่ เลวร้ ายที่ เกิ ด ขึน้ กับ
ตนเองนัน้ เป็ นสาเหตุที่เกิดขึ ้นเฉพาะกับเหตุการณ์นนเท่
ั ้ านัน้ แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายจะเชื่อว่าสิ่ง
ที่เลวร้ ายที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นสาเหตุที่สากลทัว่ ไป เกิดขึ ้นทุกโอกาส
Luthans (2005) ได้ สรุปลักษณะของการมองโลกในแง่ดีไว้ ดังนี ้
1. การมองโลกในแง่ดีเป็ นธรรมชาติของมนุษย์และเป็ นลักษณะที่ดีในตัวมนุษย์
2. การมองโลกในแง่ดีเป็ นความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคคลมีระดับการมอง
โลกในแง่ดีที่แตกต่างกัน และการมองโลกในแง่ดีเป็ นความแตกต่างในเรื่ องความคิดของบุคคลที่
คาดถึ ง ผลลั พ ธ์ ใ นอนาคต (Expectation) หรื อ เป็ นการให้ เหตุ ผ ล (Causal attribution) กั บ
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับตนเองซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน นอกจากนัน้ ลักษณะของการ
มองโลกในแง่ดียงั เป็ นสภาวะ (State like) ของบุคคล (Porter, Bigley, & Steers, 2003) ซึ่งบุคคล
สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาลักษณะการมองโลกในแง่ดีได้
รูปแบบในการอธิบายสถานการณ์ ของบุคคล (Explanatory style) สามารถแบ่ง
องค์ประกอบเป็ น 3 มิติ ดังนี ้
1. มิตสิ าเหตุ (Internality Dimension) แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
(1) การอนุมานสาเหตุจากภายใน (Internal) หมายถึง การอธิบายสาเหตุว่า
สถานการณ์นนเกิ
ั ้ ดจากตนเองหรื อเกี่ยวข้ องกับตนเอง
(2) การอนุมานสาเหตุจากภายนอก (External) หมายถึง การอธิบายสาเหตุ
ว่าสถานการณ์นนเกิ
ั ้ ดจากสิ่งแวดล้ อมรอบข้ างหรื อเกิดจากบุคคลอื่น
2. มิตคิ วามสม่าเสมอ (Stability Dimension) แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
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(1) ความไม่สม่าเสมอ (Unstable) หมายถึง การอธิบายสาเหตุที่ทาให้ เกิด
สถานการณ์นนว่
ั ้ าจะเกิดขึ ้นเพียงชัว่ ระยะเวลาหนึง่
(2) ความสม่ า เสมอ (Stable) หมายถึ ง การอธิ บ ายสาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด
สถานการณ์ นั น้ ว่ า จะคงอยู่ เป็ นระยะเวลานาน และส่ ง ผลกระทบต่ อ การด ารงชี วิ ต ของตน
ตลอดเวลา
3. มิตกิ ารแผ่ขยาย (Globality Dimension)
(1) ความจ าเพาะกรณี (Specific) หมายถึง การอธิ บายสาเหตุที่ทาให้ เกิ ด
สถานการณ์นนว่
ั ้ ามีผลกระทบเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
(2) ความไม่จาเพาะกรณี (Global) หมายถึง การอธิ บายสาเหตุที่ทาให้ เกิด
สถานการณ์นนว่
ั ้ าจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์อื่น ๆ ด้ วย
2.3.3.3 การวัดการมองโลกในแง่ ดี
Seligman (1990) กล่าวว่า รู ปแบบการอธิบาย ตนเองเพื่อการมองโลกในแง่ดีมี
วิธีการวัด 2 วิธี คือ
1. การใช้ วิธีการอนุมานสาเหตุ ได้ แก่
1.1 แบบสอบถามรู ป แบบการอนุ ม านสาเหตุ (The Attributional Style
Questionnaire: ASQ) เป็ นวัดที่สร้ างเพื่อใช้ ในการวัดรูปแบบการอธิบายสาเหตุในสถานการณ์ตา่ ง
ๆ ซึ่งมีสถานการณ์สมมติทงหมด
ั้
12 สถานการณ์ ประกอบด้ วยสถานการณ์ ทางบวกและทางลบ
อย่างละ 6 สถานการณ์ ซึ่งในแต่ละสถานการณ์จะประกอบด้ วย 3 มาตรวัด โดยวัด 3 มิติ คือ มิติ
แหล่งกาเนิดของสาเหตุ มิติความสม่ าเสมอ และมิ ติทั่วไป ในแต่ละสถานการณ์ จะมีคาถามให้
ตอบ 4 ข้ อ ย่อ ย ดัง นี ้ ข้ อ 1 ถามสาเหตุห ลักของเหตุการณ์ (ไม่น ามาคิด คะแนน) ข้ อ 2-4 ถาม
เกี่ยวกับสาเหตุของสถานการณ์นนใน
ั ้ 3 มิติ การคิดคะแนนจะแยกกันระหว่างสถานการณ์ทางบวก
และสถานการณ์ทางลบ โดยแบ่งเป็ นคะแนนเฉลี่ยในแต่ละมิติ คะแนนรวมทางบวก (Composite
Positive: CP) คะแนนรวมทางลบ (Composite Negative: CN) และคะแนนรวม (CP-CN:
CPCN)
1.2 มาตรวั ด การมองโลกในแง่ ดี (Optimistic’s Scale) ใช้ ส าหรั บ วั ด
คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย การมองโลกจากรู ป แบบการอธิ บ ายสถานการณ์ ทางบวกและทางลบ
ประกอบด้ วยคาถามเกี่ยวกับสถานการณ์ ประจาวัน จานวน 48 ข้ อ แบ่งเป็ นสถานการณ์ทางบวก
และทางลบอย่างละ 24 ข้ อ โดยแบ่งเป็ นข้ อที่วดั ในมิติแหล่งกาเนิดของสาเหตุ มิติความสม่าเสมอ
และมิติทั่วไปอย่างละ 16 ข้ อ ลักษณะการตอบคาถามเป็ นลักษณะเลือกตอบแต่ละสถานการณ์
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ประกอบด้ วย 2 ตัวเลือก ให้ ผ้ ตู อบทาเครื่ องหมายกากบาทลงในข้ อที่ตรงกับความรู้สึกของตนมาก
ที่สดุ การให้ คะแนนจะให้ คะแนนรายข้ อ แต่ละข้ อจะมีคะแนนเป็ น 0-1 คะแนน ขึ ้นอยู่กบั ว่า ผู้ตอบ
จะเลือกตอบข้ อใด คะแนนจะถูกรวมเป็ นรายมิติ คะแนนรวมในสถานการณ์ทางบวก คะแนนรวม
ในสถานการณ์ทางลบ และผลรวมของคะแนนทังฉบั
้ บเกิดจากการนาคะแนนรวมจากสถานการณ์
ทางบวกลบด้ วยสถานการณ์ ทางลบ ถ้ าผู้ตอบมีคะแนนสูง หมายถึงเป็ นผู้ที่มีรูปแบบการอธิบาย
การมองโลกในแง่ดี คะแนนต่า หมายถึงเป็ นผู้มองโลกในแง่ร้าย
2. การใช้ การวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาค าพู ด (The Content Analysis of Verbatim
Explanation: CAVE) เป็ น วิ ธี ก ารศึก ษาแบบย้ อ นเวลา เหมาะส าหรั บ บุค คลที่ ไม่ ต้ อ งการตอบ
หรื อไม่สามารถ ตอบแบบสอบถามได้ การศึกษาโดยใช้ CAVE สิ่งจาเป็ นคือ
2.1 เครื่ องมื อที่ เป็ น ตัวอย่างของคาพูด อาจได้ ม าจากการบันทึกประจ าวัน
จดหมาย หนังสือ เป็ นต้ น
2.2 การฝึ กตัดสินใจที่ จะสกัดตัวอย่างคาพูดทัง้ หมดของเหตุการณ์ ซึ่งได้ มี
การ อธิบายสาเหตุไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.3 ผู้ประเมินที่เป็ นอิสระจากกัน 3 คน ซึ่งจะประเมินการอธิบายสาเหตุด้วย
มาตรวัด 7 ระดับ (เหมื อน ASQ) ในแต่ละมิ ติของรู ป แบบการอธิ บาย มี การนาวิธี นีม้ าใช้ อย่าง
หลากหลาย มีค่าความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินสูง ฝึ กง่าย และเพื่อเพิ่มความเที่ยงตรง ผู้ประเมิน
ต้ องเป็ นอิสระต่อกัน และต้ องดูเพียงข้ อความที่กาหนดมาให้ เท่านัน้
2.3.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการมองโลกในแง่ ดี
H. S. Lee et al. (2008) ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของการฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากของผู้หญิงชาวเกาหลีที่อพยพไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยเป็ นการวิจยั เชิงสารวจที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติและตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม เช่น ความภาคภูมิใจในตนเอง การมอง
โลกในแง่ดี ความเคร่ งในศาสนา การพึ่งพากันระหว่างวัฒ นธรรม และความเชื่อในการศึกษาใน
ระดับสูงขึ ้นของประชากรผู้สงู อายุเพศหญิงชาวเกาหลีจานวน 200 คน และลูกสาวของเขาเหล่านัน้
จานวน 170 คน ในหลายชุมชนที่มีประสบการณ์ในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลาบากในชีวิต
ซึ่งพบว่า การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติมีความสัมพันธ์กบั การมองโลกในแง่ดีของทังมารดาและลู
้
กสาว
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.473, .525 ตามลาดับ) สาหรับการศึกษาในประเทศไทย
สุมาลินี มธุรพจน์พงศ์ (2555) ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมองค์การเชิงบวก รวมทัง้ ความหวัง การ
มองโลกในแง่ดี และการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติ ต่อผลของพฤติกรรมในที่ทางานของพนักงาน รวมทัง้
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ผลงาน ความพึงพอใจในงาน ความสุขในการทางาน และความผูกพันกับองค์การ โดยกลุ่มใช้
ตัวอย่างจานวน 235 คน ซึ่งเป็ นคนทางานในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตงแต่
ั ้ 18-60 ปี ที่ทางานอยู่
ในที่ทางานปั จจุบนั ไม่ต่ากว่า 1 ปี โดยผลการศึกษาพบว่า ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และการ
ฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ มีสหสัมพันธ์กับพฤติกรรมของพนักงาน ความหวัง สามารถทานายความพึง
พอใจในงาน ความสุขในการทางาน และความผูกพันกับองค์การ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติสามารถ
ทานายผลงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การ ตรงกันข้ ามกับการมองโลกในแง่
ดีไม่สามารถทานายผลของพฤติกรรมในที่ทางานของพนักงานได้ แต่ภายใต้ ผลการศึกษานี ้ พบว่า
การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกตินนั ้ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการมองโลกในแง่ดีอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.1 (r=.70) นอกจากนี ้ยังพบการศึกษาที่มีความใกล้ เคียงกันของ วรุณกันยา คุณากร
วิ รุฬ ห์ (2556) ที่ ไ ด้ ท าการศึก ษาเกี่ ย วกับ การมองโลกในแง่ ดี แ ละการเห็ น คุณ ค่ า ในตนเองที่
พยากรณ์ความสามารถในการเผชิญและฝ่ าฟั นอุปสรรคของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐ
3 แห่ง จานวน 390 คน พบว่า การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
เผชิญ และฝ่ าฟั นอุปสรรคของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r=.377) นอกจากนันยั
้ งพบว่า การมองโลกในแง่ดีในด้ านการคาดหวังเชิงบวกและด้ าน
การกากับ ตนเองสามารถร่ วมกันพยากรณ์ ความสามารถในการเผชิญ และฝ่ าฟั นอุป สรรคของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐได้ ร้ อยละ 17.2
2.3.4 การจัดแจงในงาน (Job Crafting)
2.3.4.1 ความหมายของการจัดแจงในงาน
Wrzesniewski and Dutton (2001) ก ล่ าวว่ า ก ารจั ด แ จ งใน งาน คื อ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและความรู้ความเข้ าใจในงานที่ทาของบุคคล หรื อการเปลี่ยนแปลงต่อ
สิ่งที่ความสัมพันธ์กบั ขอบเขตของการทางานของบุคคลนัน้
Berg et al. (2008) ให้ ความหมายของการจั ด แจงในงานว่ า เป็ นการริ เริ่ ม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ วยตนเองของพนักงาน ในการมีส่วนร่ วมกับการกาหนดเป้าหมายและ
แนวทางในการทางานผ่านความชื่นชอบ แรงจูงใจ และความต้ องการของตน
Parker and Ohly (2008) กล่ า วว่ า การจั ด แจงในงานคื อ การที่ พ นั ก งาน
กระตือรื อร้ นที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ วยการออกแบบงานของตนเอง ด้ วยการเลือกงาน
การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเนื ้อหาของงานที่มีความแตกต่ างไปจากเดิม และการกาหนดเป้าหมาย
ให้ กบั งานของตนเอง
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Grant and Parker (2009) ได้ ให้ ค วามหมายของการจัด แจงในงานไว้ ว่าเป็ น
แนวความคิดที่พนักงานสามารถสร้ างการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกต่องานของตนเอง ด้ วยการพัฒนา
จากสิ่งที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั โดยทาจากบนลงล่างในกระบวนการออกแบบงาน
Berg, Dutton, and Wrzesniewski (2013) ได้ อธิ บ ายความหมายของการ
จัดแจงในงานว่า เป็ นกระบวนการของพนักงานในการกาหนดและทบทวนการออกแบบงานของแต่
ละบุคคลให้ อยู่ในรู ปแบบที่มี ความหมายส่วนตัว ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงเหล่านีใ้ นที่ สุดจะมีผลต่อ
คุณ ค่ า ของงาน โดยพนั ก งานจะเชื่ อ ว่ า งานที่ ท านั น้ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะสามารถท าให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่มีความสาคัญได้
กล่าวโดยสรุปได้ ว่า การจัดแจงในงาน หมายถึง การที่พนักงานแสดงพฤติ กรรม
เชิงรุ กในการมีส่วนร่ วมกาหนดเป้าหมายในการทางาน ออกแบบงานและปรับเปลี่ยนทรัพยากร
หรื อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับขอบเขตงานของตนเองให้ พฒ
ั นาขึ ้นจากสิ่งที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของงาน
2.3.4.2 การวัดการจัดแจงในงาน
Tims et al. (2012) ได้ พฒ
ั นาและตรวจสอบแบบวัดการจัดแจงในงาน โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 3 ครัง้ ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ รวมกลุ่มตัวอย่างทังหมดจ
้
านวน 1,181 คน ใน
การศึกษาครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ซึ่งแบบวัดการจัดแจงในงานของประเทศเนเธอร์ แลนด์ (Dutch Job
Crafting Sale: JCS) นี ้ ได้ รับการพัฒนาและทดสอบองค์ประกอบเชิงโครงสร้ าง ความเชื่อมัน่ และ
ความเที่ ยงตรง ส่วนความเที่ ยงตรงตามเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ องของ JCS ได้ ถูกทาการตรวจสอบใน
การศึกษาครัง้ ที่ 3 ซึ่งผลการวิจยั พบว่า การจัดแจงในงานแบ่งออกได้ เป็ น 4 องค์ประกอบคือ การ
เพิ่มทรัพยากรในการทางานทางสังคม การเพิ่มทรัพยากรในงานเชิงโครงสร้ าง ความต้ องการงานที่
ท้ าทายมากขึ ้น และการลดความต้ องการที่จะขัดขวางงาน โดยมีข้อคาถามจานวน 21 ข้ อคาถาม
ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เริ่มตังแต่
้ 1 หมายถึง ไม่เคย (Never) ไป
จนถึง 5 หมายถึง บ่อยครัง้ (Often) มีค่าความเชื่อมั่นในแต่ละองค์ประกอบเท่ากับ .73, .76, .77
และ .75 ตามลาดับ
ซึ่งการวัดการจัดแจงในงานในการศึกษาครัง้ นี ้นัน้ ผู้วิจยั ได้ ทาการแปลและเรี ยบ
เรี ยงข้ อคาถามจากแบบวัดการจัดแจงในงานของ Tims et al. (2012) นามาใช้ ในการวัดโดยมีข้อ
คาถามจานวน 21 ข้ อ และปรับข้ อคาถามให้ เข้ ากับกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษา
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2.3.5 สติ (Mindfulness)
2.3.5.1 ความหมายของสติ
จุดกาเนิดของคาว่า “สติ” นัน้ ได้ มีการอธิ บายและพูดถึงกันมานานแล้ วในพุทธ
ศาสนาซึ่งมีมากว่า 2500 ปี โดยในทางพุทธศาสนา สติ หมายถึง ความระลึกได้ ความระมัดระวัง
ตื่นตัวต่อหน้ าที่ ภาวะที่พร้ อมอยู่เสมอในการคอยรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง และตระหนักว่า
ควรปฏิ บัติต่อสิ่ งนัน้ ๆ อย่างไร สติเป็ น ตัวควบคุม ตรวจตรากระแสการรับ รู้ ความนึก คิด และ
พฤติกรรมทุกอย่างให้ อยู่ในแนวทางที่ต้องการ คอยกากับจิตไว้ กบั อารมณ์ที่ต้องการ ลักษณะการ
ทางานโดยทัว่ ไปของสตินนคื
ั ้ อ การไม่ปล่อยใจให้ เลื่อนลอย ไม่ปล่อยอารมณ์ให้ ผ่ านไปเรื่ อยเปื่ อย
หรื อไม่ปล่อยความนึกคิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ตา่ ง ๆ
Nyanaponika (1972, p. 5) ได้ อธิบายถึง สติ ว่า เป็ นการตระหนักรู้ที่ชดั เจนและ
เป็ นหนึง่ เดียวของสิ่งที่เกิดขึ ้นจริงกับตัวเรา และในตัวเราในขณะที่มีการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
Hahn (1976, p. 11) กล่าวว่า สติ หมายถึง การรักษาจิตสานึกของคนที่มีชีวิตอยู่
กับความเป็ นจริงในปัจจุบนั
Kabat-Zinn (1990) ได้ ให้ ความหมายของสติว่า เป็ นการเพ่งจุดสนใจไปที่ใดที่
หนึง่ อย่างมีเป้าหมายอยูท่ ี่ขณะปั จจุบนั โดยไม่มีการตัดสิน เป็ นวิถีการมองอย่างลึกเข้ าไปในความ
เป็ นตัวตนและเข้ าใจตนเองอย่างถ่องแท้ สติเป็ นตัวพาให้ เกิดความเข้ าใจและการเยียวยา สติเพิ่ม
พลังแห่งความเป็ นอิสระในระบบการคิด
ส่ ว น Mikulas (1990, pp. 154-155) กล่ า วว่ า สติ หมายถึ ง การตระหนั ก รู้
(Awareness) ซึ่งการตระหนักรู้ไม่ได้ หมายถึงการคิด แต่หมายถึงการรู้ถึงความคิดจากการสังเกต
ความคิดที่เกิดขึ ้น โดยไม่มีการคิดต่อเนื่องเพิ่มเติม เพียงแต่ดไู ปตามความคิดที่เกิดขึ ้น
กล่าวโดยสรุป สติ ในความหมายที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ การที่บคุ คลตระหนัก
ได้ จริ งถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นทังภายในและภายนอกตนเอง
้
โดยเพ่งจุดสนใจไปที่ใดที่หนึ่งอย่าง
มีเป้าหมายอยู่ที่ขณะปั จจุบนั ไม่มีการคิดต่อเนื่องเพิ่มเติม ไม่ตดั สินจากทัศนคติตอ่ ประสบการณ์
เหล่านัน้
2.3.5.2 องค์ ประกอบของสติ
Kabat-Zinn (1990) กล่าวว่า สติ ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ การ
ใส่ใจอยู่กบั ปั จจุบนั (Attention to the Present) และทัศนคติของการยอมรับ (Acceptance) ในสิ่ง
ที่เป็ นไป ในปั จจุบนั นอกจากนีย้ ังมีเอกสารทางวิชาการอีกจานวนมากที่ให้ คาจากัดความ และ
อธิบายถึงองค์ประกอบของสติไว้ หลากหลายแตกต่างกัน แต่ก็พบว่าการใส่ใจอยู่กบั ปั จจุบนั และ
การยอมรับสิ่งที่เป็ นไปในปั จจุบนั ถือเป็ นองค์ประกอบ 2 ส่วนหลักที่มีความสอดคล้ องกับเอกสาร
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ทางวิ ช าการอื่ น ๆ ซึ่ ง อธิ บ ายถึ ง การฝึ กสติ (Bishop et al., 2004) โดยมี ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
องค์ประกอบทัง้ 2 ส่วนดังนี ้
2.3.5.2.1 ความใส่ใจอยูก่ บั ปัจจุบนั (Attention to the present)
ความใส่ใจอยู่กับปั จจุบนั ในโปรแกรมการฝึ กสติพื น้ ฐาน (Mindfulness-Based
Stress Reduction or MBSR) จะเกี่ยวข้ องกับการตระหนักรู้เกี่ยวกับจานวนของปรากฏการณ์ แต่
ละอย่างที่เกิดขึ ้นและดาเนินไปในปั จจุบนั ซึ่งมีความแตกต่างกัน ประกอบด้ วย การหายใจ การรับรู้
ทางกาย การเคลื่อนไหว เสียง รส การรับรู้ สมั ผัส และความคิด เป็ นต้ น ซึ่งการตระหนักรู้ เกี่ยวกับ
ลมหายใจจะเป็ นหัวใจสาคัญของการฝึ ก สติ (Bishop et al., 2004) โดยการตระหนักรู้เกี่ยวกับลม
หายใจจะถูกใช้ เพื่อทาให้ เกิดการรับรู้ ความรู้สึกทางร่างกายและจะเป็ นการดึงความสนใจกลับมา
อยู่ กั บ ปั จจุ บั น (Attention to the Present) และเฝ้ า สั ง เกตไปเรื่ อ ย ๆ (Kabat-Zinn, 1990)
ตัวอย่างเช่น ขณะที่ผ้ รู ับการฝึ กนัง่ สมาธิ และมีการกาหนดลมหายใจให้ อยู่กบั ปั จจุบนั แต่บางครัง้
อาจคิดถึงเรื่ องต่าง ๆ เข้ ามา เช่น คิดถึงเรื่ อ งที่บ้าน ที่ทางาน ณ จุดนี ้จะต้ องดึงความสนใจและสติ
กลับมาอยู่ที่การกาหนดลมหายใจทันทีและทาเช่นนี ้ไปเรื่ อย ๆ เมื่อความตังใจเปลี
้
่ยนไปต้ องรับรู้ให้
ทัน และต้ องดึงกลับมากาหนดลมหายใจอีกครัง้ ให้ ได้ โดยเร็ว ในวิธีนี ้เป็ นการฝึ กการควบคุม ความ
ใส่ใจอยู่กบั ปั จจุบนั ตลอดเวลา ความใส่ใจต่อความรู้สึกทางกายที่เพิ่มมากขึ ้นจะถูกสอนในรูปแบบ
กิ จกรรม Body Scan ซึ่งจะท าให้ ผ้ ูรับการฝึ กมุ่งความสนใจไปที่ จุดใดจุดหนึ่งของร่ างกายและ
สัง เกตความรู้ สึกที่ ส ามารถตรวจจับ ได้ โดยอยู่กับ ความรู้ สึก นัน้ ให้ ใกล้ ที่ สุด เท่าที่ จ ะเป็ นไปได้
(Kabat-Zinn, 1990) เช่น ระหว่างที่ทาการสารวจร่ างกายผู้ฝึกอาจจะบอกให้ มุ่งความสนใจไปที่
นิ ้วเท้ าของผู้รับการฝึ กให้ สังเกตความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นว่าจะเป็ นความรู้สึก กด อุ่น ชื ้น เสียว ชา หรื อ
แม้ กระทัง่ การไม่ร้ ูสกึ อะไรก็ตาม กระบวนการนี ้จะทาซ ้าให้ ทวั่ ร่างกายเพื่อที่จะให้ มีความตระหนักรู้
เกี่ยวกับร่างกายให้ เต็มที่
2.3.5.2.2 การยอมรับในสิ่งที่เป็ นไปในปัจจุบนั (Acceptance)
องค์ ป ระกอบอี ก ส่ว นหนึ่ ง ของโปรแกรมการฝึ ก สติ พื น้ ฐาน (MBSR) คื อ การ
ยอมรับสิ่งที่เป็ นไปในปั จจุบนั ซึ่งจะเกี่ยวกับการพัฒนามุมมองและความรู้สึกขณะปั จจุบนั โดยไม่
มีการตัดสิน (Kabat-Zinn, 1990) ในอีกแง่หนึ่งผู้รับการฝึ กจะถูกสอนให้ สงั เกตว่าเกิดอะไรขึ ้นกับ
ปั จจุบนั โดยที่ไม่ต้องประเมินค่าว่า เป็ นเรื่ องที่มีความรู้สึก สุข เศร้ า สงบ กลัว หรื อความรู้สึกใด ๆ
ก็ตาม ซึ่งกระบวนการประเมินค่านัน้ จะติดเป็ นนิสยั อยูใ่ นตัวบุคคล ตัวอย่างของการฝึ กทักษะนี ้จะ
สังเกตอาการคัน หรื ออาการปวดระหว่างที่นงั่ สมาธิ และนัง่ อยู่กบั ประสบการณ์เหล่านันให้
้ ได้ นาน
กว่าที่เคยเป็ น จากการตอบสนองอัตโนมัติ หรื อความเคยชินอาจจะให้ ประสบการณ์ที่ร้ ูสึกไม่ชอบ
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ไม่สุขสบาย และมีการตอบสนองโดยการเกา หรื อการเปลี่ยนท่า เป็ นต้ น การที่นงั่ อยู่กบั ความรู้สึก
ที่ เกิ ดขึน้ โดยที่ ไม่มี การตัด สิ น จะเป็ น การส่ง เสริ ม ให้ เกิ ด การตระหนัก รู้ ในตนเอง (Kabat-Zinn,
1990) แนวคิดเกี่ ยวกับการยอมรับในสิ่งที่ เป็ นไปในปั จจุบันจะถูกนามาใช้ ทางกระบวนการคิด
ระหว่างการทาสมาธิเพื่อการฝึ กสติ ผู้รับการฝึ กจะถูกสอนให้ พิจารณาเกี่ยวกับการทางานของจิต
ว่าเป็ นกระแสของความคิดที่ต่อเนื่ องไม่มี วันหยุด การพัฒ นาการยอมรับถูกอธิ บายว่าเป็ นการ
เรี ยนรู้ที่จะยอมให้ ความคิดเกิดขึ ้นด้ วยตัวของมันเองโดยที่จะไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงและปล่อย
ให้ เป็ นไปอย่างที่ควรจะเป็ น ซึง่ ถือว่าเป็ นการฝึ กทักษะการยอมรับในการฝึ กสติ
2.3.5.3 การวัดสติ
Brown and Ryan (2 0 0 3 ) ได้ พั ฒ น าแ บ บ วั ด ส ติ (the Mindful Attention
Awareness Scale: MAAS) แบบวัดนีม้ ีข้อคาถามจานวน 15 ข้ อคาถาม ซึ่งสร้ างเป็ นแบบวัดเจต
คติ ต ามวิ ธี ข องลิ เ คอร์ ท (Likert’s scale) 6 ระดับ เริ่ ม ตัง้ แต่ 1 หมายถึ ง เกื อ บจะตลอดเวลา
(almost always) ไปจนถึง 6 หมายถึง แทบจะไม่เคยเลย (almost never) โดยคะแนนที่สงู จะแสดง
ถึงการมีสติมาก
Walach, Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht, and Schmidt (2 0 0 6 ) ไ ด้
พัฒ นาแบบวัดสติ (Freiburg Mindfulness Inventory: FMI) ที่มีข้อคาถามจานวน 14 ข้ อคาถาม
ซึ่งเป็ นการวัดประสบการณ์ เกี่ยวกับสติของแต่ละบุคคล แบบวัดนี ้ไม่มีการแบ่งองค์ประกอบ และ
แปลผลโดยใช้ คะแนนรวมจากทุกข้ อคาถาม ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงหมายความว่ามีระดับของสติสงู
Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, and Laurenceau (2007) ได้ พัฒ นาแบบ
วัดสติฉบับปรับปรุ ง (the revised Cognitive and Affective Mindfulness Scale: CAMS-R) โดย
ทาการทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยจานวน 548 คน โดยสร้ างเป็ นแบบวัดเจตคติตามวิธีของ
ลิเคอร์ ท (Likert’s scale) 4 ระดับ เริ่ มตังแต่
้ 1 หมายถึง ไม่ค่อย/ไม่ใช่ทงหมด
ั้
(Rarely/Not at all)
ไปจนถึง 4 หมายถึง เกือบจะตลอดเวลา (almost always) มีข้อคาถามจานวน 12 ข้ อแบ่งออกเป็ น
4 มิติ คือ ความใส่ใจ การมุง่ เน้ นกับปัจจุบนั การตระหนักรู้ และการยอมรับ
ชัชวาลย์ ศิลปกิจ อรวรรณ ศิลปกิจ และ ภัทราพร วิสาจันทร์ (2554) ได้ พัฒนา
แบบวัด Philadelphia Mindfulness Scale ฉบับ ภาษาไทย (PHLMS_TH) ที่ แ ปลจากแบบวัด
Philadelphia Mindfulness Scale: PHLMS ของ Cardaciotto et al. (2008) ตามแนวคิ ด ของ
Kabat-Zinn (2003) และ Bishop et al. (2004) มีข้อคาถามจานวน 20 ข้ อ จาก 2 องค์ประกอบ
คือ การตระหนักรู้ และการยอมรับ มีลกั ษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale)
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ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัย เลื อ กใช้ แ บบวัด Philadelphia Mindfulness Scale
ฉบับภาษาไทยของ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ อรวรรณ ศิลปกิจ และ ภัทราพร วิสาจันทร์ (2554) มาใช้ ใน
การศึกษา เนื่ องจากมี ความสอดคล้ องกับนิยามที่ได้ กาหนดไว้ และแบบวัดได้ ถูกทดลองใช้ งาน
ภายใต้ บริบทการทางานในประเทศไทยมาแล้ ว
2.3.5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสติ
Shapiro and Carlson (2009) ได้ พ บ ใน การศึ ก ษ าของต น เองว่ า ส ติ มี
ความสัมพันธ์ กับความรู้ ความเข้ าใจที่ดีขึ ้นและการจัดการกับปั ญหาทางอารมณ์ ส่วนการศึกษา
ของ Chavers (2013) ได้ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ ความสัม พันธ์ ระหว่างจิ ตวิญ ญาณ ศาสนา สติ
บุคลิกภาพ และการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 208 คน ที่มีอายุมากกว่า 22
ปี พบว่า บุคลิกภาพ สติ จิตวิญญาณ และความยึดมัน่ ในศาสนา สามารถร่วมกันพยากรณ์การฟื น้
คืนสู่สภาวะปกติได้ ถึงร้ อยละ 73 (Adjusted R2 =.730) นอกจากนี ้ Keye and Pidgeon (2013) ที่
ได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ สติ และการ
รับรู้ ความสามารถของตนเองในด้ านวิชาการ โดยทาการศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยจานวน
141 คน ผลการวิจยั พบว่า การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสติอย่างมี นยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 (r=.67) อีกทัง้ สติ สามารถพยากรณ์ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติได้ ร้อยละ 44
รวมไปถึง สติและการรับรู้ความสามารถของตนเองในด้ านวิชาการ สามารถร่วมกันพยากรณ์การ
ฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติได้ ถึงร้ อยละ 60
ทฤษฎีระบบ
ความหมายของทฤษฎีระบบ
ประชุม รอดประเสริ ฐ (2543) ได้ ให้ รายละเอียดของระบบไว้ ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ
ความหมายที่ เป็ นนามธรรม และรู ปธรรม โดยความหมายที่ เป็ นนามธรรมของระบบ หมายถึง
วิ ธี ก าร (Method) การปฏิ บั ติ ง านที่ มี รู ป แบบและขั น้ ตอนที่ ไ ม่ ต ายตั ว อาจผั น แปรตาม
สภาพแวดล้ อมและปั จจัยที่กาหนดให้ ส่วนความหมายที่เป็ นรูปธรรม หมายถึง สรรพสิ่ง (Entity) ที่
ประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ และพึ่งพาอาศัยกัน โดยมีส่วนหนึ่งเป็ นศูนย์กลางของ
ระบบ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ สมชาย หิรัญ กิตติ สุดา สุวรรณาภิรมย์ ลัทธิ การ ศรี วะรมย์ และ
ชวลิ ต ประภวานนท์ (2544) ให้ ค วามหมายของระบบว่า เป็ น กลุ่ม ของส่ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ง กัน
ต้ องการบรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกัน
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ระบบ คือ การรวมตัวของสิ่งหลายสิ่ง เพื่อความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยแต่ละสิ่ง
นัน้ มี ความสัม พันธ์ ซึ่งกัน และกัน หรื อขึน้ ต่อกันและกัน หรื อมี ผลกระทบต่อกันและกัน เพื่ อให้
เกิดผลอย่างใดอย่างหนึง่ (Hicks, 1972; Semprevivo, 1976)
สาหรับ Robbins, Bergman, Stagg, and Coulter (2006) ให้ นิยาม ระบบ คือ สิ่งที่
เกี่ยวพันและสัมพันธ์ซงึ่ กัน ซึง่ กาหนดวิธีการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นเอกภาพ หรื อ บรรลุวตั ถุประสงค์
กล่าวโดยสรุป ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และขึ ้นต่อ
กัน โดยส่วนประกอบต่าง ๆ ร่วมกันทางานอย่างผสมผสานกัน เพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายที่กาหนด
ไว้
ประเภทของระบบ
โดยทัว่ ไประบบ จาแนกออกได้ เป็ น 2 ประเภท กล่าวคือ ระบบปิ ด และระบบเปิ ด ใน
องค์การแบบปิ ด (Closed System) จะไม่เกี่ยวข้ องและไม่ได้ รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้ อม ส่วนใน
องค์การแบบเปิ ด (Open System) จะได้ รับอิทธิพลอย่างมากจากสิ่งแวดล้ อม หากพิจารณาโดย
รายละเอียด พบว่า
ระบบปิ ด (Closed System) คือ ระบบที่มีความสมบูรณ์ ภายในตัวเอง ไม่พ ยายาม
ผูกพันกับระบบอื่นใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ในสังคม
ระบบเปิ ด (Open System) คื อ ระบบที่ ต้ อ งอาศัย การติ ด ต่ อ สัม พั น ธ์ กั บ บุ ค คล
องค์ ก ารหรื อ หน่ว ยงานอื่ น ๆ ในลัก ษณะเป็ น การแลกเปลี่ ย นผลประโยชน์ ซึ่งกัน และกัน และ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นมีความสมดุล รวมทังสภาวการณ์
้
ที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลหรื ออิทธิพลต่อการ
ทางานขององค์การเช่นกัน
องค์ ประกอบของระบบ
จากความหมายของระบบที่ได้ ให้ คานิยามนัน้ ย่อมแสดงให้ เห็นว่า ทุกระบบ ต้ องมี
องค์ประกอบหรื อสิ่งต่าง ๆ เพื่ อดาเนินงานสัม พันธ์ กันเป็ นกระบวนการ เพื่ อให้ ได้ ผลลัพ ธ์ ตาม
วัตถุประสงค์ที่องค์การได้ ตงไว้
ั ้ ดังนันภายในระบบจึ
้
งมีองค์ประกอบดังนี ้
สิ่งที่ป้อนเข้ าไป (Input) หมายถึง ปั จจัยต่าง ๆ และองค์ประกอบแรกที่จะนาไปสู่การ
ดาเนินงานของระบบ โดยรวมไปถึงสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ อันเป็ นที่ต้องการของระบบนันด้
้ วย ใน
ระบบการศึกษาตัวป้อนเข้ าไป ได้ แก่ นักเรี ยน สภาพแวดล้ อมของนักเรี ยน โรงเรี ยน สมุด ดินสอ
และอื่น ๆ เป็ นต้ น
กระบวนการ (Process) เป็ นองค์ประกอบที่สองของระบบ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่
จะนาไปสูผ่ ลงานหรื อผลผลิตของระบบ และในระบบการศึกษาได้ แก่ วิธีการสอนต่าง ๆ เป็ นต้ น
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ผลงาน (Output) หรื อ ผลิ ต ผล (Product) ซึ่ง เป็ น องค์ ป ระกอบสุด ท้ ายของระบบ
หมายถึง ความสาเร็ จ ในลักษณะต่าง ๆ ที่ มี ประสิทธิ ภ าพ หรื อประสิทธิ ผล ในระบบการศึกษา
ได้ แก่ นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในลักษณะต่าง ๆ หรื อนักเรี ยนที่มีความรู้ ความสามารถ
ที่จะดารงชีวิตในอนาคตได้ ตามอัตภาพ เป็ นต้ น
ทัง้ 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ขาดสิ่งใดไม่ได้ นอกจากนัน้ ทัง้ 3
องค์ประกอบยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การ
ด้ วย ในขณะที่องค์การต้ องดาเนินกิจกรรมนัน้ สิ่งที่ช่วยให้ องค์การสามารถตรวจสอบว่ากิจกรรม
ต่าง ๆ นันบรรลุ
้
วตั ถุประสงค์ หรื อไม่ มีส่วนใดที่ต้องแก้ ไขปรับปรุ ง จึงต้ องอาศัย ข้ อมู ลป้อนกลับ
(Feedback) ซึง่ จะช่วยให้ องค์การสามารถปรับปรุง ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process)
สรุ ป ระบบการปฏิบตั ิงานขององค์การนันจะประกอบไปด้
้
วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน คือ
สิ่งที่ ป้อนเข้ าไป (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) โดยแต่ละส่วนจะต้ องมี
ความสัมพันธ์และผสมผสานเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ
ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ นาทฤษฎีระบบมาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาโดยนาผลที่ได้ จากการวิจยั
ระยะที่ 1 คือระดับการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของแต่ละบริ ษัทประกันวินาศภัยที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมวิจยั ในการวิจยั ระยะที่ 2 และปั จจัยในระดับ
บุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การ ที่สง่ ผลถึงการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงาน
ในธุรกิจประกันวินาศภัยมาใช้ เป็ นสิ่งที่ปอ้ นเข้ าไป (Input) เพื่อศึกษากระบวนการ (Process) หรื อ
แนวทางที่ จ ะน าไปสู่ ผ ลงาน (Output) ของการวิจัย ระยะที่ 2 คื อ การที่ บุค ลากรมี ก ารฟื ้น คื น สู่
สภาวะปกติในการทางาน (Resilience at Work) อยูใ่ นระดับสูง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึก ษาแนวคิด ทางทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และระดับ ของข้ อมูลตาม
โครงสร้ างการบริ หารงานของธุ รกิจประกันวินาศภัย ผู้วิจยั จึงกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดย
กาหนดให้ ความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็ นแบบพหุระดับที่มี 3 ระดับ ตัวแปรที่อยู่สงู กว่า มีแนวโน้ มที่
จะส่งผลทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อตัวแปรที่อยู่ระดับต่ากว่า ในลักษณะความสัมพันธ์ เชิงถ่ายโยง
ระหว่างตัวแปรข้ ามระดับ (Cross level relationship) โดยที่ตวั แปรระดับองค์การเป็ นตัวแปรระดับ
ที่ 3 ตัวแปรระดับกลุ่มเป็ นตัวแปรระดับที่ 2 และตัวแปรระดับบุคคลซึ่งเป็ นหน่วยข้ อมูลที่ อยู่ใน
ระดับต่าสุดเป็ นตัวแปรในระดับที่ 1 ตัวแปรทัง้ 3 ระดับมีอิทธิพ ลต่อการกลับสู่ภ าวะปกติในการ
ทางาน และมีลกั ษณะโครงสร้ างข้ อมูลแบบพหุระดับ จากนันน
้ าผลที่ได้ จากการวิจยั ระยะที่ 1 คือ
ระดับการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
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แปลผลได้ จากคะแนนเฉลี่ยการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของบุคลากรระดับพนักงานที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างของแต่ละบริ ษัท โดยเลือกบริ ษัทที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและปั จจัยในระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ที่ส่งผลถึงการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติใ นการทางานของพนักงานใน
ธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย มาใช้ เป็ น ข้ อ มูล น าเข้ า (Input) เพื่ อ ศึก ษากระบวนการ (Process) หรื อ
แนวทางที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ (Output) คือการที่บุคลากรมีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
(Resilience at Work) อยูใ่ นระดับสูงต่อไปตามภาพประกอบ 6
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ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยระดับองค์ การ
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติ
ขององค์การ

ค่ าเฉลี่ยการฟื ้ นคืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานระดับ
องค์ การ

ค่ าสัมประสิทธิ การ ด อยของ
ปั จจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่ อ
ค่ าเฉลี่ยการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานระดับกลุ่ม

องค์การแห่งการเรี ยนรู้

ปั จจัยระดับกลุ่ม
ความซื่อตรง
ประสิทธิภาพร่ วม
สมรรถนะ

ความคงเส้ นคงวา

ค่ าเฉลี่ยการฟื ้ นคืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานระดับกลุ่ ม

ค่ าสัมประสิทธิ การ ด อยของ
ปั จจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่ อ
ค่ าเฉลี่ยการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานระดับบุคคล

ความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

ความซื่อสัตย์

ความใจกว้ าง

ปั จจัยระดับบุคคล

ความสนใจที่เสมอต้ นเสมอ
ปลาย

การใช้ ชีวิตตามสภาพจริ ง

ความวิริยอุตสาหะ
ความเพียรพยายาม

การเพิ่มทรัพยากรในงานทาง
โครงสร้ าง
การเพิ่มทรัพยากรในงานทาง
สังคม
การเพิ่มความต้ องการในงานที ่
ทาให้ เกิดความท้ าทาย
การลดความต้ องการในงานที่
เป็ นอุปสรรคในการทางาน

การแสวงหางานที่ปรารถนา
ความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การ
การมองโลกในแง่ดี

การยึดมั่นในการไปสู่จุดหมาย
การฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานระดับบุคคล

การจัดการความเครียด
การมีปฏิสัมพันธ์ แบบร่วมมือกัน

การจัดแจงในงาน

การมีสุขภาพดี
การสร้ างเครื อข่าย

สติ

การตระหนักรู้
การยอมรับ

คัดเลือกผู้เข้ าร่ วมวิจัย

ระยะที่ 2
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ปั จจัยพหุระดับที ่สง่ ผล
ต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะ
ปกติในการทางาน

กระบวนการ

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานระดับสูง
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สมมติฐานในการวิจัย
การศึกษาปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ และกระบวนการเกิดการฟื น้
คืนสู่ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ผู้วิจยั กาหนดสมมติฐานของ
การวิจยั ดังนี ้
ปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ส่งผลต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยจาแนกได้ ดงั นี ้
1. ปั จจัยระดับบุคคล ได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะด้ านความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย
ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ การมอง
โลกในแง่ดี การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง การจัดแจงในงานด้ าน
การเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิด
ความท้ าทาย การจัด แจงในงานด้ านการลดความต้ อ งการในงานที่ เป็ น อุป สรรค สติ ด้ านการ
ตระหนักรู้ และสติด้านการยอมรับ ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย
2. ปั จจัยระดับกลุ่ม ได้ แก่ ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน และประสิทธิภาพร่วม ส่งผลต่อ
ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยรายกลุม่
3. ปั จจัยระดับองค์การ ได้ แก่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ และองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้ ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูภ่ าวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
รายองค์การ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ องค์การ และกระบวนการเกิดการ
ฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษา
โดยใช้ วิธีการวิจยั ผสานวิธี (Mixed method) ด้ วยแบบแผนเชิงผสมผสานแบบอธิบาย: รูปแบบการ
เลือกผู้เข้ าร่ วมวิจยั (Explanatory design: participant selection model) ซึ่งเป็ นรูปแบบการวิจัย
เชิงผสมผสานที่มีลกั ษณะการดาเนินงานวิจยั 2 ระยะต่อเนื่องกัน (Two-phase mixed methods
design) ที่เริ่ มต้ นการศึกษาระยะแรกด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณ เพื่ อศึกษาระดับและความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และดาเนินการศึกษาปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในบริ ษัทประกันวินาศ
ภัย จากนัน้ นาผลที่ ค้นพบจากการวิจัยระยะที่ 1 เชื่อมโยงสู่การสื บค้ นข้ อมูลเชิ งลึกในการวิจัย
ระยะที่ 2 เพื่ อให้ ทราบและเข้ าใจถึงกระบวนการเกิด การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยว่ามีกระบวนการอย่างไรด้ วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถ
เขียนเป็ นแผนภูมิอธิบายได้ ดงั นี ้

