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บทคัดย่อ
การวิิจัยั นี้้มี� ีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาความสััมพันั ธ์์ระหว่่างงานที่มี่� ีความท้้าทาย การ
แก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม โดยมีีการแบ่่งปัันความ
รู้้� เป็็นตััวแปรกำำ�กับั ประชากรในการศึึกษา คืือ เจ้้าหน้้าที่่ป้� อ้ งกัันและบรรเทาสาธารณภััย
กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย และใช้้แบบสอบถามเป็็นเครื่่�องมืือการวิิจััย
การรวบรวมข้้อมููลใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างแบบชั้้�นภููมิิ จากเจ้้าหน้้าที่่�ป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััยส่่วนกลางและภููมิิภาค ได้้รัับแบบสอบถามที่่ส� มบููรณ์์กลัับมาจำำ�นวน 379 ชุุด
สถิิติิที่่�ใช้้วิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าสััมประสิิทธิ์์�การถดถอย และใช้้
โปรแกรม Process ทดสอบอิิทธิิพลของตััวแปรกำำ�กัับ ผลการศึึกษา พบว่่า 1) งานที่่�มีี
ความท้้าทายมีีความสััมพัันธ์์ในทางบวกต่่อการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และผลการ
ปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.01 และ 0.001 ตามลำำ�ดัับ
2) การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์มีีความสััมพัันธ์์ในทางบวกต่่อผลการปฏิิบััติิงานเชิิง
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นวััตกรรม อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.001  3) การแบ่่งปัันความรู้้� เป็็นตััวแปร
กำำ�กัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทาย การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และ
ผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่�ร่ ะดัับ 0.01 และ 0.05
คำำ�สำำ�คััญ : งานที่มี่� ีความท้้าทาย; การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์; ผลการปฏิิบัติั งิ านเชิิง
นวััตกรรม; การแบ่่งปัันความรู้้�
Abstract
The objective of this research was to study the relationship between
challenging work, creative problem-solving capacity, and innovation
performance with knowledge sharing as a moderator. The population in
this study are officers from the department of disaster prevention and
mitigation. The questionnaire was used as a research tool. The data was
collected using stratified sampling from central and regional disaster
prevention and mitigation officers. A total of 379 complete questionnaires
were collected. The statistics used for data analysis were frequency,
percentage, regression coefficients, and using the program process to test
the effect of the moderator. The results showed that 1) Challenging work
was positively correlated to creative problem-solving capacity, and
innovative performance with statistical significance at 0.01 and 0.001,
respectively. 2) Creative problem-solving capacity was positively correlated
to innovation performance with statistical significance at the 0.001 level
3) knowledge sharing is a moderator in the relationship between
challenging tasks, creative problem-solving capacity, and innovative
performance with statistically significant at 0.01 and 0.05.
Keywords : Challenging Work; Creative Problem-Solving; Capacity
Innovation Performance; Knowledge Sharing
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บทนำ�
การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพแวดล้้อมในปััจจุบัุ ัน เป็็นกระแสที่่�ส่่งผลกระทบต่่อวิิถีี
การดำำ�เนิินชีีวิิตของทุุกคน การปรัับตััวจึงึ เป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�บุคค
ุ ลและองค์์การต่่าง ๆ
ทั่่�วโลกเผชิิญอยู่่� ส่่งผลให้้ปััจจุบัุ ันเกิิดนวััตกรรมจากการคิิดค้้นมากมาย เพื่่�อส่่งเสริิมต่่อ
การปรัับตััวและยกระดัับผลการปฏิิบััติิงานขององค์์การ ตลอดจนช่่วยพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับผู้้�คนในสัังคม  อย่่างไรก็็ตาม  แนวคิิดการส่่งเสริิมนวััตกรรมและความคิิด
ริิเริ่่ม� สร้้างสรรค์์ได้้แผ่่ขยายไปสู่่�องค์์การต่่าง ๆ และรวมถึึงระบบราชการของประเทศไทย
ซึ่่ง� มีแี นวคิิดการปรัับองค์์การราชการให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่มี่� กี ารเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างรวดเร็็วในปััจจุบัุ นั ตามกรอบแนวทางการปฏิิรููประบบราชการ เพื่่อ� รองรัับไทยแลนด์์
4.0 โดยมีีนวััตกรรมเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จ (สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
ข้้าราชการพลเรืือน, 2560) และช่่วงเวลาต่่อมา พบว่่า การสร้้างนวััตกรรมในหน่่วยงาน
ภาครััฐยัังคงประสบปััญหากัับระบบราชการไทยแบบดั้้�งเดิิมที่่�ขาดความยืืดหยุ่่�น และ
ความคล่่องตััว ยึึดมั่่�นกัับรููปแบบที่่�เป็็นแบบแผน ทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าและไม่่สามารถ
ตอบสนองต่่อความต้้องการของประชาชน จึึงเป็็นประเด็็นที่่นำ� ำ�ไปสู่่�ความท้้าทายในการ
พััฒนาองค์์การราชการของประเทศไทยในอนาคต (สุุเทพ ดีีเยี่่�ยม  และ ณััฏยาณีี 
บุุญทองคำำ�, 2563)
นวััตกรรมและความคิิดสร้้างสรรค์์ เป็็นประเด็็นที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัันและมีี
หลัักฐานอัันเชิิงประจัักษ์์จาก Muñoz-Pascual, Galende, and Curado (2021) ที่่พ� บว่่า
ความคิิดสร้้างสรรค์์ส่ง่ ผลต่่อผลการปฏิิบัติั งิ านนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ที่ยั่่่� ง� ยืืน นอกจากนั้้�น
พบความเกี่่ย� วเนื่่อ� งระหว่่างงานที่่มี� ีความท้้าทาย ความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม จาก
การศึึกษาของ Isaksen (2007) ซึ่่�งพบว่่า ในองค์์การที่่�ประสบความสำำ�เร็็จทางด้้าน
นวััตกรรมและการเปลี่่ย� นแปลง ลัักษณะงานที่่มี� ีความท้้าทายเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่ส� นัับสนุุน
ต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมขององค์์การ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับทฤษฎีอี งค์์ประกอบ
ขององค์์การแห่่งความสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม   (Amabile, 1997) และแนวคิิด
คุุณลัักษณะของงานของ Hackman and Oldham (1980)
