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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมในการเปนผูนําดานการดําเนินงาน
ทางวัฒนธรรมของไทย จากการทบทวนวรรณกรรมและใชแบบสอบถาม 550 ชุดจากพยาบาลวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลเครือบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ เพือ่ วิเคราะหขอ มูล ในการรับรูถ งึ ภาวะความเปนผูน าํ
ในระดับปฏิบัติการในมิติของความสามารถในการสนับสนุนทรัพยากร และการสรางสัมพันธภาพ
เพื่อสรางการมีสวนรวมและนําไปสูความสําเร็จของงาน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาลักษณะความเปน
ผูนําในการดําเนินงานดานการจัดการวัฒนธรรมของไทยมีความสามารถในการดึงดูดผูติดตามใน
2 องคประกอบ คือ ความผูกพันเชิงสัมพันธและความผูกพันเชิงอารมณในการยอมรับผูนําที่มีตอ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานกับโดยมีปจจัยสงผาน คือ การมีสวนรวม
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คําสําคัญ: ผูนําระดับปฏิบัติการ การบริหารดวยวัฒนธรรมไทย ความผูกพันจากความสัมพันธ
ABSTRACT
This research aimed to ﬁnd an applicable model for Thai cultural operational leadership.
To investigate the cause and effect, we constructed a Theoretical model. And then applied
550 questionnaires getting from Bangkok Dusit Medical Service’s professional nurses to
analyze the data. The covariance based was used to identify the structural equation model
of the operational leadership of empowerment on the dimensions of resource support and
relational support to motivate team’s involvement and lead to job performance. The results
have shown that the strength characteristic of operational leadership with Thai cultural
management was the ability to engage the followers on two components: relational and
affective commitment to success on job performance with the involvement mediator.
Keywords: operational leadership, Thai management style, relational commitment
บทนํา

การศึ ก ษาตั ว แบบเชิ ง โครงสร า งที่
ดํ า เนิ น การส ว นใหญ มั ก จะเป น การวิ เ คราะห
เชิ ง ยื น ยั น โดยใช ท ฤษฎี แ ละงานวิ จั ย เป น หลั ก
ในการสรางกรอบแนวคิดวิจัยที่เรียกวา ตัวแบบ
เชิ ง ทฤษฎี (theoretical model) ซึ่ ง การ
วิ เ คราะห ลั ก ษณะนี้ ใช ข  อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ
ในการทดสอบโดยการวิ เ คราะห ตั ว แบบ
เชิงทฤษฎีที่กําหนด มักจะดําเนินการในระดับ
การวิ เ คราะห ห าความรู  แ บบทั่ ว ไป (general
analysis) เพื่ อ หาผลสรุ ป โดยไม วิ เ คราะห
ในระดับเชิงลึกเพื่อหารายละเอียดของตัวแบบ
บนขอมูลเชิงประจักษแตละประเภท (Trembley
& Landreville, 2014) เพราะการใช ท ฤษฎี
ขับเคลื่อนตัวแบบนั้นจะเปนยืนยันโดยภาพรวม
ในสวนของการวิเคราะหรายละเอียดใหลึกซึ้ง

ลงไป เพื่อใหไดสมการโครงสรางที่เหมาะสมกับ
ขอมูลที่แตกตางตามโดเมน (domain diversity)
ทั้งนี้ เพราะขอมูลเชิงประจักษที่ปรากฏในสถาน
บริการแตละประเภท เชน โรงงาน โรงพยาบาล
หรือ โรงแรม ก็จะมีมุมมองขอมูลในมิติของลูกคา
หรือพนักงานที่ใหบริการในธุรกิจแตละประเภท
แตกตางกัน (Ambrose & Schmike, 2003)
ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ การที่จะหาตัวแบบเชิงลึก
ที่ เ หมาะกั บ องค ก ารที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แต ล ะกลุ  ม
จึงจําเปนที่จะตองใชขอมูลของแตละลักษณะ
เป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นในการวิ เ คราะห เพื่ อ จะได
ตั ว แบบคุ ณ ลั ก ษณะในเชิ ง ลึ ก อั น จั ก นํ า ไปสู 
ประโยชนในเชิงของการบริหารองคการแตละ
ประเภทไดอยางเหมาะสม

Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences)
Vol.13 No.2 (July - December 2018)

