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The purpose of this study was to examine and to compare the structural
relationship models of the psycho-social causal factors related to the competency and
research-based instruction behaviors between 360 government lecturers and 360 university
employed lecturers working in Rajabhat Universities in Bangkok metropolitan and vicinity
area. Stratified random sampling. The total samples were 720 through the data collected by
a set of questionnaires with 7 sections. Reliabilities of the measures were range from .87 to
.96 The hypothesized models were examined by LISREL.
The findings are as follows:
1. The hypothesized structural equation model of the psycho-social factors related
to the competency and research-based instruction behavior was adjusted, resulting the level
of goodness of fit indices with χ2 = 440.19, df=93 (p= .00), SRMR = .048, RMSEA = .072,
GFI = .93, NFI = .97, CFI = .97, TLI = .97, AGFI = .90, PNFI = .75, and χ2 / 2 = 4.73.
Conscientiousness was found as the highest direct predictor of competency. All causal
variables could account for 69 % of the variance of competency. Moreover, competency
was found as the highest direct predictor of research-based instruction behaviors. All causal
variables could account for 36 % of the variance of research-based instruction behaviors.
2. There was a difference on structural model of the causal factors related to the
competency and research-based instruction behaviors between government lecturers and
university employed lecturers. The direct effect of competency on research-based
instruction behaviors was found difference, showing that the effect of government lecturers
group was higher. In addition, Latent means of competency, conscientiousness,
job satisfaction, and perceived organizational support among government lecturers were
higher than university employed lecturers.
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ในการทําวิจัย
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู บ ริ ห ารคณะศึ ก ษาศาสตร และผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จั น ทรเกษม ที่ ใ ห โ อกาสและทุ น การศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก สาขาการวิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร
ประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบขอบคุณเจาหนาที่ทุกทานของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ที่ใหความชวยเหลือและ
เปนกําลังใจดวยดีเสมอมา
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และขอขอบคุณวาที่รอยตรีปยะปทีป แสงอุไร
ที่ใหความรักและกําลังใจมาโดยตลอด จนผูวิจัยสําเร็จการศึกษาไดเปนอยางดี
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
การจั ด การศึ ก ษามี ค วามจํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต เพราะการศึ ก ษาทํ า ให ค นมี ค วามรู
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน นอกจากนี้ในการดํารงชีวิต ความรูยังเปนทรัพยากรสําคัญสําหรับ
การอยูรอด และเปนเครื่องมือสําคัญในการประกอบอาชีพ (คณะอนุกรรมการปฏิรูป การเรียนรู.
2543: 5) ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ที่พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนที่ไดรับพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2524
ความวา
“...การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของ
บุคคล สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดาน
สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ
ไว และพัฒนาใหกาวหนาตอไปไดโดยตลอด...” (มูลนิธิ โตโยตาประเทศไทยและมูลนิธิพระดาบส.
2552: 18)

ดังนั้นจะเห็นไดวาประเทศใดก็ตามที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จะสงผลใหประเทศนั้น
สามารถพัฒนาไปอยางตอเนื่องในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ดวยเหตุนี้นานาประเทศจึงให
ความสําคัญกับการศึกษา และกอใหเกิดกระแสแหงการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งการวิจัยเปน
เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ ช ว ยให ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาประสบความสํ า เร็ จ ได เ ป น อย า งดี ทั้ ง การนํ า
กระบวนการวิ จั ย และผลการวิ จั ย มาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน โ ดยเฉพาะการปฏิ รู ป การเรี ย นรู ด ว ย
กระบวนการวิจัย (สุชาดา ปุญปน. 2548: 1)
จากกระแสการปฏิ รู ป อุ ด มศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศต า งๆ ทั่ ว โลกเป น ผลจาก
ความเปลี่ยนแปลงจากปจจัยดานตางๆ อาทิเชน กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ความคาดหวัง
ของสังคมที่มีตออุดมศึกษาในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพื่อแขงขัน
กับนานาชาติ และปญหาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูจาง
งาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2542) ทั้งนี้ใน การประชุมระดับโลกวาดวยการ
อุดมศึกษา จัดโดยองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดมี
การนิยามการอุดมศึกษาใหมซึ่งครอบคลุมการศึกษาการฝกอบรม และการฝกวิจัยในระดับหลัง
มัธยมศึกษา และที่ประชุมยังสรุปวา การอุดมศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนวิกฤตของนานาประเทศทั่วโลกในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 20 ใหเปน
โอกาสและนําความกาวหนามาสูสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2542: 1-2)
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จากประเด็นที่กลาวมาในขางตน ประกอบกับแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไปจากครู
เป น ศู น ย ก ลางเป น ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางและได มี ค วามพยายามเปลี่ ย นแปลงมาโดยตลอด
(ศิริชัย กาญจนวาสี.2545: 3) จึงกอใหเกิดการจัด การเรียนรูตามแนวทางผูเรียนเปนศูนยกลาง
หลากหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้นไดแก การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานทั้งนี้การจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐานถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะเปนกระบวนการสราง
องคความรูดวยตนเองของผูเรียน อยางแทจริง อีกทั้งยังเปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู
ที่ผูเรียนจะไดพัฒนาและสรางขึ้นในตัวเขา อันจะนําพาไปสูคุณภาพของบัณฑิตที่พรอมสําหรับสังคม
ฐานความรู (Knowledge Based Society) (ไพฑูรย สินลารัตน.2550: 76) ดังนั้นการศึกษาของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาจึงตองมีแนวคิดและองคความรูของเรา สิ่งเหลานี้จะ
เกิดขึ้นไดคือ การที่เราตองมีการวิจัยหรือมีผลงานวิจัยมาเปนฐานของการเรียนรูและการดําเนินงาน
ของเรา ตองเนนและใหความสําคัญในเรื่องของการวิจัย ฉะนั้นกระบวนการจัดการเรียนรูจึงตองเปน
กระบวนการที่สอดแทรกการวิจัยคนควาตลอดเวลา (ไพฑูรย สินลารัตน.2550: 75)
สําหรับอุดมศึกษาของไทยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ จากกระแส
โลกาภิวัฒนดวยเชนกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2542: 2) อีกทั้ การประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 นับเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหตองมีการปฎิรูป
การศึกษาอยางเปนรูปธรรมในระดับอุมศึกษาไทย ทั้งนี้มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตการ
ปฏิรูปการศึกษาในรอบแรก เมื่อพ.ศ.2542 จนมาถึงการปฏิรูปในการศึกษา รอบสอง ที่ประกาศเมื่อ
พ.ศ.2552 ซึ่งการปฏิรูปทั้งสองรอบตางมุงปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และมีสาระสําคัญทั้งสิ้น 9 หมวด โดยเฉพาะ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
เปนการปฏิรู ปการเรียนรูที่ถือวาเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากสาระทุกหมวดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมุงสูหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง ทั้งนี้พระราชบัญัติการศึกษา พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 (5) ความวา
สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมี ความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 13) จึงเห็นไดวา การ
จัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานเปนเรื่องสําคัญ เพราะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะการแสวงหาความรู และทักษะพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต (ทิศนา แขมมณี.2548: 1)
และยั ง เป น การจั ด การเรี ย นรู ต ามแนวทางพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542
ซึ่งในปจจุบันการจัดการเรียนรู แบบวิจัยเปนฐานไดรับความสนใจเปนพิเศษ (อมรวิทย นาครทรรพ.
2547: 38) และมีความสําคัญมากขึ้นกับกระบวนการจัดการเรียนรูในปจจุบันและอนาคต
(ไพฑูรย สินลารัตน.2547: 3) เนื่องจากอาจารยในระดับอุดมศึกษาสามารถใชการวิจัยเปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่สามารถสรางลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตได (สมหวัง พิธิยานุวัฒน.2547: 8)
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จากประเด็นดังกลาว ประกอบกับคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2551: 1) ที่ระบุไววา มาตรฐาน
การอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก ดานคุณภาพบัณฑิต ดานการบริหารจัดการ
การอุ ด มศึ ก ษา และด า นการสร า งและพั ฒ นาสั ง คมฐานความรู แ ละสั ง คมแห ง การเรี ย นรู
ในการศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญกับแนวการจัดการศึกษาในมาตรฐานที่ 2 (ข) มาตรฐาน
ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา โดยมีตัวบงชี้หลักสวนหนึ่ง (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา.2552: 101-102) ไดแก ตองมีหลักสูตรและการเรียนรูที่ทันสมัย เนนการเรียนรูและ
การสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริงโดยใชการวิจัยเปนฐาน มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใช
องคความรูใหม และในมาตรฐานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
ไดมีกําหนดตัวบงชี้ ไดแก ตองมีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบโดยใชหลักการวิจัยแบบ
บู ร ณาการ อั น นํ า ไปสู สั ง คมแห ง การเรี ย นรู และในคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552: 155) ไดเสนอวา
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่ควรจัดในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางผูเรียน
เปนศูนยกลาง เนื่องจากสามารถพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม
สอดคลองกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน (2547: 8) ไดกลาวไววา ปจจุบันเปน ยุคขอมูลขาวสารและ
เทคโนโลยี จําเปนที่การบริหารและการจัดการเรียนรูตองยึดถือผูเรียนเปนศูนยกลาง ตองใหผูเรียน
เรียนรู “วิธีการเรียนและวิธีแสวงหาความรู” คนในยุคนี้จําเปนตองศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้นตองเนน
ที่คุณภาพในการแสวงหาความรูของผูเรียนเปนอันดับแรก คือ การจัดการเรียนรูตองมุงไปที่การทํา
ใหผูเรียนมีเครื่องมือในการแสวงหาความรูดวยตนเองเปนประเด็นสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับจุดเริ่มตน
ของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based
learning:
RBL)
วาเปนไปไดหรือไมที่จะใชวิธีการแสวงหาความรูเปนวิธีสอนในสังคมที่มีขอมูลมากมายทวมทนเชนนี้
ซึ่งการเอากระบวนการวิจัยมาใชในการสอนนั้น ผูวิจัย หรือผูสอนตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน
การพิจารณาประเด็นหรือขอมูลตางๆ ซึ่งผลจาก การกระทําเชนนี้ ทําใหผูวิจัย หรือผูสอนมีความใฝรู
มีความกระตือรือรน มีเหตุผล เปนผูทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ เพราะผลของการวิจัยหรือ
ขอความรูที่ไดทําใหสามารถเขาใจ ทํานายหรือควบคุมปรากฎการณได เปนการเพิ่มความสามารถ
ในการแกปญหานั้นๆ ซึ่งผลที่สุดมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้การจัดการเรียนรูโดยวิจัยเปนฐาน
อาจารยในระดับอุดมศึกษาควรมีความเขาใจใหมวา การวิจัยคือวิธีสอนวิธีหนึ่งถามีความเขาใจเชนนี้
อาจารยจะมีความสุขกับการปฏิบัติพันธกิจในหนาที่ของอาจารยยิ่งขึ้น คือทั้งสอนและทั้งวิจัยไป
ด ว ยกั น ทํ า ให ผู เ รี ย นได ทั้ ง ศาสตร ทั้ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ไ ปพร อ มกั น (Research-based
Learning: RBL) (สมหวัง พิธิยานุวัฒน.2547: 11)
อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education;
TQF:HEd) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552: 13) ซึ่งนายบุญลือ ประเสริฐโสภา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวในการเปดประชุมวิชาการ เรื่อง “กระบวนทัศนใหม
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ของการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา” วา การจัดการศึกษาเพื่อสรางกําลังคนใหมีคุณภาพมี
แนวความคิ ด สร า งสรรค และสร า งองค ค วามรู เ พื่ อ พั ฒ นาประเทศ ต อ งอาศั ย การปฏิ รู ป การจั ด
การเรียนรูและการวิจัย ซึ่งคณาจารยตองมีการพัฒนาหาความรูอยางตอเนื่อง ตองมีความเขาใจใน
กระบวนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองตอนโยบายการพัฒนาองคความรูและความสนใจของผูเรียน
สอดคล อ งกั บ นายสุ เ มธ แย มนุ น ที่ก ลา วว า การจั ดประชุ ม ในครั้ งนี้ สํา นัก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาได ร ว มกั บ เครื อ ข า ยการพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาจารย แ ละองค ก รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง
ประเทศไทย (ควอท) จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของอาจารยในมหาวิทยาลัย
เนื่องจากกลไกที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ คือ การจัดกระบวนการเรียนรู
โดยมีอาจารยผูสอนเปนองคประกอบสําคัญที่มีสวนทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งบทบาทของคณาจารย ต องเปลี่ ยนแปลงจากผูใ หความรูมาเปนผูสร างความรู ควรพั ฒนา
อาจารยและการดูแลคุณภาพอาจารยทั้งดานความชํานาญในการจัดการเรียนรู การวิจัย การบริการ
ชุมชน การมีมนุษยสัมพันธ และประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ อันเปนประโยชน
โดยตรงตอสัมฤทธิผลทางการเรียนของนิสิต นักศึกษา (จดหมายขาวสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2551)
จากแนวนโยบายตางๆ ที่กลาวมา การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานสามารถตอบสนอง
แนวนโยบายตางๆ เหลานี้ได และจากการศึกษาคนควายังพบวา ไพฑูรย สินลารัตน (2547: 1)
กลาววา การสอนแบบเนนวิจัย (Research Based Teaching) เปนวิธีที่มีความสําคัญและจําเปน
มาก ซึ่ ง พบว า ไม มี ตํ า ราหรื อ เอกสาร หรื อ บทความใดเขี ย นเกี่ ย วกั บ วิ ธี ส อนดั ง กล า วมากนั ก
ที่มีมักจะพูดเฉพาะการวิจัย (Research) หรือพูดเฉพาะการสอน (Teaching) หรือเฉพาะ การวิจัย
เกี่ยวกับการสอน (Research on teaching) แตสําหรับการสอนแบบเนนวิจัยนั้นไมคอยมีการ
พู ด กั น เป น เหตุ ใ ห ก ารค น คว า ทางด า นนี้ มี ไ ม ม ากนั ก อี ก ทั้ ง จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ทั้ ง ในและ
ตางประเทศเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยใน
ระดับอุดมศึกษา พบวา ยังไมมีผูใดเคยทําการศึกษา โดยเฉพาะในประเทศไทยทั้งนี้พบเพียง
งานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวผลของการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่มีตอพฤติกรรมดานตางๆ
ของผูเ รียน และพบงานวิ จัยเชิงคุณภาพเพียงหนึ่งเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับตัว บงชี้กระบวนการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ซึ่งกลุมตัวอยางไดแก โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
จากเหตุผลที่กลาวมาประกอบกับผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง ปงบประมาณ
พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2553 ระดับอุดมศึกษา พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ผานการรับรอง การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อ
การรั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษาดั ง เช น ผลการประเมิ น มาตรฐานภาพรวมของกลุ ม วิ ช าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวา มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนอยูในเกณฑดี
นั่นแสดงใหเห็นวา แตละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏมี การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่
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เนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยูในเกณฑดี และมาตรฐานดานงานวิจัยและสรางสรรคสวนใหญอยูใน
เกณฑดีและพอใช สวนผลการประเมินมาตรฐานภาพรวมระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พบวา มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนและมาตรฐานดานงานวิจัยและ
สร า งสรรค อ ยู ใ นเกณฑ ดี (สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา.2554:
ออนไลน) จากผลการประเมินดังกลาวแสดงให เ ห็นวาอาจารยกลุมมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยูในบริบทของพฤติกรรมการจัด การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานเปนวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งตามแนวทางผูเ รียน
เปนศูนยกลางที่กําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2552: 155) ทั้งนี้ การจัดการเรียนรูแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลางเปนเปาหมายหนึ่งของการดําเนินการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และในการกําหนดวัตถุประสงคดานการวิจัยวามหาวิทยาลัยดําเนินการสงเสริมการวิจัยในสาขาวิชา
การตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม ซึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนหนึ่ง
ไดแก การพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นและสังคม (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.2554: ออนไลน) สอดคลอง
กับเปาหมายดานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่กําหนดวา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทามี เ ป า หมายใน การเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการการศึ ก ษาเข า กั บ
การวิ จั ย โดยเชื่ อ มงานวิ จั ย เข า กั บ การจั ด การเรี ย นรู (มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา.
2554: ออนไลน)
จากเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมดผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยเชิงเหตุ
ทางจิ ต สั ง คมที่ มี ต อ สมรรถนะและพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล” โดยเนนสมรรถนะที่ครอบคลุ มถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนรูและดานการวิจัย และเนน
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน 2
ด าน คือ ดานการใชผลการวิจัยประกอบ
การจัดการเรียนรู และดานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของอาจารยโดยใชกระบวนการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได นํ า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ท างสั ง คมเชิ ง พุ ท ธิ ป ญ ญา (Social
cognitive learning theory) ของแบนดูรา (Bandura.1986) มากําหนดเปนกรอบในการศึกษา
เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา ไดอธิบายสาเหตุการเกิดพฤติกรรมอยางใด
อยางหนึ่งของบุคคลวาเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางตัวบุคคล และสิ่งแวดลอม (สุรางค โควตระกูล.
2541: 238) และจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ พบวา อิทธิที่มีพล
ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานมีสาเหตุมาจากตัวบุคคล หรือปจจัยทางจิต
ไดแก แนวคิดสมรรถนะของอาจารย แนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบ ไดแก ความมีสติรูคิด
และแนวคิดความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้จากการศึกษาของไคเมท (Kiymet.2011: online) พบวา
สมรรถนะของอาจารยมีผลตอคานิยม พฤติกรรมการสื่อสาร เปาหมายและเทคนิคการจัดการเรียนรู
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สวนไพฑูรย สินลารัตน (2547: 7) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานนั้นผูสอนตองพัฒนา
ทักษะ หรือสมรรถนะดาน การวิจัย สอดคลองกับจรัส สุวรรณมาลา (2545: 35) กลาววา
การจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานจะประสบความสํ า เร็ จ ได สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ อาจารย ต อ งมี
ความสามารถในการวิจัย และมีประสบการณในการทําวิจัย พรอมกับพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
ใหม นั่นหมายถึง อาจารยตองมีสมรรถนะดานการวิจัย และสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
นอกจากนี้จากการศึกษาของสตีเวน (Steven.2011: 87-88) ที่ศึกษาวิจัยพบวา
ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยผานการรับรู
ความสามารถแหงตน สวนการศึกษาของของเอเดรียน (Adrian.2002: 1336) ที่ศึกษาวิจัยพบวา
บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความมีสติรูคิดเปนตัวทํานายที่ดีที่สุดในการทํานายความพึงพอใจ
ภายในงานและความพึง พอใจภายนอกงาน นอกจากนี้ก ารศึ กษาของซากู มา (Sakumar.2011:
online) ที่ทําการศึกษาวิจัย พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับสมรรถนะของอาจารย
ในคณะ และการศึกษาวิจัยของแวร (Where.1994: online) พบวา ความพึงพอใจในงานเปนตัว
พยากรณสมรรถนะทางดานการจัดการเรียนรู
สาเหตุ จากสิ่ง แวดลอม หรือปจจัยทางสัง คม จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ พบวา ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เป น ฐานได แ ก แนวคิ ด การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย และแนวคิ ด การรั บ รู
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน ทั้งนี้จากการศึกษาวิจัยของเวย (Wei.2004: 75) พบวา
การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากองค ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
เนื่องจากเมื่อบุคลากรมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการทําใหการปฏิบัติงานดีขึ้น เพราะมีเจตคติที่
ดีตองานและมีพฤติกรรมการทํางานที่ดีขึ้น
สวนการศึกษาวิจัยของนําชัย ศุภฤษกชัยสกุล
(2550: 182)
พบวา ความพึงพอใจในงานของครูไดรับอิทธิพลจากการรับรูการสนับสนุนจาก
องคการโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ.19 นอกจากนี้การศึกษาวิจัยของคริสตินา
และอีริคกา (Christina; & Erika.2011: 234) พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมี
อิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และการศึกษาวิจัยของของบารรี่
และเจมส (Barry; & James.1996: 57) พบวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
สามารถลดความกดดันในการทํางาน อีกทั้งชวยเพิ่มความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจใน
การทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล า วมาในข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาป จ จั ย เชิ ง เหตุ ท างจิ ต ได แ ก
ความมีสติรูคิดที่วัดจากองคประกอบ 6 ดาน คือ ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง ความมีระบบ
ระเบียบ การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ การมุงความสําเร็จ การมีวินัยในตนเองความสุขุม
รอบคอบ และความพึงพอใจในงานที่วัดจากองคประกอบ 2 ดาน คือ ดานบริบทและดานลักษณะ
งาน ส ว นป จ จั ย เชิ ง เหตุ ท างสั ง คม ได แ ก การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ วั ด จาก
องคประกอบ 3 ดาน ไดแก การกําหนดนโยบาย การไดรับโอกาสกาวหนาและการไดรับการ
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ยอมรับจากมหาวิ ท ยาลั ย และการสนับ สนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานที่วัดจากองค ประกอบ
3 ดาน ไดแก ดานขอมูลขาวสาร ดานอารมณ และดานวัตถุ ซึ่งตัวแปรเชิงสาเหตุทั้งสองกลุมมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานโดยผานสมรรถนะของอาจารย ทั้งนี้ในการ
วิจัยครั้งนี้เชื่อวาหากอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครมีสมรรถนะดานการจัดการ
เรียนรูและดานการวิจัย จะทําใหเกิดพฤติกรรม การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการจัดแบงบุคคลากรในสาย
วิชาการ หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) อาจารยขาราชการ
2) อาจารยพนักงานราชการ 3) อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย และ 4) อาจารยประจําตามสัญญา
จาง ซึ่งระบบตําแหนงของอาจารยพนักงานราชการ อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย
ประจําตามสัญญาจาง มีความแตกตางกับระบบตําแหนงของอาจารยขาราชการ แตระบบตําแหนง
ของอาจารยพนักราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยมีลักษณะคลายคลึงกัน และจากระบบตําแหนงที่
มีความแตกตางกันนี้กอใหเกิดปญหาไมวาจะเปนระบบเงินเดือน การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน รวมถึงโอกาสความกาวหนาในอาชีพทําใหเกิดปญหาความเลื่อมล้ําระหวาง
ขาราชการกับพนักงาน ซึ่งเปนปญหาสําคัญในระบบราชการอยูขณะนี้ (นิพนธ ครุฑเครือศรี.
2539: 1-4) จากปญหาดังกลาวทําใหพฤติกรรมการทํางานหลักในดานการจัดการเรียนรูและดาน
การวิ จั ย มี ค วามแตกต า งกั น ไป ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ค วามสนใจสร า งและพั ฒ นา
แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยผานตัวแปรคั่นกลาง คือ สมรรถนะ
ของอาจารย นอกจากนี้ผูวิจัยยังสนใจศึกษาเปรียบเทียบดวยวาแบบจําลองความสัมพันธดังกลาวที่
พั ฒ นาขึ้ น จะมี ค วามแตกต า งกั น ไปตามตํ า แหน ง งานของอาจารย คื อ ข า ราชการกั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยหรือไมอยางไร ซึ่งจะเปรียบเทียบทั้งความสัมพันธระหวางตัวแปรภายในแบบจําลอง
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนแบบหลายกลุม (Multiple Groups Structural
Equation Modeling) และเปรียบเทียบระดับคาของตัวแปรในแบบจําลองโดยการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยตัวแปรแฝง (Latent Means) ซึ่งจะทําใหทราบวาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะ
และพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีความแตกตางไปตามตําแหนงของอาจารยหรือไม รวมทั้งระดับ
การแสดงออกของพฤติกรรมและปจจัยเชิงสาเหตุของอาจารยทั้งสองกลุมนั้นแตกตางกันหรือไม
ผลการวิจัยนี้สามารถนํามาใชในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐานของอาจารยใหเหมาะสมกับความแตกตางที่เกิดขึ้นจากตําแหนงงานของอาจารยเพื่อให
มีการพัฒนาอาจารยใหสามารถจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และสนองตอบตอแนวทางการจัดการ
เรี ย นรู ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2545. อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตไทยตอไป
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ความมุงหมายของการวิจัย
ความมุงหมายทั่วไป
เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเหตุของสมรรถนะอา
และพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลโดยมี ก ลุ ม ตั ว แปรป จ จั ย เชิ ง เหตุ ท างจิ ต ประกอบด ว ยแนวคิ ด
บุค ลิกภาพห าองคประกอบ ไดแก ความมีสติรูคิด แนวคิดความพึงพอใจในงานทั้งนี้ กลุ มป จจัย
เชิ ง เหตุ ท างสั ง คม ประกอบด ว ย การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย และการรั บ รู
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน โดยกําหนดใหสมรรถนะของอาจารยเปนตัวแปรคั่นกลาง
ความมุงหมายเฉพาะ
1. เพื่ อ ทดสอบแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข องสมรรถนะและ
พฤติ ก รรม การจั ด การเรี ย นรูแ บบวิ จัย เป นฐานของอาจารย ใ นกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะและ
พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางกลุมอาจารยขาราชการและกลุมอาจารยมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเปรี ย บเทีย บคา เฉลี่ ย ของตัว แปรแฝงเชิงสาเหตุข องสมรรถนะและพฤติก รรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระหวางกลุมอาจารยขาราชการกับกลุมอาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร โดยบูรณาการศาสตรทางดานจิตวิทยา
สังคมวิทยา และการศึกษา เพื่อศึกษาปจจัยที่มีตอสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แบบ
วิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผลที่ไดจาก
การศึกษากอใหเกิดคุณคาทั้งทางดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติดังนี้
1. ความสําคัญในเชิงทฤษฎี
ไดทราบข อคนพบในการอธิบายพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แบบวิจัยเปนฐานของ
อาจารยกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการบูรณาการตัวแปร
สํ า คั ญ จากแนวคิ ด บุ ค ลิ ก ภาพห า องค ป ระกอบ ได แ ก ความมี ส ติ รู คิ ด แนวคิ ด ความพึ ง พอใจ
ในงาน แนวคิดสมรรถนะของอาจารย แนวคิดการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และแนวคิด
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
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2. ความสําคัญในเชิงปฏิบัติ
2.1 ขอคนพบนี้ทําใหทราบถึงความแตกตางของระดับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ก ลุ ม ข า ราชการ และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด มี ค วามสํ า คั ญ และเป น ประโยชน ต อ ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ใน
การวางแผนเพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคณาจารย อั น จะนํ า มาเพื่ อ การสนองตอบต อ นโยบายใน
การปฏิรูปการศึกษาตอไป
2.2 ขอคนพบนี้ทําใหทราบถึงปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอสมรรถนะและพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
กลุมรวม กลุมยอยที่เปนขาราชการและกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งขอมูลที่ไดมีความสําคัญและ
เปนประโยชนในการหาแนวทางเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารยในแตละกลุมตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ อาจารย ก ลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 7
แหง ไดแก คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ จั น ทรเกษม รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,918 คน ประกอบด ว ยอาจาย ข า ราชการ จํ า นวน
1,242 คน และอาจารย พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวน 676
คน และมี ป ระสบการณ ใ น
การสอนอยางนอย 2 ป (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2554)
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตั ว อยางที่ ใ ช ใ นการวิจัย ครั้งนี้สุ มมาจากประชากรอาจารย ก ลุม มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 7
แหง ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ บ า นสมเด็ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวมจํานวนทั้งสิ้น 720 คน ประกอบดวยอาจารยขาราชการ
จํานวน 360 คน และอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 360 คน และมีประสบการณในการ
สอนอยางนอย 2 ป โดยมีขั้นตอนการกําหนดกลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
2.1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดย
ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor anaylysis) การวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงโครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal structural models with latent variable)
ดังนั้นจึงตองกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนั้นในการ
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วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเกณฑกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 20 คนตอหนึ่งตัวแปรสังเกต ซึ่งตัวแปรสังเกต
ในงานวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 18 ตัวแปร จึงกําหนดกลุมตัวอยางไวที่กลุมละ 360 คน รวมกลุม
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 720 คน
2.2 การสุมตัวอยางครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของประชากร
(Proportional Stratified random sampling) โดยใชตัวแปรสถานภาพของอาจารยเปนเกณฑในการ
แบงชั้นภูมิ ไดแก อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย โดย สุมอาจารยขาราชการ
และอาจารย พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามสั ด ส ว นของประชากรในแต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย
จนครบจํานวนกลุมละ 360 คน รวม 720 คน

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรปจจัยเชิงเหตุ ประกอบดวย
1.1 ปจจัยทางสังคม ประกอบดวย
1.1.1 การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1.1.2 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
1.2 ปจจัยทางจิต ประกอบดวย
1.2.1 ความมีสติรูคิด
1.2.2 ความพึงพอใจในงาน
2. ตัวแปรผล ประกอบดวย
2.1 สมรรถนะของอาจารย
2.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ หมายถึง แบบจําลองที่แสดงถึงความสัมพันธของ
ตัวแปรที่เปนสาเหตุ ซึ่งในงานวิจัยนี้ตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบดวย ตัวแปรเชิงสาเหตุทางจิตไดแก
ความมีสติรูคิดและความพึงพอใจในงาน และตัวแปรเชิงสาเหตุทางสังคมไดแกการรับรูการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยและการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน สวนตัวแปรเชิงผล ไดแก
สมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน โดยเขียนเปนรูปแบบการ
วิ จั ย ในรู ป สั ญ ลั ก ษณ ที่ มี โ ครงสร า งของรู ป แบบอยู บ นพื้ น ฐานการสั ง เคราะห แ นวคิ ด ทฤษฎี ที่
หลากหลาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรในรูปแบบไดดวย
ขอมูลความคิดเห็น
2. อาจารย กลุมมหาวิทยาลัยราชภั ฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หมายถึง บุคคลที่ ปฏิ บัติหนาที่ ทางดานการจั ดการเรียนรู ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏที่ตั้ งอยูใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมีประสบการณ
ในการสอนอยางนอย 2 ป

นิยามเชิงปฏิบัติการ
1. พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน หมายถึง เปนการกระทําของผูสอน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชผลงานวิจัยประกอบเนื้อหาที่ศึกษาใหแกผูเรียน ไดแก ผลงานวิจัย
ของผูสอน หรือผลงานวิจัยของผูอื่นในวิชาที่ศึกษา ตลอดจนการจัดกระบวน การเรียนรูที่ใช
กระบวนการวิ จั ย ทั้ ง นี้ พ ฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานวั ด จากตั ว แปรสั ง เกตได
2 องคประกอบ ไดแก
1.1 การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู หมายถึง การที่ผูสอนจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยนํางานวิจัยของตนเอง หรือผูอื่นในศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูเรียนกําลัง
ทําการเรี ยนรูมาเลาให ผูเ รียนฟ ง หรือใหผู เรียนไปศึ กษางานวิจัยของผูสอนหรือผูอื่นในศาตรที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูเรียนกําลังทําการเรียนรู
1.2 การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู หมายถึง การที่ผูสอนจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู โ ดยใช ก ระบวนการวิ จั ย ที่ เ ริ่ ม จาก การระบุ ป ญ หา การคาดคะเนคํ า ตอบหรื อ การ
ตั้ ง สมมติ ฐ านการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห ข อ มู ล และการสรุ ป และนํ า เสนอ
ผลการศึกษาตามลําดับ เพื่อทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระที่เรียนรู ทั้งนี้ผูสอนสามารถ
ใชกระบวนการวิจัยครบทุกขั้นตอน หรือใชบางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู เนื้อหาสาระการเรียนรู และขอจํากัดที่มี
การวั ด ใช แ บบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งข อ คํ า ถามขึ้ น เองจากแนวคิ ด ตั ว บ ง ชี้ ข อง
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2552: 145) และพัฒนาจาก
แบบสอบถามของวรรณะ บรรจง (2551) และสุชาดา ปุญปน (2548) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มี
ขอคําถาม 17 ขอ ทั้งนี้ลักษณะของแบบวัดเปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ จากนอยที่สุดให
1 คะแนน จนถึงมากที่สุดให 6 คะแนน ในขอคําถามเชิงบวก สําหรับขอคําถามเชิงลบใหคะแนน
ในลักษณะตรงขาม ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปน
ฐานมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
2. สมรรถนะของอาจารย หมายถึง ความสามารถของอาจารยในการปฏิบัติงานได
ตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจในตําแหนงงานอาจารยดังที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยใชประสบการณความรูและทักษะที่ไดสั่งสมมา ทั้งนี้สมรรถนะของอาจารยวัดจากตัวแปรสังเกต
ได 2 องคประกอบ ไดแก
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2.1 สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู หมายถึง ความสามารถของอาจารยในการ
ปฏิบัติภารกิจดานการจัดการสอน โดยมีความรูความเขาใจในวิชาที่สอน ตลอดจนใชประสบการณ
ความรูและทักษะในวิชาที่สอน สามารถสอนไดหลากหลายรูปแบบ ผลิตเอกสาร การสอนและใชสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนได
2.2 สมรรถนะดานการวิจัย หมายถึง ความสามารถของอาจารยในการปฏิบัติ
ภารกิจดานการทําวิจัย โดยใชประสบการณความรูและทักษะในการทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใน
การพัฒนางานและพัฒนาหนวยงานบนพื้นฐานของการวิจัย
การวัด ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขอคําถามขึ้นจากการวิเคราะหภารกิจของ
อาจารย แนวคิดสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาจากแบบสอบถามของอังศินันท อินทร
กําแหง (2549) กาญจนา ตระกูลวรกุล (2548) วินัย ดําสุวรรณ (2542) ทั้งนี้แบบสอบถาม
สมรรถนะของอาจารย ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ที่มีขอคําถาม 18 ขอ ทั้งนี้ลักษณะของแบบวัดเปน
มาตรประมาณคา 6 ระดับ จากนอยที่สุดให 1 คะแนน จนถึงมากที่สุดให 6 คะแนนในขอคําถาม
เชิงบวก สําหรับขอคําถามเชิงลบใหคะแนนในลักษณะตรงขาม ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามี
สมรรถนะของอาจารยมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
3. ความมีสติรูคิด หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่เกี่ยวของสัมพันธกับความ
ต อ งการในการกระทํ า ตามเป า หมายที่ ตั้ ง ไว ทั้ ง นี้ ค วามมี ส ติ รู คิ ด วั ด จากตั ว แปรสั ง เกตได
6 องคประกอบไดแก
3.1 ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง หมายถึง ผูที่มีความสามารถ มีเหตุผล
มีประสิทธิภาพในการทําสิ่งตางๆ และมีความสามารถในการจัดการกับชีวติ ของตนเองไดอยางสม
เหตุผล
3.2 ความมีระบบระเบียบ หมายถึง ผูที่จัดการสิ่งตางๆ ไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย
3.3 การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ หมายถึง ผูที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรม
จริยธรรม และปฏิบัตติ ามคํามั่นที่ใหไว
3.4 การมุงความสําเร็จ หมายถึง ผูที่ทํางานอยางจริงจังเพื่อใหบรรลุเปาหมายทีต่ ั้งไว
3.5 การมีวินัยในตนเอง หมายถึง ผูที่สามารถปฏิบตั ิงานจนสําเร็จตามเปาหมาย
แมวาจะตองเผชิญกับอุปสรรคที่มารบกวนจิตใจ
3.6 ความสุขมุ รอบคอบ หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตงั้ ไว
การวัดความมีสติรูคิดไดดัดแปลงจากแบบวัดบุคลิกภาพของวัลภา สบายยิ่ง (2542)
ซึ่งแปลมาจากแบบวัด Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสตาและเมครเคร และ
แบบวัดบุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดของวีรวรรณ สุกิน (2551) ที่เปนแบบวัดวัดตามแนวคิดของ
คอสตาและเมคเครเชนกัน โดยแบบสอบถามฉบับนี้มี 14
ขอ ทั้งนี้ลักษณะของแบบวัดเปน
มาตรประมาณคา 6 ระดับ จากนอยที่สุดให 1 คะแนน คือ จากนอยที่สุด จนถึงมากที่สุดให

13
6 คะแนน ในขอคําถามเชิงบวก สําหรับขอคําถามเชิงลบใหคะแนนลักษณะตรงขาม ผูตอบที่ได
คะแนนสูงกวาแสดงวามีบุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
4. ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความคิดเห็นที่ดีหรือรูสึกชอบของอาจารยซึ่งเปน
ผลมาจากประสบการณ และการรับรูวาการทํางานประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ความพึงพอใจในงานวัด
จากตัวแปรสังเกตได 2 องคประกอบ ไดแก
4.1 ความพึงพอใจในงานดานบริบท หมายถึง ความคิดเห็นที่ดีหรือความรูสึก
ชอบของอาจารยตอสภาพแวดลอมและบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อตอ การปฏิบัติงาน ไดแก
ความพึงพอใจที่มีตอความมั่นคงในงาน คาตอบแทน เพื่อนรวมงานและหัวหนางาน
4.2 ความพึงพอใจในดานลักษณะงาน หมายถึง ความคิดเห็นที่ดีหรือความรูสึก
ชอบของอาจารยตอลักษณะงานที่ทํา ไดแก ความกาวหนาในงานและความพึงพอใจในงานทั่วๆไป
การวั ด ใช แ บบสอบถามที่ ผู วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ทั้ ง นี้ ดั ด แปลงมาจากแบบวั ด ความ
พึงพอใจในงานของแฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman; & Oldman.1980: 282-286, 305) ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของแบบสํารวจคุณลักษณะของงาน (Job Diagnostic Survey) มาปรับใชใหเหมาะสมกับ
บริบทของการปฏิบัติงานของอาจารย ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยขอคําถาม
ทั้งหมด 18 ขอ จําแนกเปนขอคําถาม 2 สวน ไดแก ความพึงพอใจในงานดานบริบท จํานวน 9 ขอ
และความพึงพอใจในลักษณะงานดาน จํานวน 9 ขอ ทั้งนี้ลักษณะของแบบวัดเปนมาตรประมาณคา
6 ระดับจากนอยที่สุดให 1 คะแนน จนถึงมากที่สุดให 6 คะแนน ในขอคําถามเชิงบวก สําหรับขอ
คําถามเชิงลบใหคะแนนลักษณะตรงขาม ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีความพึงพอใจในงาน
มากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
5.
การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย หมายถึ ง การที่ อ าจารย ไ ด รั บ
การสงเสริมจากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูและการวิจัย ทั้งนี้การรับรู
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวัดจากตัวแปรสังเกตได 3 องคประกอบ ไดแก
5.1 การกําหนดนโยบาย หมายถึง การที่อาจารยไดรับการสงเสริมจากมหาวิทยาลัย
หรือคณะโดยกําหนดแนวทางในการอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูและการวิจัย เชน
วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และมีการกําหนดภาระ
งานไวอยางชัดเจน
5.2 โอกาสกาวหนาและพัฒนา หมายถึง การที่อาจารยไดรับการสงเสริมจาก
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะ โดยให โ อกาสในการเลื่ อ นตํ า แหน ง หรื อ เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น หรื อ ได รั บ
ผลตอบแทนจากการทํางาน และใหโอกาสศึกษาดูงานและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
5.3 การยอมรับ หมายถึง การที่อาจารยไดรับการสงเสริมจากมหาวิทยาลัยหรือคณะ
โดยมหาวิทยาลัย หรือคณะเห็นคุณคา ใหความสําคัญ ตลอดจนยกยองใหเกียรติอาจารยที่ทํางาน
วิจัย หรือเห็นวาอาจารยที่ทําวิจัยเปนการทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย
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การวัด ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามนําชัย
ศุภฤกษชัยสกุล (2550) กาญจนา ตระกูลวรกุล. (2548) ศจีมาส ขวัญเมือง (2548). อุมาพร
ฟูมั่น (2542) และสมใจ จิตพิทักษ (2532)
นํามาปรับภาษาและสรางขอคําถามเพิ่มขึ้นให
เหมาะสมกับบริบท ประกอบดวยขอคําถาม 14
ขอ จําแนกออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก
การกําหนดนโยบาย จํานวน 5 ขอ การไดรับโอกาสกาวหนาและพัฒนา จํานวน 5 ขอ และ
การไดรับการยอมรับ จํานวน 4 ขอ ทั้งนี้ลักษณะของแบบวัดเปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ
จากนอยที่สุดให 1 คะแนน จนถึงมากที่สุดให 6 คะแนน ซึ่งเปนขอคําถามเชิงบวก สําหรับขอ
คําถามเชิงลบใหคะแนนลักษณะตรงขาม ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปนผูที่รับรูวาตนเอง
ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
6. การรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน หมายถึง การที่อาจารย
ไดรับความชวยเหลือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน ทั้งนี้การรับรูการสนับสนุนทางสังคมของ
เพื่อนรวมงานวัดจากตัวแปรสังเกตได 3 องคประกอบ ไดแก
6.1 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การที่อาจารยไดรับ ความชวยเหลือ
จากเพื่อนรวมงานในการใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานการชี้แนะโดยตรง และการ
ใหขอมูล ตลอดจนการใหการสะทอนกลับจากเพื่อนรวมงานวาการจัด การเรียนการสอนและการวิจัย
ของอาจารยเปนอยางไร
6.2 การสนับสนุนดานอารมณ หมายถึง การที่อาจารยไดรับความชวยเหลือจาก
เพื่อนรวมงานในการใหความรักความเห็นใจ ใหการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกลุม ให การยอมรับ
และเห็นคุณคาในปฏิบัติงาน
6.3 การสนับสนุนดานวัตถุ หมายถึง การที่อาจารยไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน
รวมงานในการเสียสละเวลาชวยเหลือ ลงแรงชวยเหลือ และสนับสนุนวัตถุสิ่งของ เชน เครื่องมือ
เครื่องใช สื่อการจัดการเรียนรูและการวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย
การวัด โดยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม
ของสาราซัน และคณะ (1983) อังศินันท อินทรกําแหง (2550) และศิลาภรณ สุขศีลล้ําเลิศ (2550)
โดยการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด นํ า แบบสอบถามมาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให อ ยู ใ นขอบเขตของเรื่ อ ง
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 14 ขอ จําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานขอมูลขาวสาร จํานวน
4 ขอ ดานอารมณ จํานวน 5 ขอ และดานวัตถุ จํานวน 5 ขอ ทั้งนี้ลักษณะของแบบวัดเปนมาตร
ประมาณคา 6 ระดับ จากนอยที่สุดให 1 คะแนน จนถึงมากที่สุดให 6 คะแนน ซึ่งเปนขอคําถาม
เชิงบวก สําหรับขอคําถามเชิงลบใหคะแนนลักษณะตรงขาม ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวาเปน
ผู ที่ รั บ รู ว า ตนเองได รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อ นร ว มงานมากกว า ผู ต อบที่ ไ ด ค ะแนน
ต่ํากวา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานโดยใช
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับ
ดังนี้
1. พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
2. สมรรถนะของอาจารยและอิทธิพลที่มีตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
3. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ สมรรถนะของอาจารย แ ละพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย
เปนฐาน
3.1 ปจจัยเชิงเหตุทางจิตกับสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน
3.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบความมีสติรูคิด
3.1.2 ความพึงพอใจในงาน
3.2 ปจจัยเชิงเหตุทางสังคมกับสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
4. สถานภาพของอาจารยกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
4.1 การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
4.2 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
6. สมมติฐานการวิจัย

1. พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
1.1 แนวคิดและความสําคัญของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
จุ ด เริ่ ม ต น ของแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบใช วิ จั ย เป น ฐาน
มาจากความสงสัยวา เปนไปไดหรือไมที่เราจะใชวิธีการแสวงหาความรูเปนวิธีการจัดการเรียนรูใน
สังคมที่มีขอมูลมากมาย (สมหวัง พิธิยานุเคราะห.2547: 8) เนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการใน
การแสวงหาความรูอยางเปนระบบระเบียบ เพื่อใหไดมาซึ่งความรู หรือขอคนพบใหมที่เชื่อถือได
(ทิศนา แขมมณี.2548:
1-2) ทั้งนี้การจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน (ทิศ นา แขมมณี .
2552: 13) เปนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-Center Learning)
และมีฐานคิดและความเชื่อมาจากกลุมทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) ที่เชื่อใน
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“กระบวนการสร า งความรู ใ นตน” และหั ว ใจของการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐาน
คือ การส ง เสริ ม กระบวนการสร า งความรู นี้ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การเรี ย นรู ที่ ยั่ ง ยื น (อมรวิ ช ช
นาครทรรพ.2547: 40) อีกทั้งยังมีพื้นฐาน(ปทีป เมธาคุณวุฒิ.2544: 34) มาจากการจัด
การเรียนรูแบบสืบสวน (Inquiry teaching method) ที่เนนใหผูเรียนเกิดความสงสัย นํามาซึ่ง
การสืบสวน ทดลอง และคนพบคําตอบดวยตนเอง โดยเนนกระบวนการคนหาและตรวจสอบ
ความรู ทําใหผูเรียนมีความใฝรู สามารถคิดวิเคราะหและมีวิจารณญาณ ทั้งนี้การจัดการเรียนรูแบบ
สืบสวนตองการใหผูเรียนเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-based learning) ขอสงสัยหรือ
ปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะคนควาหาขอมูลมาชวยแกปญหา และผูเรียน
ตองเรียนรูโดยใชตนเองเปนหลักในการเรียนรูเพียงคนเดียวหรือเรียนรูรวมกันกับเพื่อนในกลุมยอย
ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูของ
ไทย ความเปนมาของวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวของอริยสัจสี่ที่คลายกับวิธีการทางวิทยาศาสตร
ไววาครูไทยคงมีวิธีการจัดการเรียนรูอยูแน เพราะชาติไทยเปนชาติที่มีวัฒนธรรม มายาวนาน เปน
ชาติที่รักษาเอกราชไวไดโดยตลอดมา และครูไทยไดรับความเคารพนับถือจากนักเรียนหรือศิษยเปน
อย า งมาก ผิ ด กั บ ประเทศอื่ น ๆ จนถึ ง กั บ มี ก ารไหว ค รู แ ละจั ด ให มี วั น ไหว ค รู ขึ้ น เป น พิ เ ศษใน
สถานศึ ก ษาต า งๆ แต เ นื่ อ งจากวิ ธี ก ารจัด การเรีย นรู ข องครูไ ทยมิ ได เ ขีย นไว ใ หป รากฎ จึ งต อ ง
พยายามเสาะแสวงหาหรื อ พยายามอนุ ม านให ไ ด อี ก ทั้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย เราได ย อมรั บ ว า
พระพุทธองคเปนพระบรมครู ซึ่งพระบรมครูยอมตองมีวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีแน ดังนั้นถาเราพบวา
วิธีการจัดการเรียนรูของพระพุทธองคเปนอยางไรแลวก็ถือวาเปนวิธีการจัด การเรียนรูของครูไทย
ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรูของพระพุทธองคเขียนไว ณ ที่ใดบาง ไมสามารถทราบไดอยางแพรหลาย
ดังนั้นจึงจําเปนตองอนุมานบาง โดยมากสิ่งที่เราทราบกันนั้นก็คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธ
องค ถูกรวบรวมไวในพระไตรปฎก ซึ่งรวบรวมสิ่งที่สําคัญทั้งหมดของพระพุทธศาสนาไวมากมาย
หลายเลม คนไทยไมมีเวลาที่จะอานไดหมด จึงไมมีโอกาสพบวา มีคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรูของพระพุทธองคอยูในพระไตรปฏกเพียงใด ทั้งนี้อริยสัจสี่เปนคําสอนที่ถือไดวาเปนหัวใจของ
พระพุทธศาสนาประการหนึ่ง จึงอนุมานวิธี การจัดการเรียนรูมาจากอริยสัจสี่ และจากการอนุมาน
เห็นไดวา วิธีการแหงปญญา หรือวิธี การทางวิทยาศาสตรคลายกับวิธีการอริยสัจสี่อยางที่สุด
(สุวิทย มูลคํา. 2551: 45-48) ดังแสดงในตาราง 1