การแบ่่งปัันความรู้้� (Knowledge Sharing) เป็็นแนวคิิดหนึ่่�งที่่ทำ� ำ�ให้้บุุคคลสามารถ
ใช้้ความรู้้�ให้้เกิิดประโยชน์์ร่่วมกััน และนำำ�ไปสู่่�การค้้นหาทางออกอย่่างสร้้างสรรค์์
และนวััตกรรมด้้านสิินค้้าและบริิการ และจากการทบทวนการศึึกษาที่่�ผ่่านมา พบว่่า
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การแบ่่ ง ปัั น ความรู้้� เ ป็็ น ปัั จ จัั ย ที่่� มีีความสัั มพัั น ธ์์ ท างบวกกัั บ ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านเชิิ ง
นวััตกรรม (Hu, Horng, & Sun, 2009) และการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ (Carmeli,
Gelbard, & Reiter-Palmon, 2013) ซึ่ง่� ผลการศึึกษามีีความสอดคล้้องกัับแนวคิิดฐาน
ความรู้้�ขององค์์การ (Knowledge-based View : KBV) ที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อศัักยภาพ
ของความรู้้� ซึ่ง่� เป็็นทรััพยากรที่่มี� ีคุุณค่่า ทำำ�ให้้องค์์การสามารถปรัับตััวต่อ่ สภาพแวดล้้อม
ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว ส่ง่ เสริิมต่อ่ นวััตกรรมและสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
(Singh, Gupta, Busso, & Kamboj, 2021) และจากการทบทวนวรรณกรรมที่่�ผ่่านมา
เกี่่�ยวกัับกระบวนการการจััดการความรู้้� พบว่่า มีีหลัักฐานที่่�ระบุุชััดเจนว่่าการแบ่่งปััน
ความรู้้� สามารถเพิ่่�มความสามารถทางนวััตกรรมและความคิิดสร้้างสรรค์์ขององค์์การ
(Carmeli, Gelbard, & Reiter-Palmon, 2013; Hu, Horng, & Sun, 2009) อย่่างไร
ก็็ตามยัังไม่่พบหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ว่่าการแบ่่งปัันความรู้้� สามารถกำำ�กัับความสััมพัันธ์์
ระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทาย (Challenging Work) การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์
(Creative Problem-Solving Capacity) และผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม 
(Innovation Performance)
ดัังนั้้�น จากประเด็็นปััญหาและความสำำ�คััญดัังข้้างต้้น จึึงเป็็นที่่�มาของการศึึกษา
โดยมุ่่�งเน้้นจากแนวคิิดที่่�องค์์การราชการต้้องการยกระดัับสู่่�การพััฒนานวััตกรรมการ
ศึึกษานี้้�จึึงมีีกรอบการศึึกษาโดยการบููรณาการแนวคิิดคุุณลัักษณะของงาน Hackman
and Oldham (1980) แนวคิิดฐานความรู้้�ขององค์์การ และทฤษฎีีองค์์ประกอบของ
องค์์การแห่่งความสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม (Amabile, 1997) เป็็นพื้้�นฐานในการศึึกษา
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทาย การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และผลการ
ปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม  โดยมีีการแบ่่งปัันความรู้้� เป็็นตััวแปรกำำ�กัับ ดำำ�เนิินการเก็็บ
ข้้อมููลจากเจ้้าหน้้าที่ป้่� อ้ งกัันและบรรเทาสาธารณภััย กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
สัังกััดกระทรวงมหาดไทย ซึ่่�งเป็็นองค์์การราชการที่่�มีีลัักษณะงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ป้้องกัันบรรเทา และฟื้้�นฟููสาธารณภััยของประชาชน โดยมีีวััตถุุประสงค์์การศึึกษาเพื่่�อ
ต่่อยอดองค์์ความรู้้�ในแนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เป็็นพื้้�นฐาน ตลอดจนให้้ข้้อเสนอแนะในเชิิง
พััฒนาเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การยกระดัับองค์์การราชการให้้เป็็นองค์์การแห่่งนวััตกรรมที่่�มีี
สมรรถนะสููงและความทัันสมััยที่่�จะส่่งเสริิมต่่อความสำำ�เร็็จตามแนวคิิดระบบราชการ
เพื่่�อรองรัับไทยแลนด์์ 4.0
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วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลของงานที่่�มีีความท้้าทายต่่อการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์
และผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม
2. เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลของการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ต่่อผลการปฏิิบััติิงานเชิิง
นวััตกรรม 
3. เพื่่�อศึึกษาอิิทธิิพลของการแบ่่งปัันความรู้้� ซึ่่�งเป็็นตััวแปรกำำ�กัับความสััมพัันธ์์
ระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทายการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และผลการปฏิิบััติิงานเชิิง
นวััตกรรม
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การทบทวนวรรณกรรม
1. คุุณลัักษณะของงาน (Hackman & Oldham, 1980) ประกอบด้้วย
คุุณลัักษณะของงาน 5 ประการ ดัังนี้้� (Lunenburg, 2011) (1) ความหลากหลายของ
ทัักษะ (Skill Variety) คืือ ระดัับของงานซึ่ง่� ประกอบด้้วย กิิจกรรมของงานที่่แ� ตกต่่างกััน
เพื่่อ� ให้้ผู้้ป� ฏิิบััติงิ านได้้ใช้้ทัักษะและความสามารถที่่�หลากหลาย ซึ่่ง� ส่่งผลให้้ผู้้ป� ฏิิบััติิรู้้�สึกึ
ว่่างานมีีความท้้าทาย ตลอดจนช่่วยลดความเบื่่อ� หน่่ายในการทำำ�งานแบบเดิิม และพััฒนา
ความสามารถของผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้สููงขึ้้�น   (2) ความเด่่นชััดของงาน (Task Identity)
(3) ความสำำ�คััญของงาน (Task Significance) (4) ความมีีอิิสระในการตััดสิินใจในงาน
(Autonomy) (5) ผลสะท้้อนจากงาน (Feedback from the Job Itself) กล่่าวโดย
สรุุป องค์์การต่่าง ๆ สามารถนำำ�แนวคิิดนี้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการออกแบบงานให้้งานของ
ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านมีีคุุณลัักษณะของงาน 5 ประการ จะสามารถส่่งผลต่่อสภาวะทางจิิตใจของ
ผู้้�ปฏิิบััติิงานและผลลััพธ์์การทำำ�งานที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นในระดัับบุุคคล เช่่น  เกิิดแรงจููงใจในงานที่่�
สููงขึ้้�น ผู้้�ปฏิิบััติิงานมีีความพึึงพอใจในงานที่่�มากขึ้้�น และสามารถสร้้างผลงานที่่�มีี
ประสิิทธิิผลให้้กัับองค์์การ
2. ทฤษฎีี องค์์ ประกอบขององค์์ การแห่่ งความสร้้ างสรรค์์ และนวัั ตกรรม
(Amabile, 1997) เป็็นทฤษฎีีที่่�มีีการบููรณาการแนวคิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ในระดัับ
บุุคคลร่่วมกัับสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน โดยมีีแนวคิิดพื้้�นฐานว่่าสภาพแวดล้้อมใน
การทำำ�งานสามารถส่่งผลกระทบต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์ในระดัับบุุคคลและกลุ่่�ม  และ
เช่่นเดีียวกัันความคิิดสร้้างสรรค์์เป็็นพื้้�นฐานแรกที่่�สำำ�คััญของนวััตกรรมภายในองค์์การ

ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความท้าทาย การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม
โดยมีการแบ่งปันความรู้ เป็นตัวแปรกำ�กับ

Relationship Between Challenging Work, Creative Problem-Solving Capacity, and
Innovation Performance, With Knowledge Sharing as a Moderator

ซึ่ง่� สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานหรืือส่่วนประกอบขององค์์การแห่่งความสร้้างสรรค์์และ
นวััตกรรม ประกอบด้้วย 3 ส่่วนประกอบ ดัังนี้้� 1) ทรััพยากร (Resource) เป็็นทรััพยากร
ต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยสนัับสนุุนต่่อนวััตกรรม  เช่่น งบประมาณและเวลา อุุปกรณ์์ เครื่่�องมืือ
วััตถุุดิิบ บุุคลากรที่่�เชี่่�ยวชาญ เป็็นต้้น 2) การจููงใจขององค์์การ (Organizational
Motivation) ประเด็็นนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์การควรให้้การสนัับสนุุนความคิิดสร้้างสรรค์์
และนวััตกรรมในทุุกระดัับการจััดการ โดยผู้้�บริิหารระดัับสููงจะต้้องให้้ความสำำ�คััญต่่อ
นวััตกรรมอย่่างจริิงจััง และใช้้การสื่่�อสารองค์์การ ตลอดจนแปลงแนวคิิดการมุ่่�งเน้้น
นวััตกรรมลงสู่่�กลยุุทธ์แ์ ละวิิสัยั ทััศน์อ์ งค์์การ เพื่่อ� ให้้สมาชิิกขององค์์การเกิิดการรัับรู้้แ� ละ
ปรัับพฤติิกรรมและผลการปฏิิบัติั งิ านให้้สอดคล้้องกัับความคาดหวัังขององค์์การ 3) แนว
ปฏิิบััติิทางการบริิหาร (Management Practices) องค์์ประกอบนี้้�ได้้ให้้ข้้อเสนอ
แนะแนวปฏิิบััติิทางการบริิหารที่่�ส่่งเสริิมต่่อความสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม  เช่่น การ
ให้้การศึึกษาผู้้�จััดการทุุกระดัับเพื่่�อให้้เข้้าใจในประเด็็นการสร้้างแรงจููงใจในการทำำ�งาน
มีีการจ่่ายค่่าตอบแทน หรืือสิ่่�งรางวััลเพื่่�อส่่งเสริิมต่่อการพััฒนาความสร้้างสรรค์์และ
นวััตกรรม  บริิหารงานโดยให้้ความสำำ�คััญต่่อการออกแบบงานให้้มีีความท้้าทายต่่อ
ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน บริิหารงานด้้วยการแสดงความมุ่่�งมั่่น� สู่่�นวััตกรรม เน้้นแนวคิิดใหม่่ และรวม
ถึึงการจััดสรรทรััพยากรและเวลาให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงาน เป็็นต้้น
3. แนวคิิดฐานความรู้้�ขององค์์การ (Knowledge-based View : KBV) เป็็น
ทฤษฎีที่ี ใ่� ห้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อศัักยภาพของความรู้้ที่� มี่� อี ยู่่�ในผู้้ป� ฏิิบัติั งิ าน โดยทรััพยากรความ
รู้้เ� ป็็นกุุญแจสำำ�คัญ
ั ที่ทำ่� ำ�ให้้องค์์การสามารถบรรลุุผลลััพธ์ต์ ามที่่อ� งค์์การปรารถนา ส่่งเสริิม
ต่่อการสร้้างนวััตกรรมและการปรัับตััวต่่อสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
และสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันให้้กัับองค์์การ (Singh, Gupta, Busso, &
Kamboj, 2021) จากการทบทวนงานวิิจััยที่่�ผ่่านมาเกี่่�ยวกัับความรู้้�ของ Costa &
Monteiro (2016) ซึ่ง่� ได้้ศึึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบจำำ�นวน 45 ชิ้้น�
พบว่่า กระบวนการของการจััดการความรู้้�ที่่�สนัับสนุุนต่่อนวััตกรรมประกอบด้้วย 6 ขั้้�น
ตอน 1) การแสวงหาความรู้้� 2) การแบ่่งปัันความรู้้� 3) การประมวลความรู้้� 4) การ
จััดเก็็บความรู้้� 5) การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้� และ 6) การสร้้างความรู้้� และพบว่่า การแสวงหา
ความรู้้� และการแบ่่งปัันความรู้้�มีีการศึึกษาที่่�มากที่่�สุุดในกระบวนการจััดการความรู้้�
นอกจากนั้้�น พบว่่า มีีหลัักฐานที่่�ระบุุชััดเจนว่่าการแบ่่งปัันความรู้้� สามารถเพิ่่�มความ
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Gupta, Busso, & Kamboj, 2021) จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาเกี่ ย วกั บ ความรู ้ ข อง Costa &
Monteiro )2016( ซึ่งได้ศกึ ษาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจานวน 45 ชิน้ พบว่า กระบวนการ
ของการจั
ดการความรู
ท้ ่ี สทนัยาลั
บสนุ
วารสารร่
มพฤกษ์ มหาวิ
ยเกรินกต่ อนวัตกรรมประกอบด้ว ย 6 ขั้นตอน 1) การแสวงหาความรู ้ 2) การ
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แบ่งปั นความรู
้ 3) การประมวลความรู ้ 4) การจัดเก็บความรู ้ 5) การประยุกต์ใช้ความรู ้ และ 6) การสร้าง
ความรู ้ และพบว่า การแสวงหาความรู ้ และการแบ่งปันความรูม้ ีการศึกษาที่มากที่สดุ ในกระบวนการจัดการ
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าการแบ่ขงององค์์
ปั นความรู
่มความสามารถทาง
ของ Hu, Horng,
andขององค์
Sun ก(2009)
ซึ่่�งอพบว่่
า การแบ่่
งปัันความรู้้
�มีีความสัั
มพั(ัน2009
ธ์์ทาง)
นวัตกรรมและความคิ
ดสร้างสรรค์
าร สอดคล้
งกับผลการศึ
กษาของ
Hu, Horng,
& Sun
ิงานเชิิ
ตกรรม บนอกจากนั้้�
ษาของ
Carmeli,
ซึ่งพบว่าบวกกัั
การแบ่บงผลการปฏิิ
ปั นความรู ม้ บัีคัติวามสั
มพังนนวัั
ธ์ทางบวกกั
ผลการปฏิบนตั ิงจากการศึึ
านเชิงนวัตกกรรม
นอกจากนั
น้ จาก
Gelbard,
andGelbard,
Reiter-Palmon
(2013)(2013)
ในพนััในพนั
กงานประจำำ
�อุุตาอุสาหกรรมที่่
การศึกษาของ
Carmeli,
& Reiter-Palmon
กงานประจ
ตสาหกรรมทีแ� ่แตกต่่
ตกต่าางกัั
งกันน
พบว่่างปัการแบ่่
ความรู้้�ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์
ันธ์์ทไขปั
างบวกต่่
พบว่า การแบ่
นความรูงท้ ปัังั้ นภายในและภายนอกองค์
การมีความสัมพักนารมีีความสัั
ธ์ทางบวกต่อมพั
การแก้
ญหาเชิอง
การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์
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กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิ
ดการวิจัยดการวิจัย
การแบ่งปันความรู้
)Knowledge Sharing(

การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์

)Creative Problem-solving
Capacity(
ผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม
)Innovation Performance(

งานที่มีความท้าทาย
(Challenging Work)

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
รู ปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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จากรููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจัยั ได้้มีกี ารบููรณาการจากแนวคิิดคุุณลัักษณะ
ของงานของ Hackman & Oldham (1980) แนวคิิ ดฐานความรู้้� ขององค์์ การ
(Knowledge-based View : KBV) และทฤษฎีีองค์์ประกอบขององค์์การแห่่งความ
สร้้างสรรค์์และนวััตกรรม (Amabile, 1997) เป็็นพื้้�นฐานในการศึึกษา โดยมุ่่�งพิิจารณา
ความสัั มพัั น ธ์์ ร ะหว่่ างงานที่่� มีีความท้้าทาย การแก้้ไขปัั ญหาเชิิ งสร้้างสรรค์์ และ                 
ผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม โดยมีีการแบ่่งปัันความรู้้� เป็็นตััวแปรกำำ�กัับ เพื่่�อพััฒนา
และต่่อยอดองค์์ความรู้้ท� างทฤษฎีแี ละแนวคิิดทางการจััดการ  ตลอดจนให้้ข้้อเสนอแนะ
เพื่่อ� เป็็นแนวทางการประยุุกต์์ใช้้ในองค์์การราชการ เพื่่อ� การยกระดัับประสิิทธิิภาพการ
ดำำ�เนิินงานขององค์์การ และส่่งเสริิมต่่อความสำำ�เร็็จตามนโยบายไทยแลนด์์ 4.0
วิธีการวิจัย
การวิิจัยั นี้้เ� ป็็นการวิิจัยั เชิิงปริิมาณ เก็็บข้้อมููลด้้วยแบบสอบถามเพื่่อ� ประเมิินระดัับ
ความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับงานที่มี่� ีความท้้าทาย การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ ผลการปฏิิบัติั ิ

ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความท้าทาย การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม
โดยมีการแบ่งปันความรู้ เป็นตัวแปรกำ�กับ
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งานเชิิงนวััตกรรม และการแบ่่งปัันความรู้้� โดยประชากรการศึึกษา คืือ เจ้้าหน้้าที่่ป้� อ้ งกััน
และบรรเทาสาธารณภััย กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย สัังกััดกระทรวงมหาดไทย
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 4,351 คน จากรายงานสรุุปข้้อมููลกำำ�ลัังคนของส่่วนราชการกรมป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย (กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย, 2562) และกำำ�หนดขนาด
กลุ่่�มตััวอย่่างตามตารางของ Yamane (1967) จากการคำำ�นวณขนาดของตััวอย่่างสููงสุุด
ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 367 คน ณ ค่่าความคลาดเคลื่่�อน 5% ที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�น 95% การ
เก็็บรวมรวมข้้อมููลใช้้  การสุ่่�มตััวอย่่างแบบชั้้�นภููมิิจากเจ้้าหน้้าที่่�ป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััยในส่่วนกลางและภููมิิภาค และได้้รัับแบบสอบถามที่ส่� มบููรณ์์จำำ�นวน 379 ชุุด
ซึ่่�งมีีขนาดเป็็นไปตามเกณฑ์์ของ Yamane (1967)
เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั เป็็นแบบสอบถาม 2 ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� 1 เป็็นแบบสอบถาม
เกี่่�ยวกัับสถานภาพส่่วนตััวของผู้้�ตอบแบบสอบถาม  ได้้แก่่ เพศ อายุุ และสัังกััดส่่วน
ราชการ และส่่วนที่่� 2 เป็็นแบบสอบถามมาตราส่่วนประมาณค่่าแบบลิิเคิิร์์ท  แบ่่งเป็็น
5 ระดัับ ซึ่่�งเป็็นแบบสอบถามเกี่่�ยวกัับงานที่่�มีีความท้้าทาย ปรัับปรุุงจากแนวคิิดของ
Carmeli, Cohen-Meitar, and Elizur (2007); Fomujang, Wu, and Tassang
(2019); Steen and Schott (2018); Sun, Hu, and Ding (2019) และ ทศพร
บุุญวััชราภััย (2558) จำำ�นวน 6 ข้้อ การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ ปรัับปรุุงจากแนวคิิด
ของ Treffinger (1995) และ Carmeli, Sheaffer, Binyamin, Reiter-Palmon, and
Shimoni (2013) จำำ�นวน 4 ข้้อ ผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรมปรัับปรุุงจากแนวคิิด
ของ Prajogo and Ahmed (2006) และ Hu, Horng, and Sun (2009) จำำ�นวน 5 ข้้อ
และการแบ่่งปัันความรู้้� ปรัับปรุุงจากแนวคิิดของ Almeshal and Aloud (2019) จำำ�นวน 5 ข้้อ
การตรวจสอบความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููล
1. การตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content Validity) โดยเสนอผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ
จำำ�นวน 3 ท่่าน ตรวจสอบความสอดคล้้องของคำำ�ถามและวััตถุุประสงค์์การวิิจััย ตรวจ
สอบความตรงเชิิงเนื้้�อหาและความถููกต้้องในสำำ�นวนภาษาที่่�ใช้้ พบว่่า ค่่าดััชนีีความ
สอดคล้้องระหว่่างข้้อคำำ�ถามมีีค่่าอยู่่�ระหว่่าง 0.67-1.00 ซึ่่�งมีีค่่ามากกว่่า 0.50 ขึ้้�นไป
(Rovinelli & Hambleton, 1976) จึึงอยู่่�ในระดัับยอมรัับได้้
2. การตรวจสอบหาความเชื่่�อมั่่�น (Reliability) ด้้วยการหาค่่าความสอดคล้้อง
ภายในของค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990)
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ผลจากการวิิเคราะห์์ พบว่่า ทุุกตััวแปรมีีค่่ามากกว่่า 0.70 (Hair, Black, Babin,
Anderson, & Tatham, 2006) ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ผลการวิิเคราะห์์ มีีดัังนี้้�
แบบสอบถามงานที่่�มีีความท้้าทาย ค่่าความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.889 การแก้้ไขปััญหาเชิิง
สร้้างสรรค์์ ค่่าความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.902 ผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม ค่่าความ
เชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.820 การแบ่่งปัันความรู้้� ค่่าความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.892
สถิิติที่่ิ �ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ประกอบด้้วย 2 ส่่วน ดัังนี้้� 1) สถิิติิเชิิงพรรณนา
วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม จำำ�แนกตามปััจจััยส่่วนบุุคคล คืือ ค่่า
ความถี่่� และร้้อยละ 2) สถิิติิทดสอบสมมติิฐาน คืือ ค่่าสััมประสิิทธิ์์�การถดถอย
(Regression Coefficient) และทดสอบอิิทธิิพลตััวแปรกำำ�กัับด้้วยโปรแกรม Process
(Hayes & Rockwood, 2020)
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ผลการวิจัย
1. ข้้อมููลคุุณลัักษณะของผู้้�ตอบแบบสอบถาม เจ้้าหน้้าที่่�ป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััย กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย มีีจำำ�นวน 379 คน เพศชายจำำ�นวน
264 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 69.66 และเพศหญิิงจำำ�นวน 115 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 30.34
จำำ�แนกตามอายุุ พบว่่า อายุุไม่่เกิิน 30 ปีี มีีจำำ�นวน 57 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 15.04 อายุุ
ระหว่่าง 31-40 ปีี มีีจำำ�นวน 122 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 32.19  อายุุระหว่่าง 41-50 ปีี มีี
จำำ�นวน 139 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 36.68 อายุุมากกว่่า 50 ปีี ขึ้้�นไป มีีจำำ�นวน 61 คน คิิด
เป็็นร้้อยละ 16.09 จำำ�แนกตามสัังกััดส่่วนราชการ ส่่วนกลาง มีีจำำ�นวน 170 คน คิิดเป็็น
ร้้อยละ 44.85 ส่่วนภููมิิภาค มีีจำำ�นวน 209 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 55.15
ระดัับความคิิดเห็็นของเจ้้าหน้้าที่่�ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยที่่�มีีต่่องานที่่�มีี
ความท้้าทาย การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ ผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม และการ
แบ่่งปัันความรู้้� เมื่่�อพิิจารณาจากค่่าเฉลี่่�ย อยู่่�ในระดัับมากทุุกตััวแปร และสามารถจััด
อัันดัับตามค่่าเฉลี่่�ยจากมากไปน้้อย ดัังนี้้ คืื
� อ งานที่่�มีีความท้้าทาย ( X = 4.153) การ
แก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ ( X = 4.044 ) ผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม ( X =4.010)
และการแบ่่งปัันความรู้้� ( X = 4.186)
2. ผลการวิิเคราะห์์สััมประสิิทธิ์์�การถดถอยและอิิทธิิพลของตััวแปรกำำ�กัับ ด้้วย
โปรแกรม Process ตามแนวคิิดของ Hayes and Rockwood (2020) ที่ร่� ะดัับนััยสำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05
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ตารางที่่� 1 การวิิเคราะห์์สััมประสิิทธิ์์�การถดถอย (Regression Coefficient) ระหว่่าง
งานที่มี่� ีความท้้าทาย การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ โดยมีีการแบ่่งปัันความ
รู้้�เป็็นตััวแปรกำำ�กัับ
ตััวแปรต้้น