ในงานวิจัยครั้งนี้ไดนําตัวแบบการศึกษา
ลั ก ษณะผู  นํ า มาเป น แนวทางในการวิ เ คราะห
โดยการดํ า เนิ น การในระดั บ การสร า งตั ว แบบ
โดยใช ท ฤษฎี ส นั บ สนุ น ตั ว แบบภาวะผู  นํ า
เพื่ อ สร า งตั ว แบบเชิ ง ทฤษฎี และใช ข  อ มู ล
สนั บ สนุ น เพื่ อ ค น หาตั ว แบบที่ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะขอมูลเชิงประจักษ ภาวะผูนําสวนใหญ
มักใชแนวคิดผูนําที่อยูในระดับองคการ โดยมี
แนวคิ ด ในลั ก ษณะภาวะผู  นํ า แบบร ว มสมั ย
(contemporary leadership) ซึ่ ง นิ ย มใช กั น
ปจจุบัน เชน ผูนําแบบเต็มตัวแบบ (full range
leadership) ผูนําแบบปฏิรูป (transformation
leadership) ผูน าํ แบบแลกเปลีย่ น (transactional
leadership) และผู  นํ า ที่ แ ท จ ริ ง (authentic
leadership) ลักษณะผูน าํ แตละแบบทีก่ ลาวมานี้
ไดมีการนําไปใชสนับสนุนภาวะผูนําในองคการ
ประเภทตาง ๆ เชนองคการที่มุงเนนการสราง
นวัตกรรมก็มักจะใชภาวะ ผูนําแบบปฏิรูป ซึ่งใช
กลยุ ท ธ ใ นการสร า งความแตกต า ง สามารถ
แขงขันกับภายนอก (competitive advantage)
(Porter, 1985) ได โ ดยเน น การที่ ส ร า งให ค น
ในองคการมีความคิดสรางสรรค การผลักดัน
ให อ งค ก ารเป น การองค ก ารแห ง การเรี ย นรู 
ในขณะที่ผูนําแบบแลกเปลี่ยนจะเปนภาวะผูนํา
ที่ ใ ช ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นระหว า งผู  นํ า กั บ
ผูตามเพื่อใหไดรับผลงานตามขอตกลงโดยอยู
ภายใต ก ฎ กติ ก าของหน ว ยงาน (rules and
regulations) (Bass, 1985; Burns, 1978)
ลักษณะนี้อาจไมเหมาะกับองคการที่ตองการ
ความคิ ด สร า งสรรค เ พื่ อ นํ า ไปสู  ก ารสร า ง
นวัตกรรม (Schein, 2016) ผูนําแบบแลกเปลี่ยน
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มักเนนที่การทํางานเพื่อใหการดําเนินการของ
องคการเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผูนําแบบนี้ตองมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการงานใหเปนไปตามหนาที่ทางการ
บริหาร (management functions) เชน การ
วางแผน การติดตามควบคุม เปนตน และโดยนัย
วัฒนธรรมทางสังคมไทย การทีง่ านจะสําเร็จก็ตอ ง
อาศั ย สั ม พั น ธภาพระหว า งผู  นํ า กั บ ผู  ต ามด ว ย
(leader and fallower relationship) นอกจากนี้
ผูนําลักษณะนี้ยังตองสรางความคาดหวังที่จะ
ไดรับจากความสําเร็จของงาน สงผลใหผูตาม
พรอมทีจ่ ะเขาไปมีสว นรวมในการทํางาน จากขอมูล
ลักษณะผูนําที่กลาวมานี้ เห็นไดวาผูนําแลกเปลี่ยน
สามารถจั ด สรรทรั พ ยากรขององค ก ารได ใ น
ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะอยูในตําแหนงที่ไดรับ
มอบอํานาจในการทรัพยากรได แตเมือ่ ผูน าํ อยูใ น
ระดับปฏิบัติการ การเสริมอํานาจ (empower)
จากองคการจะมีอยางจํากัดและนอยมาก สงผล
ให ก ารค น หาคุ ณ ลั ก ษณะของผู  นํ า ในระดั บ นี้
ที่สามารถทําใหทีมงานประสบผลสําเร็จ จึงเปน
เรื่องที่นาสนใจ นอกจากนี้งานวิจัยสวนใหญก็มี
การศึกษาเรื่องนี้นอยมาก
ภาวะผูนําในระดับปฏิบัติการสวนใหญ
จะมุงเนนความสําเร็จของงาน (task oriented)
ในแต ล ะส ว น เช น ฝ า ยผลิ ต ฝ า ยการตลาด
และฝายปฏิบัติการที่อยูในขายเสี่ยง เชน ผูนํา
พยาบาล ผูนําหนวยกูชีพ เปนตน โดยนัยผูนํา
ในระดับปฏิบตั กิ ารดังทีย่ กตัวอยางมานี้ มักจะตอง
ใชศิลปะและความสามารถเฉพาะตัวเพื่อทําให
งานกลุมสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
สรางแรงจูงใจภายใน (self-motivated) เพื่อให
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บรรลุเปาหมายการทํางาน (Burns, 1978) ถึงแมวา
มีการมุงเนนงานเชนเดียวกัน แตภาวการณเปน
ผูนําในระดับปฏิบัติการมักจะมีความแตกตาง
กันในมิติของงาน เชน การปฏิบัติงานในโรงงาน
การปฏิบัติงานกูชีพ หรืองานการพยาบาลคนไข
นอกจากมิ ติ ข องงานแล ว มิ ติ ข องวั ฒ นธรรม
ก็มีบทบาทเขามามีสวนที่ทําใหภาวะผูนําระดับ
ปฏิบัติการมีความแตกตางกัน เชนในวัฒนธรรม
ตะวันออกที่เนนการอยูรวมกัน ก็แตกตางจาก
ชาติตะวันตกที่เนนความเปนตัวตน (Hofstede,
1973) เห็นไดวาวัฒนธรรมไทยที่มีรากฐานจาก
ศาสนาพุทธที่สอนใหเราชวยเหลือเพื่อนรวมโลก
ส ง ผลให ค นไทยรวมทั้ ง องค ก ารที่ บ ริ ห ารด ว ย
วัฒนธรรมไทยจึ งมีหลักการบริหารที่เนนเรื่อง
การอยูรวมกัน ชวยเหลือ ใหความหวงใย (care)
ถ า สนั บ สนุ น ด ว ยทรั พ ยากรที่ จั บ ต อ งได ก็ จ ะ
เสี ย สละ (tangible support) แต ถ  า ไม มี ก็
สนับสนุนทางดานจิตใจ (emotional support)
คือ แสดงความมีนํ้าใจ ความเอื้ออาทร ถึงกัน
แทนการบริจาคทรัพยสิน
เนื่องจากการศึกษาภาวะผูนําโดยทั่วไป
มักจะมองขามความสําคัญภาวะผูนําในระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งเปนระดับที่สําคัญเพราะเปนผูนํา
ทีต่ อ งทําหนาทีท่ งั้ เปนผูน าํ และรวมทํางานกับกลุม
กั บ งานด า นหน า โดยตรงซึ่ ง ต อ งเผชิ ญ กั บ แรง
กดดันหลายดาน ในภาวการณเชนนี้ การบริหาร
ทีมงานสําหรับผูน าํ ระดับปฏิบตั งิ านในการบริหาร
ภายใตวัฒนธรรมไทย จึงมีจุดเดนที่นาคนหาวา
มีความสามารถดานใดที่โดดเดน สามารถนํามา
นิยามเปนอัตลักษณของผูนําระดับปฏิบัติการ
แบบไทย (Thai operational leadership) ได

ตัวอยางขอมูลที่นํามาศึกษาในงานวิจัย
ครั้งนี้ คือ การรับรูภาวะผูนําหัวหนาพยาบาล
แบบไทย โดยสมาชิ ก เป น พยาบาลวิ ช าชี พ
การเลื อ กกลุ  ม ประชากรที่ ศึ ก ษาคื อ พยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเครือบริษัทกรุงเทพดุสิต
เวชการ ซึ่งเลือกโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง
ขึ้ น ไป และมี ศั ก ยภาพการทางแพทย ร ะดั บ
ทุติยภูมิขึ้นไป ทั้งนี้ เพราะมีลักษณะการทํางาน
เปนทีมที่ชัดเจน จากผลสืบเนื่องดังที่กลาวแลว
ในประเด็นของภาวะผูนําระดับปฏิบัติการในการ
เป น ผู  นํ า จึ ง นํ าข อ มู ลของภาวะผู  นํ าพยาบาล
มาศึกษาเพื่อเปนตนแบบของภาวะผูนําระดับ
ปฏิบัติการที่เปนผูที่อยูในการปฏิบัติงานโดยตรง
ซึ่งตองอยูภายใตความเสี่ยง เชน ผูนําในโรงงาน
ตองดูแลความปลอดภัยของพนักงาน พยาบาล
ตองดูแลการรักษาคนไข หรือในกรณีของงาน
กูชีพ รวมทั้งงานอื่น ๆ ดังนั้น ผูนําจึงตองมีทั้ง
ศาสตรและศิลปะ มีความเขาใจในการทํางาน
ที่อยูภายใตเงื่อนเวลา ความตองการของผูรับ
บริการตลอดจนเครือขาย ในสวนของการเปน
ผูนําในกลุมงานก็ตองมีความเขาใจความแตกตาง
ของสมาชิกในกลุม ในความเปนปจเจกบุคคล
สามารถศรัทธาในการทํางาน สรางความไวเนื้อ
เชื่อใจ (trust) วาผูนําจะไมมีวันทอดทิ้ง กลาหาญ
ที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ในยามวิ ก ฤติ (Zhou&
Cannella,2008; Hinno et al., 2012) นอกเหนือ
จากการเสาะหาภาวะความเป น ผู  นํ าในระดั บ
ปฏิ บั ติ ก ารที่ บ ริ ห ารด ว ยวั ฒ นธรรมไทยแล ว
งานวิจยั ยังตองเกีย่ วของกับการวิเคราะหตวั แบบ
ที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ
เพื่อหาความรูเชิงเหตุและผล (casualty)
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาตั ว แบบภาวะผู  นํ า ระดั บ
ปฏิบัติการที่บริหารดวยวัฒนธรรมไทยโดยอาศัย
ทฤษฏีและบูรณาการรวมกับขอมูลเชิงประจักษ
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ประโยชน เ ชิ ง บริ ห ารได ตั ว แบบ
ที่เหมาะสมในการนําใชในการใหความรูกับผูนํา
ระดับปฏิบัติการที่บริหารดวยวัฒนธรรมไทย
2. ประโยชนในเชิงวิชาการไดตัวแบบ
คุ ณ ลั ก ษณะของภาวะผู  นํ า ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ที่บริหารดวยวัฒนธรรมไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด า นประชากรพยาบาล
วิชาชีพของโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง
ขึ้นไป
2. ด า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเฉพาะ ป จ จั ย
การรับรูภ าวะผูน าํ ระดับปฏิบตั กิ าร การมีสว นรวม
ของพยาบาล และ ผลการปฏิบัติงาน
3. เก็บขอมูลชวงป พ.ศ. 2560
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. นํ า ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ จ ากแบบ
สอบถามจํานวน 550 หนวยของพยาบาลวิชาชีพ
จากโรงพยาบาลในเครือดุสิตเวชการที่มีขนาด
250 เตี ย งขึ้ น และมี ศั ก ยภาพการทางแพทย
ระดับทุติยภูมิขึ้นไป ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสมิติเวช
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สุ ขุ ม วิ ท โรงพยาบาลสมิ ติ เ วช ศรี น คริ น ทร
โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และโรงพยาบาล
เปาโล พหลโยธิ น แผนการสุ  ม ตั ว อย า งที่ ใ ช
คื อ แผนการสุ  ม ตั ว อย า งเชิ ง ชั้ น ภู มิ แ บบง า ย
โดยดํ า เนิ น การแบ ง ชั้ น ภู มิ ต ามโรงพยาบาล
และจั ด สรรขนาดตั ว อย า งแบบสั ด ส ว น โดย
แบบสอบถามประกอบดวยการรับรูภ าวะความเปน
ผูน าํ พยาบาลในดาน การสนับสนุนดานทรัพยากร
การสนับสนุนดานความสัมพันธ การมีสวนรวม
และผลการปฏิบัติงาน มาวิเคราะหเพื่อสอบยํ้า
ตัวแบบเชิงเหตุตามทีไ่ ดจากการทบทวนวรรณกรรม
เรียกวา ตัวแบบที่ 1
2. วิเคราะหตัวแบบที่ 1 เพื่อวิเคราะห
ป จ จั ย เหตุ (cause factor) ป จ จั ย ส ง ผ า น
(mediator factor) และปจจัยผล (effect factor)
3. วิเคราะหตัวแบบที่ 2 - 4 โดยการ
นําปจจัยที่วิเคราะหวามีความสําคัญในตัวแบบ
มาทําการสกัดปจจัยลําดับที่สอง และปรับตัว
แบบสมการใหเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษ
การทบทวนวรรณกรรม
เพื่อสรางกรอบแนวคิดวิจัยทางทฤษฎี
(theoretical framework) โดยอาศัยทฤษฎีและ
งานวิจัยสนับสนุน แนวคิดภาวะความเปนผูนํา
ประเภทตาง ๆ จึงถูกคัดเลือกและนํามาบูรณาการ
รวมกัน ดังนี้ คุณสมบัติของผูนําแบบแลกเปลี่ยน
มีลักษณะบางประการที่สนับสนุนงานของผูนํา
ระดับปฏิบัติการในสายอาชีพพยาบาล เนื่องจาก
มีการเนนงานในแตละกรณีเปนหลัก เพราะการ
ให ก ารพยาบาลผู  ป  ว ยในแต ล ะกรณี ก็ มี ค วาม
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แตกต า งกั น ผู  นํ า ในระดั บ หั ว หน า ของแต ล ะ
หน ว ยงานย อ ยเป น ผู  นํ า ระดั บ ต น ที่ มี บ ทบาท
สําคัญ ในการทําหนาที่ประสานงานเชื่อมโยง
ระหว า งผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง กั บ พยาบาลระดั บ
ปฏิ บั ติ ง าน และเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ กั บ
พยาบาลที่มีอยูในทีม มีการสนับสนุนทรัพยากร
ไดภายใตขอ จํากัด โดยผูน าํ ตองสามารถสรางแรง
จูงใจใหลูกทีม สามารถดึงความรูความสามารถ
ของตนและเพื่ อ นร ว มงานให ส นั บ สนุ น งาน
ทั้ ง แรงกายและแรงใจ ทํ า ให ค นไข แ ละญาติ
มี ค วามรู  สึ ก ว า เขาเป น คนในครอบครั ว เดี ย ว
กับเรา การมีเจตคติและพฤติกรรมการมีสวนรวม
และการสํานึกในหนาที่ มีสวนชวยใหเกิดความ
สํ า เร็ จ ของงานและนํ า ไปสู  ผ ลประโยชน ข อง
องคการ ( Mitonga-Monga & Cilliers, 2012)