17

ตาราง 1 เปรียบเทียบอริยสัจสี่ และวิธีการทางวิทยาศาสตร (สุวิทย มูลคํา.2551: 46)
อริยสัจสี่
วิธีการแหงปญญา หรือ วิธีการวิทยาศาสตร
1. ทุกข ชีวิตนี้เปนความทุกขอยางยิ่ง (ดังนั้น 1.
การกําหนดป ญหาไดแกการพิจารณา
ปญหาของเราก็คือ ทําอยางไรจึงจะไดพนทุกข) เหตุการณตางๆ เพื่อกําหนดปญหาใหถูกตอง
เหมาะสม (ในกรณีนี้ เมื่ อพิจารณาเห็นวาชีวิต
เปนความทุกขอยางยิ่ง จึงกําหนดปญหาไดวา
ทําอยางไรจึงไดพนทุกข)
อริยสัจสี่
วิธีการแหงปญญา หรือ วิธีการวิทยาศาสตร
2. สมุทัย สาเหตุใหญที่ทําใหเกิดทุกข ไดแก 2. การตั้งสมมติฐาน เมื่อเขาใจปญหาโดย
ตัณหา (ดังนั้น ถาหาทางจํากัดตัณหาเสียได รอบคอบแลว เชน รูถึ งสาเหตุของปญหา อาจ
ทุกขจะหมดไป วิธีการที่อาจทดลองเพื่อกําจัด ตั้ ง สมมติ ฐ านหรื อ ทดลองกํ า หนดหลั ก การใน
ตัณหาอาจมีดังนี้ การอดอาหาร การนั่งสมาธิ การแกไขได (เชนกําหนดวา ตองกําจัดตัณหา
การเขาใจสิ่งที่ถูกตอง)
เสียใหสิ้นเชิง และกําหนดวิธีการยอยลงไปอีกวา
อาจอดอาหาร อาจทําสมาธิ เปนตน)
3. นิโรธ การดับทุกข (ในการใหไดมาซึ่งสภาวะ 3. การทดลองและเก็บขอมูล ลองทําตามที่
นี้ ตองดําเนินการตางๆ เพื่อไดพนทุกข จึงทํา ตั้งสมมติฐานไวแลวเชน ลองอดอาหารลองทํา
การอดอาหาร เพื่อเห็นวาการทําทุกรกิริยาไม สมาธิ ฯลฯ จดและจํ า ผลของการปฏิ บั ติ แ ต ล ะ
อาจพนทุกขได จึงลองทําอยางอื่นตอไปอีก) อยางไว เพื่อจะไดพิจารณาตอไป
4. มรรค จากการปฏิบัติสิ่งตางๆดวยตนเอง 4. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูล
แลวจึงสรุปผลไดวา วิธีการที่จะพนทุกขไดนั้นมี หรือผลตางๆ ที่ไดในขั้นทดลองนั้น เพื่อจะไดรู
ทางเดี ย ว คื อ ทางที่ เ รี ย กชื่ อ ว า “มรรคมี อ งค ว า สิ่ ง ใดแก ป ญ หาที่ กํ า หนดไว ดั้ ง เดิ ม นั้ น ได
แปด”
หรือไมประการใด
5. การสรุปผล นํามาสรุปใหเปนหลักเกณฑ
หรือขอความที่แนชัดวาไดแกปญหาไดดวยวิธีใด
และไดผลประการใด (เชน สรุปวา วิธีทุกรกิริยา
นั้น ไม ไ ด ผ ลในการดั บ ทุ กข แตก ารปฏิ บัติ ต าม
แนวทางของ “มรรคมี อ งค แ ปด” นั้ น เป น ทาง
เดียวที่พนทุกขได แตพนไดในระดับโลกีย หรือ
ระดับโลกุตระขึ้นอยูกับเหตุการณและบุคคล)
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จากตารางในขางตนเห็นไดวาวิธีการทางอริยสัจสี่คลายคลึงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร
และการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานมีฐานความคิดมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร ดังนั้นจึงกลาว
ไดวา การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ถือกําเนิดในประเทศไทยมา
เปนเวลานาน แตเริ่มไดรับความสําคัญและเปนที่รูจักหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวใน หมวด 4 มาตรา 22 (5) ความวา
“สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี ความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการจัดการเรียนรูและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ” จึงเห็นไดวาการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการการเรียนรูเปนแนวคิดที่มีความสําคัญ เพราะเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะการแสวงหาความรูและทักษะพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต (ทิศนา แขมมณี.2548: 1)
ทั้ ง นี้ คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา.2551: 155-157) ระบุวา การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานเปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษารูปแบบหนึ่งตามแนวทางที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ในประเทศไทยพบว า มี ห ลายวิ ธี ก ารจั ด
การเรียนรูที่จัดในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่สามารถนํามาอธิบายไดวามี
แนวคิ ด ที่ ส อดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานได แ ก แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การจั ด การเรี ย นรู แ บบผูเ รี ย นเป น ศูน ย ก ลาง(Student-centered
learning) แนวคิด การจั ด
การเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) และแนวคิดการเรียนรูดวยการนํา
ตนเอง (Self-directed learning) (สุชาดา ปุญปน.2548: 26-28) ทั้งนี้ทิศนา แขมมณี (2552: 1213)
ได อธิบายไวว า การจั ดการเรียนรูแบบวิจัย เปนฐาน(Research-based
learning)
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-based learning) และการจัดการเรียนรูดวยการ
นําตนเอง (Self-directed learning) ทั้งหมดเปนวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการจัด การเรียนรู
แบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาผูสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาไดมีการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานโดยอาจอยูในรูปแบบการจัดการเรียนรู
ตางๆ ดังที่ไดกลาวมา เนื่องจากการที่ผูวิจัยคนควาเอกสารและงานวิจัยจากฐานขอมูลปริญญา
นิพนธไทยและจากฐานขอมูลปริญญานิพนธของหองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ พบวา มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานทั้งในระดับประถมศึกษา (มานิต กีรตินิตยา.2552;
วรรณิกา ชาญสินธุ.2550; ภิญญาพัชญ กาวินคํา.2549; สุชาดา ปุญปน.2548; วรรวิสา มูณีผล.
2547) มัธยมศึกษา (สถาพร ภูผาใจ.2553; จริยา สมาคม.2552; สุธาสินี ไชยศึก.2552; สราวุธ
ชัยยอง.2552; ดวงทิพย กรีมนตรี.2551) และอุดมศึกษา (วสันต ทองไทยและปราณี โพธิสุข.
2553; อมรวิชช นาครทรรพ.2545; อาชัญญา รัตนอุบล.2545; ใจทิพย ณ สงขลา.2544; มาสริน
จันทงาม.2543; เสาวนีย กานตเดชารักษ.2539)
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จากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานเปนวิธีการ
จัดการเรียนรูที่มีแนวคิดสืบตอกันมาเปนเวลานาน และมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางรวดเร็วและ
กวางขวางตอไป เนื่องจากเปนแนวคิดที่สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ ตลอดจนสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ.2542 และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย
1.2 ความหมายพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ปจจุบันมองวาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเปนพฤติกรรมการทํางานทางวิชาการ
อยางหนึ่ง (Scholarly intellectual work) ของผูที่ประกอบอาชีพครูอาจารย (Hativa. 2000: 9)
ทั้งนี้พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน มาจากคําวา “พฤติกรรม” (Behavior) และ
“การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน” (Research-based learning) ซึ่งในทางจิตวิทยาใหความหมาย
ของ “พฤติกรรม” วา หมายถึง การกระทําของสิ่งมีชีวิต ไดแก คน หรือ สัตว ซึ่งการกระทําที่วา
นี้รวมการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งที่ผูกระทํารูสึกตัวและไมรูสึกตัวในขณะกระทํา และยังหมายรวมทั้งการ
กระทํ า ที่ ส ามารถสั ง เกตได ห รื อ สั ง เกตไม ไ ด โดยมากนั ก จิ ต วิ ท ยาแบ ง พฤติ ก รรมออกเป น
2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) หมายถึง การกระทําที่ผูอื่นสามารถสังเกต
ไดโดยตรง เชน รองไห พูด และอื่นๆ การกระทําเชนนี้สามารถสังเกตได และพฤติกรรมภายใน
(Covert behavior) หมายถึง การกระทําที่ผูอื่นไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน หิว เสียใจ และ
อื่นๆ สวนมากเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการทํางานภายในสมอง เชน ความคิด ความรูสึก
ถาตองการสังเกตพฤติกรรมภายในตองอาศัยการกระตุนหรือ จัดสิ่งแวดลอมใหผูนั้นแสดงพฤติกรรม
ออกมาเปนพฤติกรรมภายนอก หรือใชเครื่องมือวัดใน การตรวจสอบ (สิท ธิโชค วรานุสันติกุล .
2546: 14)
สําหรับความหมายของ “การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน” นักวิชาการและ
นักวิจัยทั้งในและตางประเทศเห็นพองตองกันวา การจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน หมายถึง
แนวคิดที่รวมการวิจัยและการสอนเขาดวยกัน ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่ดีนั้น ตองมา
จากหลักสูตรที่กําหนดใหมีการทําวิจัย ใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูมีการจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนใชเครื่องมือในการวิจัย และมีการจัดการเรียนรูโดยใช
ผลงานวิจัยประกอบเนื้อหาที่ศึกษาใหแกผูเรียน(Green. 2010: online) สอดคลองกับทิศนา
แขมมณี (2552: 144-145) ใหความหมายวา เปนสภาพการณของการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ใช ก ระบวนการวิ จั ย หรื อ ผลการวิ จั ย เป น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู เ นื้ อ หาสาระต า งๆ โดยอาจใช
การประมวลผลงานวิจัย (Research review) มาประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปน
เนื้อหาสาระในการเรียนรูใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหาสาระ หรือใหผูเรียนลงมือ ทําวิจัย
โดยตรงหรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัยตางๆใหแกผูเรียน
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ทั้งนี้ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 146) ใหความหมายวา เปนกระบวนการพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู คิดคนคําตอบและตัดสินใจ
ในการเรียนรูของตนเองและเปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อ
แสวงหาความรู ใหม หรื อค นหาคําตอบที่เ ชื่อถือ ได โดยอาศัย กระบวน การสื บ สอบในศาสตร ที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวมขอมูล และ
วิเคราะหขอมูล นอกจากนี้คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552: 157) ใหความหมายวา การเรียนรูที่เนนการวิจัย
ถือวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเปนการเรียนที่เนน การแสวงหาความรูดวยตนเองของ
ผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรูและการทดสอบความสามารถทางการ
เรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู แบงไดเปน 4 ลักษณะใหญ ไดแก
ใชวิธีวิจัยเปนวิธีจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูโดยผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปน
ผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย จัดการเรียนรูโดยผูเรียนคึกษางานวิจัยของอาจารยและของนักวิจัย
ชั้นนําในศาสตรที่ศึกษา และจัดการเรียนรูโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน
สวนไพฑูรย
สินลารัตน (2547: 3) ไดใหแนวคิดของการจัด การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานไว 2 ประการ คือ
1) เนื้อหาที่เราไดมาจากการวิจัย และ 2) กระบวนการในการวิจัย ทั้งนี้เนน 2 อยาง คือ เนื้อหา
หรือกระบวนการ ถาเนนที่เนื้อหา หมายความวา อาจจะหาเนื้อหาใหโดยดูจากงานวิจัยตางๆ
ซึ่งจะมีคําตอบแลว แตยังไมแนใจ หรือยังสงสัย เมื่อยังไมมีคําตอบ ก็จะมีคําถามทิ้งไวใหผูสอน
สํ า หรั บ ทํ า การวิ จั ย ค น คว า ต อ ไป ฉะนั้ น ในแง ข องการจั ด การเรี ย นรู ใ นเชิ ง วิ จั ย นั้ น สิ่ ง ที่ ไ ด จ าก
ผลการวิจัยจะเปนคําตอบสวนหนึ่งและนําไปสูคําถามตอไปอีกสวนหนึ่ง ซึ่งในกระบวนการของการ
จัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานนั้น จุดมุงหมายอยูที่ผูเรียนรูจักตั้งคําถามเองและไดมาซึ่งคําตอบเอง
แลว จะตองวิเคราะห พิจารณาแลวประเมินและหาคําตอบใหมตอไป สอดคลองกับสมหวัง พิธิยา
นุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2547: 8) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เปนการจัดการ
เรียนรูเนื้อหาวิชาเรื่องราว กระบวนการ ทักษะและอื่นๆ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ทําให
ผูเรียนเกิด การเรียนรูเนื้อหาสิ่งตางๆ ที่ตองการสอนนั้นโดยอาศัยพื้นฐานจากกระบวนการวิจัย
สอดคลองกับอมรวิชช นาครทรรพ (2547: 38) กลาววา เปนกระบวนการจัดเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
เรี ยนรูจากการศึ กษาค นคว าและคนพบขอเท็จจริงตางๆ ในเรื่องที่ศึ กษาด วยตนเอง โดยอาศัย
กระบวนการวิ จัย อย า งเป น ระบบเป น เครื่ อ งมือ สํ าคั ญ และปทีป เมธาคุ ณวุฒิ (2544:
36)
ใหความหมายไววา เปนการจัดการเรียนรูเนื้อหาวิชาตามศาสตร กระบวนการและทักษะที่ใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูที่มีพื้นฐานมาจากกระบวนการวิจัย ทั้งนี้การจัดการเรียนรูและการวิจัยสามารถ
ผสมผสานดวยกันไดโดยผูสอนใชกระบวนการวิจัยเปนวิธีจัดการเรียนรูวิธีหนึ่ง เชน จัดการเรียนรู
โดยใชผลวิจัยประกอบจัดการรียนรู หรือจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย หรือการใหผูเรียนฝก
ปฏิบัติทําวิจัย
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จากความหมายที่นําเสนอในขางตนผูวิจัยไดเปรียบเทียบความหมายของการจัดการ
เรียนการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน ดังตาราง 2

ไพฑูรย สินลารัตน (2547)

3

3

3

3

3

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544)

ทิศนา แขมมณี (2552)

3
3

สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น และทั ศ นี ย บุ ญ เติ ม
(2547)
อมรวิชช นาครทรรพ (2547)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552)

1. หลักสูตรกําหนดใหมีการทําวิจัย
2. ใชกระบวนการวิจัยในการจัด
การเรียนรู

ลัดดา ภูเกียรติ (2552)

ประเด็น

Green,Alison. (2010: Griffith University)

ตาราง 2 เปรียบเทียบคําสําคัญในความหมายการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานของนักวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศ

3
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3

3

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544)

ไพฑูรย สินลารัตน (2547)

3

สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น และทั ศ นี ย บุ ญ เติ ม
(2547)
อมรวิชช นาครทรรพ (2547)

ทิศนา แขมมณี (2552)

3
3

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552)

3. ใหผูเรียนใชเครื่องมือในการวิจัย
4. ใชผลงานวิจัยประกอบเนื้อหาที่
ศึกษาใหแกผูเรียน
5. ผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับ
อาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัย
ของอาจารย
6. ผูเรียนคึกษางานวิจัยของอาจารย
และของนักวิจัยชั้นนําในศาสตรที่
ศึกษา
7. ผูเรียนฝกปฏิบตั ิการทําวิจัย

ลัดดา ภูเกียรติ (2552)

ประเด็น

Green,Alison. (2010: Griffith University)

ตาราง 2 (ตอ)

3

3

3

3

3

จากตาราง 2 พบวา ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานในมุมมองของ
นักวิชาการ ไดใหประเด็นความหมายที่ตรงกัน ซึ่งสวนใหญสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2552)
และจากการศึกษาแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2548: 18-19) ไดเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน ไว 4 แนวทาง ไดแก
1. แนวที่ 1 ผูสอนเปนคนอานงานวิจัย และนําผลการวิจัยมาใชในการจัดการ
เรียนรูของตนเองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน นําเนื้อหาที่เปนผลการวิจัยมาใหผูเรียนไดเรียนรู
หรือมาเลาใหผูเรียนฟงเปนการเรียนรูเพิ่มเติม
2. แนวที่ 2 ใหผูเรียนไปศึกษาคนควางานวิจัยดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดฝก
ทักษะ การเปนผูบริโภคงานวิจัย ซึ่งเปนหนาที่ของผูสอนที่ตองเลือกงานวิจัยที่เหมาะสมกับระดับชั้น
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และวัยของผูเรียน หรือผูสอนอาจตองทําหนาที่ในการสรุปยองานวิจัยใหมีความเหมาะสมกับระดับ
ของผูเรียน
3.
แนวที่ 3
ผูสอนใชกระบวนการวิจัยในการสอน คือ ผูสอนออกแบบ
การจัดการเรียนรู โดยใช กระบวนการวิจัย เขาไปชวยใหผู เรียนเกิ ดความเขาใจในเนื้อหาสาระที่
ต อ งการ ซึ่ ง ผู ส อนสามารถใช ก ระบวนการวิ จั ย ครบทุ ก ขั้ น ตอน หรื อ ใช บ างขั้ น ตอนตาม ความ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู วัตถุประสงค และขอจํากัดที่มี
4. แนวที่ 4 ใหผูเรียนลงมือทําวิจัยดวยตนเอง โดยผูสอนชวยใหผูเรียนดําเนินการ
ตามขั้นตอนการวิจัยตางๆ อยางมีคุณภาพมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได
ทั้งนี้ทิศนา แขมมณี ยังไดเสนออีกวา ทุกแนวทางที่กลาวในขางตน ลวนตองใช
ผลการวิ จั ย และกระบวนการวิ จั ย ควบคู กั น ไป ซึ่ ง แนวทางแต ล ะแนวมี จุ ด เน น ที่ ต า งกั น จึ ง เป น
ทางเลือกใหผูสอนสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับสภาพการณ และขอจํากัดของผูสอน
และประกอบกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษากับกลุมอาจารยราชภัฏซึ่งมีภาระงานหลักคือ การผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานจึงตองเหมาะสมและมี
ความเปนไปไดกับผูเรียนในระดับปริญญาตรี
จากแนวคิ ด ต า งๆ ในข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง ให ค วามหมายของพฤติ ก รรมการจั ด
การเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานไววา เปนการกระทําที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
และใชกระบวนการวิจัย หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหาความรูใหมหรือคําตอบที่
เชื่ อ ถื อ ได จ ากเรื่ อ งที่ ผู เ รี ย นทํ า การเรี ย นรู ประกอบด ว ย การใช ผ ลการวิ จั ย ประกอบการจั ด
การเรียนรู และการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู หมายถึง การที่ผูสอนจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยนํางานวิจัยของตนเอง หรือผูอื่นในศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูเรียนกําลังทําการ
เรียนรูมาเลาใหผูเรียนฟง หรือใหผูเรียนไปศึกษางานวิจัยของผูสอน หรือผูอื่นในศาตรที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่ผูเรียนกําลังทําการเรียนรู
2. การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู หมายถึง การที่ผูสอนจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู โ ดยใช ก ระบวนการวิ จั ย ที่ เ ริ่ ม จาก การระบุ ป ญ หา การคาดคะเนคํ า ตอบหรื อ การ
ตั้ ง สมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห ข อ มู ล และการสรุ ป และนํ า เสนอ
ผลการศึกษาตามลําดับ เพื่อทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระที่เรียนรู ทั้งนี้ผูสอนสามารถ
ใชกระบวนการวิจัยครบทุกขั้นตอน หรือใชบางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู เนื้อหาสาระการเรียนรู และขอจํากัดที่มี

24
1.3 การวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของผูสอน
พบวา มี 2 ลักษณะ คือ (อุทุมพร ทองอุไทย.2523: 16) การประเมินกระบวนการ (Process)
กับประเมินผล (Product) การประเมินกระบวนการมุงที่พฤติกรรมของผูสอน สวน การประเมินผล
มุ ง ที่ ผู เ รี ย นว า มี ค วามสามารถเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ไม อั น เป น ผลความพยายามจากผู ส อน ทั้ ง นี้ ใ นการ
ประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของผูสอนมีหลากหลายวิธี เชน การใหผูเรียนเขียนบรรยายถึง
ลักษณะและวิธีการจัดการเรียนรูหรือพฤติกรรมการสอนของผูสอนที่ผูเรียนเห็นวามีประสิทธิภาพใน
การสอน (วีรวรรณ สุกิน.2551: 36; อางอิงจาก Mcdanial; & Ravitz.1971) การสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูในขณะที่ผูสอนดําเนินการ ซึ่งวิธีการนี้ใชเครื่องมือใน การเก็บขอมูลทั้งแบบสังเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูบันทึก เชน การศึกษาของสุวิช แยมเผื่อน (2545) และ
การใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาโดยนักศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถาม เชน การศึกษา
ของปนวดี จิวะนรานุรักษ (2519) บุญสม สุขุมาลพงษ (2536) วรรณา วิไลรัตน (2528) และผกา
เพ็ญ จรูญแสง (2547) เปนตน ทั้งนี้ยังพบงานวิจัยที่วัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของผูสอนโดย
เก็บขอมูลจากนักศึกษาและผูสอน เชน การศึกษาของประโยชน คุปตกาญจนากุล (2532) และ
ศิริวรางค ปทุมมาศ (2543)
จากการศึกษาในขางตนเห็นไดวา หลักในการประเมินอาจารยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การจั ด การเรี ย นรู ควรทํ า จากหลายกลุ ม เช น นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ นร ว มงาน ตั ว อาจารย ผู ส อน
ผูบั งคั บ บัญ ชา และมี วิ ธี ก ารในการประเมินหลากหลายรู ป แบบ เช น การสัง เกต การสัม ถาษณ
แบบสอบถามมาตรประมาณคา เปนตน (อุทุมพร ทองอุไทย.2523: 15) แตวิธีการที่นิยมมากที่สุด
คือ การใชแบบสอบถามมาตรประมาณคา เนื่องมาจากเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่งายและ
สะดวกในการใช (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.2526: 17)
แตทั้งนี้จากการศึกษาของอุทุมพร
ทองอุไทย (2523: 32) พบวา มีผลงานวิจัยยืนยันหลายครั้งวา ถาใชผูเรียนเปนผูประเมินจะทํา
ใหผลการประเมินที่ไดมีความเที่ยงสูงแตอาจมีความตรงต่ํา เนื่องมาจากในการวัดพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูผูเรียนอาจมีวุฒิภาวะไมเพียงพอ ขาดความรูความเขาใจ ทั้งในเนื้อหาวิชาและวิธีการ
จัดการเรียนรูที่อาจารยใช (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.2526: 12) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย
จึงใหผูสอนเปนผูประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของตนเอง เนื่องจากผูสอนถือวาเปนผูที่รูถึง
ศักยภาพของความรู ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรูไดชัดเจนมากกวาผูอื่น
สําหรับเครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานในครั้งนี้
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขอคําถามขึ้นเองจากแนวคิดตัวบงชี้ของการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐานตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2552: 145) และพัฒนาจากแบบสอบถามของ
วรรณะ บรรจง (2551) ซึ่งเปนแบบวัดความตั้งใจของนักศึกษาที่จะนําแนวทางของกระบวนการวิจัย
มาใชในกระบวนการการจัดการเรียนรู ที่จะฝกใหผูเรียนมีการตั้งคําถาม การตั้งสมมติฐาน
การคนควาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และการสรุปอภิปรายผล ทั้งนี้ แบบวัดนี้

25
มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .67 - .72 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .93 และพัฒนาตามตัวบงชี้การ
จัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่สุชาดา ปุญปน (2548) ซึ่งตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมี ความเหมาะสม
ในการนําไปใชทําการศึกษาวิจัย ทั้งนี้แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนแบบสอบถามที่มีขอคําถาม
17 ขอ มีลักษณะของแบบวัดเปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ จากนอยที่สุดให 1 คะแนน จนถึง
มากที่สุดให 6 คะแนน ในขอคําถามเชิงบวก สําหรับขอคําถาม เชิงลบใหคะแนนในลักษณะตรงขาม
ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานมากกวาผูตอบที่
ไดคะแนนต่ํากวา

2. สมรรถนะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.1 แนวคิดและความสําคัญของสมรรถนะ
แนวคิ ด ของสมรรถนะของอาจารย พั ฒ นามากจากแนวคิ ด ของสมรรถนะ
ซึ่งศาสตราจารยเดวิด ซี เมคเคลแลนด (David C. McClelland) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย
ฮารวารด เปนผูริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะตั้งแตป ค.ศ.1973 โดยพัฒนาแบบสอบถามทาง
บุ ค ลิ ก ภาพเพื่ อ ศึ ก ษาว า บุ ค คลที่ ทํ า งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น มี เ จตคติ และนิ สั ย อย า งไร
เพื่อกําหนดเปนสมรรถนะของการปฏิบัติงาน แมคเคลแลนด ไดใชความรูในเรื่องเหลานี้ชวยแกไข
ป ญ หาการคั ด เลื อ กบุ ค ลากรให แ ก ห น ว ยงานของรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าได แ ก ป ญ หา
กระบวนการคัดเลือกที่เนนการวัดความถนัดที่ทําใหคนผิวดําและชนกลุมนอยอื่นๆ ไมไดรับการ
คัดเลือก
(ซึ่งผิดกฎหมาย) และปญหาผลการทดสอบความถนัดที่มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานนอยมาก (ซึ่งแสดงวาการทดสอบความถนัดไมสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได)
แมคเคนแลนดไดเก็บขอมูลของกลุมผูที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเดน และผูที่ไมไดมีผลงานโดดเดน
ดวยการสัมภาษณ พบวา สมรรถนะเกี่ยวกับความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรมเปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับ ผลการปฏิบัติงาน ไมใชการทดสอบดวยแบบทดสอบความถนัด ทั้งนี้บทความเรื่อง
Testing for Competence Rather Than for Intelligence ของแมคเคลแลนดไดรับการกลาวถึง
อยางกวางขวางจากนักวิชาการทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย อยางไรก็ดีแมคเคลแลนดทําใหเรื่อง
สมรรถนะไดรับความสนใจศึกษาและใชกันตอๆ มาจนถึงทุกวันนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน.2548: 2-3)
แนวคิดเรื่องสมรรถนะสามารถอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg model)
ซึ่งอธิบายวา ความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง ดังภาพที่แสดงขางใต
โดยมีสวนที่เห็นไดงายและพัฒนาไดงาย คือสวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา นั่นคือองคความรู และทักษะ
ต า งๆ ที่ บุ ค คลมี อ ยู และส ว นใหญ ที่ ม องเห็ น ได ย ากอยู ใ ต ผิ ว น้ํ า ได แ ก แรงจู ง ใจ อุ ป นิ สั ย
ภาพลั ก ษณ ภ ายในและบทบาทที่ แ สดงออกต อ สั ง คม ส ว นที่ อ ยู ใ ต ผิ ว น้ํ า นี้ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมใน
การทํางานของบุคคลอยางมาก และเปนสวนที่พัฒนาไดยาก
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ภาพประกอบ 1 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.2548: 3
จากภาพอธิ บ ายได ว า การที่บุ ค คลจะมีพ ฤติ ก รรมในการทํ างานอย างใดขึ้น อยูกั บ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ บุ ค คลมี อ ยู ซึ่ ง อธิ บ ายในตั ว แบบภู เ ขาน้ํ า แข็ ง คื อ ทั้ ง ความรู ทั ก ษะ หรื อ
ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือน้ํา) และคุณลักษณะอื่นๆ (สวนที่อยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้นๆ สงผล
ตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.2548:
3)
สอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง “Competency –Based HR Application: Result of
a Comprehensive E-Survey” (วีระวัฒน ปนนิตามัย.2553: 1) ซึ่งเปนงานวิจัยที่เกิดจาก
ความรวมมือกันระหวางสมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษยกับบริษัทที่ปรึกษา Arthur Anderson
และ Schoonover Group Alliance เพื่อสํารวจวา องคการตางๆ จํานวน 300 แหงในสหรัฐอเมริกา
มีก ารประยุ ก ตใ ช ส มรรถนะเช น ไร การศึ ก ษานี้พ บวา แตล ะหน ว ยงานนิ ย ามคํ า วา “สมรรถนะ”
แตกตางกันไป และมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย ยากที่จะเปนแบบฉบับเดียวกัน บางแหงนิยาม
คําวา “สมรรถนะ” หมายถึง ปจจัยพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่สงผลตอความสําเร็จในการทํางาน
บางแห ง ระบุ ส มรรถนะไว อ ย า งกวา งๆ ว า เป น ความรู ทั ก ษะและผลลั พ ธ ใ นการปฏิ บั ติง านและ
การศึกษานี้ยังพบวา ผูประยุกตใชโมเดลสมรรถนะที่มีประสบการณและมีความเขาใจที่ดีจะพัฒนา
โมเดลสมรรถนะที่ครอบคลุม และลึกซึ้ง ทั้งนี้การประยุกตใชสมรรถนะขององคการจะเกี่ยวของกับ

27
พฤติ ก รรมการทํ า งานมากที่ สุ ด รองลงมาได แ ก ทั ก ษะ การทํ า งาน ผลลั พ ธ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
เจตคติ ความรู และประสบการณในการทํางานของผูปฏิบัติ งาน อีกทั้งในงานวิจัยนี้ยังพบวา
สมรรถนะเป น ประโยชน ม ากที่ สุ ด ในการสื่ อ สาร เพื่ อ สร า งความเข า ใจของสมาชิ ก ในองค ก าร
ให ไ ปในแนวทางเดี ย วกั น และส ง เสริ ม ความเข า ใจว า องค ก ารคาดหวั ง สิ่ ง ใดจากการทํ า งาน
(วีระวัฒน ปนนิตามัย.2553: 3)
2.2 ความหมายของสมรรถนะอาจารย
สมรรถนะ (Competency) มีการใหความหมายที่หลากหลาย บางแหงเรียก
สมรรถนะวาเปนสมรรถนะหลักที่งานนั้นตองมี บางองคการเรียกคุณลักษณะของงาน บางองคการ
เรียกทักษะจําเปนในงาน หรือคุณสมบัติที่พึงประสงคของงาน และจากการศึกษางานวิจัย พบวา
มี ก ารใช คํ า ที่ มี ค วามหมายเช น เดี ย วกั บ คํ า ว า สมรรถนะไว ห ลากหลาย เช น สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถในการทํางาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน สําหรับในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ใชคําวาสมรรถนะ ซึ่งก็คือความสามารถในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาเกี่ย วกับความหมายของสมรรถนะ พบวามีผู ใหความหมายไว
มากมาย ซึ่งโดยสวนใหญใหคําอธิบายความหมายของสมรรถนะในแงของพฤติกรรมในการทํางาน
ไววา สมรรถนะ หมายถึง ความรู หรือทักษะ หรือความสามารถในการทํางาน (Kiymet. 2010:
168; citing Gupta.1999; Teresa.2009: 1; citing McClelland.1996; Jan Selmer.2004: 325;
citing McClelland,& Spencer.1990; Andrew.2003: 149; Furnham.1990: 38; มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต.ม.ป.ป: 4; อังศินันท อินทรกําแหง และทัศนา ทองภักดี.2549: 37; ปนนเรศ กาศ
อุดม.2542: 10) ซึ่งสมรรถนะของบุคคลจะเห็นไดดวยการสังเกตผานพฤติกรรมตาง ๆ ที่บุคคล
แสดงออกในการทํางานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
สวนสํานักงานขาราชการพลเรือนไดอธิบายไววาสมรรถนะมีผูนิยามไวตางๆ กัน
โดยทั่วไปกลาวกันวา ไมมีนิยามใดผิดหรือถูก แตขึ้นอยูกับการนําไปใช ซึ่งสํานักงานขาราชการพล
เรือนไดศึกษาเรื่องนี้มาเปนเวลาระยะหนึ่งพบวา ความหมายของสมรรถนะ มีลักษณะ รวมกันคือ
เปนพฤติกรรมการทํ างานที่ เกี่ยวข องกับผลสําเร็จของงาน และเกี่ยวของกั บความรู ทักษะหรือ
ความสามารถ และคุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ อธิบายอีกอยางหนึ่งคือ ในพฤติกรรมการทํางานของ
บุคคลใหเกิดผลงานที่โดดเดนนั้นบุคคลตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ
จึงสามารถปฏิบัติงานได ทั้งนี้สํานักงานขาราชการพลเรือน ไดใหความหมายของสมรรถนะวา เปน
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะหรือความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ
ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานได หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือ สมรรถนะเปนกลุมพฤติกรรมที่
องคก ารต อ งการจากขา ราชการ เพราะเชื่อ ว า หากขา ราชการมี พฤติ ก รรมการทํ า งานในแบบที่
องคการกําหนดแลว จะสงผลใหขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และสงผลใหองคการบรรลุ
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เป า ประสงค ที่ ต อ งการไว ดั ง ภาพที่ แ สดงในข า งใต (สํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการ
พลเรือน.2548: 4)

สมรรถนะ 1

องคความรู
และ
ทักษะตางๆ
บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social Role)
ภาพลักษณภายใน (Self Image)

สมรรถนะ 2

พฤติกรรม

ผลงาน
สมรรถนะ 3

อุปนิสัย (Traits)
แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives)

สมรรถนะ 4

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวางบุคคล สมรรถนะ และผลงาน
จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวางบุคคลที่
แสดงในรูปของภูเขาน้ําแข็งกับสมรรถนะ และผลงาน อธิบายไดวาความรู ทักษะหรือความสามารถ
และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลสงผลใหบุคคลมีสมรรถนะ (พฤติกรรมในการทํางาน) ในรูปแบบ
ต า งๆ และสมรรถนะต า งๆ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลงานของบุ ค คล (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน.2548: 5)
จากที่กลาวมาสรุปไดวา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานได
ตามบทบาทและหนาที่ค วามรั บ ผิดชอบในตําแหนงงานได อย างดี ตามที่ องคการหรื อหน วยงาน
ตองการ โดยใชประสบการณความรูและทักษะที่ไดสั่งสมมา
ทั้งนี้จากความหมายของสมรรถนะที่ผูวิจัยทําการศึกษา และสรุปเปนความหมาย
ในขางตน ประกอบกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะครู หรือสมรรถนะอาจารย
(Teacher competency) ทั้งในและตางประเทศ และการศึกษาเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบใน
ตําแหนงงานของอาจารยมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในกลุมคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
กําหนดองคประกอบของการวัดสมรรถนะที่จําเปนของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏไดดังนี้
ไคเมท (Kiymet.2011: 167) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ สมรรถนะของครู หรืออาจารย
พบว า สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ครู ห รื อ อาจารย ที่ ค วรมี ได แ ก สมรรถนะด า นการจั ด การเรี ย นรู
สมรรถนะดานการวิจัย สมรรถนะดานหลักสูตร สมรรถนะดานการเรียนรูตลอดชีวิต สมรรถนะ
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วัฒนธรรมและสังคม สมรรถนะดานอารมณ สมรรถนะดานการสื่อสาร สมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ National Counsil for Teacher Education.
(NCTE) ที่กลาววา สมรรถนะของครูหรืออาจารยที่ควรมี ไดแก ความรูในเนื้อหาวิชา การวางแผน
และกลวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสงเสริมแรงจูงในของผูเรียน ทักษะการสื่อสารและการ
นําเสนอ การวัดและประเมินผลของผูเรียน และการจัดการหองเรียน สอดคลองกับนาตาซาและทีโอ
(Natasa; & Theo.2010: 694) ที่ศึกษาเกี่ยวสมรรถนะของครูหรืออาจารย พบวา สมรรถนะของครู
หรืออาจารยควรประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก ดานความรูในวิชา กลวิธีในการจัดการเรียนรู
และหลักสูตร ดานความเขาใจในระบบของการพัฒนาการศึกษา ดานการประเมินและการพัฒนา
ตนเองและดานการดูแลผูเรียน สวนแฮมแดน และ คนอื่นๆ (Hamdan; & et al.2010: 610)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของครูในประเทศมาเลเซีย พบวา สมรรถนะที่ควรมี ไดแก ดานความรู
ในวิชา และกลวิธีในการจัดการเรียนรู ดาน การจัดการชั้นเรียนดานความรูเกี่ยวกับโรงเรียน ดาน
ความรูเกี่ยวกับผูเรียนและดานการพัฒนาตนเอง สอดคลองกับเทเลซา และคนอื่นๆ (Teresa; & et
al.2009: 3) ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของอาจารยมหาวิทยาลัยพบวา ควรมีสมรรถนะที่สําคัญดังนี้
ดานการวางแผนการจัดการเรียนรู ดานความสัมพันธกับผูเรียน ดานกลวิธีในการจัดการเรียนรู
ดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการจัดการ และสอดคลองกับคราวน (Zakaria; & et al.2003:
521; citing Crow.1991) พบวา สมรรถนะที่สําคัญของอาจารยในมหาวิทยาลัย ไดแก ความรูความ
ชํานาญในวิชาที่สอน ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย การพัฒนาเชิงวิชาชีพของตนเอง และ
ความรูเกี่ยวกับหลัก การจัดการเรียนรู
อีกทั้งจิตรเลขา ธีระจามร (2545: 101). ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาวิธี
การประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสองแหง เพื่อพัฒนา
วิธีการวัดคาการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย พบวา มหาวิทยาลัยทั้งสองแหงใหความสําคัญ
กับสมรรถนะการสอนมากที่สุด โดยใหน้ําหนักถึง 8 จุด สวนสมรรถนะดานการวิจัยให 3.2 จุด
และสมรรถนะดานบริการวิชาการและงานแตงตํารา หนังสือให 3.3 จุด สวนวิจิตรา ปญญาชัย
(2543: 210)
ศึกษาวิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาอาชีพ สําหรับอาจารยวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา สมรรถนะที่สําคัญสองอันดับแรกที่ตองพัฒนาของ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาล ไดแก การจัดการเรียนรู และการวิจัยและพัฒนาองคความรู สอดคลองกับ
บุหลัน ทองกลีบ (2535: 89) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพ
ดานวิชาการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
พบวา อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีปญหาและ
ความตองการในการพัฒนาสมรรถภาพดังนี้ อันดับแรก คือการวิจัยและการเขียนผลงาน และอันดับ
สอง คื อ ด า นการสอนและใช สื่ อ การสอน และสอดคล อ งกั บ อั ง ศิ นั น ท อิ น ทรกํ า แหง
และทัศนา ทองภักดี (2549: 58,73) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะดานผูนําทาง
วิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในกํากับของรัฐ ซึ่งใน การวิจัยนี้ใชการ
ประเมินตนเองของอาจารย โดยพิจารณาจากผลงานและสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจ 4 ดาน
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ไดแก ดานการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งเปนการวิเคราะหจากภาระงานแทจริงของอาจารย โดยเชื่อมโยงตัวชี้ผลการดําเนินงานกับ
วิสัยทัศนของหนวยงาน
ทั้งนี้จากการศึกษาภาระในหนาที่อาจารย (อังศินันท อินทรกําแหง และทัศนา
ทองภักดี.2549: 71) พบวา โดยทั่วไปภาระงานในหนาที่อาจารย สอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสวนใหญ คือ
1. งานสอนและผลิตบัณฑิตนักศึกษา ประกอบดวย งานสอน งานที่ปรึกษา
นักศึกษา งานที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ ดูแลฝกปฏิบัติงานนิเทศงาน และงานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
2. งานวิจัย ผลิตตํารา บทความ และผลงานประดิษฐคิดคน ประกอบดวยงานวิจัย
งานเขียนตํารา เอกสารประกอบการสอน คูมือปฏิบัติงาน งานเขียนบทความทางวิชาการ การสราง
พัฒนาประดิษฐชิ้นงาน งานเผยแพรเอกสารวิชาการ
3. งานกิจการนักศึกษา กิจกรรมสงเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ประกอบดวย
งานที่ปรึ กษาชมรม สโมสร สภานิสิต งานกิจกรรมนิสิต ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ งานทํ านุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4.
งานและกิจกรรมบริการวิชาการ ประกอบดวย การจัดประชุมวิชาการ
กรรมการวิชาการ บริการโครงการวิชาการ กรรมการตรวจผลงาน ตัดสินผลงา ประเมิน การสอน
เครื่องมือ หลักสูตร ผูเชี่ยวชาญ ใหความรู วิทยากร จัดนิทรรศการ บริการชุมชน
5. งานพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพวิชาการ วิชาชีพงานประกันคุณภาพ งานพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพ การรวมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน งานพัฒนาการเรียน การสอน การใช
สื่อเทคโนโลยี งานบรรณาธิการ การเสนอผลงาน และงานแสดงผลงาน
6. งานมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย งานพระราชทานปริญญา
บัตร งานที่ไดรับมอบหมายเฉพาะกิจ กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย งานที่ไดรับมอบหมายโดย
มหาวิทยาลัย งานบุคคล งานรับนิสิตใหม งานประชาสัมพันธ และงานเสนอขอมูลสารสนเทศ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. 2553: 2) ในหมวด 1 มาตรา 7 สวนหนึ่งที่วา ใหมหาวิทยาลัยสงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี อีกทั้งยังสอดคลองกับคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.2552: 16) ที่กําหนด ตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภานในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
ไดแก ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการดาน การจัดการเรียนรู ดาน
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารและการจัดการ ดานการเงินและงบประมาณ และดานระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ และสอดคลองกับบัณฑิตทิพากร (2550: 27)
ไดอธิบายไววา
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การพัฒนาวิชาชีพอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพทั้งดานการสอน
การสรางองคความรูใหมดวยกระบวนการวิจัย และการประยุกตใชความรูในการบริการวิชาการเพื่อ
ความเจริญกาวหนาในการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา
จากความหมายและเหตุผลที่นําเสนอในขางตนผูวิจัยไดเปรียบเทียบความหมาย
ของสมรรถนะอาจารยที่สําคัญ ดังตาราง 3

3
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จากตาราง 3 พบวา สมรรถนะของอาจารยที่ควรมีมากที่สุด ไดแก สมรรถนะดานการ
จั ด การเรี ย นรู และด า นการวิ จั ย ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ให ค วามหมายของสมรรถนะอาจารย ไ ว ว า คื อ
ความสามารถของอาจารยในการปฏิบัติงานไดตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจใน
ตําแหนงงานอาจารยดังที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใชประสบการณความรูและทักษะที่ไดสั่งสมมา
ทั้งนี้สมรรถนะของอาจารยวัดจากตัวแปรสังเกตได 2 องคประกอบ ไดแก สมรรถนะดานการจัดการ
เรียนรู และสมรรถนะดานการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การปฏิ บั ติ ง านในวิ ช าชี พ อาจารย ซึ่ ง มี ส มรรถนะด า นการจั ด
การเรียนรู (Teaching Competency) เปนสิ่งสําคัญที่สุด พบวา การนิยามสมรรถนะดานการจัด
การเรียนรูนั้น มีมุมมองในการจําแนกสมรรถนะออกเปน 2 กลุมแนวคิด (Elliott.1991) คือ กลุม
หนึ่งมองวา การจัดการเรียนรู คือ เทคโนโลยี (Teaching as Technology) สวนอีกกลุมหนึ่ง
มองการจัดการเรียนรูคือ การปฏิบัติ (Teaching as Moral Practice) มากกวาการเปนเครื่องมือ
ของการปฏิบัติ (สุธาสินี บุญญาพิทักษ.2545: 59) ทั้งนี้มีผูใหความหมายของสมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรูไวมากมายดังนี้
ประกอบ ศรีตระกูล (2550: 6) กลาววา สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู หมายถึง
ความรู ความสามารถ และประสิ ทธิภาพของครูผู สอน ที่สามารถนําประมวลรายวิชามาจัดทํา
แผนการเรียนรู สามารถออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน สามารถใช พัฒนาและ
สรางสื่ออุปกรณที่สงเสริมการเรียนรู และสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมที่สงเสริม การเรียนรูของ
ผูเรียน สอดคลองกับอังศินันท อินทรกําแหงและทัศนา ทองภักดี (2549: 7) กลาววา สมรรถนะดาน
การจั ด การเรี ย นรู หมายถึ ง ความสามารถของอาจารย ใ นการทํ า ภารกิ จ ด า นการสอน
การถายทอดความรู การผลิตเอกสารการสอน การใชภาษา การใชสื่อและ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน ทั้งนี้มีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ความรูในสาขาวิชา 2) ทัศนคติตอองคกรและวิชาชีพ
และ 3) ทักษะการสอน ใชสื่อและเทคโนโลยี สอดคลองกับชินภัทร ตรุยานนท (2547: 8) กลาววา
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู หมายถึง การเพิ่มความรูความชํานาญ การประยุกตใชและทักษะ
การพัฒนาตนเองของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใน 3
ดาน ไดแก 1) ความรู
2) เจตคติ และ 3) ดานทักษะ สอดคลองกับอรัญ มะลิทอง (2542: 4) กลาววาสมรรถนะดาน
การจัดการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมในดานการสอนเนื้อหา และจุดประสงคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู โดยนําเอาทฤษฎีการจัด การเรียนรูมาใชใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนในการเรียนรูแกผูเรียน รวมไปถึงเทคนิคการสอนการใชอุปกรณการสอน เพื่อใหเกิด
ประโยชนการเรียนรูตอการเรียนรูของผูเรียนและสอดคลองกับบุหลัน ทองกลีบ (2535: 7) กลาววา
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู หมายถึง การสงเสริมใหอาจารยสอนตามวิชาที่ถนัด มีความพรอม
และไดเตรียมการสอนลวงหนาอยางดี พรอมทั้งรูจักการใชสื่อ หรือโสตทัศนวัสดุอุปกรณการสอน
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จากที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงใหความหมายสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
คือ ความสามารถของอาจารยในการปฏิบัติภารกิจดานการจัดการสอน โดยมีความรูความเขาใจใน
วิชาที่สอน ตลอดจนใชประสบการณความรูและทักษะในวิชาที่สอน สามารถสอนไดหลากหลาย
รูปแบบ ผลิตเอกสารการสอนและใชสื่อนวตกรรมการเรียนการสอนได
สมรรถนะดานการวิจัย
สมรรถนะดานการวิจัย เปนอีกสมรรถนะหลักที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงานใน
หน า ที่ อ าจารย ม หาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากภาระงานด า นวิ จั ย เป น อี ก ภาระงานหนึ่ ง ที่ อ าจารย ใ น
มหาวิทยาลัยตองทําเพื่อสนองตอบตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ
สมรรถนะด า นการวิ จั ย พบว า งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สมรรถนะด า นการวิ จั ย มี ไ ม ม ากนั ก โดยมี แ นว
การศึกษา 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ การศึกษาสมรรถนะการวิจัยตามการรับรูของแตละบุคคลใช
การวิเคราะหองคประกอบ และแนวทางที่สอง คือ การศึกษาความสัมพันธโดยมีตัวแปรสมรรถนะ
การวิจัยเปนตัวแปรอิสระ (ศจีมาส ขวัญเมือง.2548: 19) ทั้งนี้มีผูใหความหมายของสมรรถนะดาน
การวิจัยไวหลากหลายดังนี้
ศจีมาส ขวัญเมือง (2548: 9) กลาววา สมรรถนะดานการวิจัย หมายถึง ความรู
ความสามารถเกี่ยวกับการทําวิจัยที่อาจารยมี ประกอบดวย ทักษะและเทคนิคการวิจัย ทักษะการหา
ทุนการบริหารงานวิจัย ทักษะสื่อสารสําหรับการวิจัย และการสรางเครือขายและทีมวิจัย สอดคลอง
กับนวรัตน พูนใย (2545: 7) กลาววา สมรรถนะดานการวิจัย หมายถึง ความรูความสามารถ
ทั ก ษะในการดํ า เนิ น การวิ จั ย และลั ก ษณะนิ สั ย ของผู วิ จั ย ที่ ช ว ยสนั บ สนุ น ให ก ารวิ จั ย ประสบ
ความสําเร็จและมีคุณภาพ ประกอบดวย 1) ความสามารถดานวิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งหมายถึง
ความรูความสามารถในดานการปฏิบัติงานวิจัย ไดแก ความสามารถดานระเบียบวิธีวิจัย ดานการ
ออกแบบการวิจัย และดานการนําเสนอผลการวิจัย และ 2) ลักษณะนิสัยที่เอื้อตอการวิจัย หมายถึง
ลักษณะเฉพาะของผูวิจัยที่ชวยใหงานวิจัยประสบความสําเร็จและเปนงานวิจัยที่มีคุณภาพ เชน
ชางสังเกต ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความเชื่อมั่นในตนเองทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ยังพบวา
เจตคติ ต อ การทํ า วิ จั ย ส ง ผลต อ สมรรถนะด า นการวิ จั ย อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
สอดคลองกับกาญจนา ตระกูลวรกุล (2548: 5-6) กลาววา สมรรถนะดานการวิจัย หมายถึง
ความรู ความสามารถ ทักษะ และจรรยานักวิจัยของครูในการสรางความรู หรือคนหาความจริงที่
เชื่ อ ถื อ ได ใ นการจั ด การเรี ย นรู ข องครู โ ดยใช ก ระบวนการตามระเบี ย บวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร
ซึ่งครูเปนผูดําเนินการเพื่อนําไปสูการแกปญหา และพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางเปนระบบ
9-10)
รวมทั้งการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตน สอดคลองกับอัจริยาวัชราวิวัฒน (2544:
กล า วว า สมรรถนะด า นการวิ จั ย หมายถึ ง ความสามารถอั น ประกอบด ว ยความรู ความเข า ใจ
เจตคติ และปฏิบัติการวิจัยที่นักศึกษาพยาบาลศาสตรควรจะมีเพื่อปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการวิจัยใน
การปฏิบัติการพยาบาล ทั้งนี้สมรรถนะดานความรู ความเขาใจ หมายถึง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มโนทัศนของการวิจัยและการวิจัยทาง การพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
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สมรรถนะดานเจตคติ หมายถึง การมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย และมีจิตวิสัยซึ่งประกอบดวยมีความ
สนใจใฝ รู แ ละมี วิ ธี ก ารเรี ย นรู มี เ หตุ ผ ลเชิ ง วิ ช าการมี ค วามมุ ง มั่ น และความรั บ ผิ ด ชอบ และมี
จรรยาบรรณการวิจัย และสมรรถนะดานการปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถในการทําวิจัยในการ
ปฏิบัติการพยาบาล และความสามารถในการวิเคราะห และระบุแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช
และสอดคลองกับ อังศินันท อินทรกําแหง และทัศนา ทองภักดี (2549: 7) กลาววา สมรรถนะดาน
การวิจั ย หมายถึ ง ความสามารถของอาจารย ใ นการทํ า ภารกิ จด า นการวิ จั ยที่ ส รา งองค ค วามรู
คิดคนประดิษฐ พัฒนางานบนพื้นฐานของการวิจัย และนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตองาน
ตอตนเองและสังคม ทั้งนี้มีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ความรูในการทําวิจัย 2) ทัศนคติตอ
การทําวิจัย และ 3) ทักษะการทําวิจัย
จากที่ ก ล า วมาในข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง ให ค วามหมายสมรรถนะด า นการวิ จั ย
คือ ความสามารถของอาจารยในการปฏิบัติภารกิจดานการทําวิจัย โดยใชประสบการณความรูและ
ทักษะในการทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนางานและพัฒนาหนวยงานบนพื้นฐานของการ
วิจัย
2.3 การวัดสมรรถนะของอาจารย
การวัดสมรรถนะ หมายถึง กระบวนการในการวัดความรู ความสามารถ ทักษะ
และพฤติกรรมการทํางานของบุคคล เปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะที่องคการคาดหวังในตําแหนง
งานนั้นๆ การวัดสมรรถนะควรมีลักษณะที่สําคัญ คือ มีการวัดอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคในการ
วัดอยางชัดเจน เปนกระบวนการที่สามารถวัดประเมินได เครื่องมือมีความเที่ยง และมีความเชื่อถือ
ได (ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ.2548: 55) ทั้งนี้เมื่อมองจากโมเดลการคัดเลือกบุคลากร สมรรถนะ
สามารถใชทํานายผลการปฏิบัติงาน โดยวัดจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ
ในกระบวนการคัดเลือก และสมรรถนะยังสามารถใชประเมินเปนสวนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ใชกําหนดคาตอบแทนไดเชนกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 3 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน. 2548: 5-6)
การวัดเพื่อทํานายผลการปฏิบัติงาน
เชน การวัดความรูความสามารถทั่วไป

ผลการปฏิบัติงาน
(งานที่มอบหมาย + พฤติกรรม)

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการคัดเลือกพนักงาน (ดัดแปลงจาก Binning &
Barrett.1989 อางในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2548: 5)
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สํ า นั ก งานก.พ.ได แ บ ง การวั ด และประเมิ น สมรรถนะออกเป น กลุ ม ใหญ ๆ
3 กลุม คือ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 2548: 15)
1. Tests of Performance เปนแบบทดสอบที่ใหผูรับการทดสอบทํางาน
บางอยาง เชน การเขียนอธิบายคําตอบ การเลือกตอบขอที่ถูกที่สุด หรือการคิดวาถารูปทรง
เรขาคณิตที่แสดงบนจอหมุนไปแลวจะเปนรูปใด
แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัด
ความสามารถของบุคคล (Can do) ภายใตเงื่อนไขของการทดสอบ ตัวอยางของแบบทดสอบ
ประเภทนี้ ไดแก แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่วไป (General Mental Ability)
แบบทดสอบที่วัดความสามารถเฉพาะ เชน Special Ability หรือความเขาใจดานเครื่องยนตกลไก
และแบบทดสอบที่วัดทักษะ หรือความสามารถทางดานรางกาย
2. Behavior Observations เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับการสังเกตพฤติกรรม
ของผูรับการทดสอบในบางสถานการณ แบบทดสอบประเภทนี้ตางจากประเภทแรกตรงที่ผูเขารับ
การทดสอบไม ต อ งพยายามทํ า งานอะไรบางอย า งที่ อ อกแบบมาเป น อย า งดี แ ล ว แต จ ะวั ด จาก
การสังเกตและประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ เชน การสังเกตพฤติกรรมการเขาสังคม
พฤติกรรมการทํางาน การสัมภาษณก็อาจจัดอยูในกลุมนี้ดวย
3. Self Reports เปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบรายงานเกี่ยวกับตนเอง เชน
ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบสํารวจ
ความคิดเห็นตางๆ การตอบคําถามประเภทนี้อาจจะไมไดเกี่ยวของกับความรูสึกที่แทจริงของผูตอบ
ก็ไดการทดสอบบางอยาง เชน การสัมภาษณอาจเปนการผสมกันระหวาง Behavior Observations
และ Self Reports เพราะการถามคําถามในการสัมภาษณอาจเกี่ยวของกับความรูสึก ความคิดและ
เจตคติของผูถูกสัมภาษณ และในขณะเดียวกันผูสัมภาษณก็สังเกตพฤติกรรมของผูถูกสัมภาษณ
ดวย
ทั้ ง นี้ จ ากการศึ ก ษาพบว า มี ง านวิ จั ย ทั้ ง ในและต า งประเทศมากมายที่ ใ ช
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคาในการวัดสมรรถนะ (Thomas; & Jamia; & Norazrina.2011:
135; Karen; & Marieke; & Piety.2010: 968; Julie; & et al.2010: 426; Ming; & et al.2007: 806;
Harris.2000: 1182; จันจนากร พรหมแกว.2552; ศศิวิมล ทองพั้ว.2548; อัจริยา วัชราวิวัฒน.
2544)
ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงวัดสมรรถนะอาจารยดวยการรายงานตนเอง
(Self Report) ทั้งนี้วัดสมรรถนะอาจารยเปน 2 ดาน ไดแก สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
และสมรรถนะดานการวิจัย โดยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขอคําถามขึ้นจากการวิเคราะห
ภารกิจของอาจารย แนวคิดสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาจากแบบสอบถามของอังศินันท
อิน ทรกํา แหง และทั ศ นา ทองภั กดี (2549) เป น แบบสอบถามเกี่ยวกับ สมรรถนะด า นการจั ด
การเรียนรู ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .97 และสมรรถนะดานการวิจัย ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ
.97 และแบบสอบถามของกาญจนา ตระกูลวรกุล (2548) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะดาน
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การวิ จั ย ประกอบด ว ย 3
ส ว น คื อ สมรรถภาพด า นความรู ค วามสามารถใน
การวิ จั ย สมรรถภาพด า นจิ ต อารมณ และสมรรถภาพด า นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
ซึ่งแบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .88 ทั้งนี้แบบสอบถามของผูวิจัยเปนแบบสอบถามที่มี
ขอคําถาม 18 ขอ มีลักษณะของแบบวัดเปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ จากนอยที่สุดให 1 คะแนน
จนถึงมากที่สุดให 6 คะแนน ในขอคําถามเชิงบวก สําหรับขอคําถามเชิงลบใหคะแนนในลักษณะ
ตรงขาม ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีสมรรถนะของอาจารยมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
2.4 สมรรถนะของอาจารยที่มีตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
สมรรถนะมีแนวคิดเบื้องหลังจากความตองการความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และการ
กระทําสิ่งตางๆ ไดอยางประสบความสําเร็จ (ธีระวัฒน ฆะราช.2546: 19) ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะอธิบายไววา การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่
บุคคลมีอยู ซึ่งอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง คือ ทั้งความรู ทักษะ หรือความสามารถ (สวนที่อยู
เหนือน้ํา) และคุณลักษณะอื่นๆ (สวนที่อยูใตน้ํา) (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.
2548: 3) และยังพบวาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเปนพฤติกรรมการทํางาน(Scholary intellectual
work) อยางหนึ่งของผูที่ประกอบอาชีพครูอาจารย (Hativa. 2000: 9)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิ จั ย เป น ฐาน พบผลงานวิ จั ย และแนวคิ ด ที่ ส อดคล อ งกั น ว า สมรรถนะของอาจารย มี อิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ดังเชน งานวิจัยของไคเมท (Kiymet.2011: online)
พบวา สมรรถนะของอาจารยมีผลตอคานิยม พฤติกรรม การสื่อสาร เปาหมาย และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู ทั้งนี้สมรรถนะหลักที่สําคัญที่อาจารยในระดับอุดมศึกษาควรมี ไดแก สมรรถนะดาน
การจัดการเรียนรู และสมรรถนะดานการวิจัย และสมรรถนะทั้งสองยังมีสวนสัมพันธกับพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน เนื่องจากไพทูรย สินลารัตน (2547: 7) กลาววา
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานนั้น ผูสอนตองเพิ่มทักษะบางอยางในตนเอง เชน ทักษะในการ
เก็บรวบรวมขอมูล หาแหลงขอมูล และทักษะในการที่จะพัฒนาระบบแสวงหาความรู และตอง
พัฒนาทักษะการวิจัย (Research skills) สอดคลองกับจรัส สุวรรณมาลา (2545: 35) กลาววา
การจั ด การเรี ย นรู ที่ มีวิ จัย เป นฐาน ควรอาศั ยป จจั ยที่ สํา คัญ สว นหนึ่ ง ได แก 1)
การสรา ง
ความสามารถและเจตคติที่เหมาะสมดานการศึกษาที่มีวิจัยเปนฐาน ซึ่งควรอาศัยความสามารถ
พิเศษ คือ การพัฒนาอาจารยใหมีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติได เพราะในการจัดการเรียนรู
แบบวิ จั ย เป น ฐานนี้ อาจารย ต อ งมี ค วามสามารถในการวิจั ย และมี ป ระสบการณ ใ นการทํ าวิ จั ย
พรอมกับพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบใหม 2) การสรางระบบการศึกษาที่เอื้อใหผสมผสานการวิจัย
หมายถึง จัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ที่เนนการกระตุนใหผูเรียนได ใฝรูดวยตนเอง ตลอดจน
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน และ 3) การสรางสิ่งจําเปนพื้นฐานที่เอื้อตอการศึกษาแบบมีวิจัย
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เปนฐาน เชน แหลงคนควา แหลงสืบคนความรู เครื่องมือ สื่อ อุปกรณตางๆ ตลอดจนหองเรียนเล็ก
ที่เหมาะสมสําหรับการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และกับผูสอน
สวนคอลัค และเอจเจน (Kauchalk; & Eggen.1998) ไดอธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติของผูสอนเพื่อที่จะใหเกิดการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน ไดแก 1) ผูสอนตองมี
ศรัทธาตอการจัดการเรียนรูแบบเนนวิจัยวา สามารถชวยใหผูเรียนแสวงหาความรูใหมๆ ได และ
ตองมั่นใจวาผูเ รียนมี ศักยภาพที่ จะแสวงหาความรูดวยตนเอง 2)
ผูสอนตองเป นนักวิจัย
มีผลงานวิจัยเพื่อสะสมประสบการณดานวิจัย 3) ผูสอนตองมีความรูในศาสตรของตนเปนอยางดี
4) ผูสอนตองมีความขยัน อดทน และพรอมที่จะแสวงหาความรูอยูเสมอ 5) ผูสอนทําความเขาใจ
วัตถุประสงครายวิชา 6) ผูสอนแบงเนื้อหาออกเปนสวนๆ เพื่อที่จะคัดเลือกเนื้อหาใหผูเรียนคนควา
ผลงานวิจัยใหมๆ หรือทําวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับรายวิชา หรือคัดเลือกเนื้อหาที่จะนําผูเรียนเขา
มามีสวนรวมเปนผูชวยวิจัย 7) ผูสอนแบงกลุมผูเรียน หรือมอบหมายใหผูเรียนแบงกลุมกันเอง
และ 8) ผูสอนจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม สอดคลองกับเจอรสเตนและคณะ
(Gersten, et al.1993) ไดอธิบายตัวแปรที่ขัดขวางยุทธวิธีการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ไดแก 1) การเขาใจหลักการและความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู 2) ขอบขายของความรูที่
ครูมี และ 3) ความตระหนักในประสิทธิภาพการสอนของตนเอง (สุชาดา ปุญปน.2548: 23)
และสอดคลองกับธีรวัฒน ฆะราช (2546: 7,114)
ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและสมรรถภาพการวิจัยระหวางครูนักวิจัยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
และความตอเนื่องทางการทําวิจัยแตกตางกัน โดยวัดสมรรถภาพของครูนักวิจัย 7 ดาน ไดแก
ความสามารถในระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนินการวิจัย จรรยานักวิจัย ทักษะในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะหความรู เจตคติตอการวิจัย พฤติกรรมการแสดงออก
วิธีการจัดการเรียนรู และการวัดและการประเมินผล และงานวิจัยนี้ยังพบวา ครูที่ทําวิจัยปฏิบัติการ
อยางตอเนื่องจะมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูสูงกวาครูที่ไมไดทําวิจัยปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ชี้ใหเห็นวาสมรรถนะอาจารย
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานใน
การวิ จั ย ดั ง สมมติ ฐ านข อ ที่ 1 ได ว า สมรรถนะของอาจารย มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ พฤติ ก รรม
การจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐาน ซึ่ ง สามารถเขี ย นเป น แผนภาพเส น ทางความสั ม พั น ธ ไ ด
ดังภาพประกอบ 4
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สมรรถนะของอาจารย

พฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐาน

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของอาจารยกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน

3. ปจจัยที่มีผลตอสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐาน
ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครั้งนี้
ผู วิ จั ย เน น อธิ บ ายสาเหตุ ข องสมรรถนะและพฤติ ก รรมตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ท างสั ง คม (Social
Learning Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่วาดวยการเกิดพฤติกรรมของมนุษย ทั้งนี้ทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคม มีนักจิตวิทยาหลายคนพัฒนาขึ้นมา แตที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายและเปนที่นิยมใน
การนํามาอธิบายเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมของมนุษย ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบน
ดูรา (ประเทือง ภูมิภัทราคม.2540: 59) ซึ่งตอมาแบนดูราไดเปลี่ยนชื่อทฤษฎีนี้วาเปนทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Learning Theory) (สุรางค โควตระกูล.
2541: 236)
แบนดูรา มีความเชื่อวา พฤติกรรมของมนุษยนอกเหนือจากปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตนแลว
สามารถเกิดจากเรียนรูทั้งสิ้น และในการเรียนรูพฤติกรรมใหมเหลานั้นสามารถเรียนรูไดจากการมี
ประสบการณตรงหรือไมก็เรียนรูไดจากการสังเกต และองคประกอบในตัวบุคคลมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการเรียนรูพฤติกรรม (Bandura.1977: 16) ทั้งนี้ในการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิด
พฤติกรรมของมนุษย แบนดูราไดอธิบายในรูปของการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง
ระหวางพฤติกรรม องคประกอบสวนบุคคล และองคประกอบทางสิ่งแวดลอม โดยที่องคประกอบ
ทั้ง 3 นี้จะมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน (Bandura.1977: 9-10) ดังแสดงในภาพประกอบ 5
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P

B

E

P = องคประกอบสวนบุคคล
E = องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
B = พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล
ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธระหวางองคประกอบสวนบุคคล องคประกอบทางสิ่งแวดลอม
และพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล (Bandura.1977: 9-10)
จากภาพประกอบ 5
แสดงใหเ ห็นวาพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล (B)
องคประกอบสวนบุคคล (P) และองคประกอบทางสิ่งแวดลอม (E) มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดยแบน
ดูราถือวา ทั้งบุคคลและสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุของพฤติกรรม และพฤติกรรมของมนุษยสวนมาก
จะเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) แตอาจจะเปนตัว
แบบสัญลักษณ เชน ตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน นอกจากนี้คําบอกเลาดวยคําพูด หรือขอมูลที่เขียน
เปนลายลักษณอักษรก็เปนตัวแบบได (สุรางค โควตระกูล.2541: 236,238) ดังนั้นจะเห็นไดวาการ
ใหคําแนะนํา การใหความชวยเหลือในดานตางๆ จากเพื่อนรวมงาน ตลอดจนนโยบายตางๆ ที่เปน
ลายลักษณอักษรจากองคการหรือหนวยงาน สามารถจัดเปนตัวแบบที่กอใหเกิดพฤติกรรมแกบุคคล
ได
ทั้งนี้แบนดูรา (ประเทือง ภูมิภัทราคม.2540: 64-65; อางอิงจาก Bandura.1977: 40-50)
ไดกลาวถึงอิทธิพลของตัวแบบที่มีตอผูสังเกตไวพอสรุปไดดังนี้
1. การสรางพฤติกรรมใหม ตัวแบบสามารถชวยใหผูสังเกตสรางพฤติกรรมใหม โดยผู
สังเกตจะรวบรวมแบบแผนการกระทําที่ไดเห็น หรือไดยินมา แลวถายทอดออกมาเปนการกระทํา
2. การสรางกฎเกณฑ หลักการใหม ในสภาพการณที่ผูสังเกตไดสังเกตเห็นการกระทํา
ของตัวแบบ ตัวแบบจะชวยใหผูสังเกตสามารถสรางกฎเกณฑ หรือหลักกการใหมขึ้นมาได เชน
การเรี ย นรู ท างภาษา ผู เ รี ย นสามารถสร า งหลั ก ในการเข า ประโยคจากการได ยิ น ตั ว แบบพู ด
3. การสอนพฤติกรรมสรางสรรค ตัวแบบจะชวยพัฒนาพฤติกรรมเชิงสรางสรรคขึ้นมาได
ทั้งนี้เนื่องจากการไดเห็นพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งจากตัวแบบ มนุษยสามารถนําประสบการณที่
ตนมีอยูประกอบกับการกระทําของตัวแบบพัฒนาขึ้นมาเปนพฤติกรรมใหมๆ ได
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4. การสงเสริมการกระทํา ตัวแบบมีอิทธิพลตอการสงเสริมการกระทําทั้งทางบวกและ
ทางลบถ า ผู สั ง เกตเห็ น ตั ว แบบกระทํ า พฤติ ก รรมใดๆแล ว ได รั บ การเสริ ม แรง (Vicarious
reinforcement)
ผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะกระทําตามมากยิ่งขึ้น และในทํานองเดียวกัน ถาผู
สังเกตเห็นตัวแบบที่แสดงความกาวราวและไดรับการยกยองวาเปนสิ่งที่ดี ผูสังเกตก็มีแนวโนมที่จะ
กระทําตามมากขึ้นเชนกัน
5. ดานอารมณ นอกจากตัวแบบจะมีอิทธิพลตอผูสังเกตในการกระทําตามตัวแบบดังกลาว
มาแลว ตัวแบบยังมีอิทธิพลตออารมณของผูสังเกตดวย ตัวแบบจะกระตุนใหผูสังเกตเกิดแนวคิดและ
ความรูสึกคลอยตามตัวแบบ
6.
การเผยแพร แ นวคิ ด และการกระทํ า การกระทํ า ของตั ว แบบจะมี อิ ท ธิ พ ลต อ
การเผยแพรแนวคิดและการกระทําตางๆ ใหบุคคลในสังคมกระทําตาม นอกจากนี้ตัวแบบยังสามารถ
เผยแพรแนวคิดและการกระทําดังกลาวนั้นจากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่งไดดวยกระบวนการ
เผยแพรพฤติกรรมทางสังคมใหม ๆ ดังกลาวนี้มี 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรูโดยตรง
เปนการไดเรียนรูจากตัวแบบแลวนํามากระทํา และอีกกระบวนการหนึ่ง ไดแก การดัดแปลง
ประสบการณที่ไดรับจากการสังเกตตัวแบบแลวแสดงออกมา ดังนั้นการเรียนรูจากการเลียนแบบ
นอกจากผูสังเกตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองแลว ยังมีผลทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงอีกดวย
เนื่ อ งจากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ท างสั ง คมเชิ ง พุ ท ธิ ป ญ ญา ได อ ธิ บ ายสาเหตุ ข องการเกิ ด
พฤติกรรมของบุคคลวาเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ ไดแก 1) สาเหตุจากตัวบุคคล (Person)
หรือปจจัยทางจิต
โดยจากการที่ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ
(Steven. 2011; Adrian. 2002; Where. 1994) พบวา ตัวแปรที่สําคัญและมีผลตอสมรรถนะของ
อาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานดานตัวบุคคล หรือปจจัยทางจิต ไดแก
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ ไดแก ความมีสติรูคิด และแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจในงาน และ 2) สาเหตุจากสิ่งแวดลอม (Environment) หรือปจจัยทางสังคม โดยจากการที่
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ (Wei. 2004; Christina; & Erika. 2011;
Barry; & James.1996; นําชัย ศุภฤษกชัยสกุล. 2550) พบวา ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญและ
มีผลตอสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ไดแก แนวคิด
การรับ รู การสนั บ สนุ นจากมหาวิ ทยาลัย และแนวคิดการรับ รูการสนับ สนุนทางสั งคมจากเพื่อน
รวมงาน โดยมีตัวแปรสมรรถนะของอาจารยเปนตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) ซึ่งไดนําเสนอ
รายละเอียดไปแลวในขางตน ทั้งนี้ในสวนตอไปจะนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุจากตัวบุคคล
หรือปจจัยทางจิต และสาเหตุทางสิ่งแวดลอมหรือปจจัยทางสังคม ดังรายละเอียดตอไปนี้
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3.1 ปจจัยเชิงเหตุทางจิตกับสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน
3.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ
3.1.1.1 ความเปนมาของแนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบ
จากการศึกษาของเพอรวิน พบวา การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพเริ่มขึ้น
ตั้งแตปค.ศ.1930
ดวยการศึกษาของออลพอรตและเมอรเรย ทั้งนี้ออลพอรตไดพัฒนาศึกษา
งานวิจัยของตนเองอยางตอเนื่องจนเปนรากฐานงานวิจัยของนักวิจัยคนอื่นๆ (Shelley.2001: 12;
citing Pervin.1990) หลังจากนั้นในปค.ศ.1940 แคทเทลล (Oliver.1999: 5-6; citing Cattell,
Eber, & Tatsuoka, 1970) ไดจัดกลุมของคําคุณศัพทที่แสดงถึงลักษณะนิสัยที่ออลพอรตและ
ออดเบรินไดรวบรวมขึ้น โดยใชหลักการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) มาศึกษา
วิเคราะหจนสามารถจําแนกลักษณะบุคลิกภาพพื้นฐานของบุคคลออกเปน 16 องคประกอบ และ
แคทเทลลไดนําผลการศึกษาดังกลาวมาสรางเปนแบบวัดองคประกอบบุคลิกภาพ 16 องคประกอบ
(Sixteen Personality Factors Questionnaire : 16PF)
ในปค.ศ. 1949 ฟสค (Fiske.1949) เปนบุคคลแรกที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพหาองคประกอบ โดยนําผลงานของ Cattel มาวิเคราะหพบวาบุคลิกภาพไมไดมี
องคประกอบ 16 องคประกอบแตมีเพียง 5 องคประกอบเทานั้น แตทั้งนี้เปนที่นาเสียดายที่ฟสค
ไดหยุดการศึกษาของเขา และไมไดแจกแจงวาบุคลิกภาพทั้ง 5 องคประกอบ มีลักษณะอยางไร
ตอมาในปค.ศ.1961 ทูพสและคริสเทล (Oliver.1999: 6-7; citing Tupes and Christal.1961)
ไดทําการศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของบุคลิกภาพหาองคประกอบขึ้นใหม โดยทําการศึกษา
เพิ่มเติมจากที่แคทเทลลไดเคยศึกษาไว ซึ่งทําการศึกษากลับกลุมตัวอยางจํานวน 8
กลุม
เปนกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน เชน กลุมนักเรียนระดับมัธยมปลาย กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย
กลุมครูอาจารย และจากการศึกษาพบวา โครงสรางพื้นฐานทางบุคลิกภาพของบุคคลไมวาจะเปน
ผูใหญหรือเด็กมีองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบ คือ การแสดงตัว (Extraversion) ความเขาใจ
ผูอื่น (Agreeableness) ความมีสติรูคิด (Conscientiousness) ความมั่นคงทางอารมณ (Emotional
Stability) และวัฒนธรรม (Culture) ซึ่งตอมาองคประกอบดังที่ไดกลาวมาเปนที่รูจักกันในนามของ
บุคลิกภาพหาองคประกอบ
หลังจากนั้นตั้งแตปค.ศ.1970 มีการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบ
เพิ่มขึ้นมากกวา 40 ภาษา เชน จีน (Yang; & Bond.1990) เชค (Hrebickova.1995) ฮิบรู
(Almagor; & et al.1995) ฮังกาเรียน (Szirmak; & De Raad.1994) อิตาเลียน (De Raad,
Di Blas, & Perugini.1998) รัสเซียน (Shmelyov; & Pokhilko.1993) และนักจิตวิทยาหลายคนได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพหาองคประกอบและไดกําหนดองคประกอบตามพื้นฐานแนวคิดของ
ตนเองอยางหลากหลายดังที่โอลิเวอร (Oliver.1999: 6-7)
ไดรวบรวมไว เชน นอรแมน
(Norman.1963) บอรกัตตา (Borgatta.1964) ดิกแมนและเทคโมโต-ชอค (Digman; &Takemoto-
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Chock.1981) โกลดเบิรก (Goldberg. 1981) คอสตาและแมคเคร (Costa ; & McCrae.1985,1987)
โคนเลย (Conley.1985) โบทวินและบัส (Botwin;& Buss.1989) จอหน (John.1990) และแซนเซีย
และโกลดเบิรก (Saucier; & Goldberg.1996) แตเปนที่ปรากฏในงานวิจัยในชวงหลายป ที่ผานมา
วาการเรียกชื่อองคประกอบตามแนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบของคอสตาและแมคเครไดถูก
นําไปใชอยางแพรหลายมากที่สุด
โดยองคประกอบทั้งหาดานตามแนวคิดของคอสตาและ
แมคเครประกอบไปดวยบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
(Extraversion) บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ (Openness to Experience) บุคลิกภาพ
แบบเขาใจผูอื่น
(Agreeableness)
และบุคลิกภาพแบบมีสติรูคิด (Conscientiousness)
(Oliver.1999: 15-16; citing Costa ; & McCrae.1983)
จากการศึกษาของชูชัย สมิทธิไกร (2547: 117,123) พบวา ในวงการ
จิตวิทยา มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาอํานาจพยากรณของบุคลิกภาพที่มีตอการปฏิบัติงานของ
บุคคล ซึ่งนักวิชาการไดใหการยอมรับในทฤษฎีบุคลิกภาพหาองคประกอบวามีความเหมาะสมและ
ครอบคลุ ม มากที่ สุ ด ในการพยากรณ ก ารปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คล ทํ า ให ง านวิ จั ย โดยส ว นใหญ ใ น
ชวงหลังไดนําทฤษฎีบุคลิกภาพหาองคประกอบมาใชเปนกรอบแนวคิด ดังเชน งานวิจัยของเมาท
และแบรริค (Mount; & Barrick.1991) ไดทําการวิจัยแบบเมตา (Meta-analysis) จากการศึกษา
งานวิจัยจํานวน 117 เรื่อง โดยแบงเปนหากลุมอาชีพ ไดแก ผูประกอบการวิชาชีพ (เชน วิศวกร
สถาปนิก แพทย เปนตน) ตํารวจ ผูจัดการ พนักงาน และคนงานมีฝมือ/กึ่งฝมือ สวนเกณฑที่
ใชไดแกประสิทธิผลการทํางาน ประสิทธิผลการฝกอบรม และขอมูลดานการทํางาน (เชน ระดับ
เงิ น เดื อ น การลาออก เป น ต น ) ผลการวิ จั ย พบว า บุ ค ลิ ก ภาพด า นความมี ส ติ รู คิ ด
(Conscientiousness) เปนตัวทํานายการปฏิบัติงานของบุคคลในทุกกลุมอาชีพ
สวนแซลกาโด (Salgado.1997) ไดทําการศึกษาวิจัยในยุโรปก็ไดผลการวิจัย
สนั บสนุ นความสัมพั นธ ระหว างบุค ลิ กภาพห าองคประกอบและการปฏิบัติ งานเชนกัน กลาวคือ
แซลกาโด พบวา บุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดเปนตัวทํานายการปฏิบัติงานของบุคคลที่มี
ความตรงในทุกกลุมอาชีพ สวนวิจัยของจัดจ และคนอื่นๆ (Judge; & et al.1999) พบวา
บุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน และงานวิจัยของ
เฮิรซ และโดโนแวน (Hurtz; & Donovan.2000) ก็ไดผลการวิจัยที่คลายคลึงกัน กลาวคือ
บุ ค ลิ ก ภาพด า นความมี ส ติ รู คิ ด สามารถทํ า นายการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลได ใ นทุ ก อาชี พ และ
ทุกเกณฑที่ใชวัด โดยมีคาความตรงตามเกณฑสัมพันธที่แทจริง (True criterion-related validity)
ประมาณ .20
จากที่ ก ล า วมาสรุ ป ได ว า องค ป ระกอบบุ ค ลิ ก ภาพด า นความมี ส ติ รู คิ ด เป น
องค ป ระกอบสํ าคั ญ ที่ มีค วามสัมพันธกั บการปฏิ บัติงานหรื อ พฤติกรรมการทํ างานของบุค คลใน
ทุกสาขาอาชีพ รวมถึงอาชีพครูผูสอนรวมดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําองคประกอบบุคลิกภาพ
ดานการมีสติรูคิดมารวมในการอธิบายสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู แบบ
วิจัยเปนฐานในการศึกษาครั้งนี้
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3.1.1.2 ความหมายของบุคลิกภาพดานความมีสติรูคิด
ความมีสติรูคิดถือเปนลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลที่เกี่ยวของสัมพันธกับความ
ตองการในการกระทําตามเปาหมายที่ตั้งไว (Ambrin.2009: 9) ซึ่งบุคคลที่มีระดับคะแนนสูงในดาน
ความมีสติรูคิด จะมีลักษณะเปนบุคคลที่เชื่อถือได มีความตั้งใจแนวแน มีระเบียบวินัย รอบคอบ
พิถีพิถันและมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพดานนี้จะเกี่ยวของกับการศึกษาและความสําเร็จในหนาที่การ
งาน ขอเสียของบุคคลที่มีคะแนนที่สูงมากๆ ในดานนี้คือ จะเปนคนที่มีระเบียบมากเกินพอดี และ
อาจกอใหเกิดความเครียดไดหากงานที่ทําอยูไมดีพอหรือไมสําเร็จตามเปาหมาย สวนบุคคลที่มี
คะแนนดานความมีสติรูคิดต่ํา มักทํางานใหบรรลุเปาหมายไดยากหรือทําสิ่งใด ไมคอยสําเร็จตาม
เปาหมายที่ตั้งไว (ชูชัย สมิทธิไกร.2547: 121) ทั้งนี้บุคลิกภาพดานความมีสติ รูคิดประกอบไป
ดวยบุคลิกลักษณะ 6 ประการตามแนวคิดของคอสตา และเมคเคร (Cheryl.1998: 29; citing
Costa ; & McCrae.1995) ไดแก
ความมีสมรรถนะ (Competence)
หมายถึง ผูที่มีความสามารถ มีเหตุผล
มีประสิทธิภาพในการทําสิ่งตางๆ และมีความสามารถในการจัดการกับชีวิตของตนเองไดอยางสม
เหตุผล
ความมีระบบระเบียบ (Order) หมายถึง ผูที่จัดการสิ่งตางๆ ไดอยางเปนระเบียบ
เรียบรอย
การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ (Dutifulness) หมายถึง ผูที่ยึดมั่นใน
หลักศีลธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามคํามั่นที่ใหไว
การมุงความสําเร็จ (Achievement) หมายถึง ผูที่ทํางานอยางจริงจังเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว
การมีวินัยในตนเอง (Self-discipline) หมายถึง ผูที่สามารถปฏิบัติงานจนสําเร็จ
ตามเปาหมาย แมวาจะตองเผชิญกับอุปสรรคที่มารบกวนจิตใจ
ความสุขุมรอบคอบ (Deliberation) หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานดวย ความระมัดระวัง
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
3.1.1.3 การวัดความมีสติรูคิด
เนื่ อ งจากในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย สนใจศึ ก ษาบุ ค ลิ ก ภาพด า นความมี ส ติ
รูคิดตามแนวคิดของคอสตาและเมคเคร ดังนั้นจึงไดนําแบบวัดบุค ลิกภาพของวัล ภา สบายยิ่ง
(2542) ซึ่งแปลมาจากแบบวัด Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสตาและเมครเคร
และแบบวัดบุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดของวีรวรรณ สุกิน (2551) ที่เปนแบบวัดวัดตามแนวคิด
ของคอสตาและเมคเครเชนกัน มาดัดแปลงเปนแบบวัดในการวิจัยครั้งนี้ โดยแบบวัด Neo FiveFactor Inventory (NEO-FFI) ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 60 ขอ สําหรับขอคําถามที่ใชในการ
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วัดบุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดของการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 14 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปน
มาตรประมาณคา 6 ระดับ จากนอยที่สุดให 1 คะแนน คือ เห็นดวยนอยที่สุด จนถึงมากที่สุด
ให 6 คะแนน คือ เห็นดวยมากที่สุด ซึ่งเปนขอคําถามเชิงบวก สําหรับขอคําถามเชิงลบใหคะแนน
ลักษณะตรงขาม ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีบุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดมากกวาผูตอบ
ที่ไดคะแนนต่ํากวา
3.1.1.4 ความมี ส ติ รู คิ ด ที่ มี ต อ สมรรถนะของอาจารย แ ละพฤติ ก รรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
สํ า หรั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งนั้ น ที่ ผ า นมามี ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ความมี ส ติ รู คิ ด กั บ สมรรถนะ หรื อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านไว ม ากมาย (Nahyun.2011;
Gerhard; & et al.2008; Nicole; & et al.2006) ดังเชน การศึกษาวิจัยของสตีเวน (Steven.2011:
87-88) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหเสนทางอิทธิพลของทฤษฎีพุทธิปญญาทางอาชีพ ความ
มีสติรูคิดและความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยผานการรับรูความสามารถแหงตน สวนการวิจัยของโชนา
(Shauna.1998: 112) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เพศ
และสมรรถนะทางเทคโนโลยี พบว า ความมี ติ รู คิ ด มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ สมรรถนะทาง
เทคโนโลยีทั้งในกลุมนักศึกษาที่เปนเพศชายและเพศหญิง และงานวิจัยของจันทรจิรามันตะพงษ
(2546: 98-99) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ พบวา บุคลิกภาพดานความมีสติรูผิดชอบมี
ความสัมพนธทางบวกกับความสามารถในการปฏิบัติงาน และยังพบวา บุคลิกภาพดานความมีสติรู
ผิดชอบเปนตัว แปรที่ มีประสิท ธิภาพมากที่สุดในการรว มกับองคประกอบดานอื่นในการทํานาย
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได
นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ความมีสติรูคิดกับความพึงพอใจในงาน (Upayachandra.2011; Judge; Heller; & Mount.2002)
ดังเชน การศึกษาวิจัยของเอเดรียน (Adrian.2002: 1336) ที่ศึกษาวิจัยบุคลิกภาพหาองคประกอบ
กับความพึงพอใจในงาน พบวา บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความมีสติรูคิดเปนตัวทํานายที่ดี
ที่สุดในการทํานายความพึงพอใจภายในงานและความพึงพอใจภายนอกงาน และการศึกษาวิจัยของ
ชูชัย สมิทธิไกร (2546: 124-130) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพและ
ความสําเร็จในการทํางานของบุคคลและอํานาจในการพยากรณของลักษณะบุคลิกภาพแตละดานที่มี
ตอความสําเร็จในการทํางานของบุคคลที่มีอาชีพและอายุการทํางานตางกัน จากกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 2,518 คน ใน 7 กลุมอาชีพ ไดแก เภสัชกร ( 312 คน) ครู (604 คน) พนักงาน
ธนาคาร (492 คน) พนักงานโรงแรม (304 คน) ทันตแพทย (373 คน) พนักงานขาย (318 คน)
และเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (115 คน) โดยพิจารณาความสําเร็จในการทํางานของบุคคล
ในเชิงอัตวิสัย กลาวคือ พิจารณาจากการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของ
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ตนเองวาประสบความสําเร็จหรือนาพึงพอใจมากนอยเพียงใด ผลการวิจัยพบวา องคประกอบ
บุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการทํางานหรือความพึงพอใจในงาน
ตามความหมายของการศึกษาครั้งนี้ (r = .31) และเปนบุคลิกภาพเพียงดานเดียวที่สามารถทํานาย
ความสําเร็จในการทํางานของบุคคลทุกอาชีพ ทุกระดับการทํางานและทุกเพศ
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ความมีสติรูคิดเปนตัวแปรสําคัญที่มีความสัมพันธ
และสงผลตอสมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติงาน และยังสงผลตอความพึงพอใจในงาน
และจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะของอาจารยและความพึงพอใจในงานพบวา
สมรรถนะและความพึง พอใจในงานมีอิท ธิพ ลต อ พฤติ กรรมการจั ด การเรีย นรูแ บบวิจัย เปน ฐาน
ดั ง นั้ น จึ ง ทํ า ให มี ห ลั ก ฐานที่ เ พี ย งพอที่ ทํ า ให ผู วิ จั ย เชื่ อ ว า ความมี ส ติ รู คิ ด มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ
ความพึงพอใจในงาน ซึ่งสามารถกําหนดไวเปนสมมติฐานขอที่ 2 ดังภาพประกอบ 6 และใน
สมมติฐานขอที่ 3 ดังภาพประกอบ 7 สามารถกําหนดสมมติฐานไดวาความมีสติรูคิดมีอิทธิพล
ทางตรงและทางออมตอสมรรถนะของอาจารย ผานความพึงพอใจในงาน และในสมมติฐานขอที่ 4
ดังภาพประกอบ 8 สามารถกําหนดสมมติฐานไดวา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานผ า นความพึ ง พอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย
ซึ่งสมมติฐานที่กลาวมาสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงเสนทางความสัมพันธไดดังนี้

ความมีสติ
รูคิด

ความพึงพอใจ
ในงาน

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธระหวางความมีสติรูคิดกับสมรรถนะของอาจารย
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ความมีสติ
รูคิด

ความพึงพอใจ
ในงาน

สมรรถนะของ
อาจารย

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธระหวางความมีสติรูคิด ความพึงพอใจในงานกับ
สมรรถนะของอาจารย

ความพึงพอใจ
ในงาน

ความมีสติ
รูคิด

สมรรถนะของ
อาจารย

พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน

ภาพประกอบ 8 ความสัมพันธระหวางความมีสติรูคิด ความพึงพอใจในงานกับ
สมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
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3.1.2 ความพึงพอใจในงาน
3.1.2.1 แนวคิดและความสําคัญของความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในงานเปนลักษณะทางจิตอยางหนึ่งที่ผูประกอบวิชาชีพครู
อาจารย ค วรจะมี ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากความพึ ง พอใจในงาน หรื อ ความพึ ง พอใจในการทํ า งานมี
ความสํ า คั ญ ต อ ความผาสุ ก ทางอารมณ แ ละสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ข องพนั ก งานในองค ก าร
(Callawey.2007: 31; citing Rowden.2002) สอดคลองกับเนตรพัณณา ยาวิราช (2550: 153)
กลาววา ความพึงพอใจในงานทําใหเกิดผลดีตอองคการหลายประการ เชน การลดอัตราการ
ลาออกของพนักงาน ลดการขาดงานของพนักงานลดการประทวงตอตาน ทําใหพนักงานเกิด
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน และมีขวัญกําลังใจที่ดีในการทํางาน
ส ว นกัน ตยา เพิ่ม ผล เห็ นว า ความพึ งพอใจในงานมีค วามสํ าคั ญต อทั้ ง
บุคคลและองคการ (2548: 125-126) ไดแก 1) ความพึงพอใจในงานชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ประกอบดวย 2 ประเภทใหญๆ คือ 1.1) ยึดงานเปนหลัก หมายถึงการไดแสดงออกซึ่งความสามารถ
เปนจุดหมายที่สมบูรณในตัวของมันเอง เปนเครื่องมือเพื่อใหไดมาซึ่งเงินเพื่อ การยังชีพ และความ
มั่นคงในชีวิต 1.2)
ยึดสังคมเปนหลัก หมายถึง เปนการแสดงออกถึง ความพึงพอใจที่มีตอ
ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน ทําใหเกิดความเขาใจวาชีวิตการทํางานเปนชีวิตที่มีคุณภาพ และ
2) ความพึงพอใจในงานชวยปองกันความเหินหางจากงาน นั่นคือ หนวยงานควรสรางความพึง
พอใจในงานใหแกพนักงานในองคการ เพราะความพึงพอใจในงานชวยใหพนักงานรูสึกวาชีวิตของ
ตนเปนชีวิตที่มีคุณภาพ ชวยเสริมสรางความรูสึกที่มีคุณคาใหแกพนักงาน ชวยลดโอกาสการเปน
ปฏิปกษตองาน และชวยลดความขัดแยงในการทํางานของพนักงานดวย
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ความพึงพอใจในงานนั้น เริ่มมีการศึกษาอยาง
จริงจังตั้งแตป ค.ศ.1960 เพื่อศึกษาถึงความตองการของบุคลากรในองคการ (Organ.1986: 337)
ทั้งนี้ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานนั้น นักจิตวิทยา นักวิจัย และนักบริหารไดใหความสนใจ
ในการศึ ก ษาเปนจํ า นวนมาก ดั งนั้นจึ งไดส รา งทฤษฎีขึ้น มาเพื่ ออธิ บ ายเกี่ย วกับ ความพึ งพอใจ
ในการทํางาน สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานนั้น ลอวเลอรที่ 3 (นําชัย ศุภฤกษ
ชัยสกุล.2550: 36-37; อางอิงจาก Lawler III. 1995: 80) ไดแบงทฤษฎีความพึงพอใจในงาน
ออกเปน 4 ทฤษฎีใหญ คือ
1. ทฤษฎีการบรรลุตามที่หวัง (Fulfillment theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายวา
บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในงานก็ตอเมื่อบุคคลนั้นไดบรรลุในสิ่งที่หวัง นั่นก็คืองานที่บุคคลทํานั้น
จะใหผลลัพธตางๆ ที่บุคคลตองการและใหความสําคัญ และเมื่อบุคคลไดตามที่ตองการแลวก็จะเกิด
ความพึงพอใจขึ้น
อยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ก็ถูกโจมตีเนื่องจากไมไดคํานึงถึงความตองการที่
แตกต า งกั น ไปตามแต ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ผลลั พ ธ ที่ แ ต ล ะบุ ค คลรู สึ ก ว า พวกเขาควรจะได รั บ นั้ น ก็
แตกตางกัน
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2. ทฤษฎีความไมสอดคลอง (Discrepancy theory) เปนทฤษฎีที่อธิบาย
ความพึงพอใจในงานที่คอนขางตรงขามกับทฤษฎีแรก คือ อธิบายในแงของความไมสอดคลองกัน
ระหวางผลลัพธที่บุคคลคาดหวังวาจะไดรับจากงานที่ทํากับผลลัพธจริงที่บุคคลไดรับ ถาทั้งสองสวน
ไมสอดคลองหรือขัดแยง บุคคลก็มีแนวโนมที่จะเกิดความไมพึงพอใจในงานขึ้น ตัวอยางเชน
ถาบุคคลคิดวาตนเองนั้นควรจะไดรับเงินเดือน 10,000 บาท แตในความเปนจริงแลวเขากลับไดรับ
เงินเดือนเพียง 8,000 บาท ดังนั้นบุคคลก็มีแนวโนมที่จะเกิดความไมพึงพอใจในงานที่ทําสูง
3. ทฤษฎีความเทาเทียมกัน (Equity theory) เปนทฤษฎีที่มีรากฐานมา
จากทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีนี้เสนอมุมมองวาความพึงพอใจในงานของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับกระบวนการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในงานจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อบุคคลรูสึกวามี
ความยุ ติ ธ รรมหรือ ความเท าเที ยมเกิ ดขึ้นอัน เนื่องมาจากงานที่ ทํา การเปรี ย บเที ย บนี้เ ป น ไปได
ทั้งสองลักษณะ ลักษณะแรกคือการเปรียบเทียบสิ่งที่บุคคลตองลงทุนลงแรงในงานที่ทําเทียบกับสิ่ง
ที่บุคคลไดรับรางวัลตอบแทน ถาสองสวนนี้ไมสมดุลหรือไมเทาเทียมกัน ความพึงพอใจในงานก็
จะนอย ในมุมมองของทฤษฎี แมวาบุคคลจะไดรับรางวัลมากกวาสิ่งที่ตนเองตองออกแรงทํางาน
ความไมพึงพอใจในงานก็จะเกิดขึ้นเชนกัน เพราะเกิดความไมเทาเทียมกันเกิดขึ้นระหวางสิ่งที่
ตนออกแรงกับสิ่งที่ตนไดรับ พนักงานจะเกิดความรูสึกผิดและไมยุติธรรมลึกๆ ในใจ ลักษณะที่สอง
คือ การเปรียบเทียบสัดสวนของสิ่งที่บุคคลตองออกแรงทํางานกับสิ่งที่ไดรับเปนรางวัลตอบแทน
เทียบกับสัดสวนการออกแรงกับรางวัลของบุคคลอื่น เปนการเทียบสัดสวนผลตอบแทนที่ตนเอง
ไดรับกับสัดสวนผลตอบแทนของบุคคลอื่นในองคการหรือแผนกเดียวกัน
ถาสัดสวนทั้งสองไม
เทาเทียมกันบุคคลก็จะเกิดความรูสึกวาไมยุติธรรมและนําไปสูความรูสึกไมพึงพอใจในงาน
4. ทฤษฎีสองปจจัย (Two-factor theory)เปนทฤษฎีที่มองวา ความพึงพอใจ
ในงานและความไมพึงพอใจในงานเปนสองปจจัยที่แยกจากกัน ไมใชเปนปจจัยเดียวแตละอยูกันคน
ละขั้วไมเหมือนมุมมองเดิมที่ผานมาเฮอรซเบิรก (Herzberg) เปนผูริเริ่มเสนอทฤษฎีสองปจจัยนี้
ขึ้นมา และเนื่องจากการมองวาความพึงพอใจในงานและความไมพึงพอใจในงานเปนปจจัยที่แยก
จากกันทฤษฎีนี้จึงใหความสําคัญถึงปจจัยที่แตกตางกันของงานอาจสงผลตอ ความพึงพอใจและไม
พึงพอใจในงานแตกตางกันดวย เฮอรซเบิรกจึงเสนอปจจัยสองปจจัย คือ ปจจัยปกปองหรือปจจัยค้ํา
จุน (Hygiene or maintenance factors) คือ ปจจัยที่คอยปองกันไมใหบุคคลเกิดความไมพึงพอใจ
ขึ้นสวนใหญปจจัยนี้มักเปนปจจัยทางดานภายภาพ เชน สภาพแวดลอมในการทํางาน นโยบายการ
บริหารขององคการ การบังคับบัญชา ความมั่นคง รางวัลผลตอบแทน ปจจัยเหลานี้ไมไดจูงใจให
พนักงานมีความพึงพอใจในงานหรือปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น แตเปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความรูสึกไม
พึงพอใจและการปฏิบัติงานที่ลดนอยลง สวนปจจัยสนับสนุน (Motovation factors) คือ ปจจัยที่จะ
ชวยสงเสริมใหบุคคลเกิดความพึงพอใจสวนใหญเปนปจจัยภายในที่เกี่ยวของกับตัวงานโดยตรง
เชน ความรูสึกมีคุณคาในการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในงาน การไดรับการ
ยอมรับจากหัวหนางาน ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน เปนตน
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สําหรับองคประกอบพื้นฐานที่สงผลตอความพึงพอใจการทํางาน มีดังตอไปนี้
(กันตยา เพิ่มผล.2548: 126-127; นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล.2550: 35-36; อางอิงจาก Lock. 1976)
1. งาน (Work) เปนองคประกอบอันแรกที่ทําใหพนักงานพอใจ หมายถึงวา
ถาบุคคลนั้นมีความชอบและมีความสนใจในงานก็ยอมจะมีความพึงพอใจในงานนั้นสูงเปนทุนอยู
นอกจากนี้ลักษณะงานก็มีหลายอยางที่ทาาทาย ถาบุคคลเกิดความสนใจในงานก็จะทําใหมีโอกาสที่
จะเรียนรูสิ่งใหม
2. คาจาง (Pay) คาจางแรงงานเปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง
เพราะคาจางอาจเปนเงิน หรือเปนอยางอื่นที่พนักงานจะสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
บําบัดความตองการของได อัตราคาจางแรงงานที่เหมาะสมจะสามารถทําใหพนักงานเกิดความพึง
พอใจในงาน นอกจากนี้ คาจางแรงงานที่ใหกับพนักงานนั้นตองมีความยุติธรรมดวย โดยเฉพาะกับ
พนักงานหรือลูกจางที่อยูในระดับหรือมีคุณสมบัติเดียวกัน
3. โอกาสที่ไดเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนง (Promotion) พนักงานทุกคนเมื่อ
ทํางานยอมตั้งความคาดหวังวาตองไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา หรือผูบริหารระดับสูง เพื่อให
เลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นจากเดิม และการพิจารณาเลื่อนตําแหนงนั้นตองมีเกณฑการพิจารณาที่
ยุติธรรมและเปนเกณฑที่ทุกคนยอมรับได
4. การยอมรับ (Recognition) ทั้งจากผูบังคับบัญชา ผูบริหาร และเพื่อน
รวมงาน หากมีการยอมรับในตัวพนักงานแลว ยอมทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานขึ้นได
ดังนั้นการใหเกียรติ ยอมรับฟงความคิดเห็นจึงเปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงาน
5. ผลประโยชน (Benefit) หมายถึง สิ่งที่พนักงานไดรับตอบแทนใน
การทํางานที่นอกเหนือจากคาจางแรงงาน เชน บําเหน็จ บํานาญ คารักษาพยาบาล การหยุด
พักผอนประจําป โบนัสประจําป เปนตน สิ่งเหลานี้เปนสวนที่ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจ
ในงาน
6. สภาพการทํางาน (Working Condition) เปนสภาพโดยทั่วไปของสถานที่
ทํางาน เชน ความสะอาดเรียบรอย ความเปนระเบียบ ความกวางขวาง สภาพทางกายภาพเหลานี้
ยอมมีผลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน
7. หัวหนาหรือผูบัญชาการ (Leader) หมายถึง ลักษณะของหัวหนาเปนแบบ
ใด มีทักษะในการบริหารงานมากนองเพียงใด มีความรูในหลักมนุษยสัมพันธเพียงไร และเมื่อมี
ปญหาในการทํางาน
หัวหนามีความสามารถในการใหคํ าแนะนําแกพนักงานไดดีเพี ยงไร
สิ่งเหลานี้ลวนมีอิทธิพลอยางมากตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน
8. เพื่อนรวมงาน (Co-Worker)
ถาหากพนักงานมีเพื่อนรวมงานที่มี
ความสามารถ พร อ มที่ จ ะให ค วามช ว ยเหลื อ ผู อื่ น และมี ค วามเป น มิ ต ร จะทํ า ให พ นั ก งานมี
ความพึงพอใจในงานมาก ในทางตรงกันขามหากมีเพื่อนรวมงานที่ดอยความสามารถและไมมีความ
เปนมิตรจะทําใหพนักงานไมมีความพึงพอใจในงาน
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9. องคการและการจัดการ (Organization and Management) การที่องคการ
วางนโยบายที่แนนอนเกี่ยวกับการจายคาแรงงาน สวัสดิการแกพนักงาน หรือเกณฑในการพิจารณา
ความดีความชอบ นับวาเปนสวนหนึ่งที่ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน
3.1.2.2 ความหมายและการศึกษาความพึงพอใจในงาน
จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) พบวา
มีผูใหทัศนะที่สําคัญไวหลายทาน เชน แจ็คกี้ (Jackie.2010: 7) ไดใหความหมายของ ความพึง
พอใจในงานวา เปนเจตคติของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงอารมณในเชิงบวก ซึ่งเปนผลมาจากการที่
บุ ค คลประเมิ น ผลจากการทํ า งาน หรื อ ประสบการณ ใ นการทํ า งาน สอดคล อ งกั บ รอบบิ น ส
(Callawey.2007: 31; citing Robbins.2003) เห็นวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติของ
บุคคลที่แสดงใหเห็นถึงความชื่นชอบตองานที่เขาทํา ซึ่งมีปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน
ไดแก งานมีความทาทายไดรับรางวัลที่ยุติธรรมในการทํางาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน และมีเพื่อนรวมงานสนับสนุนการทํางาน สวนมูลิน (Chabalala.2006: 10; citing
Mullins.2002) กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เปนเจตคติของบุคคลในเบื้องลึกที่มีตอ
ความสําเร็จในการทํางาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยที่ความพึงพอใจในงานเปนสวนที่
กอใหเกิดแรงจูงใจ และความสามารถในการปฏิบัติงาน และล็อค (Luthans.1989: 176; citing
Locke.1976) กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงภาวะ
อารมณที่นาพึงพอใจของบุคคล ซึ่งเปนผลมาจากการที่บุคคลประเมินสิ่งที่ไดจากการทํางานหรือ
ประสบการณในการทํางาน
ในขณะที่จากการศึกษาในประเทศไทย พบวา มีผูใหทัศนะของความหมาย
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ไวหลากหลาย เชน ชัญญา ลี้ศัตรูพาย (2552: 10)
กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกชอบหรือพึงพอใจของเจาหนาที่เทศกิจตองาน
ที่รับผิดชอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับงานแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ความพึงพอใจภายในงาน
และความพึงพอใจภายนอกงาน สอดคลองกับวีรวรรณ สุกิน (2551: 13) กลาววา ความพึงพอใจ
ในงาน หมายถึง การตอบสนองทางอารมณ หรือความรูสึกที่นาพอใจของบุคคลตองานที่ทําใน
ดานตางๆ อันเปนผลมาจากการรับรูวางานที่ทําบรรลุผลสําเร็จ หรืองานนั้นนําไปสูผลการตอบ
แทนที่มีความหมายจําแนกเปนความพึงพอใจดานบริบทและความพึงพอใจในลักษณะงาน
ทั้งนี้ เนตรพัณณา ยาวิราช (2550:
153)
กลาววา ความพึงพอใจ
ในงาน หมายถึง เจตคติของบุคคลที่มีตองาน อันเปนผลมาจากการไดรับสิ่งที่ดีจากการทํางาน
และความเหมาะสมพอดีระหวางบุคคลและองคการในดานสิ่งที่ไดรับจากการทํางาน ประกอบดวย
7 ดาน ไดแก การจายคาตอบแทนงานที่ทํา มีโอกาสไดรับความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงให
สูงขึ้นการมีหัวหนาที่ดี มีเพื่อนรวมงานที่ดี สภาพการทํางาน และมีความมั่งคงในงาน สอดคลอง
กับกันตยา เพิ่มผล (2548: 124,126-127) ที่เห็นวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสึกชอบ
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ความคิดเห็นที่ดี และเจตคติในเชิงบวกที่ผูปฏิบัติงานมีตอการทํางานตอนายจาง และตอองคการ
กอใหเกิดผลการทํางานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั่นเอง ทั้งนี้องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึง
พอใจในงาน ประกอบดวย 9 ประการ ไดแก งาน คาจาง โอกาสที่จะไดรับในการเลื่อนตําแหนง
การยอมรับ ผลประโยชน หัวหนาหรือผูบัญชาการ เพื่อนรวมงาน และองคการการจัดการหรือการ
บริหาร สอดคลองกับปยะฉัตร ฉ่ําชื่น (2547: 7) กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง
ความรู สึ ก โดยรวมของพยาบาลที่ มี ต อ งานที่ ป ฏิ บั ติ และสอดคล อ งกั บ กาญจนา จั น ทร ไ ทย
(2539:8) กลาววา ความพึงพอใจในงานของอาจารยพยาบาล หมายถึง ระดับความรูสึกทั้งในดาน
บวกหรือดานลบของอาจารยพยาบาล หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง อารมณที่ตอบสนองตองาน รวมทั้ง
สภาพทางสรีระและสังคม โดยที่ความพึงพอใจในงานประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ลักษณะงาน
รายได โอกาสกาวหนา ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และงานทั่วไป
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานพบวา มีแนวทางในการศึกษา
3 แนวทาง (Jewell.1988: 212-217) แนวทางแรกมุงศึกษาความพึงพอใจในงานโดยภาพรวม
หรือเปนมโนทัศนโดยรวม (A Global Concept) ที่ทําใหเขาใจถึงความชอบหรือ ความไมชอบของ
บุคคลโดยรวมตองานที่ทํา สวนแนวทางที่สองมุงศึกษาความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน (A Faceted
Concept) โดยสะทอนใหเห็นวาความพึงพอใจในงานเปนมโนทัศนที่จําแนกออกเปนดานๆ อยาง
อิสระ โดยนักวิจัยที่ศึกษาตามแนวนนี้เห็นวาบุคคลมีความพึงพอใจในงานดานตางๆ ที่สําคัญ ไดแก
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน ภาระงาน ความมั่ น คงในงาน ค า ตอบแทนจากการทํ า งาน
สถานภาพและความมีเกียรติของงาน เพื่อนรวมงาน นโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัดการทั่วไป ความสัมพันธระหวางหัวหนากับผูใตบังคับบัญชา ความอิสระและความรับผิดชอบ
ในงานที่ทํา โอกาสในการใชความรูและทักษะที่หลากหลาย โอกาสในการกาวหนาและพัฒนาตนเอง
อยางไรก็ตามถึงแมจะพบวาการศึกษา ความพึงพอใจตองานดานตางๆ ในขางตนจะมีความสําคัญ
แตสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณานั่นคือ ควรวัด หรือศึกษาความพึงพอใจใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
งานวิจัยที่ศึกษา และแนวทางที่สามมุงศึกษาความพึงพอใจในงานที่เปนการกระทําเพื่อสนองตอบ
ความตองการของบุคคล (A Function of Fulfilled Need)
อยางไรก็ตามพบวาการศึกษาความพึงพอใจในงานที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุด คือ การศึกษาความพึงพอใจในงานโดยรวม ทั้งนี้จากการศึกษาของอารวีย และคนอื่ นๆ
(จารุพร แสงเปา.2542: 53; อางอิงจาก Arvey; et al.1989) ความพึงพอใจในงานโดยรวม หรือ
ความพึงพอใจในงานทั่วไป (General satisfaction) แยกศึกษาออกเปน 2 องคประกอบ คือ ความ
พึงพอใจภายใน (Instrinsic satisfaction) และความพึงพอใจภายนอก (Extrinsic satisfaction) ทั้งนี้
องคประกอบดังกลาวสอดคลองกับองคประกอบความพึงพอใจในงานตามแนวคิดของแฮคแมน
และโอลดแมน (Hackman; & Oldman.1980: 104-105) ใน 2 องคประกอบจาก 6 องคประกอบ
คือ องคประกอบด านความพึงพอใจในงานดานบริบท (Context
satisfaction)
ไดแก
ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ ความมั่ น คงในงาน ค า ตอบแทน เพื่ อ นร ว มงานและหั ว หน า งาน
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และองคประกอบดานความพึงพอใจในลักษณะงาน (Affective Outcomes) ไดแก ความพึงพอใจใน
ความกาวหนาของงานและความพึงพอใจในงานทั่วๆ ไป
จากที่ ก ล า วมาผู วิ จั ย จึ ง สรุ ป ความหมายของความพึ ง พอใจในงานใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้วา หมายถึง ความรูสึกที่นาพอใจของอาจารยซึ่งเปนผลมาจากประสบการณ
และการรับรูวางานที่ทําประสบผลสําเร็จ สามารถวัดจาก 2 องคประกอบ ไดแก
1. ความพึงพอใจในงานดานบริบท หมายถึง ความรูสึกที่นาพอใจของ
อาจารย ต อ สภาพแวดล อ มและบรรยากาศของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ อื้ อ ต อ การปฏิ บั ติ ง าน ได แ ก
ความพึ ง พอใจที่ มี ต อ ความมั่ น คงในงาน ค า ตอบแทน เพื่ อ นร ว มงานและหั ว หน า งาน
2. ความพึ ง พอใจในด า นลั ก ษณะงาน หมายถึ ง ความรู สึ ก ทางบวกของ
อาจารยตอลักษณะงานที่ทํา ไดแก ความกาวหนาในงานและความพึงพอใจในงานทั่วๆไป
3.1.2.3 การวัดความพึงพอใจในงาน
จากการศึกษาของเจเวล (Jewell.1998: 212-217) พบวา นักจิตวิทยาได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมาเปนเวลาอยางนอย 60 ป ทําใหเกิดการวัดความพึงพอใจใน
งานหลายแนวทาง ทั้งนี้ในการวัดความพึงพอใจในงานจะกําหนดวิธีการวัดอยางไรนั้นขึ้นอยูกับ
แนวคิ ดพื้น ฐานที่ บุค คลนั้ นยึ ดถื อ ในการศึก ษา ซึ่ ง ในการศึ ก ษาวิจัย ครั้งนี้ ผูวิจั ยมุง ศึก ษาความ
พึงพอใจในงานโดยรวมของอาจารย โดยจําแนกองคประกอบออกเปน 2 องคประกอบ คือ ความ
พึงพอใจในงานดานบริบท และความพึงพอใจในลักษณะงานตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลดแฮม
(Hackman; & Oldman.1980: 282-286, 305) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแบบสํารวจคุณลักษณะของงาน
(Job Diagnostic Survey) มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานของอาจารย ทั้งนี้
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 18 ขอ จําแนกเปนขอคําถาม 2 สวน
ไดแก ความพึงพอใจในงานดานบริบท จํานวน 9 ขอ และความพึงพอใจในลักษณะงาน จํานวน
9 ขอ ทั้งนี้ลักษณะของแบบวัดเปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ จากนอยที่สุดให 1 คะแนน จนถึงมาก
ที่สุดให 6 คะแนน ซึ่งเปนขอคําถามเชิงบวกสําหรับ ขอคําถามเชิงลบใหคะแนนลักษณะตรงขาม
ผูตอบที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามี ความพึงพอใจในงานมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
3.1.2.4 ความพึงพอใจในงานที่มีตอสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
สํ า หรั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งนั้ น ที่ ผ า นมามี ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ความพึงพอใจในการทํางานกับสมรรถนะ หรือความสามารถในการปฏิบัติงานไวมากมาย ทั้งนี้มี
การศึกษาตั้งแตปคศ.1939 (Jennifer.2002: 2; citing Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001)
และผลจากการศึ ก ษาส ว นใหญ พ บว า ความพึ ง พอใจในงานมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สมรรถนะหรื อ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Arham; & et al.2011; Michael.2008; Jennifer.2002; กาญจนา
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โลหประเสิรฐ.2540) เชน การศึกษาของซากูมา (Sakumar.2011: online) ที่ทําการศึกษาวิจัย
พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับสมรรถนะของอาจารยในคณะสวนการศึกษาวิจัย
ของโอไลโวลา (Olayiwola.2011: 573) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน ความพึงพอใจในงาน
และการรับรูความสามารถแหงตนวาเปนตัวทํานายความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน
พบวา แรงจูงใจภายใน ความพึงพอใจในงานและการรับรูความสามารถแหงตนรวมกันทํานาย
ความสามารถในการปฏิ บั ติง านของพนั ก งาน ส ว นการศึ ก ษาวิ จั ย ของไฮยั น คองและคนอื่ น ๆ
(Haiyan; & et al.2011: 1) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการจัดการเชิงอาชีพ
สมรรถนะเชิงอาชีพ และความพึงพอใจในอาชีพ พบวา สมรรถนะเชิงอาชีพเปนตัวแปรคั่นกลาง
ความสัมพันธระหวางการจัดการเชิงอาชีพกับความพึงพอใจในอาชีพสอดคลองกับงานวิจัยของ
เอลิสัน (Allison.2008: 3) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับ
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน พบว า มี ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งความพึ ง พอใจในงานกั บ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในขณะที่ ก ารสั ง เคราะห ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ความพึงพอใจในงานและการปฏิบัติงานของบุคคลของแพทตี้แมคกี้และคาเวนเดอรที่ศึกษ ความ
พึงพอใจในงานในรูปของอารมณที่เปนภาพรวมของความพึงพอใจในงานของบุคคล (Overall Job
Satisfaction) พบว า ความพึ ง พอใจในงานกั บ การปฏิ บั ติ ง านมี ค วามสั ม พั น ธ กั น สู ง (Mean
Corrected Correlation = .31) (วีรวรรณ สุกิน.2551: 55; อางอิงจาก Petty; McGee; &
Cavender.1984) ซึ่งผลที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยของแพทตี้ แมคกี้ และคาเวนเดอรนั้นพบวา
สอดคลองกับผลที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยในระยะตอมาของจัดจ และคนอื่นๆ ที่ไดสังเคราะห
งานวิจัย จํานวน 312 เรื่อง (N = 54,417) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานและการปฏิบัติงานของบุคคลจากฐานขอมูล PsyINFO (1967-1999) จากบรรณานุกรมของ
การทบทวนงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ผานมา และจากวารสารตางๆ รวม 21 วารสาร
(ค.ศ.1983-2001) พบวามีความสัมพันธกันระหวางความพึงพอใจในงานที่เกิดขึ้นจากสภาวะภายใน
จิตใจ หรืออารมณที่เปนภาพรวมของความพึงพอใจในงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคคล (Mean true correlations = .30) ซึ่งรูปแบบของความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานกับความสามารถในการปฏิบัติงานมี 7 รูปแบบ (Judge; et al.2001: 377) ทั้งนี้มีรูปแบบที่
เกิดขึ้นสามารถสรุปไดสั้นๆ เปน 3 รูปแบบดังนี้ (Jae.2011: 29) ไดแก รูปแบบที่ 1 ความพึงพอใจ
ในงานสงผลใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติงาน รูปแบบที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน
สามารถสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงาน และรูปแบบที่ 3 ความพึงพอใจในงานและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตางสงผลซึ่งกันและกัน
จากที่ ก ล า วมาจะเห็น ไดว า ความพึ ง พอใจในงานเป น ตั ว แปรสํ า คั ญที่ ส ง ผลต อ
สมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติงาน และยังสงผลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรู และจาก
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะของอาจารย พบวา สมรรถนะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
จั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐาน ดั ง นั้ น จึ ง ทํ า ให มี ห ลั ก ฐานที่ เ พี ย งพอที่ ทํ า ให ผู วิ จั ย เชื่ อ ว า
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ความพึ ง พอใจในงานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ สมรรถนะของอาจารย ซึ่ ง สามารถกํ า หนดไว เ ป น
สมมติฐานขอที่ 5 ดังภาพประกอบ 9 และในสมมติฐานขอที่ 6 ดังภาพประกอบ 10 วาความพึงพอใจ
ในงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานสมรรถนะของอาจารย
ซึ่งสมมติฐานที่กลาวมาสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงเสนทางความสัมพันธไดดังนี้

