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ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ระบบงานท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูง (High-performance work systems) เป็นแนวคิดท่ีไดอ้ธิบายระบบหรือ
ส่ิงแวดลอ้มภายในงานท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานท่ีดี ซ่ึงเสนอโดย Pfeffer (1998a) วา่ระบบงานรูปแบบน้ีจะมีทั้งหมด 7 
องคป์ระกอบดว้ยกนั คือ มีความมัน่คงใหพ้นกังาน มีการคดัเลือกท่ีดี มีการฝึกฝนท่ีดี มีการท างานเป็นทีมและการ
ตดัสินใจแบบไม่รวมอยูใ่นศูนยก์ลาง มีระยะห่างระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานต ่า มีการแบ่งปันขอ้มูล และมีการ
ตอบแทนท่ีเหมาะสม ทั้งหมดเป็นลกัษณะของการจดัการเชิงทรัพยากรมนุษยภ์ายในบริษทัท่ีดี ระบบน้ีจะส่งผลให้
พนกังานในองคก์ารผกูพนัต่อองคก์ร (High committed–oriented system) แตกต่างกบัระบบท่ีเนน้การควบคุม
พนกังานใหป้ฏิบติัตามกฎ ตามหวัหนา้ (Control-oriented system) 
 งานวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่ระบบงานท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงส่งผลใหเ้กิดผลงานท่ีดีในบริษทั พนกังานมีการ
พฒันาตนเองตลอดเวลา ผกูพนัตอ่บริษทั งานวจิยัน้ีตอ้งการส ารวจวา่ระบบงานน้ีท าใหเ้กิดความปลอดภยัในการ
ท างานสูงข้ึนหรือไม่ งานวจิยัน้ีไดเ้พ่ิมเติมแนวคิดระบบงานท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงจากเดิม 7 องคป์ระกอบ เป็น 10 
องคป์ระกอบ ส่ิงท่ีเพ่ิมข้ึนมาคือ ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) คุณภาพการท างานท่ีดี 
(มีภาระงานพอเหมาะ มีบทบาทชดัเจน และสามารถควบคุมการท างานตนเองได)้ และการจดัการท่ีดี งานวจิยัน้ีได้
ทบทวนและน าเสนอวา่ทั้ง 10 องคป์ระกอบมีความสมัพนัธ์ตามงานวจิยัในอดีตหรือมีทฤษฎีหรือแนวคิด
สนบัสนุนวา่องคป์ระกอบเหล่าน้ีน่าจะสมัพนัธ์กบัภาวะความปลอดภยัในงาน 
 แนวคิดเร่ืองระบบงานท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงและภาวะความปลอดภยัในงานยงัไม่ชดัเจนนกั ผูว้จิยัเช่ือ
วา่น่าจะมีตวัส่งผา่นความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างทั้ง 2 ตวัน้ี จากงานวจิยัท่ีผา่นมา พบวา่ความเช่ือใจในการ
จดัการมีผลส่งผา่นองคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงและความสุขของลูกจา้ง (Sevanathan, Barling, 
Loughlin, & Kelloway, 2003) และแนวคิดท่ีวา่ความเช่ือใจท าใหเ้กิดภาวะเอ้ือเฟ้ือ ส่งผลใหมี้พฤติกรรมแสดง
ความปลอดภยั ท าใหผู้ว้จิยัเช่ือวา่ความเช่ือใจมีผลส่งผา่นในงานวจิยัน้ี 
 การรับรู้บรรยากาศแห่งความปลอดภยัเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีผูว้จิยัเช่ือวา่มีผลส่งผา่นความสมัพนัธ์
ระหวา่งระบบงานท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงและภาวะความปลอดภยัในงาน ผูว้จิยัเสนอแนวคิดวา่ระบบงานรูปแบบน้ี
น่าจะท าใหค้วามปลอดภยัอยูใ่นระดบัสูง และงานวจิยัสนบัสนุนความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศในการท างาน
และความปลอดภยัในงาน 



 

วตัถุประสงค ์
 ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์เอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงและผลการรักษา
ความปลอดภยัในงานในระดบัองคก์ร และระดบัลูกจา้งในองคก์ร ในระดบัลูกจา้งในองคก์รจะทดสอบผลส่งผา่น
ของความเช่ือใจในการจดัการ และบรรยากาศแห่งความปลอดภยัดว้ย 

