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The objectives of this research are to 1) examine the level of the analysis of the
variables collected from individuals in their groups; 2) to examine the structural relationship
model of individual-level variables, group-level variables, work performance and the function
of proactive work behavior as a mediator. After using multi-stage sampling, the sample of
the research consisted of five hundred and thirty four individuals from a hundred and seven
work groups, with a cluster size of five. The data were collected using four questionnaires
and were considered for content validity by academic experts. The construct reliabilities of
the questionnaire were between .67 and .96. The rwgj Index and Intraclass Correlation
Coefficient (ICC) were used to test the levels of analysis regarding the variables collected
by individuals in their groups, while multilevel confirmatory factor analysis (MCFA) was used
to testing the construct validity of the variables. Multilevel structural equation modeling
(MSEM) with maximum likelihood with robust statistics (MLR) estimation was used to test
the multilevel structural model.
The research found that the support of supervisors and proactive role models had
enough agreement of the scores within groups to be aggregated to group level variables
and for further use in the multilevel structural model. Furthermore, the results of testing the
multilevel structural model for the individual-level effect indicated that a proactive personality,
result oriented, and attitudes towards proactive work had a significantly direct effect on
proactive work behavior. Moreover, proactive work behavior had significantly direct effects
on work performance. For the cross level direct effects, the results indicated that the
proactive role models the idea of a cross-level direct effect on proactive work behavior. In
addition, the findings showed that a proactive personality, results oriented, attitudes towards
proactive work, achievement, the support of supervisors and proactive role models had
an indirect effect on work performance through proactive work behavior.

พรรณราย อักษรถึง. (2560). ป ัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีส! ่งผล
ต่อการปฏิบ ัติง าน ของข้าราชการพลเรือ นสามัญ ทีป! ฏิบตั ิง านด้านนโยบายและแผน.
ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ. อาจารย์ท/ปี รึกษาปริญญานิพนธ์: รองศาสตราจารย์
ดร.อรพินทร์ ชูชม, อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล.
งานวิจยั นี=มวี ตั ถุประสงค์เพื/อ 1) ตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มงานทีเ/ ก็บ
ข้อมูลจากข้าราชการแต่ละคนภายในกลุ่มงาน 2) เพื/อศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัว
แปรแปรระดับบุคคล ตัวแปรระดับกลุ่ม งาน และตัวแปรเชิง ผล ได้แก่ ผลการปฏิบตั ิง าน โดยมี
พฤติกรรมการทํางานเชิง รุกเป็ น ตัวแปรคั /นกลาง กลุ่มตัวอย่า งคือ ข้าราชการที/ป ฏิบตั ิง านด้า น
นโยบายและแผน ทีไ/ ด้จากการสุ่มแบบ หลายขันตอน
=
จํานวน 534 คน จาก 107 กลุ่มงาน โดยมีสมาชิก
เฉลีย/ ในกลุ่มงาน 5 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ/งค่าความเชื/อมั /นในการวัด ตัวแปรแฝงใน
การวิจยั มีค่าอยูร่ ะหว่าง .67 ถึง .96 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปร
ระดับกลุ่มใช้การตรวจสอบจากค่าสถิตทิ เ/ี กีย/ วข้องกับเทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ ได้แก่ ค่า rwgj Index
และค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน= ของตัวแปร (Intra class correlation; ICC) ตรวจสอบความเที/ยงตรงเชิง
โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียวและพหุระดับ และทดสอบแบบจําลอง
พหุระดับโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น พหุระดับ (Multilevel structural equation
modeling) ด้วยวิธกี ารประมาณค่าแบบ MLR (Maximum likelihood with robust statistics)
ผลการวิจยั พบว่าคะแนนของตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา และแบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ทีข/ า้ ราชการเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีความสอดคล้องกันและมีคุณภาพการ
วัดเหมาะสมทีจ/ ะนํามาสร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้ สําหรับผลการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับ
ในระดับบุคคล พบว่า พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากบุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ ^ของงาน และพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุกเองก็มอี ทิ ธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการปฏิบตั งิ าน สําหรับอิทธิพลข้าม
ระดับ พบว่าพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ได้รบั อิท ธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ จาก
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา ผลการศึกษาพบอีกว่า ตัวแปรบุคลิกภาพเชิง รุก
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ ^ของงาน เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ การสนั
^
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ผูบ้ งั คับบัญชา และแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชามีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตติ ่อผลการปฏิบตั งิ านโดยผ่านทางพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก

