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อิทธิพลของความไว้วางใจและการแบ่งปันความรู้ในฐานะปัจจัยคั่น
กลางแบบอนุกรม ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาสู่
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิสาหกิจขนาดย่อมของอุตสาหกรรม
ผลิตเซรามิก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Effects of Trust and Knowledge Share as Serial Mediated Variables Correlated 
with the Psychological Capital and the Employees’ Performance of Small Enterprise 
Employees in Thai Ceramic Industries in Bangkok and Bangkok Metropolitan 
Regions

ธัญนันท์ บุญอยู่1  

Thanyanan Boonyoo1 
Received 22 ก.ย. 61 & Retrieved 6 เม.ย. 62

บทคัดย่อ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. ทุนทางจิตวิทยา ความไว้วางใจ การแบ่งปันความรู้ และผลการปฏิบัติ
งานของพนักงาน และ 2. ความไว้วางใจและการแบ่งปันความรู้ที่เป็นปัจจัยค่ันกลางแบบอนุกรมที่เช่ือมโยงทุนทาง
จิตวิทยาสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิสาหกิจขนาดย่อมของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจกับประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
พนักงานวิสาหกิจขนาดย่อมของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 100 คน เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม SmartPLS 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. ทุนทางจิตวิทยา ความไว้วางใจ 
และการแบ่งปันความรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65, 3.59 และ 3.67 ตามล�าดับ แต่ผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 และ 2. ผลการวิเคราะห์
ของปัจจัยคั่นกลางแบบอนุกรมที่เชื่อมโยงทุนทางจิตวิทยาสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า อิทธิพลของความไว้
วางใจและการแบ่งปันความรู้เป็นปัจจัยคั่นกลางแบบอนุกรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาสู่ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธิ์ขอบเขตล่าง เท่ากับ 0.202 และขอบเขตบน เท่ากับ 0.479 ซึ่ง
ผลลัพธ์ของการศึกษาที่แตกต่างกันสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยเจตคติทางจิตใจให้เกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ให้มีประสิทธิภาพต่อในองค์การ

ค�ำส�ำคัญ: ทุนทางจิตวิทยา ความไว้วางใจ การแบ่งปันความรู้ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
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Abstract
  This research aimed to investigate: (1) the psychological capital, trust, knowledge share, and 
employees’ performance; (2) the trust and the knowledge share as serial mediated variables correlated 
with the psychological capital toward the performance in small enterprise employees in Thai Ceramic 
Industries in Bangkok and Bangkok Metropolitan regions. This study is an exploratory qualitative research 
implementing a questionnaire as a research instrument to investigate a sample of 100 small enterprise 
employees in Thai Ceramic Industries. Statistical analyses in this research were percentage, means, 
standard deviations and SmartPLS 2 structural equation program. The research findings revealed that: (1) 
overall, the psychological capital, trust, and knowledge share were statistically averaged at a high level 
with    = 3.65, 3.59, and 3.67 respectively. Whereas the employee performance had a total average at a 
moderate level (    = 3.17). (2) Based on the analysis of the serial mediated variable connecting the 
psychological capital and the employees’ performance, it was found that the findings of lower bounded 
coefficient values of trust and the knowledge share as the serial mediated variables connecting the 
psychological capital and the employee performance were at 0.202 and the upper bound coefficient 
values of them were at 0.479. Therefore, the outcomes of different studies could be established as the 
fundamental job performance, depending on the affective attitude to enhance the human relationship 
efficacy within the organizations. 
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดประกอบกับเป็น
เมืองท่ีมีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และฝีมือเชิงช่าง
สถาปัตยกรรมมากที่สุด เน่ืองจากมีพิพิธภัณฑ์พระที่นั่ง
วิมานเมฆ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พระราชวัง
พญาไท ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎ ตลอดจน 
พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร พิพิธภัณฑ์บ้านเอกะ
นาค และต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ แหล่งศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งมีลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงให้เห็นกันทั่วไปมีความ
งดงามเป็นอย่างมาก เป็นแบบอย่างให้พบเห็นและสามารถ
น�าปรับใช้กับอาคารท่ัวไปได้ดี ใช้ลวดลายแบบขนมปังขิง
ประดับตกแต่งอาคารได้สวยงาม นอกจากน้ีบริเวณเขต
ปริมณฑล อย่างจังหวัดนครปฐม ก็มีอาคารที่มีการประดับ
ตกแต่งลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง คือ เรือนพระธเนศวร 
พระราชวังสนามจันทร์ นั้นเป็นแบบอย่างของลวดลายไม้
ฉลุที่ดีมากในการตกแต่งบ้าน องค์ประกอบเรือนพักอาศัย 