การศึกษาท่ี 1 
 

 ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงและผลงานการรักษาความปลอดภยัระดบั
องคก์ร วธีิการคือส่งแบบสอบถามไปยงัองคก์รทั้งหมด 1,471 องคก์รท่ีอยูใ่นสมาคมป้องกนัอุบติัเหตุใน
อุตสาหกรรมรัฐออนตาริโอใหพ้นกังานในหน่วยทรัพยากรมนุษย ์และพนกังานท่ีท างานในระบบความปลอดภยั
ตอบ มีการส่งแบบสอบถามกลบัเท่ากบั 138 องคก์ร (9.38 %) แบบสอบถามประกอบดว้ยแบบวดัการรับรู้ระบบท่ี
เอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงทั้งหมด 63 ขอ้ องคป์ระกอบละ 6-7 ขอ้ เป็นแบบลิเคิท 5 ระดบั แบบสอบถามวดัตวัช้ีวดัเชิง
นิรนยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูง (เช่น ร้อยละของพนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรม) จ านวน 28 ขอ้ 
ผูว้จิยัท าใหข้อ้เหล่าน้ีวดัเป็นดชันีเดียว และสอบถามเร่ืองอตัราการบาดเจ็บในช่วง 1 ปี 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เร่ิมตน้โดยการตดัขอ้กระทงท่ีมีสหสมัพนัธ์กบัคะแนนรวมต ่าๆ ออก ในแต่ละ
องคป์ระกอบ แลว้รวมคะแนนแตล่ะองคป์ระกอบโดยไม่ถ่วงน ้ าหนกั และวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัวา่ทั้ง 
10 องคป์ระกอบรวมเป็นองคป์ระกอบเดียวไดจ้ริงหรือไม่ พบวา่โมเดลดงักล่าวอธิบายไดดี้กวา่โมเดลอิสระ (Null 
model) อยา่งมีนยัส าคญั (2 (10, N=138) = 624.59, p < .001) คา่ GFI เท่ากบั .93 ค่า CFI เท่ากบั .97 และ 
RMSEA เท่ากบั .06 ค่า  = .89 
 ต่อไปผูว้จิยัไดแ้ปลงคะแนนระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงจากตวัแปรสงัเกตได ้มาเป็นตวัแปรแฝง โดย
ก าหนดค่าเสน้ทางระหวา่งตวัแปรแฝงและตวัแปรสงัเกตไดด้ว้ยรากท่ีสองของความเท่ียง (Loading = .943) แลว้
วเิคราะห์ถดถอยท านายอตัราการบาดเจ็บ การวเิคราะห์น้ีควบคุมตวัแปรระดบัองคก์รทั้งหมด 5 ตวั โดยการใส่เป็น
ขั้นท่ี 1 ในการวเิคราะห์ถดถอย พบวา่อธิบายไดเ้พ่ิมเติมทั้งหมด 8 % (p < .01) 
 

การศึกษาท่ี 2 
 

 ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงและผลงานการรักษาความปลอดภยัระดบั
ลูกจา้ง มีตวัแปรส่งผา่นคือ ความเช่ือใจในการจดัการ และบรรยากาศแห่งความปลอดภยั (ดงัรูปท่ี 1) เร่ิมตน้ดว้ย
น า แบบสอบถามการรับรู้ระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงจ านวน 63 ขอ้ท่ีดดัแปลงจากการศึกษาท่ี 1 ไปทดสอบโดย
ส่ง e-mail จ านวน 349 คนซ่ึงเป็นศิษยเ์ก่า MBA หรือเพื่อนของพวกเขา หรือพนกังานในภาคอุตสาหกรรม แลว้ตดั
ขอ้กระทงดว้ยสหสมัพนัธ์ระหวา่งรายขอ้และคะแนนรวม และตดัขอ้ท่ีมีการกระจายไม่เป็นโคง้ปกติออก เหลือ
จ านวน 51 ขอ้ องคป์ระกอบละ 5-6 ขอ้ จากนั้นน าแบบสอบถามน้ีไปเก็บกลุ่มตวัอยา่งจากบริษทัปิโตรเลียมและ
ส่ือสารรวม 3 แห่ง ไดจ้ านวน 191 คน แต่มีผูห้ญิงเพียง 2 คน จึงตดัเหลือ 189 คนซ่ึงเป็นผูช้ายทั้งหมด ผูว้จิยัไดเ้ก็บ
ขอ้มูลน้ีพร้อมกบัแบบสอบถามความเช่ือใจในการจดัการ 6 ขอ้ เป็นมาตรลิเคิท 7 ระดบั แบบสอบถามการรับรู้
บรรยากาศแห่งความปลอดภยั 12 ขอ้ เป็นมาตรลิเคิทแบบ 5 ระดบั ส่วนตวัแปรตามมี 2 ตวัคือ แนวโนม้การรักษา
ความปลอดภยัส่วนบุคคล วดัโดยแบบวดัจ านวน 23 ขอ้ เป็นมาตรลิเคิท 5 ระดบั และเหตุการณ์ความปลอดภยั วดั
โดยเหตุการณ์บาดเจบ็ เกือบจะบาดเจบ็ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา 