การรั บ รู  ถึ ง ผลประโยชน จ ากการมี ส  ว นร ว ม
(involvement) (Kamasak, & Bulutlar, 2010)
การเปนผูนําในระดับปฏิบัติการในการ
บริหารแบบวัฒนธรรมไทยนั้น มักปรากฏตัวแบบ
การอยูรวมกันในทีมนั้นเสมือนญาติ พี่นองกัน
มีความเอือ้ อาทรกัน ผูน าํ จึงเปรียบเสมือนผูป กครอง
ในครอบครั ว สมาชิ ก จะมี ใ จรั ก และทุ  มเทการ
ทํ า งานเพื่ อ ให ค รอบครั ว มี ค วามสุ ข ในขณะที่
ผูนําก็จะดูแลใหความสัมพันธกับสมาชิกอยาง
รั ก ใคร เ ช น กั น นั่ น หมายความว า จุ ด เด น ของ
ผูนําระดับนี้ก็คือการสนับสนุนสมาชิก ทั้งดาน
ทรัพยากร (resource support) และดานการ
สรางความสัมพันธ (relational support) ทัง้ ในมิติ
ที่จับตองได และจับตองไมได (Deepan, 2007)

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การสนับสนุน
ทรัพยากร
การมีสวนรวม
ของสมาชิกในทีม