โดยได้รับอิทธิพลจากรูปแบบของลวดลายขนมปังขิง ที่
ก�าลังเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในพระนครใน
ช่วงเวลาในอดีตและในภูมิภาคเหนือ จังหวัดแพร่ มีเรือน
ขนมปังขิงจ�านวนมาก ทั้งเป็นบ้านพักคหบดีเพราะมีไม้สัก
เป็นจ�านวนมาก ได้มีช่างไทย ช่างจีน ช่างญวน เป็นช่าง
ฝีมือประดิษฐ์ลวดลายไม้ฉลุอย่างสวยงามให้พบเห็นอย่าง
แพร่หลาย และน�ามาออกแบบปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัลักษณะ
ของอาคารบ้านเรอืนของผู้คนกลุม่ต่างๆ ในชมุชน กรงุเทพฯ 
ปริมณฑล และจังหวัดแพร่
  ดงันัน้ การศกึษารวบรวมลวดลายไม้ฉลแุบบขนมปัง
ขิงของสกุลช่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดแพร่ จึง
เป็นการศึกษารวบรวมคัดลอกรูปแบบของลวดลายไม้ฉลุ
แบบขนมปังขิง ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเผยแพร่
และสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกเหนือจากเป็น 
การเก็บรวบรวมหลักฐานก่อนการเส่ือมสภาพของอาคาร
หรือถูกท�าลาย ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่
ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
  1. เพื่อศึกษาทุนทางจิตวิทยา ความไว้วางใจ การ
แบ่งปันความรู ้ และผลการปฏบิตังิานของพนกังานวสิาหกิจ
ขนาดย ่ อมของอุ ตสาหกรรมผ ลิต เซรา มิก ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2. เพื่อศึกษาความไว้วางใจและการแบ่งปันความ
รู ้ที่ เป ็นปัจจัยคั่นกลางแบบอนุกรมท่ีเชื่อมโยงทุนทาง
จิตวิทยาสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิสาหกิจขนาด
ย่อมของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

นิยามศัพท์
  1. ทุนทางจิตวิทยา หมายถึง การที่บุคคลมีทัศนคติ
ทีด่ท่ีีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในการท�างานต่างๆ ให้ส�าเรจ็
ได้ แม้ว่าต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ
ท�างาน อีกทั้งสามารถพัฒนาและปรับปรุงการท�างานให้
เกิดประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง
  2. ความไว้วางใจ หมายถึง การที่บุคคลมีทัศนคติที่
ดีที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ
ร่วมกันในทศิทางบวก และสามารถสร้างความเตม็ใจร่วมกัน
ที่จะกระท�าหรือด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ภายในองค์การให้
ส�าเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การแบ่งปันความรู้ หมายถึง การที่บุคคลน�า
ความรู้ที่เกิดจากทักษะ ประสบการณ์และความช�านาญมา
แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนกันทั่วท้ังองค์การ โดยสามารถ
กระท�าด้วยวาจาหรือเสนอแนะ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้
ทีส่ามารถน�าทรพัยากรทีม่อียูม่าใช้ให้เกดิคณุค่าแก่องค์การ
  4.  ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หมายถึง การที่
บุคคลมีพฤติกรรมที่สามารถน�าทรัพยากรภายในองค์การ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินงานและสามารถสร้าง
ให้เกิดผลลัพธ์ไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีองค์การ
ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  5. พนักงานวิสาหกิจขนาดย่อมของอุตสาหกรรม
เซรามิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง 
พนกังานทีป่ฏบิตังิานในวสิาหกิจขนาดย่อมของอตุสาหกรรม 
เซรามิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีจ�านวน
ทั้งสิ้น 163 คน

สมมติฐานการวิจัย 
  สมมตฐิานที ่ 1 (H1) ทนุทางจติวทิยามอีทิธพิลต่อ
ความไว้วางใจ
  สมมตฐิานที ่ 2 (H2) ทนุทางจติวทิยามอีทิธพิลต่อผล
การปฏบิตังิานของพนกังาน
  สมมตฐิานที ่ 3 (H3) ความไว้วางใจมอีทิธพิลต่อการ
แบ่งปันความรู้
  สมมตฐิานที ่ 4 (H4) การแบ่งปันความรูม้อีทิธพิลต่อ
ผลการปฏบิตังิานของพนกังาน
  สมมตฐิานที ่ 5 (H5) ความไว้วางใจและการแบ่งปัน
ความรู้เป็นปัจจัยคั่นกลางแบบอนุกรมท่ีเชื่อมโยงทุนทาง
จติวทิยาสู่ผลการปฏบิตังิานของพนกังาน

