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ั นกุล. (2558). ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุพหุระดับของพฤติ กรรมการทํ างานภายใต้แนวคิ ด
ความรับผิ ดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. ปริ ญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. อาจารย์ทีปรึกษาปริ ญญา
นิพนธ์: ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูกลุ , ดร.จารุ วรรณ สกุลคู
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษานิยามและสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์พหุระดับของ
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึงแบ่ง
การวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน คือ การวิจยั ด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาวัตถุประสงค์ที 1 และการวิจยั ด้ วย
วิธีการเชิงปริ มาณในการศึกษาวัตถุประสงค์ที 2
ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใช้ กรอบแนวคิด CSR ของแคร์โรล (Carroll. 1979) ผู้วิจยั ได้
ปรับปรุงรูปแบบการวัดจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยระดับผู้บริหาร แบบวัดแบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ
คือ 1) ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย และ 2) ความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม และการให้ แก่สงั คม
ส่วนระดับผู้ปฏิบตั งิ าน แบบวัดแบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และ 2)
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม นอกจากนี การศึกษาความสัมพันธ์ พหุระดับ สรุ ป
ผลได้ ดงั นี
1. ในระดับผู้บริ หาร พบว่า ตัวแปรทีมีอทิ ธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของ
ผู้บริ หาร ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย คือ การรับรู้ บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม และการมีสว่ นร่วมในการกําหนด
นโยบายมีอิทธิพลทางบวก ส่วนภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีอิทธิ พลทางลบ ในขณะที ตัวแปรทีมีอิทธิ พลต่อ
ด้ านจริ ยธรรม และการให้ แก่สงั คม คือ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง และการเสริ มพลังอํานาจเชิงจิตใจ มี
อิทธิ พลทางบวก ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม และการมีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบาย มีอิทธิ พลทางลบ
2. ในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน พบว่า ตัวแปรทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน ด้ านเศรษฐกิจ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และการรับรู้ ความยุตธิ รรมในองค์กร มีอิทธิ พล
ทางบวก ส่วนความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ และการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิ พลทางลบ
ในขณะที ตัวแปรทีมีอิทธิ พลต่อด้ านกฎหมาย จริ ยธรรม และการให้ แก่สงั คม คือ การรับรู้ ความยุติธรรมใน
องค์กร และการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิ พลทางบวก ส่วนความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ และ
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีอิทธิ พลทางลบ
3. การวิเคราะห์อิทธิ พลข้ ามระดับ พบว่า ไม่มีตวั แปรใดในระดับผู้บริ หารทีมีอิทธิ พลข้ ามระดับต่อ
ตัวแปรในระดับผู้ปฏิบตั งิ านเลย
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The purposes of this research were: 1) to study the definition and develop measurement
of work behavior under the CSR’s concept of staff in higher educational institutions, and 2) to
study the multilevel causal of work behavior under the CSR’s concept of staff in higher educational
institutions. The research was conducted in two parts: a qualitative research for the first objective
and a quantitative research for the second objective.
The results found that the measurement of work behavior under the CSR’s concept of
staff in higher educational institutions, that used conceptual framework of Carroll CSR's concept.
For the executive level, the test was divided into two components: 1) economic and legal
responsibilities, and 2) ethical and philanthropic responsibilities. For the worker level, the test was
divided into two components: 1) economic responsibility, and 2) legal, ethical, and philanthropic
responsibilities. In addition, the study of the multilevel causal concluded as follows;
1. For the executive level, it was found that variables that had positive influence to the
work behavior under the CSR’s concept of executive in economic and legal responsibilities were
ethical climate in organization and participation in policy, while transformational leadership had
negative influence. Transformational leadership and psychological empowerment had positive
influence on ethical and philanthropic responsibilities, while emotional Intelligence, ethical climate in
organization, and participation in policy had negative influence.
2. For the worker level, it was found that variables that had positive influence to the work
behavior under the CSR’s concept of worker in economic responsibility were conscientiousness
personality and organizational justice, while knowledge and understanding of CSR and social
support had negative influence. Organizational justice and social support had positive influence
on legal, ethical, and philanthropic responsibilities, while knowledge and understanding of CSR
and conscientiousness personality had negative influence.
3. Analysis showed that executive level variables did not have influence crossing to
worker level variables.
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งานวิจยั นีได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั
จาก
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ ารําไพพรรณี

ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้ ารําไพพรรณี
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี สําเร็จลุลว่ งด้ วยดี ด้ วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ าย
ผู้วิจยั ขอขอบคุณ อาจารย์ทีปรึกษาหลัก อาจารย์ทีปรึกษาร่วม และคณะกรรมการสอบทุก
ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง ผู้วิจยั ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู ผู้ทีมีบทบาทสําคัญทีทําให้
งานวิจยั นีมีความก้ าวหน้ า ซึงทุกครังทีผู้วจิ ยั มีปัญหา อาจารย์จะรับฟั ง เข้ าใจ และเป็ นอาจารย์ที
ปรึกษาทีดีเสมอ ผู้วิจยั ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศยามล เอกะกุลานันต์ และอาจารย์
ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล ทีได้ท่มุ เทชีแนะการพัฒนาปริญญานิพนธ์ฉบับนีให้ มีความสมบูรณ์ยิงขึน
ผู้วิจยั ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี
ณ ถลาง อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร สุปัญโญ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง ผู้เสียสละเวลาให้ ความกรุณาเป็ นผู้ทรงคุณวุฒติ รวจ
เครืองมือในการวิจยั
ผู้วิจยั ขอบคุณครูบาอาจารย์ทกุ ท่านผู้ประสิทธิประศาสตร์วิชาความรู้ให้ แก่ผ้ วู จิ ยั โดยเฉพาะ
อย่างยิง รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา สําหรับความใส่ใจของอาจารย์ทีมีตอ่ ลูกศิษย์ อาจารย์ได้
ชีแนะจนทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ หวั ข้ อการวิจยั จนสามารถก้ าวสูก่ ารวิจยั ในขันต่อไป ตลอดช่วงการดําเนินงาน
วิจยั ผู้วิจยั ได้ พบกัลยาณมิตรมากมายทีคอยช่วยเหลือและให้ กําลังใจ ผู้วจิ ยั ขอบคุณเพือนร่วมรุ่นที
คอยผลัดกันให้ กําลังใจ และคอยแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ตอ่ กันเสมอ กลุม่ ตัวอย่างทุก
คนทีสละเวลาในการให้ ข้อมูลทีมีความสําคัญยิงสําหรับผู้วิจยั
สุดท้ ายทีสําคัญทีสุด ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณ คุณพ่อยุทธนา คุณแม่สง่ ศรี เชาว์วฒ
ั นกุล และ
สมาชิกในครอบครัว รวมถึงคุณนพดล สกุลวัฒนา และน้ องเกนบุตรสาวอันเป็ นทีรักยิง ซึงเกิดและ
เติบโตพร้ อมไปกับการทําปริญญานิพนธ์ฉบับนี ทุกคนเป็ นกําลังใจและเป็ นแรงสนับสนุนทางการศึกษา
ทีสําคัญทีสุดของผู้วิจยั ผลักดันให้ ผ้ วู ิจยั ประสบความสําเร็จด้ านการศึกษา หน้ าทีการงาน และการ
จัดทําปริญญานิพนธ์ฉบับนี
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ั นกุล
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บทที 1
บทนํา
ภมิู หลัง
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรื อ Corporate Social Responsibility หรื อ
CSR เป็ นแนวคิดและแนวปฏิบัติทีองค์ก รต่างๆ ทัวโลกให้ ความสําคัญ แนวคิดนี ปรากฎอย่างเป็ น
ทางการในการประชุมระดับโลก World Economic Forum ประจําปี พ.ศ. 2542 สําหรับประเทศไทย
สถาบันไทยพัฒน์ (2555) เป็ นองค์กรทีศึกษาและวิจยั เกียวกับความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะ ได้ กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ว่าเป็ นการดําเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกองค์กร ทีคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคมทังในระดับใกล้ และไกลไม่ว่าจะเป็ นการ
ใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่ในองค์ก รหรื อการใช้ ทรัพยากรจากภายนอกเพือสร้ างสังคมทีจะทําให้ มนุษย์อยู่
ร่วมกันได้ อย่างเป็ นปกติสขุ ภายใต้ เงือนไขของความถูกต้ องโปร่งใสและการมีจริยธรรมทีดีมงุ่ คํานึงถึงผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังในและนอกกิจการ และรวมถึงสังคมโดยรวม
ในส่วนขององค์กรอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย แนวคิด CSR ปรากฎในการประชุมระดับโลก
ด้ านการอุดมศึกษา (World Conference on Higher Education: WCHE) เมือวันที 5-8 กรกฎาคม ค.ศ.
2009 ณ สํานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส เรืองบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (The New Dynamics of Higher Education and Research
For Societal Change and Development) ทังนี เพราะสังคมมีความคาดหวังสูงต่อการศึกษาในระดับ
อุดม ศึกษา กล่าวคือ มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรระดับอุดมศึกษาจึงไม่ควรทําหน้ าทีแต่เพียงการผลิต
บัณฑิต การวิจยั และการบริ การวิชาการต่อสังคม แต่เพียงเท่านันหากแต่มหาวิทยาลัยจะต้ องแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้ านต่างๆ ด้ วย มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ประกอบกิจการการอุดมศึกษาต้อง
เร่งสร้ างกลไกในการทีจะให้ การช่วยเหลือฟื นฟูเศรษฐกิจและสร้ างสันติภาพมุง่ หวังให้ การอุดมศึกษาเข้า
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา และสร้ างการเปลียนแปลงทางสังคม โดยทีประชุมนีได้ มีมติว่า การ
อุดมศึกษาถือเป็ นพลเมืองทีดี (Public Good) ทีมีความสําคัญอย่างยิงต่อการสร้ างพืนฐานทางด้านการ
วิจยั และนวัตกรรมอุดมศึกษาไม่เป็ นเพียงสถาบันในการผลิตคนเข้ าสู่ตลาดแรงงานในปั จจุบันและใน
อนาคตแต่ยงั เป็ นหน่วยงานทีต้ องสร้ าง และผลิตพลเมืองของโลกทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
จริยธรรมอีกด้ วย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552) ในทางเดียวกัน ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี และอดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความเห็นสอดคล้ องว่าแนวคิด CSR
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จะต้ องนําไปใช้ ในภาคการศึกษา ต้ องเริมปลูกฝั งให้ เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักว่า หากส่วนรวมอยูไ่ ด้ดี
ส่วนย่อยก็อยู่ได้ ” (ณัฐนันท์ อิทธิยาภรณ์. 2554)
“บุคลากรในสถาบั นอุดมศึกษา” เป็ นผู้ที ทําหน้ าที เกียวข้ องกับการถ่ายทอดความรู้ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแก่นิสิตนักศึกษา และบริการงานวิชาการแก่สงั คม จึงถือได้ วา่ เป็ นผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียโดยตรงต่อนิสิตนักศึกษา ในทางเดียวกัน การทํางานในฐานะของการเป็ นแม่แบบแก่เยาวชน
ทําให้ บคุ ลากรในสถาบันอุดมศึกษาถูกคาดหวังในเชิงจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมสูงด้ วย
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบัน ความคาดหวังในเชิงจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาถูกท้ าทายด้ วยกระแสทุนนิยม ดังจะเห็นได้ จากปรากฎการณ์ทีมหาวิทยาลัยของรัฐ
เร่งเปิ ดหลักสูตรภาคพิเศษจํานวนมาก เพือเพิมโอกาสทางการศึกษามากขึน ในขณะเดียวกันก็เป็ นการ
เพิมรายได้ พิเศษแก่บคุ ลากร มหาวิทยาลัยของรัฐอีกส่วนหนึงได้ เปลียนหรื อกําลังเปลียนสถานะและ
การบริหารจัดการเป็ น “สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐบาล” ซึงมีการบริ หารการจัดการอิสระแยก
จากระบบราชการ (autonomous university) แต่ยงั ได้ รับเงินอุดหนุนทัวไป (block grant) ทีรัฐจัดสรรให้
เป็ นรายปี โดยตรง เพือใช้ จ่ายตามความจําเป็ นในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และเพื อประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ดังนันการแปรสภาพดังกล่าวจึงเป็ นแรงผลัก ดัน หนึงที ทํ าให้
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐต้ องดําเนินภารกิจในการหารายได้ ให้ องค์กรเพือการพัฒนาและความ
อยู่ ร อดขององค์ ก รยิ งขึ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของ “บุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ซึงปฏิบตั ิงานในองค์กรทีมีสถานะของความเป็ นสถาบันการศึกษา และอีก
ด้ านหนึงก็เป็ นองค์กรธุรกิจทียังคงต้ องบริหารจัดการเพือแสวงกําไรด้ วย ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมี
สถาบันอุดมศึกษามากกว่า 170 แห่ง แบ่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
และวิทยาลัยชุมชน ในปี หนึงๆ มีบณ
ั ฑิตสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยเอกชน
รวม 10,172 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556) ทังนี มีบคุ ลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีจํานวนทังสิน 10,359 คน เป็ นบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน 9,116 คน เป็ นบุคลากรใน
วิทยาลัยเอกชน 1,005 คน และเป็ นบุคลากรในสถาบันเอกชน 238 คน (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2556)
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิบคุ ลากรในสถาบันอุดมศึกษายังคงเผชิญกับปั ญหาการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เนืองจากในสังคมไทย แนวคิด CSR ไม่มีนิยามและแนวทางปฏิบัติทีเป็ น
รูปธรรมทีชัดเจน แนวคิด CSR จึงถูกตีความในลักษณะของการจัดกิจกรรมทีเน้ นการบริ จาค หรื อการ
จัดกิ จ กรรมใหญ่ โตที เน้ นการประชาสัมพัน ธ์ ส่งผลให้ องค์ก รต่างๆ เสียงบประมาณไปกับ การจัด
กิจกรรมเพือสังคมโดยหวังการสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กร แต่ไม่ได้ เกิดประโยชน์แท้ จริงกับสังคม และ
ทํ า ให้ สมาชิ ก ในหลายองค์ ก รรู้ สึก มี ภาระมากขึนในการทํ ากิ จ กรรมที นอกเหนื อจากงานประจํ า
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นอกจากนี ในสังคมไทยมักกล่าวถึง CSR จํากัดในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่าธุรกิจประเภทอืน
และเป็ นเรืองขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าองค์กรธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม หรือบางครังก็
ถูกตีความไปถึงองค์กรธุรกิจทีไม่แสวงหากําไร หรือเป็ นองค์กรการกุศล รวมทังถูกนิยามถึงกิจกรรมทีใช้
เงินลงทุนสูง เป็ นกิจจะลักษณะที เป็ นทางการ ทังทีแนวคิด CSR มีสาระสําคัญในการดึงคนทุกภาค
ส่วนเข้ ามามีสว่ นในการรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังองค์กรในภาคการศึกษาด้ วย
การศึกษาพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่ อสังคมของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาการให้ บริการของสถาบันอุดมศึกษา ซึง
ไม่เพียงแต่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเท่านัน แต่การศึกษาครังนีจะเป็ นตัวอย่าง
ทีสําคัญต่อการทํางานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาของรัฐซึงอยู่ในภาวะการเปลียนแปลงสู่การ
บริ หารจัดการในรูป แบบของเอกชนมากขึนด้ วย อย่างไรก็ดี ปั ญหาจากนิ ยามทีไม่ชัดเจนเกี ยวกับ
แนวคิด CSR ประกอบกับการศึกษาพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ยัง
ไม่ปรากฏผลงานวิจยั และการศึกษาทีเกียวข้ องโดยตรง โดยเฉพาะการนําแนวคิดซีเอสอาร์มาประยุกต์
กับ พฤติก รรมการทํ างานของบุค ลากรในสถาบัน อุดมศึก ษาในบริ บ ทของสังคมไทย การทบทวน
งานวิจัยทีใกล้ เคียง สรุปได้ ว่า ประการแรก งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็ นงานวิจัยทีศึกษาเกียวกับความ
คิดเห็นหรือการรับรู้ซีเอสอาร์ มากกว่าการศึกษาพฤติกรรมซีเอสอาร์ (สุภิกา สําเภาพล. 2553; มินทร์ ฐิ
ตา จิราธรรมวัฒน์. 2553; ดุสิตา แก้ วดรุณี. 2551; สุภา เลียวกายะสุวรรณ. 2547; วิมล จันทร. 2553;
เพ็ญนี ภูมิธรานนท์. 2553; ธัชสร บันดาลชัย. 2554; กรณิภา อังคทาภิมณฑ์ . 2552; จุฑาทิพย์ พรหม
ขัติแก้ ว. 2553; เพชรรัตน์ เรืองศักดิ. 2555) ประการทีสอง งานวิจยั ส่วนใหญ่จะเป็ นงานทีเกียวข้ องกับ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรม หรือการทํางานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ โดยตรง (กัลยากร คลังสมบัติ. 2551; ธันยชนก แก้ วคง
เมือง. 2551; สุจิ ตรา ทองวารี . 2551) และประการที สาม การทบทวนไม่ปรากฎงานวิ จัยที ศึกษา
พฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยตรง (มาริ สา สัจจหทยาศรม. 2545;
ภาวนา ต.วิเชียร. 2544; กอบแก้ ว จันทา. 2555; ณัฐกิตติ วัฒนพันธ์ . 2550; ขจงขวัญ ปาละกูล .
2550; มนฤดี ช่วงฉํา. 2550; นภาพร เมฆมูสิก. 2551; พันธ์ทิพย์ เอมะบุตร. 2553) ดังนัน การศึกษา
ในระยะแรกของงานวิจยั นีจึงจะเป็ นการศึกษานิยามและสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้
แนวคิดความรับ ผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน โดยวิธีการศึก ษาเชิ ง
คุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิในวงการวิชาการเพือสร้ างองค์ประกอบและพัฒนาแบบวัด
พฤติก รรมการทํ างานภายใต้ แนวคิดความรับ ผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึก ษา
เอกชนก่อนทําการศึกษาในระยะทีสองทีเป็ นการศึกษาเชิงปริมาณเพือศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ าง
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เชิงเส้ นพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในงานวิจัยนี ผู้วิจัยนําโมเดลซีเอสอาร์ ของแคร์ โรล (Carroll. 1979) ในรูปของปิ รามิดความ
รับ ผิดชอบต่อสังคม (pyramid of corporate social responsibility) มาเป็ นกรอบแนวคิดของ
การศึก ษา ซึงประกอบด้ วยความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ร 4 ด้ าน คือ ความรับ ผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจ (economic responsibility), ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย (legal responsibility), ความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นจริ ย ธรรม (ethical responsibility) และความรั บ ผิ ด ชอบด้ านการให้ แก่ สัง คม
(philanthropic responsibility) ซึงในบริ บทของสถาบัน อุดมศึกษา “พฤติกรรมการทํางานของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ก็คือ พฤติกรรมการทํางานของบุคลากรตามภาระหน้ าทีของ
ตน โดยคํานึงถึงหน้ าที ในการผลิตบัณ ฑิ ตที มีคุณ ภาพ พัฒนาผลงานวิช าการหรื องานวิจัย และ
ให้ บริ การทางวิชาการแก่สงั คม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึงในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
บุคลากรดําเนินงานภายใต้ กฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้ อง ใส่ใจถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียใน
การดําเนิ น งาน และแสดงนํ าใจต่อผู้เ ป็ น หัวหน้ า เพื อนร่วมงาน ลูก น้ อง นัก ศึก ษา ผู้ป กครองขอ
นักศึกษา ชุมชนรอบองค์กร และสังคม
ในส่วนของความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในงานวิจัยนีใช้ ก รอบแนวคิด
ของอัลบาเนส ซึงอัลบาเนส (Albanese. 1981: 204) นําเสนอว่าพฤติกรรมการทํางานเป็ นผลมาจาก
ปั จจัยหลัก 2 ประการ คือ ปั จจัยด้ านบุคคลหรื อปั จจัยภายใน และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในการ
ทํ างานหรื อ ปั จ จัย ภายนอก ทังนี เมื อทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุของ
พฤติกรรมการทํางานทีผ่านมาส่วนใหญ่มกั จะวิเคราะห์ระดับเดียว กล่าวคือ เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยที
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานระดับองค์การ หรื อระดับบุคคลอย่างใดอย่างหนึง (ยุภาพร ทองลาภ.
2550; กอบแก้ ว จัน ทา. 2551; สุธาสินี แม้ นญาติ. 2554) อย่างไรก็ดี ตามแนวคิดของ รอบบิน ส์
(Robbins, 2005) เชือว่าพฤติกรรมการทํางานในองค์กรได้ รับอิทธิพลจากปั จจัย 3 ระดับ คือ ระดับ
องค์การ ระดับกลุม่ และระดับบุคคล หรืออย่างน้ อยแบ่งเป็ นปั จจัย 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และระดับ
องค์ก าร (มัลลิกา ตันสอน. 2544: 21-29) ซึงจะมีปฏิสัมพันธ์ และส่งผลต่อพฤติก รรมการทํ างาน
ในทางเดียวกัน พฤติกรรมการทํางานระดับบุคคลของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนย่อมได้ รับ
ผลจากพฤติกรรมการทํางานของผู้บริหารซึงเป็ นเงือนไขระดับองค์การ ในงานวิจยั นีจึงวิเคราะห์สาเหตุ
2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
การศึกษาครังนีจึงใช้ “การวิเคราะห์ พหุระดับ (Multi–Level Analysis)” ซึงเป็ นเทคนิคทาง
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรทํานายหลายระดับทีมีต่อตัวแปรตาม โดยตัวแปรทํานาย
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และตัวแปรตามทีอยู่ระดับล่างต่างมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน และได้ รับอิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรที
อยู่ระดับบน ทังนี เนืองจากโครงสร้ าง และธรรมชาติของข้ อมูลทางสังคมมักเกียวข้ องกับข้ อมูลหลาย
ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบระดับเดียว จึงไม่สามารถให้ ผลสรุปทีถูกต้ อง โดยทัวไปเรามักจะพบว่า
ตัว แปรมี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ กั น ทั งระหว่ า งตัว แปรที อยู่ร ะหว่ า งตัว แปรที อยู่ ร ะดับ เดี ย วกั น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้ ามระดับ ตัวแปรที อยู่ระดับ สูงกว่า มีแนวโน้ มทีจะส่งผลทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมต่อตัวแปรทีอยู่ระดับตํากว่า และมีแนวโน้ มส่งผลต่อกันเป็ นทอดๆ สูต่ วั แปรระดับหน่วยย่อยลง
ไป (บุญชุม. 2538; ฉัตรศิริ. 2546)
ผู้วิ จัย พิ จ ารณาตัว แปรที มี ความเกี ยวข้ อ งจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ในระดั บ
ผ้ ูบริหาร ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้บริ หาร (อุดมศักดิ กุล
ครอง. 2553; จารุณี อิฎฐารมณ์. 2550; สัลมาน สะบูดิง. 2551; นิศานาศ นนท์จมุ จัง. 2553; สมเกียรติ
บาลลา. 2554; สัมมา รธนิธย์. 2554; นุชา สระสม. 2552) การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางานของผู้บริ หาร (สมพงษ์ ศรี โสภาพ. 2551) ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของผู้บริหาร (นงครักษ์ ทันเพือน. 2551) การรับรู้บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม มี
อิท ธิ พ ลต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์ก ร และพฤติก รรมการทํ างาน (Smith; & Keon. 1997;
Armstrong, Kusuma; & Sweeney. 1999; Mulki; & et al., 2008; ประภาพร นิกรเพสย์ . 2546; อรอุ
มา เจริ ญ สุข. 2553) การมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํ างานของ
ผู้บริ หาร (สุดา บุญเถือน. 2549; กุลวีณ์ วุฒิกร. 2546) ในระดับผ้ ูปฏิบัติงาน ความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับซีเอสอาร์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน (สังค์วอน พูลสวัสดิ. 2551; ดลิ
สา พันธุ์ศกั ดิ. 2551) บุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน (ชินานาฏ นิจจะ
ยะ. 2554) การรับรู้ ความยุติธรรมในองค์ก าร มีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้ป ฏิบัติงาน
(ธัญวรรณ ตันตินาคม. 2550; เบญจมา ณ มหาไชย. 2551; มาธ์ณัชศวีร์ ลิมาภรณ์วณิชย์ . 2551;
อัจฉรา เนียมหอม. 2551; ปรีดี อิทธิพงศ์. 2552; ธิดา เขือนแก้ ว. 2554) และการรับรู้การสนับสนุนทาง
สังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้ปฏิบตั ิงาน (เกษรา ชัยรังษี เลิศ. 2547; ชุรีพร วิเศษศักดิ.
2549; ณรงค์ฤทธิ ชูเรือง. 2551; บุญญิกา ตันชัชวาล. 2554)
ดังนัน ตัวแปรทีมีความเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรในงานวิจัยนี ได้ แก่ ระดับผ้ ูบริหาร ปั จจัยภายใน คือ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์ ส่วนปั จจัยภายนอก คือ การรับรู้บรรยากาศเชิง
จริ ย ธรรม การมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย ในขณะที ระดั บ ผ้ ูป ฏิบัติงาน ปั จจัย ภายใน คือ
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก ส่วนปั จจัยภายนอก คือ การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ครังนีผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั
ง่ หมายไว้ ดงั นี
1. เพือศึกษานิยามและสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. เพือศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้นพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ความสําคัญของการวิจยั
1. ในเชิงทฤษฎี ทําให้ เกิดความชัดเจนเชิงประจักษ์ ในนิยามและองค์ประกอบของพฤติกรรม
การทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึงจะ
เป็ นแนวทางในการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรด้ วยแบบวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นอกจากนี ผลจากการวิจยั
ยังทําให้ เกิดความชัดเจนในการอธิบายอิทธิพลของปั จจัยเชิงสาเหตุในระดับต่างๆ ทีส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิงาน ซึงเป็ นองค์ความรู้พืนฐานทีสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ในเชิงองค์การ การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงสาเหตุในระดับต่างๆ ทีส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานจะมีประโยชน์สําหรับองค์การในการพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นผู้มศี กั ยภาพในการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังทําให้ เกิดแนวทางการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์แท้ จริงแก่สงั คม นอกจากนี ผลการวิจยั ยังเป็ นการ
กระตุ้นให้ สถาบันอุดมศึกษาทังรัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้ องได้ ตระหนักถึงบทบาทของ
องค์กรในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึนด้ วย

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนีผู้วิจยั กําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจยั
การศึกษาส่วนที 1 ผู้ให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ จํานวนกลุม่ ละ 3 คน
รวม 6 คน คือ กลุม่ ที 1 ผู้ให้ ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการทํางานของผู้บริหารระดับหัวหน้ าภาควิชา
จํานวน 3 คน และกลุม่ ที 2 ผู้ให้ ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมการทํางานของผู้ปฏิบตั ิงาน จํานวน 3 คน
การศึ ก ษาส่ ว นที 2 กํ า หนดประชากรที ใช้ ในการศึ ก ษา คื อ บุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจํานวนทังสิน 10,359 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556)
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ซึงในงานวิจยั นี หมายถึง บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ได้ แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยแบ่งเป็ นผู้บงั คับบัญชาหรือ “ผู้บริ หาร” และผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา
หรือ “ผู้ปฏิบตั ิงาน”
ผู้วิ จัย กํ า หนดขนาดตัว อย่ า งของผู้บ ริ ห าร ซึ งเป็ นการศึก ษาระดับ กลุ่ม ไว้ 100
หน่วยงาน และในแต่ละหน่วยงานมีขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลไม่ตํากว่า 5 คน ดังนัน ขนาด
ตัว อย่ า งรวมจะมี ไม่ ตํ ากว่า 500 คน ผู้วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบหลายขันตอน
(Multistage sampling)
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ นดังนี
ระดับผู้บริหาร
1.1 ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
1.2 การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
1.3 ความฉลาดทางอารมณ์
1.4 การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม
1.5 การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
ระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
1.6 ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
1.7 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
1.8 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
1.9 การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้บริหาร และ
พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง บุคลากรสายวิชาการใน
สถาบันการศึกษาเอกชน ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ได้ แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในช่วงปี พุทธศักราช 2556-2557 มีอายุงานไม่ตํากว่า 3 เดือน โดย
แบ่งเป็ นผู้บงั คับบัญชาหรือ “ผู้บริหาร” และผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาหรือ “ผู้ปฏิบตั ิงาน”
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ผ้ ูบ ริ หาร หมายถึง ผู้บังคับ บัญ ชาระดับ ต้ น คือ หัวหน้ าภาควิช าหรื อตําแหน่งที
เทียบเท่าหัวหน้ าภาควิชา เนืองจากการทํางานของผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ที ภาควิช าเป็ นสําคัญ (เกษม
สุวรรณกุล. 2530: 193)
ผ้ ู ป ฏิบั ติง าน หมายถึ ง อาจารย์ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ซึงสังกัดภาควิชาทีถูกเลือกเป็ นตัวอย่าง