ผลการปฏิบัติงาน

การสนับสนุน
การสรางความสัมพันธ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่พัฒนาจากทฤษฎี (theoretical model)
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งานวิจัยนี้ถูกสรางโดยฐานของทฤษฎี
ตาง ๆ ดังนี้ ทฤษฎี ERG (Existence, relatedness,
and growth theory) ถูกพัฒนาโดยยึดพื้นฐาน
ของทฤษฎีของ Maslow ซึ่งอาจเปรียบเทียบได
ซึ่ ง เปรี ยบเที ยบไดกับ ความตองการในขั้นที่ 3
คือ ความตองการมีสัมพันธภาพ (relatedness
needs) เป น ความต อ งการได เ ป น ที่ ย อมรั บ
ระหว างการผู  ที่มีป ฏิสัม พันธรว ม และขั้นที่ 4
ของ Maslow ในสวนทีพ่ อใจกับการรับการยอมรับ
นับถือจากผูอื่น (Alderfer,1972; Daft, 2006;
Yukl, 2006) ทฤษฎี ERG ชวยสนับสนุนงานวิจัย
ครั้งนี้ ดาน relational support นอกจากนี้ ทฤษฎี
ที่ ส นั บ สนุ น ที่ สํ า คั ญ อี ก ทฤษฎี คื อ ทฤษฎี ก าร
สื่อสารทางสังคม (social exchange theory)
ที่อธิบายถึงการสื่อสารวาเปนทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่อง
กับทฤษฎีปริวรรตนิยมเชิงโครงสราง (Homans,
1958) พื้ น ฐานของทฤษฎี นี้ ประกอบด ว ย
สมมติฐานที่วา ผูคนในสังคมมีความผูกพันและ
มีปฏิสัมพันธ (interaction) รวมกัน (Blumer,
1964) ปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นเกิดโดยการสราง
ความหมายและสัญลักษณที่จะใชในการสื่อสาร
และการคิด เพือ่ สรางการเรียนรูอ นั เกิดผลประโยชน
สู ง สุ ด ต อ ตนเอง บนทางเลื อ กต า ง ๆ ในการ
ดํ า เนิ น การ การเรี ย นรู  อ าศั ย การแลกเปลี่ ย น
ความรูก บั สังคมในมิตติ า ง ๆ เชน สังคม เศรษฐกิจ
และจิตวิทยาของการอยูร ว มกัน อาจแสดงรูปแบบ
ของทฤษฎีการแลกเปลีย่ นทางสังคมดวยตัวแบบ
ทางคณิตศาสตรดังตัวแบบ behavior (proﬁts) =
function( rewards of interaction, costs of
interact (Peter, 2001) โดย costs of interaction
หมายถึง การตองเสียตนทุนไปในการเขารวมกับ
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การสือ่ สาร และ rewards of interaction หมายถึง
ประโยชนตอบแทนทีไ่ ดรบั จากการเขารวมในการ
สื่อสาร ซึ่งอาจปรากฏในระยะสั้น หรือระยะยาว
จากการสื่อสารกับผูอื่นในสังคมโดยหลักการวัด
จากแนวคิดอรรถประโยชนในเชิงเศรษฐศาสตร
เนื่องจากทั้งสองทฤษฎีคือ ทฤษฎีปริวรรตนิยม
(exchange theory) และ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ทางสังคม (social exchange theory) มีความ
เกี่ยวของกันมาก อาจจะกลาวไดวา ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม เปนสวนหนึ่งของทฤษฎี
ปริวรรตนิยม ในงานวิจยั บางเรือ่ งจะกลาวทัง้ สอง
ทฤษฎีไปดวยกัน เชนในงานศึกษาเรื่อง social
exchange and cooperation in semi-virtual
teamwork (Swanson, 1987) ไดศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอการทํางานเปนกลุม ดวยเหตุผลที่วา
การประเมินผลตอบแทนของคนงานมักจะมอง
เฉพาะตัวคนที่ทํางานเทานั้น แตไมไดประเมิน
ศั ก ยภาพของการทํ า งานเป น กลุ  ม ซึ่ ง เรี ย กว า
“self-managed teams” การประเมินผลโดย
มองขามการประเมินผลของการทํางานเปนทีม
ทั้งในดานผลตอบแทนทางตรงในรูปเงิน หรือ
รางวัล (tangible) หรือผลตอบแทนในรูปแบบอืน่
ที่จับตองไมได (intangible) เชน การยกยอง
ปญหาการละเลยการมองขามการทํางานของทีม
เหลานีส้ ง ผลใหการทํางานเปนทีมไมมปี ระสิทธิภาพ
เทาที่ควร ทายสุดจะสงผลถึงการลดประสิทธิผล
ของธุรกิจดวย (Alchian & Demsetz, 1972)
ปญหาของการบริหารการทํางานเปนทีม
มีหลากหลาย เชน การไมยอมอุทิศตัวใหกับทีม
รวมทั้ ง การเป น ตั ว ป ญ หาของที ม งานบริ ห าร
ก็ยงิ่ จะยากขึน้ Wong & Burton (2001) แนะนําวา
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การบริหารการทํางานเปนทีมนั้น ตองเนนการ
สรางสัมพันธภาพที่แนนแฟนกับสมาชิกทุกคน
ในทีม มีการยกยอง ชมเชยในความคิดทีแ่ ตละคน
แบงปน ใหเกียรติอยางเสมอภาค ภายใตสภาพ
แวดลอมและวัฒนธรรมขององคการที่ทีมสังกัด
ดังนั้น การแสดงออกของผูนําที่มีภาษากาย เชน
นํ้าเสียง แววตา (body language) แสดงความ
จริงใจ ก็จะสรางการรับรูแ ละความประทับใจใหกบั
สมาชิกในทีม (Kollock, 1993)
ในทางการตลาด ทฤษฎี ค วามผู ก พั น
ความไววางใจ (commitment-trust theory)
(Morgan & Hunt, 1994) มาจากแนวคิดของทฤษฎี
ทางการตลาดทีว่ า ความผูกพันและความไววางใจ
เปนตัวแปรที่มีความสําคัญและเปนสื่อกลางของ
การตลาด โดยพิจารณาวาความผูกพันจะสรางให
ลูกคายึดเกาะติดกับสินคานัน้ ๆ ความผูกพันและ
ความไววางใจจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
(Deepen, 2007) เมื่อนํามาปรับใชกับองคการ
จึงเปรียบไดวา บุคลากรจะเกิดความไววางใจ
ตอองคการ ตอเมื่อองคการโดยผานตัวแทน คือ
ผูบังคับบัญชาสามารถแสดงภาวะผูนําที่ทําให
ผูใ ตบงั คับบัญชามีความเชือ่ มัน่ ไวใจ จนกลายเปน
ความผูกพันตอองคการ ผลที่ตาม คือ ทําใหเกิด
ความรวมมือกันทํางาน บนพืน้ ฐานความสัมพันธ
ระหวางผูนํากับผูตาม
ทฤษฎี ก ารรั บ รู  ค วามสามารถตนเอง
(self-efﬁcacy theory) (Bandura,1997) หลักการ
ทฤษฎีนมี้ วี า การทีบ่ คุ คลใด ๆ จะตัดสินใจดําเนินการ
อะไร ตองมีการประเมินจากความรู ความสามารถ
ของตนเองที่เคยทํามาแลว โดยเทียบเคียงกับ
มาตรฐานหรือไดรบั การยกยอง โดย Beauregard