ทบทวนวรรณกรรม และงานวจัิยทีเ่ก่ียวข้อง
  การวิจัยครั้งนี้อยู ่บนพื้นฐานของทฤษฎีทุนทาง
สังคมและทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมที่เป็นการปฏิสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างระหว่างกลุ ่มและบุคคลที่ก ่อรูปขึ้นและ
เช่ือมโยงกันเป็นหน่วยเครือข่ายที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจ 
(Alawiyah & Held, 2015 : 352) และบริบทการเรียนรู้
ทางสังคมที่สามารถก�าหนดศักยภาพทางสภาวะทางจิตใจ
ในเชิงบวกที่สร้างกระบวนทัศน์การแลกเปล่ียนทางความรู้
ได้อย่างชัดเจน (Deaton, 2015 : 4) และก่อให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่องค์การก�าหนดไว้ และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ท�าการสรุปไว้ดังนี้
  ทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital--PC) 
ถือเป็นศาสตร์และพฤติกรรมแห่งประสบการณ์เชิงบวก
ด้านจิตใจที่เป็นรากฐานจากการเคล่ือนไหวเชิงจิตวิทยา
ของบุคคลและองค์การ (Nafei, 2015: 250) ที่ประยุกต์ใช้
จุดแข็งในเชิงบวกด้านทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดขีดความ
สามารถทางจิตวิทยาที่พัฒนาและจัดการกระบวนการ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Nemati (2015: 733) 
ได้ศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ของทุนทางจิตวิทยา พบว่า 
ทุนทางจิตวิทยาเป ็นพฤติกรรมทางด ้านจิตใจที่มีผล
โดยตรงต่อความไว้วางใจของพนักงาน โดยพฤติกรรมของ
บุคคลจะกระท�าสิ่งใดให้เกิดความส�าเร็จตามเป้าหมายที่
ก�าหนดได้นั้น ต้องอาศัยพฤติกรรมที่เป็นสภาวะด้านจิตใจ
ในเชิงบวกให้เกิดการเรียนรู ้จนน�าไปสู ่สภาวะความไว้
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วางใจและความผูกพันด้านอารมณ์และความมุ ่งม่ันที่
สามารถสร้างกระบวนการท�างานตามท่ีองค์การก�าหนดไว้
ได้ (Maher, Mahmoud & Hefny, 2017 : 208) ส่วน 
Kong et al. (2018: 8) ก็ได้ศึกษาทุนทางจิตวิทยาที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน พบว่า ทุนทาง
จิตวิทยาจะประกอบด้วย ความสามารถในตนเอง การมอง
ในแง่ดี ความคาดหวัง และความยืดหยุ่น โดยองค์ประกอบ
เหล่านี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อทัศนคติและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความพึง
พอใจของพนักงานท่ีจะน�าไปสู่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีต่อองค์การได้เช่นกัน (Kappagoda, Othman & Alwis, 
2014: 143) 
  ความไว้วางใจ (Trust--TR) เป็นการจัดการพฤตกิรรม
ที่เป็นสื่อกลางในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์การ 
ที่สร้างให้เกิดพฤติกรรมความเชื่อมั่นในหลากหลายรูปแบบ 
โดยอาศัยความคาดหวังท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์และ
เจตคติในเชิงบวกของบุคคลที่ท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการ
ขับเคลื่อนจนกลายเป็นความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อ
กัน (Smith, Vogelgesang & Avey, 2009: 231) จนน�าไป
สู่การแลกเปลี่ยนทางความรู้ท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�า
พาให้องค์การประสบความส�าเร็จ โดยหลายองค์การต่าง
มุ่งเน้นการสร้างปทัสถานให้เกิดเป็นความไว้วางใจที่แตก
ต่างกันไป เพื่อให้เกิดกระบวนการแบ่งปันความรู้ที่แตกต่าง
กันไปด้วยเช่นกัน ซึ่ง Abdel, Ashoush & Salama (2017: 
11-13) ได้ศึกษาบทบาทของตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมความ
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สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การได้ (รุ่งรดิศ คงยั่งยืน, 

2560: 151) ซึ่ง Rehman, Ilyas & Asghar (2015: 180) 
ได้ศึกษาการแบ่งปันความรู้ กลยุทธ์การจัดการความรู้และ
ผลการปฏิบัติงานที่มีความรู้เป็นพื้นฐานของการวิจัย โดย
จากการวจิยัพบว่า การแบ่งปันความรู้ถอืเป็นปัจจยัทีส่�าคญั
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โดยองค์การได้สร้างกลยุทธ์การแบ่งปันความรู้ที่สนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ เพื่อรวม
ความรู้ทั่วทั้งองค์การในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานแบบองค์รวมอย่างชัดเจนในการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถน�าไปสู่ผล
การปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน (Nemati, 2015: 735) 
  ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Employee Per-
formance--EP) เป็นผลลัพธ์ทีส่ะท้อนถงึความสามารถของ
องค์การในการบรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ และเป็นการขบัเคล่ือน
ทรัพยากรที่อยู่ภายในองค์การให้เกิดเป็นความสามารถใน
การใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่
องค์การ โดยอาศัยปัจจัยน�าเข้าที่ท�าให้เกิดกระบวนการ
จัดการที่น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่องค์การก�าหนดไว้ (Nafei, 2015: 
252) ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมการปฏิบัติงานที่
น�าความรู้ ความสามารถ ทักษะที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลมาส
ร้างให้ประสิทธิภาพของงานในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น
มิติของงานและมิติของข้อมูลตามบริบทของพฤติกรรมทาง
ภาวะแวดล้อมการท�างานของพนักงานที่มีส่วนร่วมในการ
บรรลุเป้าหมายขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม (Za-
mahani, Ghorbani & Rezaei, 2011: 661)