 องคป์ระกอบของระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงถูกน ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั วา่องคป์ระกอบ
ทั้งหมดรวมเป็นองคป์ระกอบเดียวไดห้รือไม่ พบวา่โมเดลดงักล่าวอธิบายไดดี้กวา่โมเดลอิสระ (Null model) 
อยา่งมีนยัส าคญั (2(10, N=189) = 718.62, p < .001) ค่า GFI เท่ากบั .89 ค่า CFI เท่ากบั .93 และ RMSEA 
เท่ากบั .10 ค่า  = .92 และพบทั้งความตรงเชิงลู่เขา้ และลู่ออก 

 
รูปท่ี 1 แสดงโมเดลในการวจิยั และผลการวเิคราะห์โมเดล (*p < .05, **p < .01) 

 

ผลการวเิคราะห์เสน้ทาง พบวา่โมเดลตามทฤษฎีท่ีตวัแปรตน้ผา่นตวัแปรส่งผา่นทั้งหมด พบวา่ค่า 
2(30, N=189) = 43.70, p > .05) GFI = .96 CFI = .99 PNFI = .64 และ RMSEA = .10 แสดงวา่โมเดลตรงกบั
ขอ้มูล และถึงแมว้า่เม่ือน าโมเดลส่งผา่นทั้งหมดเปรียบเทียบกบัโมเดลท่ีส่งผา่นแบบบางส่วนแลว้ตรงกบัขอ้มูล
นอ้ยกวา่ก็ตาม แต่โมเดลส่งผา่นทั้งหมดประหยดักวา่และอธิบายไดดี้กวา่ 
 

การอภิปรายผล 
 

 ผูว้จิยัไดอ้ธิบายขอ้คน้พบวา่ (1) ระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในงาน (2) 
ความสมัพนัธ์ถูกส่งผา่นโดยความเช่ือใจในการจดัการและบรรยากาศแห่งความปลอดภยั (3) พบวา่ 10 
องคป์ระกอบสามารถรวมไดเ้ป็นองคป์ระกอบเดียว คือระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูง จากงานวจิยัน้ีท าใหเ้ห็นผล
ทางดา้นทรัพยากรมนุษยต์่อความปลอดภยัในองคก์ร โมเดลในงานวจิยัน้ีเป็นโมเดลรูปแบบท่ีพนกังานผกูพนัต่อ
องคก์ร แต่ก็ไม่ไดเ้ปรียบเทียบวา่ดีกวา่โมเดลการควบคุมหรือไม่ นอกจากน้ียงัพบวา่ไม่เพียงแค่ปัจจยัมนุษยห์รือ
ปัจจยัดา้นการยศาสตร์เท่านั้นท่ีส่งผลต่อความปลอดภยั ยงัมีปัจจยัดา้นระบบเก่ียวขอ้งดว้ย 
 นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึงขอ้จ ากดัของการวดัระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงเป็นองคป์ระกอบเดียว และได้
อธิบายถึงปัญหาอตัราการตอบกลบัท่ีต ่า และปัญหาเร่ืองภาวะร่วมเสน้ตรงแบบพหุ 

