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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 500 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใช  โปรแกรม 
LISREL Version 8.72 และโปรแกรม PRELIS2 และ SIMPLIS ผลการวิเคราะหขอมูลชี้ใหเห็นวาแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเสนอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งคาการทดสอบความ
สอดคลองอยูในเกณฑยอมรับไดทุกคา โดยแบบจําลองสุดทายมีคาสถิติดังนี้ คาไค-สแควร (χ2) มีคา = 133.01, df = 160, 
p-value = .94; คา RMSEA = .00; คา SRMR = .026; คา GFI = .98 ; คา AGFI = .96  และคา CN = 751.85 และจาก
การศึกษาอิทธิพลรวมระหวางตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณในการทํางานยังพบวามีอิทธิพลรวมระหวางตัว
แปรบุคลิกภาพสรางสรรคกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
คําสําคัญ :  พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธภิาพ  การรับรูความสามารถของครูในการสอน  อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 

Abstract 
 The main purpose of the research was to develop the model, as suggested by interactionism model 
interms of a relationship among variables on effective teaching behavior of engineering lecturers. The sample 
consisted of 500 engineering lecturers. Questionnaires were used as means of data collection. The LISREL 
version 8.72 and PRELIS2 and SIMPLIS program were used to analyze the data. The analysis of the data were 
showed that the relationships among variables on effective teaching behavior of engineering lecturers was 
statistically significant at 0.05. The model’ s overall fit was accepted; Chi-square statistic (χ2) = 133.01, df = 
160, p -value = .94; RMSEA = .00; SRMR = .026; GFI = .98; AGFI = .96 and CN = 751.75. In addition, The 
testing of interaction effects between personal psychological characteristics and working situations indicated 
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that there was a relationship of the interaction effect between creative personality and percieved control on 
effective teaching behavior of engineering lecturers. 
Key words : effective teaching behavior, personnel teaching , efficacy engineering lecturers 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวจิัย 
 การพัฒนาประเทศตองอาศัยปจจัยจากการ
พัฒนาหลายดาน  อาทิ  การพัฒนาดานการศึกษา  การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ   การพัฒนาสังคมและอื่นๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   ซึ่งถือวาเปนปจจัยพื้นฐานหนึ่งที่ มีสวน
สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย,  2546) 
อยางไรก็ตามพบวาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของไทยยังไมพัฒนาเทาที่ควรจากรายงาน
ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ (The World 
Competitiveness Yearbook--WCY)   จัดทําโดยสถาบัน
พัฒนาการจัดการระหวางประเทศ (International Institute 
for Management Development : IMD)  พบวา  อันดับ
โดยรวมของความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยใน
ป 2540-2543  ลดลง  โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กลาวคือ ลดลงจากอันดับที่ 32  ในปพ.ศ. 2540 
มาเปนอันดับที่ 47  ซึ่งเปนอันดับสุดทาย  ในปพ.ศ. 2543  
(ทิพวรรณ     ตั้งจิตพิบูล,  2544: 32-35) และยังคงอยูใน
อันดับทายๆ  จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2547  (สํานักวิเคราะห
โครงการลงทุนภาครัฐ, 2548: 46) สอดคลองกับขอมูลจาก
การศึกษาของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United 
National Development Program—UNDP) ที่บงชี้ถึง
สถานภาพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยวาอยูในอันดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อน
บาน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,  2539: 16)   

จากผลการศึกษาขางตนเปนสัญญาณที่นา
วิตกและชี้ชัดวาหากประเทศไทยยังตองการที่จะมีการ
พัฒนาในระดับนานาชาติตอไปจําเปนจะตองรีบขวนขวาย
ในการสรางความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อยางรีบดวน   (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2543: 40-41) ซึ่งในการศึกษา
ถึ งแนวทางการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ สําคัญอันหนึ่ งที่กระทรวงวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม โดยมีสํานักงานนโยบายและแผน  
สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร   เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติเปนผูดําเนินการ คือ  การจัดทําวิสัยทัศน
และแผนยุทธศาสตรแหงชาติดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   พ .ศ .  2543-2563   เพื่ อนํ าผลที่ ได ไปสู
กระบวนการกําหนดทิศทางอนาคตการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังไดมีการจัดสัมมนาเรื่องความทาทายใน
อนาคตกับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 
(Competitiveness: Future Challenges for Thailand)    
โดยไดเชิญประธานของ IMD ศาสตราจารยปเตอร ลอ
เรนจ (Peter Lorange) มาเปนวิทยากรเพื่อใหความรู
เกี่ยวกับการวัดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และใหขอคิดเห็นของ IMD ที่มีตอประเทศไทย  ซึ่งผลที่ได
จากทั้งรายงานยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและขอเสนอแนะจากประธานของ IMD พบวา
แนวทางสําคัญหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คือ  การพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ,  2543: 42-43, 47-48, 111-116; ทิพวรรณ   ตั้งจิต
พิบูล,  2544: 34)   

ซึ่งในการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนั้นพบวามีแนวทางการพัฒนาที่ควรตระหนักอยาง
หนึ่งคือการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครูอาจารย
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ผูใหความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งถือวาเปนตัวคูณที่สําคัญที่สุดใน
การเพิ่มคุณภาพและปริมาณของบุคลากรดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในอนาคต  ดังคํากลาวที่วา  “ไมมีประเทศ
ใดเลยที่สามารถพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได โดยที่มหาวิทยาลัยไมสามารถ
ผลิตนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในประเทศที่มีคุณภาพ
และในปริ มาณที่ เ พี ย งพอ ” ( มู ลนิ ธิ บัณฑิตยสภา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย,  2543: 368; 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แหงชาติ,  
2543: 114, 346)  ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยถือวาเปน
แหลงผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ  เปนแหลงฝกอบรมวิจัย  
เปนแหลงที่มีประสิทธิภาพในการจัดฝกอบรมและเปน
แหลงที่ใหโอกาสศึกษาไดตลอดชีวิต (Barnett, 1994: 
18-19)  โดยมีอาจารยผูสอนเปนตัวจักรสําคัญในการ
ขับเคล่ือนใหมหาวิทยาลัยบรรลุสูเปาหมาย  ดังนั้นการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับมหาวิทยาลัยจึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง   

อยางไรก็ตามยังไมพบวามีการวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนดานนี้โดยตรง  จึงเปนการยากที่จะตอบ
คําถามที่วาในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้นควรดําเนินการพัฒนาและสงเสริมปจจัย
ทางดานใดบางจึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  ดังนั้นเพื่อ
ตอบขอสงสัยดังกลาวผูวิจัยในฐานะนักพฤติกรรมศาสตร
จึงสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยที่สําคัญอะไรที่ทําใหผูสอน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรซึ่งถือวาเปนสาขาหนึ่งที่สําคัญ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถทําการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน
ตอสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในการนําผลที่ได
ไปเปนแนวทางในการพิจารณาถึงปจจัยสําคัญที่ควร

สงเสริมและพัฒนาเพื่อชวยยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดอยางมั่นใจตอไป 

ความมุงหมายของการวจิยั 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนา
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม  
โดยมีความมุงหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวาสงผลตอจิต
ลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยหรือไม อยางไร  

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมสถานการณ
ในการทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวา
สงผลตอจิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยหรือไม อยางไร  

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะ
เดิมและสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรวารวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยหรือไม อยางไร  

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
สอนอย างมี ประ สิทธิ ภาพของอาจารย สาขาวิ ชา
วิศวกรรมศาสตรครั้งนี้  ผูวิจัยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม
เปนกรอบแนวคิดการวิจัยและศึกษาตัวแปรสําคัญที่พบวา
สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลจากแนวคิดทฤษฎี
ตางๆ  ดังนี้คือ   แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ  
ได แก    ตั วแปรการตระหนัก ในหน าที่ รั บ ผิดชอบ 
(Conscientiousness)  แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค 
ได แก  ตั ว แปรบุ ค ลิ กภาพสร า งส ร รค   ( Creative 
personality) ซึ่งตัวแปรจากทั้งสองแนวคิดนี้ถือวาเปนตัว
แปรจิตลักษณะเดิมของบุคคล  แนวคิดเกี่ยวกับการ
ถายทอดทางสังคมในการทํางาน ไดแก ตัวแปรการไดรับ
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การถายทอดทางสังคมในองคการ  (Organizational 
socialization)  และแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุ
จากงาน ไดแก  ตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางาน  (Percieved control)  ซึ่ง    ตัวแปรจากทั้งสอง
แนวคิดนี้ถือวาเปนตัวแปรสถานการณในการทํางาน   โดย
มีตัวแปรการรับรูความสามารถของครู ในการสอน 
(Personnal teaching efficacy) และความพึงพอใจในงาน 

(Job satisfication) ที่ถือวาเปนตัวแปร    จิตลักษณะตาม
สถานการณของบุคคลเปนตั วแปรคั่ นกลาง    ดั ง
ภาพประกอบ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
        ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. ตัวแปรแฝงภายนอก  ไดแก  
 1.1 การตระหนักในหนาที่ รับผิดชอบ  
(Conscientiousness) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความมี
สมรรถนะ  (Competence)  ความมี ระบบระ เบี ยบ 
(Order)  การยึดมั่น ในหนาที่ และความรับ ผิดชอบ  
( Dutifulness)  กา รมุ ง ค ว ามสํ า เ ร็ จ  ( Achievement 
striving) การมีวินัยในตนเอง   (Self-discipline) และ
ความสุขุมรอบคอบ (Deliberation) 
 1.2 บุคลิกภาพสรางสรรค (Creative 
personality) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความเปนอิสระ 
( Independence)  ค ว า ม ไ ม ย อ ม ค ล อ ย ต า ม 

(Nonconformity) ความอยากรูอยากเห็น (A wide set of 
interests) การเปดกวางในการรับประสบการณใหม 
(Openness to new experiences) การมีความยืดหยุน 
(Flexibility) และความกลาที่จะเสี่ยง (Risk taking)  
 1.3 การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ 
(Organizational socialization) ประกอบดวย   ตัวบงชี้ คือ 
กา ร ไ ด รั บ กา รถ า ยทอดทา งสั ง คมจากองค ก า ร 
(Socializational tactics) และการไดรับการถายทอดทาง
สังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน (Work groups tactics)  
 1.4 การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน 
(Percieved control) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ การรับรูของ
บุคคลเกี่ยวกับการมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน 

 

ตัวแปรสถานการณในการทํางาน 
• การไดรับการถายทอดทางสังคมใน

องคการ 
• การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน   

ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 

• การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 
• บุคลิกภาพสรางสรรค   

ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 
• การรับรูความสามารถของครูในการสอน 
• ความพงึพอใจในงาน 

 
พฤติกรรมการสอนอยางมปีระสทิธิภาพ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการ
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(Participative decision making) และการรับรูของบุคคล
เกี่ยวกับความมีอิสระในการทํางาน (Job autonomy) 

    2. ตัวแปรแฝงภายใน ไดแก  
  2.1 ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 
ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความพึงพอใจ  ในงานดานบริบท 
(Context satisfaction) และความ       พึงพอใจใน
ลักษณะงาน (Affective outcomes) 
   2.2 การรับรูความสามารถของครูในการสอน 
(Personnal teaching efficacy) ประกอบดวย      ตัวบงชี้ 
คือ การรับรูความสามารถของครูในการเตรียมการสอน 
การรับรูความสามารถของครูในการดําเนินการสอน และ
การรับรูความสามารถของครูในการประเมินผลการเรียน
การสอน   
 2.3 พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
(Effective teaching behavior) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ 
พฤติกรรมการเตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการ
สอนและพฤติกรรม การประเมินผลการเรียนการสอน
  

สมมติฐานการวิจยั 
        แบบจําลองสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีสมมติฐานยอยตาม
เสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ดังนี้  

1. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรง
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการ
สอนและความพงึพอใจในงาน 

2. บุคลิกภาพสรางสรรค มีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

3. การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมี
อิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม การ
สอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน 

4. การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพล
ทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง

มีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการ
สอนและความพึงพอใจในงาน 

5. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับ
การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

6. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับ
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ 

7. บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการไดรับ
การถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ 

8. บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึง
การควบคุมในการทํางานตอ พฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
     กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้คืออาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 500 คน สุมมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จํานวน 12 แหง 
ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล าธนบุ รี  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี 
มหาวิทยาลัยบู รพา  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัย    ศรี
ปทุม   ซึ่งเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
และมีประสบการณในการสอนอยางนอย 1 ปการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 7
ตอน ตอนที่ 1เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2-7 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัว
แปรที่ใชในการวิจัย ไดแก พฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ การรับรูความสามารถของครูในการสอน 
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ความพึงพอใจในงาน การไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องค กา ร   การรั บ รู ถึ ง กา รควบคุม ในการทํ า งาน 
บุค ลิกภาพสร างสรรคและการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบ โดยแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีคา
อํานาจจําแนกจากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .3126-
.8195  และมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ระหวาง .7573-.9398 
   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลใช เวลาระหวางเดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม 2550  
 การวิเคราะหขอมูล   
 ใชโปรแกรม  SPSS for Windows version 10.00 
ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางและตัว
แปรที่ใชในการวิจัย ใชโปรแกรม LISREL version 8.72 
ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัด และการวิเคราะห
แบบจําลองโครงสรางความ สัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัว
แปรแฝงเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ รวมถึงไดใช
โปรแกรม PRELIS2 และ SIMPLIS ในการวิเคราะห
ปฏิสัมพันธของตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตเปนตัวแปร
ตอเนื่อง เพื่อตรวจสอบอิทธิพลรวมระหวางปจจัยลักษณะ
ของสถานการณกับปจจัยดานจิตลักษณะเดิมของบุคคล  
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัย เพื่ อพัฒนาแบบจําลองโครงสร าง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตาม
รูปแบบปฏิสัมพันธนิยมครั้งนี้   ไดผลการวิจัยดังนี้ 
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สัญลักษณและคํายอที่ใช 

              แทน   ตัวแปรแฝง 
  แทน  ตัวแปรสังเกต  
  แทน  ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง 
          ตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดยหัวลูกศร

แสดงทิศทางของอิทธิพล 
Lcon       หมายถึง การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 
CONCO  หมายถึง  ความมีสมรรถนะ  
CONOR  หมายถึง  ความมีระบบระเบียบ    
CONDU  หมายถึง  การยึดม่ันในหนาที่และความ

รับผิดชอบ    
CONAC  หมายถึง  การมุงความสําเร็จ  
CONSE   หมายถึง  การมีวินัยในตนเอง  
CONDE  หมายถึง  ความสุขุมรอบคอบ  
Lcre        หมายถึง  บุคลิกภาพสรางสรรค  
CREIN    หมายถึง  ความเปนอิสระ  
CRENO  หมายถึง  ความไมยอมคลอยตาม  
CREWI    หมายถึง  ความอยากรูอยากเห็น  
CREOP    หมายถึง  การเปดกวางในการรับ 
                                  ประสบการณ ใหม  
CREFL   หมายถึง  การมีความยืดหยุน  
CRERI    หมายถึง  ความกลาที่จะเส่ียง  
Linf         หมายถึง  การไดรับการถายทอดทาง สังคม

ในองคการ 

INFOS   หมายถึง  การไดรับการถายทอดทาง  สังคม
จากองคการ 

 INFWG  หมายถึง  การไดรับการถายทอดทางสังคม
จากกลุมที่ทํางานรวมกัน 

Lper      หมายถึง  การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน  
PERPA  หมายถึง  การมีสวนรวมตัดสินใจในงาน  
PERJA   หมายถึง  ความมีอิสระในการทํางาน   
Lpte       หมายถึง  การรับรูความสามารถของครูในการสอน  
PTEPR  หมายถงึ  การรับรูความสามารถของครูในการ

เตรียมการสอน 
PTETE   หมายถึง  การรับรูความสามารถของครูในการ

ดําเนินการสอน 
PTEEV  หมายถึง  การรับรูความสามารถของครูในการ

ประเมินผลการเรียนการสอน 
Lsat       หมายถึง  ความพึงพอใจในงาน  
SATCS  หมายถึง  ความพึงพอใจในงานดานบริบท  
SATAS  หมายถึง  ความพึงพอใจในงานดานความรูสึก  
Lbeh     หมายถึง  พฤติกรรมการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 
BEHPR  หมายถึง  พฤติกรรมการเตรียมการสอน   
BEHTE  หมายถึง  พฤติกรรมการดําเนินการสอน 
BEHEV  หมายถึง  พฤติกรรมการประเมินผลการเรียน

การสอน 

จากภาพประกอบ 2 การทดสอบความสอดคลอง
ของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหลังจากการปรับแบบจําลอง 
พบวา เสนอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุก
ตัวแปร และมีคาการทดสอบความสอดคลองอยูใน
เกณฑยอมรับไดทุกคา กลาวคือ คาไค-สแควร (χ2) มี

คา = 133.01, df = 160, p-value = .94; คา RMSEA 
= .00; คา SRMR = .026; คา GFI = .98 ; คา AGFI = 
.96  และคา CN = 751.85 แสดงวาแบบจําลองมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ขอคนพบแสดงให  
เห็นวาตัวแปรแฝงภายนอกที่ศึกษา ไดแก การตระหนัก
ในหนาที่ รับผิดชอบ  (Lcon)  บุคลิกภาพสรางสรรค 
(Lcre) การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ 
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(Linf)  และการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน (Lper) 
สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรแฝงภายใน 
ไดแก การรับรูความสามารถของครูในการสอน (Lpte) 
ความพึงพอใจในงาน (Lsat)  และพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ (Lbeh) โดยตัวแปรในแบบจําลอง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายใน
แตละตัวไดรอยละ 53, 80และ 70 ตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาถึงอิทธิพลทางตรงและทางออม
พบวา  ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร     ไดแก    ตัวแปรการ
ตระหนักในหนาที่ รับผิดชอบและตัวแปรบุคลิกภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของ
ครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .45 
และ .27 ตามลําดับ และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอน  
 ในขณะที่ตัวแปรในกลุมสถานการณในการ
ทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  ไดแก 
ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและ
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานพบวา  ทั้งสองตัวแปร
มีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.74 และ .21 ตามลําดับ  และมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผานความพึงพอใจ ในงาน  นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรการ
รับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอการ
รับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .10  และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของ
ครูในการสอน   
 สํ าหรั บตั วแปรในกลุ ม จิตลั กษณะตาม
สถานการณ ไดแก การรับรูความสามารถของครูในการสอน
และความพึงพอใจในงาน พบวาทั้งสองตัวแปรมีอิทธิพล

