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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามรูปแบบ
ปฏิสัมพันธนิยม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคืออาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 500 คน ไดมา
จากการสุมแบบสองขั้นตอน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามใหผูตอบกรอกเอง การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS/PC for Windows version 10.00) ในการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ใชในการศึกษา ใชโปรแกรม LISREL Version 8.72 ในการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและการตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับ
ขอมูลเชิงประจักษ รวมถึงไดใชโปรแกรม PRELIS2 และ SIMPLIS ซึ่งเปนโปรแกรมยอยของโปรแกรม LISREL
Version 8.72 ในการวิเคราะหอิทธิพลรวมระหวางปจจัยจิตลักษณะเดิมกับปจจัยลักษณะของสถานการณที่มี
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ผลการวิเคราะหขอมูลชี้ใหเห็นวาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเสน
อิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งคาการทดสอบความสอดคลองอยูในเกณฑ
ยอมรับไดทุกคา 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
ผลการวิจัยพบวาตัวแปรสาเหตุทุกตัวมีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรผล สรุปไดดังนี้ 1.การตระหนัก
ในหนาที่รับผิดชอบและบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน 2. การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน 3. การรับรูถึงการควบคุมใน
การทํางานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงานและการ

รับรูความสามารถของครูในการสอน และ 4. การรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจใน
งานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจากการศึกษาอิทธิพลรวมระหวาง
ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณในการทํางานที่มีตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรพบวามีอิทธิพลรวมระหวางตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคกับการรับรู
ถึ ง การควบคุ ม ในการทํ า งานต อ พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของอาจารย ส าขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร
ผลการวิจัยนี้จึงเปนการยืนยันไดวารูปแบบปฏิสัมพันธนิยมมีความเหมาะสมในการนํามาเปน
กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย เพื่ ออธิบ ายสาเหตุข องพฤติก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร โดยพบวาพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรเปนผลมาจากจิตลักษณะเดิม ไดแก การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบุคลิกภาพ
สรางสรรค ลักษณะของสถานการณในการทํางาน ไดแก การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและ
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน จิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก การรับรูความสามารถของครูใน
การสอนและความพึงพอใจงาน และจิตลักษณะเดิมรวมกับสถานการณในการทํางาน ไดแก ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคลิกภาพสรางสรรคกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
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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 who were randomly
selected by way of two-stage random sampling. Questionnaires were used as means of data
collection. The SPSS/PC for Windows version 10.00 was used to analyze the data which
resulting in a descriptive statistics about sample and variables. The LISREL version 8.72 was
utilized to confirm factor analysis and to test empirically structural relationship among such
variables. Moreover, this study also used PRELIS2 and SIMPLIS, the two subprogram in the
LISREL version 8.72 in order to estimate gamma coefficient in latent variables interaction model
between personal psychological characteristics and working situations on effective teaching
behavior of engineering lecturers.
The analysis of the data showed that the relationships among variables on effective
teaching behavior of engineering lecturers were 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.
The results of the study showed that all independent variables had positive effects on
dependent variables. The results were as follows:
1. Conscientiousness and creative personality had indirect effects on effective
teaching behavior through personal teaching efficacy.
2. Organizational socialization had indirect effects on effective teaching behavior
through job satisfaction.

3. Percieved control had indirect effects on effective teaching behavior through
personal teaching efficacy and job satisfaction.
4. Personnal teaching efficacy and job satisfaction had direct effects on effective
teaching behavior.
In addition, The testing of interaction effects between personal psychological
characteristics and working situations indicated that there was a relationship of the interaction
effects between creative personality and percieved control on effective teaching behavior of
engineering lecturers.
The results of the study confirmed that interactionism model was appropriate to be
used as a conceptual framework, as to describe an effective teaching behavior of engineering
lecturers. Specifically, effective teaching behavior of engineering lecturers affected the personal
psychological characteristics such as conscientiousness and creative personality, working
situations such as organizational socialization and percieved control, situational psychological
characteristics such as personal teaching efficacy and job satisfaction, and interaction effects
between personal psychological characteristics and working situations such as interaction
effects between creative personality and percieved control.
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ปริญญานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากผูชวยศาสตราจารย
ดร.ออมเดือน สดมณี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลาและ
รองศาสตราจารย ดร. อรพินทร ชูชม. กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ทานทั้งสามไดเสียสละเวลาอันมีคา
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํางานวิจัยนี้ทุกขั้นตอน และทานทั้งสามยังเปนแบบฉบับของอาจารยที่ได
ทุมเทใหกับศิษยและงานดานวิชาการอยางไมยอทอ ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณมาเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. วิลาสลักษณ ชัววัลลี รองศาสตราจารยงามตา
วนินทานนท รองศาสตราจารยลัดดาวัลย เกษมเนตร รองศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทรยอง อาจารย ดร. วีระพันธ รังสีวิจิตรประภา อาจารย ดร.
ณรงคศักดิ์ จันทรนวล และผูชวยศาสตราจารย ดร. ถวัลย เนียมทรัพย ที่ไดใหความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา
ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณมหาวิ ท ยาลัยพายัพ ที่ใหทุน การศึก ษาระดั บปริญญาเอก สาขาวิ ชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกทานที่ใหความรูอยางดีเยี่ยม
ขอขอบคุณเพื่อนปริญญาเอกการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต รุน 4 และรุนพี่-รุนนองทุกคนที่เปน
กัลยาณมิตรที่ดี ไดเปนกําลังใจซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่ศึกษาในสถาบันนี้
ทายสุดผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพอและคุณแมที่อบรมสั่งสอนใหผูวิจัยมีวันนี้ ขอบคุณ
นองชายและเพื่อนคูคิดของผูวิจัยที่คอยใหกําลังใจและสนับสนุนชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางดีตลอดมา
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
การพัฒนาประเทศตองอาศัยปจจัยจากการพัฒนาหลายดาน อาทิ การพัฒนาดานการศึกษา
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งถือวาเปนปจจัยพื้นฐานหนึ่งที่มีสวนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย. 2546: สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน) ดวยเหตุนี้จึงได
มีการกําหนดนโยบายในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวตั้งแตระดับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ รวมถึงมีการจัดตั้งองคกรตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
เพื่อใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญที่สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติอยางจริงจัง (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 2543: 327-335)
อยางไรก็ตามพบวาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยยังไมพัฒนาเทาที่ควร
จากรายงานความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ (The World Competitiveness Yearbook--WCY)
จัดทําโดยสถาบันพัฒนาการจัดการระหวางประเทศ (International Institute for Management Development :
IMD) พบวา อันดับโดยรวมของความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในป 2540-2543
ลดลง
โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาวคือ ลดลงจากอันดับที่ 32 ในปพ.ศ. 2540 มาเปนอันดับที่
47 ซึ่งเปนอันดับสุดทาย ในปพ.ศ. 2543 (ทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล. 2544: 32-35) และยังคงอยูในอันดับทายๆ
จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2547 (สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ. 2548: 46) สอดคลองกับขอมูลจาก
การศึกษาของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United National Development Program—UNDP) ที่บงชี้
ถึงสถานภาพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยวาอยูในอันดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบาน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2539: 16)
จากผลการศึกษาขางตนเปนสัญญาณที่นาวิตกและชี้ชัดวาหากประเทศไทยยังตองการที่จะมีการ
พัฒนาในระดับนานาชาติตอไปจําเปนจะตองรีบขวนขวายในการสรางความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางรีบดวน (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 2543: 40-41)
ซึ่งในการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําคัญอันหนึ่งที่กระทรวง

2
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยมีสํานักงานนโยบายและแผน สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเปนผูดําเนินการ คือ
การจัดทําวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตรแหงชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563 เพื่อนํา
ผลที่ไดไปสูกระบวนการกําหนดทิศทางอนาคตการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดมีการจัดสัมมนาเรื่องความทาทายในอนาคตกับความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทย (Competitiveness : Future Challenges for Thailand) โดยไดเชิญประธานของ IMD
ศาสตราจารยป เ ตอร ลอเรนจ (Peter
Lorange) มาเป น วิ ท ยากรเพื่ อ ให ค วามรู เกี่ ย วกั บ การวั ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและใหขอคิดเห็นของ IMD ที่มีตอประเทศไทย ซึ่งผลที่ไดจากทั้ง
รายงานยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและขอเสนอแนะจากประธานของ IMD พบวา
แนวทางสําคัญหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ การพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. 2543: 42-43, 47-48, 111-116;
ทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล. 2544: 34)
ซึ่ งในการพั ฒนากํ าลังคนทางวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี นั้ นพบว ามี แนวทางการพั ฒนาที่ ควร
ตระหนักอยางหนึ่งคือการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของครูอาจารยผูใหความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งถือวาเปนตัวคูณที่สําคัญที่สุดในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณ
ของบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต ดังคํากลาวที่วา “ไมมีประเทศใดเลยที่สามารถ
พัฒ นาความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ ยั่งยืน ได โดยที่ม หาวิ ท ยาลัย ไม ส ามารถผลิ ต
นักวิทยาศาสตรและวิศวกรในประเทศที่มีคุณภาพและในปริมาณที่เพียงพอ” (มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 2543: 368, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ.
2543: 114, 346) ทั้งนี้เนื่องจาก มหาวิทยาลัยถือวาเปนแหลงผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ เปนแหลงฝกอบรม
วิจัย เปนแหลงที่มีประสิทธิภาพในการจัดฝกอบรมและเปนแหลงที่ใหโอกาสศึกษาไดตลอดชีวิต (Barnett.
1994: 18-19) โดยมีอาจารยผูสอนเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยบรรลุสูเปาหมาย
ดังนั้นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ
มหาวิทยาลัยจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
อยางไรก็ตามยังไมพบวามีการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนดานนี้โดยตรง จึงเปนการยากที่จะตอบคําถามที่วาในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ของอาจารยผูสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับมหาวิทยาลัยนั้นควรดําเนินการพัฒนาและ
สงเสริมปจจัยทางดานไหนจึงจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นเพื่อตอบขอสงสัยดังกลาวผูวิจัยในฐานะ
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นักพฤติกรรมศาสตรจึงสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยที่สําคัญอะไรที่ทําใหผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
ซึ่งถือวาเปนสาขาหนึ่งที่สําคัญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพของผูสอนในระดับอุดมศึกษา พบวามีงานวิจัยเพียงหนึ่งเรื่องที่ศึกษาในเรื่อง
ดังกลาว ไดแก งานวิจัยของประโยชน คุปตกาญจนากุล (2532) ซึ่งไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สาเหตุของประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในวิทยาลัยครู จํานวน 17 แหง วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสน (การวิเคราะหอิทธิพลตามแบบดั้งเดิม) ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ประกอบดวย ตัวแปรทํานาย แบงเปนตัวแปรภายนอก ไดแก องคประกอบดานภูมิหลังของอาจารย
ประกอบดวยตัวแปร ผลการเรียน วุฒิการศึกษาและประสบการณการสอน และตัวแปรภายใน ไดแก
องคประกอบดานบุคลิกลักษณะของอาจารย ดานความรักความศรัทธาในอาชีพ ดานเจตคติของอาจารย
ตอนักศึกษา ดานความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษา ดานความเปนนักวิชาการ (ประกอบดวย
ตัวแปรความสนใจเชิงวิชาการ การผลิตและเผยแพรผลงานและการเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ) ดาน
สมรรถภาพในการใชสื่อการสอน และดานบรรยากาศในการเรียนการสอน สวนตัวแปรเกณฑที่ใชเปน
เกณฑประสิทธิภาพการสอนของอาจารย แบงออกเปนดานยอย ๆ ดังนี้ประสิทธิภาพการสอนดานการ
กํ า หนดจุ ด มุ ง หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ข องวิ ช า ด า นความรั บ ผิ ด ชอบในการสอน ด า นการกํ า หนด
เนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการจัดสื่อการเรียนการสอนและดานการประเมินผล
และมอบหมายงาน ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสาเหตุทั้งหมด
สามารถรวมกันทํานายประสิทธิภาพการสอนไดประมาณรอยละ 53 โดยตัวแปรที่พบวามีอิทธิพลเชิง
สาเหตุตอประสิทธิภาพการสอนมากที่สุดทั้งทางตรงและทางออม คือ บุคลิกลักษณะของอาจารย (สัมประสิทธิ์
อิทธิพลรวม .5659 ทางตรง .3747 ทางออม .1912) สวนตัวแปรทํานายตัวอื่นๆ พบวามีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
รวมตอประสิทธิภาพการสอนอยูในชวง .1137 ถึง .2119
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสอนจะทําใหทราบถึง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางปจจัยตางๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการสอนหรือพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของผูสอนอันจะเปนขอมูลที่สําคัญในการชี้แนะตอการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป กระนั้นก็ยังพบวาการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการสอนหรือพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของผูสอนในระดับอุดมศึกษาที่พบยังกอใหเกิดประเด็นปญหาที่ตองคํานึงถึงอยูหลาย
ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นแรก วิธีการวิเคราะหขอมูล กลาวคือ ในการศึกษาใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณเชิงเสนหรือการวิเคราะหอิทธิพลตามแบบดั้งเดิม ซึ่งพบวามีจุดออนหลาย
ประการ ประการแรก การประมาณคาขนาดอิทธิพลจากสมการโครงสรางยังเปนการประมาณคาจาก
สมการโครงสรางแตละสมการแยกกัน ตามความเปนจริงเมื่อคาขนาดอิทธิพลคาหนึ่งเปลี่ยนแปลงควรมี
ผลกระทบรวมถึงขนาดอิทธิพลอื่นๆ ดวย ซึ่งในการประมาณคาอิทธิพลตามวิธีดั้งเดิมไมสามารถทํา
เชนนั้นได ประการที่สอง การประมาณคาอิทธิพลทางออมและผลรวมอิทธิพลนั้นยังไมมีการพัฒนาวิธีการ
ทดสอบนัยสําคัญของขนาดอิทธิพล แมวาจะมีวิธีการทดสอบถูกพัฒนาขึ้นในระยะหลังแตตองมีการ
คํานวณตางหากและคอนขางยุงยาก ประการที่สาม กระบวนการวิเคราะหยังใชการวิเคราะหการถดถอย
และนําผลการวิเคราะหมาคํานวณตอ เมื่อผลการทดสอบความตรงของโมเดลไดผลวาโมเดลไมสอดคลอง
กับขอมูลตองมีการปรับแกโมเดลแลววิเคราะหใหม ทําใหการวิเคราะหเสียเวลาและจุดออนที่สําคัญที่สุด
คือ การปรับแกโมเดลโดยใหโมเดลมีความสัมพันธยอนกลับหรือโมเดลมีตัวแปรแฝงหรือเทอมความ
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกันทําไมได ซึ่งถาเปนการวิเคราะหอิทธิพลดวยโปรแกรมลิสเรลนั้น นักวิจัย
จะสามารถวิเคราะหขอมูลไดโดยไมมีปญหาเกี่ยวกับจุดออนของการวิเคราะหตามวิธีดั้งเดิม (นงลักษณ
วิรัชชัย. 2542 : 199-200)
ประเด็นที่สอง ตัวแปรที่ใชในการทํานาย กลาวคือ จากการศึกษาที่ไดจะเห็นไดวาตัวแปร
ทั้งหมดที่ใชในการศึกษาสามารถรวมกันทํานายประสิทธิภาพการสอนไดรอยละ 53 โดยพบวาตัวแปร
บุคลิกภาพมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมตอประสิทธิภาพการสอนมากที่สุดถึง .5659 ในขณะที่ตัวแปร
ทํานายตัวอื่น ๆ พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมตอประสิทธิภาพการสอนที่ไดจะอยูในชวง .1137 ถึง
.2119 เทานั้น ซึ่งจากผลที่ไดแสดงใหเห็นวาบุคลิกภาพเปนตัวแปรสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพในการสอน
ของผูสอนและนาจะมีตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ศึกษาที่จะสามารถรวมกันทํานายประสิทธิภาพในการ
สอนหรือพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของผูสอนได
ประเด็นที่สาม กลุมตัวอยางที่ศึกษา กลาวคือ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาพบวาเปน
ผูสอนที่สอนในหลากหลายสาขาวิชา อยางไรก็ตามพบวาการสอนเปนงานที่ตองอาศัยความเชีย่ วชาญเฉพาะ
(Scholarly work) ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญคือ มีเปาหมายที่ชัดเจน (Clear goals) มีการเตรียมการอยาง
เพียงพอ (Adequate preparation) มีวิธีการที่เหมาะสม (Appropriate methods) ผลที่ไดมีความสําคัญ
(Significatl results) มีการนําเสนอเนื้อหาอยางมีประสิทธิภาพ (Effective presentation) และมีวิธีการ
วิจารณที่ใหแงคิด (Reflective critique) (Glassick, Huber; & Maeroff. 1997: 25) และที่สําคัญที่สุดคือ
จะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะของสาขาวิชา (Shulman. 2000: 50) ดังนั้นพฤติกรรมการสอน
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อยางมีประสิทธิภาพของผูสอนในแตละกลุมสาขาวิชาจึงมีลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่
สนับสนุนแนวคิดดังกลาว ดังที่ฮาทิวา (Hativa. 2000: 22-23) ไดเสนอไว เชน การศึกษาของมูเชลลา;
และรัสช ( Musella ;& Rusch. 1968) เฟลดแมน (Feldman. 1976) และฮาทิวา (Hativa. 1997)
ซึ่งตางใหขอสรุปที่สอดคลองกันวาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมการสอนของผูสอนใน
กลุมวิทยาศาสตร เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งของหรือขบวนการที่สังเกตไดใน
ธรรมชาติ (ชี ว วิ ท ยา ฟ สิ ค ส ) และวิ ศ วกรรมศาสตร จ ะมี ลัก ษณะที่แ ตกต า งจากกลุ ม ผู ส อนทางด า น
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางมีนัยสําคัญ
โดยสรุปแมจะเห็นไดวาการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยหรือองคประกอบเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยในระดับอุดมศึกษาจะทําใหไดขอมูลที่สําคัญในการชี้แนะตอการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ แตก็พบวาการศึกษาในลักษณะดังกลาวที่ผานมายังกอใหเกิดขอสงสัยหลายประการจึง
ทําใหยังขาดความมัน่ ใจที่จะนําผลที่ไดไปเปนแนวทางในการพิจารณาถึงปจจัยสําคัญที่ควรสงเสริมและพัฒนา
เพื่อชวยยกระดับคุณภาพการสอนของผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญซึ่งทําใหผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรมีพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร โดยใชวิธีการวิเคราะหอิทธิพล
ดวยโปรแกรมลิสเรล(Linear Structural Relationship: LISREL) และเนนการอธิบายปจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism model) ที่ถือวาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยในสายพฤติกรรมศาสตรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติและเปนกรอบแนวคิด
ในการทําวิจัยที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้เกี่ยวกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมตางๆ (Magnusson; &
Endler. 1976; Tett; & Burnett. 2003; ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541) โดยไดศึกษาตัวแปรที่สําคัญที่
พบวามีผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลจากแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความสรางสรรค แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในการทํางานและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มี
สาเหตุจากงาน ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในการนําผลที่ได
ไปเปนแนวทางในการพิจารณาถึงปจจัยสําคัญที่ควรสงเสริมและพัฒนาเพื่อชวยยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดอยางมั่นใจตอไป
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ปญหาการวิจัย
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของ
อาจารย สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตรที่ผู วิ จัย พัฒ นาขึ้น โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจั ยตามรู ปแบบ
ปฏิสัมพันธนิยมและศึกษาตัวแปรสําคัญที่พบวามีผลตอการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการทํางานของบุคคล
จากแนวคิดที่สําคัญตางๆ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค
แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในการทํางานและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุจากงานจะใช
ในการอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดหรือไมและจะอธิบายอยางไร

ความมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามรูปแบบ
ปฏิสัมพันธนิยม โดยมีความมุงหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
วาสงผลตอจิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยหรือไม
อยางไร
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรวาสงผลตอจิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของ
อาจารยหรือไม อยางไร
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณในการทํางานของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวารวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
หรือไม อยางไร
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ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตรเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานาจะกอใหเกิด
คุณคาทั้งทางดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติดังนี้
1. ผลที่ไดเชิงทฤษฎี
1.1 ทําใหไดขอคนพบเกี่ยวกับการนํารูปแบบปฏิสัมพันธนิยมมาใชในการกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ทั้งนี้ถาหากผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานก็แสดงใหเห็นไดวารูปแบบปฏิสัมพันธนิยมมี
ความเหมาะสมในการนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่ออธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการสอนของ
อาจารยระดับอุดมศึกษา
1.2 ทํา ใหไดขอคนพบในการอธิบายพฤติกรรมการสอนของอาจารยระดับอุดมศึกษา
จากการบูรณาการตัวแปรสําคัญจากทฤษฎีบุคลิกภาพหาองคประกอบ แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค
แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในการทํางานและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุจากงาน
ซึ่งเปนการประสานแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเขาดวยกัน
2. ผลที่ไดเชิงปฏิบัติ
2.1 ทําใหทราบถึงระดับความสามารถในดานการสอนหรือพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร ซึ่งจะเปนขอมูลที่สําคัญในการวางแผนเพื่อที่จะสงเสริม
หรือพัฒนาตอไป
2.2 ทําใหทราบถึงปจจัยสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของ
ผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร ซึ่งจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ในการนําผลที่ไดไปเปนแนวทางในการพิจารณาถึงปจจัยสําคัญที่ควรสงเสริมและพัฒนาเพื่อชวยยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนดานวิศวกรรมศาสตรไดอยางมั่นใจ
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจยั
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คืออาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรระดับอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชน ซึ่งเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และมีประสบการณในการสอนอยางนอย
1 ปการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางสุมมาจากอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ซึ่งเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และมีประสบการณในการสอนอยางนอย 1 ปการศึกษา
โดยวิธีการสุมสองขั้นตอน (Two-stage random sampling) จํานวน 500 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ตัวแปรภายนอกแฝง ไดแก
1.1 การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ (Conscientiousness) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ
ความมีสมรรถนะ (Competence) ความมีระบบระเบียบ (Order) การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
(Dutifulness) การมุงความสําเร็จ (Achievement striving) การมีวินัยในตนเอง (Self-discipline) และ
ความสุขุมรอบคอบ (Deliberation)
1.2 บุคลิกภาพสรางสรรค (Creative personality) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความเปน
อิสระ (Independence) ความไมยอมคลอยตาม (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 การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ (Socializational tactics) และการไดรับ
การถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน (Work groups tactics)
1.4 การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน (Percieved control) ประกอบดวยตัวบงชี้
คือ การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน (Participative decision making) และ
การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการทํางาน (Job autonomy)
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2. ตัวแปรภายในแฝง ไดแก
2.1 ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความพึงพอใจ
ในงานดานบริบท (Context satisfaction) และความพึงพอใจในลักษณะงาน (Affective outcomes)
2.2 การรับรูความสามารถของครูในการสอน (Personnal teaching efficacy)
ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ การรับรูความสามารถของครูในการเตรียมการสอน การรับรูความสามารถของครู
ในการดําเนินการสอน และการรับรูความสามารถของครูในการประเมินผลการเรียนการสอน
2.3 พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ (Effective teaching behavior)
ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ พฤติกรรมการเตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการสอนและพฤติกรรม
การประเมินผลการเรียนการสอน
นิยามศัพทเฉพาะ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร หมายถึง ผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรในระดับ
อุดมศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนมหาวิทยาลัยจํากัดรับ ไมจํากัดรับและมหาวิทยาลัยในกํากับ
และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และมีประสบการณในการ
สอนอยางนอย 1 ปการศึกษา
นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง การแสดงออกของผูสอนทางดาน
วิศวกรรมศาสตรเกี่ยวกับการถายทอดความรู ความคิดและการจัดประสบการณโดยรูปแบบตางๆ เพื่อชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบสมบูรณตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนด จําแนกเปนพฤติกรรมการ
เตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการสอนและพฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการสอน โดย
1.1 พฤติกรรมการเตรียมการสอน หมายถึง การแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับการวางแผน
ลวงหนากอนที่จะดําเนินการสอนเพื่อใหสามารถใชเวลาในการสอนในแตละชั่วโมงไดอยางคุมคาและผูเรียน
เกิดการเรียนรูมากที่สุด ครอบคลุมพฤติกรรมการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอนและพฤติกรรมการ
วางแผนการสอน ซึ่ง
1.1.1 พฤติกรรมการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอน หมายถึง การแสดงออก
ของผูสอนเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหผูสอนและการวิเคราะหปจจัย
ประกอบอื่นๆ ไดแก ชวงเวลาที่สอน ลักษณะวิชา ลักษณะหองที่สอนและผูที่สอนในรายวิชาเดียวกัน
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1.1.2 พฤติกรรมการวางแผนการสอน หมายถึง การแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับการ
กําหนดวัตถุประสงคของการสอน การคัดเลือกสาระเนื้อหาวิชาที่สอน การกําหนดวิธีการสอนหรือกิจกรรมการ
เรียนการสอน การเลือกสื่อการสอน การกําหนดวิธีการวัดผลประเมินผลและการเขียนแผนการสอน
1.2 พฤติกรรมการดําเนินการสอน หมายถึง การแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้น ครอบคลุมพฤติกรรม
การนําเขาสูบทเรียน พฤติกรรมการนําเสนอเนื้อหาสาระหรือการสอนและพฤติกรรมการสรุปบทเรียน ซึ่ง
1.2.1 พฤติกรรมการนําเขาสูบทเรียน หมายถึง การแสดงออกของผูสอนเพื่อกระตุน
เราใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้นๆ
1.2.2 พฤติกรรมการนําเสนอเนื้อหาสาระหรือการสอน หมายถึง การแสดงออกของ
ผูสอนเพื่อชวยใหผูเรียนมีความรูความเชี่ยวชาญตามหลักวิชาทางวิศวกรรมศาสตร มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโลกของการทํางานในฐานะวิศวกรและมีทักษะที่สําคัญในการทํางาน เชน ทักษะเกีย่ วกับธุรกิจการคา
ทักษะในการติดตอสื่อสารและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.3 พฤติกรรมการสรุปบทเรียน หมายถึง การแสดงออกของผูสอนเพื่อสรุปแนวคิด
และสาระสําคัญของการสอนในชั่วโมงนั้นๆ
1.3 พฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง การแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับ
กระบวนการในการตรวจสอบว า การสอนที่ ผ า นมานั้ น บรรลุ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ห รื อ ไม
ครอบคลุมพฤติกรรมการประเมินผลการเรียนของผูเรียนและพฤติกรรมการประเมินผลการสอนของผูสอน
ซึ่ง
1.3.1 พฤติกรรมการประเมินผลการเรียนของผูเรียน หมายถึง การแสดงออกของ
ผูสอนเกี่ยวกับการประเมินผลระหวางเรียนเพื่อใหขอมูลยอนกลับทั้งทางบวกและทางลบแกผูเรียนและการ
ประเมินผลรวบยอดเพื่อใหผูเรียนทราบวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนที่วางไวหรือไม เพียงใด
1.3.2 พฤติกรรมการประเมินผลการสอนของผูสอน หมายถึง การแสดงออกของผูสอน
ในการที่จะพิจารณาวาการสอนของตนเองมีขอดีที่ควรคงไวและมีขอบกพรองที่จุดใดบางที่ควรแกการปรับปรุง
พัฒนาใหดีขึ้น
การวัดพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ วัดจากปริมาณพฤติกรรมการสอนทั้ง
3 ดาน คือ พฤติกรรมการเตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการสอนและพฤติกรรมการประเมินผลการ
เรียนการสอน ซึ่งเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูตอบที่ไดคะแนนจากเครื่องมือวัดมากกวาแสดงวามี
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนจากเครื่องมือวัดนอยกวา
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2. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับความตองการที่จะฝกฝนตนเอง ควบคุมตนเองและการทําตามจิตสํานึกที่ตนเองตั้งไว
ประกอบดวย ความมีสมรรถนะ ความมีระบบระเบียบ การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ การมุง
ความสําเร็จ การมีวินัยในตนเองและความสุขุมรอบคอบ โดย
2.1 ความมีสมรรถนะ หมายถึง การมีความสามารถ มีเหตุผล ไหวพริบ มองการณไกล
มีประสิทธิภาพในการทําสิ่งตางๆ มีการเตรียมการสําหรับจัดการกับชีวิตตนเองไดอยางสมเหตุสมผล
2.2 ความมีระบบระเบียบ หมายถึง การมีความสามารถที่จะจัดการอยางเปนระบบ
ระเบียบ มีการจัดเก็บสิ่งของใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
2.3 การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นตามหลักจริยธรรม มี
ศีลธรรมเปนหลักของจิตใจและการปฏิบัติตามคํามั่นที่ใหไว
2.4 การมุงความสําเร็จ หมายถึง การมีความปรารถนาอยางแรงกลาและลงมือทําอยาง
จริงจังเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มีความขยันหมั่นเพียร มีเปาหมายหรือทิศทางของชีวิต
2.5 การมีวินัยในตนเอง หมายถึง การมีความสามารถเริ่มตนงานและปฏิบัติงานจนสําเร็จ
แมวาตองเผชิญกับความนาเบื่อหนายและสิ่งรบกวนจิตใจอื่นๆ มีความสามารถสูงที่จะจูงใจตนเองให
ทํางาน
2.6 ความสุขุมรอบคอบ หมายถึง การคิดไตรตรองอยางรอบคอบกอนที่จะลงมือทํา
การวัดการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบไดดัดแปลงจากแบบวัดบุคลิกภาพของวัลภา
สบายยิ่ง(2542) ซึ่งแปลมาจาก NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสตาและแมคเคร โดย
ผูตอบที่ไดคะแนนจากเครื่องมือวัดมากกวาแสดงวามีการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบสูงกวาผูที่ตอบได
คะแนนจากเครื่องมือวัดนอยกวา
3. บุคลิกภาพสรางสรรค หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่สะทอนถึงความสามารถ
ของบุคคลในการสรางสรรคผลผลิตที่หลากหลายหรือแปรรูปสิ่งที่มีอยูเดิมใหเปนรูปแบบใหม ประกอบดวย
ความเปนอิสระ ความไมยอมคลอยตาม ความอยากรูอยากเห็น การเปดกวางในการรับประสบการณใหม
การมีความยืดหยุนทางดานความคิดและพฤติกรรมและความกลาที่จะเสี่ยง โดย
3.1 ความเปนอิสระ หมายถึง การที่บุคคลมีความเปนตัวของตนเอง มีแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตของตนเอง กลาที่จะตัดสินใจโดยใชวิธีการใหมๆ ที่อยูบนหลักการของความมีเหตุผลมากกวาที่
จะยึดตามแนวคิดหรือวิธีการคิดแบบเดิมๆ
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3.2 ความไมยอมคลอยตาม หมายถึง การที่บุคคลไมยอมคลอยตามความคิดเห็นของ
บุคคลอื่นโดยมิไดพินิจพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน
3.3 ความอยากรูอยากเห็น หมายถึง การที่บุคคลชอบที่จะคนหาคําตอบและทุมเทความ
พยายามอยางมากเพื่อที่จะทํางานที่สนใจใหสําเร็จจนได ไมวางานนั้นจะยากและสลับซับซอนเพียงใดก็ตาม
3.4 การเปดกวางในการรับประสบการณใหม หมายถึง การที่บุคคลเปดกวางตอจินตนาการ
เปดกวางตออารมณความรูสึก เต็มใจที่จะลองทํากิจกรรมที่แตกตางไปจากสิ่งที่เคยทํา มีจิตใจที่เปดกวาง
พรอมที่จะคิดสิ่งใหมๆ และเปดกวางตอการคิดวิเคราะหคานิยมตางๆ
3.5 การมีความยืดหยุน หมายถึง การที่บุคคลไมยึดมั่นอยูกับความคิดหรือการกระทําใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนเกินไป สามารถเปลี่ยนความคิดของตนเองและยอมรับความคิดของผูอื่นไดเมื่อ
พบวาความคิดของตนเปนสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสม
3.6 ความกลาที่จะเสี่ยง หมายถึง การที่บุคคลมีความกลาที่จะทดลองหรือเลนกับ
ความคิดใหมๆ ของตน ไมขลาดกลัวตอสิ่งที่ลึกลับหรือยังไมชัดเจน กลับรูสึกพอใจและตื่นเตนที่จะเผชิญ
กับสิ่งเหลานั้น
การวัดบุคลิกภาพสรางสรรค วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของไซมอนตัน
(Simonton. 2000: 153) โดยผูตอบที่ไดคะแนนจากเครื่องมือวัดมากกวาแสดงวามีลักษณะของผูที่มีความ
สรางสรรคสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนจากเครื่องมือวัดนอยกวา
4. การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ หมายถึง การที่บุคคลไดรับการสอนหรือ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน จําแนกเปนการไดรับการ
ถายทอดทางสังคมจากองคการและการไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน โดย
4.1 การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ หมายถึง การที่บุคคลไดรับการ
เอื้ออํานวยจากองคการใหเรียนรูเกี่ยวกับความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน
เชน การจัดโครงการฝกอบรม การเปดโอกาสใหเขารวมประชุมสัมมนาและการใหขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
4.2 การไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการถายทอด การชี้แนะและโอกาสจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงานในการพัฒนาความรูและทักษะ
ตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน
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การวัดการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
แนวคิดของออสทรอฟฟและโคสโลวสกี้ (Ostroff ; & Kozlowski. 1992)และแคมเมเยอร-มูลเลอรและเวนเบิรก
(Kammeyer- Mueller; & Wanberg. 2003) โดยผูตอบที่ไดคะแนนจากเครื่องมือวัดมากกวาแสดงวาไดรับ
การถายทอดทางสังคมในองคการสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนจากเครื่องมือวัดนอยกวา
5. การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน หมายถึง ระดับที่บุคคลรับรูวาจะสามารถกําหนด
รายละเอียดตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนไดดวยตนเอง จําแนกเปนการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการมีสวน
รวมตัดสินใจในงานและการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการทํางาน โดย
5.1 การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน หมายถึง ระดับที่
บุคคลรับรูวามีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาค/สาขาวิชาของตนเอง
5.2 การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการทํางาน หมายถึง ระดับที่บุคคลรับรูวา
มีเสรีภาพในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง
การวัดการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของ
แอชฟอรด ลี และบอบโก(Ashford; Lee; & Bobko. 1989) โดยผูตอบที่ไดคะแนนจากเครื่องมือวัด
มากกวาแสดงวารับรูวาตนเองสามารถควบคุมการทํางานของตนมากกวาผูที่ตอบไดคะแนนจากเครื่องมือวัด
นอยกวา
6. ความพึงพอใจในงาน หมายถึง การตอบสนองทางอารมณหรือความรูสึกที่นาพอใจของ
บุคคลตองานที่ทําในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการรับรูวางานที่ทําบรรลุผลสําเร็จหรืองานนั้นนําไปสูการ
บรรลุผลตอบแทนที่มีความหมาย จําแนกเปนความพึงพอใจในงานดานบริบทและความพึงพอใจในลักษณะ
งาน โดย
6.1 ความพึงพอใจในงานดานบริบท หมายถึง การตอบสนองทางอารมณหรือความรูสึกที่
นาพอใจของบุคคลตอบริบทตางๆ ของงาน ไดแก ความมั่นคงในงาน คาตอบแทน เพื่อนรวมงานและ
หัวหนางาน
6.2 ความพึงพอใจในลักษณะงาน หมายถึง การตอบสนองทางอารมณหรือความรูสึกที่
นาพอใจของบุคคลตองานที่ทํา ไดแก แรงจูงใจภายในงาน ความกาวหนาในงานและความพึงพอใจในงาน
ทั่วๆไป
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การวัดความพึงพอใจในงานไดดัดแปลงมาจากแบบวัดความพึงพอใจในงานของแฮคแมน
และโอลดแฮม (Hackman;& Oldham. 1980: 282-286, 305) โดยผูตอบที่ไดคะแนนจากเครื่องมือวัด
มากกวาแสดงวามีความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนจากเครื่องมือวัดนอยกวา
7. การรับรูความสามารถของครูใ นการสอน หมายถึง ความเชื่อของครูเกี่ยวกั บ
ความสามารถของตนในการจัดการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานทางดานการสอนบรรลุผล
ตามระดับที่ไดกําหนดไว ประกอบดวย การรับรูความสามารถในการสอนของครูดานการเตรียมการสอน
ดานการดําเนินการสอนและดานการประเมินผลการเรียนการสอน โดย
7.1 การรับรูความสามารถในการสอนของครูดานการเตรียมการสอน หมายถึง ความเชื่อ
ของครูเกี่ยวกับความสามารถของตนในการวางแผนลวงหนากอนที่จะดําเนินการสอนเพื่อใหสามารถใชเวลา
ในการสอนในแต ละชั่ วโมงไดอย างคุ มค าและผู เรียนเกิดการเรี ยนรู มากที่ สุ ด ครอบคลุมพฤติ ก รรมการ
วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอนและพฤติกรรมการวางแผนการสอน
7.2 การรับรูความสามารถในการสอนของครูดานการดําเนินการสอน หมายถึง ความเชื่อ
ของครูเกี่ยวกับความสามารถของตนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคของรายวิชานั้น ครอบคลุมพฤติกรรมการนําเขาสูบทเรียน พฤติกรรมการนําเสนอเนื้อหาสาระ
หรือการสอนและพฤติกรรมการสรุปบทเรียน
7.3 การรับรูความสามารถในการสอนของครูดานการประเมินผลการเรียนการสอน
หมายถึง ความเชื่อของครูเกี่ยวกับความสามารถของตนในการตรวจสอบวาการสอนที่ผานมานั้นบรรลุผล
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ห รื อ ไม ครอบคลุ ม พฤติ ก รรมการประเมิ น ผลการเรี ย นของผู เ รี ย นและ
พฤติกรรมการประเมินผลการสอนของผูสอน
การวัดการรับรูความสามารถของครู วัดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยประยุกตจาก
แนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1997) กิบสันและเด็มโบ (Gibson; & Dembo. 1984 : 569-582) และ
แอชตัน บัวรและครอดเกอร (Ashton; Buhr; & Crocker. 1984) โดยผูตอบที่ไดคะแนนจากเครื่องมือวัด
มากกวาแสดงวามีการรับรูความสามารถในการสอนของตนสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนจากเครื่องมือวัดนอยกวา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาทางพฤติ ก รรมศาสตร ด า นพฤติ ก รรมการทํ า งานเพื่ อ พั ฒ นา
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งผูวิจัยไดทําการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเสนอตามลําดับ
ตอไปนี้
1. พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2. พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
3. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ
การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
3.2 แรงจูงใจในการทํางาน
การรับรูความสามารถของตน
การรับรูความสามารถของครูในการสอน
3.3 ความพึงพอใจในงาน
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค
บุคลิกภาพสรางสรรค
3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
3.6 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุจากงาน
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
4. กรอบแนวคิดการวิจัย
5. สมมติฐานการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 ความสําคัญของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
การสอนในระดับอุดมศึกษาถือเปนกระบวนการที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงแกผูเรียนเปน
กระบวนการกระตุน เรงเรา ชี้แนะและชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู (เกษม วัฒนชัย. 2544: 23)
เพื่อใหผูเรียนออกไปเปนบัณฑิตที่มีความรอบรูทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเปนผูที่มีความคิด
และพฤติกรรมที่ถูกตองเปนที่ยอมรับในสังคม (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544 : 5) ซึ่งการที่ผูเรียนจะ
สามารถบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวไดหรือไมนั้นสวนหนึ่งที่สํา คัญอยูในความรับผิดชอบหรือขึ้นอยูกับ
พฤติกรรมการสอนของผูสอน
ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการสอนของผูสอนถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการที่จะสงเสริม
หรือหยุดยั้งการเรียนรูของผูเรียน (บุญสม สุขุมาลพงษ. 2536: 12-13; อางอิงจาก ธีรยุทธ เสนีวงศ ณ
อยุธยา. 2526 : 228) กลาวคือ ถาผูสอนมีพฤติกรรมการสอนที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ เชน มีการจัด
บรรยากาศการสอนในชั้นเรียนที่ผอนคลายและสนุกสนาน สอนดวยความมั่นใจ นําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม
กับระดับความสามารถของผูเรียนที่จะเรียนรูและเขาใจได ใชสื่อการสอนที่มีความนาสนใจหรือมีวิธีการที่
จะกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะมาเรียน ฯลฯ ก็จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูที่ดี (Hativa. 2000: 27 ; Ramsden. 2003: 84) เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู
ซึ่งถือวาเปนเปาหมายหมายสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันถาผูสอนขาดประสิทธิภาพ
ในการสอน เชน ขาดความมั่นใจในตนเองในการสอน บรรยากาศในการเรียนเต็มไปดวยความตึงเครียด
ไมสนใจวาเนื้อหาที่นําเสนอเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนในการที่จะเรียนรูหรือไม ฯลฯ ก็จะ
สงผลทําใหผูเรียนไมอยากเขาชั้นเรียนหรือยกเลิกวิชาเรียนนั้นในที่สุด ซึ่งถือวาเปนการหยุดยั้งการเรียนรู
ของผูเรียน (Hativa. 2000: 27-28)
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของผูสอนถือเปนองคประกอบ
ที่สําคัญตอการที่จะผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมและจิตใจ
เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพที่จะทําหนาที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสังคมไดอยางเหมาะสมถูกตองและภูมิฐาน
สอดคลองกับความตองการของสังคมและแนวโนมการพัฒนาประเทศ
1.2 ความหมายของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
พฤติกรรมการสอนเปนพฤติกรรมการทํางาน(Scholary intellectual work) อยางหนึ่งของผูที่
ประกอบอาชีพครูอาจารย (Hativa. 2000: 9) พฤติกรรมการสอนมาจากคําวา “พฤติกรรม” และ “การสอน”
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ในทางจิตวิทยาใหความหมายของพฤติกรรมวาหมายถึงกิจกรรมหรือการกระทําทุกอยางที่มนุษยแสดง
ออกมา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สามารถ
มองเห็น สังเกตเห็นไดจากภายนอก เชน การเดิน การยืน การพูด เปนตน และพฤติกรรมภายใน
(Covert behavior) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถเห็นชัดเจนดวยตาจําเปนตองใชเครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบ เชน ความรูสึก การรับรู การจํา การคิด และการตัดสินใจ (สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2526: 4
; อารี พันธมณี. 2546: 13-14)
สําหรับความหมายของการสอนจากการศึกษาพบวาเดิมทีนั้นนักการศึกษา นักวิชาการและ
นักวิจัยทั้งในและตางประเทศตางเห็นพองตองกันวาการสอนหมายถึงการใหความรู การชี้แนะ การจัด
ประสบการณหรือเปนกระบวนการที่ผูสอนจัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ โดยผูสอน
จะตองเปนผูที่มีทั้งศาสตรและศิลปในการผสมผสานปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของมาทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการสอนที่ตั้งไว (Brown;& Atkins. 1988: 2 ; Wiles. 1975: 10 ; ชาญชัย
อินทรประวัติ. 2522 : 27 ; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2526: 5 ; ไพฑูรย สินลารัตน. 2524 : 61-62 ;ทองเรียน
อมรัชกุล. 2525 : 7 ; ลําพอง บุญชวย. 2530: 8-9 ; สุพิน บุญชูวงศ .2538: 3-4) ซึ่งแมวาในปจจุบัน
แนวคิดดังกลาวจะยังคงไดรับการยอมรับอยูแตก็พบวาไดมีการขยายความหมายของการสอนที่เนนถึง
ความสําคัญของผูสอนมาสูผูเรียนมากขึ้น เชน วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 10) ไดใหความหมาย
ของการสอนวาหมายถึงการถายทอดความรู ความคิดและการจัดประสบการณโดยรูปแบบตางๆ เพื่อให
นิสิตนักศึกษาไดพัฒนาสมอง ทัศนคติ อารมณ จิตใจ สังคม เตรียมที่จะเปนพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของ
ชาติตอไป นอกจากนี้ยังมีผูที่ใหความหมายของการสอนในแงของการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เชน
สุมน อมรวิวฒ
ั น (2533: 460) อธิบายความหมายของการสอนไววาการสอนคือสถานการณอยางหนึ่งที่มี
สิ่งตอไปนี้เกิดขึ้น ไดแก 1.มีความสัมพันธและปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับสิ่งแวดลอมและผูสอนกับผูเรียนกับสิ่งแวดลอม 2.ความสัมพันธและปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิดการ
เรียนรูและประสบการณใหม และ3. ผูเรียนสามารถนําประสบการณใหมนั้นไปใชได ในขณะที่อาภรณ
ใจเที่ยง (2546: 2) เห็นวาการสอนคือกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนเพื่อทําใหผูเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคท่กี ําหนด ซึ่งตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปของผูสอน
กลาวโดยสรุปคือการสอนหมายถึงกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน เปนการ
ถายทอดความรู ความคิดและการจัดประสบการณโดยรูปแบบตางๆ ที่ตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปของ
ผูสอนเพื่อชวยใหผูเรียนมีความรู มีทักษะ มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง ตลอดจนสามารถกอใหเกิดประสบการณ
ที่มี ค วามหมายต อการเปลี่ ย นแปลงการรับ รู เจตคติ คา นิ ย มและพฤติ กรรมที่ ถู กต อ งเหมาะสมตาม
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วัตถุประสงคที่กําหนดและถาผูสอนสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบสมบูรณตามจุดมุงหมายของ
การสอนที่กําหนดไวก็ถือวาเปนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2526: 5 ;
Brown;& Atkins. 1988: 2)
ซึ่งการที่ผูสอนจะมีพฤติกรรมการสอนที่มีประสิทธิภาพไดนั้น จากการกลั่นกรองขอคนพบ
จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีของประเทศสหรัฐอเมริกาและขอสรุปจากการสัมมนาที่จัดขึ้นหลายครั้งในเรื่องดังกลาว โดย
ชิกเคอรริ่งและแกมสัน (Gibbs. 1995 : 21-22 citing in Chickering; & Gamson. 1987) พบวา
ลักษณะของการสอนที่ ส งผลต อคุ ณภาพการศึกษาในระดับอุ ดมศึ ก ษานั้น มีห ลั กการสอนที่ สํ าคั ญ 7
ประการ ไดแก 1. การสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน 2. การสนับสนุนใหมี
การทํางานรวมกันระหวางผูเรียน 3. การสนับสนุนใหเกิดการเรียนเชิงรุก 4. การใหขอมูลยอนกลับในทันที
เกี่ยวกับขอดีขอเสียของผลงานหรือผลการเรียนของผูเรียน 5. เนนการบริหารเวลาใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่ตองเรียนและกิจกรรมตางๆ 6.การสื่อใหผูเรียนเกิดความคาดหวังสูงและ 7.การยอมรับความ
แตกตางในความสามารถและวิธีการเรียนรูของผูเรียน
สอดคลองกับแรมสเดน (Ramsden. 2003: 86-99) ที่พบวาการสอนอยางมีคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษานั้นมีหลักการที่สําคัญมี 6 หลักการ ดังตอไปนี้ หลักการที่ 1 ความสนใจและการอธิบาย
กลาวคือ ผูสอนตองสามารถอธิบายเนื้อหาสาระของวิชาที่สอนไดอยางชัดเจนและมีวิธีการสอนที่กระตุน
เราความสนใจของผูเรียน หลักการที่ 2 การใหเกียรติผูเรียนและวิธีการเรียนของผูเรียน หลักการที่ 3 การมี
วิธีการใหขอมูลยอนกลับและกระบวนการประเมินผลการเรียนของผูเรียนที่เหมาะสม หลักการที่ 4 การมี
เปาหมายในการสอนที่ชัดเจนและทาทายความสามารถของผูเรียน หลักการที่ 5 การใหผูเรียนมีอิสระใน
การเลือก การควบคุม และการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และหลักการสุดทายคือผูสอน
จะตองเรียนรูจากผูเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของตนใหดีขึ้น
นอกจากนี้ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544: 81) ยังเห็นวาการสอนในระดับอุดมศึกษา
ควรยึดหลักการที่สําคัญดังนี้ คือ รูจักวางแผนการสอน คือ ทําประมวลรายวิชา ทําแผนการสอนรายวัน
เพื่อจะไดเตรียมการสอน วิธีการและสาระอยางถูกตองบริบูรณ รูจักวิธีการสอนหลายแบบและรูจักเลือก
วิธีการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและสาระของเนื้อหาวิชาที่จะสอน รูจักผูเรียน ผูสอนควรรูจัก
ผูเรียนเพื่อทราบภูมิหลัง พื้นฐานความรู ความสนใจและเพื่อสรางบรรยากาศที่เปนมิตรตอกันระหวาง
ผูเรียนและผูสอน รูจักใชอุปกรณ ผูสอนควรรูจักอุปกรณที่จะใชเปนเครื่องชวยทําใหบทเรียนนาสนใจ
รูจักทรัพยากรมนุษย รูจักแหลงที่จะเชิญผูเชี่ยวชาญและผูที่มีความรูมาเปนวิทยากรใหความรูแกลูกศิษย
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ของตน รูจักแหลงคนควา รูแหลงที่จะใหขอมูลสําหรับผูเรียนคนควาหรือแหลงที่ผูเรียนจะฝกฝนอาชีพได
และรูจักวิธีประเมินผล การสอนที่ดีควรมีการประเมินผลที่ตรงกับวัตถุประสงคที่จะสอนเพื่อทําใหผูสอน
เขาใจการสอนของตนเองดีขึ้น
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก การสอนที่ สํ า คั ญ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจะเห็ น ได ว า การที่ จ ะมี
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพนั้นผูสอนจะตองมีการเตรียมตัวกอนการสอน กลาวคือ ผูสอน
จะตองมีการวางแผนการสอน มีการกําหนดเปาหมายในการสอนที่ชัดเจนและทาทายความสามารถผูเรียน
มีการเลือกวิธีการสอน สื่อการสอนและวิธีการประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและสาระของ
เนื้อหาวิชาที่สอน ผูเรียน รวมถึงจะตองรูจักแหลงขอมูลทั้งที่เปนแหลงทรัพยากรมนุษยและแหลงคนควา
นอกจากนี้ในขณะดําเนินการสอนผูสอนจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูเชิงรุก ให
อิสระในการเลือก การควบคุม การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและการทํางานรวมกันระหวาง
ผูเรียน และที่สําคัญคือผูสอนจะตองใหเกียรติและยอมรับในความแตกตางในความสามารถและวิธีการ
เรียนของผูเรียน อีกทั้งผูสอนจะตองมีความสามารถในการบริหารจัดการเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่
ตองเรียนและกิจกรรมตางๆ สามารถอธิบายเนื้อหาสาระของวิชาที่สอนอยางชัดเจนและมีวิธีการสอนที่
กระตุนเราผูเรียนและหลังจากการสอนผูสอนจะตองมีการใหขอมูลยอนกลับและประเมินผลที่เหมาะสม
รวมถึงการเรียนรูจากผูเรียนเพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง พัฒนาการสอนของตนเอง นั้นคือ การที่ผูสอนจะ
สอนได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้ นจะต องใหความสําคั ญตั้ งแต พฤติกรรมการเตรียมการสอนก อนที่ จะสอน
พฤติกรรมขณะดําเนินการสอนและพฤติกรรมการประเมินผลหลังการสอน
สรุปไดวาพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพหมายถึงการแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับ
การถายทอดความรู ความคิดและการจัดประสบการณโดยรูปแบบตางๆ เพื่อชวยให ผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดครบสมบูรณตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว ซึ่งผูสอนจะตองใหความสําคัญตั้งแตพฤติกรรม
การเตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการสอนและพฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการสอน ดังนั้น
ในการศึกษาพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ ผูวิจัยจึง
ได จํ า แนกพฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู ส อนทางด า นวิ ศ วกรรมศาสตร อ อกเป น
พฤติกรรมการเตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการสอนและพฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการ
สอน ซึ่งพบวามีทั้งลักษณะที่สอดคลองกับหลักการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปและลักษณะเฉพาะ
ของสาขาวิชา ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดในหัวขอตอไป
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2. พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของผูส อนทางดานวิศวกรรมศาสตร
2.1 พฤติกรรมการเตรียมการสอน
การเตรียมการสอนหมายถึงพฤติกรรมที่ผูสอนวางแผนไวลวงหนากอนที่จะดําเนินการสอน
เพื่อใหการสอนที่จะดําเนินในโอกาสตอไปเปนไปดวยความสะดวก มีประสิทธิภาพ(บุญสม สุขุมาลพงษ.
2536:22) ดั ง นั้ น การเตรี ย มการสอนจึ ง เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการเตรียมการสอนจะชวยใหผูสอนมีเวลาในการคิดวางแผนลวงหนาอยาง
รอบคอบวาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร (นันทิยา ผิวงาม. 2540: 90) เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว (บํารุง กลัดเจริญ; และฉวีวรรณ กินาวงศ. 2527: 77) ดังนั้น
ผูสอนที่ดีจึงตองมีการเตรียมตัวกอนสอน สําหรับกระบวนการเตรียมตัวกอนการสอนนั้น ตามระบบการ
สอนจะเริ่มตั้งแตขั้นตอนของการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอนจากนั้นจึงเปนขั้นตอนของการวาง
แผนการสอน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 61) นั่นคือ การเตรียมการสอนที่จะชวยใหผูสอน
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นผูสอนจะตองทําการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการสอนกอน หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาใชเปนกรอบในการวางแผนการสอน ดังนั้นใน
การศึกษาพฤติกรรมการสอนดานการเตรียมการสอนของผูสอนทางวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ผูวิจัยจึงจําแนก
ออกเปนพฤติกรรมการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอนและพฤติกรรมการวางแผนการสอน
2.1.1 พฤติกรรมการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอน
การวิเคราะหปจจัยกอนที่จะสอนไมวาในศาสตรใดก็ตามผูสอนจะตองวิเคราะหปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหหลักสูตร การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะห
ผูสอน และการวิเคราะหปจจัยประกอบอื่นๆ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 47) เพื่อที่จะชวยให
ผู สอนมี ความมั่ น ใจมากยิ่ งขึ้ น ว า จะสามารถวางแผนการสอนไดอย า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพสอดคลอ งตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร รายวิชาและเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการ
สอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพผูสอนทางวิศวกรรมศาสตรควรไดมีการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของดังกลาว
กอนที่จะวางแผนการสอน
2.1.1.1 การวิเคราะหหลักสูตร เนื่องจากการสอนที่มีประสิทธิภาพจะตองเปน
การสอนที่สอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร (อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 12) ดังนั้นผูสอนควรศึกษา
หลักสูตรฉบับสมบูรณเพื่อใหเขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางกระจางและเห็นความสอดคลองตอเนื่อง
ของโปรแกรมการศึกษาวารายวิชาที่รับผิดชอบอยูในหมวดวิชาใดของหลักสูตรเพื่อที่จะไดเขาใจสถานภาพ
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ของวิชานั้นวาเปนวิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาตางคณะ วิชาเอก วิชาโทหรือวิชาสําคัญ อันจะนําไปสูการ
วางแผนการสอนและหาวิธีการสอนใหสอดคลองเหมาะสม (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 47-49)
2.1.1.2 การวิเคราะหผูเรียน เนื่องจากการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองเปน
การสอนที่มีวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียนที่จะ
เรียนรูไดและสามารถเราความสนใจใหผูเรียนอยากที่จะเรียนรู (ชาญชัย อินทรประวัติ. 2522: 35 ;
อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 12 ; Ramsden. 2003: 86) ดังนั้นผูสอนจําเปนตองวิเคราะหวาผูเรียนเปนใคร
มาจากไหน มีพื้นฐานความรูอยางไรเพื่อที่ผูสอนจะไดเขาใจลักษณะของผูเรียนและสามารถจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับลักษณะนั้นๆ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 49)
2.1.1.3 การวิเคราะหผูสอน ซึ่งถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียนนั้น พบวากอนการสอนผูสอนจะตองวิเคราะหวาตนเองมีความพรอมในดานตางๆ
ตอไปนี้เพียงใด (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 59-60)
เจตคติตอวิชาชีพ กลาวคือ การที่จะสอนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตอง
เปนการสอนที่ผูสอนปรารถนาที่จะรวมแบงปนความรักในวิชาที่สอนกับผูเรียน (Ramsden. 2003: 86)
สอนดวยวิญญาณความเปนครู สอนดวยความกระตือรือรน สอนดวยความตั้งใจ เต็มใจและมั่นใจ
(อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 13) ดังนั้นผูสอนจะตองพิจารณาตนเองวามีความรูสึกภาคภูมิใจในความเปน
อาจารยผูสอนหรือไม รูสึกมีความสุขและสนุกที่จะสอนมากนอยเพียงใด เต็มใจที่จะรับบทบาทภาระการ
สอนหรือไม เพื่อใหมั่นใจวามีความรักการสอน เห็นคุณคาของการสอนและคิดวาการสอนเปนสิง่ ทีต่ นพึงพอใจ
อันจะนําไปสูความเต็มใจที่จะสอน มีความสุขที่จะคนควาหาความรู ตลอดจนหาวิธีการที่จะทําใหผูเรียน
เกิดความรู ความเขาใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
ความรูในสาระของวิชา กลาวคือ การที่จะสอนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
ผูสอนจะตองมีความรูในวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง ถูกตอง แมนยํา และทันสมัย (กุญชรี คาขาย. 2540: 4-5
; Brown;& Atkins. 1988: 1 ; Lehman;& Mehrens. 1971: 136 ; Sheffield. 1974: 210 ; Wotruba;&
Wright. 1975: 653-663) ดังนั้นผูสอนจะตองพิจารณาวาตนเองมีความรูในสาระของวิชาที่จะสอนและวิชา
ที่กําหนดในหลักสูตรมากนอยเพียงใดและมีการพัฒนาความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอหรือไม
ความรูดานศาสตรการสอน ในการสอนอยางมีประสิทธิภาพนั้นสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือการที่ผูสอนมีความสามารถในการสื่อสาร อธิบายเนื้อหาวิชาและทฤษฎีที่เปนนามธรรม ตลอดจน
ประสบการณที่มีอยูใหแกผูเรียนไดอยางชัดเจน มีกลวิธีการสอนและสื่อการสอนที่ทําใหผูเรียนเขาใจและ
สามารถถายโยงไปใชในสถานการณจริงได นอกจากนี้ผูสอนตองมีความยืดหยุนและมีความสามารถที่จะ