ความพึงพอใจ
ในงาน

สมรรถนะของ
อาจารย

ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน กับสมรรถนะของอาจารย

ความพึงพอใจ
ในงาน

สมรรถนะของ
อาจารย

พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน

ภาพประกอบ 10 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน กับสมรรถนะของอาจารย
และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
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4. ปจจัยเชิงเหตุทางสังคมของสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู แบบวิจัยเปนฐาน
4.1 การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
4.1.1 แนวคิดและความสําคัญของการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
แนวคิดการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมาจากแนวคิดการสนับสนุนจาก
องคการ ซึ่งการสนับสนุนจากองคการ (Organizational Support) เปนแนวคิดที่สําคัญในการศึกษา
ทางดานการจัดการ เนื่องจากแนวคิดนี้สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางเงื่อนไขขององคการที่
ทําใหบุคคลากรมีเจตคติและพฤติกรรมการทํางานที่ดี (Thomas.2001:8,10) ตอมาแนวคิดนี้ไดรับ
การพัฒนาจนกลายมาเปนทฤษฎีการรับรูการสนับสนุนจากองคการ (Perceived Organizational
Support: POS) ในป ค.ศ.1986 โดยไอเซนเบอรกเกอร และคณะ (Shanna.2003: 13; citing
Eisenberger; & et al.1986) ทั้งนี้ทฤษฎีการรับรูการสนับสนุนจากองคการมาจากพื้นฐานทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม โดยเปนการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหวางบุคคลากรกับองคการ ซึ่งทฤษฎี
การแลกเปลี่ ย นทางสั ง คมเสนอว า สิ่ ง ที่ บุ ค คลนํ า มาให เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นนั้ น จะมี คุ ณ ค า สู ง
ถาหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากการใหที่มาจากความเต็มใจที่ปราศจากการบังคับใดใดมากกวาสิ่งที่บุคคล
จําเปนตองใหเนื่องจากสถานการณบังคับ เนื่องจากการเต็มใจที่จะใหนี้บงบอกวาคนที่ใหนั้นให
คุณคาความสําคัญตอคนที่รับอยางแทจริง (Eisenberger; Cotterell; & Marvel. 1987; Eisenberger;
et al. 1997) ดังนั้นการใหรางวัลตอบแทนจากองคการและการจัดสภาพเงื่อนไข การทํางานที่ดีให
เชน เรื่องคาจาง การเลื่อนขั้น ลวนสงผลตอการรับรูของบุคคลากรวาองคการใหความใสใจตอตน
มากนอยเพียงใด ถาพนักงานเชื่อวาสิ่งที่ตนไดรับนั้นมาจากความเต็มใจใหจากองคการมากกวามา
จากการบังคับจากสภาพแวดลอมภายนอก เชน การกดดันจาก การตอรองของสหภาพแรงงาน
หรือขอบังคับทางกฎหมาย บุคคลากรจะมีการรับรูการให การสนับสนุนจากองคการสูง ดังนั้น
การกระทําใดใดที่สงผลดีหรือไมดีตอพนักงานจึงสงผลตอ การรับรูการใหการสนับสนุนจากองคการ
เชนกัน
ทฤษฎีการรับรูการสนับสนุนจากองคการยังไดอธิบายถึงกระบวนการทางจิตที่
เกิดขึ้นหลังจากเกิดการรับรูการสนับสนุนจากองคการไว 3 ประการ คือ ประการแรก เนื่องจาก
ปทัสถานของการตอบแทน(Norm of reciprocity) เมื่อบุคคลเกิดการรับรูวาองคการใหการสนับสนุน
ตนเองเปนอยางดี จะทําใหบุคคลรูสึกวาเปนพันธะที่ทําใหตนเองตองใสใจในสวัสดิภาพขององคการ
ตอบแทนกลับคืนดวย และจะตองพยายามชวยใหองคการบรรลุผลตามเปาหมายตางๆ ที่ตั้งไว
ประการที่สอง การใสใจ การใหการยอมรับ และการเคารพนับถือขององคการที่สะทอนผานทางการ
รับรู การสนับสนุนจากองคการตอบสนองความตองการพื้นฐานทางดานอารมณสังคมของมนุษย
สงผลใหบุคคลนําเอาความเปนสมาชิกในองคการและสถานภาพของบทบาทการทํางานตางๆ มา
ผสานรวมกันกลายเปนอัตลักษณทางสังคม (Social identity) ประการที่สาม การรับรูการสนับสนุน
จากองคการจะชวยเสริมความคิดของบุคคลที่เชื่อวาการใหการยอมรับ และผลตอบแทนจากองคการ
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จะชวยเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ความคิดเชนนี้จะสงผลในทางบวกทั้งตอตัวบุคคลเอง ไมวาจะเปนการ
ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น มีอารมณที่ดีในการทํางานมากขึ้น หรือตอองคการ
ไมวาจะเปนการทําใหเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการมากขึ้น มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้นและลดอัตรา
การเปลี่ยนงานและลาออก (นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล.2550: 32; citing Rhodes; & Eisenberger.
2002)
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู วิ จั ย พบว า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การรับรูการสนับสนุนจากองคการไดรับความสนใจจากนักวิจัยมาเปนเวลานาน ซึ่ง (Rhoades, &
Eisenberger.2002; Rhoades, Eisenberger, & Armeli.2001; Eiseberger, et al.2001) ไดพัฒนา
แนวความคิดขึ้นเพื่ออธิบายปจจัยที่สงผลตอการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
1. การสนับสนุนจากหัวหนางาน (Supervisor Support) จะเกิดขึ้นจากการที่
พนักงานพิจารณาวาองคการเห็นคุณคาตอการทํางานของพวกเขามากนอยเพียงใด ซึ่งการพิจารณา
ดังกลาวจะเกี่ยวเนื่องมาถึงการพิจารณาหัวหนาวา เห็นคุณคาตอการทํางานของพวกเขามากนอย
เพียงใดดวยเชนกัน การกระทําตางๆ ของหัวหนางานนั้นเปรียบเสมือนตัวแทนขององคการ เพราะ
หั ว หน า งานจะมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต อ บุ ค ลากร และมี ห น า ที่ ใ น การประเมิ น ผลงานของ
บุคลากร ดังนั้นการกระทําตางๆ ของหัวหนางานอาจสงผลให เกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
ของบุคลากร ซึ่งบุคลากรจะพิจารณาวาสิ่งเหลานี้คือ การสนับสนุนที่มาจากองคการ
2. ความยุติธรรมในองคการ (Fairness) เนื่องจากกระบวนการยุติธรรม เปนสิ่งที่
แสดงถึงหนทางที่นําไปสูความยุติธรรมที่ใชในการพิจารณาผลตอบแทนใหกับบุคลากร
3. รางวัลและสภาพการทํางาน (Organizational Rewards and Job Conditions)
เปนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยขององคการจะเปนการแสดงใหเห็นการรับรูขององคการ
ที่มีตอการทุมเทในการทํางานของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูการสนับสนุน
จากองค ก าร นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาพบว า รางวั ล และสภาพการทํ า งานที่ แ ตกต า งกั น มี
ความสัมพันธตอการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ซึ่งรางวัลและสภาพการทํางานดังกลาวสามารถ
จําแนกไดดังนี้
3.1 การยอมรับและเห็นคุณคา คาตอบแทน และการเลื่อนตําแหนงงาน
(Recognition, Pay and Promotion) จากทฤษฎีการรับรูการสนับสนุนจากองคการของไอเซนเบอรก
เกอร และคณะ (Eisenberger; et al.1986) ไดศึกษาพบวา รางวัล และผลตอบแทนสามารถทําให
พนักงานมีเจตคติในทางบวกตอองคการ และทําใหพนักงานมีความพยายามและทุมเทในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพนักงานรับรูวาองคการใหการสนับสนุนตอพนักงานเปนอยางดี สงผลใหเกิด
ความรูสึกตองตอบแทนบุญคุณขององคการ จึงทําใหพนักงานทุมเทใน การทํางานเพื่อใหองคการ
ประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว
3.2 ความมั่นคงในการทํางาน (Job Security) การสรางความเชื่อมั่นวา
องคการจะยังคงจางบุคลากรใหทํางานใหแกองคการนั้น เปนสิ่งที่แสดงใหพนักงานรูสึกวาองคการให
การสนับสนุนตอบุคลากรในระดับสูง
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3.3 ความเปนอิสระในการตัดสินใจ (Autonomy) คือ การที่บุคลากรสามารถ
ควบคุมการทํางานของตนเอง เชน การวางตารางเวลาในการทํางาน กระบวน การทํางาน และความ
หลากหลายของงาน ความเปนอิสระในการตัดสินใจ ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อใจของ
องคการที่มีตอพนักงานวา จะสามารถตัดสินใจในการทํางาน และสามารถวางระบบการทํางานได
ดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหงานประสบความสําเร็จไดตามที่องคการคาดหวัง นอกจากนี้ความเปนอิสระ
ในการตัดสินใจในระดับที่สูงจะสงผลใหการรับรูการสนับสนุนจากองคการมีระดับที่เพิ่มขึ้นดวย
3.4 ความเครียด (Role Stressors) หมายถึง การที่พนักงานไมสามารถ
จัดการกับสภาพการทํางานของตนเองได ในปจจุบันธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนตางตองมีการแขงขัน
กันสูงในทุกๆ ดาน สงผลใหเกิดแรงกดดันภายในองคการในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคการ
ดังนั้นพนักงานจึงเกิดภาวะความเครียดขึ้นได ความเครียดจะสงผลใหการรับรู การสนับสนุนจาก
องคการลดลง และแหลงกําเนิดของความเครียดอาจเกิดมาจากภาวะดังตอไปนี้ เชน ภาระงานที่มาก
เกินไป และตองทําใหสําเร็จตามเวลาที่กําหนด และความไมชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบ
3.5 การฝกอบรม (Training) เปนการกระทําที่สื่อใหเห็นถึงการลงทุนของ
องคการที่มีตอพนักงาน ซึ่งจะมีผลนําไปสูการเพิ่มระดับการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ดังเชน
การศึกษาของเวยน, ชอรก และลิเดน (Wayne, Shore; & Liden.1997) ซึ่งศึกษากับหัวหนางานและ
ลูกนองจากบริษัทตางๆ พบวา จํานวนของการฝกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธในทางบวกกับ
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ
3.6 ขนาดองคการ (Organization Size) พนักงานจะมีความรูสึกวามีคุณคา
นอยลงในองคการที่มีขนาดใหญ เนื่องจากองคการที่มีขนาดใหญมักมีนโยบายที่เปนทางการสูง
และมีกระบวนการทํางานที่ไมยืดหยุน ทําใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของพนักงาน
ซี่งสงผลใหระดับการรับรูการสนับสนุนจากองคการของพนักงานลดลง
4. ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล เชน อายุ การศึกษา เพศ และอายุงาน
เปนคุณลักษณะที่มีความสัมพันธตอการรับรูการสนับสนุนจากองคการ เชน พนักงานที่มีอายุงาน
นอยจะมีความรูสึกไมพอใจตอองคการ และมีแนวโนมลาออกจากงานสูง สวนพนักงานที่มีอายุงาน
มาก จะมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการในระดับสูง มีความพอใจตอการกระทําและสิ่งตางๆ ที่
ตนเองไดรับจากองคการ โดยจะมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการสูง
4.1.2 ความหมายของการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จาก
องคการ (Perceived Organization Support: POS) พบวา มีนักวิชาการหลายทานที่ใหความหมาย
ของคํ า ว า การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากองค ก าร ซึ่ ง มี ค วามหมายที่ ส อดคล อ งในทางเดี ย วกั น ว า
หมายถึง ความเชื่อ หรือความคิดเห็นของบุคลากรจากประสบการณที่ไดรับจาก การทํางานใน
องคการวา องคการเห็นคุณคาในการทุมเทการทํางาน อํานวยความสะดวกตางๆ ในการทํางาน
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ให ผ ลตอบแทนและห ว งใยในความเป น อยู ที่ ดี ข องบุ ค ลากร ดั ง เช น เบฟวารี่ เจมายเออร
(Beverly.2010: 7; citing Eisenberger; & et al.1986) กลาววา การรับรูการสนับสนุนจากองคการ
หมายถึง ความเชื่อโดยรวมของบุคลากรในการที่องคการใหคุณคาตอคุณประโยชนที่บุคลากรทํา
ใหกับองคการ รวมถึงการที่องคการหวงใยในสวัสดิภาพที่ดีของบุคลากร ตลอดจนใหรางวัลหรือ
คาตอบแทนที่คุมคาตอความทุมเทในการทํางาน สวนเวย (Wei.2004: 13) กลาววา การรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ หมายถึง ความเชื่อของบุคคลากรที่เชื่อวาองคการใหความเอาใจใสในความ
เปนอยูที่ดีของพวกเขา และใหผลตอบแทนพวกเขาจากการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับชันนา
อาร ทีล (Shanna.2003: 7) กลาววา การรับรูการสนับสนุนจากองคการ หมายถึง ความเชื่อ
โดยรวมของครูเกี่ยวกับการที่องคการใหคุณคาตอการมีสวนรวมของบุคลากร รวมถึงหวงใยในสวัสดิ
ภาพที่ดีของบุคลากร โดยผูนําใหความสําคัญ ความหวงใยตอบุคลากร และสรางสภาพแวดลอมที่
สนับสนุนการทํางานของบุคลากร
สวนยุวดี ศิริยทรัพย (2553: 7) ใหความหมายวา เปนเจตคติของบุคลากรที่มีตอ
องคการวาองคการใหการดูแลเอาใจใสตอความเปนอยูของบุคลากร เห็นถึงคุณคา และความสําคัญ
ของบุคลากรรวมทั้งใหการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความเจริญกาวหนาในสายอาชีพของตน
โดยสามารถวัดไดจากแบบสอบถาม 5 ดาน ไดแก 1) การรับรูการสนับสนุนจากองคการดาน
ผลตอบแทน หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับเงินเดือน หรือสวัสดิการตางๆ ที่องคการมีใหตอบุคลากร
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 2) การรับรู การสนับสนุนจากองคการดานความรู
ในการทํางาน และโอกาสความกาวหนาหมายถึง การรับรูวาองคการใหโอกาสในการเลื่อนตําแหนง
ความกาวหนาในสายอาชีพ จัดอบรมใหความรูและทักษะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาในสายงาน
การรับรูการสนับสนุนจากองคการดานความมั่งคงในการทํางาน หมายถึง
อาชีพของตน 3)
การรับรูวาองคการใหโอกาสและยังคงจางบุคลากรทํางานตอไป ไมมีการปลดออกหรือเลิกจาง
4) การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ดานจิตอารมณ หมายถึง การรับรูวาองคการไดใหการยอมรับ
เห็นคุณคา ใหความสําคัญ และยกยองใหเกียรติเมื่อทํางานประสบความสําเร็จ รวมทั้งสงเสริมใหมี
สวนรวมในการทํางานภายในองคการ และ 5) การรับรูการสนับสนุนจากองคการดานการปฏิบัติงาน
หมายถึง การรับรูวาผูบริหาร และหัวหนาใหการสนับสนุนและความไววางใจตอการทํางานของ
บุคลากร รวมทั้งใหคําแนะนําและชวยเหลือในการแกปญหาในการทํางาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ได อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับนําชัย ศุภฤกษชัยสกุล (2550:
11-12)
กลาววา การรับรู
การสนับสนุนจากองคการ หมายถึง การรับรูของครูหรือของหัวหนากลุมเกี่ยวกับการไดรับ
การสนับสนุนจากโรงเรียนในดานตางๆ ไดแก 1) ดานผลตอบแทน หมายถึง การรับรูของครูหรือ
ของหัวหนากลุมเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ไดรับจากโรงเรียน 2) ดานโอกาสความกาวหนา
หมายถึง การรับรูของครูหรือของหัวหนากลุมวาโรงเรียนใหโอกาสแกตนในการเลื่อนตําแหนง
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม ตลอดจนการไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 3) ดานสภาพ การทํางาน
หมายถึง การรับรูของครูหรือของหัวหนากลุมวาโรงเรียนจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกทาง
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กายภาพ อันไดแก สถานที่ทํางาน และเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน 4) ดานความมั่นคงในการ
ทํางาน หมายถึง การรับรูของครูหรือของหัวหนากลุมวาโรงเรียนมีโอกาสที่จะไมเลิกจางหรือปลดตน
ออก และ 5) ดานจิตวิทยาสังคม หมายถึง การรับรูของครูหรือของหัวหนากลุมวาโรงเรียนไดให
การยอมรับการเห็นคุณคา ใหความสําคัญ ตลอดจนยกยองหรือใหเกียรติในการมีสวนรวมทํางานใน
โรงเรียน
จากความหมายทั้ ง หมดที่ ก ล า วมา ผู วิ จั ย จึ ง ให ค วามหมายของการรั บ รู
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวา หมายถึง การที่อาจารยไดรับการสงเสริมจากมหาวิทยาลัยใน
การปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนรูและการวิจัย ไดแก 1) การกําหนดนโยบาย หมายถึง การที่
อาจารย ไ ด รั บ การส ง เสริ ม จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะโดยกํ า หนดแนวทางในการอํ า นวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูและการวิจัย เชน วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และมีการกําหนดภาระงานไวอยางชัดเจน 2) โอกาสกาวหนา
และพัฒนา หมายถึง การที่อาจารยไดรับการสงเสริมจากมหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยใหโอกาสใน
การเลื่อนตําแหนง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือไดรับผลตอบแทนจากการทํางาน และใหโอกาสศึกษา
ดู ง านและศึ ก ษาต อในระดั บ ที่ สู งขึ้ น และ 3)
การยอมรับ หมายถึ ง การที่อ าจารยไ ดรั บ
การส ง เสริ ม จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ คณะโดยมหาวิ ท ยา หรื อ คณะเห็ น คุ ณ ค า ให ค วามสํ า คั ญ
ตลอดจนยกยองใหเกียรติอาจารยที่ทํางานวิจัย หรือเห็นวาอาจารยที่ทําวิจัยเปนการทําคุณประโยชน
ใหกับมหาวิทยาลัย
4.1.3 การวัดการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ไอเซนเบอรเกอร และคณะ (Thomas.2001: 22; citing Eisenberger, & et
al.1986) ผูบุกเบิกและพัฒนาตัวแปรนี้ไดพัฒนาเครื่องมือการวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
ที่ชื่อวา Survey of Perceived Organizational Support (SPOS) ขึ้นมา ซึ่งเครื่องมือนี้ขอคําถาม
ทั้งหมด 36 ขอ โดยมีลักษณะเปนมาตรประมาณคาแบบไลเคิรท 7 ระดับ จากไมเห็นดวยอยางยิ่ง
มีคา 1 คะแนน ไปจนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง มีคา 7 คะแนน แตเนื่องจากมีขอคําถามที่มาก
เกินไป ทําใหไมสะดวกที่จะนําไปใชในงานวิจัย ไอเซ็นเบอรเกอรและคณะจึงปรับเครื่องมือวัด
ใหกลายเปนฉบับยอที่มีขอคําถามลดเหลือเพียง8 ขอ ซึ่งเครื่องมือวัดนี้ไดผาน การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงวาสามารถวัดตัวแปรนี้ที่แตกตางไปจากความผูกพันตอองคการดานความรูสึก (Affective
Commitment) (Shore; & Trick. 1991) แตกตางไปจากความพึงพอใจในงาน (Eisenberger; et
al.1997) การรับรูการสนับสนุนจากหัวหนา (Perceived Supervisory Support) และความสามารถ
พึ่งพาองคการได (Organizational Dependability) (Hutchinson, 1997) นอกจากนี้งานวิจัยเหลานี้
ยังไดตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายในดวยคาสัมประสิทธ Cronbach’s Alpha มีคาสูง
ตั้งแต .90 ขึ้นไป ซึ่งในประเทศไทยพบงานวิจัยของนําชัย ศุภฤกษ ชัยสกุล (2550: 32-33) ที่นํา
เครื่องมือวัดฉบับยอนี้มาปรับและเพิ่มขอคําถามเพื่อใหมีความเหมาะสมมากขึ้นกับบริบทของกลุม
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ตัวอยางที่เปนครู โดยแบบวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการฉบับครูมีคาความเชื่อมั่น .81 และ
แบบวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคการฉบับหัวหนากลุมมีคาความเชื่อมั่น .86
นอกจากนี้ ยั งพบงานวิจัย ที่พัฒนาและสรา งแบบวัด การรับ รู การสนับ สนุน จาก
องคการอีกหลายงานวิจัย ดังเชน แบบวัดของกาญจนา ตระกูลวรกุล (2548: 59) เปนแบบวัด
การรับรูการสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงาน ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .79 สวนแบบวัดของ
ศจีมาส ขวัญเมือง (2548: 61) เปนแบบวัดคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อตอการทําวิจัย
ประกอบดวย 3 องคกอบ ไดแก นโยบายดานการสนับสนุนการวิจัย กับบรรยากาศทางวิชาการของ
หนวยงาน แหลงขอมูลในการทําวิจัย และนโยบายดานเงินทุนวิจัยกับอุปกรณสําหรับการวิจัย
ทั้งนี้มีความตรงเชิงโครงสราง โดยพิจารณาจากคาไคแสควร ( χ 2 = 9.497, df = 7, p = .219) คา
ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
(AGEI) มีคาเทากับ 0.96 และคาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ
0.036 และแบบวัดของสมใจ จิตพิทักษ (2532: 63) เปนแบบสอบถามวัดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ทั่วไปทั้งในมหาวิทยาลัยและในสังคม เชน ระเบียบและขอบังคับตางๆ การเห็นความสําคัญของ
การวิจัยของผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย การนําผลการวิจัยไปใชในการวางนโยบายหรือตัดสินใจ
งบประมาณที่ จั ด สรรเพื่ อ การวิ จั ย ความเป น ธรรมในการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การวิ จั ย
ซึ่งแบบวัดนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .87
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ วัดโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ดัดแปลง
มาจากแบบสอบถามนําชัย ศุภฤกษชัยสกุล. (2550) กาญจนา ตระกูลวรกุล. (2548) ศจีมาส
ขวัญเมือง. (2548) และสมใจ จิตพิทักษ. (2532) นํามาปรับภาษาและสรางขอคําถามเพิ่มขึ้นให
เหมาะสมกับบริบท ประกอบดวยขอคําถาม 14 ขอ จําแนกออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก
การกําหนดนโยบายจํานวน 5 ขอ โอกาสกาวหนาและพัฒนาจํานวน 5 ขอ และ การยอมรับจํานวน
4 ขอ ทั้งนี้ลักษณะของแบบวัดเปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ จากนอยที่สุดให 1 คะแนน จนถึง
มากที่สุดให 6 คะแนน ซึ่งเปนขอคําถามเชิงบวก สําหรับขอคําถามเชิงลบใหคะแนนลักษณะ
ตรงข า ม ผู ต อบที่ ไ ด ค ะแนนสู ง กว า แสดงว า เป น ผู ที่ รั บ รู ว า ตนเองได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัยมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
4.1.4 การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่มีตอสมรรถนะของอาจารย
และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
มีงานวิจัยมากมายที่พบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธกับ
สมรรถนะของอาจารย หรือความสามารถในการปฏิบัติงาน (จารุณี แกวทอง.2552; ชัยวิทย
ประเสริฐสุข.2546; สมจิตต วงศสุวรรณศิริ.2545) เชน ชันนา (Shanna.2003: 78) พบวา
มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคการกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของครู สอดคลองกับเวย (Wei.2004:75) พบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการมีอิทธิพลตอ
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ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้เมื่อบุคลากรมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการ
ทําใหการปฏิ บัติ งานดี ขึ้น เนื่องจากมีเจตคติที่ดีตองานและมีพฤติ กรรมการทํางานที่ดีขึ้น และ
สอดคลองกับโรด และคณะ (Rhoades, & et al.2002: 698) กลาววา การรับรูการสนับสนุนจาก
องคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ส ว นสุ กั ญ ญา โฆวิ ไ ลกู ล สุ วั ฒ นา สุ ว รรณเขตนิ ค ม และอภิ ภ า ปรั ช ญพฤกธิ์
(2550: 85-86) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย: กรณีศึกษาคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารยคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 1) การวางเปาหมายและแนวทางในการพัฒนาอยางชัดเจน
2)
กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานวิจัย เชน ควรนับการวิจัยเปนภาระงาน ให
ความสําคัญกับการวิจัยเทียบเทากับภาระงานอื่น จัดสรรเงินทุนสําหรับการวิจัย 3) ควรรวมมือกับ
เอกชนเพื่อสรางงานวิจัย 4) จัดบริการในการพัฒนาอาจารยที่มีความหลากหลาย เชน ฝกอบรมใน
การทําวิจัยตามระดับความรูความสามารถ สนับสนุนความรวมมือในการทําวิจัย ใหคาตอบแทนแก
หัวหนาโครงการวิจัย หรืออาจารยพี่เลี้ยงในการวิจัย 5) สถาบันอุดมศึกษาควรเสริมสรางบรรยากาศ
ทางวิชาการ 6) ควรมีรูปแบบการวิจัยที่หลากหลาย 7) จัดหาแนวทางในการเผยแพรผลงานวิจัย
8) ควรมีหนวยงานในการสนับสนุนการทําวิจัย 9) การสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย เชน อาจารย
นักวิจัยใหมจําเปนตองไดรับการพัฒาทักษะ ดานการวิจัยซึ่งแตกตางกับอาจารยนักวิจัยอาวุโส
และ 10) สถาบันอุดมศึกษาควรใหความสําคัญกับการวิจัย สอดคลองกับกาญจนา ตระกูลวรกุล
(2548: 105) ศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปจจัยเกี่ยวกับลักษณะครูและการวิจัยปฏิบัติการของครูที่
มีตอโอกาสการเพิ่มสมรรถภาพการวิจัย.พบวา ตัวแปรการสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงาน
สามารถใชเปนตัวแปรทํานายสมรรถภาพการทําวิจัยของครูได
นอกจากจะพบความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากองคการกับสมรรถนะของ
อาจารย ผู วิ จั ย ยั ง พบงานวิ จั ย มากมายที่ พ บความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จาก
องค การกับความพึงพอใจในงาน (รัชชฎาพร สี ดาดาษ.2548;
มณี ภาณุวั ฒนสุข .2546;
อภิชัย ธิอามาตย.2542)ดังเชน ไซนอล และไซนับ (Zainal; & Zeinab.2010: 162) พบวา
การรับรู การสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน สอดคลอง
กับโรด และคณะ (Rhoades, & et al.2002: 698) กลาววา การรับรูการสนับสนุนจากองคการมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้นําชัย ศุภฤษกชัยสกุล (2550: 182) ศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพหุระดับปจจัยภาวะผูนํา ปจจัยกลุมสาระการเรียนรู
และปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอเครือขายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานและตัวแปรผลทางดาน
จิตพิสัยของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา
ความพึงพอใจในงานของครูไดรับอิทธิพลจากการรับรูการสนับสนุนจากองคการโดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ.19 สอดคลองกับปานจักษ เหลารัตนวรพงษ. (2548: 110) ที่ศึกษา
ความสัมพันธตางระดับและโครงสรางความสัมพันธระหวางความสามารถในการสื่อสาร การรับรูการ
สนับสนุนขององคการ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
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เขตนิคมอุตสาหกรรม พบวา การรับรูการสนับสนุนขององคการมีอิทธิพลทางออมตอ ความพึง
พอใจในงานโดยผานการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามจากการประเมินของพนักงาน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอ
สมรรถนะของอาจารย อีกทั้งการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยยังมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในงาน และจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน และสมรรถนะของอาจารย
พบวา ความพึงพอใจในงาน และสมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน ดังนั้นจึงทําใหมีหลักฐานที่นาเพียงพอที่จะกําหนดสมมติฐานขอที่ 7
ดัง
ภาพประกอบ 11 ไดวา การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพล
ทางออมตอสมรรถนะของอาจารยโดยผานความพึงพอใจในงาน และสมมติฐานขอที่ 8
ดัง
ภาพประกอบ 12 สามารถกําหนดสมมติฐานไดวา การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงาน และสมรรถนะ
ของอาจารย ซึ่งสมมติฐานที่กลาวมาสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงเสนทางความสัมพันธไดดังนี้

การรับรูการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจ
ในงาน

สมรรถนะของ
อาจารย

ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจ
ในงานกับสมรรถนะของอาจารย

64

การรับรูการสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจ
ในงาน

สมรรถนะของ
อาจารย

พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน

ภาพประกอบ 12 ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจ
ในงานกับสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
4.2 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
4.2.1 แนวคิดและความสําคัญของการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
รวมงาน
การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมาจากแนวคิดการสนับสนุน
ทางสังคม (Social Support) แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมเริ่มมีการศึกษาตั้งแตปค.ศ.1970
(Patrick.2003: 18) ซึ่งเปนปรากฏการณทางจิตวิทยาสังคมของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมที่บุคคลรับรู หรือประเมินวาไดรับความชวยเหลือและไดรับการตอบสนองความตองการ
ของตนทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ อารมณ แ ละสั ง คม เช น การได รั บ ความรั ก การยกย อ ง
มีคุณคา มีความภาคภูมิใจ เปนสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน
ซึ่งมีผลทางบวกและทางลบตอความเปนอยู การตัดสินใจและการปรับตัวกับความเครียดของบุคคล
นั้น
เมื่อตกอยูในภาวะวิกฤตหรือความรุนแรง มีนอยคนที่จะไมใชทรัพยากรทางสังคม
สิ่งที่บุคคลรองขอเปนอันดับแรกคือ การดํารงรักษาความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งนี้แตละบุคคลมีการ
โตตอบแตกตางกันตอสาเหตุความเครียดที่เหมือนกัน ซึ่งแหลงความชวยเหลือและตอบสนองความ
ตองการของบุคคลนั้น มีทั้งแหลงสนับสนุนดานอารมณ ความผูกพัน สิ่งที่มองเห็นไดรวมทั้งขอมูล
ตางๆ ทั้งนี้เพนเดอร (Pender.1987) ไดแบงประเภทกลุมสนับสนุนทางสังคมเปน 5 กลุมคือ
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1. กลุมสนับสนุนตามธรรมชาติ เชน ครอบครัว เปนกลุมปฐมภูมิในการใหความ
ชวยเหลือที่เหมาะสมซึ่งกันและกัน และมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบครัวที่มีความสามารถ
ในการเผชิญวิกฤตอยางมีประสิทธิภาพนี้จะมีลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก เปน
ครอบครัวที่มีทรัพยากรสูง หมายถึง เปนครอบครัวที่มีความแข็งแกรง มีความมั่นคงชัดเจนใน
โครงสรางบทบาทของครอบครัว มีความไววางใจ ยกยอง นับถือ ชวยเหลือสนับสนุนกัน มีความ
ยืดหยุนและความสามารถในการเผชิญอุปสรรค มีความผูกพันและมีเปาหมายรวมกันในครอบครัว
ประการที่ สอง เป นครอบครั ว ที่ มีพ ฤติ กรรมหรือมีก ลยุ ทธใน การปรับ ตัว เรียนรูพ ฤติ กรรมการ
ปรับตัวใหมเมื่อวิธีการในครั้งแรกใชไมไดผล (Danielson; Bissell; & Fry.1993; Bomer.1989)
2. กลุมเพื่อน ซึ่งทําหนาที่อยางไมเปนทางการในการตอบสนองความตองการ
ทั่วไป และความตองการเฉพาะเจาะจงแกสมาชิก
3. องคการทางศาสนา ซึ่งเปนสถาบันสนับสนุนที่เกาแกในสังคม
4. กลุมวิชาชีพที่มีทักษะและความชํานาญในการดูแล และใหบริการ
5. องคการใหความชวยเหลือที่ไมเปนวิชาชีพ เชน อาสาสมัคร ซึ่งให ความ
ชวยเหลือแกบุคคลบางกลุมในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมตองการ
นอกจากนี้ กลุ มชว ยเหลือ ตนเองหรือกลุ มช ว ยเหลือซึ่ งกั น และกัน (Self-help
Groups or Mutual Support Groups) เปนกลุมที่มีความผูกพันในลักษณะของกลุมปฐมภูมิ
โดยการรวมกลุมของบุคคลที่มีปญหาหรือประสบการณที่คลายคลึงกัน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในการเผชิญภาวะวิกฤตดวยบรรยากาศที่เอื้ออาทร จึงเปนแหลงขอมูลและทักษะที่สําคัญใน
การแก ป ญ หา ซึ่ ง นํ า ไปสู ค วามภู มิ ใ จในตนเอง ทั้ ง ยั ง เป น กลุ ม ที่ ไ ม เ สี ย ค า ใช จ า ยหรื อ เสี ย ค า ใช
จายนอย (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ.2542: 552-553)
นอกจากนี้ฮิล (Cheng.2007: 37; citing Hill.1993) กลาววา การสนับสนุนทาง
สังคมสามารถแบงออกเปน 2 แหลงคือ 1) การสนับสนุนทางสังคมอยางไมเปนทางการ เปนการ
สนับสนุนจากเครือขายสวนบุคคล เชน ครอบครัว เพื่อน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาและเพื่อน
บาน และ 2) การสนับสนุนทางสังคมอยางเปนทางการ คือการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา องคการบริการทางสังคม และองคการบริการเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ทั้ ง นี้ รู ป แบบของการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมนั้ น มี ห ลายรู ป แบบตามแนวคิ ด ของ
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังเชน เฮาส (Cheng.2007: 37; citing House.1987)
ที่อธิบายวา การสนับสนุนทางสังคมแบงออกเปน 5 แบบ ไดแก 1) การสนับสนุนทางอารมณ
(Emotional
Support) หมายถึ ง การให ค วามห ว งใย ยอมรั บ ฟ ง และให ก ารยอมรั บ
2) การสนับสนุนดานเครื่องมือ (Instrument Support) หมายถึง การใหความชวยเหลือทางดาน
การเงิน แรงงาน และสิ่งของที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 3)
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
(Information
Support)
หมายถึง การใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษา และการใหความรู
4)
การสนับสนุนดานมิตรภาพ หมายถึง การใหความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทําใหเกิด
สัมพันธภาพระหวางบุคคล และ 5) การสนับสนุนในการใหการประเมินผล (Appraisal support)
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หมายถึง การใหขอมูลยอนกลับ (Feed Back) แกบุคคล เพื่อใหบุคคลไดนําไปประเมินตนเอง
กอใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น
สวน รี และฮารดี้ (Tim; & et al. 2010: 3; citing Ree; & Hardy.2000) อธิบาย
วา การสนับสนุนทางสังคมแบงออกเปน 4 แบบ ไดแก 1) การสนับสนุนทางดานอารมณ
(Emotional Support) หมายถึง การแสดงออกทางดานวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่เนนใหเกิด
กําลังใจและความอบอุนใจทําใหรูสึกวาไดรับความเอาใจใส 2) การสนับสนุนทางดานการใหเห็น
คุณคาของตนเอง (Esteem Support) หมายถึง การแสดงออกทางดานวัจนภาษาและอวัจนภาษาที่
ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองเปนบุคคลที่มีคุณคา มีศักยภาพ มีความสามารถ และเปนที่ตองการ
ของสังคม 3) การสนับสนุนทางดานขาวสาร (Information Support) หมายถึง การที่บุคคลไดรับ
คําแนะนํา คําปรึกษา การชี้แนะจากผูอื่น ทั้งจากตัวบุคคลหรือจากสื่อตางๆ เชน วารสาร หนังสือ
และ 4) การสนับสนุนทางดานวัสดุสิ่งของ (Tangible support) หมายถึง การที่บุคคลไดรับความ
ชวยเหลือในรูปของสิ่งของ อุปกรณตางๆ หรือในรูปของการบริการหรือการไดใชทรัพยากรตางๆ
นอกจากนี้แบรนทและไวเนิรท (อังศินันท อินทรกําแหง อรพินทร ชูชม และ
อัจฉรา สุขารมณ.2550: 77; อางอิงจาก Brandt & Weinert, 1985:2) ไดสรุปการสนับสนุนทาง
สังคมไว 3 ประเภท คือ 1)การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional support) หมายถึง
การสนับสนุนคุนเคย หรือยืนยันความมั่นใจ 2) การสนับสนุนทางดานวัตถุ (Tangible Support)
หมายถึง การใหความชวยเหลือดานวัตถุ สิ่งของตามความตองการ และ 3) การสนับสนุน
ทางดานขอมูลขาวสาร (Information Support) ดานรูคิด (Cognitive Support) หมายถึง การให
ความชวยเหลือดานขอมูล และขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูรับการสนับสนุน และชวย
แนะนํา ใหสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได สอดคลองกับนักวิชาการหลายทาน
ที่กลาววา รูปแบบการสนับสนุนทางสังคมแบงออกเปนหลายรูปแบบ แตที่นิยมที่สุดแบงออกเปน
3 รูปแบบ ไดแก 1) การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional Support) 2) การสนับสนุนดาน
ขอมูลขาวสาร (Information Support)
และ 3) การสนับสนุนดานวัตถุ (Tangible Support)
(Tim; Lew; & Lynne.2010: 357; citing Bianco.2001; Jonson; & Carroll.1998; Rees; Smith; &
Sparkes.2003)
จากการศึ ก ษาค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย ในข า งต น ประกอบกั บ บริ บ ทของ
การปฏิบัติงานในงานอาจารย ผูวิจัยจึงใชแหลงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน นอกจากนี้ใน
ส ว นของรู ป แบบการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมผู วิ จั ย ได ร วบรวมแนวคิ ด ต า งๆ และสรุ ป การรั บ รู
การสนับสนุนโดยใชรูปแบบตามแนวคิดของแบรนทและไวเนิรท ที่แบงการสนับสนุนทางสังคม
ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก การสนับสนุนดานอารมณ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการ
สนับสนุนดานวัตถุ
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4.2.2 ความหมายการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
การรับรูการสนับสนุนทางสังคม (Social support) มีผูใหความหมายไว
หลากหลาย ทั้งในและตางประเทศ ดังเชน วิลส และ ชินนา กลาววา การสนับสนุนทางสังคม
หมายถึง การที่บุคคล หรือกลุมบุคคลพรอมที่จะใหความชวยเหลือ ดูแลเอาใจใส มีความเห็นอก
เห็นใจและใหการยอมรับตอบุคคลหนึ่ง (Erica; & Anderson Snyder.2008: 116; citing Wills; &
Shinar.2000; House.1981) สอดคลองกับซาราซัน และคนอื่นๆ (Deborah.2002: 3-4; citing
Sarason; & et al.1994; Cohen; & Wills.1985; Finch; & et al.1997; Stokes; & Wilson.1984)
กลาววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลไดรับความชวยเหลือที่หลากหลายจาก
บุคคล รอบขาง ไดแก 1) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชน การไดรับคําแนะนํา การไดรับ
ขอมูลยอนกลับ 2) การสนับสนุนดานอารมณ เชน การไดรับการยอมรับนับถือ การไดรับการ
สนับสนุนใหเห็นคุณคาในตนเอง การไดรับความผูกพันใกลชิด และ 3) การสนับสนุนดานวัตถุ
เชน การไดรับการบริการ การไดรับความชวยเหลือเกี่ยวกับสิ่งของ แรงงาน หรือเงิน และ
สอดคลองกับมันโร, ร็อดเวล และฮารดิ้ง(Munro; Rodwell; & Harding.1998: 340) กลาววา
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในที่ ทํ า งาน หมายถึ ง การที่ บุ ค คลได รั บ ความช ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ
การทํางานจากการมีปฏิสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
ในประเทศไทยพบวา มีผูใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไวหลากหลาย
ดังเชน อนุ เจริญวงศระยับ (2552: 9) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรูถึงการ
สนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวของ อันไดแก ครอบครัว เพื่อน อาจารยที่ปรึกษาชมรม ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย ฝายกิจการนักศึกษา และบุคคลในชมชุนพื้นที่ที่รวมทํากิจกรรมอาสาสมัครรวมกันใน
การทํากิจกรรมอาสาสมัคร ทั้งนี้การสนับสนุนทางสังคมมี 4 ประเภท คือ 1) การสนับสนุนทาง
อารมณ หมายถึง การที่บุคคลที่เกี่ยวของรับฟงความรูสึกของอาสาสมัคร การแสดงวารักหรือชอบ
เขาใจ เห็นอกเห็นใจ และการใหความไววางใจ เมื่อนักศึกษาทํากิจกรรมอาสาสมัคร
2) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การที่บุคคลที่เกี่ยวของใหคําแนะนํา การเสนอแนะ
การชี้แนะโดยตรง และการใหขอมูล การใหการสะทอนกลับจากผูอื่นวาการทํากิจกรรมอาสาสมัครที่
อาสาสมัครดําเนินการไปแลวเปนอยางไร 3) การสนับสนุนเพื่อประเมินคุณคา หมายถึง การที่
บุคคลที่เกี่ยวของพูดหรือแสดงการยอมรับ เคารพในศักดิ์ศรี และมองเห็นคุณคาของนักศึกษาในการ
ทํากิจกรรมอาสาสมัคร 4) การสนับสนุนดานวัตถุสิ่งของ หมายถึง การที่บุคคลที่เกี่ยวของกับการทํา
กิจกรรมอาสาสมัครใหการสนับสนุนวัตถุสิ่งของ เชน เครื่องมือเครื่องใช สนับสนุนดานการเงิน การ
ลงแรงชวยเหลือ การเสียสละเวลาชวยเหลือ รวมกับนักศึกษา
สวนศิราภรณ สุขศีลล้ําเลิศ (2550: 7-8) กลาววา การสนับสนุนทางสังคม
หมายถึง การรับรูของครูถึงสภาพการณในขณะนั้นเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนหรือชวยเหลือใน
ดานอารมณและสังคม ดานจิตใจ ดานวัตถุ และดานขอมูลขาวสาร จากบุคคลที่เกี่ยวของกับครู
ไดแก 1) การสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน หมายถึง การรับรูของครูที่รับรูวาชุมชนใหการสนับสนุน
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กับครูโดยใหการชวยเหลือในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไดแก การใหขอมูลขาวสาร
การใหคําแนะนําในการทํางาน การใหความรวมมือ การสนับสนุนดานงบประมาณหรือสิ่งของและ
การใหกําลังใจในการจัดกิจกรรม 2) การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหาร หมายถึง การรับรูของครู
ที่รับ รูว าผูบ ริหารใหการสนั บสนุ นกั บครู โดยใหการยอมรับในการปฏิบัติงานเห็นคุณคาและเปด
โอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น สงเสริมใหครูมีการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถ โดย
สนับสนุนใหครูเขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาการใหคําแนะนํา และใหกําลังใจในการทํางาน และ
3) การสนับสนุนทางสังคมจากผูรวมงานหมายถึง การรับรูของครูที่รับรูวาผูรวมงานใหการสนับสนุน
กับครูโดยการใหความรัก ความเอื้ออาทร ใหความใกลชิด ใหความเห็นใจ ใหการยอมรับวาเปนสวน
หนึ่งของกลุม ใหคําแนะนําในการทํางาน ใหความชวยเหลือดานแรงงานหรือสิ่งของ รับฟงความ
คิดเห็น ใหกําลังใจ และการใหคําแนะนําในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับอังศิ
นันท อินทรกําแหง อรพินทร ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ (2550: 20) กลาววา การสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา หมายถึง การที่สตรีไทยสมรสรับรูถึงความชวยเหลือใน
การปฏิบัติงานดานตางๆ เชน ดานจิตใจอารมณและสังคม ดานวัตถุและ ดานขอมูลขาวสารจาก
หัวหนางานและเพื่อนรวมงาน
จากความหมายทั้ ง หมดที่ ก ล า วมาผู วิ จั ย จึ ง ให ค วามหมายของการรั บ รู
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อ นร ว มงานหมายถึ ง การที่ อ าจารย ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ ใน
การปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
(Information Support) หมายถึง การที่อาจารยไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานในการให
คํ า แนะนํ า หรื อ ให คํ า ปรึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ง าน การชี้ แ นะโดยตรง และการให ข อ มู ล ตลอดจน
การใหการสะทอนกลับจากเพื่อนรวมงานวาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารยเปน
อยางไร 2) การรับรูการสนับสนุนดานอารมณ (Emotinal support) หมายถึง การที่อาจารยไดรับ
ความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานในการใหความรักความเห็นใจ ใหการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของ
กลุม ใหการยอมรับและเห็นคุณคาในปฏิบัติงาน และ 3)การสนับสนุนดานวัตถุ (Tangible support)
หมายถึง การที่ อาจารย ไ ด รับความชว ยเหลือจากเพื่ อนร วมงานในการเสี ย สละเวลาชว ยเหลือ
ลงแรงชวยเหลือ และสนับสนุนวัตถุสิ่งของ เชน เครื่องมือเครื่องใช สื่อการจัด การเรียนรูและ
การวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย
4.2.3 การวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบวา โดยทั่วไปมักจะพบวาการวัดการรับรู
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน จะเปนองคประกอบรวมอยูในการวัดการสนับสนุนจาก
สังคม และเปนวัดการสนับสนุนทางสังคมในบริบทการทํางาน คือ การสนับสนุนดานทรัพยากร
ข อ มู ล ข า วสาร รวมไปถึ ง การสนั บ สนุ น ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจทั้ ง นี้ มี นั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย ได ทํ า
การสรางเครื่องมืดวัดการสนับสนุนทางสังคมไวหลากหลาย แตทั้งนี้มักนิยมสรางเปนแบบสอบถาม