คั่นกลางระหวางตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและตัวแปร
ในกลุมสถานการณในการทํางานกับพฤติกรรมการสอน
อย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิ ศวกรรมศาสตร   นอกจากนี้ ยั งพบว าการรั บรู
ความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงาน
มี อิ ทธิ พลทางตรงต อพฤติ กรรมการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .81และ 
.09 ตามลําดับ  
 อีกทั้งในการวิจัยครั้งนี้  นอกจากผูวิ จัยได
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
และตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวาสงผลตอจิตลักษณะ
ตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
อยางไรแลว ผูวิจัยยังมุงที่จะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรใน
กลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณในการทํางานของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวารวมกันสงผลตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือไมรวมดวย  ซ่ึงในการ
พิจารณาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและ
สถานการณในการทํางานที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร พบวามีอิทธิพลรวมระหวางตัวแปร
บุคลิกภาพสรางสรรคกับการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 จากผลการวิจัยที่ไดสามารถสนับสนุนไดวา
รูปแบบปฏิสัมพันธนิยมมีความเหมาะสมในการนํามา
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่ออธิบายสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  โดยพบวาพฤติกรรม         
การสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
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วิศวกรรมศาสตรเปนผลมาจากจิตลักษณะเดิม ไดแก 
การตระหนักในหนาที่ รับ ผิดชอบและบุคลิกภาพ
สรางสรรค  ลักษณะของสถานการณในการทํางาน 
ไดแก การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและ
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน จิตลักษณะตาม
สถานการณหรือเรียกวาปฏิสัมพันธแบบในตน  ไดแก 
การรับรูความสามารถของครูในการสอนและความ    
พึงพอใจในการทํางาน และจิตลักษณะเดิมรวมกับ
สถานการณในการทํางานที่เรียกวาปฏิสัมพันธแบบ
กลไก ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางบุคลิกภาพสรางสรรค
กับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน   
 
อภิปรายผล 

ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้กอใหเกิดความเขาใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในการอธิบายพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
ผูวิจัยจะอภิปรายผลการวิจัยโดยจําแนกประเด็นตาม
ความ มุงหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้ 
 1. อิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่ มีตอจิต
ลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  1.1 ตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ 
  จากสมมติฐาน 1 ที่วา “การตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจใน
งาน” ผลการทดสอบพบวา การตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการ
สอน จะเห็นวาผลการทดสอบสวนหนึ่งไมสนับสนุน
สมมติฐานคือ ไมพบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ

มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน 
ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐาน 1 เพียงบางสวน  อยางไร
ก็ตาม  ผลที่ ได ชี้ ให เ ห็นว ายิ่ ง อาจารย สาขาวิ ชา
วิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมีความสามารถในการ
สอนมากเทาใด  ย่ิงจะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้ น  ในขณะเดียวกันยิ่ งอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบสูงก็จะยิ่งทําใหรับรูวาตนเองมีความสามารถ
ในการสอนสูงขึ้นดวย  

  ซึ่ งการที่ ผลการทดสอบชี้ ให เห็นว า ย่ิ ง
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร รับรูวาตนเองมี
ความสามารถในการสอนมากเทาใด  ยิ่งจะทําใหมี
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้นพบวา
สอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การรับรูความสามารถของครูของแชนเนน-โมแรน; ฮอย; 
และฮอย (Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ,& Hoy,  
1998 : 202-248) ที่พบวา การรับรูความสามารถของครู
จะมีผลตอความพยายาม  การตั้งเปาหมายและระดับ
ความมุงมั่นปรารถนาที่ครูจะทุมเทในการสอน  โดย
พบวาครูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะมี
ลักษณะที่สําคัญคือเปดกวางในการรับแนวคิดใหมๆ 
และมุงม่ันที่จะทดลองเพื่อแสวงหาวิธีการใหมๆ  ที่จะ
ชวยตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดีขึ้น  ให
ความสําคัญกับทั้งการวางแผนและการจัดระบบการ
เรียนการสอน นอกจากนี้การรับรูความสามารถของครู
ยังมีอิทธิพลตอความคงทนในการใชความพยายามเมื่อ
ตองเผชิญกับสิ่งที่ทําให เกิดความยากลําบากและ
ความสามารถที่จะปรบัตัวสูสภาพเดิมไดงายเมื่อประสบ
กั บคว ามล ม เ หลวและที่ สํ า คัญพบว า ค รู ที่ รั บ รู
ความสามารถของตนจะมีความกระตือรือรนในการสอน  
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มีความยึดม่ันผูกพันตอการสอน และเขาสอนอยาง
สม่ําเสมอ  
 นอกจากนี้ จ ากผลการทดสอบที่ ว ายิ่ ง
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีการตระหนักใน
หนาที่ รับผิดชอบสูง ก็จะยิ่ งทํา ให รับ รู ว าตนเองมี
ความสามารถในการสอนสูงขึ้นดวยนั้น   ก็พบวา
สอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยโดยการวิเคราะห
เมตตาของจัดจและอัลไลส (Judge ; & Ilies, 2002 : 
797-807) อีกทั้ งจากการศึกษาที่ผ านมายังพบวา
น อ ก จ า ก ก า ร รั บ รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ตน จ ะมี
ความสัมพันธกับการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบแลว
การรับรูความสามารถของตนยังมีอิทธิพลค่ันกลาง
ระหวางความสัมพันธของการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบกับการปฏิ บัติ งานของบุคคลรวมดวย    
(Mitchell , & Daniels,  2003: 229 citing Chen , 
Casper , & Cortina, 1999 ; Barrick , Stewart , & 
Piotrowski, 2002: 43-51) ดังนั้นจึงมีความสมเหตุสมผล
ที่วาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบนาจะมีอิทธิพล
ทางตรงตอการรับรูความสามารถของครูในการสอนและ
มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
 อยางไรก็ตามแมวาผลการวิจัยที่ไดจะไม
สนับสนุนสมมติฐานที่ ว าการตระหนั กในหน าที่
รับผิดชอบมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน ซึ่งขัดแยงกับ
การสังเคราะหงานวิจัยโดยการวิเคราะหเมตาที่ผานมา
ของจัดจ  เฮลเลอรและเมานท  (Judge ,  Heller, & 
Mount, 2002) ที่พบวาองคประกอบบุคลิกภาพดานการ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงตอความ 
พึงพอใจที่มีตองานโดยรวมของบุคคล แตผลการวิจัย 
ครั้งนี้ก็ทําใหไดขอคนพบใหมวาความพึงพอใจในงาน
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรนั้นไมได รับ

อิทธิพลโดยตรงจากการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ   
ซึ่งถือวาเปนจิตลักษณะเดิมของบุคคลแตเปนผลมาจาก
ลักษณะของสถานการณในการทํางาน อาทิ การไดรับ
การถายทอดทางสังคมในองคการและการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางาน (สําหรับประเด็นนี้จะไดอภิปราย
ในหัวขอถัดไป) ผลที่ไดนับวาสอดคลองตามธรรมชาติ
ของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรถือวาเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งซ่ึงจะ
เนนขอมูลเชิงประจักษที่สามารถวัดไดสังเกตได มีความ
เปนรูปธรรมมากกวาสิ่งที่เปนนามธรรม ดังนั้นจึงมีความ
เปนไปไดวาความพึงพอใจในงานของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรจะเปนผลมาจากสถานการณในการ
ทํางานที่สามารถสังเกตเห็นไดมากกวาเกิดมาจาก
บุคลิกลักษณะภายในของตนเอง 
 1.2 ตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค 
    จ ากสมมติ ฐ า น  2 ที่ ว า  “บุ ค ลิ ก ภ าพ
สรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการ
สอน   ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 2 กลาวคือ การที่
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเปนผูที่มีบุคลิกภาพ
สรางสรรคมากนอยเพียงใดไมมีอิทธิพลโดยตรงตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
    อยางไรก็ตามแมจะไมพบวาบุคลิกภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ แตผลการวิจัยครั้งนี้ ก็ทําใหไดขอคน
พบวาบุคลิกภาพสรางสรรค มี อิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรู
ความสามารถของครูในการสอน นั่นคือ  การที่อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีลักษณะบุคลิกภาพสรางสรรค
สูงจะสงผลใหมีการรับรูความสามารถในการสอนสูงขึ้น
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และการที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีการรับรู
ความสามารถในการสอนยิ่งสูงก็จะย่ิงทําใหมีพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย  
 จากขอคนพบดังกลาวพบวาสอดคลองกับ
แนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 2000: 212) ที่วาบุคคล
จะสามารถพัฒนาการรับรูสมรรถนะหรือความสามารถ
ของตนได จากการมี ประสบการณ ที่ เคยประสบ
ความสําเร็จมากอน และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของผูที่มี
บุคลิกภาพสรางสรรคก็พบวาผูที่มีบุคลิกภาพสรางสรรค
จะเปนผูที่มีความบากบั่นอยางที่สุดที่จะทํางานที่ยากและ
คอนขางสลับซับซอนใหสําเร็จจนได (อารี พันธมณี,  
2545ก: 15 citing Starkweather, 1962) นอกจากนี้ยัง
พบวาครูผูสอนที่มีบุคลิกภาพสรางสรรคจะเปนผูที่มี
ความคิดแปลกใหม สามารถคิดในส่ิงที่แตกตางและไม
ซํ้ากับความคิดเดิมหรือของคนอื่น มีความกลาที่จะ
ทดลองหรือเลนกับความคิดใหมๆ ของตน  มีความ
ยืดหยุนทั้ งการคิดและการกระทํา  ไม ยึดม่ันอยู กับ
ความคิดหรือติดอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจนเกินไป 
สามารถเปลี่ ยนความคิดของตนเองและยอมรับ
ความคิดของผูอ่ืนไดเมื่อพบวาความคิดของตนเปนสิ่งที่
ไม ถูกตองเหมาะสม  พอใจและทํางานหรือทดลอง
ความคิดของตนโดยไมไดหวังสินจางหรือรางวัลเปน
ผลตอบแทน แตจะมีความสุขและความพอใจของตน
เปนรางวัล   ดังนั้นหากเกิดความลมเหลวขึ้นจึงไมใชส่ิง
ที่ครูจะยอทอหรือเลิกลม  กลับจะย่ัวยุและทาทายใหครู
ฝาฟนอุปสรรคไปจนเกิดความสําเร็จ (อารี พันธมณี,  
2545ข: 17) นั่นคือ ผูที่มีบุคลิกภาพสรางสรรคนาจะเปน
ผูที่มีประสบการณที่เคยประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงมี
ความสมเหตุสมผลท่ีวาบุคลิกภาพสรางสรรคนาจะมี
อิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของครูในการ
สอนและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 

 2. อิทธิพลของตัวแปรในกลุมสถานการณใน
การทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่มีตอ
จิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอน 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.1 ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคม
ในองคการ 
    จากสมมติฐาน  3 ที่ ว า  “การได รับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงและมี
อิ ทธิพลทางอ อมต อพฤติ ก รรมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน” ผลการทดสอบ
พบวา การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผาน
ความพึงพอใจในงาน จะเห็นวาผลการทดสอบสวนหนึ่ง
ไมสนับสนุนสมมติฐานคือ  ไมพบวาการได รับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึง
สนับสนุนสมมติฐาน 3 เพียงบางสวน อยางไรก็ตาม ผล
ก า ร ทดสอบชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ย่ิ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรมีความพึงพอใจในงานมากเทาใด    
ยิ่งจะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
สู ง ขึ้ น  ใ น ขณะ เ ดี ย ว กั น ย่ิ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
สูงก็จะย่ิงทําใหเกิดความพึงพอใจในงานสูงขึ้นดวย  
    จากผลการทดสอบที่วาย่ิงอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรมีความพึงพอใจในงานมากเทาใด  ยิ่ง
จะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นั้น พบวาสอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยของ
เพ็ทตี้   แมคกี้และคาเวนเดอร  (Petty, McGee ; & 
Cavender, 1984 :712-721)  และการสังเคราะห
งานวิจัยของจัดจและ    คนอื่นๆ (Judge; et. al,  2001) 
ที่พบวาความพึงพอใจในงานกับผลการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธกันสูง สําหรับการทํางานทางดานการสอน
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ก็พบผลที่สอดคลองกัน เชน จากการศึกษาของมาณี  
ไชยธีรานุวัฒศิริ (2537)  ซึ่งไดทําการวิเคราะหปจจัยพหุ
ระดับที่สัมพันธกับความมุงม่ันตองานวิชาการดานการ
สอนและการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดลพบวาความ  พึงพอใจที่มีตองาน
ทั้งหมดกับความมุงมั่นในการสอนมีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .01   
 นอกจากนี้จากผลการทดสอบที่พบวา ย่ิง
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดรับการถายทอด
ทางสังคมในองคการสูงก็จะยิ่งทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานสูงขึ้นดวย ก็พบวาสอดคลองกับแนวคิดของการ
ถายทอดทางสังคมในองคการที่วาการถายทอดทาง
สังคมในองคการนั้นจะมีบทบาทที่สํา คัญในการ
เสริมสรางและพัฒนาทักษะและความสามารถที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน  รวมถึงชวยทําใหบุคคลไดเรียนรูและ
เขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย    โครงสราง  ระเบียบวิธี
ปฏิบัติ   วัฒนธรรมขององคการและมีพฤติกรรมที่
สอดคลองกับความตองการขององคการเพื่อใหสามารถ
ดํารงบทบาทและไดรับการยอมรับวาเปนสมาชิกคน
หนึ่ งขององคการ   รวมถึงสามารถปฏิ บั ติงานให
สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายขององคการและ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนในองคการไดเปนอยางดี  
(Jewell,  1998: 172 citing Louis,  1980 ; Kreitner , 
& Kinicki,  2004: 97 citing Van Maanen, 1976: 67; 
Luthans,  2005: 200 citing Schein, 1974: 3,& 
Riggio,  1996: 307) นอกจากนี้ยังพบวาการถายทอด
ทางสังคมในองคการเปนส่ิงสําคัญที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยมและพฤติกรรมของบุคคล
และเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตอเนื่องตลอดเวลาทําให
บุคคลเกิดการปรับตัวกับงานใหม เพื่อนรวมงานและ
แนวทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับองคการ (Luthans, 
2005:201 citing Feldman ,& Arnold,  1983: 79-80) 