เก็บข้ อมูล
เชิงปริ มาณ

วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริ มาณ

ผลวิจัย
เชิงปริ มาณ

เลือกผู้เข้ าร่ วมการ
วิจัยเชิงคุณภาพ

เก็บข้ อมูล
เชิงคุณภาพ

วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

ผลวิจัย
เชิงคุณภาพ

สรุ ปตีความผลวิจยั
เชิงคุณภาพด้ วย
ผลเชิงปริ มาณ

ภาพประกอบ 7 แผนภูมิแสดงแบบแผนอธิบาย: รูปแบบการเลือกผู้เข้ าร่วมวิจยั
ที่มา: ดัดแปลงจาก Creswell and Clark (2007)
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การวิจัยระยะที่ 1
ในระยะแรกของการวิจัยซึ่งเป็ น การวิจัยเชิ ง ปริ ม าณนัน้ เป็ นการดาเนิ นการเพื่ อตอบ
ปั ญ หาวิจัยของวัตถุประสงค์ ของการวิจัยที่ 1 ของการศึกษาปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การ และกระบวนการเกิดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย และปั จจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการเกิดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ น บุคลากรระดับ บริ ห ารและบุคลากรระดับ
พนักงานของบริ ษัทประกันวินาศภัยที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ก่อนปี พ.ศ.
2552 และยังคงดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมทังสิ
้ ้นจานวน
61 บริษัท (สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2561a)
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกาหรับการวิเคราะห์พ หุระดับ นัน้ มี ประเด็น
สาคัญที่ต้องคานึงถึง 2 ประการคือ ควรเลือกเทคนิควิธีการประมาณค่าแบบใดจึงจะเหมาะสมและ
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่เพียงพอในแต่ละระดับเป็ นจานวนเท่าใด ทังนี
้ ้ มีนกั วิชาการกาหนดเกณฑ์
ไว้ หลายเกณฑ์ด้วยกัน เช่น Comrey and Lee (1992) ให้ คาแนะนาเกี่ ยวกับการพิจารณาความ
เพี ยงพอของขนาดตัวอย่างไว้ ว่า ขนาดตัวอย่างจ านวน 100 นัน้ อยู่ในระดับต่า ขนาดตัวอย่าง
จานวน 200 อยู่ในระดับที่ พอดี ขนาดตัวอย่างจานวน 300 อยู่ในระดับดี ขนาดตัวอย่างจานวน
500 อยู่ในระดับดีมาก และขนาดตัวอย่างจานวน 1,000 หรื อมากกว่านันอยู
้ ่ในระดับดีเยี่ยม ส่วน
Tabachnick and Fidell (2007) ได้ นาเสนอสูตรในการคานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โดยจานวน
กลุ่มตัวอย่าง (N) จะต้ องมากกว่า 8 เท่าของจานวนตัวแปรพยากรณ์ บวกด้ วย 50 หรื อเขียนเป็ น
สมการได้ คือ N > 50 + 8m (เมื่อ m คือ จานวนตัวแปรพยากรณ์) นอกจากนี ้ Hair (2006) แนะนา
ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ศกึ ษาในระดับบุคคลและใช้ วิธีการประมาณค่าด้ วยวิธีความควรจะเป็ นสูงสุด
(Maximum Likelihood: ML) ควรจะมากกว่า 400 หน่วย เป็ นต้ น สาหรับขนาดตัวอย่างระดับกลุ่ม
นัน้ Hox (2002) ให้ ค วามเห็น ว่ากลุ่ม ตัวอย่างระดับ กลุ่ม ควรมี ไม่น้ อยกว่า 50 กลุ่ม และขนาด
ตัวอย่างระดับบุคคลไม่น้อยกว่า 5 คน ส่วน Snijders and Bosker (1999) นัน้ เสนอให้ ใช้ ขนาด
กลุ่ม ตัวอย่างในระดับกลุ่มไม่น้อยกว่า 30 หน่วย แต่หากต้ องการให้ ผลการวิเคราะห์พหุระดับมี
ความแม่น ย าควรก าหนดไม่ น้ อ ยกว่า 100 หน่ว ย นอกจากนี ้ Browne and Draper (2000) ยัง
พบว่าด้ วยวิธี Restricted Maximum Likelihood (RML) สามารถประมาณความแปรปรวนระดับ
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กลุ่ม ได้ ดี ด้ วยขนาดกลุ่ม เพี ยง 6-12 กลุ่ม ทัง้ นี ้ ในการเก็บข้ อมูลเพื่ อการวิจัย นัน้ นักวิจัยมักพบ
ข้ อจ ากัด ด้ านงบประมาณในการเก็ บ ข้ อ มูลกับ กลุ่ม ตัวอย่างขนาดใหญ่ Snijders and Bosker
(2012, p. 186) ได้ เสนอขนาดตัวอย่างภายใต้ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของอิทธิพ ลข้ าม
ระดับที่ยอมรับได้ ว่าอยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 กลุ่มในกรณี ที่มีขนาดตัวอย่างในระดับที่ 1 อยู่ระหว่าง
750 – 800 หน่วย
เนื่ อ งจากการศึก ษาปั จ จัย ระดับ บุ ค คล ระดับ กลุ่ม และระดับ องค์ ก าร และ
กระบวนการเกิดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ใน
ครั ง้ นี ้ ได้ ก าหนดการวิเคราะห์ ข้อมูล ออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับ บุค คล ระดับ กลุ่ม และระดับ
องค์การ โดยตัวแปรที่ใช้ วดั ในระดับองค์การซึ่งประกอบด้ วย การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ
และองค์การแห่งการเรี ยนรู้นนั ้ จะใช้ แบบจาลองการวัดคุณสมบัติของกลุ่ม (Aggregate property
model) ซึง่ ไม่ได้ เกิดจากการรับรู้หรื อปฏิสมั พันธ์ของสมาชิกในกลุม่ จึงเก็บข้ อมูลจากบุคคลที่คดิ ว่า
จะให้ ข้อมูลได้ ถกู ต้ องตรงที่สดุ เพียงแค่คนเดียว ส่วนตัวแปรที่ใช้ วดั ในระดับกลุ่มงานที่ประกอบด้ วย
ประสิทธิภาพร่วมและความไว้ วางใจในหัวหน้ างานนัน้ จะใช้ แบบจาลองการวัดที่เปลี่ยนจุดอ้ างอิง
การประเมิ น (Reference-shift model) ซึ่ ง เน้ น หลัก ของความเหมื อ นความสอดคล้ อ งกัน ของ
สมาชิกในกลุ่ม แต่เปลี่ยนจุดอ้ างอิงจากการประเมินตนเองมาเป็ นให้ สมาชิกในกลุ่มประเมินกลุ่ม
และพฤติกรรมที่หวั หน้ างานแสดงต่อกลุ่มโดยรวม ก่อนที่จะนาเอาคะแนนของสมาชิกในกลุ่มมา
เฉลี่ ย กัน เพื่ อสร้ างคะแนนตัวแปรระดับ กลุ่ม (น าชัย ศุภ ฤกษ์ ชัย สกุล , 2560) ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง ได้
กาหนดกลุ่มตัวอย่า งที่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูล ออกเป็ น 2 ระดับ คือ บุคลากรระดับ พนักงานจะเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลในตัวแปรระดับบุคคลและตัวแปรระดับกลุ่ม ส่วนบุคลากรระดับบริ หารจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลตัว
แปรระดับองค์การ สรุปในรูปแบบตารางได้ ดงั นี ้
ตาราง 5 ผู้ให้ ข้อมูลและระดับการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปร
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ
องค์การแห่งการเรี ยนรู้
องค์ประกอบที่ 4-7
องค์ประกอบที่ 1-3
ประสิทธิภาพร่วม

บุคลากรผู้ให้ ข้อมูล
ระดับบริหาร

ระดับการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
ระดับองค์การ

ระดับบริหาร
ระดับพนักงาน
ระดับพนักงาน

ระดับองค์การ
ระดับองค์การ
ระดับกลุม่
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ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวแปร
ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
ความวิริยอุตสาหะ
การมองโลกในแง่ดี
การจัดแจงในงาน
ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ
สติ
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน

บุคลากรผู้ให้ ข้อมูล
ระดับพนักงาน
ระดับพนักงาน
ระดับพนักงาน
ระดับพนักงาน
ระดับพนักงาน
ระดับพนักงาน
ระดับพนักงาน

ระดับการ
วิเคราะห์ ข้อมูล
ระดับกลุม่
ระดับบุคคล
ระดับบุคคล
ระดับบุคคล
ระดับบุคคล
ระดับบุคคล
ระดับบุคคล

ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดขนาดตัวอย่างในระดับองค์การไว้ จานวน 30
บริ ษัท มี ผ้ ูให้ ข้อมูล เป็ นบุคลากรระดับบริ หารของแต่ละบริ ษัท จานวนบริ ษัทละ 2 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับองค์การจานวน 60 คน และกาหนดขนาดตัวอย่างในระดับบุคคล โดยมีผ้ ใู ห้ ข้อมูล
เป็ นบุคลากรระดับพนักงานของทัง้ 30 บริ ษัท จานวนบริ ษัทละ 50 คน รวมจานวนขนาดตัวอย่าง
ระดับบุคคลทัง้ สิน้ 1,500 คน ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลของแต่ละบริ ษัทนัน้ จะดาเนินการสุ่ม ตัวอย่างจาก 5
กลุ่มงานหลักของบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยที่จาแนกไว้ โดยสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริ ม การประกอบธุรกิจประกันภัย (2561b) ประกอบด้ วย 1) การตลาด 2) การรับ
ประกั น ภั ย 3) การลงทุ น การเงิ น และการบัญ ชี 4) การจัด การสิ น ไหมทดแทน และ 5) งาน
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมแล้ วมี จานวนกลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ วิเคราะห์
ข้ อมูลในระดับกลุ่ม เท่ากับ 150 กลุ่มงาน โดยใช้ เทคนิคการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage
random sampling) ดังนี ้
1.2.1 สุ่ม บริ ษั ท ประกัน วิ น าศภั ย แบบแบ่ ง ชัน้ (Stratified random sampling)
โดยใช้ ขนาดขององค์การเป็ นชัน้ และทาการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) ด้ วยวิธีการ
จับฉลากชื่อบริษัทประกันวินาศภัยตามกลุ่มขนาดองค์การจนครบจานวน 30 บริษัท คิดเป็ นร้ อยละ
49.18 ของจานวนบริษัทประกันวินาศภัยทังหมด
้
ดังตาราง 6
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ตาราง 6 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างระดับองค์การจาแนกตามขนาดองค์การ
กลุ่มขนาดองค์ การ
ขนาดใหญ่
เบี ้ยประกันภัยรับตรงมากกว่า 5,000 ล้ านบาท
(Direct Premium more than Baht 5,000 Million)
ขนาดกลาง
เบี ้ยประกันภัยรับตรงอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 5,000 ล้ านบาท
(Direct Premium between Baht 1,000 - 5,000 Million)
ขนาดเล็ก
เบี ้ยประกันภัยรับตรงน้ อยกว่า 1,000 ล้ านบาท
(Direct Premium less than Baht 1,000 Million)
รวม

ประชากร
13

กลุ่มตัวอย่ าง
7

23

11

25

12

61

30

ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2561)
1.2.2 สุ่มบุคลากรระดับพนักงานจากทัง้ 5 กลุ่มงานที่ได้ กาหนดไว้ โดยใช้ วิธีการ
สุ่มแบบง่ายด้ วยวิธีการจับฉลากชื่อของพนักงานในแต่ละกลุ่มงาน จานวนกลุ่มงานละ 10 คน ใน
กรณี ที่กลุ่มงานใดมีพนักงานไม่ถึง 10 คนนัน้ จะดาเนินการสุ่มเพิ่มเติมครัง้ ละ 1 คน เรี ยงลาดับ
จากกลุ่มงานที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุดไปจนถึงกลุ่ มงานที่มีจานวนสมาชิกน้ อยที่สุดที่ยงั คงมี
สมาชิกคงเหลือจนได้ จานวนกลุม่ ตัวอย่างครบ 50 คนในแต่ละบริษัท
จากการเก็บข้ อมูล ได้ ข้อมูลคืนกลับมาจากบุคลากรระดับบริ หารและบุคลากร
ระดับ พนัก งานของบริ ษั ท ประกัน วิน าศภัย จ านวน 15 บริ ษั ท แบ่ง ออกเป็ น บริ ษั ท ขนาดใหญ่
จานวน 6 แห่ง บริ ษัทขนาดกลาง จานวน 7 แห่ง และบริ ษัทขนาดเล็ก จ านวน 2 แห่ง โดยเป็ น
ข้ อมูลจากบุคลากรระดับบริหารจานวน 15 คน และข้ อมูลจากบุคลากรระดับพนักงานจานวน 750
คน จาก 15 บริ ษัทเดียวกันกับข้ อมูลที่ได้ รับการตอบกลับจากบุคลากรระดับบริ หาร ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ไม่
สามารถเปิ ดเผยรายชื่อบุคคลและบริ ษัทประกันวินาศภัยที่ให้ ข้อมูลได้ และไม่สามารถให้ ข้อมูลได้
เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ลงนามในสัญญาระหว่างผู้วิจยั กับบริ ษัทในการที่จะรับรู้หรื อใช้ ข้อมูลร่วมกันแต่
จะไม่เปิ ดเผยเนื ้อหาความรู้หรื อข้ อมูลใด ๆ ที่แสดงให้ ทราบได้ ถึงที่มาของแหล่งข้ อมูลนันต่
้ อบุคคล
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ที่สาม (Non-Disclosure Agreement: NDA) จึงใช้ เลขลาดับที่แทนชื่อบริ ษัทประกันวินาศภัย โดย
มีรายละเอียดของผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ดังตาราง 7
ตาราง 7 จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 1
บริษัท จานวนบุคลากร
กลุ่มงาน
ที่
ระดับบริหารที่ตอบ
กลับ
1 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
2 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
3 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม

จานวนบุคลากรระดับ
พนักงานที่ตอบกลับ
5
14
13
13
5
50
5
14
11
14
6
50
5
12
11
12
10
50
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ตาราง 7 (ต่อ)
บริษัท จานวนบุคลากร
กลุ่มงาน
ที่
ระดับบริหารที่ตอบ
กลับ
4 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
5 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
6 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
7 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม

จานวนบุคลากรระดับ
พนักงานที่ตอบกลับ
9
8
20
6
7
50
5
5
18
6
16
50
9
5
20
8
8
50
10
5
12
12
11
50
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ตาราง 7 (ต่อ)
บริษัท จานวนบุคลากร
กลุ่มงาน
ที่
ระดับบริหารที่ตอบ
กลับ
8 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
9 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
10 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
11 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม

จานวนบุคลากรระดับ
พนักงานที่ตอบกลับ
11
5
11
11
12
50
12
8
9
11
10
50
5
11
13
11
10
50
10
8
10
17
5
50
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ตาราง 7 (ต่อ)
บริษัท จานวนบุคลากร
กลุ่มงาน
ที่
ระดับบริหารที่ตอบ
กลับ
12 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
13 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
14 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
15 1
1) การตลาด
2) การรับประกันภัย
3) การลงทุน การเงินและการบัญชี
4) การจัดการสินไหมทดแทน
5) งานคณิตศาสตร์ ประกันภัยฯ
รวม
รวม 15

จานวนบุคลากรระดับ
พนักงานที่ตอบกลับ
5
5
13
13
14
50
14
13
5
13
5
50
5
10
12
11
12
50
13
5
14
8
10
50
750
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นเองตามแนวคิดทฤษฎี
ส่วนหนึ่งและปรับปรุงจากแบบวัดที่มีอยู่แล้ วทังในและต่
้
างประเทศอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ ในการเก็บ
ข้ อมูลสาหรับการวัดตัวแปรปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และการฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ ประกันวินาศภัย โดยจัดทาแบบสอบถามขึน้ จานวน 2
ฉบับ คือ แบบสอบถามส าหรับบุคลากรระดับ บริ หาร แบ่ง ออกเป็ น 3 ส่วน และแบบสอบถาม
ส าหรั บ บุค ลากรระดับ พนัก งาน แบ่ง ออกเป็ น 8 ส่ว น ซึ่ง ใช้ วัด ตัว แปรทัง้ หมด 10 ตัว แปร ใน
แบบสอบถามแต่ละฉบับประกอบด้ วยแบบวัดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมที่กลุ่มตัวอย่างแต่
ละกลุม่ สามารถให้ ข้อมูลได้ โดยแบบสอบถามแต่ละฉบับใช้ วดั ตัวแปรดังต่อไปนี ้
2.1 แบบสอบถามสาหรับบุคลากรระดับบริ หาร แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ซึ่งใช้ วดั ตัวแปรใน
การวิจยั นี ้ทังหมด
้
2 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 องค์การแห่งการเรี ยนรู้ องค์ประกอบที่ 4 ถึง องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้ วย
การสร้ างระบบการจัดเก็บและแบ่งปั นการเรี ยนรู้ การส่งเสริ มให้ เกิดการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การ
เชื่อมโยงองค์การเข้ ากับสภาพแวดล้ อม และการจัดให้ มีผ้ นู าเชิงกลยุทธ์สาหรับการเรี ยนรู้
ส่วนที่ 3 การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ
2.2 แบบสอบถามสาหรับบุคลากรระดับพนักงาน แบ่งออกเป็ น 8 ส่วน ซึง่ ใช้ วดั ตัวแปรใน
การวิจยั นี ้ทังหมด
้
9 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 การใช้ ชีวิตในการทางาน เป็ นการวัดตัวแปรการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางาน
ส่ ว นที่ 3 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ องค์ ก าร เป็ นการวั ด ตั ว แปรองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้
องค์ประกอบที่ 1 ถึงองค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้ วย การสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมให้ เกิดการซักถามและการสนทนา และการส่งเสริมความร่วมมือและการเรี ยนรู้เป็ นทีม
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับทีมงาน เป็ นการวัดตัวแปรประสิทธิภาพร่วม
ส่วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับหัวหน้ างาน เป็ นการวัดตัวแปรความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
ส่วนที่ 6 ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ น การวัดตัวแปรความวิริยอุตสาหะ
ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ และการมองโลกในแง่ดี
ส่วนที่ 7 พฤติกรรมการทางาน เป็ นการวัดตัวแปรการจัดแจงในงาน
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ส่วนที่ 8 การตระหนักรู้และการยอมรับ เป็ นการวัดตัวแปรสติ
โดยมีรายละเอียดขันตอนในการสร้
้
างและพัฒนาเครื่ องมือดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรอิสระทัง้
3 ระดับและตัวแปรตาม เพื่ อทาความเข้ าใจความหมายให้ ตรงตามแนวคิดทฤษฎี แ ละกาหนด
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรให้ มีความชัดเจน
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้ างข้ อคาถามในแต่ละตัวแปรตามนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ทังนี
้ ้หากตัว
แปรที่มีเครื่ องมือมาตรฐานและสอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการ ผู้วิจยั ได้ นาเครื่ องมือนันมาปรั
้
บ
ให้ เหมาะสมกับบริ บทที่ทาการศึกษา ส่วนเครื่ องมือที่เป็ นภาษาต่างประเทศ เมื่อผู้วิจยั ได้ แปลเป็ น
ภาษาไทยแล้ วได้ นาข้ อคาถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคาแนะนาเกี่ยวกับความถูกต้ อง ความ
ชัดเจน ความครอบคลุมในเนื ้อหา ความเหมาะสมของภาษา และความเหมาะสมของข้ อคาถาม
แล้ วนามาแก้ ไขปรับปรุงพัฒนาเป็ นเครื่ องมือฉบับร่า ง โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่าแบบ
ลิเคอร์ ท 6 ระดับ ประกอบด้ วยข้ อคาถามทัง้ ทางบวกและทางลบ ซึ่งการที่ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ มาตรวัด
ประมาณค่าแบบลิเคอร์ ท 6 ระดับนัน้ เพื่อให้ แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามไม่ได้ ตอบ
แบบสอบถามเพียงเพราะใช้ ความง่ายในการเลือกตอบที่ตวั อย่างไม่ได้ เอาใจใส่ (Indifference) ใน
การตอบแบบสอบถาม ซึ่งเหมือนกับที่เกิดขึ ้นในการตอบแบบสอบถามที่เป็ นมาตรวัดประมาณค่า
5 ระดับที่ มี คาตอบตรงกลางเป็ นระดับ “3” ซึ่งหมายถึงปานกลาง เฉย ๆ หรื อไม่แน่ใจ (Neither
Agree nor Disagree) อันจะเข้ าไปมี ผลกับ ผลของการวิจัย (Garland, 1991) ซึ่ง สอดคล้ องกับ
(Birkett, 1986; Simms, Zelazny, Williams, & Bernstein, 2019) ที่ ก ล่ า วว่ า การที่ เพิ่ ม ความ
น่าเชื่อถือในการเก็บข้ อมูลได้ ดีที่สดุ คือการใช้ มาตรวัด 6 ระดับในแบบสอบถาม แต่หากใช้ แบบให้
เลือกตอบเพียงสองข้ อ (Dichotomous) จะเหมาะกับข้ อมูลภูมิหลังของตัวอย่างมากกว่า
ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ของแบบ
วัด โดยผู้เชี่ ย วชาญ ซึ่ง ขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ น าแบบวัด พร้ อมกับ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ หัวข้ อ วิ จัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่ า น ซึ่ง เป็ นผู้เชี่ ย วชาญด้ า นจิ ต วิ ท ยาและพฤติ ก รรมศาสตร์ เพื่ อ ตรวจสอบความ
ครอบคลุม ความชัดเจนของข้ อคาถาม และความถูกต้ องของภาษา แล้ วให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตัดสินว่าข้ อ
คาถามแต่ละข้ อมีความสอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ต้องการวัดหรื อไม่ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนคือ หากคาถามมีความสอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ต้องการวัดให้ 1 คะแนน หากไม่
แน่ใจว่าคาถามมีความสอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการที่ต้องการวัดหรื อไม่ ให้ 0 คะแนน และหา
กว่าข้ อคาถามนันไม่
้ มีความสอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารที่ต้องการวัด ให้ -1 คะแนน หลังจาก
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นัน้ น าคะแนนที่ ไ ด้ ใ นแต่ ล ะข้ อไปค านวนหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ องระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ
วัต ถุป ระสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) ทัง้ นี ข้ ้ อคาถามที่ น าไปใช้ ได้ ต้อ งมี ค่า
IOC เท่ากับหรื อมากกว่า 0.50 ขึน้ ไป (พิ ส ณุ ฟองศรี , 2552) และข้ อคาถามที่ ผ้ ูเชี่ ยวชาญได้ ให้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงข้ อความ ผู้วิจยั ได้ ทาการปรับปรุงข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญและนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลต่อไป
ขั ้น ตอนที่ 4 การน าแบบวัด ที่ ส ร้ างและพั ฒ นาขึ น้ ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่ อ
ตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมื อ โดยแต่ละฉบับ นัน้ ได้ นาไปทดลองใช้ กับกลุ่ม ตัวอย่างที่ มี ลักษณะ
คล้ ายคลึงกันกับกลุม่ ตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ นาแบบวัดไปทดลองใช้ กบั บุคลากรระดับ
บริ หารจานวน 30 คนและบุคลากรระดับพนักงานจานวน 110 คนในธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจ
การเงินและธนาคาร เพื่อทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการตรวจสอบความสอดคล้ อง
ภายใน (Internal consistency) ด้ วยค่าสัม ประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) โดยจะต้ อ งมี ค่าความเชื่ อ มั่น แบบวัด ที่ ย อมรั บ ได้ ม ากกว่า 0.70 และน าข้ อ มูลมา
วิเคราะห์รายข้ อ (Item analysis) โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อคาถามแต่ละ
ข้ อกับคะแนนรวมทัง้ ฉบับ (Corrected item – total correlation) และทาการหาค่าอานาจจาแนก
ของข้ อคาถาม จากนันพิ
้ จารณาผลควบคูก่ บั การพิจารณาเนื ้อหาเพื่อปรับข้ อความ ทังนี
้ ้หากเป็ นข้ อ
คาถามที่มีค่าอานาจจาแนกต่า แต่มีข้อคาถามอื่นที่มีใจความใกล้ เคียงกันก็จะตัดข้ อคาถามนัน้
ออกไป โดยใช้ เกณฑ์คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้ อคาถามกับคะแนนรวมว่าต้ องมีคา่ เป็ น
บวกและมีคา่ มากกว่า 0.30 ขึ ้นไป
ขั น้ ตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ องมื อด้ านความเที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้ าง
(Construct Validity) ด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis:
CFA) โดยใช้ โปรแกรม Mplus Version 7 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝง
(Latent variable) กับตัวแปรสังเกต (Observed variable) โดยกาหนดให้ ตวั บ่งชี ้ในแต่ละด้ านของ
ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านนัน้ ๆ ซึ่งในการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้ างจะพิจารณาจากความสอดคล้ องกลมกลืนของแบบจาลองกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หาก
ผลการวิเคราะห์ พ บว่าแบบจ าลองมี ความสอดคล้ องกลมกลื นกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ แสดงว่า
แบบจาลองมี ความเที่ ยงตรงเชิงโครงสร้ างซึ่งพิ จารณาได้ จ ากเกณฑ์ ดัช นี ที่ใช้ ในการตรวจสอบ
ความกลมกลื นของแบบจ าลอง คือ 𝜒2 ต้ องไม่มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ทัง้ นี ข้ ้ อเสี ยของการใช้ ไคสแควร์ ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมคือ เมื่อ ขนาดตัวอย่างใหญ่ จะทาให้
ค่าไค-สแควร์ มี ค่ามากจึงมีโอกาสที่ จะปฏิเสธ H0 มากขึน้ ด้ วยหรื อกล่าวว่ามีโอกาสที่ จะสรุ ปว่า
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โมเดลไม่กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทงที
ั ้ ่ความจริ งมีความกลมกลืน ควรพิจารณาถึงสถิติตวั
อื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้ ว ย (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2556) โดยค่า Comparative Fit Index:
CFI ต้ องมีคา่ มากกว่า 0.90 ค่า Tucker – Lewis Index: TLI ต้ องมีคา่ มากกว่า 0.90 ค่า Standard
Root Mean Squared Residual: SRMR ต้ อ งมี ค่ า น้ อยกว่า 0.80 และค่า Root Mean Squared
Error of Approximation: RMSEA ต้ องมี ค่ า น้ อยกว่ า 0.80 (Hair, Black, Babin, & Anderson,
2010) นอกจากนี ้หากพบว่าแบบจาลองไม่มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั
จะปรับแบบจาลองและวิเคราะห์ใหม่ภายใต้ พื ้นฐานของแนวคิดทฤษฎีที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาจากเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ และค่าความเที่ยงตรงในการวัด (Construct
Reliability and Validity) ด้ วยการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้ว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมี
ความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝง โดยคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปร
แฝง (Construct Reliability: CR) ซึง่ หากมีคา่ มากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง
มีความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝงหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ าน
ที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด (Hair et al., 2010) และคานวณค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้ที่ตวั
แปรแฝงสามารถอธิ บ ายได้ (Average Variance Extracted: AVE) ซึ่ ง หากมี ค่า มากกว่า 0.50
แสดงว่าตัวบ่งชีน้ นั ้ มี ความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้ านที่ตัวบ่งชีน้ นั ้ ใช้ วัด (Hair et al.,
2010) และตรวจสอบความเที่ ย งตรงของตัว บ่ ง ชี ด้ ้ ว ยการหาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เสมื อ น
(Convergent Validity) ซึ่งตัวบ่งชี ้ของตัวแปรแฝงต้ องมีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
ของตัวแปรแฝงที่วดั อย่างมี นยั สาคัญและอยู่ในระดับที่พอใช้ ขึ ้นไปคือ ต้ องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.45
(Tabachnick & Fidell, 2007) ทังนี
้ ้เกณฑ์พิจารณาขันต
้ ่าที่ยอมรับได้ ของค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ควรอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.40 (Hair et al., 2010) นอกจากนี ้จะทาการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ ของ
แต่ละองค์ประกอบด้ วยว่ามีคา่ สหสัมพันธ์สงู เกินไปหรื อไม่ และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
จาแนก (Discriminant Validity) ซึ่งเป็ นการตรวจสอบว่าข้ อคาถามทังหมดในแบบวั
้
ดเดียวกันนัน้
ไม่ได้ เป็ น องค์ ป ระกอบเดี ย วกัน แต่เป็ น องค์ ป ระกอบที่ เป็ น ไปตามทฤษฎี ของตัว แปร ด้ วยการ
เปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์ แบบจาลองระหว่างแบบจาลองที่ มี การจ าแนกองค์ประกอบตาม
ทฤษฎีกบั แบบจาลองที่รวมเป็ นองค์ประกอบเดียว ซึ่งจะพิจารณาได้ จากค่าความแตกต่างกันของ
ไค-สแควร์ (∆𝜒2) ของทัง้ สองแบบจ าลองว่ามี นัยส าคัญ หรื อไม่ที่ระดับองศาอิสระ (df) เท่ากับ
ผลต่างขององศาอิสระระหว่างแบบจาลองทังสอง
้
(Hair et al., 2010) โดยมีรายละเอียดของการ
สร้ างและผลของการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี ้
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1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1 แบบสอบถามสาหรับบุคลากรระดับบริ หาร มีข้อคาถามที่สอบถามเกี่ยวกับ
คุณ ลักษณะทางชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้ อ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษาสู ง สุ ด บริ ษั ท ที่ สั ง กั ด อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ประสบการณ์ การท างานในบริ ษั ท ปั จ จุ บั น
ประสบการณ์การทางานรวม ประสบการณ์การทางานในการเป็ นผู้บริ หาร และประสบการณ์ การ
ทางานในธุรกิจประกันภัย
1.2 แบบสอบถามสาหรับบุคลากรระดับพนักงาน มีข้อคาถามที่สอบถามเกี่ยวกับ
คุณ ลักษณะทางชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้ อ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส บริ ษัทที่สงั กัดอยู่ในปั จจุบนั ประสบการณ์การทางานในบริ ษัท
ปั จจุบนั ฝ่ ายหรื อแผนกที่สงั กัดอยู่ในปั จจุบนั ประสบการณ์การทางานรวม และประสบการณ์การ
ทางานในธุรกิจประกันภัย
2. แบบวัดการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน การวัดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางานซึ่งวัดจากการประเมินตนเองของพนักงานทัง้ 7 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) การใช้ ชีวิตอยู่
กับความเป็ นจริ ง 2) การแสวงหางานที่ปรารถนา 3) การยึดมัน่ ในการไปสู่จดุ หมาย 4) การจัดการ
ความเครี ยด 5) การมี ปฏิ สัม พันธ์ แบบร่ วมมือกัน 6) การมีสุขภาพดี และ 7) การสร้ างเครื อข่าย
ผู้ วิ จัย ได้ แ ปลและเรี ย บเรี ย งข้ อ ค าถามจากแบบวัด การฟื ้ น คื น สู่ ส ภาวะปกติ ใ นการท างาน
(Resilience at Work Scale) ข อ ง Winwood et al. (2 0 1 3 ) ให้ เป็ น ภ า ษ า ไท ย (Forward
translation) โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
2.1 ผู้วิจยั ติดต่อเจ้ าของแบบวัดเพื่อขออนุญาตแปลและนามาใช้ ในการวิจยั นัน้
เจ้ าของแบบวัดได้ ให้ ความอนุเคราะห์โดยส่งแบบวัดต้ นฉบับที่ได้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้ อคาถาม
ขึ ้นอีกจานวน 5 ข้ อ ทาให้ แบบวัดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานต้ นฉบับมีจานวนข้ อคาถาม
รวม 25 ข้ อ
2.2 แปลข้ อค าถามจากแบบวั ด การฟื ้ น คื น สู่ ส ภาวะปกติ ใ นการท างาน
(Resilience at Work Scale) ให้ เป็ นภาษาไทย (Forward translation) โดยใช้ การแปลแบบ
สมมาตร (Symmetric translation approach) คือ ยึดความเท่าเทียมกันระหว่างภาษาอังกฤษของ
แบบวัดต้ นฉบับและแบบวัดชุดภาษาไทยในด้ านความหมาย เนื ้อหา และแนวคิด รวมทังค
้ านึงถึง
ความสอดคล้ องกับบริบทของคนไทย
2.3 ตรวจทานโดยผู้เชี่ ยวชาญทางภาษาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ (bilingual) จานวน 2 ท่าน
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2.4 หลั ง จากนั น้ ท าการแปลย้ อนกลั บ (Blind backward translation) เป็ น
ภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาทังการใช้
้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไม่
เคยเห็นแบบวัดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานชุดต้ นฉบับมาก่อน จานวน 2 ท่าน
2.5 นาแบบวัดที่แปลกลับเป็ นภาษาอังกฤษส่งกลับให้ เจ้ าของแบบวัดดาเนินการ
ตรวจสอบว่ายังคงรักษาความหมายเดิมตามต้ นฉบับหรื อไม่ หากพบว่าข้ อคาถามใดไม่เป็ นไปตาม
ความหมายเดิมของต้ นฉบับ จะดาเนินการแก้ ไขและส่งกลับให้ เจ้ าของแบบวัดยืนยันจนครบถ้ วน
ถูกต้ องทังฉบั
้ บ
แบบวัด การฟื ้ น คื น สู่ ส ภาวะปกติ ใ นการท างาน (Resilience at Work Scale) ที่
นามาใช้ ในงานวิจยั นี ้มีข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจานวน 25 ข้ อ ประกอบด้ วยข้ อคาถาม
ทางบวกจานวน 23 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อที่ 1 ถึงข้ อที่ 8 ข้ อที่ 10 ถึงข้ อที่ 23 และข้ อที่ 25 ส่วนข้ อคาถาม
ทางลบมี จ านวน 2 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อที่ 9 และข้ อ ที่ 24 แบบวัดมี ลัก ษณะเป็ น แบบวัด เจตคติแบบ
ลิเคอร์ ท 7 ระดับ สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะใช้ เป็ นแบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ ท 6 ระดับ ได้ แก่
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้ วย ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย ค่อนข้ างเห็นด้ วย เห็นด้ วย และเห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง ซึ่งการใช้ ม าตราส่วนประมาณค่าดังกล่าวมีประโยชน์ ในการหลีกเลี่ยงคาตอบไม่แน่ใจ โดย
เกณฑ์การให้ คะแนนสาหรับคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนันผู
้ ้ ตอบสามารถเลือกตอบได้ เพียง 1 คาตอบ
ในแต่ละข้ อ ถ้ าตอบเห็นด้ วยอย่างยิ่งในข้ อคาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับ
จนถึงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งได้ 1 คะแนน ส่วนในข้ อคาถามเชิงลบให้ คะแนนตรงกันข้ าม โดยผู้ตอบที่
มีคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานสูงกว่าผู้ตอบที่
ได้ คะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดน้ อยกว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่ มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
(ภาคผนวก ค) พบค่าดัช นีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective
Congruence Index: IOC) จากข้ อคาถามทัง้ หมด 25 ข้ อ มี ค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 1
ข้ อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 0.8 คะแนนจานวน 24 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
ข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึงได้ ปรับปรุงข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนัน้
แบบวัดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน จึงมีข้อคาถามทังสิ
้ ้นจานวน 25 ข้ อ จากนันน
้ าแบบ
วัด ไปทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) พบค่าความเชื่ อ มั่น เท่ ากับ 0.945
แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่

125
ระหว่าง 0.304 – 0.773 หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งพบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.960 และมีคา่
อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.212 – 0.925
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองในขันต้
้ นยังไม่
สอดคล้ องกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ พิ จ ารณาตัด ข้ อ ค าถามบางข้ อที่ มี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย และเป็ นข้ อคาถามที่ มีใจความใกล้ เคียงกับข้ อคาถามอื่ น
ออก โดยทาการตัดทีละข้ อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจ าลองเมื่ อปรับแบบจ าลองแล้ วได้ แก่ 𝜒2 = 923.244, df = 224, p < 0.001,
CFI = 0.940, TLI = 0.926, SRMR = 0.036, RMSEA = 0.069 ซึ่ง เป็ น ค่าที่ ดัช นี ค วามกลมกลื น
เกื อบทุก ตัวผ่านเกณฑ์ มี เพี ยงดัช นี ของค่าสถิ ติ 𝜒2 เพี ย งตัว เดี ย วที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่ องจากมี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงสามารถสรุปได้ ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบค่า
CR = 0.966 และ AVE = 0.551 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัว
แปรแฝงในด้ านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ ใช้ วัด ส าหรับค่าน า้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่าค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.420 – 0.934 นอกจากนี ้ทาการตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก (Discriminant Validity) โดยการพิ จ ารณาค่ า สหสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบแต่ละคู่ พบว่ามีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละคูอ่ ยูร่ ะหว่าง 0.586 – 0.889
ซึ่ง มี ค่า ที่ สูง เกิ น ไป เนื่ อ งจากมี ค่า เกิ น 0.70 (Tabachnick & Fidell, 2007) จึ ง ท าการวิ เคราะห์
แบบจาลองการวัดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานที่มี องค์ประกอบเดียว ซึง่ ผลการวิเคราะห์
แบบจาลองการวัดตัวแปรการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่ากับ
แบบจาลองการวัดที่มี 7 องค์ประกอบ พิจารณาได้ จากค่า ∆𝜒2= 596.488 ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบ
วัดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานที่มีตวั บ่งชี ้หรื อข้ อคาถาม 24 ข้ อ สามารถวัดตัวแปรแฝง
ทัง้ 7 องค์ประกอบของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานซึ่งแยกจากกันได้ เนื่องจากตัวแปร
แฝงทัง้ 7 องค์ ป ระกอบนัน้ มี ค วามแตกต่ า งกัน มากพอที่ จ ะแยกเป็ นตัว แปรแฝงแต่ ล ะตัว ได้
(Discriminant Validity) ดัง นัน้ ผู้วิจัย จึง ใช้ แ บบวัด การฟื ้น คื น สู่สภาวะปกติในการท างานที่ มี 7
องค์ประกอบและมีจานวนข้ อคาถามที่นาไปใช้ จริ ง จานวน 24 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.963
และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.396 – 0.925
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ตัวอย่ างข้ อคา าม
ด้ านการใช้ ชีวิตอยูก่ บั ความเป็ นจริง
0. ฉันรู้จดุ แข็งของตนเองและมัน่ ใจว่าฉันนาจุดแข็งนันมาใช้
้
ในการทางานเป็ นประจา
……………….. ………… ……………….. ……………
……… ……………
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

เห็นด้ วย

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการแสวงหางานที่ปรารถนา
0. งานที่ฉนั ทาอยูน่ นสอดคล้
ั้
องกับค่านิยมและความเชื่อส่วนตัวของฉัน
……………….. ………… ……………….. ……………
………

……………

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

เห็นด้ วย

ด้ านการยึดมัน่ ในการไปสูจ่ ดุ หมาย
0. ความผิดพลาดที่ขึ ้นในการทางาน มักจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อด้ านอื่น ๆ ในชีวิตของฉันด้ วย
……………….. ………… ……………….. ……………
……… ……………
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

เห็นด้ วย

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการจัดการความเครี ยด
0. ฉันมีวิธีผอ่ นคลายตนเองที่ได้ ผลบางวิธี เมื่อฉันอยูภ่ ายใต้ ความกดดันจากการทางาน
……………….. ………… ……………….. ……………
……… ……………
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

เห็นด้ วย

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์แบบร่วมมือกัน
0. ฉันไม่กลัวที่จะขอคาแนะนาและการสนับสนุนจากผู้อื่น หากฉันต้ องการความช่วยเหลือในการ
ทางานของฉัน
……………….. ………… ……………….. ……………
……… ……………
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ด้ านการมีสขุ ภาพดี
0. ฉันใส่ใจในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดีตอ่ สุขภาพ
……………….. ………… ……………….. ……………
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

เห็นด้ วย

………
เห็นด้ วย

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
0. ฉันมีเพื่อนในที่ทางานที่สามารถให้ ความช่วยเหลือฉันได้ เมื่อฉันต้ องการ
……………….. ………… ……………….. ……………
………

……………

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

เห็นด้ วย
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3. แบบวัดการฟื ้ นคื นสู่ สภาวะปกติขององค์ การ การวั ดการฟื ้ นคื นสู่ สภาวะ
ปกติขององค์ การ ซึง่ วัดจากการประเมินองค์การโดยผู้บริหารของแต่ละองค์การ ผู้วิจยั ได้ แปลข้ อ
คาถามจากแบบวัด Resilience Benchmarking Tool Survey Questionnaire (Jones, 2015) ให้
เป็ นภาษาไทย (Forward translation) และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง เนื อ้ หาและพั ฒ นาให้ มี ค วาม
สอดคล้ องกับบริ บ ทของกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษานี ้ โดยจ าแนกเป็ น 13 ตัวชี ว้ ัด ได้ แก่ 1)
ภาวะผู้นา 2) ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน 3) การตระหนักรู้ สถานการณ์ 4) การดาเนินการ
ตัดสินใจ 5) นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ 6) หุ้นส่วน/พันธมิตรที่มี ประสิทธิ ภาพ 7) การใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ 8) การสลายการทางานแบบแยกส่วน 9) ทรัพยากรภายใน 10) ความ
เป็ น เอกภาพของเป้าหมาย 11) การวางตัว เชิ ง รุ ก 12) การวางแผนกลยุท ธ์ และ 13) แผนการ
ทดสอบภาวะวิกฤต มีข้อคาถามจานวน 63 ข้ อ และเมื่อดาเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดแล้ ว
นัน้ มีข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจานวน 54 ข้ อ มีลกั ษณะแบบวัดเจตคติแบบลิเคอร์ ท 7
ระดับ เป็ นข้ อคาถามทางบวกทังหมด
้
สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะใช้ เป็ นแบบวัดเจตคติแบบ
ลิเคอร์ ท 6 ระดับ ได้ แก่ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้ วย ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย ค่อนข้ างเห็นด้ วย เห็น
ด้ วย และเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ซึ่งเกณฑ์การให้ คะแนนสาหรับคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนันในแต่
้
ละข้ อ ถ้ า
ตอบเห็นด้ วยอย่างยิ่งได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับจนถึงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งได้ 1 คะแนน
โดยผู้ตอบที่มีคะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่าองค์การมีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ
สูงกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบวัดน้ อยกว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่ มจากการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนือ้ หาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบค่าดัชนี ความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากข้ อ
คาถามทังหมด
้
63 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 6 ข้ อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 –
0.8 คะแนนจานวน 48 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึง
ได้ ตัดข้ อค าถามที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ออกและปรับปรุ งข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ
ดังนันแบบวั
้
ดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ จึงมีข้อคาถามทังสิ
้ ้นจานวน 54 ข้ อ จากนันน
้ า
แบบวัดไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.984
แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่
ระหว่าง 0.401 – 0.866 หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งพบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.969 และมีคา่
อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.212 – 0.931
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ตัวอย่ างข้ อคา าม
ด้ านภาวะผู้นา
0. ผู้บริหารในองค์การของท่านใช้ วิธีการนาพนักงานด้ วยการปฏิบตั เิ ป็ นตัวอย่าง
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน
0. พนักงานในองค์การของท่านรู้สกึ ว่าตนเองมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพขององค์การ
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการตระหนักรู้สถานการณ์
0. องค์การของท่านมีการติดตามในเชิงรุกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของท่านอยู่ตลอด เพื่อที่จะได้ รับ
สัญญาณเตือนล่วงหน้ าถึงประเด็นปัญหาที่กาลังจะเกิดขึ ้น
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการดาเนินการตัดสินใจ
0. หากเกิดปัญหาขึ ้น พนักงานมีชอ่ งทางติดต่อโดยตรงกับผู้มีอานาจในการตัดสินใจ
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์
0. พนักงานถูกกระตุ้นให้ สร้ างความท้ าทายและพัฒนาตนเองจากการทางานอยูเ่ สมอ
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านหุ้นส่วน/พันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ
0. ในระหว่างภาวะวิกฤต องค์การของท่านมีข้อตกลงร่วมกันกับองค์การอื่นในการเข้ าถึงทรัพยากร
จากองค์การเหล่านัน้
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้
0. ข้ อมูลที่สาคัญขององค์การถูกจัดเก็บไว้ ให้ สามารถเข้ าถึงได้ จากหลายแหล่งและหลายช่องทาง
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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ด้ านการสลายการทางานแบบแยกส่วน
0. องค์การของท่านทางานร่ วมกับผู้อื่นเพื่อที่จะทางานนัน้ ให้ สาเร็ จโดยไม่คานึงถึงขอบเขตของ
แผนกงาน ฝ่ ายงาน หรื อองค์การ
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านทรัพยากรภายใน
0. องค์การของท่านมีทรัพยากรเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มิได้ คาดหมาย
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านความเป็ นเอกภาพของเป้าหมาย
0. องค์การของท่านได้ กาหนดลาดับความสาคัญของสิ่งต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจนในระหว่างและหลัง
การเกิดภาวะวิกฤต
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการวางตัวเชิงรุก
0. เป็ นที่ยอมรับว่าองค์การของท่านเป็ นองค์การที่มีความตื่นตัวในอุตสาหกรรมและกลุม่ ธุรกิจ
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการวางแผนกลยุทธ์
0. องค์การของท่านมีแผนการดาเนินงานทังในระยะกลางและระยะยาว
้
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ด้ านแผนการทดสอบภาวะวิกฤต
0. องค์การของท่านมีความมุ่งมัน่ ในการฝึ กปฏิบตั ิและทดสอบแผนฉุกเฉินเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าแผน
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการรับมือกับภาวะวิกฤต
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

4. แบบวัดองค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ ในการวัดองค์การแห่งการเรี ยนรู้ นัน้ ผู้วิจยั
ได้ แปลข้ อค าถามจากแบ บวั ด Dimensions of the Learning Organization Questionnaire
(DLOQ) ของ Marsick and Watkins (2003) ซึ่งพัฒนาขึ ้นจากแนวคิดของ Watkins and Marsick
(1997) ให้ เป็ นภาษาไทย (Forward translation) และปรับข้ อคาถามให้ เข้ ากับกลุ่ม ตัวอย่างของ
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การวิจยั โครงสร้ างคาถามแบ่งออกเป็ น 7 ส่วน คือ 1) การสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
2) การส่งเสริ มให้ เกิดการซักถามและการสนทนา 3) การส่งเสริ มความร่ วมมือและการเรี ยนรู้ เป็ น
ที ม 4) การสร้ างระบบการจัด เก็ บ และแบ่งปั น การเรี ยนรู้ 5) การส่งเสริ ม ให้ เกิ ดการมี วิสั ยทัศ น์
ร่วมกัน 6) การเชื่อมโยงองค์การเข้ ากับสภาพแวดล้ อม และ 7) การจัดให้ มีผ้ นู าเชิงกลยุทธ์สาหรับ
การเรี ยนรู้ มีข้อคาถามจานวน 43 ข้ อ เป็ นข้ อคาถามทางบวกทังหมด
้
มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ เริ่ มตังแต่
้ ไม่เคยเลย เกื อบจะไม่เคย บางครัง้ ค่อนข้ างบ่อย บ่อยครัง้
และเป็ นประจา โดยบุคลากรระดับพนักงานเป็ นผู้ตอบแบบวัดในการประเมินระดับบุคคลและกลุ่ม
งาน (องค์ประกอบที่ 1 ถึงองค์ประกอบที่ 3) ตังแต่
้ ข้อที่ 1 ถึงข้ อที่ 19 และบุคลากรระดับ บริ หาร
เป็ นผู้ตอบแบบวัดในการประเมินระดับองค์การ (องค์ประกอบที่ 4 ถึงองค์ประกอบที่ 7) ตังแต่
้ ข้อที่
20 ถึงข้ อที่ 43 ซึ่งเกณฑ์การให้ คะแนนสาหรับคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนันผู
้ ้ ตอบสามารถเลือกตอบได้
เพียง 1 คาตอบในแต่ละข้ อ ถ้ าตอบเป็ นประจาได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับจนถึงไม่เคย
เลยได้ 1 คะแนน โดยองค์การที่มีคะแนนจากการวิเคราะห์มากกว่าแสดงว่ามี ความเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู้สงู กว่าองค์การที่มีคะแนนจากการวิเคราะห์น้อยกว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากข้ อ
คาถามทังหมด
้
43 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 13 ข้ อ และมีคา่ IOC อยู่ระหว่าง 0.6 –
0.8 คะแนนจานวน 30 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึง
ได้ ปรับปรุงข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนันแบบวั
้
ดองค์การแห่งการเรี ยนรู้ จึงมี
ข้ อค าถามทัง้ สิ น้ จ านวน 43 ข้ อ จากนัน้ น าแบบวัดไปทดลองใช้ เพื่ อตรวจสอบค่าความเชื่ อมั่น
(Reliability) พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.956 สาหรับแบบวัดองค์ประกอบที่ 1 ถึงองค์ประกอบที่
3 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.959 สาหรับแบบวัดองค์ประกอบที่ 4 ถึงองค์ประกอบที่ 7 แสดง
ว่าแบบวัดมี ความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และมี ค่าอานาจจ าแนกรายข้ ออยู่
ระหว่าง 0.528 – 0.825 และ 0.385 – 0.824 หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งพบค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.940 สาหรับแบบวัดองค์ประกอบที่ 1 ถึงองค์ประกอบที่ 3 และมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.899 ส าหรับ แบบวัด องค์ประกอบที่ 4 ถึงองค์ประกอบที่ 7 และมี ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่
ระหว่าง 0.555 – 0.713 และ 0.232 – 0.777
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ตัวอย่ างข้ อคา าม
ด้ านการสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
0. ในองค์การของท่าน พนักงานมองปัญหาในงานที่พวกเขาทาว่าเป็ นโอกาสที่จะได้ เรี ยนรู้
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการส่งเสริมให้ เกิดการซักถามและการสนทนา
0. ในองค์การของท่าน พนักงานจะรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นของ
ตนเอง
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการส่งเสริมความร่วมมือและการเรี ยนรู้เป็ นทีม
0. ในองค์การของท่าน ทีมงานมีอิสระในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทางานตามความจาเป็ น
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการสร้ างระบบการจัดเก็บและแบ่งปันการเรี ยนรู้
0. องค์การของท่านรวบรวมบทเรี ยนต่าง ๆ ที่ได้ เรี ยนรู้มาเพื่อให้ พนักงานทุกคนเข้ าถึงได้
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการส่งเสริมให้ เกิดการมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
0. องค์การของท่านเชิญชวนให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ขององค์การ
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการเชื่อมโยงองค์การเข้ ากับสภาพแวดล้ อม
0. องค์การของท่านกระตุ้นให้ พนักงานทุกคนนาความคิดเห็นของลูกค้ าเข้ ามาร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการจัดให้ มีผ้ นู าเชิงกลยุทธ์สาหรับการเรี ยนรู้
0. ผู้นาในองค์การของท่านเป็ นทังพี
้ ่เลี ้ยงและโค้ ชให้ กบั พนักงานที่ตนเองรับผิดชอบ
………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