(2012) ขยายความวาความรูที่จะนําไปสูการ
ปฏิ บั ติ ไ ด นั้ น ต อ งผ า นความรู  สึ ก นึ ก คิ ด (selfreferent thoughts) ของตนเองกอน การรับรู
ความสามารถของตนเองเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการทางความคิดทีส่ มั พันธระหวางความรู
และการกระทํา (Luthans &Peterson, 2002)
ปจจัยผลการปฏิบัติงานนั้นอธิบายดวย
ทฤษฎีฐานทรัพยากร (RBV) ที่กลาวถึง มุมมอง
การบริหารทรัพยากรที่มีอยูในองคการ รวมทั้ง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยที่เปนสิ่งสําคัญ
ขององคการ อันจะทําใหเกิดการไดเปรียบดาน
การแข ง ขั น เหนื อ กว า องค ก ารอื่ น ทั้ ง นี้ เ พราะ
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเปนปจจัย
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ ความสํ า เร็ จ ของ
องคการ (Barney, 1998; Amah & Ahiauzu,
2013) โดยการพัฒนาและดําเนินการวางแผน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรใหตนทุนมีความ
คุมคามากที่สุด เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันอยางยั่งยืน (Barney, 1998; Wernerfelf,
1984) ตอมาไดมีการนํา RBV มาพัฒนาเปนการ
บริหารเชิงมูลคา (VBM) ซึ่งหมายถึง การบริหาร
ทรั พ ยากรตามฐานมู ล ค า ที่ แ ท จ ริ ง เพื่ อ สร า ง
มู ล ค า ให กั บ ผู  ถื อ หุ  น หรื อ ผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย
กับองคการมากที่สุด โดยนําแนวทางการวิเคราะห
ต น ทุ น ทั้ ง ทางตรงและต น ทุ น แฝงมาใช ใ นการ
คํ า นวณการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง มี ก ารวั ด ผล
ตอบแทนที่ไมไดเปนตัวเงิน (non-ﬁnancial) เชน
การผลทางคุณภาพและดานจิตใจ เชน ความ
รวมมือ การลดความขัดแยง การวัดผลจากความ
พึ ง พอใจของพนั ก งานและความพึ ง พอใจของ
ลูกคา และผลตอบแทนกับผูถือหุนและองคการ
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ขั้ น ที่ 1) ผลการวิ เ คราะห ตั ว แบบ
เชิงทฤษฎีที่สรางโดยอาศัย ทฤษฎีและงานวิจัย
เพือ่ เปนตนแบบ (theoretical model) ในการวิจยั
ผลการทดสอบปจจัยสงผาน (mediator factor)
ผลการวิเคราะห theoretical model
พบวา “ปจจัยการมีสวนรวมของสมาชิกในทีม”
เปน ปจจัยสงผานทีส่ มบูรณ (complete mediator)
ของ “ปจจัยการสนับสนุนการสรางความสัมพันธ”
และ ผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะ “ปจจัยการ
สนับสนุนการสรางความสัมพันธ” ไมมีผลตอ
“ผลการปฏิบตั งิ าน” ในขณะที่ “ปจจัยการสนับสนุน

การสนับสนุน
ทรัพยากร

การสรางความสัมพันธ” มีผลเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญยิง่ ตอ “ ปจจัยการมีสว นรวมในการทํางาน”
และ “ปจจัยการมีสวนรวมในการทํางาน” สงผล
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญยิ่ง “ผลการปฏิบัติงาน”
ดังนัน้ จึงปรับ theoretical model ในขอ 1) มาวิเคราะห
ในเชิงลึกในตัวแบบตัวแบบที่ 2
ขั้นที่ 2) ผลการวิเคราะหโดยตัดปจจัย
ที่ไมมีอิทธิพลในตัวแบบที่ 1 โดยอาศัยขอมูล
เชิงประจักษ ปรากฏผลการวิเคราะหดังนี้
โดยผลการวิ เ คราะห ใ นตั ว แบบที่ 2
คาสัมประสิทธิ์นํ้าหนักเสนทางมีคาแตกตางจาก
ตัวแบบที่ 1 ดังการเปรียบเทียบในตารางที่ 1

0.015
0.026
0.436**
0.365**

การสนับสนุน
การสรางสัมพันธ
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การมีสวนรวม
ของสมาชิกในทีม

ผลการปฏิบัติงาน

0.022

ภาพที่ 2 ตัวแบบที่ 1 และผลการวิเคราะห ไดคาดัชนีความกลมกลืน x2/ df = 2.157
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การสนับสนุน
การสรางสัมพันธ

0.486**

การมีสวนรวม
ของสมาชิกในทีม

0.512**
ผลการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 3 ตัวแบบที่ 2 พัฒนามาจากตัวแบบที่ 1 โดยการตัดปจจัยที่ไมมีอิทธิพลออก
ผลการวิเคราะหขอมูลไดคาดัชนีความกลมกลืน x2/ df = 1.876
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์นํ้าหนักของตัวแบบที่ 1 และ 2
ตัวแบบที่ 1 (พัฒนามาจากทฤษฎี)
นํ้าหนักเสนอิทธิพล

ตัวแบบที่ 2 (นําตัวแบบที่ 1 มาพัฒนาตอ)
นํ้าหนักเสนอิทธิพล

การสนับสนุนการสรางความสัมพันธ สงผลตอ
การมีสวนรวมในการทํางาน = 0.365**
การสนับสนุนการสรางความสัมพันธ สงผลตอ
ผลการปฏิบัติงาน = 0.022
การมีสวนรวมในการทํางาน สงผลตอ ผลการ
ปฏิบัติงาน = 0.436**

การสนับสนุนการสรางความสัมพันธ สงผลตอ
การมีสวนรวมในการทํางาน = 0.486**
การสนับสนุนการสรางความสัมพันธ สงผลตอ
ผลการปฏิบัติงาน - NA
การมีสวนรวมในการทํางาน สงผลตอ ผลการ
ปฏิบัติงาน = 0.512**

ขั้ น ที่ 3) ปรั บ จากตั ว แบบ ในขั้ น ที่ 2
แล ว นํ า ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ม าช ว ยในการปรั บ
ความกลมกลืนของตัวแบบ เรียกกระบวนการ
ลักษณะนี้วา Data Driven Model โดยนํา “ปจจัย
การสนับสนุนการสรางความสัมพันธ” (REL-MAN)
มาวิเคราะหปจ จัยปจจัย (factor analysis) ดวยวิธี
principal component สกัดออกเปนสองปจจัย

ยอยแลวตั้งชื่อปจจัยโดยใชแนวคิดความผูกพัน
เชิงพฤติกรรมและทัศนคติ
(1) การสรางความผูกพันในเชิงสัมพันธ
(REL_COM) คา Cronbach’s Alpha 0.845
(2) การสรางความผูกพันในเชิงอารมณ
(AFF_COM) คา Cronbach’s Alpha 0.815
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REL_COM