ซึ่งการที่บุคคลไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
จนสามารถปรับตัวกับงาน เพื่อนรวมงานและสามารถมี
แนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับองคการยอมสงผลทําให
บุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความพึงพอใจในงาน มี
ความผูกพันตอองคการและเปนสมาชิกถาวรของ
องคการ (ธีรเดช ฉายอรุณ,  2542: 14 อางอิงจาก 
Garavan, & Morley,  1997: 119-125) 
 อีกทั้งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหนิยามการ
ไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการครอบคลุมทั้ง
การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ  ซึ่ ง
หมายถึงการที่ บุคคลการได รับการเอื้ออํานวยจาก
องคการใหเรียนรูเก่ียวกับความรูและทักษะตางๆ ที่
จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน เชน การเขารวม
โค ร งกา รฝ กอบ รม  กา ร เป ด โ อกาส ให เ ข า ร ว ม
ประชุมสัมมนาตางๆ เปนตน และการไดรับการถายทอด
ทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน ซึ่งหมายถึงการที่
บุคคลไดรับการถายทอด การชี้แนะและโอกาสจาก
หัวหนางานหรือเพื่อนรวมงานในการพัฒนาความรูและ
ทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน ซึ่ง
จากการศึกษาพบวาการถายทอดทางสังคมในองคการ
จากกลุมที่ทํางานรวมกันนั้นถือเปนจุดเริ่มที่สําคัญของ
กระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการ ซ่ึงพบวามี
ผลตอทั้งเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล   โดยการ
ถายทอดทางสังคมในองคการจากกลุมที่ทํางานรวมกัน
นั้นจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลและกลุมมีปฏิสัมพันธซึ่ง
กันและกัน ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมบุคคลที่
ทํางานรวมกันนั้นนอกจากจะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เ รี ยนรู ข อ มูลที่ สํ าคัญและ เปนประโยชน ต อการ
ปฏิบัติงานแลวยังพบวาการทํางานรวมกันเปนกลุมจะ
ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกพึงพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากการ
ทํางานรวมกันเปนกลุมจะชวยตอบสนองความตองการ
เปนสวนหนึ่งของกลุม นอกจากนี้กลุมบุคคลที่ทํางาน
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รวมกันยังเปนแหลงสําคัญในการสนับสนุนใหกําลังใจ  
การใหคําแนะนํา  และการใหการสนับสนุนทางสังคม 
(Moreland, & Levine,  2001: 81-87 citing 
Baumeister ,& Leary,  1995; Nelson, Quick ,& 
Joplin,  1991, & Riordan ,& Griffeth,  1995) ดังนั้น
จึงมีความสมเหตุสมผลที่วาการไดรับการถายทอดทาง
สังคมในองคการนาจะมีอิทธิพลทางตรงตอความพึง
พอใจในงานและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร 
 2.2 ตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางาน 
    จากสมมติฐาน  4 ที่วา  “การรับรู ถึงการ
ควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผาน
การรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึง
พอใจในงาน” ผลการทดสอบพบวาการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอนและความพึงพอใจในงาน จะเห็นวาผล
การทดสอบสวนหนึ่งไมสนับสนุนสมมติฐานคือ ไม
พบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐาน 4 เพียงบางสวน โดยผล
การทดสอบชี้ใหเห็นวาย่ิงอาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตร
รับรูวาตนเองมีความสามารถในการสอนและมีความพึง
พอใจในงานมากเทาใด  ย่ิงจะทําใหมีพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ในขณะเดียวกันย่ิง
อาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตรรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานสูงก็จะยิ่งทําใหรับรูวาตนเองมีความสามารถใน
การสอนและมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้นดวย  