……………
ไม่เห็นด้ วย

………………..
ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

……………
ค่อนข้ างเห็นด้ วย

…………
เห็นด้ วย

………………..
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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5. แบบวัดความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน การวัดความไว้ วางใจในหัวหน้ างานซึง่ วัด
จากการประเมินการรับรู้ของพนักงานที่มีต่อ พฤติกรรมของหัวหน้ างานที่มีต่อสมาชิกของกลุ่ม ซึ่ง
ผู้วิจัยสร้ างขึน้ โดยประยุกต์จ ากแนวคิดของ Lussier (2010) ทัง้ 5 ด้ านประกอบด้ วย 1) ความ
ซื่อตรง 2) สมรรถนะ 3) ความคงเส้ นคงวา 4) ความซื่อสัตย์ และ 5) ความใจกว้ า ง มี ข้อคาถาม
จานวน 37 ข้ อ และเมื่อดาเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดแล้ วนัน้ มีข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกจานวน 30 ข้ อ ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริ งที่สุด
จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริง และไม่จริ ง เลย ซึ่งเกณฑ์การให้ คะแนนสาหรับคาตอบทัง้
6 ตัวเลือกนันผู
้ ้ ตอบสามารถเลือกตอบได้ เพียง 1 คาตอบในแต่ละข้ อ ถ้ าตอบจริ งที่สดุ ในข้ อคาถาม
เชิงบวกได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับจนถึงไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน ส่วนในคาถามเชิงลบให้
คะแนนตรงกันข้ าม โดยผู้ตอบที่มีคะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีความไว้ วางใจในหัวหน้ า
งานสูงกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบวัดน้ อยกว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากข้ อ
คาถามทังหมด
้
37 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 1 ข้ อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 –
0.8 คะแนนจานวน 29 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึง
ได้ ตัดข้ อค าถามที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ออกและปรั บปรุ งข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ
ดังนันแบบวั
้
ดความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน จึงมีข้อคาถามทังสิ
้ ้นจานวน 30 ข้ อ จากนันน
้ าแบบวัด
ไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.972 แสดงว่า
แบบวัดมีความสอดคล้ องภายในอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง
0.357 – 0.886 หลังจากนัน้ นาไปเก็บข้ อมูลจริ งพบค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.963 และและมี ค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.280 – 0.833
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองในขันต้
้ นยังไม่
สอดคล้ องกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ พิ จ ารณาตัด ข้ อ ค าถามบางข้ อที่ มี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย และเป็ นข้ อคาถามที่ มีใจความใกล้ เคียงกับข้ อคาถามอื่ น
ออก โดยทาการตัดทีละข้ อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจาลองเมื่อปรับแบบจาลองแล้ วได้ แก่ 𝜒2 = 1271.440, df = 305, p < 0.001,
CFI = 0.937, TLI = 0.927, SRMR = 0.032, RMSEA = 0.070 ซึ่ง เป็ น ค่าที่ ดัช นี ค วามกลมกลื น
เกื อบทุก ตัวผ่านเกณฑ์ มี เพี ยงดัช นี ของค่าสถิ ติ 𝜒2 เพี ย งตัว เดี ย วที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่ องจากมี
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นัยสาคัญทางสถิติ จึงสามารถสรุปได้ ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรความไว้ วางใจในหัวหน้ างานมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงพบค่า CR =
0.973 และ AVE = 0.578 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปร
แฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันใช้
้ วดั สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่าค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.354 – 0.905 นอกจากนีท้ าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity) โดยการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
แต่ละคู่ ซึ่งพบว่ามีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบแต่ละคูอ่ ยู่ระหว่าง 0.766 – 0.800 ซึ่งมีคา่ ที่
สูงเกินไป เนื่องจากมีค่าเกิน 0.70 (Tabachnick & Fidell, 2007) จึงทาการวิเคราะห์แบบจาลอง
การวัดตัวแปรความไว้ วางใจในหัวหน้ างานที่มีองค์ประกอบเดียว ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบจาลอง
การวัดตัวแปรความไว้ วางใจในหัวหน้ างานที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่ากับแบบจาลองการวัดที่มี
5 องค์ป ระกอบ พิ จ ารณาได้ จ ากค่า ∆𝜒2= 318.495 ดังนัน้ จึง สามารถสรุ ป ได้ ว่าแบบวัด ความ
ไว้ วางใจในหัวหน้ างานที่มีตวั บ่งชี ้หรื อข้ อคาถาม 27 ข้ อ สามารถวัดตัวแปรแฝงทัง้ 5 องค์ประกอบ
ของความไว้ วางใจในหัวหน้ างานซึ่งแยกจากกันได้ เนื่องจากตัวแปรแฝงทัง้ 5 องค์ประกอบนันมี
้
ความแตกต่างกันมากพอที่จะแยกเป็ นตัวแปรแฝงแต่ละตัวได้ (Discriminant Validity) ดังนันผู
้ ้ วิจยั
จึงใช้ แบบวัดความไว้ วางใจในหัวหน้ างานที่มี 5 องค์ประกอบและมีจานวนข้ อคาถามที่นาไปใช้ จริ ง
จานวน 27 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.971 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.332 –
0.831
ตัวอย่ างข้ อคา าม
ด้ านความซื่อตรง
0. หัวหน้ างานของท่านแสดงออกกับพนักงานทุกคนอย่างตรงไปตรงมา
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

…………
จริ ง

………………..
จริ งที่สดุ

ด้ านสมรรถนะ
0. หัวหน้ างานของท่านมีความรู้ ทักษะ และความสามารถตรงกับหน้ าที่ที่รับผิดชอบต่อการทางาน
ให้ สาเร็จลุลว่ งตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

…………
จริ ง

………………..
จริ งที่สดุ
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ด้ านความคงเส้ นคงวา
0. หากหัวหน้ างานของท่านได้ มอบหมายให้ พนักงานทาสิ่งใดแล้ วจะไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ให้ เกิดความสับสน
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

…………
จริ ง

………………..
จริ งที่สดุ

ด้ านความซื่อสัตย์
0. หัวหน้ างานของท่านไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์จากตัวท่านหรื อผลงานของท่าน
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

…………
จริ ง

………………..
จริ งที่สดุ

…………
จริ ง

………………..
จริ งที่สดุ

ด้ านความใจกว้ าง
0. หัวหน้ างานของท่านถ่ายทอดความรู้ที่จาเป็ นในงานให้ กบั ท่านเสมอ
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

6. แบบวัดประสิทธิภาพร่ วม ผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคาถามขึ ้นโดยประยุกต์จากแนวคิด
ของ Bandura (1986) มี ข้ อ ค าถามจ านวน 6 ข้ อ มี ลัก ษณะข้ อ ค าถามเป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริ งที่ สุด จริ ง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จ ริ ง และไม่จริ งเลย ซึ่ง
เกณฑ์การให้ คะแนนสาหรับคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนันผู
้ ้ ตอบสามารถเลือกตอบได้ เพียง 1 คาตอบ
ในแต่ละข้ อ ถ้ าตอบจริ งที่สดุ ในข้ อคาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับจนถึงไม่จริ ง
เลยได้ 1 คะแนน โดยผู้ตอบที่มีคะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีความเชื่อในประสิทธิภาพ
ร่วมสูงกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบวัดน้ อยกว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากข้ อ
คาถามทัง้ หมด 6 ข้ อ มี ค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 2 ข้ อ และมี ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 –
0.8 คะแนนจานวน 4 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึงได้
ปรับ ปรุ ง ข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ ดัง นัน้ แบบวัดประสิทธิ ภ าพร่ วม จึงมี ข้อ
ค าถามทั ง้ สิ น้ จ านวน 6 ข้ อ จากนั น้ น าแบบวัด ไปทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) พบค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.903 แสดงว่าแบบวัดมี ความสอดคล้ องภายในอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.609 – 0.834 หลังจากนันน
้ าไปเก็บ
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ข้ อมูลจริ งพบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.899 และและมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.681 –
0.809
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองในขันต้
้ นยังไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูล เชิ งประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ พิจ ารณาปรับแบบจาลองจนมี ความกลมกลื นกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองเมื่อปรับแบบจาลองแล้ วได้ แก่ 𝜒2 =
13.365, df = 7, p = 0.064, CFI = 0.997, TLI = 0.994, SRMR = 0.013, RMSEA = 0.037 ซึ่ ง
เป็ นค่าที่ ดชั นี ความกลมกลื นทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปร
ประสิทธิภาพร่วมมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปร
แฝงพบค่า CR = 0.924 และ AVE = 0.670 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันใช้
้ วดั สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้
พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.657 – 0.907
ตัวอย่ างข้ อคา าม
0. สมาชิกในทีมของท่านทางานอย่างหนักเพื่อตอบสนองต่อความรับผิดชอบโดยรวมของทีม
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

…………
จริ ง

………………..
จริ งที่สดุ

0. เมื่อทีมของท่านกาหนดเป้าหมายในการทางานขึ ้น ท่านมัน่ ใจว่าทีมของท่านจะบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

…………
จริ ง

………………..
จริ งที่สดุ

7. แบบวั ด ความวิ ริ ย อุ ต สาหะ ผู้วิจัย ได้ พัฒ นาข้ อ คาถามโดยแปลจาก Grit-O
Scale ของ Duckworth et al. (2007) ให้ เป็ นภาษาไทย (Forward translation) โดยโครงสร้ าง
คาถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย และ 2) ความเพียรพยายาม
มีข้อคาถามจานวน 12 ข้ อ และปรับข้ อคาถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา มี ลกั ษณะข้ อ
คาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สดุ จริง ค่อนข้ างจริ ง ค่อนข้ างไม่จริง ไม่
จริ ง และไม่จริ งเลย ลักษณะข้ อค าถามประกอบด้ วยข้ อคาถามทางบวกและข้ อคาถามทางลบ ซึ่ง
เกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนัน้ ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้ เพียง 1 คาตอบในแต่ละ
ข้ อ ถ้ าตอบจริงที่สดุ ในข้ อคาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับจนถึงไม่จริงเลยได้ 1
คะแนน ส่วนในคาถามเชิงลบให้ คะแนนตรงกั นข้ าม โดยผู้ตอบที่มีคะแนนจากแบบวัดมากกว่า
แสดงว่ามีความวิริยอุตสาหะสูงกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนจากแบบวัดน้ อยกว่า
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากข้ อ
คาถามทังหมด
้
12 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 1 ข้ อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 –
0.8 คะแนนจานวน 11 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึง
ได้ ปรับปรุ งข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนันแบบวั
้
ดความวิริยอุตสาหะ จึงมีข้อ
ค าถามทัง้ สิ น้ จ านวน 12 ข้ อ จากนัน้ น าแบบวัด ไปทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบค่า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) พบค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.783 แสดงว่าแบบวัดมี ความสอดคล้ องภายในอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.327 – 0.511 หลังจากนันน
้ าไปเก็บ
ข้ อมูลจริ งพบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.748 และและมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.076 –
0.573
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองในขันต้
้ นยังไม่
สอดคล้ องกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ พิ จ ารณาตัด ข้ อ ค าถามบางข้ อที่ มี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย และเป็ นข้ อคาถามที่ มีใจความใกล้ เคียงกับข้ อคาถามอื่ น
ออก โดยทาการตัดทีละข้ อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจาลองเมื่อปรับแบบจาลองแล้ วได้ แก่ 𝜒2 = 183.466, df = 40, p < 0.001, CFI
= 0.942, TLI = 0.9271 SRMR = 0.044, RMSEA = 0.074 ซึ่งเป็ นค่าที่ดชั นีความกลมกลืนเกือบ
ทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ 𝜒2 เพียงตัวเดียวที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรความวิริยอุตสาหะมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงพบค่า CR = 0.826 และ AVE =
0.305 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปร
สังเกตนันใช้
้ วดั สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อ
คาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.354 – 0.905 นอกจากนีท้ าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
(Discriminant Validity) โดยการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทัง้ 2 ด้ าน ซึ่งพบว่ามี
ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบเท่ากับ 0.098 ซึ่งมีค่าไม่สูงเกินไป เนื่องจากมีค่าไม่เกิน 0.70
(Tabachnick & Fidell, 2007) นั่นแสดงว่า แบบวัด ความวิริยอุตสาหะที่ มีตัวบ่งชีห้ รื อข้ อคาถาม
11 ข้ อ สามารถวัด ตัว แปรแฝงทัง้ 2 องค์ ป ระกอบของความวิ ริ ย อุ ต สาหะซึ่ ง แยกจากกั น ได้
เนื่องจากตัวแปรแฝงทัง้ 2 องค์ประกอบนันมี
้ ความแตกต่างกันมากพอที่จะแยกเป็ นตัวแปรแฝงแต่
ละตัวได้ (Discriminant Validity) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงใช้ แบบวัดความวิริยอุตสาหะที่มี 2 องค์ประกอบ
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และมี จานวนข้ อคาถามที่ นาไปใช้ จ ริ ง จานวน 11 ข้ อ มี ค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.768 และมี ค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.318 – 0.603
ตัวอย่ างข้ อคา าม
ด้ านความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย
0. ฉันให้ ความสนใจกับเป้าหมายใหม่ ๆ ทุก ๆ สองถึงสามเดือน
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

………… ………………..
จริ ง
จริ งที่สดุ

……………
ค่อนข้ างจริ ง

………… ………………..
จริ ง
จริ งที่สดุ

ด้ านความเพียรพยายาม
0. อุปสรรคไม่ทาให้ ฉนั หมดกาลังใจ
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

8. แบบวัดความสอดคล้ องระหว่ างบุคคลกับ องค์ การ การวัดความสอดคล้ อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การซึ่งวัดจากการประเมินตนเองของพนักงาน ผู้วิจยั ได้ สร้ างข้ อคาถามขึ ้น
โดยประยุกต์จากแนวคิดของ Kristof (1996) มีข้อคาถามทังหมด
้
10 ข้ อ ลักษณะข้ อคาถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงที่สดุ จริง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริง และไม่
จริงเลย ลักษณะข้ อคาถามประกอบด้ วยข้ อคาถามทางบวก ซึง่ เกณฑ์การให้ คะแนนสาหรับคาตอบ
ทัง้ 6 ตัวเลือกนัน้ ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้ เพียง 1 คาตอบในแต่ละข้ อ ถ้ าตอบจริ งที่สุดในข้ อ
คาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับจนถึงไม่จริ งเลยได้ 1 คะแนน โดยผู้ตอบที่มี
คะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การสูงกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนจากแบบวัดน้ อยกว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากข้ อ
คาถามทังหมด
้
10 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 2 ข้ อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 –
0.8 คะแนนจานวน 2 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึงได้
ตัดข้ อคาถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกและปรับปรุงข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนัน้
แบบวัดความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ จึงมีข้อคาถามทังสิ
้ ้นจานวน 4 ข้ อ จากนันน
้ า
แบบวัดไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.844
แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่
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ระหว่าง 0.591 – 0.758 หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริงพบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.793 และและ
มีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.517 – 0.715
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองในขันต้
้ นยังไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูล เชิ งประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ พิจ ารณาปรับแบบจาลองจนมี ความกลมกลื นกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองเมื่อปรับแบบจาลองแล้ วได้ แก่ 𝜒2 =
0.001, df = 1, p = 0.9813, CFI = 1.000, TLI = 1.007, SRMR = 0.000, RMSEA = 0.000 ซึ่ ง
เป็ นค่าที่ ดชั นี ความกลมกลื นทุกตัวผ่านเกณฑ์ จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปร
ความสอดคล้ อ งระหว่างบุค คลกับ องค์ ก ารมี ค วามกลมกลื น กับ ข้ อ มู ล เชิ ง ป ระจัก ษ์ และเมื่ อ
พิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงพบค่า CR = 0.871 และ AVE = 0.629 แสดงว่าข้ อคาถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันใช้
้ วดั สาหรับค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง
0.557 – 0.923
ตัวอย่ างข้ อคา าม
0. เป้าหมายในชีวิตของฉันกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรขององค์การมีความคล้ ายคลึงกัน
มาก
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

………… ………………..
จริ ง
จริ งที่สดุ

0. ค่านิยมหลักในการทางานของฉันเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับค่านิยมหลักขององค์การ
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

………… ………………..
จริ ง
จริ งที่สดุ

9. แบบวัดการมองโลกในแง่ ดี ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัดการมองโลกในแง่ดีที่พฒ
ั นาโดย
อรพินทร์ ชูชม สุภาพร ธนะชานันท์ และ ทัศนา ทองภักดี (2554) และปรับข้ อคาถามให้ เข้ ากับกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจยั มีข้อคาถามจานวน 8 ข้ อ ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดับ คือ จริ งที่สดุ จริ ง ค่อนข้ างจริง ค่อนข้ างไม่จริ ง ไม่จริ ง และไม่จริ งเลย ซึ่งเกณฑ์การให้
คะแนนสาหรับคาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนันผู
้ ้ ตอบสามารถเลือกตอบได้ เพียง 1 คาตอบในแต่ละข้ อ ถ้ า
ตอบจริ งที่สดุ ในข้ อคาถามได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับจนถึงไม่จริ งเลย 1 คะแนน ส่วนใน
คาถามเชิงลบให้ คะแนนตรงกันข้ าม โดยผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีมาก
และผู้ที่ตอบได้ คะแนนต่าแสดงว่ามีการมองโลกในแง่ดีน้อย
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากข้ อ
คาถามทัง้ หมด 8 ข้ อ มี ค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 3 ข้ อ และมี ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 –
0.8 คะแนนจานวน 5 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึงได้
ปรับปรุ งข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนัน้ แบบวัดการมองโลกในแง่ดี จึงมี ข้อ
ค าถามทั ง้ สิ น้ จ านวน 8 ข้ อ จากนั น้ น าแบบวัด ไปทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) พบค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.845 แสดงว่าแบบวัดมี ความสอดคล้ องภายในอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.002 – 0.807 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
ปรับปรุงข้ อคาถามข้ อที่ 7 ซึ่งมีคา่ อานาจจาแนกต่า (0.002) หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งพบค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.857 และและมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.202 – 0.795
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองในขันต้
้ นยังไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาปรับแบบจาลองด้ วยการตัดข้ อคาถามบางข้ อ
ที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย และเป็ นข้ อคาถามที่มีใจความใกล้ เคียงกับข้ อ
คาถามอื่นออก โดยทาการตัดทีละข้ อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบค่า
ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองเมื่อปรับแบบจาลองแล้ วได้ แก่ 𝜒2 = 22.738, df = 10, p =
0.0118, CFI = 0.996, TLI = 0.991, SRMR = 0.013, RMSEA = 0.044 ซึ่ ง เป็ นค่ า ที่ ดัช นี ค วาม
กลมกลื น เกื อ บทุ ก ตัว ผ่ า นเกณฑ์ มี เพี ย งดัช นี ข องค่า สถิ ติ 𝜒2 เพี ย งตัว เดี ย วที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์
เนื่ องจากมี นัยส าคัญ ทางสถิติ จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรความสอดคล้ อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาความเชื่อมั่น
ของตัวแปรแฝงพบค่า CR = 0.922 และ AVE = 0.937 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันใช้
้ วดั สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี ้ พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.681 – 0.835
ตัวอย่ างข้ อคา าม
0. ฉันคาดหวังว่าปัญหาหรื ออุปสรรคต่าง ๆ จะคลี่คลายได้
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง

……………
ค่อนข้ างจริ ง

………… ………………..
จริ ง
จริ งที่สดุ

……………
ค่อนข้ างจริ ง

………… ………………..
จริ ง
จริ งที่สดุ

0. ฉันเชื่อมัน่ ว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ ้นย่อมมีทางออกเสมอ
………………..
ไม่จริ งเลย

……………
ไม่จริ ง

………………..
ค่อนข้ างไม่จริ ง
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10. แบบวัดการจัดแจงในงาน ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาข้ อคาถามโดยแปลจากแบบวัด
Dutch Job Crafting Scale: JCS ข อ ง Tims et al. (2012) ใ ห้ เป็ น ภ า ษ า ไ ท ย (Forward
translation) ประกอบด้ วยองค์ป ระกอบ 4 ด้ าน คือ 1) การเพิ่ ม ทรัพ ยากรในงานทางโครงสร้ าง
(Increasing structural job resources) 2) การเพิ่ ม ทรั พ ยากรในงานทางสั ง คม (Increasing
social job resources) 3) การเพิ่ ม ความต้ อ งการในงานที่ ท าให้ เกิ ด ความท้ าทาย (Increasing
challenging job demands) และ 4) การลดความต้ อ งการในงานที่ เป็ น อุป สรรคในการท างาน
(Decreasing hindering job) มี ข้ อค าถามจ านวน 21 ข้ อ และปรั บ ข้ อค าถามให้ เข้ ากั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างของการศึกษา มี ลกั ษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 6
ระดับ เริ่ มตังแต่
้ ไม่เคยเลย เกือบจะไม่เคย บางครัง้ ค่อนข้ างบ่อย บ่อยครัง้ และเป็ นประจา โดยมี
เกณฑ์การให้ คะแนน คือ คาตอบทัง้ 6 ตัวเลือกนันผู
้ ้ ตอบสามารถเลือกตอบได้ เพียง 1 คาตอบใน
แต่ละข้ อ ถ้ าตอบเป็ นประจาได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับจนถึงไม่เคยเลยได้ 1 คะแนน
โดยผู้ตอบที่มีคะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีการจัดแจงในงานสูงกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนน
จากแบบวัดน้ อยกว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากข้ อ
คาถามทังหมด
้
21 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 1 ข้ อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 –
0.8 คะแนนจานวน 20 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึง
ได้ ปรับปรุ งข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนันแบบวั
้
ดการจัดแจงในงาน จึงมีข้อ
ค าถามทัง้ สิ น้ จ านวน 21 ข้ อ จากนัน้ น าแบบวัด ไปทดลองใช้ เพื่ อ ตรวจสอบค่า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) พบค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.942 แสดงว่าแบบวัดมี ความสอดคล้ องภายในอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.463 – 0.756 หลังจากนันน
้ าไปเก็บ
ข้ อมูลจริ งพบค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.908 และและมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.404 –
0.686
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองในขันต้
้ นยังไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูล เชิ งประจักษ์ ผู้วิจัยจึงได้ พิจ ารณาปรับแบบจาลองจนมี ความกลมกลื นกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองเมื่อปรับ แก้ แล้ วคือ 𝜒2 = 618.157,
df = 177, p < 0.001, CFI = 0.945, TLI = 0.935, SRMR = 0.074, RMSEA = 0.062 ซึ่ งเป็ น
ค่าที่ดชั นีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ 𝜒2 เพียงตัวเดียวที่ไม่ผา่ น
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เกณฑ์เนื่องจากมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงสามารถสรุปได้ ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรการจัดแจงใน
งานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงพบค่า
CR = 0.921 และ AVE = 0.362 แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัว
แปรแฝงในด้ านที่ ตวั แปรสังเกตนัน้ ใช้ วัด ส าหรับค่าน า้ หนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่าค่า
น ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.551 – 0.911 นอกจากนี ้ทาการตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก (Discriminant Validity) โดยการพิ จ ารณาค่ า สหสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบแต่ละคู่ ซึ่งพบว่ามี ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบแต่ละคู่อยู่ระหว่าง 0.223 –
0.591 ซึ่งมีค่าไม่สูงเกินไป เนื่องจากมีค่าไม่เกิน 0.70 (Tabachnick & Fidell, 2007) นั่นแสดงว่า
แบบวัด การจั ด แจงในงานที่ มี ตั ว บ่ ง ชี ห้ รื อ ข้ อค าถาม 21 ข้ อ สามารถวั ด ตั ว แปรแฝงทั ง้ 4
องค์ประกอบของการจัดแจงในงานซึ่งแยกจากกันได้ เนื่องจากตัวแปรแฝงทัง้ 4 องค์ประกอบนันมี
้
ความแตกต่างกันมากพอที่จะแยกเป็ นตัวแปรแฝงแต่ละตัวได้ (Discriminant Validity) ดังนันผู
้ ้ วิจยั
จึงใช้ แบบวัดการจัดแจงในงานที่มี 4 องค์ประกอบและมีจานวนข้ อคาถามที่นาไปใช้ จริ ง จานวน
21 ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.908 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.404 – 0.686
ตัวอย่ างข้ อคา าม
ด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง
0. ฉันพยายามที่จะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการทางาน
………………..
ไม่เคยเลย

……………
เกือบจะไม่เคย

………………..
บางครัง้

……………
ค่อนข้ างบ่อย

………… ………………..
บ่อยครัง้
เป็ นประจา

……………
ค่อนข้ างบ่อย

………… ………………..
บ่อยครัง้
เป็ นประจา

ด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม
0. ฉันขอคาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน
………………..
ไม่เคยเลย

……………
เกือบจะไม่เคย

………………..
บางครัง้

ด้ านการเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิดความท้ าทาย
0. เมื่อมีโครงการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเข้ ามา ฉันเสนอตัวด้ วยความกระตือรื อร้ นที่จะเป็ นหนึ่งในผู้ร่วม
โครงการ
………………..
ไม่เคยเลย

……………
เกือบจะไม่เคย

………………..
บางครัง้

……………
ค่อนข้ างบ่อย

………… ………………..
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
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ด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคในการทางาน
0. ฉันพยายามทาให้ แน่ใจว่าฉันจะไม่ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากหลาย ๆ ครัง้ ในการทางาน
………………..
ไม่เคยเลย

……………
เกือบจะไม่เคย

………………..
บางครัง้

……………
ค่อนข้ างบ่อย

………… ………………..
บ่อยครัง้
เป็ นประจา

11. แบบวัดสติ ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบวัด Philadelphia Mindfulness Scale
ฉบับภาษาไทย (PHLMS_TH) ของ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ อรวรรณ ศิลปกิจ และ ภัทราพร วิสาจันทร์
(2554) ที่ แ ปลจากแบบวัด Philadelphia Mindfulness Scale: PHLMS ของ Cardaciotto et al.
(2008) ตามแนวคิ ด ของ Kabat-Zinn (2003) และ Bishop et al. (2004) ประกอบด้ วย 2
องค์ประกอบ คือ 1) การตระหนักรู้ (Awareness) และ 2) การยอมรับ (Acceptance) มีข้อคาถาม
จานวน 20 ข้ อ มีลกั ษณะข้ อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดับ เริ่ ม
ตังแต่
้ ไม่เคยเลย เกื อบจะไม่เคย บางครัง้ ค่อนข้ างบ่อย บ่อยครัง้ และเป็ นประจ า ลักษณะข้ อ
คาถามประกอบด้ วยข้ อคาถามทางบวกและข้ อคาถามทางลบ ซึ่งเกณฑ์การให้ คะแนนคือ คาตอบ
ทัง้ 6 ตัวเลือกนันผู
้ ้ ตอบสามารถเลือกตอบได้ เพียง 1 คาตอบในแต่ละข้ อ ถ้ าตอบเป็ นประจาในข้ อ
คาถามเชิงบวกได้ 6 คะแนนและลดลงมาตามลาดับจนถึงไม่เคยเลยได้ 1 คะแนน ส่วนในคาถาม
เชิงลบให้ คะแนนตรงกันข้ าม โดยผู้ตอบที่มีคะแนนจากแบบวัดมากกว่าแสดงว่ามีสติสงู กว่าผู้ตอบ
ที่ได้ คะแนนจากแบบวัดน้ อยกว่า
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เริ่มจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบค่าดัชนีความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากข้ อ
คาถามทังหมด
้
20 ข้ อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนจานวน 7 ข้ อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 –
0.8 คะแนนจานวน 13 ข้ อ พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุงข้ อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั จึง
ได้ ปรับปรุ งข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนัน้ แบบวัดสติ จึงมีข้อคาถามทัง้ สิน้
จานวน 20 ข้ อ จากนันน
้ าแบบวัดไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) พบค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.922 แสดงว่าแบบวัดมีความสอดคล้ องภายในอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และมี
ค่าอานาจจาแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.351 – 0.714 หลังจากนันน
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ งพบค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.877 และและมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.320 – 0.617
สาหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า แบบจาลองในขันต้
้ นยังไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาปรับแบบจาลองด้ วยการตัดข้ อคาถามบางข้ อ
ที่มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย และเป็ นข้ อคาถามที่มีใจความใกล้ เคียงกับข้ อ
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คาถามอื่นออก โดยทาการตัดทีละข้ อจนแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบค่า
ดัชนีความกลมกลืนของแบบจาลองเมื่อปรับ แก้ แล้ วได้ แก่ 𝜒2 = 637.702, df = 127, p < 0.001,
CFI = 0.927, TLI = 0.902, SRMR = 0.077, RMSEA = 0.073 ซึ่ง เป็ น ค่าที่ ดัช นี ค วามกลมกลื น
เกื อบทุก ตัวผ่านเกณฑ์ มี เพี ยงดัช นี ของค่าสถิ ติ 𝜒2 เพี ย งตัว เดี ย วที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่ องจากมี
นัยสาคัญทางสถิติ จึงสามารถสรุปได้ ว่าแบบจาลองการวัดตัวแปรสติมีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ และเมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝงพบค่า CR = 0.899 และ AVE = 0.307
แสดงว่าข้ อคาถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกต
นันใช้
้ วดั สาหรับค่าน ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคาถาม
รายข้ ออยู่ ร ะหว่ า ง 0.338 – 0.914 นอกจากนี ท้ าการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง จ าแนก
(Discriminant Validity) โดยการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทัง้ 2 ด้ าน ซึ่งพบว่ามี
ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบเท่ากับ 0.364 ซึ่งมีค่าไม่สูงเกินไป เนื่องจากมีค่าไม่เกิน 0.70
(Tabachnick & Fidell, 2007) นั่นแสดงว่า แบบวัดสติที่มีตวั บ่งชีห้ รื อข้ อคาถาม 20 ข้ อ สามารถ
วัดตัวแปรแฝงทัง้ 2 องค์ประกอบของสติซึ่งแยกจากกันได้ เนื่องจากตัวแปรแฝงทัง้ 2 องค์ประกอบ
นันมี
้ ความแตกต่างกันมากพอที่จะแยกเป็ นตัวแปรแฝงแต่ละตัวได้ (Discriminant Validity) ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงใช้ แบบวัดสติที่มี 2 องค์ประกอบและมีจานวนข้ อคาถามที่นาไปใช้ จริ ง จานวน 19 ข้ อ มีคา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.877 และมีคา่ อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.302 – 0.626
ตัวอย่ างข้ อคา าม
ด้ านการตระหนักรู้
0. ฉันตระหนักรู้ความคิดที่ฉนั กาลังมีอยู่ขณะที่อารมณ์ของฉันเปลี่ยนแปลง
………………..
ไม่เคยเลย

……………
เกือบจะไม่เคย

………………..
บางครัง้

……………
ค่อนข้ างบ่อย

………… ………………..
บ่อยครัง้
เป็ นประจา

……………
ค่อนข้ างบ่อย

………… ………………..
บ่อยครัง้
เป็ นประจา

ด้ านการยอมรับ
0. ฉันบอกกับตัวเองว่า ฉันไม่ควรรู้สกึ โศกเศร้ าเสียใจ
………………..
ไม่เคยเลย

……………
เกือบจะไม่เคย

………………..
บางครัง้

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากบุคลากรระดับบริ หารและบุคลากรระดับ
พนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง โดยดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
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3.1 ท าหนัง สื อ ขอความอนุเคราะห์ เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ จัย จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์ จากสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการ
ประสานงานกับ บริ ษั ท ประกัน วิน าศภัย เพื่ อเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยส่ง ถึ งผู้อ านายการบริ ห าร
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
3.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทยประสานงานไปยัง คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และเมื่อคณะกรรมการได้ พิจารณาอนุมตั ิแล้ วจึง
ออกหนัง สื อในนามประธานคณะกรรมการพัฒ นาธุ รกิ จ และวิช าการประกัน ภัย เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยให้ ผ้ วู ิจยั นาส่งถึงกรรมการผู้จดั การบริษัทประกันวินาศภัย
ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
3.3 เมื่อได้ รับอนุญ าตให้ เก็บข้ อมูลจากกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทประกันวินาศภัยที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างแล้ ว ผู้วิจยั ดาเนินการติดต่อกับผู้ประสานงานที่ได้ รับมอบหมายเพื่อกาหนดวัน
และเวลาในการเข้ าไปดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยจัดเตรี ยมแบบสอบทังในรู
้ ปแบบกระดาษ
และรูปแบบออนไลน์ให้ กบั แต่ละบริษัทตามความต้ องการที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ประสานงาน
3.4 ผู้วิจัย ติดตามแบบสอบถามกลับคืนจากผู้ประสานงานของแต่ละบริ ษัท ได้ รับ
แบบสอบถามกลับ คื น มาจาก 15 บริ ษั ท จ านวน 765 ฉบับ โดยแบ่ ง ออกเป็ น แบบสอบถาม
บุคลากรระดับพนักงานจานวน 750 ฉบับ และแบบสอบถามบุคลากรระดับบริหารจานวน 15 ฉบับ
คิ ด เป็ นร้ อยละ 50 ของจ านวนแบบสอบถามที่ ส่ ง ไปทั ง้ หมดจ านวน 1,530 ฉบับ ทั ง้ นี ไ้ ด้ ใช้
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอน
้
ดังนี ้
4.1 นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาตรวจสอบความครบถ้ วนสมบูรณ์ของคาตอบใน
แบบสอบถามแต่ละชุดข้ อมูล และคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ มาใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล
4.2 ให้ คะแนนตามเกณฑ์ การให้ คะแนนที่กาหนดไว้ สาหรับเครื่ องมือแต่ละชุด และ
บันทึกลงแฟ้มข้ อมูล แล้ วนาแฟ้มข้ อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั โดยใช้ สถิติ
เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เพื่ ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะของตัว
แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า สูง สุด (Maximum) ค่ า ต่ า สุ ด
(Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค่าสถิติดงั กล่าวจะใช้ ในการ
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อธิบายและทาความเข้ าใจลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างตามข้ อมูลทางชีวสังคม สาหรับบุคลากรระดับ
บริ หารประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด บริ ษัทที่สงั กัดอยู่ในปั จจุบนั ประสบการณ์
การทางานในบริ ษัทปั จจุบนั ประสบการณ์ การทางานรวม ประสบการณ์ การทางานในการเป็ น
ผู้บริ หาร และประสบการณ์ การทางานในธุรกิจ ประกันภัย และส าหรับบุคลากรระดับพนักงาน
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษาสูง สุด สถานภาพสมรส บริ ษั ท ที่ สังกัด อยู่ในปั จ จุบัน
ประสบการณ์การทางานในบริ ษัทปั จจุบนั ฝ่ ายหรื อแผนกที่สงั กัดอยู่ในปั จจุบนั ประสบการณ์การ
ทางานรวม และประสบการณ์การทางานในธุรกิจประกันภัย
ส่วนการวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐานสาหรับอธิบายลักษณะของตัวแปร ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์
สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) ตลอดจนค่าสถิติในการหาคุณ ภาพ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั โดยสถิติที่ใช้ ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาคือ การหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง IOC (Item-Object Congruence Index) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาร์ ค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
เนื่ อ งจากทุกมาตรวัด ที่ ใช้ ในการศึก ษาครั ง้ นี ใ้ ช้ เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนในลักษณะ
เดียวกันคือ เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ โดยให้ คะแนนตังแต่
้ 6 คะแนนลดหลัน่ ลงมาตามลาดับจนถึง 1
คะแนน ดังนันการแปลความหมายของค่
้
าระดับ การกาหนดช่วงคะแนน และความหมายของแต่
ละช่วงคะแนนตามเกณฑ์การวิเคราะห์สาหรับทุกมาตรวัดจึงใช้ การแปลความหมายด้ วยเกณฑ์
เดียวกัน โดยกาหนดระดับในการแปลความหมายออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 2.00 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรในด้ านนัน้ ๆ หรื อโดยรวม
อยูใ่ นระดับ ต่า
ค่าเฉลี่ย 2.01 ถึง 3.00 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรในด้ านนัน้ ๆ หรื อโดยรวม
อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างต่า
ค่าเฉลี่ย 3.01 ถึง 4.00 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรในด้ านนัน้ ๆ หรื อโดยรวม
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 4.01 ถึง 5.00 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรในด้ านนัน้ ๆ หรื อโดยรวม
อยูใ่ นระดับ ค่อนข้ างสูง
ค่าเฉลี่ย 5.01 ถึง 6.00 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรในด้ านนัน้ ๆ หรื อโดยรวม
อยูใ่ นระดับ สูง
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4.4 วิ เ ค ราะห์ อ งค์ ป ระก อบ เชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis) เพื่ อ
ตรวจสอบความกลมกลื น ของแบบจ าลององค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน กับ ข้ อ มูลเชิ ง ประจัก ษ์ ด้ ว ย
โปรแกรม Mplus version 7 โดยใช้ การประมาณค่าพารามิ เตอร์ ด้ วยวิธี การประมาณค่าความ
เป็ น ไปได้ สู ง สุ ด (Maximum Likelihood: ML) ซึ่ ง พิ จ ารณาจากค่า ไค-สแควร์ (𝜒2) โดยค่ า ไคสแควร์ ต้องไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติ หรื อสัดส่วนของค่าไค-สแควร์ กับค่าองศาความอิสระไม่เกิน
5.00 มี ค่ า ดัช นี เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บ (Comparative Fit Index: CFI) มากกว่ า 0.90 มี ค่ า Tucker –
Lewis Index: TLI มากกว่า 0.90 มี ค่า รากก าลัง สองเฉลี่ ย ของเศษมาตรฐาน (Standard Root
Mean Squared Residual: SRMR) น้ อยกว่ า 0.80 และมี ค่ า รากก าลัง สองเฉลี่ ย ของค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นในการประมาณ (Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) น้ อย
กว่า 0.80 (Hair et al., 2010) ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) กับตัวแปร
ในระดับบุคคลและตัวแปรในระดับกลุ่มทุกตัวแปรในงานวิจยั นี ้ ส่วนตัวแปรระดับองค์การนันไม่
้ ได้
ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เนื่องจากขนาดตัวอย่างในการเก็บข้ อมูลจริ งของตัวแปร
ระดับ องค์ ก ารนัน้ ไม่ เพี ย งพอต่ อ การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ของโมเดลด้ วยวิธีความควรจะเป็ นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ซึ่งต้ องใช้
กลุ่ม ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ หากใช้ กลุ่มตัวอย่างที่มี ขนาดต่ากว่า 100 หน่วย จะพบว่ามีโอกาส
ปฏิเสธสมมติฐานในการทดสอบไค-สแควร์ มาก (Hair et al., 2010)
4.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
กับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในบริษัทประกันวินาศภัย ด้ วยการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
4.6 วิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืน
สู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในบริ ษัทประกันวินาศภัย ด้ วยการวิเคราะห์ปัจจัยพหุ
ระดับโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป HLM (Hierarchical Linear Model) for Windows version 7
การเชื่อมโยงข้ อค้ นพบจากการวิจัยระยะที่ 1 สู่การวิจัยระยะที่ 2
หลังจากที่ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งเป็ นการ
วิจยั เชิงปริ มาณแล้ วนัน้ นามาสู่การสืบค้ นข้ อมูลเชิงลึกในการวิจยั ระยะที่ 2 เพื่อให้ ทราบและเข้ าใจ
ถึงกระบวนการเกิดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ว่า
มีกระบวนการอย่างไร ผ่านกรอบแนวคิดของทฤษฎี ระบบ (System Theory) โดยนาผลที่ได้ จาก
การวิจยั ระยะที่ 1 คือระดับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย
ที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่าง ซึ่ง แปลผลได้ จ ากคะแนนเฉลี่ ย การฟื ้นคื นสู่ส ภาวะปกติ ในการทางานของ
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บุคลากรระดับพนักงานที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างของแต่ละบริษัทโดยเรี ยงคะแนนตามลาดับจากบริษัทที่
มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ ไปยังบริษัทที่มีคะแนนเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ซึ่งใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ าร่วม
วิจยั ในการวิจยั ระยะที่ 2 และปั จจัยในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ ที่ส่งผลถึงการ
ฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย มาใช้ เป็ นข้ อมูลนาเข้ า
(Input) ด้ วยการสร้ างเป็ นประเด็นคาถามและการกาหนดแบบบันทึกที่ใช้ ในการสนทนากลุ่มเพื่อ
ศึกษากระบวนการ (Process) หรื อแนวทางที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ (Output) คือการที่บุคลากรมีการ
ฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน (Resilience at Work) อยูใ่ นระดับสูงต่อไป ดังภาพประกอบ 8
ส าหรับ ผู้เข้ าร่ วมวิจัยของการวิจัยในระยะที่ 2 นัน้ ผู้วิจัย ได้ ติด ต่อผู้ป ระสานงานของ
บริ ษัทมีคา่ เฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างสูงที่สดุ ให้
ดาเนินการเลือกบุคลากรระดับพนักงานมีคะแนนการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานสูงที่สดุ ใน
บริ ษั ท 6 อันดับแรกแบบเจาะจงจากข้ อมูลที่ ผ้ ูวิจัยกาหนดให้ คือ หน่วยงานที่ ปฏิ บัติงานอยู่ใน
ปัจจุบนั และวันเกิด และขอความยินยอมในการเป็ นอาสาสมัครเข้ าร่วมโครงการวิจยั หากผู้เข้ าร่วม
วิจยั ไม่ยินยอมจะดาเนินการเลือกผู้มีคะแนนสูงในลาดับถัดไปในบริษัทนัน้ ๆ จนครบ 6 คน
ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริ มาณ
การวิเคราะห์ พหุระดับ
ใช้ แบบสอบถามเก็ บข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง
ระดับองค์ การ
-------------ระดับกลุ่ม
--------------ระดับบุคคล

ผลการศึกษา
• ระดับการฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติในการ
ทางาน
• ปั จจัยระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การที่ส่งผลต่อการ
ฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติใน
การทางาน

ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
กรณีศึกษา
• กรณีศึกษาองค์การที่พนักงานมี
ระดับการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติ
ในการทางานสูง