 
วจิารณ์งานวจิยั 

 
 ประเด็นแรกท่ีจะกล่าวถึงในงานวจิยัคร้ังน้ี คือ การทบทวนวรรณกรรม ในการสร้างตวัแปรแฝงท่ีช่ือวา่
ระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงนั้น มีหลกัฐานสนบัสนุนค่อนขา้งอ่อนวา่ทั้งหมด 10 ตวัแปรจะสร้างใหเ้กิดตวัแปร
แฝงตวัเดียวได ้เดิมแนวคิดเร่ืองระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงของ Pfeffer (1998a) ไดก้ล่าวมา ก็ไม่ไดมี้หลกัฐาน
สนบัสนุนเพียงพอ และการเพ่ิมเติมตวัแปรอีก 3 ตวัเขา้ไป โดยใหเ้หตผุลวา่ก่อใหเ้กิดผลงานท่ีดีเช่นเดียวกนั แต่ก็
ไม่ไดก้ล่าววา่จะอยูใ่นโครงสร้างเดียวกนักบัตวัแปรทั้ง 7 ท่ีเหลือ  
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จากแนวคิดท่ีอ่อนแลว้ กระบวนการในการสนบัสนุนแนวคิดน้ีในงานวจิยัคร้ังน้ีก็ไม่สนบัสนุนวา่ตวั
แปรทั้งสิบตวัอยูใ่นตวัแปรแฝงเดียวอยา่งเตม็ท่ีดว้ย เช่น การมีมาตรวดัตวัแปรต่างๆ 10 มาตรแลว้น ามาท าตวัแปร
แฝงตวัแปรเดียว แต่ไม่ไดน้ าเร่ืองความเท่ียงของตวัแปรแต่ละตวัเขา้มาคิดในการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
ดว้ย ทั้งท่ีมีใชโ้ปรแกรมท่ีสามารถท าไดอ้ยา่ง LISREL มาใชแ้ลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเท่ียงบางค่า เช่น การ
คดัเลือกท่ีดี ระยะห่างผูบ้ริหารและลูกนอ้งต ่า การตอบแทนอยา่งเหมาะสม มีค่าความเท่ียงต ่ากวา่ .6 ซ่ึงถือวา่นอ้ย 
และการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ก็ไม่ไดใ้ชส้ถิติไคสแควร์มาทดสอบสมมติฐานหลกัทางสถิติวา่ขอ้มูลท่ี
ไดไ้ม่แตกต่างกบัองคป์ระกอบท่ีสร้างข้ึน ใชเ้พียงแต่วา่เม่ือเปรียบเทียบกบัโมเดลเปล่า (null model) แตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัหรือไม่ ซึงถึงแมว้า่ดีกวา่ แต่อาจปฏิเสธสมมติฐานจากไคสแควร์อยูก็่เป็นได ้และค่า GFI, RMSEA ใน
การศึกษาท่ี 2 มีค่าเพียง .89 และ .10 ตามล าดบั ไม่ถึงระดบัเกณฑท่ี์รับได ้คือ มากกวา่ .96 และต ่ากวา่ .05 ถึงแมว้า่
ผูว้จิยัจะไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุวา่เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งนอ้ย เกณฑต์รงน้ีน่าจะพอเพียง แต่อยา่งไรก็ตามจากการ
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนอ้ย ก็เป็นอีกเหตผุลหน่ึงท่ีกล่าววา่งานวจิยัน้ีไม่น่าเช่ือถือได ้เพราะการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนัโดยใชจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 142 คน แต่ตอ้งประมาณค่าพารามิเตอร์ประมาณ 20 ค่า ในการศึกษาท่ีสอง ท า
ใหไ้ม่เพียงพอท่ีจะแน่ใจไดว้า่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพียงพอท่ีจะท าใหก้ารประมาณค่าแบบความเป็นไปไดสู้งสุด
ท านายค่าพารามิเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และอาจเป็นไปไดว้า่ตวัแปรทั้ง 10 ตวัน้ีน่าจะมีองคป์ระกอบมากกวา่หน่ึง
องคป์ระกอบ 