    ผลกา รทดสอบครั้ ง นี้ ส อดคล อ ง กั บ
การศึกษาของลี ดีดริคและสมิท (Lee ; Dedrick , & 
Smith, 1991: 190-208) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู
ถึงการควบคุมในการทํางานและการรับรูความสามารถ
ของครู  ซึ่งพบวา  การที่ครูรับรูวาตนเองมีความสามารถที่
จะควบคุมการทํางานของตนมีความสัมพันธทางบวกกับ
การรับรูความสามารถของครู (r = .29)  
    นอกจากนี้จากการศึกษาของสเปกเตอร          
( Spector, 1986) ที่ไดทําการวิเคราะหเมตางานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน พบวา
นอกจากการรั บรู ถึ งการควบคุมในการทํ างานมี
ความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของบุคคล (r = 
.25) แลวยังพบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของบุคคลรวมดวย 
(r = .38) ผลที่ไดสอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัย
ของโลเฮอรและคนอื่นๆ  (Loher; et al, 1985: 280-289) 
และไฟรดและเฟอรรีส (Fried ,& Ferris, 1987: 287-322) 
ที่ตางก็พบวาการรับรู ถึงการควบคุมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของบุคคล (r = .46 
และ .71 ตามลําดับ)   
    สําหรับการทํางานทางดานการสอนก็พบ
ผลที่สอดคลองกันวาการที่ครูขาดความรูสึกที่เปนอิสระ
ในการสอนหรือการรับรูวาตนเองขาดความสามารถใน
การควบคุมการทํางานของตนเปนสาเหตุสําคัญที่สงผล
ใหครูเกิดความเครียดเมื่อตองใชความพยายามที่จะ
เผชิญปญหาประจําวันในการสอนและกอใหเกิดความ
พึงพอใจในงานต่ําลง (Fisher,  1994: 26 ; Lee ; 
Dedrick , & Smith, 1991: 192 citing Rosenholtz,  
1987: 534-562 , & Schwab , & Iwaniki,  1982: 60-
74) ในขณะเดียวกันก็พบวาการที่ครูรับรูวาตนเองมี
ความความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนจะ
มีผลตอการเพิ่ มความพึงพอใจของครู  เชน  จาก
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การศึกษาของวรนารถ แสงมณี (2541: 39-48) ซึ่งได
ทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจและ    
ความไมพึ งพอใจในงานของอาจารยประจํ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล พบวา
การมีโอกาสในการปฏิบัติงานดวยตนเองตามลําพังโดย
ไมถูกกาวกาย ความมีอิสระในการใชวิจารณญาณของ
ตนเองถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานของอาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  ดังนั้น
จึงมีความสมเหตุสมผลที่วาการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานนาจะมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอนและความพึงพอใจในงานและมี
อิทธิพลทางอ อมต อพฤติก ร รมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 3. อิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
และสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.1 อิทธิพลของตัวแปรการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบและการไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ  
    จากสมมติฐาน 5 ที่วา “การตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอด
ทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาการตระหนักใน
หนาที่ รับผิดชอบไมมีอิทธิพลรวมกับการได รับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 5 
ช้ีใหเห็นวาการตระหนักในหนาที่ รับผิดชอบและการ
ไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการไมมีอิทธิพล
รวมกันตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตามผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2       

ตัวแปรตางมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ไดอภิปรายไวแลว 
 3.2 อิทธิพลของตัวแปรการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานที่
รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
    จากสมมติฐาน 6 ที่วา “การตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุม
ใ น ก า ร ทํ า ง า น ต อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ส อน อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาการตระหนักใน
หนาที่ รับผิดชอบไมมีอิทธิพลรวมกับการรับรู ถึงการ
ควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไมสนับสนุนสมมติฐาน  6 
ชี้ใหเห็นวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและการรับรู
ถึงการควบคุมในการทํางานไมมีอิทธิพลรวมกันตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมี
อิ ท ธิ พลทา งอ อมต อพฤติ ก ร รมกา รสอนอย างมี
ประสิทธิภาพ  ดังที่ไดอภิปรายไวแลว 
 3.3 อิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
และการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการที่
รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
    จากสมมติ ฐ าน  7 ที่ ว า  “บุ คลิ กภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทาง
สั งคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพ
สรางสรรคไมมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอด
ทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน  7 
ชี้ใหเห็นวาบุคลิกภาพสรางสรรคและการไดรับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการไมมีอิทธิพลรวมกันตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมี
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อิทธิพลทางอ อมต อพฤติก ร รมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพ  ดังที่ไดอภิปรายไวแลว 
 3.4 อิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
และการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานที่รวมกันสงผล
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
    จากสมมติ ฐ าน  8 ที่ ว า  “บุ ค ลิกภาพ
สรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุมใน
การทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” 
ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพล
รวมกับการรับ รู ถึ งการควบคุมในการทํ างานตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึง
สนับสนุนสมมติฐาน 8 ชี้ใหเห็นวาบุคลิกภาพสรางสรรค
และการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพล
รวมกันตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ นั่น
คือการที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจะมี
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพนั้นไดรับอิทธิพล
มาจากทั้งการเปนผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพสรางสรรค
และการที่รับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมการ
ทํางานของตนได นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังทําใหได
ขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ   ดังที่ ได
อภิปรายไวแลว 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องอิทธิพลของจิตลักษณะและ
สถานการณในการทํางานที่สงผลตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
    1.1 จากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรไดรับอิทธิพลโดยตรงสูงสุดจากการรับรู

ความสามารถของครูในการสอนหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา
การที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมี
ความสามารถในการสอนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดที่จะ
ทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถา
ตองการใหอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมี
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปน
และสําคัญย่ิงที่จะตองสงเสริมใหอาจารย รับ รู ถึง
ความสามารถในการสอนของตนเอง  ซ่ึ งผู วิ จั ยมี
ขอเสนอแนะในประเด็นนี้ คือ หนวยงานที่เก่ียวของกับ
การสงเสริมและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีหรือสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางดานวิศวกรรมศาสตรควรมีการสงเสริมหรือเชิด
ชูเกียรติสําหรับอาจารยผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
ที่มีความสามารถ มีความมุงม่ันทุมเทใหกับการทํางาน
ดานการสอนจนประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อใหบุคคล
นั้ น ไ ด รั บ ป ร ะ สบก า รณ ค ว าม สํ า เ ร็ จ  ( Mastery 
experiences) ซึ่งจะมีผลทําใหการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการสอนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการ
สงเสริมใหอาจารยผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรทาน
อื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันสามารถเพิ่มความรูสึก
ที่วาตนเองมีความสามารถในการสอนจากการที่ได
สังเกตตัวแบบที่ประสบความสําเร็จทางดานการสอน
(Social modeling)  
    นอกจากนี้เนื่องจากการรับรูความสามารถ
ของตนเองนั้นถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะของบุคคลที่
แปร เปลี่ ยนไปตามสถานการณ  ดั งนั้ นนอกจาก
สถานการณต างๆ  เ ชน  การได รับประสบการณ
ความสําเร็จ การสังเกตตัวแบบที่มีลักษณะคลายคลึง
กับตนเองประสบความสําเร็จ เปนตน จะสงผลตอการ
รับรูความสามารถของบุคคลแลวปจจัยสําคัญอีกอยาง
หนึ่งที่มีผลตอการรับรูความสามารถของบุคคลก็คือ   
จิตลักษณะของบุคคลนั้น ซ่ึงจากการวิจัยครั้งนี้พบวา 
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จิตลักษณะที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรูความสามารถ
ในการสอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร คือ
การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและการมีบุคลิกภาพ
สรางสรรค ดังนั้นการสงเสริมใหอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรมีคุณลักษณะดังกลาวจึงนาจะเปน  
อีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มการรับรูความสามารถในการ
สอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรใหมากขึ้น 
    1.2 จากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมการสอน
อย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพข อ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรได รับอิทธิพลโดยตรงจากความ        
พึงพอใจในงาน และพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอ
ค ว ามพึ ง พอ ใ จ ใ น ง าน ขอ งอ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรก็คือการไดรับการถายทอดทางสังคม
ในองคการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการไดรับการถายทอดทาง
สังคมจากองคการและการไดรับการถายทอดทางสังคม
จากกลุมที่ทํางานรวมกัน โดยการไดรับการถายทอด
ทางสังคมจากองคการหมายถึงการที่บุคคลไดรับการ
เอื้ออํานวยจากองคการใหเรียนรูเกี่ยวกับความรูและ
ทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน 
เชน การจัดโครงการฝกอบรม การเปดโอกาสใหเขารวม
ประชุมสัมมนาและการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
สวนการไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางาน
รวมกัน  หมายถึง  การที่ บุคคลได รับการถายทอด       
การชี้แนะและโอกาสจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน
ในการพัฒนาความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับ
การทํางานดานการสอน  ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเกิดความพึงพอใจในงาน  
อันจะสงผลตอเนื่องไปสูการมีพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรควรมีการ
สงเสริมใหอาจารยผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรใน

สังกัดไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการในเรื่อง
ตางๆ มากขึ้น 
 1.3 จากผลการวิจัยที่พบวาการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลโดยตรงตอการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจใน
งานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร กลาวคือ 
การที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจะรับรูวา
ตนเองมีความสามารถในการสอนและมีความพึงพอใจ
ในงานนั้นเปนผลมาจากการที่ ได รับ รูวาตนเองมี
ความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนเองหรือมี
ความสามารถที่จะกําหนดรายละเอียดตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนไดดวยตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการ
รับรูวาตนเองมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางานและการ
รับรูวาตนเองมีความมีอิสระในการทํางาน โดยการรับรูวา
ตนเองมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน หมายถึง ระดับที่
บุคคลรับรูวามีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด
รายละเอียดตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนในภาค/
สาขาวิชาของตนเอง  ในขณะที่การรับรูวาตนเองมีอิสระ
ในการทํางาน หมายถึง ระดับที่บุคคลรับรูวามีเสรีภาพ
ในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาของตนเอง นอกจากนี้ยังพบวาการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลรวมกับบุคลิกภาพ
สรางสรรคตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  กลาวคือ 
คุณ ลักษณะสร า งส รรค ขอ งอาจา รย สาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตรจะสงผลตอการมีพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไรนั้นมีสวนเกี่ยวของ
กับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานของบุคคล 
ดังนั้นการที่จะทําใหอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
รับรูวาตนเองมีความสามารถในการสอน  มีความ       
พึงพอใจในงานและมีพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นการสงเสริมใหอาจารยไดรับรูวาตนเอง
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มีความสามารถในการควบคุมตนเองจึงเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนและสําคัญยิ่ง โดยในการสงเสริมใหอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมีความสามารถ
ในการควบคุมตนเองนั้นอาจทําไดโดยการเปดโอกาสให
อาจารยผูสอนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 
เชน  การ จัดหลักสูตรการ เรียนการสอนในภาค / 
สาขาวิชา การมีสวนรวมในการพิจารณารายวิชาที่จะ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษา การมีสวนรวมในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตารางสอนในภาค/สาขาวิชา 
หรือการที่สามารถเลือกไดวาจะสอนในรายวิชาใด 
นอกจากนี้อาจสงเสริมความมีอิสระในการทํางานโดย
การเปดโอกาสใหอาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาของตนเองโดยไมถูกกาวกายหรือสามารถใช
วิจารณญาณของตนเองในการกําหนดแผนการสอนให
เปนไปในแนวทางที่เห็นวาเหมาะสม  ตลอดจนการให
อิสระในการกําหนดวิธีการสอนและสื่อการสอนใน
รายวิชาที่สอน เปนตน 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
    2.1 สําหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษา
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
ผูสอนในระดับอุดมศึกษา โดยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม
มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย อาจนําแบบจําลองที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปนอาจารย
ผูสอนในกลุมสาขาวิชาอื่นๆ โดยอาจปรับเปลี่ยนตัวแปร
ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
 2.2 ในการวิจัยครั้งนี้พบวาตัวแปรตาง ๆ ที่
นําเขามารวมในการอธิบายพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการสอน
อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรไดรอยละ70 แสดงวานาจะมีตัวแปรอื่น

ที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรได ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปนาจะ
ศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่จะสงผลตอพฤติกรรมการสอน
อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย ส า ข า วิ ช า
วิศวกรรมศาสตรเพิ่มเติม 
    2.3 ในการวิจัยครั้งนี้พบวาตัวแปรการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนมีอิทธิพลโดยตรงสูงสุด
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตาม
พบวาตัวแปรสาเหตุในแบบจําลองครั้งนี้สามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของ
ครูในการสอนไดเพียงรอยละ 53 แสดงวานาจะมีตัวแปร
อื่นที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนได ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งตอไปนาจะศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่นาจะสงผลตอการ
รับรูความสามารถของครูในการสอนของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเพิ่มเติม 
    2.4 ในการวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษา
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยพิจารณา 
ตัวบงช้ีในมุมมองอ่ืนๆ เชน การพิจารณาตามวิธีการ
สอนแบบเนนและไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนตน   
    2.5 ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการ
เปรียบเทียบกลุม (Comparing groups) เพื่อทดสอบ
ความไม แปร เป ล่ียนของแบบจํ าลองโครงสร า ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
รวมดวย โดยอาจนําตัวแปรประสบการณในการสอน
ของอาจารยผูสอน  ตัวแปรประสบการณในการสอน
ของสถาบันการศึกษาหรือระยะเวลาที่ เปดสอนใน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
และตัวแปรการดํารงตําแหนงทางวิชาการเขามารวม
ศึกษาเปนตัวแปรปรับ (Moderator) 
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