ผลการศึกษา
• กระบวนการเกิดการฟื น้ คืนสู ่
สภาวะปกติในการทางาน

ภาพประกอบ 8 แสดงการเชื่อมโยงข้ อค้ นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 สูก่ ารวิจยั ระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2
ในระยะที่ส องของการวิจัยซึ่งเป็ นการวิจัยเชิง คุณ ภาพนัน้ เป็ นการดาเนินการเพื่ อ
ตอบปั ญ หาวิจัยของวัตถุประสงค์ ของการวิจัยที่ 2 ของการศึกษาปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับองค์การ และกระบวนการเกิด การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อทาความเข้ าใจว่ากระบวนการเกิดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
ของพนัก งานในธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภั ย ที่ มี ก ารฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติ ในการท างานสูง นัน้ เป็ น
อย่างไร ซึ่งผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ การศึกษากรณีเฉพาะเอกนาม (Single-case Designs) แบบองค์รวม
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(Holistic-case study designs) โดยใช้ เทคนิ ค การสนทนากลุ่ ม และน าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ม าท าการ
วิเคราะห์เนื ้อหา ซึง่ แบ่งรายละเอียดของการศึกษาดังนี ้
1. ผู้เข้ าร่วมวิจยั
2. เครื่ องมือที่ใช้ งานในการวิจยั เชิงคุณภาพ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
1. ผู้เข้ าร่ วมวิจัย
ผู้เข้ าร่วมวิจยั ในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพนัน้ ได้ มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็ นผู้ที่มีคะแนนการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานอยู่
ในระดับสูง ที่ ส มัครใจเข้ าร่ วมโครงการวิจัยจากบริ ษั ทประกันวินาศภัย ที่ มี ค่าเฉลี่ ยการฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติในการทางานของพนักงานสูงที่สดุ โดยกาหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลบริ ษัทละ 6 คน ซึ่งเป็ น
ขนาดที่พอเหมาะ ไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไป (ชาย โพธิสิตา, 2554)
2. เครื่องมือที่ใช้ งานในการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยระยะที่ 2 นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ผู้วิจัยได้ ใช้ การเข้ าร่ วมกระบวนการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ที่ สุด ของงานวิจัย รู ป แบบนี ค้ ื อ
ผู้วิจยั ซึ่งต้ องมีประสบการณ์และความสามารถในการเก็บข้ อมูล แต่เพื่อให้ การเก็บข้ อมูลได้ ข้อมูล
ครบถ้ วนทุกประเด็นที่ต้องการจะเก็บ จึงต้ องมีการกาหนดแนวทางการสนทนากลุ่มเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งขัน้ ตอนการสร้ างแนวคาถามนี ม้ ี ความยื ดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้
ในขณะดาเนินการสนทนากลุ่ม ผู้วิจยั จึงสร้ างคาถามในลักษณะของการกาหนดประเด็นในภาพ
กว้ างเป็ นคาถามปลายเปิ ด ประกอบด้ วยประเด็นต่าง ๆ อันเป็ นผลจากการวิจยั ระยะที่ 1 ดังนี ้
- ท่านคิดว่าความเพียรพยายามทาให้ ทา่ นมีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานสูง
ได้ อย่างไร
- การที่ ท่านมี ความสอดคล้ องระหว่างบุค คลกับองค์ การทาให้ ท่านมี การฟื ้นคืน สู่
สภาวะปกติในการทางานสูงได้ อย่างไร
- การที่ท่านเป็ นคนมองโลกในแง่ดีทาให้ ท่านมีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
สูงได้ อย่างไร
- การเพิ่ ม ทรั พ ยากรในงานทางโครงสร้ าง เช่น การพัฒ นาขี ด ความสามารถของ
ตนเอง ช่วยให้ ทา่ นมีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานสูงได้ อย่างไร
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- ประสิ ท ธิ ภ าพของที ม งานมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งอย่างไรกับ การที่ ท่านมี ก ารฟื ้น คื น สู่
สภาวะปกติในการทางานสูง
- การที่องค์การของท่านมีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การส่งผลให้ ทา่ นมีการฟื น้
คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานสูงได้ อย่างไร
- ท่านคิดว่ากระบวนการใดในบริ ษัทของท่านที่ทาให้ ท่านเป็ นบุคคลที่มีการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางานสูง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพนัน้ ผู้วิจยั ได้ ลงพื น้ ที่เก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง โดย
ดาเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยการประสานงานกับผู้ประสานงานของบริ ษัทประกันวินาศภัยที่มีคะแนน
เฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานสูงที่สดุ รวมถึงกาหนดผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่เป็ น
อาสาสมัครเข้ าร่ วมโครงการวิจัย และดาเนินการจัดการสนทนากลุ่มในช่วงเดือนเมษายน 2562
โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
3.1 ผู้วิจัยดาเนินการติดต่อกับผู้ประสานงานที่ ได้ รับมอบหมายของบริ ษัทประกัน
วิ น าศภั ย ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย การฟื ้ น คื น สู่ส ภาวะปกติ ในการท างานของพนัก งานสูง ที่ สุ ด เพื่ อ
ดาเนินการขออนุมตั เิ ก็บข้ อมูลการวิจยั ระยะที่ 2 ด้ วยเทคนิคการสนทนากลุม่ โดยส่งแนวคาถามให้
ผู้ประสานงานได้ ทาความเข้ าใจในเบื ้องต้ น และตอบข้ อซักถามในกรณีที่มีข้อสงสัย
3.2 ผู้ประสานงานแจ้ งผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่มีเงื่อนไขตรงตามเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด ซึ่งถูก
จัดลาดับด้ วยคะแนนเฉลี่ยจากมากที่สดุ ไปจนถึงน้ อยที่สดุ จนครบจานวนผู้เข้ าร่วมวิจยั 6 คน และ
ดาเนินการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ที่ถกู คัดเลือกลงนามในหนังสือให้ ความยินยอมเข้ าร่วมในโครงการวิจยั
(Informed Consent Form) เมื่ อ ได้ ผู้ เข้ าร่ ว มวิ จั ย ครบตามจ านวนแล้ ว ผู้ ประสานงานได้ ส่ ง
รายละเอี ยดของผู้เข้ าร่ วมวิจัยพร้ อมกับหนัง สื อให้ ความยิน ยอมเข้ าร่ วมในโครงการวิจัยให้ กับ
ผู้วิจยั
3.3 ผู้ประสานงานกาหนดวัน เวลา และสถานที่สาหรับจัดการสนทนากลุ่มและแจ้ ง
ให้ ผ้ วู ิจยั ทราบ
3.4 ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การจัด การสนทนากลุ่ ม ตามก าหนดการที่ ไ ด้ นั ด หมายกั บ ผู้
ประสานงานไว้
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จาก
การสนทนากลุ่มโดยเลือกใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้ างข้ อสรุป มีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี ้ (ชาย โพธิสิตา, 2554)
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4.1 การจัดระเบียบข้ อมูล (Data Organizing) ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมมาจาก
ภาคสนาม มักไม่อยู่ในสภาพที่พร้ อมจะนาไปใช้ วิเคราะห์ ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ มา
จัดทาให้ ข้อมูลอยู่ในสภาพที่พร้ อมจะนาไปวิเคราะห์ได้ โดยสะดวก โดยผู้วิจัยจะจัดระเบียบของ
ข้ อมูลที่ได้ จากบันทึกการสนทนากลุ่มที่ถกู จดบันทึ กด้ วยลายมือและการบันทึกเสียง ซึ่งทาการจัด
ระเบียบโดยการถอดถ้ อยคาจากการสนทนากลุ่มออกมาพิมพ์ไว้ ในรูปแบบของเอกสารและบันทึก
ไว้ ในคอมพิวเตอร์ เพื่ อความปลอดภัยและสะดวกต่อการอ่านและวิเคราะห์ และการเรี ยกมาใช้
ภายหลัง
4.2 การให้ รหัส และการแสดงข้ อ มูล (Coding & Data display) หลัง จากผู้วิจัย ได้
อ่านข้ อมูลที่จดั ระเบียบอย่างละเอียด เพื่อสรรหาข้ อความที่มีความหมายตรงประเด็นกับคาถาม
การวิจยั เมื่อพบข้ อความดังกล่าวตามที่ต้องการจะศึกษา ผู้วิจยั จะกาหนดรหัสแทนความหมาย
ของกลุ่มข้ อความเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นการลงรหัสแบบอุปนัย (Inductive Coding) ที่ไม่มีการกาหนด
รหัสไว้ ล่วงหน้ า เนื่องจากการกาหนดรหัสล่วงหน้ านันจะสร้
้
างข้ อจากัดของข้ อมูลที่ค้นพบใหม่และ
มีความน่าสนใจ โดยข้ อความที่ให้ ความหมายในลักษณะเดียวกันจะใช้ รหัสที่เหมือนกัน จากนัน้
ผู้วิจยั จัดแสดงข้ อมูลโดยการนาหน่วยของข้ อความที่ให้ รหัสเรี ยบร้ อยแล้ วนามาเชื่อมโยงและหา
ความสัมพันธ์รวมเป็ นกลุ่มของประเด็นในการวิเคราะห์ ซึ่งการแสดงข้ อมูลจะจัดกลุ่มประเภทของ
ข้ อความที่ มีความสัม พันธ์ กันทางความหมาย โดยจะจัดแสดงข้ อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การ
แสดงข้ อมูลด้ วยตาราง กราฟ แผนภาพ เป็ นต้ น
4.3 การหาข้ อ สรุ ป การตี ค วาม และการยื น ยัน (Conclusion, Interpretation, and
Verification) หลังจากการลงรหัสข้ อมูลและจัดทาการแสดงข้ อมูลแล้ ว ในขัน้ ตอนนีผ้ ้ ูวิจัยได้ นา
ข้ อ มู ล ที่ มี ร หั ส เดี ย วกั น มาท าการวิ เคราะห์ สรุ ป และตี ค วาม โดยการวิ เคราะห์ ผ้ ู วิ จัย จะใช้
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 คือปั จจัยในระดับบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การทัง้ 6 ตัวแปรที่สง่ ผลถึง
การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย มาใช้ เป็ นข้ อมูลนาเข้ า
(Input) ด้ วยการสร้ างเป็ นประเด็ น ค าถามที่ ใ ช้ ในการสนทนากลุ่ ม เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการ
(Process) หรื อแนวทางที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ (Output) คือการที่บคุ ลากรมีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางาน (Resilience at Work) อยู่ในระดับสูง และทาการอภิปรายผลการวิจยั สุดท้ ายเมื่อได้
ข้ อสรุปของผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลแล้ วผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบข้ อสรุปนัน้ แล้ วทาการ
สร้ างเป็ น รู ป แบบที่ เผยให้ เห็ น ถึ ง กระบวนการเกิ ด การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติในการท างานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงรายงานสิ่งที่เป็ นข้ อค้ นพบใหม่ที่เกิดขึ ้นในการวิจยั ครัง้ นี ้
นอกเหนือจากแนวคิดทฤษฎีที่ได้ ประมวลไว้
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5. การตรวจสอบความน่ าเชื่อ ือของข้ อมูล
เพื่อให้ ข้อมูลมีความเชื่อถือจากการเก็บรวบรวม ผู้วิจยั ได้ ใช้ การตรวจทานข้ อมูล โดย
ให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อมูล กล่าวคือทุกครัง้ เมื่อจบประเด็นคาถามผู้วิจยั จะสรุปและกล่าว
ให้ ผ้ ูให้ ข้ อ มูล ฟั ง เพื่ อ ให้ ผ้ ูให้ ข้อ มูล ได้ ต รวจสอบ และยื น ยัน ความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล (Member
check) ก่อนจะเปลี่ยนประเด็นคาถาม และหลังจากเสร็ จสิ ้นการสนทนากลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ถอดถ้ อยคา
จากการสนทนากลุ่มนันและส่
้
งให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ อ่านตรวจสอบว่าผู้วิจยั ถอดถ้ อยคาจากการสนทนา
กลุ่ม ตรงตามที่ผ้ ูให้ ข้อมูลได้ ร่วมสนทนากลุ่มหรื อไม่ หากไม่ตรงหรื อมี ความบิดเบือนจะทาการ
ปรับแก้ ให้ ถกู ต้ อง
จริยธรรมในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงาน
ในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งมุ่งเน้ นเกี่ยวกับบุคลากรและกระบวนการปฏิบตั ิงานภายในองค์การ
โดยเป็ นการวิจยั ผสานวิธีที่ประกอบด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งการวิจยั
เชิ ง ปริ ม าณนั น้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ กรอกหรื อ ระบุ ชื่ อ ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม สาหรับผู้ให้ ข้อมูลในการวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งดาเนินการเก็บ
ข้ อมูลโดยใช้ เทคนิคการสนทนากลุ่ม เกี่ ยวกับกระบวนการเกิ ดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานโดยใช้ ผ ลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในระยะที่ 1 โดยผู้วิจัยจะทางานปกปิ ดข้ อมูล
ส่วนตัวของผู้ให้ ข้อมูล ตังแต่
้ ชื่อที่ ปรากฎในการวิจัยจะไม่ใช้ ชื่อจริ งแต่จะเป็ นชื่อสมมติของผู้ให้
ข้ อมูล ตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อปรากฎชื่อหน่วยงานหรื อบริ ษัทที่ใช้ เป็ นกรณี ตวั อย่างในการวิจัย
นอกจากนี ้ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจยั ได้ ขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูลและแจ้ งการพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้
รับทราบก่อนดาเนินการ รวมถึงสามารถแจ้ งความประสงค์ที่จะงดบันทึกภาพและเสียงได้ ในการ
วิจัยครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ ทาการขอพิ จ ารณาการรับ รองจริ ยธรรมในมนุษ ย์ และได้ รับ การรับรองของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ หมายเลขใบรับรองโครงการวิจัย SWUEC/E-400/2559 โดยก่อน
ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มูล ผู้วิ จัย ได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ูให้ ข้ อ มูล ทราบถึ ง เอกสารชี แ้ จงอาสาสมัค รผู้เข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจยั โดยการตอบแบบสอบถามและการพิทกั ษ์ สิทธิผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ไม่
สามารถเปิ ด เผยรายชื่ อ บุค ลากรและชื่ อ บริ ษั ท ประกัน วิน าศภัย ที่ ส ามารถให้ ข้อ มูล ได้ และไม่
สามารถให้ ข้อมูลได้ เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ลงนามในสัญญาระหว่างผู้วิจยั กับบริษัทที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ในการที่จะรับรู้หรื อใช้ ข้อมูลร่วมกันแต่จะไม่เปิ ดเผยเนื ้อหาความรู้หรื อข้ อมู ลใด ๆ ที่แสดงให้ ทราบ
ได้ ถึงที่มาของแหล่งข้ อมูลนันต่
้ อบุคคลที่สาม (Non-Disclosure Agreement: NDA)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์การที่ส่งผลต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิ จ
ประกันวินาศภัย เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณที่ผ้ วู ิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์
พหุระดับ ส่วนระยะที่ 2 การศึกษากระบวนการเกิ ดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา ผู้วิจัย
นาเสนอข้ อมูลในผลการวิเคราะห์เป็ น 2 ส่วนเรี ยงตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ในการวิจยั ระยะที่ 1 นัน้ ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่ออธิบายคุณลักษณะของบุคลากรระดับบริ หารและ
บุคลากรระดับพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การกับการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การที่ส่งผลต่อ
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
เพื่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจตรงกันในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยได้ กาหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ
n
แทน จานวนตัวอย่าง
M
แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
S.D.
แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตัวแปร
SE
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
Max
แทน คะแนนสูงสุด
Min
แทน คะแนนต่าสุด
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั
ค่าสัมประสิทธิ์การทานายพหุคณ
ู ของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมเอช
แทน
R2HLM
แอลเอ็ม
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b
a
t

แทน
แทน
แทน

𝜒2

แทน

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ
ค่าคงที่
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิตขิ องอิทธิพลคงที่ (Fixed
effect)
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบระดับนัยสาคัญทางสถิตขิ องอิทธิพลสุ่ม
(Random effect)
ความน่าจะเป็ นของสถิตทิ ดสอบ
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001

p
แทน
*
แทน
**
แทน
***
แทน
ตัวแปร
ตัวแปรอิสระระดับบุคคล
GRIT
แทน ความวิริยอุตสาหะ
COI
แทน ความวิริยอุตสาหะด้ านความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย
POE
แทน ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม
OPT
แทน การมองโลกในแง่ดี
POF
แทน ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ
JCRT
แทน การจัดแจงในงาน
ISTR
แทน การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง
ISOR
แทน การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม
ICJD
แทน การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิด
ความท้ าทาย
DHJD
แทน การจัดแจงในงานด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคใน
การทางาน
MIND
แทน สติ
AWA
แทน สติด้านการตระหนักรู้
ACC
แทน สติด้านการยอมรับ
ตัวแปรอิสระระดับกลุม่
CE
แทน ประสิทธิภาพร่วม
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TIS
แทน ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
INT
แทน ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านความซื่อตรง
COM
แทน ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านสมรรถนะ
CON
แทน ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านความคงเส้ นคงวา
LOY
แทน ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านความซื่อสัตย์
OPN
แทน ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านความใจกว้ าง
ตัวแปรอิสระระดับองค์การ
ORE
แทน การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ
LO
แทน องค์การแห่งการเรี ยนรู้
ตัวแปรตาม
̅
Y
แทน ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
̅GROUP
Y
แทน ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ระดับกลุม่
̅ORG
Y
แทน ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ระดับองค์การ
POE/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียร
พยายามต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย
POF/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ
องค์การต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย
OPT/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ISTR/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่ม
ทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่ออธิบายคุณลักษณะของบุคลากรระดับ
บริหารและบุคลากรระดับพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้ วยบุคลากรระดับบริหารจานวน 15 คน และ
บุค ลากรระดับ พนักงานจ านวน 750 คน จาก 15 บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย โดย
บุคลากรระดับบริ หารกว่าครึ่งหนึ่งเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 60 และเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 40
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 และมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 โดยบุคลากรระดับบริ หารที่ทาการศึกษามีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 51 ปี ในส่วนของ
ประสบการณ์ การทางานของบุคลากรระดับบริ หารนัน้ พบว่า อายุงานเฉลี่ยของบุคลากรระดับ
บริ ห ารเท่ ากับ 27 ปี เมื่ อวิเคราะห์ ลงไปในรายละเอี ยดถึงประสบการณ์ การทางานในองค์การ
ปั จจุบัน ประสบการณ์ การทางานในระดับบริ หาร และประสบการณ์ ทางานในธุรกิจประกันภัย
พบว่า บุคลากรระดับบริ หารมีอายุงานในองค์การปั จจุบัน เฉลี่ยเท่ากับ 17 ปี และมีอายุงานใน
ตาแหน่งบริหารเฉลี่ยเท่ากับ 17 ปี ส่วนอายุงานในธุรกิจประกันภัยเฉลี่ยเท่ากับ 23 ปี
สาหรับบุคลากรระดับพนักงานนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 68.9 และเพศ
ชายคิดเป็ นร้ อยละ 31.1 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 72 รองลงมา คือ มี
การศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
คิดเป็ นร้ อยละ 2.5 มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็ นร้ อยละ 1.1 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้ อยละ 0.9 ส่วนกลุ่มที่มีการศึกษาระดับอนุปริ ญญามีน้อยที่สดุ คิด
เป็ น ร้ อยละ 0.3 บุคลากรระดับ พนักงานที่ ทาการศึกษามี อ ายุเฉลี่ ยเท่ากับ 36 ปี เมื่ อวิเคราะห์
สถานภาพสมรสของบุคลากรระดับพนักงานแล้ วพบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ
64.8 และมี สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 31.1 นอกจากนี ย้ ังพบว่าบุคลากรระดับพนักงานมี
สถานภาพสมรสหย่ า ร้ างและแยกกัน อยู่คิ ด เป็ นร้ อยละ 3.3 และ 0.8 ตามล าดับ ส่ ว นข้ อ มู ล
ประสบการณ์ การทางานของบุค ลากรระดับ พนัก งานพบว่า อายุงานเฉลี่ ยของบุค ลากรระดับ
พนักงานเท่ากับ 13 ปี โดยบุคลากรระดับพนักงานมี อายุงานในองค์การปั จจุบนั เฉลี่ยเท่ากับ 9 ปี
ส่วนประสบการณ์ การทางานในธุรกิจประกันภัยนัน้ บุคลากรระดับพนักงานมี อายุงานในธุรกิจ
ประกัน ภัย เฉลี่ ย เท่ ากับ 10 ปี ทัง้ นี ้ รายละเอี ย ดของข้ อ มูล พื น้ ฐานที่ อ ธิ บ ายคุณ ลัก ษณะของ
บุคลากรระดับบริ หารและบุคลากรระดับพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถแสดงได้ ดัง
ตาราง 8 และตาราง 9
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ตาราง 8 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลคุณลักษณะบุคลากรระดับบริหารและบุคลากรระดับ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ข้ อมูลคุณลักษณะของบุคลากร
บุคลากรระดับบริหาร (n=15)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
บุคลากรระดับพนักงาน (n=750)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม
ส านภาพสมรส
โสด
สมรส

จานวน (คน)

ร้ อยละ

9
6
15

60.0
40.0
100.0

5
10
15

33.3
66.7
100.0

233
517
750

31.1
68.9
100.0

7
8
19
2
540
174
750

0.9
1.1
2.5
0.3
72.0
23.2
100.0

486
233

64.8
31.1
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ตาราง 8 (ต่อ)
ข้ อมูลคุณลักษณะของบุคลากร
หย่าร้ าง
แยกกันอยู่
รวม

จานวน (คน)
25
6
750

ร้ อยละ
3.3
0.8
100.0

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และพิสยั ของข้ อมูลคุณลักษณะ
บุคลากรระดับบริหารและบุคลากรระดับพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ข้ อมูลคุณลักษณะของบุคลากร ค่ าเฉลี่ย
(ปี )
บุคลากรระดับบริหาร (n=15)
อายุ
อายุงาน
อายุงานในองค์การปัจจุบนั
อายุงานในตาแหน่งบริ หาร
อายุงานในธุรกิจประกันภัย
บุคลากรระดับพนักงาน (n=750)
อายุ
อายุงาน
อายุงานในองค์การปัจจุบนั
อายุงานในธุรกิจประกันภัย

ค่ าส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่ า ค่ าสูงสุด ค่ า
ต่าสุด
พิสัย

51
27
17
17
23

7.009
7.851
7.304
6.501
8.935

36
12
6
7
10

61
40
27
26
38

25
28
21
19
28

36
13
9
10

8.445
8.352
7.667
8.026

20
2
1
1

60
38
38
38

40
36
37
37

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับองค์ การกับการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกัน
วินาศภัย
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
กับการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ (ตาราง 10)
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปั จจัยระดับองค์การซึง่ ประกอบด้ วย การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ขององค์การ (ORS) และองค์การแห่งการเรี ยนรู้ (LO) กับการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
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ของพนั ก งานในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เท่ า กั บ .352 และ .385
ตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ส าหรั บปั จ จัยระดับ กลุ่ม พบว่า ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ข องปั จ จัยระดับกลุ่ม ได้ แก่
ประสิทธิภาพร่วม (CE) และความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน (TIS) กับการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิ จประกันวินาศภัยมี ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .413 และ .344
ตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่ อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ป ระกอบของความไว้ วางใจในหัวหน้ างานกับ การฟื ้น คื นสู่สภาวะปกติในการท างานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งประกอบด้ วย ด้ านความซื่อตรง (INT) ด้ านสมรรถนะ (COM)
ด้ านความคงเส้ นคงวา (CON) ด้ านความซื่อสัตย์ (LOY) และด้ านความใจกว้ าง (OPN) พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศ
ภัย อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ เท่ากับ .318
.336 .257 .323 และ .334 ตามลาดับ
ส่วนปั จ จัยระดับ บุคคลซึ่งประกอบด้ วย ความวิริยอุตสาหะ (GRIT) ความสอดคล้ อ ง
ระหว่างบุคคลกับองค์การ (POF) การมองโลกในแง่ดี (OPT) การจัดแจงในงาน (JCRT) และ สติ
(MFN) นัน้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ ส หสัม พันธ์ เท่ากับ
.428 .366 .525 .299 และ .325 ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบของ
ความวิริยอุตสาหะกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ได้ แก่ ด้ านความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย (COI) และด้ านความเพียรพยายาม (POE) พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกและมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .094 และ .559 มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 0.1 ตามลาดับ ในส่วนของความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบของการจัดแจงใน
งานกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ พบว่า ด้ าน
การเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง (ISTR) ด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม (ISOR)
และด้ านการเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิดความท้ าทาย (ICJD) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .475 .220 และ .269 ตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
ด้ านการลดความต้ องการในงานที่ เป็ นอุปสรรค (DHJD) นัน้ ไม่มี ความสัม พันธ์ กับการฟื ้นคืนสู่
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สภาวะปกติ ในการท างานของพนัก งานในธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภั ย นอกจากนี ้ การวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสติกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงาน
ในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ พบว่า ด้ านการตระหนักรู้ (AWA) และด้ านการยอมรับ (ACC) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .196 และ .337 ตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื น้
คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
จากผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับองค์การกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
สรุ ปได้ ว่า ตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ของพนัก งานในธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย สูง สุด คือ ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพี ยรพยายาม
รองลงมาคื อ การมองโลกในแง่ ดี และการจัด แจงในงานด้ า นการเพิ่ ม ทรั พ ยากรในงานทาง
โครงสร้ าง รายละเอียดปรากฎดังตาราง 10 นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐานและ
ระดับของปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยได้ แสดงไว้ ในภาคผนวก ช

ORS
LO
CE
INT
COM
CON
LOY
OPN
TIS
COI
POE
GRIT
POF
OPT
ISTR
ISOR
ICJD
DHJD
JCRT
AWA
ACC
MFN

ตัว
แปร

ORS
1

LO
.272**
1

ระดับองค์ การ

CE
.199**
.429**
1

INT
.130**
.408**
.560**
1

COM
.127**
.442**
.595**
.851**
1

CON
.099**
.375**
.490**
.776**
.787**
1

ระดับกลุ่ม
LOY
.152**
.404**
.474**
.765**
.782**
.766**
1

OPN
.105**
.409**
.493**
.768**
.828**
.786**
.800**
1

TIS
.138**
.443**
.573**
.908**
.927**
.898**
.911**
.913**
1

COI
.129**
-.089*
.003
-.028
-.066
-.052
.008
-.079*
-.037
1

POE
.179**
.219**
.242**
.149**
.181**
.163**
.189**
.144**
.186**
.098**
1

GRIT
.207**
.079*
.159**
.077*
.071
.069
.128**
.038
.095**
.765**
.716**
1

POF
.078*
.341**
.458**
.359**
.374**
.410**
.396**
.391**
.427**
-.122**
.315**
.118**
1

OPT
.226**
.324**
.518**
.331**
.377**
.327**
.324**
.370**
.382**
.131**
.478**
.401**
.510**
1

ISTR
.167**
.350**
.423**
.266**
.310**
.276**
.262**
.311**
.309**
.062
.377**
.288**
.494**
.616**
1

ISOR
.039
.328**
.231**
.238**
.322**
.324**
.279**
.317**
.321**
-.242**
.164**
-.064
.396**
.238**
.347**
1

ระดับบุคคล
ICJD
.091*
.242**
.259**
.164**
.181**
.193**
.178**
.213**
.199**
-.241**
.291**
.019
.451**
.398**
.529**
.591**
1

DHJD
.021
.172**
.115**
.068
.098**
.165**
.087*
.100**
.108**
-.420**
.093*
-.235**
.253**
.108**
.223**
.328**
.482**
1

JCRT
.096**
.353**
.322**
.232**
.290**
.313**
.257**
.300**
.299**
-.313**
.287**
-.034
.513**
.417**
.647**
.751**
.854**
.735**
1

AWA
-.019
.262**
.202**
.182**
.218**
.242**
.197**
.233**
.230**
-.261**
.169**
-.074*
.392**
.259**
.372**
.774**
.720**
.476**
.784**
1

ACC
.305**
.269**
.305**
.180**
.188**
.183**
.163**
.167**
.192**
-.001
.257**
.165**
.342**
.422**
.673**
.301**
.454**
.346**
.570**
.364**
1

MFN
.178**
.321**
.308**
.219**
.246**
.256**
.217**
.241**
.255**
-.155**
.259**
.059
.444**
.415**
.636**
.645**
.708**
.496**
.817**
.817**
.834**
1

ตัวแปร
ตาม
Y
.352**
.385**
.413**
.318**
.336**
.257**
.323**
.334**
.344**
.094*
.559**
.428**
.366**
.525**
.475**
.220**
.269**
.027
.299**
.196**
.337**
.325**

ตาราง 10 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การกับการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์ การที่
ส่ งผลต่ อการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
เนื่องจากเงื่อนไขข้ อหนึ่งของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู คือ ตัวแปรอิสระต้ องเป็ น
อิสระต่อกัน เพื่อป้องกันการเกิดปั ญหา Multicollinearity ขึ ้น เมื่อตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ กัน
จะทาให้ เงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยที่วา่ ตัวแปรอิสระทุกตัวต้ องเป็ นอิสระต่อกันไม่เป็ นจริ ง
โดยตัวแปรที่นามาใช้ พยากรณ์ ไม่ควรมีความสัมพันธ์ กนั สูงเกินไป (ตังแต่
้ .80 ขึ ้นไป) เพราะหากมี
ความสัม พันธ์ กันสูงเข้ าใกล้ 1.0 แสดงว่าตัวแปรที่ นามาพยากรณ์ ดังกล่าวเกื อบจะเป็ นตัวแปร
เดียวกัน ซึ่งไม่เหมาะสมในการนามาพยากรณ์พร้ อมกัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2537) ดังนัน้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้จึงทาการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ เพื่อให้ ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระว่ามีความสัมพันธ์ กนั หรื อไม่ อย่างไร ก่อนที่จะไปถึงขันตอนของการวิ
้
เคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู โดยพบว่ามีตวั แปรที่นามาใช้ ในการวิเคราะห์จานวนสามคูท่ ี่มีความสัมพันธ์กนั
สูง เกิ น ไป (r ≥ 0.80) ได้ แ ก่ 1) ความไว้ ว างใจในหัว หน้ า งานด้ า นด้ า นความซื่ อ ตรง กับ ความ
ไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านสมรรถนะ 2) ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านสมรรถนะ กับความ
ไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านความใจกว้ าง และ 3) ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านความซื่อสัตย์
กับความไว้ วางใจในหัวหน้ างานด้ านความใจกว้ าง และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์คอู่ ื่น ๆ ของตัว
แปรความไว้ วางใจในหัวหน้ า งานพบว่ า มี ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ เข้ าใกล้ 0.80 ในทุก คู่ ที่
เหลื อ อยู่ ดัง ที่ แสดงในตาราง 11 ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง เลื อ กใช้ ตัวแปรความไว้ ว างใจในหัวหน้ างาน
โดยรวมมาวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยทาการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
อิสระอีกครัง้ และพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคู่ใดมีคา่ สูงเกินไป ดังตาราง 12

ORS
1

LO
.272**
1

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

ตัวแปร
ORS
LO
CE
INT
COM
CON
LOY
OPN
COI
POE
POF
OPT
ISTR
ISOR
ICJD
DHJD
AWA
ACC

CEF
.199**
.429**
1

INT
.130**
.408**
.560**
1

COM
.127**
.442**
.595**
.851**
1

CON
.099**
.375**
.490**
.776**
.787**
1

LOY
.152**
.404**
.474**
.765**
.782**
.766**
1

OPN
.105**
.409**
.493**
.768**
.828**
.786**
.800**
1

COI
.129**
-.089*
.003
-.028
-.066
-.052
.008
-.079*
1

POE
.179**
.219**
.242**
.149**
.181**
.163**
.189**
.144**
.098**
1

POF
.078*
.341**
.458**
.359**
.374**
.410**
.396**
.391**
-.122**
.315**
1

OPT
.226**
.324**
.518**
.331**
.377**
.327**
.324**
.370**
.131**
.478**
.510**
1

ISTR
.167**
.350**
.423**
.266**
.310**
.276**
.262**
.311**
.062
.377**
.494**
.616**
1

ISOR
.039
.328**
.231**
.238**
.322**
.324**
.279**
.317**
-.242**
.164**
.396**
.238**
.347**
1

ICJD
.091*
.242**
.259**
.164**
.181**
.193**
.178**
.213**
-.241**
.291**
.451**
.398**
.529**
.591**
1

DHJD
.021
.172**
.115**
.068
.098**
.165**
.087*
.100**
-.420**
.093*
.253**
.108**
.223**
.328**
.482**
1

AWA
-.019
.262**
.202**
.182**
.218**
.242**
.197**
.233**
-.261**
.169**
.392**
.259**
.372**
.774**
.720**
.476**
1
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ACC
.305**
.269**
.305**
.180**
.188**
.183**
.163**
.167**
-.001
.257**
.342**
.422**
.673**
.301**
.454**
.346**
.364**
1

LO
.272**
1

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

ตัวแปร ORS
ORS
1
LO
CE
OPN
COI
POE
POF
OPT
ISTR
ISOR
ICJD
DHJD
AWA
ACC

CEF
.429**
.199**
1

OPN
.443**
.138**
.573**
1

COI
-.089*
.129**
.003
-.037
1

POE
.219**
.179**
.242**
.186**
.098**
1

POF
.341**
.078*
.458**
.427**
-.122**
.315**
1

OPT
.324**
.226**
.518**
.382**
.131**
.478**
.510**
1

ISTR
.350**
.167**
.423**
.309**
.062
.377**
.494**
.616**
1

ISOR
.328**
.039
.231**
.321**
-.242**
.164**
.396**
.238**
.347**
1

ICJD
.242**
.091*
.259**
.199**
-.241**
.291**
.451**
.398**
.529**
.591**
1

DHJD
.172**
.021
.115**
.108**
-.420**
.093*
.253**
.108**
.223**
.328**
.482**
1

AWA
.262**
-.019
.202**
.230**
-.261**
.169**
.392**
.259**
.372**
.774**
.720**
.476**
1

ACC
.269**
.305**
.305**
.192**
-.001
.257**
.342**
.422**
.673**
.301**
.454**
.346**
.364**
1

ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ปรับแล้ ว (n = 750)
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ผลการวิเคราะห์ตวั แปรในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การที่ส่งผลต่อการฟื ้น
คื น สู่ส ภาวะปกติในการท างานของพนัก งานในธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย ผู้วิจัย น าเสนอผลการ
วิเคราะห์พหุระดับ ดังต่อไปนี ้
3.1 ผลการวิเคราะห์ โมเดลว่ าง (Null Model)
การวิเคราะห์โมเดลว่าง เป็ นการวิเคราะห์ขนแรกเพื
ั้
่อให้ เห็นภาพรวมของตัวแปรตาม โดย
ไม่มีตวั แปรอิสระในระดับบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การเข้ ามาร่วมพิจารณาหรื อเกี่ยวข้ องใน
การวิเคราะห์ และเพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรมีความแปรปรวนภายในหน่วยหรื อระหว่างหน่วยเพียง
พอที่จะวิเคราะห์หาตัวแปรอิสระที่มี อิทธิ พลต่อตัวแปรตาม คือ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยหรื อไม่ ผลการวิเคราะห์โมเดลว่าง แสดงในตาราง 13
ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์โมเดลว่าง (Null Model)
ผลกระทบแบบคงที่
(Fixed Effect)

ค่ าสัมประสิทธิ

SE

t

df

p

ค่าเฉลีย่ รวมของค่าเฉลีย่ การฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย

4.332

0.094

46.009***

14

<0.001

ผลกระทบแบบสุ่ม
(Random Effect)

องค์ ประกอบ
ความ
แปรปรวน

df

𝝌𝟐

p

ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ การฟื น้
คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
ระหว่างพนักงาน
ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ การฟื น้
คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
ระหว่างกลุม่
ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ การฟื น้
คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
ระหว่างองค์การ

0.504

0.020

60

80.305*

0.041

0.118

14

137.809***

<0.001

* p < .05, *** p < .001
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์โมเดลว่าง (Null Model) เมื่อพิจารณาการทดสอบ
อิทธิ พ ลคงที่ โดยใช้ ตวั แปรการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิ จประกัน
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วินาศภัยเป็ นตัวแปรตาม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยทุกองค์การมีคา่ เท่ากับ 4.332 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 46.009)
ส่วนการวิเคราะห์ประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การมีค่า
องค์ ป ระกอบความแปรปรวนเท่ากับ 0.504 0.020 และ0.118 ตามล าดับ โดยค่าองค์ ป ระกอบ
ความแปรปรวนของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ระดับกลุม่ และระดับองค์การมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001 ตามลาดับ (𝜒2 = 80.305
และ 𝜒2 = 137.809) แสดงให้ เห็นว่าความแปรปรวนของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การมีเพี ยงพอที่จะ
ค้ นหาว่าตัวแปรอิสระแต่ละระดับตัวใดบ้ างที่มีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ของพนักงานในธุรกิจประกันวิ นาศภัย จึงดาเนินการวิเคราะห์โมเดลอย่างง่าย (Simple Model)
ต่อไป
3.2 ผลการวิเคราะห์ โมเดลอย่ างง่ าย (Simple Model)
การวิเคราะห์ขนโมเดลอย่
ั้
างง่าย เป็ นการวิเคราะห์ตอ่ จากการวิเคราะห์ขนโมเดลว่
ั้
าง เมื่อ
พบว่าค่าคงที่หรื อค่าเฉลี่ยระดับการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกัน
วินาศภัยมีความแตกต่างระหว่างพนักงานแต่ละคน และมีความแปรปรวนระหว่างบุคคล ระหว่าง
กลุม่ กับระหว่างองค์การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการวิเคราะห์ขนโมเดลอย่
ั้
างง่ายต่อไป ซึ่ง
วิเคราะห์โดยนาตัวแปรอิสระระดับบุคคลเข้ ามาวิเคราะห์ทีละตัว โดยการวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั แปรระดับ
บุคคล คือ ความวิริยอุตสาหะด้ านความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย ความวิริยอุตสาหะด้ านความ
เพียรพยายาม ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ การมองโลกในแง่ดี การจัดแจงในงาน
ด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทาง
สังคม การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิดความท้ าทาย การจัดแจงใน
งานด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรค สติด้านการตระหนักรู้ และสติด้านการยอมรับ
เพื่อศึกษาว่าตัวแปรอิสระระดับบุคคลในงานวิจยั ครัง้ นี ้ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติหรื อไม่ โดยใช้ สถิ ติทีทดสอบอิทธิ พ ลคงที่ และเพื่ อศึกษาว่าตัวแปรอิสระระดับบุคคลทาให้
ระดับ การฟื ้น คืน สู่ส ภาวะปกติในการทางานของพนัก งานในธุรกิ จ ประกันวินาศภัย เกิ ด ความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่ม กับ ระหว่างองค์การอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ หรื อไม่โดยใช้ ไค-สแควร์
ทดสอบอิทธิพลสุม่ ซึง่ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลที่สง่ ผลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
อิทธิพลคงที่

ค่ าเฉลี่ยการฟื ้ น

ปั จจัยระดับบุคคล คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางาน
̅
Y

ความวิริยอุตสาหะด้ าน
ความสนใจที่เสมอต้ น
เสมอปลาย
ความวิริยอุตสาหะด้ าน
ความเพียรพยายาม
ความสอดคล้ อง
ระหว่างบุคคลกับ
องค์การ
การมองโลกในแง่ดี
การจัดแจงในงานด้ าน
การเพิ่มทรัพยากรใน
งานทางโครงสร้ าง
การจัดแจงในงานด้ าน
การเพิ่มทรัพยากรใน
งานทางสังคม
การจัดแจงในงานด้ าน
การเพิ่มความต้ องการ
ในงานที่ทาให้ เกิดความ
ท้ าทาย
การจัดแจงในงานด้ าน
การลดความต้ องการใน
งานที่เป็ นอุปสรรคใน
การทางาน
สติด้านการตระหนักรู้
สติด้านการยอมรับ

ค่าคงที่ (a)

𝐑𝟐𝐇𝐋𝐌

0.238

อิทธิพลสุ่ม

β

t

p

𝛘𝟐

p

-0.082

-1.472

0.163

34.409**

0.005

0.409

8.787*** <0.001

37.169**

0.002

0.099

2.285*

0.038

32.228**

0.009

0.163
0.249

3.100**
3.754**

0.008
0.002

34.630** 0.005
44.315*** <0.001

0.031

0.802

0.436

44.712*** <0.001

-0.047

-0.771

0.453

45.329*** <0.001

-0.119

2.347*

0.034

25.292

0.065

0.036
-0.036

0.590
-0.517

0.565
0.613

30.997*
28.465*

0.013
0.028

4.327

78.192

<0.001 47.344*** <0.001

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์โมเดลอย่างง่าย (Simple Model) แสดงให้ เห็นว่าปั จจัย
ระดับบุคคล ได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะด้ านความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย ความวิริยอุตสาหะ
ด้ านความเพี ยรพยายาม ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์ การ การมองโลกในแง่ดี การ
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จัด แจงในงานด้ า นการเพิ่ ม ทรั พ ยากรในงานทางโครงสร้ าง การจัด แจงในงานด้ า นการเพิ่ ม
ทรัพยากรในงานทางสังคม การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิดความ
ท้ าทาย การจัดแจงในงานด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรค สติด้านการตระหนักรู้
และสติด้านการยอมรับ สามารถร่วมกันอธิบายการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงาน
ในธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ร้ อยละ 23.8 (R2 = 0.238)
เมื่ อ พิ จ ารณาผลการทดสอบอิ ท ธิ พ ลคงที่ (Fixed Effect) พบว่า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความสนใจที่ เสมอต้ นเสมอปลายมี ค่าเท่ากับ -0.082 (t = 1.472) ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคมมี
ค่าเท่ากับ -0.031 (t = 0.802) ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มความ
ต้ อ งการในงานที่ ท าให้ เกิ ด ความท้ า ทายมี ค่า เท่ า กับ -0.047 (t = -0.771) ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ถดถอยของสติด้านการตระหนักรู้ มีค่าเท่ากับ 0.036 (t = 0.590) และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย
ของสติ ด้ า นการยอมรั บ มี ค่ า เท่ า กั บ -0.036 (t = -0.517) ซึ่ ง ไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ส่ ว นค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ การถดถอยของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์ การมี ค่าเท่ากับ 0.099 (t =
2.285) ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ น
อุปสรรคมี ค่าเท่ากับ -0.119 (t = 2.347) ซึ่งมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การ
ถดถอยของการมองโลกในแง่ดีมีค่าเท่ากับ 0.163 (t = 3.100) ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของการ
จัด แจงในงานด้ านการเพิ่ ม ทรัพ ยากรในงานทางโครงสร้ างมี ค่าเท่ากับ 0.249 (t = 3.754) ซึ่ง มี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 นอกจากนี ย้ ัง พบว่า ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของความวิ ริย
อุตสาหะด้ านความเพียรพยายามมีค่าเท่ากับ 0.409 (t = 8.787) ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 เมื่ อพิจารณาค่าคงที่ (a) ของการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 4.327 (t = 78.192) ซึ่งมี นัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .001 แสดงว่ าปั จ จัย ระดับ บุค คล ได้ แ ก่ ความวิริย อุต สาหะด้ า นความเพี ย ร
พยายาม ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ การมองโลกในแง่ดี การจัดแจงในงานด้ าน
การเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง และการจัดแจงในงานด้ านการลดความต้ องการในงานที่
เป็ นอุปสรรค มีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศ
ภัย
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝛘𝟐) ของตัว
แปรระดับบุคคลได้ แก่ การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง การจัดแจง
ในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มความต้ องการใน
งานที่ทาให้ เกิดความท้ าทาย มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนตัวแปรความวิริยอุตสาหะด้ าน
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ความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม ความสอดคล้ อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การ การมองโลกในแง่ดี มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่า สติด้าน
การตระหนักรู้ และสติด้านการยอมรับ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการจัดแจงในงานด้ าน
การลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคนัน้ พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝛘𝟐) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
แต่ค่าคงที่ (a) มี ค่า 𝛘𝟐 = 47.344 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงว่า ความวิริยอุตสาหะ
ด้ านความเพียรพยายามมีความแตกต่างกันระหว่างพนักงานภายในกลุ่มที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.01 (𝛘𝟐 = 37.169) ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การมีความแตกต่างกันระหว่าง
พนักงานภายในกลุ่มที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (𝛘𝟐 = 32.228) การมองโลกในแง่ดี มีความ
แตกต่างกันระหว่างพนักงานภายในกลุ่มที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 (𝛘𝟐 = 34.630) และค่า
การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างมีความแตกต่างกันระหว่างพนักงาน
ภายในกลุ่มที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 (𝛘𝟐 = 44.315) ดังนัน้ จึงสามารถนาค่าเฉลี่ยของการ
ฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติในการท างานของพนัก งานในธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพี ยรพยายาม ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยของความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของการมองโลกในแง่ดี และค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างไปใช้ เป็ น
ตัวแปรตาม เพื่อวิเคราะห์โมเดลสมมติฐานกับตัวแปรอิสระระดับกลุม่ (Y̅GROUP) ในขันต่
้ อไป
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย สามารถสร้ างโมเดลพหุระดับของปั จจัยระดับบุคคลที่ มี
อิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย มีลกั ษณะ
ดังภาพประกอบ 9
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ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู ่
สภาวะปกติในการ
ทางานระดับกลุ่ม

ตัวแปรตามระดับที่ 2

Chi-square = 47.344***

POE/Y
Slope
Chi-square = 37.169**

ความสนใจที่เสมอต้ นเสมอ
ปลาย
ความเพียรพยายาม

Chi-square = 34.630**

การมองโลกในแง่ดี

β = 0.163**

การเพิ่มทรัพยากรในงาน
ทางโครงสร้ าง

β = 0.249**

การลดความต้ อ งการในงาน
ที่เป็ นอุป สรรค

OPT/Y
Slope

β = 0.409***

β = 0.099*

การเพิ่มความต้ องการใน
งานที่ทาให้ เกิดความท้ าทาย

Chi-square = 32.228***

β = -0.082

ความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์ ก าร

การเพิ่มทรัพยากรในงาน
ทางสังคม

POF/Y
Slope

ISTR/Y
Slope
Chi-square = 44.315***

ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู ่
สภาวะปกติในการ
ทางาน

β = 0.031

β = -0.047

ตัวแปรตามระดับที่ 1
2

β = -0.119*

R = 0.238

β = 0.036

การตระหนักรู้

β = -0.036
การยอมรับ

ภาพประกอบ 9 โมเดลพหุระดับปัจจัยระดับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
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POE/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียร
พยายามต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย
POF/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ
องค์การต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย
OPT/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ISTR/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่ม
ทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
3.3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยระดับกลุ่มที่ส่งผลต่ อ การฟื ้ นคื นสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยระดับกลุ่ม
ผลการวิเคราะห์ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการวิเคราะห์ ปัจจัยระดับที่ 2 (Hypothetical Model Level 2) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ระดับกลุ่ม (Between-Group Analysis) เพื่อค้ นหาตัวแปรระดับกลุ่ม
ที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ระดับกลุ่ม
โดยการวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั แปรระดับกลุ่ม คือ ประสิทธิภาพร่วมและความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน และ
ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวแปรอิ ส ระระดับบุคคลที่ มี ต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ด้ วยการนาตัวแปรระดับกลุ่มมาเป็ นตัวแปรอิสระเพื่อ
อธิ บายตัวแปรตามในสมการถดถอย และตรวจสอบความแปรปรวนแต่ละตัวว่า สามารถนาไป
วิเคราะห์กบั ตัวแปรอิสระระดับองค์การได้ หรื อไม่ตอ่ ไป
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุ่มที่มีอิทธิผลต่อค่าเฉลี่ย การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยระดับกลุม่ (̅YGROUP) ปรากฏดังตาราง 15
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุม่ ที่มีอิทธิผลต่อค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยระดับกลุม่

ปั จจัยระดับกลุ่ม

ประสิทธิภาพร่วม
ความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

ค่ าเฉลี่ยการฟื ้ น
คืนสู่สภาวะ
ปกติในการ
ทางานระดับ
กลุ่ม

𝐑𝟐𝐇𝐋𝐌

̅GROUP
Y

0.496

ค่าคงที่ (a)

อิทธิพลคงที่
β
0.589
0.186

t

อิทธิพลสุ่ม
p

5.060*** <0.001
1.562
0.141

𝛘𝟐

p

9.162
12.946

>0.500
>0.500

4.326 62.720*** <0.001 54.184*** <0.001

*** p < .001
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยระดับกลุ่มได้ แก่ ประสิทธิภาพร่วม
และความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน สามารถร่วมกันอธิบายค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการ
ท างานของพนัก งานในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ระดับ กลุ่ ม ได้ ร้ อยละ 49.6 (R2 = 0.496) เมื่ อ
พิ จ ารณาอิ ทธิ พ ลคงที่ พ บว่า ค่าสัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยของความไว้ วางใจในหัวหน้ างานมี ค่า
เท่ า กั บ 0.186 (t = 1.562) ซึ่ ง ไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ส่ ว นค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของ
ประสิทธิภาพร่วมมีค่าเท่ากับ 0.589 (t = 5.060) ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และค่าคงที่
(a) ของการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 4.326 (t = 62.720) ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดง
ว่าปั จจัยระดับกลุ่ม ได้ แก่ ประสิทธิภาพร่วมมีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยระดับกลุม่ นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาอิทธิพลสุ่ม (Random Effect)
พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝛘𝟐) ของประสิทธิ ภาพร่วมและความไว้ วางใจในหัวหน้ างานไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ แต่คา่ คงที่ (a) มีคา่ 𝛘𝟐 = 54.184 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของ
การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ระดับกลุ่ม สามารถ
นาไปใช้ เป็ นตัวแปรตามเพื่อวิเคราะห์โมเดลสมมติฐานกับตัวแปรอิสระระดับองค์การในขันต่
้ อไป
จากการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุ่มที่ส่งผลต่อ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ระดับกลุ่ม สามารถสร้ างโมเดลพหุระดับปั จจัยระดับกลุ่มที่ มี
อิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ระดับกลุ่ม
มีลกั ษณะดังภาพประกอบ 10
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ตัวแปรตามระดับที่ 3

ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู ่
สภาวะปกติในการทางาน
ระดับองค์ การ

Chi-square = 54.184***

ประสิทธิภาพร่ วม

β = 0.589***

ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู ่
สภาวะปกติในการทางาน
ระดับกลุ่ม
ความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

R2 = 0.496

β = 0.186

ตัวแปรตามระดับที่ 2

ภาพประกอบ 10 โมเดลพหุระดับปัจจัยระดับกลุม่ ที่มีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
3.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุม่ ที่สง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความ วิ
ริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ปรากฏดังตาราง 16
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุม่ ที่มีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความวิริย
อุตสาหะด้ านความเพียรพยายามต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย

ปั จจัย
ระดับกลุ่ม
ประสิทธิภาพ
ร่วม
ความ
ไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

ค่ าสัมประสิทธิการ
ด อยของความวิริยฯ
ด้ านความเพียรพยายาม
ต่ อการฟื ้ นคืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางาน

𝐑𝟐𝐇𝐋𝐌

POE/Yslope

0.347

ค่าคงที่ (a)

อิทธิพลคงที่

อิทธิพลสุ่ม

β

t

p

𝛘𝟐

p

0.057

0.277

0.786

12.074

>0.500

-0.097

-0.469

0.647

15.071

0.373

0.557

10.741*** <0.001 37.007***

0.001

*** p < .001
จากตาราง 16 ผลการวิ เ คราะห์ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ตั ว แปรต้ นระดั บ กลุ่ ม ได้ แก่
ประสิทธิภาพร่ วม และความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน สามารถร่ วมกันอธิ บายค่าสัมประสิทธิ์ การ
ถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ของพนัก งานในธุรกิ จ ประกันวินาศภัย ได้ ร้อยละ 34.7 (R2 = 0.347) เมื่ อพิ จ ารณาอิท ธิ พ ลคงที่
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของประสิทธิภาพร่วม และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของความ
ไว้ วางใจในหัวหน้ างาน มี ค่าเท่ากับ 0.057 (t = 0.277), -0.097 (t = -0.469) ตามล าดับ ซึ่งไม่มี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และค่ า คงที่ (a) ของการวิ เคราะห์ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.557 (t = 10.741) ซึ่ ง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงว่าไม่มีตวั แปรใดมีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงาน
ในธุรกิ จประกันวินาศภัย เมื่ อพิ จารณาอิทธิ พ ลสุ่ม (Random Effect) พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝛘𝟐)
ของตัวแปรอิส ระระดับ กลุ่ม ทุกค่าไม่มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ แต่ค่าคงที่ (a) มี ค่า 𝛘𝟐 = 37.007 มี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ าน
ความเพียรพยายามต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศ
ภัย ไม่ ส ามารถน าไปใช้ เป็ น ตัว แปรตามเพื่ อ วิ เคราะห์ โมเดลสมมติฐ านกับ ตัว แปรอิ ส ระระดับ
องค์การในขันต่
้ อไปได้
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จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุ่มที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความ
วิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย สามารถสร้ างโมเดลพหุระดับปัจจัยระดับกลุม่ ดังภาพประกอบ 11