นิยามศัพท์ ปฏิบัตกิ าร
1. พฤติก รรมการทํางานภายใต้ แนวคิด ความรั บผิดชอบต่ อสังคมของบุ คลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นิยามทัวไปจากการทบทวรวรรณกรรม หมายถึง พฤติกรรมการทํางานทีแสดงความใส่ใจต่อ
สังคม ซึงมีความเกียวข้ องกับทุกขันตอนของการดําเนินงาน และเป็ นเรืองทีเกียวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ ส่วน
เสียในวงกว้ าง ทังนี การทํางานตามบทบาทหน้ าที ของบุคลากรสายงานวิชาการ หรื อผู้ปฏิบัติงาน
ประกอบด้ วย ภารกิจด้ านการสอน ภารกิจด้ านการวิจยั ภารกิจด้ านการบริการวิชาการ ภารกิจด้ านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจด้ านการบริ หารจัดการงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ส่วน
การทํางานตามบทบาทหน้ าทีของผู้บริหารระดับหัวหน้ าภาควิชา ประกอบด้ วย 1) บทบาทหน้ าทีของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยใน 5 ภารกิจ คือ ภารกิจ ด้ านการสอน ภารกิจด้ านการวิจัย ภารกิจด้ านการ
บริการวิชาการ ภารกิจด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจด้ านการบริหารจัดการงานร่วมกับ
คณะและมหาวิทยาลัย และ 2) บทบาทหน้ าทีของผู้บริหาร คือ 2.1) การบริหารด้ านวิชาการ ได้ แก่ การ
จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการพัฒนา การทํางานกับนักศึกษาและเรื องทีเกียวข้ องกับนักศึกษา
2.2) การบริหารด้ านบุคลากรและงานธุรการ ได้ แก่ การปกครองภาควิชา การจัดการงานด้ านบุคลากร
จัดการเรืองงบประมาณและทรัพยากร และการควบคุมดูแลสํานักงานคณะ 2.3) การบริ หารด้ านการ
บริการแก่สงั คม ได้ แก่ การเป็ นตัวแทนภาควิชาของสถาบัน และการให้ บริ การในฐานะผู้ประสานงาน
กับกลุม่ ภายนอก
นิยามศัพท์ปฏิบตั ิการของ “พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บุค ลากรในสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน” นี ได้ มีก ารปรับ องค์ป ระกอบให้ เหมาะสม หลัง จากการ
สัมภาษณ์ผ้ เู ชียวชาญในการพัฒนานิยามและแบบวัดในการศึกษาระยะแรก ซึงสรุปนิยามได้ ดงั นี
พฤติ ก รรมการทํา งานภายใต้ แนวคิด ความรั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คมของบุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระดับผ้ ูบริหาร หมายถึง การทํางานทีแสดงความใส่ใจต่อสังคม ซึงมี
ความเกียวข้ องกับทุกขันตอนของการดําเนินงาน และเป็ นเรื องทีเกียวข้ องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในวง
กว้ าง ใน 4 ด้ าน คือ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านกฎหมาย ด้ านจริ ยธรรม และด้ านการให้ แก่สงั คม ทังนี การ
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ทํางานตามบทบาทหน้ าทีของผู้บริ ห ารระดับหัวหน้ าภาควิชา ประกอบด้ วย 1) บทบาทหน้ าที ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยใน 5 ภารกิจ คือ ภารกิจด้ านการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย และ 2) บทบาทหน้ าทีของ
ผู้บริหาร คือ การบริหารด้ านวิชาการ การบริหารด้ านบุคลากรและงานธุรการ และการบริ หารด้ านการ
บริการแก่สงั คม
นิยามขององค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ 1) ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ (economic responsibility)
หมายถึง การปฏิ บัติห น้ าที ตามภารกิ จ ด้ านการสอน การวิจัย การบริ ก ารวิช าการ การทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริ หารจัดการงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย อย่างเต็มความสามารถ มี
ความรับผิดชอบต่อสภาพเศรษฐกิจของผู้ใต้ บังคับบัญชา ให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาสามารถดํารงอยู่ได้ ใน
สภาพชี วิตความเป็ นอยู่ทีดี ตลอดจนการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน รวมถึงการวิจัยหรื อการ
ให้ บริการวิชาการทีเป็ นความพยายามช่วยเหลือสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 2) ความรับผิดชอบด้ าน
กฎหมาย (legal responsibility) หมายถึง การเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชา การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการเป็ นสมาชิกทีดีของสังคม การยึดในสิงทีถูกต้ อง การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน การให้
เกียรติผ้ อู ืน การมีวินยั การตระหนักในเรื องสิทธิเสรี ภาพ ศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน
ในการแก้ ปัญหาต่างๆ การเป็ นพลเมืองไทยทีมีความรับผิดชอบ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบภายใน
หน่วยงาน การสอนให้ ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิช า การไม่เ บี ย ดบังเวลาของนัก ศึก ษา และ
พยายามมีส่วนร่วมในการแก้ ไขกฎหมายทีสร้ างความเหลือมลําทางสังคม 3) ความรับผิดชอบด้ าน
จริ ย ธรรม (ethical responsibility) หมายถึง การปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิช าชีพ การสอดแทรก
จริ ยธรรมในการทํางาน ได้ แก่ การสอน การทําวิจัย การเป็ นคณะกรรมการต่างๆ การอบรมสังสอน
จริยธรรมแก่นกั ศึกษา การสอนให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม การทําวิจัยทีเกียวข้ องกับการ
พัฒ นาสัง คม การบริ ก ารวิ ช าการตรงกั บ ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ การปกครอง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความยุติธรรม เป็ นมาตรฐานเดียวกัน การสนับสนุนผู้ใต้ บังคับบัญชาทีมีความ
ประพฤติดี มีคุณ ธรรมจริ ย ธรรม การกําหนดนโยบายด้ านความรับ ผิดชอบต่อสังคมในแผนการ
ปฏิบตั ิงาน และการสนับสนุนโครงการด้ านคุณธรรมจริยธรรม และ 4) ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่
สังคม (philanthropic responsibility) หมายถึ ง การทํ ากิ จ กรรมเพื อสัง คม การทํ า กิ จ กรรมเพื อ
ประโยชน์แก่นกั ศึกษา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และสังคมภายนอก การสอนนักศึกษาได้ เห็นถึงความสําคัญ
ของการให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทน การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา การบริ หารงานแบบ
ยืดหยุ่นต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา และการดูแลครอบครัวของผู้ใต้ บงั คับบัญชา การบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
ในนามของหน่วยงาน การเป็ นคณะทํางานหรื อคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ แก่องค์กรภายนอก และ
ความเต็มใจในการบริการความรู้แก่ผ้ อู ืน
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พฤติ ก รรมการทํา งานภายใต้ แนวคิด ความรั บ ผิด ชอบต่ อสั ง คมของบุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระดับผ้ ปู ฏิบัติงาน หมายถึง การทํางานทีแสดงความใส่ใจต่อสังคม ซึงมี
ความเกียวข้ องกับทุกขันตอนของการดําเนินงาน และเป็ นเรื องทีเกียวข้ องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในวง
กว้ าง ใน 4 ด้ าน คือ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านกฎหมาย ด้ านจริ ยธรรม และด้ านการให้ แก่สงั คม ทังนี การ
ทํางานตามบทบาทหน้ าทีของบุคลากรสายงานวิชาการ หรื อผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้ วย ภารกิจด้ าน
การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการงานร่วมกับ
คณะและมหาวิทยาลัย
นิยามขององค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ 1) ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ (economic responsibility)
หมายถึง การใช้ งบประมาณทังของส่วนตัวและของส่วนรวมอย่างประหยัด รู้จกั ใช้ เงิน ประหยัด มัธยัตถ์
รู้จกั อดออม ใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย รวมถึงการบริ หารจัดการสิงทีไม่ใช่ตวั เงิน
อย่างคุ้มค่า เช่น การรักษาสิงของและทรัพยากรส่วนรวมของมหาวิทยาลัย การประหยัดทรัพยากรใน
การทํางาน การทํางานอย่างเต็มทีโดยไม่คิดถึงเรื องของความคุ้มทุน หรื อความคุ้มเหนือย และการ
ทํางานให้ เต็มที ไม่เอาเวลางานไปทําอย่างอืน 2) ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย (legal responsibility)
หมายถึง การปฏิบตั ิตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และรักษาระเบียบและกฎ
กติกาทางสังคมในฐานะทีเป็ นพลเมืองไทย ซือสัตย์ตอ่ ตนเองและสังคม การอ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการ
และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน รวมถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้อืนด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีความ
เป็ นกลางในเรื องต่างๆ มากกว่าบุคคลทัวไป การแสดงความเห็นที ถูกต้ อง รับฟั ง และยอมรับหลัก
สากล โดยไม่เ อาความคิ ดเห็น ของตนเองเป็ นที ตัง 3) ความรับ ผิด ชอบด้ านจริ ย ธรรม (ethical
responsibility) หมายถึง การปฏิ บัติตามจรรยาบรรณวิช าชี พ การปฏิบัติงานตามภารกิ จ ที ได้ รับ
มอบหมายโดยคํานึงถึงจริยธรรม การสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การเรี ย นการสอน การศึก ษาวิจัย ในประเด็นที เกี ยวข้ องกับ สังคม การร่ วมกิ จ กรรมของสถาบัน /
มหาวิทยาลัย ความซือสัตย์ต่อหน้ าทีที รับผิดชอบ รวมถึงการปฏิบัติตวั เป็ นแบบอย่างทีดี การปฏิบัติ
ถูกต้ องต่อตนเอง ต่อผู้อืน และต่อสังคม และ 4) ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม (philanthropic
responsibility) หมายถึง ความตังใจให้ ความรู้ แก่ลูก ศิษ ย์ การทํ าบุญ บริ จ าค บํ าเพ็ญ ประโยชน์
สาธารณะ ความต้ องการทีจะช่วยเหลือผู้อืน และการเป็ นผู้ให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทน
การวัด พฤติ ก รรมการทํ า งานภายใต้ แ นวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมของบุค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทังระดับผู้บริ หาร และระดับผู้ป ฏิบัติงาน ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดขึนเอง ชื อ
เครืองมือวัด “ความรับผิดชอบต่อสังคม (สําหรับผู้บริ หาร)” และ “ความรับผิดชอบต่อสังคม (สําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน)” ให้ ผ้ ตู อบประเมิน ตนเอง ซึงเป็ นข้ อความแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ คือ ปฏิบตั ิเป็ นประจํา บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ที
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ตอบปฏิบตั ิเป็ นประจําจะได้ 5 คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครังจะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้
2 คะแนน และไม่เคยเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
2. ภาวะผ้ นู ําการเปลียนแปลง หมายถึง พฤติกรรมทีผู้บริหารระดับหัวหน้ าภาควิชามีอทิ ธิพล
ต่อผู้ใต้ บังคับ บัญ ชา สามารถเปลียนแปลงความพยายามของผู้ใ ต้ บังคับ บัญชาให้ สงู ขึนกว่าความ
พยายามทีคาดหวัง พัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้ใต้ บังคับบัญชาไปสู่ระดับทีสูงขึน ทําให้
ผู้ร่วมงานเกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์การ จูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชามองให้ ไกล
เกิ น กว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ป ระโยชน์ ข องกลุ่ม องค์ ก ารหรื อ สัง คม โดยภาวะผู้นํ า การ
เปลียนแปลงทีผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ใต้ บังคับบัญชามีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
กล่าวคือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ หมายถึง พฤติกรรมทีผู้นําประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง
สําหรับผู้ใต้ บงั คับบัญชา เป็ นทียกย่องเคารพนับถือ ศรัทธาไว้ วางใจ ทําให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาเกิดความ
ภาคภูมิใจเมือได้ ร่วมงานกัน มีวิสยั ทัศน์ สามารถถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ไปยัง ผู้ใต้ บังคับบัญชา มีความ
สมําเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ในสถานการณ์วิกฤติ เป็ นทีไว้ ใจได้ ว่
จะทําในสิงทีถูกต้ องมีศีลธรรมและจริ ยธรรมสูง หลีกเลียงการใช้ อํานาจเพือผลประโยชน์ส่วนตน มี
ความเฉลียวฉลาด มีความตังใจเชือมันในตนเอง และแน่วแน่ในอุดมการณ์ 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ
หมายถึง พฤติกรรมทีผู้นําประพฤติจงู ใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นจิตวิญญาณของ
ทีมให้ มีชีวิตชีวา กระตือรื อร้ น มีเจตคตีทีดี คิดในแง่บวก แสดงความต้ องการอย่างชัดเจนในสิงทีตน
หวัง อุทิศตนต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน เชือมันอย่างแน่วแน่วา่ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ช่วย
ให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญ ชามองข้ ามผลประโยชน์ ของตนเพื อวิสยั ทัศน์และภารกิจ ขององค์ก าร กระตุ้น ให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชารู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า และสามารถจัดการปั ญหาทีตนเองเผชิญได้ 3) การกระตุ้นทาง
ปั ญญา หมายถึง พฤติกรรมทีผู้นํ ากระตุ้นให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญ ชาตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ทีเกิ ดขึนใน
หน่วยงาน ทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีความต้ องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ ปัญหาในหน่วยงาน เพือหา
ข้ อสรุปใหม่ทีดีกว่า มีการคิดและแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีความริเริมสร้ างสรรค์ มีการตังสมมติฐาน
เปลียนกรอบการมองปั ญหา และเผชิญกับสถานการณ์เก่าด้ วยวิธีใหม่ มีการจูงใจสนับสนุนความคิด
ริเริมใหม่ ให้ กําลังใจผู้ใต้ บังคับบัญชาในการแก้ ปัญหาโดยวิธีใหม่ กระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาแสดง
ความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ใต้ บังคับบัญชา 4) การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล หมายถึง พฤติก รรมที ผู้นํ าแสดงการดูแลเอาใจใส่ผ้ ใู ต้ บังคับ บัญ ชาเป็ นรายบุคคล ทํ าให้
ผู้ใต้ บังคับ บัญ ชารู้สึกมีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ เป็ นทีปรึก ษาของผู้ใต้ บังคับ บัญ ชาของแต่ละคน
พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ สงู ขึน มีการปฏิบัติต่อผู้ใต้ บังคับบัญชาโดยการให้ โอกาสใน
การเรียนรู้สิงใหม่ๆ สร้ างบรรยากาศของการให้ การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
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ด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ แสดงให้ เห็นว่าเข้ าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ใน
งานวิจัยนี สร้ างแบบวัดภาวะผู้นําการเปลียนแปลง โดยพัฒนาจากแบบวัดจาก รัตติกรณ์ จงวิศาล
(2543) ซึงพัฒนามาจากแบบวัดของประเสริฐ สมพงษ์ ธรรม (2538) ซึงแปลมาจากแบบวัดภาวะผู้นํา
พหุองค์ประกอบ ฉบับ 5X สําหรับผู้ประเมิน (Multifactor Leadership Questionnair Form 5X-Rater:
MLQ) ของแบสและอโลวิโอ (Bass; & Avolio. 1991) ชื อเครื องมือวัด คือ “ความคิดเห็น ต่อการ
บริ หารงาน ตอนที 1” ให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเอง โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ 1) การมี
อิทธิ พลอย่างมีอดุ มการณ์ 2) การสร้ างแรงบัน ดาลใจ 3) การกระตุ้น ทางปั ญญา 4) การคํานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 12 ข้ อ รวม 48 ข้ อ และปรับข้ อ
คําถามให้ เข้ ากับ กลุ่มตัวอย่างของการศึก ษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็ นประจํา บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย สําหรับข้ อความ
ทางบวกผู้ทีตอบปฏิบตั ิเป็ นประจําจะได้ 5 คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครังจะได้ 3 คะแนน
นานครังจะได้ 2 คะแนน และไม่เคยเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนใน
ทางตรงข้ าม
3. การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองและแรงจูงใจที
ตนเองมีตอ่ งาน ซึงแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน การรู้คิดด้ านความหมาย การรู้คิดด้ านสมรรถนะ การรู้คิดด้ าน
เจตนารมณ์ในตนเอง และการรู้คิดด้ านผลกระทบ กล่าวคือ 1) การรู้คิดด้ านความหมาย (Meaning)
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อคุณค่าในงาน ว่ามีความสอดคล้ องกันระหว่างความต้ องการด้ าน
บทบาทในการทํางานของบุคคล และความเชือ ค่านิยม และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนัน 2) การรู้คิด
ด้ านสมรรถนะ (Competence) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อความเชือในความสามารถของ
ตนเองทีจะทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงด้ วยทักษะและความชํานาญทีเฉพาะเจาะจงในการทํางาน 3)
การรู้คิดด้ านเจตนารมณ์ในตนเอง (Self-determination) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีรับรู้วา่ ตนเองมี
อิสระในทางเลือก และควบคุมการกระทําสิงต่างๆ ในการสร้ างสรรค์ และการทํางานอย่างต่อเนือง การ
ตัดสินใจ และการแก้ ปัญหาเกียวกับวิธีการทํางานได้ ด้วยตนเอง 4) การรู้คิดด้ านผลกระทบ (Impact)
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีแต่ละบุคคลรับรู้ถึงระดับความมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ตา่ งๆ ของงานภายใน
องค์การ ภายใต้ บริบทงานใดงานหนึงทีเฉพาะเจาะจง ในงานวิจยั นีสร้ างแบบวัดการเสริ มพลังอํานาจ
เชิงจิตใจ โดยพัฒนาแบบวัดจาก ภัครวรรณ ปิ นแก้ ว (2548) ซึงแปลมาจากแบบวัดของ สไปรท์เซอร์
(Spreitzer. 1995) ชือเครื องมือวัด คือ “ความคิดเห็นต่อการบริ หารงาน ตอนที 2” โครงสร้ างคําถาม
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ 1) การรู้คิดด้ านความหมาย 2) การรู้คิดด้ านสมรรถนะ 3) การรู้คิดด้ าน
เจตนารมณ์ในตนเอง และ 4) การรู้คิดด้ านผลกระทบ โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 5
ข้ อ รวม 20 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
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ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่
เห็นด้ วยอย่างยิง สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบเห็นด้ วยอย่างยิงจะได้ 5 คะแนน เห็นด้ วยจะได้ 4
คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้ วยจะได้ 2 คะแนน และไม่เห็นด้ วยอย่างยิงจะได้ 1 คะแนน
สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
4. ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ ความสามารถทางอารมณ์ในการดําเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อืนอย่างสร้ างสรรค์และมีความสุข โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ ความดี ความเก่ง ความสุข
กล่าวคือ 1) ความดี หมายถึง การควบคุมอารมณ์และความต้ องการของตนเอง การเห็นใจผู้อืน และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ได้ แก่ 1.1) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้ องการของ
ตนเอง คือ การรู้อารมณ์และความต้ องการของตนเอง การควบคุมอารมณ์และความต้ องการได้ และ
การแสดงออกอย่างเหมาะสม 1.2) การเห็นใจผู้อืน คือ การใส่ใจผู้อืน การเข้ าใจและยอมรับผู้อืน และ
การแสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม 1.3) ความรับผิดชอบ คือ การรู้จกั การให้ รู้จกั การรับ การรู้จกั รับ
ผิด รู้จกั ให้ อภัย และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2) ความเก่ง หมายถึง การรู้จักและมีแรงจูงใจใน
ตนเอง การตัดสินใจและแก้ ปัญหา การมีสมั พันธภาพกับผู้อืน ได้ แก่ 2.1) ความสามารถในการรู้จัก
และสร้ างแรงจูงใจให้ ตนเอง คือ การรู้ศกั ยภาพของตนเอง การสร้ างขวัญและกําลังใจให้ ตนเองได้ และ
การมีความมุง่ มันทีจะไปให้ ถึงเป้าหมาย 2.2) ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ ปัญหา คือ การรับรู้
และเข้ าใจปั ญหา การมีขนตอนในการแก้
ั
ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม และการมีความยืดหยุ่น 2.3) การมี
สัมพันธภาพกับผู้อืน คือ การรู้จักการสร้ างสัมพันธ์ทีดีกับผู้อืน ความกล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม
การแสดงความเห็นทีขัดแย้ งได้ อย่างสร้ างสรรค์ 3) ความสุข หมายถึง ความภูมิใจในตนเอง ความพึง
พอใจในชีวิต การมีความสงบทางใจ ได้ แก่ 3.1) ความภูมิใจในตนเอง คือ การเห็นคุณค่าตนเอง และมี
ความเชือมันในตนเอง 3.2) ความพึงพอใจในชีวิต คือ การรู้จักมองโลกในแง่ดี การมีอารมณ์ขนั และ
พอใจในสิงทีตนมีอยู่ 3.3) ความสงบทางใจ คือ การมีกิจกรรมทีสร้ างความสุข รู้จักผ่อนคลาย และมี
ความสงบทางจิตใจ (กรมสุขภาพจิต. 2543: 42) ในงานวิจัยนีสร้ างแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์
โดยพัฒนาแบบวัดจากกรมสุขภาพจิต (2544) ซึงนําแนวคิดของ Goleman, Bar – On, Salovey และ
คณะ มาเป็ นกรอบการศึก ษา ชื อเครื องมือ วัด คื อ “ความคิด เห็ น ต่อการบริ ห ารงาน ตอนที 3”
โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ด้ านดี 2) ด้ านเก่ง และ 3) ด้ านสุข โดยปรับข้ อคําถามให้
เหลือข้ อคําถามด้ านละ 9 ข้ อ รวม 27 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริ งทีสุด จริ ง ไม่แน่ใจ ไม่จริ ง
และไม่จริงเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบจริงทีสุดจะได้ 5 คะแนน จริงจะได้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจ
จะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้
คะแนนในทางตรงข้ าม

14

5. การรับร้ ูบรรยากาศเชิงจริยธรรม หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อศีลธรรมจริ ยธรรม
และบรรทัด ฐานของการอยู่ร่ ว มกัน ระหว่า งสมาชิ ก ในองค์ ก าร โดยทางตรงและทางอ้ อ มผ่า น
สภาพแวดล้ อมขององค์กร ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านความเอืออาทรต่อบุคคล ด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้ านกฎระเบียบข้ อบังคับ ด้ านการยึดมันผลประโยชน์ขององค์การ และ ด้ านจริ ยธรรมอิสระ
ของบุคคล กล่าวคือ 1) ด้ านความเอืออาทรต่อบุคคล (Caring) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อการ
ได้ รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงาน บรรยากาศทีแสดงถึงความเอืออาทรต่อบุคลากรใน
องค์การ 2) ด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and code) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมี
ต่อการดําเนิ น งานขององค์ก ารซึงเป็ นไปอย่างถูก ต้ อง มีความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพนัน ไม่ขดั ต่อกฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานของสังคมโดยรวม 3) ด้ านกฎระเบีย บ
ข้ อบังคับ (Rules) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อการปฏิบัติงานภายใต้ การบริ หารจัดการภายใน
องค์การเพือควบคุมความประพฤติของบุคคล และบุคคลทีเป็ นสมาชิกขององค์การต้ องยึดถือปฏิบัติ
อย่ า งถูก ต้ อ งตามหลัก ของคุณ ธรรม จริ ย ธรรม 4) ด้ า นการยึ ด มันผลประโยชน์ ข ององค์ ก าร
(Instrumental) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อความตังใจที จะทํางานให้ ป ระสบผลสําเร็ จตาม
เป้าหมายขององค์การ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และการให้
ความสําคัญกับบุคคลทีปฏิบัติงานให้ องค์การ 5) ด้ านจริ ยธรรมอิสระของบุคคล (Independence)
หมายถึง ระดับการรับรู้ของบุคคลทีมีตอ่ การประพฤติทีดีงามเพือประโยชน์สขุ แก่ตนเองและสังคมโดย
ส่วนรวม ไตร่ตรองถึงสิงทีควรทําและไม่ควรทําตามสถานการณ์ทีต้ องตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคล ในงานวิจยั นีสร้ างแบบวัดการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม โดยพัฒนาแบบวัดจาก ประภาพร
นิกรเพสย์ (2546) ซึงผู้วิจยั พัฒนามาจากแบบวัดของ อรวรรณ แย้ มสรวลสกุล (2544) ทีนําแนวคิดของ
วิก เตอร์ แ ละคูล แลนด์ (Victor; & Cullen. 1988) มาเป็ นกรอบการศึก ษา ชื อเครื องมือวัด คื อ
“บรรยากาศในทีทํางาน” โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ การรับรู้ บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม
ด้ านความเอืออาทรต่อบุคคล ด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านกฎระเบียบข้ อบังคับ ด้ าน
การยึดมันผลประโยชน์ขององค์การ และ ด้ านจริยธรรมอิสระของบุคคล โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อ
คําถามด้ านละ 4 ข้ อ รวม 20 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริ งทีสุด จริ ง ไม่แน่ใจ ไม่จริ ง และไม่
จริงเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบจริงทีสุดจะได้ 5 คะแนน จริงจะได้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3
คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนน
ในทางตรงข้ าม
6. การมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายของหัวหน้ าภาควิชา หมายถึง พฤติกรรมการเข้า
ไปมีอิทธิพลต่อดําเนินงานในขันตอนการตัดสินใจ ซึงเกียวข้ องกับการเลือกนโยบาย และการตัดสินใจ
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ในช่วงเริมต้ นของการปฏิบตั ิงาน ทีเกียวข้ องกับงานด้ านการปกครองภาควิชา การจัดการเรียนการสอน
การจัดการงานด้ านบุคลากร การส่งเสริ มการพัฒนา การทํางานกับนักศึกษาและเรื องทีเกียวข้ องกับ
นักศึกษา การเป็ นตัวแทนภาควิชาของสถาบัน การให้ บริ การในฐานะผู้ประสานงานกับกลุ่มภายนอก
การจัดการเรืองงบประมาณและทรัพยากร และการควบคุมดูแลงานธุรการของภาควิชา ในงานวิจัยนี
ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดการมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายขึนเอง โดยใช้ กรอบแนวคิดของ โคเฮน และ
อัพฮอฟ (Cohen; & Uphop. 1980: 219-222) ชื อเครื องมื อวัด คื อ “การกํ าหนดนโยบาย”
ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 15 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ ปฏิบัติเป็ นประจํา บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบ
ปฏิบตั ิเป็ นประจําจะได้ 5 คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครังจะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้ 2
คะแนน และไม่เคยเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
7. ความร้ ู ความเข้ า ใจเกี ยวกั บ ซีเอสอาร์ หมายถึง ความสามารถอธิบ าย และแปล
ความหมาย ในข้ อมูลต่างๆ เกียวกับซีเอสอาร์ ได้ แก่ ความเป็ นมาของแนวคิดซีเอสอาร์ ความหมาย
ของซีเอสอาร์ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในซีเอสอาร์ และองค์ประกอบพืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
ใน 4 ด้ าน คือ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ, ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย, ความรับผิดชอบด้ าน
จริ ยธรรม และความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สังคม ในงานวิจัย นี ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดความรู้ความ
เข้ าใจเกี ยวกับ ซี เ อสอาร์ ขึนเอง ชื อเครื องมื อ วัด คื อ “ความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกั บ ซี เ อสอาร์ ”
ประกอบด้ วยข้ อคําถามทังหมด 15 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดสองตัวเลือก คือ ถูก และผิด สําหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ทีตอบถูกจะได้ 1 คะแนน และตอบผิดจะได้ 0 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะ
ได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
8. บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก (Conscientiousness) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
กับชีวิตของตนเองได้ เป็ นระเบียบ รับผิดชอบในหน้ าที ต้ องการใฝ่ สัมฤทธิ มีวินัยในตนเอง และสุขมุ
รอบคอบ ในงานวิจยั นีสร้ างแบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก โดยพัฒนาแบบวัดขึนเอง ซึงแปลจาก
แบบวัดบุคลิกภาพ NEO FFI ซึงพัฒนามาจากแบบวัด NEO-PI-R ตามแนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของ Costa and McCrae (1992) ชือเครืองมือวัด คือ “บุคลิกภาพ” ประกอบด้ วยข้ อคําถามทังหมด 10
ข้ อ มีลัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเ ป็ นประจํ า
บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบปฏิบัติเป็ นประจําจะได้ 5
คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครังจะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้ 2 คะแนน และไม่เคยเลยจะ
ได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
9. การรั บ ร้ ู ความยุติธรรมในองค์ ก าร หมายถึง การรับรู้ ของบุคคลว่าการปฏิบัติของ
องค์การมีความเสมอภาคและไม่ทําอะไรโดยปราศจากเหตุผลหรื อตามอําเภอใจ ประกอบด้ วย ความ
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ยุติธรรมด้ านผลตอบแทน ความยุติธรรมในกระบวนการจัดสรรทรัพยากร และความยุติธรรมด้ านการมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกัน กล่าวคือ 1) ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน (Distributive Justice) หมายถึง การ
รับรู้ของบุคคลว่าได้ รับความยุติธรรมเกียวกับผลลัพธ์ หรื อการจัดการจากบุคคลอืน 2) ความยุติธรรม
ด้ านกระบวนการ (Procedural Justice) หมายถึง การรับรู้ ของบุคคลว่ากระบวนการที ใช้ ในการ
กําหนดผลตอบแทนมีความยุติธรรม 3) ความยุติธรรมด้ านการมีปฏิสัมพันธ์ ต่อกัน (Interactional
Justice) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าได้ รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชา และเพือนร่วมงานด้ วย
ความยุติธรรม ในงานวิจัยนีสร้ างแบบวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ โดยพัฒนาแบบวัดจาก
สุวิมล สุริย์วงศ์ (2554) ซึงผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดจากงานวิจัยหลายชินทังในไทยและต่างประเทศ ชือ
เครืองมือวัด คือ “ความยุติธรรมในทีทํางาน” ทังนี โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ความ
ยุติธรรมด้ านผลตอบแทน 2) ความยุติธรรมด้ านกระบวนการ 3) ความยุติธรรมด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
ต่อกัน โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 6 ข้ อ รวม 18 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับ
กลุม่ ตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
เห็นด้ วยมากทีสุด เห็นด้ วยอย่างมาก เห็น ด้ วยปานกลาง เห็นด้ วยน้ อย และไม่เห็นด้ วย สําหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ทีตอบเห็นด้ วยมากทีสุดจะได้ 5 คะแนน เห็นด้ วยมากจะได้ 4 คะแนน เห็นด้ วยปาน
กลางจะได้ 3 คะแนน เห็นด้ วยน้ อยจะได้ 2 คะแนน และไม่เห็นด้ วยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถาม
ทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
10. การรั บร้ ู การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อการได้ รับข้ อมูล
จากผู้บังคับ บัญชา และเพือนร่วมงาน ทีทํ าให้ เ ชือว่าตนได้ รับความรัก ความเอาใจใส่ ได้ รับ ความ
ช่วยเหลือ เห็นคุณค่า และยกย่อง ทําให้ สามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ใน 3
ด้ าน คือ ด้ านอารมณ์ ด้ านสติปัญญา และด้ านทรัพยากร ตามแนวคิดของจาคอปสัน (Jacobson.
1986) กล่าวคือ 1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (emotional support) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที
ได้ รับรู้สกึ สบายใจ และทําให้ เกิดความรู้สกึ ว่าตนเองได้ รับการยกย่อง ยอมรับ เป็ นทีเคารพนับถือ และ
เห็นคุณค่าจากบุคคลในองค์การ 2) การสนับสนุนทางด้ านสติปัญญา (cognitive support) หมายถึง
การรับรู้ ของบุคคลทีมีต่อทีได้ รับ ข้ อมูลข่าวสาร คําแนะนําทีช่วยให้ เกิ ดความเข้ าใจในสิงต่างๆ จน
สามารถที จะปรับตัวเข้ ากับความเปลียนแปลงได้ 3) การสนับสนุนทางด้ านทรัพยากร (resource
support) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านสิงของ เวลา แรงงาน การเงิน
และบริ ก ารต่างๆ เพื อที จะสามารถแก้ ไขปั ญ หาต่างๆ ได้ ในงานวิจัยนี สร้ างแบบวัดการรับ รู้ก าร
สนับสนุนทางสังคม โดยพัฒนาแบบวัดจาก นฤมล เรืองรุ่งขจรเดช (2550) โดยศึกษาตามแนวคิดของ
จาคอปสัน (Jacobson. 1986) ชือเครื องมือวัด คือ “การสนับสนุนทางสังคม” โครงสร้ างคําถามแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ การสนับ สนุน ทางด้ านอารมณ์ การสนับสนุน ทางด้ านสติปั ญญา และการ
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สนับสนุนทางด้ านทรัพยากร โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 8 ข้ อ รวม 24 ข้ อ และปรับ
ข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ จริงทีสุด จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบจริ ง
ทีสุดจะได้ 5 คะแนน จริงจะได้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3 คะแนน ไม่จริ งจะได้ 2 คะแนน และไม่จริ ง
เลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม

กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครังนี แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ส่วน ดังนี
การศึกษาส่ วนที 1 เป็ นการศึกษาเพือหานิยามและแบบวัดของพฤติกรรมการทํางานภายใต้
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้ วยการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน โดยกําหนดขันตอนของการศึกษาไว้ ดังนี
1) ผู้วิจยั ศึกษาแนวคิดซีเอสอาร์ โดยนําโมเดลปิ รามิดซีเอสอาร์ของแคร์โรลมาเป็ นกรอบของ
การศึกษา ซึงพบว่ามีองค์ประกอบทีสําคัญ 4 ด้ าน คือ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ, ความ
รับผิดชอบด้ านกฎหมาย, ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม
2) ผู้วิจยั นําองค์ประกอบของซีเอสอาร์ 4 ด้ านมาตังข้ อคําถามกว้ างๆ
3) ผู้วิจยั นําข้ อคําถามทีร่างขึนเป็ นกรอบการสัมภาษณ์ เพือให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิแต่ละคนให้
คําแนะนําเพิมเติมในข้ อคําถามแต่ละองค์ประกอบ
4) เมือได้ ข้อคําถามจากการศึกษาองค์ประกอบซีเอสอาร์ของแคร์โรล ประกอบกับข้ อคิดเห็น
เพิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว ผู้วจิ ยั นําข้ อคําถามทังหมดมาพิจารณาร่วมกัน
5) ผู้วิจยั นําข้ อคําถามทังหมดมาพิจารณาเลือกข้ อความทีเกียวข้ องกับงานวิจยั นี และร่าง
แบบสอบถามขึนมา
การศึกษาส่ วนที 2 เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับของพฤติกรรม
การทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมี
สมมติฐานในการศึกษาส่วนที 2 ปรากฎดังภาพประกอบ 1
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ปั จจัยภายใน
ระดับผู้บริ หาร

ภาวะผู้นาํ การเปลียนแปลง
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ

พฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิดซีเอสอาร์
ของผ้ บู ริ หาร

ความฉลาดทางอารมณ์

การรั บรู้ บรรยากาศเชิงจริยธรรม
การมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย
ปั จจัยภายนอก

ปั จจัยภายใน

ระดับผู้ปฏิบัติงาน

ความรู้ ความเข้ าใจในซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก

การรั บรู้ ความยุตธิ รรมในองค์ การ

พฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิดซีเอสอาร์
ของผ้ ูปฏิบตั ิงาน

การรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคม
ปั จจัยภายนอก

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง ซึงนําเสนอตามลําดับหัวข้ อต่อไปนี
1. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (ซีเอสอาร์)
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับซีเอสอาร์
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร (ซีเอสอาร์)
1.3 พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.4 การวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์
1.5 งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์
1.6 แนวคิดพฤติกรรมองค์การของอัลบาเนส
2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานภายใต้
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (ซีเอสอาร์)
ในระดับผู้บริหาร
2.1 แนวคิดภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
2.2 แนวคิดการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
2.3 แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์
2.4 แนวคิดการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม
2.5 แนวคิดการมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
ในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
2.6 แนวคิดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
2.7 แนวคิดบุคลิกภาพ
2.8 แนวคิดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
2.9 แนวคิดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
3. การวิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
4. สมมติฐานในการวิจยั
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รายละเอียด ดังนี

1. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร (ซีเอสอาร์ )
ในส่วนนีจะเป็ นการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับซีเอสอาร์ ตลอดจนงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
เพือทําความเข้ าใจเกียวกับพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับซีเอสอาร์
แนวคิดเรื องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรื อ corporate social responsibility
(CSR) เป็ นทีรู้จกั โดยทัวไปในช่วงต้ นทศวรรษ 1970 หลังจากการก่อตัวของบรรษัทข้ ามชาติ ซึงได้ทําให้
ความหมายของ “ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย” (stakeholder) ครอบคลุมถึงกลุ่มคนทีหลากหลายมากขึน และ
แนวคิดดังกล่าวก็เ ป็ นที รู้ จักมากขึนจากผลงาน เรื อง Strategic management: a stakeholder
approach ของ Freeman (1984) จนกระทังปั จจุบนั แนวคิดเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
เป็ นทีรู้จกั ในระดับสากลจากการรองรับด้ วยมาตรฐาน ISO 26000 ซึงเป็ นมาตรฐานสากลว่าด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรโดยเฉพาะ
นักวิชาการ นักธุรกิจ บุคคล และองค์กรมากมายได้ ให้ นิยามเกียวกับความรับผิดชอบต่อ
สัง คมขององค์ ธุร กิ จ ซึงแสดงถึ ง ความเข้ า ใจและการให้ ค วามสํา คัญ ในกิ จ กรรมเกี ยวกับ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์ธรุ กิจต่างกันออกไป การนิยามเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์
ธุรกิจมีความแตกต่างกันออกไปนันอาจขึนอยู่กับความเคร่งครัดในการตีความเรื องผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholder impacts) แต่แม้ จ ะมีก ารให้ นิ ย ามที แตกต่างกัน ออกไป แต่ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์ธรุ กิจก็อยู่บนพืนฐานของแนวคิดเรืองทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาจัดการ
ธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจและสาธารณะ
สถาบันธุรกิจเพือสังคม (2553) ได้ รวบรวมนิยามเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์ธรุ กิจ ไว้ สว่ นหนึง ซึงสรุปได้ ดงั นี
องค์กรระดับนานาชาติให้ นิยามเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ธุรกิจว่าเป็ น
เรืองการพัฒนาเศรษฐกิจทียังยืน โดยองค์กรธุรกิจต้ องมีจิตอาสาในการคํานึงสิงแวดล้ อม และสังคม
โดยรวม ในทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจ เช่น The European Commission (2011) กล่าวว่า CSR
คือ แนวคิดทีบริ ษัทผสานความห่วงใยต่อสังคมและสิงแวดล้ อมไว้ ในกระบวนการดําเนิน ธุรกิจ และ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายใต้ พืนฐานการกระทําด้ วยความสมัครใจ ซึงสอดคล้ องกับ
World Business Council on Sustainable Development ทีกล่าวว่า CSR คือ คํามันของบริ ษัททีจะ
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ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยังยืน โดยทํางานรวมกับลูกจ้ างและครอบครัวของพวกเขา ชุมชน
และสังคมโดยกว้ าง เพือจะพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดีขนของสั
ึ
งคมโดยรวม เช่นเดียวกับ ISO ทีกล่าวว่า
CSR เป็ นเรืองของการทีองค์กรตอบสนองต่อประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม โดยมุง่ ทีการให้
ประโยชน์ กับ คน ชุมชน และสังคม นอกจากนัน ยัง เป็ นเรื องของบทบาทขององค์ก รธุรกิ จ ใน
สังคม และความคาดหวังของสังคมทีมีต่อองค์กรธุรกิจ โดยจะต้ องทํ าด้ วยความสมัครใจ และ
ผู้บริหารจะต้ องมีบทบาทเกียวข้ องกับกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถวัดผลได้ ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้ อม อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยืน”
นิยามจากองค์กรระดับนานาชาติข้างต้ นได้ สง่ ผลให้ นกั วิชาการ และองค์กรในประเทศไทย
รับหลักการและพยายามสร้ างนิยามเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ธุรกิจ ซึงหากพิจารณา
แล้ ว พบว่า นิยามจากนักวิชาการ และองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยเป็ นแนวทางเดียวกับนิยามของ
องค์กรระดับ นานาชาติ โดยได้ เ พิ มเติมรายละเอีย ดแตกต่างกัน ออกไป เช่น คณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวว่า Corporate Social Responsibility หรื อทีเรี ยกเป็ น
ภาษาไทยว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนัน หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรม
และการกํากับทีดี ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและสิงเเวดล้ อม เพีอนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
อย่างยังยืน”
ในขณะที สถาบัน ไทยพัฒน์ ภายใต้ มูลนิ ธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ ได้ อธิบ ายถึงความเกียวข้ องกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ประกอบด้ วย ลูกค้ า คู่ค้า ชุมชนและ
สภาพแวดล้ อม ประชาสังคม และคูแ่ ข่งขันธุรกิจ ซึงกล่าวว่า “CSR คือการดําเนินกิจกรรมภายในและ
ภายนอกองค์กรทีคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทังในระดับใกล้ (ผู้มีส่วนเกียวข้ องโดยตรงกับองค์กร
เช่น ลูกค้ า คูค่ ้ า ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท้ องถินทีองค์กรตังอยู)่ และระดับไกล (ผู้มีสว่ นเกียวข้ องกับ
องค์กรทางอ้ อม เช่น คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทัวไป) ด้ วยการใช้ ทรัพยากรทีมีอยู่ในองค์กรหรือ
ทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันทีจะทําให้ อยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างเป็ นปกติสขุ ”
การอธิบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจทีเชือมโยงถึงบุคคลกลุ่มต่างๆ ใน
สังคมนีเป็ นการอธิ บายทีสอดคล้ องกับนักวิช าการไทยอีก หลายท่าน เช่น สุท ธิศักดิ ไกรสรสุธาสินี
(วารสารธุรกิจกับสังคม. 2553) ซึงกล่าวว่า CSR หรือความรับผิดชอบต่อสังคมทีแท้ จริงขององค์กร อยู่
ทีการแสดงความรับผิดชอบด้ วยความสมัครใจต่อผลกระทบทังด้ านสิงแวดล้ อมและสังคมทีอาจเกิดขึน
ได้ ในทุกขันตอนของกระบวนการดําเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยผู้ทีมีส่วนได้
เสียนีสามารถเป็ นได้ ตงแต่
ั ผ้ ถู ือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้ า คูค่ ้ า ไปจนถึงสังคมส่วนรวม
ในลักษณะเดียวกัน สถาบันธุรกิจเพือสังคม (2553) กล่าวว่า CSR หรื อความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจนัน หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักจริ ยธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีดี
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ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจรักษาสังคมและสิงเเวดล้ อม เพือนําไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยังยืน อธิบายโดย
ขยายความได้ วา่ การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรทีคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทังใน
ระดับใกล้ และไกล โดยไม่ไปเบียดเบียนฝ่ ายใดทังสิน องค์กรทีมี CSR ย่อมไม่ขดู รีดแรงงานลูกจ้ าง ไม่
ฉ้ อโกงลูก ค้ า ไม่เ อาเปรี ย บคู่ค้ า ไม่ทํ าลายสิ งแวดล้ อ มหรื อทํ า ร้ ายชุมชนโดยรอบ ทังหมดก็เ พื อ
ประโยชน์สขุ แก่องค์กรและสังคม อันนําไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยังยืนนันเอง
ปั จจุบนั แนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจหรือซีเอสอาร์
ปรากฎในหลายแนวทางจากหลายนักคิดทฤษฎีทัวโลก ซึงแคร์ โรล (Carroll. 1999) อ้ างว่าปั จจุบัน
ทฤษฎีว่าด้ วยซี เอสอาร์ มีมากกว่า 25 แนวทาง บ้ างก็ใ ห้ นิ ยามที กว้ างมาก บ้ างก็นิ ย ามแบบแคบ
แนวคิดทฤษฎีทงหลายถู
ั
กนิยามและกําหนดขอบเขตต่างกันออกไปจนกล่าวได้ วา่ ทฤษฎีซีเอสอาร์ยงั ไม่
มีความเป็ นเอกฉันท์ อย่างไรก็ดีนกั คิดทฤษฎีอีกจํานวนมากก็พยายามจัดกลุ่มแนวคิดทฤษฎีทังหลาย
เหล่านีให้ เป็ นระบบมากขึน
เมอเล่ (Melé. 2009) ได้ สงั เคราะห์ทฤษฎีว่าด้ วยซีเอสอาร์ ตามแนวทางแกรี การ์ และเมอเล่
(Garriga and Melé, 2004) ในกระแสแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัย โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ทฤษฎี ดังนี
1) ทฤษฎีคณ
ุ ค่าของผู้ถือหุ้น หรือแนวคิดความไว้ วางใจในระบบทุน (Shareholder Value
Theory or Fiduciary Capitalism): เป็ นทฤษฎีทีมีพืนฐานมาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
2) ทฤษฎีก ารดําเนิ นธุรกิจเพือสังคม (Corporate Social Performance: CSP): เป็ น
ทฤษฎีทีมีพืนฐานมาจากแนวคิดทางสังคมวิทยา
3) ทฤษฎี ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder Theory): เป็ นทฤษฎีที มีพืนฐานมาจาก
แนวคิดทางจริยธรรม
4) ทฤษฎีองค์กรธุรกิจในฐานะพลเมือง (Corporate Citizenship Theory): เป็ นทฤษฎีทีมี
พืนฐานมาจากแนวคิดทางการเมือง
ทฤษฎีซีเอสอาร์ข้างต้ น มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะทีเป็ นการพัฒนาแนวคิดตามลําดับ
พัฒนาการ โดยงานวิจยั นี ผู้วิจยั เลือกโมเดลซีเอสอาร์ ของแคร์ โรล ซึงนําเสนอในรูปของปิ รามิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม (pyramid of corporate social responsibility) (Carroll. 1979) เป็ นกรอบทฤษฎี
ซีเอสอาร์ของการวิจยั นี เนืองจากโมเดลของแคร์โรลเริมต้ นขึนมาจากแนวคิดพืนฐานในกลุม่ ทฤษฎีการ
ดําเนิ น ธุรกิ จ เพื อสังคม (Corporate Social Performance: CSP) ที มุ่งเน้ น ความรับ ผิดชอบต่อ
สาธารณะขององค์ ก รธุร กิ จ ต่อ มาเมื อมี ช่ อ งว่ า งในเรื องของความไม่ค รอบคลุม ถึ ง กลุ่ม คนใน
กระบวนการธุรกิจ โมเดลของแคร์โรลได้ ประสานเข้ ากับแนวคิดผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตามทฤษฎีผ้ มู ีส่วน
ได้ ส่ว นเสี ย (Stakeholder Theory) ซึงการพัฒ นาโมเดลเช่น นี ทํ า ให้ ปั จ จุบัน โมเดลของแคร์ โรล
กลายเป็ นกรอบแนวคิดซีเอสอาร์ทีนิยมใช้ ในการศึกษาเรืองซีเอสอาร์ทวโลก
ั
อย่างไรก็ดี การนําโมเดลซี
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เอสอาร์ของแคร์โรลมาใช้ ศกึ ษาในบริบทของสังคมทีแตกต่างกันนัน วายน์ ไวเซอร์ ซึงศึกษางานวิจัยที
นําปิ รามิดซีเอสอาร์ของแคร์โรลไปใช้ ในประเทศต่างๆ พบว่า ลําดับขันของความรับผิดชอบต่อสังคมไม่
จําเป็ นต้ องลําดับขันตามปิ รามิดซีเอสอาร์ของแคร์ โรล และความรับผิดชอบทัง 4 ด้ านตามโมเดลอาจ
ไม่ต้องมีลกั ษณะเป็ นลําดับขัน (Wayne, Visser. 2008) ในทางเดียวกัน ผู้วิจัยก็เห็นพ้ องว่าโมเดลของ
แคร์โรลในรูปของปิ รามิดซีเอสอาร์ทีประยุกต์เข้ ากับแนวคิดผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมีรายละเอียดและความ
ครอบคลุมทีก่อให้ เกิดประโยชน์ในการสร้ างและพัฒนาตัวชีวัดเกียวกับพฤติกรรมซีเอสอาร์ นอกจากนี
งานวิจัยจํานวนมากยังสนับสนุนความครอบคลุมและความเหมาะสมในการใช้ โมเดลของแคร์ โรล
สําหรับองค์กรธุรกิจในปั จจุบนั ด้ วย (James E. Post; Anne T. Lawrence; & James Weber. 2002)
ปิ รามิดความรับผิดชอบต่อสังคม (pyramid of corporate social responsibility) ของ
แคร์ โรล (Carroll. 1979) ประกอบด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ก รธุรกิ จ 4 ขัน คือ ความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นเศรษฐกิ จ (economic responsibility), ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นกฎหมาย (legal
responsibility), ความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม (ethical responsibility) และความรับผิดชอบด้ าน
ความรอบคอบ (discretionary responsibility) ซึงต่อมาภายหลังเขาใช้ คําว่าความรับผิดชอบด้ านการ
ให้ แก่สงั คม (philanthropic responsibility)
ความรั บผิดชอบด้ านการให้ แก่ สังคม (philanthropic responsibility)
ความรั บผิดชอบด้ านจริ ยธรรม (ethical responsibility)
ความรั บผิดชอบด้ านกฎหมาย (legal responsibility)
ความรั บผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ (economic responsibility)

ภาพประกอบ 2 ปิ รามิดความรับผิดชอบต่อสังคมของแคร์โรล
ทีมา: Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral
Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, Vol.34, (July-August, 1991) pp. 39-48.
1) ความรั บผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ คือ การดําเนินธุรกิจต้ องคํานึงถึงเป้าหมายของ
องค์กร ซึงก็คือกําไร โดยการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงผู้ถือหุ้น การให้ ความสําคัญเรื องการ
ผลิตทีสร้ างกําไรสูงสุดแก่เจ้ าของและผู้ถือหุ้น การสร้ างผลกําไรสูงสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ อย่างสมําเสมอ
การรักษาความสามารถทางการแข่งขัน การดําเนินงานอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ และความสําเร็จ ของ
องค์กรมาจากการแสวงหากําไร
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2) ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย คือ การดําเนินธุรกิจภายใต้ กฎหมาย และกติกาทาง
สังคม ซึงเป็ นสิงทีสะท้ อนจริยธรรมทางกฎหมาย การให้ ความสําคัญในเรืองการผลิตตามความ
คาดหวังของรัฐ และกฎหมาย การกระทําตามกฎหมายของท้ องถินหรือระเบียบแห่งชุมชน การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยความเป็ นพลเมืองทีดี ความสําเร็จขององค์กรต้ องอยู่ภายใต้กฎหมาย และการ
จัดหาสินค้ าและการบริการตามความต้ องการของกฎหมาย
3) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม คือ การคํานึงถึงหลักความถูกต้ องชอบธรรม หลัก
มนุษยธรรม และหลีกเลียงการละเมิดสิงผิดจริ ยธรรม การให้ ความสําคัญในเรื องการผลิตตามความ
คาดหวังของสังคมด้ านจารีต และจริ ยธรรม การยอมรับและการเคารพต่อศีลธรรมจริ ยธรรมประเด็น
ใหม่ๆ ในสังคม การยึดมันในจริยธรรมเหนือการคํานึงถึงการการบรรลุเป้าหมายขององค์กร การเป็ น
องค์กรทีดีเกิดจากการกระทําตามความคาดหวังของศีลธรรมและจริ ยธรรม และการยึดมันในหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมเหนือการปฏิบตั ิตามระเบียบกฎหมายทัวไป
4) ความรั บผิดชอบทางด้ านการให้ แก่ สั งคม คือ การเสียสละเพือส่วนร่วม อาจจะ
ออกมาในรู ป ของการบริ จ าคเพื อชุมชน การจัดกิ จ กรรมเพื อสัง คม ตลอดจนความสนใจในการ
แก้ ปัญหาต่างๆ ในสังคม ให้ ความสําคัญในเรืองการผลิตตามความคาดหวังของสังคมด้ านการให้ และ
การแสดงนําใจต่อสังคม การสนับสนุนด้ านศิลปวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของหัวหน้ าและลูกน้ องใน
กิจกรรมจิตอาสาและการบําเพ็ญประโยชน์ตอ่ ชุมชนท้ องถิน การสนับสนุนด้ านการศึกษาทังในระบบ
และนอกระบบ และการสนับสนุนกิจกรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้ องถิน
ต่อมา แคร์ โรล (Crane, Andrew; & et al. (editors). 2008) ได้ เสนอความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบความรับผิดชอบ 4 ขันข้ างต้ นกับแนวคิดผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพืออุดช่องว่างแนวคิดจากการ
ทีแนวคิดในกลุม่ ทฤษฎีการดําเนินธุรกิจเพือสังคมถูกวิจารณ์ถึงความไม่ครอบคลุมในเนือหาซีเอสอาร์
ภาพประกอบ 3 ได้ อธิบายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้ านทีต้ องคํานึงถึงกลุ่มผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียขององค์กรทุกกลุ่ม ซึงภาพความสัมพันธ์นีเพิมความละเอียดในการพิจารณาความ
รับผิดชอบต่อสังคมไม่ให้ ตกหล่นต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ใดกลุม่ หนึง
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ความรับผิดชอบ

ผู้ถือหุ้น

เจ้ าหนี

ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านกฎหมาย
ด้ านจริ ยธรรม
การให้ เพือสังคม

X
X
X
X

x
x
x
x

ผู้ขาย
วัตถุดิบ
X
X
X
X

คู่ค้า

คู่แข่ง

ลูกจ้ าง

ลูกค้ า

ชุมชน

X
X
X
X

X
X
X
X

x
x
x
x

x
x
x
x

X
X
X
X

สังคม
ใหญ่
x
x
x
x

ภาพประกอบ 3 กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ทีมา: Andrew Crane, Abagail McWilliams, Dirk Matten, Jeremy Moon, and Donald S.
Siegel (editors). (2008). The Oxford handbook of corporate social responsibility. Oxford;
New York: Oxford University Press Inc.
ในส่วนของสังคมไทย พิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์ (2553) ได้นําองค์ประกอบ 4 ด้านในโมเดล
ของแคร์โรลเปรียบเทียบกับลําดับขันความรับผิดชอบต่อสังคมในหนังสือเข็มทิศธุรกิจเพือสังคม ดังนี
ลําดับ
1
2
3
4

เข็มทิศธุรกิจเพือสังคม
ระดับข้ อบังคับ
ระดับเบืองต้น
ระดับปกป้อง
ระดับสมัครใจ

ตัวแบบพีระมิด
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม
ความรับผิดชอบด้ านการเสียสละ

ภาพประกอบ 4 การเปรียบเทียบลําดับขันความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ทีมา: พิพฒ
ั น์ นนทนาธรณ์ (2553). การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: การ
สร้างข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยังยืน. นนทบุรี: บริษัทธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
คณะทํ างานส่งเสริ มความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อมของบริ ษัท จดทะเบี ย น
(2550) ได้ จดั ทําคูม่ ือช่วยบอกพิกดั การดําเนินงานทีมีเป้าหมายด้ านธุรกิจควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในชือ “เข็มทิศธุรกิจเพือสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines)” ซึงแบ่งการ
ปฏิบตั ิตามหลักซีเอสอาร์เป็ น 4 ขัน สอดคล้ องตามแนวคิดของแคร์โรล คือ
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ขันที 1 mandatory level คือ ข้ อกําหนดตามกฎหมาย (legislation) หมายถึง การทีธุรกิจ
มีหน้ าทีต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค
กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็ นต้ น
ขันที 2 elementary level คือ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (economic profit) หมายถึง การที
ธุรกิจคํานึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ ผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึงในขันนีธุรกิ จควรหมัน
ตรวจตราว่า กําไรทีได้ นนต้
ั องมิใช่กําไรซึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม
ขันที 3 preemptive level คือ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code of conduct)
หมายถึง การทีธุรกิจสามารถสร้ างกําไรแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในอัตราทีเหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ ใส่ใจ
เพือให้ ประโยชน์ตอบแทนแก่สงั คมมากขึน โดยเฉพาะสังคมใกล้ ทีอยู่รอบข้ างทีมีความคาดหวังว่าจะ
ได้ รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ
ขันที 4 voluntary level คือ ความสมัครใจ (voluntary action) หมายถึง การดําเนินธุรกิจ
ควบคูก่ บั การปฏิบตั ิตามแนวทาง CSR ด้ วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ ถกู เรียกร้ องจากสังคมแต่อย่างใด
ซึงในขันนี การประกอบธุรกิ จ อยู่บ นพื นฐานของการมุ่งประโยชน์ ของสังคมเป็ นสํา คัญ และการ
ดําเนินการ CSR ในส่วนนีสมควรได้ รับความยกย่องชืนชมจากสังคมอย่างแท้ จริง (คณะทํางานส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อมของบริษัทจดทะเบียน. 2550)
สรุปได้ ว่า นิยามเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นักวิชาการไทยส่วนใหญ่
อ้ างอิงจากนิยามขององค์กรระดับนานาชาติ โดยขยายความในรายละเอียดมากขึน แต่อย่างไรก็ดี อาจ
สรุปได้ วา่ นิยามของ CSR มีองค์ประกอบ คือ
1) เป็ นเรืองของการปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความใส่ใจต่อสังคม
2) เป็ นเรืองทีเกียวข้ องกับทุกขันตอนของการดําเนินงาน
3) เป็ นเรืองทีเกียวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในวงกว้ าง
ทังนี ในงานวิจัยนีนําปิ รามิดความรับผิดชอบต่อสังคมของแคร์ โรล (Carroll. 1979) มา
เป็ นกรอบของการศึกษา ซึงประกอบด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 4 ขัน คือ ความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นเศรษฐกิ จ (economic responsibility) ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นกฎหมาย (legal
responsibility) ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม (ethical responsibility) และความรับผิดชอบด้ านการ
ให้ แก่สงั คม (philanthropic responsibility)
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1.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างความรับผิดชอบต่ อสังคม และความรับผิดชอบต่ อสังคม
ขององค์ กร (ซีเอสอาร์ )
การศึก ษาความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์ ก ร จํ าเป็ นต้ องระบุห น่วยของการศึก ษา
เสียก่อน ซึงมิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman. 1970) เน้ นยําว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรืองขอ
“มนุษย์” การพูดถึงซีเอสอาร์จึงจําเป็ นต้ องระบุเริ มต้ นว่าองค์กรธุรกิจทีว่านันหมายถึงใคร เนืองจาก
องค์กรธุรกิจเป็ นบุคคลสมมติ ในงานวิจยั ทีศึกษาความรับผิดชอบขององค์กรโดยมีหน่วยของการศึกษา
เป็ นองค์กรย่อมเลือกวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบขององค์กรจากหัวหน้ าผู้ซึงมีอํานาจกระทําแทนของ
องค์กร อย่างไรก็ดี ในงานวิจยั นีให้ ความสําคัญกับพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกทุกคนในองค์กรซึง
ถื อ เป็ นกํ า ลัง สํ า คัญ ในการพัฒ นาองค์ ก ร ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมของสมาชิ ก ในองค์ ก รจึ ง มี
ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
พฤติกรรมความรั บผิดชอบ หมายถึง ความสนใจ ความตังใจทีจะปฏิบัติหน้ าทีด้ วย
ความเพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบเพือให้ สําเร็จตามเป้าหมาย รวมทังติดตามผลงานทีได้ กระทําลง
ไปแล้ ว ยอมรับผลการกระทําของตนทังในด้ านทีเป็ นผลดีและผลเสียเพือปรับปรุงแก้ ไขต่อไป (ชวาล
แพรรัตกุล. 2514: 33; กรมวิชาการ. 2544: 196; ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 691) โดยความรับผิดชอบ
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม(พิจิตรา พงษ์ จินดากร.
2525: 24; กรมวิชาการ. 2544: 196) ในขณะที กาเบล็นซ์ (Gablentz. 1968) แบ่งความรับผิดชอบ
ออกเป็ น 4 ประเภท คือ ความรับผิดชอบทางกฎหมาย ความรับผิดชอบทางศีลธรรม ความรับผิดชอบ
ทางการเมือง และความรับผิดชอบทางสังคม ทังนี ความรับผิดชอบทางสังคมมีความแตกต่างจาก
ความรับผิดชอบอืน เนืองจากความรับผิดชอบทางสังคมไม่ได้ เกิดขึนจากการบังคับของกฎหมายหรื อ
กติก าทางสังคม แต่เ ป็ นความรับ ผิดชอบที เกิ ดขึนตามหลัก เหตุผลที ว่าบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็ น
สมาชิกของชุมชนหรือสังคมประเทศอย่างหลีกเลียงไม่ได้ จึงจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อการกระทํา
ใดๆ ที อาจส่งผลกระทบต่อสังคมดังกล่าว ความรับ ผิดชอบทางสังคมมัก เกี ยวข้ องผูก พัน กับ การ
ประกอบอาชีพหรื อการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคลในสังคม ซึงเป็ นเรื องทียืดหยุ่น ละเอียดอ่อน
และไม่มีขอบเขตทีจะกําหนดไว้ เด่นชัดแน่นอน จึงเป็ นเรืองทีต้ องศึกษาอย่างลึกซึงในแต่ละวิชาชีพ
พฤติกรรมทีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่ อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง
พฤติกรรมทีบุคคลแสดงตามบทบาทหน้ าทีตามกฎหมาย ศีลธรรม หลักธรรม และความคาดหวังของ
สังคม เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนร่วม ด้ วยความขยันขันแข็ง ด้ วยความตังใจ ปฏิบัติงานให้ มีคณ
ุ ภาพสูงสุด
เท่าทีความสามารถจะพึงทําให้ เกิดขึนได้ ในทรัพยากรทีมีอยู่ โดยยอมรับผลแห่งการกระทําด้ วยความ
เต็มใจไม่วา่ จะเป็ นผลดีหรื อผลร้ าย ไม่ว่าจะกระทําผิดหรื อถูก ไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ ผ้ อู ืน และ

28

พร้ อมทีจะปรับปรุงแก้ ไขเพือให้ ได้ ผลดียิงขึน (Funk; & Waggnalls. 1969: 36; Good. 1973: 498; จรูญ
สุภาพ. 2521; ไกรยุทธ ธีรตยาคีนนั ท์. 2536: 68-70; กรมวิชาการ. 2544: 196)
ดังนัน ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) ก็คือการให้ ความหมายทีสอดคล้ อง
กับ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) เพี ยงแต่ซี เอสอาร์ ได้ อธิ บายเฉพาะเจาะจง
เพิมเติมว่าในบริบทขององค์กรนัน ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้ าทีประกอบด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 4 ด้ าน คือ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ (economic responsibility), ความรับผิดชอบด้าน
กฎหมาย (legal responsibility), ความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม (ethical responsibility) และความ
รับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม (philanthropic responsibility) ตามแนวคิดของแคร์ โรล (Carroll.
1979) ทังนี ในระดับบุคคล ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในองค์กรตามแนวคิดซีเอสอาร์ จึง
ไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบแยกส่วนจากสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนตัว แต่หากแนวคิดซีเอสอาร์
เป็ นการให้ รายละเอียดเพิมเติมว่าพฤติกรรมของบุคคลในฐานะทีเป็ นสมาชิก ขององค์กรต้ องแสดง
ความรับ ผิดชอบตามบทบาทหน้ าที อย่างไร ซึงตามแนวคิดซี เอสอาร์ เ ชือว่าหากบุคลากรทุก คนใน
องค์กรปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ ว องค์กรนันก็จะเป็ นองค์กรทีรับผิดชอบต่อสังคม
ได้ แม้ องค์กรนันจะไม่มีนโยบายเกียวกับซีเอสอาร์ อย่างชัดเจนก็ตาม ในทางเดีย วกัน หากองค์ กรมี
นโยบายดํา เนิ น งานตามแนวทางซี เ อสอาร์ ก็ ย่ อ มส่ง ผลต่อการปฏิ บัติง านของบุค คลด้ ว ยความ
รับผิดชอบต่อสังคม แต่หากนโยบายซีเอสอาร์ขององค์กรสร้ างขึนด้ วยความไม่เข้ าใจแล้ ว ซีเอสอาร์ของ
องค์ก รนันก็จ ะเป็ นเพี ย งกลยุท ธ์ ของการประชาสัมพัน ธ์ องค์ก รเท่านัน โดยการปฏิบัติห น้ าที ของ
บุคลากรไม่ได้ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแต่อย่างใด ในงานวิจยั นี จึงให้ ความสําคัญกับพฤติกรรม
การทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในองค์กรเป็ นสําคัญ
1.3 พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่ อสังคมของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทําทีแสดงออกมา และสามารถสังเกตได้ ในทาง
จิตวิทยาให้ ความสนใจศึกษาสาเหตุแห่งพฤติกรรม ซึงหลักพืนฐานของพฤติกรรมเชือว่า พฤติกรรมทุก
อย่างย่อมต้ องมีสาเหตุ ซึงอาศัยระยะเวลาบ่มเพาะมานานจนจนเป็ นนิสยั หรือทัศนคติ โดยสาเหตุแห่ง
พฤติกรรมทีเหมือนกันอาจแสดงพฤติกรรมทีเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ (พงศ์ หรดาล. 2549: 26)
พฤติกรรมการทํางาน (Work Behavior) คือ การกระทําทีบุคคลแสดงออกมาส่งผลต่อ
ความสําเร็จต่องานของตน อย่างไรก็ดี ความสําเร็จของงานหนึงๆ มีความเชือมโยงกับพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคคลหลายคนและหลายระดับ (Albanese. 1981: 2004; Baruch. 1968: 7-8; White.
1989: 143) ดังนัน การศึกษาพฤติกรรมการทํางานจึงมักวิเคราะห์หลายระดับในฐานะทีเป็ นพฤติกรรม

29

ขององค์การ (Organization Behavior) ทังนี รอบบินส์ (Robbins. 2005) เชือว่าพฤติกรรมการทํางาน
ในองค์ก รได้ รับอิทธิพลจากปั จจัย 3 ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล ในทาง
เดีย วกัน พฤติก รรมการทํ างานระดับ บุคคลของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึก ษาย่อมได้ รับ ผลจาก
พฤติกรรมระดับกลุ่มของผู้บริ หาร ในงานวิจัยนีจึงวิเคราะห์สาเหตุ 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริ หาร และ
ระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
เมือพิจารณาพฤติกรรมการทํางานในบริบทของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า แม้
บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาในปั จจุบัน จะอยู่ใ นกํ ากับ ของรัฐและเอกชนแตกต่างกัน แต่บทบาท
หน้ าทีของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไม่วา่ จะเป็ นรัฐหรือเอกชนไม่ได้ แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ
อยู่ภายใต้ การอ้ างอิงพระราชบัญญัติระเบียบช้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที 1 พ.ศ.
2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที 2 พ.ศ. 2551 ซึง
วางหลักไว้ ดงั นี
1) ตําแหน่งทางวิชาการ ซึงทําหน้ าทีสอนและวิจยั ได้ แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ และตําแหน่งอืนตามที ก.พ.อ. กําหนด
2) ตําแหน่งผู้บริหาร ได้ แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้ าหน่วยงานทีเรี ยกชือ
ย่อยอย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรื อรองหัวหน้ าหน่วยงานทีเรี ยกชือ
ย่อยอย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยา
เขต และผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้ าหน่วยงานทีเรี ยกชือย่อยอย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่ากองตามที
ก.พ.อ. กําหนด และตําแหน่งอืนตามที ก.พ.อ. กําหนด
หลั ก ดั ง กล่ า วสอดคล้ องกั บ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บการบริ หารบุ ค คลใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึงแบ่งประเภทสายงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ออกเป็ น 3 สายงาน คือ
(1) สายงานวิชาการ ได้ แก่ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาซึงทาหน้ าทีด้ านการสอนและวิจัย หรื อวิจัย
(2) สายงานบริหาร ได้ แก่ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาซึงทําหน้ าทีด้ านการบริ หาร และ (3) สายงาน
สนับ สนุน ได้ แก่ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาซึงทํ าหน้ าทีสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงาน
วิชาการหรือสายงานบริหาร
ดังนัน “พฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” ในงานวิจยั
นี ซึงมุง่ ศึกษาบุคลากรประเภทสายงานวิชาการ และสายงานบริหาร จึงครอบคลุมบุคลากร 2 กลุ่มคือ
1) บุคลากรสายงานวิชาการ ในฐานะของผู้ปฏิบัติงาน และ 2) บุคลากรสายงานบริ หาร ในฐานะของ
ผู้บริหาร ดังนี
บุคลากรสายงานวิชาการ หรื อผ้ ูปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ ซึงบุคคลกลุ่มนี ถูกเรี ยกโดยทัวไปว่า “อาจารย์

30

มหาวิทยาลัย” การทบทวนวรรณกรรมเกียวกับบทบาทหน้ าทีของอาจารย์มหาวิทยาลัยพบว่า บทบาท
หน้ าทีของอาจารย์มหาวิทยาลัยสอดคล้ องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยใน 4 ด้ าน คือ การสอน การวิจยั
การบริ ก ารวิชาการ และการทํ านุบํ ารุ งศิลปวัฒนธรรม จึงทํ าให้ ภารกิ จ ของอาจารย์ มหาวิท ยาลัย
ประกอบด้ วย ภารกิจ 5 ด้ าน คือ ภารกิจ ด้ านการสอน ภารกิจ ด้ านการวิจัย ภารกิจ ด้ านการบริ การ
วิชาการ ภารกิจด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจด้ านการบริ หารจัดการงานร่วมกับคณะ
และมหาวิทยาลัย ดังนี (ฝ่ ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย. 2548; สุพกั ตร์ พิบลู ย์. 2551)
1) ภารกิ จด้ านการสอน ได้ แก่ การปฏิบัติงานเกียวกับ การเรี ยนการสอน การอบรม ให้
คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษา พัฒนาและประเมินหลักสูตร และการพัฒนาสือการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
2) ภารกิจด้ านการวิจยั ได้ แก่ การวิจยั ค้ นคว้ าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชันสูง ศึกษาและ
พัฒนาความรู้ ทางวิชาการอย่างต่อเนื อง สังเคราะห์ /สร้ างองค์ความรู้ใ หม่ๆ ในสาขาวิช า การวิจัย
ประยุกต์เพือพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ และการวิจยั บริการทางวิชาการตามความต้ องการของสังคม
3) ภารกิจด้ านการบริ การวิชาการ ได้ แก่ การเป็ นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ การเป็ นที
ปรึกษาองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ รวมทังการนําเสนอความรู้ส่สู าธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
นําเสนอบทความวิชาการบทความวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ การจัดรายการวิทยุ/
โทรทัศน์ ฯลฯ
4) ภารกิ จ ด้ านการทํ านุบํ ารุ งศิ ลปวัฒนธรรม ได้ แก่ การเป็ นอาจารย์ ที ปรึ ก ษาหรื อ
กรรมการชมรมนักศึกษาทีมีบทบาทหน้ าทีในการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การนําศิลปวัฒนธรรมท้ องถินเข้ าสูห่ ลักสูตรการเรียนการสอน
5) ภารกิจ ด้ านการบริ หารจัดการงานร่วมกับ คณะและมหาวิทยาลัย ได้ แก่ การปฏิบัติ
หน้ าทีอืนทีเกียวข้ องหรือตามทีได้ รับมอบหมาย การเป็ นกรรมการด้ านต่าง ๆ และการร่วมรับผิดชอบ
งานพิเศษต่างๆ ฯลฯ
ปั จจุบนั การปฏิบตั ิภารกิจของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาถูกคาดหวังมากกว่าการทํา
หน้ าทีเพียงการสอน การวิจยั และการบริ หารเท่านัน แต่ยังถูกคาดหวังการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมในด้ านต่างๆ ด้ วย ไม่เป็ นแค่เพียงสถาบันในการผลิตคนเข้ าสู่ตลาดแรงงานในปั จจุบันและใน
อนาคตแต่ยงั เป็ นหน่วยงานทีต้ องสร้ าง และผลิตพลเมืองของโลกทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
จริยธรรมอีกด้ วย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552)
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2552) ได้ รวบรวมคําปฏิญญามหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม ซึง
ประกาศปฏิญญาโดยศนินชุ สวัสดิโกศล มีสาระสําคัญตอนหนึงดังนี

