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กำรวิจ ยั ครัง้ นี้ จ ะใช้ก ำรวิจ ยั แบบผสมผสำนวิธ ีก ำร รูป แบบเชิง ส ำรวจเป็ น ล ำดับ แบ่ ง
กำรศึกษำออกเป็ น 2 ระยะ ระยะแรกเป็ นกำรศึกษำควำมหมำยและคุณลักษณะของกำรชีแ้ นะกำร
จัดกำรและพฤติกรรมกำรทำงำน หลังจำกนัน้ ผู้วจิ ยั ได้นำข้อมูลดังกล่ำวนำไปสร้ำงแบบวัดและใช้
กำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณในระยะทีส่ อง ซึง่ ผลกำรศึกษำทัง้ 2 ระยะมีดงั นี้ การศึกษาระยะที่หนึ่ ง
เป็ นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ มีวตั ถุประสงค์กำรวิจยั คือ เพื่อศึกษำควำมหมำยและลักษณะของกำร
ชีแ้ นะกำรจัดกำร และพฤติกรรมกำรทำงำนตำมแนวคิดเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำร
ทีเ่ ป็นเลิศ ของพนักงำนสำยสนับสนุ นวิชำกำร ผูว้ จิ ยั ใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก จำกผูใ้ ห้ขอ้ มูลจำนวน
รวม 7 รำย โดยผลกำรศึกษำพบว่ำ 1. กำรชีแ้ นะกำรจัดกำร หมำยถึง กำรแสดงออกโดยกำรกระทำ
ของหัวหน้ ำงำนสำหรับกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็ นแก่พนักงำนระดับปฏิบตั กิ ำร เพื่อมุ่งเน้ นกำร
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมกำรทำงำน ซึง่ ประกอบด้วย 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของพนักงำน ด้ำนกำรกระตุ้นให้พนักงำนกล้ำเผชิญหน้ำกับปญั หำและอุปสรรค และด้ำน
กำรสนับสนุน ด้วยกำรสอบถำมติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน กำรสะท้อนคิดเพื่อกระตุ้นต่อยอด จุด
ประกำยแนวคิดแนวทำงกำรทำงำน 2. พฤติกรรมกำรทำงำน หมำยถึง กำรทำงำนด้วยกำรเอำใจใส่
งำนและมีสติ เพื่อพัฒนำปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกำรทำงำนให้ดขี น้ึ ซึง่ ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ ด้ำน
ควำมร่ว มมือ ด้ว ยกำรช่ ว ยเหลือ เกื้อ กูล แลกเปลี่ยน ข้อ มูล ข่ำวสำรและวิธ ีกำรปฏิบตั ิง ำนที่เ ป็ น
ประโยชน์ซง่ึ กันและกัน ด้ำนกำรปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงของงำนและองค์กำร
และด้ำนกำรเรียนรู้ ด้วยกำรแสวงหำข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับงำน เพื่อวิเครำะห์แลกเปลีย่ นเรียนรู้กำรทำงำน
ร่วมกัน การศึกษาระยะที่สอง มีวตั ถุประสงค์กำรวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษำปจั จัยระดับพนักงำนทีม่ ผี ล
ต่อพฤติกรรมกำรทำงำน และอิทธิพลของพฤติกรรมกำรทำงำนที่มตี ่อผลกำรปฏิบตั งิ ำน 2. เพื่อ
ศึกษำปจั จัยระดับกลุ่มทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกำรชีแ้ นะกำรจัดกำรหัวหน้ำงำน 3. เพื่อศึกษำตัวแปรข้ำมระดับ
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมกำรทำงำน กลุ่มตัวอย่ำงคือพนักงำนรวม 320 คน และหัวหน้ำงำนทีเ่ ป็ น
หัวหน้ำกลุ่มจำนวน 77 คน เครื่องมือวัดในกำรวิจยั คือแบบสอบถำม 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถำม
สำหรับพนักงำนและแบบสอบถำมสำหรับหัวหน้ำงำน ซึง่ ค่ำควำมเชื่อมันในกำรวั
่
ด กำรวิเครำะห์
ข้อมูลเพื่อ ทดสอบแบบจำลองพหุระดับใช้กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โครงสร้ำงเชิงเส้นพหุระดับ
(MSEM) ด้วยวิธกี ำรประมำณค่ำแบบ Maximum Likelihood with Robust statistics (MLR) โดยผล
กำรศึกษำพบว่ำ 1. พฤติกรรมกำรทำงำนมีอิทธิพลทำงตรงต่อผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ

นอกจำกนัน้ พฤติกรรมกำรทำงำนยังได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่ำงมีนัยสำคัญจำกแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์
ควำมยึดมันผู
่ กพันในงำน ควำมพึงพอใจในงำน แต่ผลกำรศึกษำนี้พบว่ำกำรรับรูว้ ธิ กี ำรปฏิบตั เิ พื่อ
ผลกำรปฏิงำนสูงมีอทิ ธิพลทำงอ้อมต่อ พฤติกรรมกำรทำงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ 2. อิทธิพลระดับกลุ่ม
พบว่ำ กำรชี้แนะกำรจัดกำร ได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่ำงมีนัยสำคัญจำก บุคลิกภำพแบบตระหนักรู้
ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร วัฒนธรรมกำรชีแ้ นะ และเจตคติต่อกำรชีแ้ นะ และ 3.
อิท ธิพ ลข้ำมระดับ พบว่ ำ กำรชี้แ นะกำรจัด กำรของหัว หน้ ำงำนมีอิทธิพ ลทำงอ้อ มข้ำ มระดับ ต่ อ
พฤติกรรมกำรทำงำนของพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำรโดยผ่ำนควำมพึงพอใจในงำน
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This research used mixed methods in an exploratory sequential design separated
into two phases. The founding of both phases was as follows. In phase 1, the aim was to
study the meanings and characteristics of managerial coaching and work behavior based
on Thailand Education Criteria for Performance Excellence. The key informants were four
administrators and three supervisors and the data analysis was done using content
analysis. The results showed that the meaning of managerial coaching was the supervisor’s
actions for operational staff competency development and work behavior. There were three
characteristics including staff work behavior evaluation, work stimulation and work support.
The meaning of work behavior was the staffs’ actions concerning work performance
achievement such as carefulness at work, task oriented and enthusiastic, and dedication to
work. There were three characteristics of work behavior: work collaboration, adjustable
working and work based on learning. Phase 2 was a quantitative study. The three aims of
this research were to study the influences of staff level on work behavior; the influences of
group level to managerial coaching; and the influences of cross level on work behavior.
After using multi-stage sampling, the sample of the research consisted of 320 staff and 77
supervisors. Data was collected using two questionnaires: one for the staff and the other for
their supervisors. Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) with Maximum Likelihood
with Robust statistics (MLR) estimation was used to test the structural multilevel model. The
research found that achievement motivation, job satisfaction, and work engagement had
significantly direct effects on work behavior but high performance work practice’s perception
had significantly indirect effect. Communication competency, coaching attitude, personality
as consciousness, and coaching culture had significantly direct effects on managerial
coaching. Managerial coaching had significantly indirect effect on work behavior.