22
เสนอบทเรียนเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดใชความคิด เกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรูและมีความสัมพันธที่ดี
ในหมูผูเรียน (กุญชรี คาขาย. 2540: 4-5 ; Brown;& Atkins. 1988: 1 ; Sheffield. 1974: 210 ;
Wotruba;& Wright. 1975: 653-663) ดังนั้นผูสอนจะตองพิจารณาวาตนเองรูจักวิธีการสอน เทคนิคการ
สอน สื่อการสอนและวิธีการประเมินหลายๆ แบบหรือไม และรูหรือไมวาวิธีการสอน เทคนิคการสอน
สื่อการสอนและวิธีการประเมินแตละแบบควรจะใชเมื่อใด มีจุดมุงหมายอยางไร จะใชไดในกรณีใด
บุคลิกภาพ เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาผูสอนที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี
พูดจาคลองแคลว ชัดถอยชัดคํา และมีบุคลิกลักษณะที่นาเชื่อถือยอมทําใหผูเรียนเกิดความประทับใจและ
สนใจฟงเรื่องที่สอน ดังนั้นผูสอนจึงควรพิจารณาบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสมกับการมีอาชีพเปนผูสอน
ตองพิถีพิถันทั้งเรื่องเสื้อผา เครื่องแตงกาย น้ําเสียง ทาทาง การตรงตอเวลา ความสุขุมรอบคอบ การมี
เหตุผลและความเชื่อมั่นในตนเอง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2526 : 13-14)
2.1.1.4 การวิเคราะหปจจัยประกอบอื่นๆ ผูสอนควรมีการศึกษาลวงหนาเกี่ยวกับ
ปจจัยประกอบอื่นๆ ที่สําคัญในการวางแผนการสอน ไดแก ชวงเวลาที่สอนเปนชวงเชา หรือชวงบาย
ลักษณะวิชาที่สอนเปนวิชาที่อยูในหมวดใด เปนวิชาที่เนนทฤษฎีหรือปฏิบัติ ลักษณะหองที่สอนเปนอยางไร
เปนหองใหญหรือหองเล็ก เหมาะที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใด สื่อการสอนสามารถใชไดใน
หองที่กําหนดหรือไม จะยืมอุปกรณการสอนไดที่ไหน รูกฎระเบียบการยืมอุปกรณ ดังกลาวหรือไม แหลง
คนความีเพียงพอและมีความสะดวก ทันสมัยหรือไม รวมถึงการประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูสอนกรณี
ที่มีผูสอนหลายคนในวิชาเดียวกันเพื่อที่จะใหการวางแผนการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกันและกอใหเกิด
ความเปนธรรมตอผูเรียนมากที่สุด (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 60-61)
2.1.2 พฤติกรรมการวางแผนการสอน
การวางแผนการสอนหมายถึงการเตรียมรูปแบบของการสอนเพื่อที่จะเชื่อมโยงระหวาง
ความสามารถเบื้องตนที่ประเมินไดจากตัวผูเรียนกับความสามารถอันจะเกิดขึ้นใหมตามที่ไดกําหนดไวใน
วัตถุประสงคของการสอน โดยสิ่งที่ระบุไวในแผนการสอนจะตองชัดเจนและเปนรูปธรรม (กุญชรี คาขาย.
2540: 3) การวางแผนการสอนเปนสิ่งที่เปนรากฐานสําคัญของกระบวนการสอนทั้งหมด (Hativa.
2000: 291 citing Lowther; stark; Gentnon;& Bentley. 1990) เปนการขยายรายละเอียดของหลักสูตร
ใหไปสูภาคปฏิบัติ โดยกําหนดกิจกรรมและเวลาไวอยางชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได (ธวัช เติมญวน.
2548 : 34-35) นอกจากนี้การวางแผนการสอนยังถือวาเปนการเตรียมการสอนอยางเปนลายลักษณอกั ษร
ไวลวงหนาของผูสอนกอนที่จะเริ่มดําเนินการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการสอนทีจ่ ะชวยให
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยขอมูลที่ผูสอนจะตองเตรียม
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ในการวางแผนการสอนไดแก การกําหนดวัตถุประสงคของการสอน การคัดเลือกสาระของเนื้อหาวิชาที่
สอน การกําหนดวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกสื่อการสอนและการวัดผลประเมินผล
ซึ่งผูสอนจะตองเตรียมขอมู ลเหลานี้อยางสอดคลองต อเนื่ องกัน จากนั้นจึงนําความรูที่ไดม าเขีย นเป น
แผนการสอน (ไพฑูรย สินลารัตน. 2524: 157 ; อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 201) การวางแผนการสอนจะ
ชวยใหผูสอนไดคิด ไดวางแผนและเตรียมตัวกอนที่จะสอนจนเกิดความมั่นใจวาจะสามารถใชเวลาในการ
สอนในแตละชั่วโมงไดอยาง คุมคาและผูเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด โดยผูสอนที่ดีตองมีการวาง
แผนการสอนทั้งแผนการสอนในระยะยาวและแผนการสอนแตละชั่วโมง (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
2544: 66-67) ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพกอนที่จะเริ่มดําเนินการ
สอนผู ส อนทางด า นวิ ศ วกรรมศาสตร จ ะต อ งกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องการสอน คั ด เลื อ กสาระของ
เนื้อหาวิชาที่สอน กําหนดวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกสื่อการสอน เลือกวิธีการวัดผล
ประเมินผล และเขียนแผนการสอนทั้งแผนการสอนในระยะยาวและแผนการสอนแตละชั่วโมง
2.1.2.1 การกําหนดวัตถุประสงคของการสอน เปนสิ่งสําคัญอันดับแรกของการสอน
ทําให ผูสอนทราบวาจะสอนเพื่ออะไร ใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมใดบาง มากนอยเพียงใด เพื่อที่ผูสอนจะ
ไดเตรียมเนื้อหาการสอน เลือกวิธีการสอน เลือกสื่อการสอนและการประเมินผลการสอนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่กําหนด (อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 8) โดยวัตถุประสงคของการสอนที่กําหนดนั้นจะตองมี
ลักษณะที่ชัดเจน สื่อใหเกิดความคาดหวังสูงและทาทายความสามารถของผูเรียน (Gibbs. 1995: 21-22
citing Chickering;& Gamson. 1987 ; Ramsden. 2003: 96-97) นอกจากนี้ผูสอนจะตองกําหนด
วัตถุประสงคของการสอนใหเปนรูปธรรม กลาวคือ จะตองระบุไดวาผูเรียนจะมีความสามารถอะไรบาง
หลังจากที่จบบทเรียนนั้นๆ แลว (กุญชรี คาขาย. 2540 : 3)
2.1.2.2 การคัดเลือกสาระของเนื้อหาวิชาที่สอน หมายรวมถึง การเลือกและการ
จัดลําดับเนื้อหาที่สอนดวย การกําหนดเนื้อหาจะทําใหผูสอนไดทราบวาจะสอนอะไร ผูเรียนควรไดรับ
ประสบการณใดบาง ประสบการณใดควรไดรับกอน และในขอบเขตมากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสม การ
กําหนดเนื้อหาไวลวงหนาจะทําใหการสอนมีสาระคุมคากับเวลาที่ผานไปและมีคุณคาแกผูเรียน (อาภรณ
ใจเที่ยง. 2546: 8) โดยในการการคัดเลือกสาระของเนื้อหาวิชาที่สอนนั้นผูสอนจะตองศึกษาเอกสารตํารา
แล ว คั ดเลือกสาระของเนื้อหาวิช าที่ สอนให เหมาะสมกั บ พื้ นฐานความรู และระดั บชั้ นเรีย นของผู เรี ย น
ครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนดในหลักสูตรและสอดคลองกับเวลาที่กําหนดไวในตารางเรียน (วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 73-74 ; Gibbs. 1995: 21-22 citing Chickering;& Gamson. 1987)
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2.1.2.3 การกําหนดวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน เปนสิ่งที่จะทําให
ผูสอนทราบวาจะสอนอยางไร ใชวิธีการใดในการเสนอหรือสรางประสบการณใหผูเรียน โดยในการ
กํ าหนดวิ ธีการสอนหรื อกิ จกรรมการเรี ยนการสอนนั้ น ผู สอนจะตองเลื อกใช วิ ธี ที่ เหมาะสมกั บลั กษณะ
เนื้อหาวิชา ผูเรียน สภาพหอง และสอดคลองกับวัตถุประสงคการสอนที่กําหนดไว (วัลลภา เทพหัสดิน
ณ อยุธยา. 2544: 69 ; อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 8)
2.1.2.4 การเลือกสื่อการสอน สื่อการสอนเปนสวนสําคัญในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดชัดเจนและเร็วขึ้น ตลอดจนชวยเราความสนใจของผูเรียนไดดี สื่อการสอนที่ดีจะชวยใหการ
สอนดําเนินไปไดราบรื่นและสะดวกคลองตัวแกผูเรียน การเตรียมสื่อการสอนทําใหผูสอนทราบวาจะใช
อะไรเปนสื่อชวยสรางประสบการณใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด (อาภรณ ใจเที่ยง.
2546: 8) ซึ่งในการเลือกสื่อการสอนนั้น ผูสอนจะตองพิจารณาวาสื่อการสอนที่ใชเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผูเรียนหรือไม สัมพันธกับประสบการณหรือความรูเดิมของผูเรียนหรือไม ตรงกั บ
วัตถุประสงคของการสอนหรือไม มีลักษณะเปนที่นาสนใจ ทันสมัยและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน
หรือไม (บุญสม สุขุมาลพงษ. 2536 : 23)
2.1.2.5 การกําหนดวิธีการวัดผลประเมินผล วิธีการวัดผลประเมินผลเปนสิ่งที่จะชวย
ใหผู สอนทราบว าการสอนที่ ผา นมานั้นบรรลุผลหรื อไม มากนอยเพี ยงใด ผูเรียนเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีตอนใดหรือวัตถุประสงคใดบางที่ยังไมบรรลุ ทําใหผูสอนสามารถแกไข
ขอบกพรองไดตรงจุด (อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 8) โดยในการกําหนดวิธีการประเมินผลนั้นผูสอนจะตอง
กําหนดวิธีการประเมินผลอยางชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสอนและเปนวิธีการที่เปนธรรม
ไมงายเกินไป ไมยากเกินไป และไมมีอคติตอผูเรียน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 81, 83 ;
Ramsden. 2003: 87)
2.1.2.6 การเขียนแผนการสอน สําหรับการเขียนแผนการสอนนั้น ผูสอนจะตอง
เขียนทั้งแผนการสอนระยะยาวและแผนการสอนแตละชั่วโมง โดยการเขียนแผนการสอนระยะยาวนั้นจะ
เปนการกํ าหนดทิศทางของการสอนตั้งแตชั่ว โมงแรกจนถึงชั่วโมงสุดทายในหลัก สูตร เปน การเขีย น
แผนการสอนโดยสังเขปที่เรียกวาการเขียนประมวลรายวิชา (Course outline) ซึ่งประกอบดวยหัวขอตางๆ
ดังนี้ 1. รหัสวิชาและชื่อวิชา เปนภาษาไทยวงเล็บภาษาอังกฤษและระบุจํานวนหนวยกิตของวิชา 2. ภาค
การศึกษาที่สอน (ภาคตนหรือภาคปลาย) 3.ชื่ออาจารยผูสอน 4. ลักษณะรายวิชา (Course description)
5.วัตถุประสงครายวิชา 6.หัวขอของสาระการสอนตลอดภาคการศึกษา 7.วิธีการที่จะใชสอน 8.สื่อการสอน
9. เอกสารตําราที่ใชประกอบการสอนหรือเอกสารตําราที่ใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม 10. วิธีการประเมินผล
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(วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 66-67) สวนการวางแผนการสอนแตละชั่วโมง (Lesson plan) นั้น
เปนการนําเอาแผนการสอนระยะยาวมากําหนดรายละเอียดของการสอน แตละชั่วโมงเพื่อที่จะชวยให
อาจารยสามารถใชเวลาในการสอนในแตละชั่วโมงไดอยางคุมคามากที่สุด (Hativa. 2000: 299) เปนการ
ตัดสินใจวาในแตละชั่วโมงผูสอนจะตองนําเสนอสาระของเนื้อหาอะไรบางจึงจะครอบคลุมเนื้อหาตามที่
กําหนดไวในแผนการสอนระยะยาวและเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนที่จะเรียนรูไดในเวลาที่
กําหนด นอกจากนี้ผูสอนจะตองพิจารณาถึงเทคนิคการสอนที่จะสามารถชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู
สาระของเนื้อหาที่สอนไดงาย ตลอดจนเปนวิธีการที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความสนใจและอยากมีสวนรวม
ในการเรียน (Hativa. 2000: 299-300 ; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 62)
จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงใหความหมายของพฤติกรรมการเตรียมการสอนวาหมายถึงการ
คิดหรือการแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับการวางแผนลวงหนากอนที่จะดําเนินการสอนเพื่อใหสามารถใช
เวลาในการสอนในแตละชั่วโมงไดอยางคุมคาและผูเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมการ
วิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอนและพฤติกรรมการวางแผนการสอน
2.2 พฤติกรรมการดําเนินการสอน
การดําเนินการสอนหมายถึงการแสดงออกถึงความสามารถของผูสอนในการเสนอเนื้อหา
สาระสําคัญไดอยางเหมาะสมตามลําดับขั้นตอน มีความถูกตองแมนยํา และเปนประโยชนตอผูเรียน
(บุญสม สุขุมาลพงษ. 2536 : 8) การดําเนินการสอนมีความสําคัญอยางมากเนื่องจากเปนการนํา
แผนการสอนซึ่งไดเตรียมไวมาปฏิบัติ ผูสอนตองใชความสามารถอยางเต็มที่เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของรายวิชานั้นๆ และผูเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด (นันทิยา ผิวงาม. 2540: 17) ซึ่งในการจัดลําดับการ
ดํ า เนิ น การสอนให ส อดคล อ งต อ เนื่ อ งกั น อย า งเหมาะสมนั้ น จะเริ่ ม ตั้ ง แต ขั้ น นํ า ขั้ น สอนและขั้ น สรุ ป
(อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 13) นั่นคือ การที่จะดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวยใหผูเรียนเกิด
การเรี ย นรู ต ามจุ ดมุ งหมายของการสอนนั้ นผู สอนจะต องดํ า เนิ นการสอนโดยเริ่ มต นจากการนํ า เข า สู
บทเรี ยนจากนั้ นจึ งเป นขั้ นของการสอนหรื อการนํ าเสนอเนื้ อหาสาระและการสรุ ปบทเรี ยน ดั ง นั้ น ใน
การศึกษาพฤติกรรมการสอนดานการดําเนินการสอนของผูสอนทางวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ ผูวิจัยจึง
จํา แนกออกเป นพฤติ กรรมการนํา เข าสู บทเรีย น พฤติ ก รรมการนํ าเสนอเนื้ อหาสาระหรือการสอนและ
พฤติกรรมการสรุปบทเรียน
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2.2.1 พฤติกรรมการนําเขาสูบทเรียน
การนําเขาสูบทเรียนเปนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนหรือเราใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในบทเรียนนั้นๆ ไดมากที่สุด โดยกิจกรรมที่นําเขาสูบทเรียนจะตองสอดคลองกับกิจกรรมการสอน
(นันทิยา ผิวงาม. 2540: 18) กิจกรรมการนําเขาสูบทเรียนเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนทางวิศวกรรมศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากรายวิชาตางๆ ทางดานวิศวกรรมศาสตรนั้นเปนวิชาที่คอนขาง
ยากและนาเบื่อหนายสําหรับผูเรียน (Overton. 2003: 256) ดังนั้นผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรจะตอง
พยายามที่จะจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดใหผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจที่จะเรียนใหมากที่สุด ซึ่งในการนําเขา
สูบทเรี ยนนั้นอาจทํา ไดโดยการทบทวนเรื่องที่เรียนไปแลวหรือการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่มีสว น
เกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ องที่ สอน แตถ าเป น ชั่ ว โมงแรกกิจกรรมการนํ าเข า สู บ ทเรี ยนที่ สํา คัญ คือ การอธิ บาย
ประมวลรายวิชา ผูสอนที่ดีจะตองนําประมวลรายวิชามาอธิบายและเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามหรือเสนอ
ขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับสาระของการเรียน วิธีการเรียน การวัดและการประเมินผล โดยในการอธิบาย
ประมวลรายวิชานั้นนอกจากจะเปนการทําใหผูเรียนเขาใจวาการเรียนวิชานั้นจะตองเรียนอยางไร จะตอง
ทํารายงานกี่ฉบับหรือการประเมินจะประเมินโดยวิธีใดบางแลวผูสอนจะตองสามารถอธิบายใหผูเรียน
เขาใจวาวิชานี้มีความสําคัญตอผูเรียนอยางไรหรือเรียนแลว จะไดประโยชนอะไรบางรวมดวย (วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 80, 82)
2.2.2 พฤติกรรมการนําเสนอเนื้อหาสาระหรือการสอน
การนําเสนอเนื้อหาสาระหรือการสอนเปนการจัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดความรู
ความคิด การแกปญหา ทักษะทางกายหรือทางเจตคติตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนหรือจุดมุงหมาย
ปลายทาง ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียนนั้นๆ เวลาที่ใชในขั้นนี้จะมากกวากิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดและนอกจาก
การนําเสนอเนื้อหาสาระหรือการสอนผูสอนจะตองดําเนินการสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนควบคูกัน
ไปดวย (นันทิยา ผิวงาม. 2540: 18) สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นสิ่งสําคัญที่ผูสอนตอง
พิจารณาคือกิจกรรมที่จัดขึ้นจะตองชวยใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคหลักสูตร
สําหรับหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเชี่ยวชาญตามหลักวิชาทาง
วิศวกรรมศาสตร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกของการทํางานในฐานะวิศวกรและมีทักษะที่สําคัญใน
การทํางาน เชน ทักษะเกี่ยวกับธุรกิจการคา ทักษะในการติดตอสื่อสารและทักษะทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Jennings ;& Ferguson. 1995) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการประยุกตความรูทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ออกแบบและปฏิบัติการทดลอง รวมทั้งการวิเคราะห
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และแปลผลการทดลอง ออกแบบระบบ สวนประกอบหรือกระบวนการที่สอดคลองกับความตองการ
สามารถทําหนาที่ในทีมงานที่มีผูรวมงานหลากหลายสาขาวิชา สามารถระบุประเด็นปญหา สรางสมการ
และแก ป ญ หาทางวิ ศ วกรรม มี ค วามเข า ใจและมี ค วาม รั บ ผิ ด ชอบเชิ ง วิ ช าชี พ และจรรยาบรรณ มี
ความสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความจําเปนของ
การศึกษาทางกวางที่สงผลกระทบในการแกปญหาทางวิศวกรรมในบริบทของโลกและสังคม มีความ
ตระหนักถึงความตองการและความสามารถที่จะผูกพันกับการเรียนรูตลอดชีวิต มีความรูในประเด็นรวม
สมัย รวมถึงมีความสามารถในการใชเทคนิค ทักษะและเครื่องมือทางวิศวกรรมสมัยใหมที่จําเปนสําหรับ
การปฏิบัติทางวิศวกรรม (Engineering Criteria 2000 ; The Accreditation Board for Engineering and
Technology. 1995) ซึ่งการที่จะชวยใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะดังกลาวไดนั้น จากการศึกษาพบวามีรปู แบบ
การเรียนการสอนที่สอดคลองเหมาะสมกับการพัฒนาผูเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตรในทุกสาขาวิชา ดังนี้
(Exley. 1999: 270-281 ; Overton. 2003: 258-267)
การบรรยาย (The lecture) เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการเตรียมเนื้อหาสาระ แลวบรรยาย คือ พูด บอก เลา
อธิบายเนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ตองการสอนแกผูเรียนและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการใดวิธี
หนึ่ง (ทิศนา แขมมณี. 2547 : 327) การบรรยายเปนวิธีสอนที่สําคัญวิธีหนึ่งในการสอนทางดาน
วิศวกรรมศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนการสอนของรายวิชาในชวงปแรกที่มีจํานวนผูเรียนในแตละ
ชั้ น เรี ย นมากและเป น วิ ช าที่ มุ ง ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด หลั ก การและมโนทั ศ น ที่ สํ า คั ญ ทาง
วิศวกรรมศาสตรซึ่งจะเปนฐานความรูในการเรียนในรายวิชาขั้นสูงตอไป (Exley. 1999: 271 citing
Isaacs.
1994) อยางไรก็ตามแมการสอนแบบบรรยายจะเปนวิธีการสอนที่ไดรับการยอมรับวามี
ประสิทธิภาพ วิธีการหนึ่งแตก็พบวาวิธีการนี้จะทําใหผูเรียนมีลักษณะไมกระตือรือรนในการเรียน
(Passive learners) (ทิศนา แขมมณี. 2547 : 329 ; Entwistle; Thompson; & Tait. 1992) ดังนั้นผูสอน
ควรหาเทคนิคในการสอนตางๆมาชวยกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น เชน การทดสอบยอย
กอนที่จะสอน ระหวางการสอนหรือหลังจากจบบทเรียน การหยิบยกประเด็นปญหาเกี่ยวกับบทเรียนที่จะ
สอนมาใหผูเรียนรวมกันอภิปรายในกลุมขนาดเล็ก การมอบหมายงานใหทํา เชน การสรุปบทเรียนหรือการ
หาแนวทางที่จะนําความรูที่ไดไปใชในการแกปญหา การแจกเอกสารประกอบการสอนที่มีการออกแบบ
เอกสารใหมีเฉพาะหัวขอที่สําคัญและมีการเวนที่ใหผูเรียนบันทึกเพิ่มเติม การใชสื่อการสอนที่กระตุนความ
สนใจ ผูเรียนใหอยากรู อยากเห็น เชน แผนใส ภาพ สไลด เทปเสียง วีดิทัศน ภาพยนตร คอมพิวเตอร ฯลฯ
การตั้งคําถามเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น การเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม การใช
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อารมณขัน เปนตน (ทิศนา แขมมณี. 2547 : 328 ; วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 81; ไสว ฟกขาว.
2544 : 93 ; Exley. 1999: 272 citing Andreson. 1994 ; Hativa. 2000: 108-109) นอกจากนี้ ในการ
สอนแบบบรรยาย พบวา สิ่งที่สําคัญมากที่สุดที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูก็คือความสามารถในการ
อธิบายของผูสอน (Brown;& Atkins. 1988: 19 ; Hativa. 2000: 71 citing Behr. 1988: 189) ดังนั้นผูสอน
จะตองสามารถอธิบายเนื้อหาสาระของวิชาที่สอนไดอยางชัดเจน นาสนใจและผูเรียนสามารถเขาใจไดงาย
โดยการอธิบายใหชัดเจนตามลําดับเนื้อหาอยางตอเนื่องกันจากเรื่องที่งายที่เปนรูปธรรมไปสูเรื่องที่ยากที่
เปนนามธรรม การเนนหรือขยายความในจุดที่เปนประเด็นหลักและประเด็นที่มักทําใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจผิดไดงาย การสรุปประเด็นยอยๆและประเด็นรวมทั้งหมดและการยกตัวอยางประกอบ เปนตน
(ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548 : 215 ; อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 139 ; Brown;& Atkins. 1988: 163; Hativa.
2000: 84 citing Brown; & Daines. 1981 ; Ramsden. 2003: 86, 93-94) บุคลิกลักษณะของผูสอน
ในขณะบรรยายก็ เป นอี ก ป จ จัย หนึ่ งที่ มี ค วามสํ าคั ญ ผู สอนจะต องให ความสํ าคั ญตั้ งแต การแต งกาย
น้ําเสียง ทาทาง กลาวคือ ผูสอนจะตองแตงกายสุภาพนาเชื่อถือ นาเลื่อมใส เสียงดังฟงชัด มีการ
ประสานสายตากับผูเรียน (ไสว ฟกขาว. 2544 : 93 ; Biggs. 1999: 97) นอกเหนือจากที่กลาวไปแลว
การใหเวลาผูเรียนจดบันทึกในประเด็นที่สําคัญก็เปนสิ่งที่ผูสอนควรตระหนักเชนกัน (Biggs. 1999: 97 ;
Hativa. 2000: 108)
การสอนแบบกลุมเล็ก (Teaching in small groups) เปนวิธีการสอนที่เหมาะ
สําหรับรายวิชาที่มุงเนนใหผูเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตรไดพัฒนาในเรื่องของการคิดและการอภิปราย
รวมกันในกลุมและเปนวิธีการสอนที่จะชวยพัฒนาทักษะตางๆ ที่ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการฝก
ปฏิบัติการในชั้นเรียนและการทําโครงการวิจัยตอไป (Exley. 1999: 272) ซึ่งการสอนแบบนี้อาจจะใชเปน
วิธีการสอนหลักหรือเปนวิธีการสอนที่ใชเสริมวิธีการสอนแบบบรรยายก็ได การสอนแบบกลุมเล็กนี้จะเนน
ใหผูเรียนไดรวมกันอภิปรายในรายละเอียดของประเด็นที่สนใจศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการที่
ชัดเจนและงายแกการทําความเขาใจ เปนการสอนที่มุงใหผูเรียนเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหา แนวทาง
ในการแกปญหาและการนําไปประยุกตใช เปนการบูรณาการระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ มุงเนนให
ผูเรียนเปนผูนําในการถกปญหาและการนําเสนอ รวมถึงเปนวิธีการที่ชวยกระตุนทั้งความสามารถในการ
เขาใจของผูเรียนและความกาวหนาของผูสอน การสอนแบบนี้จะเริ่มตนจากการที่ผูสอนอธิบายวิธีการ
เรีย นใหผูเรียนเข าใจขั้ นตอนอย างถูก ตองและรวมกับผูเรียนในการกํา หนดวั ตถุ ประสงค ของการสอน
จากนั้น ผู เรีย นก็ จะกํ าหนดประเด็นที่ สนใจศึก ษาเพื่ อใหก ลุ มได ร วมกัน ตั้งสมมติ ฐ านในการแกปญหา
วางแผนการแกปญหาหรือหาแนวทางในการแกปญหานั้นตามหลักการทางวิศวกรรมศาสตร โดยผูสอนจะ
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มีหนาที่ในการควบคุมสาระที่ศึกษาใหตรงตามหลักสูตร การแนะนําแหลงขอมูล การชวยเหลือเมื่อกลุม
ประสบปญหา การตั้งปญหาเพื่อกระตุนและการสรุปขอมูลใหครบถวน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
2544: 96) นั่นคือ ผูสอนจะตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบรรยายมาเปนผูแนะแนวทางในการแสวงหาความรู
แนะนําวิธีการถายทอดสิ่งที่พบเห็นจากประสบการณหรือจากการอานไปสูผูอื่น ดูแลใหการดําเนินการสอน
เปนไปตามกระบวนการและชวยเสริมความรูใหบริบูรณ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 177-178)
การฝกปฏิบัติการหรือการทดลองในชั้นเรียน (The laboratory or practical
class) เปนวิธีการสอนที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดสังเกตของจริงและไดรับประสบการณ
ตรง ทําใหเกิดการคนหาความรูดวยตนเองและในขณะที่ผูเรียนฝกปฏิบัติควรจะอยูภายใตการแนะนําและ
ชวยเหลืออยางใกลชิดของผูสอน (ไสว ฟกขาว. 2544: 104) ซึ่งวิธีการนี้ถือวาเปนวิธีการสอนที่สําคัญ
มากที่สุดวิธีการหนึ่งสําหรับการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร (Overton. 2003: 263 citing
Boud. 1986) วิธีการสอนแบบนี้จะมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการออกไปประกอบอาชีพวิศวกร เชน ทักษะในการทดลอง การออกแบบและการแกปญหา ทักษะ
ในการแปลความ การจดบันทึกขอมูลและการวิเคราะห ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการ
สื่อสารและการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะในการตัดสินใจ และทักษะในการทํางานเปนทีม
เปนตน นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการฝกปฏิบัติ เกิดความคุนเคยและมีทักษะในการ
ใชครุภัณฑ (Equipment) และวัสดุ (Materials) ทางวิศวกรรมศาสตร เปนการบูรณาการระหวางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ อีกทั้งการฝกปฏิบัติยังชวยใหผูเรียนเกิดเจตคติเชิงวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตรและเพิ่มความมั่นใจ
ใหกับผูเรียนในการนําความรูและเทคนิคตางๆ ไปประยุกตใช อยางไรก็ตามการที่จะชวยใหผูเรียน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวไดนั้นผูสอนจะตองใหความสําคัญกับทีมที่ทํางานรวมกัน ไดแก
เจาหนาที่เทคนิค ครูปฏิบัติการ รวมถึงผูที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่องตางๆ เชน การยืม-คืน
เครื่องมือ เครื่องใช ครุภัณฑ การจองหองปฏิบัติ ฯลฯ โดยเฉพาะครูปฏิบัติการที่ถือวามีความสําคัญ
อยางมากในการเปนตัวแบบใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคตางๆ ในการฝกปฏิบัตินั้นจะตอง
เปนผูมีความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญเปนอยางดี และสิ่งสําคัญที่ผูสอนจะละเลยไมไดก็คือการคํานึงถึง
ความปลอดภัยในขณะที่ผูเรียนฝกปฏิบัติ ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องใช ครุภัณฑและวัสดุตางๆที่ใช
รวมถึ ง การให เ วลาผู เ รี ย นในการฝ ก ปฏิ บั ติ อ ย า งเพี ย งพอจนมั่ น ใจว า ผู เ รี ย นจะสามารถปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง
นอกจากนี้ ใ นขณะที่ ผู เรี ย นฝ ก ปฏิ บั ติ นั้ นผู ส อนจะต องคอยสั ง เกตการทํา งานของผู เรี ย นและให ค วาม
ชวยเหลือแนะนําเมื่อเห็นวาผูเรียนเกิดความเขาใจผิดหรือปฏิบัติไมถูกตอง ซึ่งในการใหความชวยเหลือ
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แนะนํานี้อาจเปนการแนะนําโดยตรงหรือการตั้งคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหและแกปญหา
ดวยตนเองก็ได (Brown;& Atkins. 1988: 96 ; Cannon ; & Newble. 2000: 105)
การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based learning : PBL) เปนวิธีการสอนที่
ใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญ
สถานการณปญหาจริงหรือผูสอนอาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผิชญปญหาและฝกกระบวนการวิเคราะห
ปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็น
ทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมทั้งชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะ
กระบวนการคิดและกระบวนการแกปญหาตางๆ (ทิศนา แขมมณี. 2547 : 137-138) วิธีการสอนนี้ถือ
เปนรูปแบบการเรียนรูที่สําคัญของผูเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตร (Overton. 2003: 259 citing Boud ;&
Feletti. 1998) การเรียนรูจากกรณีปญหาเปนวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนจะเปนผูกําหนดวัตถุประสงค เลือก
แหลงการเรียนรูและดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง สวนผูสอนจะมีบทบาทในการใหคําแนะนําหรือเปนผู
อํานวยความสะดวก รูปแบบการเรียนแบบนี้จะชวยเพิ่มแรงจูงใจใหแกผูเรียน ชวยใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจในสาระของเนื้อหาไดอยางลึกซึ้ง ชวยกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ ชวยพัฒนาทักษะในการ
คิดขั้นสูง ทักษะการแกปญหา ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะในการคิดวิเคราะหและการสื่อสาร
(Hativa. 2000: 124) ซึ่งการที่ผูสอนจะสามารถชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดนั้น ผูสอน
จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนออกไปเผชิญปญหาหรือจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา ใหผูเรียนได
รวมกันวิเคราะหปญหา หาสาเหตุของปญหา วางแผนการแกปญหา ลงมือแกปญหา รวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล สรุปและประเมินผล โดยมีผูสอนเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําและชวยอํานวยความสะดวก
แกผูเรียนในการแสวงหาแหลงขอมูล การศึกษาขอมูล และการวิเคราะหขอมูล รวมถึงการกระตุนให
ผูเรียนแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาที่หลากหลายและพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสม (ทิศนา แขมมณี.
2547 : 138)
การเรี ย นรู จ ากการฝ ก ประสบการณ ใ นสถานประกอบการ (Industrial work
experiece) ถือเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการทํางาน (Work- based
learning) เปนการศึกษาและฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยมีการเตรียมความ
พร อ มของผู เรี ยนก อนไปปฏิ บั ติ งาน ผู เรี ยนจะต องปฏิ บั ติ งานจริ งที่ สถานประกอบการต างๆ เพื่ อเรี ยนรู
ประสบการณจริงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งการเรียนรูแบบนี้มักจะใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผูเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตรที่อยูในชั้นปสุดทาย รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้จะชวยใหผูเรียนเกิด
แรงจูงใจ เกิดการถายโยงการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในดานตางๆ เชน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต
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ทักษะวิชาชีพและทักษะการคิดขั้นสูง (เสริมศรี ไชยศร; สุรพล บัวพิมพ ; และสุนทรี คนเที่ยง. 2543 :
55) ซึ่งการเรียนรูจากการฝกประสบการณในสถานประกอบการจะสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคได
นั้นผูสอนจะตองระบุทักษะที่ตองการใหเกิดในชวงทดลองฝกปฏิบัติในสถานประกอบการอยางชัดเจน
จากนั้ น จึ ง วางแผนร ว มกั บ สถานประกอบในเรื่ องต า งๆ เช น ผูเ รี ย นควรจะได รั บ การฝ ก ปฏิ บัติ เมื่ อ ใด
นานเทาไร กี่ครั้ง ณ จุดใดของสถานประกอบการ นอกจากนี้ผูสอนจะตองทําแผนปฏิบัติการจริง ทําคูมือ
อาจารยนิเทศน คูมือผูนิเทศกที่สถานประกอบการและคูมือผูเรียน โดยสิ่งที่ตองระบุใหตรงกันคือ ทักษะ
ที่ตองการใหเกิด อีกทั้งในการดําเนินการฝกปฏิบัติที่สถานประกอบการ อาจารยนิเทศกและผูนิเทศกที่
สถานประกอบการตองเอาจริง ใหเวลากับการนิเทศก และดูแลใหผูเรียนไดรับประสบการณจริงและ
ระหวางการฝกปฏิบัติควรมีการประชุมรวมกันทั้ง 3 ฝาย ไดแก อาจารยนิเทศก ผูนิเทศกที่สถาน
ประกอบการและผูเรียน เพื่อแกไขปญหา ประเมินการทํางานและแกไขแผนในชวงตอไปและเมื่อครบ
กําหนดการ ฝกปฏิบัติก็จะตองมีการประเมินรวมกันทั้ง 3 ฝายโดยแตละฝายตางประเมินอีก 2 ฝายเพื่อ
หาจุดรวมกันที่เปนขอดี ขอบกพรองที่ควรแกไขในรุนตอไป (อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2541: 5455 ; Overton. 2003: 262-263)
การเรียนแบบโครงการหรือแบบวิจัย (Project work) เปนการจัดสภาพการณของ
การเรียนการสอน โดยใหผูเรียนไดรวมกันเลือกทําโครงการที่ตนเองสนใจ รวมกันสํารวจ สังเกตและกําหนด
เรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการทําโครงการรวมกัน ศึกษาหาขอมูลความรูที่จําเปนและลงมือปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่วางไวจนไดคนพบหรือสิ่งประดิษฐใหมแลวจึงเขียนรายงานและนําเสนอตอสาธารณชน
เก็บขอมูล แลวนําผลงานและประสบการณทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูความคิดกันและสรุปผล
การเรียนรูที่ไดรับจากประสบการณที่ไดรับทั้งหมด (ทิศนา แขมมณี. 2547 : 139) เปน รูปแบบการเรียน
ที่เหมาะกับผูเรียนทางวิศวกรรมศาสตรที่เรียนในชั้นปสุดทาย (Exley. 1999: 281 citing Bliss. 1990)
การจัดการเรียนการสอนแบบนี้จะใหผูเรียนมีโอกาสในการเลือกหัวขอในการทําโครงการเอง คนควาหา
ความรู วิเคราะหวิจารณ บูรณาการองคความรูภายในขอบเขตทางเลือกที่ตนเองคัดสรรเอง การสอนแบบ
โครงการเป น การส ง เสริ ม ให มี ก ารประยุ ก ต ใ ช อ งค ค วามรู การเตรี ย มตั ว สู วิ ช าชี พ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย น
เกิดจินตนาการ ความคิดสรางสรรค ทักษะเชิงปญญา เกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทั้งผูเรียนและผูสอน
สงเสริมความรับผิดชอบ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาความสามารถของผูเรียนไดเดนชัดกวาการสอนแนวปอน
ความรูแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การสอนโดยโครงการยังกอใหเกิดสมรรถนะตางๆ ในผูเรียน คือ การนํา
ตนเอง การสรางสรรค ความสามารถในการแกปญหา ทักษะในการบูรณาการและทักษะการสื่อสาร
ระหวางบุคคล นอกจากนี้การสอนโดยการใชโครงการยังเปนการสงเสริมการเรียนรูอยางอิสระ ฝกการ
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วิจัยคนควา ทดลอง พิสูจน ฝกการเรียนรูโดยการใชกระบวนการกลุมเพื่อทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาการดาน
ทักษะสังคม ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ (เสริมศรี ไชยศร; สุรพล บัวพิมพ ; และสุนทรี คนเที่ยง.
2543 :50-51) ซึ่งการที่ผูสอนจะสามารถชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดนั้น ผูสอนจะตอง
ชี้แจงหรือทําความเขาใจกับผูเรียนถึงวัตถุประสงคในการทําโครงการ ความคาดหวังตอการทําโครงการ
วิธีการและกระบวนการในการดําเนินการ รวมทั้งบทบาทของผูเรียนและผูสอน นอกจากนี้ผูสอนจะตอง
อํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการนําผลงาน ประสบการณ และขอมูลทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรูกันและสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับจากการทําโครงการ (ทิศนา แขมมณี. 2547: 140)
จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาในการนําเสนอเนื้อหาสาระหรือการสอนที่จะ
ชวยใหผูเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตรเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูสอนจะตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสอนที่เลือกใชและตองอธิบายวิธีการสอนที่ผูสอนจะใชในการจัดการเรียนการ
สอนในวิชานั้นใหผูเรียนเขาใจขั้นตอนอยางถูกตอง นอกจากนี้ผูสอนจะตองเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
และทักษะสูงในวิชาที่สอน มีบุคลิกลักษณะที่ดีพิถีพิถันทั้งในเรื่องการแตงกาย น้ําเสียงและทาทางใน
ขณะที่สอน มีความสามารถในการอธิบายเนื้อหาสาระของวิชาที่สอนไดอยางชัดเจน นาสนใจ งายตอการ
ทําความเขาใจของผูเรียน มีเทคนิคการสอนที่กระตุนเราใหผูเรียนสนใจและมีสวนรวมในการเรียน มี
ความสามารถในการแสวงหาแหลงขอมูลทั้งแหลงที่จะใหขอมูลสําหรับผูเรียนคนควาหรือแหลงที่ผูเรียนจะ
ฝกฝนอาชีพ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะในดาน
การคิดทั้งในลักษณะเชิงวิจารณญาณและสรางสรรค ทั้งแบบอิสระและแบบรวมคิดกับผูอื่น สงเสริมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงโดยมุงเนนการฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ตลอดจนสงเสริมให
ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองเพิ่มเติม นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการสอนก็คือ
การ สอดแทรกเนื้อหาในประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพและจรรยาบรรณ
2.2.3 พฤติกรรมการสรุปบทเรียน
การสรุปบทเรียนเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมยอความใหเกิดความสะดวกแก
ผูเรียนในการจดจําและจดบันทึก เปนการสรุปแนวคิดและสาระสําคัญของการสอนในชั่วโมงนั้นๆ ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสาระสําคัญ นอกจากนี้ยังเปนการย้ําใหผูเรียนเห็นความสําคัญในเรื่องราว
ที่สอน (นันทิยา ผิวงาม. 2540: 18 ; Cannon;& Newble. 2000: 69) รวมถึงเปนการพยายามชวยให
ผูเรียนเพิ่มพูนทักษะในการเชื่อมโยงความคิด (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 81) ดังนั้นการสรุป
บทเรียนจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรควรใหสําคัญ ซึ่งการสรุปบทเรียนนั้นอาจทําได
โดยการสรุปเปนระยะเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจสามารถโยงความคิดไปสูประเด็นที่ผานมาและประเด็นที่
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ถัดไปได (ชาญชัย ยมดิษฐ. 2548 : 215) การสรุปเชื่อมโยงเนื้อหาสาระตั้งแตตนจนจบ การตั้งปญหาให
ผูเรียนไดคิดวิเคราะหวิจารณ การฝากคําถามใหผูเรียนไปคิดตอ การเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามปญหา
การมอบหมายงานใหผูเรียนไปคนควาเพิ่มเติมและการแจงใหทราบลวงหนาถึงเนื้อหาที่จะเรียนในครั้งตอไป
(อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 139)
จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงใหความหมายของพฤติกรรมการดําเนินการสอนวา
หมายถึงการคิดหรือการแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้น ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมการนําเขาสูบทเรียน พฤติกรรมการ
นําเสนอเนื้อหาสาระหรือการสอนและพฤติกรรมการสรุปบทเรียน
2.3 พฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการตรวจสอบวาการสอนที่ผานมานั้นบรรลุผล
หรือไม มากนอยเพียงใด ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม มีวัตถุประสงค
ใดบางที่ยังไมบรรลุ ทําใหผูสอนสามารถแกไขขอบกพรองไดตรงจุด (อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 8-9) ซึ่ง
ในการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนนั้ น นอกจากจะประเมิ น ผลการเรี ย นของผู เ รี ย นแล ว ควรมี ก าร
ประเมินผลการสอนของผูสอนรวมดวยเพื่อที่จะชวยทําใหผูสอนทราบความกาวหนาของการสอนและ
คุณภาพการสอนของตนเอง (ไพศาล หวังพานิช. 2526: 13 ; สุวัฒก นิยมคา. 2535 : 24) ดังนั้นใน
การศึกษา พฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการสอนของผูสอนทางวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ผูวิจัยจึง
จําแนกออกเปนพฤติกรรมการประเมินผลการเรียนของผูเรียนและพฤติกรรมการประเมินผลการสอนของผูสอน
2.3.1 พฤติกรรมการประเมินผลการเรียนของผูเรียน
ในการประเมินผลการเรีย นของผูเรียนนั้นผู สอนจะตองทํ าการประเมิน ผลทั้ งการ
ประเมินระหวางเรียน(Formative evaluation) เพื่อดูวาผูเรียนมีความเขาใจสิ่งที่ไดเรียนรูมากนอยเพียงใด
และการประเมินผลรวบยอด (Summative evaluation) เพื่อประเมินผลความรูเมื่อผูเรียนจบหลักสูตร
(สุรางค โควตระกูล. 2541: 25) ดังนั้นเพื่อใหการประเมินผลการเรียนของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผูสอนทางวิศวกรรมศาสตรจึงจําเปนตองทําการประเมินทั้งในระหวางเรียนและภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนหรือการประเมินผลรวบยอด
2.3.1.1 การประเมินผลในระหวางเรียน เปนการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไข
(สุรางค โควตระกูล. 2541: 25) ผลการประเมินเปนการใหขอมูลยอนกลับสูทั้งตัวผูเรียนและผูสอน
กลาวคือ เปนเครื่องชี้ใหเห็นวาผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในเรื่องดังกลาว
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มากนอยเพียงใด ยังมีขอบกพรองในจุดใดบางที่ควรจะไดรับการปรับปรุงหรือการสอนซอมเสริม ซึ่ง
ผูสอนควรชี้ใหผูเรียนพิจารณาเปนรายบุคคลเพื่อจะไดปรับปรุงตัวเปนระยะ ในขณะเดียวกันก็ทําใหผูสอน
ทราบระดับความกาวหนาของการสอนและคุณภาพการสอนของตนเอง (อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 11 ;
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2541: 13) การประเมินผลในระหวางเรียนที่ดีนั้นผูสอนจะตองบอกขอดี
ขอเสียของผลงานหรือผลการเรียนของผูเรียนโดยใหขอมูลยอนกลับในทันที ดวยวิธีการที่หลากหลาย
เที่ยงธรรม รวมถึงตองสามารถบอกไดวาสิ่งที่ผูเรียนทําถูกตองแลวหรือไม อยางไร มีขอบกพรองที่ควร
แกไขตรงไหน ควรปรับปรุงงานอยางไรเพื่อที่ผูเรียนจะไดเรียนรูและสามารถแกไขขอบกพรองของตนเองได
นอกจากนี้ผูสอนตองใหขอมูลยอนกลับทั้งทางบวกและทางลบในปริมาณที่สมดุลกันและตองสามารถ
สงเสริมใหผูเรียนรูจักประเมินตนเองรวมดวย (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544: 83 ; อาภรณ ใจเที่ยง.
2546: 12 ; อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2541: 12-13 ; Cannon;& Newble. 2000: 204) การ
ประเมิ น ผลในระหว า งเรี ย นถื อ ว า เป น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น อย า งมากสํ า หรั บ การเรี ย นทางด า น
วิศวกรรมศาสตรทั้งนี้เนื่องจากรายวิชาทางดานวิศวกรรมศาสตรนั้นสวนมากจะเปนรายวิชาที่ตองเรียน
ตอเนื่องกัน (Linear subjects) กลาวคือ ตองเรียนรายวิชาที่ 1 เพื่อเปนพื้นฐานความรูกอนที่จะเรียนใน
รายวิชาที่ 2 และรายวิชาที่3 ตอเนื่องกันไป (Exley. 1999: 266) ซึ่งถาผูเรียนประสบปญหาในการเรียนใน
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งก็จะสงผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ รวมดวย ดังนั้นผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
จึงตองใหความสําคัญกับการประเมินผลผูเรียนในระหวางเรียนทั้งนี้เพื่อจะไดชวยใหผูเรียนสามารถบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวของรายวิชานั้นและมีพื้นฐานความรูที่ดีในการเรียนรายวิชาขั้นสูงตอไป ซึ่ง
การประเมินผลในระหวางเรียนสําหรับการเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตรนั้นอาจทําไดหลายวิธี เชน การ
ทดสอบยอย การสังเกตพัฒนาการของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนหรือขณะฝกปฏิบัติ
โดยเฉพาะในเรื่องของความสนใจ ความตั้งใจ ความละเอียดรอบคอบ ความเปนคนชางสังเกต รวมถึง
ทักษะการใชเครื่องมืออยางถูกตอง การสังเกตจากการอภิปรายรวมกัน การรวมกิจกรรมการเรียน การ
ตอบคําถาม การสรุปบทเรียน การสัมภาษณ และการประเมินผลงาน เชน แฟมสะสมงาน ชิ้นงานที่
ผลิตขึ้น รายงานผลการฝกปฏิบัติ เปนตน (กิติมา ปรีดีดิลก. 2546: 5 ; นันทิยา ผิวงาม. 2540: 18;
วาสนา ประวาลพฤกษ; จริยา หาสิตพานิชกุล; และอาภรณ บางเจริญพรพงค. 2543: 34-35 ; อุทุมพร
(ทองอุไทย) จามรมาน. 2541: 12-13 ; Exley. 1999: 281-285)
2.3.1.2
การประเมิ น ผลรวบยอด เป น การประเมิ น ผลเพื่ อที่ จ ะทราบว า
วัตถุประสงคที่วางไวสัมฤทธิ์ผลหรือไม (สุรางค โควตระกูล. 2541: 25) ซึ่งผูสอนควรทําการประเมินผล
ผูเรียนในแนวทางที่ถูกตองเปนธรรมไมงายหรือยากเกินไป ไมมีอคติตอผูเรียนและตองมีการวางแผนการ
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ประเมินไวอยางชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสอน โดยเฉพาะควรกําหนดใหผูเรียนทราบลวงหนา
วาผูสอนคาดหวังอะไรจากผูเรียนในวิชานี้และจะมีการประเมินผลในสวนใดบาง (วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา. 2544: 83) สําหรับการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรซึ่งมุงเนนใหผูเรียนมีความรูทั้ง
ทางด า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ นั้ น การประเมิ น ผลจะต อ งครอบคลุ ม ทั้ งด า นเนื้ อ หาความรู ที่ ไ ด เรี ย นรู
กระบวนการและทักษะตางๆ ที่ไดพัฒนา รวมถึงเจตคติที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบวามีวิธีการประเมินที่
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนทางดานวิศวกรรมศาสตรหลายวิธี เชน การสอบแบบขอเขียน (Unseen
written examination) งานที่ไดรับมอบหมาย (Written assignments or essays) การสอบแบบให
เลือกตอบ (Multiple-choice questions : MCQs) รายงานการฝกปฏิบัติการ (Laboratory or Practical reports)
รายงานโครงการวิจัยหรือชิ้นงานที่พัฒนาขึ้น(Project reports and software developed) แฟมสะสมงาน
หรือแผนการพัฒนาตนเอง (Portfolios and personal development plans) การนําเสนอผลงานที่ศึกษา
(Poster presentation) และการนําเสนอหนาชั้นเรียน (Oral presentation) (Overton. 2003: 271-272)
อย า งไรก็ ต ามการที่ ผู ส อนจะสามารถประเมิ น ผลการเรี ย นของผู เ รี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพนั้นสิ่งสําคัญที่ผูสอนจะตองตระหนักคือวิธีการที่ใชในการประเมินจะตองเปนวิธีการที่สามารถ
วัดไดในสิ่งที่ตองการวัดตามวัตถุประสงคของการสอน (Validity) มีความคงที่ในการวัด (Reliability) เปน
วิธีการที่สามารถนําไปใชไดเหมาะสมกับเวลาและทรัพยากรที่มีอยู (Practicality) และผลการประเมินที่
จะไดรับตองกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน (Cannon;& Newble. 2000: 167-172)
2.3.2 พฤติกรรมการประเมินผลการสอนของผูสอน
การประเมินผลการสอนของผูสอนเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหผูสอนนําผลการประเมิน
มาเปนขอมูลยอนกลับเพื่อพิจารณาการสอนของตนเองวาการเรียนการสอนที่เปนอยูมีขอดีที่ควรคงไว
อะไรบางและมีขอบกพรองที่จุดใดบางที่ควรแกการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น เชน สื่อสารใหผูเรียนฟงไม
รูเรื่อง ไมไดเนนในประเด็นที่สําคัญ ไมเชื่อมโยงจากเรื่องงายไปหายาก เรื่องสําคัญนอยไปหาสําคัญมาก
รูปธรรมไปหานามธรรม เรื่องซับซอนนอยไปหาซับซอนมาก ไมไดยกตัวอยางจริงหรือไมไดประยุกตใหเห็น
ประโยชน ฯลฯ เพื่อที่ผูสอนจะไดสามารถแกไขขอบกพรองนั้นใหตรงจุดเพื่อความสมบูรณของการสอน
ครั้งตอไป (ไพฑูรย สินลารัตน. 2542 : 95 ; อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 13; อุทุมพร (ทองอุไทย)
จามรมาน. 2541: 13) ดังนั้นผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรจึงตองใหความสําคัญกับการประเมินผลการ
สอนของตนเองเพื่อที่จะไดรูขอบกพรองของตนเองและแกไขตนเองใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการประเมินการสอนของผูสอนนั้นอาจทําไดหลายวิธี ไดแก การประเมินตนเอง
ซึ่งผูสอนควรจะประเมินผลการสอนของตนเองทุกครั้งที่สอนโดยอาจเขียนเปนบันทึกสั้นๆ ยอๆ วาในชั่วโมง
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นั้นมีจุดออนอะไรบางหรือมีจุดดีอะไรบางหรือ มีเทคนิคไหนที่ใชแลวไดผลดี การจัดทําแบบสอบถาม
เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอน การอธิบาย การใชน้ําเสียง บุคลิกทาทาง ฯลฯ
และการใหหัวหนาภาควิชาหรือเพื่อนรวมงานไดเขาสังเกตการสอนแลวใหขอเสนอแนะตางๆ เปนตน
(ไพฑูรย สินลารัตน. 2542 : 99 ; อาภรณ ใจเที่ยง. 2546: 9, 140 ; Cannon;& Newble. 2000: 210-211)
จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงใหความหมายของพฤติกรรมการประเมินผลการเรียน
การสอนวาหมายถึงการคิดหรือการแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับกระบวนการในการตรวจสอบวาการสอน
ที่ผานมานั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมการประเมินผลการเรียน
ของผูเรียนและพฤติกรรมการประเมินผลการสอนของผูสอน
2.4 การวัดพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ในการศึกษางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของผูสอนนั้น พบวา มีวิธีการที่ใช
วัดหลากหลายวิธี เชน การใหผูเรียนเขียนบรรยายถึงลักษณะและวิธีการสอนหรือพฤติกรรมการสอนของ
ผูสอนที่ผูเรียนเห็นวามีประสิทธิภาพในการสอน (McDaniel ;& Ravitze. 1971 : 217-218 ; Sheffield.
1974: 210 ) การสังเกตพฤติกรรมการสอนในขณะที่ผูสอนดําเนินการสอน ซึ่งวิธีการนี้ เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บขอมูลก็จะมีทั้งแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนโดยผูวิจัยเปนผูบันทึก เชน การศึกษาของสุวิช
แยมเผื่อน (2545) และการใชแบบสอบถามแบบประมาณคาโดยนักศึกษาเปนผูตอบ เชน การศึกษา
ของฮารวี ; และบารเกอร (Harvey ;& Barker : 1970) เลหแมน; และมีเรนส (Lehman;& Mehrens. 1971)
ปนวดี จิวะนรานุรักษ (2519) ปรเมศวร ขุนภักดี (2527) ฉลอง บุญญานันต ; และศุภชัย ศกรวรรณ
(2529) บุญสม สุขุมาลพงษ (2536) วรรณา วิไลรัตน (2528) และผกาเพ็ญ จรูญแสง (2547) เปนตน
นอกจากนี้ยังพบวามีงานวิจัยบางชิ้นที่วัดพฤติกรรมการสอนของผูสอนโดยเก็บขอมูลจากทั้งนักศึกษาและ
ตัวผูสอนเอง โดยมีความเชื่อที่วาการสอบถามขอมูลจากผูเรียนแหลงเดียวอาจทําใหขอมูลที่ไดไมนาเชื่อถือพอ
ทั้งนี้เนื่องจากการที่จะบอกไดวาในการสอนของผูสอนทานใดจะมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใดนั้นอาจารยคนที่
สอนจะเปนผูหนึ่งที่จะรูดีวาการสอนของตนเปนเชนไร เชน การศึกษาของประโยชน คุปตกาญจนากุ ล
(2532) และ ศิริวรางค ปทุมมาศ (2543) เปนตน
จากการศึกษาขางตนจะเห็นไดในการวัดพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของผูสอน
นั้น วิธีการที่นิยมมากที่สุด คือ การใชแบบสอบถามแบบแบบประมาณคา ทั้งนี้อาจเนื่องจากเปนวิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่งายและสะดวกในการใช (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2526 : 17) โดยในการตอบ
แบบสอบถามนั้นจะใหกลุมตัวอยางวัดจากพฤติกรรมการสอนของผูสอนในขณะดําเนินการสอนในชั้นเรียน