31

“หนึ งในภารกิ จ หลัก ของมหาวิ ท ยาลัย คื อการพัฒนานิ สิตนัก ศึ ก ษาให้เ ป็ นบัณ ฑิ ตที มี
คุณภาพและคุณธรรมในฐานะที เป็ น กลไกสํ าคัญต่อการแก้ไขภาวะวิ กฤตของสังคมไทยในปั จจุบ ัน
มหาวิ ทยาลัยจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสตรและกระบวนการเรี
ยนรู้ เพื อให้บณ
ั ฑิ ตถึงพร้อม ด้วยวิ ชาการ
ู
วิ ชาชี พและคุณธรรมอีกทังสามารถดํารงและช่วยเหลือเกื อกลสั
ู งคมได้”
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงไม่ได้ จํากัดเพียงองค์กรธุรกิจอตสาหกรรม
อีกต่อไป แต่ยงั ครอบคลุมถึงสถาบันอุดมศึกษาด้ วย โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทีทําหน้ าที
เป็ นสถาบัน การศึก ษา และในอีก ด้ านหนึงก็คือการเป็ นองค์ก รธุรกิ จ ที แสวงกํ าไร การทํ างานของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงเป็ นสิงทีมี
ความสําคัญ
บุคลากรสายงานบริหาร หรื อผ้ ูบริหาร หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ ซึงทํ าหน้ าที ด้ านการบริ ห ารองค์ก รเป็ นหลัก ใน
งานวิจยั นีมุง่ ศึกษาผู้บริหารระดับภาควิชา เนืองจากการทํางานของผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ที ภาควิชาเป็ น
สําคัญ (เกษม สุวรรณกุล. 2530: 193) เพราะภาควิชาเป็ นหน่วยทางวิชาการทีจัดตังขึนเพือรับผิดชอบ
ดูแลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยตรง เป็ นศูนย์กลางของการสอน การวิจัย การบริ การวิชาการ
และการให้ บริการชุมชน (Bailey. 1970: 65; ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2526: 313) นักวิชาการอุดมศึกษาจึง
ถือว่าภาควิชาเป็ นหน่วยงานทีมีความสําคัญมากทีสุด (Anderson. 1977: 12) ซึงดูบิน (Dubin. 1974:
18) เห็นว่าการตัดสินใจในการบริ หารงานร้ อยละ 80 มาจากภาควิชามากกว่าการบริ ห ารระดับสูง
ผู้บริ ห ารจึงต้ องกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู่ระดับวิชาการให้ มากที สุด (ทรงศักดิ ศรี กาฬสินธุ์.
2524: 68) เพราะภาควิช าเป็ นหน่วยงานทางวิช าการที มีความชํ านาญเฉพาะด้ านและสามารถ
ดําเนินงานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ แทบทังหมด (ประสม สถาปิ ตานนท์. 2525: 1)
หัวหน้ าภาควิชา เป็ นผู้บริหารเบืองล่างสุดของมหาวิทยาลัย ผู้ทําหน้ าทีเป็ นแขนขาในการ
บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ติน ปรัชญญพฤทธิ (2527: 34) กล่าวว่า หัวหน้ าหัวหน้ าภาควิชา มี
ภารกิจหลัก 3 ประการ คือ 1) ภารกิจทีเป็ นทางการ 2) ภารกิจทีเป็ นผู้นํา และ 3) ภารกิจทีทําหน้ า
ควบคุม ในขณะที โลแรน แบล็กซ์เตอร์ และคณะ (Loraine, Blaxter; Christina, Hughes; & Malcolm,
Tight. 1998: 180-181) กล่าวถึงหน้ าทีและความรับผิดชอบของหัวหน้ าภาควิชา ดังนี
1) ปกครองภาควิชา ได้ แก่ จัดประชุมภาควิชา จัดตังคณะกรรมการภาควิชา จัดตัง/ทํา
แผนและเป้าหมายของภาควิช าร่วมกับคณาจารย์ และบุคลากร เตรี ย มภาควิชาเพือรับการประเมิน
และให้ บริการในฐานะผู้สนับสนุนภาควิชาต่อผู้บริหารในระดับสูงกว่า
2) จัดการเรียนการสอน ได้ แก่ จัดตารางเรียนตารางสอน จัดการโปรแกรมนอกเหนือปกติ
และทําให้ หลักสูตรของภาควิชาตลอดจนโปรแกรมการเรียนต่างๆ เข้ มแข็งและทันสมัย
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3) จัดการงานด้ า นบุคลากร ได้ แก่ การคัดเลือ กและรับ บุคลากร มอบหมายความ
รับผิดชอบกับบุคลากร ถ่ายทอดและจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประเมินการทํางานบุคลากร ส่งเสริ ม
และให้ คําแนะนํา สร้ างเป้าหมายของการดําเนินงาน ให้ คําแนะนําด้ านคุณธรรม จัดการกับการกระทํา
ทีไม่พึงปรารถนาของบุคลากร ให้ ข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมภาควิชาและมหาวิทยาลัย ป้องกันและ
แก้ ไขข้ อขัดแย้ ง และมีสว่ นร่วมในการกระทําทีดี
4) ส่งเสริมการพัฒนา ได้ แก่ ส่งเสริ มการสอนทีดี ช่วยเหลือในการพัฒนาแผนพัฒนาใน
วิชาชีพ กระตุ้นการทํางานวิจยั และเผยแพร่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในกิจกรรมวิชาชีพ และ
เป็ นตัวแทนภาควิชาในการประชุมวิชาชีพ
5) ทํางานกับนักศึกษาและเรื องทีเกียวข้ องกับนักศึกษา ได้ แก่ สรรหา คัดเลือก และให้
คําแนะนํานักศึกษา ทํางานร่วมกับสโมสรนักศึกษา ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของนักศึกษาในการปกครอง
ภาควิชา และดูแลเรืองการช่วยเหลือด้ านการเงิน
6) เป็ นตัวแทนภาควิชาของสถาบัน ได้ แก่ ตีความระเบียบของมหาวิทยาลัย เป็ นตัวแทน
ภาควิชาในการเผชิญหน้ ากับผู้บริหาร และสร้ างและทํานุบํารุงชือเสียงของภาควิชา
7) ให้ บริการในฐานะผู้ประสานงานกับกลุม่ ภายนอก ได้ แก่ ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มภายนอก
เข้ าร่วมงานพิธี ปรากฎในงานของชุมชน เข้ าประชุมกับกลุ่มวิชาชีพ ดําเนินการโต้ ตอบและให้ ข้อมูล
ข่าวสารของภาควิชา และตอบแบบฟอร์มการสํารวจ
8) จัดการเรื องงบประมาณและทรัพยากร ได้ แก่ จัดเตรี ย มและนําเสนองบประมาณ
ภาควิ ช า แสวงหาแหล่ง ทุน จากภายนอก ส่ง เสริ ม บุคลากรในการเขี ย นโรงการ บริ ห ารจัด การ
งบประมาณของภาควิชา เรียงลําดับความสําคัญในการใช้ งบประมาณ และจัดเตรียมรายงานประจําปี
9) ควบคุมดูแลสํานักงานคณะ ได้ แก่ จัดการสิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ ตรวจ
ตราความปลอดภัย ของอาคารและการบํ ารุ งรัก ษา โต้ ตอบจดหมาย จัดการงานด้ านเอกสาร และ
ควบคุมดูแลและประเมินผลเจ้ าหน้ าทีและบุคลากรด้ านเทคนิค
ทังนีรายละเอียดย่อมแตกต่างกันในแต่ละภาควิชาและแต่ละมหาวิทยาลัย
นอกจากนี นัก วิชาการไทยกล่าวถึงบทบาทหน้ าทีของหัวหน้ าภาควิชาไม่แตกต่างจาก
แนวคิดของโลแรน แบล็กซ์เตอร์ และคณะ (Loraine, Blaxter; Christina, Hughes; & Malcolm, Tight.
1998: 180-181) มากนัก เช่น ศรีอรุณ ฤทธิวงศ์ (2523) สรุปหน้ าทีความรับผิดชอบทีสําคัญของหัวหน้ า
ภาควิชา ได้ แก่ งานด้ านวิชาการ งานด้ านบริ หารบุคคล งานด้ านกิจกรรมนักศึกษา งานด้ านสัมพันธ์
ชุมชน และงานด้ านธุรการ การเงิน และการบริ หารทัวไป ในขณะที รัศมี ภิบาลแทน (2532) กล่าวถึง
หน้ าทีความรับผิดชอบของหัวหน้ าภาควิชา 4 ด้ าน คือ การบริ หารวิชาการ (การสอน-การวิจัย) การ
บริหารบุคลากรและงานธุรการ การบริการวิชาการแก่สงั คม และงานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
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ในงานวิ จัย นี จึ ง นํ า แนวคิ ด ของโลแรน แบล็ก ซ์ เ ตอร์ และคณะ (Loraine, Blaxter;
Christina, Hughes; & Malcolm, Tight. 1998: 180-181) เป็ นกรอบแนวคิดเรื องบทบาทหน้ าทีของ
หัวหน้ าภาควิชาเป็ นแนวคิดหลัก โดยแบ่งบทบาทหน้ าทีได้ 3 ด้ าน คือ 1) การบริ หารด้ านวิชาการ
ได้ แก่ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการพัฒนา การทํางานกับนักศึกษาและเรืองทีเกียวข้ องกับ
นักศึกษา 2) การบริหารด้ านบุคลากรและงานธุรการ ได้ แก่ การปกครองภาควิชา การจัดการงานด้ าน
บุคลากร จัดการเรื องงบประมาณและทรัพยากร และการควบคุมดูแลสํานักงานคณะ 3) การบริ หาร
ด้ านการบริ การแก่สงั คม ได้ แก่ การเป็ นตัวแทนภาควิชาของสถาบัน และการให้ บริ การในฐานะผู้
ประสานงานกับกลุม่ ภายนอก
สรุปได้ ว่า การทํางานตามบทบาทหน้ าทีของบุคลากรสายงานวิชาการ หรื อผู้ปฏิบัติงาน
ประกอบด้ วย ภารกิจด้ านการสอน ภารกิจด้ านการวิจยั ภารกิจด้ านการบริการวิชาการ ภารกิจด้ านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจด้ านการบริ หารจัดการงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ส่วน
การทํางานตามบทบาทหน้ าทีของผู้บริหารระดับหัวหน้ าภาควิชา ประกอบด้ วย 1) บทบาทหน้ าทีของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยใน 5 ภารกิจ คือ ภารกิจ ด้ านการสอน ภารกิจด้ านการวิจัย ภารกิจด้ านการ
บริการวิชาการ ภารกิจด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจด้ านการบริหารจัดการงานร่วมกับ
คณะและมหาวิทยาลัย และ 2) บทบาทหน้ าทีของผู้บริหาร คือ 2.1) การบริหารด้ านวิชาการ ได้ แก่ การ
จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการพัฒนา การทํางานกับนักศึกษาและเรื องทีเกียวข้ องกับนักศึกษา
2.2) การบริหารด้ านบุคลากรและงานธุรการ ได้ แก่ การปกครองภาควิชา การจัดการงานด้ านบุคลากร
จัดการเรืองงบประมาณและทรัพยากร และการควบคุมดูแลสํานักงานคณะ 2.3) การบริ หารด้ านการ
บริการแก่สงั คม ได้ แก่ การเป็ นตัวแทนภาควิชาของสถาบัน และการให้ บริ การในฐานะผู้ประสานงาน
กับกลุม่ ภายนอก
ดังนัน ในงานวิจัย นีนําตัวแบบของความรับ ผิดชอบต่อสังคม 4 ด้ านในรู ปของปิ รามิด
ความรับผิดชอบต่อสังคม (pyramid of corporate social responsibility) ของแคร์ โรล ประกอบกับ
ลํา ดับ ขันความรับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมจากหนังสื อ เข็ม ทิ ศธุร กิ จ เพื อสัง คมข้ า งต้ น มาเป็ นแนวทาง
การศึกษาพฤติก รรมการทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร จึงได้ องค์ประกอบเบืองต้ น ดังนี
1) ความรั บ ผิด ชอบด้ า นเศรษฐกิจของบุ คลากรในสถาบั นอุด มศึก ษาเอกชน
หมายถึ ง ระดับ พฤติ ก รรมการทํ า งานของบุค ลากรในสถาบัน อุด มศึก ษาที คํ า นึ ง ถึ ง หน้ าที ของ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ในการทํ าหน้ าทีผลิตบัณฑิ ตทีมีคุณภาพ พัฒนาผลงานวิชาการหรื อ
งานวิจยั และให้ บริ การทางวิชาการแก่สงั คม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทังนี ในการปฏิบัติ
หน้ าทีเพือบรรลุภารกิจดังกล่าว บุคลากรได้ ปฏิบัติหน้ าทีด้ วยการใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที
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ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เบียดเบียนหรือทําให้ ใครได้ รับผลเสียหาย บริการการศึกษาอย่าง
เพียงพอและทัวถึง คํานึงถึงความสําเร็จขององค์กรที มาจากการแสวงหากําไรทีพอเหมาะ ต้ องการ
ค่าตอบแทนทีเป็ นไปเพือความอยู่รอดขององค์กร คํานึงถึงการรักษาความสามารถทางการแข่งขันของ
องค์กร และคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจทีสร้ างสมดุลทางเศรษฐกิจแก่สงั คมไม่ทําให้ ระบบเศรษฐกิจของ
สังคมเสียหาย
2) ความรั บ ผิด ชอบด้ า นกฎหมายของบุ คลากรในสถาบั นอุด มศึก ษาเอกชน
หมายถึง ระดับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทีตระหนักถึงความถูกต้องในทุก
ขันตอนของการดําเนินงาน กล่าวคือ บุคลากรดําเนินงานภายใต้ กฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้อง ซึงกฎหมาย
ทีเกียวข้ องกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยทังของรัฐและเอกชน มีหลายฉบับด้ วยกัน สรุปได้ ดงั นี
2.1) พระราชบัญญัติระเบีย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2534 และการแก้ ไข
เพิมเติม (ราชกิจจานุเบกษา. 2534) วางหลักไว้ ว่า สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ง
2.2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการแก้ ไขเพิมเติม (ราชกิจจา
นุเบกษา. 2542) วางหลักไว้ วา่ สถาบันอุดมศึกษาต้ องเข้ ารับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
2.3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดี พ.ศ.
2546 (ราชกิจจานุเบกษา. 2546) วางหลักไว้ ว่า สถาบันอุดมศึกษาต้ องจัดทําคํารับรองกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ถึงผลสําเร็จของงานในแต่ละปี การกําหนดหรื อบังคับให้
มหาวิทยาลัยต้ องดําเนิ นการเพือการบริ หารงานภายใน เช่น การประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย การ
ดําเนินการการจัดการความรู้ (KM) การดําเนินการ PMQA (Public Management Quality Award) เป็ นต้น
2.4) กฎเกณฑ์ตา่ งๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูต ร การให้ มี ค ณะกรรมการประเมิ น ประจํ า สถาบัน การจัดทํ า รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน/ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report หรื อ SAR) ระบบการอุทธรณ์ร้องทุกข์
และการใช้ TQF (Thailand Quality Framework) เป็ นต้ น
นอกจากนี สถาบันอุดมศึกษายังต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น ระเบียบ
ต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรี เป็ นต้ น
3) ความรั บ ผิด ชอบด้ านจริ ย ธรรมของบุ คลากรในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาเอกชน
หมายถึง ระดับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึก ษาที ใส่ใจถึงความเหมาะสมใน
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการดําเนินงาน ทังในกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลกําไร
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กล่าวคือ บุคลากรทํางานด้ วยการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตตามความคาดหวัง
ของสังคม สร้ างกําไรแก่องค์กรในอัตราทีเหมาะสมเป็ นธรรม ผลิตและจัด หาผลงานทางวิชาการจาก
แหล่งทีชอบธรรมและอ้ างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้ อง ชําระหนีต่อองค์กรตรงเวลา ใส่ใจถึง
ผลงานและการให้ บริ ก ารทางวิชาการทีเป็ นประโยชน์ ต่อนักศึก ษา ผู้ป กครองของนักศึก ษา เพื อน
ร่วมงาน หัวหน้ างาน และชุมชน
4) ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่ สังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หมายถึง ระดับ พฤติก รรมการทํ างานของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึก ษาที แสดงความสมัครใจใน
กิจ กรรมเพื อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ด้ วยการจัดหา/สร้ างสรรค์กิจ กรรมทีนอกเหนือจาก
ภาระหน้ าทีประจํา กล่าวคือ บุคลากรแสดงนํ าใจต่อผู้เ ป็ น หัวหน้ า เพื อนร่วมงาน ลูก น้ อง นัก ศึก ษา
ผู้ปกครองของนักศึกษา ชุมชนรอบองค์กร และสังคม ส่งเสริมให้ เพือนบุคลากร และนักศึกษาได้ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพือสังคม และให้ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพือการทํากิจกรรมเพือสังคม
1.4 การวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์
พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ในงานวิจัยนีมีหน่วยของประชากร (Unit of
analysis) คือ “บุคคล” ด้ วยการวัด 2 ระดับ คือ พฤติกรรมการทํางานระดับกลุม่ และระดับบุคคล
ในด้ านพฤติก รรมการทํางานระดับกลุ่ม แนวคิดทฤษฎีจํ านวนมากได้ สนับสนุนการวัด
พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์จาก “ผู้มีอํานาจกระทําแทนองค์กรธุรกิจ” เช่น มิลตัน ฟรี ด
แมน (Milton, Friedman. 1970) เน้ นยําว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรืองของ “มนุษย์” การพูดถึงซี
เอสอาร์จึงจําเป็ นต้ องระบุเริมต้ นว่าองค์กรธุรกิจทีว่านันหมายถึงใคร เนืองจากองค์กรธุรกิจเป็ นบุคคล
สมมติ (Milton, Friedman. 1970) ดังนัน ในงานวิจัยนี พฤติกรรมการทํางานระดับ กลุ่ม จึงวัดจาก
หัวหน้ างานทีเป็ นตัวแทนขององค์กร ในขณะทีพฤติกรรมการทํางานระดับบุคคลวัดจากผู้ปฏิ บัติงาน
ใดๆ ทีอยู่ในองค์กรนัน
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ วา่ เครืองมือวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอส
อาร์ ส่วนใหญ่ ถูกสร้ างขึนใหม่จ ากผู้วิจัยเอง เนื องจากองค์กรธุรกิจในแต่ละประเภท แต่ละองค์กรมี
บริบทและเงือนไขทีแตกต่างกัน นอกจากนี งานวิจยั ส่วนใหญ่ศึกษาและสร้ างเครื องมือการรับรู้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมากกว่าการศึกษาพฤติกรรม โดยนําโมเดลปิ รามิดซีเอสอาร์ ของแคร์ โรล
มาเป็ นกรอบของการศึกษา เช่น งานวิจัยเรื อง Perceptions of Corporate Social Responsibility: An
empirical study in Singapore. โดยกิลเบิร์ท และราชโคมาราน (Gilbert, Tan; & Raj, Komaran. 2006)
สร้ างเครืองมือวัดการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากแนวคิดปิ รามิดซีเอสอาร์ ของแคร์ โรล
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แนวคิดการบริ จาค แนวคิดการเป็ นต่อสิงแวดล้ อม แนวคิดการปฏิบัติงานขององค์กรทางสังคม และ
แนวคิดประโยชน์ของซีเอสอาร์ ประกอบด้ วยคําถาม 7 ส่วน ดังนี (Gilbert, Tan; & Raj, Komaran. 2006)
1) ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิ จ ประกอบด้ วยคําถาม 4 ข้ อ เช่น เป้าหมายหลักของ
บริ ษัทคือการทํากําไรมากทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้ , บริ ษัทควรมุ่งมันเพื อผลตอบแทนสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น ,
บริษัทไม่ควรจะสนใจการแก้ ปัญหาสังคมมากไปกว่าการทําหน้ าทีทางเศรษฐกิจของบริษัท
2) ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 4 ข้ อ เช่น บริ ษัททีทํางานได้ ดี
ต้ องมุ่งมันที จะปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ และระเบี ย บข้ อบังคับ , บริ ษั ทจะต้ องดําเนิ นการอย่าง
เคร่งครัดภายในกรอบกฎหมายของสังคม
3) ความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 4 ข้ อ เช่น บริ ษัททีไม่ควร
ประนีประนอมจริยธรรมของสังคมเพือให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร, บริษัททีรับผิดชอบต่อสังคมมักจะ
ทําสิงทีถูกต้ องและยุติธรรม
4) ความรับผิดชอบด้ านการให้ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 4 ข้ อ เช่น บริษัทควรมีสว่ นร่วมใน
การจัดการทรัพยากรเพื อชุมชน, บริ ษัท ควรมุ่งมันทีจะให้ บ ริ ก ารแก่ ชุมชนดีขึน, บริ ษัท ควรส่งเสริ ม
กิจกรรมอาสาสมัคร
5) หลักการกุศล ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 4 ข้ อ เช่น ธุรกิจมีหน้ าทีให้ แก่บุคคลผู้ยากไร้ ใน
สังคม, บริษัทควรดําเนินการด้ วยความสมัครใจเพือส่งเสริมสังคมทีดี
6) หลักการพิทักษ์ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 4 ข้ อ เช่น องค์กรมีภาระทีจะเห็นทุกคนใน
สังคมได้ รับประโยชน์จากการกระทําของตน, ธุรกิจควรจะรักษาความสมดุลของความสนใจและความ
ต้ องการของกลุม่ ทีแตกต่างกันในสังคม, ธุรกิจและสังคมมีการพึงพาซึงกันและกัน
6) หลักการเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 4 ข้ อ เช่น บริ ษัทควรดูแล
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ, บริษัทควรหลีกเลียงความเสียหายสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ, บริ ษัท
ควรมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ , บริ ษัทควรมีนโยบายการลดและการรี
ไซเคิลขยะ
นอกจากนี งานวิจยั ไทยส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงสร้ างและพัฒนาแบบวัดจากแนวคิดทฤษฎีที
เกียวข้ อง ดังนี
เพชรรัตน์ เรืองศักดิ (2555) ศึกษาเรือง ความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาครังนีใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ทีผู้ศกึ ษาสร้ างขึนเอง โดยแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคม ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ ฉัณภุ์รัตน์ วสุอารี ย์ (2552) จํานวน 28 ข้ อ เป็ นคําถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามแนวของลิเคิร์ต (Likert) ซึงแต่ละคําถามมีคําตอบให้ เลือก
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ตามความคิดเห็น 5 ระดับ ส่วนแบบสอบถามข้ อมูลการจัดกิจกรรมทีสะท้ อนถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม จํานวน 16 ข้ อ เป็ นคําถามเลือกตอบตามข้ อเท็จจริ งของการจัดกิจ กรรมทีสะท้ อนถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งคําตอบเป็ น 2 ข้ อ คือ มี และไม่มี
ธัช สร บัน ดาลชัย (2554) ศึก ษาเรื อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ เ ชิงพุท ธกับ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยืนขององค์การ กรณีศกึ ษา: บริษัท โทเทิ ล แอ็คแซส คอมมูนิเคชัน จํากัด
(มหาชน)” โดยใช้ แบบสอบถามเกียวกับการเปลียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานทีมีต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยืนขององค์การ จํานวน 35 ข้ อ โดยแบ่งออกเป็ น การรับรู้ (Receive),
การตอบสนอง (Respond), การเห็นคุณค่า (Value), การจัดระบบ (Organize) และการแสดงลักษณะ
(Characterize) เป็ นการใช้ เกณฑ์มาตรวัดแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งออกเป็ น 5 มาตรวัดตาม
ความคิดเห็นของของผู้ตอบตามระดับทัศนคติและการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ
คือ ระดับ สูงมาก ระดับ สูง ระดับ ปานกลาง ระดับ ตํา และระดับ ตํามาก ซึงจะแสดงถึงระดับ การ
เปลียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานต่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยังยืนขององค์การใน
แต่ละระดับพฤติกรรม และแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้ คา่ เฉลียจากข้ อมูล แบ่งเป็ น 5 ระดับ
ในงานวิจยั นี การวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ใน 4 ด้ าน ผู้วิจยั สร้ างแบบ
วัดขึนเอง ซึงเป็ นข้ อความแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็ นประจํ า
บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบปฏิบัติเป็ นประจําจะได้ 5
คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครังจะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้ 2 คะแนน และไม่เคยเลยจะ
ได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
1.5 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์
เมือทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ของบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่า ยังไม่พบงานวิจยั ทีศึกษาในเรืองนีโดยตรง แต่พบงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ดังนี
ประการแรก งานวิจัยส่ วนใหญ่ จะเป็ นงานวิจัยทีศึกษาเกียวกับความคิดเห็นหรื อ
การรั บร้ ู ซีเอสอาร์ มากกว่ าการศึกษาพฤติกรรมซีเอสอาร์ เช่น งานวิจัยเรื องความรู้และความ
ตระหนักเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบัติงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
(สุภิกา สําเภาพล. 2553) งานวิจัยเรื องการรับ รู้และทัศนคติทีประชาชนมีต่อภาพลักษณ์ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (มินทร์ ฐิตา จิราธรรมวัฒน์ .
2553) งานวิจัยเรื องความเข้ าใจ และทัศนคติเกียวกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร
ธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (ดุสิตา แก้ วดรุณี. 2551) งานวิจยั เรือง
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้สือข่าววิท ยุ กรมประชาสัมพัน ธ์ (สุภา เลีย วกายะสุวรรณ. 2547)
งานวิจยั เรืองความคิดเห็นของพนักงานต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทแปลน ครี เอชันส์
จํากัด (วิมล จันทร. 2553) งานวิจยั เรืองความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย (เพ็ญนี ภูมิธรานนท์ . 2553) งานวิจัย
เรื องการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ เ ชิ งพุท ธกับ ความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คมอย่า งยังยื น ขององค์ก าร
กรณีศกึ ษา: บริษัท โทเทิล แอ็คแซส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน) (ธัชสร บันดาลชัย. 2554) งานวิจัย
เรืองการมีสว่ นร่วมของพนักงานต่อการดําเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (กรณิภา อังคทาภิมณฑ์ . 2552) งานวิจัยเรื องการศึกษา
ความเชือมโยงระหว่างการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับกลยุทธ์ขององค์กร
ภาคธนาคาร : กรณีศกึ ษา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (จุฑาทิพย์ พรหมขัติแก้ ว. 2553) งานวิจัย
เรื องความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในภาคอุตสาหกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช (เพชรรัตน์ เรืองศักดิ. 2555)
ประการทีสอง งานวิจัยส่ วนใหญ่ จะเป็ นงานทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางาน
อย่ างมีจริยธรรม หรือการทํางานทีมีความรับผิดชอบต่ อสังคม มากกว่ าการศึกษาพฤติกรรม
การทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ โดยตรง เช่น งานวิจัยเรื องจริ ยธรรมในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารออมสิน ภาค 8 (กัลยากร คลังสมบัติ . 2551) งานวิจัย เรื องบุค คลิก ภาพ และเหตุผลเชิ ง
จริ ย ธรรมกับจริ ยธรรมในการทํางานของผู้บริ ห าร บริ ษัท สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จํ ากัด
(มหาชน) (ธันยชนก แก้ วคงเมือง. 2551) งานวิจยั เรืองความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การทางการศึกษา ตามการรับรู้ของครู กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการ
ทํ า งานของครู กรณี ศึ ก ษา: องค์ ก ารทางการศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตบางกอกน้ อย สัง กั ด
กรุงเทพมหานคร (สุจิตรา ทองวารี. 2551)
ประการทีสาม งานวิจัยส่ วนใหญ่ จะศึกษาพฤติก รรมการทํางานของบุคลากรใน
องค์ กรอืนทีไม่ ใช่ สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา และไม่ ปรากฎงานวิจัยทีศึกษาพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคลากรในสถาบั นอุดมศึกษาเอกชนโดยตรง ซึงงานวิจัยที ใกล้ เคียงเป็ นการศึกษา
พฤติ ก รรมการทํ า งานของอาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐ บาล ซึ งมี ไ ม่ม าก เช่ น งานวิ จั ย เรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้ างพลังอํานาจกับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบัน
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง (มาริสา สัจจหทยาศรม. 2545) การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของ
บุคลากรในองค์กรอืน เช่น การศึกษาพฤติกรรมการทํ างานของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ได้ แก่ องค์กร
ธุรกิ จเอกชน ข้ าราชการ โรงเรี ยน โรงพยาบาล เช่น งานวิจัย เรื องการใช้ เ ชาวน์ อารมณ์ พยากรณ์
พฤติกรรมการทํางานของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลในเขตพัฒนาพืนทีชายฝั งตะวันออก (ภาวนา ต.
วิเชียร. 2544) งานวิจยั เรืองปั จจัยทีสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานของครูกลุ่มโรงเรี ยนในเครื อไทย-
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เทค (กอบแก้ ว จันทา. 2555) งานวิจัยเรื องการรับรู้ความปลอดภัยในการทํางานและพฤติกรรมการ
ทํางานทีปลอดภัยของพนักงาน บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จํากัด (ณัฐกิตติ วัฒนพันธ์ . 2550)
งานวิจยั เรืองการรับรู้ความเสียงและขวัญในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานของตํารวจจราจร กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 1 (ขจงขวัญ ปาละกูล. 2550) งานวิจัยเรื องการรับรู้บรรยากาศองค์การกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปรั บ ตัว และพฤติ ก รรมการทํ า งานของพยาบาลวิ ช าชี พ ฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดอ่างทอง (มนฤดี ช่วงฉํา. 2550) งานวิจยั เรื องพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
ของบุคลากร กรณีศกึ ษา: กลุม่ บริษัททรูคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ศึกษาในเขตพืนทีภาคใต้ (นภา
พร เมฆมูสิก . 2551) งานวิจัยเรื องการศึก ษาพฤติกรรมการทํ างานของข้ าราชการในช่วงเวลาการ
โยกย้ ายผู้บังคับ บัญ ชาโดยอาศัย ทฤษฎีพฤติก รรมตามแผน (theory of planned behavior) :
กรณีศกึ ษาส่วนราชการแห่งหนึง (พันธ์ทิพย์ เอมะบุตร. 2553)
สรุปได้ ว่า การทบทวนวรรณกรรมพบว่าไม่พบงานวิจัยทีเกียวข้ องโดยตรงกับพฤติกรรม
การทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กล่าวคือ
ไม่พบงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับพฤติกรรมซีเอสอาร์ โดยตรง ไม่พบงานวิจัยทีศึกษาเกียวกับพฤติกรรม
การทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ และไม่ปรากฎงานวิจัยที ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน นอกจากนี ยังพบว่า ตัวอย่างงานวิจัย ทังหมดข้ างต้ น เป็ นการศึกษาการ
วิเคราะห์ ระดับ เดีย วเท่านัน จากช่องว่างของงานวิจัยที ผ่านมานีจึงทํ าให้ ก ารศึกษาครังนีมุ่งศึกษา
พฤติก รรมการทํ างานภายใต้ แนวคิดความรับ ผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบัน อุดมศึก ษา
เอกชน ตลอดจนปั จจัยทีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้ วยการศึกษาพหุระดับดังจะกล่าวในส่วนต่อไป
1.6 แนวคิดพฤติกรรมองค์ การของอัลบาเนส (Albanese. 1981)
ในการอธิบายปั จจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน ในงานวิจยั นีใช้ กรอบแนวคิดของอัล
บาเนส (Albanese. 1981) เป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี
แนวคิดพฤติกรรมองค์ การของอัลบาเนส (Albanese. 1981)
อัลบาเนส (Albanese. 1981) นําเสนอตัวแบบจําลองพฤติกรรมการทํางานว่าเป็ นผลมา
จากปั จจัยหลัก 2 ประการ คือ ปั จจัยด้ านบุคคล และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ซึงปั จจัย
ทังสองมีปฏิสมั พันธ์ซึงกันและกันและส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานทีต่างกัน ดังนี
1) ปั จจัยด้ านบุคคล ประกอบด้ วย
(1) ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคล ความสามารถเป็ นลักษณะเฉพาะของ
บุคคล ซึงบุคคลได้ รับการสังสมตังแต่อดีต ส่วนทักษะเป็ นระดับของประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะ
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อย่าง ซึงบุคคลได้ รับการฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญ เมือบุคคลมีความรู้ความสามารถและทักษะเพิม
มากขึนย่อมส่งผลให้ มีการปฏิบตั ิงานทีมากขึนด้ วย
(2) การรับ รู้บทบาทหน้ าทีในการทํ างาน เป็ นการทีบุคคลรับรู้ถึงบทบาทหน้ าทีของ
ตนเอง เพือให้ ตนเองสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีเพือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทํางาน
(3) ทัศนคติ ค่านิยม และแรงจูงใจ เป็ นปั จจัยทีเกียวข้ องกับลักษณะทางจิตใจ ทีทําให้
บุคคลเกิดความต้ องการทํางานให้ สําเร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์ของการทํางาน
2) ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ประกอบด้ วย
(1) สภาพแวดล้ อมระดับใกล้ ได้ แก่ สภาพของการทํางาน สถานทีทํางาน ลักษณะ
ของงาน เพือนร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา และผู้ใต้ บงั คับบัญชา เป็ นต้ น
(2) สภาพแวดล้ อมระดับกลาง ได้ แก่ ระบบการให้ รางวัลและการลงโทษ ประเภทของ
ผู้บริหาร ประเภทและขนาดขององค์องค์กร เป็ นต้ น
(3) สภาพแวดล้ อมระดับไกล ได้ แก่ ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาพการ
แข่งขันของตลาด เป็ นต้ น
ปั จจัยด้ านบุคคล
(ปั จจัยภายใน)
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
(ปั จจัยภายนอก)