0.443***

0.943***
INV

AFF_COM
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JOB_PER

0.304***

Operational Leadership in Thai Management Style:
RELATION COMMITMENT and AFFECTIVE COMMITMENT
ภาพที่ 4 ตัวแบบที่ 3 ผลการวิเคราะหไดดัชนีความกลมกลืน x2/ df = 1.442
ขัน้ ที่ 4) ปรับจากตัวแบบ ในขัน้ ที่ 3 โดยการ
นําผลการปฏิบัติงาน (JOB_PER) มาวิเคราะห
สกัดเปนปจจัยยอย แลวตัง้ ชือ่ แตละปจจัยใชแนวคิด
ของ VBM
(1) ผลงาน (goal) คา Cronbach’s Alpha
0.923
REL_COM

(2) กระ บวนการ (procedural)
Cronbach’s Alpha 0.875
ผลการวิ เ คราะห ตั ว แบบด ว ย data
driven model เปนตัวแบบที่ 4 ดังนี้

0.443***

0.673***

GOAL

0.623***

PROCEDURAL

INV
AFF_COM

0.304***

Operational Leadership in Thai Management Style
ภาพที่ 5 ตัวแบบที่ 4 ผลการวิเคราะหไดคาดัชนีความกลมกลืน x2/ df = 1.352
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ตารางที่ 3 คาดัชนีความกลมกลืนเหมาะสมจาก การวิเคราะหแบบ SEM Co-Variance Based
ในตัวแบบ Data Driven Model
คาจาก
คาจาก คามาตรฐาน
ตัวแบบที่ 3 ตัวแบบที่ 4
10.092
10.821
Chi Square
7
8
Degree of Freedom
2
1.442
1.352
<= 3.00
x / df
0.029
0.032
< 0.08
RMSEA
0.184
0.083
> 0.05
P value
0.995
0.993
> 0.95
NFI
0.999
0.999
> 0.93
CFI
0.994
0.995
0.90
GFI
0.981
0.997
> 0.90
AGFI
0.999
0.997
> 0.90
IFI
ดัชนี

RFI

0.983

0.985

> 0.90

RMR

0.018

0.019

< 0.08

อางอิง
Kline (1998); Ullman (2001)
Browne & Cudeck(1993)
p= 0.05
Schumacker & Lomax,(2004)
Byrne, (1994)
Schumacker & Lomax ,(2004)
Byrne, (1994)
Anderson & Gerbing, 1993;
Hu & Bentler, 1995
Anderson & Gerbing, 1993;
Hu & Bentler, 1995
Browne & Cudeck, 1993

ที่มา: จากการคํานวณดวย SEM แบบ Co Variance Based

ผลสรุปการวิเคราะหตัวแบบที่วิเคราะหตัวแบบที่ 1- 4 ไดผลดังการเปรียบเทียบตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบ x2/ df ของแตละตัวแบบ
ตัวแบบที่