Creative Problem-Solving Capacity
Coefficient
S.E.
t
p-value
-1.769
1.123
-1.575
0.116
0.904
0.275
3.279
0.001**
1.229
0.280
4.382
0.000***
-0.176
0.067
-2.612
0.009**

Constant
Challenging Work
Knowledge Sharing
Challenging Work x
Knowledge Sharing
R
0.613
R2
0.376
2
R Change
0.011
p-value
0.009**
* คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .05 ** คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .01
และ *** คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .001

จากการวิิเคราะห์์ผลตารางที่่� 1 พบว่่า งานที่่�มีีความท้้าทายมีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อ
การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ (Coefficient =0.904, p<0.01) และการแบ่่งปัันความ
รู้้มี� ีอิิทธิิพลทางบวกต่่อการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ (Coefficient =1.229, p<0.001)
และเมื่่�อพิิจารณาอิิทธิิพลการกำำ�กัับ พบว่่า การแบ่่งปัันความรู้้� มีีอิิทธิิพลกำำ�กัับความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทายกัับการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ (Coefficient
=-0.176, p<0.01) และมีีค่่า R2 Change = 0.011 ที่่�ระดัับ p<0.01

รููปภาพที่่� 2 ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างงานที่่มี� ีความท้้าทายกัับการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์
โดยมีีค่่ า ตัั ว แปรกำำ�กัั บ หรืือการแบ่่ ง ปัั น ความรู้้� 3 ระดัั บ  คืือระดัั บ ต่ำำ�� 
ปานกลาง และสููง
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จากรููปภาพที่่� 2 สามารถอธิิบายได้้ว่่า การแบ่่งปัันความรู้้� 3 ระดัับ คืือ ระดัับต่ำำ�� 
ปานกลาง และสููง จากกราฟทั้้�ง 3 ระดัับ พบว่่า งานที่่�มีีความท้้าทายมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกต่่อการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และจากการวิิเคราะห์์อิทิ ธิิพลการกำำ�กับั อย่่าง
มีีเงื่อ่� นไข ตามวิิธีี Pick-a-Point พบว่่า ที่ก่� ารแบ่่งปัันความรู้้ร� ะดัับต่ำำ�� งานที่่มี� ีความท้้าทาย
มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกต่่อการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ (Effect = 0.260, p<0.001)
การแบ่่งปัันความรู้้�ระดัับปานกลาง (Effect = 0.166, p<0.001) และการแบ่่งปัันความ
รู้้�ระดัับสููง (Effect = 0.073, p>0.05) ซึ่่�งเป็็นจุุดเดีียวที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ อย่่างไร
ก็็ตามการวิิเคราะห์์อิิทธิิพลการกำำ�กัับอย่่างมีีเงื่่�อนไข ตามวิิธีี  pick-a-point เป็็นการ
วิิเคราะห์์เป็็นจุุด ดัังนั้้�น จึึงอาจพบบางจุุดที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิได้้ (มนตรีี พิิริิยะกุุล,
2562)
ตารางที่่� 2 การวิิเคราะห์์สััมประสิิทธิ์์�การถดถอย (Regression Coefficient) ระหว่่าง
งานที่่�มีีความท้้าทายกัับผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม  โดยมีีการแบ่่งปััน
ความรู้้�เป็็นตััวแปรกำำ�กัับ
ตััวแปรต้้น

11

Constant
Challenging Work
Knowledge Sharing
Challenging Work x
Knowledge Sharing
R
R2
R2 Change
p-value

Coefficient
-2.451
0.996
1.293
-0.176

Innovation Performance
S.E.
t
1.150
-2.131
0.282
3.528
0.287
4.505
0.069
-2.555

p-value
0.033*
0.000***
0.000***
0.011*

0.672
0.451
0.009
0.011*

* คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .05 ** คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .01
และ *** คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .001

จากการวิิเคราะห์์ผลตารางที่่� 2 พบว่่า งานที่่�มีีความท้้าทายมีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อ
ผลการปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรม (Coefficient =0.996, p<0.001) และการแบ่่งปัันความ
รู้้มี� ีอิิทธิิพลทางบวกต่่อผลการปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรม (Coefficient =1.293, p<0.001)
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และเมื่่�อพิิจารณาอิิทธิิพลการกำำ�กัับพบว่่าการแบ่่งปัันความรู้้� มีีอิิทธิิพลกำำ�กัับความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทายกัับผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม  (Coefficient
=-0.176, p<0.05) และมีีค่่า R2 Change = 0.009 ที่่�ระดัับ p<0.05

รููปภาพที่่� 3 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทายกัับผลการปฏิิบััติิงานเชิิง
นวััตกรรม โดยมีีค่่าตััวแปรกำำ�กัับหรืือการแบ่่งปัันความรู้้� 3 ระดัับ คืือ
ระดัับต่ำำ�� ปานกลาง และสููง
จากรููปภาพที่่� 3 สามารถอธิิบายได้้ว่่า การแบ่่งปัันความรู้้� 3 ระดัับ คืือ ระดัับต่ำำ�� 
ปานกลาง และสููง จากกราฟทั้้�ง 3 ระดัับ พบว่่า งานที่่�มีีความท้้าทายมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกกัับผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม และจากการวิิเคราะห์์อิิทธิิพลการกำำ�กัับ
อย่่างมีีเงื่่�อนไข ตามวิิธีี  pick-a-point พบว่่า การแบ่่งปัันความรู้้�เมื่่�อมีีการแบ่่งจุุด
วิิเคราะห์์ออกเป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับต่ำำ�� ปานกลาง และสููง ทุุกจุุดวิิเคราะห์์ พบว่่า มีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติ ดั
ิ งั นี้้� การแบ่่งปัันความรู้้ร� ะดัับต่ำำ�� งานที่่มี� ีความท้้าทายมีีความสััมพันั ธ์์
ทางบวกต่่อผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม (Effect = 0.350, p<0.001) การแบ่่งปััน
ความรู้้�ระดัับปานกลาง (Effect = 0.257, p<0.001) และการแบ่่งปัันความรู้้�ระดัับสููง
(Effect = 0.163, p<0.05) (มนตรีี พิิริิยะกุุล, 2562)
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ตารางที่่� 3 การวิิเคราะห์์สััมประสิิทธิ์์�การถดถอย (Regression Coefficient) ระหว่่าง
การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์กับั ผลการปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรม โดยมีกี าร
แบ่่งปัันความรู้้�เป็็นตััวแปรกำำ�กัับ
ตััวแปรต้้น

Coefficient
Constant
-1.788
Creative Problem-Solving Capacity
1.057
Knowledge Sharing
0.875
Creative Problem-Solving Capacity
-0.125
x Knowledge Sharing
R
R2
2
R Change
p-value

Innovation Performance
S.E.
t
p-value
0.973
-1.837
0.066
0.247
4.264
0.000***
0.239
3.660
0.000***
0.059
-2.120
0.034*
0.746
0.557
0.005
0.034*

* คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .05 ** คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .01
และ *** คืือ ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .001