พฤติกรรมการทํางาน
ของบุคคล

ภาพประกอบ 5 ตัวแบบจําลองพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดของอัลบาเนส (Albanese. 1981)
ในงานวิจั ย นี ผู้วิ จัย นํ า แบบจํ า ลองพฤติ ก รรมองค์ ก ารตามแนวคิ ด ของอัล บาเนส
(Albanese. 1981) ซึงแบ่งปั จจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานเป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
ประกอบกับการใช้ แนวคิดการวิเคราะห์พุระดับ มาประยุกต์ใช้ โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับองค์การ โดยการวัดพฤติกรรมจากหัวหน้ างาน และระดับบุคคล โดยการวัดพฤติกรรมการทํางาน
จากผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้วิจยั พิจารณาตัวแปรทีมีความเกียวข้ องจากการทบทวนวรรณกรรม และข้ อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพมาสร้ างแบบจําลอง ทังนี ระดับผ้ ูบริหาร ประกอบด้ วย ปั จจัยภายใน คือ
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์ ส่วนปั จจัยภายนอก
คือ การรับ รู้ บรรยากาศเชิ งจริ ย ธรรม และการมีส่วนร่วมในการกํ าหนดนโยบาย ในขณะที ระดั บ

41

ผ้ ูปฏิบัติงาน ประกอบด้ วย ปั จจัยภายใน คือ การใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรม ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซี
เอสอาร์ บุคลิก ภาพ ส่วนปั จ จัย ภายนอก คือ การรับ รู้ ความยุติธรรมในองค์ก าร และการรั บ รู้ การ
สนับสนุนทางสังคม

2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับปั จจัยทีมีผลต่ อพฤติกรรมการทํางาน
ภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร (ซีเอสอาร์ )
การนําเสนอในส่วนนี ได้ แบ่งการทบทวนตัวแปรทีส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซี
เอสอาร์ออกเป็ น 2 ส่วนด้ วยกัน คือ ส่วนที 1 ตัวแปรทีส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอส
อาร์ในระดับผู้บริหาร ประกอบด้ วย ปัจจัยภายใน คือ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง การเสริมพลังอํานาจ
เชิงจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์ ส่วนปั จจัยภายนอก คือ การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม และการมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และส่วนที 2 ตัวแปรในการศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย ปั จจัยภายใน คือ การใช้ เหตุผลเชิง
จริยธรรม ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ บุคลิกภาพ ส่วนปั จจัยภายนอก คือ การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม รายละเอียดดังนี