ประสิทธิภาพร่ วม
β = 0.057

POE/Y
slope
R2 = 0.347

ความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

β = -0.097

ภาพประกอบ 11 โมเดลพหุระดับปัจจัยระดับกลุม่ ของปัจจัยระดับกลุม่ ที่สง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย (POE/Yslope)
3.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุ่มที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ปรากฏดังตาราง 17
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุม่ ที่สง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย

ปั จจัย
ระดับกลุ่ม
ประสิทธิภาพ
ร่วม
ความ
ไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

ค่ าสัมประสิทธิการ
ด อยของความ
สอดคล้ องระหว่ างบุคคล
กับองค์ การต่ อการฟื ้ นคืน
สู่สภาวะปกติในการ
ทางาน

𝐑𝟐𝐇𝐋𝐌

POF/Yslope

0.427

ค่าคงที่ (a)

อิทธิพลคงที่

อิทธิพลสุ่ม

β

t

p

𝛘𝟐

p

-0.479

-2.483*

0.026

10.523

>0.500

0.693

3.133*

0.007

14.788

0.392

0.415

7.647***

<0.001

18.547

0.183

* p < .05, *** p < .001
จากตาราง 17 ผลการวิ เคราะห์ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ตัว แปรอิ ส ระระดับ กลุ่ ม ได้ แก่
ประสิทธิภาพร่ วม และความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน สามารถร่ วมกันอธิ บายค่าสัมประสิท ธิ์ การ
ถดถอยของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การที่มีอิทธิพลต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติใน
การท างานของพนัก งานในธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย ได้ ร้อยละ 42.7 (R2 = 0.427) เมื่ อ พิ จ ารณา
อิทธิพลคงที่พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของประสิทธิภาพร่วม และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน มีค่าเท่ากับ -0.479 (t = -2.483), 0.693 (t = 3.133) ตามลาดับ
ซึ่ง มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และค่าคงที่ (a) ของการวิ เคราะห์ มี ค่ า เท่ า กับ 0.415 (t =
7.647) ซึ่งมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงว่าปั จ จัยระดับกลุ่ม ได้ แก่ ประสิทธิ ภ าพร่ วม
และความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน มี อิทธิ พลต่อค่าสัม ประสิทธิ์ การถดถอยของความสอดคล้ อง
ระหว่างบุค คลกับ องค์ การที่ มี ต่อ การฟื ้น คื นสู่สภาวะปกติในการท างานของพนั กงานในธุ รกิ จ
ประกันวินาศภัย เมื่อพิจารณาอิทธิ พลสุ่ม (Random Effect) พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝛘𝟐 ) ของตัว
แปรอิสระระดับกลุ่มทุกค่ารวมถึงค่าคงที่ (a) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์ การ
ถดถอยของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การต่อ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ของพนักงานในธุ รกิจ ประกัน วินาศภัย ไม่สามารถนาไปใช้ เป็ นตัวแปรตามเพื่ อวิเคราะห์ โมเดล
สมมติฐานกับตัวแปรอิสระระดับองค์การในขันต่
้ อไปได้
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จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุ่มที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยสามารถสร้ างโมเดลพหุระดับปัจจัยระดับกลุม่ ดังภาพประกอบ 12

ประสิทธิภาพร่ วม
β = -0.479

β = -0.693
ความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

POF/Y
slope
R2 = 0.427

ภาพประกอบ 12 โมเดลพหุระดับปัจจัยระดับกลุม่ ของปัจจัยระดับกลุม่ ที่สง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย (POF/Yslope)
3.3.3 การวิเคราะห์ ปัจจัยระดับกลุ่มที่ ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของการ
มองโลกในแง่ดีต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ปรากฏดังตาราง 18
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุม่ ที่สง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมองโลก
ในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย

ปั จจัยระดับกลุ่ม
ประสิทธิภาพร่วม
ความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

อิทธิพลคงที่

ค่ าสัมประสิทธิการ
ด อยของการ
มองโลกในแง่ ดีต่อ
การฟื ้ นคืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางาน

𝐑𝟐𝐇𝐋𝐌

OPT/Yslope

0.382

ค่าคงที่ (a)

อิทธิพลสุ่ม

β

t

p

𝛘𝟐

p

0.136
0.273

0.468
1.446

0.647
0.170

15.445
13.485

0.348
>0.500

10.373*** <0.001

16.530

0.281

0.538

*** p < .001
จากตาราง 18 ผลการวิ เคราะห์ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ตัว แปรอิ ส ระระดับ กลุ่ ม ได้ แก่
ประสิทธิภาพร่ วม และความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน สามารถร่ วมกันอธิ บายค่าสัมประสิทธิ์ การ
ถดถอยของการมองโลกในแง่ดี ต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิ จ
ประกันวินาศภัยได้ ร้อยละ 38.2 (R2 = 0.382) เมื่อพิจารณาอิทธิพลคงที่พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของประสิทธิภาพร่วม และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน มี
ค่ า เท่ า กั บ 0.136 (t = 0.468), 0.273 (t = 1.446) ตามล าดับ ซึ่ ง ไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ และ
ค่าคงที่ (a) ของการวิเคราะห์มีคา่ เท่ากับ 0.538 (t = 10.373) ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
แสดงว่าไม่มีตวั แปรใดมีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืน
สู่ส ภาวะปกติ ในการท างานของพนัก งานในธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย เมื่ อ พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลสุ่ม
(Random Effect) พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝛘𝟐) ของตัวแปรอิสระระดับกลุ่มทุกค่ารวมถึงค่าคงที่ (a)
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีต่อการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยไม่สามารถนาไปใช้ เป็ นตัวแปรตาม
เพื่อวิเคราะห์โมเดลสมมติฐานกับตัวแปรอิสระระดับองค์การในขันต่
้ อไปได้
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุ่มที่ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของการ
มองโลกในแง่ดีต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
สามารถสร้ างโมเดลพหุระดับปัจจัยระดับกลุม่ ดังภาพประกอบ 13
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ประสิทธิภาพร่ วม

β = 0.136

OPT/Y
slope
ความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

R2 = 0.382

β = 0.273

ภาพประกอบ 13 โมเดลพหุระดับปัจจัยระดับกลุม่ ของปัจจัยระดับกลุม่ ที่สง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย (OPT/Yslope)
3.3.4 การวิเคราะห์ ปัจจัยระดับกลุ่มที่ ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของการ
จัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
ของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ปรากฏดังตาราง 19
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุม่ ที่สง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดแจงใน
งานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย

ปั จจัยระดับ
กลุ่ม
ประสิทธิภาพ
ร่วม
ความ
ไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน

𝐑𝟐𝐇𝐋𝐌

ISTR/Yslope

0.397

ค่าคงที่ (a)

*** p < .001

อิทธิพลคงที่

ค่ าสัมประสิทธิการ
ด อยของการจัดแจงใน
งานด้ านการเพิ่ม
ทรัพยากรในงานทาง
โครงสร้ างต่ อการฟื ้ นคืนสู่
สภาวะปกติในการทางาน

อิทธิพลสุ่ม

β

t

p

𝛘𝟐

p

0.096

0.440

0.667

8.814

>0.500

-0.121

-0.654

0.524

4.432

>0.500

0.408

9.026***

<0.001

16.530

0.407
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จากตาราง 19 ผลการวิ เคราะห์ แ สดงให้ เห็ น ว่ า ตัว แปรอิ ส ระระดับ กลุ่ ม ได้ แก่
ประสิทธิภาพร่ วม และความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน สามารถร่ วมกันอธิ บายค่าสัมประสิทธิ์ การ
ถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติ ใ นการท างานของพนัก งานในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ได้ ร้ อยละ 39.7 (R2 = 0.397) เมื่ อ
พิจารณาอิทธิ พลคงที่พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของประสิทธิภาพร่ วม และค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน มี ค่าเท่ากับ 0.096 (t = 0.440) และ -0.121 (t = 0.654) ตามลาดับ ซึ่งไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าคงที่ (a) ของการวิเคราะห์มีคา่ เท่ากับ 0.408
(t = 9.026) ซึ่ ง มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 แสดงว่ า ไม่ มี ตั ว แปรใดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการ
ฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อพิจารณาอิทธิพลสุ่ม
(Random Effect) พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝛘𝟐) ของตัวแปรอิสระระดับกลุ่มทุกค่ารวมถึงค่าคงที่ (a)
ไม่มี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ แสดงว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่ม
ทรัพ ยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิ จ
ประกันวินาศภัยไม่สามารถนาไปใช้ เป็ นตัวแปรตามเพื่อวิเคราะห์โมเดลสมมติฐานกับตัวแปรอิสระ
ระดับองค์การในขันต่
้ อไปได้
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุ่มที่ส่งผลต่อ ค่าสัมประสิทธ์ การถดถอยของการ
จัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
ของพนั ก งานในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย สามารถสร้ างโมเดลพหุ ร ะดับ ปั จ จัย ระดับ กลุ่ ม ดัง
ภาพประกอบ 14
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ประสิทธิภาพร่ วม
β = 0.096

ISTR/Y
slope

β = -0.121
R2 = 0.397

ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
ภาพประกอบ 14 โมเดลพหุระดับปัจจัยระดับกลุม่ ของปัจจัยระดับกลุม่ ที่สง่ ผลต่อค่าสัมประสิทธิ์
การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย (ISTR/Yslope)
3.4 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยระดับ องค์ การที่ส่งผลต่ อการฟื ้ นคื นสู่ สภาวะปกติใน
การทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยระดับองค์ การ
การวิจัย ครัง้ นี ม้ ี ตัว แปรระดับ องค์ ก าร คื อ การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติขององค์ก ารและ
องค์การแห่งการเรี ยนรู้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ ปัจจัยระดับองค์การที่ ส่งผลต่อค่าเฉลี่ย การฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ระดับองค์การ (̅YORG) ปรากฏดัง
ตาราง 20
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยระดับองค์การที่สง่ ผลต่อค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยระดับองค์การ
ปั จจัยระดับ
องค์ การ

ค่ าเฉลี่ยการฟื ้ นคืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานระดับ
องค์ การ

𝐑𝟐𝐇𝐋𝐌

การฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติ
ขององค์การ
องค์การแห่ง
การเรี ยนรู้

̅
YORG

0.505

ค่าคงที่ (a)

อิทธิพลคงที่
β

SE

T

df

p

0.441

0.120

3.666*

12

0.003

0.259

0.142

1.820

12

0.094

4.332

0.056

77.621***

12

<0.001

* p < .05, *** p < .001
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ โมเดลไฮโพเทธิ คอล (Hypothetical Model – Level 3)
แสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยระดับองค์การได้ แก่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ และองค์การแห่ง
การเรี ยนรู้ สามารถร่วมกันอธิบายค่าเฉลี่ย การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย ระดับองค์การ ได้ ร้อยละ 50.5 (R2 = 0.505) เมื่ อพิจารณาผลการทดสอบ
อิทธิพลคงที่พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยขององค์การแห่งการเรี ยนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.259 (t =
1.820) ซึ่งไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติของ
องค์การ มีค่าเท่ากับ 0.441 (t = 3.666) ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าคงที่ (a) ของ
การวิเคราะห์มีคา่ เท่ากับ 4.332 (t = 77.621) ซึ่งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงว่าปั จจัย
ระดับองค์การ ได้ แก่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ มีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยระดับองค์การ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยระดับองค์การที่ส่งผลต่อ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ของพนักงานในธุรกิจ ประกันวินาศภัย ระดับองค์การ สามารถสร้ างโมเดลพหุระดับองค์การที่ มี
อิท ธิ พ ลต่อ การฟื ้น คืนสู่ส ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุ รกิ จ ประกัน วินาศภัย ระดับ
องค์การ มีลกั ษณะดังภาพประกอบ 15
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การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติ
ขององค์การ
β = 0.441*

β = -0.259

ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู ่
สภาวะปกติในการทางาน
ระดับองค์ การ
R2 = 0.505

องค์การแห่งการเรี ยนรู้

ภาพประกอบ 15 โมเดลพหุระดับปัจจัยระดับองค์การที่มีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยระดับบุคคล ในตาราง 14 และภาพประกอบ 9 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยระดับกลุม่ ในตาราง 15 ถึง ตาราง 19 และภาพประกอบ 10 ถึงภาพประกอบ
14 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยระดับองค์การ ในตาราง 20 และภาพประกอบ 15 ผู้วิจยั ได้
สร้ างโมเดลพหุระดับของปั จจัยที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ดงั ภาพประกอบ 16
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ปั จจัยระดับองค์ การ
ORS

b = 0.441*

LO

b = -0.259

YOrg

R2 = 0.505

ปั จจัยระดับกลุ่ม
b = 0.057

CE

b = 0.589***

POE/Y
Slope
b = -0.097 b = -0.693

Chi-square = 37.169**
ปั จจัยระดับบุคคล
Chi-square = 32.228***
COI b = -0.082
Chi-square = 34.630**
Chi-square = 44.315***
b = 0.409***
POE
POF

b = 0.099*

OPT

b = 0.163**

Chi-square = 47.344***

b = 0.249**
b = 0.031

Y

ISOR
ICJD

b = -0.047

DHJD

b = -0.119*

AWA
ACC

b = 0.096

POF/Y
Slope

OPT/Y
Slope

ISTR/Y
Slope

b = 0.186

R2 = 0.496

ISTR

b = 0.136

Chi-square = 54.184***

YGroup
TIS

b = -0.479

b = 0.273
b = -0.121

R2 = 0.238

b = 0.036
b = -0.036

ภาพประกอบ 16 โมเดลพหุระดับของปัจจัยที่สง่ ผลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
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ปัจจัยระดับบุคคล
COI
POE
OPT
POF
ISTR
ISOR
ICJD

AWA
ACC
ปัจจัยระดับกลุม่

แทน
แทน

ความวิริยอุตสาหะด้ านความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย
ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม
การมองโลกในแง่ดี
ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ
การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง
การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม
การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิด
ความท้ าทาย
การจัดแจงในงานด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคใน
การทางาน
สติด้านการตระหนักรู้
สติด้านการยอมรับ

CE
TIS
ปัจจัยระดับองค์การ
ORE
LO
ตัวแปรตาม

แทน
แทน

ประสิทธิภาพร่วม
ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน

แทน
แทน

การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ
องค์การแห่งการเรี ยนรู้

DHJD

̅
Y
̅
YGROUP
̅
YORG

POE/Yslope

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

แทน ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
แทน ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ระดับกลุม่
แทน ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ระดับองค์การ
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียร
พยายามต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย
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POF/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ
องค์การต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย
OPT/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ISTR/Yslope แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่ม
ทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
จากภาพประกอบ 16 อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ ว่า ปั จจัยระดับบุคคลได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะด้ านความ
สนใจที่ เสมอต้ น เสมอปลาย (COI) ความวิริย อุต สาหะด้ านความเพี ย รพยายาม (POE) ความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ (POF) การมองโลกในแง่ดี (OPT) การจัดแจงในงานด้ านการ
เพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง (ISTR) การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทาง
สัง คม (ISOR) การจัด แจงในงานด้ านการเพิ่ ม ความต้ อ งการในงานที่ ท าให้ เกิ ด ความท้ าทาย
(ICJD) การจัดแจงในงานด้ านการลดความต้ องการในงานที่ เป็ นอุปสรรค (DHJD) สติด้านการ
ตระหนักรู้ (AWA) และสติด้านการยอมรับ (ACC) สามารถร่วมกันอธิบายการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ ร้ อยละ 23.8 และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
ฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะ
ด้ านความเพียรพยายาม ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ การมองโลกในแง่ดี และการ
จัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง นอกจากนี ้ ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย
ของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพี ยรพยายามต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย (POE/Yslope) ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของความสอดคล้ อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุร กิจประกัน
วินาศภัย (POF/Yslope) ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิ จ ประกันวินาศภัย (OPT/Yslope) และค่าสัม ประสิ ทธิ์ การ
ถดถอยของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานของพนักงานในธุ รกิจ ประกันวินาศภัย (ISTR/Yslope) มี ความแปรปรวนเพี ยง
พอที่จะสามารถนาไปใช้ เป็ นตัวแปรตามเพื่อวิเคราะห์กบั ตัวแปรอิสระระดับกลุม่ ได้
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ส่วนปัจจัยระดับกลุม่ ได้ แก่ ประสิทธิภาพร่วม และความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน สามารถ
ร่วมกันอธิบายค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ระดับกลุ่ม ได้ ร้อยละ 49.6 และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยได้ แก่ ประสิทธิภาพร่วม ทังนี
้ ้ไม่พบว่ามีตวั แปรใดมีอิทธิพลต่อค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติ
ในการท างานของพนัก งานในธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภั ย ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการจัดแจงใน
งานด้ านการเพิ่ม ทรัพ ยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย นอกจากนี ้ ไม่พบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยตัวแปรระดับกลุม่ ทัง้
ประสิทธิภาพร่วม และความไว้ วางใจในหัวหน้ างานที่มีตอ่ ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ระดับกลุ่ม ที่มีความแปรปรวนเพียงพอที่สามารถจะ
นาไปเป็ นตัวแปรตามระดับองค์การต่อไป
ปั จจัยระดับองค์การ ได้ แก่ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การ และองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้ สามารถร่วมกันอธิบายค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยระดับองค์การ ได้ ร้อยละ 50.5 และตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยได้ แก่ การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ
การเชื่อมโยงผลการวิจัยระยะที่ 1 สู่การวิจัยระยะที่ 2
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 พบว่า ปั จจัยระดับบุคคลได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะด้ านความ
เพียรพยายาม ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ การมองโลกในแง่ดี และการจัดแจงใน
งานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง ปั จจัยระดับกลุ่มได้ แก่ ประสิทธิภาพร่ วม และ
ปั จจัยระดับองค์การได้ แก่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ มีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย จึงนามาสู่การสืบค้ นข้ อมูลเชิงลึกในการ
วิจยั ระยะที่ 2 เพื่อให้ ทราบและเข้ าใจถึงกระบวนการเกิดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ว่ามีกระบวนการอย่างไร ผ่านกรอบแนวคิดของทฤษฎี ระบบ
(System Theory) โดยนาผลที่ ได้ จากการวิจยั ระยะที่ 1 คือปั จจัยในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การทัง้ 6 ตัวแปรที่ส่งผลถึงการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกัน วิ น าศภัย มาใช้ เป็ น ข้ อ มูล น าเข้ า (Input) ด้ วยการสร้ างเป็ น ประเด็ น ค าถามที่ ใช้ ในการ
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สนทนากลุ่มเพื่อศึกษากระบวนการ (Process) หรื อแนวทางที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ (Output) คือการ
ที่บคุ ลากรมีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน (Resilience at Work) อยูใ่ นระดับสูง
ส าหรับ ผู้เข้ าร่ วมวิจัยของการวิจัยในระยะที่ 2 นัน้ ผู้วิจัย ได้ ติด ต่อผู้ป ระสานงานของ
บริษัทมีคา่ เฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างสูงที่สดุ คือ
บริ ษัทที่ 13 (𝑋 = 4.815) ให้ ดาเนินการเลื อกบุคลากรระดับพนักงานแบบเจาะจงจากข้ อมูลที่
ผู้วิจยั กาหนดให้ คือ หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในปั จจุบนั และวันเกิด โดยบุคลากรที่ถูกเลือกนันมี
้
คะแนนการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานสูงที่สดุ ในบริ ษัท 6 อันดับแรก และขอความยินยอม
ในการเป็ นอาสาสมัครเข้ าร่ วมโครงการวิจยั หากผู้เข้ าร่ วมวิจยั ไม่ยินยอมจะดาเนินการเลือกผู้มี
คะแนนสูงในลาดับถัดไปในบริ ษัทนัน้ ๆ จนครบ 6 คน ผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่เข้ าร่วมการวิจยั ระยะที่ 2 มี
คะแนนการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานอยูร่ ะหว่าง 5.35 – 5.76
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
จุดมุ่งหมายของการวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพในการศึกษานี ้ เพื่อสื บค้ นความรู้
อย่างลุ่มลึกมาอธิบายข้ อค้ นพบสาคัญจากการวิจยั ในระยะที่ 1 เกี่ยวกับปั จจัยระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์การที่ส่งผลต่อ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิ จ
ประกันวินาศภัย ให้ มี ความครอบคลุม และเข้ าใจมากยิ่งขึน้ ว่า การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย นัน้ ว่า กระบวนการอะไรที่เชื่อมโยงปั จจัยพหุระดับ
ได้ แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การและการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย เข้ าด้ วยกัน และเกิ ด ขึน้ ได้ อย่างไร โดยกระบวนการวิจัย เชิ ง
คุณ ภาพนัน้ เริ่ มต้ นหลังจากทราบผลของการวิจยั ระยะที่ 1 แล้ ว ซึ่งการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพใน
ระยะที่ 2 นี ้ อาศัยการศึกษากรณีเฉพาะเอกนาม (Single-case Designs) แบบองค์รวม (Holisticcase study designs) โดยใช้ การสนทนากลุม่ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลทั่วไปของผู้เข้ าร่ วมวิจัย
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการจัดสนทนากลุ่มกับผู้เข้ าร่ วมวิจัยจานวน 6 คน
จากบริษัทประกันวินาศภัยที่มีคา่ เฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานสูงที่สุด
ของการวิจัยระยะที่ 1 คือ บริ ษัทที่ 13 โดยผู้เข้ าร่ วมวิจัยทัง้ 6 คน ที่เข้ าร่ วมการวิจัยระยะที่ 2 มี
คะแนนเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานอยูร่ ะหว่าง 5.35 – 5.76 ซึง่ มีรายละเอียดข้ อมูล
ทัว่ ไปของผู้เข้ าร่วมวิจยั ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 21 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เข้ าร่วมวิจยั
ลาดับ เพศ
ที่
1
หญิง

อายุ
(ปี )
27

2

หญิง

31

3

ชาย

30

4

หญิง

29

5

ชาย

45

6

หญิง

29

ส านภาพ แผนก/ฝ่ าย
สมรส
โสด
บัญชีและ
การเงิน
โสด
การจัดการ
สินไหมทดแทน
โสด
การจัดการ
สินไหมทดแทน
สมรส การจัดการ
สินไหมทดแทน
โสด
การจัดการ
สินไหมทดแทน
โสด
การตลาด

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี

(1) (2) (3)
4

4

4

ปริญญาโท

9

9

9

ปวส.

7

7

7

ปริญญาตรี

6

6

6

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

24 24 24
6

6

2

หมายเหตุ (1) หมายถึง อายุงานรวม (ปี )
(2) หมายถึง อายุงานในธุรกิจประกันภัย (ปี )
(3) หมายถึง อายุงานในองค์การ (ปี )
จากตาราง 21 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เข้ าร่ วมวิจยั จานวน 6 คน เป็ นเพศหญิ งมากกว่า
เพศชาย ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และมีอายุน้อยที่สดุ 27 ปี ส่วนผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่
มีอายุมากที่สดุ อยู่ที่ 45 ปี ส่วนใหญ่มีสถานะโสด และมีอายุงานโดยรวมซึ่งอยู่ในธุรกิจประกันภัย
มาโดยตลอดอายุการทางานตังแต่
้ 4 ปี จนถึง 24 ปี ผู้เข้ าร่ วมวิจัยเกื อบทัง้ หมดเริ่ ม ต้ นชีวิตการ
ท างานที่ บ ริ ษั ท แห่ ง นี เ้ ป็ น ที่ แรก มี เพี ย ง 1 คนที่ เพิ่ ง ย้ ายเข้ า มาร่ ว มงานกับ บริ ษั ท แห่ ง นี ไ้ ด้ เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี
สาหรับการวิจยั ระยะที่ 2 นัน้ ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เนือ้ หาเกี่ยวกับความเข้ าใจต่อการฟื ้นคืนสภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดการฟื น้ คืนสภาวะปกติใน
การทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้ เกิดการปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดการฟื น้
คืนสภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
โดยมีรายละเอียดในแต่ละตอน ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาเกี่ยวกับความเข้ าใจต่ อการฟื ้ นคืนสภาวะปกติ
ในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ในการวิเคราะห์เนือ้ หาที่เกี่ ยวกับความเข้ าใจของผู้เข้ าร่ วมวิจัยที่ มีต่อการฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติในการทางานนัน้ ผู้วิจยั สามารถสรุปเนื ้อหาจากการสนทนากลุ่มร่วมกันของผู้วิจยั และ
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย และทาการวิเคราะห์เนือ้ หาแล้ วพบว่า การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานตาม
ความเข้ าใจของผู้เข้ าร่ วมวิจัยนัน้ หมายถึง การที่ บุคคลมี ความสามารถในการเผชิญ หน้ าและ
จัดการกับความเครี ยด ปั ญหาและความยากลาบากในการทางาน และเหตุการณ์ ที่ไม่ต้องการให้
เกิดขึน้ โดยไม่ทันคาดคิดหรื อไม่ได้ คาดการณ์ ไว้ ล่วงหน้ าในการทางาน โดยลักษณะของคนที่ มี
ความสามารถในการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานนัน้ มี ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
บุคคล เช่น ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเอง ความพึงพอใจที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมใน
การทางาน การกาหนดเป้าหมายในการทางาน การจัดการความเครี ยด รักษาสุขภาพทังทางกาย
้
และทางใจ และได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน
ประเด็นสนทนาที่ 1 “ท่านเข้ าใจว่าการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานหมายถึง
อะไรในตัวท่าน”
“น่าจะเป็ นการที เ่ รารับมื อกับความกดดันต่าง ๆ ได้ โดยที ่ไม่รู้สึกเครี ยดไปกับมัน อย่างการปิ ดงบ
รายเดื อน รายปี ที ่คนทางานบัญชี ต้องเจอเป็ นประจา เพราะต้องทาภายในเวลาทีจ่ ากัด แล้วบางที
ก็ไม่รู้ว่าจะเกิ ดปัญหาอะไรที เ่ ราคาดไม่ถึงในรอบนัน้ บ้าง”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
“การทีเ่ รากล้าเผชิ ญหน้ากับปัญหาแล้วควบคุมสติ ตวั เองให้จดั การปัญหาเหล่านัน้ ให้ผ่านไปได้”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
“ไม่รู้สิ อย่างผมโดนลูกค้าโมโหใส่ ด่าเราเป็ นชุดเลย แต่เราก็ยงั ควบคุมอารมณ์ ได้ ยังพูดจาดี ๆ
พยายามอธิ บายด้วยเหตุผลจนเค้าอารมณ์เย็นลง หรื อได้คาตอบทีเ่ ค้าต้องการ บางคนนีถ่ า้ ยัง
ไม่ได้คาตอบทีต่ ้องการนะยังไงก็ไม่ยอม เจอแบบนีท้ กุ วันถามว่าเครี ยดมัย้ เครี ยดมากนะ แต่ก็ต้อง
ยิ้ มสูไ้ ว้ วันไหนเจอหนัก ๆ กลับถึงบ้านนีต่ ้องหาอะไรสนุก ๆ ทาคลายเครี ยด แต่ผมเพิ่ งเข้าใจนี ่
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แหละว่าการฟื ้ นคื นสู่สภาวะปกติ ในการทางานมันคื ออะไร แต่สิ่งที ผ่ มรู้สึกได้ทกุ วันนี ้คือ ผมมา
ทางานแล้วผมมี ความสุข ไม่ตอ้ งพยายามลุกจากทีน่ อนมาทางาน”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
“ถ้าถามว่าทุกวันนี ร้ ู้สึกยังไง ก็รู้สึกมี ความสุขกับการทางาน ไม่เครี ยด มี เวลาส่วนตัว รู้ สึกมัน่ คง
แล้วก็เติ บโตได้ ไม่ต้องกังวล ก็อาจจะเป็ นการทีเ่ ราเชื ่อมัน่ ตัวเองว่าสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ
ได้ ไม่ว่าแต่ละวันจะต้องเจอกับปัญหาอะไร ถึงแม้ตอนที เ่ จอปัญหาใหญ่ ๆ หน้างานแล้วยังไม่รู้จะ
หาวิ ธีแก้ไขมันยังไง ก็มนั่ ใจว่ามันจะต้องผ่านไปได้”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“พีเ่ องก็รู้สึกว่าการที เ่ ราอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทางานที ด่ ี แบบทุกวันนี ้ เราก็ไม่เครี ยด ได้
ทางานทีเ่ รารัก เราถนัด มันก็มีความสุขในการทางานทีน่ ีเ่ ลยทามาตัง้ 20 กว่าปี แล้ว สาหรับพี ่
น่าจะเป็ นการทีเ่ ราต้องเจอกับอะไรก็ตามทีเ่ ราไม่ได้อยากเจอ ไม่ว่าจะคนหรื อเหตุการณ์อะไรก็
แล้วแต่ แต่พอเจอแล้วก็เราก็ผ่านมันไปได้ อาจจะเครี ยดในตอนนัน้ แต่ก็จะไม่เก็บกลับไปเครี ยด
ต่อที ่บา้ นนะ เลิ กงานก็ไปออกกาลังกายหรื อไม่ก็หาอะไรอร่ อยกิ นกับเพือ่ น ๆ น้อง ๆ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
“มันคื อเหมื อนเวลาที เ่ รารู้สึกเหนื อ่ ย ท้อแท้ หมดกาลังใจในการทางาน แล้วก็มีอะไรมาทาให้เรา
หายเหนื ่อยมี พลังที จ่ ะฮึดสูต้ ่อไป แต่อะไรที ว่ ่ามันก็แล้วแต่นะ แต่ละครั้งมันก็ไม่เหมื อนกัน บางที ก็
เป็ นของหวาน บางทีก็ได้นอนเต็มอิ่ ม หรื อก็มีระบายออกกับใครสักคนแล้วก็หาย”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)
ประเด็นสนทนาที่ 2 “ท่านคิดว่าลักษณะใดของท่านที่แสดงถึงการที่ท่านมี การฟื น้ คืน
สูส่ ภาวะปกติในการทางาน”
“เราค่อนข้างมัน่ ใจนะว่าเราเป็ นคนใจเย็น ไม่ค่อยอารมณ์ ร้อน แล้วส่วนใหญ่เวลาทางานก็จะ
วางแผนให้ชดั เจน คิ ดแผนสารองล่วงหน้าไว้ดว้ ย เพราะเป็ นงานรู ทีนสามารถเอาปัญหาที เ่ คยเกิ ด
ขึ้นมาวางแผนป้องกันได้”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
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“มองว่าปัญหาทุกอย่างมี ทางแก้ไข แล้วมันก็คงไม่ใช่เราที เ่ จอปัญหาอยู่คนเดี ยว คนอื น่ ๆ ก็คงต้อง
เจอเหมื อนกัน ไม่ต้องไปเครี ยดกับมัน”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
“ผมรู้สึกว่าการแบกความเครี ยดไว้เป็ นการทาร้ายตัวเอง เครี ยดมาก ๆ เดี ๋ยวหน้าแก่ ทาไมเรา
จะต้องแบกปัญหาต่าง ๆ เอาไว้ให้ปวดหัว งานเราเป็ นงานบริ การ มันหลีกเลี ่ยงไม่ได้ทีจ่ ะต้องพบ
เจอผูค้ นและรับหน้าแทนบริ ษัทเวลาที ล่ ูกค้าไม่พอใจ ดังนัน้ ผมก็จะไม่เครี ยด เลิ กงานก็หากิ จกรรม
อืน่ ทาผ่อนคลายตัวเอง”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
“มี คนรอบข้างคอยให้กาลังใจตลอด สามี เพือ่ นร่ วมงาน เจ้านาย มี อะไรไม่สบายใจก็คยุ กันได้หมด
เหมื อนพอเราได้ระบายออกไปแล้วก็สบายใจไม่มีอะไรต้องกังวล”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“เพือ่ นฝูง พีน่ อ้ งเยอะครับ เวลามี ปัญหาเรี ยกกันช่วยเหลื อได้ตลอด แล้วก็อย่างทีบ่ อกพีจ่ ะไม่เก็บ
ความเครี ยดกลับบ้านนะ เกรงใจแฟน บางทีเลิ กงานก็ไปออกกาลังกายกันเป็ นกลุ่ม ๆ หรื อไม่ก็ไป
หาอะไรอร่ อยกิ นกัน แฟนบ้าง เพือ่ น ๆ น้อง ๆ ทีอ่ อฟฟิ ศบ้าง เพือ่ นทีเ่ รี ยนบ้าง”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
“เรารักตัวเอง กิ นให้อิ่ม นอนให้หลับ ทางานหนักไป เครี ยดกับงานมาก ๆ ป่ วยขึ้นมาเงิ นทีห่ าไว้ก็
ต้องเอาไปจ่ายให้หมอหมด สูด้ ูแลตัวเองให้แข็งแรงดี กว่า”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาเกี่ยวกับการปฏิบัตเิ พื่อให้ เกิดการฟื ้ นคืนสภาวะ
ปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
จากการสนทนากลุม่ กับผู้เข้ าร่วมวิจยั โดยมีประเด็นในการสนทนาว่า “องค์การมีการ
จัดกระบวนการอะไรบ้ างให้ กบั พนักงานที่อาจจะทาให้ ท่านมีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ตามที่ได้ สนทนากันในประเด็นที่ผ่านมา” พบว่า กระบวนการหลักที่องค์การแห่งนี ้จัดขึ ้นเพื่อการ
พัฒนาพนักงานให้ มีคณ
ุ ลักษณะต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับการมีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
ได้ แก่
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1) การฝึ กอบรม
กระบวนการหลัก ขององค์ ก ารในการพัฒ นาบุค ลากรขององค์ การแห่ง นี ค้ ื อ การ
ฝึ กอบรม ทังการอบรมเพื
้
่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงาน ยังรวมไปถึงการจัด
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภายใน กระบวนการคิด และอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาทางด้ านจิตใจ
ควบคูก่ บั ไปกับทักษะในการทางาน
“ทีน่ ีเ่ น้นการอบรมทัง้ ภายในภายนอกเลย เวลามี กฎหมายออกใหม่ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ก็รีบส่งไป
อบรมแล้วเอามาแชร์ กนั ว่าจะกระทบอะไรกับบริ ษัทมัย้ พอเรามี ความรู้มากขึ้ น เราก็วางแผนการ
ทางานได้ครอบคลุมและรอบคอบมากขึ้น ปัญหาเรื ่องความผิ ดพลาดก็จะน้อยลง”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
“ชอบเวลาไป Outing ประจาปี แล้วมี กิจกรรมกลุ่ม เค้าเชิ ญวิ ทยากรมาแล้วก็ให้เราทากิ จกรรม
ด้วยกัน ออกแรงบ้าง ใช้สมองบ้าง ที ส่ าคัญได้ทาอะไรกับเพือ่ น ๆ ที ่อยู่ฝ่ายอื ่นด้วยก็สนุกดี ได้
เรี ยนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื น่ ด้วย”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
“ไม่ได้ส่งไปอบรมแค่เรื ่องงานนะครับ พวกอบรมบุคลิ กภาพ อบรมทัศนคติ ในการให้บริ การ ฝึ กการ
นาเสนอ ฝึ กการสือ่ สารกับคนรอบตัวก็มี”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
“เหมื อนทุกคนเลย อบรมเยอะมาก”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“อยู่มา 20 กว่าปี เนี ่ย พีเ่ ข้าอบรมไม่ต่ากว่าร้อยเรื ่องแล้วนะเรี ยกว่า ปี ละ 5-6 ครั้งเลย ก็ได้เจอ
เพือ่ นใหม่ ๆ จากบริ ษัทอืน่ ในธุรกิ จประกันเหมื อนกันด้วย”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
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“มี ไปอบรมพวกจิ ตวิ ทยาด้วยนะ เค้าเอาอาจารย์จิตวิ ทยามาสอน ด้วยความทีเ่ ราทาการตลาด เค้า
ก็สอนพวกจิ ตวิ ทยาผูบ้ ริ โภค ให้รู้หรื อพอมองออกว่าผูบ้ ริ โภคจะคิ ดหรื อรู้สึกอะไรถ้าเราออก
แผนการตลาดแบบนี ”้
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)
2) ระบบพี่เลี ้ยง
พบว่า ระบบพี่เลี ้ยงเป็ นอีกกระบวนการหนึ่งที่ถกู นามาใช้ ในการสนับสนุนพนักงานให้
ปฏิ บัติง านได้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเมื่ อ พนัก งานเข้ าสู่อ งค์ การใหม่ห รื อมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
โยกย้ ายฝ่ าย หรื อมีการเลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง ซึ่งระบบพี่เลีย้ งนีน้ อกจากจะใช้ ประโยชน์ในการ
สอนงานหรื อการให้ คาปรึกษาในการทางานระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์สูงในงานนัน้ ๆ กับ
พนักงานที่เข้ ามาใหม่แล้ ว ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เรี ยนรู้อปุ นิสยั ในการทางานร่วมกัน
และการใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกันในสังคมการทางานอีกด้ วย
“ตอนเข้ามาใหม่ ๆ นี ห่ นูมีพี่ ๆ ประกบ 2 คนเลย สอนทัง้ งานสอนทัง้ วัฒนธรรมของที ่นี่ คนส่วน
ใหญ่เค้าทาตัวยังไง ใครชอบอะไร ไม่ชอบอะไร”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
“ผมไม่ได้จบ ป.ตรี แต่หวั หน้าก็พยายามผลักดันให้มาทางานตาแหน่งสูงขึ้น ด้วยความที เ่ ราไม่ได้
เรี ยนมาเราก็ไม่รู้อะไรที ม่ นั ถูกหลักการ เราก็มีแต่ประสบการณ์ ทีท่ าทามา เค้าก็ส่งรุ่นพีม่ าเลย
คนนึง สอนผมทุกอย่างทีม่ าทีไ่ ป อะไรคิ ดยังไง เราก็เออดี นะ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
“ระบบนี ้ เพิ่งมามี ไม่นานนีแ้ หละซัก 5-6 ปี ได้ พีก่ ็ไม่ได้มีพีเ่ ลีย้ งหรอก แต่ตอนนีก้ ็ได้เป็ นพีเ่ ลีย้ งให้
น้อง ๆ ทีเ่ ข้ามาใหม่ หรื อย้ายแผนกมา เราก็สอนเค้าว่าจะต้องดี ลกับฝ่ ายอื น่ ยังไง ดี ลกับลูกค้า
ยังไง ดี ลกับพวกอู่ยงั ไง ให้บริ ษัทได้ประโยชน์ที่สดุ แล้วก็ลูกค้าพอใจที ส่ ดุ ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
3) แผนพัฒนารายบุคคล
องค์การมีการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลอย่างเป็ นระบบ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความ
ชัดเจนในการเติบโตของพนักงานว่าจะต้ องพัฒนาตัวเองอย่างไร พนักงานสามารถใช้ แผนพัฒนา
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รายบุคคลกาหนดอนาคตในเบือ้ งต้ นของตนเอง และป้องกันความไม่พึงพอใจต่อองค์การจาก
ความคาดหวังของตนเอง คล้ ายคลึงกันกับการให้ ข้อมูลล่วงหน้ าในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ว่าพนักงานจะถูกประเมินด้ วยอะไร
“สิ้ นปี นีม่ าเลย พอประเมิ นผลเสร็ จ เราจะต้องทาอะไรบ้าง พัฒนาเรื ่องอะไร ต้องไปอบรมอะไร
ต้องไปเรี ยนอะไรเพิ่ ม มี มายื นยันด้วยว่าอยากโตไปทางนี ้มยั้ หรื ออยากย้ายไปเรี ยนรู้งานด้านอื น่ ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
“แผนพัฒนารายบุคคลมันช่วยให้เราวางแผนชี วิตง่ายขึ้นนะ มันรู้ว่าเราจะโตยังไง จะต้องมี ความรู้
อะไรบ้าง พอรู้ล่วงหน้าแล้วมันก็ไม่ตกใจไม่ต้องมากังวลว่าปี นี จ้ ะได้เลื อ่ นตาแหน่งมัย้ เพราะเงื อ่ น
ไขมันชัดเจนเราได้รู้ก่อน พอไม่เป็ นไปตามเงื อ่ นไขก็รู้เลยว่าไม่ได้เลื อ่ น ไม่ตอ้ งมาคาดหวัง แล้วถ้า
อยากเลื ่อนต้องทาอะไรมันก็มีบอกไว้”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“หัวหน้ากับฝ่ ายบุคคลมี การเรี ยกคุยทุกปี นะ ว่าเราอยากทาอะไร สนุกกับสิ่ งที ท่ าอยู่ไหม บริ ษัท
กาลังจะปรับตัวไปในทิ ศทางแบบนัน้ แบบนี ้ จะมี แผนกใหม่ เราสนใจมัย้ คิ ดว่าเหมาะกับเรารึ เปล่า
ปี นีเ้ ราต้องไปอบรมอะไรเพิ่มช่วงไหน เคลียร์ งานไว้นะ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เนือ้ หาเกี่ยวกับสาเหตุท่ ีทาให้ เกิดการปฏิบัตเิ พื่อให้ เกิด
การฟื ้ นคืนสภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ในการวิเคราะห์เนือ้ หาที่เกี่ยวกับสาเหตุที่ก่อให้ เกิดการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยของปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
เพื่อให้ เกิดการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานนัน้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์แยกเป็ นรายตัว
แปรที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย โดย
ระดับบุคคล ได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ
องค์การ การมองโลกในแง่ดี และการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง
ระดับกลุม่ ได้ แก่ ประสิทธิภาพร่วม และระดับองค์การ ได้ แก่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ
ดังนี ้
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ปั จจัยระดับบุคคล
1) ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพี ยรพยายาม จากผลการวิจัยระยะที่ 1 ที่ พ บว่า
ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามมีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความ
เพี ยรพยายามต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ ประกันวินาศภัย
(POE/Yslope) มีความแปรปรวนเพียงพอที่จะสามารถนาไปใช้ เป็ นตัวแปรตามเพื่อวิเคราะห์กับตัว
แปรอิสระระดับกลุ่มได้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดประเด็นสนทนาว่า “ท่านคิดว่าความเพียรพยายามทา
ให้ ทา่ นมีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานสูงได้ อย่างไร”
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ความเพียรพยายามสามารถอธิบายออกมาในรู ปแบบ
ของความเชื่อ ทัศนคติต่องานและสภาพแวดล้ อมในการทางาน และพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นถึง
ความมุ่งมั่นที่จะก้ าวไปสู่เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ แม้ ว่าจะต้ องเผชิญกับความยากลาบากหรื อความท้ า
ทาย บางคนอาจต้ องใช้ ความพยายามในการปรับตัวเมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ หรื อไม่
เคยพบมาก่อน สาหรับบางคนแสดงให้ เห็นถึงการทางานด้ วยวิธีการหนึ่ง ๆ ซ ้าแล้ วซ ้าเล่าจนเกิด
ความชานาญ หรื อพยายามหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อทาให้ งานนันส
้ าเร็ จ รวมไปถึงการมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการทางานนัน้ ๆ ให้ ประสบความสาเร็จให้ ได้
“หนูเชื ่อเสมอว่า ความพยายามอยู่ทีไ่ หน ความสาเร็ จอยู่ทีน่ นั่ มันใช้ได้เสมอกับการทางานที น่ ี ”่
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
“อยากเล่าเรื ่องตอนเรี ยน ป.โท มากกว่า ตอนจะสอบประมวลความรู้ อ่านหนังสื อเยอะมาก คื อ
สอบได้แค่ 2 รอบ แล้วรอบนึงเอาตัง้ กี ่วิชามาสอบรวม ๆ กันเต็มไปหมด คือเราตัง้ ใจอยากสอบ
รอบเดียวผ่านเลย เพราะรอบ 2 มันก็เสีย่ งใช่มยั้ ถึงจะพอเดาข้อสอบได้ แต่เวลาสอบมันจากัด ฝึ ก
เขี ยนซ้ าแล้วซ้ าอีก เขี ยนเพือ่ ให้มนั ได้คาตอบที ่ความหายครบถ้วนตามเดิ มแต่สนั้ ลง เวลาสอบจริ ง
จะได้เขี ยนน้อยลง ช่วงนัน้ นอนตี 3 ตี 4 แล้วก็มาทางานเช้าทุกวัน แต่ในทีส่ ดุ ก็สอบผ่านตอนรอบ
2 นัน่ แหละ แต่ก็คิดนะถ้าตัง้ เป้าว่าจะผ่านรอบสอง มันอาจจะไม่ผ่านก็ได้”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
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“ตอนที ผ่ มเปลี ย่ นหน้าที ม่ าทาส่วนที ท่ าอยู่ทกุ วันนี ้ ยอมรับเลยว่าทาไม่เป็ น ก็ได้พีเ่ ค้าสอน ผมก็ฝึก
ทาซ้ า ๆ ย้า ๆ ทาอยู่นนั่ แหละ ทาจนกว่าจะได้ แรก ๆ ที ท่ าได้ก็ไม่เข้าใจหรื อ ทาตามวิ ธีทีพ่ ีเ่ ค้า
บอก พอทาได้ก็เลยค่อยมี เวลามาทาความเข้าใจกับมัน”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
“...ตอนนัน้ เข้ามาทางานใหม่ ๆ คื อทางานทีแ่ รกมันก็ไม่เคยไปหมด ตอนฝึ กงานก็ไม่ได้ทาอะไร
จริ งจัง มาทางานช่วงนัน้ เจอหัวหน้าให้การบ้านว่า 1 สัปดาห์ตอ้ งเข้าใจศัพท์ประกันภัยให้ครบทุก
คา แล้วนี ก่ ็บา้ นอยู่ไกลออกแต่เช้ากลับถึงก็มืดสลบหมดแรงแล้ว กลางวันก็ทางานที ไ่ ด้รับ
มอบหมาย ก็ตอ้ งไปควานวิ ธีทายังไงให้จาได้หมดภายในสัปดาห์เดียว แต่เอาจริ ง ๆ ถ้าพยายาม
มันก็ทาได้แหละ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“ช่วงทีบ่ ริ ษัทเอาระบบเข้ามาทดลองใช้ใหม่ ๆ แล้วเปลีย่ นวิ ธีการทางานจากทีพ่ ีเ่ คยทาบนกระดาษ
บ้าง Excel บ้าง มันเปลี ย่ นวิ ธีการทางานไปหมดเลย ทาผิ ดทาถูกก็ลองทาไป ทาแล้วทาอี ก ทาอยู่
เป็ นเดื อนเลยนะ ช่วงนัน้ ระบบมันก็ไม่นิ่งด้วย ไม่รู้ว่ามันผิ ดที เ่ ราหรื อผิ ดที ร่ ะบบ แต่ก็พยายามทาไป
ทาจนกว่ามันจะถูก แล้วก็ไม่ไล่ดูว่าไอ้ก่อนหน้าที เ่ ราทาผิ ดน่ะมันเพราะอะไร ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
“ตอนย้ายเข้ามาทางานที น่ ี ใ่ หม่ ๆ ต้องปรับตัวเยอะมาก วิ ธีการทางานหรื อความรู้ทีต่ ้องใช้มนั ต่าง
ไปจากเดิ มเกื อบหมด กลับบ้านไปต้องอ่านหนังสื อหาข้อมูลเพิ่ มทุกวัน สุดท้ายก็ผ่านมันมาได้ ทุก
วันนีส้ บายละ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)
2) ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ที่พบว่าความ
สอดคล้ อ งระหว่างบุค คลกับ องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่อ การฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติในการท างานของ
พนักงานในธุรกิ จประกันวินาศภัย และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
(POF/Yslope) มีความแปรปรวนเพียงพอที่จะสามารถนาไปใช้ เป็ นตัวแปรตามเพื่อวิเคราะห์กับตัว
แปรอิสระระดับกลุม่ ได้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดประเด็นสนทนาว่า “การที่ทา่ นมีความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การทาให้ ทา่ นมีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานสูงได้ อย่างไร”
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จากการสนทนากลุม่ พบว่า ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การสะท้ อนให้ เห็น
ถึงความเข้ ากันได้ ของพนักงานกับองค์การที่เกิดขึ ้นเมื่อ พนักงานหรื อองค์การสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของกั น และกั น ได้ ทัง้ ในเรื่ อ งค่า นิ ย มและเป้ า หมาย รวมถึ ง ค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่พนักงานได้ รับ เมื่อพนักงานรู้สกึ ถึงความสอดคล้ องกัน จึงทาให้ เกิดความรู้สึกเชิง
บวกต่อการทางานและต่อองค์การ ทาให้ ไม่เกิดความเครี ยดและความรู้สกึ ไม่พอใจองค์การ
“ชอบเวลาทีใ่ ห้เรามี ส่วนร่ วมเวลาเค้ากาหนดพวกค่านิ ยมบริ ษัท คื อปกติ มนั ก็จะมี รอบทีต่ อ้ งเปลี ่ยน
เช่นครบ 5 ปี ละมากาหนด Core Values กันใหม่ แล้วพนักงานก็ได้มีส่วนคิ ดว่าเราอยากให้บริ ษัท
เป็ นยังไง แล้วพอประกาศออกมามันใกล้เคี ยงกับทีเ่ ราคิ ดมัย้ มันก็มีผลนะ ถ้าเหมื อนวิ ธีคิดของ
ภาพรวมบริ ษัทมันไม่ใกล้กบั เราเลย เราก็เหมื อนไม่เข้าพวก”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
“ที น่ ี ผ่ บู้ ริ หารพยายามให้เราคิ ดถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอด ซึ่ งมันตรงกับความคิ ดของเราเลย เรา
ชอบติ ดตามเทคโนโลยี ชอบอะไรใหม่ ๆ อยากให้บริ ษัทมี อะไรทีแ่ ปลก ๆ ใหม่ ๆ ออกมาก่อน
บริ ษัทอืน่ ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
“ผมนีร่ ถชนรอบทีแ่ ล้วเข้าโรงพยาบาลไปเกื อบสองอาทิ ตย์ สบายมากไม่ต้องจ่ายอะไรเลย บริ ษัท
ดูแลให้หมด แต่มนั ก็ไม่เกิ นวงเงิ นที เ่ ค้าทาให้ดว้ ยแหละ ถ้าเป็ นหนัก ๆ ไปเลยอาจจะแย่เหมื อนกัน”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
“รู้สึกโอเคกับสวัสดิ การสาหรับคนที ม่ ี ครอบครัวมากเลย ยิ่ งอี กหน่อยถ้ามี ลูกนะ ก็ยิ่งดี กว่านี ้อีก”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“พี ่ happy กับสิ่ งที บ่ ริ ษัทให้ทกุ วันนี น้ ะ ทัง้ เงิ นเดื อนสวัสดิ การอาจจะไม่ได้สงู over อะไร แต่ถา้
เทียบกับเพือ่ น ๆ ที ่อยู่บริ ษัทอื น่ ก็ถือว่าโอเคเลยล่ะ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
“แค่รู้สึกว่าถ้าทุกอย่างมันไปในทางเดี ยวกัน มันก็ไม่อึดอัด อยู่กนั ได้ยาว ๆ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)
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3) การมองโลกในแง่ดี จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ที่พบว่าการมองโลกในแง่ดีมีอิทธิพล
ต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย และค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย (OPT/Yslope) มีความแปรปรวนเพียงพอที่จะสามารถนาไปใช้ เป็ นตัวแปรตามเพื่อ
วิเคราะห์กับตัวแปรอิสระระดับกลุ่มได้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดประเด็นสนทนาว่า “การที่ท่านเป็ นคน
มองโลกในแง่ดที าให้ ทา่ นมีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานสูงได้ อย่างไร”
จากผลการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เข้ าร่วมวิจยั ที่เข้ าร่วมสนทนากลุ่มมีคณ
ุ สมบัติของ
การมองโลกในแง่ดี มีมุมมองต่อชีวิตในทางบวก มีความหวังในชีวิตแม้ จะเผชิญกับอุปสรรค คิด
ในทางที่ดีเมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาในการทางาน มองความผิดพลาดเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ เมื่อเกิดขึ ้น
แล้ วก็ต้องแก้ ไข มองเห็นคุณค่า ในงานที่ทาอยู่ มีทกั ษะทางสังคมเข้ ากับคนรอบข้ างได้ ดี มีวิธีการ
สร้ างพลังกายพลังใจให้ ตนเอง
“หนูว่าคนที ม่ องโลกในแง่ดี คื อ คนที ่ Friendly เข้ากับคนอื น่ ได้ง่าย ไม่คิดร้ายกับใคร ไม่เป็ นศัตรู
กับใคร แบบหนูนีไ่ ง 555”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
“เรามองทีเ่ รื ่องความผิ ดพลาดในการทางาน คื อ ทางานมันก็มีผิดพลาดกันได้ แต่พลาดแล้วจะทา
ยังไง บางคนก็บ่นบ้างโวยวายบ้างเครี ยดบ้าง สาหรับเราคิ ดง่าย ๆ เลย คนเรามันจะไม่พลาดเลย
ได้ยงั ไง พลาดแล้วก็แก้ไขซะก็จบเรื ่อง”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
“ผมนีโ่ ดนประจาเลยเอางานทีค่ นอืน่ ไม่อยากทาเอามาให้ผมทา บางทีมนั เป็ นงานไม่ยากนะแต่มนั
อาจจะน่าเบื ่อซักหน่อย บางคนก็บอกงานเลเบอร์ ไม่อยากทา แต่ผมมองว่างานทุกชิ้ นมันต้องมี คน
ทา ไม่มีใครทาแล้วมันจะเสร็ จได้ยงั ไง งานทุกชิ้ นมันต้องเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็ จนัน่ แหละ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
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“ตอนจะแต่งงานกับแฟน เพือ่ น ๆ ก็เตื อนนะว่าแต่งงานกันแล้วทางานทีเ่ ดียวกันมันจะดีเหรอ จะมี
ปัญหาอะไรตามมามัย้ แต่หนูก็คิดนะว่า ทางานที เ่ ดี ยวกันก็ประหยัดค่าเดิ นทาง ไปกลับด้วยกัน มี
เวลาดูแลกัน ไม่ต้องคอยมานัง่ กังวลเวลาที อ่ ี กคนยังไม่ถึงบ้าน มันก็ดีออก แค่เราต้องแบ่งแยกเรื ่อง
งานกับเรื ่องส่วนตัวให้เป็ นเท่านัน้ เอง”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“ช่วงปี 40 ที ฟ่ องสบู่แตก พีเ่ พิ่ งเข้ามาทางานได้สกั พัก ตอนแรกก็คิดว่าแย่แล้ว แต่ก็คิดนะอย่าง
น้อยเราก็ยงั มี งานทาไม่โดนเลิ กจ้าง ในใจก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าผ่านช่วงนัน้ ไปได้ เดีย๋ วทุกอย่างก็ดี
ขึ้นเอง แล้วก็อยู่มาได้จนทุกวันนี ”้
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
“กาลังใจ สาคัญมากเลย เรามองว่าการให้กาลังใจคนรอบข้าง จะทาให้เราได้กาลังใจดี ๆ กลับมา
มันเหมื อนส่งพลังกันในทีม ไม่ว่าจะเป็ นเรื ่องดีหรื อเรื ่องร้าย เวลาคนในทีมเจออะไรสักอย่างก็ให้
กาลังใจกันไว้ก่อน”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)
4) การเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ที่พบว่าการเพิ่ม
ทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างมีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัย และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง
ต่อการฟื ้นคืนสู่ส ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย (ISTR/Yslope) มี
ความแปรปรวนเพียงพอที่จะสามารถนาไปใช้ เป็ นตัวแปรตามเพื่อวิเคราะห์กบั ตัวแปรอิสระระดับ
กลุ่มได้ ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดประเด็นสนทนาว่า “การเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง เช่น การ
พัฒ นาขีดความสามารถของตนเอง ช่วยให้ ท่านมี การฟื ้น คืนสู่สภาวะปกติในการทางานสูงได้
อย่างไร”
จากผลการสนทนากลุ่ม พบว่า การเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง แสดงออกถึง
การที่ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจยั มีอิสระในการทางาน มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ได้ ใช้ ความสามารถที่มีอยู่
ของตนเองอย่างเต็มที่ ได้ ตดั สิ นใจในการทาสิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยตัวเอง มี ความพยายามที่ จะสร้ าง
วิธีการที่ หลากหลายในการทางานของตนเอง เลือกทางานที่ ตนเองชื่ นชอบหรื อถนัด หรื อเลือก
ทางานที่หลากหลายมากขึ ้นกว่างานที่ทาอยูเ่ ป็ นประจา
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“ทาบัญชี มนั ปรับ process ยากหน่อย แต่ก็ใช้วิธีการบอกหัวหน้าว่าหนูขอทาให้ครบทุก process
ของงาน เช่น ไตรมาสนีท้ างานการเงิ นรับ ไตรมาสต่อไปก็ทาการเงิ นจ่าย หมุนไปเรื ่อย ๆ จะได้
เข้าใจงานได้ครบวงจร”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
“ของเราหัวหน้าเรานีส่ ดุ ยอดมาก ให้โอกาสเราได้คิด ได้ตดั สิ นใจในงานของตัวเองได้เต็มที ่ แต่ก็จะ
คอยไกด์ให้นะ ถ้าเราตัดสิ นใจไม่รอบคอบ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
“ผมอาจจะคิ ดอะไรใหม่ ๆ ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แต่ผมว่าทุกวันนี ้ ผมได้ใช้ความรู้ ความสามารถที ม่ ี
ทัง้ หมดทางานได้เต็มที ่ คื อหมดทุกก๊ อกแล้ว”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
“เวลาเจอปัญหาเราก็คิด process ใหม่ ๆ มาแก้ แล้วก็ปรับกันไปเรื ่อย ๆ งานมันเร็ วขึ้นนะ ใช้เวลา
น้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะ ยิ่ งพอเอาระบบเข้ามาช่วย แล้วเราก็คิด requirement ให้กบั
programmer ไป ให้เค้าเขี ยนโปรแกรมมา support วิ ธีการของเรา มันช่วยให้มีเวลาไปทาอะไร
ใหม่ ๆ ได้เยอะมาก”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“พีน่ ีไ่ ด้โจทย์มาทุกปี เลย ให้ทา process improvement ทายังไงก็ได้ให้เวลาที เ่ ราให้บริ การลูกค้า
สัน้ ลงเรื ่อย ๆ แล้วต้นทุนก็ต้องลดด้วย”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
“...ได้อบรมบ่อยมาก อะไรที ่จาเป็ นต้องเรี ยน หรื ออยากไปเรี ยนคอร์ สไหนแล้วตอบได้ว่าไปเรี ยน
แล้วจะเอามาใช้ทาอะไรเนีย่ พีเ่ ค้ารี บอนุมตั ิ เลย”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)
ปั จจัยระดับกลุ่ม
5) ประสิทธิภาพร่วม จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ที่พบว่าประสิทธิภาพร่วมมีอิทธิพลต่อ
การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ผู้วิจยั จึงได้ กาหนด
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ประเด็นสนทนาว่า “ประสิทธิภาพของทีมงานมีความเกี่ยวข้ องอย่างไรกับการที่ท่านมีการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางานสูง”
จากการสนทนากลุม่ พบว่า ผู้เข้ าร่วมวิจยั มีความเชื่อในเรื่ องการทางานเป็ นทีม ไว้ ใจ
เพื่อนร่วมทีมในเรื่ องของการทางาน เชื่อในเรื่ องความสามัคคีภายในทีม เชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจ
กันทางาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีม และเชื่อว่าทีมของตนเองมีบคุ ลากรที่มีความสามารถ
เพียงพอในการรับมือกับงานในปัจจุบนั และที่จะเข้ ามาใหม่ในอนาคต
“ที มเราทางานกันหนักมาก ยิ่ งช่วงสิ้ นเดื อนหรื อช่วงปิ ดงบ อยู่กนั พร้ อมหน้าพร้ อมตา บอกเลยใคร
มี แฟนทางานบัญชี ตอ้ งเข้าใจนะ ยิ่ งบัญชี ทีมนี ้ดว้ ย ไม่มีใครทิ้ งกันกลับก่อนเลย รอจนงานเสร็ จ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
“ไม่เคยต้องกังวลเลย ทุกคนในทีมรับผิ ดชอบงานตัวเองได้หมด ไม่เป็ นภาระคนอืน่ ที ่สาคัญ ส่ง
งานกันตรงเวลามาก”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
“เวลาหัวหน้าสัง่ งานมานีไ่ ม่ต้องกังวลเลยทีมผมแบ่งงานกันเสร็ จสรรพ ถึงเวลาส่งมี ส่งกันครบ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
“เรามี วิธีการทางานของเรา มี การติ ดตามเป็ นระยะ ใครติ ดปัญหาก็มาหารื อกัน รี บช่วยกัน
แก้ปัญหาก่อนจะถึงกาหนดส่งงาน ทีมเราก็เลยไม่ค่อยมี ปัญหา”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“พีเ่ ชื ่อในเรื ่องความสัมพันธ์ ภายในทีมนะ มันมี ผลมากต่อให้งานยากงานเยอะ ถ้าทัง้ ทีมเฮโลมา
ช่วยกันเนี ่ย ยังไงก็เสร็ จ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
“ที มที อ่ ยู่นีเ่ ก่งมากนะ ทาได้ทกุ อย่าง นายสัง่ อะไรมาปรับให้ได้หมด เพราะเราก็รู้ว่าธุรกิ จตอนนี ม้ นั
เปลีย่ นแปลงเร็ ว ก็ตอ้ งเตรี ยมฝึ กฝนรับมื อกันไว้ตอนเวลา”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)
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ปั จจัยระดับองค์ การ
6) การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ที่พบว่า การฟื น้ คืน
สูส่ ภาวะปกติขององค์การมีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ผู้วิจัยจึงได้ กาหนดประเด็นสนทนาว่า “การที่ องค์การของท่านมี การฟื ้นคืน สู่
สภาวะปกติขององค์การส่งผลให้ ทา่ นมีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานสูงได้ อย่างไร”
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า องค์การมีการฟื ้นคืนสู่สภาวะขององค์การผ่านตัวบ่งชี ้
ต่าง ๆ ในหลายประการ เช่น การมีสว่ นร่วมของพนักงานในการจาลองเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
ออกแบบมาเพื่อฝึ กฝนในการรับมือต่อภาวะวิกฤต มีความสัมพันธ์ กับองค์การที่สามารถให้ การ
สนับสนุนได้ ในระหว่างภาวะวิกฤต การที่พนัก งานได้ รับการกระตุ้นและได้ รับรางวัลสาหรับการใช้
ความรู้ ของพวกเขาในแนวทางใหม่ ๆ เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาที่ มี อยู่เดิม หรื อปั ญ หาที่ มี แนวโน้ ม ว่าจะ
เกิ ดขึน้ รวมไปถึงการค้ น หาแนวทางหรื อวิธี การใหม่ ๆ และการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์เพื่ อการ
พัฒ นาแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา รวมถึงการมีผ้ ูนาที่ เข้ มแข็งในช่วงเวลาวิกฤตจะช่วยให้ เกิดการ
บริ หารจัดการและการตัดสินใจที่ดีในช่วงภาวะวิกฤต นอกจากนี ้ ยังมีการกระตุ้นให้ พนักงานตื่นตัว
อยู่เสมอในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับองค์การ ผลการดาเนินงาน และปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ รวมไปถึง
การทาให้ พ นักงานได้ รับคาแนะนาจากผู้เชีย วชาญเมื่ อจาเป็ น มี การแบ่งปั นบทบาทหน้ าที่และ
พนักงานได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อให้ มีบคุ คลที่สามารถเข้ ามารับตาแหน่งสาคัญที่วา่ งลงได้ เสมอ
“เราทา Stress Test กันทุกปี มัน่ ใจได้ว่าเราจะวางแผนป้องกันเหตุการณ์ทีเ่ ราไม่คาดคิ ดได้ บริ ษัท
จะอยู่ได้ไม่ได้ จะล้มไม่ลม้ เรารู้กนั ล่วงหน้า ก็อยู่ที่ว่าถ้ามี ความเสี ย่ งแล้วจะจัดการอย่างไร
มากกว่า”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 1)
“อย่างที ่บอกเลย ที น่ ี เ่ น้นให้เราคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ เอาไว้แก้ปัญหาและป้องกันปัญหา
ทีอ่ าจจะเกิ ดขึ้น ทีส่ าคัญมี ประกวดด้วยนะ รางวัลถึงแม้จะไม่เยอะมากแต่มันเป็ นความภูมิใจเลย”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 2)
“ผมก็ไม่รู้มนั คื ออะไรนะ แต่สิ่งที ผ่ มเห็นคื อที มผู้บริ หารเราเก่ง เวลาดูข่าวแล้วบอกเศรษฐกิ จไม่ดี
อย่างนัน้ อย่างนี ้ ผมก็เห็นผู้บริ หารเราออกมาตรการต่าง ๆ มาจัดการนู่นนัน่ นี ่ แล้วพนักงานอย่าง
เราก็ไม่ได้รู้สึกเดื อดร้อนอะไร ผมว่าเค้าเก่งมาก”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 3)
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“อี กเรื ่องที ส่ าคัญน่าจะเป็ นการที เ่ ราอยู่ในธุรกิ จการเงิ น มันมี ความเสี ย่ งอยู่ตลอด บริ ษัทก็จะ
เผยแพร่ ข้อมูลรวมถึงกระตุน้ ให้เราใส่ใจพวกข่าวเศรษฐกิ จทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงพวกข่าว
การเมื อง ข่าวภัยธรรมชาติ ที่มนั มี ผลกับการเคลมประกันทีเ่ ราอาจต้องเสียรายได้เยอะ ๆ”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 4)
“เราเป็ นบริ ษัทในเครื อทีค่ ่อนข้างใหญ่ พีว่ ่าเวลาเกิ ดปัญหาเศรษฐกิ จจริ ง ๆ ผู้บริ หารเค้าก็น่าจะมี
วิ ธีการสนับสนุนจะกลุ่มบริ ษัทได้”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 5)
“ในมุมมองเรา ที เ่ ห็นว่าบริ ษัทนี แ้ ตกต่างจากบริ ษัทที เ่ คยอยู่ก็จะเป็ นเรื ่องการเตรี ยมคนให้สามารถ
ทางานแทนคนที ่กาลังจะเกษี ยณได้ แล้วให้พีค่ นนัน้ คอยอยู่ให้คาแนะนาหรื อเป็ นพีเ่ ลี ย้ งไปจนกว่า
จะทางานแทนได้ก็น่าจะเกี ่ยวกับเรื ่ องนี น้ ะ เพราะจากที เ่ คยอยู่ทีเ่ ก่ามาพอตาแหน่งสาคัญ ๆ
ลาออกหรื อเกษี ยณไปแล้วไม่มีใครมาทาแทน มันจะเหมื อนมี สญ
ุ ญากาศเลย แล้วความรู้ทีอ่ ยู่กบั
ตัวพี ่ ๆ เค้าก็หายไปด้วย”
(ผู้เข้ าร่วมวิจยั ลาดับที่ 6)