11

จากการวิิเคราะห์์ผลตารางที่่� 3 พบว่่า การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์มีีอิิทธิิพล
ทางบวกต่่อผลการปฏิิบััติงิ านเชิิงนวััตกรรม (Coefficient =1.057, p<0.001) และการ
แบ่่งปัันความรู้้�มีีอิิทธิิพลทางบวกต่่อผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม  (Coefficient
=0.875, p<0.001) และเมื่่�อพิิจารณาอิิทธิิพลการกำำ�กัับ พบว่่า การแบ่่งปัันความรู้้�มีี
อิิทธิิพลกำำ�กับั ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์กับั ผลการปฏิิบัติั งิ าน
เชิิงนวััตกรรม (Coefficient =-0.125, p<0.05) และมีีค่่า R2 Change = 0.005 ที่่�ระดัับ
p<0.05

รููปภาพที่่� 4 ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์กับั ผลการปฏิิบัติั งิ าน
เชิิงนวััตกรรม โดยมีีค่่าตััวแปรกำำ�กัับหรืือการแบ่่งปัันความรู้้� 3 ระดัับ คืือ
ระดัับต่ำำ�� ปานกลาง และสููง

ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความท้าทาย การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม
โดยมีการแบ่งปันความรู้ เป็นตัวแปรกำ�กับ
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จากภาพที่่� 4 สามารถอธิิบายได้้ว่่า การแบ่่งปัันความรู้้� 3 ระดัับ คืือ ระดัับต่ำำ�� 
ปานกลาง และสููง จากกราฟทั้้�ง 3 ระดัับ พบว่่า การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์มีีความ
สััมพัันธ์์ทางบวกกัับผลการปฏิิบัติั ิงานเชิิงนวััตกรรม และจากการวิิเคราะห์์อิิทธิิพลการ
กำำ�กัับอย่่างมีีเงื่่�อนไขตามวิิธีี  pick-a-point พบว่่า การแบ่่งปัันความรู้้�เมื่่�อมีีการแบ่่งจุุด
วิิเคราะห์์เป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับต่ำำ�� ปานกลาง และสููง ทุุกจุุดวิิเคราะห์์ พบว่่า มีีนััยสำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติ ดั
ิ งั นี้้� การแบ่่งปัันความรู้้ร� ะดัับต่ำำ�� การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์มีีความสััมพันั ธ์์
ทางบวกต่่อผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม (Effect = 0.599, p<0.001) การแบ่่งปััน
ความรู้้�ระดัับปานกลาง (Effect = 0.533, p<0.001) และการแบ่่งปัันความรู้้�ระดัับสููง
(Effect = 0.466, p<0.001) (มนตรีี พิิริิยะกุุล, 2562)
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
ตารางที่่� 4 สรุุปผลการทดสอบสมมติิฐาน
สมมติิฐาน
ผลทดสอบ
สมมติิฐานที่่� 1: งานที่่�มีีความท้้าทายมีีความสััมพัันธ์์ในทางบวกการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ ยอมรัับ
สมมติิฐานที่่� 2: งานที่่มี� ีความท้้าทายมีีความสััมพันั ธ์์ในทางบวกต่่อผลการปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรม  ยอมรัับ
สมมติิฐานที่่� 3: การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์มีีความสััมพัันธ์์ในทางบวกผลการปฏิิบััติิงาน
ยอมรัับ
เชิิงนวััตกรรม
สมมติิฐานที่่� 4: การแบ่่งปัันความรู้้�เป็็นตััวแปรกำำ�กัับระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทาย และการ
ยอมรัับ
แก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์
สมมติิฐานที่่� 5: การแบ่่งปัันความรู้้�เป็็นตััวแปรกำำ�กัับระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทาย และผลการ ยอมรัับ
ปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม
สมมติิฐานที่่� 6: การแบ่่งปัันความรู้้�เป็็นตััวแปรกำำ�กัับระหว่่างการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์
ยอมรัับ
และผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม

การอภิปรายผลการวิจัย
1.	อิิทธิิพลของงานที่่�มีีความท้้าทายต่่อการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์และผล
การปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม
จากผลการวิิจััย พบว่่า งานที่่�มีีความท้้าทาย มีีความสััมพัันธ์์ในทางบวกต่่อการ
แก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์และผลการปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรม สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ
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Hackman and Oldham (1980) ที่่�อธิิบายว่่า คุุณลัักษณะของงานที่่�ดีีสามารถส่่งผล
ต่่อสภาวะทางจิิตใจของผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านและผลลััพธ์ก์ ารทำำ�งานที่ดีียิ่่
่� ง� ขึ้้น� ในระดัับบุุคคล เช่่น  
เกิิดแรงจููงใจในงานที่่�สููงขึ้้�น ผู้้�ปฏิิบัติั ิงานมีีความพึึงพอใจในงานที่่�มากขึ้้�น และสามารถ
สร้้างผลงานที่มี่� ปี ระสิิทธิิผลให้้กัับองค์์การ คุุณลัักษณะของงานประกอบด้้วย 5 ประการ
ดัังนี้้� 1) ความหลากหลายของทัักษะ เป็็นประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับลัักษณะงานที่่�
มีีความ ท้้าทาย เนื่่อ� งจากเมื่่อ� ผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านต้้องใช้้ทัักษะและความสามารถที่่ห� ลากหลาย
ในการทำำ�งาน จะส่่งผลให้้เกิิดความรู้้สึ� กึ ว่่างานเหล่่านั้้�นมีีความท้้าทาย และประสบการณ์์
ที่่�ได้้รัับจากงานนั้้�นมีีความหมายต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงาน ตลอดจนส่่งเสริิมต่่อการพััฒนาความ
สามารถของผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้สููงขึ้้�น 2) ความเด่่นชััดของงาน 3) ความสำำ�คััญของงาน
4) ความมีีอิิสระในการตััดสิินใจในงาน 5) ผลสะท้้อนกลัับจากงาน (Lunenburg, 2011)
ดัังนั้้�น จากแรงจููงในภายในอัันเกิิดขึ้้�นจากคุุณลัักษณะงานที่่�ดีีจะทำำ�ให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานมีี
พฤติิกรรมในการทำำ�งานที่่ดีี� และช่่วยยกระดัับผลการปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตามที่อ่� งค์์การ
คาดหวััง สอดคล้้องกัับการศึึกษานี้้�ที่่�ผลลััพธ์์ คืือ การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์และผล
การปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรม และจากการทบทวนงานวิิจัยั ที่ผ่่� า่ นมา พบความเกี่่ย� วเนื่่อ� ง
ระหว่่างงานที่่�มีีความท้้าทายกัับพฤติิกรรมความคิิดสร้้างสรรค์์ และผลการปฏิิบััติิงาน
เชิิงสร้้างสรรค์์ให้้กัับองค์์การ (Amabile, Conti, Coon, Lazenby,  & Herron, 1996;
Carmeli, Gelbard, & Reiter Palmon, 2013) การศึึกษานี้้จึ� ึงต่่อยอดองค์์ความรู้้�ด้้วย
การศึึกษาเฉพาะเจาะจงลงไปที่่�อิิทธิิพลของงานที่่มี� ีความท้้าทายที่่มี� ีต่่อการแก้้ไขปััญหา
เชิิงสร้้างสรรค์์ และพบผลการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องและเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันของ
Amabile, Conti, Coon, Lazenby,  & Herron (1996) ซึ่่�งมีีการวััดสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งานที่่�สนัับสนุุนต่่อความสร้้างสรรค์์ผลการศึึกษา พบว่่า งานที่่�มีีความท้้าทาย
สามารถส่่งผลในทางบวกต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์ และสอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
Carmeli, Cohen-Meitar, and Elizur  (2007) ที่่พ� บว่่า งานที่มี่� ีความท้้าทายเป็็นกลไก
สำำ�คััญที่่�ส่่งเสริิมต่่อการสร้้างพฤติิกรรมความคิิดสร้้างสรรค์์ของพนัักงานและมีีข้้อเสนอ
แนะที่่�สำำ�คััญจากการศึึกษาของ Sun, Hu, and Ding, (2019) ที่่�พบว่่า ความเครีียดจาก
ความท้้าทายในงานมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญต่่อการกระตุ้้�นความคิิดสร้้างสรรค์์ในการทำำ�งาน
ของพนัักงาน องค์์การและผู้้�บัังคัับบััญชาควรรัักษาระดัับความท้้าทายในงานให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่เ่� หมาะสม และควรให้้การสนัับสนุุนในด้้านต่่าง ๆ ในการทำำ�งาน เช่่น การพััฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความท้าทาย การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม
โดยมีการแบ่งปันความรู้ เป็นตัวแปรกำ�กับ
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และส่่งเสริิมการรัับรู้้คว
� ามสามารถในตนเองของพนัักงาน การบรรเทาความอ่่อนล้้าทาง
อารมณ์์ในที่ทำ่� ำ�งาน การสนัับสนุุนการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการทำำ�งาน และให้้โอกาส
พนัักงานในการเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ ๆ  ตลอดจนให้้คำำ�แนะนำำ�ในเชิิงบวกเพื่่�อสร้้างแรงจููงใจใน
การทำำ�งาน ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการพััฒนาความคิิดสร้้างสรรค์์ในการทำำ�งานให้้กัับพนัักงาน
นอกจากนั้้�น ผลการศึึกษายัังสอดคล้้องกัับทฤษฎีีองค์์ประกอบขององค์์การแห่่ง
ความสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม  (Amabile, 1997) ประกอบด้้วย 3 องค์์ประกอบ คืือ
1) ทรััพยากร 2) การจููงใจขององค์์การ และ3) แนวปฏิิบัติั ทิ างการบริิหาร ซึ่ง่� องค์์ประกอบ
นี้้�ได้้เสนอว่่า การบริิหารงานควรให้้ความสำำ�คััญต่่อการออกแบบงานให้้มีีความท้้าทาย
ต่่อผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านซึ่ง่� มีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุนต่่อนวััตกรรมและความคิิดสร้้างสรรค์์ขององค์์การ
2. อิิทธิิพลของการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ต่่อผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม
จากผลการวิิจััย พบว่่า การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์มีีความสััมพัันธ์์ในทางบวก
ต่่อผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม สอดคล้้องกัับทฤษฎีีองค์์ประกอบขององค์์การแห่่ง
ความสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมของ Amabile (1997) ซึ่่�งเป็็นทฤษฎีีที่่�มีีแนวคิิดพื้้�นฐาน
ว่่าสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานสามารถส่่งผลกระทบต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์ในระดัับ
บุุคคลและกลุ่่�ม และได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความคิิดสร้้างสรรค์์ว่า่ เป็็นพื้้�นฐานแรกที่สำ่� ำ�คัญ
ั
ของนวััตกรรมภายในองค์์การ อย่่างไรก็็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมที่่�ผ่่านมายัังไม่่
ปรากฏผลการศึึกษาโดยตรงระหว่่างการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ที่มี่� ีต่่อผลการปฏิิบัติั ิ
งานเชิิงนวััตกรรม แต่่มีีผลการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องในแนวทางเดีียวกัันของ MuñozPascual, Galende, & Curado  (2021) ซึ่่�งพบว่่า ความคิิดสร้้างสรรค์์ส่่งผลต่่อผลการ
ปฏิิบัติั งิ านนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์ที่ยั่่่� ง� ยืืน สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Mitchell & Walinga
(2017) ที่ก่� ล่่าวว่่า การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์สามารถสร้้างความยั่่�งยืืนในอนาคตให้้
กัับองค์์การ กล่่าวโดยสรุุป ผลการศึึกษานี้้ไ� ด้้ศึึกษาในบริิบทองค์์การราชการ โดยมุ่่�งเน้้น
ศึึกษาไปที่่�การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับบริิบทงานของเจ้้าหน้้าที่่�
ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยที่่�มีีหน้้าที่่�ป้้องกััน บรรเทา และฟื้้�นฟููสาธารณภััยของ
ประชาชน ด้้วยลัักษณะงานดัังกล่่าวจึึงจำำ�เป็็นต้้องทำำ�งานอย่่างรวดเร็็วทันั ต่่อเหตุุการณ์์
เพื่่อ� ให้้เกิิดความช่่วยเหลืือและแก้้ไขปััญหาต่่อผู้้ป� ระสบภััยได้้อย่่างทัันท่่วงทีี และจากผล
การศึึกษานี้้ไ� ด้้ค้้นพบว่่า การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่ส่� ง่ เสริิมต่อ่ ผลการ
ปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรมและก่่อให้้เกิิดการค้้นหาแนวคิิด วิิธีีการ หรืือรููปแบบการทำำ�งาน
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แบบใหม่่ ๆ เพื่่�อช่่วยแก้้ไขปััญหาหรืือบรรเทาภััยแก่่ประชาชน ตลอดจนช่่วยยกระดัับ
ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั ิงานของเจ้้าหน้้าที่่�ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย
3. อิิทธิิพลของการแบ่่งปัันความรู้้� ซึ่่�งเป็็นตััวแปรกำำ�กัับระหว่่างงานที่่�มีีความ
ท้้าทาย การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม
ผลการศึึกษานี้้�ได้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่� พ
่ บว่่า การแบ่่งปัันความรู้้� สามารถเป็็น
ตััวแปรกำำ�กับั ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างงานที่่มี� ีความท้้าทาย การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์
และผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม  ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวคิิดฐานความรู้้�ขององค์์การ
(Knowledge-based View : KBV) โดยทฤษฎีีนี้้ไ� ด้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อศัักยภาพของความ
รู้้�ที่่�มีีอยู่่�ในผู้้�ปฏิิบััติิงานนั้้�นเป็็นทรััพยากรที่่�เป็็นกุุญแจสำำ�คััญซึ่่�งทำำ�ให้้องค์์การสามารถ
บรรลุุผลลััพธ์์ตามที่่�องค์์การปรารถนา ส่่งเสริิมต่่อนวััตกรรมและการปรัับตััวต่่อสภาพ
แวดล้้อมที่เ่� ปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว ตลอดจนสร้้างความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันให้้กัับ
องค์์การ (Singh, Gupta, Busso, & Kamboj, 2021) และจากการทบทวนผลการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมา พบว่่า การแบ่่งปัันความรู้้�มีีความสััมพัันธ์์กัับงานที่่�มีีความท้้าทาย การแก้้ไข
ปัั ญ หาเชิิ ง สร้้างสรรค์์ และผลการปฏิิ บัั ติิ ง านเชิิ ง นวัั ต กรรม จากการศึึ ก ษาของ
Lunenburg (2011) ที่่ศึ� กึ ษาเกี่่ย� วข้้องกัับแรงจููงใจจากคุุณค่่าของงานส่่งผลให้้เกิิดความ
น่่าสนใจและความท้้าทายในงาน และได้้อธิิบายว่่า ความรู้้�และทัักษะเป็็นตััวแปรกำำ�กัับ
หนึ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ัญระหว่่างคุุณลัักษณะของงาน สภาวะทางจิิตใจ และผลลััพธ์์จากการทำำ�งาน
ของแต่่ละบุุคคล และให้้ข้้อเสนอแนะต่่อผู้้นำ� ำ�ว่า่   ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเพิ่่�มพููนความรู้้�
ทัักษะและความสามารถในการทำำ�งานของพนัักงานด้้วยการใช้้การอบรมและพััฒนาเพื่่อ�
ยกระดัับสมรรถนะของพนัักงานให้้เป็็นไปตามที่่�องค์์การคาดหวัังและมีีหลัักฐานใน
แนวทางเดีียวกัันของ Hu, Horng, and Sun (2009) ที่่พ� บว่่า การแบ่่งปัันความรู้้มี� ีความ
สััมพัันธ์์ต่่อผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม และผลจากการศึึกษาของ Carmeli,
Gelbard, and Reiter-Palmon (2013) จากพนัักงานประจำำ�ในอุุตสาหกรรมที่่�
แตกต่่างกััน พบว่่า การแบ่่งปัันความรู้้�ทั้้�งภายในและภายนอกองค์์การมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกต่่อการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์

ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความท้าทาย การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลการปฏิบัติงานเชิงนวัตกรรม
โดยมีการแบ่งปันความรู้ เป็นตัวแปรกำ�กับ

Relationship Between Challenging Work, Creative Problem-Solving Capacity, and
Innovation Performance, With Knowledge Sharing as a Moderator

ประโยชน์์จากการวิิจััย
ประโยชน์์เชิิงทฤษฎีี งานวิิจัยั นี้้เ� กิิดจากการบููรณาการจากโมเดลคุุณลัักษณะของ
งานของ Hackman and Oldham (1980) แนวคิิดฐานความรู้้�ขององค์์การและทฤษฎีี
องค์์ประกอบขององค์์การแห่่งความสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม  (Amabile, 1997)
ผลการศึึกษานี้้พ� บหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ว่า่ การแบ่่งปัันความรู้้ส� ามารถส่่งผลลััพธ์ที่์ สำ่� ำ�คัญ
ั
ต่่อผลการปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรม โดยสามารถกำำ�กับั ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างงานที่่มี� ีความ
ท้้าทาย การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรม  และเมื่่�อ
ระดัับการแบ่่งปัันความรู้้�มีีระดัับที่่�สููงขึ้้�นจะสามารถกำำ�กัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างงานที่่�มีี
ความท้้าทาย การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และผลการปฏิิบััติิงานเชิิงนวััตกรรมให้้มีี
ระดัับที่่�สููงขึ้้�น ผลการศึึกษานี้้�จึึงช่่วยต่่อยอดองค์์ความรู้้�และให้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�
สอดคล้้องกัับทฤษฎีแี ละแนวคิิดดัังกล่่าว และนำำ�ไปสู่่�การให้้ข้้อเสนอแนะในเชิิงประโยชน์์
ทางการจััดการตามประเด็็นที่่�ศึึกษา ดัังนี้้�
ประโยชน์์เชิิงการจััดการ ผลลััพธ์์จากการศึึกษาสามารถประยุุกต์์ใช้้ในองค์์การ
ราชการ ดัังนี้้�
1. การออกแบบงานให้้ลัักษณะงานมีีความท้้าทายเป็็นสิ่่�งที่่�ควรตระหนัักและให้้
ความสำำ�คัญ
ั ในทุุกระดัับการบัังคัับบััญชา ผู้้บั� งั คัับบััญชาในทุุกระดัับชั้้น� สามารถมีีบทบาท
สำำ�คััญในการออกแบบงานที่่�มีีความท้้าทายให้้กัับผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา โดยเลืือกงานที่่�
เหมาะสมเพื่่�อสร้้างความท้้าทายในการทำำ�งาน ตลอดจนให้้การดููแล ช่่วยเหลืือ และ
สนัับสนุุนการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่ข� องผู้้ใ� ต้้บัังคัับบััญชาอย่่างเต็็มที่่� สิ่่ง� เหล่่านี้้จ� ะช่่วยผลัักดัันให้้
ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาทุ่่�มเทและตั้้�งใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้สำำ�เร็็จลุุล่่วงตามที่่�หน่่วยงาน
ปรารถนา และส่่งเสริิมต่อ่ การพััฒนาผลการปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรมขององค์์การโดยรวม
2. องค์์การต่่าง ๆ ควรสร้้างวััฒนธรรมการแบ่่งปัันความรู้้�ระหว่่างกัันทั้้�งภายใน
หน่่วยงานและภายนอกหน่่วยงาน เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� สร้้างเครืือข่่าย
และก่่อให้้เกิิดแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีทั้้�งต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น ซึ่่�งจะมีีส่่วนช่่วยยกระดัับผลการ
ปฏิิบััติิงานขององค์์การร่่วมกััน
3. ส่่งเสริิมต่อ่ การเป็็นองค์์การแห่่งนวััตกรรม มุ่่�งเน้้นการทำำ�งานที่เ�่ ปิิดรัับต่่อสิ่่ง� ใหม่่ ๆ
สนัับสนุุนการใช้้ความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ในการทำำ�งาน ยอมรัับการเปลี่่�ยนแปลงและ
ความแตกต่่าง และเน้้นการทำำ�งานเชิิงรุุกเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การยกระดัับประสิิทธิิภาพการ
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ดำำ�เนิินงานขององค์์การ ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�จะมีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุนความสำำ�เร็็จตามนโยบาย
ไทยแลนด์์ 4.0
ข้อเสนอแนะเพื่อทำ�การวิจัยในครั้งถัดไป
1. ควรศึึกษาเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับคุุณลัักษณะของงาน ทั้้�ง 5 มิิติิ คืือ ความหลากหลาย
ของทัักษะ ความเด่่นชััดของงาน ความสำำ�คััญของงาน ความมีีอิิสระในการตััดสิินใจใน
งาน และผลสะท้้อนกลัับจากงานเป็็นต้้น เพื่่อ� ให้้ข้้อเสนอแนะการบริิหารงานต่่อผู้้บั� งั คัับ
บััญชาในการออกแบบงานของผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาให้้ส่่งเสริิมต่่อการเป็็นองค์์การราชการ
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ นวััตกรรมและความทัันสมััยตามนโยบายของรััฐบาล
2. การศึึกษานี้้�ได้้ให้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ว่่า การแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์
สามารถส่่งผลต่่อผลการปฏิิบัติั งิ านเชิิงนวััตกรรม ดัังนั้้�น จึึงควรศึึกษาเพิ่่�มเติิม เช่่น ปััจจััย
ที่่�เป็็นสาเหตุุหรืือปััจจััยที่่�เป็็นผลลััพธ์์ของการแก้้ไขปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ เป็็นต้้น
3. ความรู้้� เป็็นทรััพยากรที่สำ่� ำ�คัญ
ั ซึ่ง่� สามารถส่่งผลต่่อการปรัับตััวขององค์์การและ
ส่่งเสริิมต่่อความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันต่่อองค์์การต่่าง ๆ ดัังนั้้�น ประเด็็นการจััดการ
ความรู้้คว
� รได้้รัับการศึึกษาเชิิงลึึกตลอดทั้้�งกระบวนการการจััดการความรู้้ทั้้� ง� การแสวงหา
ความรู้้� การแบ่่งปัันความรู้้� การประมวลความรู้้� การจััดเก็็บความรู้้� การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�
และการสร้้างความรู้้�
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