37
ซึ่ งกลุ มตั วอย างที่ ใช ในการเก็ บข อมู ลก็ จะมี ทั้ งเก็ บข อมู ลจากผู เรี ยนและตั วผู สอนเอง อย า งไรก็ ต ามใน
การศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยมุงเนนศึกษาพฤติกรรมการสอนของผูสอนครอบคลุมทั้งพฤติกรรมการ
เตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการสอนและพฤติกรรมการประเมินผลการสอน ซึ่งพบวาในการวัด
พฤติ ก รรมดั ง กล า วผู เ รี ย นอาจจะยั ง มี วุ ฒิ ภ าวะไม พ อ หรื อ อาจจะยั ง ขาดความรู ค วามเข า ใจทั้ ง ใน
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนที่ผูสอนใช (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2526 : 12) ซึ่งจากการศึกษาของ
อุทุมพร ทองอุไทย (2523 : 32) พบวามีผลการวิจัยยืนยันหลายครั้งวา ถาใชผูเรียนเปนผูประเมินจะทํา
ใหผลการประเมินที่ไดมีความเที่ยงสูงแตอาจมีความตรงต่ํา ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใหผูสอน
เปนผูประเมินพฤติกรรมการสอนของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากผูสอนถือวาเปนผูที่รูถึงพื้นฐานศักยภาพของ
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของตนเองไดชัดเจนมากกวาผูอื่น สําหรับเครื่องมือที่จะใชวัด
พฤติกรรมการสอนของผูสอนครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยจะสรางขึ้นเอง โดยวัดจากปริมาณพฤติกรรม
การสอนทั้ง 3 ดาน คือ พฤติกรรมการเตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการสอนและพฤติกรรมการ
ประเมินผลการเรียนการสอน

3. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของผูสอนทางดา น
วิศวกรรมศาสตรครั้งนี้เนนอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม ซึ่งจากการประมวล
ทฤษฎีและงานวิจัยที่ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมนี้ ไดขอสรุปวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากสาเหตุหลัก 4
ประเภท คือ 1. ลักษณะของสถานการณ ซึ่งหมายถึง สถานการณหรือสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวบุคคล
หรือการรับรูของบุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2.จิตลักษณะเดิมของผูกระทํา ซึ่งหมายถึง ลักษณะทางจิตใจที่
ส ง ผลผลั ก ดั น ให เ กิ ด พฤติ ก รรมหนึ่ ง ๆ เป น ลั ก ษณะที่ เ กิ ด ขึ้ น สะสมในตั ว บุ ค คลจากอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น
3. จิตลักษณะเดิมของผูกระทํารวมกับลักษณะของสถานการณ ที่เรียกวาปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanical
interaction) และ 4. จิตลั กษณะตามสถานการณห รื อเรีย กว า ปฏิสั ม พั น ธ แ บบในตน (Organismis
interaction) ซึ่งเปนลักษณะทางจิตใจที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ (งามตา วนินทานนท. 2546: 5;
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2546: 2) โดยบูรณาการตัวแปรสําคัญที่พบวามีผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ดังนี้คือ ทฤษฎีบุคลิกภาพหาองคประกอบ ไดแก ตัวแปรการ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค ไดแก ตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค ซึ่ง
ตัวแปรจากทั้งสองแนวคิดนี้ถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะเดิม แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในการ
ทํางาน ไดแก ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มี
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สาเหตุจากงาน ไดแก ตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน ซึ่งตัวแปรจากทั้งสองแนวคิดนี้ถือวา
เปนตัวแปรลักษณะของสถานการณ โดยมีตัวแปรแรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในงานซึง่ ถือวา
เปนตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณเปนตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ
บุคลิกภาพหมายถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่บงชี้ความเปนปจเจกบุคคลและเปน
สิ่งที่กําหนดรูปแบบการคิด แรงจูงใจ พฤติกรรมหรือลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณตางๆ ของบุคคลนั้น (Pervin. 1993 : 3 ; Ryckman. 2004 : 4) นักจิตวิทยาตางเห็นพองกันวา
บุคลิกภาพของบุคคลประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ประการแรกคือ เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง
แนวโนมภายในของบุคคล (Internal dispositions) โดยจะมีความคงที่ในเวลาและสถานการณสวนใหญ
ประการที่สอง ลักษณะดังกลาวสามารถวัดและพรรณาไดในรูปคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงขามกัน
ประการที่สาม ลักษณะแตละดานจะเปนอิสระตอกันและประการสุดทายลักษณะบุคลิกภาพเปนความ
แตกตางโดยทั่วไประหวางบุคคลในการจัดการกับอารมณ (ชูชัย สมิทธิไกร. 2546 : 29 อางอิงจาก
McAdams. 1990) จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาบุคลิกภาพของบุคคลถือเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดวา
บุค คลจะมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มหรื อ สถานการณ ต า งๆ อยา งไร หรื อ อาจกล า วได ว า บุ ค คลจะมี
พฤติกรรมอยางไรนั้นยอมขึ้นอยูกับลักษณะบุคลิกภาพของเขานั่นเอง
นักจิตวิทยาเริ่มใหความสําคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับอํานาจการพยากรณของบุคลิกภาพที่มี
ผลตอการปฏิบัติงานของบุคคลมานานแลว แตก็พบวาในชวงระยะแรกกอนป 1990 ขอสรุปที่ไดจาก
การศึกษาจํานวนมากไดบงชี้วาการทดสอบบุคลิกภาพมีความตรงตามการทํานายคอนขางต่ํา อยางไรก็ตาม
พบวาการที่งานวิจัยที่ผานมาพบวาบุคลิกภาพมีอํานาจการพยากรณต่ํานั้นเนื่องมาจากการไมมีกรอบ
แนวคิดที่เหมาะสมในการจัดหมวดหมูลักษณะบุคลิกภาพเพื่อใชเปนตัวทํานายผลการปฏิบัติงาน (Barrick
; & Mount. 1991: 1-2) ดังนั้นในระยะตอมาเมื่อมีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบขึน้
จนเปนที่ยอมรับวามีความเหมาะสมและคลอบคลุมมากที่สุดในการทํานายผลการปฏิบัติงานของบุคคลจึง
ทํา ให งานวิ จัย ส ว นใหญ ใ นช ว งหลั ง ได นํ า แนวคิ ดเกี่ ย วกั บบุ คลิ ก ภาพห า องคป ระกอบมาใช เป น กรอบ
แนวคิ ด ในการวิ จั ย และตา งพบข อ สรุ ป ที่ แ น ชั ดว า บุ ค ลิ ก ภาพห า องค ป ระกอบสามารถทํ า นายผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลได (Barrick ; & Mount. 1991; Hurtz ; & Donovan. 2000 ; Mount ; & Barrick.
1995 ; Salgado.1997 ; Tett ; Jeckson ; & Rothstein. 1991 ; Tett ; & Burnett. 2003)
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3.1.1 ความเปนมาของแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ
จากการศึกษาของแบรริคและเมานท (Barrick ; & Mount. 1991: 2) พบวาความ
พยายามในการศึกษาเพื่อแบงประเภทของบุคลิกภาพออกเปนกลุมตางๆ อยางเปนระบบนั้นเริ่มตนมาจาก
การศึกษาของแมคดูกอลล (McDougall. 1932) โดยไดจําแนกประเภทของบุคลิกภาพออกเปน 5 ดาน
ไดแก ดานปญญา (Intellect) ดานอัตลักษณะ (Charecter) ดานอารมณปรารถนา(Temperament)
ดานการจัดองคประกอบ(Disposition) และดานอารมณหรือความรุนแรงของแรงกระตุนตามสัญชาตญาณ
ของบุคคล(Temper) หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1940 แคทเทลล(Digman. 1990 : 418-420 citing Cattell.
1970) ไดนําหลักการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) มาใชในการแบงประเภทหรือจัดกลุมของ
คําคุณศัพทที่แสดงลักษณะนิสัยที่รวบรวมโดยอัลพอรทและออดเบริ์น (Allports;& Odbert. 1936) มา
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ผลที่ ไ ด พ บว า สามารถจํ า แนกลั ก ษณะบุ คลิ ก ภาพพื้ น ฐานของบุ ค คลออกเป น 16
องคประกอบ ซึ่งแคทเทลลไดนําผลการศึกษาดังกลาวมาสรางเปนแบบวัดองคประกอบบุคลิกภาพ 16
องคประกอบ (Sixteen Personality Factors Questionnaire : 16PF)
ตอมาในปค.ศ. 1961 ทูพสและคริสเทล (Digman. 1990: 418-420 citing Tupes ;&
Christel. 1961)ไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมตอเนื่องจากที่แคทเทลลไดเคยศึกษาไว โดยการนําแบบวัดที่
แคทเทลลสรางขึ้นไปใหกลุมตัวอยางประมาณคาแลวนํามาวิเคราะหองคประกอบ พบวาโครงสรางพื้นฐาน
ทางบุคลิกภาพของบุคคลไมวาจะเปนผูใหญหรือเด็ก ตางชาติหรือตางภาษาจะมีองคประกอบที่สําคัญ 5
องคประกอบคือ การแสดงตัว/การเก็บตัว (Extraversion/Introversion) ความเขาใจผูอื่น(Agreeableness)
การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ (Conscientiousness) ความมั่นคงทางอารมณ (Emotional Stability)
และสติปญญา(Intellect) ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาของทูพสและคริสเทลถือวาเปนจุดเริ่มตนของรูปแบบ
หาองคประกอบ (Five-Factor Model : FFM) ในปจจุบัน
หลั ง จากนั้ น ได มี นั ก จิ ต วิ ท ยาอี ก หลายคนได ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพห า
องคประกอบตามพื้นฐานแนวคิดของตนเองอยางหลากหลาย ดังที่จอหน (John. 1990: 72) ไดรวบรวมไว
เชน นอรแมน (Norman. 1963) บอรกัตตา (Borgatta. 1964) ดิกแมนและเทคโมโต- ชอค (Digman;&
Takemoto-Chock. 1981) โกลดเบิรก (Goldberg. 1981) คอสตาและแมคเคร (Costa ; & McCrae.
1985) โคนเลย (Conley. 1985) และโบทวินและบัส (Botwin;& Buss. 1989) เปนตน ทําใหมีการตั้งชื่อ
องคประกอบแตละดานแตกตางกันไปบาง แตเปนที่ปรากฏในงานวิจัยในชวงหลายปทผ่ี า นมาวาการเรียกชือ่
องคประกอบแตละดานตามแนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบของคอสตาและแมคเครไดถูกนําไปใชอยาง
แพร ห ลายมากที่ สุ ด โดยองค ประกอบทั้ งห าด านตามแนวคิ ดของคอสต าและแมคเครประกอบไปด วย
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บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปดรับ
ประสบการณ (Openness to Experience) บุคลิกภาพแบบเขาใจผูอื่น (Agreeableness) และบุคลิกภาพ
แบบตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ(Conscientiousness) (Costa ; & McCrae. 1995: 16-18)
นอกจากนี้จากการศึกษาซ้ําอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานจากแหลงขอมูลที่ตางกัน
ทําใหบุ คลิ กภาพห าองคป ระกอบเปนที่ ยอมรั บของนั กวิ ชาการวาสามารถใชเปนเครื่ องมือในการแบ ง
หมวดหมูของบุคลิกภาพที่มีความโดดเดนและเปนรูปแบบที่มีองคประกอบนอยที่สุดที่ครอบคลุมขอบเขต
ของการพรรณาบุคลิกภาพ มีความคงที่ในการศึกษาภายในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะสวนบุคคลแตกตาง
กันในปจจัยดานอายุ เพศ เชื้อชาติ และภาษา (Mount; Barrick;& Strauss. 1994: 272) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานภาษา แมวาตนกําเนิดของแนวคิดนี้จะมาจากภาษาอังกฤษแตมีการนําไปศึกษาใน
ภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ดังที่ แซนเซียและโกลดเบิรก (Saucier; & Goldberg. 1998: 495-524) ได รวบรวมไว
เชน ภาษาเยอรมัน (Ostendorf. 1990) ภาษาดัทช (Hofstee;& De Raad. 1991) ภาษาอิตาเลียน
(Caprara;& Perugini. 1994) ภาษาฮังกาเรียน (De Raad ; & Szirmak. 1994) ภาษาเชค (Hrebickova;
Ostendorf;& Angleitner. 1995) ภาษาฟลิปปนส (Church;& et. al. 1995, 1997) ภาษาโปรตุเกส ภาษา
ฮิบรู ภาษาจีน ภาษาเกาหลีและภาษาญี่ปุน (Costa ; & McCrae. 1997) เปนตน
3.1.2 บุคลิกภาพหาองคประกอบกับการปฏิบัติงาน
จากการศึกษางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบ
กับผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการทํางานของบุคคล พบวา องคประกอบที่เปนตัวทํานายผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลไดดีที่สุดและเปนตัวทํานายที่เหมาะสมสําหรับทุกเกณฑชี้วัดงานและทุกกลุมอาชีพ
คือ องคประกอบบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งผลสรุปที่ไดนั้นมีงานสังเคราะห
งานวิจัยโดยการวิเคราะหเมตตา (A Meta-analysis) หลายชิ้นที่ยืนยันผลดังกลาว เชน
การสังเคราะหงานวิจัยของแบรริคและเมานท (Barrick ; & Mount. 1991: 1-26) ซึ่งไดทาํ
การสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล ใน
ระหวางป ค.ศ. 1952 ถึง ป ค.ศ. 1988 จํานวน 117 เรื่อง (N=19,721) จากทั้งฐานขอมูล PsycINFO
(1967-1988) บทคัดยอปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก (1952-1988) หนังสือและวารสารตางๆ ไดแก
Journal of Applied Psychology, Personnel Psychology, Academy of Management Journal,
Organizational Behavior and Human Decision process/ Organizational Behavior and Human
Performance, Journal of Management, Journal of Vocational Behavior, Journal of Personality
and Social Psychology, Journal of Personality, and Journal of Consulting and Clinical
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Psychology. ซึ่งจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหใชในการศึกษาจําแนกได 5
กลุมอาชีพ ไดแก กลุมผูมีวิชาชีพ (Professionals) อาทิ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ นักบัญชี ครู
อาจารย แพทย และรัฐมนตรี (Ministers) กลุมตํารวจ กลุมผูบริหาร (Managers) รวมตั้งแตหัวหนา
คนงานจนถึงผูบริหารสูงสุด กลุมพนักงานขายและคนงานมีฝมือ/กึ่งมีฝมือ เชน เสมียน ผูชวยพยาบาล
เกษตรกร คนขับรถบรรทุก พนักงานรับโทรศัพท เปนตน สวนเกณฑที่งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหใชใน
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานจําแนกได 3 เกณฑ ไดแก ประสิทธิผลการทํางาน (Job proficiency)
ประสิทธิผลการฝกอบรม (Training proficiency) และขอมูลสวนบุคคลดานการทํางาน (Personal data)
เชน ระดับเงินเดือน การลาออก การเปลี่ยนสถานภาพ ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ (Tenure) ซึ่งผลที่
ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยพบวาองคประกอบดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบเปนตัวทํานายทีม่ คี วาม
ตรงในทุกกลุมอาชีพและในทุกเกณฑที่ใชในการศึกษา (ρ range from .20 to .23) สวนองคประกอบอื่นๆ เปน
ตัวทํานายที่มีความตรงไดในบางอาชีพและบางเกณฑ ซึ่งผลที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยนี้สอดคลองกับ
การสังเคราะหงานวิจัยในระยะตอมาของเมานทและแบรริค (Mount ; & Barrick. 1995) แซลกาโด
(Salgado. 1997) และเฮิรทซและโดโนแวน (Hurtz; & Donovan. 2000) ที่ไดใหขอสรุปที่แนชัดวา
องคประกอบดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลใน
ทุกสาขาอาชีพ
นอกจากนี้จากการศึกษาของแบรริค เมานทและจัดจ (Barrick ; Mount ; & Judge.
2001) ซึ่งไดรวบรวมและสรุปผลจากการสังเคราะหงานวิจัยจํานวน 15 เรื่อง เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล ผลสรุปที่ไดก็ยังคงยืนยันผลเชนเดิมวา
องคประกอบบุ คลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบเปนองคประกอบที่ใชในการทํานายผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับทุกกลุมอาชีพ
จากที่กลาวมาสรุปไดวาองคประกอบบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
เปนองคประกอบสําคัญที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในทุกสาขา
อาชีพ รวมถึงอาชีพครูผูสอนรวมดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําองคประกอบบุคลิกภาพดานการ
ตระหนั กในหน าที่ รับ ผิ ดชอบมารว มในการอธิบายพฤติก รรมการสอนอยา งมีประสิ ทธิ ภาพของผูสอน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรในการศึกษาครั้งนี้
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3.1.3 การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
3.1.3.1 ความหมายของการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบถือเปนลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับความตองการที่จะฝกฝนตนเอง ควบคุมตนเองและการทําตามจิตสํานึกที่ตนเองตั้งไว
(Barrick ; Stewart ; & Piotrowski. 2002 :43-51 citing Costa ; & McCrae. 1992) ซึ่งตามแนวคิดของ
คอสตาและแมคเคร (Costa ; & McCrae. 1995: 18) พบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบประกอบไป
ดวยบุคลิกลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก ความมีสมรรถนะ (Competence) ความมีระบบระเบียบ
(Order) การยึ ด มั่ น ในหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ (Dutifulness) การมุ ง ความสํ า เร็ จ (Achievement
Striving) การมีวินัยในตนเอง (Self-Disciplin) และความสุขุมรอบคอบ (Deliberation) โดย
ความมีสมรรถนะ หมายถึง การมีความสามารถ มีเหตุผล ไหวพริบ มองการณไกล
มีประสิทธิภาพในการทําสิ่งตางๆ มีการเตรียมการสําหรับจัดการกับชีวิตตนเองไดอยางสมเหตุสมผล
ความมีระบบระเบียบ หมายถึง การมีความสามารถที่จะจัดการอยางเปน
ระบบระเบียบ มีการจัดเก็บสิ่งของใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
การยึ ด มั่ น ในหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง การยึ ด มั่ น ตามหลั ก
จริยธรรม มีศลี ธรรมเปนหลักของจิตใจและการปฏิบัติตามคํามั่นที่ใหไว
การมุงความสําเร็จ หมายถึง การมีความปรารถนาอยางแรงกลาและลงมือทํา
อยางจริงจังเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มีความขยันหมั่นเพียร มีเปาหมายหรือทิศทางของชีวิต
การมีวินัยในตนเอง หมายถึง การมีความสามารถเริ่มตนงานและปฏิบัติงาน
จนสําเร็จแมวาตองเผชิญกับความนาเบื่อหนายและสิ่งรบกวนจิตใจอื่นๆ มีความสามารถสูงที่จะจูงใจ
ตนเองใหทํางาน
ความสุขุมรอบคอบ หมายถึง การคิดไตรตรองอยางรอบคอบกอนที่จะลงมือทํา
3.1.3.2.การวัดการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาบุคลิกภาพดานการตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบตามแนวคิดของคอสตาและแมคเคร ดังนั้นจึงไดนําแบบวัดบุคลิกภาพของวัลภา สบายยิง่
ซึ่งแปลมาจาก NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสตาและแมคเคร มาดัดแปลงเปน
เครื่องมือในการวัด โดยแบบทดสอบนี้ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 60 ขอ สําหรับขอคําถามที่ใชในการ
วัดบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีทั้งหมด 12 ขอ ลักษณะของแบบทดสอบเปนมาตร
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ประมาณคา 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (0) ไมเห็นดวย (1) ไมแนใจ (2) เห็นดวย (3) และเห็นดวย
อยางยิ่ง (4) ตัวอยางขอคําถาม เชน ฉันมุงมั่นสูความเปนเลิศในทุกสิ่งที่ฉันทํา เปนตน
อยางไรก็ตามนอกจากจะพบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบสงผลทางตรงตอการปฏิบัติงาน
ของบุคคลแลวยังพบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบสงผลทางออมตอการปฏิบัติงานผานแรงจูงใจในการ
ทํางานและความพึงพอใจในงานของบุคคลรวมดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําทั้ง 2 ตัวแปรมารวมศึกษาเปนตัวแปร
คั่นกลางในการศึกษาครั้งนี้
3.2 แรงจูงใจในการทํางาน
จากการศึกษาของจัดจและอัลไลส (Judge ; & Ilies. 2002 : 797-807) ที่ไดทําการสังเคราะห
งานวิจัยโดยการวิเคราะหเมตตาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับแรงจูงใจในการทํางาน
ที่ตีพิมพระหวาง ป ค.ศ.1887 ถึง ค.ศ. 2000 ในฐานขอมูล PsycINFO โดยกําหนดขอบเขตของแรงจูงใจ
ในการทํางานที่ศึกษาครอบคลุม 3 ทฤษฎี ไดแก แรงจูงใจในการทํางานตามทฤษฎีการตั้งเปาหมายของ
ล็อค (Locke’s goal-setting motivation) แรงจูงใจในการทํางานตามทฤษฎีความคาดหวังของวรูม
(Vroom’ s expectancy motivation) และแรงจูงใจในการทํางานตามทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน
ของแบนดูรา (Bandura’ s self-efficacy motivation) นําเสนอผลการสังเคราะหงานวิจัยตามวิธีของ
อันเตอรและสมิทธ (Hunter; & Schmidt) ผลการสังเคราะหงานวิจัยพบวามีงานวิจัย จํานวน 65 เรื่อง ที่
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบกับแรงจูงใจในการทํางาน ผลที่ไดจาก
การศึกษาชี้ใหเห็นวาบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
ทํางานจากทั้ง 3 ทฤษฎี (Average validity = .24)
จากผลที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวาบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบของบุคคลมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานทั้งที่เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการตั้งเปาหมาย
ความคาดหวังและการรับรูความสามารถของตน อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลที่เกิดจากการรับรูความสามารถของตน แมวาแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของตนจะถือวายังเปนแนวคิดใหมสําหรับการนํามาใชศึกษาในฐานะที่เปนตัวจูงใจที่ทําให
บุคคลเกิดแรงจูงใจในการทํางาน (Mitchell ; & Daniels. 2003 : 229) แตก็พบวาแนวคิดนี้มีความ
สอดคลองกับทั้งแรงจูงใจในการทํางานตามทฤษฎีการตั้งเปาหมายและทฤษฎีความคาดหวัง(Gibson; et al.
2004 : 156) และยังพบวานอกจากการรับรูความสามารถของตนจะมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพดานการ
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ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบแลวการรับรูความสามารถของตนยังมีอิทธิพลคั่นกลางระหวางความสัมพันธ
ของการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบกับการปฏิบัติงานของบุคคลรวมดวย (Mitchell ; & Daniels. 2003
: 229 citing Chen ; Casper ; & Cortina. 1999 ; Barrick ; Stewart ; & Piotrowski. 2002 : 43-51)
อีกทั้งจากการศึกษาของ สทาจโควิค ; และลูธานส (Stajkovic ;& Luthans. 1998 : 240261) ซึ่งไดทําการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารของตน
ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1977, 1986, 1997) กับผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Workrelated performance) จากงานวิจัยจํานวน 114 เรื่อง (k= 157 และ N= 21,616) จากฐานขอมูลตางๆ
ไดแก Business Periodicals Index, PsycLIT, Sociofile, และ Social Science Index Academic
Index. The ERIC database, Dissertation Abstracts และ Dissertation Abstracts International และจาก
วารสารตาง ไดแก Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Cognitive
Therapy and Research. Journal of Applied Psychology. Journal of Personality and Social
Psychology. Organizational Behavior and Human Decision process, Personnel Psychology,
Psychological Bulletin และ Psychological Review ผลที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยยังพบวาการ
รับรูความสามารถของตนกับผลการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสหสัมพันธแบบถวงน้ําหนัก (The weighted
average correlation) เทากับ .38 ซึ่งผลการสังเคราะหงานวิจัยที่ไดพบวามีความสอดคลองกับการ
สังเคราะหงานวิจัยที่ผานมาของล็อคและธาธัม (Locke; & Latham. 1990 : 70-72) และไฮซอง ; และ
ควินอนเซ (Mitchell; & Daniels. 2003 : 229 citing Hysong. ; & QuiNonse. 1997) ที่พบวาการรับรู
ความสามารถของตนมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของบุคคล โดยพบวามีคาเฉลี่ยสหสัมพันธแบบถวง
น้ําหนักเทากับ .39 และ .37 ตามลําดับ ซึ่งผลที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องนั้นชี้ใหเห็นได
อยางชัดเจนวาการรับรูความสามารถของตนมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการทํางานของ
บุคคล
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการรับรูความสามารถของตนซึ่งถือวาเปนตัวแปรแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุ คคล นอกจากจะเปนตั วแปรที่ มีความสัมพันธกั บบุคลิกภาพด านการตระหนัก ในหนา ที่
รับ ผิ ด ชอบแล ว ยั งมี อิท ธิพลคั่ น กลางระหว า งบุ คลิ ก ภาพด า นการตระหนั ก ในหน า ที่ รั บผิด ชอบกั บ การ
ปฏิบัติงานและมีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิบัติงานของบุคคลรวมดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนในฐานะที่เปนตัวแปรแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมารวมในการ
อธิบาย พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรในการศึกษาครั้งนี้
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3.2.1 การรับรูความสามารถของตน
3.2.1.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตน
แบนดูรา (Bandura. 2000 : 212) ไดใหความหมายของการรับรูความสามารถของ
ตน (Perceived Self-efficacy หรือเรียกสั้นๆ วา Self-efficacy) วาหมายถึง ความเชื่อของบุคคลใน
ความสามารถของเขาในการที่จะดําเนินการตางๆ ในแนวทางที่ทําใหเขามีอํานาจเหนือเหตุการณตางๆ ที่
มีผลตอชีวิตของเขา การรับรูความสามารถของตนถือเปนความเชื่อ (Future-oriented belief) เกี่ยวกับ
ระดับความสามารถของบุคคลที่คาดวาจะแสดงออกในสถานการณตางๆ ที่ตองเผชิญ โดยความเชื่อนี้จะ
มีอิทธิพลตอทั้งแบบแผนการคิด (Though patterns) และอารมณความรูสึก (Emotions) ซึ่งจะเปนสิ่งที่
จะนําไปสูการกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล (Actions) กลาวคือ การรับรูความสามารถของ
ตนจะเปนสิ่งที่กําหนดวาเมื่อบุคคลจะตองเผชิญกับสถานการณที่เลวรายหรือความลมเหลวหลายๆ ครั้ง
บุ คคลจะยั งคงทุ มเทความพยายามเพื่ อให บรรลุ เป าหมายและ ฝ ก ฝนตนเองเพื่ อ ให ส ามารถควบคุ ม
สถานการณตางๆ ที่มีอิทธิพลตอชีวิตของเขาในระดับมากนอยเพียงใด (Tschannen-Moran ; Woolfolk
Hoy ; & Hoy. 1998 : 207-210 citing Bandura. 1986, 1993, 1996, 1997)
3.2.1.2 แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน
การรับรูความสามารถของตนเปนแนวคิดสําคัญแนวคิดหนึ่งที่มาจากทฤษฎีการรูคิด
ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) ซึ่งมีความเชื่อพื้นฐาน
วา พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายในตัวบุคคล (Internal personal )
ปจจัยสภาพแวดลอม (Environment) และปจจัยทางพฤติกรรม(Behavioral) โดยปจจัยภายในตัวบุคคล
ที่แบบดูราเชื่อวามีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลมีอยู 2 ประเภท คือ การ
รับรูความสามารถของตน (Self- efficacy) และความคาดหวังในผลลัพธที่เกิดขึ้น (Outcome expection)
โดยการรับรูความสามารถของตนจะเป นความเชื่ อมั่ นของบุ คคลวา ตนเองมีความสามารถที่จะแสดง
พฤติกรรมที่จะทําใหเกิดผลลัพธที่ตองการได ในขณะที่ความคาดหวังในผลลัพธที่เกิดขึ้นจะหมายถึง
ความเชื่อของบุคคลวาพฤติกรรมที่แสดงออกจะทําใหเกิดผลลัพธตามที่คาดหมายไว (Bandura. 1977:
193) นั่น คือ ตามแนวคิ ดของแบนดู ราเชื่อว าพฤติก รรมของบุ คคลจะแสดงออกเมื่ อบุ คคลคาดหวังว า
พฤติกรรมนั้นจะสามารถทําใหเกิดผลลัพธที่ปรารถนาตามมาและบุคคลนั้นเชื่อวาตนเองมีความสามารถที่
จะแสดงพฤติกรรมดังกลาวได (Riggs;& Enochs. 1990 : 626) อยางไรก็ตามแบนดูราใหขอคิดเห็นไววา
ในบรรดากลไกของการกระทําอยางตั้งใจเพื่อใหบรรลุผลตามที่ตองการของบุคคลนั้น ไมมีกลไกใดสําคัญ
ไปกวาการรับรูความสามารถของตนหรือความเชื่อของบุคคลที่วาตนเองมีความสามารถทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมที่
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จะทําใหเกิดผลลัพธที่ตองการได (Bandura. 2001: 1474 citing Bandura. 1997) ทั้งนี้เนื่องจากแบนดูรา
เชื่อวาแมบุคคลจะเชื่อวามีพฤติกรรมอยางหนึ่งที่จะทําใหเกิดผลลัพธที่ปรารถนาได แตถาเขาไมเชื่อวา
ตนเองมี ค วามสามารถพอที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมนั้ น ได เ ขาก็ จ ะไม แ สดงพฤติ ก รรมตามที่ ค าดหวั ง ไว
(Bandua. 1977 : 194)
การรั บรู ความสามารถของตนถื อว าเป นตั วกํ าหนดที่ สํ า คั ญตั วหนึ่ งว าบุ คคลจะมี
พฤติกรรมอยางไร มีแบบแผนในการคิดอยางไร และมีการตอบสนองทางอารมณอยางไรเมื่อตองเผชิญกับ
อุปสรรคและสถานการณที่เลวรายตางๆ โดยการรับรูความสามารถของตนจะมีอิทธิพลตอการแสดงออก
ของบุคคล (Human functioning) ผานกระบวนการตางๆ ที่สําคัญ คือ กระบวนการรูคิด กระบวนการ
จูงใจ กระบวนการดานอารมณความรูสึกและกระบวนการเลือก ดังรายละเอียดตอไปนี้ (วิลาสลักษณ
ชัววัลลี. 2542: 175-176; Bandura. 2001: 1475-1476)
กระบวนการรูคิด การรับรูความสามารถของตนจะมีผลกระทบตอแบบแผนการ
คิ ด ที่ ส ามารถส ง เสริ ม หรื อ บั่ น ทอนการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คล โดยบุ ค คลจะตี ค วามสถานการณ แ ละ
คาดการณในอนาคตอยางไรก็ขึ้นอยูกับวาเขามีความเชื่อในความสามารถของตนอยางไร คนที่เชื่อวา
ตนเองมีความสามารถสูงจะมองสถานการณที่เขาพบวาเปนโอกาส เขาจะมองภาพความสําเร็จและให
เปนสิ่งที่นําทางการกระทําของเขา สวนคนที่ตดั สินวาตนเองดอยความสามารถจะตีความสถานการณที่ไม
แนนอนวาเปนความเสี่ยง และมีแนวโนมจะมองเห็นภาพความลมเหลวอยูในอนาคต การคิดในทางลบ
ของผูที่รูสึกวาตนดอยความสามารถจะทําลายแรงจูงใจตนเองและทําลายการปฏิบัติงานดวยเพราะเปน
การยากที่บุคคลจะประสบความสําเร็จถายังสงสัยในความสามารถของตนเอง
กระบวนการจูงใจ พบวาความสามารถที่จะจูงใจตนเองและกระทําตามที่ตั้งเปาหมาย
จะมีพื้นฐานมาจากกระบวนการคิด ขณะที่คิดคาดการณในอนาคตจะทําใหเกิดแรงจูงใจและการควบคุม
การกระทําของตนเองได กลาวคือ สิ่งที่คิดเอาไวลวงหนาจะถูกเปลี่ยนใหเปนสิ่งจูงใจและการกระทําซึ่งจะ
ถูกควบคุมดวยกระบวนการกํากับตนเอง แรงจูงใจสวนใหญของมนุษยเกิดจากการคิดและความเชื่อใน
ความสามารถของตนก็จะมีบทบาทสําคัญในการคิดที่เปนพื้นฐานของแรงจูงใจ บุคคลที่รับรูความสามารถ
ของตนและตั้ ง เป า หมายไว สู ง จะมี แ รงจู ง ใจในการกระทํ า และจะปฏิ บั ติ ง านได ดี ก ว า คนที่ ส งสั ย ใน
ความสามารถของตนเอง
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กระบวนการดานอารมณความรูสึก การรับรูความสามารถของตนจะมีผลกระทบ
ตอประสบการณทางอารมณของบุคคลโดยผานการควบคุมตนเองทางดานการรูคิด การกระทําและ
อารมณความรูสึก ในดานการรูคิดความเชื่อในความสามารถของตนมีอิทธพลตอความสนใจและการ
ตีความเหตุการณในชีวิตที่อาจทําใหรูสึกในทางบวกหรือลบก็ได และมีผลตอการรับรูวาตนมีความสามารถ
ที่จะควบคุมความคิดทางลบที่เกิดขึ้นไดหรือไม ดานการกระทํา การรับรูความสามารถของตนจะจัดการ
กับสภาวะทางอารมณโดยการสงเสริมการกระทําที่มีประสิทธิผลเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดลอมในลักษณะที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณได สวนดานอารมณความรูสึกจะเกี่ยวของกับการรับรูวาตนสามารถทําให
สภาวะทางอารมณของตนที่ไมดีนั้นดีขึ้นไดหรือไม
กระบวนการเลือก การรับรูความสามารถของตนจะมีอิทธิพลตอกระบวนการ
เลือกแสดงพฤติกรรมของบุคคล กลาวคือ บุคคลมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมและสภาพการณที่เขา
เชื่ อ ว า เกิ น ความสามารถของเขาและบุ ค คลจะกระทํ า กิ จ กรรมและเลื อ กสิ่ ง แวดล อ มที่ เขาแน ใ จว า มี
ความสามารถที่จะจัดการได ผูที่ยิ่งมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะเลือกกิจกรรมที่ยิ่งมีความทาทาย
สรุปไดวาการรับรูความสามารถของตนเปนปจจัยสําคัญที่มีบทบาทโดยตรงตอการรูคิด
แรงจูงใจ อารมณความรูสึกและการเลือกแสดงพฤติกรรมของบุคคล อีกทั้งยังเปนตัวกําหนดถึงปริมาณ
และความยาวนานในการแสดงออกของความมุงมั่นพยายามที่บุคคลใชในขณะที่ตองเผชิญกับอุปสรรคและ
ประสบการณที่เลวรายตางๆ กลาวคือ บุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถมากเทาไรก็จะยิ่งทุมเทความ
พยายามและมีความอดทนในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆอยางไมยอทอ
3.2.1.3 การนําแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนมาใชศึกษากับครู
แบนดูราไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนมาใชศึกษากับครู โดย
เห็นวาการรับรูความสามารถของครูเปนรูปแบบหนึ่งของการรับรูความสามารถของตน (A type of selfefficacy) ที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อของครูวาตนเองมีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมสําคัญในการ
ชวยใหการเรียนรูของผูเรียนเปนไปในทางที่ดีขึ้น โดยแบนดูราเห็นวาความเชื่อดังกลาวจะมีอิทธิพลตอครู
ในการที่จะทุมเทความพยายาม ความยืนหยัดในการเผชิญกับอุปสรรค ความสามารถในการปรับตัวหรือ
คืนสูสภาพเดิมเมื่อตองเผชิญกับความลมเหลวและความเครียดหรือความซึมเศราที่เกิดขึ้นเมื่อตองเผชิญ
กับสถานการณที่กดดัน (Henson. 2001 : 822 ; Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ; & Hoy. 1998 : 203
citing Bandura. 1997)
การรับรูความสามารถของครูตามแนวคิดของแบนดูรานั้นไดถูกนํามาใชศึกษากับครู
อยางกวางขวางในฐานะที่เปนตัวกําหนดหรือเปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการทํางานของครู โดย
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ในสวนของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสอนนั้นพบวาการรับรูความสามารถของครูจะเปนตัวกําหนดหนึ่ง
วาครูจะจัดกิจกรรมวิชาการหรือปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนของตนอยางไร (Gibson ; & Dembo. 1984 :
569-582. ; Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ; & Hoy. 1998 : 202-248. citing Ashton ;& Webb.
1986 ; Bandura. 1997 ; & Woolfolk ; & Rosoff; & Hoy. 1990 ; Woolfolk; & Hoy. 1990 : 81-91)
3.2.1.3.1 การรับรูความสามารถของครูในการสอน
3.2.1.3.1.1 ความสําคัญของการรับรูความสามารถของครูในการสอน
การรั บ รู ค วามสามารถของครู ถื อ ว า เป น ความนึ ก คิ ด ที่ สํ า คั ญ ของครู ที่ ก อ
เกิดขึ้น (A powerful construct) ซึ่งจากการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของ
ครู ของแชนเนน-โมแรน; ฮอย; และฮอย (Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ; & Hoy. 1998 : 202-248)
พบวานอกจากการรับรูความสามารถของครูจะมีความสัมพันธกับผลลัพธที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน (Student
outcomes) เชน ความสัมฤทธิ์ (Achievement) (Armor ; et. al. 1976 ; Ashton ; & Webb. 1986 ;
Moore ; & Esselman. 1992 ; Ross. 1992 ) แรงจูงใจ (Midgley ; et. al. 1989) และการรับรูในความ
สามารถของผูเรียน (Anderson ; et. al. 1988) แลวยังมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานทางดานการสอน
ของครูรวมดวย กลาวคือ การรับรูความสามารถของครูจะมีผลตอความพยายาม การตั้งเปาหมายและ
ระดับความมุงมั่นปรารถนา (Aspiraton) ที่ครูจะทุมเทในการสอน โดยพบวาครูที่มีการรับรูความสามารถ
ของตนเองสูงจะมีลักษณะที่สําคัญคือเปดกวางในการรับแนวคิดใหมๆ และมุงมั่นที่จะทดลองเพื่อแสวงหา
วิธีการใหมๆ ที่ดีที่จะชวยตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดีขึ้น (Berman; et al. 1977 ; Guskey.
1988 ; Stein ; & Wang. 1988) ใหความสําคัญกับทั้งการวางแผนและการจัดระบบ (Organization) การ
เรียนการสอน (Allinder. 1994) นอกจากนี้การรับรูความสามารถของครูยังมีอิทธิพลตอความคงทนในการ
ใชความพยายาม (Persistence) เมื่อตองเผชิญกับสิ่งที่ทําใหเกิดความยากลําบากและความสามารถที่จะ
ปรั บตั วสู สภาพเดิ มได ง าย (Resilience) เมื่ อประสบกั บความล มเหลว อี กทั้ งยั งพบว าครู ที่ รั บรู ความ
สามารถของตนจะไมตําหนิเมื่อผูเรียนทําผิดพลาด (Ashton ; & Webb. 1986) และจะใชความพยายาม
หรือทุมเทเวลาอยางมากในการสอนผูเรียนที่เรียนรูไดยาก (Struggling) (Gibson ;& Dembo. 1984)
รวมถึงพบในสวนนอยวาจะสงตอผูเรียนที่มีความยากลําบากในการเรียนรู (Difficult stucdent)ไปสูระบบ
การเรียนแบบการศึกษาพิเศษ (Special education) (Meijer ; & Forter. 1988 ; Podell ; & Soodak.
1993 ; Soodak ; & Podell. 1993) และที่สําคัญพบวาครูที่รับรูความสามารถของตนจะมีความ
กระตือรือรนในการสอน (Enthusiasm for teaching) (Allinder. 1994 ; Guskey. 1984 ; Hall; Burley;
Villeme; & Brockmeier. 1992) มีความยึดมั่นผูกพันตอการสอน (Commitment to teaching) (Coladarci.
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1992; Evans; & Tribble. 1986; Trentham; et al. 1985) และเขาสอนอยางสม่ําเสมอ (Stay in teaching)
(Burley; et al. 1991 ; Glickman;& Tamashiro. 1982)
จากที่กลาวมาสรุปไดวานอกจากการรับรูความสามารถในการสอนของครูจะมี
ความสัมพันธกับการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบแลวยังมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูรวมดวย
3.2.1.3.1.2 ความหมายของการรับรูความสามารถของครูในการสอน
จากการที่มีผูวิจัยไดสนใจที่จะนําแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของ
ครูของแบนดูราไปใชอยางกวางขวาง จึงทําใหมีการกําหนดความหมายของการรับรูความสามารถของครู
ทั้ง ที่ เ หมื อ นและแตกต า งกั น ไปตามจุ ดมุ ง หมายของงานวิ จั ย แต ล ะเรื่ อง อย า งไรก็ ตามจากการการ
สังเคราะหงานวิจัยของแชนเนน-โมแรน; ฮอย; และฮอย (Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ; & Hoy.
1998 : 233) สรุปไดวาการรับรูความสามารถของครูที่สอดคลองตามแนวคิดของแบนดูรานั้นหมายถึง
ความเชื่อของครูเกี่ยวกับความสามารถของตนในการจัดการและดําเนินการตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ทางดานการสอนบรรลุผลตามระดับที่ไดกําหนดไว
3.2.1.3.1.3 การวัดการรับรูความสามารถของครูในการสอน
จากการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการวัดการรับรูความสามารถของครู
ตามแนวคิดของแบนดูรานั้นพบวาเริ่มตนจากการศึกษาของกิบสันและเด็มโบ (Gibson; & Dembo. 1984 :
569-582) ที่ไดพัฒนาเครื่องมือวัดที่เรียกวา Teacher Efficacy Scale ซึ่งเปนแบบวัดมาตรประมาณคาของ
ลิเคิรต แบงออกเปน 6 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly agree) เทากับ 6 คะแนน คอนขางเห็นดวย
(Moderately agree) เทากับ 5 คะแนน เห็นดวยบาง (Agree slightly more than disagree) เทากับ
4 คะแนน ไมคอยเห็นดวย (Disagree slightly more than agree) เทากับ 3 คะแนน คอนขางไม
เห็นดวย (Moderately disagree) เทากับ 2 คะแนน ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly Disagree) เทากับ 1
คะแนน แบบวัดนี้มีทั้งหมด 30 ขอคําถาม จําแนกเปน 2 มาตรายอย มาตราแรกแสดงใหเห็นถึงการ
รับรูความสามารถในการสอนของบุคคล (Personal teaching efficacy) โดยเห็นวาการรับรูความสามารถ
ในการสอนของบุคคลเปนความเชื่อของครูวาตนเองมีทักษะและความสามารถที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู (Belief that one has the skills and abilities to bring about student learning) ตัวอยางขอคําถาม
ในมาตรานี้ เชน เมื่อผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิมถือวาเปนเรื่องปกติเพราะขาพเจาไดใชวิธีการสอนทีด่ ี
ขึ้นกวาเดิม มาตราที่สองคือการรับรูความสามารถในการสอนทั่วไป(General teaching efficacy) โดย
เห็นวาการรับรูความสามารถในการสอนทั่วไปเปนความเชื่อของครูที่วาความสามารถของครูที่จะชวยให
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ผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นไดถูกจํากัดโดยอิทธิพลของปจจัยภายนอกซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของครู
เชน สภาพแวดลอมทางบาน พื้นฐานของครอบครัวและอิทธิพลของพอแม เปนตน ตัวอยางขอคําถามใน
มาตรานี้ เชน การสอนในหองของขาพเจามีอิทธิพลตอผูเรียนนอยกวาอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางบาน
ของผูเรียน โดยกิบสันและเด็มโบเห็นวาการรับรูความสามารถในการสอนของบุคคลจะสอดคลองตาม
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตน (Self-efficacy) สวนการรับรูความสามารถในการสอนทัว่ ไป
จะสอดคลองตามแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังในผลลัพธที่เกิดขึ้น(Outcome expection)ของแบบดูรา
สําหรับการใหคะแนนหรือการประเมินระดับการรับรูความสามารถของครูจะพิจารณาคะแนนรวมจากทั้ง
สองมาตรายอย
แบบวั ด ของกิ บ สั น และเด็ ม โบนั บ ว า เป น แบบวั ด ที่ ถู ก นํ า ไปขยายใช อ ย า ง
กวางขวางในงานวิจัยตางๆ ในระยะตอมา และจากการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู
ความสามารถของครูตามแนวคิดของแบนดูรานั้นตางใหสรุปที่ตรงกันวามีความคงเสนคงวาเกี่ยวกับ
องค ป ระกอบของการรั บ รู ค วามสามารถของครู ใ น 2 มิ ติ ข า งต น และพบว า องค ป ระกอบทั้ ง สองมี
ความสัมพันธกันนอยมาก (Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ; & Hoy. 1998 : 212-213) อยางไรก็
ตามแบบดูรา (Woolfolk ; & Hoy. 1990 citing Bandura. 1988) ยังเห็นวามาตรายอยหรือองคประกอบ
ของแบบวัดของกิบสันและเด็มโบที่สรางขึ้นโดยเฉพาะในมาตราที่สองนั้นยังไมสอดคลองตามแนวคิดที่เขา
ไดกลาวไว ทั้งนี้เนื่องจากตามแนวคิดของแบนดูรา ความคาดหวังในผลลัพธที่เกิดขึ้นนั้นจะเกี่ยวของกับ
การพิจารณาถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการแสดงพฤติกรรมของครู เชน การเปลี่ยนแปลงเจตคติของ
ผูเรียน การลดอัตราผูเรียนที่ถอนการเรียนออกกลางคัน (Drop-out) หรือรางวัลที่ครูจะไดรับจากการสอน
เปนตน นอกจากนี้แบนดูรายังเห็นวาในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนนั้นเปนการศึกษา
ที่ตองคํานึงถึงบริบทหรือความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะมากกวาเปนการ
ประเมินตนเองในภาพรวมทั่วไป (Riggs ; & Enochs. 1990 : 627 citing Bandura. 1981) ดังนั้นจึงทําให
พบว า งานวิ จั ย ในระยะต อ มาที่ นํ า แนวคิ ด ของกิ บ สั น และเด็ ม โบไปประยุ ก ต ใ ช ไ ด ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ
ขอเสนอแนะ ดังกลาวมากขึ้น เชน งานวิจัยของริกสและอีนอชส (Riggs ; & Enochs. 1990 : 625-637)
ริกสและอีนอชสไดพัฒนาแบบวัด Science Teaching Efficacy Belief
Instrument (STEBI) ที่พบวามีลักษณะที่แตกตางจากแบบวัดของกิบสันและเด็มโบ คือมีการพิจารณาถึง
บริบทและเนื้อหาวิชาที่สอนรวมดวย แบบวัดของริกสและอีนอชสจําแนกการรับรูความสามารถของครู
ออกเป น 2 มาตราย อ ย คื อ การรั บ รู ค วามสามารถในการสอนวิ ท ยาศาสตร ข องบุ ค คล (Personal
science teaching efficacy: PSTE) และความคาดหวังถึงผลที่จะตามมาในการสอนวิทยาศาสตร
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(Science Teaching outcome expectancy: STOE) โดยในมาตราแรกจะสะทอนใหเห็นถึงการทุมเทเวลา
ในการสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละการพั ฒ นามโนคติ ใ นการดํ า รงชี วิ ต ที่ เป น ที่ นั บ ถื อ นอกจากนี้ ยั ง พบว า
องค ประกอบนี้ จ ะสั มพั น ธ กับ การวั ดสว นประกอบต า งๆ ที่ ทํ า ใหก ารสอนวิ ท ยาศาสตรบ รรลุ ผลสํ าเร็ จ
ตัวอยางขอคําถามในมาตรานี้ เชน ฉันมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอตอ
การสอนวิชาวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สวนในมาตราที่สองจะสะทอนใหเห็น
ถึงคุณภาพของการสอนในวิชาวิทยาศาสตร (Quality of teaching in science) ตัวอยางขอคําถามใน
มาตรานี้ เชน การสอนวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพจะมีอิทธิพลเพียงเล็กนอยตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนที่มีแรงจูงใจต่ํา แบบวัดนี้มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 25 ขอคําถาม เปนแบบมาตร
ประมาณคาของลิเคิรตแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly agree) เห็นดวย (Agree)
ไมแนใจ (Uncertain) ไมเห็นดวย (Disagree) ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly Disagree) โดยขอคําถาม
ทางบวก เห็นดวยอยางยิ่งเทากับ 5 คะแนน เห็นดวยเทากับ 4 คะแนน ไมแนใจเทากับ 3 คะแนน
ไมเห็นดวย เทากับ 2 คะแนน ไมเห็นดวยอยางยิ่งเทากับ 1 คะแนน ในขณะที่ขอคําถามทางลบจะให
คะแนนตรงกันขามกัน สําหรับการใหคะแนนหรือการประเมินระดับการรับรูความสามารถของครูจะ
พิจารณาคะแนนในแตละมาตรายอยแยกออกจากกัน
นอกจากการวัดการรับรูความสามารถในการสอนของครูโดยจําแนกออกเปน
2 องคประกอบตามแนวของกิบสันและเด็มโบแลว แอชตัน บัวรและครอคเกอร (Tschannen-Moran ;
Woolfolk Hoy ; & Hoy. 1998 : 209, 217-218 citing Ashton; Buhr; & Crocker. 1984) ไดพัฒนาแบบวัด
Ashton Vignette ซึ่งเปนแบบวัดการรับรูความสามารถในการสอนของครูตามแนวคิดของแบนดูราที่เนน
ถึงความเฉพาะเจาะจงของบริบทแวดลอม (Context specific) แบบวัดนี้มีความแตกตางไปจาก 2 แบบวัด
ที่ไดกลาวมาแลวขางตนคือมุงศึกษาถึงการรับรูความสามารถในการสอนของครู โดยไดจําแนกการวัดการ
รั บ รู ค วามสามารถในการสอนของครู อ อกเป น 6 ด า น ได แ ก แรงจู ง ใจ (Motivation) ระเบี ย บวิ นั ย
(Discipline) การสอนทางดานวิชาการ(Academic intruction) การวางแผนการสอน (Planning) การ
ประเมิน (Evaluation) และการทํางานรวมกับผูปกครองผูเรียน (Work with parents) ลักษณะของแบบ
วัดจะเปนบทความสั้นๆ (A series of vignettes) ที่อธิบายถึงสถานการณตางๆ ที่ครูจะตองประสบแลวตั้ง
คําถามเพื่อใหครูพิจารณาหรือลงความเห็นในแตละสถานการณ ตัวอยางเชน มีผูเรียนกลุมเล็กกลุมหนึ่งที่
มักจะชอบคุยกันในชั้นเรียน ไมสนใจเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ของผูเรียนกลุมนี้จากการทดสอบและการบานที่สงพบวามีความสามารถพอที่จะทําไดหรือบางครั้งถือวา
อยูในระดับดี แตเมื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้นตอชั้นเรียนพบวาพฤติกรรมของผูเรียนกลุมดังกลาวสรางความ