69
ที่มีองคประกอบในการวัดคอนขางที่จะคลายคลึงกันทั้งในและตางประเทศ ดังเชน สาราซัน และ
คณะ (Sarason; & et al.1983: 130) ที่ทําการสรางและพัฒนาแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
(The Social Support Questionnaire: SSQ) ซึ่งมีขอคําถาม 27 ขอ เปนแบบวัดที่ประกอบดวย
2 องคประกอบคือ 1) ใหระบุบุคคลที่ตัวผูตอบสามารถพึ่งพาไดในสถานการณตางๆ และ 2) ให
ระบุระดับความพึงพอใจ แบบวัดนี้มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับตั้งแตพอใจมาก
ถึง ไมพอใจมาก ซึ่งแบบวัดนี้มีคาสหสัมพันธของแตละขออยูระหวางชวง 35-.71 โดยมีคาเฉลี่ย
.54 และมีคาความเชื่อมั่นภายใน .97 ตอมา สาราซัน และคณะ(Sarason, & et al.1987: 511512) ไดพัฒนาแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมฉบับยอ (Social Support Questionare Short
Form: SSQSR) มีขอคําถาม 12 ขอ แบบวัดนี้มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ
ตั้งแตพอใจมาก ถึง ไมพอใจมาก และมีคาความเชื่อมั่นภายใน .93 นอกจากนี้รี และฮารดี (Tim;
Lew; & Lynne.2007: 360; citing Rees, & Hardy.2000) ไดทํา การสรางแบบวัดการสนับสนุนทาง
สังคม เปนแบบสอบถามที่มีขอคําถาม 9 ขอ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก การสนับสนุน
ทางสังคมดานอารมณ การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนทางสังคมดาน
วัตถุ ทั้งนี้แบบวัดนี้มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแตนอยที่สุด ถึง มากที่สุด
ส ว นในประเทศไทยพบผู ที่ ส ร า งเครื่ อ งมื อ วั ด การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจาก
เพื่อนรวมงานที่นาสนใจ ดังเชน ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547: 80) แบบวัดนี้มีลักษณะเปบแบบ
มาตรประเมินคา 6 ระดับโดยแบงประเภทการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ดาน คือ ดานอารมณ
ดานขอมูลขาวสาร และดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือและงบประมาณ นอกจากนี้ แบบวัดของศิลา
ภรณ สุขศีลล้ําเลิศ. (2550) เปนแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย นอยที่สุด จํานวน
21 ขอ เนื้อหาแบบวัดแบงเปนการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน จํานวน 5 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง .6185 - .8344 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .8976
การสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารจํานวน 7 ขอ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .6086 - .8644
คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .9182 การสนับสนุนทางสังคมจากผูรวมงาน
จํานวน 9 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .2014 -8159 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
เทากับ .8699 โดยแบบวัดชุดนี้มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .2014 – .8644 และมีคาความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .9096 และแบบวัดของอังศินันท อินทร กําแหง อรพินทร
ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ (2550: 96-97) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชา มีขอคําถามจํานวน 13 ขอ แบบวัดนี้เปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ จาก
ไดรับการสนับสนุนนอยที่สุด 1 คะแนน ไปถึงไดรับการสนับสนุนมากที่สุด 6 คะแนน ผูไดคะแนนสูง
กวาแสดงวาไดรับการสนับสนุนมากกวาผูไดรับคะแนนนอยกวา ทั้งนี้แบบสอบถามที่ใชวัดฉบับนี้มี
ขอความเชิงบวกทั้งหมด มีคาความสัมพันธรายขออยูระหวาง 0.5113-0.7224 และคาความเชื่อมั่น
รายขออยูระหวาง 0.8899-0.8976
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สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ วัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของสาราซัน และคณะ
(1983)อังศินันท อินทรกําแหง (2550) และศิลาภรณ สุขศีลล้ําเลิศ (2550) โดยการศึกษาครั้ง
นี้ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงและพัฒนาใหอยูในขอบเขตของเรื่องประกอบดวยขอคําถามจํานวน
14 ขอ จําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานขอมูลขาวสาร จํานวน 4 ขอ ดานอารมณ จํานวน
5 ขอ และดานวัตถุ จํานวน 5 ขอ ทั้งนี้ลักษณะของแบบวัดเปน มาตรประมาณคา 6 ระดับ จากนอย
ที่สุดให 1 คะแนน จนถึงมากที่สุดให 6 คะแนน ซึ่งเปนขอคําถามเชิงบวก สําหรับขอคําถามเชิงลบ
ให ค ะแนนลั ก ษณะตรงข า ม ผู ต อบที่ ไ ด ค ะแนนสู ง กว า แสดงว า เป น ผู ที่ รั บ รู ว า ตนเองได รั บ การ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
4.2.4 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานที่มีตอสมรรถนะ
ของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
มีงานวิจัยมากมายที่พบวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมี
ความสัมพันธกับสมรรถนะของอาจารย หรือความสามารถในการปฏิบัติงาน (Benjamin;
&
Alex.2011; Raeda.2011; ศิราภรณ สุขศีลล้ําเลิศ.2550; สุวารี สุขุมาลวรรณ.2533) และยังพบวา
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน (Gemma.2009;
ศิวิมล ประดิษฐวรคุณ.2546; ยุพา ริมดุสิต.2545) ดังเชน การศึกษาวิจัยของคริสตินา และอีริคกา
(Christina; & Erika.2011: 234) ที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของการสนับสนุนทางสังคมกับความริเริ่ม
สวนบุคคล พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของออสมัน และฮาซัน (Osman; &
Hasan.2007: 238) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมของผูบังคับบัญชา
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา การสนับสนุนทางสังคมของผูบังคับบัญชาชวยเพิ่ม
ความพึงพอใจในงานและมีอิทธิพลตอความสามารถในการปฏิบัติงาน
สวนการศึกษาวิจัยของ บารรี่ และเจมส (Barry; & James.1996: 57) ที่ศึกษา
เกี่ ย วกั บ ผลของการับ รู ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อ นรว มงานกับ ความพึ งพอใจในงานและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานสามารถลด
ความกดดั น ในการทํ า งาน อี ก ทั้ ง ช ว ยเพิ่ ม ความพึ ง พอใจในงานและความพึ ง พอใจในงานมี
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของปริ ศ นา
โชคพิพัฒน (2551:
77) ศึ กษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการได รับการสนั บ สนุ นทางสั งคมและ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตําบลทับกวาง
อํา เภอแก งคอย จั ง หวั ด สระบุ รี พบวา การสนับ สนุน ทางสังคมมีอิ ท ธิ พ ลต อ การปฏิบัติ ง านของ
อาสาสมัครสาธารณสุข และสอดคลองกับการวิจัยของ ปรินดา วรภมร (2548: 107) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ป จ จั ย ทํ า นายการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลประจํ า การโรงพยาบาลสั ง กั ด สํ า นั ก การแพทย
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กรุ ง เทพมหานคร พบว า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อ นร ว มงานสามารถร ว มพยากรณ
การปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลประจํ า การได นอกจากนี้ ง านวิ จั ย ของวิ ล าวั ณ ย โพธิ ป ส สา
(2540: 132) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลสี่เหลาทัพ
พบวาการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลสูงสุดตอความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาล
จากที่ กล า วมาจะเห็ นไดวาการรับ รูการสนับ สนุนทางสังคมจากเพื่ อนรวมงาน
เปนตัวแปรทางสิ่งแวดลอมอีกตัวแปรหนึ่งที่ทํางานเชนเดียวกับตัวแปรการรับรูการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลตอสมรรถนะของ
อาจารย และการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน
อีกทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสมรรถนะของอาจารยพบวา ความพึงพอใจในงานและ
สมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ดังนั้นจึงทําใหมี
หลั ก ฐานที่ นา เพี ย งพอที่ จ ะกํ า หนดสมมติฐ านข อ ที่ 9
ดั ง ภาพประกอบ 13ได วา การรั บ รู
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมตอสมรรถนะของ
อาจารยโดยผานความพึงพอใจในงาน และสมมติฐานขอที่ 10 ดังภาพประกอบ14สามารถกําหนด
สมมติฐานไดวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐาน ผ า นความพึ ง พอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย
ซึ่งสมมติฐานที่กลาวมาสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงเสนทางความสัมพันธไดดังนี้

การรับรูการสนับสนุนทาง
สังคม
จากเพื่อนรวมงาน

ความพึงพอใจ
ในงาน

สมรรถนะของ
อาจารย

ภาพประกอบ 13 ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
กับสมรรถนะของอาจารย
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การรับรูการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนรวมงาน

สมรรถนะของ
อาจารย

ความพึงพอใจ
ในงาน

พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน

ภาพประกอบ 14 ความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานกับ
สมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน

4. สถานภาพของอาจารยกับสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการจัดแบงบุคคลากรในสาย
วิช าการหรื อผู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ใ นตํ า แหนง อาจารย อ อกเป น สถานภาพ 4
ประเภท ได แ ก
1) อาจารยขาราชการ 2) อาจารยพนักงานราชการ 3)อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย และ
4) อาจารยประจําตามสัญญาจาง ซึ่งระบบตําแหนงของอาจารยพนักงานราชการ อาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัย และอาจารยประจําตามสัญญาจาง มีความแตกตางกับระบบตําแหนงของอาจารย
ขาราชการ แตระบบตําแหนงของอาจารยพนักราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยมีลักษณะคลายคลึง
กัน และจากระบบตํ า แหน งที่ มีค วามแตกตา งกั นนี้ กอ ให เ กิ ดป ญ หาไมว า จะเป น ระบบเงิ น เดื อ น
การบริหารงานบุคคล สวัสดิการและสิทธิประโยชน รวมถึงโอกาสความกาวหนาในอาชีพ ทําใหเกิด
ปญหาความเลื่อมล้ําระหวางขาราชการกับพนักงาน ซึ่งเปนปญหาสําคัญในระบบราชการอยูขณะนี้
(นิพนธ ครุฑเครือศรี.2539: 1-4) จากปญหาดังกลาวทําใหพฤติกรรมการทํางานหลักในดานการ
จัดการเรียนรูและดานการวิจัยมีความแตกตางกันไป
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย เกี่ ย วกับ สถานภาพของอาจารยกั บ สมรรถนะและ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน พบวา ยังไมมีผูใดเคยทําการศึกษาถึงความแตกตาง
ของสถานภาพของอาจารยที่สงผลตอสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
โดยตรง ผูวิจัยจึงศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เ กี่ยวของกั บสถานภาพกับสมรรถนะ สถานภาพกับ
การจั ด การเรี ย นรู และสถานภาพกั บ พฤติ ก รรมการทํ า งาน ดั ง เช น การศึ ก ษาวิ จั ย ของชั ญ ญา
ลี้ศัตรูพาย (2552: 169) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่
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เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล พบวา
แบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหาร
จัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาลระหวางกลุมขาราชการ และกลุมพนักงานประจําแตกตางกัน
นั่นคือน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรความพึงพอใจในการทํางาน น้ําหนักองคประกอบของตัวแปร
การมีแบบอยางในการทํางาน และน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการรับรูความยุติธรรมในองคการ
ดานผลตอบแทนของกลุมขาราชการ และกลุมพนักงานประจําแตกตางกัน นอกจากนี้ความคลาด
เคลื่อนตัวแปรสังเกตของพฤติกรรมการทํางานดานความโปรงใส ความคลาดเคลื่อน ตัวแปรสังเกต
ของเจตคติดานความรูสึกของกลุมขาราชการ และกลุมพนักงานประจําแตกตางกัน และความคลาด
เคลื่อนของตัวแปรพฤติกรรมระหวางกลุมขาราชการ และกลุมพนักงานประจําแตกตางกันจากผล
การวิเคราะหพบวา
ในภาพรวมของแบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัย เชิงสาเหตุกับ
พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาลระหวางกลุม
ขาราชการ และกลุมพนักงานประจํามีความแตกตางกัน
สวนการศึกษาวิจัยของอังศินันท อินทรกําแหง และทัศนา ทองภักดี (2549: 169)
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะดานผูนําทางวิชาการของอาจารยในมหาวิทยาลัยของ
รั ฐ เอกชน และในกํ า กั บ ของรั ฐ พบว า สมรรถนนะด า นการสอน สมรรถนะด า นการวิ จั ย
สมรรถนะดานบริการวิชาการ และสมรรถนะดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มีอิทธิพลตอ ความเปน
ผูนําทางวิชาการ ดวยอิทธิพลและทิศทางที่แตกตางกัน ระหวางกลุมอาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เอกชน และในกํากับของรัฐ โดยที่รูปแบบสมมติฐานสอดคลองกับกลุมอาจารยในมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐมากที่สุด และการศึกษาวิจัยของธีรวัฒน ฆะราช (2546: 7,114) ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและสมรรถภาพการวิจัยระหวางครูนักวิจัยที่
มีตําแหนงทางวิชาการและความตอเนื่องทางการทําวิจัยแตกตางกัน โดยวัดสมรรถภาพของครู
นักวิจัย 7 ดาน ไดแก ความสามารถในระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนิน การวิจัย จรรยานักวิจัย
ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล ทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะหความรู เจตคติตอการวิจัย
พฤติกรรมการแสดงออก วิธีการจัดการเรียนรู และการวัดและการประเมินผล และงานวิจัยนี้ยัง
พบวา กลุมครูที่ทําวิจัยปฏิบัติการอยางตอเนื่องจะมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูสูงกวากลุมครู
ที่ไมไดทําวิจัยปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
จากผลการศึกษาที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวา งานวิจัยมีความสอดคลองกัน กลาวคือ
สถานภาพของบุคคลที่แตกตางกันทําใหสมรรถนะ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู หรือพฤติกรรมการ
ทํางานมีความแตกตางกัน

74

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีการเรียนรู
ทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social cognitive learning theory) ของแบนดูรา (Bandura.1977)
มากํ า หนดเป น กรอบในการศึ ก ษา แบนดู ร าให ค วามสํ า คั ญ กั บ ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลกั บ
สิ่งแวดลอม โดยอธิบายวา สาเหตุการเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลเกิดจากปฏิสัมพันธ
ระหวาง ตั ว บุค คลและสิ่งแวดลอม และยัง อธิบ ายอีกวา บุคคลสามารถพัฒนาสมรรถนะ หรื อ
ความสามารถของตนได จ ากการมี ป ระสบการณ ที่ เ คยประสบความสํ า เร็ จ มาก อ น (Mastery
experiences)
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ พบวา แนวคิดที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่มีสาเหตุจากตัวบุคคล (Personal: P) หรือปจจัย
ทางจิต ไดแก แนวคิดสมรรถนะของอาจารย แนวคิดบุคลิกภาพหาองคประกอบ ไดแก ความมีสติ
รูคิด และแนวคิดความพึงพอใจในงาน สวนสาเหตุที่เกิดจากสิ่งแวดลอม (Environment: E) หรือ
ปจจัยทางสังคม จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ พบวา แนวคิดที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ไดแก แนวคิดการรับรูการสนับสนุนจาก
มหาวิ ท ยาลั ย และแนวคิ ด การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อ นร ว มงาน ทั้ ง นี้ กํ า หนดให
สมรรถนะของอาจารยเปนตัวแปรคั่นกลาง
นอกจากนี้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากการที่ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบวา ตําแหนงที่อาจารย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ดํ า รงอยู นั้ น มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมในการทํ า งานที่ แ ตกต า งกั น ไป อาทิ เ ช น
งานด า นการจั ด การเรี ย นรู งานด า นการวิ จั ย ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ น อกจากผู วิ จั ย จะสนใจ
ทดสอบแบบจําลองโครงความสัมพันธเชิงสาเหตุในพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแลว ผูวิจัยยังตองการศึกษา
เปรียบเทียบแบบจําลองระหวางอาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทําให
ทราบถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหามนครและปริมณฑล นํามาสูการวางแผนพัฒนาพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยใหเหมาะสมกับความแตกตางที่เกิดขึ้นจากตําแหนง
งานของอาจารย สงผลใหอาจารยมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่ประสิทธิภาพและเปนประโยชน
ตอการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตไทยตอไป ดังภาพประกอบ 15
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การรับรูการสนับสนุน
จาก
มหาวิทยาลัย
การรับรูการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนรวมงาน

ความมีสติรูคิด

ความพึงพอใจ
ในงาน

สมรรถนะของ
ของอาจารย

พฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบ
วิจัย
เปนฐาน

ตําแหนง
- ขาราชการ
- พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 15 กรอบแนวคิดในการวิจยั

6. สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดนําตัวแปรตางๆ มาสรางเปนแบบจําลองสมมติฐาน
(Hypothesis Model) ซึ่งเปนแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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นโยบาย

ไดรับโอกาสกาวหนาและ
พัฒนา

ไดรับการยอมรับ

การรับรูการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
บริบท
ลักษณะงาน

ความพึง
พอใจใน
งาน

ขอมูลขาวสาร
อารมณ

พฤติกรรม
การจัด
การเรียนรู
แบบวิจัย
เปนฐาน

การรับรูการ
สนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน
รวมงาน

วัสดุ

สมรรถนะ
ของอาจารย

การมีวินัยใน
ตนเอง

การวิจัย

การมุง
ความสําเร็จ
การยึดมั่นใน
หนาที่รับผิดชอบ

ความมีสติ
รูคิด

การจัดการเรียนรู

ความมีระบบ
ระเบียบ
ความมีสมรรถนะ
ในการจัดการ
ตนเอง

ความสุขุม
รอบคอบ

ภาพประกอบ 16 แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะและ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน

ใชผลการวิจัย
ประกอบ
การสอน
สอนโดยใช
กระบวนการวิจัย
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สัญลักษณและคํายอที่ใชในแบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกต
แทน ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม
โดยหัวลูกศรจะแสดงทิศทางของอิทธิพล
จากภาพประกอบ 16 เปนการแสดงแบบจําลองสมมติฐานโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสมมติฐานนี้เกิดขึ้นจากกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Learning Theory) และศึกษา
ตั ว แปรสํ า คั ญ ที่ พ บว า มี ผ ลต อ สมรรถนะ หรื อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ พฤติ ก รรม
การทํางานของบุคคลและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานจากทฤษฎีและแนวคิดที่
สําคัญตางๆ ดังที่กลาวมาแลวในขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้
1. แบบจําลองสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยมีสมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ดังนี้
1.1
สมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน
1.2 ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน
1.3 ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอสมรรถนะของอาจารยผาน
ความพึงพอใจในงาน
1.4
ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียรูแบบวิจัย
เปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย
1.5 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย
1.6 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน ผานสมรรถนะของอาจารย
1.7
การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรง และมีอิทธิพล
ทางออมตอสมรรถนะอาจารย ผานความพึงพอใจในงาน
1.8
การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย
1.9
การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางตรงและ
อิทธิพลทางออมตอสมรรถนะของอาจารย ผานความพึงพอใจในงาน
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1.10 การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อ นร ว มงานมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย
2. แบบจําลองโครงความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ระหวางกลุมอาจารยขาราชการกับกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
แตกตางกัน
3. คาเฉลี่ยของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธ ระหวางกลุมอาจารยขาราชการกับกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
แตกตางกัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาวิจัยดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การจัดกระทําขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ อาจารย ก ลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 7 แหง ไดแก คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,918 คน ประกอบดวยอาจายขาราชการ จํานวน 1,242 คน และ
อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 676
คน และมีประสบการณในการสอนอยางนอย
2 ป (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2554)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ สุ ม มาจากประชากรอาจารย ก ลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 7 แหง ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จัน ทรเกษม รวมจํา นวนทั้งสิ้ น 720 คน ประกอบด ว ยอาจายขา ราชการ จํ า นวน 360 คน และ
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 360 คน และมีประสบการณในการสอนอยางนอย 2 ป โดยมี
ขั้นตอนการกําหนดกลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
1.2.1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดย
ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Anaylysis) การวิเคราะห
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ความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal Structural Models With Latent
Variable) ดังนั้นจึงตองกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ซึ่ ง ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ ดั ง กล า วนั้ น พบว า ถ า ต อ งการใช วิ ธี ก ารประมาณค า แบบ
แมกซซิมัมไลคลิฮูด (Maximum Likelihood) ซึ่งเปนวิธีประมาณคาพารามิเตอรที่ใชแพรหลาย
มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป น วิ ธี ที่ มี ค วามคงเส น คงวา มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป น อิ ส ระจากมาตรวั ด
(Bollen.1989: 108)
นักสถิติสวนใหญเห็นวากลุมตัวอยางที่ใชควรมีขนาดที่มากพอ เพื่อทําให
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมีความมั่นใจในการทดสอบ ดังนั้นการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางมี
ขนาดใหญจะทําใหการประมาณคาพารามิเตอรของประชากรมีความคงเสนคงวา แมวาการแจกแจง
ของตัวแปรจะไมเ ปนโคงปกติหลายตั วแปรก็ตาม (Mutivariate
Normal
Distribution)
(Bollen.1989: 284) ทั้งนี้มีนักวิชาการหลายทานที่ไดใหเกณฑในการกําหนดกลุมตัวอยางวาควรมี
ขนาดใหญหรือเล็กไวหลายเกณฑ แตสวนใหญก็จะมีลักษณะคลายคลึงกัน ดังเชน แฮรและคณะ
(Hair; et al.2006: 741) ที่แนะนําขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมไวที่ 150-400 หนวย และชูแมค
เกอรและโลแมกซ (Schumacker; & Lomax.1996: 20) แนะนําวา การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชเกณฑความเพียงพอในการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง คือ การวิเคราะหขอมูลที่ควรมี
ขนาดกลุมตัวอยางอยางนอย 10-20 คนตอตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยใชเกณฑกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 20
คนตอหนึ่งตัวแปรสังเกต ซึ่งตัวแปรสังเกตใน
งานวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 18
ตัวแปร จึงกําหนดกลุมตัวอยางไวที่กลุมละ 360 คน รวมกลุม
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 720 คน เพื่อใชในการศึกษาเปรียบเทียบแบบจําลอง
ความสัมพันธระหวางอาจารยกลุมขาราชการกับกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจํานวนอาจารย
ขาราชการใน 7 มหาวิทยาลัย มีจํานวนทั้งสิ้น 1,242 คน และอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
มีจํานวน 676 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,918 คน (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2554)
1.2.2 การสุ ม ตั ว อย า งครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบแบ ง ชั้ น ภู มิ ต ามสั ด ส ว นของ
ประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใชตัวแปรสถานภาพของอาจารยเปน
เกณฑ ใ นการแบ ง ชั้ น ภู มิ ได แ ก อาจารย ข า ราชการและอาจารย พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โดย
สุ ม อาจารย ข า ราชการ และอาจารย พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามสั ด ส ว นของประชากรในแต ล ะ
มหาวิทยาลัย จนครบจํานวนกลุมละ 360 คน รวม 720 คน
ตาราง 4 แสดงจํานวนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนกลุมตัวอยาง
ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. สวนดุสิต
2. สวนสุนนั ทา

จํานวน
ประชากร
ขาราชการ
203
216

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
ขาราชการ
59
64

จํานวน
ประชากร
พนักงาน
65
71

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
พนักงาน
35
38
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ตาราง 4 (ตอ)
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

3.
4.
5.
6.
7.

พระนคร
บานสมเด็จ
ธนบุรี
วไลยองกรณ
จันทรเกษม
รวม

จํานวน
ประชากร
ขาราชการ
208
177
87
195
156
1,242

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
ขาราชการ
60
51
25
57
44
360

จํานวน
ประชากร
พนักงาน
123
110
95
114
98
676

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
พนักงาน
66
59
50
61
51
360

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 7 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามสมรรถนะของอาจารย
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความมีสติรูคิด
ตอนที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ลั ก ษณะแบบสอบถาม ประกอบด ว ย เพศ ประสบการณ ใ นการสอน ตํ า แหน ง
วุฒิการศึกษาสูงสุด และมหาวิทยาลัยที่สังกัด
คําชี้แจง กรุณาเขียนเครื่องหมาย 3 ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวาง
ตามความเปนจริง
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ตัวอยาง
1. เพศ  ชาย  หญิง
2. ประสบการณในการสอน...................... ป.....................เดือน
3. ตําแหนง
 ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 อาจารยประจําตามสัญญาจาง (อัตราจาง)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนแบบวิจัยเปนฐานจาก
ปริมาณพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 2 องคประกอบ คือ การใชผลการวิจัยประกอบการจัด
การเรี ย นรู และการใช ก ระบวนการวิ จั ย ในการจั ด การเรี ย นรู ซึ่ ง เป น แบบวั ด ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น
จํานวน 17 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบมากที่สุดได 6 คะแนน มากได 5 คะแนน คอนขางมากได
4 คะแนน คอนขางนอยได 3 คะแนน นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน
การให ค วามหมายคะแนน พิ สั ย ของคะแนนแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ อยู ร ะหว า ง
17-102คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
มากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .95 และมี
คาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation)
ระหวาง .54-.77 สวนฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .96 มีคาสหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .65-.80 และจากการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยื นยัน พบว า แบบจําลองการวัดตัวแปรพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่มี
2 องคประกอบ มีความกลมกลืน โดยมีขอที่ผานคุณภาพการคัดเลือกจํานวน 8 ขอ ซึ่งมี
คาน้ํ าหนักองคประกอบระหวาง .65-.86
และมีคาสัมประสิ ท ธิ์ ความเที่ยงระหวาง .42-.74
(รายละเอียดดังภาคผนวก ค. และ ง.)
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ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

มาก
ที่สุด

มาก

ระดับการรับรู
คอนขาง คอนขาง
มาก
นอย

นอย

นอย
ที่สุด

มาก

ระดับการรับรู
คอนขาง คอนขาง
มาก
นอย

นอย

นอย
ที่สุด

การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
1. ขาพเจาสอดแทรกผลการวิจัยของตนเองมาใช
ประกอบการสอน
2. ขาพเจาเชื่อมโยงผลการวิจัยของผูอื่นมาใช
ประกอบการสอน

ขอคําถาม

มาก
ที่สุด

การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
3. ขาพเจานํากระบวนการวิจัยมาประยุกตใชใน
การสอน
4. ขาพเจาฝกใหผูเรียนตั้งคําถามที่สามารถพัฒนา
ไปสูปญหาการวิจัยได

ตอนที่ 3 แบบสอบถามสมรรถนะของอาจารย
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดสมรรถนะของอาจารย โดยพิจารณาจาก
2 องคประกอบ คือ สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู และสมรรถนะดานการวิจัย ทั้งนี้เปนแบบ
วัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 18 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6
ระดับ คือ มากที่สุด
มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และแทบไมมี
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบมากที่สุดได 6 คะแนน มากได 5 คะแนน คอนขางมากได
4 คะแนน คอนขางนอยได 3 คะแนน นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน
การให ค วามหมายคะแนน พิ สั ย ของคะแนนแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ อยู ร ะหว า ง
18-108 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีสมรรถนะของอาจารยมากกวาผูตอบที่ได
คะแนนต่ํากวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามแบบสอบถามวัด
สมรรถนะของอาจารยฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .92 และมีคา
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation)
ระหวาง .54-.85 สวนฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .96 มีคาสหสัมพันธ
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ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .57-.87 และจากการวิเคราะหองคประกอบ
เชิ งยื นยั น พบว า แบบจํา ลองการวั ด ตั ว แปรสมรรถนะของอาจารยที่ มี 2
องค ป ระกอบมี
ความกลมกลืน โดยมีขอที่ผานคุณภาพการคัดเลือกจํานวน 11 ขอ ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบ
ระหวาง .62-.91 และมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงระหวาง .39-.82 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค.
และ ง.)
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

มาก
ที่สุด

มาก

ระดับการรับรู
คอนขาง คอนขาง
มาก
นอย

นอย

นอย
ที่สุด

สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
1. ขาพเจาใชความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนอยาง
ลึกซึ้ง
2. ขาพเจากําหนดจุดมุงหมายในการสอนแตละครั้ง
อยางชัดเจน
สมรรถนะดานการวิจัย
3.
ข า พเจ า จบการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ฝ ก
ประสบการณการทําวิจัย หรือทําวิทยานิพนธ หรือ
ปริญญานิพนธครบทุกขั้นตอน
4. ขาพเจามักทํางานวิจัยเพื่อมาพัฒนางานที่
ข า พเจ า รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ พั ฒ นาหน ว ยงาน เช น
พัฒนาการเรียนการสอน

ตอนที่ 4 ความมีสติรูคิด
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดความมีสติรูคิด ประกอบดวย ความมีสมรรถนะ
ความมีระบบระเบียบ การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ การมุงความสําเร็จ การมีวินัยใน
ตนเองและความสุขุมรอบคอบ โดยดัดแปลงมาจากแบบวัดบุคลิกภาพของวัลภา สบายยิ่ง (2542)
ซึ่งแปลมาจากแบบวัด Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสตาและเมครเครและแบบวัด
บุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดของวีรวรรณ สุกิน (2551) ที่เปนแบบวัดวัดตามแนวคิดของคอสตา
และเมคเครเชนกัน จํานวน 12 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบมากที่สุดได 6 คะแนน มากได 5 คะแนน คอนขางมากได
4 คะแนน คอนขางนอยได 3 คะแนน นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน
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การให ค วามหมายคะแนน พิ สั ย ของคะแนนแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ อยู ร ะหว า ง
14-84 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีบุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดมากกวาผูตอบ
ที่ไดคะแนนต่ํากวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดความมีสติ
รูคิดฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .88 และมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนน
รายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ระหวาง .50-.80 สวนฉบับ
ใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .88 มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมที่ปรับแกระหวาง .27-.78 และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา แบบจําลอง
การวัดตัวแปรความมีสติรูคิดที่มี 4 องคประกอบ มีความกลมกลืน โดยตัดองคประกอบออก
2 องคประกอบ คือ ดานความมีระบบระเบียบกับดานความสุขุมรอบคอบ เนื่องจากที่คาน้ําหนัก
องคประกอบไมผานเกณฑ ดังนั้นมีขอที่ผานคุณภาพการคัดเลือกจํานวน 8 ขอ ซึ่งมีคาน้ําหนัก
องคประกอบระหวาง .78-.93 และมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงระหวาง .61-.87 (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค. และ ง.)
ตัวอยางขอคําถาม
ระดับการรับรู
มาก มาก คอนขาง คอนขาง นอย นอย
ที่สุด
มาก
นอย
ทีส่ ุด
ดานความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง
1. ขาพเจาเปนคนที่มีความสามารถสูง
ดานความมีระบบระเบียบ
2. บอยครั้งที่ขาพเจามักจะหาสิ่งของที่ตองการใชไมพบ
ดานการยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
3. ขาพเจาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังและ
ความสามารถ
ดานการมุงความสําเร็จ
4. ขาพเจามีเปาหมายชัดเจนและมีการปฏิบัติเพื่อไปสู
เปาหมายอยางเปนขั้นตอน
ดานการมีวินัยในตนเอง
5. ขาพเจาสามารถทํางานใหเสร็จตามเวลาไดเปนอยางดี
ดานความสุขุมรอบคอบ
6. ขาพเจาเปนคนไมละเอียดถี่ถวน
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดความพึงพอใจในงาน โดยดัดแปลงมาจากแบบวัด
ความพึงพอใจในงานของแฮคแมนและโอลดแฮม (Hackman; & Oldman.1980: 282-286, 305)
แบบวัดนี้ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 18 ขอ จําแนกเปนขอคําถาม 2 สวน ไดแก ความ
พึงพอใจในงานดานบริบท (ความพึงพอใจในความมั่นคงในงาน คาตอบแทน เพื่อนรวมงาน และ
หัวหนางาน) จํานวน 9 ขอ และความพึงพอใจในลักษณะงาน (แรงจูงใจภายในงาน ความพึงพอใจ
ในความกาวหนาของงานและความพึงพอใจในงานทั่วๆ ไป) จํานวน 9 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6
ระดับ คือ มากที่สุด
มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่มากที่สุดได 6 คะแนน มากได 5 คะแนน คอนขางมากได
4 คะแนน คอนขางนอยได 3 คะแนน นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน
การให ค วามหมายคะแนน พิ สั ย ของคะแนนแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ อยู ร ะหว า ง
18-108 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีความพึงพอใจมากกวาผูตอบที่ไดคะแนน
ต่ํากวา
คุณภาพเครื่องมือ จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ในงานฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .91 และมีคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) ระหวาง .44-.79 สวน
ฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .92 มีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง.24-.70
และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา
แบบจําลองการวัดตัวแปรความพึงพอใจในงานที่มี 2 องคประกอบ มีความกลมกลืน โดยมีขอที่
ผานคุณภาพการคัดเลือกจํานวน 8 ขอ ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง .33 -.76 และมี
คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงระหวาง .11-.58 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค. และ ง.)
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ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

มาก
ที่สุด

มาก

ระดับการรับรู
คอนขาง คอนขาง
มาก
นอย

นอย

นอย
ที่สุด

สวนที่ 1 ดานบริบท
ดานความมั่นคงในงาน
1. ความมั่นคงของงานที่ขาพเจาทําอยู
ดานคาตอบแทน
2. คาจางที่ขาพเจาไดรับจากการทํางานมีความ

ยุติธรรม
ดานเพื่อนรวมงาน
3. ขาพเจาพึงพอใจในพื่อนรวมงาน
ดานหัวหนางาน
4. การยอมรับและการปฏิบัติอยางยุติธรรมจาก
ผูบังคับบัญชา
สวนที่ 2 ลักษณะงาน
ดานความกาวหนาของงาน
5. งานของขาพเจามีความทาทาย
ความพึงพอใจในงานทั่วๆ ไปของงาน
6. โดยทั่วไปแลวฉันมีความพึงพอใจอยางมากกับ
การปฏิบัติงานในตําแหนงงานที่ทําอยู

ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
โดยพิจารณาจาก 3 องคประกอบ คือ การกําหนดนโยบาย การไดรับโอกาสกาวหนาและพัฒนา
และการไดรับการยอมรับ ทั้งนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 15 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สดุ
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบมากที่สุดได 6 คะแนน มากได 5 คะแนน คอนขางมากได
4 คะแนน คอนขางนอยได 3 คะแนน นอยได 2 คะแนน และนอยทีส่ ุดได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง
14-84 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการรับรูการสนับสนุนจากองคการมากกวา
ผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
คุณภาพเครื่องมือ
จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดการรับรู
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .91 และมีคา
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สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation)
ระหวาง .31 -.74 สวนฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .94 มีคาสหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .60-.80 และจากการวิเคราะหองคประกอบ
เชิ ง ยื น ยั น พบว า แบบจํ า ลองการวั ด ตั ว แปรการรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
3 องคประกอบ มีความกลมกลืน โดยมีขอที่ผานคุณภาพการคัดเลือกจํานวน 10 ขอ ซึ่งมีคา
น้ําหนักองคประกอบระหวาง .66
-.88
และมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงระหวาง .43-.77
(รายละเอียดดังภาคผนวก ค. และ ง.)
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก คอนขาง คอนขาง
มาก
นอย

นอย

นอย
ที่สุด

ดานการกําหนดนโยบาย
1. มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจามีนโยบาย
สนับสนุนการจัดการเรียนรูโดยจัดใหมีเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่เพียงพอ
ดานการไดรับโอกาสกาวหนาและพัฒนา
2. ขาพเจาไดรับการสงเสริมใหทําตําแหนงทาง
วิชาการ
ดานการยอมรับ
3. อาจารยที่ไมทําวิจัยไดรับความกาวหนาทาง
วิชาชีพไมแตกตางกับอาจารยที่ทําวิจัย

ตอนที่ 7 แบบสอบถามการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน
โดยพิจารณาจาก 3 องคประกอบ คือ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร การสนับสนุนดานอารมณ
และการสนับสนุนดานวัตถุและทรัพยากร ตามแนวคิดของแบรนทและไวเนิรท (Brandt; &
Weinert.1985: 2) ทั้งนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 14 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบมากที่สุดได 6 คะแนน มากได 5 คะแนน คอนขางมากได
4 คะแนน คอนขางนอยได 3 คะแนน นอยได 2 คะแนน และนอยที่สุดได 1 คะแนน
การให ค วามหมายคะแนน พิ สั ย ของคะแนนแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ อยู ร ะหว า ง
14-84 คะแนน ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อน
รวมงานมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนต่ํากวา
คุณภาพเครื่องมือ
จากการตรวจสอบคุณภาพ พบวา แบบสอบถามวัดการรับรู
การสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงานฉบับทดลองใชมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .91
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และมีคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected
Item-Total
Correlation) ระหวาง .23 -.90 สวนฉบับใชจริงมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .92 มีคา
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแกระหวาง .22-.82 และจากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน พบวา แบบจําลองการวัดตัวแปรการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อน
รวมงานที่มี 3 องคประกอบ มีความกลมกลืน โดยมีขอที่ผานคุณภาพการคัดเลือกจํานวน 9 ขอ
ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง .65 -.93 และมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงระหวาง .42 - .87
(รายละเอียดดังภาคผนวก ค. และ ง.)
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

มากที่สุด

มาก

ระดับการรับรู
คอนขาง คอนขาง
มาก
นอย

นอย

นอย
ที่สุด

มาก

ระดับการรับรู
คอนขาง คอนขาง
มาก
นอย

นอย

นอย
ที่สุด

ดานการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
1. ขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน หรือการวิจัยอยางสม่ําเสมอจากเพื่อน
รวมงาน
ดานการสนับสนุนดานอารมณ
2. ทุกครั้งที่ฉันมีปญหา เพื่อนรวมงานจะใหกําลังใจ
แกฉันใน การเผชิญปญหา

ขอคําถาม

มากที่สุด

ดานการสนับสนุนดานวัตถุ
3. เมื่อขาพเจาตองการความชวยเหลือในแงวัตถุ
ปจจัยตางๆ เพื่อนรวมงานจะใหความชวยเหลือแก
ขาพเจา

3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการสรางและตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
วัดแตละฉบับ ดังนี้
3.1 กําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ใชในการวิจัยแตละตัวแปร
3.2 สรางตารางกําหนดลักษณะ (Table of Specification) โดยจําแนกสัดสวนของ
ขอคําถามตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ใชในการวิจัยแตละตัวแปร
3.3 กําหนดรูปแบบขอคําถาม จากนั้นทําการสรางขอคําถามตามรูปแบบที่กําหนดไว
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3.4 เสนอเครื่องมือวัดฉบับรางที่ใชในการวิจัยตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามนิยามปฏิบัติการ
3.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
3.6 นํ า เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ผ า นการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปทํ า การตรวจสอบความเที่ ย งตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดผลการศึกษา จํานวน 1 คน ดาน
ดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 1 คน และดานพฤติกรรมศาสตร จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 5 คน (ดังภาคผนวก ข.)
3.7 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาความสอดคลอง (IOC) โดยคัดเลือก ขอคําถาม
ที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ไว (สุวิมล ติรกานันท.2550: 166) หลังจาก
นั้นปรับปรุงแบบสอบถามกอนนําไปทดลองใช
3.8 นําเครื่องมือที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับคณาจารยที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน และทําการวิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item analysis)
เพื่อหาคาอํานาจจําแนกโดยการหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก
(Corrected Item-Total Correlation) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดังกลาวเปนบวกและมีคาตั้งแต
.20 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท.2550: 153)
3.9 ทําการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดดวยวิธีการหาคาความสอดคลอง
ภายในดวยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α − Coefficient) ของครอนบาค
(สุวิมล ติรกานันท.2550: 173,175)
ทั้งนี้ผลการตรจสอบหาคาอํานาจจําแนกรายขอ(Item analysis) โดยการหาคาสหสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) และการหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability)
ดวยวิธีการหาคาความสอดคลองภายในดวยการวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ( α − Coefficient) ของครอนบาค จากการฉบับทดลองใช(Try out) กับ
คณาจารยที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน และจากฉบับใชจริงที่ใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน
720 คน แสดงรายละเอียดดังภาคผนวก ค.
3.10 ผูวิจัยเก็บขอมูลจริง จากกลุมตัวอยางเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว จํานวน 720 คน
ซึ่งกอนที่จะดําเนินการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะและ
พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ใ นกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ดวยการตรวจสอบหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct
Validity) ของขอคําถามทุกขอในแตละตัวชี้วัด ดวยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirm Factor Analysis) ดวยโปรแกรม LISREL เพื่อคัดเลือกขอคําถามที่มีคาความเที่ยงตรง
เชิงโครงสรางที่อยูในระดับดี เพื่อนํามาวิเคราะหแบบจําลองโครงสราง (รายละเอียดดังภาคผนวก ง.)
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4. การเก็บรวบรวม
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ทํ า หนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จํานวน 7 แหง
4.2 เมื่ อ ได รั บ อนุ ญ าตให เ ก็ บ ข อ มู ล จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั้ ง 7 แห ง ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น
การเก็บขอมูลโดยประสานงานกับเจาหนาที่ประจําคณะของมหาวิทยาลัยแตละแหงเพื่อชวยเหลือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยที่เปนกลุมตัวอยาง

5. การจัดกระทําขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
5.1 ผู วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ ค รบถว นของคํ า ตอบของเครื่ อ งมื อ ในแต ล ะชุด โดย
คัดเลือกขอมูลของกลุมตัวอยางที่มีความสมบูรณมาใชในการวิเคราะห
5.2 ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนของเครื่องมือการวิจัยแตละชุด
5.3 นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

6.การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
6.1 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ในการวิเคราะหคาสถิติ ไดแก
การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ใชใน
การศึกษา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) และการ
วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร โดยวิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานการวิเคราะห
แบบจํ า ลองเชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ก ลุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6.2 การวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ชองสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารย กลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบบจําลองนี้สรางขึ้นจากทฤษฎี แนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงประจักษ และคํานวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ก ลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยโปรแกรมลิสเรล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท.2553: 215,278)
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6.2.1 การกํานหนดขอมูลจําเพาะของแบบจําลอง (Specification of The Model)
ผูวิ จั ย สนใจศึ ก ษาว า ตั ว แปรสาเหตุ ตั ว ใดบ า งที่ สง ผลโดยตรงและโดยอ อ มต อ พฤติ ก รรมการจั ด
การเรียนรู แบบวิ จัยเป นฐานของอาจารยกลุมมหาวิทยาลัยราชภั ฏในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล โดยผู วิ จั ย ได ใ ช รู ป แบบการวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองความสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง เส น
ประกอบด ว ย ตั ว แปรสั ง เกตและตั ว แปรแฝง โดยมี ข อ ตกลงเบื้ อ งต น ของแบบจํ า ลองว า
ความสัมพันธตองเปนความสัมพันธทางเดียว (Recursive) ระหวางตัวแปรภายนอก (Exogenous
variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous variable) ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อโมเดลที่สรางขึ้นไม
ซับซอน และมีลักษณะเปนความสัมพันธทางเดียว (recursive) จะทําใหโมเดลมีลักษณะเฉพาะ
(Identified)
6.2.2 การระบุความเปนไปไดคาเดียวของแบบจําลอง (Identification of The
Model) ผูวิจัยใชการพิจารณาลักษณะเฉพาะของโมเดลดวยคา df (สุวิมล ติรกานันท.2553: 278;
citing Kenny.2009) นั่นคือ คา df ตองมากกวา 0 จึงจะแสดงวาจํานวนที่รูคามากกวาจํานวนที่ไม
รูคา โดยคํานวนจากสูตร ดังนี้
df
=
1/2[(p+q)(p+q+1]-t
เมื่อ p
=
จํานวนตัวแปรอิสระ
q
=
จํานวนตัวแปรตาม
t
=
จํานวนสัมประสิทธิ์ตองการประมาณคาในโมเดล
6.2.3 การประมาณคาพารามิเตอรของแบบจําลอง (Parameter Estimation from
The Model) ผูวิจัยใชการประมาณคา ML (Maximum Likelihood) เปนวิธีที่แพรหลายที่สุด
เนื่องจากเปนวิธีที่มีความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด (Bollen.1989:
107-108) อีกทั้งขอมูลมีการแจงแจกแบบปกติ (สุวิมล ติรกานันท.2553: 279)
6.3.4 ตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง (Goodness of Fit Measures)
เพื่อศึกษาภาพรวมของแบบจําลองวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ซึ่งผูวิจัยใชคาสถิติใน
การตรวจสอบโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ซึ่งในโมเดลสมการ
โครงสรางมีดัชนีวัดความสอดคลองของโมเดลอยู 3 ชุดใหญ (Hair; & et al.2006: 746-750; สุวิมล
ติรกานันท.2553: 240-249; สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภา
นุวัฒน.2551: 21-25)
1) ชุดดัชนีวัดความสอดคลองเชิงสัมบูรณ (Absolute
fit
indices)
ประกอบดวย คาไค-สแควร (Chi-Square Statistics: χ 2 ) คามาตรฐานรากที่สองของคาเฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อน (Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) และคารากที่สองของ
คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณคา (Root Mean Square Residual errer of
approximation: RMSEA) และคาดัชนีวัดระดับความสอดคลองของแบบจําลอง (Goodness of Fit
Index: GFI) ซึ่งในแตละคามีรายละเอียดดังนี้
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1.1) คาไค-สแควร (Chi-Square Statistics: χ 2 )เปนดัชนีที่ใชแพรหลาย
ในการตรวจสอบความสดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษโดยภาพรวม ถาคาไค-สแควรมีคา
นัยสําคัญอยูระหวาง .01-.05 แสดงวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือกลมกลืนกัน
นอกจากนั้นคาไค-สแควรยังขึ้นกับขนาดของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางยิ่งใหญ คาไค-สแควรจะยิ่ง
สูงมากจนอาจทําใหสรุปบผลไดไมถูกตอง ดังนั้นจึงแกไขโดยการพิจารณาคา χ 2 / df ซึ่งเปนดัชนี
ความสอดคลองในชุด Parsimony Fit Indices (สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และ
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน.2551: 21; อางอิงจาก Bollen.1989; Diamantopoulos; & Siguaw.2000)
1.2) ค า ม า ต ร ฐ า น ร า ก ที่ ส อ ง ข อ ง ค า เ ฉ ลี่ ย ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) เปนดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งถาคา SRMR เกิน 4.0 แสดงวาโมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ (Hair; & et al.2006: 748; สุวิมล ติรกาสุวิมล ติรกานันท.2553: 242-243) หรือคา
SRMR ควรมีคานอยกวา 0.05 จึงจะสรุปไดวาแบบจําลองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
(สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน.2551: 25)
1.3) ค า รากที่ ส องของค า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นกํ า ลั ง สองของ
การประมาณคา (Root Mean Square Residual errer of approximation: RMSEA) เปนการวัด
ความแตกตางตอหนวยขององศาความเปนอิสระ (Discrepancy Per Degrees of Freedom) โดย
ไดแมนโทโพลอส และซิกควอร เสนอวาคา RMSEA มีคาระหวาง 0.05-0.08 หมายถึง
โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล
ภิญโญภานุวัฒน.2551: 23; อางอิงจาก Bollen.1989; Diamantopoulos; & Siguaw.2000)
1.4) ดัชนีวัดระดับความสอดคลองของแบบจําลอง (Goodness of Fit
Index: GFI) เปนการวัดปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยโมเดล
ทั้งนี้โดยทั่วไปคา GFI มีคาระหวาง 0 ถึง 1 คา GFI ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป แสดงวาแบบจําลองมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Hair; & et al.2006: 747; สุวิมล ติรกานันท.2553: 247;
สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน.2551: 24)
2) ชุด Incremental Fit Indics ประกอบดวย คา NFI (Normal Fit Index)
คา CFI (Comparative Fit Index) และคา TLI หรือ คา NNFI (Tucker Lewis Index or Non
Normed Fit Index) ซึ่งในแตละคามีรายละเอียดดังนี้
2.1) คา NFI (Normal Fit Index) เปนดัชนี้ที่พัฒนาขึ้นโดย เบนทเลอร
และโบเนท ซึ่งคา NFI มีคาระหวาง 0 ถึง 1 คา NFI ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป แสดงวาแบบจําลองมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้คา NFI มีคาเขาใกล 1 จะบอกถึง ความสอดคลองของ
ขอมูลกับโมเดลมากขึ้นเทานั้น และถามีคาเทากับ 1 แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองโดยสมบูรณ
(Hair; & et al.2006: 749; สุวิมล ติรกานันท.2553: 246)
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2.2) คา CFI (Comparative Fit Index) เปนดัชนีที่ปรับปรุงมาจาก NFI
ของเบนทเลอร และโบเนท โดยคา CFI มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ความซับซอนของโมเดลไมมี
ผลตอดัชนีนี้ เมื่อดัชนี้นี้มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ และถาดัชนีนี้มีคาต่ํากวา 0.90 แสดงวาโมเดลไมมีความสอดคลอง (Hair; & et al.2006:
749; สุวิมล ติรกานันท.2553: 247)
2.3) คา TLI หรือ คา NNFI (Tucker Lewis Index or Non Normed Fit
Index)
เป น ดั ช นี ข องทั ค เคอร เลวิ ส โบเนท และเบนท เ ลอร ดั ช นี้ ตั ว นี้ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ
ลดป ญ หาเกี่ ย วกั บ ค า เฉลี่ ย ของการแจกแจงกลุ ม ตั ว อย า ง (Sampling
Distribution)
คา NNFI จะมีคาระหวาง 0 ถึง 1 เมื่อดัชนี้นี้มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป แสดงวาแบบจําลองมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และโมเดลจะมีความสอดคลองดีที่สุดเมื่อ NNFI มีคาเทากับ
1 (สุวิมล ติรกานันท.2553: 245-246; อางอิงจาก Bollen.1989)
3) ชุด Parsimony Fit Indices ประกอบดวย คาความสอดคลองที่ปรับแลว
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) คา PNFI (Parsimony Normed Fit Index) และคา
χ 2 / df

3.1) คาความสอดคลองที่ปรับแลว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) เปนคาที่คํานวณจากคา GFI แตจะพิจารณาถึงจํานวนตัวแปรที่วัดได และขนาดของกลุม
ตัวอยาง ทั้งนี้คา AGFI มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 และถาคา AGFI มีคาตั้งแต 0.90 ขึ้นไป
แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
3.2) คา PNFI (Parsimony Normed Fit Index) เปนคาที่แสดงถึงปริมาณ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร ว มที่ อ ธิ บ ายได ด ว ยโมเดลที่ ป รั บ แก ด ว ยความซั บ ซ อ น
ของโมเดล ซึ่งคา PNFI
ควรมีคาต่ํา คือ มีคาตั้งแต 0.50
ขึ้นไป สุภมาส อังศุโชติ;
สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน.2551: 24)
3.3) การพิจารณาคา χ 2 / df ซึ่งควรมีคาตั้งแต 2.00 ขึ้นไป แต ไมเกิน
5.00
(สุภมาส อังศุโชติ; สมถวิล วิจิตรวรรณา; และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน.2551: 21;
อางอิงจาก Bollen.1989; Diamantopoulos; & Siguaw.2000)
ดังนั้นผูวิจัยจึงใชเกณทในการตรวจสอบความสอดคลองระหวางแบบจําลองที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดตามตารางตอไปนี้
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ตาราง 5 สรุปเกณฑที่ใชในการตรวสอบความสอดคลอง
ดัชนีความสอดคลอง

เกณฑที่ใชตดั สินวา
แบบจําลองมีความกลมกลืน

1. Absolute fit indices
χ2

SRMR
RMSEA
GFI
2. Incremental fit indics
NFI
CFI
TLI (NNFI)
3. Parsimony Fit Indices
AGFI
PNFI
χ 2 / df

p ≥ .05
0 ≤ SRMR ≤ .05

.05 ≤ RMSEA ≤ .08
GFI ≥ .90
NFI ≥ .90

CFI ≥ .90
NNFI ≥ .90
AGFI ≥ .90

PNFI ≥ .50

χ 2 / df ≤ 5

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะและพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีความมุงหมายของการวิจัย เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ
ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะ
และพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.2 ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะ
และพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ระหว า งกลุ ม อาจารย ข า ราชการและกลุ ม อาจารย พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย
3.3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางกลุมขาราชการและกลุมอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัย

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
กําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการแปลผลดังนี้
n
หมายถึง
จํานวนคนในกลุม
M
หมายถึง
คาเฉลี่ย
SD
หมายถึง
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
%CV
หมายถึง
คาสัมประสิทธิ์การกระจาย
Min
หมายถึง
คาต่ําสุด
Max
หมายถึง
คาสูงสุด
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Sk
Ku
SE
TE
IE
DE
χ2
p
df
GFI
AGFI
RMSEA
SRMR
CN
CFI
*
Behave
useres
tearea
compet
learn
resea
concent
discip
victor
respon
selman
satis
contex
jobdis
fridsup
infor
emo

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คาความเบ (Skewness)
คาความโดง (Kurtosis)
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
อิทธิพลรวม
อิทธิพลทางออม
อิทธิพลทางตรง
คาสถิติไค-สแควร
คาความนาจะเปนทางสถิติ
องศาอิสระ
ดัชนีวัดความกลมกลืน
ดัชนีวัดความกลมกลืนปรับแกแลว
ดัชนีความกลมกลืนในการประมาณคาพารามิเตอร
ดัชนีรากมาตรฐานคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ
ดัชนีความพอเพียงของกลุมตัวอยาง
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
สมรรถนะของอาจารย
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
สมรรถนะดานการวิจัย
ความมีสติรูคิด
การมีวินัยในตนเอง
การมุงความสําเร็จ
การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง
ความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในงานดานบริบท
ความพึงพอใจในดานลักษณะงาน
การรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
การสนับสนุนดานอารมณ
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mater
หมายถึง
การสนับสนุนดานวัตถุ
unisup
หมายถึง
การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
policy
หมายถึง
การกําหนดนโยบาย
opor
หมายถึง
โอกาสกาวหนาและพัฒนา
accep
หมายถึง
การยอมรับ
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น กลุ ม อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 720 คน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ตาราง 6 จํานวนและรอยละของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
เปนกลุมตัวอยาง
ขอมูลสวนบุคคล

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระยะเวลาการทํางาน
2 – 5 ป
6-9 ป
10-14 ป

มากกวา 15 ป
รวม

พนักงาน
กลุมรวม
ขาราชการ
(n = 360)
(n = 360)
(n = 720)
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
143
217
360