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
“การศึกษาปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และกระบวนการเกิดการฟื น้ คืน
สู่ส ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิ จประกันวินาศภัย ” เป็ นการวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed method) ด้ ว ยแบบแผนเชิ ง ผสมผสานแบบอธิ บ าย: รู ป แบบการเลื อ กผู้ เข้ า ร่ ว มวิ จัย
(Explanatory design: participant selection model) ซึ่ง เป็ น รู ป แบบการวิจัย เชิ ง ผสมผสานที่ มี
ลักษณะการด าเนิ นงานวิจัย 2 ระยะต่อ เนื่ องกัน (Two-phase mixed methods design) โดยมี
ความมุง่ หมายของการวิจยั 2 ข้ อ ได้ แก่
1. เพื่อศึกษาปั จจัยพหุระดับ ได้ แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การที่ส่งผลต่อ
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
2. เพื่ อ ท าความเข้ า ใจกระบวนการเกิ ด การฟื ้น คื น สู่ ส ภาวะปกติ ใ นการท างานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานสูง
การวิจยั ครัง้ นี ้เริ่ มต้ นด้ วยการวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นการดาเนินการเพื่อ
ตอบปั ญหาวิจยั ของวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ 1 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรระดับบริ หารและ
บุคลากรระดับพนักงานของบริ ษัทประกันวินาศภัย จานวน 15 บริษัท ได้ ข้อมูลจากบุคลากรระดับ
บริ หารจานวน 15 คน และข้ อมูล จากบุคลากรระดับพนักงานจานวน 750 คน โดยใช้ วิธีการสุ่ม
แบบแบ่ง ชัน้ (Stratified random sampling) ตามขนาดองค์ก ารของบริ ษั ท ประกันวิน าศภัย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลรวบรวมข้ อมูลซึง่ ประกอบไปด้ วยแบบสอบถามสาหรับ
บุคลากรระดับบริ หารที่แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่ ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลพืน้ ฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็ นบุคลากรระดับบริ หารของบริ ษัทประกันวินาศภัยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามตัวแปรองค์การแห่งการเรี ยนรู้ องค์ประกอบที่ 4 ถึง องค์ประกอบที่ 7
ประกอบด้ วย การสร้ างระบบการจัดเก็บและแบ่งปั นการเรี ยนรู้ การส่งเสริ มให้ เกิดการมีวิสยั ทัศน์
ร่วมกัน การเชื่อมโยงองค์การเข้ ากับสภาพแวดล้ อม และการจัดให้ มีผ้ ูนาเชิงกลยุทธ์ สาหรับการ
เรี ยนรู้ และส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามตัวแปรการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การ โดยแบบวัด
ฉบับบุคลากรระดับบริ หารมีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟ่ า
ทังฉบั
้ บที่นามาใช้ เก็บข้ อมูลจริ งมีคา่ ระหว่าง 0.899 – 0.969 สาหรับแบบสอบถามสาหรับบุคลากร
ระดับพนักงานที่แบ่งออกเป็ น 8 ส่วนได้ แก่ ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลพื น้ ฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็ นบุคลากรระดับพนักงานของบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่
2 เป็ นแบบสอบถามการใช้ ชีวิตในการทางาน ซึ่งเป็ นการวัดตัวแปรการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการ
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ทางาน ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลเกี่ ยวกับองค์การ ที่ เป็ นการวัดตัวแปรองค์การแห่งการ
เรี ยนรู้ องค์ประกอบที่ 1 ถึงองค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้ วย การสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่ อง การส่งเสริ ม ให้ เกิดการซักถามและการสนทนา และการส่งเสริ ม ความร่ วมมื อและการ
เรี ยนรู้ เป็ นทีม ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับทีมงาน เป็ นการวัดตัวแปรประสิทธิภาพ
ร่ วม ส่วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลเกี่ ยวกับหัวหน้ างาน เป็ นการวัดตัวแปรความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างาน ส่วนที่ 6 เป็ นแบบสอบถามลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นการวัดตัวแปรความวิ
ริ ยอุตสาหะ ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ และการมองโลกในแง่ดี ส่วนที่ 7 เป็ น
แบบสอบถามพฤติ ก รรมการท างาน เป็ น การวัด ตัวแปรการจัด แจงในงาน และส่ วนที่ 8 เป็ น
แบบสอบถามการตระหนักรู้และการยอมรับ เป็ นการวัดตัวแปรสติ โดยแบบวัดฉบับบุคลากรระดับ
พนักงานมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ ชนิดความสอดคล้ องภายในแบบแอลฟาทังฉบั
้ บที่นามาใช้
เก็บข้ อมูลจริงมีคา่ ระหว่าง 0.748 – 0.963 ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลสถิติสาหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณด้ วย
ค่าสถิติ ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าพิสยั และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของการวิจยั ได้ แก่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ กับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงาน
ในบริ ษัทประกันวินาศภัย ด้ วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั และการวิเคราะห์
ปัจจัยระดับบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การ ที่ส่งผลต่อการฟื น้ คื นสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
ของพนักงานในบริษัทประกันวินาศภัย ด้ วยการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป
HLM (Hierarchical Linear Model) for Windows version 7 เพื่อนาผลลัพธ์ ที่ได้ ไปเชื่อมโยงและ
ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป
หลังจากนัน้ เข้ าสู่การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษารายกรณี
(Case study) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 2 ด้ วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) มีผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั จานวน 6 คน จากบริ ษัทประกันวินาศภัย 1 แห่ง โดยทาการคัดเลือก
ผู้เข้ าร่ วมวิจัยแบบเจาะจง ผู้วิจัยใช้ ผลการวิจัยในระยะที่ 1 เป็ นแนวทางกาหนดประเด็นในการ
สนทนากลุ่ม และใช้ ก ารวิเคราะห์ เนื อ้ หาข้ อมูล เชิ งคุณ ภาพ (Content analysis) ทัง้ นี ้ ผู้วิจัยขอ
นาเสนอการสรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั ตามลาดับ ดังนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณ
1.2 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
2. อภิปรายผลการวิจยั
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2.1 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณ
2.2 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั
1. สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ สรุ ปผลการวิจยั ตามแบบแผนของการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1.1 สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นผลการวิจัยเชิงปริ มาณ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 1
โดยผู้วิจยั ได้ สรุปผลการวิจยั ดังหัวข้ อต่อไปนี ้
1.1.1 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้ วยบุคลากรระดับบริ หารจานวน 15 คน
และบุคลากรระดับพนักงานจานวน 750 คน จาก 15 บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดย
บุคลากรระดับบริ หารกว่าครึ่งหนึ่งเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 60 และเพศหญิงคิดเป็ นร้ อยละ 40
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 และมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 โดยบุคลากรระดับบริ หารที่ทาการศึกษามีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 51 ปี ในส่วนของ
ประสบการณ์ การทางานของบุคลากรระดับบริ หารนัน้ พบว่า อายุงานเฉลี่ยของบุคลากรระดับ
บริ ห ารเท่ ากับ 27 ปี เมื่ อวิเคราะห์ ลงไปในรายละเอี ยดถึงประสบการณ์ การทางานในองค์การ
ปั จจุบัน ประสบการณ์ การทางานในระดับบริ หาร และประสบการณ์ ทางานในธุรกิจประกันภัย
พบว่า บุคลากรระดับบริ หารมีอายุงานในองค์การปั จจุบัน เฉลี่ยเท่ากับ 17 ปี และมีอายุงานใน
ตาแหน่งบริหารเฉลี่ยเท่ากับ 17 ปี ส่วนอายุงานในธุรกิจประกันภัยเฉลี่ยเท่ากับ 23 ปี
สาหรับบุคลากรระดับพนักงานนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 68.9 และ
เพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 31.1 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 72 รองลงมามี
การศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
คิดเป็ นร้ อยละ 2.5 มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็ นร้ อยละ 1.1 และมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้ อยละ 0.9 ส่วนกลุ่มที่มีการศึกษาระดับอนุปริ ญญามีน้อย
ที่ สุด คิด เป็ นร้ อยละ 0.3 บุค ลากรระดับ พนัก งานที่ ท าการศึก ษามี อ ายุเฉลี่ ย เท่า กับ 36 ปี เมื่ อ
วิเคราะห์สถานภาพสมรสของบุคลากรระดับพนักงานแล้ วพบว่า ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด คิดเป็ น
ร้ อยละ 64.8 และมี ส ถานภาพสมรส คิด เป็ น ร้ อยละ 31.1 นอกจากนี ย้ ัง พบว่าบุค ลากรระดับ
พนัก งานมี ส ถานภาพสมรสหย่ า ร้ างและแยกกัน อยู่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 3.3 และ 0.8 ตามล าดับ
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ส่วนข้ อมูลประสบการณ์การทางานของบุคลากรระดับพนักงานพบว่า อายุงานเฉลี่ยของบุคลากร
ระดับพนักงานเท่ากับ 13 ปี โดยบุคลากรระดับพนักงานมี อายุงานในองค์การปั จจุบนั เฉลี่ยเท่ากับ
9 ปี ส่วนประสบการณ์การทางานในธุรกิจประกันภัยนัน้ บุคลากรระดับพนักงานมี อายุงานในธุรกิจ
ประกันภัยเฉลี่ยเท่ากับ 10 ปี
1.1.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่เป็ นปั จจัยระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์การกับการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกัน
วินาศภัย
จากการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างปั จจัยระดับบุคคล ระดับ กลุ่ม และระดับ
องค์การกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ของปั จจัยระดับองค์การซึ่งประกอบด้ วย การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติของ
องค์การและองค์การแห่งการเรี ยนรู้ กับการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .352 และ .385 ตามลาดับ โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สาหรับปั จจัยระดับกลุ่มพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของปั จจัยระดับกลุ่มได้ แก่
ประสิทธิภาพร่วมและความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน กับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .413 และ .344 ตามลาดับ
โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกัน
วินาศภัย อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทาการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่าง
องค์ ป ระกอบของความไว้ วางใจในหัวหน้ างานกับ การฟื ้น คื นสู่สภาวะปกติในการท างานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งประกอบด้ วย ด้ านความซื่อตรง ด้ านสมรรถนะ ด้ านความคง
เส้ นคงวา ด้ านความซื่อสัตย์ และด้ านความใจกว้ าง พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เช่นกัน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .318 .336 .257 .323 และ .334 ตามลาดับ
ส่วนปั จจัยระดับบุคคลซึ่งประกอบด้ วย ความวิริยอุตสาหะ ความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การ การมองโลกในแง่ดี การจัดแจงในงาน และสติ นัน้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ ท่ า กั บ .428 .366 .525 .299 และ .325
ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความวิริยอุตสาหะกับการฟื น้ คืนสู่
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สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยได้ แก่ ด้ านความสนใจที่เสมอต้ น
เสมอปลาย และด้ านความเพียรพยายาม พบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวกและมี ค่าสัม ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .094 และ .559 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 0.1 ตามลาดับ ในส่วน
ของความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบของการจัดแจงในงานกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการ
ท างานของพนัก งานในธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย นัน้ พบว่า ด้ า นการเพิ่ ม ทรั พ ยากรในงานทาง
โครงสร้ าง ด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม และด้ านการเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้
เกิ ด ความท้ า ทาย มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ เท่ า กับ .475 .220 และ .269 ตามล าดับ โดยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศ
ภัย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคนัน้
ไม่มีความสัมพันธ์ กบั การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
นอกจากนี ้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสติกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติใน
การท างานของพนักงานในธุ รกิ จ ประกันวิน าศภัยนัน้ พบว่า ด้ านการตระหนัก รู้ และด้ านการ
ยอมรั บ มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ เท่ า กับ .196 และ .337 ตามล าดับ โดยมี ค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากผลการวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับองค์การกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
สรุ ปได้ ว่า ตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทางบวกกับการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ของพนัก งานในธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย สูง สุด คือ ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพี ยรพยายาม
รองลงมาคื อ การมองโลกในแง่ ดี และการจัด แจงในงานด้ า นการเพิ่ ม ทรั พ ยากรในงานทาง
โครงสร้ าง
1.1.3 สรุปผลการวิจยั ในวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 จาแนกตามสมมติฐานการวิจยั
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้ อที่ 1 ที่ ต้องการศึกษาปั จจัยพหุระดับ ได้ แก่ ระดับ
บุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงาน
ในธุรกิจ ประกันวินาศภัย นัน้ เมื่ อวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติเพื่ อตอบสมมติฐ านข้ อที่ 1 ที่ ต้องการ
ทดสอบสมมติฐานว่า ปัจจัยระดับบุคคล ได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะด้ านความสนใจที่เสมอต้ นเสมอ
ปลาย ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ การ
มองโลกในแง่ดี การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง การจัดแจงในงาน
ด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มความต้ องการในงานที่ทา
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ให้ เกิดความท้ าทาย การจัดแจงในงานด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรค สติด้านการ
ตระหนักรู้ และสติด้านการยอมรับ ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิ จประกันวินาศภัย ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ มี อิทธิ พ ลต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม
(b=0.409***) ความสอดคล้ องระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก าร (b=0.099*) การมองโลกในแง่ ดี
(b=0.163**) และการจัด แจงในงานด้ านการเพิ่ ม ทรัพ ยากรในงานทางโครงสร้ าง (b=0.249**)
นอกจากนี ้ ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามต่อการฟื ้น
คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอย
ของความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ องค์ ก ารต่อการฟื ้น คื น สู่สภาวะปกติในการท างานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืน
สู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย มีความแปรปรวนเพียงพอที่จะนาไปใช้ เป็ นตัว
แปรตามเพื่อวิเคราะห์กบั ตัวแปรอิสระระดับกลุม่ ได้
ส่วนปั จจัยระดับกลุม่ นัน้ ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อตอบสมมติฐานข้ อที่ 2
คือ ปั จจัยระดับกลุ่ม ได้ แก่ ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานและประสิทธิภาพร่วม ส่งผลต่อค่าเฉลี่ย
การฟื ้ น คื น สู่ ส ภาวะปกติ ใ นการท างานของพนั ก งานในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย รายกลุ่ ม นั น้
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่ มี อิทธิ พ ลต่อ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเพียง ประสิทธิภาพร่วม (b=0.589***) เท่านัน้ และไม่พบว่ามีตวั แปรใดมี
อิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามต่อการฟื น้ คืน
สู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงาน
ในธุรกิจประกันวินาศภัย ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการมองโลกในแง่ดีตอ่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของการ
จัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
ของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย นอกจากนี ้ ไม่พบค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยตัวแปรระดับ
กลุ่มทังประสิ
้
ทธิภาพร่วมและความไว้ วางใจในหัวหน้ างานที่มีตอ่ ค่าเฉลี่ยการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย ระดับกลุ่ม ที่มีความแปรปรวนเพียงพอที่จะ
นาไปเป็ นตัวแปรตามระดับองค์การต่อไป สาหรับปั จจัยระดับองค์การที่มีอิทธิพลต่อ การฟื น้ คืนสู่
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สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยได้ แก่ การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติของ
องค์การ (b=0.441*) ส่วนองค์การแห่งการเรี ยนรู้นนไม่
ั ้ พบว่ามีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยสามารถสรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐาน
การวิจยั ได้ ดังนี ้
ตาราง 22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
ผลการทดสอบ
1. ปั จจัยระดับบุคคล ได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะด้ านความสนใจที่เสมอต้ น
เป็ นไปตาม
เสมอปลาย ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม ความสอดคล้ อง สมมติฐานบางส่วน
ระหว่างบุคคลกับองค์การ การมองโลกในแง่ดี การจัดแจงในงานด้ านการ
เพิ่ ม ทรั พ ยากรในงานทางโครงสร้ าง การจัด แจงในงานด้ านการเพิ่ ม
ทรัพยากรในงานทางสังคม การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มความต้ องการใน
งานที่ทาให้ เกิดความท้ าทาย การจัดแจงในงานด้ านการลดความต้ องการใน
งานที่เป็ นอุปสรรค สติด้านการตระหนักรู้ และสติด้านการยอมรับ ส่งผลต่อ
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
2. ปั จจัยระดับกลุ่ม ได้ แก่ ความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน และประสิทธิภาพ
เป็ นไปตาม
ร่วม ส่งผลต่อค่าเฉลี่ย การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงาน สมมติฐานบางส่วน
ในธุรกิจประกันวินาศภัยรายกลุม่
3. ปั จ จัยระดับองค์การ ได้ แก่ การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติขององค์การ และ
เป็ นไปตาม
องค์ ก ารแห่ง การเรี ย นรู้ ส่งผลต่อ ค่า เฉลี่ ยการฟื ้น คืน สู่ภ าวะปกติในการ สมมติฐานบางส่วน
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยรายองค์การ
1.2 สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการวิจยั ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา ด้ วยการใช้ เทคนิค
การสนทนากลุม่ กับผู้เข้ าร่วมวิจยั จานวน 6 คน จากบริษัทประกันวินาศภัยที่มีคะแนนเฉลี่ยการฟื น้
คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานสูงที่สดุ พบว่า การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ตามความเข้ าใจของผู้เข้ าร่วมวิจยั นัน้ หมายถึง การที่บุคคลมีความสามารถในการเผชิญหน้ าและ
จัดการกับความเครี ยด ปั ญหาและความยากลาบากในการทางาน และเหตุการณ์ ที่ไม่ต้องการให้
เกิดขึน้ โดยไม่ทันคาดคิดหรื อไม่ได้ คาดการณ์ ไว้ ล่วงหน้ าในการทางาน โดยลักษณะของคนที่ มี
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ความสามารถในการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานนัน้ มี ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
บุคคล เช่น ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเอง ความพึงพอใจที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมใน
การทางาน การกาหนดเป้าหมายในการทางาน การจัดการความเครี ยด รักสุขภาพทังทางกายและ
้
ทางใจ และได้ รับการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน
ส่ว นกระบวนการที่ เชื่ อ มโยงปั จ จัย พหุระดับ และการฟื ้น คื น สู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้ าด้ วยกันนันพบว่
้
า องค์การใช้ กระบวนการฝึ กอบรม
ระบบพี่เลี ้ยง และการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล เป็ นกระบวนการหลักที่องค์การแห่งนี ้จัดให้ กับ
พนักงานในการพัฒนาพนักงานให้ มีคณ
ุ ลักษณะต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับการมีการฟื น้ คืนสู่สภาวะ
ปกติในการทางาน โดยการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงาน ยังรวม
ไปถึงการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภายใน กระบวนการคิด และอื่น ๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนา
ทางด้ านจิตใจควบคู่กบั ไปกับทักษะในการทางาน ส่วนระบบพี่เลี ้ยงเป็ นอีกกระบวนการหนึ่งที่ถูก
นามาใช้ ในการสนับสนุนพนักงานให้ ปฏิ บตั ิงานได้ อย่างมี ประสิทธิภ าพ โดยเมื่อพนักงานเข้ าสู่
องค์การใหม่หรื อมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ ายฝ่ าย หรื อมีการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตาแหน่ง ซึง่ ระบบพี่เลี ้ยงนี ้
นอกจากจะใช้ ประโยชน์ในการสอนงานหรื อการให้ คาปรึ กษาในการทางานระหว่างพนักงานที่มี
ประสบการณ์ สูงในงานนัน้ ๆ กับพนักงานที่เข้ ามาใหม่แล้ ว ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้
เรี ยนรู้ อุปนิสัยในการทางานร่ วมกันและการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมการทางานอีกด้ วย อีกทัง้
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลอย่างเป็ นระบบ แสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในพัฒนาตนเองเพื่อ
การเติบโตในสายอาชีพ ซึ่งพนักงานสามารถใช้ แผนพัฒ นารายบุคคลกาหนดอนาคตในเบื ้องต้ น
ของตนเอง และป้องกันความไม่พงึ พอใจต่อองค์การจากความคาดหวังของตนเอง
ปั จจัยพหุระดับ ได้ แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การที่ส่งผลต่อการฟื ้น
คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานในระดับสูง โดยสรุปได้ วา่
ความเพียรพยายามสามารถอธิบายออกมาในรูปแบบของความเชื่อ ทัศนคติต่อตัว
งานและสภาพแวดล้ อมในการทางาน และพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่จะก้ าวไปสู่
เป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้ แม้ ว่าจะต้ องเผชิ ญ กับความยากลาบากหรื อความท้ าทาย บางคนอาจต้ องใช้
ความพยายามในการปรับตัวเมื่อต้ องเผชิญกับสถานการณ์ ใหม่ ๆ หรื อไม่เคยพบมาก่อน สาหรับ
บางคนแสดงให้ เห็ น ถึ งการท างานด้ วยวิธี ก ารหนึ่ ง ๆ ซ า้ แล้ วซ า้ เล่าจนเกิ ดความช านาญ หรื อ
พยายามหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่ อ ทาให้ งานนัน้ ส าเร็ จ รวมไปถึงการมี เป้าหมายที่ ชัดเจนในการ
ทางานนัน้ ๆ ให้ ประสบความสาเร็จให้ ได้
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ความสอดคล้ องระหว่างบุค คลกับ องค์ ก ารสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ความเข้ ากัน ได้ ข อง
พนักงานกับองค์การที่เกิดขึ ้นเมื่อ พนักงานหรื อองค์การสามารถตอบสนองความต้ องการของกัน
และกันได้ ทัง้ ในเรื่ องค่านิยมและเป้าหมาย รวมถึง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่นที่ พ นักงาน
ได้ รับ เมื่อพนักงานรู้สึกถึงความสอดคล้ องกัน จึงทาให้ เกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อการทางานและต่อ
องค์การ ทาให้ ไม่เกิดความเครี ยดและความรู้สกึ ไม่พอใจองค์การ
ส่วนการมองโลกในแง่ดีนนั ้ ผู้เข้ าร่วมวิจยั มีมมุ มองต่อชีวิตในทางบวก มีความหวังใน
ชี วิต แม้ จ ะเผชิ ญ กับ อุป สรรค คิด ในทางที่ ดี เมื่ อต้ อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาในการท างาน มองความ
ผิดพลาดเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ เมื่อเกิดขึ ้นแล้ วก็ต้องแก้ ไข มองเห็นคุณค่าในงานที่ทาอยู่ มีทกั ษะทาง
สังคมเข้ ากับคนรอบข้ างได้ ดี มีวิธีการสร้ างพลังกายพลังใจให้ ตนเอง
การเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง แสดงออกถึงการที่ผ้ ูเข้ าร่วมวิจยั มีอิสระใน
การทางาน มี โอกาสในการพัฒ นาตนเอง ได้ ใช้ ความสามารถที่ มี อยู่ของตนเองอย่างเต็ม ที่ ได้
ตัดสินใจในการทาสิ่ งต่าง ๆ ได้ ด้วยตัวเอง มีความพยายามที่จะสร้ างวิธีการที่หลากหลายในการ
ทางานของตนเอง เลือกทางานที่ตนเองชื่นชอบหรื อถนัด หรื อเลือกทางานที่หลากหลายมากขึน้
กว่างานที่ทาอยูเ่ ป็ นประจา
สาหรับประสิทธิภาพร่วม ผู้เข้ าร่ วมวิจยั มีความเชื่อในเรื่ องการทางานเป็ นทีม ไว้ ใจ
เพื่อนร่วมทีมในเรื่ องของการทางาน เชื่อในเรื่ องความสามัคคีภายในทีม เชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจ
กันทางาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีม และเชื่อว่าทีมของตนเองมีบคุ ลากรที่มีความสามารถ
เพียงพอในการรับมือกับงานในปัจจุบนั และที่จะเข้ ามาใหม่ในอนาคต
ทังนี
้ ้ในส่วนของการฟื น้ คืน สู่สภาวะปกติขององค์การ พบว่า องค์การมีการฟื ้นคืนสู่
สภาวะขององค์การผ่านตัวบ่งชี ้ต่าง ๆ ในหลายประการ เช่น การมีส่วนร่ วมของพนักงานในการ
จ าลองเหตุก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ที่ อ อกแบบมาเพื่ อ ฝึ ก ฝนในการรั บ มื อ ต่ อ ภาวะวิ ก ฤต มี
ความสัมพันธ์ กบั องค์การที่สามารถให้ การสนับสนุนได้ ในระหว่างภาวะวิกฤต การที่พนักงานได้ รับ
การกระตุ้นและได้ รับรางวัลสาหรับการใช้ ความรู้ของพวกเขาในแนวทางใหม่ ๆ เพื่อแก้ ไขปัญหาที่มี
อยู่เดิมหรื อปัญหาที่มีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้น รวมไปถึงการค้ นหาแนวทางหรื อวิธีการใหม่ ๆ และการ
ใช้ ค วามคิดสร้ างสรรค์เพื่ อการพัฒ นาแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา รวมถึง การมี ผ้ ูน าที่ เข้ ม แข็ง ใน
ช่วงเวลาวิกฤตจะช่วยให้ เกิดการบริ หารจัดการและการตัดสินใจที่ดีในช่วงภาวะวิกฤต นอกจากนี ้
ยังมีการกระตุ้นให้ พนักงานตื่นตัวอยู่เสมอในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับองค์การ ผลการดาเนินงาน และ
ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมไปถึงการทาให้ พนักงานได้ รับคาแนะนาจากผู้เชียวชาญเมื่อจาเป็ น มี
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การแบ่ง ปั น บทบาทหน้ าที่ และพนักงานได้ รับ การฝึ กอบรมเพื่ อให้ มี บุคคลที่ สามารถเข้ ามารั บ
ตาแหน่งสาคัญที่วา่ งลงได้ เสมอ
นอกจากนี ้ยังค้ นพบว่า มีความเป็ นไปได้ ที่ความสุขในการทางานและความตังใจที
้ ่จะอยู่
กับองค์การอาจเป็ นผลของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางาน ซึ่งอาจจะต้ องศึกษาต่อไปใน
กรณีศกึ ษาอื่น ๆ โดยผู้วิจยั ได้ สรุปผลการวิจยั เป็ นแผนภาพ ดังภาพประกอบ 17
ผลของการฟื ้ น
คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางาน

ปั จจัยระดับองค์ การ

• การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติของ
องค์การ

ปั จจัยระดับกลุ่ม

กระบวนการที่องค์ การจัดให้

ความสุขในการ
ทางาน

• ประสิทธิภาพร่ วม

ปั จจัยระดับบุคคล

• ความวิริยอุตสาหะด้ านความ
เพียรพยายาม
• ความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การ
• การมองโลกในแง่ดี
• การจัดแจงในงานด้ านการ
เพิ่มทรัพยากรในงานทาง
โครงสร้ าง