ส่ วนที 1 ตัวแปรทีส่ งผลต่ อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ในระดับ
ผ้ บู ริหาร
ตัวแปรทีส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ในระดับผู้บริหาร ประกอบด้ วย
ปั จจัยภายใน คือ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์
ส่วนปัจจัยภายนอก คือ การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม และการมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย ดังนี
2.1 แนวคิดภาวะผ้ นู าํ การเปลียนแปลง (transformational leadership)
2.1.1 ความหมายของภาวะผ้ นู ําการเปลียนแปลง
คําว่า “ผู้นํา” (leader) เป็ นคําทีเกิดในยุคหลัง มีใ นภาษาอังกฤษประมาณ ค.ศ.
1300 แต่คําว่า ‘‘leadership’’ (ภาวะผู้นํา) เพิงจะปรากฏประมาณปี ค.ศ. 1800 ภาวะผู้นําเป็ นวิธีการ
(means) ของการสังการเพื อให้ ก ลุ่ม ได้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ส่ว นผู้นํ า คือ บุคคลที ใช้ วิธี ก าหรื อ
กระบวนการ เพือให้ กลุม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ (เสริมศักดิ วิศาลาภรณ์. 2536: 25-36)
ทฤษฎีภาวะผู้นําภายใต้ การศึกษาความเป็ นผู้นํา โดยทัวไปทฤษฎีความเป็ นผู้นําจะ
มุง่ ทีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือ การระบุองค์ประกอบหรือปั จจัยทีทําให้ ผ้ นู ํามีประสิทธิภาพ ซึงวิธีการ
ศึก ษาความเป็ นผู้นํ าที สํา คัญ สามอย่างทีถูกนํ าเสนอ คือ (1) ทฤษฎีคุณลักษณะ (2) ทฤษฎีเ ชิ ง
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พฤติกรรม และ (3) ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ วิธีการศึกษาแต่ละอย่างจะมีแนวทางทีแตกต่างกันต่อการ
ทําความเข้ าใจการคาดคะเนความสําเร็จของการเป็ นผู้นํา
ความเป็ นผู้นําการเปลียนแปลง เป็ นแนวความคิดทีริเริมโดยนายเจมส์ แมคเกรเกอร์
เบอร์นส์ (Jame McGregor Burns) ซึงเป็ นผู้บญ
ั ญัติคําว่า ‘‘transformation leadership’’ และเขาได้รบั
รางวัลพูลิทเซอร์ แห่งปี 1978 (ทิชี . 2542) นอกจากนี ผลการวิจัยของเบอร์ นาร์ ด แบส (Bernard M.
Bass) (1998) ได้ ทําให้ เกิดการพัฒนาวิธีการศึกษาความเป็ นผู้นําการเปลียนแปลงขึนมา โดยแบสเชือ
ว่าความเป็ นผู้นําการเปลียนแปลงจะเกิดขึนเมือ (1) ผู้นําขยายและเพิมความสนใจของผู้ตามของพวก
เขา (2) เมือพวกเขาได้ สร้ างความตระหนักและการยอมรับความมุง่ หมายและภารกิจของกลุม่ และ (3)
เมือพวกเขาได้ กระตุ้นผู้ตามของพวกเขาให้ มองไปเหนือผลประโยชน์ของพวกเขาเอง เพือผลประโยชน์
ขององค์กร (สมยศ นาวีการ. 2540: 235-236)
เบิร์น (Burn. 1978) ให้ ความหมายของ “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง” ว่า หมายถึง
ผู้นําทีตระหนักถึงความต้ องการของผู้ตาม ค้ นหาแรงจูงใจของผู้ตาม ค้ นหาแรงจูงใจของผู้ตาม กระตุ้น
ให้ ผ้ ตู ามเกิดความสํานึกของความต้ องการ พยายามให้ ผ้ตู ามได้ รับการตอบสนองความต้ องการที
สูงขึน และหาทางทีจะพัฒนาผู้ตามจนสามารถบรรลุศกั ยภาพของตนเองอย่างเต็มที
แบส (Bass. 1985) ได้ พัฒนาแนวคิดต่อจากเบิร์น ซึงเขากล่าวว่า ภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลง เป็ นข้ อพิสจู น์เบื องต้ นว่าผู้นํามีผลต่อผู้ตาม เนืองจากภาวะผู้นําการเปลียนแปลง เป็ น
ความรู้สกึ ไว้ วางใจในผู้นํา การชืนชมยินดี ความจงรักภักดีและการเคารพนับถือผู้นําและรวมถึงการมี
แรงจูงใจให้ ก ระทํ าในสิงทีเหนื อกว่าความคาดหวัง ซึงลัก ษณะการจูงใจผู้ตามของภาวะผู้นํ า การ
เปลียนแปลงได้ โดย
1) การทํา ให้ ผ้ ตู ามตระหนักในความสําคัญของงานและผลลัพธ์ของงาน
2) โน้ มน้ าวให้ พนักงานคิดถึงประโยชน์ขององค์การมากกว่าของตน
3) การกระทํา ทีทํา ให้ เกิดการกระทํา ทีมากกว่าความต้ องการทีมีอยู่
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2545: 44) ให้ ความหมายภาวะผู้นําการเปลียนแปลง หมายถึง
ระดับพฤติกรรมทีผู้นําแสดงให้ เห็นในการจัดการหรื อการทํางาน เป็ นกระบวนการทีผู้นํามีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงาน โดยการเปลียนสภาพหรื อเปลียนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้ สูงขึนกว่าความ
พยายามทีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสูร่ ะดับทีสูงขึน และมีศกั ยภาพมากขึนทําให้
เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสยั ทัศน์ของกลุม่ จูงใจให้ ผ้ รู ่วมงานมองการไกลเกินกว่าความสนใจ
ของตนไปสูป่ ระโยชน์ของกลุม่ หรือสังคม
สุเ ทพ เชาวลิต (2548: 134) อธิ บ ายว่า ผู้ที จะเป็ นผู้นําการเปลียนแปลงได้ นัน
จะต้ องเป็ นผู้นําอย่างแท้ จริง คือ มีความเป็ นผู้นํา มีความคิดสร้ างสรรค์เป็ นของตนเอง รวมทังกล้ าคิด
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สิงนอกกรอบความคิดเดิมๆ ยอมรับสิงทีท้ าทาย กล้ าเสียงอย่างสร้ างสรรค์ยอมรับความคิดดีๆ แล้ วให้
การสนับสนุนความคิดเหล่านัน ค้ นหาโอกาสทีท้ าทายต่อการเติบ โตขององค์กร มีวิสยั ทัศน์ ในการ
นําพาองค์การไปยังจุดมุง่ หมายในอนาคต ผู้นําจะต้ องกระทําตัวเป็ นแบบอย่างทีดี กล้ าตัดสินใจอย่าง
เหมาะสมและทันการณ์ ภายใต้ ข้อมูลและทรัพยากรทีจํ ากัด แล้ วยอมรับผลของการตัดสิน ใจนัน มี
ความกล้ าทีจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนทําในสิงทีผู้นําไม่จําเป็ นต้ องทําเอง เชือมันในการทํางานเป็ นที ม
บริหารข้ อมูลและเวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีทกั ษะในการสือสารและรู้จกั การใช้ ช่องทางการสือสาร
ทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการได้ อย่างเหมาะสม ทําให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชายอมรับและปฏิบัติตาม
อีกทังยังต้ องรู้จักสร้ างขวัญกําลังใจให้ ผ้ ใู ต้ บังคับ บัญชายอมทํ างานในสิงที พวกเขาไม่ตงใจทํ
ั าด้ วย
ความเต็มใจ โดยทีผู้นําจะต้ องใช้ เทคโนโลยีทีเหมาะสม ง่าย ประหยัดทีสุดทีจะทําให้ การเปลียนแปลง
สัมฤทธิผล
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น จึงอาจสรุปได้ วา่ “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง”
หมายถึง การมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม ความสามารถในการเปลียนแปลงความพยายามของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ สงู ขึนกว่าความพยายามทีคาดหวัง การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสูร่ ะดับทีสูงขึน ทําให้ ผ้ รู ่วมงานเกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสยั ทัศน์ของ
องค์กร การจูงใจให้ ผ้ รู ่วมงานและผู้ตามมองให้ ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสูป่ ระโยชน์ของ
กลุม่ องค์การหรือสังคม
ความเป็ นมาของแนวคิดทฤษฎีภาวะผ้ นู ําการเปลียนแปลง
ก่อนจะมาเป็ นแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลียนแปลง ทฤษฎีภาวะผู้นําทีเริ มต้ น
มาก่อน คือ ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบมีบารมี (Charismatic Leadership) โดย Max Weber ในทศวรรษ ที
1920 ได้ เสนอทฤษฎี ภาวะผู้นํ าแบบมีบารมี เมือผลงานของเขาได้ แปลเป็ นภาษาอังกฤษในปี ค.ศ.
1947 ได้ ก ระตุ้น ความสนใจของนัก สังคมวิท ยาและนัก รัฐ ศาสตร์ ที ศึก ษาด้ านภาวะผู้นํ าต่อมาใน
ทศวรรษที 1980 นักวิจยั ทางจิตวิทยาและการจัดการ ได้ แสดงความสนใจอย่างมากต่อ ภาวะผู้นําแบบ
มีบ ารมีนี เนื องจากในช่วงทศวรรษนันเกิ ดการแปรรู ปและการฟื นฟูองค์ก ารต่างๆ อย่างมาก และ
ผู้บ ริ หารองค์การต่างๆ ในสหรัฐอเมริ ก ามีก ารยอมรับ กัน ว่ามีความต้ องการ และจํ าเป็ นต้ องมีก าร
เปลียนแปลงในการดําเนินการเรื องต่างๆ เพือให้ องค์การสามารถอยู่ได้ ในสภาวะทีมีการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูง (Yukl; & Fleet. 1992)
เบิร์น (Burn. 1978) กล่าวว่า ภาวะผู้นําแบบมีบารมี เป็ นภาพความคิดของผู้ตาม
ทีว่า ผู้นําเป็ นผู้มีพรสวรรค์ มีความเป็ นพิเศษและเหนือคนทัวไป แบส (Bass. 1985: 35-51) ได้ ระบุ
ข้ อจํากัดบางประการของผู้นําแบบมีบารมี และได้ แนะนําให้ มีการขยายทฤษฎีให้ ครอบคลุมถึงลักษณะ
เสริมพฤติกรรมตัวบ่งชีบารมี และสภาพแวดล้ อมทีเอืออํานวย เช่น ผู้นําแบบมีบารมีมกั จะเกิดขึนในทีที
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การใช้ อํานาจแบบปกติล้มเหลวในการจัดการกับวิกฤตการณ์ และยังเป็ นทีน่าสงสัยเกียวกับค่านิยม
และความเชือดังเดิมของผู้นําแบบนี ดังนัน ต่อมาในทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของแบสได้ ใช้ คาํ
ว่า “การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ ” แทนคําว่า “การสร้ างบารมี” เนืองจาก 1) การสร้ างบารมี เป็ น
ตัวแทนของความหมายหลายความหมายในการโฆษณา เช่น การฉลอง ซึงมีลกั ษณะเป็ นการโอ้ อวด
หรือแสดงความตืนเต้ นเกินจริง 2) การสร้ างบารมี มีความสัมพันธ์มากเกินไปกับการปกครองแบบเผด็จ
การ และความเป็ นผู้นําการเปลียนแปลงเทียม 3) สําหรับผู้วิจัยบางคน กล่าวว่า การสร้ างบารมี คือ
การรวมภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทังหมดตังแต่การสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และ
การคํานึงถึงความเป็ นปั จ เจกบุคคลดังนันในวัตถุป ระสงค์บ างงานวิจัย ของแบสจึงใช้ คําว่า การมี
อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์แทนคําว่าการสร้ างบารมี หลังจากเกิดทฤษฎีภาวะผู้นําแบบมีบารมีแล้ วได้ มี
การพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกียวกับภาวะผู้นําแนวใหม่ขนึ คือ ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงโดยเบิร์น
ในปี ค.ศ. 1978 และแบส ในปี ค.ศ. 1985 แต่ทฤษฎีทีได้ รับการยอมรับว่าเป็ นทฤษฎีภาวะผู้นําที มี
ประสิทธิภาพ คือ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของแบส
คุณลักษณะของผ้ นู ําการเปลียนแปลง
ผู้นําจําเป็ นต้ องมีวิสยั ทัศน์ คือ มองเห็นความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในอนาคต
เพือการจัดการเชิงรุกให้ ทนั สมัยกับความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในอนาคต ผู้นําถือเป็ นบุคคลทีมี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากผู้อืนในองค์กร ผู้นําจึงต้ องสามารถใช้ ทกั ษะต่างๆ (สุเทพ เชาวลิต. 2548:
138) ดังนี
1) ทักษะในด้ านเทคนิควิธี (Technical Skill) ความสามารถต่างๆ ในการทํางาน
ในหน้ าที หรือเรียกว่า “เก่งงาน”
2) ทักษะในด้ านความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) ความสามารถในการคิด
แก้ ไขปั ญหา ปรับปรุงพัฒนา ริเริมสร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ เพือความเจริญก้ าวหน้ าขององค์กร หรือเรียกว่า
“เก่งคิด”
3) ทักษะในด้ านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skill) ความสามารถในการติดต่อ
สมาคมกับผู้อืน เพือก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การทํางาน หรือเรียกว่า “เก่งคน”
แบส (Bass. 1985) ได้ แบ่งคุณลักษณะของผู้นําการเปลียนแปลงในสถานการณ์
หรือเวลาทีแตกต่างกันโดยทัวๆ ไปจะเป็ น ดังนี
1) เป็ นผู้นําการเปลียนแปลง (Change agent) จะเปลียนองค์การทีตนเอง
รับผิดชอบไปสูเ่ ป้าหมายทีดีกว่า คล้ ายกับผู้ฝึกสอนหรือโค้ ชนักกีฬาทีต้ องรับผิดชอบทีมทีไม่เคยชนะ
ใครเลย ต้ องมีการเปลียนเป้าหมายเพือความเป็ นผู้ชนะ และต้ องสร้ างแรงบันดาลใจให้ ลกู ทีมเล่นให้ ดี
ทีสุดเพือชัยชนะ
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2) เป็ นคนกล้ า และเปิ ดเผย เป็ นคนทีต้ องเสียง แต่มีความสุข และมีจดุ ยืนของ
ตนเอง กล้ าเผชิญกับความจริ ง กล้ าเปิ ดเผยความจริง
3) เชือมันในคนอืน ผู้นาการเปลียนแปลงไม่ใช่เผด็จการแต่มีอํานาจ และสนใจคน
อืนๆ มีการทางานโดยมอบอํานาจให้ คนอืนทาโดยเชือว่าคนอืนก็มีความสามารถ
4) ใช้ คณ
ุ ค่าเป็ นแรงผลักดัน ผู้นําการเปลียนแปลงนีจะชีนาให้ ผ้ ตู ามตระหนักถึง
คุณค่าของเป้าหมาย และสร้ างแรงผลักดันในการปฏิบตั ิงานเพือบรรลุเป้าหมายทีมีคณ
ุ ค่า
5) เป็ นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นาการเปลียนแปลงนีจะนึกถึงสิงทีตนเคยทาผิดพลาด
ในฐานะทีเป็ นบทเรียน และจะพยายามเรียนรู้สิงใหม่ ๆ เพือพัฒนาตนเองตลอดเวลา
6) มีความสามารถทีจะเผชิญกับความสลับซับซ้ อน ความคลุมเครือ และความไม่
แน่นอนผู้นําการเปลียนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาทีเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ
7) เป็ นผู้มองการณ์ไกล ผู้นาการเปลียนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณ์
ไกลสามารถทีจะนําความหวัง ความฝั นมาทําให้ เป็ นจริงได้
แบส และอโวลิโอ (Bass. 1999: 9-32; Bass. 1997b: 19-28; Bass; & Avolio.
1994: 2-6; Bass; & Avolio. 1993: 114-122) ในปี ค.ศ.1991 ได้ เสนอโมเดลภาวะผู้นําแบบเต็ม
รูปแบบ โดยใช้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําตามรูปแบบภาวะผู้นําทีเขาเคยเสนอในปี ค.ศ.
1985 โมเดลนีจะประกอบด้ วยภาวะผู้นํา 3 แบบ คือ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง ภาวะผู้นําแบบ
แลกเปลียน และภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย ทังนี ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมีองค์ประกอบ 4
ประการทีผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือเรียกว่า 4I (Four l’s) คือ
1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ หมายถึง การทีผู้นําประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง
สําหรับผู้ตาม เป็ นทียกย่องเคารพนับถือ ศรัทธาไว้ วางใจ และทําให้ ผ้ ตู ามเกิดความภาคภูมิใจเมือได้
ร่วมงานกัน สิงทีผู้นําต้ องปฎิบตั ิ คือ การมีวิสยั ทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม มีความสมําเสม
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ในสถานการณ์วิกฤต ผู้นําเป็ นนทีไว้ ใจได้ ว่าจะ
ทําในสิงทีถูกต้ องมีศีลธรรมและจริ ยธรรมสูงหลีกเลียงการใช้ อํานาจเพือผลประโยชน์ส่วนตนมีความ
เฉลียวฉลาด มีความตังใจเชือมันในตนเองและแน่วแน่ในอุดมการณ์
2) การสร้ างแรงบันดาลใจ หมายถึง การทีผู้นําประพฤติในทางทีจูงใจให้ เกิดแรง
บันดาลใจแก่ผ้ ตู าม โดยสร้ างแรงจูงใจภายในกระตุ้นจิตวิญาณของทีมให้ มีชีวิตชีวา กระตือรื อร้ น มี
เจตคตีทีดี คิดในแง่บวก ผู้นําจะแสดงความต้ องการอย่างชัดเจนในสิงทีตนหวัง อุทิศตนต่อเป้าหมาย
และวิสัย ทัศน์ ร่ว มกัน เชื อมันอย่า งแน่ว แน่ ว่า สามารถบรรลุเ ป้ าหมายได้ ช่ว ยให้ ผ้ ูตามมองข้ า ม
ผลประโยชน์ของตนเพือวิสยั ทัศน์และภารกิจขององค์การ กระตุ้นให้ ผ้ ตู ามรู้สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า และ
สามารถจัดการปั ญหาทีตนเองเผชิญได้
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3) การกระตุ้นทางปั ญญา หมายถึง การทีผู้นํากระตุ้นให้ ผ้ ตู าม ตระหนักถึงปั ญหา
ต่างๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน ทําให้ ผ้ ตู ามมีความต้ องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ ปัญหาในหน่วยงาน
เพือหาข้ อสรุปใหม่ทีดีกว่าโดยผู้นํามีการคิดและแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีความริ เริ มสร้ างสรรค์ มี
การตังสมมติฐาน การเปลียนกรอบการมองปั ญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ด้ วยวิธีใหม่ มี
การจูงใจสนับสนุนความคิดริ เริ มใหม่ ให้ กําลังใจผู้ตามในการแก้ ปัญหาโดยวิธีใหม่ กระตุ้นให้ ผ้ ตู าม
แสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม
4) การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ผู้นําจะมีความสัมพันธ์เกียวข้ องกับ บุคคล
ในฐานะเป็ นผู้นํ า ให้ การดูแลเอาใจใส่ผ้ ูตามเป็ นรายบุค คล และทํ า ให้ ผู้ต ามรู้ สึก มี คุณ ค่า และมี
ความสําคัญ ผู้นําจะเป็ นทีปรึกษาของผู้ตามของแต่ละคน เพือพัฒนาผู้ตาม ผู้นําจะพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ตามและเพือนร่วมงานให้ สงู ขึน นอกจากนีผู้นําจะมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ตามโดยการให้ โอกาสในการเรียนรู้
สิงใหม่ๆ สร้ างบรรยากาศของการให้ การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้ านความ
จําเป็ นและความต้ องการ การประพฤติของผู้นําแสดงให้ เห็นว่าเข้ าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น บางคนได้ รับกําลังใจมากกว่า บางคนได้ รับอํานาจการตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่า บางคนมี
มาตรฐานทีเคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้ างงานทีมากกว่า ผู้นํามีการส่งเสริมการสือสารสองทาง และมี
การจัดการด้ วยการเดินดูรอบๆ (Management by walking around) มีปฏิสมั พันธ์กับผู้ตามเป็ นการ
ส่วนตัว ผู้นําสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปั จเจกบุคคลเป็ นบุคคลทังครบมากกว่าเป็ น
พนักงานหรือเป็ นปั จจัยการผลิต ผู้นําจะฟั งอย่างมีประสิทธิภาพ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงาน
เพือพัฒนาผู้ตามและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู ามใช้ ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2543)
สรุ ปได้ ว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง (transformational leadership) หมายถึง
พฤติ ก รรมที ผู้นํ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ ใต้ บั ง คับ บั ญ ชา สามารถเปลี ยนแปลงความพยายามของ
ผู้ใ ต้ บังคับ บัญ ชาให้ สูงขึนกว่าความพยายามที คาดหวัง พัฒนาความสามารถและศัก ยภาพของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาไปสูร่ ะดับทีสูงขึน ทําให้ ผ้ รู ่วมงานเกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์การ
จูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามองให้ ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรื อ
สังคม โดยภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ใต้ บังคับบัญชามีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ การสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และการคํานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล กล่าวคือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ หมายถึง พฤติกรรมทีผู้นําประพฤติตวั เป็ น
แบบอย่างสําหรับผู้ใต้ บงั คับบัญชา เป็ นทียกย่องเคารพนับถือ ศรัทธาไว้ วางใจ ทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเกิด
ความภาคภูมิใจเมือได้ ร่วมงานกัน มีวิสยั ทัศน์ สามารถถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ไปยังผู้ใต้ บังคับบัญชา มีความ
สมําเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ในสถานการณ์ วิกฤติ เป็ นทีไว้ ใจได้ ว่า
จะทําในสิงทีถูกต้ องมีศีลธรรมและจริ ยธรรมสูง หลีกเลียงการใช้ อํานาจเพือผลประโยชน์ส่วนตน มี
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ความเฉลียวฉลาด มีความตังใจเชือมันในตนเอง และแน่วแน่ในอุดมการณ์ 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ
หมายถึง พฤติกรรมทีผู้นําประพฤติจงู ใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นจิตวิญญาณของ
ทีมให้ มีชีวิตชีวา กระตือรื อร้ น มีเจตคตีทีดี คิดในแง่บวก แสดงความต้ องการอย่างชัดเจนในสิงทีตน
หวัง อุทิศตนต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกัน เชือมันอย่างแน่วแน่วา่ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ช่วย
ให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญ ชามองข้ ามผลประโยชน์ ของตนเพื อวิสยั ทัศน์และภารกิจ ขององค์ก าร กระตุ้น ให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชารู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า และสามารถจัดการปั ญหาทีตนเองเผชิญได้ 3) การกระตุ้นทาง
ปั ญญา หมายถึง พฤติกรรมทีผู้นํ ากระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญ ชาตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ทีเกิ ดขึนใน
หน่วยงาน ทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีความต้ องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ ปัญหาในหน่วยงาน เพือหา
ข้ อสรุปใหม่ทีดีกว่า มีการคิดและแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีความริเริมสร้ างสรรค์ มีการตังสมมติฐาน
เปลียนกรอบการมองปั ญหา และเผชิญกับสถานการณ์เก่าด้ วยวิธีใหม่ มีการจูงใจสนับสนุนความคิด
ริเริมใหม่ ให้ กําลังใจผู้ใต้ บังคับบัญชาในการแก้ ปัญหาโดยวิธีใหม่ กระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาแสดง
ความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ใต้ บังคับบัญชา 4) การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล หมายถึง พฤติก รรมที ผู้นํ าแสดงการดูแลเอาใจใส่ผ้ ใู ต้ บังคับ บัญ ชาเป็ นรายบุคคล ทํ าให้
ผู้ใต้ บังคับ บัญ ชารู้สึกมีคณ
ุ ค่าและมีความสําคัญ เป็ นทีปรึก ษาของผู้ใต้ บังคับ บัญ ชาของแต่ละคน
พัฒนาศักยภาพของผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ สงู ขึน มีการปฏิบัติต่อผู้ใต้ บังคับบัญชาโดยการให้ โอกาสใน
การเรียนรู้สิงใหม่ๆ สร้ างบรรยากาศของการให้ การสนับสนุน คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้ านความจําเป็ นและความต้ องการ แสดงให้ เห็นว่าเข้ าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.1.2 การวัด
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่นํ าแนวคิดของแบส และอโวลิโอ
(Bass; & Avolio. 1989) มาเป็ นกรอบในการสร้ างแบบวัด ซึงแบส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1989)
แบ่งองค์ประกอบของผู้นําการเปลียนแปลงเป็ น 4 ด้ าน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ (Chariisma)
2) การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 3) การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) 4) การ
คํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individual Consideration) ชือเครื องมือวัด คือ “Transformational
leadership (TF)” มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็ น
ประจํา บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย โดยให้ คา่ คะแนนตังแต่ 0-4 มีข้อคําถามจํานวน 24 ข้ อ
ดังตัวอย่างคําถาม ดังนี
1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ จํานวน 12 ข้ อ เช่น “I am ready to trust the
person I am rating to overcome any obstacle”.
2) การสร้ างแรงบันดาลใจ จํานวน 4 ข้ อ เช่น “In my mind the person I am
rating is a symbol of success and accomplishment”.
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3) การกระตุ้นทางปั ญญา จํานวน 4 ข้ อ เช่น “The person I am rating
introduces new projects and new challenges”.
4) การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล จํานวน 4 ข้ อ เช่น “The person I am
rating listens to my concerns”.
งานวิจยั ไทยนําแนวคิดของแบส และอโวลิโอ มาเป็ นกรอบในการสร้ างแบบวัด เช่น
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) ศึกษาเรื อง “ผลการฝึ กอบรมภาวะผู้นํ าการเปลียนแปลงของผู้นํานิ สิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ได้ สร้ างแบบวัดภาวะผู้นําการเปลียนแปลงโดยพัฒนามาจากแบบวัด
ภาวะผู้นําของประเสริฐ สมพงษ์ ธรรม (2538) ซึงแปลมาจากแบบวัดภาวะผู้นําพหุองค์ประกอบ ฉบับ
5X สําหรับผู้ประเมิน (Multifactor Leadership Questionnair Form 5X-Rater: MLQ) ของแบส
และอโลวิโอ (Bass; & Avolio. 1991) เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มี 47
ข้ อ เมือนํามาหาคุณภาพของเครืองมือ พบว่า รายข้ อมี item-total correlation ตังแต่ .30 ขึนไป ในข้ อ
ทีมีค่าไม่ถึง .30 ผู้วิจัยได้ ป รับ ปรุ งข้ อคําถามใหม่ สําหรับค่าความเชือมันของแบบวัดทังฉบับมีค่า
เท่ากับ .90 แบบวัดประกอบด้ วย การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ จํานวน 18 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 1-18 มีค่า
ความเชือมันเท่ากับ .91 การสร้ างแรงบันดาลใจ จํานวน 10 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 19-28 มีค่าความเชือมัน
เท่ากับ .87 การกระตุ้นทางปั ญญา จํานวน 10 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 29-38 มีค่าความเชือมันเท่ากับ .89 และ
การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล จํานวน 9 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 39-47 มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .89
งานวิจัยของ ปิ ยวรรณ แป้นปลืม (2550) ศึกษาเรื อง “อิทธิพลของการรับรู้ปัจจัย
ชุมชน และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้นําชุมชนทีมีต่อการจัดการความรู้ในชุมชน: กรณีศึกษา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ าบลในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย” โดยใช้ แบบสอบถามภาวะผู้นํ า การ
เปลียนแปลง เป็ นคําถามเกียวกับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงทีผู้วิจัยสร้ างขึนเอง โดยใช้ แนวคิดและ
ทฤษฎีเกียวกับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของแบส และอโวลิโอ (Bass; & Avolio. 1994) แล้ วนํามา
สรุปเป็ นขอบข่ายเนือหาทีจะใช้ ในการสร้ างแบบสอบถาม ชือเครืองมือวัด คือ “แบบสอบถามเกียวกับ
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง” มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ
ความเป็ นจริ งมากทีสุด จริ งมาก จริ งปานกลาง จริ งน้ อย และไม่จริ งเลย มีข้อคําถามจํานวน 28 ข้ อ
โดยคําถามจะครอบคลุมองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง 4 ด้ าน เมือทดสอบคุณภาพของ
เครืองมือมีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .9653 และเมือวิเคราะห์แยกแต่ละด้ านได้ ค่าความเชือมัน
การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ จํานวน 7 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 1-7 มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .8963 การสร้ าง
แรงบันดาลใจ จํานวน 7 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 8-14 มีค่าความเชือมันเท่ากับ .9101 การกระตุ้นทางปั ญญา
จํานวน 7 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 15-21 มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .9108 และการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
จํานวน 7 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 22-28 มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .8475
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ในทางเดียวกัน สิทธิพล พหลทัพ (2552) ศึกษาเรื อง “ปั จจัยทีส่งผลต่อภาวะผู้นํา
การเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3” โดย
แบบสอบถามเกียวกับสภาพภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้วิจัยสร้ างขึนเอง
โดยครอบคลุมพฤติกรรมเฉพาะของผู้บริหารสถานศึกษาใน 4 ด้ าน หรื อ “4Is” ตามแนวคิดของ Bass
& Avolio (1990) ชือเครื องมือวัด คือ “แบบสอบถามเกียวกับสภาพภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ
ผู้บริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่นเขต 3” มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติมากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยทีสุด มี
ข้ อคําถามจํานวน 23 ข้ อ โดยคําถามจะครอบคลุมองค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลียนแปลง 4 ด้ าน
คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ จํานวน 5 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 1-5 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ จํานวน
6 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 6-11 3) การกระตุ้นทางปั ญญา จํานวน 7 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 12-18 และ 4) การคํานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล จํานวน 5 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 19-23 เมือทดสอบคุณภาพของเครื องมือมีค่าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ .92
สรุปได้ ว่า ในงานวิจัยนีสร้ างแบบวัดภาวะผู้นําการเปลียนแปลง โดยพัฒนาจาก
แบบวัดจาก รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) ซึง ประเสริ ฐ สมพงษ์ ธรรม (2538) แปลมาจากแบบวัดภาวะ
ผู้นําพหุองค์ประกอบ ฉบับ 5X สําหรับผู้ประเมิน (Multifactor Leadership Questionnair Form 5XRater: MLQ) ของแบสและอโลวิโอ (Bass; & Avolio. 1991) โดยรัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) ได้ พัฒนา
และปรับ ปรุ งแบบวัดให้ เ ข้ ากับ บริ บทสังคมไทยมากขึน ในงานวิจัยนี ใช้ ชือเครื องมือวัด คือ “ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงาน ตอนที 1” โดยผู้ตอบประเมินตนเอง โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปั ญญา 4) การ
คํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยปรับข้ อคําถามให้ มีคําถามด้ านละ 12 ข้ อ รวม 48 ข้ อ และปรับข้ อ
คําถามให้ เข้ ากับ กลุ่มตัวอย่างของการศึก ษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็ นประจํา บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย สําหรับข้ อความ
ทางบวกผู้ทีตอบปฏิบตั ิเป็ นประจําจะได้ 5 คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครังจะได้ 3 คะแนน
นานครังจะได้ 2 คะแนน และไม่เคยเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนใน
ทางตรงข้ าม
2.1.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การทบทวนงานวิจัยทีเกียวข้ อง พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หารมี
ความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น อุดมศักดิ กุลครอง (2553) ศึกษาเรือง “ภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารสถานศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงมี อิ ท ธิ พลต่อ ความรั บ ผิ ดชอบต่อ สังคมของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาขันพื นฐาน สัง กัด
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สํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ในทางเดียวกัน
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงยังส่งผลต่อพฤติก รรมการทํ างานทีมีประสิทธิ ผลด้ วย เช่น จารุณี อิฎฐา
รมณ์ (2550) ศึกษาเรืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของหัวหน้ าหอผู้ป่วย การมี
ส่วนร่วมในงานกับประสิทธิผลของหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร เพือ
ศึก ษาตัว แปรที ร่ ว มพยากรณ์ ประสิ ท ธิ ผ ลของหน่ ว ยงานอุบัติ เ หตุแ ละฉุก เฉิ น โรงพยาบาลรั ฐ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรที สามารถพยากรณ์ประสิท ธิผลของหน่วยงานอุบัติเ หตุและฉุกเฉิ น
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ได้ แก่ การมีส่วนร่วมในงาน
และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของหัวหน้ าหอผู้ป่วย มีสมั ประสิทธิการพยากรณ์ร้อยละ 25.70 (R2 =
.257) สัลมาน สะบูดิง (2551) ศึกษาเรืองปั จจัยการบริ หารทีส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษายะลา เขต 1 พบว่า
ปั จจัยการบริหารด้ านการทํางานเป็ นทีม ด้ านทรัพยากรเพือการเรียนการสอน ด้ านภาวะผู้นํา และด้ าน
โครงสร้ างองค์การ สามารถพยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษายะลา เขต 1 ได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคณ
ู เท่ากับ .842 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ร้อยละ 70.8
และความคลาดเคลือนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .354 นิศานาศ นนท์จุมจัง (2553) ศึกษา
เรืองการศึกษาภาวะผู้นําแบบเปลียนสภาพของผู้บริ หารโรงเรี ยนและประสิทธิผลของโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ ว พบว่า ภาวะผู้นําแบบเปลียนสภาพของผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ าน
การสร้ างแรงบัน ดาลใจด้ านการคํานึงถึ งความเป็ นปั จ เจกบุคคล สามารถพยากรณ์ และส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน มีคา่ อํานาจพยากรณ์คิดเป็ นร้ อยละ 43.20 สมเกียรติ บาลลา (2554) ศึกษา
เรื องภาวะผู้นํ าการเปลี ยนแปลงของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาที ส่งผลต่อองค์ ก ารแห่งการเรี ย นรู้ ของ
สถานศึกษา อําเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
พบว่า ภาวะผู้นํา การเปลียนแปลงของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาทีส่งผลต่อองค์ก ารแห่งการเรี ย นรู้ ของ
สถานศึกษา อําเภอเมืองปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สัมมา รธนิธย์ (2554) ศึกษาเรื องการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริ หาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของผู้บริหารทีมีผลต่อประสิทธิผล
การบริ ห ารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้ วย การบริ หารการเปลียนแปลง การกระตุ้น ให้ เกิดการ
เปลียนแปลง และการมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน สามารถพยากรณ์ถึงประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ได้ ร้อยละ 76.20
นอกจากนี ในงานวิจยั ทีใกล้ เคียงภาวะผู้นําการเปลียนแปลงยังส่งผลต่อพฤติกรรม
การทํางานในทางบวก เช่น วัฒนธรรมองค์การ โดย นุชา สระสม (2552) ศึกษาเรื อง “ภาวะผู้นําการ
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เปลี ยนแปลงของผู้บ ริ ห ารที ส่ง ผลต่อ วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ข องสถานศึก ษาสัง กัด
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ภาวะผู้นํ าการเปลียนแปลงของผู้บริ หารส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์ก ารแบบ
สร้ างสรรค์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
สรุปได้ ว่า งานวิจยั ทีเกียวข้ องและงานวิจยั ทีใกล้ เคียงแสดงให้ เห็นว่าภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานในทางบวก
2.2 แนวคิดการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ (psychological empowerment)
2.2.1 ความหมายของแนวคิดการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
คําว่า “การเสริมสร้ างพลังอํานาจ” (Empowerment) ตามพจนานุกรมของ Merriam
Webster ให้ ความหมายไว้ 3 ประการ คือ 1) การให้ อํานาจทีเป็ นทางการ (to give official authority)
หรือทีถูกต้ องตามกฎหมาย (Legal power to) 2) การจัดหาหรือให้ โอกาส (to provide with the means
or opportunity) และ 3) การส่งเสริมความเป็ นตัวเอง (to promote the self-actualization)
ตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีผ้ ศู กึ ษาและให้ ความหมายของคําว่าการเสริ มสร้ างพลัง
อํานาจในงาน (Empowerment) อย่างมากมายจนกระทังในปี ค.ศ. 1988 คองเกอร์ และคานัน โก
(Conger; & Kanungo. 1988: 472-474) ได้ ทําการศึกษาเรืองการเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานและได้
แบ่งออกเป็ น 2 ความหมาย คือ ความหมายด้ านโครงสร้ างความสัมพันธ์ (Relation Construct) หรื อ
ความหมายในเชิ งปฏิบัติ และความหมายโครงสร้ างแรงจูงใจ (Motivational Construct) ซึงเป็ น
ความหมายในเชิงจิตวิทยา
โดยในแง่ความหมายของการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตวิทยา หรื อการเสริ มสร้ าง
พลังอํานาจทางด้ านจิตใจ (Psychological empowerment) มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายไว้ แตกต่างกัน
ดังนี
คองเกอร์ และคานันโก (Conger; & Kanungo. 1988: 474) ได้ ให้ นิยามการมอบ
อํานาจในงานเชิงจิตวิทยา (Psychological Empowerment) คือ การเพิมขึนของความเชือในการรับรู้
ความสามารถของตนเองของสมาชิกในองค์การ โดยการค้ นหาว่าอะไรคือเงือนไขทีทําให้ คนรู้สึกว่าไร้
อํานาจ (Powerlessness) และกําหนดวิธีการในการกําจัดเงือนไขเหล่านัน โดยใช้ ระเบียบปฏิบัติและ
เทคนิ ควิธีทางองค์การทังอย่างเป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ เพือสร้ างการรับ รู้ความสามารถใน
ตนเองของบุคคลให้ มีระดับเพิมสูงขึน
โทมัส และเวลท์เฮ้ าส์ (Thomas; & Velthouse. 1990: 666) ได้ ให้ คําจํากัดความ
การเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานไว้ วา่ การเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานเป็ นสภาวะ (States) หรื อการรู้
คิด (Cognitions) ทีได้ รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ทีช่วยในการเสริ มสร้ างสภาพการ
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ทํางานในเชิงรุก มากกว่าทีจะมองในเรืองของลักษณะนิสยั กล่าวคือการเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงาน
เป็ นการเพิมขึน ของแรงจูงใจในงานภายในตน (Intrinsic task motivation) โดยการได้ ทํางานที มี
คุณค่าและมีความหมาย มีผลทําให้ บคุ คลรู้สึกผูกพันต่องาน ซึง แสดงออกมาในรูปของการรู้คิดทีผล
สะท้ อนต่อบทบาทการทํางานของแต่ละบุคคล ในด้ านความหมาย ด้ านสมรรถนะ ด้ านอัตลิขิต และ
ด้ านผลกระทบ
สไปร์ทเซอร์ (Spreitzer. 1995: 1442-1444) ได้ ให้ คํานิยามไว้ วา่ การเสริมสร้ างพลัง
อํานาจในงานในเชิงจิตวิทยาเป็ นสภาวะเชิงจิตวิทยาทีจําเป็ นต่อบุคคลในการรู้สึกว่าสามารถควบคุม
ความสัมพันธ์ในการทํางานได้ มากกว่าทีจะเป็ นไปในรูปแบบของการบริหารจัดการทีมีการแบ่งอํานาจ
การเสริ ม สร้ างพลัง อํ านาจในงานเชิ ง จิ ต วิ ท ยาเป็ นแรงจูง ใจในงานภายในตน (Intrinsic task
motivation) แบ่งออกเป็ น 4 ด้ านตามการรู้คิดซึงสะท้ อนถึงบทบาทการทํางานของแต่ละบุคคล คือ
ด้ านความหมาย ด้ านสมรรถนะ ด้ านอัตลิขิต และด้ านผลกระทบ ซึงการเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงาน
ในเชิงจิตวิทยาทัง 4 ด้ านนีส่งผลกระทบในเชิงรุก (Active) ต่อบทบาทการทํางานของบุคคลมากกว่า
ส่งผลในเชิงรับ (Passive)
ยุคล์ (Yukl. 2002) ได้ ก ล่าวถึงการเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาว่า