52
รบกวนตอผูเรียนคนอื่นๆ ทานคิดวาวิธีการที่ทานใชในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะของผูเรียนกลุม
นี้จะไดผลอยางไร โดยลักษณะการตอบคําถามของแบบวัดนี้จะแบงออกเปน 2 รูปแบบ รูปแบบแรกจะ
เปนการประเมินโดยอางอิงจากตนเอง (Self- referenced) เปนการถามเพื่อใหครูพิจารณาวาครูจะ
ดําเนินการอยางไรบางเมื่อตองเผชิญกับสถานการณที่กําหนด โดยใหครูพิจารณาตัวเลือกจากไมไดผล
มากที่สุด (Extremely ineffective) ถึงไดผลมากที่สุด (Extremely effective) รูปแบบที่สองจะเปนการ
ประเมินโดยอางอิงจากกลุม (Norm- referenced) เปนการถามเพื่อใหครูพิจารณาเปรียบเทียบการกระทํา
ของตนเองกับบุคคลอื่น โดยใหครูพิจารณาตัวเลือกจากไดผลนอยกวาครูสวนใหญ (Much less effective
than most teachers) ถึงไดผลมากกวาครูสวนใหญ (Much more effective than most teachers)
อยางไรก็ตามแมจะเปนที่ยอมรับกันวาในการศึกษาการรับรูความสามารถ
ของตนนั้นจะเปนการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ กระนั้นก็ยัง
พบวาเปนการยากที่จะตอบไดอยางชัดเจนวาระดับของความเฉพาะเจาะจงของบริบทที่เหมาะสมนั้นควร
อยูในระดับใด (Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ; & Hoy. 1998 : 215) หรือยากที่จะตอบไดวา
เครื่องมือที่จะใชวัดการรับรูความสามารถของครูตามแนวคิดของแบนดูราที่ดีนั้นควรมีลักษณะเปนอยางไร
ทามกลางความสงสัยดังกลาว แบนดูราจึงไดพัฒนาแบบวัด Bandura’ s Teacher Self-Efficacy Scale
ขึ้น ตามความเชื่อพื้นฐานที่วาการวัดการรับรูความสามารถของครูไมจําเปนจะตองทําใหเปนรูปแบบ
เดียวกันในลักษณะของงานหรือลักษณะของเนื้อหาวิชาที่แตกตางกัน แตสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาคือ
เครื่องมือวัดนั้นจะตองมีความแตกตางกันตามระดับความตองการของงานที่ทํา (Various levels of task
demands) มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง การตอบสนองที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ระดั บ ความเข ม ของความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของตนเมื่อตองเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรคตางๆ และมีการกําหนดสถานการณที่ใหเลือก
ครอบคลุมทั้งกิจกรรม (Activities) และภาระงานที่รับผิดชอบ (Task they are asked to perform)
ซึ่งแบบวัดของแบนดูราที่สรางขึ้นนั้น ประกอบดวยขอคําถาม 30 ขอ จําแนก
เปน 7 มาตรายอย ไดแก การมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การมีอิทธิพลตอการใชแหลงทรัพยากร การมี
ความสามารถในการสอน การมีความสามารถในการจัดระเบียบ การมีความสามารถที่จะขอความรวมมือ
จากผูปกครอง การมีความสามารถที่จะขอความรวมมือจากชุมชนและการมีความสามารถที่จะสราง
บรรยากาศทางบวกในโรงเรียน ลักษณะการตอบคําถามในแตละขอผูตอบจะตองใหคะแนนตนเองวาอยู
ในระดับไหน โดยคําถามแตละขอจะมีทั้งหมด 9 คะแนน จาก ไมมีเลย (Nothing) = 1 คะแนน
นอยมาก (Very little) = 3 คะแนน เปนบางครั้ง (Some influence) = 5 คะแนน คอนขางมาก (Quite a
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bit) = 7 คะแนน และมากที่สุด (Great deal) = 9 คะแนน (Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ; & Hoy.
1998 : 209, 219 citing Bandura. 1997)
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวามีความพยายามอยางมากจากนักวิจัยที่จะพัฒนา
เครื่องมือวัดการรับรูความสามารถในการสอนของครูอยางตอเนื่อง ซึ่งแมจะยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจนวา
เครื่องมือวัดใดดีที่สุด แตก็พอที่จะชี้ใหเห็นไดวาการวัดการรับรูความสามารถในการสอนของครูนั้นสามารถ
จําแนกออกเปน 2 แนวทาง แนวทางแรกเปนการวัดการรับรูความสามารถในการสอนของครูโดยจําแนก
ออกเปน 2 องคประกอบ คือการรับรูความสามารถในการสอนของบุคคลและการรับรูความสามารถใน
การสอนทั่วไปหรือการคาดหวังถึงผลที่จะตามมาจากการสอน สวนแนวทางที่สองเปนการวัดการรับรู
ความสามารถในการสอนของครูในหลายองคประกอบ เชน การมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ การมีอิทธิพล
ตอการใชแหลงทรัพยากร การมีความสามารถในการสอน การมีความสามารถในการจัดระเบียบ การมี
ความสามารถที่จะขอความรวมมือจากผูปกครอง การมีความสามารถที่จะขอความรวมมือจากชุมชนและ
การมีความสามารถที่จะสรางบรรยากาศทางบวกในโรงเรียน โดยการรับรูความสามารถในการสอนนั้นอาจ
วัดในดานตางๆ ดังนี้ ดานแรงจูงใจ ระเบียบวินัย การสอนทางดานวิชาการ การวางแผนการสอน การ
ประเมินและการทํางานรวมกับผูปกครองผูเรียน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวทางในการวัดการรับรูความสามารถใน
การสอนของครูจากทั้งสองแนวคิดมาประยุกตใช โดยมุงศึกษาการรับรูความสามารถของครู ตามแนวคิด
ของแบนดูราที่วาในการวัดความสามารถของตนนั้นไมใชการวัดที่คลุมเครือในเรื่องรวมๆ แตเปนการวัด
การรับรูความสามารถในเรื่องใดเรื่องอยางมีบริบท ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาการรับรู
ความสามารถในการสอนในบริบทของการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรและมุงวัดองคประกอบดานการ
รับรูความสามารถในการสอนของครู (Personal teaching efficacy) ตามแนวคิดของกิบสันและเด็มโบที่
นอกจากจะพบวามีความสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนของแบนดูราแลวยัง
พบวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สามารถนําไปอธิบายพฤติกรรมการสอนของครู ไดมากกวาการรับ รู
ความสามารถในการสอนทั่วไป (Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ; & Hoy. 1998 : 213-214 citing
Allinder. 1994 ; Wertheim ; & Leyser. 2002 : 57) โดยจะพิจารณาการรับรูความสามารถในการสอน
ของครูในดานการเตรียมการสอน การดําเนินการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
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3.3 ความพึงพอใจในงาน
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบกับความพึงพอใจ
ในงานตางใหขอสรุปที่ตรงกันวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
เชน การศึกษาของจัดจ เฮลเลอรและ เมานท (Judge ; Heller;& Mount. 2002) ซึ่งทําการสังเคราะห
งานวิจัยโดยการวิเคราะหเมตตาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบกับความ
พึงพอใจที่มีตองานโดยรวม (Overall job satisfaction) จํานวน 163 เรื่อง ที่ตีพิมพในชวงป ค.ศ. 1887 ถึง
2000 จากฐานขอมูล PsycINFO พบวาองคประกอบบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมี
อิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคคล (Estimated true score correlations = .26)
สอดคลองกับการศึกษาของชูชัย สมิทธิไกร (2546 : 25-48) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ลักษณะบุคลิกภาพและความสําเร็จในการทํางานของบุคคลและอํานาจในการพยากรณของลักษณะบุคลิกภาพ
แตละดานที่มีตอความสําเร็จในการทํางานของบุคคลที่มีอาชีพและอายุการทํางานตางกัน จากกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 2,518 คน ใน 7 กลุมอาชีพ ไดแก เภสัชกร ( 321 คน) ครู (604 คน) พนักงานธนาคาร (492 คน)
พนักงานโรงแรม (304 คน) ทันตแพทย (373 คน) พนักงานขาย (318 คน) และเจาหนาควบคุมจราจรทาง
อากาศ (115 คน) โดยพิจารณาความสําเร็จในการทํางานของบุคคลในเชิงอัตวิสัย กลาวคือ พิจารณาจาก
การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของตนเองวาประสบความสําเร็จหรือนาพึงพอใจมาก
นอยเพียงใด ผลการวิจัยพบวา องคประกอบบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธกบั
ความสําเร็จในการทํางานหรือความพึงพอใจในงานตามความหมายของการศึกษาครั้งนี้ (r = .31) และเปน
บุคลิกภาพเพียงดานเดียวที่สามารถทํานายความสําเร็จในการทํางานของบุคคลทุกอาชีพ ทุกระดับการ
ทํางานและทุกเพศ
อย างไรก็ ตามนอกจากจะพบว าความพึ งพอใจในงานจะมี ความสั มพั นธ กั บองค ประกอบ
บุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบแลว ในทางจิตวิทยายังเห็นวาความพึงพอใจในงานของ
บุ คคลนั้ นถื อเป นอี กตั วแปรหนึ่ งที่ สํ าคั ญที่ พบว ามี ผลต อการปฏิ บั ติ งานของบุ คคล โดยการศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นถือวาไดรับความสนใจมาเปน
เวลายาวนาน (Luthans. 2005: 214) ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาพบวามีทั้งสอดคลองและแตกตางกัน
กลาวคือ จากการศึกษาของอัฟฟาลแดโนและมูชินสกี้ (Iaffaldano ;& Muchinsky. 1985) ที่ไดทําการ
วิ เคราะห เมตต างานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความพึ ง พอใจในการทํ า งานกั บ การ
ปฏิบัติงานของบุคคล จํานวน 217 เรื่อง (N= 12,192) โดยศึกษาความพึงพอใจในงานในรูปของ
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สวนประกอบ (Component) ยอยๆของความพึงพอใจที่มีตองานแตละสวน ซึ่งผลที่ไดพบวาความพึงพอใจ
ในงานกับผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันคอนขางต่ํา (Average true score correlations = .17)
ในขณะที่การสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน
และผลการปฏิบัติงานของบุคคลกอนหนานี้ของแพทตี่ แมคกี้และคาเวนเดอร (Petty ; McGee ; &
Cavender. 1984 : 712-721) ที่ศึกษาความพึงพอใจในงานในรูปของอารมณที่เปนภาพรวมของความ
พึงพอใจในงานของบุคคล (Overall job satisfaction ) พบวาความพึงพอใจในงานกับผลการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธกันสูง (Mean corrected correlation = .31) ซึ่งผลที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยของ
แพทตี่ แมคกี้และคาเวนเดอรนั้นพบวาสอดคลองกับผลที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยในระยะตอมาของ
จัดจและคนอื่นๆ (Judge; et. al. 2001) ที่ไดสังเคราะหงานวิจัยจํานวน 312 เรื่อง (N= 54,417) ที่ศึกษา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความพึ ง พอใจในการทํ า งานและการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลจากฐานข อ มู ล
PsycINFO (1967-1999) จากบรรณานุกรมของการทบทวนงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ผาน
มา และจากวารสารตางๆ รวม 21 วารสาร (ค.ศ.1983 - 2001) พบวามีความสัมพันธกันระหวางความ
พึงพอใจในงานที่เกิดขึ้นจากสภาวะภายในจิตใจหรืออารมณที่เปนภาพรวมของความพึงพอใจในงานกับ
ผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Mean true correlations = .30)
จากผลการสังเคราะหงานวิจัยขางตน แมวาอาจจะทําใหเกิดความสงสัยในความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในงานกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล อยางไรก็ตาม ฮูลินและจัดจ (Hulin ;&
Judge. 2003 : 259) เห็นวาการที่ผลการสังเคราะหงานวิจัยของอัฟฟาลแดโนและมูชินสกี้พบ
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานคอนขางต่ํานั้น อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
การที่อัฟฟาลแดโนและมูชินสกี้ศึกษาความสัมพันธระหวางภาพรวมของความพึงพอใจในงานกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล โดยการนําคาสหสัมพันธระหวางองคประกอบยอยๆของความพึงพอใจที่มีตองาน
แตละสวนกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลมารวมกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือคาสหสัมพันธของความ
พึงพอใจโดยรวมในงานและการปฏิบัติงานของบุคคลไดมาจากคาเฉลี่ยของความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจในคาตอบแทนและการปฏิบัติงานของบุคคล ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในเพื่อนรวมงาน
และการปฏิบัติงานของบุคคล ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในหัวหนางานและการปฏิบัติงานของ
บุคคลและอื่นๆ ซึ่งวิธีการดังกลาวพบวาไมใชวิธีการประมาณคาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
โดยรวมในงานและการปฏิบัติงานของบุคคลที่เหมาะสม ดังนั้นจึงอาจทําใหคาสหสัมพันธที่ไดจากการ
สังเคราะหงานวิจัยของอัฟฟาลแดโนและมูชินสกี้ไมตรงกับความเปนจริง (Judge ; et al. 2001: 382)
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จากการสังเคราะหงานวิจัยที่กลาวมาชี้ใหเห็นไดวาความพึงพอใจโดยรวมในงานมีความสัมพันธ
กั บ การปฏิ บั ติ งานของบุ ค คล สํ า หรับ การทํ า งานทางดา นการสอนก็ พ บผลที่ ส อดคล อ งกั น เช น จาก
การศึกษาของ มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ (2537) ซึ่งไดทําการวิเคราะหปจจัยพหุระดับที่สัมพันธกับความ
มุงมั่นต อ งานวิชาการด านการสอนและการผลิ ต ผลงานทางวิชาการของอาจารย มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล
จํานวน 826 คน จาก 109 ภาควิชา ใน 11 คณะวิชา วิเคราะหความสัมพันธดวยเทคนิคการวิเคราะห
พหุระดับ (Hierarchical Linear Models)และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา ความพึงพอใจที่มีตอ
งานทั้งหมด ซึ่ งเป น ผลมาจากความพึง พอใจต อความก า วหน า ความพึ งพอใจต อ นโยบายและการ
บริหารงาน ความพึงพอใจตอความสัมพันธภายในหนวยงาน ความพึงพอใจตอความรับผิดชอบ ความ
พึงพอใจตอ รายได ความพึ งพอใจต อสถานภาพของตนเอง ความพึงพอใจตอสวั สดิ การที่ ได รับ ความ
พึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน และความพึงพอใจตอปริมาณงานและโอกาสในการดําเนินงาน
กับความมุงมั่นในการสอน ซึ่งพิจารณาจากการเตรียมการสอน การทําเอกสารประกอบการสอน การทํา
อุปกรณประกอบการสอน การตรวจงาน การออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหเกรด การใหคําปรึกษา
ในวิชาที่สอนแกนักศึกษา การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธมีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวานอกจากความพึงพอใจในงานจะมีความสัมพันธกับองคประกอบ
บุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบแลว ความพึงพอใจในงานยังเปนตัวแปรสําคัญที่มีสงผลตอ
การปฏิบัติงานทางดานการสอนรวมดวย
3.3.1 ความหมายและการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจในงานพบวามีผูใหทัศนะไวหลายทานที่
สําคัญ เชน ล็อค (Luthans. 2005: 211-212 citing Locke. 1976: 1300) ไดใหความหมายของความ
พึงพอใจในงานวาเปนเจตคติของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงภาวะทางอารมณที่นาพึงพอใจของบุคคลซึ่งเปน
ผลมาจากการที่บุคคลประเมินถึงสิ่งที่ไดจากการทํางานหรือประสบการณในการทํางาน สอดคลองกับ
มูชินสกี้ (Muchinsky. 2003 : 307) ที่เห็นวาความพึงพอใจในงานหมายถึงระดับความพอใจที่บุคคลไดรับ
มาจากงานที่ทํา
ในขณะที่ไครทเนอรและคินนิชิ (Kreitner;& Kinichi. 2004: 202) เห็นวาความพึงพอใจ
ในงานเปนการตอบสนองทางอารมณหรือความรูสึกตองานที่ทําในดานตางๆ ที่สําคัญไดแก ตัวงาน (The
work itself) หมายถึง งานนั้นทําใหบุคคลรูสึกวาเปนงานที่นาสนใจ เปนโอกาสที่ดีที่จะไดเรียนรูและใช
ศักยภาพที่จะทํางานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ คาตอบแทน(Pay) หมายถึง ปริมาณเงินรายไดที่บุคคลไดรับ
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และความรูสึกถึงความยุติธรรมที่มีตอคาตอบแทนที่ไดเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในหนวยงาน โอกาสใน
การเลื่อนตําแหนง (Promotional Opportunities) หมายถึง โอกาสความกาวหนาในหนวยงานของบุคคล
หัวหนางาน (Supervision) หมายถึง ความสามารถในการใหความชวยเหลือและการสนับสนุนของหัวหนา
และเพื่อนรวมงาน (Co-worker) หมายถึง ระดับความเชี่ยวชาญหรือความคลองแคลวในงานและการ
สนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน (Luthans. 2005: 212) สวนดารวินและโลฟคิสท (Dawis ; &
Lofquist. 1984) เห็นวาความพึงพอใจในงานเปนความรูสึกของบุคคลที่มาจากการประเมินถึงบริบทของ
การทํางานที่จะสามารถสนองความตองการของตนเองหรือเปนความรูสึกที่นาพอใจที่เปนผลมาจากการ
รับรูวางานที่ทําบรรลุผลสําเร็จหรืองานนั้นนําไปสูการบรรลุผลตอบแทนที่มีความหมาย (Noe; et al. 2003: 430)
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานพบวามีแนวทางในการศึกษา 3 แนวทาง
(Jewell. 1998: 212-217) แนวทางแรกมุงศึกษาความพึงพอใจในงานโดยรวม โดยเห็นวาความพึงพอใจในงาน
เปนมโนทัศนรวม (A global concept) ที่สะทอนใหเห็นถึงความชอบหรือความไมชอบของบุคคลเกี่ยวกับ
งานที่ ทํ า เป น สภาวะภายในจิ ต ใจหรื อ อารมณ ที่ เป น ภาพรวมของความพึ ง พอใจของบุ ค คล (Overall
satisfaction)
แนวทางที่สองมุงศึกษาความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน โดยเห็นวาความพึงพอใจใน
งานเปนมโนทัศนที่จําแนกออกเปนดานๆ (A faceted concept) อยางอิสระ ดังนั้นจึงตองศึกษาแตละดาน
แยกออกจากกัน โดยนักวิจัยที่ยึดตามแนวคิดนี้เห็นวาบุคคลมีความพึงพอใจตองานในดานตางๆ ที่สําคัญ
ไดแก ความพึงพอใจตอภาระงาน ความมั่นคงในงาน การตอบแทนจากการทํางาน เงื่อนไขในการทํางาน
สถานภาพและเกี ย รติ ภู มิ ข องงานที่ ทํ า เพื่ อ นร ว มงาน นโยบายหรื อ หลั ก การที่ ห น ว ยงานใช ใ นการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การดํ า เนิ น การจั ด การทั่ ว ไป ความสั ม พั น ธ กั น ระหว า งหั ว หน า กั บ
ผูใตบังคับบัญชา ความอิสระและความรับผิดชอบในงานที่ทํา โอกาสที่จะไดใชความรูและทักษะและ
โอกาสในการกาวหนาและพัฒนาตนเอง อยางไรก็ตามแมจะพบวาความพึงพอใจตองานในดานตางๆ
ขางตนนั้นจะมีความสําคัญ แตก็พบวาในการที่จะวัดความพึงพอใจตองานในดานใดบางนั้นสิ่งสําคัญที่
จะตองพิจารณาคือความสอดคลองเหมาะสมกับงานวิจัยที่สนใจศึกษา
แนวทางที่สามมุงศึกษาความพึงพอใจในงานโดยมองวาความพึงพอใจในงานเปนการ
กระทําเพื่อสนองตอบความตองการของบุคคล (A function of fulfilled need)
อย า งไรก็ ตามพบวา การศึ ก ษาความพึงพอใจในงานที่ไ ดรั บความนิย มมากที่ สุ ด คือ
การศึกษาความพึงพอใจในงานโดยรวม ซึ่งจากการศึกษาของอารวียและคนอื่นๆ (จารุพร แสงเปา.
2542: 53 อางอิงจาก Arvey; et al. 1989) พบวา ความพึงพอใจในงานโดยรวมหรือความพึงพอใจในงานทั่วไป
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(General satisfaction) สามารถแยกออกเปน 2 องคประกอบ คือ ความพึงพอใจภายในงาน (Intrinsic
satisfaction) และความพึงพอใจภายนอกงาน (Extrinsic satisfaction) สอดคลองกับแฮคแมนและโอลดแฮม
(Hackman ;& Oldham. 1980:104-105) ที่เห็นวาความพึงพอใจในงานจําแนกออกเปน 2 องคปะกอบ
องคปะกอบแรก คือ ความพึงพอใจในงานดานบริบท (Context satisfaction) ไดแก ความพึงพอใจที่มีตอ
ความมั่นคงในงาน (Job security) คาตอบแทน เพื่อนรวมงานและหัวหนางาน องคปะกอบที่สอง คือ
ความพึงพอใจในลักษณะงาน (Affective outcomes) ไดแก ความพึงพอใจเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในงาน
(Internal work motivation) ความพึงพอใจในความกาวหนาของงาน (Growth satisfaction) และความ
พึงพอใจในงานทั่วๆไป (General satisfaction)
จากที่กลาวมาสรุปไดวาความพึงพอใจในงานเปนการตอบสนองทางอารมณหรือความ
รูสึกที่นาพอใจของบุคคลตองานที่ทําในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการรับรูวางานที่ทําบรรลุผลสําเร็จ
หรืองานนั้นนําไปสูการบรรลุผลตอบแทนที่มีความหมาย ซึ่งในการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานนั้น
สามารถทําไดหลายแนวทาง อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในงาน
โดยรวมของบุคคล จําแนกตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลดแฮมออกเปน 2 องคประกอบ คือ ความ
พึงพอใจในงานดานบริบทและความพึงพอใจในลักษณะงาน โดย
ความพึงพอใจในงานดานบริบท หมายถึง การตอบสนองทางอารมณหรือความรูสึกที่
นาพอใจของบุคคลตอบริบทตางๆ ของงาน ไดแก ความมั่นคงในงาน คาตอบแทน เพื่อนรวมงานและหัวหนางาน
ความพึงพอใจในลักษณะงาน หมายถึง การตอบสนองทางอารมณหรือความรูสึกที่
นาพอใจของบุคคลตองานทีท่ าํ ไดแก แรงจูงใจภายในงาน ความกาวหนาในงานและความพึงพอใจในงานทั่วๆไป
3.3.2 การวัดความพึงพอใจในงาน
จากการศึกษาของเจเวลล (Jewell. 1998 : 212-217) พบวาในการวัดความพึงพอใจใน
งานจะกําหนดวิธีการในการวัดอยางไรนั้นขึ้นอยูกับแนวคิดพื้นฐานที่บุคคลยึดถือ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจในงานโดยรวมของบุคคล โดยจําแนกองคประกอบของความพึงพอใจในงาน
ออกเปน 2 องคประกอบคือ ความพึงพอใจในงานดานบริบทและความพึงพอใจในลักษณะงานตามแนวคิด
ของแฮคแมนและโอลดแฮม ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดนําแบบวัดความพึงพอใจทั้งสองดานนี้
ของแฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman ;& Oldham. 1980: 282-286, 305) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแบบ
สํารวจปจจัยคุณลักษณะของงาน (Job Diagnostic Survey) มาปรับใชเพื่อใหสอดรับกับบริบทของการ
ทํางานดานการสอนของอาจารยวิศวกรรมศาสตร ซึ่งลักษณะของแบบวัดเปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ
ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 25 ขอ จําแนกเปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานดานบริบท
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จํานวน 10 ขอ แบงเปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในความมั่นคงในงาน 2 ขอ ความพึงพอใจใน
คาตอบแทน 2 ขอ ความพึงพอใจในเพื่อนรวมงาน 3 ขอ และความพึงพอใจในหัวหนางาน 3 ขอ และความ
พึงพอใจในลักษณะงาน จํานวน 15 ขอ แบงเปนขอคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในงาน 6 ขอ ความ
พึงพอใจในความกาวหนาของงาน 4 ขอและความพึงพอใจในงานทั่วๆไป 5 ขอ
การใหคะแนนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานดานบริบท และความพึงพอใจใน
ความกาวหนาของงาน ผูที่ตอบไมพึงพอใจมากที่สุดได 1 คะแนน ไมพึงพอใจมากได 2 คะแนน คอนขาง
ไมพึงพอใจได 3 คะแนน เฉยๆได 4 คะแนน คอนขางพึงพอใจได 5 คะแนน พึงพอใจมากได 6 คะแนน
พึงพอใจมากที่สุดได 7 สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานทั่วๆไปและแรงจูงใจภายในงาน ใน
สวนของขอคําถามทางบวก ผูที่ตอบไมเห็นดวยมากที่สุดได 1 คะแนน ไมเห็นดวยได 2 คะแนน คอนขาง
ไมเห็นดวยได 3 คะแนน เฉยๆได 4 คะแนน คอนขางเห็นดวยได 5 คะแนน เห็นดวยได 6 คะแนน เห็นดวย
มากที่สุดได 7 คะแนน สวนของขอคําถามทางลบจะไดคะแนนตรงกันขามกัน
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค
นอกจากองคประกอบบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบแลวความสรางสรรคถือ
เปนตัวแปรจิตลักษณะที่สําคัญของบุคคลที่ทําใหบุคคลมองเห็นสิ่งตางๆ แตกตางกัน จากการศึกษาพบวา
เมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไปคนที่มีความสรางสรรค(Creativity) จะมีความสามารถในเรื่องของการคิดเชิง
นามธรรม (Abstracting) จิ น ตนาการ (Imaging) การสั ง เคราะห (Synthesizing) แบบแผนความจํ า
(Recognizing patterns) และการหยั่งรู (Empathizing) ดีกวา นอกจากนี้ยังพบวาผูที่มีความสรางสรรคสูง
จะเปนผูที่สามารถตัดสินใจโดยใชการหยั่งรูไดดี รูวิธีที่จะทําใหไดมาซึ่งความคิดที่ดีและกลาที่จะตัดสินใจ
โดยใช วิ ธี ก ารใหม ๆ ที่ อ ยู บ นหลั ก การของความมี เ หตุ ผ ลมากกว า ที่ จ ะยึ ด ตามแนวคิ ด หรื อ วิ ธี ก ารคิ ด
แบบเดิมๆ (Luthans.2005: 362 citing Oldham ;& Cummings. 1996 ; Root-Bernstien ; & RootBernstien. 2000 ; Burke ; & Miller. 1999 ; Berggren ; & Nacher. 2000 ; & Simpson. 2003)
อีกทั้ง ปรัชญา เวสารัชช (2541: 69) ยังไดชี้ใหเห็นถึงคุณคาของความสรางสรรควาเปนสิ่งที่
ชวยใหเกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ที่เปนอยูใหดีขึ้น คือ ประหยัดขึ้น รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เปนที่พอใจมากขึ้น หากไมมีความสรางสรรคเสียเลยคนเราก็จมอยูกับสิ่งที่เคยเปน เคยทํา
กระบวนการพัฒนายอมไมอาจดําเนินไปไดดีเทาที่ควร ชวยใหมีการปรับปรุงแกไขปญหาและชวยการ
ตัดสินใจใหเกิดผลดีมากขึ้น ชวยใหมีการหาทางออกจากสภาพที่ไมพึงพอใจ ลดปญหาความขัดแยงตางๆ ได
และชวยใหผูคิดเห็นวาปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่แกไขได ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลง
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ไมติดยึดอยูกับปญหาและสภาพที่ไมนาพึงพอใจ รวมทั้งทําใหผูคิดมีจิตใจเปดกวางรับฟงความคิดจาก
แหลงตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของตน ในแงนี้ความสรางสรรคจึงชวยพัฒนามนุษยในดานการคิด
และแกไขปญหาดวย สอดคลองกับ นิภา แกวศรีงาม (2547: 84) ที่เห็นวาความสรางสรรคเปนสิ่งที่
กอใหเกิดประโยชนทั้งตอตัวบุคคลและสังคม กลาวคือ ความสรางสรรคจะชวยนําบุคคลไปสู สิ่งใหมและ
วิธีการใหม สรางใหบุคคลกลาคิดกลาแสดงออก มองโลกในมุมกวางและยืดหยุน ไมอยูกับที่ สามารถแกไข
ปญหาตามสภาพและตามความจํากัดของทรัพยากร ตลอดจนสามารถสรางสรรคผลงานและกอเกิดสิ่งใหมๆ
ดังนั้นจึงมีผูที่ใหความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับความสรางสรรคของบุคคลและพบวาความ
สร างสรรค เป น คุ ณ ลั ก ษณะหนึ่ งที่ สํ า คั ญของบุ คคลกลุ ม ต างๆ เช น กลุ ม นั กวิ ท ยาศาสตร (สายพิ ณ
ศรีสุพรรณ . 2540: 112-114 ; Barron. 1969: 99 ; Woodburn ; & Obourn. 1965: 31-32) โดยพบวา
ความสร างสรรค เปนสิ่งสําคั ญในการแก ป ญหาตามหลั กการทางวิ ทยาศาสตร นั กวิทยาศาสตร ที่มี ความ
สรางสรรคจะเปนผูที่มีความสามารถในการคิดไดหลากหลายแนวทาง มีความสามารถในการแปรรูปหรือ
เปลี่ยนสภาพสิ่งที่มีอยูเดิมใหเปนรูปแบบใหม มีความยืดหยุนในการคิดและเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
การสรางสรรคผลงานใหปรากฏ (Russ. 1993: 67 citing Suler. 1980)
อี กทั้ งจากการศึ กษาของชั ชจริ ยา ใบลี (2534:
28-29) ยั งพบว าความสร างสรรค เป น
คุณลักษณะที่สําคัญของอาจารยวิทยาศาสตรและเห็นวาอาจารยวิทยาศาสตรที่มีความสรางสรรคสูงจะมี
ความคิดคํานึงหรือจินตนาการสูง มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแกปญหาตางๆ ใหลุลวงดวยดี มีสมาธิ
สูงในการที่จะสรางสรรคสิ่งตางๆ มีการคิดตริตรองเปนเวลานาน มีจิตใจจดจอและผูกพันกับงาน มองเห็น
การณไกลและมีแรงจูงใจสูง นอกจากนี้อารี พันธมณี. (2545ข: 17) ยังเห็นวาครูผูสอนที่มีความสรางสรรค
จะเปนผูที่มีความคิดแปลกใหม สามารถคิดในสิ่งที่แตกตางและไมซ้ํากับความคิดเดิมหรือของคนอื่น มี
ความกลาที่จะทดลองหรือเลนกับความคิดใหมๆ ของตน มีความยืดหยุนทั้งการคิดและการกระทํา ไมยึด
มั่นอยูกับความคิดหรือติดอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนเกินไป สามารถเปลี่ยนความคิดของตนเองและ
ยอมรับความคิดของผูอื่นไดเมื่อพบวาความคิดของตนเปนสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสม พอใจและทํางานหรือ
ทดลองความคิดของตนโดยไมไดหวังสินจางหรือรางวัลเปนผลตอบแทน แตจะมีความสุขและความพอใจ
ของตนเปนรางวัล ดังนั้นหากเกิดความลมเหลวขึ้นจึงไมใชสิ่งที่ครูจะยอทอหรือเลิกลม กลับจะยั่วยุและ
ทาทายใหครูฝาฟนอุปสรรคไปจนเกิดความสําเร็จหรือหากไมสําเร็จจริงๆ ก็จะสามารถยอมรับไดอยางมี
สติสัมปชัญญะและสามารถปรับตัวใหอยูในสภาวะปกติได
จากที่กลาวมาสรุปไดวาความสรางสรรคเปนจิตลักษณะที่สําคัญที่นาจะสงผลตอการ
ปฏิบัติงานของผูที่ทํางานทางดานวิทยาศาสตร โดยเฉพาะครูผูสอนทางดานนี้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
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ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตัวแปรเกี่ยวกับความสรางสรรคของบุคคลมารวมในการอธิบายพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพของผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรซึ่งถือวาเปนกลุมผูสอนทางดานวิทยาศาสตรสาขาหนึ่ง
อยางไรก็ตามพบวาการศึกษาเกี่ยวกับความสรางสรรคของบุคคลสามารถศึกษาไดใน 2 แนวทางที่สําคัญ
โดยแนวทางแรกจะมองวาความสรางสรรคเปนลักษณะของความสามารถในกระบวนการทํางานของสมอง
(Cognitive processes) สวนแนวทางที่สองจะมองวาความสรางสรรคเปนลักษณะของบุคลิกภาพของ
บุคคล (Personality traits) (Robinson-Riegler; & Robinson-Riegler. 2004: 516 citing Simonton. 2000
; Russ. 1993: 4 citing Guilford. 1968) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความสรางสรรคใน
ลักษณะที่เปนบุคลิกภาพของบุคคลตามแนวทางที่สอง โดยใหชื่อตัวแปรที่จะศึกษาวาบุคลิกภาพสรางสรรค
3.4.1 บุคลิกภาพสรางสรรค
3.4.1.1ความหมายของบุคลิกภาพสรางสรรค
ตามแนวคิดของกลุมที่มองวาความสรางสรรคเปนลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคล
พบว ามีผู ให ความหมายของความสรางสรรคตามแนวทางนี้ ห ลายท าน ที่ สํา คัญเชน เจมส (James.
1999: 12) ไดใหความหมายของความสรางสรรควาหมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่สรางสรรค ซึ่ง
สอดคลองกับสตาคเวตเตอร (อารี พันธมณี. 2545ก: 15 citing Starkweather. 1962) ที่เห็นวาผูที่มีความ
สรางสรรคเปนผูที่ไมยอมคลอยตามความคิดเห็นของคนอื่นอยางงายดายและมีความบากบั่นอยางที่สุดที่
จะทํางานที่ยากและคอนขางสลับซับซอนใหสําเร็จจนได สวนมาสโลว (อารี พันธมณี. 2545ก: 15 citing
Maslow. 1953) ไดตั้งขอสังเกตวาบุคคลที่มีความสรางสรรคจะแตกตางจากบุคคลทั่วไปในลักษณะเฉพาะ
บางอยาง คือ มีความเปนตัวของตัวเองและไมขลาดกลัวตอสิ่งที่ลึกลับหรือยังไมแนชัด แตกลับรูสึกพอใจและ
ตื่นเตนที่จะเผชิญกับสิ่งเหลานั้น ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับกิบสันและคนอื่นๆ (Gibson; et al. 2004: 114)
ที่เห็นวาบุคคลที่มีความสรางสรรคจะมีความเปนตัวของตัวเองสูง (Superior ego strength) สามารถจัดการกับ
ปญหาไดอยางสรางสรรคและเปนผูที่เปดกวางในการรับประสบการณใหมๆ จากบุคคลอื่น สอดคลองกับ
แมคคินนอน (อารี พันธมณี. 2545ก: 14 citing Mackinnon. 1960) ที่เห็นวาผูที่มีความสรางสรรคจะเปนผูที่
เป ดรั บประสบการณ ต างๆ อย างไม หลี กเลี่ ยง ตื่ นตั วอยู ตลอดเวลา มี ความสามารถในการใช สมาธิ มี
ความสามารถในการพินิจวิเคราะหความคิดอยางถี่ถวนเพื่อใชในการแกปญหา มีความสามารถในการสอบสวน
คนหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางละเอียดกวางขวาง รวมถึงชอบที่จะแสดงออกมากกวาที่จะ
เก็บกดไว
นอกจากนี้ ซันดและทรอวบริด (กรมวิชาการ. 2534: 14 citing Sond; & Trowbride.
1967) ยังพบวาบุคคลที่มีความสรางสรรคจะเปนบุคคลที่อยากรูอยากเห็น มีปญญา ปรารถนาที่จะคนพบ
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ชอบงานยากๆ รู สึ กสนุ กกั บการแก ปญหา มี ความพยายามและอุทิ ศตนให กั บงาน มี ความคิ ดยื ดหยุน มี
ความสามารถในการตอบสนองป ญหาได เร็ ว มี นิ สั ยที่ จะคิ ดหาคํ าตอบ สามารถสั งเคราะห และมองเห็ น
ความหมายใหมๆ ได สอดคลองกับกิลฟอรด (กรมวิชาการ. 2534: 14 citing Guilford. 1967) ที่เห็นวาคนที่มี
ความสรางสรรคจะตองมีความฉับไวที่จะรับรูปญหา มองเห็นปญหา มีความวองไว สามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดใหมๆ ไดงาย สามารถสรางหรือแสดงความคิดเห็นใหมๆ และปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
ในขณะที่รัสส (Russ. 1993:61-62) ซึ่งไดทบทวนเอกสารที่ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
และความสร างสรรคพบวา บุ คลิ ก ลัก ษณะที่ สํา คัญ ของผู ที่มี ค วามสร างสรรค คือเป ดรับ ประสบการณ
(Openness to experiences) กลาวคือ เปนผูที่เปดกวางตอจินตนาการ ตระหนักรูถึงคุณคาของศิลปะและ
ความสวยงาม เปดกวางตออารมณความรูสึกเต็มใจที่จะลองทํากิจกรรมที่แตกตางไปจากสิ่งที่เคยทํามี
จิตใจที่เปดกวางพรอมที่จะคิดสิ่งใหมๆ และเปดกวางตอการคิดวิเคราะหคานิยมตางๆ มีความอดทนตอสิ่ง
ที่มีความคลุมเครือ (Tolerance of ambiguity) กลาวคือ เปนผูที่มีความอดทนตอสิ่งเราที่ไมแนชัดและมี
ความสามารถที่จะพิจารณาขอคิดเห็นที่แตกตางกันในเวลาเดียวกัน มีความอิสระในการตัดสินใจและไม
ยึดติดกับคานิยมที่ยึดถือกันโดยทั่วไป(Independence of judgement and unconventional values)
กลาวคือ เปนผูที่ดําเนินชีวิตในแนวทางของตนเองโดยไมยึดติดกับบรรทัดฐานของสังคม ชอบทําในสิ่งที่
ทาทายและสลับซับซอน (Preference for challenge and complexity) กลาวคือ เปนผูที่มีแรงจูงใจสูงที่
จะทํางานที่ยากและทาทายใหสําเร็จ เชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) ซึ่งการเปนผูที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองนี้ถือเปนสิ่งที่สําคัญที่ชวยใหผูที่มีความสรางสรรคสามารถที่จะทนตอการวิจารณและความลมเหลว
ครั้งแลวครั้งเลากอนที่ผลงานที่สรางสรรคจะสําเร็จ และบุคลิกที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูที่มีลักษณะ
สรางสรรคก็คือชอบที่จะเสี่ยง (Propensity for risk-taking)
ซึ่งผลที่ได จากการศึกษาของรัส ส พบว าสอดคลองกั บการศึก ษาในระยะตอมาของ
ไซมอนตัน (Simonton. 2000: 153) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกลักษณะและความสรางสรรคของ
บุคคล พบวาผูที่มีความสรางสรรคประกอบไปดวยบุคลิกลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก ความเปนอิสระ
(Independence) ความไมยอมคลอยตาม (Nonconformity) ความอยากรูอยากเห็น (A wide set of
interests) การเปดกวางในการรับประสบการณที่มีความแปลกใหม (Openness to new experiences)
การมีความยืดหยุนทางดานความคิดและพฤติกรรมอยางเดนชัด (Flexibility) และความกลาที่จะเสี่ยง
(Risk taking)
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาบุคลิกภาพสรางสรรคหมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพ
ของบุคคลที่สะทอนถึงความสามารถของบุคคลในการจัดการกับปญหาไดอยางสรางสรรค ประกอบดวย
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บุคลิกลักษณะที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก ความเปนอิสระ ความไมยอมคลอยตาม ความอยากรูอยากเห็น
การเปดกวางในการรับประสบการณใหม การมีความยืดหยุนและความกลาที่จะเสี่ยง โดย
ความเปนอิสระ หมายถึง การที่บุคคลมีความเปนตัวของตนเอง มีแนวทางใน
การดําเนินชีวิตของตนเอง กลาที่จะตัดสินใจโดยใชวิธีการใหมๆ ที่อยูบนหลักการของความมีเหตุผล
มากกวาที่จะยึดตามแนวคิดหรือวิธีการคิดแบบเดิมๆ
ความไมยอมคลอยตาม หมายถึง การที่บุคคลไมยอมคลอยตามความคิดเห็น
ของบุคคลอื่นโดยมิไดพินิจพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน
ความอยากรูอยากเห็น หมายถึง การที่บุคคลชอบที่จะคนหาคําตอบและทุมเท
ความพยายามอยางมากเพื่อที่จะทํางานที่สนใจใหสําเร็จจนได ไมวางานนั้นจะยากและสลับซับซอน
เพียงใดก็ตาม
การเปดกวางในการรับประสบการณใหม หมายถึง การที่บุคคลเปดกวางตอ
จินตนาการ เปดกวางตออารมณความรูสึก เต็มใจที่จะลองทํากิจกรรมที่แตกตางไปจากสิ่งที่เคยทํา มี
จิตใจที่เปดกวางพรอมที่จะคิดสิ่งใหมๆ และเปดกวางตอการคิดวิเคราะหคานิยมตางๆ
การมีความยืดหยุน หมายถึง การที่บุคคลมีความยืดหยุนทั้งการคิดและการ
กระทํา ไมยึดมั่นอยูกับความคิดหรือติดอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนเกินไป สามารถเปลี่ยนความคิด
ของตนเองและยอมรับความคิดของผูอื่นไดเมื่อพบวาความคิดของตนเปนสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสม
ความกลาที่จะเสี่ยง หมายถึง การที่บุคคลมีความกลาที่จะทดลองหรือเลนกับ
ความคิดใหมๆ ของตน ไมขลาดกลัวตอสิ่งที่ลึกลับหรือยังไมชัดเจน กลับรูสึกพอใจและตื่นเตนที่จะเผชิญ
กับสิ่งเหลานั้น
3.4.1.2 การวัดบุคลิกภาพสรางสรรค
ในการวัดความสรางสรรคในลักษณะที่เปนบุคลิกภาพของบุคคลนั้นพบวาวิธีการที่ใช
ไดแก การใชแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เชน แบบตรวจสอบรายการโดยใชคําคุณศัพทที่เกี่ยวของ
กับลักษณะของผูที่มีความสรางสรรคของกอช (Gough. 1979: 1398-1405) ซึ่งจะเปนแบบตรวจสอบ
รายการที่ใหผูตอบประเมินตนเอง จํานวน 30 ขอคําถาม ประกอบดวยคําคุณศัพทที่เปนทางบวก 18 คํา
ไดแก มีฝมือ (Capable) ฉลาด (Clever) มั่นใจ (Confident)ทะนงตน (Egotistical) ตลก (Humorous)
เปนตัวของตัวเอง (Individualistic) เปนกันเอง (Informal) เต็มไปดวยความเขาใจอยางถองแท (Insightful)
มีไหวพริบดี (Intelligent) เต็มไปดวยสิ่งที่สนใจ (Interests wide) สรางสรรค (Inventive) แรกเริ่ม(Original)
ครุนคิด (Reflective) เต็มไปดวยแหลงทรัพยากร (Resourceful) เชื่อมั่นในตนเอง (Self-confident) นาสนใจ
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(Sexy) วางมาด (Snobbish) ไมเปนไปตามกฎทั่วไป (Unconventional ) ทางลบ 12 คํา ไดแก ไดรับ
อิทธิพล (Affected) ระมัดระวัง(Cautious) ซ้ําๆ ซากๆ (Commonplace) ซึ่งอนุรักษไว (Conservative)
ธรรมดาสามัญ(Conventional) ไมพึงพอใจ (Dissatisfied) ซื่อตรง (Honest) มีความสนใจแคบ (Interests
narrow) มีกิริยามารยาท (Mannerly) จริงใจ (Sincere) ออนนอม (Submissive) เต็มไปดวยความสงสัย
(Suspicious)
การใชแบบสํารวจ เชน งานวิจัยของณัฏฐพงษ เจริญพิทย (2541) โดยลักษณะของ
แบบสํารวจจะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 มาตรา ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 7 ขอคําถาม ครอบคลุม
ลักษณาการนักคิดสรางสรรค 7 ดาน ไดแก ความอยากรูอยากเห็น ความไวตอปญหา ความคิด
แหวกแนว ชอบทําในสิ่งที่ทาทายความคิด ทํางานเพื่อความพอใจและมีอารมณขัน โดยผูตอบจะตอง
สํารวจตนเองในลักษณาการแตละดานแลวประเมินวาตนเองมีระดับหรือปริมาณลักษณาการในดานนั้นๆ
ระดับใด ตั้งแตนอยมาก (1) นานๆ ครั้ง (2) บอยพอประมาณ (3) บอย (4) และเปนประจํา(5)
การใชแบบสอบถามเพื่อใหผูตอบประเมินตนเอง เชน งานวิจัยของวีรพล แสงปญญา
(2548: 81-82) โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 มาตรา ประกอบดวยขอคําถาม
ปลายปดจํานวน 60 ขอคําถาม ครอบคลุมกลุมลักษณะ 10 กลุมของผูสรางสรรค ไดแก การเปดรับความรู
และประสบการณใหมๆ การเรียนรู การคิดและแกปญหา คานิยมและความเชื่อ การสรางสรรคผลงานและ
การทํางาน การจินตนาการและเพอฝน ภาพลักษณตอตนเอง แรงจูงใจ อารมณและความรูสึกและการ
เขาสังคม
อย างไรก็ ตามสํ าหรั บการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู วิ จั ยจะทํ าการวั ดความสร างสรรค ของผู สอน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรในลักษณะที่เปนบุคลิกภาพของบุคคลโดยใชแบบสอบถามเพื่อใหผูตอบประเมิน
ตนเอง ครอบคลุมบุคลิกลักษณะของผูที่มีความสรางสรรค 6 ดาน ไดแก ความเปนอิสระ ความไมยอมคลอย
ตาม ความอยากรูอยากเห็น การเปดกวางในการรับประสบการณใหม การมีความยืดหยุนและความกลา
ที่จะเสี่ยง
จากที่กลาวมาแมจะพบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ การรับรูความสามารถในการ
สอนของครู ความพึงพอใจในงาน และบุคลิกภาพสรางสรรค เปนตัวแปรสําคัญที่นาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพของผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามรูปแบบ
ปฏิสัมพันธนิยมแลวจะพบวาตัวแปรดังกลาวลวนเปนตัวแปรลักษณะทางจิตของบุคคลทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะยัง
ไมเพียงพอในการอธิบายสาเหตุการเกิดพฤติกรรมของบุคคลที่จะตองพิจารณาลักษณะทางสถานการณ
ของบุคคลรวมดวย ทั้งนี้เนื่องจากพบวาสถานการณแวดลอมของบุคคลนั้นจะมีสวนสําคัญตอระดับการ
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ตอบสนองของบุคคล (Tett ; & Burnett. 2003 : 503) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่นําตัวแปรการไดรับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการตามแนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในการทํางานและตัวแปรการรับรูถึง
การควบคุมในการทํางานตามแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุจากงานเขามารวมศึกษาในฐานะที่เปน
ตั วแปรสถานการณ แวดล อมของบุ คคลเพื่ ออธิ บายพฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู ส อน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรในงานวิจัยครั้งนี้ดวย
3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work socialization) เปนกระบวนการถายทอดความรู
ในวัยผูใหญเพื่อใหสมาชิกเกิดความรูและทักษะการประกอบอาชีพนั้นๆ (Stryker. 1978: 326)
กระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานสามารถจําแนกได 2 ประเภท ไดแก การถายทอดทางสังคม
เชิ งวิ ชาชี พ (Professional
socialization) และการถ ายทอดทางสั งคมในองค การ (Organizational
socialization) (Yung. 1994: 19) โดยกระบวนการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพถือวาเปนกระบวนการ
เรียนรูอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธของผูรับการถายทอดวิชาชีพในระหวางการศึกษากับระบบการศึกษาใน
สถาบันวิชาชีพนั้น (Hayden. 1995: 271-276) ในขณะที่การถายทอดทางสังคมในองคการจะเปน
กระบวนการที่ทําใหบุคคลเรียนรูเกี่ยวกับเจตคติ คานิยมและบรรทัดฐานตางๆ ที่จําเปนในการดํารงบทบาท
ในองคการและในการมีสวนรวมในฐานะสมาชิกขององคการ (Jewell. 1998: 172 citing Louis. 1980) ซึ่ง
กระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการนั้นจะเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตกอนที่บุคคลจะ
เขาทํางานเล็กนอยแลวคอยๆ ดําเนินตอไปตลอดชีวิตการทํางาน (Feldman;& Arnold. 1983:175)
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งไดแก อาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรนั้นจะเห็นไดวาผูที่เขามาประกอบวิชาชีพดังกลาวลวนเปนผูที่จบการศึกษา
ทางดานวิศวกรรมศาสตรโดยตรง ซึ่งมีโอกาสนอยมากที่จะไดรับการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู
ระหวา งการศึกษา ดั งนั้ นในงานวิจัย ครั้ งนี้ ผูวิ จัย จึงสนใจที่ จะศึกษาเฉพาะอิท ธิพลจากการได รับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการ
ซึ่งการถายทอดทางสังคมในองคการนั้นจะมีบทบาทที่สําคัญในการเสริมสรางและพัฒนา
ทักษะและความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน รวมถึงชวยทําใหบุคคลไดเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับ
จุดมุงหมาย โครงสราง ระเบียบวิธีปฏิบัติ วัฒนธรรมขององคการและมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความ
ตองการขององคการเพื่อใหสามารถดํารงบทบาทและไดรับการยอมรับวาเปนสมาชิกคนหนึ่งขององคการ
รวมถึงสามารถปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายขององคการและปฏิบัติงานรวมกับบุคคล
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อื่นในองคการไดเปนอยางดี (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)
นอกจากนี้ ยั ง พบว า การถ า ยทอดทางสั ง คมในองค ก ารเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยมและพฤติกรรมของบุคคลและเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตอเนื่องตลอดเวลา
ทําใหบุคคลเกิดการปรับตัวกับงานใหม เพื่อนรวมงานและแนวทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับองคการ
(Luthans. 2005:201 citing Feldman ; & Arnold. 1983: 79-80) และเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหบุคคลได
เรียนรูทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางาน (Van Maanen ; & Schein. 1979: 211) มีงานวิจัยหลายชิ้นที่
พบวาการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการทําใหบุคคลมีผลการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการทํางาน
ที่ดี (กนิษฐา ตัณฑพันธ. 2541 ; ธีรเดช ฉายอรุณ. 2542 ; สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์. 2545 ; สุทิติ
ขัตติยะ. 2545 ; Heck. 1995 ; Jewell. 1998 citing Ostroff ; & Kozlowski. 1993) และมีความพึงพอใจ
ในงาน (บังอร โสฬส. 2537 ; Jewell. 1998 citing Koberg; et al. 1994 ; Sake. 1996) ซึ่งการทีบ่ คุ คล
มีความพึงพอใจในการทํางานสูงก็จะสงผลทางบวกตอแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล (Auster.1996:
199 ; Jewell. 1998: 174) นอกจากนี้การถายทอดทางสังคมในองคการยังไมไดเพิ่มเฉพาะความรูและ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการทํางานในอาชีพเทานั้น แตยังชวยใหบุคคลเขาใจถึงวัฒนธรรมของอาชีพและ
วัฒนธรรมขององคการรวมดวย (Auster. 1996:111)
จากที่กลาวมาสรุปไดวาการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการนั้นถือวาเปนตัวแปร
สําคัญที่มีผลตอทั้งการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของบุคคล ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตัวแปรการ
ไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมารวมในการอธิบายพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของ
ผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรในงานวิจัยครั้งนี้
3.5.1 การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
3.5.1.1 ความหมายของการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
การถ า ยทอดทางสั งคมในองคก าร(Organizational
socialization) หมายถึ ง
กระบวนการที่ทําใหบุคคลไดรับการสอนและการเรียนรูเกี่ยวกับความรูและทักษะตางๆ ในการทํางานตาม
บทบาทขององคการ (Heck. 1995: 31-49) เปนกระบวนการปลูกฝงวัฒนธรรมองคการ อันไดแก คานิยม
เจตคติและประเพณีตางๆ ใหกับบุคคลในองคการ (Gibson; et al. 2004:40) ตลอดจนเปนกระบวนการที่
ทําใหบุคคลเปลี่ยนจากการเปนบุคคลภายนอกมาเปนสมาชิกที่มีสวนรวมและมีประสิทธิผลขององคการ
(Greenberg; & Baron. 2003: 241) นอกจากนี้ยังพบวาการถายทอดทางสังคมในองคการเปน
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กระบวนการปรับตัวของบุคคลในองคการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในขณะที่บุคคลมีความสัมพันธกับกลุม
(Muchinsky. 2003: 290)
โดยกระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการจะเริ่มตั้งแตกอนที่บุคคลจะเขาทํางาน
เล็กนอยจนกระทั่งเขาสูการเปนสมาชิกขององคการอยางสมบูรณ ซึ่งจากการศึกษาพบวามีผูเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการไวหลายทานที่สําคัญ เชน เฟลดแมน (Kreitner ; &
Kinicki. 2004: 97-99 citing Feldman. 1981) และกรีนเบิรกและบารอน (Greenberg ; & Baron.
2003:241-245) ซึ่งมีความเห็นที่สอดคลองกันวากระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการมี 3 ระยะ
ระยะที่หนึ่งเปนระยะของการนําเขาสูองคการหรือการถายทอดทางสังคมลวงหนากอนที่จะเขาสูองคการ
(Anticipatory socialization) ระยะที่สองจะเปนระยะของการเผชิญงานใหม (Encounter) สวนระยะที่สาม
จะเปนระยะของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวใหเขากับองคการ (Change and acquisition) เพือ่ นําไปสู
การเปลี่ยนเปนสมาชิกถาวรขององคการ (Metamorphosis)
ในขณะที่การาแวนและมอรเลย (ธีรเดช ฉายอรุณ. 2542: 14 อางอิงจาก Garavan;
& Morley. 1997: 119-125) เห็นวากระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการนั้นมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การถายทอดทางสังคมกอนเขาทํางานใหม (Anticipatory socialization)
ซึ่งเปนผลของการเรียนรูที่เกิดขึ้นในอดีต ไดแก พื้นฐานทางการศึกษา การฝกอบรมเชิงวิชาชีพ เจตคติ
เฉพาะกลุม ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงาน เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 การสรางขอตกลง (The initial psychological contract) ในขั้นตอนนี้
ทั้งบุคคลที่เปนสมาชิกใหมและองคการก็จะสรางขอตกลงของตนเองขึ้น โดยสมาชิกใหมจะสรางขอตกลง
ที่เปนความคาดหวังเกี่ยวกับคาจาง ความปลอดภัยในการทํางาน การวางแผนอาชีพและการใหคําปรึกษา
และโอกาสในความกาวหนา เปนตน สวนองคการก็จะสรางขอตกลงที่เปนความคาดหวังเกี่ยวกับสมาชิก
ใหมในเรื่องของความสามารถ ศักยภาพอันเปนประโยชนและความจงรักภักดีตอองคการ เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 การเขาสูองคการ (The organizational encounter) ในขั้นตอนนี้
เปนขั้นที่สมาชิกใหมจะตองทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมใหมขององคการ ในชวงนี้ถาองคการไดทํา
หนาที่ในการวางแผนเกี่ยวกับการทํางานของสมาชิกใหมไวอยางเหมาะสมก็จะสงผลใหเกิดความรูสึก
ผูกพันตอองคการได
ขั้นตอนที่ 4 การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการปรับตัว (Change and acquisition
process) ในขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่บุคคลเริ่มคุนเคยกับสภาพแวดลอมใหมแลว ซึ่งสภาพแวดลอมของ
องคการที่สมาชิกใหมตองเผชิญนั้นอาจทําใหเกิดความรูสึกประหลาดใจและทําใหบุคคลตองเปลี่ยนแปลง
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บางสิ่งบางอยางเพื่อกอใหเกิดสภาวะคงที่หรือสมดุลอีกครั้ง เชน การพัฒนาทักษะบางอยางที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน การทําความกระจางในบทบาทเพื่อปองกันไมใหเกิดความรูสึกทางลบ เชน ความขัดแยงใน
บทบาท ความคลุมเครือในบทบาทและการหาแหลงที่ทํางานใหม
ขั้นตอนที่ 5 ผลของการถายทอดทางสังคม(Socialization outcomes) ในขั้นตอนนี้
นักวิ ชาการมองวาเมื่อบุคคลได ผานขั้น ตอนที่ 4 มาโดยไมออกจากงานไปกอนนั้ นถือเปน การประสบ
ความสําเร็จในการถายทอดทางสังคมในองคการ ซึ่งจะสงผลทําใหบุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความ
พึงพอใจในงาน มีความผูกพันตอองคการและเปนสมาชิกถาวรขององคการ
จากที่กลาวมาแมจะพบวาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการ
จะมีรายละเอียดที่แตกตางกันบาง แตก็เปนที่เห็นพองตองกันวาในกระบวนการถายทอดทางสังคมใน
องคการนั้นจะมีเนื้อหาของการถายทอดที่สําคัญ 6 ประการดังนี้ (Jewell. 1998: 174-176 citing Chao; et al.
1994 ; วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2546: 19-20)
1. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (Performance proficiency) เปนการเรียนรูงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ ซึ่งกระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการจะมีอิทธิพลตอการกําหนดวา
อะไรบางที่ผูทํางานตองทราบและความรูหรือทักษะอะไรที่ผูทํางานแตละคนจะตองเชี่ยวชาญ
2. ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ เปนการเนนถึงการสรางสัมพันธที่นา
พึงพอใจในงานกับสมาชิกในองคการ
3. การเมืองในองคการ เปนการเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธและโครงสรางของ
อํานาจในองคการ
4. ภาษา โดยเฉพาะภาษาที่สรางขึ้นเฉพาะในองคการ ศัพทเทคนิคและคําแสลง
ตางๆ เปนตน ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจขอมูลที่ไดรับและสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นในองคการได
อยางถูกตอง
5. เปาหมายและคานิยมขององคการ เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและ
คานิยมที่สําคัญขององคการที่เปนสิ่งที่องคการยึดถือปฏิบัติทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
6. ประวัติขององคการ เปนการเรียนรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องที่
เชื่อถือเลาตอกันมาและพิธีกรรมตางๆ ซึ่งจะชวยใหบุคคลรูวาพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมใน
การมีปฏิสัมพันธบางเรื่องบางสถานการณ
สําหรับวิธีการหรือกลวิธีที่ใชในการถายทอดทางสังคมในองคการนั้น พบวา บุคคล
จะไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการจากทั้งที่องคการจัดขึ้น (Socializational tactics) และจากกลุมที่
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ทํางานรวมกัน (Work groups tactics) (Moreland ; & Levine. 2001: 69-87; Jewell. 1998: 172) โดย
ในสวนของการถายทอดทางสังคมในองคการที่องคการจัดขึ้นนั้นพบวามีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีที่
องคการใชในการถายทอดทางสังคมในองคการหลายทานที่สําคัญ เชน แวน มาเนนและชายน (Moreland ;
& Levine. 2001: 70 citing Van Maanen ; & Schein. 1979) ระบุไววามิติของกลวิธีการถายทอดทาง
สังคมในองคการที่สําคัญมี 6 มิติ ไดแก การถายทอดทางสังคมแบบกลุมหรือรายบุคคล แบบทางการหรือ
แบบไมเปนทางการ แบบตามลําดับขั้นหรือแบบไมเปนขั้นตอน แบบตารางเวลาคงที่หรือแบบที่ตารางเวลา
ไมคงที่ แบบที่มีตัวแบบหรือแบบไมมีตัวแบบและแบบยอมรับลักษณะเดิมหรือถอดถอนลักษณะเดิม ซึ่ง
ตอมา โจเนส (Moreland ; & Levine. 2001: 70-71 citing Jones. 1986) ไดนํากลวิธีการถายทอดทาง
สังคมในองคการตามแนวคิดของแวน มาเนนมาจัดกลุมและเสนอวากลวิธีที่องคการใชในการถายทอดทาง
สั ง คมในองค ก ารสามารถแบ ง เป น 2 กลุ ม กลุ ม ที่ ห นึ่ ง คื อ กลวิ ธี ก ารถ า ยทอดทางสั ง คมขององค ก าร
(Institutional tactics) ไดแก การถายทอดทางสังคมแบบกลุม แบบทางการ แบบตามลําดับขั้น แบบ
ตารางเวลาคงที่ แบบที่มีตัวแบบและแบบยอมรับลักษณะเดิม กลุมที่สองคือกลวิธีการถายทอดทางสังคม
ของบุคคล (Induividual tactics) ไดแก การถายทอดทางสังคมแบบรายบุคคล แบบไมเปนทางการ แบบ
ไมเปนขั้นตอน แบบที่ตารางเวลาไมคงที่หรือแบบไมมีตัวแบบและแบบถอดถอนลักษณะเดิม
อย า งไรก็ ต ามพบว า ป จ จุ บั น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลวิ ธี ก ารถ า ยทอดทางสั ง คมใน
องคการนั้นมักจะนิยมศึกษาถึงวิธีการหรือเทคนิคที่องคการใชในการจัดประสบการณใหกับสมาชิกใน
องคการโดยตรง ซึ่งพบวามี 4 เทคนิคที่สําคัญ ไดแก การจัดปฐมนิเทศ (Orientation sessions) การจัด
โปรแกรมฝกอบรม (Training programs) การมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา (Mentoring) และขอมูลขาวสารที่
องคการเผยแพร (Information dissemination) โดยการจัดปฐมนิเทศถือเปนกิจกรรมที่ใชในการตอนรับ
สมาชิกใหม เปนการสอนใหสมาชิกใหมเรียนรูเกี่ยวกับองคการและยังเปนการชวยเพิ่มความยึดมั่นผูกพัน
ในองคการของสมาชิกใหมากขึ้น สําหรับการจัดโปรแกรมฝกอบรมจะชวยใหบุคคลไดเรียนรูหรือปรับปรุง
พัฒนาทักษะในการทํางาน ในขณะที่การมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาจะชวยใหบุคคลเขาใจถึงปญหาหรือสิ่งที่
ซอนอยูในองคการ ชวยใหความกระจางในสถานการณการทํางานที่ยากที่จะเขาใจ นอกจากนี้พี่เลี้ยงหรือ
ที่ปรึกษายังเปนเสมือนผูสนับสนุนหรือผูคุมครอง รวมถึงบุคคลผูใหความเห็นอกเห็นใจอีกดวย สวนการ
เผยแพรขอมูล ขาวสารนั้นพบวาองคการสามารถเผยแพรขาวสารใหสมาชิกในองคการรับรูไดหลายทาง เชน
จดหมายขาว การติดประกาศที่บอรด การสงจดหมายซึ่งอาจจะเปนจดหมายธรรมดาหรือเปนจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส การจัดทําเปนคูมือหรือรายงานพิเศษตางๆ โดยขอมูลขาวสารที่เผยแพรอาจมีหลายลักษณะ
เชน ขาวทั่วๆ ไป แถลงการณเกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายขององคการ ขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชน
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สิ ท ธิ พิ เ ศษหรื อ บริ ก ารต า งๆ สํ า หรั บ สมาชิ ก ขององค ก ารหรื อข อ แนะนํ า ในการเพิ่ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงาน เปนตน (Moreland ;& Levine. 2001: 71-73 citing Grant. 1995 ; Guzzo ; Jette ; &
Katzell. 1985 ; & Kram. 1988)
สํ า หรับ การถา ยทอดทางสั งคมในองค ก ารจากกลุ ม ที่ทํ า งานร ว มกั น พบว า กลุ ม ที่
ทํางานรวมกัน ซึ่งหมายความรวมถึงทั้งหัวหนางาน (Supervisor) และเพื่อนรวมงาน (Co-worker) ถือเปน
จุดเริ่มที่สําคัญของกระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการ ซึ่งพบวามีผลตอทั้งเจตคติและพฤติกรรม
ของบุคคล โดยการถายทอดทางสังคมในองคการจากกลุมที่ทํางานรวมกันนั้นจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคล
และกลุมมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมบุคคลที่ทํางานรวมกันนั้นนอกจากจะ
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานแลวยังพบวาการทํางาน
รวมกันเปนกลุมจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกพึงพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานรวมกันเปนกลุมจะชวย
ตอบสนองความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม นอกจากนี้กลุมบุคคลที่ทํางานรวมกันยังเปนแหลงสําคัญ
ในการสนับสนุนใหกําลังใจ การใหคําแนะนําและการใหการสนับสนุนทางสังคม (Moreland ;& Levine.
2001: 81-87 citing Baumeister ;& Leary. 1995; Nelson ; Quick ; & Joplin. 1991; & Riordan ;&
Griffeth. 1995)
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการหมายถึง
การที่บุคคลไดรับการสอนหรือไดเรียนรูเกี่ยวกับความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานและ
การปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นในองคการ จําแนกเปนการไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการและ
การไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน โดย
การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ หมายถึง การที่บุคคลไดรับการ
เอื้ออํานวยจากองคการใหเรียนรูเกี่ยวกับความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน
เชน การจัดโครงการฝกอบรม การเปดโอกาสใหเขารวมประชุมสัมมนาและการใหขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
การไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการถายทอด การชี้แนะและโอกาสจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงานในการพัฒนาความรูและทักษะ
ตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน
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3.5.1.2 การวัดการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
จากการศึกษาวิธีการวัดตัวแปรการถายทอดทางสังคมในการทํางานพบวามีแนวทางที่
ใชในการวัดตัวแปรนี้ 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกจะวัดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน โดยเริ่มจาก
การสํารวจวิธีการถายทอดทางสังคมในองคการที่องคการหรือหนวยงานที่สนใจศึกษาใชเปนกลวิธีการ
ถายทอด จากนั้นก็นําวิธีการที่สํารวจไดมาสรางเปนขอคําถามในแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา
เพื่อให ผูตอบประเมินวาวิธีการดังกลาวเปนวิธีการถายทอดที่เปนประโยชนตอตนเองมากนอยเพียงใด ซึ่ง
ตัวเลือกที่ใหเลือกตอบก็จะมีตั้งแต นอยที่สุด (1) ถึง มากที่สุด (5) เชน งานวิจัยของลูอิส โพสเนอรและ
โพเวลล (Louis ; Posner ;& Powell. 1983)
สวนแนวทางที่สองจะวัดการถายทอดทางสังคมในองคการโดยการกําหนดขอบเขต
(Domain)หรือประเด็นคําถามที่ใชในการวัดตามแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการถายทอดทางสังคมใน
การทํางาน เชน งานวิจัยของออสทรอฟฟและโคสโลวสกี้ (Ostroff ; & Kozlowski. 1992) ไดกําหนด
ขอบเขตของการถายทอดทางสังคมในองคการไว 4 ประเด็น ไดแก การถายทอดทางสังคมเกี่ยวกับงาน
(Task) บทบาท (Role) กลุม (Grooup) และองคการ (Organization) โดยขอคําถามเกี่ยวกับงานนั้นจะ
เนนในเรื่องของความเชี่ยวชาญในงาน (Task mastery)และวิธีการที่ใชในการทํางาน (Task mastery and
how to do the jobs) สวนขอคําถามเกี่ยวกับบทบาทจะเนนในเรื่องของการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามบทบาทของงานที่ทํา สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับกลุมจะเนนใน
เรื่องของการมีปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกับบุคคลอื่น ในขณะที่ขอคําถามเกี่ยวกับองคการจะเนนใน
เรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับนโยบาย อํานาจการปกครอง วัฒนธรรมและระบบคานิยม (Value system)
ขององคการ
ซึ่ ง ในแต ล ะประเด็ น นั้ น ผู ต อบจะต อ งประเมิ น ว า ได เ รี ย นรู ข อ มู ล จากแหล ง ต า งๆ
(Sources) ซึ่งไดแก พี้เลี้ยงหรือที่ปรึกษา (Mertor) หัวหนางาน (Supervisor) เพื่อนรวมงาน การสังเกตจาก
บุคคลอื่น การทดลองหรือการลองผิดลองถูกดวยตนเองและการศึกษาจากขอมูลเอกสารตางๆ เชน คูมือ
เกี่ยวกับนโยบายองคการ คูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เปนตน มากนอยเพียงใด
โดยแบบสอบถามของออสทรอฟฟและโคสโลวสกี้ มีขอคําถามทั้งหมด 33 ขอเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต ไดรับขอมูลจํานวนมาก (A great deal of
information) (5) ถึง ไมไดรับขอมูล (No information) (1) สําหรับการพิจารณาคะแนนจะพิจารณาคะแนน
รวมซึ่งจําแนกตามประเด็นคําถามของ 4 ประเด็นในแตละแหลงขอมูล ดังนั้นผลที่ไดจากแบบสอบถามนี้
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จะแสดงใหเห็นวาขอมูลที่บุคคลไดเรียนรูเกี่ยวกับงาน บทบาท กลุมและองคการ ในแตละแหลงขอมูลมี
ปริมาณมากนอยเพียงใด
นอกจากออสทรอฟฟ แ ละโคสโลว ส กี้ แ ล ว พบว า งานวิ จั ย ในระยะต อ มาของแคม
เมเยอร-มูลเลอรและเวนเบิรก (Kammeyer- Mueller ; & Wanberg. 2003) ก็ไดสรางแบบสอบถามที่ใชใน
การวัดการถายทอดทางสังคมในองคการในลักษณะที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน แตมีจุดที่นาสนใจคือ
แคมเมเยอร-มูลเลอรและเวนเบิรกไดนําเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบมาใชในการกําหนดองคประกอบ
ที่จะใชในการวัดการถายทอดทางสังคมในองคการ ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาพบวาแหลงสําคัญของการ
ถายทอดทางสังคมในองคการมี 3 แหลง ไดแก องคการ (Organizations) เชน จากการจัดปฐมนิเทศ การจัด
ฝกอบรม เปนตน หัวหนา (Leader) ซึ่งหมายความถึงหัวหนางาน (Supervisor) และผูที่เปนพี้เลี้ยงหรือที่
ปรึกษา (Mentor) และเพื่อนรวมงาน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะนําแนวคิดจากแนวทางที่สองมาปรับใชในการสราง
แบบสอบถามเพื่อใชในการวัดตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ โดยมุงศึกษาถึงการไดรับ
การถายทอดทางสังคมจากองคการเกี่ยวกับความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการ
สอนทางดานวิศวกรรมศาสตรและการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นในองคการ โดยจําแนกแหลงของการ
ถายทอดทางสังคมในองคการออกเปน 2 แหลง ไดแก การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ เชน
จากการจัดปฐมนิเทศ การจัดโปรแกรมฝกอบรม การมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา และขอมูลขาวสารที่องคการ
เผยแพร เปนตน และการไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน เชน หัวหนางานและเพื่อน
รวมงาน เปนตน
3.6 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุจากงาน
ความเครี ย ดที่ มี ส าเหตุ จ ากงานเป น ผลรวมที่ เ กิ ด จากป จ จั ย ในงานที่ เ ป น สาเหตุ ข อง
ความเครี ย ด คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของบุ ค คลและตั ว ก อ ความเครี ย ดจากภายนอกองค ก ารอื่ น ๆ
(Greenberg. 2002: 273) ความเครียดที่มีสาเหตุจากงานมีผลกระทบตอบุคคลทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
และการปฏิบัติงาน (Auerbach; & Gramling. 1998: 221-222) โดยปจจัยในงานที่เปนสาเหตุของ
ความเครียดนั้นก็จะมีหลายปจจัย ซึ่งการควบคุมในการทํางานก็ถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่เปนสาเหตุ
ของความเครียดในงาน (Stressor) (Jewell. 1998: 339; Ross; & Altmaier. 1994: 22) ดังนั้นจึงทําให
การควบคุมในการทํางานถูกนําไปเปนแนวคิดหลักของทฤษฎีตางๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุ
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จากงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีของคาราเสค (Karasek’ s Demand- Control Model. 1979) (ทนงศักดิ์
ยิ่งรัตนสุข ; พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ ; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ. 2544: 29 อางอิงจาก Ganster. 1998: 34)
ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้เชื่อวาการควบคุมหรืออํานาจในการตัดสินใจในงาน (Control or
decision latitude) เปนองคประกอบสําคัญที่รวมกับองคประกอบดานขอเรียกรองจากงาน (Psychological
demand) ทําใหเกิดผลตอผูปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ 1. ผลทางดานการเรียนรูในเชิงรุกและการพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมใหมและ 2. โอกาสเสี่ยงตอความเครียดและการเจ็บปวย กลาวคือ ในกรณีที่ขอเรียกรอง
จากงานต่ําแตการควบคุมหรืออํานาจในการตัดสินใจในงานอยูในระดับสูงความเครียดจากการทํางานจะเกิดขึ้น
นอย แตถาขอเรียกรองจากงานสูงแตการควบคุมหรืออํานาจในการตัดสินใจในงานอยูในระดับต่ําจะกอใหเกิด
ความเครียดสูงในการทํางาน ในขณะที่ถาทั้งขอเรียกรองจากงานและการควบคุมหรืออํานาจในการตัดสินใจ
ในงานอยูในระดับสูงจะสงผลใหเกิดความขยันขันแข็ง เกิดการมีสวนรวม เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู เกิดความ
ตองการที่จะมีชื่อเสี ยงหรือฐานะเด นและความรู สึกถึงความสําเร็จในชี วิต และในทางตรงกันข ามถ าทั้ ง
ขอเรียกรองจากงานและการควบคุมหรืออํานาจในการตัดสินใจในงานอยูในระดับต่ําจะสงผลใหเกิดความ
เฉื่อยชา งานมีการพัฒนาและสรางสรรคต่ํา เกิดภาวะจํายอมโดยไมคิดแกไขอะไรและเกิดการไมรวมมือใน
การทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในที่ทํางานและในสังคม
ซึ่งจากแนวคิดของคาราเสคขางตนไดนําไปสูการสรางเปนทฤษฎีดานจิตสังคมในการทํางานขึ้น
2 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีที่วาดวยความเครียดจากการทํางาน (Job strain hypothesis) และทฤษฎีการเรียนรูใน
เชิงรุก (Active learning hypothesis) โดยทฤษฎีที่วาดวยความเครียดจากการทํางานเชื่อวาบุคคลจะเกิด
ความเครียดในการทํางานเมื่อบุคคลไดรับความกดดันหรือขอเรียกรองจากการทํางานสูงแตมีระดับการควบคุม
หรือระดับของการตัดสินใจในการทํางานต่ํา โดยความกดดันหรือขอเรียกรองจากการทํางานตามแนวคิดนี้
ถือวาเปนความกดดันดานจิตใจที่มิไดหมายความรวมถึงความกดดันทางกายภาพ สวนระดับการควบคุม
หรือระดับของการตัดสินใจในการทํางานนั้น หมายถึง ความสามารถที่จะควบคุมการทํางานหรือใชทกั ษะของ
ตนซึ่งมิไดหมายถึงการควบคุมผูอื่น สําหรับทฤษฎีการเรียนรูในเชิงรุกจะมีความเชื่อพื้นฐานที่วาการเรียนรู
ของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดใชความสามารถของตนทํางานอยางเต็มที่ ดังนั้นจึงเชื่อวาถึงแมงานจะมี
ความกดดันสูงแตเมื่อบุคคลสามารถควบคุมการทํางานของตนเองก็จะทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนใน
การทํางานและสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง (ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ; พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ ;
จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ. 2544: 16-19 อางอิงจาก Stellman; Landsbergis; & Baker. 1994: 381-411;
Karasek ;& Theorell. 1990 ;& Karasek. 1998)
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จากที่กลาวมาสรุปไดวาแมวางานที่ทําจะมีขอเรียกรองจากงานหรือความกดดันสูง แตถา
บุคคลรับรูวาตนเองมีความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนเองก็จะทําใหสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ นั่นคือ การที่บุคคลรับรูวาตนเองมีความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนเองจะ
ชวยลดระดับความเครียดในการทํางานและชวยเพิ่มการปฏิบัติงานของบุคคล (Ross; & Altmaier. 1994 :
22) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานและ
การปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการทํางานของบุคคลก็พบวามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ใหขอสรุปตรงกันวาการรับรู
ถึงการควบคุมในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการทํางานของบุคคล
โดยสะทอนใหเห็นไดจากการศึกษาของสเปกเตอร (Spector. 1986) ที่ไดทําการวิเคราะหเมตตางานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน (Perceived control) ระหวางป ค.ศ. 1980-1985 จํานวน
88 เรื่อง โดยพิจารณาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานจากความมีอิสระในการทํางาน (Job autonomy)
และการมีสวนรวมตัดสินใจในงาน (Participative decision making) พบวา การรับรูการควบคุมในการ
ทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของบุคคล (r = .25)
อยางไรก็ตามนอกจากสเปกเตอรจะพบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติงานแลวยังพบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
ของบุคคลรวมดวย (r = .38) ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยของโลเฮอรและคนอื่นๆ (Loher;
et al. 1985: 280-289) และไฟรดและเฟอรรีส (Fried; & Ferris. 1987: 287-322) ที่พบวาการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของบุคคล (r = .46 และ .71 ตามลําดับ)
สําหรับการทํางานทางดานการสอนก็พบผลที่สอดคลองกันวาการที่ครูขาดความรูสึกที่เปน
อิสระในการสอนหรือการรับรูวาตนเองขาดความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนเปนสาเหตุ
สําคัญที่สงผลใหครูเกิดความเครียดเมื่อตองใชความพยายามที่จะเผชิญปญหาประจําวันในการสอนและ
กอใหเกิดความพึงพอใจในงานต่ําลง (Fisher. 1994: 26 ; Lee ; Dedrick ; & Smith. 1991: 192 citing
Rosenholtz. 1987: 534-562 ; & Schwab ; & Iwaniki. 1982: 60-74) ในขณะเดียวกันก็พบวาการที่ครู
รับรูวาตนเองมีความความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนจะมีสงผลตอการเพิ่มความพึงพอใจ
ของครู เชน จากการศึกษาของ วรนารถ แสงมณี (2541: 39-48) ซึ่งไดทําการศึกษาถึงปจจัยทีม่ ผี ลตอความ
พึงพอใจและความไมพึงพอใจในงานของอาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษา ของ
รัฐบาล พบวา การมีโอกาสในการปฏิบัติงานดวยตนเองตามลําพังโดยไมถูกกาวกาย ความมีอิสระในการ
ใชวิจารณญาณของตนเองถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลใหเกิดความพึงพอใจในงานของอาจารยประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร นอกจากนี้จากการศึกษาของลี ดีดริคและสมิท (Lee ; Dedrick ; & Smith. 1991:
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190-208) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานและการรับรูความสามารถของครู
ยังพบวาการที่ครูรับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมการทํางานของตนยังมีความสัมพันธทางบวกกับ
การรับรูความสามารถของครู (r = .29716) รวมดวย
จากงานวิจัยที่พบขางตนสรุปไดวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานถือเปนตัวแปรสําคัญ
ที่มีความสั มพันธ กับทั้ งการปฏิบัติงาน ความพึ งพอใจในงานและการรั บรูความสามารถของครู ผูสอน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานเขามารวมในการอธิบายพฤติกรรม
การสอนของผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรในการศึกษาครั้งนี้
3.6.1 การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
3.6.1.1 ความหมายของการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
ในการศึกษาความหมายของการควบคุมในการทํางานโดยทั่วไปมักจะเกี่ยวโยงไปถึง
โอกาสของบุคคลที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว (Sonnentag; & Frese.
2003: 467 citing Frese. 1989) หรือหมายถึงการที่บุคคลมีความสามารถที่จะควบคุมการทํางานหรือใช
ทักษะของตน (ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ; พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ ; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ. 2544: 18 อางอิง
จาก Karasek. 1998) อยางไรก็ตามพบวาตามแนวคิดของนักจิตวิทยานั้นการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมใน
การทํางานมักจะหมายถึงการศึกษาการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการทําใหเกิดผลสําเร็จใน
งาน โดยเฉพาะงานที่ มี ความสําคัญต อเขาและการรั บรู ของบุ คคลเกี่ ยวกั บความมี อิสระในการกํ าหนด
ทางเลือกของตนเอง (Ross; & Altmaier. 1994: 20) โดยการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการทํา
ใหเกิดผลสําเร็จในงานหรือการมีสวนรวมตัดสินใจในงานนั้นจะหมายถึงการที่บุคคลมีสวนรว มในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จําเปนตองทําในการทํางานของตน (McCormick; & Ilgen. 1985: 294) ซึ่งถือเปน
ความสามารถในการควบคุมรายละเอีย ดตา งๆ ในการทํางานของตนเอง ในขณะที่ การรับรู ของบุ คคล
เกี่ยวกับความมีอิสระในการกําหนดทางเลือกของตนเองหรือความมีอิสระในการทํางานจะหมายถึงระดับที่
บุคคลไดรับเสรีภาพ (Freedom) และมีความเปนอิสระ (Independence) ในการดําเนินงานในเรื่องตางๆ
เชน ตารางเวลาและวิธีการที่จะใชในการดําเนินงาน เปนตน (Langfred ; & Moye. 2004: 935 citing
Hackman. 1980) หรือหมายถึงการที่บุคคลสามารถใชทักษะในการทํางานของตนไดอยางเต็มที่ (ทนงศักดิ์
ยิ่งรัตนสุข; พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ ;และจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ. 2544: 18 อางอิงจาก Karasek. 1998)
จากที่กลาวมาสรุปไดวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานหมายถึงการที่บุคคลรับรูถึง
ความสามารถในการควบคุมการทํางานของตน จําแนกเปน 2 องคประกอบ คือ การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมตัดสินใจในงานและการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการทํางาน โดย
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การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน หมายถึง ระดับที่
บุคคลรับรูวามีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาค/สาขาวิชาของตนเอง
การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการทํางาน หมายถึง ระดับที่บุคคลรับรู
วามีเสรีภาพในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง
3.6.1.2 การวัดการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
จากการสังเคราะหงานวิจัยของสเปกเตอร (Jex. 1998: 21; citing Spector. 1986) ที่
พบวาการรับรูการควบคุมในการทํางานมีตัวบงชี้ที่สําคัญ 2 ตัวแปรคือความอิสระในการทํางาน (Job
autonomy) และการมีสวนรวมตัดสินใจในงาน (Participative decision making) ไดนําไปสูการกําหนด
แนวทางในการวัดตัวแปรการรับรูการควบคุมในการทํางาน โดยการวัดจากระดับความมีอิสระในการทํางาน
และการมีสวนรวมตัดสินใจในงานของบุคคล ซึ่งจากการศึกษาพบวาในการวัดระดับความมีอิสระในการทํางาน
และการมีสวนรวมตัดสินใจในงานของบุคคลนั้นสามารถทําได 2 วิธี
วิธีการแรกคือการวัดระดับความมีอสิ ระในการทํางานและการมีสว นรวมตัดสินใจใน
งานจากแบบวัดที่สรางขึน้ เพื่อวัดตัวแปรดังกลาวโดยเฉพาะ เชน การวัดระดับความมีอสิ ระในการทํางาน พบวา
การวัดความอิสระในการทํางานที่เปนยอมรับมากที่สุด คือ การวัดความอิสระในการทํางานจากแบบสํารวจ
คุณลักษณะงานของแฮคแมนและโอลแฮม (Hackman; & Oldham’ s Job Diagnostic Survey) ฉบับ
ปรับปรุงโดยไอเดสเซคและดราสโกว (Jex. 1998: 22; citing Idaszak;& Drasgow. 1987 ) สําหรับการวัด
การมีสว นรวมในการตัดสินใจในงาน พบวา แบบวัดทีไ่ ดรับความนิยมคือแบบวัดการมีสว นรวมในงานของ
สตีลและเมนโต (Jex. 1998: 22; citing Steel;& Mento. 1987) เปนตน
วิธีที่สองคือการวัดจากการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการทํางานและ
การมีสวนรวมตัดสินใจในงานหรือความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนเอง (Jex. 1998: 22; citing
Ashford; Lee; & Bobko. 1989) ซึ่งวิธีการที่กลาวมานั้นจะทําการวัดโดยใหบุคคลรายงานตนเอง (Selfreport measure) เชน งานวิจัยของลี ดีดริคและสมิท (Lee ; Dedrick ; & Smith. 1991: 190-208) ที่ไดทํา
การวัดความสามารถในการควบคุมการทํางานของครูโดยใหครูพิจารณาถึงอิทธิพลของตนเองที่มีตอการเลือก
ตําราเรียน สื่อการสอน เนื้อหาการสอน เทคนิคการสอน การควบคุมวินัยและการมอบหมายงานใหผูเรียน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําวิธีการที่สองมาใชในการวัดตัวแปรการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางาน โดยมุงใหผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรไดประเมินตนเองเกี่ยวกับการมีสว นรวมตัดสินใจ
ในการทํางานและความมีอิสระในการทํางาน
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึ กษาป จจั ยที่ ส งผลต อพฤติ กรรมการสอนอย างมี ประสิทธิ ภาพของอาจารย ส าขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและไดศึกษาตัวแปร
ที่สําคัญที่พบวาสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลจากแนวคิดทฤษฎีตางๆ ดังนี้คือ แนวคิดเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพหาองคประกอบ ไดแก ตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค
ไดแก ตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค ซึ่งตัวแปรจากทั้งสองแนวคิดนี้ถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะเดิมของบุคคล
แนวคิ ดเกี่ยวกั บการถ ายทอดทางสังคมในการทํางาน ไดแก ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสัง คมใน
องคการและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุจากงาน ไดแก ตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางาน ซึ่งตัวแปรจากทั้งสองแนวคิดนี้ถือวาเปนตัวแปรสถานการณในการทํางาน โดยมีตัวแปรการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงานที่ถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณของ
บุคคลเปนตัวแปรคั่นกลาง ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม
• การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
• บุคลิกภาพสรางสรรค

พฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวแปรสถานการณในการทํางาน
• การไดรับการถายทอดทางสังคม
ในองคการ
• การรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางาน

ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ
• การรับรูความสามารถของครูใน
การสอน
• ความพึงพอใจในงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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5. สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ผู วิ จั ย ได นํ า ตั ว แปรต า งๆมาสร า งเป น แบบจํ า ลองสมมติ ฐ าน
(Hypothesized model) ซึ่งเปนแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ดังภาพประกอบ 2

CONCO

CONOR

CONDU

CONAC

CONSE

CONDE

COIN

Lcon

PTEPR

CREIN

PTETE
COPE

CRENO
PTEEV
CREWI

Lpte
Lcre

BEHPR

CREOP

CREFL

Lbeh

BEHTE

CRERI
BEHEV

Linf
INFOS

Lsat
SATCS

INFWG
CRIN
SATAS
PERPA
Lper
CRPE

PERJA

ภาพประกอบ 2 แบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
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สัญลักษณและคํายอที่ใชในแบบจําลองสมมุติฐานการวิจยั
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกต
แทน ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม โดย
หัวลูกศรจะแสดงทิศทางของอิทธิพล
Lcon
หมายถึง การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
CONCO
หมายถึง ความมีสมรรถนะ
CONOR
หมายถึง ความมีระบบระเบียบ
CONDU
หมายถึง การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
CONAC
หมายถึง การมุงความสําเร็จ
CONSE
หมายถึง การมีวินัยในตนเอง
CONDE
หมายถึง ความสุขุมรอบคอบ
Lcre
หมายถึง บุคลิกภาพสรางสรรค
CREIN
หมายถึง ความเปนอิสระ
CRENO
หมายถึง ความไมยอมคลอยตาม
CREWI
หมายถึง ความอยากรูอยากเห็น
CREOP
หมายถึง การเปดกวางในการรับประสบการณใหม
CREFL
หมายถึง การมีความยืดหยุน
CRERI
หมายถึง ความกลาที่จะเสี่ยง
Linf
หมายถึง การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
INFOS
หมายถึง การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ
INFWG
หมายถึง การไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน
Lper
หมายถึง การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
PERPA
หมายถึง การมีสวนรวมตัดสินใจในงาน
PERJA
หมายถึง ความมีอิสระในการทํางาน
Lpte
หมายถึง การรับรูความสามารถของครูในการสอน
PTEPR
หมายถึง การรับรูความสามารถของครูในการเตรียมการสอน
PTETE
หมายถึง การรับรูความสามารถของครูในการดําเนินการสอน
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PTEEV
Lsat
SATCS
SATAS
Lbeh
BEHPR
BEHTE
BEHEV
COIN
COPE
CRIN
CRPE

หมายถึง การรับรูความสามารถของครูในการประเมินผลการเรียนการสอน
หมายถึง ความพึงพอใจในงาน
หมายถึง ความพึงพอใจในงานดานบริบท
หมายถึง ความพึงพอใจในงานดานความรูสึก
หมายถึง พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
หมายถึง พฤติกรรมการเตรียมการสอน
หมายถึง พฤติกรรมการดําเนินการสอน
หมายถึง พฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการสอน
หมายถึง ตัวแปรรวมระหวางการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบกับการไดรับ
การถายทอดทางสังคมในองคการ
หมายถึง ตัวแปรรวมระหวางการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบกับการรับรู
ถึงการควบคุมในการทํางาน
หมายถึง ตัวแปรรวมระหวางบุคลิกภาพสรางสรรคกบั การไดรับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการ
หมายถึง ตัวแปรรวมระหวางบุคลิกภาพสรางสรรคกบั การรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางาน

จากภาพประกอบ 2 เปนการแสดงแบบจําลองสมมติฐานโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร โดยสมมติฐานนี้เกิดขึ้น
จากกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมและ
ศึกษาตัวแปรสําคัญที่พบวามีผลตอการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการทํางานของบุคคลจากทฤษฎีและแนวคิด
ที่สําคัญตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานการวิจัยวาแบบจําลองสมมติฐานที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจะมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีสมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของ
ตัวแปรตางๆ ดังนี้
1. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงาน
2. บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
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3. การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน
4. การรั บรู ถึงการควบคุ ม ในการทํา งานมีอิท ธิ พลทางตรงและมี อิท ธิ พลทางอ อ มตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจ
ในงาน
5. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
6. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
7. บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
8. บุ ค ลิ ก ภาพสร า งสรรค มี อิ ท ธิ พ ลร ว มกั บ การรั บ รู ถึ ง การควบคุ ม ในการทํ างานต อ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การสัมภาษณเบื้องตนเพื่อกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจยั
2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การจัดกระทําขอมูล
7. การวิเคราะหขอ มูล
โดยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้

1. การสัมภาษณเบื้องตนเพื่อกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ในการพั ฒ นาแบบจําลองโครงสรา งความสัม พั น ธเ ชิง สาเหตุ ข องพฤติกรรมการสอนอยา งมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมบุคคลตางๆ
ประกอบด ว ย รองคณบดีค ณะวิ ศ วกรรมศาสตรแ ละอาจารยผู ส อนทางด า นวิ ศ วกรรมศาสตรทั้ ง จาก
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน รวมจํานวน 8 ทาน เพื่อทําความเขาใจในบริบททางดานการเรียนการ
สอนทางดานวิศวกรรมศาสตร รวมถึงเพื่อใหสามารถกําหนดปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา โดยลักษณะของการสัมภาษณมีทั้งแบบรายบุคคล
และแบบกลุม สําหรับประเด็นที่ใชในการสัมภาษณเปนประเด็นเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่ทําใหอาจารยผูสอน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรสามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลที่ไดจากการสัมภาษณพบวากลุมผูใหสัมภาษณคอนขางมีความเห็นที่สอดคลองกันวาการที่
อาจารยทางดานวิศวกรรมศาสตรจะสามารถทําการสอนไดดีนั้นตองเปนผูที่เปดรับประสบการณใหมๆ มี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใฝรูหรือรักที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูตลอดเวลา ทั้งเรื่องที่อยูในวงวิชาการ
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือสงเสริมการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีการคิดอยางเปนระบบ รักในการ
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สอน รักในอาชีพ รักในองคการ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในชีวิต มุงมั่นในการทํางาน เอาจริงเอาจัง มีความ
อดทน ไมยอมแพแมวาจะมีอุปสรรคหรือปญหาตางๆ ก็จะพยายามแกไขปญหาโดยใชทรัพยากรเทาที่มี
และพรอมที่จะกระโจนสูปญหา นอกจากนี้ยังพบวาการสอนงานจากเพื่อนรวมงานที่อาวุโสกวาก็เปน
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะการสอนของผูที่มีอาวุโสนอยกวา อีกทั้งยังพบวาบรรยากาศในการทํางาน
ไมวาจะเปนความพรอมทางดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและความรวมมือกันระหวางเพื่อนรวมงาน
ความมีอิสระในการทํางาน การไดรับโอกาสและการยอมรับจากเพื่อนและหัวหนางานก็มีสวนสําคัญในการ
ชวยใหอาจารยทํางานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากผลการสัมภาษณผูวิจัยไดนํามาเปนขอมูลเบื้องตนในการเชื่อมโยงกับแนวคิดตางๆ ทางดาน
จิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อพิจารณาถึงตัวแปรที่จะนํามากําหนดเปนปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้

2. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คืออาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชน รวมจํานวน 36 แหง ซึ่งเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และมีประสบการณ
ในการสอนอยางนอย 1 ปการศึกษา จําแนกไดดังนี้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดแก
(กรุงเทพฯ)
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(กรุงเทพฯ)
3. มหาวิทยาลัยขอนแกน
(ขอนแกน)
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(เชียงใหม)
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
(กรุงเทพฯ)
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(นครราชสีมา)
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(กรุงเทพฯ)
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
(พิษณุโลก)
9. มหาวิทยาลัยบูรพา
(ชลบุรี)
(มหาสารคาม)
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. มหาวิทยาลัยมหิดล
(นครปฐม)
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12. มหาวิทยาลัยแมโจ
(เชียงใหม)
13. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(กรุงเทพฯ)
14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(นครศรีธรรมราช)
15. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
(นครนายก)
16. มหาวิทยาลัยศิลปากร
(นครปฐม)
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(สงขลา)
18. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(อุบลราชธานี)
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)
(กรุงเทพฯ)
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ไดแก
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรุงเทพฯ)
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(กรุงเทพฯ)
3. มหาวิทยาลัยเซนจอหน
(กรุงเทพฯ)
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(กรุงเทพฯ)
5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(กรุงเทพฯ)
6. มหาวิทยาลัยรังสิต
(ปทุมธานี)
(กรุงเทพฯ)
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
8. มหาวิทยาลัยสยาม
(กรุงเทพฯ)
9. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
(กรุงเทพฯ)
10. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(กรุงเทพฯ)
11. มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
(ปทุมธานี)
12. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
(กรุงเทพฯ)
13. มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
(เชียงใหม)
14. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน)
(นครราชสีมา)
15. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
16. มหาวิทยาลัยราชธานี
(อุบลราชธานี)
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2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้สุมมาจากประชากรอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และมีประสบการณใน
การสอนอยางนอย 1 ปการศึกษา จํานวน 500 คน ดวยวิธีการสุมสองขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
2.2.1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) การวิเคราะหความสัมพันธ
โครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal structural models with latent variable) ดังนั้นจึงตอง
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติดังกลาวนั้น พบวาถาตองการใชวิธีการประมาณคาแบบไลคลิฮูดสูงสุด (Maximum likelihood)
ซึ่งเปนวิธีการประมาณคาพารามิเตอรที่ใชแพรหลายมากที่สุด เนื่องจากเปนวิธีที่มีความคงเสนคงวา
มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989: 108) นักสถิติสวนใหญเห็นวากลุมตัวอยางที่ใช
ควรมีขนาดที่มากพอเพื่อที่จะทําใหผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมีความมั่นใจในการทดสอบ ดังนั้นในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางไวที่ 500 หนวย ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญอยูในเกณฑดีมาก
(Tabachnick; & Fidell. 2007: 613 citing Comrey; & Lee. 1992)
2.2.2 การเลือกกลุมตัวอยาง สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมสอง
ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนในการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
1. การสุมเลือกสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดหมายเลขใหสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐและเอกชนที่เปดสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตรทั้ง 36 แหง แลวทําการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก
จํ า นวน 12 แห ง ได ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะใช เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2.การสุมกลุมตัวอยางในสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงโดยผูวิจัยไดทําการสํารวจ
จํานวนประชากรเบื้องตนของอาจารยประจําสาขาวิศวกรรมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงที่ใช
เก็บรวบรวมขอมูลแลวจึงสงแบบสอบถามไปยังสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงตามจํานวนของอาจารยประจํา
สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมศาสตร ของสถาบั นอุ ดมศึ กษานั้ นๆ เพื่ อขอความอนุ เคราะห ให อาจารย ประจํ าคณะ
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วิศวกรรมศาสตรที่มีประสบการณในการสอนอยางนอย 1 ปการศึกษาตอบแบบสอบถามดังกลาว จากนั้นผูวิจัย
จึงไดรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนและมีความสมบูรณที่จะนํามาวิเคราะหขอมูลจนครบตามจํานวนที่
กําหนด
รายละเอียดของขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามสถาบันอุดมศึกษา
กลุมตัวอยาง
สถาบันอุดมศึกษาที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บจริง
(ชุด)