39.70
60.30
100.00

141
219
360

39.20
60.80
100.00

284
436
720

39.40
60.60
100.00

28
35
77
220
360

7.80
9.70
21.40
61.10
100.00

160
101
75
24
360

44.40
28.10
20.80
6.70
100.00

188
136
152
244
720

26.10
18.90
21.10
33.90
100.00

7
245
108
360

1.90
68.10
30.00
100.00

17
273
70
360

4.70
75.80
19.40
100.00

24
518
178
720

3.30
71.90
24.70
100.00

197
139
24

54.70
38.60
6.70

341
17
2

94.70
4.70
.60

538
156
26

74.70
21.70
3.60

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
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ตาราง 6 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
ตําแหนงทางวิชาการ (ตอ)
รวม
การมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
จํานวนผลงานวิจัยที่เคยทํา
ไมเคยทําวิจัย
1-2 เรื่อง
3-5 เรื่อง
6-10 เรื่อง
มากกวา 10 เรื่อง
รวม
ลักษณะงานวิจัยที่เคยทํา
ทําคนเดียว
ทําเปนทีม

ขาราชการ
(n = 360)
จํานวน รอยละ

พนักงาน
(n = 360)
จํานวน รอยละ

กลุมรวม
(n = 720)
จํานวน รอยละ

360

100.00

360

100.00

720

100.00

181

50.27

134

37.22

315

43.75

(M=2.33)

(S.D.=2.36)

(M=2.02)

(S.D.=1.77)

(M=2.20)

(S.D.=2.13)

53

14.72

53

4.72

106

14.72

(M=2.69)

(S.D.=2.68)

(M=3.01)

(S.D.=4.05)

(M=2.85)

(S.D.=3.42)

23
137
108
63
29
360

6.40
38.10
30.00
17.50
8.10
100.00

44
165
108
30
13
360

12.20
45.80
30.00
8.30
3.60
100.00

67
302
216
93
42
720

9.30
41.90
30.00
12.90
5.80
100.0

255

70.83

224

62.22

479

66.52

(M=2.83)

(S.D.=2.80)

(M=2.12)

(S.D.=1.78)

(M=2.50)

(S.D.=2.40)

218

60.55

209

58.05

427

59.30

(M=3.33)

(S.D.=3.22)

(M=2.71)

(S.D.=2.60)

(M=3.02)

(S.D.=2.95)

59
64
60
51
25
57
44
360

16.39
17.78
16.67
14.17
6.94
15.83
12.22
100.00

35
38
66
59
50
61
51
360

9.72
10.56
18.33
16.39
13.89
16.94
14.17
100.00

94
102
126
110
75
118
95
720

13.06
14.17
17.50
15.28
10.42
16.39
13.19
100.00

มหาวิทยาลัยราขภัฎ

สวนดุสิต
สวนสุนันทา
พระนคร
บานสมเด็จ
ธนบุรี
วไลยองกรณ
จันทรเกษม
รวม
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ตาราง 6 พบวา ในกลุมรวมอาจารยสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลาวคือ
จํานวน 436 คน คิดเปนรอยละ 60.60 เปนเพศหญิง และจํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 39.40
เปนเพศชาย เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาการทํางาน พบวา เปนกลุมที่มีระยะเวลาการทํางานมากกวา
15 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 33.90 รองลงมาเปนกลุมที่มีระยะเวลาการ
ทํางานระหวาง 2-5 ป จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 26.10 สําหรับวุฒิการศึกษา พบวา มี
การศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 518 คน คิดเปนรอยละ 71.90 รองลงมามีระดับ
การศึกษาปริญญาเอก จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 24.70 สวนตําแหนงทางวิชาการ พบวา
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย จํ า นวน 538
คน คิ ด เป น ร อ ยละ 74.70
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 21.70 และรองศาสตราจารย จํานวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 3.60 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงผลการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพระดับชาติ พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีผลการวิจัยที่ไดรับการตีพิมพระดับชาติจํานวน 315 คน คิดเปนรอยละ 43.75
เฉลี่ยแลวตีพิมพคนละ 2.20 เรื่อง และผลการวิจัยที่ไดรับ การตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน 106
เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.92 เฉลี่ยแลวตีพิมพคนละ 2.85 เรื่อง และเมื่อพิจารณาถึงจํานวนผลงานวิจัย
ที่ทํา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานวิจัย 1 – 2 เรื่อง จํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 41.90
รองลงมาทํางานวิจัย 3-5 เรื่อง จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และสวนใหญเปนการทําวิจัย
แบบคนเดียว จํานวน 479 เรื่อง คิดเปนรอยละ 66.56 เฉลี่ยแลวทําวิจัยคนละ 2.50 เรื่อง และสวน
ใหญเปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จํานวน 126 คน คิดเปน รอยละ17.50
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมขาราชการ พบวา อาจารยสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
กลาวคือ จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 60.30 เปนเพศหญิง และจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ
39.70 เปนเพศชาย เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาการทํางาน พบวา เปนกลุมที่มีระยะเวลาการทํางาน
มากกวา
15 ปขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 61.10 รองลงมาเปนกลุมที่มี
ระยะเวลาการทํางานระหวาง 10-14 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 21.40 สําหรับวุฒิการศึกษา
พบวา มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 68.10 รองลงมามี
ระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 30.00 สวนตําแหนงทางวิชาการ
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญดํารงตําแหนงอาจารย จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 54.70 ผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 38.60 และรองศาสตราจารยจํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 6.70 ซึ่งมีผลการวิจัยที่ไดรับ การตีพิมพระดับชาติ จํานวน 181 เรื่อง คิดเปนรอยละ 50.27
เฉลี่ยแลวตีพิมพคนละ 2.33 เรื่อง และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน 53
เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.72 เฉลี่ยแลวตีพิมพคนละ 2.69 เรื่อง และเมื่อพิจารณาถึงจํานวนผลงานวิจัย
ที่ทํา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานวิจัย 1 – 2 เรื่อง จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 38.10
รองลงมาทํางานวิจัย 3-5 เรื่อง จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ30.00 และสวนใหญเปนการทําแบบ
คนเดียว จํานวน 255 คิดเปนรอยละ 70.83 เฉลี่ยแลวทําวิจัยคนละ 2.83 เรื่อง และสวนใหญเปน
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ17.78
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เมื่ อพิ จ ารณาเฉพาะกลุ ม พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย พบว า อาจารย สว นใหญ เ ปน เพศหญิ ง
มากกวาเพศชาย กลาวคือ จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 60.80 และจํานวน 141 คน คิดเปน
รอยละ 39.20 เปนเพศชาย เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาการทํางาน พบวา เปนกลุมที่มีระยะเวลาการ
ทํางานระหวาง 2- 5 ปมากที่สุด จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 44.40 รองลงมาเปนกลุมที่มี
ระยะเวลาการทํางานระหวาง 6-9 ป จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 28.10 สําหรับวุฒิการศึกษา
พบวา มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 75.80 รองลงมามี
ระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 19.40 สวนตําแหนงทางวิชาการ พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญดํารงตําแหนงอาจารย จํานวน 341 คน คิดเปนรอยละ 94.70
ผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.70 และรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 0.60 ซึ่งมีผลการวิจัยที่ไดรับ การตีพิมพระดับชาติจํานวน 134 เรื่อง คิดเปนรอยละ 37.22
เฉลี่ยแลวตีพิมพคนละ 2.02 เรื่อง และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพระดับนานาชาติ จํานวน
53 เรื่อง คิดเปนรอยละ 4.72 เฉลี่ยแลวตีพิมพคนละ 3.01 เรื่อง และเมื่อพิจารณาถึงจํานวน
ผลงานวิจัยที่ทํา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานวิจัย 1 – 2 เรื่อง จํานวน 165 คน คิดเปนรอย
ละ 45.80 รองลงมาทํางานวิจัย 3-5 เรื่อง จํานวน 108 เรื่อง คิดเปนรอยละ 30.00 และสวนใหญเปน
การทําแบบคนเดียว จํานวน 224 คิดเปนรอยละ 62.22 เฉลี่ยแลวทําวิจัยคนละ 2.12 เรื่อง และสวน
ใหญเปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ18.33
ตอนที่ 2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปร
การศึ ก ษาค า สถิ ติ พื้ น ฐานของตั ว แปรสั ง เกตที่ ทํ า การศึ ก ษาในแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธในกลุมรวม กลุมอาจารยขาราชการและกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ผูวิจัยได
ทําการศึกษาโดยการคํานวณคาเฉลี่ย (M) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละของ
สัมประสิทธิ์การกระจาย (%CV) คาความเบ (Sk) คาความโดง (Ku) คาสถิติทดสอบไค-สแควร (χ2)
และคา P-value ของสถิติทดสอบไค-สแควร (χ2) โดยผูวิจัยไดแปลงคาตัวแปรใหกลายเปนคา
คะแนนแบบปกติ (Normal Score) แลวทดสอบวาตัวแปรสังเกตที่ทําการศึกษาในแบบจําลอง
โครงสรางความสัมพันธมีการแจกแจงเปนแบบโคงปกติหรือไม โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของทั้งคาความเบและความโดง ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวาตัวแปรมีการ
แจกแจงเปนโคงปกติ ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงในตาราง 7 – 9 และการคํานวณคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาทั้งในกลุมรวม กลุมอาจารยขาราชการและกลุม
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย แสดงในตาราง 10 – 12

102
ตาราง 7 คาสถิติที่ใชตรวจสอบการแจกแจงแบบโคงปกติ (Normal Curve) ของตัวแปรสังเกตที่
ทําการศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมรวม (n=720)

ตัวแปร
การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
สมรรถนะดานการวิจัย
การมีวินัยในตนเอง
การมุงความสําเร็จ
การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง
ความพึงพอใจในงานดานบริบท
ความพึงพอใจในดานลักษณะงาน
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
การสนับสนุนดานอารมณ
การสนับสนุนดานวัตถุ
การกําหนดนโยบาย
โอกาสกาวหนาและพัฒนา
การยอมรับ

M

SD

%CV

Sk

Ku

3.79
4.00
4.73
4.16
4.68
4.68
4.84
4.24
4.20
4.49
3.70
4.24
3.94
4.14
4.13
4.00

1.05
1.06
0.76
1.05
0.85
0.86
0.87
1.16
0.89
0.80
1.04
1.00
1.17
1.08
1.06
1.18

27.78
26.73
16.18
25.23
18.23
18.44
18.05
27.36
21.19
17.82
28.10
23.56
29.65
26.06
25.86
29.44

-0.05
-0.18
-0.55
-0.37
-1.53
-1.46
-2.18
-1.21
-0.25
-0.39
-0.10
-0.49
-0.63
-0.28
-0.39
-0.74

-0.41
-0.83
-0.97
-1.01
-2.10
-2.54
-2.87
-2.60
-0.36
-0.80
-0.53
-1.22
-1.69
-0.91
-0.91
-1.76

Skewness &
Kurtosis
p - value
0.91
0.69
0.53
0.55
0.03*
0.01*
0.01*
0.01*
0.90
0.67
0.86
0.41
0.19
0.63
0.60
0.16

ตาราง 7 เมื่อทําการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุมรวม ผูวิจัยไดแปลง
คาตัวแปรใหกลายเปนคาคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แลวจึงนําไปทดสอบวาตัวแปรเหลานั้น
ในกลุมตัวอยางรวม มีการแจกแจงเปนโคงปกติหรือไม โดยการศึกษาจากคาเฉลี่ย (M) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คารอยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย (%CV) คาความเบ (Sk) คาความ
โดง (Ku) และพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของทั้งคาความเบและความโดง ถาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติแสดงวาตัวแปรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ผลการทดสอบปรากฏวาตัวแปรสังเกต
ที่ทําการศึกษา สวนใหญไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p – value ของ Skewness & Kurtosis มากกวา
.05) ซึ่งแสดงวา ตัวแปรสังเกตที่ทําการศึกษาสวนใหญมีการแจกแจงเปนโคงปกติ แตยังพบวาตัว
แปรสังเกต ไดแก การมีวินัยในตนเอง การมุงความสําเร็จ การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
และความมีสมรรถนะใน การจัดการตนเอง มีการแจกแจงไมเปนโคงปกติ (p – value ของ
Skewness & Kurtosis นอยกวา .05)
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ตาราง 8 คาสถิติที่ใชตรวจสอบการแจกแจงแบบโคงปกติ (Normal Curve) ของตัวแปรสังเกตที่
ทําการศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมอาจารยขาราชการ (n=360)

ตัวแปร
การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
สมรรถนะดานการวิจัย
การมีวินัยในตนเอง
การมุงความสําเร็จ
การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง
ความพึงพอใจในงานดานบริบท
ความพึงพอใจในดานลักษณะงาน
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
การสนับสนุนดานอารมณ
การสนับสนุนดานวัตถุ
การกําหนดนโยบาย
โอกาสกาวหนาและพัฒนา
การยอมรับ

M

SD

%CV

Sk

Ku

3.78
4.03
4.86
4.21
4.76
4.75
4.88
4.34
4.44
4.59
3.62
4.20
3.94
4.23
4.27
4.06

1.03
1.05
0.69
1.02
0.84
0.81
0.87
1.17
0.85
0.80
1.08
1.00
1.21
1.12
1.10
1.20

27.42
26.15
14.38
24.37
17.69
17.19
17.96
26.99
19.25
17.54
29.88
23.85
30.71
26.47
25.82
29.52

-0.05
-0.14
-0.47
-0.34
-1.30
-0.88
-1.63
-1.19
-0.26
-0.43
-0.05
-0.32
-0.52
-0.19
-0.45
-0.58

-0.18
-0.39
-0.92
-0.65
-2.02
-2.99
-2.41
-2.41
-0.42
-0.84
-0.27
-0.76
-1.21
-0.74
-0.80
-1.35

Skewness
& Kurtosis
p - value
0.98
0.91
0.58
0.76
0.05
0.01*
0.01*
0.02*
0.88
0.63
0.96
0.71
0.41
0.74
0.65
0.33

ตาราง 8 เมื่อทําการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุมอาจารยขาราชการ
ผูวิจัยไดแปลงคาตัวแปรใหกลายเปนคาคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แลวจึงนําไปทดสอบวา
ตัวแปรเหลานั้นในกลุมอาจารยขาราชการ มีการแจกแจงเปนโคงปกติหรือไม โดยการศึกษาจาก
คาเฉลี่ย (M) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คารอยละของสัมประสิทธิ์การกระจาย (%CV)
คาความเบ (Sk) คาความโดง (Ku) และพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของทั้งคา
ความเบและความโดง ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวาตัวแปรมีการแจกแจงเปนโคงปกติ ผลการ
ทดสอบปรากฏวาตัวแปรสังเกตที่ทําการศึกษาสวนใหญไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p – value ของ
Skewness & Kurtosis มากกวา .05) ซึ่งแสดงวาตัวแปรสังเกตที่ทําการศึกษาสวนใหญมีการแจก
แจงเปนโคงปกติ แตยังพบวาตัวแปรสังเกต ไดแก การมุงความสําเร็จ การยึดมั่นในหนาที่และความ
รับผิดชอบ และความมีสมรรถนะในการจัด การตนเอง มีการแจกแจงไมเปนโคงปกติ (p – value
ของ Skewness & Kurtosis นอยกวา .05)
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ตาราง 9 คาสถิติที่ใชตรวจสอบการแจกแจงแบบโคงปกติ (Normal Curve) ของตัวแปรสังเกตที่
ทําการศึกษาในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ กลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย (n=360)

ตัวแปร
การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
สมรรถนะดานการวิจัย
การมีวินัยในตนเอง
การมุงความสําเร็จ
การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง
ความพึงพอใจในงานดานบริบท
ความพึงพอใจในดานลักษณะงาน
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
การสนับสนุนดานอารมณ
การสนับสนุนดานวัตถุ
การกําหนดนโยบาย
โอกาสกาวหนาและพัฒนา
การยอมรับ

M

SD

%CV

Sk

Ku

3.79
3.96
4.60
4.10
4.60
4.61
4.80
4.13
3.97
4.38
3.78
4.28
3.95
4.05
3.99
3.94

1.06
1.08
0.80
1.07
0.85
0.90
0.87
1.13
0.86
0.78
0.99
0.99
1.13
1.03
1.01
1.15

28.18
27.29
17.55
26.08
18.64
19.61
18.12
27.52
21.74
17.79
26.21
23.27
28.60
25.46
25.41
29.31

-0.00
-0.12
-0.25
-0.18
-0.84
-0.98
-1.43
-0.53
-0.07
-0.11
-0.09
-0.36
-0.41
-0.19
-0.12
-0.46

-0.24
-0.61
-0.41
-0.61
-1.03
-1.38
-1.75
-1.19
0.01
-0.21
-0.33
-0.80
-1.00
-0.37
-0.30
-0.97

Skewness
& Kurtosis
p - value
0.97
0.82
0.88
0.81
0.41
0.23
0.07
0.42
0.99
0.97
0.94
0.67
0.555
0.91
0.94
0.55

ตาราง 9 เมื่ อทําการตรวจสอบการแจกแจงของตั ว แปรสั งเกตในกลุ มอาจารยพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ผูวิจัยไดแปลงคาตัวแปรใหกลายเปนคาคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แลวจึง
นําไปทดสอบวาตัวแปรเหลานั้นในกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย มีการแจกแจงเปนโคงปกติ
หรือไม โดยการศึกษาจากคาเฉลี่ย (M) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คารอยละของสัมประสิทธิ์
การกระจาย (%CV) คาความเบ (Sk) คาความโดง (Ku) และพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติของทั้ง คาความเบและความโดง ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวาตัวแปรมีการแจกแจง
เปนโคงปกติ ผล การทดสอบปรากฏวาตัวแปรสังเกตที่ทําการศึกษาทุกตัวแปรไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p – value ของ Skewness & Kurtosis มากกวา .05) ซึ่งแสดงวาตัวแปรสังเกตที่ทําการศึกษา
ทุกตัวแปรมีการแจกแจงเปนโคง ดังนั้นขอมูลที่นํามาศึกษาในครั้งนี้เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของ
การแจกแจงแบบโคงปกติ
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หลังจากที่ไดดําเนินการตรวจสอบการแจกแจงเปนโคงปกติของตัวแปรสังเกตที่ทําการศึกษา
ในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธในกลุมรวม กลุมอาจารยขาราชการ และกลุมอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัยแลว ผูวิจัยจึงไดทําการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชการตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship) ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในกลุมรวม กลุมอาจารย
ขาราชการ และกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
สังเกตที่ศึกษา รายละเอียดดังตาราง 10 – 12
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ตาราง 10 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาในกลุมรวม
ตัวแปรสังเกต
1.การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
2.การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
3.สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
4.สมรรถนะดานการวิจัย
5.การมีวินัยในตนเอง
6.การมุงความสําเร็จ
7.การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
8.ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง
9.ความพึงพอใจในงานดานบริบท
10.ความพึงพอใจในดานลักษณะงาน
11.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
12.การสนับสนุนดานอารมณ
13.การสนับสนุนดานวัตถุ
14.การกําหนดนโยบาย
15.โอกาสกาวหนาและพัฒนา
16.การยอมรับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1
.774**

1

.284

**

.368**

.539

**

**

.443**

.200

**

**

.552

**

.375**

.295

**

.549

**

**

.711**

.203

**

.571

**

**

**

.698**

1

**

.015

.055

**

.273

**

**

.081*

.358

**

**

**

.320**

.241

**

**

.224

**

.309**

.271

**

.255

**

**

.645**

.184

**

.209

**

**

.578

**

.714**

.168

**

.196

**

.464

**

**

.434**

.172

**

.202

**

.495

**

**

**

.755**

.204

**

.187

**

.446

**

**

**

**

-.153
.214

**

.193

**

.393

**

.208

**

.232

**

.178

**

.206

**

.234

**

.564
.262

**

.360

**

.260

**

-.154

**

.219

**

.203

**

.345

**

.219

**

.264

**

.146

**

.182

**

.231

1
1
.396
.307

*

-.046

.307

**

**

.380

**

.234

**

.287

**

.247

**

.201

**

.213

**

.167

**

.083

.264

**

.261

**

.264

**

.174

**

.177

**

.174

**

.217

**

.178

1
.659
.150

.287

**

.388

**

.206

**

.266

**

.198

**

.172

**

.177

**

.182

1

.207
.353

**

.173

**

.271

**

.166

**

.175

**

.156

**

.174

1
.190

-.126

.017
-.054
.054
.063
.006

1
1
.449
.297

**

.404

**

.484

**

.425

1
1
.501
.528

**

.445

1
.444
.361

1
.623

1
.627**

1

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 10 ผลการตรวจสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรสั ง เกตที่ ศึ ก ษา พบว า มี ทั้ ง
คาความสัมพันธเชิงบวก และคาความสัมพันธเชิงลบ มีคาสหสัมพันธระหวาง -.154 ถึง .774 โดยที่
ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั นธ ท างบวกมากที่ สุ ด ได แ ก การใช ผ ลการวิ จั ย ประกอบการจั ด การเรี ย นรู
กับ การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู (r. = .774, p < .01) รองลงมาคือ การกําหนด
นโยบาย กับ โอกาสกาวหนาและพัฒนา (r. = .755, p < .01) และ การสนับสนุนดานอารมณ กับ
การสนับสนุนดานวัตถุ (r. = .714, p < .01) ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางลบมากที่สุด ไดแก ความ
มีสมรรถนะในการจัด การตนเอง กับ การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู (r. = -.154,
p < .01) รองลงมาคือ ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง กับ การใชผลการวิจัยประกอบการ
จัดการเรียนรู (r. = -.153, p < .01) และ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร กับ ความมีสมรรถนะใน
การจัดการตนเอง (r. = -.126, p < .01)และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร ไคลน
(Kline. 2005: 56) กลาววาถาตัวแปรมีความสัมพันธกันสูงกวา .85 จะเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรง
(multicollinearity) ดังนั้นตัวแปรที่ใชในการศึกษานี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรไมเกิน
.85 จึงกลาวไดวาตัวแปรที่ศึกษาไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงเชิงพหุ
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ตาราง 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาในกลุมอาจารยขาราชการ
ตัวแปรสังเกต
1.การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
2.การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
3.สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
4.สมรรถนะดานการวิจัย
5.การมีวินัยในตนเอง
6.การมุงความสําเร็จ
7.การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
8.ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง
9.ความพึงพอใจในงานดานบริบท
10.ความพึงพอใจในดานลักษณะงาน
11.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
12.การสนับสนุนดานอารมณ
13.การสนับสนุนดานวัตถุ
14.การกําหนดนโยบาย
15.โอกาสกาวหนาและพัฒนา
16.การยอมรับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1
.752**

1

.188

**

.256**

.490

**

**

.306**

**

.509

**

.274**

.483

**

**

.685**

.527

**

**

**

.658**

.213

**

.044

**

*

.143**

.269

**

**

.232

**

**

.117*

.322

**

.298

**

**

**

.650**

.152

**

.067

-.085

.412

**

.310**

.236

**

**

*

.564

**

**

.669**

.430

**

**

.616

**

.747**

.529

**

.467

**

**

.526**

1

.648

**

.546

**

**

**

.769**

1

.474

**

.430

**

**

**

.669**

.097
.206

**
*

.128

**

-.143

.523
.159

**

.267

**

.185

**

-.141

**

1

.208

**

.148

**

.375

**

.208

**

.221

**

.168

**

.086

.098

.190

**

*

**

.159

**

.174

**

.137

**

.296

**

.177

**

.219

.130

**

.157

*

.124
.266

**

.240

**

.149

.088

1
.282
.219
.220

**

.209

**

.201

**

.164

**

.188

1
.646

.247

**

.254

**

.355

**

.186

**

.296

**

.168

1
.115

.099

1
.169
.306
.211

.018

.052

**

.091

**

.128

*

*

.095

.128

*

**

*

**

.145

.135
.179

.132

.111

.091

.197

.277

*

**

.177

1

.130

.136

.128

*

.066

1
1
.509
.283

**

.394

**

.517

**

.434

1
1
.570
.642

**

.510

1
.565
.407

.631

1

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 11 ผลการตรวจสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรสั ง เกตที่ ศึ ก ษา พบว า มี ทั้ ง
คาความสัมพันธเชิงบวก และคาความสัมพันธเชิงลบ มีคาสหสัมพันธระหวาง -.143 ถึง .769 โดยที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกมากที่สุดไดแก การกําหนดนโยบาย กับ โอกาสกาวหนาและพัฒนา
(r. = .769, p < .01) รองลงมาคือ การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู กับ การใช
กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู (r. = .752, p < .01) และการสนับสนุนดานอารมณ กับ
การสนับสนุนดานวัตถุ (r. = .747, p < .01) ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางลบมากที่สุด ไดแก ความ
มีสมรรถนะในการจัดการตนเอง กับ การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู (r. = -.143, p <
.01) รองลงมาคือ ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง กับ การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการ
เรียนรู (r. = -.141, p < .01) และ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร กับ ความมีสมรรถนะในการ
จัดการตนเอง (r. = -.085, p > .05) และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร ไคลน
(Kline. 2005: 56) กลาววาถาตัวแปรมีความสัมพันธกันสูงกวา .85 จะเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรง
(Multicollinearity) ดังนั้นตัวแปรที่ใชในการศึกษานี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรไมเกิน
.85 จึงกลาวไดวา ตัวแปรที่ศึกษาไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงเชิงพหุ
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ตาราง 12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ใชในการศึกษาในกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
ตัวแปรสังเกต
1.การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
2.การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
3.สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
4.สมรรถนะดานการวิจัย
5.การมีวินัยในตนเอง
6.การมุงความสําเร็จ
7.การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
8.ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง
11.ความพึงพอใจในงานดานบริบท
12.ความพึงพอใจในดานลักษณะงาน
13.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
14.การสนับสนุนดานอารมณ
15.การสนับสนุนดานวัตถุ
16.การกําหนดนโยบาย
17.โอกาสกาวหนาและพัฒนา
18.การยอมรับ

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

1
.796**

1

.373

**

.464**

.587

**

**

.555**

.302

**

**

.580

**

.466**

.376

**

.594

**

**

.732**

.278

**

.613

**

**

**

.670

.735**

1

**

.037

-.093

-.044

**

**

.289

**

**

-.004

1

.403

**

**

.076

.590**

.346

**

.313

**

.270

**

.235

**

.192

**

.224

**

**

-.165
.236

**

.242

**

.416

**

.208

**

.244

**

.191

**

.229

**

.312

**

.602
.358

**

.441

**

.332

1

**

-.060

**

.284

**

.409

**

.375

**

.329

**

.266

**

.281

**

.242

**

.228

**

-.173
.263

**

.266

**

.406

**

.263

**

.312

**

.206

**

.233

**

.304

1
.491
.389

-.146
.300

**

.305

**

.343

**

.189

**

.166

**

.166

**

.229

**

.208

1

.291

**

.406

**

.247

**

.247

**

.232

**

.247

**

.209

**

.229

1

.234
.396

**

.299

1

**

-.157

**

-.094

**

*

.337
.227

**

.302

**

.213

**

.217

-.133

-.052
-.036
-.069

1

.564

**

.339**

.487

**

**

.618**

.395

**

**

.538

**

.680**

.528

**

.480

**

**

.330**

.530

**

.469

**

**

**

.735**

.488

**

.477

**

**

**

.407
.320

**

.403

**

.428

**

.411

1
1
.438
.426

**

.383

1
.311
.312

1
.611

1
.580**

1

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 12 ผลการตรวจสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรสั ง เกตที่ ศึ ก ษา พบว า มี ทั้ ง
คาความสัมพันธเชิงบวก และคาความสัมพันธเชิงลบ มีคาสหสัมพันธระหวาง -.173 ถึง .796 โดยที่
ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกมากที่สุดไดแก การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู กับ
การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู (r. = .796, p < .01) รองลงมาคือ โอกาสกาวหนาและ
พัฒนา กับ การกําหนดนโยบาย (r. = .735, p < .01) และ การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ
กับ การมุงความสําเร็จ (r. = .735, p < .01) ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางลบมากที่สุด ไดแก ความมี
ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ต น เ อ ง กั บ ก า ร ใ ช ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู
(r. = -.173, p < .01) รองลงมาคือ ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง กับ การใชผลการวิจัย
ประกอบการจัดการเรียนรู (r. = -.165, p < .01) และ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร กับ ความมี
สมรรถนะในการจัดการตนเอง (r. = -.157, p < .01) และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของตัวแปร ไคลน (Kline. 2005: 56) กลาววา ถาตัวแปรมีความสัมพันธกันสูงกวา .85 จะเกิดปญหา
ภาวะรวมเสนตรง (multicollinearity) ดังนั้นตัวแปรที่ใชในการศึกษานี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรไมเกิน .85 จึงกลาวไดวาตัวแปรที่ศึกษาไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงเชิงพหุ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอเรียงตามวัตถุประสงคการวิจัย
โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่หนึ่ง ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
เหตุของสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ตามสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 1.1 – 1.10 สวนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุ
ของสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ระหวางกลุมอาจารย
ขาราชการกับกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 และ สวนที่ 3 ผล
การเปรียบเทียบผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
สมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ระหวางอาจารยขาราชการ
และอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3
3.1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุของสมรรถนะของ
อาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเสนหรือการวิเคราะหโมเดลลิสเรล
(Linear Structural Relationship Model: LISREL) เปนการตรวจสอบแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธเ ชิงเสนที่ ได พัฒนาขึ้นจากรากฐานทางทฤษฏี
วามี ความกลมกลืนกับ ขอมูล
เชิงประจักษหรือไม จากนั้นจึงทําการพิจารณาถึงขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในโครงสรางความสัมพันธ
เชิงเสน สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะหแบบจําลองสมมติฐาน ถาพบวาแบบจําลอง
ไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจะดําเนินการปรับแกแบบจําลองใหมีความกลมกลืน
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มากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากการรายงานคาดัชนีการปรับแก (Modification Index) และคํานึงถึง
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในเชิงแนวคิดและทฤษฏี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
ความเปน ไปได ใ นการอภิ ป รายผลการวิ จั ย จากการปรั บ แก แ บบจํ า ลองด ว ย ผลการวิ เ คราะห มี
รายละเอียดดังนี้
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษพบวา
คาดัชนีวัดความสอดคลองกลุม Absolute fit indices พบวา คาไค-สแควร (χ2) มีคาเทากับ
1007.20, df=123 (p= .00), SRMR = .079, RMSEA = 1.00, GFI = .87 ดัชนีวัดความสอดคลอง
กลุม Incremental fit indices พบวา NFI = .93, CFI = .94 และ TLI = .92 และดัชนีวัดความ
สอดคลองกลุม Parsimony Fit Indices พบวา AGFI = .81, PNFI = .74 และ χ2 / df = 8.188
เมื่อพิจารณาถึงคาดัชนีวัดความกลมกลืนเหลานี้กับเกณฑที่บงบอกวาแบบจําลองมีความกลมกลืน
กับขอมูล เชิงประจักษ ยับพบวา แบบจําลองตามสมมติฐานยังไมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ เพราะวา ดัชนีวัดความสอดคลองกลุม Absolute fit indices คาไค-สแควร (χ2) ยังคงมี
นัยสําคัญทางสถิติ SRMR ยังมากกวา .05 RMSEA ยังมากกวา .08 GFI ยังนอยกวา .90 และ
ดัชนีวัดความสอดคลองกลุม Parsimony Fit Indices พบวา AGFI ยังนอยกวา .90 และ χ2 / df
ยังมีคามากกวา 5
ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับแกแบบจําลองโดยการพิจารณาถึงความเปนไปไดในทางทฤษฏี
และการอภิปรายผล ประกอบกับการรายงานคาดัชนีการปรับแก (Modification Index) โดยไดทํา
การปรับแกเสนอิทธิพลในแบบจําลองโดยการลดเสนทางอิทธิพลลง รวมจํานวน 5
เสนทาง
ความสัมพันธ แตไมไดดําเนินการโดยการยอมใหความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตบางคูให
มีความสัมพันธ ไดแก
1. ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตความมีระบบระเบียบ (system) กับตัวแปรแฝง
ความมีสติรูคิด (concent)
2. ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตความสุขุมรอบคอบ (carful) กับตัวแปรแฝงความมี
สติรูคิด (concent)
3. ความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน
(fridsup) ที่สงผลทางตรง (direct Effect) ตอสมรรถนะของอาจารย (competn)
4. ความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (unisup)
ที่สงผลทางตรง (direct Effect) ตอสมรรถนะของอาจารย (competn)
5. ความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน (satis) ที่สงผลทางตรง (direct
Effect) ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน (behav)
และเพิ่มเสนทางอิทธิพล รวมจํานวน 2 เสนทางความสัมพันธไดแก
1.ความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน
(fridsup) ที่สงผลทางตรง (direct Effect) ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน (behave)

113
2.
ความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
(behave) ที่ สงผลทางตรง (direct Effect) ตอสมรรถนะของอาจารย (competn)
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองภายหลังการปรับแกแบบจําลองกับขอมูล
เชิงประจักษพบวาคาดัชนีวัดความสอดคลองกลุม Absolute fit indices พบวาคาไค-สแควร (χ2)
มีคาเทากับ 440.19, df=93 (p= .00), SRMR = .048, RMSEA = .072, GFI = .93 ดัชนีวัดความ
สอดคลองกลุม Incremental fit indices พบวา NFI = .97, CFI = .97 และ TLI = .97 และดัชนีวัด
ความสอดคลองกลุม Parsimony fit Indices พบวา AGFI = .90, PNFI = .75 และ χ2 / df = 4.73
เมื่อพิจารณาคาดัชนีเหลานี้กับเกณฑความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ
พบวา ดัชนีวัดความสอดคลองกลุม Absolute fit indices พบวา คาไค-สแควร (χ2) ถึงแมจะยัง
มีนัยสําคัญทางสถิติ แตคาสถิติดังกลาวขึ้นกับขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งหากกลุมตัวอยางยิ่งใหญ
คาไค-สแควรจะยิ่งสูงมากจนอาจทําใหสรุปผลไดไมถูกตอง ดั งนั้ นจึงแกไขโดยการพิจารณาคา
χ 2 / df ซึ่งเปนดัชนีความสอดคลองในชุด Parsimony Fit Indices เมื่อพิจารณาคา SRMR มีคา
นอยกวา .05 ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับได RMSEA มีคานอยกวา .08 ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับ
ได และ GFI มีคามากกวา .90 ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับได สวนดัชนีวัดความสอดคลองกลุม
Incremental fit indices พบวา NFI มีคามากกวา .90 ถือวามีคาเขาใกล 1 มาก อยูในระดับที่
ยอมรับได คา CFI มีคามากกวา .90 ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับได และคา TLI มีคาเขาใกล 1
มาก อยูในระดับที่ยอมรับได และดัชนี วัดความสอดคลองกลุม Parsimony Fit Indices พบวา
AGFI มีคามากกวา .90 ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับได คา PNFI มีคามากกวา .50 ถือวาอยูใน
ระดับที่ยอมรับได และคา χ2 / df มีคานอยกวา 5 ถือวาอยูในระดับที่ยอมรับได จากคาดัชนี
ดังกลาว จึงสรุปไดวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ เชิงเหตุของสมรรถนะของอาจารยและ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่ปรับแก มี ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และ
การประมาณคาขนาดอิทธิพลในแบบจําลองดังกลาวเปนที่ยอมรับไดตามกลุม Absolute fit indices,
Incremental fit indices และ Parsimony fit Indices ผล การวิเคราะหดังภาพประกอบ 17 และ
ตาราง 13
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นโยบาย

ไดรับการยอมรับ

ไดรับโอกาสกาวหนาและ
พัฒนา

.83*

.89*

.73*

การรับรูการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
บริบท

.61*

.75*
.88*

วัสด

.14*

.78*

การมีวินัยใน
ตนเอง
การมุง
ความสําเร็จ
การยึดมั่นใน
หนาที่รับผิดชอบ

การรับรูการ
สนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน
รวมงาน

.77*

.26*

.11*

.85*
.80*

พฤติกรรม
การจัด
การเรียนรู
แบบวิจัย
เปนฐาน

.18*
.39*

.66*
ความมีสติ
รูคิด

.70*

.81*
.94*

.41*

สมรรถนะ
ของอาจารย

.83*

ลักษณะงาน

ความพึง
พอใจใน
งาน

ขอมูลขาวสาร
อารมณ

.83*

.65*

การวิจัย

การจัดการเรียนรู

.72*

ความมีสมรรถนะ
ในการจัดการ
ตนเอง

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตัวเลขในแบบจําลองแสดงเปนคะแนนมาตรฐาน (Standardize Score)
ภาพประกอบ 17 ผลการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางที่ปรับแกในกลุมรวม

ใชผลการวิจัย
ประกอบ
การสอน
สอนโดยใช
กระบวนการวิจัย
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ตาราง 13 คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวมของ
แบบจําลองปรับแก
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปร
ตาม
การจัด
การเรียนรู
แบบวิจัย
เปนฐาน

R2

ความ สมรรถนะ
ของ
สัมพันธ
อาจารย

.36

DE
IE

.39*
.07*

การจัด
การเรียนรู
แบบวิจัย
เปนฐาน

.19*

ความพึง
พอใจใน
งาน

.05*

ความมี
สติ
รูคิด

.32*

การรับรูการ การรับรูการ
สนับสนุนทาง สนับสนุนจาก
สังคมจาก
มหาวิทยาลัย
เพื่อนรวมงาน

.18*
.04*

TE
.46*
.19*
.05*
.32*
.22*
.41*
.11*
.66*
DE
สมรรถนะ
ของ
.69
IE
.19*
.08*
.02*
.16*
.11*
อาจารย
TE
.19*
.49*
.14*
.82*
.11*
.26*
.14*
DE
ความพึง
พอใจใน
.67
IE
งาน
TE
.26*
.14*
χ2 = 440.19, df=93 (p= .00), SRMR = .048, RMSEA = .072, GFI = .93, NFI = .97,
CFI = .97, TLI = .97, AGFI = .90, PNFI = .75, χ2 / 2 = 4.73
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

จากภาพประกอบ 17 และตาราง 13 อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผล
รายละเอียดดังนี้
1. อิทธิพลของตัวแปรสมรรถนะของอาจารย ความพึงพอใจในงาน ความมีสติรูคิด
การรับรู การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และ
พฤติกรรม การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่มีตอตัวแปรพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐาน
จากภาพประกอบ 17
และตาราง 13
พบวา ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลรวม
(Total Effect) ตอตัวแปรพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มากที่สุด คือ สมรรถนะของ
อาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .46 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ
ความมีสติรูคิด การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน ความพึงพอใจในงาน และการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .32, .22, .19, .05 และ .03 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ โดย

.03*
.03*
.08*
.08*
.61*
.61*
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ตัวแปรมีอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ตอการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานมากที่สุด คือ
สมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .39 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รองลงมาคือ การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน มีอิทธิพลทางตรง (Direct Effect)
ตอการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางออม (Indirect Effect) ตอการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .04 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจในงาน ความมี
สติรูคิด และการรับรูการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปน
ฐาน มีอิทธิพลทางออม (Indirect Effect) ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .05, .32, .03 และ .19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และตัวแปร
เชิงสาเหตุดังกลาว สามารถรวมกันอธิบาย ความแปรปรวนของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐานไดรอยละ 36
กลาวไดวาในดานของสมรรถนะของอาจารย หากอาจารยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสมรรถนะในดานการจัดการเรียนรู (คาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ .70) สมรรถนะดานการวิจัย (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .65) มากเทาใดยอมสงผลทํา
ใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานทั้งในดานการใชผลการวิจัยประกอบการจัดการ
เรียนรูและการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรูมากขึ้นเทานั้น ในดานการรับรูการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน พบวา หากอาจารยไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานใน
ดานการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .75) ดานการสนับสนุนดาน
อารมณ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .88) ดานการสนับสนุนดานวัตถุ (คาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ .78) มากเทาใดยอมสงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานทั้งในดาน
การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรูและการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรูมากขึ้น
เทานั้น และยังพบวาการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานสงผลทางออม (Indirect
Effect) ผานความพึงพอใจ ในงาน และสมรรถนะของอาจารย กลาวคือ การรับรูการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนรวมงานสงผลทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน และสมรรถนะของอาจารยแลว
ตัวแปรทั้งสองยังชวยสงผลใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ซึ่งในดานความ
พึงพอใจในงาน พบวา สงผลทางออม(Indirect Effect) ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยผาน
สมรรถนะของอาจารย แสดงว า หากอาจารย มี ค วามพึ ง พอใจในงานด า นบริ บ ท (ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบ เทากับ .88) และมีความพึงพอใจในดานลักษณะงาน (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ
.77)
จะสงผลทําใหเกิดสมรรถนะของอาจารย และสมรรถนะของอาจารยก็จะชวยสงผลใหเกิด
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย สวนในดาน ความมีสติรูคิด พบวา สงผลทางออม (Indirect
Effect) ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของ
อาจารย แสดงวา หากอาจารยมีสติรูคิ ดในดานการมีวินัยในตนเอง (คาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ .83) ดานการมุงความสําเร็จ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .85) ดานการยึดมั่นใน
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หนาที่และความรับผิดชอบ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .80) และดานความมีสมรรถนะในการ
จัดการตนเอง (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .72)
สงผลใหเกิด ความพึงพอใจในงานและ
สมรรถนะของอาจารย และตัวแปรทั้งสองชวยสงผลใหเกิดพฤติกรรม การจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เป น ฐาน อี ก ทั้ ง ในด า นการรั บ รูก ารสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย พบว า ส ง ผลทางอ อม (Indirect
Effect) ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะ
ของอาจารย แสดงวาหาอาจารยมีการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยดานการกําหนดนโยบาย
(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .83)
ดานการไดรับโอกาสกาวหนาและพัฒนา (คาน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ .89) และดานการยอมรับ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .73) สงผลใหเกิด
ความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย และตัวแปรทั้งสองชวยสงผลทําใหเกิดพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัย และยังพบวาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานยังสงผล
ทางออมตอตัวเอง อธิบายไดวา หากอาจารยมีพฤติกรรมการจัดกาเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานก็จะ
สงผลทําใหอาจารยเกิดสมรรถนะของอาจารยเพิ่มขึ้น และสมรรถนะของอาจารยก็จะชวงสงผลทําให
เกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานอีกอีกครั้งหนึ่งได
2. อิทธิพลของตัวแปรพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ความพึงพอใจในงาน
ความมี ส ติ รู คิ ด การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อ นร ว มงาน การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัย และสมรรถนะของอาจารย ที่มีตอตัวแปรสมรรถนะของอาจารย
จากภาพประกอบ 17 และตาราง 13 พบวาตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลรวม (Total Effect)
ตอตัวแปรสมรรถนะของอาจารย มากที่สุด คือ ความมีสติรูคิด มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .82
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
สมรรถนะของอาจารย ความพึงพอใจในงาน การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
และ การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .49, .19, .14, .11
และ .08 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ โดยตัวแปรมีอิทธิพลทางตรง (Direct
Effect) ตอสมรรถนะของอาจารยมากที่สุด คือ ความมีสติรูคิด มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .66
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางออม(Indirect Effect) ผานความพึงพอใจใน
งาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .16 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รองลงมาคือ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ตอสมรรถนะของ
อาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .41 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพล
ทางออม (Indirect Effect) ตอตัวเอง มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .08 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ตอสมรรถนะของอาจารย
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .11 อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางออม
(Indirect Effect) ผานพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ
.02 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ยังพบวา สมรรถนะของอาจารย การรับรูการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน การรับรู การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีอิทธทางออม

118
(Indirect Effect) ตอสมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .19, .11 และ .08 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ และตัวแปรเชิงสาเหตุดังกลาว สามารถรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของสมรรถนะของอาจารยไดรอยละ 69
กลาวไดวาในดานของความมีสติรูคิด พบวา หากอาจารยมีสติรูคิดในดานดานการมีวินัยใน
ตนเอง (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .83) ดานการมุงความสําเร็จ (คาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ .85) ดานการยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .80) และ
ดาน ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .72) มากเทาใดยอม
สงผลให สมรรถนะของอาจารยเกิดมากขึ้นเทานั้น และยังสงผลทางออมผานความพึงพอใจในงาน
กลาวคือ ความมีสติรูคิดสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานชวยสงผลให
เกิดสมรรถนะของอาจารย สวนในดานพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน พบวา หาก
อาจารยมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานดานการใชผลการวิจัยประกอบการจัดการ
เรียนรู (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .81) และดานการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .94) มากเทาใดยอมสงผลใหเกิดสมรรถนะของอาจารยมากขึ้น
เทานั้น ทั้งนี้ในดาน ความพึงพอใจในงาน พบวา หากอาจารยมีความพึงพอใจในงานดานบริบท
(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .88)
และมีความพึงพอใจในดานลักษณะงาน (คาน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ .77) มากเทาใด ยอมสงผลใหเกิดสมรรถนะของอาจารยมากเทานั้น และยัง
สงผลทางออมผานพฤติกรรมการจัด การเรียนรูเปนฐาน กลาวคือ ความพึงพอใจในงานสงผลให
เกิดสมรรถนะของอาจารย ซึ่งสมรรถนะของอาจารยยังสงผลตอไปยังพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน และพฤติกรรมการจัด การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานสงผลใหเกิดสมรรถนะของ
อาจารย อีกทั้งในดานการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน พบวา สงผลทางออมผาน
ความพึงพอใจในงาน แสดงวา หากอาจารยไดรับ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานในดาน
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .75)
ดานการสนับสนุนดาน
อารมณ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .88) ดานการสนับสนุนดานวัตถุ (คาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ .78) สงผลใหเกิดความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานชวยสงผลใหเกิดสมรรถนะ
ของอาจารย และในดานการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย พบวา สงผลทางออมผานความพึง
พอใจในงาน แสดงวาหากอาจารยมีการรับรู การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดานการกําหนด
นโยบาย (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .83)
ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนา (คาน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ .89) และดานการยอมรับ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .73) สงผลใหเกิด
ความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในงานชวยสงผลใหเกิดสมรรถนะของอาจารย และยัง
พบวาสมรรถนะของอาจารยยังสงผลทางออมตอตัวเอง อธิบายไดวา หากอาจารยมีสมรรถนะของ
อาจารยก็จะส ง ผลทํา ให อาจารยเ กิ ดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปน ฐานเพิ่มขึ้น และ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานจะชวยสงผลทําใหเกิดสมรรถนะของอาจารยเพิ่มขึ้นอีก
ครั้งหนึ่งได

119
3. อิทธิพลของตัวแปรความมีสติรูคิด การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
และการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ที่มีตอตัวแปรความพึงพอใจในงาน
จากภาพประกอบ 17 และตาราง 13 พบวาตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลรวม (Total
Effect) ตอตัวแปรความพึงพอใจในงานมากที่สุด คือ การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .61 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ความมีสติรูคิด
และการรับรู การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .26 และ .14
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ โดยตัวแปรมีอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ตอ
ความพึงพอใจในงานมากที่สุด คือ การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .61 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ความมีสติรูคิด และการรับรูการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .26 และ .14 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ
กลาวไดวาในดานการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย พบวา หากอาจารยมีการรับรู
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยดานการกําหนดนโยบาย (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .83) ดาน
โอกาสกาวหนาและพัฒนา (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .89) และดานการยอมรับ (คาน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ .73) มากเทาใดยอมสงผลทําใหเกิดความพึงพอในในงานมากขึ้นเทานั้น สวน
ในดานความมีสติรูคิด พบวา หากอาจารยมีสติรูคิดในดานดานการมีวินัยในตนเอง (คาน้ําหนัก
องคประกอบ เทากับ .83) ดานการมุงความสําเร็จ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .85) ดานการ
ยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .80) และความมีสมรรถนะใน
การจัดการตนเอง (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .72) มากเทาใดยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานมากขึ้นเทานั้น และในดานการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน พบวา หาก
อาจารยไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานในดานการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
(คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .75) ดานการสนับสนุนดานอารมณ (คาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ .88) ดานการสนับสนุนดานวัตถุ (คาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ .78) มากเทาใดยอมสงผล
ใหเกิดความพึงพอใจในงานมากขึ้นเทานั้น
จากอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลตอตัวแปรผล ดังภาพประกอบ17 และตาราง 13
ผูวิจัยจึงสรุปผลการวิเคราะหตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 – 1.10 ดังนี้
1. แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุของสมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
1.1 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ สมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลทางตรง
ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน” ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .39 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.1
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1.2 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอ
ความพึงพอใจในงาน ” ผลการวิจัยพบวา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .26 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.2
1.3 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางออมตอสมรรถนะของอาจารยผานความพึงพอใจในงาน ” ผลการวิจัยพบวา ความมีสติรูคิดมี
อิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .66 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ
.16 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่
1.3
1.4 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย”
ผลการวิจัยพบวา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .32 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1.4
1.5 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรง
ตอสมรรถนะของอาจารย ” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะ
ของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .11 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย
ดังกลาวจึงสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1.5
1.6 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานสมรรถนะของอาจารย” ผลการวิจัยพบวา
ความพึ ง พอใจในงานมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานผ า น
สมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.6
1.7 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมี
อิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอสมรรถนะอาจารยผานความพึงพอใจในงาน” ผลการวิจัย
พบวา การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไมไดมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะอาจารย แตมี
อิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .08 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.7 บางสวน
1.8 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงาน และ
สมรรถนะของอาจารย” ผลการวิจัยพบวา การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางออม
ต อ พฤติกรรมการจั ด การเรี ยนรูแ บบวิจัย เปน ฐานผา นความพึ งพอใจในงาน และสมรรถนะของ
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อาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .03 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย
ดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.8
1.9 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมตอสมรรถนะของอาจารยผานความพึงพอใจใน
งาน” ผลการวิจัยพบวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานไมไดมีอิทธิพลทางตรงตอ
สมรรถนะของอาจารย แตมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .11 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 1.9 บางสวน
1.10 จากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดวา “ การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ผานความพึงพอใจ
ในงาน และสมรรถนะของอาจารย “ ผลการวิจัยพบวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
รวมงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ผานความพึงพอใจใน
งานและสมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .04 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.10
นอกจากนี้ในแบบจําลองภายหลังการปรับแกดังกลาว ยังพบผลการวิเคราะหขอมูล
ที่นาสนใจนอกเหนือไปจากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไวคือ
1.11 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะ
ของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .41 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.12 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .18 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
1.13 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานมีอิทธิพลทางออมตอตัวเองผาน
สมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.14 สมรรถนะของอาจารย มีอิทธิพลทางออมตอตัวเองผานพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3.2 ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะ
ของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยขาราชการและ
อาจารย พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
ผูวิจัยไดดําเนินการเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะ
ของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ระหวางกลุมอาจารยขาราชการและ
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กลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยดําเนินการเปรียบเทียบ 5 ขั้นตอน ไดแก (1) รูปแบบความสัมพันเหมือนกันและไมมีการกําหนด
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลในแบบจําลองเทากันระหวางกลุม
(2) ขั้นที่ 1 เพิ่ม เงื่อนไขใหน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปรสังเกตภายนอกบนตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในแบบจําลองเทากัน (3) ขั้นที่ 2
เพิ่มเงื่อนไขใหน้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตในบนตัวแปรแฝงภายใน ทุกตัวในแบบจําลอง
เทากัน (4) ขั้นที่ 3 เพิ่มเงื่อนไขใหคาอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่สงผลตอตัวแปรแฝงภายใน
ทุกตัวในแบบจําลองเทากัน (5) ขั้นที่ 4 เพิ่มเงื่อนไขใหคาอิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่สงผลตอ
ตัวแปรแฝงภายในทุกตัว ในแบบจําลองเทากัน
ตาราง 14 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ ระหวางกลุม
อาจารยขาราชการ และกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย

เงื่อนไข
ขั้นที่ 1: รูปแบบ
ความสัมพันเหมือนกัน
และไมมีการกําหนด
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลใน
แบบจําลองเทากัน
ระหวางกลุม
ขั้นที่ 2: ขั้นที่ 1 เพิ่ม
เงื่อนไขใหน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปร
สังเกตภายนอกบนตัว
แปรแฝงภายนอกทุกตัว
ในแบบจําลองเทากัน
ขั้นที่ 3: ขั้นที่ 2 เพิ่ม
เงื่อนไขใหน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปร
สังเกตในบนตัวแปรแฝง
ภายใน ทุกตัวใน
แบบจําลองเทากัน

χ2

df

p

เงื่อนไขความไมแปรเปลีย่ น
RMSEA χ2 / df
df
χ2
p
(ผลตาง) (ผลตาง)

582.35 187 <.01

.077

3.11

-

-

-

596.08 194 <.01

.076

3.07

13.73

7

(ขั้น2 – ขั้น1)

(ขั้น2 – ขั้น1)

.06

597.02 197 <.01

.075

3.03

.93

3

(ขั้น3 – ขั้น2)

(ขั้น3 – ขั้น2)