หมายถึงแรงจูงใจภายในตนเอง และการรับรู้ความสามารถในตนเอง (Self-efficacy) ซึงได้ รับอิทธิพล
จากพฤติกรรมภาวะผู้นํา คุณลักษณะของงาน โครงสร้ างขององค์การ และค่านิยมและความต้ องการ
ของแต่ละบุคคล
ศลิน า ทวีวัฒนะกิ จ บวร (2548) ได้ แสดงทัศนะว่า แนวคิด การเสริ มสร้ างพลัง
อํานาจในงานภายในตนหรือการเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานในเชิงจิตวิทยา ว่าเป็ นเรืองของแรงจูงใจ
ภายในตนซึงแสดงออกด้ วยกลุม่ การรู้คิด 4 ด้ าน คือ ด้ านความหมาย ด้ านสมรรถนะด้ านอัตลิขิต และ
ด้ านผลกระทบ ซึงเป็ นตัวแปรต่อเนืองมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกสามารถส่งผลให้ บุคคลรู้สึกมาก
หรื อ น้ อ ยว่าได้ รั บ การเสริ ม สร้ างพลัง อํา นาจในงานภายในตน รู้ สึก ถึ ง คุณ ค่า ของงาน รู้ ว่า ตนมี
ความสามารถในงานจริ ง และตัง ใจทํ า งานนันได้ อ ย่า งมีอิ สระ เต็มความสามารถเพื อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน และองค์การ ตลอดจนสามารถรู้วา่ ตนมีผลกระทบต่องานภายในองค์การ ทังใน
แง่กลยุทธ์ การจัดการและผลลัพธ์ทีได้ ซึงจะทําให้ บคุ คลยอมรับตนเองมากขึน ว่าตนมีพลังอํานาจใน
งานอย่างแท้ จริง ไม่ใช่แต่เพียงการมอบหมายงานมาให้ มีอํานาจในงาน ซึงอาจไม่ได้ ต้องมีอํานาจใน
งานจริงๆ
ภัครวรรณ ปิ นแก้ ว (2548) ได้ แสดงความเห็นว่า การเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงาน
ในเชิงจิตวิทยา คือ กระบวนการแรงจูงใจในงานภายในตนทีเพิมขึน ซึงแสดงออกมาในรูปของการรู้คิด
(Cognitive) อัน สะท้ อนความโน้ ม เอีย งของแต่ละบุคคลที มี ต่อบทบาทในงานของคนนัน โดยมี
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องค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ การรู้คิดด้ านความหมาย (Meaning) การรู้คิดด้ านสมรรถนะ(Competence)
การรู้คิดด้ านอัตลิขิต (Self-determination) และการรู้คิดด้ านผลกระทบ (Impact)
จากข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่า ความหมายของแนวคิ ด การเสริ ม พลัง อํา นาจเชิ ง จิ ต ใจ
หมายถึ ง แรงจูง ใจภายในบุค คลที แสดงออกผ่า นกระบวนการรู้ คิ ด 4 ด้ าน คื อ การรู้ คิ ด ด้ า น
ความหมาย (Meaning) การรู้ คิ ด ด้ า นสมรรถนะ(Competence) การรู้ คิด ด้ า นอัต ลิ ขิ ต (Selfdetermination) และการรู้คิดด้ านผลกระทบ (Impact) ทีได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกนําไปสู่
การเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดแรงจูงใจภายในบุคคล หรื อกล่าวได้ ว่า สภาพแวดล้ อมของการทํางานและ
บริ บทขององค์การเป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อบุคคลเกิดแรงจูงใจภายใน สามารถทํางานให้ สําเร็จได้ ตาม
เป้าหมายขององค์การ
ความเป็ นมาของแนวคิดการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
การศึกษาเรื องการเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงาน (Empowerment) นัน เริ มต้ นมา
จากนักสังคมวิทยาองค์การชาวอเมริ กัน คือ คานเตอร์ (Kanter. 1977) ซึงคานเตอร์ ได้ ทําการศึกษา
เรืองพฤติกรรมองค์การตามทฤษฎีโครงสร้ างทางอํานาจ และพบว่าการเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงาน
เป็ นพฤติกรรมในการทํางานทีบุคคลได้ รับแรงกระตุ้นจากทังภายในและภายนอกและตอบสนองแรง
กระตุ้น นัน คานเตอร์ มองว่า แรงกระตุ้น ภายนอกด้ านอํ านาจเป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที ส่งอิ ท ธิ พ ลต่อ
พฤติก รรมในการทํางานของบุคคล การได้ รับ อํานาจ (power) นี ได้ แก่ การได้ รับ อํานาจด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร การได้ รับอํานาจด้ านการสนับสนุนจากองค์การ การได้ รับอํานาจด้ านทรัพยากร และการได้ รับ
โอกาสความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าทีการงาน ซึงการได้ รับอํานาจเหล่านีมาจากทังรูปแบบอํานาจ
อย่างเป็ นทางการ (Formal power) และรูปแบบอํานาจอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal power) ทีมีอยู่
ในตําแหน่งงานต่างๆ การได้ มาซึง อํานาจทัง 2 รูปแบบของบุคคลในองค์การขึนอยู่กบั การได้ รับโอกาส
ในการปฏิบัติงานสูง (High inorganizational opportunity) ทีส่งผลให้ บุคคลมีความสนใจในงาน มี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความรู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานมากขึน ทําให้ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ และมีระดับผลการปฏิบัติงานเพิมสูงขึน ในทางตรงกันข้ ามถ้ าบุ คคล
ไม่ได้ รับความสําคัญในองค์การ (High in organizational meaning) จะส่งผลทําให้ บุคคลเกิดภาวะไร้
อํานาจ (Powerlessness) ทําให้ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ขาดความผูกพันต่อองค์การ ไม่มีอิสระ
ในการทํางาน เพิ มระดับความเครี ย ดจากการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางานลดลงซึงจะ
ส่งผลในแง่ลบกับตัวบุคคลเอง รวมไปถึงในแง่ขององค์การทําให้ องค์การไม่ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ดังนัน หากมีการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเพิมมากขึน จะส่งผลทําให้ องค์การดําเนินงานได้
ตามเป้ าหมาย และทํ าให้ บุคลากรในองค์ก ารมีแรงจูงใจในการทํ างานและปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงโครงสร้ างของการเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานตามแนวคิดของคานเตอร์นนั ถูกนําไป
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ศึกษาต่อและประยุกต์ใช้ ทังทางด้ านการบริ หารและการพัฒนาองค์การ เช่น การให้ พนักงานมีส่วน
ร่วมในองค์การ การบริหารแบบมีสว่ นร่วม การจัดทําโปรแกรมรับฟั ง ข้ อคิดเห็นจากพนักงาน และการ
สร้ างกลุม่ ทีมงาน เป็ นต้ น (Kanter. 1977: 159-179)
ต่อมาในปี ค.ศ. 1988 คองเกอร์ และคานันโก (Conger; & Kanungo. 1988: 471474) ได้ ทําการศึกษาเรืองการเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานตามทฤษฎีโครงสร้ างทางอํานาจของคาน
เตอร์ (Kanter. 1977) และได้ โต้ แย้ งว่าการเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงานนียังไม่สมบูรณ์ เนืองจากมี
ข้ อจํากัดคือตามทฤษฎีโครงสร้ างทางอํานาจนีเป็ นการจัดการการเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานเชิงการ
มอบหมายงาน (Delegation) และเชิงการบริหารจัดการ (Managerialpractices) ซึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อพนัก งานด้ านระบบการทํ างานเพีย งด้ านเดีย วเท่านัน คองเกอร์ และคานัน โกมีความเห็น ว่าการ
เสริมสร้ างพลังอํานาจในงานตามแนวคิดของคานเตอร์ยงั ขาดการศึกษาถึงการเสริ มสร้ างพลังอํานาจ
ในงานเชิงจิตวิทยา ซึงเป็ นด้ านการรับรู้ตนเองของบุคคลว่ามีอํานาจในงานตามทีควรจะเป็ นหรื อไม่
หรือมีระดับการรับรู้มากน้ อยเพียงใด ดังนัน คองเกอร์ และคานันโกจึงได้ ทําการศึกษาการเสริ มสร้ าง
พลังอํานาจในงานทัง เชิงการบริหารจัดการและเชิงจิตวิทยา เขาได้ แบ่งความหมายของการเสริ มสร้ าง
พลังอํานาจในงานออกเป็ น 2 ความหมายด้ วยกัน คือ ความหมายในเชิ งโครงสร้ างความสัมพัน ธ์
(Relational Construct) และความหมายในเชิงโครงสร้ างแรงจูงใจ (Motivational Construct)
1) ความหมายของการเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานในเชิงโครงสร้ างความสัมพันธ์
(Relational Construct) เป็ นโครงสร้ างของการเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงานด้ านการบริ หารจัดการ
กล่าวคือการเสริมสร้ างพลังอํานาจเป็ นการทีบุคคลรับรู้ถึงอํานาจทีมีอิทธิพลควบคุมเหนือคนอืน การที
บุคคลจะมีอํานาจเพิมขึนนัน ไม่ได้ ขนอยู
ึ ่กบั พฤติกรรมของตนเองหรื อหน่วยงานย่อยในองค์การเพียง
เท่านัน แต่ยงั ขึนอยู่กบั บุคคลอืน และพฤติกรรมทีบุคคลอืนตอบสนองด้ วย การเสริ มสร้ างพลังอํานาจ
ในงานในเชิงโครงสร้ างความสัมพันธ์นีมุง่ เน้ นไปทีองค์การมากกว่าบุคคล ดังนัน จึงเน้ นไปทีแหล่งของ
อํานาจ การพัฒ นากลยุท ธ์ และเทคนิ ค การกระจายทรั พยากร แต่อ ย่า งไรก็ ตามโครงสร้ างด้ า น
ความสัม พัน ธ์ นี ยัง ไม่ค ลอบคลุม เพี ย งพอที จะอธิ บ ายถึ ง การเสริ ม สร้ างพลัง อํ านาจในงานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เนืองจากว่ายังมีคําถามเกิดขึนมาว่า การมอบหมายอํานาจในด้ านต่างๆ เช่น ด้ าน
ทรัพยากร ด้ านข้ อมูลข่าวสาร หรื อการบริ หารแบบมีส่วนร่วมนัน เป็ นการเสริ มสร้ างพลังอํานาจของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาในแง่ของจิตวิทยาได้ จริงหรือ ดังนัน จึงทําให้ มีการศึกษาถึงการเสริมสร้ างพลังอํานาจ
ในงานในเชิงโครงสร้ างแรงจูงใจขึน
2) ความหมายของการเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงานในเชิ งโครงสร้ างแรงจูงใจ
(Motivational Construct) ทางความหมายในเชิงจิตวิทยา อํานาจและการควบคุมเป็ นสภาวะแรงจูงใจ
หรือความเชือด้ านความคาดหวังซึงมีอยู่ภายในของแต่ละบุคคล เช่น บุคคลต้ องการมีอํานาจ โดยเป็ น
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ความต้ องการทีมาจากแรงขับภายในของแต่ละบุคคลทีต้ องการมีอิทธิพลควบคุมเหนือบุคคลอืน ซึง
เป็ นเรืองการควบคุมทีเกียวข้ องกับเหตุการณ์ตา่ งๆทีเกิดขึนในชีวิต และมีนกั จิตวิทยาหลายท่านสนใจ
ในการศึกษาเรื องการควบคุมนี เช่น รอตเตอร์ (Rotter. 1966) ให้ ความสนใจในการศึกษาเรื องการ
ควบคุมตนเองจากภายในและภายนอก (Internal/External locus of control) ซึงรอตเตอร์ มองอํานาจ
ในแง่ ของแรงจูงใจว่าหมายถึง ความต้ องการที จะมี อัต ลิขิ ต (Self-determination) หรื อ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) จากแนวคิดนีหมายความว่า หากมีปัจจัยใดกระตุ้นให้ บุคคล
เกิดอัตลิขิต และเกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง จะทําให้ บุคคลเกิดการรับรู้ว่าตนเองมีอํานาจ
มากขึ นและในทางตรงกั น ข้ าม ถ้ าหากมี ปั จจั ย ใดทํ า ให้ บุ ค คลมี ร ะดับ อัต ลิ ขิ ต และการรั บ รู้
ความสามารถในตนเองลดลง จะทําให้ บคุ คลนันเกิดความรู้สกึ ไร้ อํานาจ (Powerlessness) มากขึน
คองเกอร์ และคานันโก (Conger; & Kanungo. 1988: 474) ได้ ให้ คําจํากัดความ
ของการเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานว่า เป็ นกระบวนการเพิมระดับการรับรู้ความสามารถในตนเอง
ของบุคคล ซึ งมาจากระดับ ความต้ อ งการภายในตนเอง เช่น ความต้ อ งการด้ า นอัต ลิขิ ต (Selfdetermination) แรงจูงใจในตนเองด้ านสมรรถนะ (Competence) ความต้ องการมีอํานาจ (Power)
และความต้ องการมีอิสระในการควบคุมด้ วยตนเอง (Autonomy) โดยกระบวนการเพิมระดับการรับรู้
ความสามารถภายในตนเองนีสามารถทําได้ โดยการกําหนดว่าเงือนไขอะไรบ้ างทีทําให้ บุคคลรู้สึกว่า
ตนเองไร้ อํานาจ (Powerlessness) และหาวิธีการกําจัดเงือนไขเหล่านันออกไป โดยใช้ เทคนิคและ
วิธีก ารปฏิบัติขององค์ก ารทังแบบเป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ เพื อสร้ างให้ บุคคลเกิ ดการรับ รู้
ความสามารถในตนเองเพิมมากขึน
อย่างไรก็ตาม คองเกอร์ และคานันโกไม่ต้องการทีจะนําเอาลักษณะทฤษฎีเกียวกับ
ความต้ องการมาใช้ อธิบายปรากฏการณ์การเสริ มสร้ างพลังอํานาจในงาน แต่จะตังข้ อสันนิษฐานว่า ทุก
คนต่างมีความต้ องการภายในทีจะมีอตั ลิขิต (Self-determination) ภายในตนเอง และต้ องการทีจะเผชิญ
กับสถานการณ์ ต่างๆอยู่แล้ ว ซึงความต้ องการในระดับมากน้ อยทีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนี
สามารถอธิบายได้ โดยการวิเคราะห์ถึงกระบวนการแรงจูงใจโดยการเชือมโยงกับทฤษฎีความคาดหวัง
(Expectancy Theory) เข้ ากับทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)
จากแนวคิดนีเอง คองเกอร์ และคานันโกจึงได้ เสนอแนวคิดเกียวกับกระบวนการ
เสริ มสร้ างพลังอํานาจในงาน 5 ขันตอน โดยมีกระบวนการเริ มตังแต่สาเหตุทีก่อให้ เกิดความรู้สึกไร้
อํานาจจนถึงผลทีแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรม ดังนี
ขันตอนที 1 เป็ นระยะทีกล่าวถึงสภาพการณ์ หรื อปั จจัยทีส่งผลให้ เกิดความรู้สึกไร้
อํานาจของผู้ปฏิบตั ิงาน ซึงประกอบด้ วยปั จจัยด้ านองค์การ พฤติกรรม และการปฏิบตั ิของหัวหน้ าหรื อ
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ผู้นิเทศ ระบบรางวัลทีไม่เหมาะสม ไม่ยุติธรรม และลักษณะของงานทีทําซําๆ กล่าวคือเป็ นการค้ นห
สาเหตุทีทําให้ เกิดภาวะไร้ อํานาจของผู้บริหาร
ขันตอนที 2 เป็ นระยะทีผู้บริหาร นํากลยุทธ์ และเทคนิคการบริหารจัดการมาปฏิบัติ
หลังจากพบสภาวการณ์หรือปั จจัยทีส่งผลให้ เกิดความรู้สกึ ไร้ อํานาจ กลยุทธ์ดงั กล่าว ได้ แก่ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม การให้ ข้อมูลป้อนกลับถึงผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
การเป็ นแบบอย่าง ระบบการให้ รางวัลตามความสามารถและผลการปฏิบัติงานตลอดจนมีก าร
ปรับปรุงวิธีการปฏิบตั ิงาน ซึงเป็ นการเลือกใช้ กลยุทธ์และเทคนิคในการบริ หารจัดการมาปรับเปลียน
การบริหารจัดการภายในองค์การนันเอง
ขันตอนที 3 ระยะนีผู้บริหารส่งเสริมให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกิดความรู้สึกถึง ความสามารถ
หรือสมรรถนะแห่งตนในการปฏิบตั ิงานให้ บรรลุผลสําเร็จ โดยการให้ อํานาจในการปฏิบัติงาน และให้
ผู้ปฏิบัติงานดูแบบอย่างหรื อประสบการณ์ของผู้ที ประสบผลสําเร็ จ การพูดชัก จูงโน้ มน้ าวเกียวกับ
ความสามารถทีมี ตลอดจนการสร้ างความรู้สกึ ทีดีในตนเองกล่าวคือ เป็ นการจัดหาข้ อมูลข่าวสารให้ ผ้ ู
ปฏิบตั ิเพือให้ รับรู้ และเชือมันในความสามารถของตน
ขันตอนที 4 ระยะนีผู้ปฏิบตั ิงานจะรับรู้ถึงสมรรถนะแห่งตน และมีจิตใจทีเข้ มแข็งมี
ความคาดหวัง รวมถึงมีความพยายามอย่างแรงกล้ าในการปฏิบตั ิงาน
ขันตอนที 5 ผู้ปฏิ บั ติ ง านรั บ รู้ และเชื อมั นในความสามารถของตน ทํ า ให้
ผู้ปฏิบตั ิงานมีพฤติกรรมทีดีในการปฏิบตั ิงาน มีการคิดริ เริ มปฏิบัติงานด้ วยวิธีการต่างๆและพยายาม
ปฏิบตั ิงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของงาน ซึงเป็ นระยะทีมีการปรับเปลียนพฤติกรรมอันเป็ นผลมาจาก
ความพยายามอย่างต่อเนือง ทําให้ เกิดความมุง่ มันในการปฏิบตั ิงาน
จากแนวคิดการมอบอํานาจในงานเชิ งจิตวิทยาของคองเกอร์ และคานันโกทําให้
โทมัส และเวลท์เฮ้ าส์ (Thomas; Velthouse. 1990: 668-677) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดในการศึกษาการมอบ
อํานาจในงานเชิงจิ ตวิทยาโดยกล่าวถึงการมอบอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาว่า เป็ นแนวคิดการเพิ ม
แรงจูงใจในบริบทของงาน เกิดจากการรับรู้บทบาทของตนเองกับงาน หรื อกิจกรรมและเป้าหมายของ
งานทีทํา โดยเน้ นทีการประเมินงานตามการรับรู้ด้วยกระบวนการคิดอย่างรอบคอบของพนักงานทีมีตอ่
งานทีทํา ซึงเป็ นกระบวนการทีต่อเนือง และมีการเปลียนแปลงตามสิงแวดล้ อมหรื อลักษณะงานทีทํา
โดยประเมินงานใน 4 ด้ าน ดังนี
1) ผลกระทบ คือ ระดับของพฤติก รรมที ทําให้ เกิดความแตกต่างในเรื องของการ
ปฏิบตั ิงาน เพือให้ งานนันบรรลุวตั ถุประสงค์ ผลกระทบทําให้ เกิดความมันใจในการปฏิบัติงาน และ
กิจกรรมทีทํา รวมถึงความสามารถในการควบคุม ตลอดจนมีโอกาสรับรู้ผลลัพธ์ของงานทีทํา
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2) ความสามารถในการปฏิบัติ งาน คือ ระดับ ของความสามารถของบุคคลที
สามารถปฏิ บัติ ง านได้ สํ า เร็ จ ตามวัต ถุป ระสงค์ เมื อใช้ ความพยายามในการทํ า งานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ
3) คุณค่าของงาน คือ ค่านิยมทีมีตอ่ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงาน ซึงคุณค่า
ของงานจะตัดสินจากค่านิยม ความเชือ และความคิด หรื อเป็ นความรู้สึกด้ านการเอาใจใส่ต่องานที
ได้ รบั มอบหมายของแต่ละบุคคล
4) การเลือก คือ ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลและการรับรู้ถึง
โอกาสทีสามารถเลือกหรือตัดสินใจปฏิบตั ิงานด้ วยตนเอง ส่งผลให้ บคุ คลเกิดความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์
ในการปฏิบตั ิงาน
จากแนวคิดของโทมัสและเวลท์เฮ้ าส์กล่าวได้ วา่ การมอบอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา
เป็ นแนวคิดในการเพิมแรงจูงใจภายในด้ านการจัดการโดยการทีให้ พนักงานทํางานทีมีคณ
ุ ค่าและมี
ความหมายทํ า ให้ บุค คลรู้ สึ ก ผูก พั น ต่ อ งาน ซึ งการอ้ างอิ ง แบบนี ครอบคลุม ถึ ง เรื อง การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองของบุคคล ซึงเป็ นปั จจัยหนึงในการสร้ างให้ เกิดแรงจูงใจภายในนันเอง
สไปร์ ทเซอร์ (Spreitzer. 1995: 1442-1443) ได้ ศึกษาแนวคิดของคองเกอร์ และ
คานันโก (Conger; & Kanungo. 1988) และแนวคิดของโทมัส และเวลท์เฮ้ าส์ (Thomas; Velthouse.
1990) จากนันได้ พยายามพัฒนาการสร้ างมาตรวัดการมอบอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาขึนมาเป็ นคน
แรก ด้ วยแนวคิดทีว่า แม้ จะมีความสนใจในการมอบอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา เพือการศึกษาและ
พัฒนาองค์การกันอย่างกว้ างขวางแต่การขาดมาตรวัดทางทฤษฎี เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาวิจัยใน
เรืองการมอบอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาเป็ นอย่างมาก ซึงนักวิจยั ก่อนหน้ านีไม่ได้ พยายามทีจะวัดการ
มอบอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาในบริบทของงานมาก่อน ดังนัน สไปร์ทเซอร์ จึงได้ พฒ
ั นาและสร้ างมาตร
วัดการมอบอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาในบริ บททีเกียวข้ องกับงาน โดยให้ นิยามความหมายของการ
มอบอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาไว้ วา่ คือการเพิมขึนของแรงจูงใจภายในงานซึงปรากฏชัดในรูปของการ
รู้คิด (Cognition) 4 ประการ ซึงจะสะท้ อนแนวโน้ มในการทํางานของปั จเจกบุคคล ได้ แก่
1) การรู้คิดด้ านความหมาย (Meaning) คือการทีบุคคลรับรู้คณ
ุ ค่าของงานโดยดูที
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานนัน เปรี ยบเทียบกับแนวคิดและมาตรฐานของแต่ละบุคคล ซึงแต่
ละคนจะมีความแตกต่างกัน ไปขึนอยู่กับ ความต้ องการตามบทบาทในงาน ความเชือ ค่านิยม และ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล กล่าวคือด้ านความหมายนีจะพิจารณาจากความสอดคล้ องกันระหว่าง
ความต้ องการด้ านบทบาทในการทํางานของบุคคล และความเชือ ค่านิยม และพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลนัน
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2) การรู้คิดด้ านสมรรถนะ (Competence) หรื อการรับรู้ความสามารถภายในตน
(Selfefficacy) คือความเชือของแต่ละบุคคลในเรืองความสามารถของตนเองในการทํากิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึงด้ วยทักษะและความชํานาญทีเฉพาะเจาะจงในการทํางาน
3) การรู้คิดด้ านอัตลิขิต (Self-determination) คือความรู้สึกของแต่ละบุคคลทีรับรู้
ว่าตนเองมีอิสระในทางเลือก และควบคุมการกระทําสิงต่างๆ ในการสร้ างสรรค์ และการทํางานอย่าง
ต่อเนือง ซึงรวมถึงการตัดสินใจ และการแก้ ปัญหาเกียวกับวิธีการทํางานได้ ด้วยตนเอง
4) การรู้คิดด้ านผลกระทบ (Impact) คือการทีแต่ละบุคคลรับรู้ถึงระดับความมี
อิท ธิ พลต่อผลลัพธ์ ต่างๆของงานภายในองค์ก ารทังในเชิงกลยุท ธ์ การจัดการ และการปฏิบัติงาน
ภายใต้ บริบทงานใดงานหนึงทีเฉพาะเจาะจง
ในเวลาต่อมา ยุคล์ (Yukl. 2002: 106) ซึงศึกษาเรื องการมอบอํานาจในงานเชิ ง
จิตวิทยาได้ อธิบายเพิมเติมว่า องค์ประกอบทัง 4 ประการ ได้ แก่ การรู้คิดด้ านความหมาย การรู้คิดด้าน
สมรรถนะ การรู้คิดด้ านเจตนารมณ์ในตนเอง และการรู้คิดด้ านผลกระทบ ช่วยเชือมโยงเรื องการมอบ
อํานาจในงานเชิงจิตวิทยาเข้ ากับทฤษฎีและผลงานวิจัย ในเรื องของแรงจูงใจในการทํางาน เรื องของ
การออกแบบงาน เรื องของภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม และเรื องของโปรแกรมการให้ พนักงานเข้ าไปมี
ส่วนร่วมในองค์การ
ทังนี การเสริ มสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตใจระดับผู้บริ หาร ยังมีความแตกต่างจาก
ผู้ปฏิบตั ิงาน กล่าวคือ ต้ องเป็ นทังผู้ทีได้ รับการเสริ มสร้ างพลังอํานาจและเป็ นผู้เสริ มสร้ างพลังอํานาจ
ให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชา โฮโนล (Honold. 1997) กล่าวว่า การเสริมสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตใจ ถือเป็ น
เครืองมือการบริหารงานอย่างหนึงทีผู้บริหารเพือใช้ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เนืองจาก
การเสริ ม สร้ างพลัง อํ า นาจเชิ ง จิ ต ใจของผู้บริ ห ารเป็ นการกระตุ้นให้ ผู้ใต้ บั ง คับ บั ญ ชาแสดง
ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิงานเพิมขึน โดยเฉพาะเมือผู้ปฏิบัติงานได้ รับโอกาสหรื อได้ รับการ
ส่งเสริมจากผู้บริหารให้ แสดงศักยภาพในงาน (Rappaport. 1987) ทําให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชามีอิสระใน
การปฏิบัติงาน (Sabiston; & Laschinger. 1995; Laschinger; & Havens. 1995) และเกิดความพึง
พอใจในงานมากขึน (Laschinger; & et al. 2004)
สรุ ปได้ ว่า การเสริ มพลังอํานาจเชิงจิตใจ หมายถึง การรับ รู้ ความสามารถของ
ตนเองและแรงจูงใจทีตนเองมีตอ่ งาน ซึงแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน การรู้คิดด้ านความหมาย การรู้คิดด้ าน
สมรรถนะ การรู้คิดด้ านเจตนารมณ์ในตนเอง และการรู้คิดด้ านผลกระทบ กล่าวคือ 1) การรู้คิดด้ าน
ความหมาย (Meaning) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที มีต่อคุณค่าในงาน ว่ามีความสอดคล้ องกัน
ระหว่างความต้ องการด้ านบทบาทในการทํางานของบุคคล และความเชือ ค่านิยม และพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคลนัน 2) การรู้คิดด้ านสมรรถนะ (Competence) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อความ
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เชื อในความสามารถของตนเองที จะทํากิ จกรรมอย่างใดอย่างหนึงด้ วยทักษะและความชํานาญที
เฉพาะเจาะจงในการทํางาน 3) การรู้คิดด้ านเจตนารมณ์ในตนเอง (Self-determination) หมายถึง การ
รับรู้ของบุคคลทีรับรู้ว่าตนเองมีอิสระในทางเลือก และควบคุมการกระทําสิงต่างๆ ในการสร้ างสรรค์
และการทํางานอย่างต่อเนือง การตัดสินใจ และการแก้ ปัญหาเกียวกับวิธีการทํางานได้ ด้วยตนเอง 4)
การรู้ คิดด้ านผลกระทบ (Impact) หมายถึง การรับ รู้ของบุคคลทีแต่ละบุคคลรับ รู้ถึงระดับความมี
อิทธิพลต่อผลลัพธ์ตา่ งๆ ของงานภายในองค์การ ภายใต้ บริบทงานใดงานหนึงทีเฉพาะเจาะจง
2.2.2 การวัด
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิ จัย ส่ว นใหญ่ นํ า แนวคิด ของสไปรท์ เ ซอร์
(Spreitzer. 1995) มาเป็ นกรอบในการสร้ างแบบวัด ซึงแบ่งองค์ประกอบเป็ น 4 ด้ าน คือ 1) การคิดรู้
ด้ านความหมาย 2) การคิดรู้ด้านสมรรถนะ 3) การคิดรู้ด้านเจตนารมณ์ในตนเอง 4) การคิดรู้ด้าน
ผลกระทบ เช่น งานวิจัยของ ศมาภรณ์ วรพรรณโสภาค (2553) ศึกษาเรื อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้สญ
ั ญาใจการเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาและความตังใจคงอยู่ในองค์การ” โดย
ใช้ แบบสอบถามการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตวิทยาของ ภัครวรรณ ปิ นแก้ ว (2548) มาใช้ ในการ
เก็บข้ อมูล ซึงภัครวรรณได้ แปลและดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ สไปรท์เซอร์ (Spreitzer. 1995)
มีค่า ความเชื อมัน (reliability) โดยใช้ สัม ประสิ ท ธิ แ อลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ในระดับ .8302 แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ประกอบด้ วยข้ อคําถามทังหมด 35 ข้ อ แบ่งเป็ นข้ อ
คําถามเชิงลบ จํานวน 3 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 22,26 และ 28 และทีเหลือเป็ นข้ อคําถามเชิงบวก จํานวน 32 ข้ อ
คือ การคิดรู้ด้านความหมาย จํานวน 9 ข้ อ มีคา่ ความเชือมัน .8246 การคิดรู้ด้านสมรรถนะ จํานวน 9
ข้ อ มีคา่ ความเชือมัน .5800 การคิดรู้ด้านเจตนารมณ์ในตนเอง จํานวน 9 ข้ อ มีค่าความเชือมัน .6774
และการคิดรู้ด้านผลกระทบ จํานวน 8 ข้ อ มีค่าความเชือมัน .7581 ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิง (ภัครวรรณ ปิ นแก้ ว. 2548)
ในทางเดียวกัน ณัฐณิชา ส่องแสง (2552) ศึกษาเรื อง “การมอบอํานาจในงานเชิง
จิตวิทยา ความสามารถในการเผชิญและฟั นฝ่ าอุปสรรค และความสามารถในการตัดสินใจทีมีผลต่อ
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในโรงงานผลิตเหล็กแห่งหนึง” โดยใช้ แบบสอบถามการมอบอํานาจใน
งานเชิงจิตวิทยา มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตังแต่ มากทีสุด มาก
ปานกลาง น้ อย และน้ อยทีสุด และ เตชทัต ใจท้ วม (2551) ศึกษาเรื อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นําเปลียนแปลง ตามการรับรู้ของพนักงาน กับการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตวิทยาในงาน และ
ความผูกพันในงานของพนักงาน : กรณีศึกษาพนักงานสายการบินแห่งหนึงในประเทศไทย” โดยใช้
แบบสอบถามการรับรู้เสริมสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตวิทยาในงานผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบสอบถามขึนมาเอง
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ตามแนวคิดของ สไปรท์เซอร์ (Spreitzer. 1995) โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน ซึงมีข้อคําถามทังหมด 36
ข้ อ โดยแบ่งเป็ นคําถามเชิงบวก 23 ข้ อ และคําถามเชิงลบ 13 ข้ อ
สรุปได้ ว่า ในงานวิจยั นีสร้ างแบบวัดการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ โดยพัฒนาแบบ
วัดจาก ภัครวรรณ ปิ นแก้ ว (2548) ซึงแปลมาจากแบบวัดของ สไปรท์เซอร์ (Spreitzer. 1995) มาเป็ น
กรอบการศึกษา ชือเครืองมือวัด คือ “ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตอนที 2” โครงสร้ างคําถามแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน คือ 1) การรู้ คิด ด้ านความหมาย 2) การรู้ คิดด้ านสมรรถนะ 3) การรู้ คิดด้ าน
เจตนารมณ์ในตนเอง และ 4) การรู้คิดด้ านผลกระทบ โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 5
ข้ อ รวม 20 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่
เห็นด้ วยอย่างยิง สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบเห็นด้ วยอย่างยิงจะได้ 5 คะแนน เห็นด้ วยจะได้ 4
คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้ วยจะได้ 2 คะแนน และไม่เห็นด้ วยอย่างยิงจะได้ 1 คะแนน
สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
2.2.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้ อง พบว่า การเสริ มสร้ างพลังอํานาจทางด้ านจิตใจมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานทีมีประสิทธิภาพ (Spreitzer; Kizilos; & Nason. 1997: 679-705) ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ในไทยหลายชิน ได้ แก่ งานวิจยั เรืองความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ พลังอํานาจของ
ผู้บริ หารโรงเรี ย นกับประสิทธิผลการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนของรัฐสังกัดสํานั กงานเขตพืนที
การศึกษาสกลนคร เขต1 (สมพงษ์ ศรีโสภาพ. 2551) และงานวิจยั เรืองการใช้ พลังอํานาจของผู้บริ หาร
และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของครูผ้ สู อนในโรงเรียนสํากัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองคาย
เขต 3 (วัฒนา จันทรโคตร์. 2551)
นอกจากนี ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมีผลเชิงบวกกับ การสร้ างพลังอํานาจเชิ ง
จิตใจ (Kark R.; Shamir B.; & Chen G. 2003: 246-255; Avolio B. J.; Zhu W.; Koh W.; & Bhatia
P. 2004: 951-968) สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบในงานของ ปิ ยภรณ์ ปั ญญาวชิร (2545) ศึกษาเรื อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําการเปลียนแปลง การเสริ มสร้ างพลังอํานาจทางด้ านจิตใจของ
หัว หน้ าหอผู้ป่ วย กับ ความไว้ ว างใจในหัว หน้ าหอผู้ป่ วยตามการรั บ รู้ ของพยาบาลประจํ า การ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร”
สรุ ป ได้ ว่ า งานวิจัย ที เกี ยวข้ องและงานวิ จัย ที ใกล้ เ คีย งแสดงให้ เห็ น ว่า การ
เสริ มสร้ างพลังอํานาจทางด้ านจิตใจมีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานในทางบวก ภาวะผู้นํ าการ
เปลียนแปลงมีผลเชิงบวกกับการสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตใจ และตามแนวคิดของ Yukl (2002: 106) ได้
เชื อมโยงการบริ ห ารงานแบบมีส่ว นร่ วมที มี อิ ท ธิ พลต่อการเสริ มสร้ างพลังอํ านาจเชิ ง จิ ตใจด้ ว ย
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นอกจากนี การเสริ ม สร้ างพลัง อํานาจเชิ งจิ ตใจระดับ ผู้บ ริ ห ารยังมี อิท ธิ พ ลต่อการปฏิบัติง านที มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ งขึนของผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ ว ย (Honold. 1997; Rappaport. 1987; Sabiston; &
Laschinger. 1995; Laschinger; & Havens. 1995; Laschinger; & et al. 2004)
2.3 แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ (emotional Intelligence)
2.3.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ มาจากภาษาอังกฤษว่า Emotional Intelligence (EI) หรื อ
Emotional Quotient (EQ) ซึงในภาษาไทยนัน ยังไม่มีการกําหนดคําศัพท์ทีใช้ ร่วมกัน จึงใช้ ชือเรี ยก
แตกต่างกันไป เช่น เชาวน์อารมณ์ ปั ญญาอารมณ์ อัจฉริ ยะทางอารมณ์ ความเฉลียวฉลาดทาง
อารมณ์ ซึงทัง EI และ EQ บางครังใช้ แทนกันได้ (กรมสุขภาพจิต. 2543) ซึงในงานวิจัยนีจะเรี ยกว่า
“ความฉลาดทางอารมณ์” ตามศัพท์ทีคนไทยทัวไปคุ้นหู
บรรดานักวิชาการให้ นิยามเกียวกับคําว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ไม่ได้ แตกต่างกัน
มากนัก จากการทบทวนวรรณกรรมอาจสรุปได้ วา่ ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถใน
การรับรู้ความรู้สกึ และเข้ าใจอารมณ์ของตนเองและของผู้อืน และรู้จกั ใช้ พลังอารมณ์ของตนเป็ นพืนฐาน
ในการสร้ างสัมพันธภาพ และโน้ มน้ าวจิตใจผู้อืน (Cooper; & Sawaf. 1997: 15-17; Gardner. 1983:
20-24; Goleman. 1998: 5) ซึงบารอน (Bar-On. 1997) กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็ นชุดของ
ความสามารถส่วนตัวด้ านอารมณ์และด้ านสังคมของบุคคลทีส่งผลต่อความสําเร็จของบุคคล โดยเม
เยอร์และซาโลเวย์ (Mayer; & Salovey. 1990) สรุปความสามารถดังกล่าวออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่
1) ความสามารถในการรับรู้ ประเมิน และแสดงอารมณ์ออกมาได้ อย่างเหมาะสม
2) ความสามารถในการเข้ าถึง และ/หรือสร้ างความรู้สกึ ทีดีเกือกูลความคิดได้
3) ความสามารถในการเข้ าใจอารมณ์และกระบวนการของอารมณ์ได้ ดี
4) ความสามารถในการคิดใคร่ครวญและควบคุมภาวะอารมณ์ได้ ดใี น
สภาพแวดล้ อมทังหลายได้
องค์ ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์
เมือพิจารณาความฉลาดทางอารมณ์ในมิติของความสามารถในการปรับตัว พบว่า
การ์ดเนอร์ (Gardner. 1983) ได้ จําแนกความฉลาดทางอารมณ์ใน 2 ลักษณะ คือ
1) การรับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ และความต้ องการของผู้อืนอย่างเหมาะสม
(Interpersonal Intelligence)
2) การรับรู้อารมณ์ของตนเอง และสามารถแยกแยะ ตลอดจนจัดการกับอารมณ์
ของตนเอง ซึงนําไปสูพ่ ฤติกรรมทีเหมาะสม (Intrapersonal Intelligence)
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ในทางเดียวกัน เมเยอร์ และซาโลเวย์ (Mayer; & Salovey. 1990) กล่าวว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์ประกอบด้ วยความสามารถที ปรับตัวได้ (Adaptive Abilities) 3 ขันตอน ได้ แก่ การ
ประเมินค่า และการแสดงออกทางอารมณ์ การจัดระบบอารมณ์ และการใช้ ประโยชน์ของอารมณ์ใน
การแก้ ปัญหา ซึงต่อมาเขาได้ ปรับปรุงแนวคิดเรือง ความฉลาดทางอารมณ์ โดยเน้ นทีความนึกคิด ต่าง
จากเดิมทีเน้ น เรื องอารมณ์ ว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ของความฉลาดทางอารมณ์ และนิ ยามที
เปลียนไปโดยเขาได้ นิ ย ามความฉลาดทางอารมณ์ ว่า เป็ นศัก ยภาพการเติบ โตทางอารมณ์ แ ละ
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์มี 4 องค์ประกอบ เป็ นองค์ประกอบในมิติของความสามารถในแง่
ต่างๆ ดังนี
องค์ประกอบที 1 คือ ความสามารถในการรับรู้ (Perception) ประเมินค่า
(Appraisal) และการแสดงออก (Expression) ทังของตนเองและผู้อืน
องค์ประกอบที 2 คือ ความสามารถทีจะใช้ อารมณ์เอือต่อความคิด
องค์ประกอบที 3 เป็ นความสามารถเข้ าใจ วิเคราะห์อารมณ์ตนเอง และใช้ ความรู้
ทางอารมณ์
องค์ประกอบที 4 เป็ นความสามารถจัดระบบอารมณ์ของตนเองและผู้อืน เพือความ
เติบโตทางสติปัญญาและอารมณ์ตอ่ ไป
องค์ป ระกอบแต่ละองค์ป ระกอบสัมพัน ธ์กับระดับความสามารถของบุคคลที จะ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ขึนไป โดยองค์ประกอบแรกนัน ได้ แก่ ความสามารถในการรับ รู้
(Perception) การประเมินค่า (Appraisal) และการแสดงออก (Expression) ทังของตนเองและผู้อืน
เป็ นองค์ ป ระกอบของกระบวนการพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ ที เป็ นขันพื นฐานที สุด ส่ว น
องค์ประกอบที 4 ได้ แก่ ความสามารถจัดระบบอารมณ์ของตนเองและบุคคลอืน เป็ นองค์ประกอบที
ซับซ้ อนทีสุด ในกระบวนการพัฒนา
โกล์ดแมน (Goleman. 1995) ได้ กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ ในมิติ NonCognitive Intelligence ว่าเป็ นการเปลียนแปลงและพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม ช่วยทําให้
ความสามารถในการกระทํ าของบุคคลเพิ มสูงขึน และประสบความสําเร็จในชี วิต ซึง โกล์ดแมน
(Goleman. 1998: 26-27) สรุปว่า โครงสร้ างของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบทีสําคัญ ดังนี
1) การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (Know One’s Emotion) หรือเรียกว่า การ
ตระหนักรู้จกั ตนเอง (Self Awareness) คือ ความหยังรู้การเปลียนแปลงในภาวะอารมณ์ ความ
ต้ องการของตนในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ หรือรู้จกั ตนเอง และเอาชนะตนเองได้
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2) การจัดการอารมณ์ของตนเอง (Managing Emotion) คือ ความสามารถในการ
จัดการและควบคุมความรู้สกึ หรืออารมณ์ทีเกิดขึนได้ อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด มีสติและสามารถ
เลือนการสนองความพึงพอใจของตนออกไปก่อนเพือบรรลุเป้าหมาย และเมือมีความทุกข์ใจก็สามารถ
กลับสูส่ ภาพปกติได้ ดี
3) การจูงใจตนเอง (Motivation Oneself) คือ การกระตุ้นเตือนตนให้ คิดอย่าง
สร้ างสรรค์ผลักดันตนสูเ่ ป้าหมายทีตังไว้ นํามาซึงความสําเร็จ
4) การเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อืน (Recognizing Emotion in Other) คือ การเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา รู้เท่าทันความรู้สกึ ความต้ องการของผู้อืน และสามารถสร้ างสัมพันธภาพทีดีกบั บุคคล
หลายแบบได้
5) ความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพ (Handling Relationships) คือ เป็ น
ผลสรุปทีกล่าวมาทังหมด ตังแต่ข้อ 1-4 การทําอย่างไรทีสามารถสร้ าง และรักษาสายสัมพันธ์กบั คน
รอบข้ างได้
ต่อมา โกล์ดแมน (Goleman. 1998: 93-102) ได้ พฒ
ั นากรอบแนวคิดเกียวกับความ
ฉลาดทางอารมณ์จากองค์ประกอบ 5 ประการข้ างต้ น พัฒนาเป็ นความสามารถ 2 หมวด 5 องค์ประกอบ
ดังนี
หมวดที 1: ความสามารถส่ วนบุคคล (Personal Competence)
1) การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง การตระหนักรู้ถึงความรู้สกึ
ความโน้ มเอียงของตน และความพร้ อมต่างๆ กล่าวคือ การรู้เท่าทันอารมณ์ตน สาเหตุทีทําให้ เกิด
ความรู้สึกนันๆ และผลทีตามมา ประเมินตนเองได้ ตามจริ ง รู้จุดเด่น และจุดด้ อยของตนเอง มันใจ
ตนเอง มันใจความสามารถและคุณค่าของตน
2) การควบคุมตนเอง (Self Regulation) ความสามารถในการจัดการกับความรู้สึก
ภายในตนเอง กล่าวคือ การควบคุมตนสามารถจัดการกับภาวะอารมณ์ หรือความฉุนเฉียวได้ การเป็ น
ทีไว้ วางใจ รักษาความซือสัตย์ และมีคุณงามความดีไว้ ได้ ความเป็ นผู้ทีใช้ สติปัญญาแสดงความ
รับผิดชอบ การปรับตัวได้ ยืดหยุ่นในการจัดการกับความเปลียนแปลงได้ การสร้ างสรรค์สิงใหม่ การ
เปิ ดรับความคิด วิธีการ และข้ อมูลใหม่
3) การจูงใจตนเอง (Self-Motivation) แนวโน้ มของอารมณ์อนั นําไปสู่เป้าหมาย
กล่าวคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ พยายามทีจะปรับปรุงเพือให้ ได้ ดี ภาวะผูกพัน การยึดมันกับเป้าหมาย
และกลุม่ เป้าหมายขององค์การ ความคิดริ เริ ม การมีความคิดใหม่ และพร้ อมทีจะปฏิบัติเมือมีโอกาส
การมองโลกในแง่ดี การมุง่ สูเ่ ป้าหมาย ถึงแม้ มีอปุ สรรค
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หมวดที 2: ความสามารถทางสังคม (Social Competence)
4) การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) การตระหนักรู้ถึงความรู้สึก ความต้ องการ
และข้ อห่วงใยของผู้อืน กล่าวคือ การเข้ าใจผู้อืน การเข้ าใจถึงความรู้สกึ มุมมอง และข้ อวิตกกังวลของ
ผู้อืน การพัฒนาผู้อืน การทราบถึงข้ อควรปรับปรุงของผู้อืน และการส่งเสริมความรู้ และความสามารถ
ของผู้อืน การมีใจใฝ่ บริ การ การคาดคะเน รับรู้ และตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ การเข้ า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้ างโอกาสจากความแตกต่างนัน การตระหนักรู้สถานการณ์ใน
กลุม่ การทราบความคิดเห็นของกลุม่ และทราบความสัมพันธ์ของคนในกลุม่
5) ทักษะทางสังคม (Social Skills) กล่าวคือ การมีอิทธิพลต่อผู้อืน การมีกลยุทธ์ใน
การโน้ มน้ าวผู้อืนอย่างได้ ผล การสือสาร การฟั งผู้อืน และการส่งสารทีน่าเชือถือ การบริ หารความ
ขัดแย้ ง การเจรจาต่อรอง และแก้ ไขความไม่ลงรอยกัน ความเป็ นผู้นํา การเป็ นแรงบันดาลใจ และการ
เป็ นตัวอย่างให้ บคุ คลหรือกลุม่ คน การกระตุ้นให้ เกิดการเปลียนแปลง การริเริมให้ เกิดการเปลียนแปลง
ทีดี การสร้ างพันธะผูกพัน การสร้ างความสัมพันธ์เพือให้ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ ความร่วมมือ