ขอบเขตของการวิจัย
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัย คือ ทุนทางจิตวิทยา ความไว้วางใจ การแบ่งปัน
ความรู้ และ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ พนักงานอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ�านวนทั้งสิ้น 163 คน 
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2561) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ พนักงานของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ�านวน 100 คน และใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sam-
pling) และการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
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Sampling) โดยแบ่งเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 
37 คน สมุทรปราการ จ�านวน 21 คน นนทบุรี จ�านวน 26 
คน นครปฐม จ�านวน 6 คน และสมุทรสาคร จ�านวน 10 
คน
  3.  ขอบเขตพื้นที่การศึกษา คือ อุตสาหกรรมผลิต
เซรามกิในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ประกอบด้วย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม 
และสมุทรสาคร
  4. ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ด�าเนินการใช้ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่
เดือนมกราคม-กันยายน 2561

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู ้วิ จัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณที่มุ่งเน้นสรุปข้อเท็จจริง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
คอื พนกังานอตุสาหกรรมผลติเซรามกิในเขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล มีจ�านวนท้ังสิ้น 163 คน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2561) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
พ นั ก ง า น ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต เ ซ ร า มิ ก ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ�านวน 100 คน โดยใช้
การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของมนตรี  
พิริยะกุล (2553) ซึ่งได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างดังนี้
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 4. ขอบเขตระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
ซ่ึงการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการใชระยะเวลา 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับ ผูวิจัยไดทําการสรุปและสรางกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพ 1 
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วธิีดาํเนินการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณท่ีมุงเนนสรปุขอเท็จจรงิ ประชากร
ท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานอุตสาหกรรมผลิต
เซรามิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
จํานวนท้ังส้ิน 163 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม

, 2561) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงาน
ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต เ ซ ร า มิ ก ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มีจํานวน 100 คน 
โดยใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตาม
แนวคิดของมนตรี  พิริยะกุล (2553) ซ่ึงไดกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางดังนี้ 

 
 

 
 
ซ่ึงการกําหนดขนาดตัวอยางเทากับ 100 

ตัวอยาง  ไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และการสุมตัวอยาง
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยแบงเปน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 37 คน 
สมุทรปราการ จํานวน 21 คน นนทบุรี จํานวน 26 
คน นครปฐม จํานวน 6 คน และสมุทรสาคร 
จํานวน 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปน

ถา จํานวนตัวแปรสมการมาตรวัด ≤ 2 กําหนดใหขนาดตัวอยาง (n) ≥  200 
 จํานวนตัวแปรแฝง      
ถา จํานวนตัวแปรสมการมาตรวัด  3 กําหนดใหขนาดตัวอยาง (n) ≤  100 
 จํานวนตัวแปรแฝง      
ในท่ีนี้ จํานวนตัวแปรสมการมาตรวัด 

= 
19 

= 4.75 
    

 จํานวนตัวแปรแฝง 4     
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ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) และการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยแบ่งเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 
37 คน สมุทรปราการ จ�านวน 21 คน นนทบุรี จ�านวน 26 
คน นครปฐม จ�านวน 6 คน และสมุทรสาคร จ�านวน 10 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ประกอบ
ด้วย ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ ส่วนที่ 2-5 
แบบสอบถามประเมินทุนทางจิตวิทยา ความไว้วางใจ การ
แบ่งปันความรู้ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย

ลักษณะของข้อค�าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตามแบบของ Likert’ Scale (Likert, 1932) การตรวจ
สอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตรวจสอบ
ความเที่ยง เพื่อวัดความสอดคล้องภายในของคุณภาพโดย
รวมของเครื่องมือทั้งฉบับ ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟาจะปรากฏดังตาราง 1
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ตำรำง 2  ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

  ตัวแปร ค่ำควำม อิทธิพล
  (LV) ผันแปร (R2) (Effect) PC TR KS 
 ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  0.639 DE 0.082 0.000 0.758***
 (EP)   IE 0.091 0.333 0.000 
    TE 0.173 0.333 0.758 
 การแบ่งปันความรู้ (KS) 0.192 DE 0.000 0.439*** 0.000 
    IE 0.119 0.000 0.000 
    TE 0.119 0.439 0.000 
 ความไว้วางใจ (TR) 0.074 DE 0.272*** 0.000  N/A 
    IE 0.000 0.000  N/A 
    TE 0.272 0.000  N/A 

หมำยเหตุ: DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, N/A = Not Applicable

ตำรำง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α)

  ตัวแปร ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (α)
 ทุนทางจิตวิทยา (PC)  0.811
 ความไว้วางใจ (TR)  0.768
 การแบ่งปันความรู้ (KS)  0.708
 ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (EP) 0.723

  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
กบักลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นพนักงานของอตุสาหกรรมผลติเซรามกิ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 100 คน 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ คือ 
(1) สถติพิรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และ (2) สถิติการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (SEM) 
โดยการวิเคราะห์ที่ท�าให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าน้อย
ที่สุดและวิเคราะห์ค่าสถิติคราวละหน่ึงส่วนท่ีเรียกว่า 
PLS-SEM (Partial Least Square SEM) ซึ่งใช้โปรแกรม 
SmartPLS 2 (Ringle, Wende & Will, 2005)