กลับคืน
(ชุด)
93
34
26

รอยละที่
ไดรับ
กลับคืน
31.00
21.25
21.67

รอยละของ
กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครัง้ นี้
18.60
6.80
5.20

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6. มหาวิทยาลัยบูรพา
7. มหาวิทยาลัยมหิดล
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ
10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
12.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รวม

300
160
120
90
85
55
70
180

29
25
24
29
61

32.22
29.41
43.63
41.43
33.88

5,80
5.00
4.80
5.80
12.20

50
150
200
50
1,510

26
45
83
25
500

52.00
30.00
41.50
50.00
33.11

5.20
9.00
16.60
5.00
100.00
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3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 7 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2-7 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ประสบการณในการสอน ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อบรรยาย
ลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยมีลักษณะแบบสอบถามดังตัวอยางตอไปนี้
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 3ลงใน หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
ของทาน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ประสบการณในการสอน................ ป...............เดือน
3. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขา.....................................................................
ปริญญาโท สาขา.....................................................................
ปริญญาเอก สาขา.....................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................
5. ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ลั กษณะแบบสอบถาม เป น การวั ดพฤติ กรรมการสอนอย างมี ประสิ ท ธิ ภาพจากปริ มาณ
พฤติกรรมการสอนทั้ง 3 ดาน คือ พฤติกรรมการเตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการสอนและ
พฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 44 ขอ โดยใชชื่อ
แบบสอบถาม “การสอนของฉัน”
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง เกือบทุก
ครั้ง เปนบางครั้ง แทบไมเคยและไมเคย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบทุกครั้งจะได 5 คะแนน เกือบทุกครั้งจะได 4 คะแนน เปนบางครั้ง
จะได 3 คะแนน แทบไมเคยจะได 2 คะแนน และไมเคยจะได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 44 – 220
ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาผูตอบที่ไดคะแนนนอยกวา
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม
ระดับการปฏิบัติ
ทุกครั้ง เกือบ
เปน
แทบ ไมเคย
ทุกครั้ง บางครั้ง ไมเคย
พฤติกรรมดานการเตรียมการสอน
1. ฉันไดศึกษารายวิชาที่ฉันสอนวามีความสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
พฤติกรรมดานการดําเนินการสอน
2. ฉันมีวิธีการดึงดูดใหผูเรียนสนใจฟงในสิ่งที่ฉันสอน
พฤติกรรมดานการประเมินผลการเรียนการสอน
3. ฉันใหขอมูลยอนกลับทั้งทางบวกและทางลบแก
ผูเรียน
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของครูในการสอน
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยจะพิจารณา
การรับรูความสามารถในการสอนของครูในดานการเตรียมการสอน การดําเนินการสอนและการประเมินผล
การเรียนการสอน ซึ่งผูวิจัยจะสรางขึ้นโดยประยุกตจากแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1997) กิบสัน
และเด็มโบ (Gibson; & Dembo. 1984 : 569-582) และแอชตัน บัวรและ ครอดเกอร (Ashton; Buhr; &
Crocker. 1984) จํานวน 20 ขอ โดยใชชื่อแบบสอบถาม “ความมั่นใจในการสอน”
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ คือ มั่นใจมากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบมากที่สุดได 5 คะแนน มากได 4คะแนน ปานกลางได 3 คะแนน
นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิ สั ย ของคะแนนแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ อยู ร ะหว า ง 20-100
ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการรับรูความสามารถในการสอนของตนสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนน
นอยกวา
ตัวอยางขอคําถาม
ขอความ
ระดับความมัน่ ใจ
มาก
มาก
ปาน
นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
Ìทานมีความมั่นใจมากนอยเพียงใดใน
ความสามารถของทานทีจ่ ะจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนไดเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
ในเรื่องตอไปนี้
ดานการเตรียมการสอน
1. การปรับปรุงเนื้อหาวิชาทีส่ อนใหทันสมัยอยูเสมอ
ดานการดําเนินการสอน
2.การสรางบรรยากาศในการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
อยางเต็มที่
ดานการประเมินผลการเรียนการสอน
3. การเลือกวิธีการประเมินผลที่เปนธรรม
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดความพึงพอใจในงาน โดยดัดแปลงมาจากแบบวัดความ
พึงพอใจในงานของแฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman ;& Oldham. 1980: 282-286, 305) แบบวัดนี้
ประกอบดวยขอคําถาม ทั้งหมด 16 ขอ จําแนกเปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานดานบริบท
(ความพึงพอใจในความมั่นคงในงาน คาตอบแทน เพื่อนรวมงาน และหัวหนางาน) จํานวน 8 ขอ และ
ความพึงพอใจในลักษณะงาน (แรงจูงใจภายในงาน ความพึงพอใจในความกาวหนาของงานและความ
พึงพอใจในงานทั่วๆไป)จํานวน 8 ขอ โดยใชชื่อแบบสอบถาม “ความพึงพอใจในการทํางาน”
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ โดยคําถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในงานดานบริบทและความพึงพอใจในความกาวหนาของงาน แบงเปน พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจ คอนขางพึงพอใจ เฉยๆ คอนขางๆ ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจ และไมพึงพอใจมากที่สุด สําหรับ
คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานทั่วๆไปและแรงจูงใจภายในงาน แบงเปน เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย
คอนขางเห็นดวย เฉยๆ คอนขางๆไมเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง
วิธีการใหคะแนน ขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานดานบริบทและความพึงพอใจใน
ความกาวหนาของงาน ผูที่ตอบไมพึงพอใจมากที่สุดได 1 คะแนน ไมพึงพอใจมากได 2 คะแนน คอนขาง
ไมพึงพอใจได 3 คะแนน เฉยๆได 4 คะแนน คอนขางพึงพอใจได 5 คะแนน พึงพอใจมากได 6 คะแนน
พึงพอใจมากที่สุดได 7 สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานทั่วๆไปและแรงจูงใจภายในงาน ใน
สวนของขอคําถามทางบวก ผูที่ตอบไมเห็นดวยมากที่สุดได 1 คะแนน ไมเห็นดวยได 2 คะแนน คอนขาง
ไมเ ห็นดวยได 3 คะแนน เฉยๆ ได 4 คะแนน คอนขางเห็นดวยได 5 คะแนน เห็น ดวยได 6 คะแนน
เห็นดวยมากที่สุดได 7 คะแนน สวนของขอคําถามทางลบจะไดคะแนนตรงกันขามกัน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 16-112
ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา
ตัวอยางขอคําถาม
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ขอคําถาม

พึง พึง คอน เฉยๆ คอน ไมพึง
พอใจ พอใจ ขาง
ขางไม พอใจ
มาก
พึง
พึง
ที่สุด
พอใจ
พอใจ

ไมพึง
พอใจ
มาก
ที่สุด

เห็น เห็น
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

ดานความมัน่ คงในงาน
1.ความมั่นคงของงานที่ฉนั ทํา
ดานคาตอบแทน
2.ความเปนธรรมของคาจางที่ฉันไดรับจาก
การทํางาน
ดานเพื่อนรวมงาน
3.เพื่อนรวมงานที่ฉนั ทํางานดวย
ดานหัวหนางาน
4.การยอมรับและการปฏิบัติอยางยุตธิ รรม
จากผูบงั คับบัญชา
ดานความกาวหนาของงาน
5. ความเปนอิสระทั้งทางความคิดและการ
กระทําที่ฉนั สามารถทําไดในการทํางาน
ขอคําถาม

ความพึงพอใจในงานทั่วๆไป
6.โดยทัว่ ไปแลวฉันมีความพึงพอใจอยาง
มากกับตําแหนงงานทีท่ าํ อยู

คอน
ขาง
เห็น
ดวย

เฉยๆ คอน
ขาง
ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
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ขอคําถาม

เห็น เห็น
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

คอน
ขาง
เห็น
ดวย

เฉยๆ คอน
ขาง
ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

แรงจูงใจภายในงาน
7.ฉันรูสึกพึงพอใจในตนเองเปนอยางมาก
เมื่อสามารถทํางานไดเปนอยางดี

ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดของออสทรอฟฟและโคสโลวสกี้ (Ostroff ; & Kozlowski. 1992) และแคมเมเยอร- มูลเลอรและเวนเบิรก (Kammeyer- Mueller; & Wanberg. 2003) ครอบคลุมเนื้อหาการไดรับการถายทอดทางสังคมจาก
องค การและการได รั บการถ า ยทอดทางสั งคมจากกลุ ม ที่ ทํ างานร วมกั น จํ า นวน 10 ข อ โดยใช ชื่ อ
แบบสอบถาม “หนวยงานกับการพัฒนาทักษะการสอน”
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย นอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบมากที่สุดได 5 คะแนน มากได 4 คะแนน ปานกลางได 3 คะแนน
นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 10- 50 ผูต อบ
ที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวาไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา
ตัวอยางขอคําถาม

93
ขอความ
มาก
ที่สุด

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ดานการไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ
1. หน ว ยงานได จัด กิ จ กรรมที่ ทํ า ให ฉั น มี ค วามรู
และทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ด านการได รั บการถ ายทอดทางสั งคมจากกลุ มที่
ทํางานรวมกัน
2. การมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมที่ทํางานรวมกัน
ชวยพัฒนาทักษะในการสอนของฉันใหดีขึ้น
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวคิดของแอชฟอรด ลี และบอบโก(Ashford; Lee; & Bobko. 1989) โดยจะพิจารณาการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานจากการมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางานและความมีอิสระในการทํางาน จํานวน 8ขอ
โดยใชชื่อแบบสอบถาม “สถานการณในการทํางาน”
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย นอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบมากที่สุดได 5 คะแนน มากได 4 คะแนน ปานกลางได 3 คะแนน
นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 8 -40 ผูตอบ
ที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวารับรูวาตนเองสามารถควบคุมการทํ างานของตนมากกวาผูที่ตอบไดคะแนน
นอยกวา
ตัวอยางขอคําถาม
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ขอความ

มาก
ที่สุด

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ดานการมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน
1. ฉันมีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนในภาค/สาขาวิชาของฉัน
ดานความมีอิสระในการทํางาน
2. ฉันมีโอกาสจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของ
ฉันโดยไมถูกกาวกาย
ตอนที่ 7 แบบสอบถามเกีย่ วกับบุคลิกภาพสรางสรรคและการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบ
แบบสอบถามในตอนที่ 7นี้ แบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพสรางสรรค และสวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ โดยใชชื่อ
แบบสอบถาม “คุณลักษณะของฉัน” โดยแบบสอบถามแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพสรางสรรค
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดบุคลิกลักษณะของผูที่มีความสรางสรรค โดยผูวิจัยจะ
สรางขึ้นตามแนวคิดของไซมอนตัน (Simonton. 2000: 153) ซึ่งครอบคลุมบุคลิกลักษณะของผูที่มีความ
สรางสรรค 6 ดาน ไดแก ความเปนอิสระ ความไมยอมคลอยตาม ความอยากรูอยากเห็น การเปดกวางใน
การรับประสบการณใหม การมีความยืดหยุนและความกลาที่จะเสี่ยง จํานวน 17 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย นอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบเห็นดวยมากที่สุดได 5 คะแนน มากได 4 คะแนน ปานกลางได 3
คะแนน นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 17- 85 ผูต อบ
ที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีลักษณะของผูที่มีความสรางสรรคสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา
ตัวอยางขอคําถาม
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ขอความ
มาก
ที่สุด
ดานความเปนอิสระ
1. ฉันตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดวยตนเอง
ดานความไมยอมคลอยตาม
2. ฉันจะพิจารณาอยางถี่ถวนกอนตัดสินใจที่จะ
เชื่อตามความคิดของผูอื่น
ดานความอยากรูอยากเห็น
3. ฉันมีความกระตือรือรนที่จะไดเรียนรูในสิ่งที่ไม
เคยรูมากอน
ดานการเปดกวางในการรับประสบการณใหม
4. ฉันเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นของคน
อื่นดวยความยินดี
ดานการมีความยืดหยุน
5. ฉั น สามารถเปลี่ ย นความคิ ด ของตนเองและ
ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นไดเมื่อพบวา
ความคิดของฉันเปนสิ่งที่ไมถูกตอง
ดานความกลาที่จะเสี่ยง
6. ฉันกลาที่จะทําตามความคิดที่แปลกใหมของ
ตนเอง ไมวาผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไรก็ตาม

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

96
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ ประกอบดวย ความมี
สมรรถนะ ความมีระบบระเบียบ การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ การมุงความสําเร็จ การมีวนิ ยั ใน
ตนเองและความสุขุมรอบคอบ โดยดัดแปลงมาจากแบบวัดบุคลิกภาพของวัลภา สบายยิ่ง (2542) ซึ่งแปล
มาจาก NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสตาและแมคเคร (1992) จํานวน 16 ขอ
รูปแบบของแบบทดสอบ เปนแบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด มาก
ปานกลาง นอยและนอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน สําหรับขอคําถามทางบวกผูที่ตอบเห็นดวยมากที่สุดได 5 คะแนน มากได 4
คะแนน ปานกลางได 3 คะแนน นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน สวนขอคําถามทางลบจะได
คะแนนในทางตรงกันขามกัน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทัง้ ฉบับอยูร ะหวาง 16–80 ผูตอบ
ที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบสูงกวาผูท ตี่ อบไดคะแนนนอยกวา
ตัวอยางขอคําถาม
ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก มาก ปาน นอย นอย
ขอคําถาม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ดานความมีสมรรถนะ
1.ฉันทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานความมีระบบระเบียบ
2.ฉันไมใชคนที่มีระเบียบแบบแผนมากมาย
ดานการยึดมัน่ ในหนาที่และความรับผิดชอบ
3.ฉันพยายามปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่
ดานการมุงความสําเร็จ
4.ฉันมุง สูความเปนเลิศในทุกสิ่งที่ฉันทํา
ดานการมีวนิ ยั ในตนเอง
5.ฉันสามารถควบคุมตนเองไดเปนอยางดีในการทํางานใหเสร็จ
ตามเวลาทีก่ ําหนด
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ขอคําถาม

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

ดานความสุขมุ รอบคอบ
6.ฉันคิดอยางรอบคอบกอนที่ฉันจะตอบคําถามใดๆ

4. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผวู ิจัยไดกําหนดวิธีการสรางและตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวัดแตละ
ฉบับดังนี้
4.1 กําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ใชในการวิจัยแตละตัวแปร
4.2 สรางตารางการกําหนดลักษณะเฉพาะ (Table of Specification) โดยจําแนกสัดสวน
ของขอคําถามตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ใชในการวิจัยแตละตัวแปร
4.3 กําหนดรูปแบบขอคําถามแลวทําการสรางขอคําถามตามรูปแบบที่กําหนดไว
4.4 เสนอเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัยฉบับรางตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองตามนิยามปฏิบัติการ
4.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ
4.6 นําเครื่องมือวัดที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content
validity) โดยผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นการวั ด ผลการศึ ก ษา ด า นพฤติ ก รรมศาสตร ด า น
วิศวกรรมศาสตรและดานจิตวิทยาองคการ ดานละ 2 ทาน รวม 8 ทาน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญอยูในภาคผนวก ข)
4.7 นําขอมูลที่ไดจากผูเชีย่ วชาญมาหาคาความสอดคลอง (IC) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มี
คาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ไว (อรพินทร ชูชม. 2545:340) หลังจากนัน้ ปรับปรุง
แบบสอบถามกอนนําไปทดลองใช
4.8 นําเครื่องมือวัดที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับคณาจารยสาขา
วิศวกรรมศาสตรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 121 คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 5 แหง
คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย รายละเอียดของกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเครื่องมือครั้งนี้ มีดังนี้
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมที่ใชในการทดลองเครื่องมือ จําแนกตามปจจัยบุคคลในตัวแปร
สถาบันอุดมศึกษา เพศ ประสบการณการสอน วุฒกิ ารศึกษา ตําแหนงทางวิชาการและประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวแปร
1. สถาบันอุดมศึกษา
ม. เกษตรศาสตร
ม. เชียงใหม
ม. นอรท-เชียงใหม
ม. หอการคาไทย
ม. นเรศวร
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. ประสบการณการสอน
นอยกวา 5 ป
ระหวาง 5- 10 ป
มากกวา 10 ปขึ้นไป
4. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไมไดระบุ
5.ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ไมไดระบุ

จํานวน

รอยละ

33
40
18
7
23

27.30
33.10
14.90
5.80
19.00

92
29

76.00
24.00

42
39
40

34.71
32.23
33.06

16
43
61
1

13.20
35.50
50.40
0.80

67
34
19
1

55.40
28.10
15.70
0.80
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ตัวแปร
6. ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
รัฐ
เอกชน
รวม

จํานวน

รอยละ

96
25
121

79.30
20.70
100.00

4.9 นําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
4.9.1. การวิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกโดยการ
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสนั ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามนัน้ ๆ
(Item-total correlation) และไดคัดเลือกขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคะแนนรวมเปนบวก
และมีคาตั้งแต .30 ขึ้นไป (Aiken. 2003: 66-67) ไปใชในการศึกษากับกลุมตัวอยางจริง
4.9.2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ ดวยวิธีการหาคาความ
สอดคลองภายในดวยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Aiken. 2003:
87-89 citing Cronbach. 1951)
จากการวิเคราะหขอคําถามรายขอและการหาคาความเชือ่ มั่นของแบบทดสอบแตละ
ชุด สรุปไดดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 3 จํานวนขอ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมและคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา
แบบสอบถาม

จํานวน
ขอ

คาสัมประสิทธิ์
แอลฟา

44
13
20
11
20
8
6
6
16
8
8
10
5
5

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม
.3126-.6986
.3384-.5374
.3131-.7152
.3575-5752
.3912-.6685
.4711-.6413
.4645-.6796
.3960-.6456
.3814-7576
.4122-.6404
.4186-.7680
.4504-.7013
.5241-.7340
.4041-.7175

1. พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการเตรียมการสอน
ดานการดําเนินการสอน
ดานการประเมินผลการเรียนการสอน
2. การรับรูความสามารถของครูในการสอน
ดานการเตรียมการสอน
ดานการดําเนินการสอน
ดานการประเมินผลการเรียนการสอน
3. ความพึงพอใจในงาน
ดานบริบท
ดานความรูสึก
4. การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ
การไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุม ที่
ทํางานรวมกัน
5. การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ตัดสินใจในงาน
การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการ
ทํางาน

8
4

.3602-.6002
.4666-.7860

.7573
.7879

4

.6044-.8195

.8499

.9398
.8139
.9098
.7969
.9135
.8332
.8265
.7911
.9128
.8432
.8736
.8602
.8522
.7954
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แบบสอบถาม

6.บุคลิกภาพสรางสรรค
ความเปนอิสระ
ความไมยอมคลอยตาม
ความอยากรูอยากเห็น
การเปดกวางในการรับประสบการณใหม
การมีความยืดหยุน
ความกลาทีจ่ ะเสี่ยง
7. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
ความมีสมรรถนะ
ความมีระบบระเบียบ
การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
การมุงความสําเร็จ
การมีวนิ ัยในตนเอง
ความสุขุมรอบคอบ

จํานวน
ขอ

17
3
2
3
3
3
3
16
3
3
2
3
2
3

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับ
คะแนนรวม
.4166-.7288
.3227-.4667
.5319-5319
.4845-.6110
.4443-.5923
.3506-.4148
.5357-6321
.3283-.7020
.4614-.5864
.4780-.5921
.4032-.4032
.4370-5521
.5383-.5383
.3358-.4497

คาสัมประสิทธิ์
แอลฟา

.9067
.5758
.6945
.7097
.7044
.5724
.7566
.8731
.7049
.7069
.5601
.6921
.6982
.5785

จากตาราง 3 จะเห็นไดวาแบบสอบถามทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ มีคา อํานาจจําแนก
โดยการหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .3126-.8195 และมีคา
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับระหวาง .7573-9398 (รายละเอียดผลการวิเคราะหในภาคผนวก ค.)
แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามทั้งหมดเปนแบบสอบถามที่มีคุณภาพสําหรับใชในการวิจัยครั้งนี้
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4.9.3. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยใชการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ซึ่งไดใชกับแบบสอบถามบุคลิกภาพ
สรางสรรคและการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ รายละเอียดผลการวิเคราะหไดนาํ เสนอไวในบทที่ 4
4.10 ปรับปรุงแบบสอบถามจากฉบับทดลองเครื่องมือมาเปนแบบสอบถามฉบับทีจ่ ะใชในการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง จากนัน้ ไดนาํ เสนอตอคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจึงไดดําเนินการจัดพิมพและนําไปใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
5.1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.2 เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงแลวผูวิจัยไดประสานงาน
กับหนวยงานที่รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงเพื่อจัดสงแบบสอบถามที่ขอความอนุเคราะหใน
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตามจํ า นวนประชากรของอาจารย ป ระจํ า สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร ซึ่ ง
แบบสอบถามแตละฉบับผูวิจัยไดแยกบรรจุในแตละซองและไดจาหนาซองถึงผูวิจัยพรอมติดแสตมปเพื่อ
ความสะดวกในการสงคืนของผูตอบแบบสอบถามแตละทาน โดยใชเวลาในการรวบรวมขอมูล ระหวาง
เดือนกรกฎาคม 2550 - เดือนสิงหาคม 2550 และไดติดตามแบบสอบถามที่ยังไมไดรับคืนอีก 2 ระยะ
ระยะที่หนึ่งใชวิธีการติดตามทางโทรศัพทไปยังผูประสานงานของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง สวนระยะที่
สองใชวิธี การติ ด ตามทางจดหมายไปยัง หัว หนา ภาค/สาขาวิช าวิศวกรรมศาสตรแต ล ะสาขาวิชาของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้นในสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง
ประมาณ 2-3 เดือน จนไดแบบสอบถามคืนตามจํานวนที่กําหนด คิดเปน รอยละ 33.11

6. การจัดกระทําขอมูล
การจัดกระทําขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจยั ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
6.1 ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของคําตอบของเครื่องมือในแตละชุดโดยคัดเลือกขอมูล
ของกลุมตัวอยางที่มีความสมบูรณมาใชในการวิเคราะห
6.2 ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับเครื่องมือการวิจยั แตละชุด
6.3 นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
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7. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
7.1 ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS/PC for Windows version
10.00) ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คา Tolerance คา Variance Inflation
Factor (VIF) และคาสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ
7.2 ผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL Version 8.72 ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัดตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคและการตระหนักใน
หน า ที่รั บผิด ชอบ และการวิ เ คราะห แบบจํา ลองโครงสรา งความสั ม พัน ธ เ ชิง สาเหตุแ บบมีตัว แปรแฝง
(Structural equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลองสมมติฐานเชิง
ทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ รวมถึงไดใชโปรแกรม PRELIS2 และ SIMPLIS ซึ่งเปนโปรแกรมยอยของโปรแกรม
LISREL Version 8.72 ในการวิเคราะหปฏิสัมพันธของตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตเปนตัวแปรตอเนื่อง (Latent
variable interaction modeling with continuous observed variables) เพื่อตรวจสอบอิทธิพลรวมระหวางปจจัย
จิตลักษณะเดิมของบุคคลกับปจจัยลักษณะของสถานการณในการทํางาน
โดยในการวิ เคราะหและตรวจสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพัน ธเชิง สาเหตุแบบมี
ตัวแปรแฝงเพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1 การกําหนดขอมูลจําเพาะของแบบจําลอง (Specification of the model) ผูวิจัยได
สนใจศึ ก ษาว า ตั ว แปรสาเหตุ ตั ว ใดบ า งที่ ส ง ผลโดยตรงและโดยอ อ มต อ พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร โดยผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิเคราะหแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ ประกอบดวยตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง โดยมีขอตกลงเบื้องตนของ
แบบจํ า ลองว า ความสั ม พั น ธ ข องแบบจํ า ลองทั้ ง หมดเป น ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เส น ตรง (Linear) เป น
ความสัมพันธเชิงบวก (Additive) และเปนความสัมพันธทางเดียว (Recursive model) ระหวางตัวแปร
ภายนอก (Exogenous Variables) และตัวแปรภายใน (Endogenous Variables)
2 การระบุความเปนไปไดคาเดียวของแบบจําลอง (Identification of the model) ผูวิจัยใช
เงื่อนไขกฎที (t - rule) นั่นคือ จํานวนพารามิเตอรที่ไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือเทากับจํานวนสมาชิกใน
เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง โดยกฎที กลาววา แบบจําลองจะระบุคาได
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พอดีเมื่อ t ≤ (½) (q+p) (q+p+1) และใชกฎความสัมพันธทางเดียว (Recusive rule) (Bollen. 1989:
103-104)
3 การประมาณคาพารามิเตอรของแบบจําลอง (Parameter estimation from the
model) ผูวิจัยใชการประมาณคาโดยวิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเปนวิธีที่แพรหลายที่สุด เนื่องจาก
มีความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989: 107-108)
4 การตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง (Goodness-of-fit measures) เพื่อ
ศึกษาภาพรวมของแบบจําลองว าสอดคลองกับขอมูลเชิงประจัก ษเพียงใด ซึ่งผูวิจัยใชคา สถิติในการ
ตรวจสอบดังนี้ (Diamantopoulos ;& Siguaw. 2000: 82-88 ; Kelloway. 1998: 27-28)
1. คาสถิติไค-สแควร (Chi-square statistics : χ2) เปนคาสถิติทดสอบที่ใชทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติวาฟงกชั่นความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาผลการทดสอบคาสถิติไค-สแควร ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติตามระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
2. คา RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เปนคาที่บงบอกถึงความ
ไมสอดคลองของแบบจําลองที่สรางขึ้นกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร โดยคา RMSEA ที่มี
คาต่ํากวา 0.10 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองในระดับดี (Good fit) ถามีคาต่ํากวา 0.05 แสดงวา
แบบจําลองมีความสอดคลองในระดับดีมาก (Very good fit) ถามีคาต่ํากวา 0.01 แสดงวาแบบจําลองมี
ความสอดคลองในระดับดีเยี่ยม (Outstanding fit) และถาคา RMSEA มีคาเทากับ 0 แสดงวาแบบจําลอง
มีความสอดคลองอยางแทจริง (Exact fit) (Hair; & et. al. 1995: 662)
3. คา SRMR (Standardized root mean square residual) เปนคาเฉลี่ยของเศษที่เหลือ
จากการเปรียบเทียบคาความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่ไดจากกลุมตัวอยางกับคาที่ประมาณ
จากคาพารามิเตอร ซึ่งถาคา SRMR มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
4. ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness-of-fit index : GFI) ซึ่งเปนอัตราสวนของ
ผลตางระหวางฟงกชั่นความสอดคลองจากแบบจําลองกอนและหลังปรับแบบจําลองกับฟงกชั่นความ
สอดคลองกอนปรับแบบจําลอง คา GFI มีคามากกวา .90 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ
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5. ดัชนีวัดความสอดคลองที่ปรับแลว (Adapted goodness-of-fit Index : AGFI) ซึ่งนํา
GFI มาปรับแกและคํานึงถึงขนาดตัวแปรและกลุมตัวอยาง ถาคา AGFI มากกวา .90 แสดงวา
แบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
6. คาขนาดตัวอยางวิกฤต (Critrical N: CN) เปนคาขนาดตัวอยางที่ใชคาไค-สแควร
ทดสอบขอมูล คา CN สูงกวาหรือเทากับ 200 ของกลุมตัวอยางจะมีแนวโนมวาคาไค-สแควรจะไมมี
นัยสําคัญ นั่นคือ ขอมูลแบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Bollen. 1989: 277-288)
ดังนั้นผูวิจัยจึงใชเกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบจําลองที่ผูวิจัย
พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดตามตารางตอไปนี้
ตาราง 4 สรุปเกณฑที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลอง
ดัชนี
คาสถิติไค-สแควร (χ2)
คา RMSEA
คา SRMR
คา GFI
คา AGFI
คา CN

ระดับการยอมรับ
2
χ ไมมีนัยสําคัญหรือคา P-value สูงกวา .05
มีคานอยกวา .05
มีคานอยกวา .05
มีคาตั้งแต .90 ขึ้นไป
มีคาตั้งแต .90 ขึ้นไป
มีคามากกวา 200

5 การปรับแบบจําลอง (Model adjustment)
ผูวิจัยปรับแบบจําลองบนพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเปนหลัก โดยมีการ
ดําเนินการคือจะตรวจสอบผลการประมาณคาพารามิเตอรวามีความสมเหตุสมผลหรือไม และมีคาใด
แปลกเกินความเปนจริงหรือไม รวมทั้งพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง (Squared
multiple correlation) ใหมีความเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาคาความสอดคลองรวม (Overall fit) ของ
แบบจําลองวาโดยภาพรวมแลวแบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด และไดหยุดปรับ
แบบจําลองเมื่อไมพ บคําแนะนําของโปรแกรมเกี่ยวกับคาสูง สุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน
(Largest Negative/Positive Standardized Residuals)
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สําหรับการวิเคราะหปฏิสัมพันธของตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตเปนตัวแปรตอเนื่องเพื่อ
ตรวจสอบอิทธิพลรวมระหวางปจจัยจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับปจจัยลักษณะของสถานการณในการทํางาน
ที่มีผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการทดสอบดวยโปรแกรม PRELIS2 และ SIMPLIS ซึ่งเปนวิธีการทดสอบอิทธิพลรวมของตัวแปร
แฝงโดยการสรางตัวแปรปฏิสัมพันธ (A latent interaction variable) จากการคูณคะแนนตัวแปรแฝง
ภายนอกที่ตองการศึกษาอิทธิพลรวม (The exogeneous latent independent variables) นอกจากนี้ยัง
พบวาวิธีการดังกลาวสามารถนํามาใชกับแบบจําลองที่ซับซอนได (Complex latent variable interaction
models) (Schumacker. 2002: 40 - 54) โดยในการทดสอบครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. การนําเขาขอมูล (Import Data) จากไฟลในโปรแกรม SPSS โดยใชเมนู File เลือก
Import Data
2. การ Define Variables โดยใชเมนู Data เลือก Define Variables เพื่อกําหนด
ระดับการวัดตัวแปรใหเปนตัวแปรตอเนื่อง โดยการเลือก Continuous เลือก Apply to all เลือก OK
จากนั้นจึงทําการบันทึกขอมูล (Save)
3. การเชื่อมโยง Prelis System File (PSF) กับ Data System File (DSF) โดยใช
โปรแกรม PRELIS2 (คําสั่งการวิเคราะหขอมูลอยูในภาคผนวก ง.)
4. การรวมคะแนนตัวแปรแฝง (Compute latent variable scores) โดยใชโปรแกรม
SIMPLIS (คําสั่งการวิเคราะหขอมูลอยูในภาคผนวก ง.)
5. การประมาณคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของแบบจําลองที่มีตัวแปรปฏิสัมพันธเปน
ตัวแปรแฝง (Estimate Gamma Coefficients in Latent Variable Interaction Model) โดยใชโปรแกรม
PRELIS2 (คําสั่งการวิเคราะหขอมูลอยูในภาคผนวก ง.)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยาง
มีป ระสิทธิ ภาพของอาจารย สาขาวิช าวิ ศวกรรมศาสตร ตามรู ปแบบปฏิ สั มพั นธนิ ยมครั้ งนี้ ผู วิ จั ย ได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
2. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร
3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
4. การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย
4.1 การทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
4.2 การทดสอบอิทธิพลรวมระหวางปจจัยดานจิตลักษณะเดิมกับสถานการณในการทํางาน
ที่มีตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางประกอบดวยเพศ ประสบการณในการสอน ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด และประเภทของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่เปนกลุมตัวอยาง (จํานวน 500 คน)
จําแนกตามปจจัยบุคคลในตัวแปรเพศ ประสบการณในการสอน วุฒกิ ารศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ
และประเภทของสถาบันอุดมศึกษาที่สงั กัด
ตัวแปร
1. เพศ
ชาย
หญิง
ไมไดระบุ
2. ประสบการณในการสอน
นอยกวา 5 ป
ระหวาง 5- 10 ป
มากกวา 10 ปขึ้นไป
ไมไดระบุ
3. วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไมไดระบุ
4.ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
ไมไดระบุ

จํานวน

รอยละ

375
119
6

75.00
23.80
1.20

130
159
200
11

26.00
31.80
40.00
2.20

12
202
282
4

2.40
40.40
56.40
0.80

267
142
81
5
5

53.40
28.40
16.20
1.00
1.00
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ตาราง 5 (ตอ)
ตัวแปร
5. ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
รัฐ
เอกชน
รวม

จํานวน

รอยละ

392
108
500

78.40
21.60
100.00

จากตาราง 5 พบวาอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่เปนกลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวา
เพศหญิง กลาวคือ รอยละ 75.00 เปนชายและรอยละ 23.80 เปนหญิง และเมื่อพิจารณาถึงประสบการณ
ในการสอน พบวาเปนกลุมที่มีประสบการณในการสอนมากกวา 10 ปขึ้นไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.00
รองลงมาเป น กลุ ม ที่ มี ป ระสบการณ ใ นการสอนระหว า ง 5-10 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 31.80 และกลุ ม ที่ มี
ประสบการณในการสอนนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 26.00 ตามลําดับ
สําหรับวุฒิการศึกษาของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 56.40 รองลงเปนกลุมที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 40.40
และมีบางสวนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.40
ในสวนของตําแหนงทางวิชาการ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญดํารงตําแหนงอาจารย คิดเปน
รอยละ 53.40 รองลงมาคือผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 28.40 รองศาสตราจารย คิดเปนรอยละ
16.20 และศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 2.40 ตามลําดับ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประเภทของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด พบวากลุมตัวอยางสังกัดสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ มากกว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน กล า วคื อ ร อ ยละ 78.40 เป น กลุ ม ที่ สั ง กั ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและรอยละ 21.60 สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรดวยการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน
(Assumption) สําหรับการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ 4 ขอ ดังนี้ (นงลักษณ
วิรัชชัย. 2542: 25-28 อางอิงจาก Jöreskog ;& Sörbom. 1989: 2 ; Mueller. 1988:18)
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1. การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
ผูวิจัยทําการตรวจสอบลักษณะของการแจกแจงของตัวแปรวาเปนการแจกแจงแบบปกติ
หรื อไม โดยการวิ เคราะหดวยสถิ ติ บรรยาย ไดแ ก ค า เฉลี่ ย (Mean) ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
Deviation) ความเบ (Skewness) และความโดง (Kurtosis)
โดยผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางตอไปนี้
ตาราง 6 คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) คาความเบ (Skewness) และคา
ความโดง (Kurtosis) ของขอมูลที่ไดจากการวัดตัวแปรในการวิจยั
ตัวแปร

Mean

Std. Skewness Kurtosis
Deviation
1. พฤติกรรมการเตรียมการสอน (BEHPR)
4.237
.485
-.689
.628
2. พฤติกรรมการดําเนินการสอน (BEHTE)
4.096
.502
-.413
-.148
3. พฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการสอน (BEHEV) 3.877
.580
-.452
.139
4. การรับรูความสามารถของครูในการเตรียมการสอน
(PTEPR)
4.070
.505
-.183
.179
5. การรับรูความสามารถของครูในการดําเนินการสอน
(PTETE)
3.876
.626
-.251
-.094
6. การรับรูความสามารถของครูในการประเมินผลการ
เรียนการสอน (PTEEV)
3.826
.645
-.447
.702
7. ความพึงพอใจในงานดานบริบท (SATCS)
5.299
.965
-.837
1.000
8. ความพึงพอใจในงานดานความรูสึก (SATAS)
5.648
.918
-1.168 2.009
9. การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ(INFOS) 3.243
.850
-.085
-.301
10. การไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมทีท่ ํางาน
รวมกัน(INFWG)
3.353
.847
-.260
-.155
11. การมีสว นรวมตัดสินใจในงาน(PERPA)
3.313
.939
-.310
-.320
12. ความมีอิสระในการทํางาน(PERJA)
4.288
.678
-1.022 1.700
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ตาราง 6 (ตอ)
ตัวแปร

Mean

13. ความเปนอิสระ(CREIN)
14. ความไมยอมคลอยตาม(CRENO)
15. ความอยากรูอยากเห็น(CREWI)
16. การเปดกวางในการรับประสบการณใหม(CREOP)
17. การมีความยืดหยุน(CREFL)
18. ความกลาที่จะเสี่ยง(CRERI)
19. ความมีสมรรถนะ(CONCO)
20. ความมีระบบระเบียบ(CONOR)
21. การยึดมัน่ ในหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ(CONDU)
22. การมุงความสําเร็จ(CONAC)
23. การมีวินยั ในตนเอง(CONSE)
24. ความสุขมุ รอบคอบ(CONDE)

4.278
4.194
4.283
4.280
4.123
3.892
3.764
3.252
4.041
3.921
3.766
3.670

Std. Skewness
Deviation
.530
-.394
.581
-.373
.571
-.589
.524
-.287
.544
-.093
.702
-.168
.552
.109
.782
-.028
.557
-.197
.601
-.104
.709
-.308
.582
.048

Kurtosis
-.059
-.039
.748
-.377
-.237
-.570
.388
-.004
.327
-.042
.419
.230

จากตาราง 6 พบวาในตัวแปรพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ยพฤติกรรมการสอนดานการเตรียมการสอนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.237 รองลงมาเปน
พฤติกรรมการสอนดานการดําเนินการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.096
และ 3.877 ตามลําดับ สําหรับตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการสอนก็พบผลที่สอดคลองกัน
กลาวคือ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถในการเตรียมการสอนมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.070 รองลงมาเปนการรับรูความสามารถในดานการดําเนินการสอนและดานการประเมินผลการ
เรียนการสอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.876 และ 3.826 ตามลําดับ
สวนตัวแปรความพึงพอใจในงาน พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในงาน
ดานความรูสึกมากกวาดานบริบท โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในงานดานความรูสึกเทากับ 5.648 และ
ดานบริบทเทากับ 5.299
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ในขณะที่ เ มื่ อ พิ จ ารณาตั ว แปรการได รั บ การถ า ยทอดทางสั ง คมในองค ก าร พบว า
กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยการไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการและจากกลุมที่ทํางานรวมกันใกลเคียงกัน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.243 และ 3.353 ตามลําดับ สําหรับตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความมีอิสระในการทํางานมากกวาการมีสวนรวมตัดสินใจในงาน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.288 และ 3.313 ตามลําดับ
ในสวนของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยดานความอยากรู
อยากเห็น การเปดกวางในการรับประสบการณใหมและความเปนอิสระมากกวาดานความไมยอมคลอย
ตาม การมีความยืดหยุนและความกลาที่จะเสี่ยง โดยมีคาเฉลี่ยดานความอยากรูอยากเห็นเทากับ 4.283
ดานการเปดกวางในการรับประสบการณใหมเทากับ 4.280 ดานความเปนอิสระเทากับ 4.278 ดานความ
ไมยอมคลอยตามเทากับ 4.194 ดานการมีความยืดหยุนเทากับ 4.123 และดานความกลาที่จะเสี่ยงเทากับ
3.892 และในตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยการยึดมั่นในหนาที่
และความรับผิดชอบมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.041 รองลงมาคือดานการมุงความสําเร็จ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.921 สําหรับดานการมีวินัยในตนเองและดานความมีสมรรถนะ พบวา มีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.766 และ 3.764 ตามลําดับ สวนดานความสุขุมรอบคอบและความมีระบบระเบียบ
พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.670 และ 3.252 ตามลําดับ
สําหรับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัย พบวา มีคาไมเกิน 1
กลาวคือ มีคาตั้งแต .485 ถึง .965 แสดงวาขอมูลที่ไดมีการกระจายปานกลาง (บุญชม ศรีสะอาด. 2541:
94) และเมื่อพิจารณาคาความเบและความโดง พบวา ตัวแปรทั้งหมดมีคาความเบไมเกิน 2 (คาสูงสุดที่ได
เทากับ -1.168) และมีคาความโดงไมเกิน 10 (คาสูงสุดที่ไดเทากับ 2.009) ซึ่งถือวาเปนคาที่อยูในเกณฑที่
ยอมรับได (Kline. 2005: 50) ดังนั้นผูวิจัยจึงถือวาขอมูลดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะห
ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุตอไป
2. การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
ในการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การตรวจสอบ
ความสัมพันธเชิงเสนตรง โดยใชการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship)
ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลของการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ปรากฏดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง
ตัวแปร
1. พฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ (Lbeh)
2. การรับรูความสามารถของครูใน
การสอน(Lpte)
3. การไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการ(Linf)
4. การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
(Lper)
5. บุคลิกภาพสรางสรรค(Lcre)
6. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
(Lcon)
7. ความพึงพอใจในงาน(Lsat)

Lbeh Lpte

Linf

Lper Lcre Lcon Lsat

1.000
.739** 1.000
.346** .373** 1.000
.251** .278** .365** 1.000
.525** .576** .268** .321** 1.000
.462** .545** .186** .268** .570** 1.000
.274** .280** .559** .444** .283** .251** 1.000

** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
จากตาราง 7 พบวาตัวแปรที่ศึกษาแตละคูมีความสัมพันธทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) อยูระหวาง .186 ถึง .739 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาลักษณะ
ความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพมีความสัมพันธทางบวกมากที่สุดกับตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการ
สอน (r = .739, p < .01) รองลงมาไดแกบุคลิกภาพสรางสรรค (r = .525, p < .01) การตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบ (r = .462 , p < .01) การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ (r = .346 , p < .01) ความ
พึงพอใจในงาน (r = .274 , p < .01) และการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน (r = .251 , p < .01)
ตามลําดับ
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัยที่เปนตัวแปรตน พบวาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู มีคาตั้งแต .186 ถึง .576 ซึ่งเมื่อพิจาณาเกณฑที่วาคาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตนแตละคูที่สูงเกิน 0.6 แสดงวาขอมูลอาจมีปญหาภาวะรวมเสนตรงนั้น จึงอาจกลาวไดวา
ขอมูลนี้ไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรง อยางไรก็ตามพบวาวิธีการนี้ไดผลการตรวจสอบที่ไมชัดเจนนัก ผูวิจัย
จึงไดดําเนินการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชเกณฑอื่นๆ รวมดวย ไดแก การวิเคราะหคา
Tolerance (สัดสวนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไมไดดวยตัวแปรอื่นๆ) และคา Variance Inflation
Factor (VIF) ผลการทดสอบพบวามีคา Tolerance อยูระหวาง .611 ถึง .745 โดยตามเกณฑแลว หากคา
Tolerance ที่มีคา .01 หรือนอยกวาจะเปนคาที่ทําใหเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Norusis. 1995:
485) สวนคา VIF มีคาอยูระหวาง 1.343 ถึง 1.637 โดยตามเกณฑแลวหากคา VIFใกล 10 จะทําใหเกิด
ปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Steven.1996: 77) ดังนั้นจึงสรุปไดวาตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ไมมีปญหารวม
เสนตรงพหุ
3. การตรวจสอบความเปนอิสระ (Independence) ระหวางตัวแปรกับความคลาดเคลื่อน
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการผอนคลายขอตกลงเบื้องตน โดยการยินยอมใหเทอม
ความคลาดเคลื่อนของการวัดมีความสัมพันธกันจึงไมไดตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนขอนี้
4. การวิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ที่มีการวัดขอมูลมากกวา 2ครั้ง การ
วัดตัวแปรตองไมไดรับอิทธิพลจากชวงเวลาที่เหลื่อม (Time lag)
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ไม ไ ด วิ เ คราะห ข อ มู ล อนุ ก รมเวลาจึ ง ไม ต อ งตรวจสอบข อ ตกลง
เบื้องตนขอนี้
จากการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนขางตน จึงพอจะสรุปไดวาขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา
มีความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุตอไป

3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
ของเครื่องมือวัดตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตมากกวา 3 ตัวแปร (Bollen. 1989: 244) โดยในการวิจัยครั้งนี้
มี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรสังเกตบุคลิกภาพสรางสรรคดาน
ความเปนอิสระ ดานความไมยอมคลอยตาม ดานความอยากรูอยากเห็น ดานการเปดกวางในการรับ
ประสบการณใหม ดานการมีความยืดหยุนและดานความกลาที่จะเสี่ยง และตัวแปรการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรสังเกตการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบดานความมีสมรรถนะ ดาน
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ความมีระบบระเบียบ ดานการยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ ดานการมุงความสําเร็จ ดานการมีวินัย
ในตนเองและดานความสุขุมรอบคอบ (คําสั่งการวิเคราะหขอมูลอยูในภาคผนวก ง.)
ผลการวิเคราะหของแตละตัวแปรมีรายละเอียดดังนี้
3.1 คาน้ําหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
ตาราง 8 คาน้าํ หนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
องคประกอบดาน
คาน้ําหนักองคประกอบ
คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
1. ความเปนอิสระ
.71
.50
2. ความไมยอมคลอยตาม
.61
.37
3. ความอยากรูอยากเห็น
.74
.55
4. การเปดกวางในการรับ
ประสบการณใหม
.91
.82
5. การมีความยืดหยุน
.77
.59
6. ความกลาที่จะเสี่ยง
.69
47
2
χ = 5.74, df = 6, P-value = .452; RMSER = .00; SRMR= 0.033; GFI = .98; AGFI = .95; CN =
332.98
ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคครั้งนี้ ผูวิจัยไดให
คาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตบุคลิกภาพสรางสรรคดานความเปนอิสระมีความสัมพันธกับดาน
ความไมยอมคลอยตามและดานความกลาที่จะเสี่ยง และใหคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกต
บุคลิกภาพสรางสรรคดานความกลาที่จะเสี่ยงมีความสัมพันธกับดานการมีความยืดหยุน และจากผลการ
วิเคราะหพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา = 5.74, df = 6, P-value = .452; RMSER = .00; SRMR= 0.033;
GFI = .98; AGFI = .95; CN = 332.98 ซึ่งเมื่อพิจารณาเกณฑที่ผูวิจัยใชในการตรวจสอบในบทที่ 3 จะเห็น
ไดวาแบบจําลองที่สรางขึ้นนี้สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตแตละตัวพบวาตัวแปร
บุคลิกภาพสรางสรรคดานการเปดกวางในการรับประสบการณใหม มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดคือ
เทากับ .91 รองลงมาคือดานการมีความยืดหยุน มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .77 ดานความอยากรู
อยากเห็น มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .74 ดานความเปนอิสระ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .71
ดานความกลาที่จะเสี่ยง มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .69 และดานความไมยอมคลอยตาม มีคา
น้ําหนักองคประกอบเทากับ .61
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงระหวางตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคดานตางๆ
กับองคประกอบรวม พบวา องคประกอบรวมบุคลิกภาพสรางสรรคสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
บุคลิกภาพสรางสรรคดานการเปดกวางในการรับประสบการณใหม รอยละ 82 ซึ่งเปนคาที่มากที่สุด
รองลงมาเปนบุคลิกภาพสรางสรรคดานการมีความยืดหยุน ดานความอยากรูอยากเห็น ดานความเปนอิสระ
ดานความกลาที่จะเสี่ยงและดานความไมยอมคลอยตาม ซึ่งพบวาองคประกอบรวมบุคลิกภาพสรางสรรค
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตตางๆ ไดรอยละ 59, 55, 50, 47 และ37 ตามลําดับ
จากการวิเคราะหคาที่ไดพบวาองคประกอบบุคลิกภาพสรางสรรคทั้ง 6 ดาน รวมกัน
อธิบายบุคลิกภาพสรางสรรค ดังนั้นจึงสรุปไดวาบุคลิกภาพสรางสรรคทั้ง 6 ดาน มีองคประกอบรวมกัน
3.2 คาน้ําหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรการตระหนักในหนาทีร่ ับผิดชอบ
ตาราง 9 คาน้ําหนักองคประกอบและคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
องคประกอบดาน
คาน้ําหนักองคประกอบ คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
1. ความมีสมรรถนะ
.74
.54
2. ความมีระบบระเบียบ
.39
.15
3. การยึดมั่นในหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
.75
.57
4. การมุงความสําเร็จ
.88
.77
5. การมีวนิ ัยในตนเอง
.77
.59
6. ความสุขมุ รอบคอบ
.64
.41
2
χ = 10.80, df = 9, P-value = .290; RMSER = .04; SRMR= 0.033; GFI = .97; AGFI = .93; CN =
225.80
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จากผลการวิเคราะหพบวาคาไค-สแควร (χ2) มีคา = 10.80, df = 9, P-value =
.290; RMSER = .04; SRMR= 0.033; GFI = .97; AGFI = .93; CN = 225.80 ซึ่งเมื่อพิจารณาเกณฑที่
ผูวิจัยใชในการตรวจสอบในบทที่ 3 จะเห็นไดวาแบบจําลองที่สรางขึ้นนี้สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตแตละตัวพบวาตัวแปร
การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบดานการมุงความสํ าเร็จ มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดคือเทากับ .88
รองลงมาคือดานการมีวินัยในตนเอง มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .77 ดานการยึดมั่นในหนาที่และ
ความรับผิดชอบ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .75 ดานความมีสมรรถนะ มีคาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ .74 ดานความสุขุมรอบคอบ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .64 และดานความมีระบบระเบียบ
มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .39
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงระหวางตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
ดานตางๆ กับองคประกอบรวม พบวา องคประกอบรวมการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบดานการมุงความสําเร็จ รอยละ 77 ซึ่งเปนคาที่มาก
ที่สุด รองลงมาเปนการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบดานการมีวินัยในตนเอง ดานการยึดมั่นในหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ดานความมีสมรรถนะ ดานความสุขุมรอบคอบและดานความมีระบบระเบียบ ซึ่งพบวา
องคประกอบรวมการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตตางๆ
ไดรอยละ 59, 57, 54, 41 และ15 ตามลําดับ
จากการวิเคราะหคาที่ไดพบวาองคประกอบการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบทั้ง 6 ดาน
รวมกันอธิบายการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึงสรุปไดวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบทั้ง 6
ดาน มีองคประกอบรวมกัน

4. การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอตามสมมติฐานในการวิจัย ซึ่งแบง
ออกเปน 2 สวน สวนแรกจะเปนผลการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของอาจารย ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร ตาม
ความมุงหมายเฉพาะของการวิจัยขอที่ 1 และ 2 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1-4 และสวนที่สองจะเปน
ผลการทดสอบอิทธิพลรวมระหวา งปจจัยลักษณะสถานการณกับปจจัยดานจิตลักษณะเดิมที่มีผลตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามความมุงหมายเฉพาะ
ของการวิจัยขอที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 5-8
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โดยในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
การวิ เคราะห ค วามสัม พัน ธ โ ครงสร า งเชิ ง สาเหตุ ห รือ การวิ เ คราะห โมเดลลิ ส เรล (Linear
Structural Relationship Model: LISREL) เปนการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรใน
แบบจํ า ลอง โดยการหาขนาดอิ ท ธิ พ ลที่ ป รากฏในความสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง สาเหตุ แ ละทดสอบว า
แบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการ
วิจัยเปนอันดับแรก และเมื่อพบวาแบบจําลองไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษผูวิจัยก็ไดดําเนินการปรับ
แบบจําลอง โดยในการปรับแบบจําลองครั้งนี้ไดดําเนินการปรับบนพื้นฐานของรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม
ตลอดจนไดพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งได
อาศัยดัชนีการปรับ (Modification indices) จากผลการวิเคราะหมาเปนขอมูลประกอบในการปรับแบบจําลอง
ผลจากการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรตามกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจัย ซึ่งผูวจิ ัยไดศึกษาตัวแปรที่สําคัญที่พบวาสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลจาก
แนวคิดทฤษฎีตางๆ ดังนี้คือ แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ ไดแก ตัวแปรการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบ แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค ไดแก ตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค ซึ่งตัวแปรจากทั้งสอง
แนวคิดนี้ถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะเดิมของบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
ไดแก ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุจากงาน
ได แ ก ตั ว แปรการรั บ รู ถึ ง การควบคุ ม ในการทํ า งาน ซึ่ งตั วแปรจากทั้ งสองแนวคิ ดนี้ ถื อว าเป นตั วแปร
สถานการณในการทํางาน โดยมีตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงานที่
ถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณของบุคคลเปนตัวแปรคั่นกลางนั้น ไดคาสถิติดังนี้ คาไค-สแควร
(χ2) มีคา = 989.10, df = 235, P-value = .000; คา RMSEA = .080; คา SRMR = .057; คา GFI = .86;
คา AGFI = .82; คา CN = 155 เมื่อพิจารณาคาสถิติตามเกณฑที่ใชในการพิจารณาความสอดคลอง
โดยรวม แสดงใหเห็นวาแบบจําลองตามสมมติฐานไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (ผลการทดสอบ
ความสอดคลองของแบบจําลองตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัยไดนําเสนอไวในภาคผนวก จ.)
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อย า งไรก็ ต ามการที่ แ บบจํ า ลองไม ส อดคลอ งกั บ ข อ มูล เชิ ง ประจั ก ษ นั้ น โจเรสคอร กและ
ซอรบอม (Jöreskog;& Sörbom. 1989: 251-253) ไดอธิบายไววาแบบจําลองเริ่มแรกอาจจะไมสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจะตองทําการปรับแบบจําลองใหสอดคลองเหมาะสมกับขอมูล โดยในการปรับ
แบบจําลองจะตองเปนไปตามแนวทางของทฤษฏีและมีความเที่ยงตรง ซึ่งในการวิเคราะหแบบจําลองเพื่อ
คนหาแบบจําลองที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Modification searches) นั้นสามารถใชเกณฑการ
พิจารณาจากคาที (t) ซึ่งเปนอิทธิพลของตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อคาทีมากกวาหรือเทากับ 1.96
และการพิจารณาความสอดคลองโดยรวม (Overall fit) ซึ่งไดเสนอเกณฑการพิจารณาไวในบทที่ 3 แลว
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดดําเนินการปรับแบบจําลองโดยพิจารณาความเปนไปไดในทางทฤษฎี
และสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรไดอยางสมเหตุสมผล
ในการปรับแบบจําลองครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการปรับแบบจําลองโดยเริ่มจากการตัดเสนอิทธิพล
ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรภายนอกแฝงออกจากแบบจําลอง ไดแก เสนอิทธิพลของตัวแปรการ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบที่สงไปตัวแปรพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจในงาน
เสนอิทธิพลของการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานที่สงไป
ตัวแปรพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาดั ชนีการปรับพบวามี ขอเสนอแนะใหโยงเสน อิทธิพลจากตัวแปร
บุคลิกภาพสรางสรรคไปยังตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการสอน ซึ่งเมื่อพิจารณาความเปนไปได
ทางทฤษฎี ก็ พบว าสามารถอธิบายความสัมพั นธ ระหวา งตัว แปรไดอยา งสมเหตุ สมผล เนื่ องจากการ
ดําเนินการดังกลาวนั้นพบวาสอดคลองตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 2000: 212) ที่วาบุคคลจะ
สามารถพัฒนาการรับรูความสมรรถนะหรือความสามารถของตนไดจากการมีประสบการณที่เคยประสบ
ความสําเร็จมากอน (Mastery experiences) และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของผูที่มีความสรางสรรคก็พบวา
ผูที่มีความสรางสรรคจะเปนผูที่มีความบากบั่นอยางที่สุดที่จะทํางานที่ยากและคอนขางสลับซับซอนใหสําเร็จ
จนได (อารี พันธมณี. 2545ก: 15 citing Starkweather: 1962) นั่นคือ ผูที่มีความสรางสรรคนาจะเปนผูที่มี
ประสบการณที่เคยประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงมีความสมเหตุสมผลที่วาตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
นาจะมีอิทธิพลตอตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการสอน
อยางไรก็ตามเมื่อผูวิจัยดําเนินการโยงเสนอิทธิพลจากตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคไปยัง
ตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการสอน พบวามีผลทําใหเสนอิทธิพลจากตัวแปรบุคลิกภาพ
สร า งสรรค ไปยั งตั ว แปรพฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ประสิ ทธิ ภาพไม มี นั ย สํ า คั ญทางสถิ ติ ซึ่ งเมื่ อผูวิ จั ย
พิจารณาถึงขนาดอิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคที่สงไปยังตัวแปรพฤติกรรมการสอนอยางมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพและตั ว แปรการรั บ รู ค วามสามารถของครู ใ นการสอน พบว า ขนาดอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปร
บุคลิกภาพสรางสรรคที่สงไปยังตัวแปรพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเทากับ .06 ในขณะที่
ขนาดอิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคที่สงไปยังตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการสอน มี
คาเทากับ .27
นอกจากนี้เมื่อพิ จารณาคาสั มประสิทธิ์ สหสัมพั นธ ระหวางตัวแปรบุ คลิ กภาพสรางสรรค กั บ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
กั บการรับ รูค วามสามารถของครู ใ นการสอน พบว า ค า สั ม ประสิท ธิ์ สหสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรบุ คลิ ก ภาพ
สรางสรรคกับพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเทากับ .53 สวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคกับการรับรูความสามารถของครูในการสอน มีคาเทากับ .58 ดังนั้น
จากการพิจารณาทั้งคาขนาดอิทธิพลและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธผูวิจัยจึงเห็นวาตัวแปรบุคลิกภาพ
สรางสรรคนาจะมีอิทธิพลตอตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการสอนมากกวาตัวแปรพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดพิจารณาใหตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรู
ความสามารถของครูในการสอนและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการปรับแบบจําลองโดยยอมผอนคลายใหความคลาดเคลื่อนในการ
วัดมีความสัมพันธกัน จนกระทั่งไมพบคําแนะนําของโปรแกรมเกี่ยวกับคาสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (คําสั่งการวิเคราะหไดเสนอไวในภาคผนวก ง.)
ผลการทดสอบความสอดคล อ งของแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เชิ ง สาเหตุ ข อง
พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของอาจารย ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร ห ลั ง จากที่ ใ ห ค วาม
คลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธกัน เปนดังนี้
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ภาพประกอบ 3 แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร หลังจากที่ใหความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธกนั
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จากภาพประกอบ 3 ผลการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิ ง สาเหตุข องพฤติ กรรมการสอนอย า งมี ป ระสิท ธิ ภาพของอาจารยส าขาวิ ช าวิ ศวกรรมศาสตร ตาม
สมมติฐานขอที่ 1-4 และไดปรับแบบจําลองแลวซึ่งเปนแบบจําลองที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
เสนอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งคาการทดสอบความสอดคลองอยูในเกณฑ
ยอมรับไดทุกคา กลาวคือ 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
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งอิ ท ธิ พลทางตรงและทางอ อ มพบว า ตั ว แปรในกลุ ม จิ ตลั ก ษณะเดิม ของ
อาจารย ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร ได แ ก ตั ว แปรการตระหนั ก ในหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและตั ว แปร
บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .45 และ .27 ตามลําดับ และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผาน
การรับรูความสามารถของครูในการสอน
ในขณะที่ตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ไดแก ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานพบวาทั้ง
สองตัวแปรมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ.74 และ .21
ตามลํ า ดั บ และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ า นความพึ ง พอใจ
ในงาน นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูค วามสามารถ
ของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .10 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน
สําหรับตัวแปรในกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก การรับรูความสามารถของครูในการ
สอนและความพึงพอใจในงาน พบวาทั้งสองตัวแปรมีอิทธิพลคั่นกลางระหวางตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
และตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานกับพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร นอกจากนี้ยังพบวาการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .81และ .09
ตามลําดับ
โดยคาอิทธิพลทางตรงและทางออมเปนดังนี้
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง(Direct effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects: IE)
อิทธิพลรวม (Total effects : TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2)

ตัวแปรสาเหตุ

1.กลุมจิตลักษณะเดิม
1.1 การตระหนักในหนาที่รบั ผิดชอบ
(Lcon)
1.2 บุคลิกภาพสรางสรรค (Lcre)
2.กลุมสถานการณในการทํางาน
2.1 การไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการ (Linf)
2.2 การรับรูถงึ การควบคุมในการทํางาน
(Lper)
3. กลุมจิตลักษณะตามสถานการณ
3.1 การรับรูความสามารถของครูในการ
สอน (Lpte)
3.2 ความพึงพอใจในงาน (Lsat)
R2

ตัวแปรผล
ความพึงพอใจ
การรับรู
พฤติกรรมการ
ในงาน (Lsat)
ความสามารถ
สอนอยางมี
ของครูใน
ประสิทธิภาพ
การสอน (Lpte)
(Lbeh)
DE IE TE DE IE TE DE IE TE

-

-

-

.45
.27

-

.45
.27

-

.36 .36
.22 .22

.74

-

.74

-

-

-

-

.07 .07

.21

-

.21 .10

-

.10

-

.10 .10

-

.80

.53

-

.81
.09

- .81
- .09
.70

-

-
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จากตาราง 10 พบวาเมื่อพิจารณาขนาดและทิศทางอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุตอตัวแปรผล
พบวา ตัวแปรสาเหตุทุกตัวมีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรผล โดยแตละกลุมตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลตอ
ตัวแปรผล ดังนี้
1 ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
1.1 การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของ
ครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .45 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .36
1.2 บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของครูในการสอน
โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .27 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .22
2 ตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
2.1 การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจใน
งาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .74 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .07
2.2 การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน
และการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .21 และ .10 ตามลําดับ
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงานและการรับรู
ความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .10
3 ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะตามสถานการณของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
3.1 การรับรูความสามารถของครูในการสอนมีอิทธิพลคั่นกลางระหวางการตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบ บุคลิกภาพสรางสรรคและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานกับพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ และยังพบวาการรับรูความสามารถของครูในการสอนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .81
3.2 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลคั่นกลางระหวางการไดรับการถายทอดทางสังคม
ในการทํางานและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานกับพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และยัง
พบวาความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิ ภาพ โดยมีค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .09
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สํ า หรั บค า สั มประสิ ทธิ์ ส หสัม พั น ธ เชิ งพหุ ย กกํ า ลั งสอง พบว า ความพึ ง พอใจในงานมีค า
เทากับ .80 แสดงวารอยละ 80 ของความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานสามารถอธิบายไดดวยการ
ไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน สวนการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอนพบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองเทากับ .53 แสดงวารอยละ 53 ของ
ความแปรปรวนของการรับรูความสามารถของครูในการสอนสามารถอธิบายไดดวยการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบ บุคลิกภาพสรางสรรคและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน ขณะที่พฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองเทากับ .70 แสดงวารอยละ 70 ของความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสามารถอธิบายไดดวยแบบจําลองนี้
4.2 การทดสอบอิทธิพลรวมระหวางปจจัยดานจิตลักษณะเดิมกับสถานการณในการ
ทํางานที่มีตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยไดพัฒนาแบบจําลองตาม
รูปแบบปฏิสัมพันธนิยมซึ่งเนนการอธิบายพฤติกรรมโดยพิจารณาจากทั้งลักษณะของสถานการณ จิตลักษณะ
เดิมของผูกระทํา จิตลักษณะตามสถานการณและจิตลักษณะเดิมของผูกระทํารวมกับลักษณะของสถานการณ
(งามตา วนินทานนท. 2546: 5; ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2546: 2) ดังนั้นนอกจากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ในกลุมจิตลักษณะเดิมและตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวา
สงผลตอจิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรอยางไรแลว ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและ
สถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวารวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือไมรวมดวย
โดยผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Gamma Coefficients) เพื่อทดสอบอิทธิพลรวม
ระหว างป จ จั ย ด า นจิ ตลั ก ษณะเดิ ม กั บ สถานการณ ใ นการทํ า งานที่ มี ต อ พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ สามารถนําเสนอในรูปแบบของตารางไดดังนี้
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ตาราง 11 การประมาณคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานและคาสถิติที
ตัวแปร
1. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
2. บุคลิกภาพสรางสรรค
3. การไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการ
4. การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
5. การรับรูความสามารถของครูในการสอน
6. ความพึงพอใจในงาน
7.ปฏิสัมพันธระหวางการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบกับการไดรับการถายทอดทาง
สังคมในองคการ
8.ปฏิสัมพันธระหวางการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบกับการรับรูถึงการควบคุมใน
การทํางาน
9.ปฏิสัมพันธระหวางบุคลิกภาพสรางสรรค
กับการไดรบั การถายทอดทางสังคมใน
องคการ
10. ปฏิสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ
สรางสรรคกับการรับรูถึงการควบคุมใน
การทํางาน
คาคงที่ (Intercept)
* มีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05

คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล
- 0.3150
+0.4380*
+0.0483

คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
0.1950
0.1520
0.0523

คาสถิติที
-1.6130
+3.1750
+0.9240

- 0.1340
+1.1820*
+0.0487
-0.0286

0.0719
0.0529
0.0252
0.0574

-1.8610
+22.3400
+1.9330
-0.4990

+0.0426

0.0868

+0.4910

-0.0721

0.0474

-1.5200

+0.1420*

0.0690

+2.0640

- 0.1180

0.1270

-0.9320
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จากตาราง 6 สามารถสรุปผลการทดสอบอิทธิพลรวมระหวางปจจัยดานจิตลักษณะเดิมกับ
สถานการณ ใ นการทํ า งานที่ มี ต อ พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของอาจารย ส าขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตรไดวา มีอิทธิพลรวมระหวางปจจัยดานจิตลักษณะเดิมกับสถานการณในการทํางานของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 1 คู ไดแก อิทธิพลรวม
ระหวางบุคลิกภาพสรางสรรคกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
ดังนั้นผูวิจยั จึงสรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยดังนี้
จากสมมติฐาน 1 ที่วา “การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจ
ในงาน” ผลการทดสอบพบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .45 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .36
จึงสนับสนุนสมมติฐาน 1 เพียงบางสวน
จากสมมติฐาน 2 ที่วา “บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของครู
ในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .27 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .22 จึงไม
สนับสนุนสมมติฐาน 2
จากสมมติฐาน 3 ที่วา “การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงและมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน” ผลการทดสอบ
พบวา การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .74 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความ
พึงพอใจในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .07 จึงสนับสนุนสมมติฐาน 3 เพียงบางสวน
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จากสมมติฐาน 4 ที่วา “การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความ
พึงพอใจในงาน” ผลการทดสอบพบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอความ
พึงพอใจในงานและการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .21 และ
.10 ตามลําดับ และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน
และการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .10 จึงสนับสนุน
สมมติฐาน 4 เพียงบางสวน
จากสมมติฐาน 5 ที่วา “การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอด
ทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาการตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบไมมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 5
จากสมมติฐาน 6 ที่วา “การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุม
ในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบไมมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
จึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 6
จากสมมติฐาน 7 ที่วา “บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคม
ในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคไมมี
อิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จึง
ไมสนับสนุนสมมติฐาน 7
จากสมมติฐาน 8 ที่วา “บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพล
รว มกั บ การรั บรู ถึงการควบคุ ม ในการทํ างานต อพฤติ กรรมการสอนอย า งมีป ระสิท ธิภ าพ จึ งสนั บสนุ น
สมมติฐาน 8

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ
ในบทนี้ผูวิจยั ไดนําเสนอภาพรวมของการวิจัยเรื่องอิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณในการ
ทํางานที่สงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามลําดับ
ตอไปนี้
1. บทยอของการวิจยั ซึ่งประกอบดวย ความมุงหมายของการวิจัย สมมติฐานการวิจัยและ
วิธีดําเนินการวิจัย
2. สรุปผลการวิจัย
3. อภิปรายผล
4. ขอเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.บทยอของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้มีความมุงหมายของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม โดยมีความมุงหมายเฉพาะ
ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่ อศึ ก ษาอิ ท ธิ พลของตั ว แปรในกลุ มจิ ตลั ก ษณะเดิ ม ของอาจารย ส าขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตรวาสงผลตอจิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของ
อาจารยหรือไม อยางไร
2.เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรในกลุ ม สถานการณ ใ นการทํ า งานของอาจารย
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร ว า ส ง ผลต อ จิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ แ ละพฤติ ก รรมการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพของอาจารยหรือไม อยางไร
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3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณในการทํางาน
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวารวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของ
อาจารยหรือไม อยางไร
สมมติฐานการวิจัย
แบบจําลองสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมี
สมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ดังนี้
1. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงาน
2. บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3. การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน
4. การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอทิ ธิพลทางตรงและมีอทิ ธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงาน
5. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคม
ในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
6. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
7. บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
8. บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คืออาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ และมีประสบการณ
ในการสอนอยางนอย 1 ปการศึกษา การคัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีสุมสองขั้นตอน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน
500 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 7ตอน ตอนที่ 1
เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2-7 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ แบบสอบถามการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอน แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน แบบสอบถามการไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการ แบบสอบถามการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน แบบสอบถามบุคลิกภาพสรางสรรคและ
แบบสอบถามการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ โดยแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีคาอํานาจจําแนก
จากการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม ระหวาง .3126 - .8195 และมี
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับระหวาง .7573 - .9398
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS/PC
for Windows version 10.00) ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ใชใน
การศึกษา ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คา
Tolerance คา Variance Inflation Factor (VIF) และคาสถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ ใชโปรแกรม
LISREL version 8.72 ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของ
เครื่องมือวัดตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคและการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ และการวิเคราะหแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Structural equation models for latent variable)
เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ รวมถึงไดใชโปรแกรม
PRELIS2 และ SIMPLIS ซึ่งเปนโปรแกรมยอยของโปรแกรม LISREL version 8.72 ในการวิเคราะหปฏิสัมพันธ
ของตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตเปนตัวแปรตอเนื่อง (Latent variable interaction modeling with continuous
observed variables) เพื่อตรวจสอบอิทธิพลรวมระหวางปจจัยจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับปจจัยลักษณะของ
สถานการณ

132

2. สรุปผลการวิจัย
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมมาเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและไดศึกษาตัวแปรที่สําคัญที่พบวาสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคลจากแนวคิด
ทฤษฎีตางๆ ดั งนี้คือ แนวคิ ดเกี่ยวกับบุคลิกภาพห าองคประกอบ ไดแก ตัวแปรการตระหนัก ในหนา ที่
รับผิดชอบ แนวคิดเกี่ยวกับความสรางสรรค ไดแก ตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค ซึ่งตัวแปรจากทั้งสอง
แนวคิดนี้ถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะเดิมของบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
ไดแก ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดที่มีสาเหตุจากงาน
ได แ ก ตั ว แปรการรั บ รู ถึ ง การควบคุ ม ในการทํ า งาน ซึ่ งตั วแปรจากทั้ งสองแนวคิ ดนี้ ถื อว าเป นตั วแปร
สถานการณในการทํางาน โดยมีตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงานที่
ถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณของบุคคลเปนตัวแปรคั่นกลาง ไดผลการวิจัยดังนี้
1. แบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหลังจากการปรับแบบจําลองแลว พบวา เสนอิทธิพลมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร และมีคาการทดสอบความสอดคลองอยูในเกณฑยอมรับได
ทุกคา กลาวคือ 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 แสดงวาแบบจําลองมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ขอคนพบแสดงใหเห็นวาตัวแปรภายนอกแฝงที่ศึกษา ไดแก การตระหนัก
ในหนาที่รับผิดชอบ บุคลิกภาพสรางสรรค การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรภายในแฝง ไดแก การรับรูความสามารถ
ของครู ในการสอน ความพึ งพอใจในงานและพฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยตั ว แปรใน
แบบจําลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรภายในแฝงแตละตัวไดรอยละ 53, 80 และ 70
ตามลําดับ
2. การพิจารณาอิทธิพลรวม (Total effects) พบวา ตัวแปรที่สงผลมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ คือ การรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .81 รองลงมาคือ การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ บุคลิกภาพสรางสรรค การ
รับรูถงึ การควบคุมในการทํางาน ความพึงพอใจในงานและการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ โดย
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .36, .22, .10, .09,และ.07 ตามลําดับ
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3. การพิจารณาขนาดและทิศทางอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุตอตัวแปรผล พบวา ตัวแปร
สาเหตุทุกตัวมีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรผล โดยแตละกลุมตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลตอตัวแปรผล ดังนี้
3.1 ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
3.1.1 การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของ
ครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .45 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .36
3.1.2 บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของครูในการ
สอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .27 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .22
3.2 ตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
3.2.1 การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจ
ในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .74 และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .07
3.2.2 การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน
และการรับรูความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .21 และ .10 ตามลําดับ
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงานและการรับรู
ความสามารถของครูในการสอน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .10
3.3 ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะตามสถานการณของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
3.3.1 การรับรูความสามารถของครูในการสอนมีอิทธิพลคั่นกลางระหวางการตระหนัก
ในหนาที่รับผิดชอบ บุคลิกภาพสรางสรรคและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานกับพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ และยังพบวาการรับรูความสามารถของครูในการสอนมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .81
3.3.2 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลคั่นกลางระหวางการไดรับการถายทอดทาง
สังคมในการทํางานและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานกับพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และยังพบวาความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .09
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อีกทั้งในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยไดพัฒนาแบบจําลองตามรูปแบบปฏิสัมพันธนิยมซึ่งเนน
การอธิบายพฤติกรรมโดยพิจารณาจากทั้งจิตลักษณะเดิมของผูกระทํา ลักษณะของสถานการณ จิตลักษณะ
ตามสถานการณ และจิตลักษณะเดิมของผูกระทํารวมกับลักษณะของสถานการณ (งามตา วนินทานนท.
2546: 5; ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2546: 2) ดังนั้นนอกจากการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
และตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวาสงผลตอจิตลักษณะ
ตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรอยางไร
แลว ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมและสถานการณในการทํางานของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรวารวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรหรือไมรวมดวย ซึ่งในการพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
และสถานการณในการทํางานที่รว มกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยา งมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร พบวามีอิทธิพลรวมระหวางตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคกับการรับรูถึงการ
ควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
จากผลการวิจัยที่ไดสามารถสนับสนุนไดวารูปแบบปฏิสัมพันธนิยมมีความเหมาะสมในการนํามา
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่ออธิบายสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร โดยพบวาพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรเปนผลมาจากจิตลักษณะเดิม ไดแก การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบุคลิกภาพ
สรางสรรค ลักษณะของสถานการณในการทํางาน ไดแก การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและ
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน จิตลักษณะตามสถานการณหรือเรียกวาปฏิสัมพันธแบบในตน ไดแก
การรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในการทํางาน และจิตลักษณะเดิมรวมกับ
สถานการณในการทํางานที่เรียกวาปฏิสัมพันธแบบกลไก ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางบุคลิกภาพสรางสรรค
กับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
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3. อภิปรายผล
ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้กอใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการอธิบายพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ผูวิจัยจะอภิปรายผลการวิจัย โดยจําแนก
ประเด็นตามความมุงหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้
1. อิทธิพลของตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิมของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่มีตอ
จิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 ตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
จากสมมติ ฐ าน 1 ที่ ว า “การตระหนั กในหน าที่ รับผิดชอบมี อิทธิ พลทางตรงและมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน
และความพึงพอใจในงาน” ผลการทดสอบพบวา การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน จะเห็นวาผลการ
ทดสอบสวนหนึ่งไมสนับสนุนสมมติฐานคือ ไมพบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน ดังนั้นจึงสนับสนุน
สมมติฐาน 1 เพียงบางสวน อยางไรก็ตาม ผลที่ไดชี้ใหเห็นวายิ่งอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรับรูวา
ตนเองมีความสามารถในการสอนมากเทาใด ยิ่งจะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันยิ่งอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบสูงก็จะยิ่งทําใหรับรู
วาตนเองมีความสามารถในการสอนสูงขึ้นดวย
ซึ่งการที่ผลการทดสอบชี้ใหเห็นวายิ่งอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเอง
มีความสามารถในการสอนมากเทาใด ยิ่งจะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น
พบวาสอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของครูของแชนเนนโมแรน; ฮอย; และฮอย (Tschannen-Moran ; Woolfolk Hoy ; & Hoy. 1998 : 202-248) ที่พบวา การรับรู
ความสามารถของครูจะมีผลตอความพยายาม การตั้งเปาหมายและระดับความมุงมั่นปรารถนาที่ครูจะ
ทุมเทในการสอน โดยพบวาครูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีลักษณะที่สําคัญคือเปดกวางใน
การรับแนวคิดใหมๆ และมุงมั่นที่จะทดลองเพื่อแสวงหาวิธีการใหมๆ ที่ดีที่จะชวยตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนไดดีขึ้น (Berman; et al. 1977 ; Guskey. 1988 ; Stein ; & Wang. 1988) ใหความสําคัญกับ
ทั้งการวางแผนและการจัดระบบการเรียนการสอน (Allinder. 1994) นอกจากนี้การรับรูความสามารถของ
ครูยังมีอิทธิพลตอความคงทนในการใชความพยายามเมื่อตองเผชิญกับสิ่งที่ทําใหเกิดความยากลําบาก
และความสามารถที่จะปรับตัวสูสภาพเดิมไดงายเมื่อประสบกับความลมเหลวและที่สําคัญพบวาครูที่รับรู

136
ความสามารถของตนจะมีความกระตือรือรนในการสอน (Allinder. 1994 ; Guskey. 1984 ; Hall; Burley;
Villeme; & Brockmeier. 1992) มีความยึดมั่นผูกพันตอการสอน (Coladarci. 1992; Evans; & Tribble.
1986; Trentham; et al. 1985) และเขาสอนอยางสม่ําเสมอ (Burley; et al. 1991 ; Glickman;&
Tamashiro. 1982)
นอกจากนี้ จ ากผลการทดสอบที่ ว า ยิ่ ง อาจารย ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร มี ก าร
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบสูงก็จะยิ่งทําใหรับรูวาตนเองมีความสามารถในการสอนสูงขึ้นดวยนั้น ก็พบวา
สอดคลองกับการสังเคราะหงานวิจัยโดยการวิเคราะหเมตตาของจัดจและอัลไลส (Judge ; & Ilies. 2002 :
797-807) อีกทั้งจากการศึกษาที่ผานมายังพบวานอกจากการรับรูความสามารถของตนจะมีความสัมพันธ
กั บ การตระหนั ก ในหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบแล ว การรั บ รู ค วามสามารถของตนยั งมี อิ ทธิ พ ลคั่ น กลางระหว า ง
ความสัมพันธของการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบกับการปฏิบัติงานของบุคคลรวมดวย (Mitchell ; &
Daniels. 2003: 229 citing Chen ; Casper ; & Cortina. 1999 ; Barrick ; Stewart ; & Piotrowski.
2002: 43-51) ดังนั้นจึงมีความสมเหตุสมผลที่วาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบนาจะมีอิทธิพลทางตรง
ต อ การรั บ รู ค วามสามารถของครู ใ นการสอนและมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
อยางไรก็ตามแมวาผลการวิจัยที่ไดจะไมสนับสนุนสมมติฐานที่วาการตระหนักใน
หนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน ซึ่ง
ขัดแยงกับการสังเคราะหงานวิจัยโดยการวิเคราะหเมตตาที่ผานมาของจัดจ เฮลเลอรและ เมานท (Judge ;
Heller;& Mount. 2002) ที่พบวาองคประกอบบุคลิกภาพดานการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพล
ทางตรงตอความพึงพอใจที่มีตองานโดยรวมของบุคคล แตผลการวิจัยครั้งนี้ก็ทําใหไดขอคนพบใหมวา
ความพึงพอใจในงานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรนั้นไมไดรับอิทธิพลโดยตรงจากการตระหนัก
ในหนาที่รับผิดชอบซึ่งถือวาเปนจิตลักษณะเดิมของบุคคลแตเปนผลมาจากลักษณะของสถานการณในการ
ทํางาน อาทิ การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน (สําหรับ
ประเด็ น นี้ จ ะได อภิ ป รายในหั ว ข อ ถั ด ไป)
ผลที่ ไ ด นั บ ว า สอดคล อ งตามธรรมชาติ ข องสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร ทั้งนี้เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรถือวาเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งซึ่งจะเนนขอมูล
เชิงประจักษที่สามารถวัดไดสังเกตได มีความเปนรูปธรรมมากกวาสิ่งที่เปนนามธรรม ดังนั้นจึงมีความ
เปนไปไดวาความพึงพอใจในงานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจะเปนผลมาจากสถานการณใน
การทํางานที่สามารถสังเกตเห็นไดมากกวาเกิดมาจากบุคลิกลักษณะภายในของตนเอง
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1.2 ตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
จากสมมติฐาน 2 ที่วา “บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 2 กลาวคือ
การที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเปนผูที่มีบุคลิกภาพสรางสรรคมากนอยเพียงใดไมมีอิทธิพล
โดยตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตามแมจะไมพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ แตผลการวิจัยครั้งนี้ก็ทําใหไดขอคนพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน นั่นคือ การที่อาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีลักษณะบุคลิกภาพสรางสรรคสูงจะสงผลใหมีการรับรูความสามารถในการสอน
สูงขึ้นและการที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีการรับรูความสามารถในการสอนยิ่งสูงก็จะยิ่งทําใหมี
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย
จากขอคนพบดังกลาวพบวาสอดคลองกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 2000:
212) ที่ ว า บุ ค คลจะสามารถพั ฒ นาการรั บ รู ค วามสมรรถนะหรื อ ความสามารถของตนได จ ากการมี
ประสบการณที่เคยประสบความสําเร็จมากอน และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของผูที่มีความสรางสรรคก็พบวา
ผูที่มีความสรางสรรคจะเปนผูที่มีความบากบั่นอยางที่สุดที่จะทํางานที่ยากและคอนขางสลับซับซอนใหสําเร็จ
จนได (อารี พันธมณี. 2545ก: 15 citing Starkweather: 1962) นอกจากนี้ยังพบวาครูผูสอนที่มีความ
สรางสรรคจะเปนผูที่มีความคิดแปลกใหม สามารถคิดในสิ่งที่แตกตางและไมซ้ํากับความคิดเดิมหรือของ
คนอื่น มีความกลาที่จะทดลองหรือเลนกับความคิดใหมๆ ของตน มีความยืดหยุนทั้งการคิดและการกระทํา
ไมยึดมั่นอยูกับความคิดหรือติดอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนเกินไป สามารถเปลี่ยนความคิดของตนเอง
และยอมรับความคิดของผูอื่นไดเมื่อพบวาความคิดของตนเปนสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสม พอใจและทํางาน
หรือทดลองความคิดของตนโดยไมไดหวังสินจางหรือรางวัลเปนผลตอบแทน แตจะมีความสุขและความ
พอใจของตนเปนรางวัล ดังนั้นหากเกิดความลมเหลวขึ้นจึงไมใชสิ่งที่ครูจะยอทอหรือเลิกลม กลับจะยั่วยุ
และทาทายใหครูฝาฟนอุปสรรคไปจนเกิดความสําเร็จ (อารี พันธมณี. 2545ข: 17) นั่นคือ ผูที่มีความ
สร า งสรรค น า จะเป น ผู ที่ มี ประสบการณ ที่ เ คยประสบความสํ าเร็ จ ดั งนั้ น จึ งมี ค วามสมเหตุ ส มผลที่ ว า
บุคลิกภาพสรางสรรคนาจะมีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของครูในการสอนและมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
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2. อิทธิพลของตัวแปรในกลุมสถานการณในการทํางานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ที่มีตอจิตลักษณะตามสถานการณและพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
จากสมมติฐาน 3 ที่วา “การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางตรง
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน” ผลการ
ทดสอบพบวา การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน จะเห็นวาผลการทดสอบสวนหนึ่งไมสนับสนุนสมมติฐานคือ ไม
พบว า การได รั บ การถ า ยทอดทางสั ง คมในองค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐาน 3 เพียงบางสวน อยางไรก็ตาม ผลการทดสอบชี้ใหเห็นวายิ่ง
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีความพึงพอใจในงานมากเทาใด ยิ่งจะทําใหมีพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะเดียวกันยิ่งอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดรับการถายทอดทาง
สังคมในองคการสูงก็จะยิ่งทําใหเกิดความพึงพอใจในงานสูงขึ้นดวย
จากผลการทดสอบที่วายิ่งอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมีความพึงพอใจในงาน
มากเท า ใด ยิ่ ง จะทํ า ให มี พฤติ กรรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น นั้ น พบว า สอดคล อ งกั บ การ
สังเคราะหงานวิจัยของแพทตี่ แมคกี้และคาเวนเดอร (Petty ; McGee ; & Cavender. 1984 : 712-721)
และการสังเคราะหงานวิจัยของจัดจและคนอื่นๆ (Judge; et. al. 2001) ที่พบวาความพึงพอใจในงานกับ
ผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันสูง สําหรับการทํางานทางดานการสอนก็พบผลที่สอดคลองกัน เชน
จากการศึกษาของมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ (2537) ซึ่งไดทําการวิเคราะหปจจัยพหุระดับที่สัมพันธกับความ
มุงมั่นตองานวิชาการดานการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา
ความพึงพอใจที่มีตองานทั้งหมดกับความมุงมั่นในการสอนมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้จากผลการทดสอบที่พบวายิ่งอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดรับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการสูงก็จะยิ่งทําใหเกิดความพึงพอใจในงานสูงขึ้นดวย ก็พบวาสอดคลองกับ
แนวคิดของการถายทอดทางสังคมในองคการที่วาการถายทอดทางสังคมในองคการนั้นจะมีบทบาทที่
สําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาทักษะและความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน รวมถึงชวยทําให
บุคคลไดเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย โครงสราง ระเบียบวิธีปฏิบัติ วัฒนธรรมขององคการ
และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการขององคการเพื่อใหสามารถดํารงบทบาทและไดรับการ
ยอมรั บว า เป น สมาชิ กคนหนึ่ ง ขององค ก าร รวมถึ ง สามารถปฏิ บั ติ ง านให ส อดคล องกั บ นโยบายและ

139
เปาหมายขององคการและปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นในองคการไดเปนอยางดี (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) นอกจากนี้ยังพบวาการถายทอดทางสังคมใน
องค ก ารเป น สิ่ งสํ า คั ญ ที่ ส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงเจตคติ ค า นิ ย มและพฤติ ก รรมของบุ ค คลและเป น
กระบวนการที่เกิดขึ้นตอเนื่องตลอดเวลา ทําใหบุคคลเกิดการปรับตัวกับงานใหม เพื่อนรวมงานและแนว
ทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับองคการ (Luthans. 2005:201 citing Feldman; & Arnold. 1983: 79-80) ซึ่ง
การที่บุคคลไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการจนสามารถปรับตัวกับงาน เพื่อนรวมงานและสามารถ
มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับองคการยอมสงผลทําใหบุคคลมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความ พึงพอใจ
ในงาน มีความผูกพันตอองคการและเปนสมาชิกถาวรขององคการ (ธีรเดช ฉายอรุณ. 2542: 14อางอิง
จาก Garavan; & Morley. 1997: 119-125)
อีกทั้งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหนิยามการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
ครอบคลุ ม ทั้ ง การได รั บ การถ า ยทอดทางสั ง คมจากองค ก าร ซึ่ ง หมายถึ ง การที่ บุ ค คลการได รั บ การ
เอื้ออํานวยจากองคการใหเรียนรูเกี่ยวกับความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน
เชน การเขารวมโครงการฝกอบรม การเปดโอกาสใหเขารวมประชุมสัมมนาตางๆ เปนตน และการไดรับการ
ถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางานรวมกัน ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลไดรับการถายทอด การชี้แนะและ
โอกาสจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงานในการพัฒนาความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางาน
ดานการสอน ซึ่งจากการศึกษาพบวาการถายทอดทางสังคมในองคการจากกลุมที่ทํางานรวมกันนั้นถือเปน
จุดเริ่มที่สําคัญของกระบวนการถายทอดทางสังคมในองคการ ซึ่งพบวามีผลตอทั้งเจตคติและพฤติกรรม
ของบุคคล โดยการถายทอดทางสังคมในองคการจากกลุมที่ทํางานรวมกันนั้นจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคล
และกลุมมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมบุคคลที่ทํางานรวมกันนั้นนอกจากจะ
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานแลวยังพบวาการทํางาน
รวมกันเปนกลุมจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกพึงพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานรวมกันเปนกลุมจะชวย
ตอบสนองความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม นอกจากนี้กลุมบุคคลที่ทํางานรวมกันยังเปนแหลงสําคัญ
ในการสนับสนุนใหกําลังใจ การใหคําแนะนํา และการใหการสนับสนุนทางสังคม (Moreland ;& Levine.
2001: 81-87 citing Baumeister ;& Leary. 1995; Nelson ; Quick ; & Joplin. 1991; & Riordan ;&
Griffeth. 1995) ดังนั้นจึงมีความสมเหตุสมผลที่วาการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการนาจะมี
อิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงานและมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
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2.2 ตัวแปรการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
จากสมมติฐาน 4 ที่วา “การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงและมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอนและ
ความพึงพอใจในงาน” ผลการทดสอบพบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจใน
งาน จะเห็นวาผลการทดสอบสวนหนึ่งไมสนับสนุนสมมติฐานคือ ไมพบวาการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐาน 4 เพียง
บางสวน โดยผลการทดสอบชี้ใหเห็นวายิ่งอาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมีความสามารถใน
การสอนและมีความพึงพอใจในงานมากเทาใด ยิ่งจะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ในขณะเดียวกันยิ่งอาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตรรับรูถึงการควบคุมในการทํางานสูงก็จะยิ่งทําใหรับรูวา
ตนเองมีความสามารถในการสอนและมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้นดวย
ผลการทดสอบครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของลี ดีดริคและสมิท (Lee ; Dedrick ;
& Smith. 1991: 190-208) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานและการรับรู
ความสามารถของครู ซึ่ งพบว าการที่ ครู รั บรู ว าตนเองมี ความสามารถที่ จะควบคุ มการทํ างานของตนมี
ความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถของครู (r = .29716)
นอกจากนี้จากการศึกษาของสเปกเตอร ( Spector. 1986) ที่ไดทําการวิเคราะหเมตตา
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน พบวานอกจากการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของบุคคล (r = .25) แลวยังพบวาการรับรูถึงการควบคุมใน
การทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของบุคคลรวมดวย (r = .38) ผลที่ไดสอดคลองกับการ
สังเคราะหงานวิจัยของโลเฮอรและคนอื่นๆ (Loher; et al. 1985: 280-289) และไฟรดและเฟอรรีส (Fried; &
Ferris. 1987: 287-322) ที่ตางก็พบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในงานของบุคคล (r = .46 และ .71 ตามลําดับ)
สําหรับการทํางานทางดานการสอนก็พบผลที่สอดคลองกันวาการที่ครูขาดความรูสึก
ที่เปนอิสระในการสอนหรือการรับรูวาตนเองขาดความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนเปนสาเหตุ
สําคัญที่สงผลใหครูเกิดความเครียดเมื่อตองใชความพยายามที่จะเผชิญปญหาประจําวันในการสอนและ
กอใหเกิดความพึงพอใจในงานต่ําลง (Fisher. 1994: 26 ; Lee ; Dedrick ; & Smith. 1991: 192 citing
Rosenholtz. 1987: 534-562 ; & Schwab ; & Iwaniki. 1982: 60-74) ในขณะเดียวกันก็พบวาการที่ครู
รับรูวาตนเองมีความความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนจะมีผลตอการเพิ่มความพึงพอใจของ
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ครู เชน จากการศึกษาของวรนารถ แสงมณี (2541: 39-48) ซึ่งไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจและความไมพึงพอใจในงานของอาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐบาล พบวาการมีโอกาสในการปฏิบัติงานดวยตนเองตามลําพังโดยไมถูกกาวกาย ความมีอิสระในการใช
วิ จ ารณญาณของตนเองถื อ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลให เ กิ ด ความพึ ง พอใจในงานของอาจารย ป ระจํ า
คณะวิศวกรรมศาสตร ดังนั้นจึงมีความสมเหตุสมผลที่วาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานนาจะมี
อิทธิพลทางตรงตอการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงานและมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
3. อิ ทธิ พลของตั วแปรในกลุ มจิ ตลั กษณะเดิ มและสถานการณ ใ นการทํ า งานของอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 อิทธิพลของตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและการไดรับการถายทอดทาง
สังคมในองคการที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
จากสมมติฐาน 5 ที่วา “การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการไดรับ
การถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาการ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบไมมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 5 ชี้ใหเห็นวาการตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบและการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการไมมีอิทธิพลรวมกันตอพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยพบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน ขณะที่การไดรับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความ
พึงพอใจในงาน ดังที่ไดอภิปรายไวแลว
3.2 อิทธิพลของตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและการรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางานที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
จากสมมติฐาน 6 ที่วา “การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึง
การควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาการตระหนักใน
หน า ที่ รั บผิ ดชอบไม มี อิทธิ พลร วมกั บการรั บรูถึ งการควบคุ มในการทํ างานต อพฤติ กรรมการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 6 ชี้ใหเห็นวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและการรับรูถึง
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การควบคุมในการทํางานไมมีอิทธิพลรวมกันตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยพบวาการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน ขณะที่การรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน
และความพึงพอใจในงาน ดังที่ไดอภิปรายไวแลว
3.3 อิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคและการไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการที่รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
จากสมมติฐาน 7 ที่วา “บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอด
ทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพ
สรางสรรคไมมีอิทธิพลรวมกับการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไมสนับสนุนสมมติฐาน 7 ชี้ใหเห็นวาบุคลิกภาพสรางสรรคและการไดรับการ
ถายทอดทางสังคมในองคการไมมีอิทธิพลรวมกันตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม
ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยพบว า บุ ค ลิ ก ภาพสร า งสรรค มี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอน ขณะที่การไดรับการถายทอดทางสังคมใน
องคการมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในงาน ดังที่ได
อภิปรายไวแลว
3.4 อิทธิพลของตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรคและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานที่
รวมกันสงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
จากสมมติฐาน 8 ที่วา “บุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุม
ในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ” ผลการทดสอบพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคมี
อิทธิพลรวมกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
สนับสนุนสมมติฐาน 8 ชี้ใหเห็นวาบุคลิกภาพสรางสรรคและการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพล
รวมกันตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือการที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจะมี
พฤติ ก รรมการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ได รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากทั้ ง การเป น ผู ที่ มีลั ก ษณะบุ ค ลิก ภาพ
สรางสรรคและการที่รับรูวาตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมการทํางานของตนได นอกจากนี้ผลการวิจัย
ครั้งนี้ยังทําใหไดขอคนพบวาทั้ง 2 ตัวแปรตางมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
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โดยพบวาบุคลิกภาพสรางสรรคมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรู
ความสามารถของครู ใ นการสอน ขณะที่ ก ารรั บ รู ถึ ง การควบคุ ม ในการทํ างานมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพผานการรับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจ
ในงาน ดังที่ไดอภิปรายไวแลว
4. ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่องอิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณในการทํางานที่สงผลตอพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1 จากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรไดรับอิทธิพลโดยตรงสูงสุดจากการรับรูความสามารถของครูในการสอนหรือกลาวอีก
นัยหนึ่งวาการที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมีความสามารถในการสอนเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลสูงสุดที่จะทําใหมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถาตองการใหอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งที่จะตองสงเสริม
ใหอาจารยรับรูถึงความสามารถในการสอนของตนเอง ซึ่งจากการศึกษาพบวาในการที่จะสรางหรือเพิ่มการ
รับรูความสามารถของตนในเรื่องตางๆ นั้น สามารถทํา ไดโดยการใหบุคคลไดรับขอมูล 4 แหลงอยาง
เหมาะสม ไดแก 1. การใหบุคคลมีโอกาสประสบความสําเร็จจากการกระทํา ซึ่งจัดวาเปนแหลงสําคัญที่สุด
เพราะเกิดจากประสบการณความสําเร็จที่แทจริงของบุคคลนั้น โดยความสําเร็จที่ไดจะทําใหบุคคลประเมิน
ตนเองสูงขึ้น 2. การใหเห็นแบบอยางหรือการสังเกตจากตัวแบบ กลาวคือ การที่เห็นบุคคลอื่นที่คลายคลึง
กับตนทํากิจกรรมไดสําเร็จก็จะชวยใหบุคคลเพิ่มความรูสึกวาตนมีความสามารถ 3.การพูดชักจูง การชักจูงเปน
วิธีการที่ใชกันอยางแพรหลายที่ทําใหบุคคลเชื่อวาตนมีความสามารถที่จะทํากิจกรรมใหสําเร็จได โดยผูถูก
ชักจูงมักจะมีความพยายามในการทํากิจกรรมนั้นๆ มากขึ้น และ4.การใหบุคคลสามารถควบคุมสภาวะทาง
กายของตนได (Bandura. 2000: 212) ดังนั้นเพื่อสรางหรือเพิ่มการรับรูความสามารถในการสอนของ
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรผูวิจัยมีขอเสนอแนะในประเด็นนี้ คือ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ทางดานวิศวกรรมศาสตรควรมีการสงเสริมหรือเชิดชูเกียรติสําหรับอาจารยผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
ที่มีความสามารถ มีความมุงมั่นทุมเทใหกับการทํางานดานการสอนจนประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อให
บุคคลนั้นไดรับประสบการณความสําเร็จ (Mastery experiences) ซึ่งจะมีผลทําใหการรับรูความสามารถ

144
ของตนเองในการสอนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหอาจารยผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรทาน
อื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันสามารถเพิ่มความรูสึกที่วาตนเองมีความสามารถในการสอนจากการที่ได
สังเกตตัวแบบที่ประสบความสําเร็จทางดานการสอน (Social modeling)
นอกจากนี้เนื่องจากการรับรูความสามารถของตนเองนั้นถือวาเปนตัวแปรจิตลักษณะ
ของบุคคลที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ ดังนั้นนอกจากสถานการณตางๆ เชน การไดรับประสบการณ
ความสําเร็จ การสังเกตตัวแบบที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนเองประสบความสําเร็จ เปนตน จะสงผลตอ
การรับรูความสามารถของบุคคลแลวปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่มีผลตอการรับรูความสามารถของบุคคลก็
คื อ จิ ต ลั ก ษณะของบุ ค คลนั้ น ซึ่ ง จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า จิ ต ลั ก ษณะที่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ การรั บ รู
ความสามารถในการสอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร คือการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและ
การมีบุคลิกภาพสรางสรรค ซึ่งการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบหมายถึงการเปนผูที่มีสมรรถนะ มีระบบ
ระเบี ย บ ยึ ด มั่ น ในหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ มุ ง ความสํ า เร็ จ และมี วิ นั ย ในตนเอง ในขณะที่ ก ารมี
บุคลิกภาพสรางสรรคหมายถึงการเปนผูที่มีความอิสระ ไมยอมคลอยตาม อยากรูอยากเห็น เปดกวางใน
การรั บ ประสบการณ ใ หม มี ค วามยื ดหยุ น และกล า ที่จ ะเสี่ ยง ดั งนั้ น การส ง เสริ ม ให อ าจารย ส าขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตรมีคุณลักษณะดังกลาวจึงนาจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มการรับรูความสามารถใน
การสอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรใหมากขึ้น
1.2 จากผลการวิจัยที่พบวาพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรไดรับอิทธิพลโดยตรงจากความพึงพอใจในงาน และพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอความ
พึงพอใจในงานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรก็คือการไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการไดรบั การถายทอดทางสังคมจากองคการและการไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่
ทํางานรวมกัน โดยการไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการหมายถึงการที่บุคคลไดรับการเอื้ออํานวย
จากองคการใหเรียนรูเกี่ยวกับความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน เชน การจัด
โครงการฝกอบรม การเปดโอกาสใหเขารวมประชุมสัมมนาและการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน สวนการไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุมที่ทํางาน
รวมกัน หมายถึง การที่บุคคลไดรับการถายทอด การชี้แนะและโอกาสจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงานใน
การพัฒนาความรูและทักษะตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการสอน ดังนั้นเพื่อสงเสริมใหอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเกิดความพึงพอใจในงานอันจะสงผลตอเนื่องไปสูการมีพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรควรมีการ
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สงเสริมใหอาจารยผูสอนทางดานวิศวกรรมศาสตรในสังกัดไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการในเรื่อง
ตางๆ มากขึ้น
1.3 จากผลการวิจัยที่พบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลโดยตรงตอการ
รับรูความสามารถของครูในการสอนและความพึงพอใจในงานของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
กลาวคือ การที่อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจะรับรูวาตนเองมีความสามารถในการสอนและมีความ
พึงพอใจในงานนั้นเปนผลมาจากการที่ไดรับรูวาตนเองมีความสามารถในการควบคุมการทํางานของตนเอง
หรือมีความสามารถที่จะกําหนดรายละเอียดตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนไดดวยตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึง
การรับรูวาตนเองมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางานและการรับรูวาตนเองมีความมีอสิ ระในการทํางาน โดยการ
รับรูวาตนเองมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน หมายถึง ระดับที่บุคคลรับรูวามีสวนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกําหนดรายละเอียดตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนในภาค/สาขาวิชาของตนเอง ในขณะที่ การรั บรู ว า
ตนเองมีอิสระในการทํางาน หมายถึง ระดับที่บุคคลรับรูวามีเสรีภาพในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาของตนเอง นอกจากนี้ยังพบวาการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานมีอิทธิพลรวมกับ
บุคลิกภาพสรางสรรคตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
กลาวคือ คุณลักษณะสรางสรรคของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรจะสงผลตอการมีพฤติกรรมการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไรนั้นมีสวนเกี่ยวของกับการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานของ
บุคคล ดังนั้นการที่จะทําใหอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมีความสามารถในการสอน มี
ความพึงพอใจในงานและมีพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพนั้นการสงเสริมใหอาจารยไดรับรูวา
ตนเองมีความสามารถในการควบคุมตนเองจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนและสําคัญยิ่ง โดยในการสงเสริมให
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรับรูวาตนเองมีความสามารถในการควบคุมตนเองนั้นอาจทําไดโดยการ
เปดโอกาสใหอาจารยผูสอนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เชน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
ในภาค/ สาขาวิชา การมีสวนรวมในการพิจารณารายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา การมีสวน
รวมในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตารางสอนในภาค/สาขาวิชา หรือการที่สามารถเลือกไดวาจะสอนใน
รายวิชาใด นอกจากนี้อาจสงเสริมความมีอิสระในการทํางานโดยการเปดโอกาสใหอาจารยผูสอนจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาของตนเองโดยไมถูกกา วกายหรือสามารถใชวิจารณญาณของตนเองในการ
กําหนดแผนการสอนใหเปนไปในแนวทางที่เห็นวาเหมาะสม ตลอดจนการใหอิสระในการกําหนดวิธีการ
สอนและสื่อการสอนในรายวิชาที่สอน เปนตน
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
2.1 สําหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา โดยใชรูปแบบปฏิสัมพันธ
นิยมมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย อาจนําแบบจําลองที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยางที่เปน
อาจารยผูสอนในกลุมสาขาวิชาอื่นๆ เชน กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร- สังคมศาสตร กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรกายภาพ และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน โดยอาจปรับเปลี่ยนตัวแปรให
เหมาะสมกับเนื้อหาและองคประกอบของตัวแปร เชน ตัวแปรการไดรับการถายทอดทางสังคมในทํางาน
ถากลุมตัวอยางเปนอาจารยผูสอนที่ไดรับการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูหรือจบการศึกษาทางดาน
การสอนโดยตรงอาจตองพิจารณาถึงอิทธิพลของการไดรับการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพที่เกิดจากการ
มีปฏิสัมพันธของผูรับการถายทอดวิชาชีพในระหวางการศึกษากับระบบการศึกษาในสถาบันวิชาชีพนั้น
รวมดวย
2.2 ในการวิจัยครั้งนี้พบวาตัวแปรตาง ๆ ที่นําเขามารวมในการอธิบายพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
การสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรไดรอยละ70 แสดงวานาจะมีตัวแปร
อื่นที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรได ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปนาจะศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่จะสงผลตอพฤติกรรมการสอน
อยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเพิ่มเติม
2.3 ในการวิจัยครั้งนี้พบวาตัวแปรการรับรูความสามารถของครูในการสอนมีอิทธิพล
โดยตรงสูงสุดตอพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงถึง .81 อยางไรก็ตาม
พบวาตัวแปรสาเหตุในแบบจําลองครั้งนี้ ซึ่งไดแก การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ ความพึงพอใจในงาน
และการรับรูถึงการควบคุมในการทํางานสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการรับรูความสามารถ
ของครูในการสอนไดเพียงรอยละ 53 แสดงวานาจะมีตัวแปรอื่นที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การรับรูความสามารถของครูในการสอนได ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปนาจะศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่นาจะ
สงผลตอการรับรูความสามารถของครูในการสอนของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเพิ่มเติม
2.4 ในการวิจัยครั้งตอไปอาจมีการศึกษาพฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดย
พิจารณาตัวบงชี้ในมุมมองอื่นๆ เชน การพิจารณาตามวิธีการสอนแบบเนนและไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ
เปนตน
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2.5 ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการเปรียบเทียบกลุม (Comparing Groups) เพื่อ
ทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรรวมดวย โดยอาจนําตัวแปรประสบการณในการสอน
เขามารวมศึกษาเปนตัวแปรปรับ (Moderator) ทั้งนี้เนื่องจากพบวามีงานวิจัยหลายชิ้น เชน ประโยชน
คุปตกาญจนากุล (2532) ศิริวรางค ปทุมมาศ (2543) และอัจฉราพร บุญญพนิช (2547) เปนตน ที่ใหขอสรุป
ตรงกันวาประสบการณในการสอนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสอนของบุคคล อยางไรก็ตามนอกจาก
ตัวแปรประสบการณในการสอนของอาจารยแลวตัวแปรประสบการณในการสอนของสถาบันการศึกษา
หรือระยะเวลาที่เปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ก็เปนอีกตัวแปรที่
นาสนใจ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรการดํารงตําแหนงทางวิชาการก็พบวาเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่
นาสนใจนําเขามารวมในการศึกษา ทั้งนี้นอกจากจะพบวากลุมตัวอยางที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย) และไมไดดํารงตําแหนงทางวิชาการจะมีสัดสวนที่
ใกลเคียงกันแลว ตัวแปรนี้ยังถือวามีสวนเกี่ยวของอยางมากกับภาระงานทางดานการสอนรวมดวย
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เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
เรียน อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรที่นับถือ
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แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 7 ตอน ใชเวลาในการทําประมาณ 15-20 นาที ขอใหทานกรุณา
ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ใหครบทุกตอนและโปรดตอบใหครบทุกขอ ความสมบูรณของคําตอบที่ไดรับ
จากทานจะมีคุณคาอยางยิ่งตอผลการวิจัยนี้และขอใหทานเชื่อมั่นวาคําตอบของทานจะถูกเก็บ
เปนความลับจะนํามาวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เปนอยางสูง
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 3ลงใน หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริงของทาน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ประสบการณในการสอน................ ป...............เดือน
3. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย
ศาสตราจารย