.82
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ตาราง 14 (ตอ)
เงื่อนไข
χ2
ขั้นที่ 4: ขั้นที่ 3 เพิ่ม
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลของ
ตัวแปรแฝงภายนอกที่
สงผลตอตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัวใน
แบบจําลองเทากัน
ขั้นที่ 5: ขั้นที่ 4 เพิ่ม
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลของ
ตัวแปรแฝงภายในที่
สงผลตอตัวแปรแฝง
ภายในทุกตัวใน
แบบจําลองเทากัน
ขั้นที่ 5.1: ขั้นที่ 4
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลของ
สมรรถนะของอาจารยที่
สงผลตอพฤติกรรมการ
สอนแบบวิจัยเปนฐาน
เทากัน
ขั้นที่ 5.2: ขั้นที่ 4 เพิ่ม
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลของ
พฤติกรรมการสอนแบบ
วิจัยเปนฐานที่สงผลตอ
สมรรถนะของอาจารย
เทากัน
ขั้นที่ 5.3: ขั้นที่ 4 เพิ่ม
เงื่อนไขใหคาอิทธิพลของ
ความพึงพอใจในงานที่
สงผลตอสมรรถนะของ
อาจารยเทากัน

df

p

เงื่อนไขความไมแปรเปลีย่ น
RMSEA χ2 / df
df
χ2
p
(ผลตาง) (ผลตาง)

600.87 202 <.01

.074

2.97

618.21 205 <.01

.075

3.01

611.03 203 <.01

.075

3.01

602.06 203 <.01

.074

2.96

601.18 203 <.01

.074

2.96

3.85

5

(ขั้น4 – ขั้น3)

(ขั้น4 – ขั้น3)

17.34

3

(ขั้น5 – ขั้น4)

(ขั้น5 – ขั้น4)

10.16

1

(ขั้น5.1 – ขั้น4)

(ขั้น5.1 – ขั้น4)

1.18

1

(ขั้น5.2 – ขั้น4)

(ขั้น5.2 – ขั้น4)

.30

1

(ขั้น5.3 – ขั้น4)

(ขั้น5.3 – ขั้น4)

.57

<.01

<.01

.28

.58
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ตาราง 14 แสดงผลการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความไม แ ปรเปลี่ ย นของแบบจํ า ลอง
โครงสรางความสัมพันธ ระหวางกลุมอาจารยขาราชการ และกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
พบวาในขั้นที่หนึ่ง คือการวิเคราะหโดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขใหแบบจําลองของทั้งสองกลุมมีความ
เทากัน พบวา ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกดัชนีบงบอกวา แบบจําลองที่วิเคราะหในขั้นตอนนี้มี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแสดงวาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลอง
ของทั้ ง สองกลุ ม เหมื อ นกั น แต อ าจแตกต า งกั น ที่ ข นาดความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปร จึ ง ต อ ง
ดําเนินการทดสอบในขั้นตอนตอไป
ขั้นที่สอง คือ การวิเคราะหเพื่อทดสอบวาน้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตของตัวแปร
แฝงภายนอกทุกตัวในแบบจําลองระหวางกลุมอาจารยขาราชการ และกลุมอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทากันหรือไม โดยใชแบบจําลองในขั้นที่หนึ่งและกําหนดเงื่อนไขเพิ่มใหคาน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงภายนอกทุกตัวในแบบจําลองทั้งสองกลุมเทากัน ผลการ
ทดสอบพิจารณาจากผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลอง ทั้งสองที่ระดับองศาอิสระ เทากับผลตาง
ของระดับองศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง ถามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา คาน้ําหนัก
องคประกอบอยางนอย 1 คา แตกตางกันระหวางกลุม โดยผลการทดสอบพบวา ผลตางคาไคสแควรระหวางแบบจําลองขั้นที่สองกับขั้นที่หนึ่ง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2diff = 13.73, dfdiff = 7)
แสดงวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงภายนอก ในแบบจําลองระหวางกลุม
ขาราชการและกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยเทากัน
ขั้นที่สาม คือ การวิเคราะหเพื่อทดสอบวาน้ําหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตของตัวแปร
แฝงภายในทุกตัวในแบบจําลองระหวางกลุมอาจารยขาราชการ
และกลุมอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทากันหรือไม โดยใชแบบจําลองในขั้นที่สองและกําหนดเงื่อนไขเพิ่มใหคาน้ําหนัก
องคประกอบตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจําลองทั้งสองกลุมเทากัน ผลการ
ทดสอบพิจารณาจากผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองทั้งสองที่ระดับองศาอิสระ เทากับผลตาง
ของระดับองศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง ถามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา คาน้ําหนัก
องคประกอบอยางนอย 1 คา แตกตางกันระหวางกลุม โดยผลการทดสอบพบวา ผลตางคาไคสแควรระหวางแบบจําลองขั้นที่สามกับขั้นที่สอง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2diff = .93, dfdiff = 3)
แสดงวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงภายใน ในแบบจําลองระหวางกลุม
ขาราชการและกลุมพนักงานมหาวิทยาลัยเทากัน
ขั้นที่สี่ คือ การวิเคราะหเพื่อทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่
สงผลตอตัวแปรแฝงภายในทุกตัวในแบบจําลองระหวางกลุมอาจารยขาราชการ และกลุมอาจารย
พนักงาน มหาวิทยาลัยเทากันหรือไม โดยใชแบบจําลองในขั้นที่สามและกําหนดเงื่อนไขเพิ่มใหคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่สงผลตอตัวแปรแฝงภายใน ในแบบจําลองทั้งสองกลุม
เทากัน ผล การทดสอบพิจารณาจากผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองทั้งสองที่ระดับองศาอิสระ
เทากับผลตางของระดับองศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง ถามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
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วา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายนอกที่สงผลตอตัวแปรแฝงภายใน อยางนอย 1 คา
แตกตางกันระหวางกลุม โดยผลการทดสอบพบวา ผลตางคาไคสแควรระหวางแบบจําลองขั้นที่สี่กับ
ขั้นที่สาม ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2diff = 3.85, dfdiff = 5) แสดงวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงภายนอกที่สงผลตอตัวแปรแฝงภายใน ในแบบจําลองระหวางกลุมขาราชการและกลุมพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทากัน
ขั้นที่ 5 คือ การวิเคราะหเพื่อทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่
สงผลตอตัวแปรแฝงภายใน ทุกตัวในแบบจําลองระหวางกลุมอาจารยขาราชการและกลุมอาจารย
พนักงานมหาวิ ทยาลัยเท ากันหรือไม โดยใชแบบจําลองในขั้นที่สี่และกําหนดเงื่อนไขเพิ่มใหคา
อิทธิพลของ ตัวแปรแฝงภายในที่สงผลตอตัวแปรแฝงภายใน ในแบบจําลองของทั้งสองกลุมเทากัน
ผลการทดสอบพิจารณาจากผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองทั้งสองที่ระดับองศาอิสระ เทากับ
ผลตางของระดับองศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง ถามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงภายในที่สงผลตอตัวแปรแฝงภายใน อยางนอย 1 คา แตกตาง
กันระหวางกลุม ผล การทดสอบพบวา ผลตางคาไคสแควรระหวางแบบจําลองทั้งสอง มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (χ2diff = 17.34, dfdiff = 3) แสดงวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง
ภายในที่สงผลตอตัวแปรแฝงภายใน อยางนอย 1 คา ในแบบจําลองแตกตางกันระหวางกลุม ดังนั้น
จึงทําการวิเคราะหเพื่อคนหาวามี คาอิทธิพลใดบางที่แตกตางกันระหวางกลุม ซึ่งก็คือการวิเคราะห
ในขั้น 5.1 – 5.3
ขั้นที่ 5.1 คือ การวิเคราะหเพื่อทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของสมรรถนะของ
อาจารยที่สงผลตอพฤติกรรมการสอนแบบวิจัยเปนฐาน ในแบบจําลองแตกตางกันระหวางกลุม
หรือไม โดยใชแบบจําลองในขั้นที่สี่และกําหนดเงื่อนไขเพิ่มใหคาอิทธิพลของสมรรถนะของอาจารยที่
สงผลตอพฤติกรรมการสอนแบบวิจัยเปนฐาน ในแบบจําลองของทั้งสองกลุมเทากัน ผลการทดสอบ
พิจารณาจากผลตางไค-สแควรระหวางแบบจําลองขั้นที่สี่กับขั้นที่หาจุดหนึ่ง ที่ระดับองศาอิสระ
เทากับผลตางของระดับองศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง ถามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
วา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ทดสอบแตกตางกันระหวางกลุม ผลการทดสอบพบวา ผลตางคาไคส
แควรระหวางแบบจําลองทั้งสองมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2diff = 10.16, dfdiff = 1) แสดงวาคา
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิท ธิ พ ลของสมรรถนะของอาจารย ที่ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมการสอนแบบวิ จัย เป น ฐาน
ระหวางกลุมอาจารยขาราชการและกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยแตกตางกัน
ขั้นที่ 5.2 คือ การวิเคราะหเพื่อทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของพฤติกรรมการ
สอนแบบวิจัยเป นฐานที่ส งผลตอสมรรถนะของอาจารย ในแบบจําลองแตกตางกันระหวางกลุม
หรือไม โดยใชแบบจําลองในขั้นที่สี่และกําหนดเงื่อนไขเพิ่มใหคาอิทธิพลของพฤติกรรมการสอนแบบ
วิจัยเปนฐานที่สงผลตอสมรรถนะของอาจารย ในแบบจําลองของทั้งสองกลุมเทากัน ผลการทดสอบ
พิจารณาจากผลต างไค-สแควรระหวางแบบจําลองขั้นที่สี่กั บขั้นที่หาจุดสอง ที่ระดั บองศาอิสระ
เทากับผลตางของระดับองศาอิสระของแบบจําลองทั้งสอง ถามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
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วา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ทดสอบแตกตางกันระหวางกลุม ผลการทดสอบพบวา ผลตางคาไคสแควรระหวางแบบจําลองทั้งสองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2diff = 1.18, dfdiff = 1) แสดงวาคา
สัม ประสิ ท ธิ์ อิท ธิพ ลของพฤติก รรมการสอนแบบวิจั ย เป น ฐานที่ สง ผลต อ สมรรถนะของอาจารย
ระหวางกลุมอาจารยขาราชการและกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเทากัน
ขั้นที่ 5.3 คือ การวิเคราะหเพื่อทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความพึงพอใจ
ในงานที่ ส ง ผลต อ สมรรถนะของอาจารย ในแบบจํ า ลองแตกต า งกั น ระหว า งกลุ ม หรื อ ไม โ ดยใช
แบบจําลอง ในขั้นที่สี่และกําหนดเงื่อนไขเพิ่มใหคาอิทธิพลของความพึงพอใจในงานที่สงผลตอ
สมรรถนะของอาจารยในแบบจําลองของทั้งสองกลุมเทากัน ผลการทดสอบพิจารณาจากผลตางไคสแควรระหวางแบบจําลองขั้นที่สี่กับขั้นที่หาจุดสอง ที่ระดับองศาอิสระ เทากับผลตางของระดับองศา
อิสระของแบบจําลองทั้งสอง ถามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่
ทดสอบแตกตางกันระหวาง กลุมผลการทดสอบพบวา ผลตางคาไคสแควรระหวางแบบจําลองทั้ง
สองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2diff = .30, dfdiff = 1) แสดงวาคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความพึงพอใจ
ในงานที่สงผลตอสมรรถนะของอาจารยระหวางกลุมอาจารยขาราชการและกลุมอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทากัน
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหในขั้น 5.1 – 5.3 พบวามีคาอิทธิพลที่แตกตางกัน
ระหวางกลุมเพียงคาเดียว คือ คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของสมรรถนะของอาจารยที่สงผลตอพฤติกรรม
การสอนแบบวิจัยเปนฐานในการวิเคราะหขั้นที่ 5.1 ดังนั้น แบบจําลองสุดทายในการอานคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลที่แตกตางกันระหวาง 2 กลุม ก็คือแบบจําลองที่วิเคราะหในขั้นที่ 5.1 ซึ่งพบวาใน
กลุมอาจารยขาราชการมี คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของสมรรถนะของอาจารยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
สอนแบบวิจัยเปนฐานเทากับ .27 แตในกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเทากับ .48 แสดงวา
กลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของสมรรถนะของอาจารยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการสอนแบบวิจัยสูงกวากลุมอาจารยขาราชการ
ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของแบบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางอาจารยขาราชการและอาจารยมหาวิทยาลัย
ดังภาพประกอบ 18
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นโยบาย

ไดรับการยอมรับ

ไดรับโอกาสกาวหนาและ
พัฒนา

.83*

.89*

.73*

การรับรูการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย
บริบท

.57*

.75*
.88*

วัสด

.20*

.77*

การมีวินัยใน
ตนเอง
การมุง
ความสําเร็จ
การยึดมั่นใน
หนาที่รับผิดชอบ

การรับรูการ
สนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน
รวมงาน

.75*

.23*

.10*

.18*
(.27*)

สมรรถนะ
ของอาจารย

.83*
.85*
.80*

ลักษณะงาน

ความพึง
พอใจใน
งาน

ขอมูลขาวสาร
อารมณ

.83*

.66*
ความมีสติ
รูคิด

.70*

.66*

(.48*)
.41*

พฤติกรรม
การจัด
การเรียนรู
แบบวิจัย
เปนฐาน

.81*
.94*

การวิจัย

การจัดการเรียนรู

.71*

ความมีสมรรถนะ
ในการจัดการ
ตนเอง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวเลขในแบบจําลองแสดงเปนคะแนนมาตรฐาน
เปนเสนอิทธิพลที่มีความแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง
(.27*) เปนคาอิทธิพลของกลุมอาจารยขาราชการ
(.48*) เปนคาอิทธิพลของกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ 18 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของแบบแบบจําลองระหวางอาจารย
ขาราชการ กับอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย

ใชผลการวิจัย
ประกอบ
การสอน
สอนโดยใช
กระบวนการวิจัย
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3.3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางกลุมอาจารยขาราชการ
และกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาราง15 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางกลุมอาจารยขาราชการและกลุม
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
ตัวแปรแฝง

1.พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
2.สมรรถนะของอาจารย
3.ความมีสติรคู ิด
4.ความพึงพอใจในงาน
5.การรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน
6.การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ระหวางกลุมขาราชการและกลุมพนักงาน
มหาวิทยาลัย
.08
-.08*
-.14*
-.29*
.08
-.21*

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน สมรรถนะของอาจารย ความมีสติรูคิด ความพึงพอใจในงาน การรับรูการสนับสนุนทาง
สังคมของเพื่อนรวมงาน และการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ระหวางกลุมอาจารยขาราชการ
และกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะหครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหกลุมอาจารยที่มี
สถานภาพเป น ข า ราชการเป น กลุ ม ฐาน และให ก ลุ ม อาจารย พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เป น กลุ ม
เปรียบเทียบ ดังนั้น ถาคาผลตางเปนคาบวกแสดงวา กลุมอาจารยที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ย
ตั ว แปรแฝงสู ง กว า กลุ ม อาจารย ข า ราชการแต ถา ผลตา งเป น ลบแสดงว า กลุ ม อาจารยพ นัก งาน
มหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ย ตัวแปรแฝงต่ํากวากลุมอาจารยขาราชการ ซึ่งผลการทดสอบ พบวา คาเฉลี่ย
ตัวแปรแฝงที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ตัวแปร คือ คาเฉลี่ยตัวแปรแฝง
สมรรถนะของอาจารย ตัวแปรแฝงความมีสติรูคิด ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน และตัวแปรแฝง
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การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยกลุมกลุมอาจารยขาราชการมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่สูง
กวากลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะและพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อทดสอบและเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารย โดยมีความมุง
หมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อทดสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
สมรรถนะและพฤติกรรม การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยในกลุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางกลุมอาจารยขาราชการและกลุมอาจารย
มหาวิทยาลัย และ 3) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของสมรรถนะและ
พฤติ ก รรม การจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลในแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกลุ ม อาจารย
ขาราชการกับกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยมีสมมติฐานการวิจัย 3 ขอ ไดแก 1) แบบจําลองสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีสมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ
ดังนี้ 1.1) สมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
1.2) ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน 1.3) ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรง
และทางออมตอสมรรถนะของอาจารยผานความพึงพอใจในงาน 1.4) ความมีสติรูคิดมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะ
ของอาจารย 1.5) ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย1.6) ความพึง
พอใจในงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ผานสมรรถนะของ
อาจารย 1.7) การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอ
สมรรถนะอาจารยผานความพึงพอใจในงาน 1.8) การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะ
ของอาจารย 1.9) การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางออมตอสมรรถนะของอาจารยผานความพึงพอใจในงาน 1.10) การรับรูการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึง
พอใจ ในงานและสมรรถนะของอาจารย 2) แบบจําลองโครงความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะ
และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานระหวางกลุมอาจารยขาราชการ และกลุมอาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัยแตกตางกัน และ 3) คาเฉลี่ยของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของสมรรถนะและ
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พฤติ ก รรม การจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลในแบบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ ระหว า งกลุ ม อาจารย
ขาราชการกับกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยแตกตางกัน
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษากับอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จําแนกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมที่มีสถานภาพเปนอาจารยขาราชการ และ 2) กลุม
ที่มีสถานภาพเปนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย รวมจํานวน 7 แหง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้สุมดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวนของประชากร (Proportional Stratified Random
Sampling) โดยใชตัวแปรสถานภาพของอาจารยเปนเกณฑในการแบงชั้นภูมิ ไดแก อาจารย
ขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสุมอาจารยขาราชการ และอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามสัดสวนของประชากรในแตละมหาวิทยาลัย จนครบจํานวนกลุมละ 360 คน
รวม 720 คน
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในบางมหาวิทยาลัยและขอความอนุเคราะห
ใหเจาหนาที่ผูประสานงานในบางมหาวิทยาลัยชวยดําเนินการเก็บขอมูลให โดยเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยสําหรับวัดตัวแปรตางๆ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ซึ่งแบงออกเปน
7 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .65 - .80 และมี
คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .96 มีคาความ
เที่ยงตรง เชิงโครงสรางโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Factor Loading) มีคา
อยูระหวาง .65 - .86 และมีคาความเชื่อมั่นรายขอโดยพิจารณาจากคา R2 มีคาอยูระหวาง .42 .74 ตอนที่ 3 แบบสอบถามสมรรถนะของอาจารย มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .57 - .87
และมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .96 มีคา
ความเที่ยงตรง เชิงโครงสรางโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Factor Loading)
มีคาอยูระหวาง .62 - .91 และมีคาความเชื่อมั่นรายขอโดยพิจารณาจากคา R2 มีคาอยูระหวาง .39
- .82 ตอนที่ 4แบบสอบถามความมีสติรูคิด มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .27 - .78 และมี
คาสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .88 และมีคา
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Factor Loading)
มีคาอยูระหวาง .78 - .93 มีคาความเชื่อมั่นรายขอโดยพิจารณาจากคา R2 มีคาอยูระหวาง .61 .87 ตอนที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .24 - .70
และมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .92 มีคา
ความเที่ยงตรง เชิงโครงสรางโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Factor Loading)
มีคาอยูระหวาง .33 - .76 มีคาความเชื่อมั่นรายขอโดยพิจารณาจากคา R2 มีคาอยูระหวาง .11 .58 ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .60 - .80 และมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟาทั้งฉบับ
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เทากับ .94 มีคา ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน
(Factor Loading) มีคาอยูระหวาง .66 - .88 มีคาความเชื่อมั่นรายขอโดยพิจารณาจากคา R2 มีคา
อยูระหวาง .43 - .77 และ ตอนที่ 7 แบบสอบถามการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อน
รวมงาน มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .22 - .82 และมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความ
สอดคลองภายในแบบแอลฟาทั้งฉบับ เทากับ .92 มีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยพิจารณา
จากคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน (Factor Loading) มีคาอยูระหวาง .65 - .93 มีคาความ
เชื่อมั่นรายขอโดยพิจารณาจากคา R2 มีคาอยูระหวาง .42 - .87
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ตอนที่ 2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ ตอนที่ 3
การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน มีดังนี้ 3.1) ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยใน
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3.2) ผลการเปรียบเทียบรูปแบบ
ของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการ
เรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ใ นกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลจํ า แนกตามสถานภาพของกลุ ม อาจารย คื อ กลุ ม ข า ราชการ และกลุ ม พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย และ 3.3) ผลการเปรีบเทียบผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุและเชิงผลดาน
สมรรถนะของอาจารยและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน จําแนกตามสถานภาพของ
กลุมอาจารย คือ กลุมขาราชการและกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย

1. สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ผลการวิจัยประกอบดวย
1.1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะ
และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการวิเคราะหพบวาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะและ
พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ใ นกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ ภายหลัง
การปรับแกแบบจําลอง โดยการลดเสนทางอิทธิพลลงจากแบบจําลองตามสมมติฐาน รวมจํานวน
5 เสนทางความสัมพันธ และเพิ่มเสนทางอิทธิพลจากแบบจําลองตามสมมติฐาน รวมจํานวน 2
เสนทางความสัมพันธ โดยมิไดปรับแกใหความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ
กัน พบวา แบบจําลองภายหลังการปรับแกมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาดัชนีวัด

133
ความสอดคลอง เทากับ χ2 = 440.19, df=93 (p= .00), SRMR = .048, RMSEA = .072, GFI =
.93, NFI = .97, CFI = .97, TLI = .97, AGFI = .90, PNFI = .75, χ2 / 2 = 4.73
1.2 ผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลใน
แบบจําลอง ตามที่ไดกําหนดเปนสมมติฐานการวิจัย 1.1 – 1.10
1. สมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .39 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย
ดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.1
2. ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .26 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 1.2
3. ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .66 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในงาน
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .16 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.3
4. ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .32 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.4
5. ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .11 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 1.5
6. ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปน
ฐานผานสมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.6
7. การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไมไดมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะอาจารย
แตมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .08 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.7 บางสวน
8. การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู แบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงาน และสมรรถนะของอาจารย มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .03 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 1.8
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9. การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานไมไดมีอิทธิพลทางตรงตอ
สมรรถนะของอาจารย แตมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในงาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .11 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
ขอที่ 1.9 บางสวน
10. การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การจั ด การเรี ยนรู แ บบวิ จั ย เปน ฐาน ผ า นความพึง พอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย มีค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .04 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกลาวจึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.10
นอกจากนี้ในแบบจําลองภายหลังการปรับแกดังกลาว ยังพบผลการวิเคราะหขอมูลที่
นาสนใจนอกเหนือไปจากสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไวคือ
11. พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของ
อาจารย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .41 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
12. การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรม
การจัด การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผลการวิจัยประกอบดวย
ผลการเปรียบเทียบรูปแบบของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
สมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหวางกลุมอาจารยขาราชการกับกลุมอาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พบวารูปแบบของโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของกลุมอาจารยขาราชการและกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน หรือมีความไม
แปรเปลี่ยนของรูปแบบจําลอง และมีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรภายนอกสังเกตไดและตัแปร
ภายในสังเกตได และคาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายนอกแฝงที่มีตอตัวแปรภายในแฝงไมแตกตางกัน
แ ต มี ค า อิ ท ธิ พ ล ร ะ ห ว า ง ตั ว แ ป ร ภ า ย ใ น แ ฝ ง ที่ มี ต อ ตั ว แ ป ร ภ า ย ใ น แ ฝ ง แ ต ก ต า ง กั น
1 เสนทาง ไดแก สมรรถนะของอาจารยที่สงผลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปน
ฐาน โดยพบวาในกลุมอาจารยพนักงานราชการเสนทางดังกลาวมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่สูงกวา
กลุมอาจารยขาราชการ
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3. จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 ผลการวิจัยประกอบดวย
ผลการเปรียบเทียบผลตางคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุสมรรถนะของอาจารยและ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ระหวางกลุมอาจารยขาราชการและกลุม
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุมอาจารยขาราชการมีคาลี่ยตัวแปรแฝงสมรรถนะของอาจารย ตัวแปรแฝงความมีสติรูคิด
ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน และตัวแปรแฝงการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย สูงกวา
กลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย แตมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐาน และตัวแปรแฝงการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงานไมแตกตางกัน

2. อภิปรายผลการวิจัย
ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้กอใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการอธิบายพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นดังนี้
สมมมติฐานขอที่ 1 แบบจําลองสมมติฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยมีสมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.1 สมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ดังภาพประกอบ 19

สมรรถนะ
ของอาจารย

พฤติกรรม
การจัดการ
เรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน

ภาพประกอบ 19 สมมติฐานที่ 1.1 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า ยิ่ ง อาจารย ใ นกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสมรรถนะของอาจารย ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะดานการจัดการ
เรียนรูและสมรรถนะดานการวิจัยมากขึ้นเทาใด ยอมสงผลใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐานที่มี การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรูและการใชกระบวนการวิจัยในการ
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จัดการเรียนรูมากขึ้นเท านั้ น จากผลการวิจัยดังกลาว สามารถอธิบายไดวา การที่กลุมอาจารย
มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะ ดานการจัดการเรียนรูและสมรรถนะดานการวิจัยนั้น ยอมหมายความถึง
การที่มีประสบการณ ดานการจัดการเรียนรูและดานการวิจัยมาแลว ไมวาจะเปนประสบการณ
ระหวางการเรียนระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือประสบการณจากการทํางานในมหาวิทยาลัยที่
ตนสังกัด ซึ่งองคความรูที่สะสมมาทั้งหมด กอใหเกิดการบูรณาการความรูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูและการวิจัยจนสามารถ ปรับใชในการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานได ตลอดจนสมรรถนะ
ยังทําใหเกิดการเรียนรูใน ดานความคาดหวัง คานิยม และการพัฒนาตอยอดเทคนิคการจัดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของไคเมท (Kiymet.2011: online) ที่พบวา
สมรรถนะของอาจารยมีผลตอคานิยม พฤติกรรม การสื่อสาร เปาหมาย และเทคนิคการจัดการ
เรียนรู ทั้งนี้สมรรถนะหลักที่สําคัญที่อาจารยในระดับอุดมศึกษาควรมี ไดแก สมรรถนะดานการ
จัดการเรียนรู และสมรรถนะดานการวิจัย และสมรรถนะทั้งสองยังมีสวนสัมพันธกับพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน เชนเดียวกับ คอลัคและเอจเจน (Kauchalk; & Eggen.1998) ที่
อธิบายถึงขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานวา ผูสอนตองเปนนักวิจัยมีผลงานวิจัยเพื่อ
สะสมประสบการณดานการวิจัย นั่นหมายถึง สมรรถนะดานการวิจัย และผูสอนตองมีความรูใน
ศาสตรของตนเปนอยางดี นั่นหมายถึง สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู และสอดคลองกับจรัส
สุวรรณมาลา (2545: 35) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานควรอาศัยปจจัยที่สําคัญสวน
หนึ่ง ไดแก การสรางความสามารถและเจตคติที่เหมาะดานการศึกษาที่มีวิจัยเปนฐาน ซึ่งควรอาศัย
ความสามารถพิเศษ คือ การพัฒนาอาจารยใหมี ความเขาใจและสามารถปฏิบัติได เพราะในการ
จัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานนี้ อาจารยตองมีความสามารถในการวิจัยและมีประสบการณในการ
ทํ า วิ จัย พร อ มกั บ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู แ บบใหม จากข อ สรุ ป ดั งที่ ก ล า วมาประกอบกับ การ
สนับสนุนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของไคเมท คอลัคและเอจเจน และจรัส สุวรรณมาลา
จึงมีความสมเหตุสมผลที่วา สมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน
ผลการวิจัยพบวา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ดังภาพประกอบ 20
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ความมีสติรู
คิด

ความพึง
พอใจในงาน

ภาพประกอบ 20 สมมติฐานที่ 1.2 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ยิ่งอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เกิดความมีสติรูคิดดานการมีวินัยในตนเอง ดานการมุงความสําเร็จ ดานการยึดมั่น
ในหนาที่และความรับผิดชอบ และดานความมีสมรรถนะในการจัดการตนเองมากขึ้นเทาใด ยอม
สงผลใหเกิดความพึงพอใจในงานดานบริบทและดานลักษณะของงานมากขึ้นเทานั้น จากผลการวิจัย
ดังกลาว สามารถอธิบายไดวา การที่อาจารยปฏิบัติงานดวยความมีสติรูคิดทําใหเกิดความจดจอ
หรือความมีสมาธิในการทํางาน และใหความสําคัญกับรายละเอียดของการทํางานมากขึ้นเทานั้น
อีกทั้งการที่บุคคลไดเรียนรูและเขาใจในสิ่งที่กําลังทําอยูอยางจริงจัง ยอมสงผลใหมีความเขาใจและ
ความรักตอสิ่งนั้นมากขึ้น เชนเดียวกับ การที่อาจารยไดใหความสําคัญและความรักกับการทํางาน
ในฐานะการเปนอาจารย ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัย
ของเอเดรียน (Adrian.2002: 1336) ที่ศึกษาวิจัยบุคลิกภาพหาองคประกอบกับความพึงพอใจใน
งาน พบวา บุคลิกภาพหาองคประกอบดานความมีสติรูคิดเปนตัวทํานายที่ดีที่สุดในการทํานาย
ความพึงพอใจ ภายในงานและความพึงพอใจภายนอกงาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของชูชัย
สมิทธิไกร (2546: 124-130) ที่ศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพและความสําเร็จ
ในการทํ า งานของบุ ค คลและอํ า นาจในการพยากรณ ข องลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพแต ล ะด า นที่ มี ต อ
ความสําเร็จในการทํางานของบุคคลที่มีอาชีพและอายุการทํางานตางกัน ซึ่งอาชีพครูอาจารยเปน
อาชีพหนึ่งในเจ็ดกลุมอาชีพที่ทําการศึกษา พบวา องคประกอบบุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดมี
ความสั ม พั น ธ กั บ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งานหรื อ ความพึ ง พอใจในงานตามความหมายของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ และเปนบุคลิกภาพเพียงดานเดียวที่สามารถทํานายความสําเร็จในการทํางานของ
บุคคลทุกอาชีพ ทุกระดับการทํางานและทุกเพศ จากขอสรุปที่กลาวมาประกอบกับงานวิจัยที่
เกี่ยวของของเอเดรียน และชูชัย สมิทธิไกร แสดงใหเห็นวา หากอาจารยจดจอ หรือมีสมาธิอยูกับ
การทํ า งานใดแล ว ย อ มจะเกิ ด ความเข า ใจ ผู ก พั น จนกระทั่ ง กลายเป นบุ ค ลิ ก ภาพได ใ นที่ สุ ด
ในทางตรงกันขาม หากอาจารยไมจดจอ ใหความสําคัญ หรือไมมี สติรูคิดกับงานที่กําลังทําอยู
ยอมสงผลใหไมสามารถเรียนรูสิ่งที่กําลังทําอยูไดนาน ไมเกิดความรัก ไมเกิดความผูกพันในงาน
สงผลใหไมเกิดความพึงพอใจในงาน และมีโอกาสที่จะลาออกจากการทํางานได ดังนั้นจึงมีความ
สมเหตุสมผลที่วา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอสมรรถนะ
ของอาจารยผานความพึงพอใจในงาน
ผลการวิจัยพบวา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย และมีอิทธิพล
ทางออมผานความพึงพอใจในงาน ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ดังภาพประกอบ 21
ความมีสติรู
คิด

สมรรถนะ
ของอาจารย

ความพึง
พอใจในงาน

ภาพประกอบ 21 สมมติฐานที่ 1.3 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า ยิ่ ง อาจารย ใ นกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดความมีสติรูคิดดานการมีวินัยในตนเอง ดานการมุงความสําเร็จ
ดานการยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ และดานความมีสมรรถนะในการจัดการตนเองมากขึ้น
เทาใด ยอมสงผล ใหเกิดสมรรถนะของอาจารยดานการจัดการเรียนรูและดานการวิจัยมากขึ้น
เทานั้น จากผลการวิจัยดังกลาวอธิบายไดวา ความมีสติรูคิดเปนรูปแบบหนึ่งของบุคลิกภาพที่ทําให
เกิดการจดจอ หรือสมาธิกับงานที่ทําอยูดวยความมุงมั่นและรับผิดชอบ ทําใหอาจารยไดเกิดการ
เรียนรูประสบการณที่ดีใน การทํางานของตนเอง และการมีความมุงมั่นดังกลาว ยอมทําใหเกิด
การฝกฝนในงานที่ทําอยูตลอดเวลา ซึ่งลักษณะดังกลาว สงผลใหอาจารยไดเกิดสมรรถนะในการ
ทํางานขึ้นไดโดยตรง สอดคลองกับผลการวิจัยของ สตีเวน (Steven.2011: 87-88) ที่ศึกษาวิจัย
เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห เ ส น ทางอิ ท ธิ พ ลของทฤษฎี พุ ท ธิ ป ญ ญาทางอาชี พ ความมี ส ติ รู คิ ด และ
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านพบวา การมีส ติ รูคิ ด มีอิ ท ธิพ ลทางตรงต อ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน เชนเดียวกับ โชนา (Shauna.1998: 112) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
คุ ณ ลั ก ษณะทางบุ ค ลิ ก ภาพ เพศ และสมรรถนะทางเทคโนโลยี พบว า ความมี ติ รู คิ ด มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับสมรรถนะทางเทคโนโลยี และสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรจิรา มัน
ตะพงษ (2546: 98-99) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพหาองคประกอบ
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กับความสามารถในการปฎิบัติงาน พบวา บุคลิกภาพดานความมีสติรูคิดมีความสัมพันธทางบวก
กับความสามารถในการปฏิบัติงาน และยังพบวา บุคลิกภาพดานความมีสติคิดเปนตัวแปรที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ในการร ว มกั บ องค ป ระกอบด า นอื่ น ในการทํ า นายความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบอีกวา ความมีสติรูคิด สงผลทางออมตอสมรรถนะของอาจารยผาน
ความพึงพอใจในงาน แสดงใหเห็นวา การที่อาจารยมีสติรูคิด ยอมสงผลทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในงาน และความพึงพอใจในงานชวยทําใหเกิดสมรรถนะของอาจารย ซึ่งการที่ความพึงพอใจใน
งานสงผลตอสมรรถนะของอาจารยเปนเพราะวา เมื่ออาจารยมีความพึงพอใจในการทํางานยอม
แสดงวา งานที่ทําอยูนั้นตรงกับความสนใจของตนเอง จึงทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และการไดรับการตอบสนองจากที่ทํางาน เชน การไดรับเงินเดือนที่ดี การมีเพื่อน
รวมงานที่ดี ยอมที่จะทําใหอาจารยตอบแทนองคการดวยการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เพื่อให
ได ทํ า งานอยู ที่ แ ห ง นั้ น ต อ ไปได อ ย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของซากู ม า
(Sakumar.2011: online) ที่ทําการศึกษาวิจัย พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับ
สมรรถนะของอาจารยในคณะ สวนการศึกษาวิจัยของโอไลโวลา (Olayiwola.2011: 573) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน ความพึงพอใจในงาน และการรับรูความสามารถแหงตนวาเปนตัวทํานาย
ความสามารถใน การปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา แรงจูงใจภายใน ความพึงพอใจในงานและ
การรับรูความสามารถแหงตนรวมกันทํานายความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน สวนการ
ศึกษาวิจัยของไฮยัน คองและคนอื่นๆ (Haiyan; & et al.2011: 1) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางการจัดการเชิงอาชีพ สมรรถนะเชิงอาชีพ และความพึงพอใจในอาชีพ พบวา สมรรถนะเชิง
อาชีพเปนตัวแปรคั่นกลางความสัมพันธระหวางการจัดการเชิงอาชีพกับความพึงพอใจในอาชีพ
และสอดคลองกับงานวิจัยของเอลิสัน (Allison.2008: 3) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจในงานกับความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา มีความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
งานกับความสามารถในการปฏิบัติงาน จากขอสรุปที่กลาวมาประกอบการสนับสนุนจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของของสตีเวน โชนา จันทรจิรา มันตะพงษ ซากูมา โอไลโวลา ไฮยัน คองและคนอื่นๆ
และเอลิสัน จึงมี ความสมเหตุสมผลที่วา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอสมรรถนะ
ของอาจารยผานความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย
ผลการวิจัยพบวา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่
1.4 ดังภาพประกอบ 22
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ภาพประกอบ 22 สมมติฐานที่ 1.4 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา แมจะมีการเพิ่มเสนทางความสัมพันธมาอีก 1 เสนทางใน
แบบจําลอง คือ พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่สงผลทางตรงตอสมรรถนะของ
อาจารย แตผลการวิจัยยังคงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลทางออม
ของความมี สติรูคิดของอาจารยที่สงผลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเปนฐานผานความพึงพอใจใน
งานและสมรรถนะของอาจารย จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา ยิ่งอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดความมีสติรูคิดดานการมีวินัยในตนเอง ดานการ
มุงความสําเร็จ ดานการยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ และดานความมีสมรรถนะในการ
จัดการตนเองมากขึ้นเทาใด ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงานดานบริบทและดานลักษณะของ
งานมากขึ้นเทานั้น และความพึงพอใจในงานชวยใหเกิดสมรรถนะของอาจารย และสมรรถนะของ
อาจารยชวยใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เปนเพราะวา ความมีสติรูคิดเปน
พื้นฐานที่สําคัญของพฤติกรรม การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เนื่องจากความมีสติรูคิดดานการ
มี วิ นั ย ในตนเอง ด า นการมุ ง ความสํ า เร็ จ ด า นการยึ ด มั่ น ในหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และด า นความมี
สมรรถนะในการจัดการตนเองเปนคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่มีใจจดจอหรือสมาธิในการทํางาน
จนกอใหเกิดการเรียนรูงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อเรียนรูงานนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยอมทําใหเกิดความสนใจในงาน จนพัฒนาเปนความพึงพอใจในงาน ซึ่งความพึงพอใจในงานนี้เปน
คุณลักษณะพื้นฐานที่สงผลใหเกิดสมรรถนะของอาจารยดานการจัดการเรียนรูและดานการวิจัย และ
เมื่ออาจารยมีสมรรถนะทั้งสองดานนี้มากขึ้นเทาใด ยอมทําใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูมาก
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ขึ้นเทานั้น จากขอสรุปดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลที่วา ความมีสติรูคิดมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผาน ความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาดัชนีการปรับ พบวา มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเสนทางความสัมพันธ
มาอีก 1 เสนทางในแบบจําลอง นั่นคือ การโยงเสนอิทธิพลจากตัวแปรพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐานไปยังตัวแปรสมรรถนะของอาจารย ซึ่งเมื่อพิจารณาความเปนไปไดทางทฤษฎี
พบวา สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางสองแปรนี้ไดอยางสมเหตุผล เนื่องจากการดําเนินการ
โยงเสนอิทธิพลดังกลาวนั้นพบวา สอดคลองตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 2000: 212) ที่
กลาววา บุคคลสามารถพัฒนาสมรรถนะ หรือความสามารถของตนไดจากการมีประสบการณที่
ประสบความสําเร็จมากอน (Mastery experience)หรือผลอันนาพึงพอใจ และเมื่อพิจารณาถึงผูสอน
ที่มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน พบวา ผูสอนที่มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัย เปนฐาน มีลักษณะการจัดการเรียนรูประกอบดวยการใชผลการวิจัยประกอบการจัดการร
เรียนรูและ การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู ซึ่งทิศนา แขมมณี (2548: 7-11) อธิบาย
วา ผูสอนที่ใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรูควรมีบทบาท ไดแก 1)
ผูสอนสืบคน
แหลงขอมูลที่เกี่ยวกับสาระที่สอน 2) ผูสอนศึกษางานวิจัย ขอมูลขาวสารและองคความรูที่เกี่ยวของ
กับเนื้อสาระที่สอน 3) ผูสอนคัดเลือกผลงานวิจัยมาใชประกอบเนื้อหาสาระที่สอนและประยุกตใชใน
การจัดการเรียนรู 4) ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลการวิจัย กระบวนการวิจัยและ
ความสําคัญของการวิจัย และ 5)
ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับผลการวิจัย
กระบวนการวิ จัยควบคูกั บการเรียนรูสาระตามปกติ นอกจากนี้ยังไดอธิบายอีกวา ผูสอนที่ใ ช
กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรูควรมีบทบาท ไดแก 1) ผูสอนพิจารณาวัตถุประสงคและสาระ
ที่จะใหแกผูเรียน และวิเคราะหวาสามารถใชขั้นตอนการวิจัยขั้นตอนใด 2) ผูสอนออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย ขั้นตอน การวิจัยที่กําหนดเพื่อการเรียนรูสาระที่ตรง
ตามแผน 3) ผูสอนดําเนินกิจกรรมโดยใชกระบวนการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยที่กําหนดในการจัดการ
เรียนรู 4) ผูสอนฝกทักษะที่จําเปนตอการดําเนินการ ตามกระบวนการวิจัยใหแกผูเรียน ไดแก
ทักษะการระบุปญหา ใหคํานิยาม ตั้งสมมติฐานคัดเลือกตัวแปร การสุมกลุมตัวอยางจากประชากร
การสร างเครื่องมื อ การพิ สู จน ทดสอบ การรวบรวมขอมูล การวิเ คราะหแ ละสังเคราะห สรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผลและการใหขอเสนอแนะ 5) ผูสอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูทักษะ
กระบวนการวิจัยของผูเรียน และพิจารณาวาควรเสริมทักษะดานใดใหกับผูเรียน6) ผูสอนและ
ผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่เกิดขึ้น และ 7) ผูสอนวัดและ
ประเมินทักษะกระบวนการวิจัยควบคูไปกับผลการเรียนรูสาระตามปกติ ดังนั้นจากทฤษฎีของแบน
ดู รา และการอธิ บ ายของทิศ นา แขมมณี แสดงใหเ ห็น วา หากอาจารย มีบ ทบาท หรื อแสดง
พฤติกรรมดังที่กลาวมา ยอมทําใหเกิดการพัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูและดาน การ
วิจัยจนกอใหเกิดความชํานาญ และพัฒนาเปนสมรรรถนะดานการจัดการเรียนรูและดานการวิจัยใน

142
ที่สุด จากเหตุผลและขอสรุปที่กลาวมาจึงมีความสมเหตุสมผลที่วาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐานมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของ
อาจารย
ผลการวิ จัยพบวา ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย ซึ่ง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.5 ดังภาพประกอบ 23
ความพึง
พอใจในงาน

สมรรถนะ
ของอาจารย

ภาพประกอบ 23 สมมติฐานที่ 1.5 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ยิ่งอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีความพึงพอใจในงานดานบริบทและลักษณะงานมากขึ้นเทาใด ยอมสงผลใหเกิด
สมรรถนะของอาจารยในดานการจัดการเรียนรูและการวิจัยมากขึ้นเทานั้น จากผลการวิจัยดังกลาว
อธิบายไดวา เมื่ออาจารยเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ยอมทําใหเกิดความทุมเทในการทํางาน
เพราะมี ค วามคิ ด และความรู สึ ก ว า ตนเองได รั บ ความยุ ติ ธ รรมจากองค ก รในด า นค า ตอบแทน
สวัสดิการ สภาพแวดลอมในการทํางาน และความกาวหนาในงานทําใหเกิดความพรอมในการ
เรียนรูและปฏิบัติงานดาน การจัดการเรียนรูและดานการวิจัยอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งสงผลใหเกิด
ความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ จนกลายเปนสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูและสมรรถนะดานการ
วิจัย หรือความสามารถใน การปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของซากูมา (Sakumar.2011:
online) ที่ทําการศึกษาวิจัย พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับสมรรถนะของอาจารย
ในคณะ และสอดคลองกับ การสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึง
พอใจในงานและการปฏิบัติงานของแพทตี้ แมคกี้และคาเวนเดอร ที่ศึกษาความพึงพอใจในงานใน
รูปของอารมณที่เปนภาพรวมของความพึงพอใจในงานของบุคคล (Overall job satisfaction)
พบวา ความพึงพอใจในงานกับ การปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันสูง (Mean corrected correlation
= .31) (วีรวรรณ สุกิน.2551: 55; อางอิงจาก Petty; McGee; & Cavender.1984) ซึ่งผลที่ไดจาก
การสังเคราะหงานวิจัยของแพทตี้ แมคกี้และคาเวนเดอรนั้นพบวาสอดคลองกับผลที่ไดจากการ
สังเคราะหงานวิจัยในระยะตอมาของจัดจ และคนอื่นๆ ที่ไดสังเคราะหงานวิจัย จํานวน 312 เรื่อง
(N = 54,417) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานและการปฏิบัติงานของ
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บุคคลจากฐานขอมูล PsyINFO (1967-1999) จากบรรณานุกรมของการทบทวนงานวิจัยทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่ผานมา และจากวารสารตางๆ รวม 21 วารสาร (ค.ศ.1983-2001) พบวามี
ความสัมพันธกันระหวางความพึงพอใจในงานที่เกิดขึ้นจากสภาวะภายในจิตใจ หรืออารมณที่เปน
ภาพรวมของความพึงพอใจในงานกับความสามารถใน การปฏิบัติงานของบุคคล (Mean true
correlations = .30) ซึ่งรูปแบบของความสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจในการทํางานกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานมี 7 รูปแบบ (Judge; et al.2001: 377) ซึ่งรูปแบบหนึ่ง
คือ ความพึงพอใจในงานสงผลใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะนั่นเอง จาก
ขอสรุปที่กลาวมาประกอบการสนับสนุนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของของซากูมา แพทตี้ แมคกี้และคา
เวนเดอร จัดจและคนอื่นๆ จึงมีความสมเหตุสมผลที่วา ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงตอ
สมรรถนะของอาจารย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานสมรรถนะของอาจารย
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐานผานสมรรถนะของอาจารย ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 ดังภาพประกอบ
24

พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปน

ความพึง
พอใจใน
งาน
สมรรถนะ
ของอาจารย

ภาพประกอบ 24 สมมติฐานที่ 1.6 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา แมจะมีเพิ่มเสนทางความสัมพันธมาอีก 1 เสนทางใน
แบบจําลอง คือ พฤติกรรมการจัดการเรียนรูเปนฐานที่สงผลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย แต
ผลการวิจัยยังสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลทางออมของความพึง
พอใจ ในงานที่สงผลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเปนฐานผานสมรรถนะของอาจารย ผลการวิจัย
สามารถอธิบายวา ยิ่งอาจารยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มี ค วามพึ ง พอใจในงานมากขึ้ น เท า ใด ย อ มส ง ผลให เ กิ ด สมรรถนะของอาจารย ม ากขึ้ น เท า นั้ น
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ทั้งนี้ เมื่ออาจารยเกิดความพึงพอใจในงานอันเนื่องมาจากความรูสึกที่นาพอใจตอสภาพแวดลอม
และบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน ไดแก ความมั่นคงในงาน คาตอบแทน
เพื่อนรวมงานและหัวหนางาน ความกาวหนาในงานและความพึงพอใจในงานทั่วๆ ไป สงผลให
อาจารยเกิดความพรอม ความทุมเทและใหความสําคัญกับรายละเอียดของงานดานการจัดการ
เรียนรูและงานดานการวิจัย ตลอดจนงานในหนาที่อื่นๆ กอใหเกิดการเรียนรูและเขาใจในสิ่งที่กําลัง
ทําอยูอยางจริงจัง สงผลใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนาสมรรถนะ
ของอาจารย และสมรรถนะของอาจารยยังชวยทําใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปน
ฐาน เปนเพราะวา ความพึงพอใจในงานนับเปนพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของการทํางาน ไมวาจะ
เปนงานดานการจัด การเรียนรู หรืองานดานการวิจัยเนื่องจากเปนการไดรับการตอบสนองที่ดีจาก
การทํางาน เชน เมื่อบุคคลรับรูวาไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานในดาน
ต า งๆ รวมถึ ง พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของไฮยั น
คองและคนอื่นๆ (Haiyan; & et al. 2011: 1) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการจัดการ
เชิงอาชีพ สมรรถนะเชิงอาชีพและความพึงพอใจในงาน พบวาสมรรถนะเชิงอาชีพเปนตัวแปร
คั่นกลางความสัมพันธระหวางการจัด การเชิงอาชีพกับความพึงอใจในงาน จากขอสรุปที่กลาวมา
ประกอบการสนับสนุนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของของไฮยัน คองและคนอื่นๆ จึงมีความสมเหตุสมผล
ที่วา ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผาน
สมรรถนะของอาจารย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางตรง
และมีอิทธิพลทางออมตอสมรรถนะอาจารยผานความพึงพอใจในงาน
ผลการวิ จั ย พบว า การรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ไม ไ ด มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ
สมรรถนะอาจารย แตมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในงาน ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่
1.7 บางสวนดังภาพประกอบ 25
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การรับรูการ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย

สมรรถนะของ
อาจารย

ความพึง
พอใจในงาน

ภาพประกอบ 25 สมมติฐานที่ 1.7 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไมไดสงผลทางตรง
ตอสมรรถนะของอาจารย เพราะผูวิจัยไดพิจารณาตัดเสนทางความสัมพันธดังกลาวออก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสนับสนุนในภาพกวาง
หรือระดับ มหภาค ไดแก 1) การสนับสนุนดานการกําหนดนโยบาย 2) การสนับสนุนดานโอกาส
กาวหนาและพัฒนา และ 3) การสนับสนุนดานการยอมรับ ซึ่งการสนับสนุนระดับดังกลาวไมได
สงผลโดยตรงตอ การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของอาจารยดานการจัดการเรียนรูและดานการวิจัย แต
จะต อ งส ง ผ า นป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ ป น กลไกอั น อยู ใ กล ชิ ด กั บ สมรรถนะของอาจารย ม ากกว า เช น
พฤติกรรมของหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน หรือความพึงพอใจในงาน เปนตนซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Mearns และ Reader (2007) ที่ไดทําการศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนจาก
องคการที่สงผลตอผลลัพธ ดานความปลอดภัย ผลการวิจัยก็พบเชนเดียวกันวา การสนับสนุนจาก
องคการสงผลนอยมากตอผลลัพธดานความปลอดภัย การวิจัยนี้แสดงใหเห็นผลวา การสนับสนุน
จากองค การเป นการสนับ สนุนในภาพกวาง ซึ่ งจะตองสง ผลต อป จจั ยอื่นๆ ก อนจึงจะสง ผลตอ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะ
แตอยางไรก็ตามยังพบวา การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงผลทางออมผานความพึงพอใจ
ในงาน สามารถอธิบายไดวา การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทําใหอาจารยมีความพึงพอใจใน
การทํางาน และความพึงพอใจในการทํางานชวยทําใหเกิดสมรรถนะของอาจารยดานการจัดการ
เรียนรูและดานการวิจัย สอดคลองกับผลการวิจัยของไซนอล และไซนับ (Zainal; & Zeinab.2010:
162) พบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน
สอดคลองกับโรด และคณะ (Rhoades, & et al.2002: 698) กลาววา การรับรูการสนับสนุนจาก
องคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้นําชัย ศุภฤษกชัยสกุล (2550: 182)
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ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนพหุระดับปจจัยภาวะผูนํา ปจจัยกลุม
สาระการเรียนรู และปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอเครือขาย การแลกเปลี่ยนทางสังคมในที่ทํางานและ
ตั ว แปรผลทาง ด า นจิ ต พิ สั ย ของหั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู แ ละครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ความพึงพอใจในงานของครูไดรับอิทธิพลจากการรับรูการสนับสนุนจาก
องคการโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ.19 สอดคลองกับปานจักษ เหลารัตนวรพงษ
(2548: 110) ที่ศึกษาความสัมพันธตางระดับและโครงสรางความสัมพันธระหวางความสามารถใน
การสื่อสาร การรับรู การสนับสนุนขององคการ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม พบวา การรับรูการสนับสนุนขององคการมีอิทธิพล
ทางออมตอความพึงพอใจในงานโดยผานการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตามจากการประเมินของ
พนักงาน ซึ่งการที่อาจารยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแลวจึงเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน และความพึงพอใจใน การทํางานดังกลาวสงผลทําใหเกิดสมรรถนะของอาจารย จากขอสรุป
ที่ก ล า วมาประกอบการสนั บ สนุ น จากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งของไซนอล และไซนั บ โร ด และคณะ
นําชัย ศุภฤษกชัยสกุล และปานจักษ เหลารัตนวรพงษ จึงมีความสมเหตุสมผลที่วา การรับรูการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางออมตอสมรรถนะอาจารยผานความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงาน และสมรรถนะ
ของอาจารย
ผลการวิจัยพบวา การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานผ า นความพึ ง พอใจในงาน และสมรรถนะของอาจารย ซึ่ ง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ดังภาพประกอบ 26
การสนับสนุน
จาก
มหาวิทยาลัย