• การฝึ กอบรม
• ระบบพี่เลีย้ ง
• แผนพั นารายบุคคล

การฟื ้ นคืนสู่
สภาวะปกติใน
การทางาน

ความตัง้ ใจที่จะ
คงอยู่กับ
องค์ การ

ภาพประกอบ 17 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2
2. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานแบบอธิบาย: รูปแบบการเลือกผู้เข้ าร่ วมวิจยั
ซึ่งเริ่ มต้ นด้ วยงานวิจยั เชิงปริ มาณ และตามด้ วยงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี
(Case study) ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงแบ่งการอภิปรายผลการวิจยั ตามแบบแผนของการวิจยั ออกเป็ น 2
ระยะตามลาดับดังต่อไปนี ้
2.1 อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ
จากผลการวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งพบว่า ปั จจัยระดับบุคคลได้ แก่ ความวิริยอุตสาหะด้ าน
ความเพี ยรพยายาม ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับ องค์ การ การมองโลกในแง่ดี และการ
จัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง ปั จจัยระดับกลุ่มได้ แก่ ประสิทธิภาพ
ร่วม และปั จจัยระดับองค์การได้ แก่ การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การ มีอิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสู่
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สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย นัน้ สามารถอภิปรายผลจาแนก
ตามระดับของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี ้
2.1.1 ปั จจัยระดับบุคคล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการฟื น้
คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลมาก
ที่สดุ เมื่อเทียบกับค่าคงที่ คือ ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม รองลงมาคือ การจัดแจง
ในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง การมองโลกในแง่ดี การจัดแจงในงานด้ านการ
ลดความต้ องการในงานที่ เป็ น อุป สรรคในการท างาน และความสอดคล้ อ งระหว่างบุค คลกับ
องค์การ ตามลาดับ ซึง่ สามารถนามาอภิปรายผลทีละประเด็นได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามส่งผลต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการ
วิจยั ที่ตงไว้
ั ้ กล่าวได้ วา่ บุคลากรระดับพนักงานที่มีความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายามก็จะ
มีความสามารถในการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานตามไปด้ วย เนื่องจากบุคคลที่มีความ
เพียรพยายามนัน้ จะมีลกั ษณะที่แสดงให้ เห็นถึงความขยันหมัน่ เพียร การทางานหนัก การไม่ยอ่ ท้ อ
ต่ออุปสรรคหรื อปั ญ หาที่ผ่านเข้ ามาในชี วิต และความต้ องการที่จะบรรลุเป้าหมายแม้ จะต้ องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งสอดคล้ องกันกับงานวิจัยของ Kleiman et al. (2013) ที่ ได้ ทาการศึกษา
เกี่ยวกับความกตัญญูและความวิริยะอุตสาหะ อิทธิพลทางอ้ อมในการลดการเกิดความคิดที่จะฆ่า
ตัวตายด้ วยการเสริ มสร้ างการให้ ความหมายในชีวิต โดยศึกษาปั จจัยของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
(Resiliency) จากการมี ค วามคิด ที่ จ ะฆ่ าตัวตาย และน ามาท าการทดสอบรู ป แบบการท างาน
ร่วมกันระหว่างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล (ความกตัญญู) และสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล (ความ
วิริยะอุตสาหะ) ซึง่ เป็ นปั จจัยในรูปแบบที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้นของการฟื น้ คื นสูส่ ภาวะปกติ (Resilience)
นอกจากนี ้ ผลการวิจัย ยัง มี แนวโน้ ม ไปในทิศ ทางเดี ย วกัน กับ Meriac et al. (2015) ที่ ได้ พ บว่า
ความวิริยอุตสาหะด้ านความเพียรพยายาม และความวิริยอุตสาหะโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับความเครี ยดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งการบริ หารจัดการความเครี ยดได้ นนั ้ เป็ นคุณสมบัติ
หนึง่ ของบุคคลที่มีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
2) การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างส่งผลต่อการฟื น้ คืน
สู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐ านการวิจัย ที่ ตัง้ ไว้ นั่น คื อ บุคลากรระดับ พนัก งานที่ มี การจัดแจงในงานด้ าน การเพิ่ ม
ทรัพยากรในงานทางโครงสร้ างมีแนวโน้ มที่จะมีความสามารถในการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการ
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ทางานด้ วยเช่นกัน โดยบุคลากรที่มีการจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง
นันจะมี
้
ความพยายามที่จะพัฒ นาขีดความสามารถของตนเอง พยายามเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ในการ
ทางาน และใช้ ความสามารถที่มีอยู่ของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้ องการแนวคิดของ Berg et
al. (2008) ที่ได้ ทาการศึกษาผลลัพธ์ ที่เกิดจากการจัดแจงในงาน พบว่า บุคคลที่มีการจัดแจงใน
งานนัน้ จะมีความกระตือรื อร้ นในการจัดการงานด้ านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ บุคคลนัน้ มีการฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติในการทางานด้ วยเช่นกัน นอกจากนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า การจัดแจงในงาน
ด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคในการทางานส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติใน
การทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างมีนัยส าคัญ ด้ วยเช่นกัน ซึ่ง การลดความ
ต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคในการทางานนัน้ ใช้ วิธีการในการบริ หารจัดการตนเองเพื่อลดหรื อ
ป้องกันไม่ให้ มีสิ่งใดที่เกี่ ยวข้ องกับงานนัน้ มากระทบกระเทือนจิตใจหรื อหรื อทาให้ เสียสมาธิของ
ตนเอง ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นกระบวนการหนึ่งที่ทาให้ บคุ คลมีการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานด้ วย
เช่นกัน ทัง้ นี ้ ไม่พ บว่าการจัดแจงในงานด้ านการลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคในการ
ทางานมีความแตกต่างกันระหว่างพนักงานภายในกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3) การมองโลกในแง่ดีสง่ ผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ อาจเป็ นเพราะ
การที่พ นักงานพยายามคิดในทางที่ดีไว้ ก่อนเมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาในการทางานหรื อมีความ
คาดหวังว่าปั ญ หาหรื ออุปสรรคต่าง ๆ จะคลี่ คลายได้ ไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใดก็ ตามนัน้ เป็ นการ
จัดการความเครี ยดวิธีการหนึ่ง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย ที่ พ บว่า การฟื ้นคืนสู่สภาวะปกตินนั ้ มี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการมองโลกในแง่ดี และสามารถพยากรณ์ การมองโลกในแง่ดีได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (Hosein Souri & Turaj Hasanirad, 2011; Segovia, Moore, Linnville, Hoyt,
& Hain, 2012)
4) ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การส่งผลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ที่ตงไว้
ั ้ บุคลากรระดับพนักงานที่มีความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การก็จะมีความสามารถ
ในการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานตามไปด้ วย โดยลักษณะของบุคคลที่มีความสอดคล้ อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การนัน้ จะแสดงให้ เห็นถึงการมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตรงกับที่
องค์การกาหนด มีคา่ นิยมและเป้าหมายในการทางานเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับองค์การ และ
รู้ สึก พึง พอใจกับ สิ่ ง ที่ ได้ รับ จากองค์ ก ารในปั จ จุบัน ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ Deniz et al.
(2015) ที่ พ บว่า ความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การส่งผลต่อความเครี ยดในงานอย่างมี
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นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และ Nur Iplik et al. (2011) ที่ พ บว่า ความสอดคล้ อ งระหว่า งบุ ค คลกั บ
องค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครี ยดในองค์การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งการบริหาร
จัดการความเครี ยดได้ นนเป็
ั ้ นคุณสมบัตหิ นึง่ ของบุคคลที่มีการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางาน
5) สติไม่มีอิทธิ พ ลต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิ จ
ประกันวินาศภัย ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ ตงไว้
ั ้ อาจเป็ นเพราะในการศึกษาครัง้ นี ้
มุ่งเน้ นการประเมินสติในการตระหนักรู้เกี่ยวกับจานวนของปรากฏการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ ้นและ
ด าเนิ น ไปในปั จ จุบัน ซึ่ง มี ค วามแตกต่า งกัน ประกอบด้ ว ย การหายใจ การรั บ รู้ ทางกาย การ
เคลื่อนไหว เสียง รส การรับรู้ สมั ผัส และความคิด เป็ นต้ น ซึ่ งการตระหนักรู้เกี่ยวกับลมหายใจจะ
เป็ นหัวใจสาคัญของการฝึ กสติ (Bishop et al., 2004) โดยการตระหนักรู้ เกี่ยวกับลมหายใจจะถูก
ใช้ เพื่อทาให้ เกิดการรับรู้ และการยอมรับโดยสังเกตว่าเกิดอะไรขึน้ กับปั จจุบนั โดยตัดความรู้ สึก
ออกจากการประเมินว่า เป็ นเรื่ องที่มีความรู้ สึก สุข เศร้ า สงบ กลัว หรื อความรู้ สึกใด ๆ ก็ตาม ซึ่ง
กระบวนการประเมินค่านัน้ จะติดเป็ นนิสยั อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากบริ บทของ
การทางานทาให้ ไม่มีความสามารถมากพอในการพยากรณ์
2.1.2 ปั จจัยระดับกลุ่ม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในการวิเคราะห์ปัจจัยระดับกลุ่มที่ส่งผลต่อการฟื ้น
คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวิ นาศภัย สามารถนามาอภิปรายผลที
ละประเด็นได้ ดงั ต่อไปนี ้
ประสิทธิ ภาพร่ วมส่งผลต่อการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ อาจเป็ น
เพราะ ซึ่งค่าสัม ประสิ ท ธิ์ การถดถอยของประสิทธิ ภ าพร่ วมมี ค่าเท่ากับ 0.589 (t = 5.060) ซึ่ง มี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .001 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของ Esnard and Roques (2014) ที่
พบว่า ประสิทธิภาพร่วมมีความสัมพันธ์กับการมุ่งจัดการกับปั ญหา (Problem-focused coping)
ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติ ในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และ Klassen (2010) ที่ พ บว่า ประสิท ธิ ภ าพร่ วมอาจลดความเครี ย ดในงานซึ่งเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของครูที่เชื่อว่ามาจากพฤติกรรมของ
นักเรี ยน นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Kang and Ko (2006) ที่พบว่า ประสิทธิภาพร่วม
และการรับรู้ ความสามารถของตนเองจะช่วยลดความเครี ยดในงานซึ่งเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของ
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพยาบาล
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2.1.3 ปั จจัยระดับองค์ การ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในการวิเคราะห์ปัจจัยระดับองค์การที่ส่งผลต่อการ
ฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย สามารถนามาอภิปราย
ผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การส่งผลต่อการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางาน
ของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั้
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติขององค์การมีคา่ เท่ากับ 0.441 (t = 3.666)
ซึ่งมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถยืนยันแนวคิดของความสัมพันธ์ ของการฟื ้นคืนสู่
สภาวะปกติขององค์การและการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติของพนักงานนันมี
้ ทงรู
ั ้ ปแบบจากบนลงล่าง
(Top-down) (Youssef & Luthans, 2005) และจากล่ า งขึน้ บน (Bottom-up) (Peterson et al.,
2009) ซึ่ ง มี นั ก วิ จั ย หลายท่ า นได้ ตั ง้ ข้ อสั ง เกตว่ า การที่ อ งค์ ก ารเต็ ม ไปด้ วย พนั ก งานที่ มี
ความสามารถในการฟื ้น คื น สู่ส ภาวะปกติน่าจะส่ง ผลกระทบบางประการที่ อ าจมี อิ ท ธิ พ ลต่อ
ผลลัพธ์ขององค์การ (Sutcliffe & Vogus, 2003)
2.2 อภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
สาหรับผลการวิจัยในระยะที่ 2 ซึ่งพบว่า กระบวนการฝึ กอบรม ระบบพี่ เลีย้ ง และการ
จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งกระบวนการทัง้ หมดที่กล่าวมานันเป็
้ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ เป็ นกระบวนการที่องค์การใช้ ในการสร้ างการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ในการทางานของพนักงานนัน้ อาจเป็ นเพราะกระบวนการต่าง ๆ นันแสดงให้
้
เห็นถึงการผลักดันให้
พนักงานเกิดการมีส่วนร่ วมในการทางานกับองค์การ มีการกาหนดเป้าหมายในชีวิตการทางาน
ผ่านการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล มีการสร้ างกิจกรรมและการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลด
ความเครี ยดในการทางาน รวมไปถึงการสร้ างบรรยากาศการทางานที่ แสวงหาข้ อมูลป้อนกลับ
คาแนะนา และการสนับสนุนจากผู้อื่น พร้ อมกับการให้ การสนับสนุนแก่ผ้ อู ื่นด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้
การที่มนุษย์เป็ นสิ่งมีชีวิตที่จะต้ องเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตตลอดเวลา เมื่อได้ รับการมอบหมายงาน
ใหม่ ก็จะทาให้ ต้องเรี ยนรู้วา่ งานนันจะต้
้ องทาอะไรและทาอย่างไร หรื อเมื่อมีหวั หน้ างานใหม่หรื อมี
การย้ ายหน่วยงานหรื อย้ ายองค์การใหม่ บุคคลก็จะต้ องเรี ยนรู้วิธีการทางานหรื อการใช้ ชีวิตร่วมกัน
กับบุคคลที่อยู่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมใหม่นนั ้ ถึงแม้ ว่าจะมีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะต้ องมีการ
เรี ยนรู้ ตลอดเวลา แต่ม นุษย์มักจะเลือกเรี ยนรู้ เฉพาะในสิ่งที่ตนเองสนใจ หรื อมีความสาคัญ แก่
ตนเองเท่านัน้ หากมีการบังคับให้ เรี ยนรู้ในเรื่ องต่าง ๆ ที่ตนเองไม่สนใจแล้ ว การเรี ยนรู้จะไม่เกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้เพราะมีปัจจัยทางแรงจูงใจที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ด้วย แนวทางหนึง่ ที่นกั จิตวิทยานามาใช้ ในการ
ฝึ กอบรมหรื อการพัฒ นาบุคลากรให้ เกิดความรู้ หรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ เป็ นไปตามที่
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องค์การต้ องการคือการใช้ แรงจูงใจของมนุษย์เป็ นพื ้นฐาน ทังนี
้ ้ การกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้ อง
กับ แรงจูง ใจของแต่ล ะบุค คลจึง เป็ น อี ก แนวทางหนึ่ง การจัด ท าแผนพัฒ นารายบุค คล จึง เป็ น
แนวทางที่ เหมาะสมที่ ใช้ ในการพัฒ นาบุคลากรตามความต้ องการที่แตกต่างกันออกไป รวมถึง
ความแตกต่า งของบุ ค คลที่ มี บุ ค ลิ ก ลัก ษณะที่ แ ตกต่า งกั น รวมถึ ง การสร้ างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ ที่สนับสนุนให้ บุคลากรเกิดการเรี ยนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ซึ่งสอดคล้ องกับ ทฤษฎี การตัง้ เป้าหมาย (Goal-Setting Theory) ซึ่งเป็ นทฤษฎี แรงจูงใจที่ มี การ
พัฒ นามาจากแนวคิด ของ Locke and Latham (1990) ที่ มี ส าระส าคัญ ว่า เป้าหมายที่ มี ค วาม
ชัดเจน เจาะจง และน่าท้ าทายจะนาไปสูผ่ ลการปฏิบตั ิงานที่ดีกว่าเป้าหมายที่ง่าย เป้าหมายที่ขาด
ความชัดเจนและการไม่มีเป้าหมาย หากแต่แรงจูงใจที่บคุ คลจะแสดงพฤติกรรมนันขึ
้ ้นอยู่กบั ความ
ต้ องการที่จ ะบรรลุเป้าหมาย เป้าหมายเป็ นสิ่งที่บุคคลตัง้ ใจให้ บรรลุในช่วงเวลาที่ กาหนดไว้ ใน
อนาคต เป้าหมายช่วยส่งเสริ มการกระทาโดยมุ่งความใส่ใจของบุคคลไปยังเป้าหมายที่ต้องการ มี
ความเพี ย รพยายามและหาวิธี ก ารที่ จ ะบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ Latham and Pinder
(2005) ที่ระบุวา่ การกาหนดเป้าหมายผลการกระทาที่เฉพาะเจาะจงและท้ าทาย สามารถจูงใจและ
เป็ นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมในทางที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น การกาหนดเป้าหมายเพื่อจูงใจ
บุคคลให้ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นนั ้ จะต้ องไม่ยากหรื อง่ายเกินไป ควรเป็ นเป้าหมายที่เหมาะสม
กับความสามารถของบุคคล นอกจากนี ้ การกาหนดเป้าหมายควรมีความเฉพาะเจาะจงและท้ า
ทายความสามารถ แต่อยู่บนพืน้ ฐานที่ บุคคลมีความสามารถและมีทรัพยากรที่จาเป็ นที่จะทาให้
บรรลุเป้าหมายนัน้ และบุคคลควรได้ รับข้ อมูลป้อนกลับเกี่ ยวกับความก้ าวหน้ าในการที่จะบรรลุ
เป้ า หมาย รวมถึ ง การจัด สรรรางวัล ส าหรั บ บุ ค คลที่ บ รรลุ เป้ า หมายที่ วางไว้ ทั ง้ นี ้ ผู้ บริ ห าร
จ าเป็ น ต้ อ งสนับ สนุน และมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดเป้ า หมาย ซึ่ง การก าหนดเป้า หมายจะมี
ประสิ ท ธิ ผ ลมากที่ สุด ถ้ า พนัก งานยอมรั บ เป้า หมายที่ ก าหนดไว้ นอกจากนี เ้ ป้า หมายจะเป็ น
ตัวกระตุ้นให้ บุคคลมีการค้ นหาและพัฒ นากลวิธีการทางานที่เหมาะสมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ (Locke & Henne, 1986)
3. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1) ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ปฏิบตั ิ และ 2) ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติ
จากผลการวิ จัย ผู้วิ จัย มี ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและการน าผลการวิ จัย ไปปฏิ บัติ
ดังต่อไปนี ้
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1) จากผลการวิ เคราะห์ ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบ (Factor Loading) ของการฟื ้น คื น สู่
สภาวะปกติ ในการท างาน พบตัว บ่ ง ชี ท้ ี่ ส าคัญ เรี ย งตามล าดับ จากมากไปน้ อ ยได้ แ ก่ การมี
ปฏิ สัมพันธ์ แบบร่ วมมื อกัน การใช้ ชี วิตตามสภาพจริ ง การแสวงหางานที่ ปรารถนา การจัดการ
ความเครี ยด การยึดมัน่ ในการไปสู่จดุ หมาย การมีสขุ ภาพดี และการสร้ างเครื อข่าย ตามลาดับ ซึ่ง
อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกตัว ดังนัน้ องค์การควรมุ่งเน้ นกระบวนการสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างพนักงาน
โดยกาหนดรู ปแบบการทางานที่มีการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) การให้ คาแนะนาและการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น โปรแกรมพี่ เลี ย้ ง (Mentoring Program) การสอนงาน (Coaching)
การให้ ข้อมูล ป้อนกลับในงาน (Performance Feedback) และการทางานเป็ นคู่ (Pair Work) ซึ่ง
มักจะถูกนามาใช้ กบั ทีมหรื อองค์การที่ประยุกต์ใช้ หลักการของ Agile ทาให้ เกิดกระบวนการ Peer
Review ที่ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในการทางานร่วมกัน นอกจากนี ้ยังเป็ นการส่งเสริ มให้ เกิ ดการ
สนับสนุนทางสังคมในองค์การทังในระดั
้
บเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ างาน ซึ่งเป็ นการสร้ างเครื อข่าย
ขนาดย่อมและอาจเกิดการขยายตัวเพิ่มขึ ้นในอนาคต
สาหรับการใช้ ชีวิตตามสภาพจริ งนัน้ องค์การควรจัดกิจกรรมที่แสดงให้ เห็นผลลัพธ์ของ
การประเมินตนเอง เช่น ปรับปรุงระบบการประเมิ นผลให้ มีเกณฑ์ที่บ่งชี ้ถึงพฤติกรรมที่ชดั เจนให้
พนักงานสามารถประเมินตนเองได้ ด้วยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ดงั กล่าวได้ นาเครื่ องมือ SWOT
มาใช้ ในการประเมินตนเองเพื่อให้ พนักงานสามารถวิเคราะห์จดุ แข็งและจุดอ่อนของตนเองได้ การ
พัฒนาตนเองในสายอาชีพได้
ส่วนการแสวงหางานที่ ปรารถนาและการยึดมั่นในการไปสู่จุดหมายนัน้ องค์การควรมี
การจัดทาแผนพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพ (Career Development Plan) ให้ กบั พนักงานเพื่อให้
พนักงานได้ รับ รู้ ล่วงหน้ าถึงการเติบ โตในอาชี พ ของตนเอง ว่าสอดคล้ องกับ ความต้ องการของ
ตนเองหรื อไม่อย่างไร หากไม่ส อดคล้ องจะมี แ นวทางในการปรับ เปลี่ ยนอย่างไร ซึ่งการจัดท า
แผนพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพนัน้ จะส่งเสริมให้ พนักงานสามารถกาหนดเป้าหมายในชีวิตการ
ทางานได้ อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ การส่งเสริ มกระบวนการจัดการความเครี ยดและการมีสขุ ภาพดีของพนักงาน
ในองค์การนัน้ องค์การควรกาหนดแนวทางการบริ หารเวลาการทางาน การรักษาความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการทางาน และการให้ เวลาสาหรับการผ่อนคลาย ด้ วยการจัดอบรมให้ เห็นแนวทาง
หรื อ ตัวอย่างในการบริ ห ารเวลาและฝึ กปฏิ บัติให้ เป็ น กิ จ วัต รประจ าวัน ควรจัด กิ จ กรรมให้ นัก
โภชนาการหรื อผู้มีความรู้มาให้ คาแนะนาในการรับประทานอาหารที่เหมาะการวิถีการดาเนินชีวิต
ของพนักงานที่แตกต่างกันไป นอกจากนี ้ ควรเพิ่มเติมสวัสดิการเรื่ องการตรวจสุขภาพประจาปี ให้
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ครอบคลุมโรคร้ ายแรงหรื อบุคคลที่มีกลุม่ เสี่ยงมากขึ ้น โดยจัดสรรสวัสดิการให้ มีความเหมาะสมกับ
พนักงานแต่ละคน
2) จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับด้ วยสมการถดถอยกรณี 3 ระดับ พบว่า ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยสูงที่สดุ เรี ยง
ตามลาดับจากมากไปน้ อยได้ แก่ ประสิทธิภาพร่วมที่เป็ นปั จจัยระดับกลุ่ม การฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติ
ขององค์การซึ่งเป็ นปั จจัยระดับองค์การ และปั จจัยระดับบุคคล คือ ความวิริยอุตสาหะด้ านความ
เพียรพยายาม การจัดแจงในงานด้ านการเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง การมองโลกในแง่ดี
และความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ ดังนัน้ องค์การควรกาหนดแนวทางการทางานที่
สนับสนุนให้ เกิดการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิผล โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย และนโยบายของ
ที ม ให้ ชัด เจน ซึ่งสมาชิ กทุก คนร่ วมรั บ รู้ อย่างทั่วถึง และเข้ าใจตรงกันยอมรั บ กัน มี การกาหนด
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของทีมงานและสมาชิกให้ ชดั เจน ส่งเสริมให้ มีการติดต่ อสื่อสาร
ถึงกันอย่างกว้ างขวางและทัว่ ถึง ส่งเสริมให้ มีความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ คิดพัฒนาหาแนวทาง
ใหม่ ๆ ในการทางาน ส่งเสริ มให้ มี ส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหา หรื อความขัดแย้ งที่ เกิ ดขึน้ อย่าง
สร้ างสรรค์ ทังนี
้ ้อาจดาเนินการผ่านกิจกรรมเพื่อการสร้ างทีมงาน (Team Building Activities) ซึ่ง
กิจกรรมในการสร้ างทีมงานที่นิยมใช้ กนั เช่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพื่อให้ ความรู้
ความเข้ าใจ และเห็นประโยชน์ของการทางานเป็ นกลุ่ม และให้ ฝึกการทางานเป็ นกลุ่ม หรื อใช้ การ
สนทนา (Dialogue) โดยทีมอาจใช้ การพูดคุยสนทนากัน เพื่อแลกเปลี่ ยนทัศนคติและสร้ างความ
เข้ าใจให้ เกิดการยอมรับในความคิดและค่านิยมของคนอื่น ๆ การพูดคุยกันจะช่วยสร้ างโมเดลใน
ความคิดร่วมกันภายในทีมได้
สาหรับการฟื ้นคืนสู่ส ภาวะปกติ ขององค์การนัน้ องค์การควรดาเนินการวางแผนผู้สืบ
ทอดทายาท (Succession Planning) สาหรับตาแหน่งสาคัญ ๆ ในองค์การ โดยเฉพาะผู้บริ หาร
ระดับสูงที่ มี ภ าวะผู้นาในการบริ หารจัดการและการตัดสินใจที่ ดีในช่วงภาวะวิกฤต รวมถึงการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์การที่แสดงให้ เห็นถึงการเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับภาวะวิกฤต
เช่น การมีแผนบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่ต้องมี การประเมิ น
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี แผนการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing Plans) ที่ให้ พนักงานมีส่วน
ร่วมในการจาลองเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่ออกแบบมาเพื่อฝึ กฝนในการรับมือต่อภาวะวิกฤต
โดยการฝึ กอบรมให้ พนักงานได้ มีอานาจที่เหมาะสมและชัดเจนในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ของตนเอง ส่วนพนักงานที่มีทกั ษะสูงสามารถมีสว่ นร่วมหรื อลงมือปฏิบตั ิในการตัดสินใจได้ โดยใช้
ความรู้ เฉพาะทางที่มีความสาคัญ ต่อการดาเนินงาน นอกจากนี ้ ควรสร้ างช่องทางการสื่อสารใน
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องค์ก ารให้ พ นักงานได้ รับ การกระตุ้น ให้ ตื่ น ตัว อยู่เสมอในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ องกับ องค์ การ ผลการ
ดาเนินงาน และปั ญ หาที่ อาจเกิดขึน้ กับองค์การ แบ่งปั นข่าวดีและข่าวร้ ายเกี่ ยวกับองค์การให้
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับรู้ รวมถึงการกระตุ้นและให้ รางวัลสาหรับการใช้ ความรู้ของพนักงาน
ในแนวทางใหม่ ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญ หาที่มีอยู่เดิมหรื อปั ญหาที่มีแนวโน้ มว่าจะเกิดขึ ้น รวมไปถึงการ
ค้ นหาแนวทางหรื อวิธีการใหม่ ๆ และการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์เพื่อการพัฒ นาแนวทางการแก้ ไข
ปัญหาขององค์การ
ส่ ว นความวิ ริ ย อุต สาหะด้ า นความเพี ย รพยายาม การจัด แจงในงานด้ า นการเพิ่ ม
ทรัพ ยากรในงานทางโครงสร้ าง และการมองโลกในแง่ดี นัน้ องค์การอาจต้ องจัดทาแผนพัฒ นา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ให้ สอดคล้ องกับพนักงานเป็ นรายบุคคล โดย
การกาหนดพฤติกรรมที่องค์การคาดหวังให้ อยู่ในรูปแบบมาตรฐานความสามารถที่ต้องการรวมไป
ถึงการกาหนดพฤติกรรมบ่งชี เ้ ป็ นเกณฑ์ เพื่ อประเมิ นว่าพนักงานแต่ละคนนัน้ มี ความแตกต่าง
ระหว่างพฤติกรรมที่เป็ นอยู่กับพฤติกรรมที่องค์การคาดหวังมากหรื อน้ อยเพียงใด ซึ่งในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลนันจะต้
้ องมีการพูดคุยแผนการพัฒนากับพนักงานให้ มีความเข้ าใจ
และเห็นชอบร่ วมกันถึงแนวทางการพัฒ นา พฤติกรรมที่คาดหวัง เครื่ องมือที่ใช้ และการกาหนด
ตัวชี ้วัดเพื่อประเมินผลการพัฒนาร่วมกัน โดยระหว่างกระบวนการทังหมดนั
้
น้ จะต้ องมีการจัดทา
IDP Feedback และ IDP Dialogue เพื่อใช้ ในการสื่อสารระหว่างตัวแทนขององค์การกับพนักงาน
ซึง่ เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง
นอกจากนี ้ ในส่ ว นของความสอดคล้ อ งระหว่า งบุค คลกับ องค์ ก ารนัน้ องค์ ก ารอาจ
ดาเนินการในส่วนของกระบวนการสรรหาและคัดเลือก โดยการกาหนดแหล่งในการสรรหาและ
เกณฑ์ ในการคัดเลือกที่สามารถระบุได้ อย่างชัดเจนถึงคุณลักษณะของผู้สมัครที่จะต้ องมีความ
สอดคล้ อ งกับ คุณ ลัก ษณะขององค์ ก ารในด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ นค่ า นิ ย ม เป้ า หมาย
บุค ลิ ก ภาพและทัศนคติของผู้ส มัค รที่ จ ะแสดงให้ เห็ น ถึงความสอดคล้ อ งหรื อความพร้ อมที่ จ ะ
ปรับตัวให้ สอดคล้ องกับคุณลักษณะขององค์การ รวมถึงการกาหนดกระบวนการและเนื ้อหาที่จะใช้
ในการฝึ กอบรมและการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การที่สามารถทาให้ เกิดการถ่ายโอนความรู้
สาหรับพนักงานที่เข้ ามาใหม่เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องระหว่างพนักงานกับองค์การ อีกทังต้
้ อง
สร้ างความเข้ าใจและถ่ายทอดให้ กับพนักงานที่มีอยู่มีความสามารถในการปรับตัวและพร้ อมรับ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ ตามนโยบายขององค์ ก าร โดยการถ่ ายทอดทางสัง คมนัน้ สามารถ
ดาเนินการได้ ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นแบบทางการหรื อไม่ทางการ แบบมีตวั แบบหรื อไม่มีตวั
แบบ เช่น การนาระบบพี่เลี ย้ งมาใช้ เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยมและบรรทัดฐานขององค์การ
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เพื่ อ ให้ พนัก งานสามารถปรั บ ตัว เข้ า กั บ วัฒ นธรรมขององค์ ก ารได้ เป็ นต้ น นอกจากการใช้
กระบวนการทางด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสรรหา คัดเลือกหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของพนักงานให้ ส อดคล้ องกับ ความต้ องการขององค์การแล้ วนัน้ ในทางกลับกัน องค์การเองก็
สามารถปรับ สภาพแวดล้ อมหรื อทรัพ ยากรในด้ านต่าง ๆ ขององค์ ก ารให้ ต อบสนองต่อ ความ
ต้ องการเพื่อให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจต่อองค์การที่จะส่งผลให้ ระดับความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การเพิ่มขึ ้นได้ เช่นกัน ซึ่งสามารถกระทาได้ โดยการเปิ ดรับการแสดงความคิดเห็นผ่าน
กล่องรับข้ อเสนอแนะ การสารวจความต้ องการของพนักงาน การจัดประชุมกลุม่ ย่อยโดยมีผ้ บู ริหาร
เข้ าร่ วมรับ ฟั ง ปั ญ หาและความต้ องการของพนักงาน การสัง เกตพฤติก รรมในการท างานของ
พนักงานและการสัมภาษณ์พนักงานที่ขอลาออกจากบริ ษัท (Exit Interview) เป็ นต้ น
3.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ สามารถสรุ ปการอภิปรายผลในเชิงการให้ ข้อเสนอแนะในการทา
วิจยั ครัง้ ต่อไปได้ ในประการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) จากผลการวิจยั ผสานวิธีครัง้ นี ้ สิ่งที่เห็นได้ ชดั จากการศึกษารายกรณีที่นอกเหนือจาก
การยืนยันข้ อค้ นพบการวิจยั ระยะที่ 1 แล้ วจะเห็นได้ ว่าผลการศึกษามีความเชื่อมโยงไปถึงตัวแปรที่
มี ความเป็ นไปได้ ว่าจะเป็ น ผลของการฟื ้นคืน สู่สภาวะปกติในการทางาน เช่น ความสุขในการ
ทางาน ความตัง้ ใจที่ จ ะคงอยู่กับ องค์ การ ซึ่งเป็ นสิ่ ง ที่ อยู่น อกเหนื อ จากกรอบการวิจัยเดิม ใน
การศึกษาวิจยั ต่อไปในบริ ษัทประกันวินาศภัยเพื่อต่อยอดจากงานวิจยั นี ้จึงควรเพิ่มตัวแปรที่ถกู จัด
อยู่ในกลุม่ ของจิตวิทยาเชิงบวกเข้ ามาศึกษาในแบบจาลองด้ วย ซึ่งแบบจาลองนันอาจแสดงให้
้
เห็น
ได้ ถึงโครงสร้ างความสัม พันธ์ ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการฟื ้น คืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางาน รวมถึงบทบาทการเป็ นตัวแปรส่งผ่านการฟื ้นคืนสู่สภาวะปกติในการทางานไปยังตัวแปร
ต่าง ๆ ที่สามารถอธิบายหรื อทาความเข้ าใจให้ พนักงานและผู้บริ หารเห็นถึงความสาคัญของการมี
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในระดับสูงมากยิ่งขึ ้น
2) เนื่ องจากธุ รกิ จ ประกัน วิน าศภัย เป็ น หนึ่ง ในประเภทธุ รกิ จ การเงิ น การธนาคารที่ มี
มาตรการกากับดูแลสถาบันการเงินที่ต้องจัดให้ มีความเพียงพอของเงินกองทุนและมีการบริ หาร
จัดการความเสี่ยง เช่น การจัดให้ มีแผนการทดสอบภาวะวิกฤตประจาปี ซึ่งมีความเข้ มข้ นของการ
กากับดูแลสูงกว่าธุรกิจประเภทอื่น ดังนัน้ ควรมีการนาโมเดลและตัวแปรที่ใช้ ทาการศึกษาในครัง้ นี ้
ไปทาการวิจยั ซ ้ากับกลุ่มตัวอย่างในธุรกิจประเภทอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงินการธนาคาร เพื่อให้ มนั่ ใจ
ได้ วา่ โมเดลยังมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์หรื อไม่และอย่างไร
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ตัวอย่ างแบบสอบ ามสาหรับบุคลากรระดับบริหาร
เรียน ผู้ตอบแบบสอบ ามทุกท่ าน
ด้ วยข้ าพเจ้ า นายกัณฐก ขวัญยืน นิสติ ปริ ญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีความประสงค์ทาปริ ญญานิพนธ์ เรื่ อง “การศึกษา
ปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การ และกระบวนการเกิดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย” ซึง่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ คือ ได้ ทราบถึงปั จจัยในระดับบุคคล ระดับกลุม่
และระดับองค์การ ที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย อัน
นาไปสูก่ ารใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ มนโยบายขององค์การด้ านการพัฒนาบุคลากรทังสาม
้
ระดับ รวมไปถึงใช้ เป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับองค์การที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบ
ประกันวินาศภัยให้ มีความเข้ มแข็งและเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ยังอาจนามาซึง่ องค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับ
การพัฒนาการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานที่สอดคล้ องกับบริ บทของธุรกิจประกันภัย เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการหันมาให้
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริ มการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในบริ บทอื่น ๆ ต่อไป
ในการนี ้ผู้วิจัยมีความจาเป็ นต้ องเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้ วยคาถาม 3
ส่วน จานวน 85 ข้ อ ใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที
เนื่องจากแบบสอบถามประกอบด้ วยคาถามหลายส่วน จึงขอความกรุ ณาให้ ท่านพิจารณาตอบตาม
ความรู้ สกึ ของท่านให้ มากที่สดุ โดยข้ อมูลและคาตอบทังหมดจะถู
้
กปกปิ ดเป็ นความลับ และจะนามาใช้ ในการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาครัง้ นี ้โดยออกมาเป็ นภาพรวมของการวิจยั เท่านัน้ จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบหรื อ
หน่วยงานของผู้ตอบ เนื่องจากไม่ส ามารถนามาสืบค้ นเจาะจงหาผู้ตอบได้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคาถามข้ อใด
ข้ อหนึ่ง หากท่านไม่สบายใจหรื ออึดอัดที่จะตอบคาถามนัน้ หรื อไม่ตอบแบบสอบถามทังหมดเลยก็
้
ได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของท่าน ท่านมีสทิ ธิ์ที่จะไม่เข้ าร่วมการวิจยั ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งเหตุผล
หากผู้เข้ า ร่ ว มวิ จัย มี ข้ อ สงสัย เกี่ ย วกับ การวิ จัย หรื อ แบบสอบถาม สามารถโทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ที่
หมายเลข 098-550-4666
โครงการวิจัยนี ไ้ ด้ รับการพิ จารณารั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิจัยในมนุษ ย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ใบรับรองเลขที่ SWUEC/E-400/2559
หากท่านได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรื อมีข้อร้ องเรี ยน ท่านสามารถติดต่อไปยังประธาน
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ หรื อผู้แทน ได้ ที่ ส่วนงานพิจารณาจริ ยธรรมวิจัยในมนุษย์
ส าบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจัย อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 โทร 649-5000
ต่ อ 11015-11018 โทรสาร (02) 259-1822
ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม
ขอแสดงความนับถือ
นายกัณฐก ขวัญยืน
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คาชี ้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง □ หรื อเติมข้ อมูลลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
□ ชาย □ หญิง
2. อายุ
ระบุวนั /เดือน/ปี เกิด ......./......./..............
3. ระดับการศึกษาสูงสุด □ ประถมศึกษาปี ที่ ....
□ มัธยมศึกษาปี ที่ ....
□ ปวช.
□ ปวส.
□ อนุปริ ญญา
□ ปริ ญญาตรี
□ ปริ ญญาโท
□ ปริ ญญาเอก
□ อื่น ๆ โปรดระบุ....................................................................................
4. บริ ษัทที่ทา่ นสังกัดอยูใ่ นปั จจุบนั .........................................................................................................
โดยท่านทางานในบริ ษัทนี ้มาแล้ ว ................. ปี ...... เดือน
5. ท่านมีประสบการณ์ในการทางานมาแล้ วทังหมด
้
(รวมทังบริ
้ ษัทก่อนหน้ า) ................. ปี ...... เดือน
6. ท่านมีประสบการณ์ในการเป็ นผู้บริ หารองค์การมาแล้ วทังหมด
้
(รวมทังบริ
้ ษัทก่อนหน้ า) ............ ปี ...... เดือน
7. ท่านมีประสบการณ์ในการทางานในธุรกิจประกันภัยมาแล้ วทังหมด
้
................. ปี ...... เดือน
ส่ วนที่ 2 องค์ การแห่ งการเรียนรู้
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ พิจารณาข้ อความต่อไปนีว้ ่า ตรงกับความเป็ นจริ งที่เกิดขึน้ ในองค์ การของ
ท่ านมากน้ อยเพียงใด โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ เหนือวลี “ไม่เคยเลย” “เกื อบจะไม่เคย” “บางครัง้ ” “ค่อนข้ าง
บ่อย” “บ่อยครัง้ ” “เป็ นประจา” เพียงแห่ งเดียวในแต่ ละประโยค
ทีมงาน ในแบบวัดนี ้ หมายถึง แผนกหรื อฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์การของท่าน
1. องค์ ก ารของท่านใช้ การสื่อ สารแบบสองทางเป็ น ประจ า เช่น มี ระบบการให้ ค าแนะน า กระดานสนทนา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อการประชุมกลุม่ แบบเปิ ด
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
2. องค์การของท่านเอื ้อให้ พนักงานเข้ าถึงข้ อมูลที่ต้องการได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
3. องค์การของท่านปรับปรุงรายละเอียดทักษะของพนักงานในฐานข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
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ส่ วนที่ 3 การฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติขององค์ การ
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ พิจารณาข้ อความต่อไปนี ้ว่า สอดคล้ องกับความคิดเห็นของท่ านมากน้ อย
เพียงใด โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ เหนือวลี “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” “ไม่เห็นด้ วย” “ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย” “ค่อนข้ าง
เห็นด้ วย” “เห็นด้ วย” “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” เพียงแห่ งเดียวในแต่ ละประโยค
8. พนักงานรู้วา่ ตนเองจาเป็ นจะต้ องทาอะไรในการรับมือกับภาวะวิกฤต
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
9. องค์การของท่านมีการติดตามในเชิงรุ กเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของท่านอยู่ตลอด เพื่อที่จะได้ รับสัญญาณเตือน
ล่วงหน้ าถึงประเด็นปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึ ้น
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
14. การตัดสินใจเรื่ องยาก ๆ ในองค์การของท่านทาได้ อย่างรวดเร็ ว
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
32. องค์การของท่านมีทรัพยากรเพียงพอที่จะรองรับการเปลีย่ นแปลงที่มิได้ คาดหมาย
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
36. องค์การของท่านเข้ าใจถึงระดับการใช้ ทรัพยากรขันต
้ ่าที่จาเป็ นต่อการดาเนินกิจการขององค์การ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
53. องค์ การของท่านมีความมุ่งมัน่ ในการฝึ กปฏิบตั ิและทดสอบแผนฉุกเฉินเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าแผนดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพในการรับมือกับภาวะวิกฤต
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
*** ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสูงที่ท่านได้ กรุ ณาสละเวลาเพือ่ ตอบแบบสอบถามนี้ ***
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ตัวอย่ างแบบสอบ ามสาหรับบุคลากรระดับพนักงาน
เรียน ผู้ตอบแบบสอบ ามทุกท่ าน
ด้ วยข้ าพเจ้ า นายกัณฐก ขวัญยืน นิสติ ปริ ญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีความประสงค์ทาปริ ญญานิพนธ์ เรื่ อง “การศึกษา
ปั จจัยระดับบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การ และกระบวนการเกิดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย” ซึง่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ คือ ได้ ทราบถึงปั จจัยในระดับบุคคล ระดับกลุม่
และระดับองค์การ ที่ส่งผลต่อการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย อัน
นาไปสูก่ ารใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ มนโยบายขององค์การด้ านการพัฒนาบุคลากรทังสาม
้
ระดับ รวมไปถึงใช้ เป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับองค์การที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบ
ประกันวินาศภัยให้ มีความเข้ มแข็งและเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ยังอาจนามาซึง่ องค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับ
การพัฒนาการฟื น้ คืนสู่สภาวะปกติในการทางานของพนักงานที่สอดคล้ องกับบริ บทของธุรกิจประกันภัย เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็ นจุดเริ่ มต้ นในการหันมาให้
ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริ มการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในบริ บทอื่น ๆ ต่อไป
ในการนี ้ผู้วิจัยมีความจาเป็ นต้ องเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้ วยคาถาม 8
ส่วน จานวน 152 ข้ อ ใช้ เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 60 นาที
เนื่องจากแบบสอบถามประกอบด้ วยคาถามหลายส่วน จึงขอความกรุ ณาให้ ท่านพิจารณาตอบตาม
ความรู้ สกึ ของท่านให้ มากที่สดุ โดยข้ อ มูลและคาตอบทังหมดจะถู
้
กปกปิ ดเป็ นความลับ และจะนามาใช้ ในการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาครัง้ นี ้โดยออกมาเป็ นภาพรวมของการวิจยั เท่านัน้ จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบหรื อ
หน่วยงานของผู้ตอบ ท่านมีสทิ ธิ์ที่จะไม่ตอบคาถามข้ อใดข้ อหนึง่ หากท่านไม่สบายใจหรื ออึดอัดที่จะตอบคาถาม
นัน้ หรื อไม่ตอบแบบสอบถามทังหมดเลยก็
้
ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของท่าน ท่านมีสทิ ธิ์ที่จะ
ไม่เข้ าร่วมการวิจยั ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งเหตุผล
หากผู้เข้ า ร่ ว มวิ จัย มี ข้ อ สงสัย เกี่ ย วกับ การวิ จัย หรื อ แบบสอบถาม สามารถโทรศัพ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ที่
หมายเลข 098-550-4666
โครงการวิจัยนี ไ้ ด้ รับการพิ จารณารั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิจัยในมนุษ ย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ใบรับรองเลขที่ SWUEC/E-400/2559
หากท่านได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรื อมีข้อร้ องเรี ยน ท่านสามารถติดต่อไปยังประธาน
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ หรื อผู้แทน ได้ ที่ ส่วนงานพิจารณาจริ ยธรรมวิจัยในมนุษย์
ส าบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจัย อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั ้น 20 โทร 649-5000
ต่ อ 11015-11018 โทรสาร (02) 259-1822
ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม
ขอแสดงความนับถือ
นายกัณฐก ขวัญยืน
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คาชี ้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่อง □ หรื อเติมข้ อมูลลงในช่องว่างตามความเป็ นจริงของท่าน
1. เพศ
□ ชาย □ หญิง
2. อายุ
ระบุวนั /เดือน/ปี เกิด ......./......./..............
3. ระดับการศึกษาสูงสุด □ ประถมศึกษาปี ที่ ....
□ มัธยมศึกษาปี ที่ ....
□ ปวช.
□ ปวส.
□ อนุปริ ญญา
□ ปริ ญญาตรี
□ ปริ ญญาโท
□ ปริ ญญาเอก
□ อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................................
4. สถานภาพสมรส
□ โสด
□ สมรส
□ หย่าร้ าง
□ หม้ าย
□ แยกกันอยู่
5. บริ ษัทที่ทา่ นสังกัดอยูใ่ นปั จจุบนั .........................................................................................................
โดยท่านทางานในบริ ษัทนี ้มาแล้ ว ................. ปี ...... เดือน
6. ท่านมีประสบการณ์ในการทางานมาแล้ วทังหมด
้
(รวมทังบริ
้ ษัทก่อนหน้ า) ................. ปี ...... เดือน
7. ท่านมีประสบการณ์ในการทางานในธุรกิจประกันภัยมาแล้ วทังหมด
้
................. ปี ...... เดือน
ส่ วนที่ 2 การใช้ ชีวติ ในการทางานของท่ าน
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ พิจารณาข้ อความต่อไปนี ้ว่า สอดคล้ องกับความคิดเห็นของท่ านมากน้ อย
เพียงใด โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ เหนือวลี “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” “ไม่เห็นด้ วย” “ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย” “ค่อนข้ าง
เห็นด้ วย” “เห็นด้ วย” “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” เพียงแห่ งเดียวในแต่ ละประโยค
2. ฉันมีเพื่อนในที่ทางานที่สามารถให้ ความช่วยเหลือฉันได้ เมื่อฉันต้ องการ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ง

ไม่เห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็น
ด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