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 68 คน 
(ร้อยละ 68.00) มีระดับช่วงอายุ 41-50 ปี จ�านวน 45 คน 
(ร้อยละ 45.00) มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช จ�านวน 51 คน (ร้อยละ 51.00) มีระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี จ�านวน 61 คน 
(ร้อยละ 61.00) และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 5,001-
10,000 บาท จ�านวน 67 คน (ร้อยละ 67.00) 
  2. ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของทุนทาง
จิตวิทยา ความไว้วางใจ การแบ่งปันความรู้ และผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยการแบ่งปันความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (  =3.67, 
SD=0.58) รองลงมาคือ ปัจจัยทุนทางจิตวิทยา (   =3.65, 
SD=0.56) และปัจจัยความไว้วางใจ (   =3.59, SD=0.54) 
และปัจจัยระดับสุดท้ายคือ ปัจจัยผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน (     =3.17, SD=0.96)
  3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วย
โปรแกรม SmartPLS 2 (Ringle, Wende & Will, 2005) 
ซึ่งเป ็นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ ์ตัวแบบสมการ
โครงสร้างของปัจจัยที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ดังตาราง 2

X
X

X

X
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จึงได้ท�าการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างที่แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ
   4.1 การทดสอบความสัมพันธ์ตัวแบบสมการ
โครงสร้างของทุนทางจิตวิทยา (PC) ที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน (EP) ดังภาพ 2
  จากภาพที่ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการ
โครงสร้างทุนทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน พบว่า ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงต่อ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าเท่ากับ 0.438 ซึ่งสูง
กว่า 0.20 ที่เป็นเกณฑ์ขั้นสูง (Chin, 2001) แสดงว่า สิ่งที่ผู้
วิจัยตั้งข้อสงสัยไว้น่าจะเป็นจริง คือ อาจมีตัวแปรอื่นๆ ที่
แฝงซ่อนเร้นถ่ายทอดอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุมายัง
ตัวแปรผลลัพธ์ จึงท�าให้ผู้วิจัยต้องด�าเนินการทดสอบเพื่อ
หาตัวแปรซ่อนเร้นที่ท�าให้ตัวแปรสาเหตุที่เป็นทุนทาง
จิตวิทยามายังตัวแปรผลลัพธ์ที่เป็นผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมาท�าการทดสอบไป
   4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการ
โครงสร้างความไว้วางใจ (TR) และการแบ่งปันความรู้ (KS) 
ที่เป็นปัจจัยค่ันกลางแบบอนุกรมที่เชื่อมโยงอิทธิพลของ
ทุนทางจิตวิทยาสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดังภาพ 3 
โดยภาพนี้ได้ผ่านการปรับปรุงการตัดค่าน�้าหนักของตัวชี้
วัด (Indicator Loading) ที่มีค่าน�้าหนักไม่ถึงเกณฑ์ที่
ยอมรับได้แล้ว คือ มีค่าบวกและมีค่ามากกว่า 0.707 
(มนตรี  พิริยะกุล, 2553) ซึ่งจากภาพ 3 แสดงให้เห็นว่า ตัว
ชี้วัดในส่วนของ TR5 และ KS1 มีค่าเพียง 0.452 และ 
0.540 ตามล�าดับ ผู้วิจัยจึงท�าการตัดค่าน�้าหนักของตัวชี้วัด
ดังกล่าวออก จึงปรากฏดังภาพ 3

