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งานวิจยั นี3 มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื+อทดสอบแบบจําลองโครงสร้างพหุ ระดับของการสอนงาน
ตามหลักการจัดการของหัวหน้ างานและสถานการณ์ทางจิตสังคมระดับกลุ่มงานและระดับบุคคลที+ม ี
อิ ท ธิพ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งมีผ ลสัม ฤทธิ ส> ู ง ของข้ า ราชการในสัง กัด สํ า นั ก งาน ป.ป.ส.
กรมคุมประพฤติ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และสํานักงาน ป.ป.ท. รวมจํานวน 80 กลุ่มงาน และระดับ
บุค คล จํานวน 336 คน ได้มาจากการสุ่ ม แบบชัน3 ภูม ิต ามสัดส่ ว นของประชากร เก็บ ข้อ มูล ด้ว ย
แบบสอบถาม ที+ม คี ่า ความเชื+อ มั +นแอฟฟ่ าอยู ่ร ะหว่า ง 0.872 ถึง 0.961 วิเ คราะห์ด ้ว ยสถิติ
พหุ ระดับ ได้แก่ ค่ า rwg (Within – group agreement), ค่ า ICC (Intraclass correlation coefficient)
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียวและพหุระดับ และทดสอบแบบจําลองความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ MSEM ด้วยวิธปี ระมาณค่าแบบ MLR
ผลวิจยั 1) การปฏิบตั งิ านอย่างมีผลสัมฤทธิ >สูงของบุคคลได้รบั อิทธิพลจากความผูกพันของ
บุ คลากร และการเรียนรู้และพัฒนาของบุ คลากร ด้วยอิทธิพลเท่ ากับ 0.427 และ 0.336 (p < .QT)
U) ความชัดเจนในบทบาทมีอ ิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ การปฏิบ ตั ิง านอย่างมีผ ลสัมฤทธิ >สูงของบุคลากร
โดยผ่ า นทางความผู ก พัน ของบุ ค ลากร V) อิท ธิพ ลระดับ กลุ่ ม พบว่ า การปฏิบ ัติง านอย่ า งมี
ผลสัมฤทธิ >สูงของกลุ่มงานได้รบั อิทธิพลจากการสอนงานตามหลักการจัดการของหัวหน้างาน และความ
ชัดเจนในบทบาทของกลุ่ มงาน (p < .QT) ด้วยค่ าอิทธิพ ลเท่ ากับ 0.509 และ 0.596 4) อิทธิพ ล
ข้ามระดับ พบว่ า ความพึงพอใจในงานของบุ คลากรในกลุ่ มงานได้ร ับอิทธิพ ลจาก การสอนงาน
ตามหลักการจัดการของหัวหน้างาน ความชัดเจนในบทบาทของกลุ่มงาน และความพึงพอใจในงานของ
กลุ่ ม งาน (p < .QT) ด้ ว ยค่ า อิ ท ธิ พ ลเท่ า กั บ 0.247 0.252 และ 0.574 ตามลํ า ดับ นอกจากนี3
การสนับสนุ นทางสังคมของเพื+อนร่วมงานในกลุ่มงานได้รบั อิทธิพลจากบรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน
ในกลุ่ มงาน (p < .QT) ด้วยค่ าอิทธิพลเท่ ากับ 0.981 การศึก ษานี3 ไ ด้ข้อ ค้น พบที+ส นับ สนุ น ทฤษฎี
พหุ ร ะดับ เกี+ย วกับ ความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรระดับ บุ ค คลที+ส ามารถยกระดับ เป็ น ความสัม พัน ธ์
ระดับกลุ่มงานได้ (Homologous relationship)
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The main objective of this research was to examine the multilevel structural equation
model of individual and group-level high performance behavior among government officers.
The sample was selected by proportional stratified random sampling of government officers in
the Ministry of Justice; consisting of thirty hundred and thirty six individuals from eighty
work-groups. The reliability of the questionaires was rated at 0.872 - 0.961. The Rwg Index
and Intraclass correlation coefficient (ICC) were used to test the multilevel research variables.
Multilevel confirmatory factor analysis (MCFA) was used to test the construct validity of
multilevel variables, and multilevel structural equation modeling (MSEM) with a maximum
likelihood with robust statistics (MLR).
The results of multilevel model analysis found that 1) the commitment of officers in
terms of their learning and the development of their office had an effect on the high
performance behavior of officers (B = 0.427 and 0.336, p < .05) respectively, 2) Role clarity had
indirect effects on the high performance behavior of officers mediated by the commitment of
the officer, 3) The managerial coaching of supervisory and role clarity of group had an effect
on the high performance behavior of groups at B = 0.509 and 0.596, p < .05 respectively, and
4) The managerial coaching of supervisory, the role clarity of group and their satisfaction with
working in groups had an effect on the satisfaction levels of officers in groups (B = 0.247,
0.252 and 0.574, p < .05) respectively. The climate of the work groups had an effect on the social
support of colleagues in their groups (B = 0.981, p < .05).