เห็นด้ วย

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

4. งานที่ฉนั ทาอยูน่ นช่
ั ้ วยเติมเต็มการรับรู้ถึงเป้าหมายในชีวิตของฉันได้
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
9. ความผิดพลาดที่ขึ ้นในการทางาน มักจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อด้ านอื่น ๆ ในชีวิตของฉันด้ วย
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
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11. ฉันมีวิธีผอ่ นคลายตนเองที่ได้ ผลบางวิธี เมื่อฉันอยูภ่ ายใต้ ความกดดันจากการทางาน
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
15. การรักษาร่างกายให้ แข็งแรงช่วยให้ ฉนั รับมือกับภาระงานของฉันได้
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
ค่อนข้ างไม่เห็น ค่อนข้ างเห็น
เห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่าง
อย่างยิ่ง
ด้ วย
ด้ วย
ยิ่ง
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับองค์ การของท่ าน
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ พิจารณาข้ อความต่อไปนีว้ ่า ตรงกับความเป็ นจริ งที่เกิดขึน้ ในองค์ การของ
ท่ านมากน้ อยเพียงใด โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ เหนือวลี “ไม่เคยเลย” “เกื อบจะไม่เคย” “บางครัง้ ” “ค่อนข้ าง
บ่อย” “บ่อยครัง้ ” “เป็ นประจา” เพียงแห่ งเดียวในแต่ ละประโยค
ทีมงาน ในแบบวัดนี ้ หมายถึง แผนกหรื อฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์การของท่าน
ในองค์ การของท่ าน
1. พนัก งานร่ วมกัน อภิ ป รายถึงความผิ ดพลาดเกี่ ย วกับ การท างานอย่างเปิ ด เผย เพื่ อ ที่จ ะเรี ย นรู้ จากความ
ผิดพลาดเหล่านัน้
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
8. พนักงานให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ต่อผู้อื่นอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมา
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
10. พนักงานได้ รับการสนับสนุนให้ ตงค
ั ้ าถามต่อข้ อสงสัยต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องคานึงถึงลาดับชันการ
้
บังคับบัญชา
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
15. ทีมงานปฏิบตั ิตอ่ สมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงตาแหน่งงาน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
หรื อความแตกต่างระหว่างบุคคล
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับทีมงานของท่ าน
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ พิจารณาข้ อความต่อไปนี ้ว่า สอดคล้ องกับลักษณะของทีมงานของท่ านมาก
น้ อยเพียงใด โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ เหนือวลี “ไม่จริ งเลย” “ไม่จริ ง” “ค่อนข้ างไม่จริ ง” “ค่อนข้ างจริ ง ” “จริ ง”
“จริ งที่สดุ ” เพียงแห่ งเดียวในแต่ ละประโยค
ทีมงาน ในแบบวัดนี ้ หมายถึง แผนกหรื อฝ่ ายที่ทา่ นเป็ นสมาชิกอยู่
1. ทีมงานของท่านมีความสามารถในการหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ ได้
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
4. ท่านเชื่อว่าไม่มีงานใดที่ทีมงานของท่านได้ รับมอบหมายแล้ วเกินกว่าความสามารถของทีม
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
6. ทีมงานของท่านมีสมาชิกที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะตอบสนองต่อภารกิจของทีม
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับหัวหน้ างานของท่ าน
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ พิจารณาข้ อความต่อไปนี ้ว่า สอดคล้ องกับลักษณะของหัวหน้ างานของท่ าน
มากน้ อยเพียงใด โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ เหนือวลี “ไม่จริ งเลย” “ไม่จริ ง” “ค่อนข้ างไม่จริ ง” “ค่อนข้ างจริ ง” “จริ ง”
“จริ งที่สดุ ” เพียงแห่ งเดียวในแต่ ละประโยค
2. หัวหน้ างานของท่านแสดงออกกับพนักงานทุกคนอย่างตรงไปตรงมา
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
6. หัวหน้ างานของท่านจะทาตามสิง่ ที่รับปากไว้ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะอธิบายให้ ทราบถึงเหตุผลทุก
ครัง้
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
7. หัวหน้ างานของท่านมีความรู้ ทักษะ และความสามารถตรงกับหน้ าที่ที่รับผิดชอบต่อการทางานให้ สาเร็ จลุลว่ ง
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
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8. หัวหน้ างานของท่านมีความมุง่ มัน่ ที่จะทางานให้ สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดีเสมอ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
11. หัวหน้ างานของท่านติดตามงานด้ วยตนเอง และให้ คาแนะนาเพื่อปรับปรุงการทางานร่วมกันอยูเ่ สมอ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
21. หัวหน้ างานของท่านควบคุมและกากับดูแลพนักงานทุกคนด้ วยกฎเกณฑ์แบบเดียวกัน ไม่ละเว้ นให้ พนักงาน
คนใดเป็ นพิเศษ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
26. หัวหน้ างานของท่านยอมรับความคิดใหม่ ๆ จากพนักงานและยอมรับในการเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ ้นเสมอ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ส่ วนที่ 6 ลักษณะของท่ าน
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ พิจารณาข้ อความต่อไปนี ้ว่า สอดคล้ องกับตัวท่ านมากน้ อยเพียงใด โปรดทา
เครื่ องหมาย ✓ เหนือวลี “ไม่จริ งเลย” “ไม่จริ ง” “ค่อนข้ างไม่จริ ง ” “ค่อนข้ างจริ ง” “จริ ง” “จริ งที่สดุ ” เพียงแห่ ง
เดียวในแต่ ละประโยค
3. ฉันให้ ความสนใจกับเป้าหมายใหม่ ๆ ในทุก ๆ สองถึงสามเดือน
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
5. ฉันมักจะหมกมุ่นอยู่กับแนวคิดหรื อโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นระยะเวลาสันๆ
้ แต่ก็หมดความสนใจใน
ภายหลัง
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
10. อุปสรรคไม่ทาให้ ฉนั หมดกาลังใจ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
11. ฉันเป็ นคนทางานหนัก
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
13. ฉันมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตรงกับที่องค์การกาหนดไว้
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
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14. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ฉนั ได้ รับจากองค์การคุ้มค่ากับความทุม่ เทในการทางานของฉัน
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
17. ฉันพยายามคิดในทางที่ดีไว้ ก่อนเมื่อต้ องเผชิญกับปั ญหาในการทางาน
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
20. ฉันเห็นว่าปั ญหาหรื ออุปสรรคต่าง ๆ ในการทางานที่เผชิญอยูเ่ ป็ นสิง่ ที่ท้าทายความสามารถ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
24. ฉันเชื่อมัน่ ว่าทุกปั ญหาที่เกิดขึ ้นย่อมมีทางออกเสมอ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่จริ งเลย
ไม่จริ ง
ค่อนข้ างไม่จริ ง ค่อนข้ างจริ ง
จริ ง
จริ งที่สดุ
ส่ วนที่ 7 พฤติกรรมการทางานของท่ าน
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ พิจารณาข้ อความต่อไปนี ้ว่า ตรงกับความเป็ นจริ งของท่ านมากน้ อยเพียงใด
โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ เหนือวลี “ไม่เคยเลย” “เกือบจะไม่เคย” “บางครัง้ ” “ค่อนข้ างบ่อย” “บ่อยครัง้ ” “เป็ น
ประจา” เพียงแห่ งเดียวในแต่ ละประโยค
3. ฉันพยายามที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ ในการทางาน
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
5. ฉันตัดสินใจในการทาสิง่ ต่าง ๆ ได้ ด้วยตัวเอง
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
7. ฉันสอบถามหัวหน้ างานว่าพึงพอใจกับผลงานของฉันหรื อไม่
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
10. ฉันขอคาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
11. เมื่อมีโครงการใหม่ ๆ ที่นา่ สนใจเข้ ามา ฉันเสนอตัวด้ วยความกระตือรื อร้ นที่จะเป็ นหนึง่ ในผู้ร่วมโครงการ
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
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14. ฉันรับงานที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบเป็ นประจา แม้ วา่ ทาแล้ วจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษก็ตาม
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
ส่ วนที่ 8 การตระหนักรู้และการยอมรับ
คาแนะนาในการตอบ ขอให้ พิจารณาข้ อความต่อไปนี ้ว่า ตรงกับความเป็ นจริ งของท่ านมากน้ อยเพียงใด
โปรดทาเครื่ องหมาย ✓ เหนือวลี “ไม่เคยเลย” “เกือบจะไม่เคย” “บางครัง้ ” “ค่อนข้ างบ่อย” “บ่อยครัง้ ” “เป็ น
ประจา” เพียงแห่ งเดียวในแต่ ละประโยค
3. เวลาที่ฉนั พูดคุยกับคนอื่น ฉันตระหนักรู้การแสดงออกทางสีหน้ าและท่าทางของเขา
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
7. เมื่อฉันตกใจ ฉันสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ ้นภายในร่างกายของฉัน
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
8. ฉันปรารถนาว่า ฉันจะควบคุมอารมณ์ของฉันได้ ง่ายขึ ้น
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
11. เมื่อมีใครถามว่าฉันรู้สกึ อย่างไร ฉันสามารถระบุอารมณ์ของฉันได้ โดยง่าย
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
15. ฉันสังเกตการเปลีย่ นแปลงในร่างกาย เช่น หัวใจเต้ นเร็ ว หรื อกล้ ามเนื ้อเกร็ ง
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
17. เมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ของฉันเปลีย่ นแปลง ฉันระลึกรู้ได้ ทนั ที
……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ………………..
ไม่เคยเลย
เกือบจะไม่เคย
บางครัง้
ค่อนข้ างบ่อย
บ่อยครัง้
เป็ นประจา
*** ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสูงที่ท่านได้ กรุ ณาสละเวลาเพือ่ ตอบแบบสอบถามนี้ ***
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจัย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่ องมือในการวิจัย
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่
3. อาจารย์ ดร.นิยะดา จิตต์จรัส
4. อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี ้ศัตรูพา่ ย
5. อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช

อาจารย์ประจาภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ข้ าราชการบานาญ
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาคณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ ดัชนีความสอดคล้ องของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย (Itemobjective Congruence Index: IOC)
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ตาราง 23 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศ
ภัย
ข้ อ

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
การใช้ ชีวิตอยูก่ บั ความเป็ นจริง
6 +1 -1 +1 +1 +1
18 +1 -1 +1 +1 +1
21 +1 0 +1 0 +1
22 +1 0 +1 +1 0
การแสวงหางานที่ปรารถนา
4 +1 -1 +1 +1 +1
16 +1 0 0 +1 +1
17 +1 -1 +1 +1 +1
23 +1 0 +1 +1 0
การยึดมัน่ ในการไปสูจ่ ดุ หมาย
5 +1 -1 +1 +1 +1
7 +1 0 +1 +1 0
9 +1 -1 +1 +1 +1
24 +1 -1 +1 +1 +1
การจัดการความเครี ยด
10 +1 0 0 +1 +1
11 +1 +1 +1 +1 +1
13 +1 0 +1 +1 +1
20 +1 0 0 +1 +1
การมีปฏิสมั พันธ์แบบร่วมมือกัน
12 +1 0 0 +1 +1

รวม
(∑R)

IOC

การแปลผล

3.00
3.00
3.00
3.00

0.60
0.60
0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

3.00
3.00
3.00
3.00

0.60
0.60
0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

3.00
3.00
3.00
3.00

0.60
0.60
0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

3.00
5.00
4.00
3.00

0.60
1.00
0.80
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

3.00

0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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ตาราง 23 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4
19 +1 0 0 +1
25 +1 0 +1 +1
การมีสขุ ภาพดี
1 +1 0 +1 +1
3 +1 0 +1 +1
15 +1 0 +1 +1
การสร้ างเครื อข่าย
2 +1 0 +1 +1
8 +1 0 +1 +1
14 +1 0 +1 +1

รวม
(∑R)

IOC

การแปลผล

5
+1 3.00
0 3.00

0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

0 3.00
+1 4.00
0 3.00

0.60
0.80
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

+1 4.00
+1 4.00
0 3.00

0.80
0.80
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

ตาราง 24 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ
ข้ อ

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

1
ภาวะผู้นา
1
0 0 +1 +1
2
+1 0 +1 0
3
+1 -1 +1 +1
4
+1 0 +1 +1
5
0 0 +1 +1
6
0 -1 +1 +1
ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน
7
+1 0 +1 +1

5
+1
+1
+1
+1
+1
0

รวม
(∑R)

IOC

การแปลผล

3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
1.00

0.60
0.60
0.60
0.80
0.60
0.20*

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัดทิ ้ง

+1 4.00

0.80

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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ตาราง 24 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
8
+1 +1 +1 +1 +1
9
+1 -1 +1 0 -1
10
+1 -1 +1 +1 -1
11
+1 +1 +1 +1 0
การตระหนักรู้ในสถานการณ์
12
0 0 +1 +1 +1
13
+1 -1 +1 +1 +1
14
+1 -1 +1 +1 +1
15
0 -1 +1 +1 -1
16
0 -1 +1 +1 0
17
0 0 +1 +1 +1
การดาเนินการตัดสินใจ
18
0 0 +1 +1 +1
19
+1 0 +1 +1 +1
20
+1 0 +1 +1 +1
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์
21
0 0 +1 +1 +1
22
0 0 +1 -1 +1
23
0 0 +1 +1 +1
หุ้นส่วน/พันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ
24
+1 0 +1 +1 +1
25
0 0 +1 +1 +1
26
0 0 +1 +1 +1
27
+1 0 +1 +1 +1
28
0 0 +1 +1 +1

รวม
(∑R)

IOC

การแปลผล

5.00
0.00
1.00
4.00

1.00
0.00*
0.20*
0.80

คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

3.00
3.00
3.00
0.00
1.00
3.00

0.60
0.60
0.60
0.00*
0.20*
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

3.00
4.00
4.00

0.60
0.80
0.80

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

3.00
1.00
3.00

0.60
0.20*
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัดทิ ้ง
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

4.00
3.00
3.00
4.00
3.00

0.80
0.60
0.60
0.80
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

264
ตาราง 24 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5
การใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้
29
0 0 +1 +1 +1
30
0 0 +1 +1 +1
31
+1 +1 +1 +1 +1
32
+1 0 +1 +1 +1
33
0 0 +1 +1 +1
การสลายการทางานแบบแยกส่วน
34
0 0 +1 +1 +1
35
+1 0 +1 +1 +1
36
0 -1 +1 0 +1
37
+1 +1 +1 +1 +1
ทรัพยากรภายใน
38
+1 +1 +1 +1 0
39
+1 +1 +1 +1 +1
40
+1 +1 +1 +1 +1
ความเป็ นเอกภาพของเป้าหมาย
41
+1 0 +1 +1 +1
42
+1 0 +1 +1 +1
43
0 0 +1 +1 +1
44
0 0 0 0 0
45
+1 -1 +1 +1 -1
การวางตัวเชิงรุก
46
+1 +1 +1 +1 +1
47
+1 +1 0 +1 0
48
+1 0 +1 +1 +1

รวม
(∑R)

IOC

การแปลผล

3.00
3.00
5.00
4.00
3.00

0.60
0.60
1.00
0.80
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

3.00
4.00
1.00
5.00

0.60
0.80
0.20*
1.00

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัดทิ ้ง
คัดเลือก

4.00
5.00
5.00

0.80
1.00
1.00

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
คัดเลือก

4.00
4.00
3.00
0.00
1.00

0.80
0.80
0.60
0.00*
0.20*

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง

5.00
3.00
4.00

1.00
0.60
0.80

คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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ตาราง 24 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4
49
+1 0 +1 +1
50
+1 -1 +1 +1
51
+1 -1 +1 +1
52
+1 0 0 +1
53
+1 0 +1 +1
การวางแผนกลยุทธ์
54
+1 0 +1 +1
55
+1 0 +1 +1
56
+1 +1 +1 +1
57
+1 0 +1 +1
58
+1 0 +1 +1
59
+1 0 +1 +1
60
+1 0 +1 +1
61
+1 -1 +1 +1
แผนการทดสอบภาวะวิกฤต
62
+1 0 +1 +1
63
0 0 +1 +1

รวม
(∑R)

IOC

การแปลผล

5
0
+1
+1
+1
0

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1

4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00

0.80
0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
0.80
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

+1 4.00
+1 3.00

0.80
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

หมายเหตุ * ค่าดัชนีความสอดคล้ องน้ อยกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนด (<0.50) จึงตัดทิ ้ง
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ตาราง 25 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดองค์การแห่งการเรี ยนรู้
ข้ อ

ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
(∑R)
1 2 3 4 5
การสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
1 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
2 +1 0 0 +1 +1 3.00
3 +1 -1 +1 +1 +1 3.00
4 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
5 +1 0 +1 +1 0 3.00
6 +1 0 +1 +1 +1 4.00
7 +1 0 +1 +1 +1 4.00
การส่งเสริมให้ เกิดการซักถามและการสนทนา
8 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
9 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
10 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
11 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
12 +1 -1 +1 +1 +1 3.00
13 +1 +1 0 0 +1 3.00
การส่งเสริมความร่วมมือและการเรี ยนรู้เป็ นทีม
14 +1 +1 +1 +1 0 4.00
15 +1 0 +1 0 +1 3.00
16 +1 0 +1 +1 +1 4.00
17 +1 0 +1 +1 +1 4.00
18 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
19 +1 0 +1 0 +1 3.00

IOC

การแปลผล

1.00
0.60
0.60
1.00
0.60
0.80
0.80

คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60

คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

0.80
0.60
0.80
0.80
1.00
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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ตาราง 25 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
(∑R)
1 2 3 4 5
การสร้ างระบบการจัดเก็บและแบ่งปันการเรี ยนรู้
20 +1 -1 +1 +1 +1 3.00
21 +1 0 0 +1 +1 3.00
22 +1 0 0 +1 +1 3.00
23 +1 0 +1 +1 +1 4.00
24 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
25 +1 0 +1 +1 +1 4.00
การส่งเสริมให้ เกิดการมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
26 +1 0 +1 +1 0 3.00
27 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
28 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
29 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
30 +1 0 +1 +1 0 3.00
31 +1 0 0 +1 +1 3.00
การเชื่อมโยงองค์การเข้ ากับสภาพแวดล้ อม
32 +1 0 0 +1 +1 3.00
33 +1 0 +1 +1 +1 4.00
34 +1 0 +1 +1 +1 4.00
35 +1 +1 +1 +1 0 4.00
36 +1 0 +1 +1 +1 4.00
37 +1 0 +1 +1 +1 4.00
การจัดให้ มีผ้ นู าเชิงกลยุทธ์สาหรับการเรี ยนรู้
38 +1 0 +1 +1 +1 4.00
39 +1 0 +1 +1 +1 4.00
40 +1 +1 +1 +1 +1 5.00

IOC

การแปลผล

0.60
0.60
0.60
0.80
1.00
0.80

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

0.60
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

0.80
0.80
1.00

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
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ตาราง 25 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4
41 +1 +1 +1 +1
42 +1 0 +1 +1
43 +1 0 0 +1

รวม
(∑R)

5
+1 5.00
+1 4.00
+1 3.00

IOC
1.00
0.80
0.60

การแปลผล
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

ตาราง 26 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดประสิทธิภาพร่วม
ข้ อ
1
2
3
4
5
6

1
+1
+1
+1
0
+1
0

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
0 +1 +1

5
+1
0
-1
+1
+1
+1

รวม
(∑R)
5.00
4.00
3.00
4.00
5.00
3.00

IOC
1.00
0.80
0.60
0.80
1.00
0.60

การแปลผล
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

ตาราง 27 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
ข้ อ

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

5

0
+1
0
0

+1
+1
+1
+1

1
ความซื่อตรง
1 0 +1
2 0 +1
3 0 +1
4 0 +1

+1
+1
+1
+1

รวม
(∑R)
3.00
4.00
3.00
3.00

IOC

0.60
0.80
0.60
0.60

การแปลผล

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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ตาราง 27 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4
5 0 +1 0 +1
6 0 0 +1 +1
สมรรถนะ
7 0 -1 +1 +1
8 0 +1 +1 +1
9 0 0 +1 +1
10 0 +1 +1 +1
11 0 0 +1 +1
12 0 0 +1 +1
13 0 +1 +1 +1
14 0 0 +1 +1
15 0 0 +1 +1
16 0 0 +1 +1
17 0 0 +1 +1
ความคงเส้ นคงวา
18 0 0 0 +1
19 0 0 +1 +1
20 0 +1 +1 +1
21 0 0 +1 +1
22 0 +1 +1 +1
23 0 +1 +1 +1
ความซื่อสัตย์
24 0 +1 +1 +1
25 0 0 +1 +1
26 0 +1 +1 +1

รวม
(∑R)

IOC

การแปลผล

5
+1 3.00
+1 3.00

0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00

0.00*
0.80
0.60
0.80
0.60
0.60
0.80
0.60
0.60
0.60
0.60

ตัดทิ ้ง
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

-1
+1
+1
+1
+1
+1

0.00
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00

0.00*
0.60
0.80
0.60
0.80
0.80

ตัดทิ ้ง
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

+1 4.00
+1 3.00
+1 4.00

0.80
0.60
0.80

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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ตาราง 27 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4
27 0 -1 0 +1
28 0 +1 +1 +1
29 0 0 0 0
ความใจกว้ าง
30 0 +1 0 +1
31 0 +1 +1 +1
32 0 0 +1 +1
33 0 +1 +1 +1
34 0 0 +1 +1
35 0 0 0 +1
36 0 +1 0 +1
37 0 0 +1 +1

รวม
(∑R)

IOC

การแปลผล

5
+1 1.00
+1 4.00
0 0.00

0.20*
0.80
0.00*

ตัดทิ ้ง
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัดทิ ้ง

+1
+1
+1
0
-1
-1
+1
-1

0.60
0.80
0.60
0.60
0.20*
0.00*
0.60
0.20*

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัดทิ ้ง

3.00
4.00
3.00
3.00
1.00
0.00
3.00
1.00

หมายเหตุ * ค่าดัชนีความสอดคล้ องน้ อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (<0.50) จึงตัดทิ ้ง

ตาราง 28 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดความวิริยอุตสาหะ
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
IOC
การแปลผล
(∑R)
1 2 3 4 5
ความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย
1 +1 +1 +1 +1 +1
2 +1 0 +1 +1 +1
3 +1 0 +1 +1 +1
4 +1 0 +1 +1 +1
5 0 0 +1 +1 +1
6 +1 0 +1 +1 +1

5.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00

1.00
0.80
0.80
0.80
0.60
0.80

คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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ตาราง 28 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4
ความเพียรพยายาม
7 0 0 +1 +1
8 +1 0 +1 +1
9 0 0 +1 +1
10 0 0 +1 +1
11 0 0 +1 +1
12 0 0 +1 +1

5
+1
0
+1
+1
+1
+1

รวม
(∑R)
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

IOC

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

การแปลผล

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

ตาราง 29 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
0

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4
+1 +1 +1
+1 +1 +1
0 +1 +1
+1 +1 +1
0 +1 +1
+1 +1 +1
0 +1 +1
0 -1 +1
0 +1 +1
0 +1 +1

5
-1
-1
-1
+1
-1
+1
-1
-1
-1
-1

รวม
(∑R)
3.00
3.00
1.00
5.00
2.00
5.00
1.00
0.00
2.00
1.00

IOC
0.60
0.60
0.20*
1.00
0.40*
1.00
0.20*
0.00*
0.40*
0.20*

การแปลผล
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ตัดทิ ้ง
คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
คัดเลือก
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง
ตัดทิ ้ง

หมายเหตุ * ค่าดัชนีความสอดคล้ องน้ อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (<0.50) จึงตัดทิ ้ง
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ตาราง 30 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดการมองโลกในแง่ดี
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8

1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4
+1 +1 +1
0 +1 +1
0 +1 +1
0 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
0 +1 +1
0 +1 +1

5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

รวม
(∑R)
5.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00

IOC
1.00
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
0.80
0.80

การแปลผล
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

ตาราง 31 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดการจัดแจงในงาน
ข้ อ

ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
(∑R)
1 2 3 4 5
การเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง
1 0 0 +1 +1 +1 3.00
2 0 0 +1 +1 +1 3.00
3 0 0 +1 +1 +1 3.00
4 +1 0 0 +1 +1 3.00
5 +1 0 0 +1 +1 3.00
การเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม
6 +1 0 +1 0 +1 3.00
7 +1 0 +1 0 +1 3.00
8 +1 0 +1 0 +1 3.00

IOC

การแปลผล

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

0.60
0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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ตาราง 31 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม
IOC
(∑R)
1 2 3 4 5
9 +1 0 +1 0 +1 3.00
0.60
10 +1 0 +1 0 +1 3.00
0.60
การเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิดความท้ าทาย
11 +1 +1 +1 +1 +1 5.00
1.00
12 +1 0 +1 +1 +1 4.00
0.80
13 0 +1 0 +1 +1 3.00
0.60
14 +1 +1 0 +1 +1 4.00
0.80
15 +1 0 0 +1 +1 3.00
0.60
การลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคในการทางาน
16 +1 0 +1 0 +1 3.00
0.60
17 +1 0 +1 0 +1 3.00
0.60
18 +1 0 +1 0 +1 3.00
0.60
19 +1 0 +1 0 +1 3.00
0.60
20 +1 0 +1 0 +1 3.00
0.60
21 +1 0 +1 0 +1 3.00
0.60

การแปลผล
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ

ตาราง 32 การวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้ องจากผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านเนื ้อหาของแบบวัดสติ
ข้ อ

ผู้เชี่ยวชาญ
2 3 4

รวม
(∑R)

1
5
การตระหนักรู้
1
+1 +1 +1 +1 +1 5.00
3
+1 0 0 +1 +1 3.00
5
+1 +1 +1 +1 +1 5.00

IOC

1.00
0.60
1.00

การแปลผล

คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
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ตาราง 32 (ต่อ)
ข้ อ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4
7
+1 0 +1 +1
9
+1 +1 +1 +1
11
+1 0 +1 +1
13
+1 +1 +1 +1
15
+1 +1 +1 +1
17
+1 +1 +1 +1
19
+1 +1 +1 +1
การยอมรับ
2
+1 0 +1 +1
4
+1 0 +1 +1
6
+1 0 +1 +1
8
+1 0 0 +1
10
+1 0 +1 +1
12
+1 -1 +1 +1
14
+1 -1 +1 +1
16
+1 0 0 +1
18
+1 -1 +1 +1
20
+1 -1 +1 +1

รวม
(∑R)

IOC

การแปลผล

5
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.60
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก
คัดเลือก

+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1

4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

0.80
0.80
0.80
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
ปรับข้ อคาถามตามข้ อเสนอแนะ
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ภาคผนวก จ
ผลการตรวจสอบค่ าอานาจจาแนกและค่ าความเชื่อมั่น
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ตาราง 33 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.612
.943
.673
.942
.630
.943
.552
.944
.561
.944
.700
.942
.736
.941
.653
.943
.345
.947
.503
.944
.677
.942
.577
.943
.751
.942
.738
.942
.716
.942
.588
.944
.629
.943
.757
.941
.694
.942
.630
.943
.702
.942
.685
.942
.773
.941
.304
.948
.644
.943
0.945

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.818
.956
.395
.960
.837
.956
.563
.959
.668
.958
.819
.957
.617
.959
.689
.958
.212
.963
.849
.956
.832
.956
.462
.960
.525
.959
.855
.956
.855
.956
.602
.959
.566
.959
.595
.959
.836
.956
.858
.956
.611
.959
.925
.955
.772
.957
.427
.961
.842
.956
0.960
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ตาราง 34 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติขององค์การ
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Try out (n=30)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.716
.984
.401
.985
.576
.984
.495
.984
.575
.984
.742
.984
.754
.984
.780
.984
.771
.984
.860
.984
.666
.984
.654
.984
.609
.984
.694
.984
.712
.984
.841
.984
.715
.984
.749
.984
.736
.984
.790
.984
.801
.984
.616
.984
.852
.984
.858
.984
.632
.984
.764
.984
.812
.984

Final (n=15)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.690
.968
.342
.969
.297
.969
.546
.968
.635
.968
.330
.969
.275
.969
.212
.969
.386
.969
.714
.968
.580
.968
.715
.968
.509
.968
.808
.967
.879
.967
.655
.968
.858
.967
.476
.969
.656
.968
.849
.967
.931
.967
.869
.967
.689
.968
.701
.968
.057
.970
.280
.969
.212
.969
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ตาราง 34 (ต่อ)
ข้ อ

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=30)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.654
.984
.794
.984
.746
.984
.864
.984
.843
.984
.792
.984
.744
.984
.777
.984
.716
.984
.787
.984
.797
.984
.866
.984
.871
.984
.787
.984
.840
.984
.707
.984
.836
.984
.742
.984
.736
.984
.684
.984
.709
.984
.712
.984
.730
.984
.725
.984
.693
.984
.581
.984
.629
.984
0.984

Final (n=15)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.644
.968
.404
.969
.469
.969
.554
.968
.690
.968
.607
.968
.778
.968
.721
.968
.728
.968
.904
.967
.669
.968
.889
.968
.494
.969
.635
.968
.601
.968
.732
.968
.638
.968
.757
.968
.752
.968
.501
.968
.488
.969
.531
.968
.397
.969
.911
.968
.928
.968
.242
.969
.672
.968
0.969
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ตาราง 35 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดองค์การแห่งการเรี ยนรู้ (องค์ประกอบที่ 1 ถึงองค์ประกอบที่ 3)
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.678
.955
.641
.955
.757
.953
.528
.957
.676
.955
.746
.954
.644
.955
.763
.953
.646
.955
.699
.954
.804
.953
.786
.953
.801
.953
.767
.953
.644
.955
.825
.952
.721
.954
.744
.954
.766
.953
0.956

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.627
.938
.641
.937
.586
.938
.555
.939
.642
.937
.646
.937
.634
.937
.620
.938
.695
.936
.699
.936
.693
.936
.697
.936
.713
.936
.689
.936
.632
.937
.686
.937
.685
.936
.633
.937
.663
.937
0.940
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ตาราง 36 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดองค์การแห่งการเรี ยนรู้ (องค์ประกอบที่ 4 ถึงองค์ประกอบที่ 7)
ข้ อ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=30)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.385
.960
.552
.958
.553
.958
.536
.959
.736
.956
.706
.957
.654
.957
.595
.958
.805
.956
.630
.957
.589
.958
.809
.956
.542
.959
.824
.956
.714
.957
.823
.956
.767
.956
.760
.956
.743
.956
.802
.956
.797
.956
.714
.957
.795
.956
.807
.956
0.959

Final (n=15)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.248
.905
.460
.896
.601
.893
.386
.898
.389
.898
.483
.896
.646
.893
.532
.895
.614
.893
.232
.902
.450
.897
.454
.897
.777
.889
.511
.895
.565
.894
.322
.899
.238
.900
.754
.890
.653
.892
.475
.896
.657
.892
.611
.893
.588
.894
.475
.896
0.899
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ตาราง 37 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดประสิทธิภาพร่วม
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.609
.902
.706
.891
.784
.878
.671
.896
.834
.869
.821
.871
0.903

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.683
.887
.745
.878
.687
.887
.681
.889
.809
.869
.769
.875
0.899

ตาราง 38 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดความไว้ วางใจในหัวหน้ างาน
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.469
.972
.620
.971
.814
.970
.874
.970
.886
.970
.824
.970
.805
.970
.813
.970
.815
.970
.667
.971
.817
.970
.749
.971
.357
.974

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.309
.964
.760
.961
.789
.961
.833
.960
.827
.960
.823
.960
.788
.961
.788
.961
.777
.961
.692
.961
.766
.961
.685
.961
.375
.964
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ตาราง 38 (ต่อ)
ข้ อ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.811
.970
.854
.970
.785
.971
.611
.971
.815
.970
.381
.974
.709
.971
.734
.971
.704
.971
.758
.971
.825
.970
.381
.973
.842
.970
.806
.970
.837
.970
.878
.970
.880
.970
0.972

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.740
.961
.747
.961
.518
.962
.635
.962
.732
.961
.280
.966
.629
.962
.709
.961
.683
.961
.813
.960
.747
.961
.365
.964
.745
.961
.707
.961
.789
.961
.790
.961
.759
.961
0.963
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ตาราง 39 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดความวิริยอุตสาหะ
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.499
.760
.357
.776
.407
.770
.461
.764
.511
.759
.479
.762
.327
.777
.421
.769
.398
.771
.405
.770
.335
.776
.478
.764
0.783

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.470
.720
.391
.730
.363
.734
.314
.740
.573
.705
.464
.720
.076
.768
.425
.727
.439
.725
.330
.738
.364
.734
.410
.729
0.748

ตาราง 40 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดความสอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ
ข้ อ

1
2
3
4
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.591
.839
.631
.823
.758
.766
.752
.769
0.844

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.517
.783
.535
.792
.715
.684
.689
.701
0.793
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ตาราง 41 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดการมองโลกในแง่ดี
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.743
.808
.793
.804
.742
.810
.787
.805
.812
.801
.807
.805
.002
.943
.686
.814
0.845

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.667
.833
.795
.819
.752
.825
.737
.826
.703
.830
.696
.830
.202
.921
.702
.828
0.857
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ตาราง 42 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดการจัดแจงในงาน
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.637
.939
.668
.939
.603
.940
.682
.938
.463
.941
.571
.940
.605
.939
.585
.940
.714
.937
.671
.938
.690
.938
.756
.937
.638
.939
.577
.940
.694
.938
.650
.939
.660
.938
.602
.940
.634
.939
.670
.938
.712
.938
0.942

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.506
.905
.534
.904
.504
.905
.404
.907
.471
.905
.506
.904
.566
.903
.519
.904
.564
.903
.511
.904
.686
.900
.649
.901
.625
.902
.516
.904
.671
.901
.630
.901
.603
.902
.465
.906
.476
.905
.495
.905
.451
.906
0.908
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ตาราง 43 ค่าอานาจจาแนก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อกับคะแนนรวม) และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบวัดสติ
ข้ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ค่าความเชื่อมัน่

Try out (n=110)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.351
.923
.502
.920
.456
.921
.584
.918
.585
.919
.574
.919
.535
.920
.526
.920
.681
.916
.550
.919
.611
.918
.663
.917
.714
.916
.678
.916
.627
.918
.592
.918
.614
.918
.532
.920
.674
.917
.661
.917
0.922

Final (n=750)
Corrected Item- Cronbach's Alpha
Total Correlation if Item Deleted
.421
.873
.547
.869
.415
.874
.580
.868
.336
.876
.523
.870
.526
.870
.478
.871
.469
.872
.516
.870
.490
.871
.553
.869
.593
.868
.536
.869
.565
.869
.412
.874
.459
.872
.335
.877
.617
.867
.320
.877
0.877
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ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะห์ ความตรงเชิงโครงสร้ างและความเที่ยงของข้ อคา าม
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ตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างและความเที่ยงของข้ อคาถามในแบบวัดการฟื น้
คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย (n = 750)
ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
1
0.876
0.854
2
0.453
0.421
3
0.881
0.860
4
0.625
0.558
5
0.655
0.651
6
0.808
0.807
7
0.643
0.632
8
0.724
0.714
9
0.231
ตัดออก
10
0.854
0.862
11
0.827
0.834
12
0.457
0.456
13
0.551
0.546
Construct Reliability (CR)
Average Variance Extracted (AVE)
ก่อนปรับแบบจาลอง
หลังปรับแบบจาลอง

ข้ อ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
0.894
0.892
0.885
0.891
0.680
0.599
0.665
0.579
0.606
0.606
0.827
0.828
0.860
0.863
0.613
0.614
0.933
0.934
0.781
0.770
0.429
0.420
0.814
0.814

ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.964
หลังปรับแบบจาลอง = 0.966
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.531
หลังปรับแบบจาลอง = 0.551
𝜒 2 = 1405.251, df = 254, p < 0.001, CFI = 0.903, TLI =
0.885, SRMR = 0.047, RMSEA = 0.084
𝜒 2 = 923.244, df = 224, p < 0.001, CFI = 0.940,
TLI = 0.926, SRMR = 0.036, RMSEA = 0.077
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Chi-Square=923.244, df = 224, P-value=0.000, RMSEA=0.069
ภาพประกอบ 18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดตัวแปรการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติใน
การทางาน
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Chi-Square=972.006, df = 238, P-value=0.000, RMSEA=0.069
ภาพประกอบ 19 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของแบบจาลองการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางาน
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ตาราง 45 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างและความเที่ยงของข้ อคาถามในแบบวัด
ประสิทธิภาพร่วม (n = 750)
ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
1
0.713
0.657
2
0.789
0.742
3
0.707
0.735
4
0.725
0.732
5
0.873
0.907
6
0.820
0.818
Construct Reliability (CR)
Average Variance Extracted (AVE)
ก่อนปรับแบบจาลอง
หลังปรับแบบจาลอง

ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.924
หลังปรับแบบจาลอง = 0.924
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.670
หลังปรับแบบจาลอง = 0.670
𝜒 2 = 141.693, df = 9, p < 0.001, CFI = 0.941,
TLI = 0.902, SRMR = 0.038, RMSEA = 0.151
𝜒 2 = 13.365, df = 7, p = 0.0637, CFI = 0.997,
TLI = 0.994, SRMR = 0.013, RMSEA = 0.037
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Chi-Square=13.365, df = 7, P-value=0.0637, RMSEA=0.037

ภาพประกอบ 20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดตัวแปรประสิทธิภาพร่วม
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างและความเที่ยงของข้ อคาถามในแบบวัดความ
ไว้ วางใจในหัวหน้ างาน (n = 750)
ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
1
0.357
0.354
2
0.833
0.810
3
0.846
0.848
4
0.890
0.873
5
0.888
0.890
6
0.867
0.872
7
0.849
0.823
8
0.848
0.821
9
0.843
0.829
10
0.753
0.726
11
0.814
0.809
12
0.674
0.675
13
0.327
ตัดออก
14
0.740
0.749
15
0.765
0.772
Construct Reliability (CR)
Average Variance Extracted (AVE)
ก่อนปรับแบบจาลอง
หลังปรับแบบจาลอง

ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
16
0.538
0.545
17
0.703
0.675
18
0.791
0.763
19
0.239
ตัดออก
20
0.698
0.665
21
0.774
0.748
22
0.733
0.732
23
0.902
0.905
24
0.814
0.815
25
0.309
ตัดออก
26
0.777
0.788
27
0.777
0.791
28
0.876
0.852
29
0.876
0.833
30
0.838
0.824
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.970
หลังปรับแบบจาลอง = 0.973
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.531
หลังปรับแบบจาลอง = 0.578
𝜒 2 = 2415.773, df = 395, p < 0.001, CFI = 0.874, TLI =
0.861, SRMR = 0.053, RMSEA = 0.089
𝜒 2 = 1271.440, df = 305, p < 0.001, CFI = 0.937, TLI =
0.927, SRMR = 0.032, RMSEA = 0.070
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Chi-Square=1271.440, df = 305, P-value=0.000, RMSEA=0.070
ภาพประกอบ 21 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดตัวแปรความไว้ วางใจในหัวหน้ า
งาน

295

Chi-Square=1337.295, df = 310, P-value=0.000, RMSEA=0.071
ภาพประกอบ 22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของแบบจาลองความไว้ วางใจ
ในหัวหน้ างาน
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ตาราง 47 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างและความเที่ยงของข้ อคาถามในแบบวัดความ
วิริยอุตสาหะ (n = 750)
ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
1
0.660
0.622
2
0.588
0.519
3
0.531
0.468
4
0.488
0.434
5
0.808
0.857
6
0.707
0.727
Construct Reliability (CR)
Average Variance Extracted (AVE)
ก่อนปรับแบบจาลอง
หลังปรับแบบจาลอง

ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
7
0.157
ตัดออก
8
0.751
0.769
9
0.812
0.848
10
0.665
0.651
11
0.628
0.557
12
0.673
0.615
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.814
หลังปรับแบบจาลอง = 0.826
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.281
หลังปรับแบบจาลอง = 0.305
𝜒 2 = 420.496, df = 53, p < 0.001, CFI = 0.854,
TLI = 0.819, SRMR = 0.056, RMSEA = 0.103
𝜒 2 = 183.466, df = 40, p = < 0.001, CFI = 0.942,
TLI = 0.921, SRMR = 0.044, RMSEA = 0.074
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Chi-Square=183.466, df = 40, P-value=0.000, RMSEA=0.074
ภาพประกอบ 23 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดตัวแปรความวิริยอุตสาหะ
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ตาราง 48 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างและความเที่ยงของข้ อคาถามในแบบวัดการมอง
โลกในแง่ดี (n = 750)
ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
1
0.744
0.693
2
0.835
0.770
3
0.812
0.790
4
0.791
0.877
Construct Reliability (CR)
Average Variance Extracted (AVE)
ก่อนปรับแบบจาลอง
หลังปรับแบบจาลอง

ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
5
0.791
0.790
6
0.762
0.744
7
0.206
ตัดออก
8
0.681
0.704
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.919
หลังปรับแบบจาลอง = 0.937
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.602
หลังปรับแบบจาลอง = 0.679
𝜒 2 = 330.617, df = 20, p < 0.001, CFI = 0.898,
TLI = 0.858, SRMR = 0.050, RMSEA = 0.155
𝜒 2 = 22.738, df = 10, p = 0.0118, CFI = 0.996,
TLI = 0.991, SRMR = 0.013, RMSEA = 0.044
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Chi-Square=22.738, df = 10, P-value=0.0118, RMSEA=0.044
ภาพประกอบ 24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดตัวแปรการมองโลกในแง่ดี
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ตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างและความเที่ยงของข้ อคาถามในแบบวัดความ
สอดคล้ องระหว่างบุคคลกับองค์การ (n = 750)
ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
1
0.529
0.604
2
0.570
0.557
3
0.865
0.923
4
0.827
0.778
Construct Reliability (CR)
Average Variance Extracted (AVE)
ก่อนปรับแบบจาลอง
หลังปรับแบบจาลอง

ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.871
หลังปรับแบบจาลอง = 0.871
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.629
หลังปรับแบบจาลอง = 0.629
𝜒 2 = 15.688, df = 2, p = 0.0004, CFI = 0.984,
TLI = 0.952, SRMR = 0.019, RMSEA = 0.103
𝜒 2 = 0.001, df = 1, p = 0.9813, CFI = 1.000,
TLI = 1.007, SRMR = 0.000, RMSEA = 0.000
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Chi-Square=0.001, df = 1, P-value=0.9813, RMSEA=0.000
ภาพประกอบ 25 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดตัวแปรความสอดคล้ องระหว่าง
บุคคลกับองค์การ
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ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างและความเที่ยงของข้ อคาถามในแบบวัดการ
จัดแจงในงาน (n = 750)
ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
1
0.854
0.856
2
0.904
0.911
3
0.871
0.869
4
0.606
0.588
5
0.529
0.507
6
0.627
0.589
7
0.803
0.848
8
0.777
0.731
9
0.748
0.753
10
0.621
0.691
11
0.781
0.798
Construct Reliability (CR)
Average Variance Extracted (AVE)
ก่อนปรับแบบจาลอง
หลังปรับแบบจาลอง

ข้ อ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
0.774
0.784
0.737
0.735
0.578
0.532
0.745
0.715
0.570
0.551
0.591
0.569
0.886
0.786
0.909
0.838
0.751
0.813
0.673
0.726

ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.921
หลังปรับแบบจาลอง = 0.921
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.361
หลังปรับแบบจาลอง = 0.361
𝜒 2 = 1450.063, df = 183, p < 0.001, CFI = 0.842, TLI =
0.818, SRMR = 0.084, RMSEA = 0.103
𝜒 2 = 618.157, df = 177, p < 0.001, CFI = 0.945,
TLI = 0.935, SRMR = 0.074, RMSEA = 0.062
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Chi-Square=618.157, df = 177, P-value=0.000, RMSEA=0.062
ภาพประกอบ 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดตัวแปรการจัดแจงในงาน
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Chi-Square=625.061, df = 179, P-value=0.000, RMSEA=0.062
ภาพประกอบ 27 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของแบบจาลองการจัดแจงใน
งาน
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ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างและความเที่ยงของข้ อคาถามในแบบวัดสติ (n =
750)
ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
1
0.591
0.558
2
0.874
0.839
3
0.700
0.566
4
0.913
0.914
5
0.363
0.409
6
0.791
0.816
7
0.666
0.657
8
0.730
0.702
9
0.690
0.653
10
0.681
0.656
Construct Reliability (CR)
Average Variance Extracted (AVE)
ก่อนปรับแบบจาลอง
หลังปรับแบบจาลอง

ข้ อ

คะแนนมาตรฐานสัมประสิทธิองค์ ประกอบ
(Factor Loading)
ก่ อนปรับแบบจาลอง หลังปรับแบบจาลอง
11
0.609
0.611
12
0.414
0.388
13
0.744
0.736
14
0.542
0.490
15
0.646
0.673
16
0.422
0.410
17
0.508
0.486
18
0.459
0.425
19
0.655
0.649
20
0.188
ตัดออก
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.898
หลังปรับแบบจาลอง = 0.899
ก่อนปรับแบบจาลอง = 0.313
หลังปรับแบบจาลอง = 0.307
𝜒 2 = 2097.611, df = 169, p < 0.001, CFI = 0.736, TLI =
0.703, SRMR = 0.102, RMSEA = 0.123
𝜒 2 = 637.702, df = 127, p < 0.001, CFI = 0.927,
TLI = 0.902, SRMR = 0.077, RMSEA = 0.073
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Chi-Square=637.702, df = 127, P-value=0.000, RMSEA=0.073
ภาพประกอบ 28 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดตัวแปรสติ
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ภาคผนวก ช
ผลการวิเคราะห์ ค่าส ติ พ
ิ นื ้ ฐานและระดับของการฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย และตัวแปรที่เป็ นปั จจัยระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์ การ
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ตาราง 52 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยระดับบุคคล
ตัวแปร
ความวิริยอุตสาหะโดยรวม
1) ความสนใจที่เสมอต้ นเสมอปลาย
2) ความเพียรพยายาม
การมองโลกในแง่ ดี
ความสอดคล้ องระหว่ างบุคคลกับองค์ การ
การจัดแจงในงานโดยรวม
1) การเพิ่มทรัพยากรในงานทางโครงสร้ าง
2) การเพิ่มทรัพยากรในงานทางสังคม
3) การเพิ่มความต้ องการในงานที่ทาให้ เกิดความท้ าทาย
4) การลดความต้ องการในงานที่เป็ นอุปสรรคในการทางาน
สติโดยรวม
1) การตระหนักรู้
2) การยอมรับ

M
3.975
3.564
4.385
4.732
4.154
3.873
4.685
3.694
3.824
3.387
3.995
3.734
4.256

S.D.
0.549
0.771
0.711
0.650
0.667
0.654
0.754
0.926
0.851
0.948
0.631
0.748
0.781

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง

M
4.632
4.493
4.466
4.538
4.390
4.479
4.582

S.D.
0.025
0.028
0.030
0.028
0.030
0.035
0.029

ระดับ
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง

ตาราง 53 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยระดับกลุม่
ตัวแปร
ประสิทธิภาพร่ วม
ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานโดยรวม
1) ความซื่อตรง
2) สมรรถนะ
3) ความคงเส้ นคงวา
4) ความซื่อสัตย์
5) ความใจกว้ าง
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ตาราง 54 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยระดับองค์การ
ตัวแปร
การฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติขององค์ การโดยรวม
1) ภาวะผู้นา
2) ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน
3) การตระหนักรู้ในสถานการณ์
4) การดาเนินการตัดสินใจ
5) นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์
6) หุ้นส่วน/พันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ
7) การใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้
8) การสลายการทางานแบบแยกส่วน
9) ทรัพยากรภายใน
10) ความเป็ นเอกภาพของเป้าหมาย
11) การวางตัวเชิงรุก
12) การวางแผนกลยุทธ์
13) แผนการทดสอบภาวะวิกฤต
องค์ การแห่ งการเรี ยนรู้ โดยรวม
1) การสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
2) การส่งเสริมให้ เกิดการซักถามและการสนทนา
3) การส่งเสริมความร่วมมือและการเรี ยนรู้เป็ นทีม
4) การสร้ างระบบการจัดเก็บและแบ่งปันการเรี ยนรู้
5) การส่งเสริมให้ เกิดการมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน
6) การเชื่อมโยงองค์การเข้ ากับสภาพแวดล้ อม
7) การจัดให้ มีผ้ นู าเชิงกลยุทธ์สาหรับการเรี ยนรู้

M
4.756
4.840
4.644
4.767
4.622
4.600
4.387
4.800
4.556
5.111
4.956
4.975
4.842
4.733
4.272
3.805
3.996
3.884
4.511
4.344
4.400
4.967

S.D.
0.580
0.690
0.584
0.729
0.958
0.967
0.969
0.586
0.742
0.897
0.765
0.638
0.560
0.594
0.410
0.799
0.839
0.857
0.744
0.650
0.666
0.834

ระดับ
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
สูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
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ตาราง 55 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานของ
พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
ตัวบ่ งชีก้ ารฟื ้ นคืนสู่สภาวะปกติในการ
ทางาน
1. การใช้ ชีวิตตามสภาพจริง
2. การแสวงหางานที่ปรารถนา
3. การยึดมัน่ ในการไปสูจ่ ดุ หมาย
4. การจัดการความเครี ยด
5. การมีปฏิสมั พันธ์แบบร่วมมือกัน
6. การมีสขุ ภาพดี
7. การสร้ างเครื อข่าย
การฟื น้ คืนสูส่ ภาวะปกติในการทางานโดยรวม
Cronbach’s Alpha = 0.952

M

ระดับ

4.372
4.235
4.036
4.289
4.467
4.469
4.498
4.338

ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง
ค่อนข้ างสูง

S.D. จานวน
ข้ อ
0.853
4
0.788
4
0.809
3
0.903
4
0.931
3
1.187
3
0.843
3
0.803 24

CITC
0.907
0.793
0.714
0.913
0.902
0.878
0.807

หมายเหตุ CITC = ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมทังฉบั
้ บ (Corrected Item-Total Correlation)
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ตาราง 56 อันดับค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และพิสยั ของการฟื น้ คืนสู่
สภาวะปกติในการทางานของพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัย
บริษัทที่ จานวน
13
9
12
11
8
1
2
4
5
3
7
6
10
15
14

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

ค่ าเฉลี่ย
4.815
4.650
4.643
4.604
4.562
4.547
4.531
4.429
4.404
4.268
4.258
4.197
4.048
3.691
3.424

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.465
0.568
0.526
0.651
0.655
0.796
0.667
0.941
0.842
0.767
0.506
0.901
0.997
0.613
0.662

ค่ า
ต่าสุด
3.30
2.96
3.08
2.70
2.69
2.43
2.64
2.38
2.57
2.49
3.13
2.21
1.96
2.21
1.96

ค่ าสูงสุด
5.76
5.60
5.46
5.56
5.76
5.83
5.76
5.90
5.70
5.76
5.65
5.55
5.62
4.50
4.52

ค่ า
พิสัย
2.46
2.63
2.38
2.86
3.07
3.40
3.12
3.52
3.13
3.27
2.52
3.33
3.65
2.29
2.56

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ส านที่เกิด
วุ กิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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