  จากตาราง 2 พบว่า ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการ
โครงสร้างของ (1) ปัจจัยที่มีผลโดยรวมต่อผลการปฏิบัติ
งานของพนักงาน (EP) พบว่า ทุนทางจิตวิทยา (PC) และ
การแบ่งปันความรู้ (KS) มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน (EP) มีค่าเท่ากับ 0.082 และ 0.758 ตามล�าดับ 
โดยที่ทุนทางจิตวิทยา (PC) และความไว้วางใจ (TR) มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (EP) มี
ค่าเท่ากับ 0.091 และ 0.333  ตามล�าดับ (2) ปัจจัยที่มีผล
โดยรวมต่อการแบ่งปันความรู้ พบว่า ความไว้วางใจ (TR) มี
อิทธิพลทางตรงต่อการแบ่งปันความรู้ (KS) มีค่าเท่ากับ 
0.439 โดยที่ทุนทางจิตวิทยา (PC) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
การแบ่งปันความรู้ มีค่าเท่ากับ 0.119 และ (3) ปัจจัยที่มี
ผลโดยรวมต่อความไว้วางใจ (TR) พบว่า ทุนทางจิตวิทยา 
(PC) มีอิทธิพลทางตรงต่อความไว้วางใจ (TR) มีค่าเท่ากับ 
0.272
  4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์อิทธิพล
ของความไว้วางใจและการแบ่งปันความรู้ในฐานะปัจจัย
คั่นกลางแบบอนุกรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทุน
ทางจิตวิทยาสู ่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิสาหกิจ
ขนาดย ่ อมของอุ ตสาหกรรมผ ลิต เซรา มิก ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยจะท�าการศึกษา
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบ
เฉพาะทุนทางจิตวิทยากับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เพือ่หาค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 ตวัแบบ ถ้าค่าสมัประสทิธิ์
เส้นทางมีค่าสูงเกินกว่า 0.20 ที่เป็นเกณฑ์ขั้นสูงของ Chin 
(2001) ที่ก�าหนดไว้ แสดงว่า อาจมีตัวแปรอื่นที่เป็นตัวแปร
แฝงซ่อนเร ้นถ่ายทอดอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุและ
ตัวแปรผลลัพธ์ (มนตรี  พิริยะกุล, 2558 : 24) ดังนั้นผู้วิจัย
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จะทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแบบเฉพาะทุนทาง
จิตวิทยากับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อ
หาคาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแบบ ถาคา
สัมประสิทธิ์เสนทางมีคาสูงเกินกวา 0.20 ท่ีเปน
เกณฑข้ันสูงของ Chin (2001) ท่ีกําหนดไว แสดง
วา อาจมีตัวแปรอ่ืนที่เปนตัวแปรแฝงซอนเรน
ถายทอดอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุและตัวแปร

ผลลัพธ (มนตรี  พิริยะกุล, 2558 : 24) ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห
ความสัมพันธตัวแบบสมการโครงสรางท่ีแบง
ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 
 4.1 การทดสอบความสัมพันธตัวแบบ
สมการโครงสรางของทุนทางจิตวิทยา (PC) ท่ีมี
อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (EP) 
ดังภาพ 2 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพ 2 เสนทางความสัมพันธตัวแบบสมการโครงสรางทุนทางจิตวิทยาท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
 
จากภาพที่ 2 เสนทางความสัมพันธตัวแบบสมการ
โครงสรางทุนทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ทุนทางจิตวิทยามี
อิทธิพลทางตรงตอผลการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงาน มีคาเทากับ 0.438 ซ่ึงสูงกวา 0.20 ท่ีเปน
เกณฑข้ันสูง (Chin, 2001) แสดงวา ส่ิงท่ีผูวิจัยตั้ง
ขอสงสัยไวนาจะเปนจริง คือ อาจมีตัวแปรอื่น ๆ 
ท่ีแฝงซอนเรนถายทอดอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ
มายังตัวแปรผลลัพธ จึงทําใหผูวิจัยตอง
ดําเนินการทดสอบเพ่ือหาตัวแปรซอนเรนท่ีทําให
ตัวแปรสาเหตุท่ีเปนทุนทางจิตวิทยามายังตัวแปร
ผลลัพธท่ีเปนผลการปฏิบัติงานของพนักงานมา
ทําการทดสอบไป 

 4.2 การวิเคราะหความสัมพันธตัว
แบบสมการโครงสรางความไววางใจ (TR) และ
การแบงปนความรู (KS) ท่ีเปนปจจัยค่ันกลาง
แบบอนุกรมท่ีเชื่อมโยงอิทธิพลของทุนทาง
จิตวิทยาสูผลการปฏิบัติงานของพนักงานดังภาพ 
3 โดยภาพนี้ ไดผ านการปรับปรุงการตัดค า
น้ําหนักของตัวชี้วัด (Indicator Loading) ท่ีมีคา
น้ําหนักไมถึงเกณฑท่ียอมรับไดแลว คือ มีคาบวก
และมีคามากกวา 0.707 (มนตรี  พิริยะกุล, 2553) 
ซ่ึงจากภาพ 3 แสดงใหเห็นวา ตัวช้ีวัดในสวนของ 
TR5 และ KS1 มีคาเพียง 0.452 และ 0.540 
ตามลําดับ  ผูวิจัยจึงทําการตัดคาน้ํ าหนักของ
ตัวช้ีวัดดังกลาวออก จึงปรากฎดังภาพ 3 

 

ภาพ 2 เส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างทุนทางจิตวิทยาที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ตำรำง 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 สมมติฐำนกำรวิจัย สัมประสิทธิ์เส้นทำง ค่ำ ผลลัพธ์
 (Hypothesis) (Coef.) t-test 

 H1 PC         TR 0.272*** 2.653 สนับสนุน
 H2 PC         EP 0.082 1.394 ไม่สนับสนุน
 H3 TR         KS 0.439*** 5.956 สนับสนุน
 H4 KS         EP 0.758*** 18.029 สนับสนุน

หมำยเหตุ: (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65) (** หมายถึง p-value≤ 0.05 หรือ ค่า t≥1.69)           
              (*** หมายถึง p-value≤ 0.01 หรือ ค่า t ≥ 2.58)