การวจิยัน้ียงัมีปัญหาเร่ืองอตัราการตอบกลบั มีค่าต ่ากวา่ 10 % ในการศึกษาท่ี 1 และมีค่าต ่ากวา่ 30 % ใน
การศึกษาท่ี 2 น่าจะเป็นปัญหาในการวจิยัน้ีมากท่ีสุดเลยก็เป็นได ้แมว้า่ผูว้จิยัจะไดก้ล่าววา่ “low response rate 
may indeed not lead to biased findings.” (p. 84) ผมคิดวา่เป็นขอ้สรุปท่ีเกิดจริง เพราะผูว้จิยัไม่มีทางท่ีจะรู้เลยวา่ 
ในกลุ่มตวัอยา่งของผูว้จิยัเอง คนท่ีไม่ไดต้อบ ซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ จะไม่แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งจริง แมว้า่จะมีงาน
อภิมานมายนืยนัก็ตามที แต่ผมก็ไม่ไดไ้ปอ่านงานวจิยันั้นอยา่งละเอียด และผมก็ยงัสงสยัวา่เขาสามารถน าขอ้มูล
จากคนท่ีไม่ไดต้อบกลบัไดอ้ยา่งไร 

ประเด็นต่อไปท่ีจะกล่าวถึง คือ การควบคุมตวัแปร 5 ตวัเขา้ไปในสมการถดถอยขั้นท่ี 1 แลว้น าระบบท่ี
เอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงเขา้ไปในขั้นท่ี 2 เพ่ือท านายอตัราการบาดเจบ็ ตวัแปรทั้ง 5 ตวัดงักล่าวยงัไม่มีทฤษฎีรองรับ
เลยวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์ทบัซอ้นกบัตวัแปรตน้ (ในตารางสหสมัพนัธ์ไม่พบความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ระหวา่งระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงและตวัแปรควบคุมทั้งหมด) และสามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปร
ตามไดจ้ริง จะเห็นวา่ตวัแปรควบคุมถึง 3 ตวัดว้ยกนัท่ีไม่สามารถอธิบายความแปรปรวนในตวัแปรตามไดอ้ยา่งมี
นยัส าคญั จากการท่ีไม่ไดท้บทวนวรรณกรรมใหดี้ อาจจะเป็นไปไดว้า่ มีตวัแปรควบคุมอ่ืนๆ ท่ีช่วยในการอธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงและอตัราการบาดเจบ็ไดดี้กวา่น้ี แต่ไม่ไดร้วมไวใ้นงานวจิยั 

ประเด็นหน่ึงท่ีผมสงสยัคือ ในการศึกษาท่ี 2 ท าไมตอ้งแบ่งตวัแปรระบบท่ีเอ้ือใหเ้กิดผลงานสูงเป็นสอง
มาตร แลว้ทดสอบโมเดลการวดัวา่ตรงกบัขอ้มูลท่ีไดม้าไหม ท าไมถึงแบ่งเป็นสองมาตร ท าไมไม่ใชต้วัแปร 10 ตวั
ท่ีตนเองไดต้ั้งเอาไว ้มาใชใ้นการยนืยนัองคป์ระกอบในโมเดลการวดั  

ประเด็นถดัไปท่ีผมสงสยัคือ ท าไมผูว้จิยัตอ้งทดสอบโมเดลท่ีมีการส่งผา่นของตวัแปรทั้งสองแบบ
บางส่วนดว้ย ทั้งท่ีทฤษฎีก็ไม่ไดส้นบัสนุนแนวคิดน้ี และเม่ือโมเดลท่ีไดส้ร้างแต่แรกก็เหมาะสมกบัขอ้มูลอยูแ่ลว้ 
และในท่ีสุดก็เลือกใชโ้มเดลเดิม ผมสงสยัวา่ไม่จ าเป็นตอ้งเขียนการทดสอบส่วนน้ีก็ได ้เพราะถึงแมว้า่จะเกิดข้ึน
จริงก็น าทฤษฎีมาใชอ้ธิบายไม่ไดอ้ยูดี่ 



ประเด็นสุดทา้ยท่ีจะกล่าวถึงคือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ีนอ้ย ไม่มีการทดสอบ LISREL คร้ัง
ไหนท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งเกิน 200 คนเลย ท าใหผ้มคิดวา่มีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยจนเกินไป อาจท าใหง้านวเิคราะห์
คร้ังน้ีไม่น่าเช่ือถือได ้