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขา.....................................................................
ปริญญาโท สาขา.....................................................................
ปริญญาเอก สาขา.....................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................................................
5. ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ตอนที่ 2 การสอนของฉัน
คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้เปนการถามระดับการปฏิบัติของทานเกี่ยวกับการทํางานดานการสอนใน 3
ดาน คือ การเตรียมการสอน การดําเนินการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน ขอใหทานพิจารณา
ขอคําถามแตละขอและโปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด แตละขอ
เลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว
ขอคําถาม

1.ฉันไดศึกษารายวิชาที่ฉนั สอนวามีความสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
2.ฉันไดศึกษาวาผูท ี่จะมาเรียนในรายวิชาที่ฉันสอนมีความรู
พื้นฐานอยางไร
3.ฉันไดวิเคราะหวา ตนเองมีความรูในเนื้อหาวิชาที่จะสอนเพียงพอ
ที่จะสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.ฉันไดวิเคราะหวา ตนเองมีกลวิธกี ารสอนที่จะทําใหผูเรียนเขาใจ
เนื้อหาไดงายขึ้นในการสอนแตละรายวิชา
5.ฉันไดศึกษาลักษณะวิชาทีจ่ ะสอน (ทฤษฎี-ปฏิบัติ) กอน
วางแผนการสอนในแตละรายวิชา
6.ฉันไดกําหนดวัตถุประสงคของการสอนแตละรายวิชาอยาง
ชัดเจน
7.ฉันไดกําหนดสาระของเนือ้ หาวิชาที่สอนแตละรายวิชาให
เหมาะสมกับพื้นฐานความรูของผูเรียน
8.ฉันไดปรับปรุงเนื้อหาในแตละรายวิชาทีส่ อนใหมีความทันสมัย
อยูเสมอ

ระดับการปฏิบัติ
ทุก
ครั้ง

เกือบ เปน
ทุก บาง
ครั้ง ครั้ง

แทบ
ไม
เคย

ไม
เคย
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9.ฉันไดกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาให
ผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาที่สอนไดงา ยขึน้
10.ฉันไดเลือกสื่อการสอนทีก่ ระตุนใหผูเรียนสนใจและอยากมี
สวนรวมในการเรียน
11. ฉันไดกําหนดวิธกี ารประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนแตละรายวิชา
12. ฉันจัดหาหนังสืออางอิงในแตละรายวิชาใหผูเรียนไดศึกษา
ดวยตนเอง
13.ฉันไดเขียนแผนการสอนในแตละรายวิชาไวอยางชัดเจน
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
14.กอนที่จะเริม่ สอนฉันไดอธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงวัตถุประสงค
ของการเรียนในแตละเนื้อหา
15.ฉันใชเทคนิคการเกริ่นนําเพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญของ
การเรียนในแตละเนื้อหา
16. ฉันไดจัดกิจกรรมนําสูบทเรียนเพื่อจูงใจใหผูเรียนเกิดความ
สนใจที่จะเรียนมากขึ้น
17.ฉันปรับเปลี่ยนวิธีการสอนไปตามเนื้อหาวิชา
18.ฉันมีวธิ ีการดึงดูดใหผูเรียนสนใจฟงในสิ่งที่ฉนั สอน
19.ในการสอนแตละรายวิชาฉันสงเสริมใหผูเรียนไดมีสว นรวมใน
การเรียนอยางเต็มที่
20.ฉันอธิบายเนื้อหาสาระของวิชาที่สอนใหงา ยตอความเขาใจ
ของผูเรียน

ระดับการปฏิบัติ
ทุก
ครั้ง

เกือบ เปน แทบ ไม
เคย
ทุก บาง ไม
ครั้ง ครั้ง เคย
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21.ฉันไดขยายความในจุดที่เปนประเด็นหลักที่มักทําใหผูเรียน
เกิดความเขาใจผิดไดงาย
22.ฉันชี้แนะแหลงขอมูลที่ชว ยใหผูเรียนสามารถหาความรู
เพิ่มเติมดวยตนเองในแตละรายวิชาที่สอน
23.ในขณะดําเนินการสอนฉันจะคอยสังเกตวาผูเรียนยังคงมี
สมาธิในการเรียนหรือไม
24.ในแตละรายวิชาที่สอนฉันไดปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความรูสึก
ที่ดีตอวิชาชีพวิศวกรรม
25.ในขณะสอนแตละรายวิชาฉันไดยกตัวอยางประกอบเพื่อให
ผูเรียนเขาใจถึงการนําความรูและเทคนิคตางๆ ไปประยุกตใช
26.ฉันไดตั้งคําถามเพื่อใหผเู รียนไดคิดวิเคราะหใหมเมื่อพบวา
ผูเรียนเกิดความเขาใจผิด
27. ฉันเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามในประเด็นที่สงสัยทั้ง
ในและนอกชัน้ เรียน
28.ฉันปลูกฝงใหผูเรียนมีจรรยาบรรณของวิศวกรควบคูไปกับ
เนื้อหาวิชาที่สอน
29.ฉันสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางาน
ในฐานะวิศวกร
30.ฉันกระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู
ตลอดชีวิต
31.เมื่อสิ้นสุดการสอนแตละประเด็นฉันมีวธิ ีการในการสรุป
แนวคิดและสาระสําคัญของประเด็นนั้นๆ

ระดับการปฏิบัติ
ทุก
ครั้ง

เกือบ เปน แทบ ไม
เคย
ทุก บาง ไม
ครั้ง ครั้ง เคย
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32.ฉันกระตุนใหผูเรียนสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนไปแลวกอนที่จะ
ขึ้นเนื้อหาใหม
33. ในขณะที่สอนฉันไดตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
34.ฉันใหขอมูลยอนกลับทั้งทางบวกและทางลบแกผูเรียน
35.ฉันไดประเมินผลผูเรียนทั้งในระหวางเรียนและภายหลังจาก
เสร็จสิ้นการเรียน
36.ฉันใหผูเรียนไดพิจารณาขอบกพรองในการเรียนของตนเอง
เพื่อใหผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
37.ฉันแจงใหผูเรียนทราบลวงหนาวาฉันคาดหวังอะไรจากผูเรียน
และจะมีวิธกี ารประเมินผลอยางไร
38.ฉันปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการเรียนใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการเรียนในแตละวิชา
39.ฉันประเมินผลผูเรียนโดยพิจารณาจากทัง้ การทดสอบ
การสังเกตพฤติกรรมและผลงานของผูเรียน
40. ฉันบันทึกผลการสอนของฉันวามีขอดีที่ควรคงไวอะไรบาง
และมีขอบกพรองที่จุดใดบางที่ควรแกการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
41.ในระหวางที่สอนฉันไดสังเกตปฏิกิริยาโตตอบของผูเรียนเพื่อ
ประเมินการสอนของตนเอง
42.ฉันเปดโอกาสอยางเต็มที่ในการใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของฉัน
43.ฉันเต็มใจรับฟงผลการประเมินจากทุกแหลง (ผูเรียน เพื่อน
รวมงาน หัวหนาสาขาวิชา)
44.ฉันนําผลการประเมินที่ไดรบั มาพัฒนาการเรียนการสอนของฉัน

ระดับการปฏิบัติ
ทุก
ครั้ง

เกือบ เปน แทบ ไม
เคย
ทุก บาง ไม
ครั้ง ครั้ง เคย
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ตอนที่ 3 ความมั่นใจในการสอน
คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้เปนการถามความมัน่ ใจของทานที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร ขอใหทา นพิจารณาขอคําถามแตละขอและโปรดทํา
เครื่องหมาย 3 ในชองที่ตรงกับระดับความมั่นใจของทานมากที่สุด แตละขอเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว

ขอคําถาม
Ìทานมีความมั่นใจมากนอยเพียงใดในความสามารถ
ของทานที่จะจัดการเรียนการสอนใหผเู รียนไดเรียนรู
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ในเรื่องตอไปนี้
1. การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เราความสนใจให
ผูเรียนอยากทีจ่ ะเรียนรู
2. การคัดเลือกสาระของเนือ้ หาวิชาที่สอนใหเหมาะสมกับพืน้
ฐานความรูของผูเรียน
3. การปรับปรุงเนื้อหาวิชาทีส่ อนใหทันสมัยอยูเสมอ
4. การเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่ชว ยใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่
ทานสอนไดงา ยขึ้น
5. การมีความรูในวิชาที่สอนเพียงพอที่จะทําใหสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
6. การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนที่เชื่อมั่นได
วาจะสามารถประเมินผลการเรียนการสอนไดอยางเทีย่ งธรรม
7. การวางแผนการสอนที่ชว ยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรทีก่ ําหนดไว

ระดับความมัน่ ใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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Ìทานมีความมั่นใจมากนอยเพียงใดในความสามารถของ
ทานที่จะจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร ในเรื่องตอไปนี้
8.การจัดการเรียนการสอนทีท่ ําใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่สอนไดงาย
9.การสรางบรรยากาศในการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเต็มที่
10.การทําใหผเู รียนมีทักษะ ความรูทางดานวิศวกรรมศาสตรอยาง
เพียงพอที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
11.การสงเสริมใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะแสวงหา
ความรูเพิม่ เติมดวยตนเอง
12.การทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอวิชาชีพวิศวกรรม
13.การทําใหผูที่มาเรียนกับทานจบไปเปนวิศวกรทีย่ ึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
14.การทําใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคลอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ
15. การกําหนดวิธีการประเมินผลที่สามารถตรวจสอบไดวาผูเรียน
เกิดการเรียนรูต ามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไวหรือไม เพียงใด
16. การเลือกวิธีการประเมินผลที่เปนธรรม
17. การกระตุน ผูเรียนใหประเมินผลการเรียนดวยตนเอง
18. การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใช
ในการแกไขขอบกพรองของตนเอง
19. การมีวิธีประเมินผลการสอนของตนเองทีน่ าเชื่อถือ
20. การนําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหพัฒนาอยางตอเนื่อง

ระดับความมัน่ ใจ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในการทํางาน
คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้เปนการถามความรูสึกของทานตองานที่ทําในดานตางๆ แบงออกเปน 2 สวน
สวนที่หนึ่ง เปนการถามระดับความพึงพอใจของทานที่มีตอความมั่นคงในงาน คาตอบแทน เพื่อนรวมงาน
หัวหนางานและความกาวหนาในงาน สวนที่สอง เปนการถามความรูสึกของทานที่มีตอลักษณะของงานที่
ทํา ขอใหทานพิจารณาขอคําถามแตละขอและโปรดทําเครื่องหมาย 3 ในชองที่ตรงกับระดับความรูสึกของ
ทานมากที่สุด แตละขอเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว
สวนที่หนึ่ง
พึง พึง คอน เฉยๆ คอน ไมพึง ไมพึง
ขอคําถาม
พอใจ พอใจ ขาง
ขางไม พอใจ พอใจ
มาก
พึง
พึง
มาก
ที่สุด
พอใจ
พอใจ
ที่สุด
1.ความมั่นคงของงานที่ฉนั ทํา
2.รายไดและสิทธิประโยชนทฉี่ ันไดรับจากการ
ทํางาน
3.ความเปนธรรมของคาจางที่ฉันไดรับจากการ
ทํางาน
4.เพื่อนรวมงานที่ฉนั ทํางานดวย
5.โอกาสที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอืน่ ในที่
ทํางาน
6.โอกาสที่ฉันจะไดชวยเหลือบุคคลอื่นในที่
ทํางาน
7.การยอมรับและการปฏิบัติอยางยุตธิ รรมจาก
ผูบังคับบัญชา
8.การสนับสนุนและแนะแนวทางจาก
ผูบังคับบัญชา
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ขอคําถาม

พึง พึง คอน เฉยๆ คอน ไมพึง
พอใจ พอใจ ขาง
ขางไม พอใจ
มาก
พึง
พึง
ที่สุด
พอใจ
พอใจ

ไมพึง
พอใจ
มาก
ที่สุด

เห็น เห็น
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง

9.การพัฒนาและความเจริญงอกงามที่ไดรับจาก
การทํางาน
10.ความสําเร็จที่ไดรับจากการทํางาน
11.ความเปนอิสระทั้งทางความคิดและการ
กระทําที่ฉนั สามารถทําไดในการทํางาน
12.ความทาทายของงานทีท่ าํ
สวนที่สอง

ขอคําถาม
1.โดยทัว่ ไปแลวฉันมีความพึงพอใจอยางมากกับ
ตําแหนงงานทีท่ ําอยู
2.ฉันรูสึกพึงพอใจกับลักษณะงานที่ทาํ อยู
3.ฉันคิดจะลาออกจากงานอยูบอยครั้ง
4.ฉันรูสึกพึงพอใจในตนเองเปนอยางมากเมื่อ
สามารถทํางานไดเปนอยางดี

คอน เฉยๆ คอน
ขาง
ขาง
เห็น
ไม
ดวย
เห็น
ดวย

ไม
เห็น
ดวย
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ตอนที่ 5 หนวยงานกับการพัฒนาทักษะการสอน
คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้เปนการถามเกี่ยวกับวิธีการถายทอดทักษะทางดานการสอนในหนวยงานที่
ทานทํางานอยู ขอใหทานพิจารณาขอคําถามแตละขอและโปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับระดับ
ความรูสึกของทานมากที่สุด แตละขอเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว
ขอคําถาม
1. หนวยงานไดจัดกิจกรรมที่ทาํ ใหฉนั มีความรูและทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
2. การเขารับการฝกอบรมตางๆ ที่หนวยงานจัดขึ้นชวยใหฉันได
เรียนรูและพัฒนาทักษะดานการสอนใหดยี ิ่งขึ้น
3.หนวยงานใหโอกาสฉันอยางเต็มที่ในการเขารวมประชุมสัมมนา
ตางๆ เพื่อเพิม่ พูนความรูและทักษะดานการสอน
4. ฉันไดรับขอมูลขาวสารจากหนวยงานเกีย่ วกับวิธพี ัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
5. ขอมูลขาวสารตางๆ ที่หนวยงานเผยแพรทําใหฉนั มีความรูและ
ทักษะที่จาํ เปนสําหรับการพัฒนาวิธีการสอนมากยิง่ ขึ้น
6. การมีปฏิสัมพันธระหวางกลุมทีท่ ํางานรวมกันชวยพัฒนาทักษะ
ในการสอนของฉันใหดีขึ้น
7. ฉันมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
วิธีการสอนกับเพื่อนรวมงานอยางตอเนื่อง
8. หัวหนาหนวยงานเปดโอกาสใหฉนั แสวงหาความรูเพิม่ เติมเพื่อ
พัฒนาทักษะดานการสอนอยางเต็มที่
9. ฉันไดรับการชี้แนะจากหัวหนาหนวยงานเกีย่ วกับวิธกี ารจัด
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอยูเสมอ
10.เพื่อนทีท่ ํางานรวมกันเปนแหลงเรียนรูส ําคัญที่ทาํ ใหฉันมีความรู
และทักษะที่จาํ เปนในการพัฒนาวิธกี ารสอนใหดีมากขึน้

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
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ตอนที่ 6 สถานการณในการทํางาน

คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้เปนการถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมและความมีอิสระในการทํางานของทาน
ขอใหทานพิจารณาขอคําถามแตละขอและโปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ตรงกับระดับความรูสึกของทาน
มากที่สุด แตละขอเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว
ขอคําถาม
1.ฉันมีสว นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนในภาค/สาขาวิชาของฉัน
2.ฉันมีสว นในการพิจารณารายวิชาที่จะเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา
3.ฉันมีสว นในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตารางสอนในภาค/
สาขาวิชาของฉัน
4.ฉันสามารถที่จะเลือกไดวา จะสอนในรายวิชาใด
5.ฉันมีโอกาสจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของฉันโดยไมถูก
กาวกาย
6.ฉันสามารถใชวิจารณญาณของฉันในการกําหนดแผนการสอน
ใหเปนไปในแนวทางที่ฉนั เห็นวาเหมาะสม
7.ฉันมีอิสระในการกําหนดวิธีการสอนในรายวิชาของฉัน
8.ฉันสามารถกําหนดสื่อการสอนในรายวิชาที่ฉนั สอนไดอยาง
อิสระ

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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ตอนที่ 7 คุณลักษณะของฉัน
คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้เปนการถามเกีย่ วกับคุณลักษณะประจําตัวของทาน แบงออกเปน 2 สวน
สวนที่หนึ่ง เปนการถามคุณลักษณะโดยทัว่ ไป สวนที่สอง เปนการถามคุณลักษณะที่เกีย่ วของกับการ
ทํางาน ขอใหทานพิจารณาขอคําถามแตละขอและโปรดทําเครื่องหมาย 3 ในชองที่ตรงกับระดับความรูสึก
ของทานมากที่สุด แตละขอเลือกไดเพียงตัวเลือกเดียว
สวนที่หนึ่ง
ขอคําถาม
1. ฉันตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดวยตนเอง
2.ฉันจะพิจารณาอยางถี่ถว นกอนตัดสินใจที่จะเชื่อตาม
ความคิดของผูอื่น
3.ฉันมีความกระตือรือรนที่จะไดเรียนรูในสิง่ ที่ไมเคยรูมา
กอน
4.ฉันเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นดวย
ความยินดี
5. ฉันสามารถเปลี่ยนความคิดของตนเองและยอมรับความ
คิดเห็นของบุคคลอื่นไดเมื่อพบวาความคิดของฉันเปนสิง่ ที่
ไมถูกตอง
6.ฉันกลาที่จะทําตามความคิดที่แปลกใหมของตนเอง ไมวา
ผลที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไรก็ตาม
7.ฉันกลาที่จะตัดสินใจโดยใชวิธีการใหมๆ ที่อยูบนหลักการ
ของความมีเหตุผลมากกวาที่จะยึดตามแนวคิดแบบเดิมๆ
8.ฉันมีความสุขที่ไดทุมเทความพยายามเพือ่ คนหาคําตอบ
ในสิ่งที่ฉันอยากรู
9.ฉันเต็มใจทีจ่ ะลองทําในสิง่ ที่แตกตางไปจากที่เคยทํา

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ขอคําถาม

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

10.ฉันสามารถเปลี่ยนวิธกี ารแกไขปญหาไดตามความจํากัด
ของทรัพยากรที่มีอยู
11.ฉันพรอมที่เสี่ยงในการสรางสรรคสิ่งที่แตกตางไปจากผูอ ื่น
12.ฉันมีแนวทางในการดําเนินชีวิตตามวิถที างที่ฉนั เลือกเอง
13.ฉันตริตรองอยางรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจใดๆ
14.การสนใจใครรูในวิทยาการใหมๆเปนลักษณะประจําตัวของฉัน
15. ฉันพรอมที่จะเปดรับประสบการณใหมๆ
16. ฉันสามารถแปรรูปสิง่ ที่มอี ยูเดิมใหเปนรูปแบบใหมทดี่ ีขึ้น
17. ฉันกลาทีจ่ ะทดลองทําในสิ่งที่คนอืน่ เห็นวามีโอกาส
ประสบความสําเร็จไดยาก
สวนที่สอง

ขอคําถาม
1.ฉันทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.ฉันไมใชคนที่มีระเบียบแบบแผนมากมาย
3.ฉันพยายามปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่
4.ฉันมีเปาหมายชัดเจนและมีการปฏิบัติสูเปาหมายอยาง
เปนขั้นเปนตอน
5.ฉันสามารถควบคุมตนเองไดเปนอยางดีในการทํางานให
เสร็จตามเวลาที่กําหนด
6.เปนบางครั้งที่ฉันมักจะทํากอนที่จะคิด

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ขอคําถาม

ระดับความรูสกึ เห็นดวย
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

7.ฉันเปนคนทีม่ ีความสามารถสูง
8.ดูเหมือนวาฉันจะไมเคยสามารถจัดระเบียบใหตนเองไดเลย
9.ฉันทํางานหนักเพื่อใหสาํ เร็จตามเปาหมาย
10.ฉันจะพิจารณาถึงผลที่จะเกิดตามมากอนที่จะทําอะไรลง
ไปเสมอ
11.ดูเหมือนวาฉันไมเคยประสบความสําเร็จอยางแทจริง
ซักเรื่อง
12.ฉันมักจะเสียเวลาอยางมากกับการหาสิ่งของที่ฉันไมได
วางไวที่เดิม
13.เมื่อฉันมีความตัง้ ใจที่จะทําเรื่องใดแลวฉันก็จะยึดมั่นใน
การปฏิบัติตามนั้นเสมอ
14.ฉันมุงสูความเปนเลิศในทุกสิง่ ที่ฉนั ทํา
15.ฉันเปนคนที่มีวนิ ัยในตนเองสูง
16.ฉันคิดอยางรอบคอบกอนที่ฉนั จะตอบคําถามใดๆ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทา นไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามและ
ขอความกรุณาสงคืนผูวจิ ัยตามที่อยูท ี่จาหนาซองดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั
ตาราง 12 รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
1. ผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดผลการศึกษา
1.1 รองศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ภูวภิ าดาวรรธน
1.2 รองศาสตราจารยลัดดาวัลย เกษมเนตร
2. ผูเชี่ยวชาญทางดานพฤติกรรมศาสตร
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิลาสลักษณ ชัววัลลี
2.2 รองศาสตราจารยงามตา วนินทานนท

3. ผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมศาสตร
3.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทรยอง
3.2 อาจารย ดร. วีระพันธ รังสีวจิ ิตรประภา

4. ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาองคการ
4.1 อาจารย ดร.ณรงคศกั ดิ์ จันทรนวล
4.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถวัลย เนียมทรัพย

ตําแหนง-หนวยงานของผูเชีย่ วชาญ

รองคณบดีผายวิจัยและสงเสริมวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารยประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองผูอํานวยการฝายวิจัยและจัดการความรู
เพื่อสังคม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูชวยหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ผายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยพิเศษภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
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ภาพรวมของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ตาราง 13 ภาพรวมของเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
ชื่อตัวแปร
1. พฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดานการเตรียมการสอน

รหัส
(code)
beh

จํานวน
ขอ
44 ขอ

behpr

ดานการดําเนินการสอน

behte

13 ขอ
ขอที่ 1-13
20 ขอ
ขอที่ 14-33
11 ขอ
ขอที่ 34-44
20 ขอ
ความมัน่ ใจ ทุกขอ
ในการสอน
8 ขอ
ขอที่ 1-8
6 ขอ
ขอที่ 9-14
6 ขอ
ขอที่ 15-20
ความ
16 ขอ
ที่เหลือ
พึงพอใจ
ทั้งหมด
8 ขอ
ในการทํางาน
ขอที่ 1-8
8 ขอ
ขอที่ 9-16

ดานการประเมินผลการเรียนการ behev
สอน
2. การรับรูความสามารถของครู pte
ในการสอน
ดานการเตรียมการสอน
ptepr
ดานการดําเนินการสอน

ptete

ดานการประเมินผลการเรียนการ pteev
สอน
3. ความพึงพอใจในงาน
satc
ดานบริบท
satcs
ดานความรูสกึ

satas

ชื่อแบบวัด
การสอน
ของฉัน

ลักษณะขอคําถาม
ทางบวก ทางลบ
ทุกขอ
-

-

ขอ 15

187
ตาราง 13 (ตอ)
ชื่อตัวแปร

รหัส
(code)

จํานวน
ขอ

ชื่อแบบวัด

4. การไดรับการถายทอดทาง
สังคมในองคการ
การไดรับถายทอดทางสังคมจาก
องคการ
การไดรับการถายทอดทางสังคม
จากกลุม ทีท่ ํางานรวมกัน
5. การรับรูถึงการควบคุมในการ
ทํางาน
การมีสวนรวมตัวสินใจในงาน

inf

10 ขอ

-

infos

5 ขอ
ขอที่ 1-5
5 ขอ
ขอที่ 6-10
8 ขอ

หนวยงานกับ ทุกขอ
การพัฒนา
ทักษะการ
สอน

สถานการณ ทุกขอ
ในการทํางาน

-

ความมีอิสระในการทํางาน

perja

infwg
per
perpa

4 ขอ
ขอที่ 1-4
4 ขอ
ขอที่ 5-8

ลักษณะขอคําถาม
ทางบวก ทางลบ

188
ตาราง 13 (ตอ)
ชื่อตัวแปร

รหัส
(code)

6. บุคลิกภาพสรางสรรค
ดานความเปนอิสระ

cre
crein

ดานความไมยอมคลอยตาม

creno

ดานความอยากรูอยากเห็น

crewi

ดานการเปดกวางในการรับ
ประสบการณใหม
ดานการมีความยืดหยุน

creop

ดานความกลาที่จะเสียง

creri

crefl

จํานวน
ขอ

ชื่อแบบวัด

คุณลักษณะ
17 ขอ
3 ขอ
ของฉัน 1
ขอที่ 1,7,12
2 ขอ
ขอที่ 2,13
3 ขอ
ขอที่ 3,8,14
3 ขอ
ขอที่ 4,9,15
3 ขอ
ขอที่ 5,10,16
3 ขอ
ขอที่ 6,11,17

ลักษณะขอคําถาม
ทางบวก ทางลบ
ทุกขอ

-

189
ตาราง 13 (ตอ)
ชื่อตัวแปร

รหัส
(code)

จํานวน
ขอ

7. การตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบ
ดานความมีสมรรถนะ

con

16

conco

ดานความมีระบบระเบียบ

conor

ดานการยึดมัน่ ในหนาที่และ
ความรับผิดชอบ
ดานการมุงความสําเร็จ

condu
conac

ดานการมีวนิ ยั ในตนเอง

conse

ดานความสุขมุ รอบคอบ

conde

3 ขอ
ขอที่ 1,7,11
3 ขอ
ขอที่ 2,8,12
2 ขอ
ขอที่ 3,13
3 ขอ
ขอที่ 4,9,14
2 ขอ
ขอที่ 5,15
3 ขอ
ขอที่
6,10,16

ชื่อแบบวัด

คุณลักษณะ
ของฉัน 2

ลักษณะขอคําถาม
ทางบวก ทางลบ
ที่เหลือ
ทั้งหมด

ขอ 2,
6, 8,11
และ 12

190
ตาราง 14 คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนเมื่อตัดขอคําถามออก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ (ชื่อแบบสอบถาม “การสอนของฉัน”)
Scale
แบบสอบถาม Mean
if Item
Deleted
1. พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการเตรียมการสอน
BEH1_1
50.7827
BEH2_1
51.3695
BEH3_1
50.7579
BEH4_1
51.0307
BEH5_1
50.8158
BEH6_1
50.5513
BEH7_1
51.0803
BEH8_1
51.1456
BEH9_1
51.2796
BEH10_1
51.3898
BEH11_1
51.0508
BEH12_1
50.7966
BEH13_1
50.7966
จํานวน 13 ขอ

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

27.0208
26.8546
28.1343
27.8981
26.8800
28.3176
26.6619
28.0060
28.1720
28.0150
28.5064
28.8184
28.3684

.5174
.4148
.5000
.4829
.5373
.5374
.5147
.3956
.4409
.4425
.3757
.3384
.4130

.7956
.8066
.7983
.7990
.7939
.7970
.7958
.8060
.8022
.8020
.8072
.8100
.8043

คาความเชื่อมั่นรายดานเทากับ .8139

191
ตาราง 14 (ตอ)

แบบสอบถาม

Scale
Mean
if Item
Deleted

ดานการดําเนินการสอน
BEH14_1
78.2360
BEH15_1
78.3038
BEH16_1
79.2784
BEH17_1
78.6174
BEH18_1
78.9617
BEH19_1
78.7615
BEH20_1
78.3970
BEH21_1
78.3293
BEH22_1
78.6372
BEH23_1
78.3788
BEH24_1
78.7288
BEH25_1
78.4288
BEH26_1
78.7372
BEH27_1
78.1955
BEH28_1
78.8372
BEH29_1
78.8122
BEH30_1
78.8872
BEH31_1
78.8372
BEH32_1
79.0205
BEH33_1
78.8872
จํานวน 20 ขอ

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

85.8605
.4427
.9080
84.1815
.5501
.9057
82.7657
.4666
.9082
86.5599
.3131
.9111
82.9692
.5575
.9054
83.7585
.4932
.9070
83.7468
.6325
.9042
84.9550
.4966
.9069
84.4027
.4869
.9071
85.9859
.4020
.9088
81.9979
.5967
.9044
83.5391
.5883
.9048
80.5482
.7152
.9013
87.0174
.3622
.9095
79.4772
.6657
.9024
80.1034
.6831
.9020
79.3106
.6441
.9031
79.9517
.7074
.9013
79.6099
.6348
.9034
82.8247
.5772
.9049
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .9098

192
ตาราง 14 (ตอ)
Scale
แบบสอบถาม Mean
if Item
Deleted
ดานการประเมินผลการเรียนการสอน
BEH34_1
40.1927
BEH35_1
40.0196
BEH36_1
40.2582
BEH37_1
39.5249
BEH38_1
39.4999
BEH39_1
39.6582
BEH40_1
40.2938
BEH41_1
39.4649
BEH42_1
39.2915
BEH43_1
39.0952
BEH44_1
39.2832
จํานวน 11 ขอ
รวมจํานวนขอคําถามทัง้ ฉบับ 44 ขอ

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

25.9860
.4975
.7764
24.9580
.5752
.7673
25.0315
.5099
.7747
26.6621
.4004
.7867
26.9460
.4409
.7826
26.4776
.3575
.7928
23.9902
.4903
.7796
26.3677
.5434
.7734
27.6270
.3750
.7886
28.1379
.4054
.7870
26.8129
.4662
.7803
คาความเชื่อมั่นรายดานเทากับ .7969
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .9398
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ตาราง 15 คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนเมื่อตัดขอคําถามออก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามการรับรู
ความสามารถของครูในการสอน (ชื่อแบบสอบถาม “ความมั่นใจในการสอน”)
Scale
Scale
แบบสอบถาม Mean
if Item
Deleted
2. การรับรูความสามารถของครูในการสอน
ดานการเตรียมการสอน
PTE1_1
28.7359
PTE2_1
28.4109
PTE3_1
28.4525
PTE4_1
28.4856
PTE5_1
28.0641
PTE6_1
28.2873
PTE7_1
28.3038
PTE8_1
28.4278
จํานวน 8 ขอ
ดานการดําเนินการสอน
PTE9_1
19.6198
PTE10_1
19.4793
PTE11_1
19.6033
PTE12_1
19.5868
PTE13_1
19.6198
PTE14_1
19.6529
จํานวน 6 ขอ

Corrected
Variance
if Item
Deleted

ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

10.6950
.5877
.8100
10.9040
.6019
.8083
10.2921
.6228
.8051
11.4608
.4711
.8249
11.3195
.5412
.8163
11.2154
.5000
.8216
11.3943
.5179
.8191
10.8058
.6413
.8034
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .8332
8.7709
.4645
.8243
8.4850
.5371
.8103
7.9080
.6796
.7810
8.0112
.6230
.7927
7.8543
.5987
.7985
7.9118
.6743
.7821
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .8265

194
ตาราง 15 (ตอ)
Scale
แบบสอบถาม Mean
if Item
Deleted
ดานการประเมินผลการสอน
PTE15_1
19.4477
PTE16_1
19.0840
PTE17_1
19.8392
PTE18_1
19.6649
PTE19_1
19.5566
PTE20_1
19.3154
จํานวน 6 ขอ
รวมจํานวนขอคําถามทัง้ ฉบับ 20 ขอ

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

8.1830
.5110
.7666
8.6218
.3960
.7910
7.3773
.5077
.7729
7.6810
.6456
.7362
7.3047
.6418
.7339
7.8786
.5822
.7506
คาความเชื่อมั่นรายดานเทากับ .7911
คาความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ .9135
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ตาราง 16 คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนเมื่อตัดขอคําถามออก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในงาน (ชื่อแบบสอบถาม “ความพึงพอใจในการทํางาน”)
Scale Mean Scale Variance Corrected ItemAlpha
แบบสอบถาม if Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
3. ความพึงพอใจในงาน
ดานบริบท
SATC1_1
36.4628
36.3674
.4122
.8439
SATC2_1
37.7851
32.7868
.5389
.8316
SATC3_1
37.8182
31.4000
.6123
.8214
SATC4_1
36.8512
34.8110
.5859
.8241
SATC5_1
37.0000
34.0333
.6342
.8182
SATC6_1
36.7438
35.4921
.6347
.8212
SATC7_1
36.9752
33.5244
.6179
.8195
SATC8_1
37.1405
33.2051
.6404
.8166
จํานวน 8 ขอ
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .8432
ดานความรูสกึ
SATC9_1
39.2857
34.5563
.6695
.8539
SATC10_1
39.2362
35.1490
.6887
.8524
SATC11_1
38.6659
34.9677
.7304
.8487
SATC12_1
39.0331
33.4656
.7646
.8433
SATC13_1
38.9634
34.0122
.7591
.8446
SATC14_1
38.8808
34.9826
.7680
.8459
SATC15_1
39.7072
33.9188
.4339
.8962
SATC16_1
38.4841
39.9690
.4186
.8769
จํานวน 8 ขอ
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .8736
รวมจํานวนขอคําถามทัง้ ฉบับ 16 ขอ
คาความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ .9128

196
ตาราง 17 คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนเมื่อตัดขอคําถามออก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามการไดรับ
การถายทอดทางสังคมในองคการ (ชื่อแบบสอบถาม “หนวยงานกับการพัฒนาทักษะการสอน”)
Scale
Scale
Corrected
แบบสอบถาม Mean
Variance
ItemAlpha
if Item
if Item
Total
if Item
Deleted
Deleted
Correlation
Deleted
4. การไดรับการถายทอดทางสังคมในองคการ
การไดรับการถายทอดทางสังคมจากองคการ
INF1_1
13.1429
10.2214
.6068
.8362
INF2_1
13.1681
9.3720
.7340
.8030
INF3_1
12.5798
10.3749
.5241
.8581
INF4_1
13.1261
9.3092
.7319
.8033
INF5_1
13.2605
9.4410
.7322
.8037
จํานวน 5 ขอ
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .8522
การไดรับการถายทอดทางสังคมจากกลุม ที่ทาํ งานรวมกัน
INF6_1
13.4153
7.4180
.6535
.7315
INF7_1
13.3816
7.5974
.6235
.7415
INF8_1
12.9783
8.8580
.4041
.8046
INF9_1
13.8942
7.6543
.4988
.7849
INF10_1
13.3361
7.0380
.7175
.7086
จํานวน 5 ขอ
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .7954
รวมจํานวนขอคําถามทัง้ ฉบับ 10 ขอ
คาความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ .8602

197
ตาราง 18 คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนเมื่อตัดขอคําถามออก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม
การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน (ชื่อแบบสอบถาม “สถานการณในการทํางาน”)
Scale
Scale
Corrected
แบบสอบถาม Mean
Variance
ItemAlpha
if Item
if Item
Total
if Item
Deleted
Deleted
Correlation
Deleted
5. การรับรูถึงการควบคุมในการทํางาน
การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการมีสวนรวมตัดสินใจในการทํางาน
PER1_1
10.0083
6.9083
.5597
.7533
PER2_1
10.2810
5.8371
.7860
.6350
PER3_1
10.4628
6.2507
.5910
.7399
PER4_1
10.3058
7.2640
.4666
.7969
จํานวน 4 ขอ
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .7879
การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความมีอิสระในการทํางาน
PER5_1
13.0331
3.3489
.6374
.8386
PER6_1
12.8760
3.5762
.7275
.7943
PER7_1
12.7934
3.4820
.8195
.7593
PER8_1
12.7686
3.7293
.6044
.8444
จํานวน 4 ขอ
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .8499
รวมจํานวนขอคําถามทัง้ ฉบับ 8 ขอ
คาความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ .7573

198
ตาราง 19 คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนเมื่อตัดขอคําถามออก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม
บุคลิกภาพสรางสรรค (ชื่อแบบสอบถาม “คุณลักษณะของฉัน” สวนที่ 1)
Scale
แบบสอบถาม Mean
if Item
Deleted
6. บุคลิกภาพสรางสรรค
ความเปนอิสระ
CRE1_1
8.2906
CRE7_1
8.3567
CRE12_1
8.3140
จํานวน 3 ขอ
ความไมยอมคลอยตาม
CRE2_1
4.2083
CRE13_1
4.1074
จํานวน 2 ขอ
ความอยากรูอยากเห็น
CRE3_1
8.3650
CRE8_1
8.4167
CRE14_1
8.4483
จํานวน 3 ขอ
การเปดกวางในการรับประสบการณใหม
CRE4_1
8.2498
CRE9_1
8.4564
CRE15_1
8.2562
จํานวน 3 ขอ

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

1.3428
.3842
.4882
1.1636
.3227
.5777
1.0006
.4667
.3381
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .5758
.4316
.5319
.4300
.5319
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .6945
1.4659
1.3493
1.2520

.4947
.6594
.4845
.6763
.6110
.5125
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .7079

1.4375
1.0858
1.3088

.4443
.7032
.5923
.5196
.5390
.5936
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .7044
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ตาราง 19 (ตอ)

แบบสอบถาม

Scale
Mean
if Item
Deleted

การมีความยืดหยุน
CRE5_1
7.8498
CRE10_1
8.0320
CRE16_1
8.1318
จํานวน 3 ขอ
ความกลาที่จะเสี่ยง
CRE6_1
7.5583
CRE11_1
7.4607
CRE17_1
7.5357
จํานวน 3 ขอ
รวมจํานวนขอคําถามทัง้ ฉบับ 17 ขอ

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

1.3941
.3506
.5170
1.2137
.4148
.4188
1.2321
.3817
.4722
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .5724
1.8299
.5977
.6615
1.9866
.6321
.6288
1.9526
.5357
.7332
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .7566
คาความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ .9067
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ตาราง 20 คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนเมื่อตัดขอคําถามออก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามการ
ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ (ชื่อแบบสอบถาม “คุณลักษณะของฉัน” สวนที่ 2)
Scale
แบบสอบถาม Mean
if Item
Deleted
7. การตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
ความมีสมรรถนะ
CON1_1
7.6942
CON7_1
7.8412
CON11_1
7.4197
จํานวน 3 ขอ
ความมีระบบระเบียบ
CON2_1
7.0248
CON8_1
6.1964
CON12_1
6.3617
จํานวน 3 ขอ
การยึดมัน่ ในหนาที่และความรับผิดชอบ
CON3_1
3.8430
CON13_1
4.2000
จํานวน 2 ขอ
การมุงความสําเร็จ
CON4_1
7.7272
CON9_1
7.6272
CON14_1
7.8833
จํานวน 3 ขอ

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

1.6974
1.5963
1.3478

.5864
.5606
.5622
.5701
.4614
.7341
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .7049

2.5410
2.7410
2.6274

.4780
.6829
.5921
.5460
.5168
.6259
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .7069

.6168
.3600

.4032
.4032
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .5601

1.7332
1.6201
1.6012

.5521
.5525
.5477
.5481
.4370
.7033
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .6921
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ตาราง 20 (ตอ)

แบบสอบถาม

Scale
Mean
if Item
Deleted

การมีวนิ ัยในตนเอง
CON5_1
3.6446
CON15_1
3.8000
จํานวน 2 ขอ
ความสุขุมรอบคอบ
CON6_1
7.7346
CON10_1
7.1346
CON16_1
7.1833
จํานวน 3 ขอ
รวมจํานวนขอคําถามทัง้ ฉบับ 16 ขอ

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

.6643
.5600

.5383
.5383
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .6982

1.4291
1.6324
1.6336

.3358
.5818
.4497
.3990
.3971
.4657
คาความเชื่อมัน่ รายดานเทากับ .5785
คาความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ .8731
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ภาคผนวก ง.
คําสั่งการวิเคราะหแบบจําลอง
1. คําสัง่ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
2. คําสั่งการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
3. คําสัง่ การวิเคราะหอิทธิพลรวมระหวางปจจัยลักษณะสถานการณกบั ปจจัยดานจิตลักษณะเดิมที่มีตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
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1. คําสั่งการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
1.1 คําสั่งการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปรบุคลิกภาพสรางสรรค
confirmatoty factor analysis
Observed Variables
BEHPR BEHTE BEHEV TOTALPTE TOSATCS TOSATAS TOINFOS TOINFWG TOPERJA TOPERPA
TOCREIN TOCRENO TOCREWI TOCREOP TOCREFL TOCRERI TOCONCO TOCONOR TOCONDU
TOCONAC TOCONSE TOCONDE
Covariance Matrix From File C:\LISREL83\CONFIRM.COV
Sample Size = 121
Latent Variables LBEH LPTE LSAT LINF LPER LCRE LCON
Relationships
TOCREIN = 1.00*LCRE
TOCRENO = LCRE
TOCREWI = LCRE
TOCREOP = LCRE
TOCREFL = LCRE
TOCRERI = LCRE
Set Error Covariance of TOCREIN and TOCRENO Free
Set Error Covariance of TOCREIN and TOCRERI Free
Set Error Covariance of TOCREFL and TOCRERI Free
Path Diagram
Iterations = 250
LISREL OUTPUT:ME=ML SS SC EF RS AD=OFF
End of Problem

1.2 คําสั่งการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปรการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ
confirmatoty factor analysis
Observed Variables
BEHPR BEHTE BEHEV TOTALPTE TOSATCS TOSATAS TOINFOS TOINFWG TOPERJA TOPERPA
TOCREIN TOCRENO TOCREWI TOCREOP TOCREFL TOCRERI TOCONCO TOCONOR TOCONDU
TOCONAC TOCONSE TOCONDE
Covariance Matrix From File C:\LISREL83\CONFIRM.COV
Sample Size = 121
Latent Variables LBEH LPTE LSAT LINF LPER LCRE LCON
Relationships
TOCONCO =1.00*LCON
TOCONOR =LCON
TOCONDU =LCON
TOCONAC =LCON
TOCONSE =LCON
TOCONDE =LCON
Path Diagram
Iterations = 250
LISREL OUTPUT:ME=ML SS SC EF RS AD=OFF
End of Problem
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2. คํ า สั่ ง การวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
Full Model
Observed Variables
BEHPR BEHTE BEHEV SATCS SATAS PTEPR PTETE PTEEV INFOS
INFWG PERPA PERJA CREIN CRENO CREWI CREOP CREFL CRERI
CONCO CONOR CONDU CONAC CONSE CONDE
Covariance Matrix from file 'C:\fumodel3.cov'
Sample Size = 500
Latent Variables Lbeh Lsat Lpte Linf Lper Lcre Lcon
Relationships
BEHPR =Lbeh
BEHTE =1*Lbeh
BEHEV =Lbeh
SATCS =1*Lsat
SATAS =Lsat
PTEPR =Lpte
PTETE =1*Lpte
PTEEV =Lpte
INFOS =Linf
INFWG =1*Linf
PERPA =1*Lper
PERJA =Lper
CREIN =Lcre
CRENO =Lcre
CREWI =Lcre
CREOP =1*Lcre
CREFL =Lcre
CRERI =Lcre
CONCO =1*Lcon
CONOR =Lcon
CONDU =Lcon
CONAC =Lcon
CONSE =Lcon
CONDE =Lcon
Lbeh =Lpte Lsat
Lsat =Linf Lper
Lpte =Lper Lcon Lcre
Set Error Covariance of BEHEV and PTEEV Free
Set Error Covariance of PERJA and CREIN Free
Set Error Covariance of INFWG and SATAS Free
Set Error Covariance of BEHPR and PTEPR Free
Set Error Covariance of SATAS and CONCO Free
Set Error Covariance of CRENO and CONDE Free
Set Error Covariance of CONDE and CONOR Free
Set Error Covariance of CONSE and CONOR Free
Set Error Covariance of CONOR and CONCO Free
Set Error Covariance of CRERI and CREIN Free
Set Error Covariance of CONAC and CREWI Free
Set Error Covariance of BEHEV and CREOP Free
Set Error Covariance of SATAS and CONSE Free
Set Error Covariance of PTEEV and INFWG Free
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Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set
Set

Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error

Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance
Covariance

of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of

SATCS
SATAS
CONAC
PTEEV
SATCS
SATCS
BEHTE
PTETE
BEHPR
INFWG
CREOP
CONCO
CONSE
INFOS
CRERI
BEHTE
BEHTE
INFWG
INFWG
PERPA
PTEEV
SATCS
INFOS
BEHTE
PTEEV
PTETE
CREOP
PERPA
INFOS
CREOP
CONCO
BEHEV
PTEEV
PTEPR
PTEPR
BEHEV
PTETE
PTETE
PERJA
INFWG
CRERI
CONDE
CONAC
BEHEV
SATAS
CRERI
CREFL
BEHEV
BEHEV
SATCS
PERPA
CREIN
CREOP
CREIN
CREOP

and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and
and

CREFL
PERPA
CRERI
BEHTE
CONDE
PTEEV
CREFL
INFOS
PTETE
PERJA
CRENO
INFWG
CREOP
PERJA
INFOS
PERJA
CRERI
PTETE
CRERI
CONDE
INFOS
PTETE
SATAS
SATAS
CREWI
CREFL
INFWG
CONCO
SATCS
CONDE
PERJA
CREFL
CREIN
CONSE
CONCO
CONOR
CONDU
CONAC
CREFL
CONDU
CONOR
CRERI
CONDE
CRERI
CREFL
CRENO
CRENO
INFOS
INFWG
BEHEV
CREWI
CREFL
PERPA
CONCO
CREIN

Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
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Set Error Covariance of CONDU and CONCO Free
Set Error Covariance of CRENO and CREWI Free
Set Error Covariance of CREFL and PERPA Free
Set Error Covariance of PERPA and CRERI Free
Set Error Covariance of CONAC and CRENO Free
Set Error Covariance of SATAS and CONOR Free
Set Error Covariance of CREIN and CONDU Free
Set Error Covariance of PTEEV and PTEPR Free
Set Error Covariance of SATAS and CONOR Free
Set Error Covariance of PTEEV and CRENO Free
Set Error Covariance of PTEEV and PTEPR Free
Set Error Covariance of CONDE and CONDU Free
Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT:ME=ML SS RS SC MI EF AD=OFF
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3. คําสั่งการวิเคราะหอิทธิพลรวมระหวางปจจัยลักษณะสถานการณกับปจจัยดานจิตลักษณะเดิมที่มีตอ
พฤติกรรมการสอนอยางมีประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
3.1 คําสั่งการเชื่อมโยง Prelis System File (PSF) กับ Data System File (DSF) โดยใชโปรแกรม
PRELIS2
! Link Prelis system File(PSF) with Data Sysem File(DSF)
SY=INTER9.PSF
OU MA=CM

3.2 คําสั่งการรวมคะแนนตัวแปรแฝง (Compute latent variable scores) โดยใชโปรแกรม
SIMPLIS
Computing Latent Variable Scores
System File from File inter9.dsf
Latent Variable Lbeh Linf Lper Lcre Lcon Lpte Lsat
Relationships
BEHPR = 1*Lbeh
BEHTE = Lbeh
BEHEV = Lbeh
PTEPR = 1*Lpte
PTETE = Lpte
PTEEV = Lpte
SATCS = 1*Lsat
SATAS = Lsat
PERPA = 1*Lper
PERJA = Lper
INFOS = 1*Linf
INFWG = Linf
CREIN = 1* Lcre
CRENO = Lcre
CREWI = Lcre
CREOP = Lcre
CREFL = Lcre
CRERI = Lcre
CONCO = 1*Lcon
CONOR = Lcon
CONDU = Lcon
CONAC = Lcon
CONSE = Lcon
CONDE = Lcon
PSFfile inter9.psf
End of Problem
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3.3 คําสั่งการประมาณคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของแบบจําลองที่มีตัวแปรปฏิสัมพันธเปนตัวแปร
แฝง (Estimate Gamma Coefficients in Latent Variable Interaction Model) โดยใชโปรแกรม PRELIS2
!Estimate Gamma Coefficients in Latent Variable Interaction Model
SY=inter9.psf
NE Lcoin=Linf*Lcon
NE Lcope=Lper*Lcon
NE Lcrin=Lcre*Linf
NE Lcrpe=Lcre*Lper
CO Lcoin Lcope Lcrin Lcrpe
RG Lbeh ON Linf Lcon Lper Lcre Lcoin Lcope Lcrin Lcrpe Lpte Lsat
OU RA=inter9.psf
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ภาคผนวก จ.
ผลการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองตามกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจัย
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CONCO

CONOR

.60

CONDU

.31

.75 .85

CONAC

.68

CONSE

CONDE

.57
-.11
PTEPR

Lcon

CREIN

PTETE

.61

.79

.85 .79
.83

CRENO

.67
.81
.88
.83
.76

CREWI

CREOP

CREFL

PTEEV

Lpte

.82

Lcre

.17
Lbeh

-.03

CRERI

.79
.92

INFOS

.09
.05

.47

Linf

Lsat

INFWG

.23

.79
.90
.82

BEHPR

BEHTE

BEHEV

.94
SATCS

.76

.38

SATAS

PERPA

.61
.60

PERJA

Lper

-.10

2

χ = 989.100, df = 235, P-value = .000; RMSER = .080; SRMR= 0.057; GFI = .86; AGFI = .82;

CN = 155.01
ภาพประกอบ 4 ผลการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองตามกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจยั

ประวัติยอผูวจิ ัย
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ประวัติยอผูวจิ ัย
ชื่อ-ชื่อสกุล
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