ตำรำง 4 ผลการทดสอบอิทธิพลทางอ้อมเชิงอนุกรมของความไว้วางใจและการแบ่งปันความรู้

  สมมติฐำนกำรวิจัย Effect Boot Boot Boot
  (hypothesis)  SE LLCI ULCI
    
 H5    PC         TR          KS        EP 0.466 0.096 0.279 0.660

ปฏิบัติงานของพนักงานมีค่าลดลง (ภาพ 3) ดังนั้นผลการ
ทดสอบพบว่า ทุนทางจิตวิทยาเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ
ที่มากระตุ้นท�าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเกิดการ
เปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงก็จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
ความไว้วางใจและการแบ่งปันความรู้มาเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง จึงจะท�าให้ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สรุป
ผลการวิเคราะห์ตัวแบบของค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางที่มี
ความแตกต่างกันดังตาราง 3

  จากภาพ 3 เส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการ
โครงสร้าง พบว่า ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงต่อผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่าเท่ากับ 0.082 ซึ่งผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์การตัดสินใจเมื่อท�าการเปรียบเทียบ พบ
ว่า ความสมัพันธ์ของทุนทางจติวิทยาและผลการปฏบิตังิาน
ของพนักงานตามภาพ 2 มีค่าเท่ากับ 0.438 แต่เมื่อมีปัจจัย
คั่นกลางแบบอนุกรมที่ประกอบด้วยปัจจัยความไว้วางใจ
และการแบ่งปันความรู้เข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ จึงท�าให้
เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาและผลการ

 

238 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 3 เสนทางความสัมพันธตัวแบบสมการโครงสรางของปจจัยท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของพนกังาน 
 

 
จากภาพ 3 เสนทางความสัมพันธตัวแบบสมการ
โครงสราง  พบวา  ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพล
ทางตรงตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีคา
เทากับ 0.082 ซ่ึงผลการทดสอบตามเกณฑการ
ตั ด สิน ใ จ เ มื่ อ ทํ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ  พบว า 
ความสัมพันธของทุนทางจิตวิทยาและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตามภาพ 2 มีคาเทากับ 
0.438 แต เมื่อ มีปจจัย ค่ันกลางแบบอนุกรมที่
ประกอบดวยปจจัยความไววางใจและการแบงปน
ความรูเขามาเช่ือมความสัมพันธ จึงทําใหเสนทาง
ความสัมพันธระหวางทุนทางจิตวิทยาและผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมีคาลดลง (ภาพ 3) ดังนั้น
ผลการทดสอบพบวา ทุนทางจิตวิทยาเปนปจจัยท่ี
มีความสําคัญท่ีมากระตุนทําใหผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเกิดการ เป ล่ียนแปลง  แตการ
เปลี่ ยนแปลงก็จํ า เปนตองอาศัยปจจัยความ
ไววางใจและการแบงปนความรูมาเช่ือมโยง
ความสัมพันธอยางตอเนื่อง จึงจะทําใหผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน ผูวิจัยจึงไดสรุปผลการวิเคราะหตัว
แบบของคาสัมประสิทธิ์เสนทางท่ีมีความแตกตาง
กันดังตาราง 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ภาพ 3 เส้นทางความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
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  จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า (1) ทุนทางจิตวิทยามี
อิทธิพลต่อความไว้วางใจ โดยมีค่า t-test เท่ากับ 2.653 
แต่ไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีค่า t-
test เท่ากับ 1.394  (2) ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการ
แบ่งปันความรู้ โดยมีค่า t-test เท่ากับ 5.956 และ (3) การ
แบ่งปันความรู้มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยมีค่า t-test เท่ากับ 18.029
  5. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง
แบบอนุกรมซ่ึงเป็นตัวแปรท่ีเข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งผลการทดสอบ
อิทธิพลทางอ้อมปรากฏดังตาราง 4

  จากตาราง 4 พบว่า ผลการทดสอบอิทธิพลทาง
อ้อมของความไว้วางใจและการแบ่งปันความรู้ท่ีเป็นปัจจัย
คั่นกลางแบบอนุกรมที่ เชื่อมโยงอิทธิพลของทุนทาง
จิตวิทยาสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีค่าผลคูณ
ของสัมประสิทธิ์ขอบเขตล่าง (Boot LLCI) และขอบเขต
บน (Boot ULCI) ที่ช่วงของความเชื่อมั่นไม่คลุม 0 แสดงว่า 
อิทธิพลของความไว้วางใจและการแบ่งปันความรู ้เป็น
ปัจจัยคั่นกลางแบบอนุกรมท่ีเช่ือมโยงอิทธิพลของทุน
ทางจิตวิทยาสู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ของขอบเขตล่างเท่ากับ 0.279 และขอบเขต
บนเท่ากับ 0.660