x2/ df

ลดลง

Sobel Test

1
2
3
4

2.157
1.876
1.442
1.352

0.281
0.434
0.090

P< 0.5
P< 0.01
P< 0.05

ที่มา: ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะหจาก 4 ตัวแบบ
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จากตัวแบบที่ 4 ในภาพที่ 3 เห็นไดวา
ภาวะผู  นํ า ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารด ว ยการบริ ห าร
แบบไทย (operational leadership in Thai
management style) ทีม่ คี วามกลมกลืนมากทีส่ ดุ
ตามขอมูลเชิงประจักษที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
พบว า ภาวะความเป น ผู  นํ า ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
โดยใชขอมูลจากลุม พยาบาลวิชาชีพที่รับรูตอ
ผูน าํ ทีบ่ ริหารโดยใชวฒ
ั นธรรมไทย มีลกั ษณะเดน
(dominant characteristic) แบงเปน สองมิติ
คือ มิติในการบริหารการสรางความผูกพันดวย
ความสัมพันธ (relational commitment) และมิติ
ของการสรางความผูกพันเชิงอารมณ (affective
commitment) ในการยอมรับความจริงใจของ
ผูน าํ วา จะอยูเ คียงขางรวมทุกรวมสุขในการทํางาน
โดยสัมประสิทธิ์ทั้งสองมิติมีคาอยูในระดับที่มี
นัยสําคัญอยางยิ่ง (p < 0.001) ตอปจจัยสงผาน
คือ การมีสวนรวมของผูรวมทีม (involvement)
ดวยคา 0.443 และ 0.304 ตามลําดับ ในขณะที่
ปจจัยการมีสว นรวมของผูร ว มทีม (involvement)
สงผลตอผลการปฏิบัติงานในมิติของเปาหมาย
(goal) และ กระบวนการ (procedural) ไดคา
สัมประสิทธิส์ งู ทัง้ คูแ ละมีคา ใกลเคียงกันคือ 0.673
และ 0,623 โดยทั้งสองคามีระดับนัยสําคัญอยางยิ่ง
(p < 0.001)
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการ
ปรับตัวแบบจาก ตัวแบบที่ 1 ที่สรางตามทฤษฎี
และวรรณกรรมและการพัฒนา ตัวแบบที่ 2 3
และ 4 โดยใชขอมูลเชิงประจักษในกลุมตัวอยาง
ที่ ศึ ก ษา เห็ น ได ว  า ตั ว แบบที่ 4 เป น ตั ว แบบที่
เหมาะสมที่สุดจากดัชนีวัดคาความเหมาะสม (ﬁt
index) โดยมีปจ จัยผูน าํ ระดับปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วาม
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สามารถในการบริหารความสัมพันธในเชิงลึก
ใหผูตาม (follower) และผูที่เกี่ยวของกับผูตาม
เชนสมาชิกในครอบครัว ในทีมงานรับรูแ ละซึมซับ
ทั้งในมิติที่จับตองได คือ พฤติกรรม (behavior)
และมิติเชิงอารมณ (emotion) จนเกิดความผูกพัน
ต อ ผู  นํ าเชิ ง ลึ ก และตอบสนองด วยการร วมมื อ
รวมใจจนเกิดเปนผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเปาหมาย
ทีก่ าํ หนดจากกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทําให
ใชทรัพยากรอยางคุมคา มีการทํางานดวยความ
สามัคคี ไมเกิดขอขัดแยง (conﬂict) ผลการวิจัย
ครั้งนี้แสดงใหเห็นวาปจจัยการมีสวนรวมของ
ผูรวมทีม (Involvement) เปน ตัวแปรสงผาน
ที่แทจริง (complete mediator) จากปจจัยเหตุ
คือ การบริหารความผูกพันเชิงสัมพันธภาพจาก
ผูนําระดับปฏิบัติการที่บริหารดวยวัฒนธรรมไทย
การวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา การสรางกรอบแนวคิด
ในการศึ ก ษาโดยการใช ท ฤษฎี เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น
สวนการพัฒนาตัวแบบเชิงลึกนั้นจะไดจากการ
นําขอมูลในแตละกรณีมาศึกษา ซึง่ ถือวาเปนการ
นําทั้งสองสวนมาบูรณาการรวมกันเพื่อใหตัวแบบ
ที่เหมาะสม
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ข  อ ค น พบใหม ข อง
ภาวะผู  นํ า ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารแบบไทย (Thai
operational leadership) ซึ่งสนับสนุนงานวิจัย
ของ Williams & Anderson (1991) และ Lewin
et al. (1996) ซึ่ ง ได ข  อ ค น พบในงานวิ จั ย ว า
ถาผูต ามไดรบั รูก ารมีปฏิสมั พันธชว ยเหลือเกือ้ กูล
อยางจริงใจก็จะประพฤติปฏิบัติตนเปนพนักงาน
ที่ดี (organizational citizenship behavior) คือ
ทํางานไดสาํ เร็จตามเปาหมาย มีความรักสามัคคี
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สมาชิกในกลุม นอกจากนี้ งานวิจยั นีย้ งั สนับสนุน
งานของ Adair (2003) ที่ศึกษาภาวะผูแบบระดับ
ปฏิบัติการวา ผูนําตองมีความสามารถทั้งศาสตร
และศิลป ในสวนของศิลปะ คือ ความเขาใจความ
ตองการของสมาชิกที่เปนผูตาม (follower)
งานวิจยั นีแ้ สดงใหเห็นถึงความแข็งแกรง
ของวัฒนธรรมไทยที่ไดรับจากหลักศาสนาพุทธ
รวมทั้ ง ความสามารถในการนํ า พื้ น ฐานทาง
วัฒนธรรมไทยมาใชใ หเปนประโยชน ในการ
สรางความผูกพันและการยอมรับในตัวผูนําเพื่อ
ใหงานสําเร็จไดอยางกลมกลืน (harmonies)
ของผูนําระดับปฏิบัติการ โดยใชการแลกเปลี่ยน
เป น ทรั พ ยากรที่ จั บ ต อ งไม ไ ด จ ากแนวคิ ด ของ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนในมิติของทรัพยากร
ที่จับตองไดเปนทรัพยากรในมิติความสัมพันธ
เชิงอารมณ ซึ่งมีคุณคา (value) ซึ่งสอดคลองกับ
วั ฒ นธรรมไทยที่ ค นส ว นใหญ เ ป น ชาวพุ ท ธที่
มุงเนนการอยูรวมกันเกื้อกูลกัน ถึงแมจะไมมี
เงินทองสนับสนุนแตก็จะสงกําลังใจไปชวยเหลือ
ผูอื่นเมื่อเกิดปญหา นับเปนการสนับสนุนทาง
จิตใจ (emotional support) ทําใหผรู บั เห็นคุณคา
(perceived value) ซึ่งบางครั้งสรางสามารถ
พลังใหเกิดขึ้นกับผูไดรับมากกวา การไดรับวัตถุ
นอกจากนี้ ค นไทยยั ง มี วั ฒ นธรรมที่ แ ข็ ง แกร ง

ด า นจิ ต ใจ มี ค วามรู  สึ ก ว า ทุ ก คนในสั ง คมคื อ
ญาติพนี่ อ งกัน เอือ้ เฟอ กัน แบงปนกัน คุณสมบัตนิ ี้
สงผลถึงการทํางานรวมกันในองคการ ดังนั้น
การทีผ่ นู าํ สามารถนํากลยุทธการสรางความสัมพันธ
เชิงอารมณได ก็จะทําใหผูตามเชื่อมั่น และรวมกัน
ทํางานใหสําเร็จ
ขอเสนอแนะ
1. ผลของงานวิจัยนี้สามารถนํามาใช
ในการฝกอบรม ภาวะผูน าํ ระดับปฏิบตั กิ ารในดาน
การสรางความสัมพันธเชิงอารมณ วาผูน าํ จะตอง
มีความสามารถในการสรางความสัมพันธในเชิง
อารมณจนเกิดเปนความผูกพันโดยการสรางกับ
ตัวสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกในทีมดวย
จนเกิ ด เป น “emotional – commitment”
โดยอาศัยการสื่อสารและจิตวิทยา ในการอยู
รวมกับสมาชิกในทีม ตลอดจนการสรางความ
ไวเนื้อเชื่อใจ (trust) ทั้งในชวงการปฏิบัติงาน
และนอกเวลา
2. การวิจัยในอนาคตควรศึกษาตอคือ
ตัวแบบของผูนําระดับปฏิบัติการ ในวัฒนธรรม
ชาติ อื่ น เพื่ อ เช น ผู  นํ า ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ป น
องคการญี่ปุน เพื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัย
ครั้งนี้
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