สมรรถนะ
ของอาจารย

ความพึง
พอใจในงาน

ภาพประกอบ 26 สมมติฐานที่ 1.8 และผลการวิจัยที่พบ

พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน
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จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา แมจะมีการตัดเสนทางความสัมพันธออก 1 เสนทาง
ความสัมพันธ คือ เสนทางการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่สงผลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย
และมีการเพิ่มเสนทางความสัมพันธ 1 เสนทาง คือ พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานที่
สงผลตอสมรรถนะของอาจารย แตในแบบจําลองดังกลาวก็ยังคงสามารถอธิบายตามสมมติฐานเดิม
ไดวา การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัย เปนฐานผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย ซึ่งอธิบายไดวา การที่อาจารย
ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจะทําใหอาจารยเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และความพึง
พอใจในการทํางานชวยสงผลใหเกิดสมรรถนะของอาจารย และสมรรถนะของอาจารยะชวยสงผลให
เกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเสนทางของการสนับสนุนจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ค อ นข า งยาว กว า จะส ง ผลถึ ง พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐาน
เนื่องจากวา การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเปนการสนับสนุนในระดับมหภาคที่หางไกลจากระดับ
ปจเจก จึงตองอาศัยตัวแปรอื่นๆ เชน ความพึงพอใจในงานและสมรรถนะในการทํางานที่จะตอง
เปนตัวแปร สงผาน อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเปนจริงของธรรมชาติของกลุมตัวอยาง พบวา
การที่ อ าจารย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขตกรุง เทพมหานครและปริ ม ณฑรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จาก
มหาวิทยาลัย ไดแก 1) การกําหนดนโยบาย 2) โอกาสกาวหนาและพัฒนา และ 3) การยอมรับ
ไมสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานไดโดยตรง แตตองสงผานความ
พึงพอใจในงานและสมรรถนะนั้น เนื่องจากอาจารยที่จะมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปน
ฐานไดนั้น ตองมี ความพึงพอใจในงานและสมรรถนะที่สําคัญคือ สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
และสมรรถนะดาน การวิจัย เพราะเมื่ออาจารยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเปนอยางดี
ทําใหอาจารยเกิด ความพึงพอใจในงานอันเนื่องมาจากความรูสึกที่นาพอใจตอสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน สงผลใหอาจารยเกิดความพรอมในการทุมเท
และใหความสําคัญกับงานดานการจัดการเรียนรูและงานดานการวิจัย ตลอดจนงานในหนาที่อื่นๆ
กอใหเกิดการเรียนรูและเขาใจในสิ่งที่กําลังทําอยูอยางจริงจัง สงผลใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย และสมรรถนะของอาจารยยังชวยทําใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
เปนเพราะวา การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนับเปนพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่งของการทํางานของ
อาจารย ไมวาจะเปนงานดาน การจัดการเรียนรู หรืองานดานการวิจัย จากขอสรุปที่กลาวมา
จึงมีความสมเหตุสมผลที่วา การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานผานความพึงพอใจในงาน และสมรรถนะของอาจารย
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.9 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมี
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมตอสมรรถนะของอาจารยผานความพึงพอใจในงาน
ผลการวิจัยพบวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานไมไดมีอิทธิพลทางตรง
ตอสมรรถนะของอาจารย แตมีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในงาน ซึ่งสนุนสมมติฐานการวิจัย
ที่ 1.9 บางสวน ดังภาพประกอบ 27

การรับรูการ
สนับสนุนทางสังคม
เพื่อนรวมงาน

สมรรถนะของ
อาจารย

ความพึง
พอใจในงาน

ภาพประกอบ 27 สมมติฐานที่ 1.9 และผลการวิจัยที่พบ
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานไมได
สงผลทางตรงตอสมรรถนะของอาจารย เพราะผูวิจัยไดพิจารณาตัดเสนทางความสัมพันธดังกลาว
ออก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บรรยากาศการทํางานในมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสังคมวิชาการที่อาจารย
แตละคนจะตองมีความถนัดเฉพาะดาน แมวาจะทําการสอนอยูในสาขาวิชาเดียวกันก็ตาม ซึ่งทําให
การพัฒนาสมรรถนะของอาจารยแตละคนไมคอยมีความเกี่ยวของกันโดยตรงเทาที่ควร แตวาเพื่อน
อาจารย แตละคนกลับมีสวนสําคัญในการเปนสภาพแวดลอมการทํางานของกันและกันไดเปนอยางดี
จึงเปนเหตุผลที่สามารถอธิบายไดวา การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานสามารถสงผลให
อาจารยเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เพราะเพื่อนรวมงานเปนบรรยากาศในการทํางานของกัน
และกัน และ ความพึงพอใจในการทํางานจึงชวยสงผลตอสมรรถนะของอาจารย
สําหรับการที่การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานสงผลทางตรงตอความพึงพอใจใน
งาน พบวา มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิลาวัณย โพธิปสสา (2540: 132) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลสี่เหลาทัพ พบวาการสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลสูงสุดตอความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาล และ บารรี่ และเจมส (Barry; &
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James.1996: 57) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานกับ
ความพึงพอใจในงานและความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนรวมงานสามารถ ลดความกดดันในการทํางาน อีกทั้งชวยเพิ่มความพึงพอใจในงานและ
ความพึ ง พอใจในการทํ า งานมี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ
สมรรถนะนั่นเอง จากขอสรุปที่กลาวมาประกอบการสนับสนุนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของของวิลาวัณย
โพธิปสสา บารรี่และเจมส จึงมี ความสมเหตุสมผลที่วา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
รวมงานมีอิทธิพลทางออมตอสมรรถนะของอาจารยผานความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.10 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ผานความพึงพอใจในงาน
และสมรรถนะของอาจารย
ผลการวิจัยพบวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย
ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1.10 ดังภาพประกอบ 28
การสนับสนุน
ทางสังคมจาก
เพื่อนรวมงาน

สมรรถนะ
ของอาจารย

พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู
แบบวิจัยเปนฐาน

ความพึง
พอใจในงาน

ภาพประกอบ 28 สมมติฐานที่ 1.10 และผลการวิจัยทีพ่ บ
ผลการวิจัยดังกลาวแมจะมีการตัดเสนทางความสัมพันธในแบบจําลองออก 1 เสนทาง
ความสัมพันธ ไดแก การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานที่สงผลทางตรงตอสมรรถนะของ
อาจารย และมีการเพิ่มเสนทางความสัมพันธ 1 เสนทาง คือ พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐานที่สงผลตอสมรรถนะของอาจารย
แตยังพบวา ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวก็ยังคง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ยังคงพบวา การรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมี
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อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ผานความพึงพอใจในงานและ
สมรรถนะของอาจารยผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวาเมื่ออาจารยไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนรวมงานมากขึ้นเทาใดสงผลทําใหเกิดความพึงพอใจในงานมากขึ้นเทานั้น สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ คริสตินา และ อีริคกา (Christina; & Erika.2011: 234) ที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของการสนับสนุนทางสังคมกับ ความริเริ่มสวนบุคคล พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
รวมงานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ ในงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของออสมัน และฮาซัน (Osman; & Hasan.2007: 238) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางการสนับสนุนทางสังคมของผูบังคับบัญชากับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา การ
สนับสนุนทางสังคมของผูบังคับบัญชาชวยเพิ่ม ความพึงพอใจในงานและมีอิทธิพลตอความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของบารรี่ และเจมส (Barry; & James.1996: 57)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของการับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานกับความพึงพอใจในงาน
และความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา การรับรู การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
สามารถลดความกดดันในการทํางาน อีกทั้งชวยเพิ่ม ความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจในการ
ทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถใน การปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของปริศนา
โชคพิพัฒน (2551: 77) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการไดรับการสนับสนุนทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตําบลทับกวาง
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข และสอดคลองกับการวิจัยของ ปรินดา วรภมร (2548: 107) ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปจจัย ทํานายการปฏิ บัติงานของพยาบาลประจํา การโรงพยาบาลสังกัดสํ านั กการแพทย
กรุง เทพมหานคร พบว า การสนับ สนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อ นร ว มงานสามารถร ว มพยากรณ ก าร
ปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการได นอกจากนี้งานวิจัยของวิลาวัณย โพธิปสสา (2540: 132)
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลสี่เหลาทัพ พบวาการ
สนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลสูงสุดตอความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาล จากขอสรุปที่กลาว
มาประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของคริสตินาและอีริคกา ออสมันและ ฮาซัน บารรี่และเจมส
ปริศนา โชคพิพัฒน ปรินดา วรภมร และวิลาวัณย โพธิปสสา จึงมี ความสมเหตุสมผลที่วา การ
รับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงานมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
วิจัยเปนฐาน ผานความพึงพอใจในงานและสมรรถนะของอาจารย
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2. จากสมมติฐานขอที่ 2 แบบจําลองโครงความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมรรถนะ
และพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ระหวางกลุมอาจารยขาราชการกับกลุม
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยแตกตางกัน
ผลการวิ จัย พบว า แบบจําลองโครงสร างความสั ม พันธเ ชิ ง สาเหตุข องสมรรถนะและ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ระหวางกลุมอาจารยขาราชการกับกลุมอาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัย ในเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายในแฝงไปยังตัวแปรภายในแฝง
แตกตางกัน โดยพบวามี ความแตกตางกันในเสนทางความสัมพันธของอิทธิพลของสมรรถนะของ
อาจารยที่สงผลตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ที่พบวาในกลุมอาจารยขาราชการ
สมรรถนะของอาจารย ส ง ผลทางตรงต อ พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐาน มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .23 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตในกลุมอาจารยพนักงาน
มหาวิทยาลัยสมรรถนะของอาจารยสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่สอดคลองกับสมมติฐาน
การวิจัยตามที่กําหนดไว ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยหากมี
สมรรถนะของอาจารยเพิ่มขึ้นจะสงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานเพิ่มขึ้น
มากกวาอาจารยขาราชการ ทั้งนี้เปนเพราะวา อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเปนกลุมที่มีสถานภาพ
ในการทํ า งานด า นความมั่ น คงใน การทํ า งานน อ ยกว า อาจารย ข า ราชการ เช น สวั ส ดิ ก าร
คาตอบแทน ตําแหนงวิชาการ ตลอดจนเปนกลุมที่มีอายุการทํางานที่นอยกวา ดังนั้นทําใหกลุม
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความรูสึกวา ตองเรงพัฒนาสมรรถนะในการทํางานของตนเองให
เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะรักษาสภาพการเปนอาจารยใหดํารงอยูตอไป เนื่องจากตองมีการประเมินตอ
สัญญาในการจางงานทุกป แตในกลุมอาจารยขาราชการไมมีการประเมินตอสัญญาจางดังกลาว อีก
ทั้งในการประเมินตอสัญญานั้น ผูพิจารณาการตอสัญญาจางและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของอาจารย
พนักงานมหาวิทยาลั ย เปนผู บ ริหารซึ่งส ว นใหญจัดอยูในกลุมอาจารยขาราชการ ด ว ยเหตุผล
ดังกลาวนี้ อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยจึงมีการพัฒนาสมรรถนะในการทํางาน และการพัฒนา
สมรรถนะดังกลาวชวยสงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูเปนฐานมากขึ้นกวากลุมอาจารย
ขาราชการ แตในทางกลับกันกลุมอาจารยขาราชการซึ่งมีความมั่นคงใน การทํางาน ประกอบกับมี
ประสบการณในการทํางานที่มากกวา สงผลใหเกิดพฤติกรรมการจัด การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน
นอยกวา ถึงแมวาจะมีสมรรถนะมากกวาก็ตาม สอดคลองกับแนวคิดของ นิพนธ ครุฑเครือศรี
(2539:
1-4) ที่อธิบ ายว า ระบบตําแหนงของอาจารย พนักงานราชการ อาจารย พนักงาน
มหาวิทยาลัย และอาจารยประจําตามสัญญาจาง มีความแตกตางกับระบบตําแหนงของอาจารย
ข า ราชการ แต ร ะบบตํ า แหน ง ของอาจารย พ นั ก ราชการกั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มี ลั ก ษณะ
คลายคลึงกัน และจากระบบตําแหนงที่มีความแตกตางกันนี้กอใหเกิดปญหาไมวาจะเปนระบบ
เงินเดือน การบริหารงานบุคคล สวัสดิการและสิทธิประโยชน รวมถึงโอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ทําใหเกิดปญหาความเลื่อมล้ําระหวางขาราชการกับพนักงาน ซึ่งเปนปญหาสําคัญในระบบราชการ

152
อยูขณะนี้ เชนเดียวกับการศึกษาวิจัยของชัญญา ลี้ศัตรูพาย (2552: 169) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใตระบบการ
บริหารจัดการ แนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล พบวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระหวาง
ปจจัยเชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิ
บาลระหวางกลุมขาราชการ และกลุมพนักงานประจําแตกตางกัน นั่นคือน้ําหนักองคประกอบของ
ตัวแปรความพึงพอใจในการทํางาน น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการมีแบบอยางในการทํางาน
และน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรการรับรูความยุติธรรมในองคการดานผลตอบแทนของกลุม
ขาราชการ และกลุมพนักงานประจําแตกตางกัน นอกจากนี้ความคลาดเคลื่อนตัวแปรสังเกตของ
พฤติกรรมการทํางานดาน ความโปรงใสความคลาดเคลื่อนตัวแปรสังเกตของเจตคติดานความรูสึก
ของกลุมขาราชการและกลุมพนักงานประจําแตกตางกัน
และความคลาดเคลื่อนของตัวแปร
พฤติกรรมระหวางกลุมขาราชการและกลุมพนักงานประจําแตกตางกัน จากผลการวิเคราะหพบวา
ในภาพรวมของแบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยเชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการทํางานภายใต
ระบบการบริหารจัดการแนวใหมตาม หลักธรรมาภิบาลระหวางกลุมขาราชการและกลุมพนักงาน
ประจํามีความแตกตางกัน
3. จากสมมติฐานขอที่ 3 คาเฉลี่ยของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของสมรรถนะและ
พฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ ระหวางกลุมอาจารย
ขาราชการกับกลุมอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุในแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
ระหวางอาจารยขาราชการกับอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยแตกตางกัน โดยอาจารยขาราชการมี
คาเฉลี่ย ตัวแปรแฝงสมรรถนะของอาจารย ตัวแปรแฝงความมีสติรูคิดตัวแปรแฝงความพึงพอใจใน
งาน และ ตั ว แปรแฝงการรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ สู ง กว า กลุ ม อาจารย พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย แตมีคาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน และตัว
แปรแฝงพฤติกรรม การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานไมแตกตางกัน
คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงสมรรถนะของอาจารยของกลุมอาจารยขาราชการสูงกวาคาเฉลี่ยตัวแปร
แฝงสมรรถนะของอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย อาจเนื่องมาจากอาจารยขาราชการมีอายุการ
ทํางานที่มากกวาอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย สงผลใหมีประสบการณในดานการจัดการเรียนรู
และดาน การวิจัย ซึ่งคือสมรรถนะของอาจารยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้ประสบการณดังกลาว
เกิดจาก การปฏิบัติงานดานการสอนและการปฏิบัติงานดานการวิจัย ตลอดจนไดรับการฝกอบรม
สั ม มนา และศึ ก ษาดู ง านมาเป น ระยะเวลานานมากว า กลุ ม อาจารย พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งผลงานวิจัยที่พบนี้สอดคลองกับการวิจัยของอังศินันท อินทรกําแหง และทัศนา ทองภักดี
(2549: 169) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะดานผูนําทางวิชาการของอาจารยใน
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มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในกํากับของรัฐ พบวา สมรรถนนะดานการสอน สมรรถนะดาน
การวิจัย สมรรถนะดานบริการวิชาการ และสมรรถนะดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มีอิทธิพล
ต อ ความเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการด ว ยอิ ท ธิ พ ลและทิ ศ ทางที่ แ ตกต า งกั น ระหว า งกลุ ม อาจารย ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ เอกชน และในกํ ากั บ ของรัฐ โดยที่รู ป แบบสมมติฐ านสอดคล อ งกั บ กลุ ม
อาจารยในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมากที่สุด
คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงความมีสติรูคิดของอาจารยของกลุมอาจารยขาราชการสูงกวาคาเฉลี่ย
ตัวแปรแฝงความมีสติรูคิดของอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย อาจเนื่องมาจากอาจารยขาราชการ
ของกลุมตัวอยางที่ศึกษา โดยสวนใหญเปนผูมีอายุ อายุการทํางาน และประสบการณทํางาน
มากกวาอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย สงผลใหมีวุฒิภาวะที่ดีกวา และถาพิจารณาจะเห็นวาความ
มีสติรูคิดในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง การยึดมั่นใน
หนาที่รับผิดชอบ การมุงความสําเร็จ และการมีวินัยในตนเอง ซึ่งอาจารยที่มีคุณลักษณะดังกลาว
สูงตองมีวุฒิภาวะที่ดี ตองอาศัยการเปนผูมีอายุ อายุการทํางานและประสบการณที่มากพอควร
คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงานของกลุมอาจารยขาราชการสูงกวาคาเฉลี่ยตัว
แปรแฝงความพึงพอใจในงานของอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย อาจเนื่องมาจากในกลุมอาจารย
ข า ราชการเปน กลุ มที่ มี ส ถานภาพในการทํ า งานด า นความมั่ น คงในการทํา งานสู ง กวา พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย เชน สวัสดิการ คาตอบแทน ตําแหนงวิชาการ และการไดรับการยอมรับ อีกทั้ง
การที่อาจารยขาราชการมีอายุการทํางานมากกวาและมีประสบการณในมหาวิทยาลัยที่สังกัดมานาน
กวา ทําใหเกิดความผูกพันและความรักในองคการ ตลอดจนรักในเพื่อนรวมงาน ซึ่งผลงานวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา ลี้ศัตรูพาย (2552: 169) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใตระบบการบริหารจัดการ
แนวใหม ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล พบว า แบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ กั บ
พฤติกรรมการทํางานภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาลระหวางกลุม
ขาราชการ และกลุมพนักงานประจําแตกตางกัน นั่นคือน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรความ
พึงพอใจในการทํางานของกลุมขาราชการและกลุมพนักงานประจําแตกตางกัน
คาเฉลี่ยตัวแปรแฝงการรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยของกลุมอาจารยขาราชการสูง
กว า ค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงการรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ของกลุ ม อาจารย พ นั ก งาน
มหาวิทยาลัย อาจเนื่องมาจากอาจารยขาราชการของกลุมตัวอยางที่ศึกษา โดยสวนใหญรับรูวา
ตนเองไดรับ การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน มีโอกาสได
เลื่อนตําแหนงและเลื่อนขั้นเงินเดือน มีโอกาสไดไปศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ มีโอกาสไดทุน
ศึกษาและลาศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และรับรูวาตนเองไดรับการยอมรับ มีเกียรติและมี
ความสําคัญในมหาวิทยาลัย เนื่องจากในธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาจารยขาราชการ
ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยดังที่กลาวมา ตลอดจนไดดํารงตําแหนงทางการบริหารมากกวา
อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
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ในส ว นของค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงการรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมของเพื่ อ นร ว มงานใน
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธระหวางอาจารยขาราชการกับอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย
แตกตางกัน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว นั่นแสดงให
เห็ น ว า ค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงการรั บ รู ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คมของเพื่ อ นร ว มงานในแบบจํ า ลอง
โครงสรางความสัมพันธระหวางอาจารยขาราชการกับอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน
แสดงวา อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมีการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของ
เพื่อนรวมงานใกลเคียงกัน เนื่องจากในสภาพการทํางานตามความเปนจริงของอาจารยขาราชการ
และอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไดรับการ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงานของตนเองที่เหมือนกัน ไมวาจะเปนการรับการสนับสนุนในดานขอมูล
ขาวสาร เชน การที่เพื่อนรวมงานใหคําแนะนํา ตลอดจนใหการปรึกษาในการปฏิบัติงาน สวนการ
สนับสนุนดานอารมณ เชน ไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานในการใหความรักความเห็นใจ
ใหการยอมรับวาเปน สวนหนึ่งของกลุมและใหการยอมรับและเห็นคุณคาในการปฏิบัติงาน และการ
สนับสนุนดานวัตถุ เชน ไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรว มงานในการเสียสละเวลาชวยเหลือ
สื่อการจัดการเรียนรูและการวิจัย และเครื่องมือเครื่องใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย
อี กทั้ งค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิจั ย เป น ฐานในแบบจํ า ลอง
โครงสรางความสัมพันธระหวางอาจารยขาราชการกับอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยแตกตางกัน
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว นั่นแสดงใหเห็นวา
ค า เฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานในแบบจํ า ลองโครงสร า ง
ความสัมพันธระหวางอาจารยขาราชการกับอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยไมแตกตางกัน แสดงวา
อาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมีการรับรูพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัย
เปนฐานใกลเคียงกัน เนื่องจากในสภาพการจัดการเรียนรูตามความเปนจริงของอาจารยขาราชการ
และอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีการจัดการ
เรียนรูที่คลายคลึงกัน คือ จัด การเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งตองมีการจัดการเรียนรู
หลายรูปแบบที่เหมาะสมกับธรรมชาติในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบดังนั้นการที่ตองจัดการเรียนรูหลาย
รูปแบบสงผลใหอาจารยขาราชการและอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย ผลัดเปลี่ยนวิธีการจัดการ
เรียนรู จึงทําใหมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานไมแตกตางกัน

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะและพฤติกรรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
1.1 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดรับอิทธิพลโดยตรงสูงสุดจากสมรรถนะ
ของอาจารย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การที่อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีสมรรถนะของอาจารยเปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดที่ทําใหมีพฤติกรรมการจัดการ
เรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐาน ดั ง นั้ น หากต อ งการให อ าจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี พ ฤติ ก รรม
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน มีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย ประกอบด ว ย สมรรถนะด า นการจั ด การเรี ย นรู และสมรรถนะด า นการวิ จั ย ซึ่ ง จาก
การศึ ก ษาพบว า การพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร สามารถทํ า ได ห ลากหลายวิ ธี ดั ง นี้
1) การเรียนรูจาก การฝกอบรม 2) การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 3) การเรียนรูจากการสอนงาน
4) การเรียนรูดวยตนเอง 5) การเรียนรูผานระบบคอมพิวเตอร 6) การเรียนรูจากคูมือแนะแนว
ทางการปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552: 6) ดังนั้นเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะของอาจารย ผูวิจัยมีขอเสอนะแนะในประเด็นนี้คือ มหาวิทยาลัย คณะ หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย ควรมีการสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย
อยางเปนระบบ คือ มี การจัดการฝกอบรมในเชิงปฏิบัติการ มีคลินิกใหคําปรึกษาและแนะแนวทาง
ในการจัดการเรียนรูและ การวิจัย และมีการจัดการความรูดานการจัดการเรียนรูและการวิจัยโดย
เผยแพร ท างเว็ บ ไซต ซึ่ ง แนวทางดั ง กล า วนี้ ทํ า ให อ าจารย ส ามารถศึ ก ษาหาความรู ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ สงผลทําใหเกิด การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย
1.2 จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดรับอิทธิพลโดยตรงสูงสุดจากความมีสติรูคิด หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
วา การที่อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสติรูคิดเปนปจจัยที่
มีอิทธิพลสูงสุดที่ทําใหเกิดสมรรถนะของอาจารย ซึ่งก็คือ ยิ่งอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดความมีสติรูคิดดานการมีวินัยในตนเอง ดานการมุงความสําเร็จ
ดานการยึดมั่นในหนาที่รับผิดชอบ และดานความมีสมรรถนะในการจัดการตนเองมากขึ้นเทาใด
ยอมสงผลใหเกิดสมรรถนะของอาจารยดานการจัดการเรียนรูและดานการวิจัย ทั้งนี้ความมีสติรูคิด
เปนบุคลิกภาพอันพึงประสงคของบุคคลประการหนึ่งในยุดปจจุบันที่ควรเสริมสรางใหมีในบุคลิกภาพ
ของอาจารย ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะในประเด็นนี้คือ ควรมีการสงเสริมหรือเชิดชูเกียรติสําหรับ
อาจารยที่ปฏิติหนาที่ใน การจัดการเรียนรูและการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตักเตือน
หรือมีบทลงโทษอยางยุติธรรมสําหรับอาจารยที่บกพรองตอการปฎิบัติหนาที่ในการจัดการเรียนรู
และการวิจัย เชน กําหนดบทลงโทษสําหรับอาจารยที่เขาสอนไมตรงเวลา หรือไมคอยเขาหองสอน
กําหนดบทลงโทษแกอาจารยที่รับเงินทุนสนับสนุนการทําวิจัย แตไมทําวิจัยสงหนวยงาน หรือสง
เกินกําหนดมากเกินความจําเปน
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นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดรับอิทธิพลโดยตรงรองลงมา คือ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู
แบบวิ จั ย เป น ฐาน หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ว า การที่ อ าจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
รองลงมาที่ทําใหเกิดสมรรถนะของอาจารย ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะในประเด็นนี้คือ ควรมีการสงเสริม
ใหอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน โดยการ
กําหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมการจัดการเรียนรูแนวนี้ ทําหนังสือคูมือเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานใหแกอาจารยทุกทาน และจัดการความรูที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เผยแพร
ในคลังความรูบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพื่อใหอาจารยไดเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูแนวนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในงานไดรับอิทธิพลโดยตรงสูงสุดจาก
การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และยังพบวา ความพึงพอใจในงานทําใหเกิดสมรรถนะของ
อาจารย ซึ่งสมรรถนะของจารยสงผลใหเกิดพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน ทั้งนี้
ความพึงพอใจในงาน ประกอบดวย ความพึงพอใจดานบริบท และความพึงพอใจดานลักษณะงาน
ทั่ว ไป เมื่อ อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ รั บ รู ว า มหาวิท ยาลัย ให ก ารสนั บ สนุ น ด า นการกํา หนด
นโยบาย ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนาและดานการยอมรับ ทําใหอาจารยเกิดความรูสึกที่นาพอใจ
ตอการที่มหาลัยอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูและการวิจัย ใหโอกาสในการเลื่อน
ตําแหนง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหโอกาสศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ใหความสําคัญ ตลอดจนยก
ยองใหเกียรติอาจารยที่ทําวิจัย ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะในประเด็นนี้คือ ควรกําหนดนโยบายของ
มหาลัยที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหอาจารยทุกคนไดมีโอกาส
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจน ยกยองและเชิดชูเกียรติใหแกอาจารยททําวิจัย เชน รางวัล
นักวิจัยประเภทตางๆ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
2.1 สําหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยนําแบบจําลองที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชกับกลุมตัวอยางอื่น ๆ
ไดแก อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคอื่น หรืออาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษาของภาครัฐ
และเอกชน โดยอาจปรับเปลี่ยนตัวแปรใหเหมาะสมกับเนื้อหา องคประกอบของตัวแปร และบริบท
ของกลุมตัวอยาง เชน ตัวแปรการเรียนรูดวยการนําตนเอง ถากลุมตัวอยางเปนอาจารยผูสอนใน
ระดับอุดมศึกษาของภาครัฐที่ไมใชมหาวิทยาลัยราชภัฎ เนื่องจากกลุมตัวอยางดังกลาวมีบริบทใน
การทํางานที่แตกตางกันกับอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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2.2
ในการวิจัยครั้งนี้พบวา ตัวแปรตางๆ ที่นําเขามารวมในการอธิบาย
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกลุมขาราชการไดรอยละ 32 และกลุม
พนักงานมหาวิทยาลัยไดรอยละ 57 แสดงวานาจะมีตัวแปรอื่นที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลได ดั งนั้ น ในการวิ จัย ครั้ง ตอ ไปน า จะศึก ษาตัว แปรอื่ น เพิ่ ม เติ ม
เชน การเรียนรูดวยการนําตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.3 ในการวิจัยครั้งนี้พบวา ตัวแปรสมรรถนะของอาจารยมีอิทธิพลโดยตรง
สูงสุดตอพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลสูงสุดถึง .39 อยางไรก็ตามพบวา
ตัวแปรสาเหตุในแบบจําลองครั้งนี้ ซึ่งไดแก ความมีสติรูคิด ความพึงพอใจในการทํางาน การรับรู
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน สามารถ
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะของอาจารยไดเพียงรอยละ 69 แสดงวานาจะมีตัวแปร
อื่น ๆ ที่ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะของอาจารย ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป
นาจะศึกษา ตัวแปรอื่นๆ ที่นาจะสงผลตอสมรรถนะของอาจารยเพิ่มเติม เชน การไดรับการถายทอด
ทางสังคม การรับรูความสามารถแหงตน
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e-mail มาที่ punyada_p@hotmail.com
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 2) ระดับชาติ จํานวน..........เรื่อง
 3) ระดับนานาชาติ จํานวน.........เรื่อง
7. ประสบการณและจํานวนงานวิจัยที่ทานเคยทําในอดีตจนถึงปจจุบัน
 1) ไมเคยทํางานวิจัย  2) 1-2 เรื่อง  3) 3-5เรื่อง  4) 6-10 เรื่อง  5) ≥ 10 เรื่อง
โปรด ระบุ........
8. ทานมีประสบการณการทําวิจัยในลักษณะใดบาง
 1) ทําคนเดียว จํานวน.........เรื่อง
 2) ทําเปนทีม จํานวน..........เรื่อง
9. สังกัดมหาวิทยาลัย
 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการสอนของขาพเจา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองทีต่ รงกับสภาพความเปนจริงของทาน โดยใชเกณฑดังตอไปนี้
1 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
2 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอย
3 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางนอย
4 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางมาก
5 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมาก
6 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด
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ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

ขอความ
ขาพเจาสอดแทรกผลการวิจัยของตนเองมาใชประกอบ
การสอน
ขาพเจาเชื่อมโยงผลการวิจัยของผูอื่นมาใชประกอบการ
สอน
ขาพเจานํางานวิจัยมาใหนักศึกษาไดศึกษาและ
อภิปรายรวมกันในชั้นเรียน
ขาพเจาเนนความสําคัญของการนําผลการวิจัยมาใชใน
การประกอบการสอนทุกวิชา
ขาพเจาใหนักศึกษาวิพากษผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาที่สอน
ขาพเจาใหนักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนที่มี
ตัวอยางผลการวิจัยมารวมอภิปรายในหองเรียน
ขาพเจาใหนักศึกษาทําการศึกษางานวิจัย เพื่อมาอภิปราย
ในชั้นเรียน
ขาพเจามักใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองโดยการทํา
รายงานประมวลผลงานวิจัยสง เพื่อศึกษาขอคนพบ/ องค
ความรูในศาสตรของตน เชน การสรุปผลงานวิจัยสง การ
สํารวจ การวิจัยเอกสาร
ขาพเจาแนะนําขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย เชน เว็ปไซด
ตางๆ วารสารงานวิจัย ฐานขอมูลการวิจัย เปนตน ใหแก
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู
ขาพเจานํากระบวนการวิจัยมาประยุกตใชในการสอน
ขาพเจาฝกใหผูเรียนตั้งคําถามที่สามารถพัฒนาไปสูปญหา
การวิจัยได
ขาพเจาฝกใหนักศึกษารูจักหาเหตุผลมาประกอบ
การคาดคะเนคําตอบ
ขาพเจาเปดโอกาสใหนักศึกษาคนหาคําตอบดวยตนเอง
ขาพเจาแนะนําใหผูเรียนฝกหาขอมูลจากฐานขอมูลการ
วิจัย แมจะตองใชเวลามาก เพื่อคนหาตอบ
ขาพเจาพัฒนานักศึกษาใหรูจักเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
กับขอมูลที่ตองการเพื่อนํามาใชศึกษาหาขอมูลในวิชาตาง

นอยที่สุด
1 2

3

4

สําหรับ
มากที่สุด เจาหนาที่
5 6

182
นอยที่สุด
ขอ

มากที่สุด

สําหรับ
เจาหนาที่

ขอความ
1

2

3

4

5

6

16 ขาพเจาชี้แนะใหนักศึกษาไดรวมกันหาขอสรุปใน
ประเด็นที่อภิปราย เมื่อนักศึกษามีความคิดเห็นที่
แตกตางกัน
17 ขาพเจาใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการแกปญหา หรือ
คนควาคําตอบดวยกระบวนการวิจัยตั้งแตเริ่มกําหนด
ปญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
สรุปผล

ตอนที่ 3 แบบสอบถามสมรรถนะของขาพเจา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองทีต่ รงกับสภาพความเปนจริงของทาน โดยใชเกณฑดังตอไปนี้
1 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
2 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอย
3 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางนอย
4 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางมาก
5 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมาก
6 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด

ขอ

ขอความ

18 ขาพเจาใชความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้ง
19 ขาพเจากําหนดจุดมุงหมายในการสอนแตละครั้งอยาง
ชัดเจน
20 ขาพเจาจัดเตรียมเนื้อหาสาระในวิชาที่สอนไดอยางถูกตอง
ตรงกับคําอธิบายรายวิชา
21 ขาพเจาสามารถสอนใหเปนไปตามจุดมุงหมายและเคา
โครงของวิชาที่สอนไดเปนอยางดี
22 ขาพเจาสามารถตอบขอซักถาม หรือใหขอมูลยอนกลับที่
เปนประโยชนตอผูเรียนไดเสมอ
23 ขาพเจากําหนดวิธีการสอนไดหลายรูปแบบ และเลือกให
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่สอน
24 ขาพเจาสามารถถายทอดความรูไดอยางเปนขั้นตอนจนทํา
ใหนักศึกษาเขาใจสิ่งที่เรียนไดงายขึ้น

นอยที่สุด
1 2

3

4

สําหรับ
มากที่สุด เจาหนาที่
5 6
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ขอ

ขอความ

นอยที่สุด
1 2

3

4

สําหรับ
มากที่สุด เจาหนาที่
5 6

25 ขาพเจาผลิตสื่อหรือเอกสารประกอบการสอนที่ชวยให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
26 ขาพเจาสามารถใชสื่อการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาที่
สอน และสถานการณ
27 ขาพเจาจบการศึกษาในหลักสูตรที่ฝกประสบการณการทํา
วิจัย หรือทําวิทยานิพนธ หรือปริญญานิพนธครบทุก
ขั้นตอน
28 ขาพเจาสามารถทํางานวิจัยไดอยางเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน
29 ขาพเจาสามารถทํางานวิจัยไดหลายรูปแบบทั้งในเชิง
คุณภาพ ปริมาณและการวิจัยขั้นสูง
30 ขาพเจามีความรูความเขาใจดานระเบียบวิธีเปนอยางดี
31 ขาพเจาสามารถใหคําปรึกษาแนะนําดานการวิจัยแก
ผูสนใจไดเสมอ
32 ขาพเจาไดรับการยอมรับในความสามารถดานการวิจัยจาก
ผูรวมงาน
33 ขาพเจามักทํางานวิจัยเพื่อมาพัฒนางานที่ขาพเจา
รับผิดชอบ หรือพัฒนาหนวยงาน เชน พัฒนาการเรียนการ
สอน
34 การทํางานวิจัยควบคูกับการสอน และภารกิจอื่นๆใน
มหาวิทยาลัย ไมเปนปญหาสําหรับขาพเจา
35 ขาพเจาสามารถเผยแพรบทความวิจัยของตนเองใน
วารสารที่เปนที่ยอมรับได

ตอนที่ 4 แบบสอบถามความมีสติรูคิด
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองทีต่ รงกับสภาพความเปนจริงของทาน โดยใชเกณฑดังตอไปนี้
1 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
2 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอย
3 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางนอย
4 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางมาก
5 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมาก
6 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด
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ขอ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ขอความ

นอยที่สุด
1 2

3

4

สําหรับ
มากที่สุด เจาหนาที่
5 6

ขาพเจาเปนคนที่มีความสามารถสูง
ขาพเจาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บอยครั้งที่ขาพเจามักจะหาสิ่งของที่ตองการใชไมพบ
ดูเหมือนวาขาพเจาจะไมสามารถจัดระเบียบงานและเวลา
ของตนเองไดเลย
ขาพเจาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังและ
ความสามารถ
เมื่อขาพเจามีความตั้งใจที่จะทําสิ่งใดแลว ขาพเจาจะยึดมั่น
ในการทําตามนั้นเสมอ
ขาพเจามีเปาหมายชัดเจนและมีการปฏิบัติเพื่อไปสู
เปาหมายอยางเปนขั้นตอน
ขาพเจาทํางานทุกวิถีทางเพื่อใหสําเร็จตามเปาหมาย
ขาพเจามุงสูความเปนมาตรฐานที่ดีเยี่ยมในทุกสิ่งที่ขาพเจา
ทํา
ขาพเจาสามารถทํางานใหเสร็จตามเวลาไดเปนอยางดี
ขาพเจาควบคุมตนเองใหทํางานจนสําเร็จได ถึงแมจะพบ
กับอุปสรรคใดๆ ก็ตาม
ขาพเจาเปนคนไมละเอียดถี่ถวน
บอยครั้งที่ขาพเจามักทําอะไรไปโดยไมไดคิดไตรตรอง
ขาพเจาคิดอยางรอบคอบกอนที่จะทําสิ่งใดๆ

ตอนที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองทีต่ รงกับสภาพความเปนจริงของทาน โดยใชเกณฑดังตอไปนี้
1 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
2 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอย
3 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางนอย
4 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางมาก
5 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมาก
6 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด
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ขอ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ขอความ

นอยที่สุด
1 2

3

4

สําหรับ
มากที่สุด เจาหนาที่
5 6

ความมั่นคงของงานที่ขาพเจาทําอยู
ความมั่นคงในอนาคตของมหาวิทยาลัยที่ขาพเจาทํางานอยู
รายไดและสิทธิประโยชนที่ขาพเจาไดรับจากการทํางาน
คาจางที่ขาพเจาไดรับจากการทํางานมีความยุติธรรม
ขาพเจาพึงพอใจในพื่อนรวมงาน
โอกาสที่ขาพเจาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในที่ทํางานกับเพื่อน
รวมงาน
โอกาสที่ขาพเจาไดชวยเหลือเพื่อนรวมงาน
การยอมรับและการปฏิบัติอยางยุติธรรมจากผูบังคับบัญชา
การสนับสนุนและการแนะนําในการทํางานที่ขาพเจาไดรับ
จากผูบังคับบัญชา
โดยทั่วไปแลวขาพเจามีความพึงพอใจอยางมากกับ
ตําแหนงงานที่ทําอยู
ขาพเจารูสึกพึงพอใจในลักษณะงานที่ขาพเจาทําอยู
ขาพเจาคิดที่จะลาออกจากงานนี้อยูบอยครั้ง
ขาพเจารูสึกไมมีความสุข เนื่องจากขาพเจาไมมี
ความสามารถในการทํางานในตําแหนงนี้
ขาพเจารูสึกพึงพอใจในตนเองเปนอยางมาก เมื่อสามารถ
ทํางานไดเปนอยางดี
การพัฒนาและความเจริญงอกงามที่ไดรับจากการทํางาน
ขาพเจารูสึกวางานที่ทําไดรับความสําเร็จอยางคุมคา
ขาพเจาทํางานไดอยางเปนอิสระทั้งทางความคิดและ
การกระทํา
ความทาทายของงานที่ขาพเจาทํา

ตอนที่ 6 การรับรูการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองทีต่ รงกับสภาพความเปนจริงของทาน โดยใชเกณฑดังตอไปนี้
1 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
2 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอย
3 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางนอย
4 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางมาก
5 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมาก
6 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด
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ขอ

ขอความ

68 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจามีนโยบายสนับสนุน
การจัดการเรียนรูโดยจัดใหมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
เพียงพอ
69 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจามีนโยบายสนับสนุน
การทําวิจัย โดยจัดใหมีคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เพียงพอ
70 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจาจัดหาเงินสนับสนุน
สําหรับการทําวิจัย หรือการตีพิมพผลงานวิจัย หรือ
การนําเสนอผลงานวิจัย
71 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจากําหนดภาระงานดาน
การจัดการเรียนรูและดานการวิจัยเพื่อใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
72 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจานําผลงานวิจัยของ
อาจารยแตละคนมาใชประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ
73 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจามีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และนําผลที่ไดมาใชประกอบการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนที่เปนธรรม
74 คาตอบแทนกับสวัสดิการที่ขาพเจาไดรับมีความเหมาะสม
กับตําแหนงงาน
75 ขาพเจาไดรับการสงเสริมใหทําตําแหนงทางวิชาการ
76 ขาพเจามักไดรับโอกาสเขารับการพัฒนาและฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะดานการวิจัย หรือสมรรถนะดาน
การเรียนการสอน
77 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจาใหโอกาสอาจารยไป
ฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
78 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจาใหความสําคัญกับ
อาจารยที่ทํางานวิจัย เชน มักไดรับเชิญ หรือใหทํางานที่มี
ความสําคัญ

นอยที่สุด
1 2

3

4

สําหรับ
มากที่สุด เจาหนาที่
5 6
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ขอ

ขอความ

นอยที่สุด
1 2

3

4

สําหรับ
มากที่สุด เจาหนาที่
5 6

79 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจามีการเชิดชูเกียรติ
อาจารยที่ทํางานวิจัย เชน ใหวุฒิบัตร มอบรางวัล
80 มหาวิทยาลัย หรือคณะของขาพเจาตระหนักวาอาจารยที่
ทําวิจัยเปนการทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย
81 อาจารยที่ไมทําวิจัยไดรับความกาวหนาทางวิชาชีพไม
แตกตางกับอาจารยที่ทําวิจัย

ตอนที่ 7 การรับรูการสนับสนุนทางสังคมของเพื่อนรวมงาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองทีต่ รงกับสภาพความเปนจริงของทาน โดยใชเกณฑดังตอไปนี้
1 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
2 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับนอย
3 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางนอย
4 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับคอนขางมาก
5 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมาก
6 หมายถึง ทานรับรูวาขอความตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด
ขอ

ขอความ

82 ขาพเจาไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
หรือการวิจัยอยางสม่ําเสมอจากเพื่อนรวมงาน
83 ขาพเจาไดรับขาวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
หรือการวิจัยอยางสม่ําเสมอจากเพื่อนรวมงาน
84 ขาพเจารูสึกวาเพื่อนรวมงานไมยินดีชวยเหลือเมื่อขาพเจา
ประสบปญหาดานการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัย
85 เพื่อนรวมงานใหการสะทอนกลับเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน หรือการวิจัยของขาพเจา
86 ทุกครั้งที่ฉันมีปญหา เพื่อนรวมงานจะใหกําลังใจแกฉันใน
การเผชิญปญหา
87 เพื่อนรวมงานแสดงความรักความเห็นใจเมื่อขาพเจามี
ปญหาที่ไมสบายใจ
88 เพื่อนรวมงานใหความเปนกันเองกับขาพเจาในฐานะที่เปน
เพื่อนรวมงานมากกวาในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของ
กลุม

นอยที่สุด
1 2

3

4

สําหรับ
มากที่สุด เจาหนาที่
5 6
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ขอ

ขอความ

นอยที่สุด
1 2

3

มากที่สุด
4 5 6

89 เพื่อนรวมงานแสดงความยินดีกับฉันอยางจริงใจเมื่อฉัน
ประสบความสําเร็จในการทํางาน
90 เพื่อนรวมงานเห็นคุณคาของขาพเจาอยางแทจริง
91 เพื่อนรวมงานยินดีชวยเหลือขาพเจาอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เมื่อขาพเจาตองการ
92 เพื่อนรวมงานชวยสอนแทนเมื่อขาพเจาไมสามารถเขา
สอนได
93 เมื่อขาพเจาตองการความชวยเหลือในแงวัตถุปจจัยตางๆ
เพื่อนรวมงานจะใหความชวยเหลือแกขาพเจา
94 เพื่อนรวมงานมักปฏิเสธเมื่อขาพเจาขอยืมสื่อการสอน
95 ขาพเจาไมสามารถขอสื่อ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การทําวิจัยจากเพื่อนรวมงานได

กราบขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

สําหรับ
เจาหนาที่

ภาคผนวก ข.
ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตาราง 16 รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ตําแหนง-หนวยงานของผูเชี่ยวชาญ
1. ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารยพิเศษ
1.1 รองศาสตราจารยลัดดาวัลย เกษมเนตร
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2.1 ผูชวยศาสตราจารยดร.ไสว ฟกขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมศาสตร
3.1 ผูชวยศาสตาจารยดร.วัลภา สบายยิ่ง
3.2 อาจารยดร.วิชุดา กิจธรธรรม

3.3 อาจารยดร.ปานจักษ เหลารัตนพงษ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารยประจํา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีตอาจารยประจํา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคผนวก ค.
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตาราง 17 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(Corrected Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัด
พฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจยั เปนฐาน
คา Corrected Item-Total Correlation
ขอ
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N = 100)
(N = 720)
องคประกอบที่ 1 ดานการใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
.56
.65
1
.73
2
.63
.80
3
.74
.79
4
.74
.77
5
.77
.80
6
.77
.77
7
.75
.73
8
.68
.66
9
.54
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.91
.93
องคประกอบที่ 2 ดานการใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
.75
.73
10
.79
11
.77
.76
12
.70
.73
13
.66
.79
14
.71
.80
15
.74
.80
16
.71
.81
17
.73
คาความเชื่อมั่นรายดาน
.91
.94
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
.95
.96
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ตาราง 18 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(Corrected Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัด
สมรรถนะของอาจารย

ขอ
องคประกอบที่ 1 ดานการจัดการเรียนรู
18
19
20
21
22
23
24
25
26
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 2 ดานการวิจัย
27
28
29
30
31
32
33
34
35
คาความเชื่อมั่นรายดาน
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N = 100)
(N = 720)
.62
.77
.67
.69
.73
.67
.63
.54
.70
.90

.73
.78
.81
.81
.73
.78
.78
.70
.73
.94

.61
.81
.84
.85
.86
.85
.82
.60
.75
.94
.92

.57
.84
.85
.84
.87
.83
.76
.66
.75
.94
.94
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ตาราง 19 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(Corrected Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดความมี
สติรูคิด

ขอ
องคประกอบที่ 1 ดานความมีสมรรถนะในการจัดการตนเอง
36
37
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 2 ดานความมีระบบระเบียบ
38
39
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 3 ดานความยึดมั่นในหนาที่รับผิดชอบ
40
41
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 4 ดานการมุงความสําเร็จ
42
43
44
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 5 ดานความมีวินัยในตนเอง
45
46
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 6 ดานความสุขุมรอบคอบ
47
48
49
คาความเชื่อมั่นรายดาน
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N = 100)
(N = 720)
.79
.79
.88

.73
.73
.84

.62
.62
.77

.60
.60
.75

.50
.50
.66

.68
.68
.81

.72
.70
.73
.85

.77
.78’
.77
.88

.66
.66
.80

.67
.67
.80

.80
.77
.51
.82
.88

.64
.70
.28
.70
.87
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ตาราง 20 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(Corrected Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจในงาน

ขอ
องคประกอบที่ 1 ดานบริบท
50
51
52
53
54
55
56
57
58
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 2 ดานลักษณะงาน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
คาความเชื่อมั่นรายดาน
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N = 100)
(N = 720)
.44
.47
.70
.68
.66
.77
.53
.52
.49
.86

.60
.66
.71
.68
.61
.64
.58
.65
.62
.88

.70
.79
.59
.42
.55
.79
.75
.61
.66
.89
.91

.64
.65
.36
.24
.54
.65
.70
.63
.57
.83
.92
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ตาราง 21 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(Corrected Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดการรับรู
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N = 100)
(N = 720)

ขอ
องคประกอบที่ 1 ดานการกําหนดนโยบาย
68
69
70
71
72
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 2 ดานโอกาสกาวหนาและพัฒนา
73
74
75
76
77
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 3 ดานการยอมรับ
78
79
80
81
คาความเชื่อมั่นรายดาน
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

.57
.60
.65
.41
.50
.77

.76
.80
.78
.79
.66
.90

.54
.60
.72
.74
.62
.84

.68
.67
.73
.77
.69
.88

.44
.46
.54
.31

.60
.63
.68
ตัดทิ้ง
(ไมผานเกณฑ)
.85
.94

.68
.91
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ตาราง 22 คาความสัมพันธระหวางขอคําถามรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถามแตละดาน
(Corrected Item-Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามวัดการรับรู
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน

ขอ
องคประกอบที่ 1 ดานขอมูลขาวสาร
82
83
84
85
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 2 ดานอารมณ
86
87
88
89
90
คาความเชื่อมั่นรายดาน
องคประกอบที่ 3 ดานวัตถุ
91
92
93
94
95
คาความเชื่อมั่นรายดาน
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

คา Corrected Item-Total Correlation
ฉบับทดลองใช
ฉบับใชจริง
(N = 100)
(N = 720)
.45
.34
.23
.40
.61

.71
.73
ตัดทิ้ง
(ไมผานเกณฑ)
.37
.87

.82
.78
.75
.90
.81
.93

.83
.88
.83
.84
.84
.94

.62
.49
.62
.40
.37
.73
.91

.57
.50
.56
.40
.45
.73
.92

ภาคผนวก ง.
ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางขอคําถามที่ใชใน
การวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุจริง
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของขอคําถามในตัวแปรพฤติกรรมการจัด
การเรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน (n = 720)
ขอ

องคประกอบดาน

Standardize
Loading

R2

การใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู
2
.52
.42
6
.72
.52
8
.83
.68
9
.81
.65
การใชกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู
12
.68
.46
14
.86
.74
15
.85
.73
17
.84
.71
2
χ = 92.23, df=19 (p= .00), SRMR = .028, RMSEA = .074, GFI = .97, NFI = .99,
CFI = .99, TLI = .98, AGFI = .94, PNFI = .67, χ2 / df = 4.85
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของขอคําถามในตัวแปรสมรรถนะของอาจารย
(n = 720)
ขอ

องคประกอบดาน

Standardize
Loading

R2

สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู
18
.79
.62
19
.84
.71
20
.87
.76
21
.85
.72
22
.82
.68
24
.76
.58
สมรรถนะดานการวิจัย
28
.88
.77
29
.89
.79
30
.91
.82
31
.89
.80
34
.62
.39
χ2 = 187.60, df=43 (p= .00), SRMR = .033, RMSEA = .068, GFI = .95, NFI = .98,
CFI = .99, TLI = .98, AGFI = .93, PNFI = .77, χ2 / df = 4.36
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของขอคําถามในตัวแปรความมีสติรูคิด
(n = 720)
ขอ

ขอที่

Standardize
Loading

R2

ความมีสมรรถนะ
36
.78
.61
37
.93
.87
ความยึดมั่นในหนาที่รับผิดชอบ
40
.78
.61
41
.90
.80
การมุงความสําเร็จ
43
.84
.71
44
.87
.75
ความมีวินัยในตนเอง
45
.84
.71
46
.82
.67
χ2 = 38.01, df=14 (p= .00052), SRMR = .033, RMSEA = .049, GFI = .99, NFI = .99,
CFI = 1.00, TLI = .99, AGFI = .97, PNFI = .50, χ2 / df = 2.71
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของขอคําถามในตัวแปรความพึงพอใจในงาน
(n = 720)
ขอ

ขอที่

Standardize
Loading

R2

ความพึงพอใจในงานดานบริบท
50
.62
.39
53
.69
.48
54
.67
.44
58
.62
.39
ความพึงพอใจในดานลักษณะงาน
60
.76
.58
61
.33
.11
64
.73
.53
67
.64
.41
2
χ = 86.09, df=19 (p= .00), SRMR = .036, RMSEA = .070, GFI = .97, NFI = .97,
CFI = .98, TLI = .97, AGFI = .94, PNFI = .66, χ2 / df = 4.53
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของขอคําถามในตัวแปรการรับรู
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (n = 720)
ขอ

ขอที่

Standardize
Loading

R2

การกําหนดนโยบาย
69
.80
.64
70
.84
.71
71
.86
.73
72
.74
.54
โอกาสกาวหนาและพัฒนา
74
.66
.43
75
.82
.67
76
.87
.75
77
.79
.63
การยอมรับ
79
.87
.76
80
.88
.77
χ2 = 114.75, df=32 (p= .00), SRMR = .029, RMSEA = .060, GFI = .97, NFI = .99,
CFI = .99, TLI = .99, AGFI = .95, PNFI = .70, χ2 / df = 3.58
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของขอคําถามในตัวแปรการรับรู
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน (n = 720)
ขอ

ขอที่

Standardize
Loading

R2

การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
82
.92
.85
83
.93
.86
85
.65
.42
การสนับสนุนดานอารมณ
88
.81
.65
89
.90
.81
90
.93
.87
91
.92
.84
การสนับสนุนดานวัตถุ
92
.81
.65
93
.91
.82
χ2 = 101.61, df=24 (p= .00), SRMR = .028, RMSEA = .054, GFI = .97, NFI = .99,
CFI = .99, TLI = .99, AGFI = .94, PNFI = .66, χ2 / df = 4.23
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
โทรศัพท
E-mail
Skype
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน

สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2543

พ.ศ.2546

พ.ศ.2556

ปญญฎา ประดิษฐบาทุกา
6 กุมภาพันธ พ.ศ.2520
กรุงเทพมหานคร
086-5705635
Punyada_p@hotmail.com
Punyada.praditbathuka
หัวหนาฝายวิจัย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาจารยประจํากลุมวิชาวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