สรุปและข้อเสนอแนะ  
  1. จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า 
ปัจจัยทุนทางจิตวิทยา ความไว้วางใจ การแบ่งปันความรู้มี
ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยผล
การปฏิบัติงานของพนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยการแบ่งปันความรู้มีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมอยู ่ ในระดับมากท่ีสุดเนื่องจาก
อุตสาหกรรมต่างมุ่งเน้นกลยุทธ์การแบ่งปันความรู้ที่เกิด
จากทักษะ ประสบการณ์และความช�านาญมาสร้างสรรค์
ให้เกิดคุณค่าแก่องค์การเป็นประเด็นหลัก จึงท�าให้ปัจจัย
การแบ่งปันความรู้มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ
ที่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Rehman, Ilyas 
& Asghar (2015 : 180) ที่ว่า การแบ่งปันความรู้ถือเป็น
ปัจจัยหลักที่ส�าคัญมากท่ีสุดและสามารน�าความรู้ท่ีได้จาก
การรวบรวมทั่วทั้งองค์การมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถน�าไปสู ่ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานได้เช่นกัน (Nemati, 2015 : 
735)
  2. จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า 
อทิธพิลของความไว้วางใจและการแบ่งปันความรูเ้ป็นปัจจยั
คัน่กลางแบบอนกุรมทีเ่ชือ่มโยงอทิธพิลของทนุทางจติวทิยา
สู่ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานใน
อุตสาหกรรมต่างมีพฤติกรรมเชิงบวกที่แตกต่างกันสามารถ
ผันแปรไปตามสภาพแวดล้อมขององค์การ จงึท�าให้พฤตกิรรม
ดังกล่าวเกิดปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งพฤติกรรม
เชิงบวกนี้ก็ยังสามารถสร้างความไว้วางใจให้เกิดแก่กลุ่ม
หรือบุคคลได้ โดยอาศัยพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ที่เกิด
ขึ้นจากทักษะ ประสบการณ์และความช�านาญในการถ่าย 
ทอดให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามที่
ก�าหนดไว้ และการจะได้มาซึ่งความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลก็
ต้องอาศัยความไว้วางใจให้เกิดข้ึนในตัวบุคคลเช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Nemati (2015 : 733) ที่ว่า 
ทุนทางจิตวิทยาเป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจที่มีผลทาง
ตรงและทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย
อาศัยปัจจัยความไว้วางใจและการแบ่งปันความรู้ท่ีถือเป็น
ความเชื่อที่สะท้อนให้เกิดประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมใน
การแบ่งปันความรู้ (Abdel, Ashoush & Salama, 2017 : 
11-13; Khesal et al., 2013 : 497) โดยพฤติกรรมของ
บุคคลจะกระท�าสิ่งใดให้เกิดความส�าเร็จตามเป้าหมายที่
ก�าหนดได้นั้น ต้องอาศัยพฤติกรรมที่เป็นสภาวะด้านจิตใจ
ในเชิงบวกให้เกิดการเรียนรู ้จนน�าไปสู ่สภาวะความไว้
วางใจและความผูกพันด้านอารมณ์และความมุ่งม่ันที่
สามารถสร้างกระบวนการท�างานตามที่องค์การก�าหนดไว้ 
(Maher, Mahmoud & Hefny, 2017 : 208; Kong et 
al., 2018 : 8) เพื่อรวมความรู้ทั่วทั้งองค์การในแง่ของการ
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานแบบองค์รวมอย่างชัดเจน
ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่
สามารถน�าไปสูผ่ลการปฏบัิตงิานทีดี่ของพนกังาน (Nemati, 
2015 : 735)

ข้อเสนอแนะ
  จากผลการศึกษาวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นที่จะเสนอ
แนะเพื่อการวิจัยดังนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
   1.1 อุตสาหกรรมควรสร้างองค์ความรู ้ ให ้
ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน เพื่อสามารถ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตเซรามิกไทยใน
ภูมิภาคอาเซียน
   1.2 อุตสาหกรรมควรน�าผลการวิจัยมาใช ้
พิจารณา ตัดสินใจและชี้น�า เพื่อการจัดท�านโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ของแผนงานการพัฒนาของภาครัฐและภาค
อุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร
   2.1 อุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องขับเคลื่อนสร้าง
พฤติกรรมที่เป็นทุนทางจิตวิทยาในเชิงบวกที่เป็นสภาวะ
ทางจิตใจที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจของพนักงานในองค์การ 
โดยสร้างให้เกิดเป็นพื้นฐานที่มีคุณค่าแก่อุตสาหกรรม  
ต่อไป

   2.2 อุตสาหกรรมจ�าเป็นต้องมุ่งเน้นสร้างความ
ไว้วางใจที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการเช่ือมโยงให้เกิดการแบ่ง
ปันความรู้ที่จะน�าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เพื่อ
สร้างให้เกิดเป็นความผูกพันและความพึงพอใจที่น�าไปสู่
ผลลัพธ์ในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยในอนำคต
   3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ ค่านิยมในงาน เป็นต้น เพื่อมาเสริม
สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการเห็นคุณค่าในงานที่
สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมได้เพิ่ม
มากขึ้น
   3.2 ควรน�าทฤษฎีที่สร้างจากข้อมูลและน�า
ความรู้ท่ีได้จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ไปประยุกต์
ใช้ในอสุาหกรรมเดยีวกนัหรอือตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
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