ร่วมใจ การทํางานร่วมกับผู้อืนได้ อย่างดี การสร้ างทีมงาน การสร้ างพลังของกลุม่ ในการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ความสามารถ 2 หมวดข้ างต้ นของโกล์ดแมน (Goleman. 1998: 93-102)
สอดคล้ องกับการแบ่งองค์ประกอบของวายซินเกอร์ (Weisinger. 1998) ซึงแบ่งองค์ประกอบของความ
ฉลาดทางอารมณ์ไว้ 2 ประการ เช่นกัน คือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์เฉพาะบุคคล และ 2) การใช้
ความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง เพือเสริมสร้ างสัมพันธภาพทีดีกบั ผู้อืน
ต่อมา กรมสุขภาพจิต (2543: 42) ได้ นําแนวคิดของโกล์ดแมน (Goleman. 1998:
93-102) และนักคิดต่างๆมาประยุก ต์และให้ ความหมายของเชาวน์อารมณ์ ในงานวิจัยไทยว่าเป็ น
ความสามารถทางอารมณ์ ใ นการดําเนิ น ชี วิตร่ วมกับ ผู้อืนอย่างสร้ างสรรค์และมี ความสุข โดยมี
องค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ ความดี ความเก่ง ความสุข ดังนี
1) ความดี หมายถึง การควบคุมอารมณ์และความต้ องการของตนเอง การเห็นใจ
ผู้อืน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ได้ แก่ 1.1) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ
ต้ องการของตนเอง คือ การรู้อารมณ์และความต้ องการของตนเอง การควบคุมอารมณ์และความ
ต้ องการได้ และการแสดงออกอย่างเหมาะสม 1.2) การเห็นใจผู้อนื คือ การใส่ใจผู้อืน การเข้ าใจและ
ยอมรับผู้อืน และการแสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม 1.3) ความรับผิดชอบ คือ การรู้จกั การให้ รู้จกั
การรับ การรู้จกั รับผิด รู้จกั ให้ อภัย และการเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
2) ความเก่ง หมายถึง การรู้จกั และมีแรงจูงใจในตนเอง การตัดสินใจและแก้ ปัญหา
การมีสมั พันธภาพกับผู้อืน ได้ แก่ 2.1) ความสามารถในการรู้จกั และสร้ างแรงจูงใจให้ ตนเอง คือ การรู้
ศักยภาพของตนเอง การสร้ างขวัญและกําลังใจให้ ตนเองได้ และการมีความมุง่ มันทีจะไปให้ ถึง
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เป้าหมาย 2.2) ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ ปัญหา คือ การรับรู้และเข้ าใจปั ญหา การมี
ขันตอนในการแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม และการมีความยืดหยุน่ 2.3) การมีสมั พันธภาพกับผู้อนื คือ
การรู้จกั การสร้ างสัมพันธ์ทีดีกบั ผู้อืน ความกล้ าแสดงออกอย่างเหมาะสม การแสดงความเห็นทีขัดแย้ ง
ได้ อย่างสร้ างสรรค์
3) ความสุข หมายถึง ความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต การมีความสงบ
ทางใจ ได้ แก่ 3.1) ความภูมิใจในตนเอง คือ การเห็นคุณค่าตนเอง และมีความเชือมันในตนเอง 3.2)
ความพึงพอใจในชีวิต คือ การรู้จกั มองโลกในแง่ดี การมีอารมณ์ขนั และพอใจในสิงทีตนมีอยู่ 3.3)
ความสงบทางใจ คือ การมีกิจกรรมทีสร้ างความสุข รู้จกั ผ่อนคลาย และมีความสงบทางจิตใจ
สรุปได้ ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ความสามารถทางอารมณ์ใน
การดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อืนอย่างสร้ างสรรค์และมีความสุข โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้ าน คือ ความดี
ความเก่ง ความสุข กล่าวคือ 1) ความดี หมายถึง การควบคุมอารมณ์และความต้ องการของตนเอง
การเห็นใจผู้อืน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ได้ แก่ 1.1) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
และความต้ องการของตนเอง คือ การรู้อารมณ์และความต้ องการของตนเอง การควบคุมอารมณ์และ
ความต้ องการได้ และการแสดงออกอย่างเหมาะสม 1.2) การเห็นใจผู้อืน คือ การใส่ใจผู้อืน การเข้ าใจ
และยอมรับผู้อืน และการแสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม 1.3) ความรับผิดชอบ คือ การรู้จักการให้
รู้จกั การรับ การรู้จกั รับผิด รู้จักให้ อภัย และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2) ความเก่ง หมายถึง การ
รู้จัก และมีแรงจูงใจในตนเอง การตัดสินใจและแก้ ปั ญหา การมีสัมพันธภาพกับ ผู้อืน ได้ แก่ 2.1)
ความสามารถในการรู้จกั และสร้ างแรงจูงใจให้ ตนเอง คือ การรู้ศกั ยภาพของตนเอง การสร้ างขวัญและ
กําลังใจให้ ตนเองได้ และการมีความมุง่ มันทีจะไปให้ ถึงเป้าหมาย 2.2) ความสามารถในการตัดสินใจ
และแก้ ปัญหา คือ การรับรู้และเข้ าใจปั ญหา การมีขนตอนในการแก้
ั
ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม และการ
มีความยืดหยุ่น 2.3) การมีสมั พันธภาพกับผู้อืน คือ การรู้จักการสร้ างสัมพันธ์ทีดีกับผู้อืน ความกล้ า
แสดงออกอย่างเหมาะสม การแสดงความเห็นทีขัดแย้ งได้ อย่างสร้ างสรรค์ 3) ความสุข หมายถึง ความ
ภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต การมีความสงบทางใจ ได้ แก่ 3.1) ความภูมิใจในตนเอง คือ การ
เห็นคุณค่าตนเอง และมีความเชือมันในตนเอง 3.2) ความพึงพอใจในชีวิต คือ การรู้จกั มองโลกในแง่ดี
การมีอารมณ์ขนั และพอใจในสิงทีตนมีอยู่ 3.3) ความสงบทางใจ คือ การมีกิจกรรมทีสร้ างความสุข
รู้จกั ผ่อนคลาย และมีความสงบทางจิตใจ (กรมสุขภาพจิต. 2543: 42)
2.3.2 การวัด
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ วา่ เครืองมือวัดความฉลาดทางอารมณ์ทีมักจะ
ถูก อ้ างถึงคือเครื องมือวัดของโกล์ ดแมน, บารอน และซาโลเวย์ และคณะ ในทางเดีย วกัน กรม
สุขภาพจิตได้ พฒ
ั นาเครืองมือวัดจากแนวคิดทฤษฎีเหล่านีเช่นกัน ทําให้ เกิดเครื องมือวัด ความฉลาด
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ทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต ซึงนักวิจัยไทยหลายคนได้ นํ าเครื องมือวัดนีไปใช้ หรื อนําไปพัฒนา
ปรับปรุงเพือใช้ ในงานวิจยั ของตนเอง ดังนี
ซาโลเวย์ และคณะ (Salovey; & et al. 1995) ใช้ มาตรการวัด Trait –Meta – Mood
Scale (TMMS) โดยเป็ นการวัดความแตกต่างระหว่างบุคคลในความสามารถทีจะสะท้ อนอารมณ์และ
การจัดการกับอารมณ์ มีดชั นีชีระดับความเอาใจใส่ทีบุคคลมีต่ออารมณ์ความรู้สึก ความชัดเจนของ
ประสบการณ์ ความรู้สกึ และความเชือ การยุติสภาวะอารมณ์ทีไม่ดีหรื อคงอารมณ์ทีดีไว้ ความฉลาด
ทางอารมณ์เป็ นความสามารถหลายอย่างทีมีอยู่ในโครงสร้ างของความฉลาดทางอารมณ์ โดยแบบวัด
นีจะเป็ นการให้ ผ้ ตู อบประเมินตนเอง และมีมาตรประเมินค่าจากระดับ 1 ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง จนถึง
ระดับ 5 เห็นด้ วยอย่างยิง โดยมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้ านความเอาใจใส่ต่ออารมณ์ความรู้สึก มีข้อ
คําถาม จํานวน 21 ข้ อ 2) ด้ านความชัดเจนในการแยกแยะอารมณ์ความรู้สึก มีข้อคําถาม จํานวน 15
ข้ อ และ 3) ด้ านการปรับสภาวะอารมณ์ ประกอบด้ วยข้ อความทีเกียวข้ องกับความพยายามทีจะปรับ
สภาวะอารมณ์ทีไม่น่าพอใจ หรือคงอารมณ์ทีน่าพอใจไว้ องค์ประกอบทัง 3 ด้ าน มีความสัมพันธ์ซึงกัน
และกัน เป็ นแบบวัดทีมีความเชือมัน และความเทียงตรงเชิงสอดคล้ อง และเชิงจําแนก ผลจาก
การศึกษา พบว่าความเอาใจใส่ต่ออารมณ์ความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับการมีสติ ของตนเอง ความ
ชัดเจนทางอารมณ์ความรู้สกึ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความคลุมเครือทางอารมณ์ การแสดงออกและ
ความเศร้ าหดหู่ และการปรับ อารมณ์ ความรู้ สึก มีความสัมพันธ์ ทางลบกับ ความเศร้ าหดหู่ และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมองโลกในแง่ดี และความเชือการจัดระบบสภาวะอารมณ์ทีไม่ดี ต่อมา
Salovey และ Caruso (อ้ างถึงใน กรมสุขภาพจิต. 2543: 46-47) ได้ พัฒนาแบบวัดในรูปแบบของ
กระดาษ คือ The Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) และแบบวัด The Emotional
EQ Test ทีทําเป็ น CD ROM ซึงทัง 2 แบบมีโครงสร้ างและเนือหาเหมือนกัน แตกต่างกันทีสือที
นําเสนอแบบทดสอบ Mayer และคณะ เชือว่าแบบทดสอบทีสร้ างขึนใหม่นีสามารถวัดความฉลาดทาง
อารมณ์ทีแท้ จริงได้ และเป็ นแบบทดสอบทีประกอบด้ วยงานในแต่ละด้ านของความสามารถทีให้ ผ้ ตู อบ
ทําทังหมด 12 งาน จากแบบทดสอบ 4 ประเภท คือ 1) แบบทดสอบระบุอารมณ์ เป็ นการวัดการรับรู้
ทางอารมณ์ ใ ห้ ผ้ ตู อบระบุอารมณ์คนที ปรากฏในภาพ ในการออกแบบ ดนตรี และงานที เสนอ
สถานการณ์ท างอารมณ์ โดยให้ ผ้ ตู อบระบุว่า บุคคลในสถานการณ์ นัน มีอารมณ์ อย่างไร 2)
แบบทดสอบการใช้ อารมณ์ เป็ นการวัดการซึมซับอารมณ์ แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ วัดว่าผู้ตอบสามารถ
สร้ างความรู้สึกทีแตกต่างได้ ดีแค่ไหนและการใช้ ความรู้สึกทีเอือต่อกระบวนการคิด 3) แบบทดสอบ
ความเข้ าใจทางอารมณ์ วัดความสามารถของบุคคลทีจะทราบว่า อารมณ์มีทีมาจากอะไร และอะไรจะ
เกิดขึนถ้ าอารมณ์มีความเข้ มข้ น ตลอดจนสามารถเข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ทีแตกต่างกัน
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และ 4) แบบทดสอบการจัดระบบอารมณ์ วัดความสามารถทีจะจัดการและควบคุมอารมณ์ของตนเอง
และบุคคลอืน โดยให้ ผ้ ตู อบประเมินประโยชน์ของการกระทําทีเป็ นไปได้ ในสถานการณ์ทางอารมณ์
ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบ MEIS พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ สามารถแยก
องค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ คือ การรับรู้ทางอารมณ์ ความเข้ าใจทางอารมณ์ และการจัดการทาง
อารมณ์
บารอน (อ้ างถึงใน กรมสุขภาพจิต. 2543: 47) ได้ สร้ างเครื องมือวัดชือ Emotional
Quotient Inventory (EQI) จากการวิเ คราะห์องค์ประกอบของมาตรวัดความฉลาดทางอารมณ์ มี
องค์ประกอบ 13 ด้ าน แบบทดสอบโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึก เช่น ความเศร้ าหดหู่
และมีค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ คุณ ลัก ษณะที เกี ยวกับ ความรู้ สึก ทางบวก แบบทดสอบนี ยัง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความคงทีทางอารมณ์และการแสดงออก แต่แบบทดสอบของบารอนใน
ภาพรวม หรือมาตราย่อยไม่มีความสัมพันธ์กบั แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาทางสมอง มาตรา B ใน 16 PF
และแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เล็กน้ อยกับ WAIS–R (r = .12) และบารอนได้
สร้ างแบบทดสอบเพือให้ เป็ นเครื องมือสร้ างรูปฐานทางอารมณ์ (Emotional Profiles) เพือใช้ ในการ
จัดสรรคนให้ เหมาะกับอาชีพ หรื อชีบ่งอารมณ์ด้านทีควรมีการปรับปรุงแบบทดสอบนีจึงมีประโยชน์
สําหรับการวางแผนการทํางาน เช่น คนทีได้ คะแนนสูงในการมองโลกในแง่ดี จะเป็ นดัชนีชีได้ ว่าบุคคล
นันจะประสบความสําเร็ จในงานบางอย่าง เช่น การเป็ นพนัก งานขาย ฯลฯ อย่างไรก็ตามแม้ ว่า
แบบทดสอบของบารอนจะมีเ กณฑ์ ป กติ (Norm) มี ก ารวิ เ คราะห์ องค์ป ระกอบ และมีก ารหา
ความสัมพันธ์กบั แบบทดสอบจํานวนมาก แต่ยงั ไม่มีการยืนยันเกียวกับการพยากรณ์ความสําเร็จทาง
อาชีพและวิชาการ
โกล์ดแมน (Goleman. 1999) สร้ างแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ พิมพ์
เผยแพร่ลงในอินเตอร์ เน็ต (Internet) มาตรวัดของโกล์ดแมน ประกอบด้ วย ข้ อคําถามจํานวน 10 ข้ อ
แบ่งเป็ น 5 ด้ าน แต่ละข้ อคําถามผู้ตอบต้ องระบุคําตอบทีมีตอ่ สถานการณ์ทีสมมติขนึ เช่น “ท่านหวังว่า
จะได้ เกรด A ในรายวิชานี แต่ท่านได้ เกรด C ท่านจะทําอย่างไร” โดยมีตวั เลือก คือ 1) ร่างแผนการ
เฉพาะสําหรับวิธีการทีจะปรับปรุงผลการเรี ยน และแก้ ไขปั ญหาทีจะตามมาตลอดแผน 2) แก้ ปัญหา
เพือทีจะทําให้ ดีขนในอนาคต
ึ
3) บอกตัวเองว่าไม่ใช่สิงสําคัญทีคุณทําได้ ในวิชานี และมุง่ ไปยังวิชาอืนๆ
ซึงคะแนนคุณสูงกว่า และ 4) พบอาจารย์ และพยายามคุยกับอาจารย์เพือให้ คะแนนของคุณดีขึน การ
วัดความฉลาดทางอารมณ์ของโกล์ดแมนมีความสัมพันธ์ สงู กับความเข้ าใจผู้อืน และการควบคุม
อารมณ์ โดยทีมาตรวัดของโกล์ดแมนยังมีเนือหาทีคาบเกียวกับองค์ประกอบที 3 ของมาตรวัดความ
ฉลาดทางอารมณ์หลายองค์ประกอบของซาโลเวย์ ได้ แก่ การจัดการทางอารมณ์ อย่างไรก็ตาม
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มาตรการวัดความฉลาดทางอารมณ์ของโกล์ดแมนไม่นิยมใช้ มากนักในงานวิจัยเพราะเครื องมือมีค่า
ความเชือมันค่อนข้ างตํามาก (r = .18) เนืองจากแบบทดสอบมีจํานวนข้ อทีน้ อยมาก
จากแนวคิดข้ างต้ น กรมสุขภาพจิต (2544) ได้ พัฒนาเครื องมือวัดความฉลาดทาง
อารมณ์ขึนมา มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด จํานวน 52 ข้ อ เป็ นประโยคทีมีข้อความเกียวข้ องกับ
อารมณ์และความรู้สกึ ทีแสดงออกในลักษณะต่างๆ แบ่งตามโครงสร้ างหลัก 3 ด้ าน คือ ด้ านดี ด้ านเก่ง
และด้ านสุข ซึงประกอบด้ วยข้ อคําถามเชิงบวก และข้ อคําถามเชิงลบ ลักษณะของข้ อคําถามเป็ นแบบ
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือ ไม่จริ ง จริ งบางครัง ค่อนข้ างจริ ง และจริ งมาก มีค่า
อํานาจจําแนกสามารถแยกผู้มีเชาวน์อารมณ์ตําออกจากผู้ทีมีเชาวน์อารมณ์สงู ได้ ทงข้
ั อทดสอบราย
ด้ าน คือ ดี เก่ง สุข และคะแนนเฉลียเชาวน์อารมณ์ภาพรวม แบบวัดนีมีค่าความเทียงแบบแอลฟาใน
ด้ านดี เก่ง สุข และภาพรวม คือ .75, .76, .81, และ.85 ตามลําดับและค่าความเทียงแบบแบ่งครึงใน
ด้ านดี เก่ง สุข และภาพรวม คือ .83, .86, .71, และ.84 ตามลําดับ
ต่อมา นักวิจยั ได้ นําเครืองมือวัดดังกล่าวไปใช้ และนําไปพัฒนาปรับปรุงเพือใช้ ใน
งานวิจยั ของตนเอง เช่น ศรัณย์ คลังชํานาญ (2549) ศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์
บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุ่มธุรกิจพืชครบ
วงจร เครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์ ผู้วิจัย ได้ ป รับ ปรุ งและพัฒนามาจากแบบวัดเชาวน์ อารมณ์ ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) ลักษณะของแบบวัดเชาวน์อารมณ์ มีจํานวนข้ อคําถามทังสิน
39 ข้ อ แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านดี จํานวน 12 ข้ อ ด้ านเก่ง จํานวน 14 ข้ อ และด้ านสุข จํานวน13 ข้ อ
มีทงข้
ั อความทางบวกและทางลบ การหาค่าความเชือมันของแบบวัด โดยการหาค่าความสอดคล้ อง
ภายใน ใช้ การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
ความเชื อมันด้ านความดี มีค่าเท่ากับ .70 ด้ านความเก่ง มีค่าเท่ากับ .81 และด้ านความสุข มีค่า
เท่ากับ .77 เช่นเดียวกับ สิรินี ศรปรทุม (2548) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์และภาวะหมดไฟในการ
ทํางานของข้ าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยใช้ แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ของกรมสุขภาพจิต เช่นเดียวกับ จริ นทร อินโอชานนท์ (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเจรจาต่อรองของพนักงาน: ศึก ษาเฉพาะกรณี
พนักงานของการประปานครหลวง โดยผู้วิจัยได้ นําแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ของกรม
สุขภาพจิตมาใช้ เช่นกัน
นอกจากนี ยังพบว่านักวิจัยบางคนได้ สร้ างแบบวัดขึนมาเองจากแนวคิดทฤษฎีที
เกียวข้ อง เช่น กนกพร พุทธิปิลันธน์ (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ กับความเครี ยดในงานของข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานนทบุรี เขต 1
โดยสร้ างแบบสอบถามเกียวกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ซึงผู้วิจัยสร้ างขึนจากการศึกษา
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ค้ นคว้ าเอกสาร หนังสือและงานวิจัยทีเกียวข้ อง จํานวน 13 ข้ อ ซึงแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) มีให้ เลือก 4 ระดับ คือ ไม่จริง จริงบางครัง ค่อนข้ างจริ งและจริ งมาก
เช่ น เดี ย วกับ ดฤษวรรณ แก้ วกิ ต ติ คุณ (2549) ศึ ก ษาความฉลาดทางอารมณ์ ข องผู้บริ ห ารใน
สถานศึกษาเอกชน อําเภอบ้ านโป่ ง สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใช้ แบบสอบถาม
เพือสํารวจความคิดเห็นเกียวกับความฉลาดทางอารมณ์ (emotional quotient) ของผู้บริ หารตามการ
รับ รู้ ของครู ใ นโรงเรี ย น เป็ นแบบสอบถามที ผู้วิ จัย สร้ างตามแนวความคิ ด ทฤษฎี ข องโกลแมน
(Goleman) เกียวกับความฉลาดทางอารมณ์ จํานวน 5 ตัวแปรย่อย รวมจํ านวน 50 ข้ อ คือ การ
ตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง (self awareness) ตังแต่ข้อ1-10 การควบคุมตนเอง (self regulation) ตังแต่
ข้ อ 11-20 การจูงใจตนเอง (motivation one self) ตังแต่ข้อ 21-30 การเข้ าใจความรู้สึก ของผู้อืน
(empathy) ตังแต่ข้อ 31-40 และทักษะทางสังคม (social skill) ตังแต่ข้อ 41-50
สรุปได้ ว่า ในงานวิจัยนีสร้ างแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ โดยพัฒนาแบบวัด
จากกรมสุขภาพจิต (2544) ซึงนําแนวคิดของโกล์ดแมน, บารอน และซาโลเวย์และคณะมาเป็ นกรอบ
การศึก ษา ชือเครื องมือวัด คือ “ความคิดเห็น ต่อการบริ หารงาน ตอนที 3” โครงสร้ างคําถามแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ด้ านดี 2) ด้ านเก่ง และ 3) ด้ านสุข โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ
9 ข้ อ รวม 27 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริ งทีสุด จริ ง ไม่แน่ใจ ไม่จริ ง และไม่จริ งเลย สําหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ทีตอบจริงทีสุดจะได้ 5 คะแนน จริงจะได้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3 คะแนน ไม่จริ ง
จะได้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
2.3.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การทบทวนงานวิ จัย ที เกี ยวข้ อง พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
ประสิทธิผลในการทํ างานของผู้บริ หาร เช่น นงครักษ์ ทันเพือน (2551) ศึกษาเรื องความฉลาดทาง
อารมณ์ ของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนที มีต่อประสิท ธิ ผลการบริ ห ารงานโรงเรี ย น สังกัดสํานักงานเขตพื นที
การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายด้ านมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05
งานวิจัยส่วนใหญ่เ กียวกับความฉลาดทางอารมณ์ มกั ศึก ษาอิท ธิพลของตัวแปร
ความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกับตัวแปรอืนๆ ในการอธิบายพฤติกรรมการทํางาน ซึงพบว่าความฉลาด
ทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นําของผู้บริ หาร เช่น นวลจันทร์ อาศัยพานิชย์ (2545) ศึกษา
เรือง ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ การสนับสนุนทางสังคม กับภาวะผู้นําการเปลียนแปลงของ
หัวหน้ าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ พบว่า เชาวน์อารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลงของหัวหน้ าหอผู้ป่วยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (r = .52) และณัฐยาพัชญ์
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ภาวนาวิวฒ
ั น์ (2552) ศึกษาเรืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา เชาวน์อารมณ์ความสามารถในการ
เผชิญและฟั นฝ่ าอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ าแผนกขายบริ ษัทค้ าปลีกแห่งหนึง พบว่า
ภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เชาวน์
อารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ตัวแปรที
ร่วมกันทํานายผลการปฏิบัติงาน คือ ภาวะผู้นําและเชาวน์อารมณ์ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ผล
การปฏิบัติงานได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้ าแผนกขาย ได้ ร้อยละ 58 ในทางเดียวกัน ธงชัย ถาวร (2546) ศึกษาเรื องความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบั พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในจังหวัดจันทบุรี พบว่า
ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมผู้นําของผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื นฐานในจังหวัดจันทบุรี มี
ความสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึงสอดคล้ อง
กับ ข้ อค้ นพบจากงานวิจยั ของ ฐิ ติพร เขมกรรม (2552) เรืองปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความฉลาดทาง
อารมณ์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี งานวิจัยของ
ศักดิ ซุ่นกลาง (2552) เรืองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นํากับความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครราชสีมา เขต1-7 รวมทังงานวิจัย
ของ รัตติก รณ์ จงวิศาล (2548) พบว่า ในโมเดลภาวะผู้นําการเปลียนแปลง และภาวะผู้นํ าการ
แลกเปลียน ภาวะผู้นําของหัวหน้ างานมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อเชาวน์อารมณ์ ภาวะผู้นําของครู
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความพึงพอใจในการทํางาน ส่วนในโมเดลภาวะผู้นําแบบปล่อย
ตามสบาย ภาวะผู้นําของหัวหน้ างานมีอิทธิพลทางลบต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพบว่า
ในโมเดลภาวะผู้นําการเปลียนแปลง เชาวน์อารมณ์มีอิทธิพลทางบวกต่อภาวะผู้นําของครู ภาวะผู้นํา
ของครูมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการทํางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ
และผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัย หลายเรื องทีศึกษาอิทธิพลของความฉลาดทางอารมณ์
ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้บริหารกลับพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น งานวิจัยเรื อง
ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์ กับ พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานบุคคลของ ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 (ฉัตรชัย เทพขจร. 2551)
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติก รรมการบริ หารงานบุคคลของผู้บริ ห ารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ไม่มีความสัมพันธ์กนั ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั
เรืองความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 (นิตยา เจริ ญศิริ. 2547) ทังนีอาจเป็ นเกิดจากข้ อจํากัดของ
เครืองมือวัดความฉลาดทางอารมณ์ หรือข้ อจํากัดของกลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ตลอดจนปัญหาเรือง
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การกระจายข้ อมูลของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์รายด้ าน เนืองจากเมือพิจารณาความฉลาดทาง
อารมณ์รายด้ านพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความฉลาดอารมณ์บางด้ านสูงแตกต่างจากบางด้ านที
คะแนนตํา และด้ านด้ านความเก่งมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลในการบริหารงานระดับเล็กน้ อย ในขณ
ทีความฉลาดทางอารมณ์ด้านอืนๆ ไม่สมั พันธ์กบั ประสิทธิผลในการบริหารงาน
สรุปได้ ว่า งานวิจยั ทีเกียวข้ องและงานวิจยั ทีใกล้ เคียงแสดงให้ เห็นว่าความฉลาด
ทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานในทางบวก และภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมีผลเชิงบวก
กับความฉลาดทางอารมณ์
2.4 แนวคิดการรับร้ ูบรรยากาศเชิงจริยธรรม (ethical climate in organization)
2.4.1 ความหมายของบรรยากาศเชิงจริยธรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมอาจสรุ ป ได้ ว่า บรรยากาศเชิ ง จริ ย ธรรม (ethical
climate in organization) หมายถึง การรับรู้องค์ประกอบของศีลธรรมจริ ยธรรม และบรรทัดฐานของ
การอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิก ในองค์การ ซึงสมาชิ กสามารถรับ รู้ ได้ โดยทางตรงและทางอ้ อมผ่าน
สภาพแวดล้ อมในองค์กร บรรยากาศเชิงจริยธรรมนีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติทางจริ ยธรรม
ของสมาชิกในองค์การ ในการทีจะนํามาเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิงาน การตัดสินใจในงานที
รับผิดชอบ และแก้ ปัญหาจริยธรรมในองค์การ เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ (Cohen. 1995;
Victor; & Cullen. 1998.; Wyld; & Jones. 1997)
บาร์แนต และไวซี (Barnett; & Vaicys. 2000) กล่าวว่า บรรยากาศเชิงจริ ยธรรมใน
การทํางานมีความสําคัญเป็ นบรรทัดฐานในการตัดสินใจกระทําการของแต่ละบุคคลตามบริ บทของ
องค์การ ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของรัพเพิล และเฮอริ งตัน (Ruppel; & Harrington. 2000) ทีเชือว่า
บรรยากาศเชิ งจริ ยธรรมในการทํ างานเป็ นเครื องมือทีใช้ วัดความถูกต้ อง ความซือสัตย์ และความ
ยุติธรรม ดังนัน บรรยากาศเชิงจริยธรรมจึงเป็ นการแผ่ขยายของสภาพแวดล้ อมทีเกียวกับศีลธรรมและ
จริยธรรมของระบบสังคมนันเอง (Bell. 2003)
นอกจากนี สิ ว ลี ศิ ริ ไ ล (2542: 69) นัก วิ ช าการไทยคนหนึ งที ให้ นิ ย ามไว้ ว่ า
บรรยากาศเชิงจริยธรรม หมายถึง สภาวะทีบุคคลในองค์การมีความสัมพันธ์ตอ่ กันบนพืนฐานของการ
เคารพต่อความเป็ นบุคคลของกันและกัน ปฏิบตั ิตอ่ กันด้ วยดีมีความจริงใจ เอืออาทรซือสัตย์ต่อตนเอง
ต่องานทีตนมีห น้ าที รับ ผิดชอบ มีจิ ตวิญ ญาณของการทํ างานเป็ นที ม โดยมุ่งต่องานส่วนรวมของ
องค์การและสามารถร่วมปรึกษาหรือแลกเปลียนความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์แก่กนั และกันได้
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ความสําคัญของบรรยากาศเชิงจริยธรรม
บรรยากาศเชิงจริยธรรมเป็ นส่วนหนึงของบรรยากาศการทํางานขององค์การ (Wyld;
& Jones. 1997) เป็ นการสะท้ อนนโยบายมาตรฐาน และแนวทางปฏิบตั ิขององค์การ ซึงให้ ความสําคัญ
กับการปฏิบตั ิในสิงทีถูกโดยใช้ การตัดสินใจเชิงจริ ยธรรม สมาชิกสามารถทีจะรับรู้ถึง บรรยากาศเชิง
จริยธรรมได้ จากโครงสร้ างขององค์การ (Martin; & Cullen. 2006; Victor; & Cullen. 1998)
บรรยากาศเชิงจริ ย ธรรมเอือให้ สมาชิก ในองค์การปฏิบัติงานได้ อย่างมีความสุข
สามารถส่งเสริมให้ การปฏิบตั ิงานของสมาชิกเกิดแรงจูงใจ สร้ างความรู้สกึ ผูกพันในงาน และกลายเป็ น
ความยึดมันผูกพันต่อองค์การในทีสุด (ฟาริ ดา อิบราฮิม. 2541; สมิท และคณะ. 1997; อุทัย เลาห
วิเชียร. 2530)
องค์ ประกอบของบรรยากาศเชิงจริยธรรม
วิกเตอร์ และคูลแลนด์ (Victor; & Cullen. 1988) ได้ พัฒนาแนวคิดบรรยากาศเชิง
จริ ย ธรรมและรู ป แบบการรับ รู้ บรรยากาศเชิ งจริ ย ธรรมการทํ างานในองค์ ก าร โดยการวิเ คราะห์
องค์ประกอบ (Factor analysis) ได้ องค์ประกอบบรรยากาศเชิงจริยธรรม 5 ด้ าน ดังนี
1) มิติด้านความเอืออาทรต่อบุคคล (Caring) เป็ นความรู้สกึ ทีดีของบุคลากรในการ
ได้ รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงาน บรรยากาศทีแสดงถึงความเอืออาทรต่อบุคลากรใน
องค์การส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
2) มิติด้านกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and code) กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทําให้ การดําเนิน งานขององค์การเป็ นไป
อย่า งถูก ต้ อง มีค วามยุติธ รรม ซึงการปฏิบัติต ามกฎหมายและจรรยาบรรณวิ ช าชี พนันไม่ขัดต่อ
กฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานของสังคมโดยรวม
3) มิติด้านกฎระเบียบข้ อบังคับ (Rules) หมายถึงนโยบาย กฎ ระเบียบข้ อบังคับ
และขันตอนต่างๆในการปฏิบัติงานของบุคคลซึงถูกกําหนดขึนด้ วยบุคคลทีทําหน้ าที บริ หารจัดการ
ภายในองค์การเพือควบคุมความประพฤติของบุคคล และบุคคลทีเป็ นสมาชิกขององค์การต้ องยึดถือ
ปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องตามหลักของคุณธรรม จริยธรรม
4) มิติด้ านการยึดมันผลประโยชน์ขององค์ก าร (Instrumental) หมายถึงการที
บุค คลมี ค วามตังใจที จะทํ า งานให้ ประสบผลสํ า เร็ จ ตามเป้ าหมายขององค์ ก าร โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน และการให้ ความสําคัญกับบุคคลทีปฏิบัติงาน
ให้ องค์การ
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5) มิติด้านจริ ยธรรมอิสระของบุคคล (Independence) เป็ นการประพฤติทีดีงาม
เพือประโยชน์สขุ แก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม รวมถึงการพิจารณาไตร่ตรองถึงสิงทีควรทําและไม่
ควรทําตามสถานการณ์ทีต้ องตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล
ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ กับบรรยากาศเชิงจริยธรรม
วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา (2551) ศึกษาปั จจัยทีมีผลกระทบต่อบรรยากาศทางด้ าน
ศีลธรรมภายในองค์กร (Factors affecting the organization’s moral climate) โดยศึกษาจากผลการ
สํารวจทัศนคติของผู้บริหารทีอ่านหนังสือ “Harvard Business Review” จํานวน 1,531 คน โดย
โบฮาร์ท (Baumhart) ในปี พ.ศ. 2504 และการนําแนวคิดของโบฮาร์ทมาศึกษาต่อโดยเบรนเนอร์ และ
โมแลนเดอร์ (Brenner and Molander) ด้ วยการสํารวจซําจากประชากรทีอ่านหนังสือเล่มเดิม จํานว
1,227 คน โดย ในปี พ.ศ. 2520 และการศึกษาโดยพอสเนอร์ และซีมิดท์ (Posner and Schmidt) จาก
ประชากร 1,443 คน ในปี พ.ศ. 2527 การศึกษาทัง 3 ครัง สรุปได้ วา่ ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที
ไม่มีจริยธรรมมี 4 ประการ ดังนี
อันดับที 1 คือ พฤติกรรมของผู้บงั คับบัญชา (Behavior of Supervisors) ถือว่ามี
อิทธิพลมากทีสุด
อันดับที 2 คือ การประพฤติปฏิบตั ิทางด้ านจริยธรรมของอุตสาหกรรม หรือสาขา
อาชีพ (Industry or Professional Ethical Practice)
อันดับที 3 คือ พฤติกรรมของเพือนร่วมงานในองค์กร (Behavior of one’s Peer)
อันดับที 4 คือ นโยบายองค์กร (Organizational Policies)
อันดับที 5 คือ บรรยากาศทางด้ านศีลธรรมของสังคม (Society’s Moral Climate)
อันดับที 6 สุดท้ าย คือ ความต้ องการทางด้ านการเงินของบุคคล (Personal
Financial Need)
นอกจากนี คณะอนุกรรมการจริยธรรม สภาการพยาบาล (2545) กล่าวถึงปั จจัยทีมี
ความสัมพันธ์กบั บรรยากาศเชิงจริยธรรมทีผู้บริหารควรให้ ความสําคัญ มีดงั นี
1) ปั จจัยด้ านผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารควรเป็ นแบบอย่างทีดีด้านจริ ยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน การขาดคุณธรรม นโยบายทีไม่ชัดเจน การสือสาร ประสานงานทีไม่
ชัดเจนส่งผลให้ เกิดความขัดแย้ งภายในองค์การ
2) ปั จจัยด้ านสิงแวดล้ อม การจัดสิงแวดล้ อมทีไม่เอือต่อการปฏิบตั ิงาน การปลูกฝั ง
พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพ สวัสดิการทีไม่เหมาะสม มีผลต่อบรรยากาศในการทํางาน
3) ปั จ จัยด้ านองค์การวิช าชี พ การกํ าหนดกรอบการทํ างานที ไม่ชัดเจน จัดสรร
บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน ขาดความก้ าวหน้ าทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานขาดกําลังใจในการทํางาน
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สรุ ปได้ ว่า การรับรู้ บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม หมายถึง การรับรู้ ของบุคคลทีมีต่อ
ศีลธรรมจริ ยธรรม และบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิ กในองค์การ โดยทางตรงและ
ทางอ้ อมผ่านสภาพแวดล้ อมขององค์กร ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านความเอืออาทรต่อบุคคล ด้ านกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านกฎระเบียบข้ อบังคับ ด้ านการยึดมันผลประโยชน์ขององค์การ และ ด้ าน
จริยธรรมอิสระของบุคคล กล่าวคือ 1) ด้ านความเอืออาทรต่อบุคคล (Caring) หมายถึง การรับรู้ของ
บุคคลทีมีตอ่ การได้ รับความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ผ้ รู ่วมงาน บรรยากาศทีแสดงถึงความเอืออาทรต่อ
บุคลากรในองค์การ 2) ด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and code) หมายถึง การรับรู้ของ
บุคคลทีมีตอ่ การดําเนินงานขององค์การซึงเป็ นไปอย่างถูกต้ อง มีความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพนัน ไม่ขดั ต่อกฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานของสังคมโดยรวม 3) ด้ านกฎระเบียบ
ข้ อบังคับ (Rules) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อการปฏิบัติงานภายใต้ การบริ หารจัดการภายใน
องค์การเพือควบคุมความประพฤติของบุคคล และบุคคลทีเป็ นสมาชิกขององค์การต้ องยึดถือปฏิบัติ
อย่ า งถูก ต้ อ งตามหลัก ของคุณ ธรรม จริ ย ธรรม 4) ด้ า นการยึ ด มันผลประโยชน์ ข ององค์ ก าร
(Instrumental) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลทีมีต่อความตังใจที จะทํางานให้ ป ระสบผลสําเร็ จตาม
เป้าหมายขององค์การ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และการให้
ความสําคัญกับบุคคลทีปฏิบัติงานให้ องค์การ 5) ด้ านจริ ยธรรมอิสระของบุคคล (Independence)
หมายถึง การรับ รู้ ของบุคคลทีมีต่อการประพฤติที ดีงามเพื อประโยชน์ สุขแก่ตนเองและสังคมโดย
ส่วนรวม ไตร่ตรองถึงสิงทีควรทําและไม่ควรทําตามสถานการณ์ทีต้ องตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคล
2.4.2 การวัด
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า เครืองมือวัดการรับรู้บรรยากาศเชิงจริ ยธรรมใน
งานวิจัยไทยส่วนใหญ่ ได้ รับอิทธิพลมาจากงานวิจัยของวิกเตอร์ และคูลแลนด์ (Victor; & Cullen.
1987) ซึงศึก ษาการรับ รู้ บ รรยากาศเชิ งจริ ยธรรมในการทํ างานของกลุ่มตัวอย่างในมหาวิท ยาลัย
Midwestern โดยแบ่งองค์ประกอบการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม ออกเป็ นมิติตา่ งๆ คือ มิติความเอือ
อาทรต่อ บุคลคลอืน มิติ ก ารยึ ด มันผลประโยชน์ อ งค์ ก าร มิ ติห ลัก จริ ย ธรรมส่ว นบุคคล มิติ ด้ า น
กฎระเบีย บข้ อบังคับ มิติด้ านประสิทธิ ภาพ และมิติวิช าชีพนิ ยม ในปี ถัดมา วิก เตอร์ และคูลแลนด์
(Victor; & Cullen. 1988) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดบรรยากาศเชิงจริยธรรมและรูปแบบการรับรู้บรรยากาศเชิง
จริ ยธรรมการทํางานในองค์การ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ได้ องค์ประกอบ
บรรยากาศเชิงจริยธรรม 5 ด้ าน คือ 1) มิติด้านความเอืออาทรต่อบุคคล (Caring) 2) มิติด้านกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Law and code) 3) มิติด้านกฎระเบียบข้ อบังคับ (Rules) 4) มิติด้านการยึด
มันผลประโยชน์ ข ององค์ ก าร (Instrumental) และ 5) มิ ติ ด้ านจริ ย ธรรมอิ ส ระของบุ ค คล
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(Independence) องค์ประกอบดังกล่าว กลายเป็ นองค์ประกอบพืนฐานทีส่งผลให้ นักวิจัยรุ่นต่อมา
นํามาสร้ างและพัฒนาเครืองมือวัดต่อกันมา โดยปรับตามบริบทของแต่ละเรือง ดังตัวอย่างดังนี
ประภาพร นิก รเพสย์ (2546) ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างการปั จจัยส่วนบุคคล
บรรยากาศเชิงจริยธรรมในกลุม่ การพยาบาล การมีส่วนร่วมในงานของบุคลากรกับคุณภาพชีวิตการ
ทํ า งานของพยาบาลประจํ า การโรงพยาบาลทัวไป เขตภาคกลาง ศึก ษาโดยใช้ แบบสอบถาม
บรรยากาศเชิงจริ ย ธรรมในการทํางาน เครื องมือวัดสร้ างขึนตามแนวคิดของ วิกเตอร์ และคูลแลนด์
(Victor; & Cullen. 1988) ประกอบด้ วย องค์ประกอบบรรยากาศเชิงจริยธรรม 5 ด้ าน คือ 1)ด้ านความ
เอืออาทรต่อบุคคล 2) ด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ด้ านกฎระเบียบข้ อบังคับ 4) ด้ านการ
ยึดมันผลประโยชน์ขององค์การ และ 5) ด้ านจริ ยธรรมอิสระของบุคคล มีข้อคําถาม 22 ข้ อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) ซึงผลการทดสอบความเทียงตรงของเนือหาได้
เท่ากับ .82 และค่าความเชือมันของแบบวัดได้ เท่ากับ .94 ต่อมา มานิตย์ สะสมทรัพย์ (2547) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีคณ
ุ ค่าในตน บรรยากาศเชิงจริ ยธรรมในการทํางานกับความพึงพอใจใน
งานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในกํากับมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร สร้ างแบบ
วัดจากตามแนวคิดของ วิกเตอร์และคูลแลนด์ (Victor; & Cullen. 1988) เช่นกัน เช่นเดียวกับ อรวรรณ
แย้ มสรวลสกุล (2544) สร้ างแบบวัดบรรยากาศเชิงจริ ยธรรมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 5 มิติ
ประกอบด้ วยข้ อคําถามทังหมด 20 ข้ อ คือ มิติด้านความเอืออาทรต่อบุคคลอืน จํานวน 4 ข้ อ (ข้ อ1–4)
มิติด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวน 4 ข้ อ (ข้ อ5–8) มิติด้านกฎระเบียบข้ อบังคับ จํานวน 4
ข้ อ (ข้ อ9–12) มิติด้ านการยึดมันผลประโยชน์ องค์การ จํ านวน 4 ข้ อ (ข้ อ13-16) และมิติด้ านหลัก
จริ ยธรรมส่วนบุคคล จํ านวน 4 ข้ อ (ข้ อ17–20) มีค่าความเชื อมันของแบบวัดเท่ากับ .94 ลักษณะข้ อ
คําถามแต่ละข้ อจะมีคําตอบให้ เลือกในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวของลิเคิร์ต
(Likert scale) คือ เป็ นจริงมากทีสุด เป็ นจริ งมาก เป็ นจริ งปานกลาง เป็ นจริ งน้ อย และไม่เป็ นจริ ง โดยมี
การแปลความหมายของคะแนนจากเกณฑ์การตัดสิน เป็ น 5 ระดับ คือ การมีบรรยากาศเชิงจริ ยธรรมใน
การทํางานอยู่ในระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํา ระดับตํามาก
ฐิ ติ ม า วัฒ นโสภาศิ ริ (2548) ศึก ษา ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งจริ ย ธรรมธุร กิ จ
บุคลิกภาพแมคคีอาเวลเลียน ค่านิยมในการทํางานกับความเครียดของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามเพือใช้ วดั จริยธรรมธุรกิจ ซึงแบบสอบถาม
ในส่วนนี ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงและพัฒนามาจากแบบสอบวัดของ ธีระศักด์ กําบรรณารักษ์ และเทพฤทธิ
วิชญศิริ (2545) แบบสอบถามมีจํานวน 40 ข้ อ แบ่งองค์ป ระกอบออกเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านความ
ซือสัตย์ (Honesty) จํานวน 10 ข้ อ ด้ านความยุติธรรม (Justice) จํานวน 10 ข้ อ ด้ านคํานึงถึงประโยชน์
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ส่วนรวม (Public benefits in mind) จํานวน 10 ข้ อ และด้ านสร้ างความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน (Good
community relationship) จํานวน 10 ข้ อ
นอกจากนี นักวิจัยอีกกลุ่มหนึงสร้ างเครื องมือวัดจากแนวคิด ของออลซัน (Olson.
1998) เช่น อัครสรา สถาพรวจนา (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศเชิงจริ ยธรรมในงาน
กั บ ความสุ ข ในการทํ า งานของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามบรรยากาศเชิงจริ ยธรรมในงาน สร้ างขึนเองตามแนวคิดของ
ออลซัน (Olson. 1998) ซึงจําแนกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผู้ร่วมงาน ด้ านผู้ป่วย ด้ านผู้บังคับบัญชา
ด้ านองค์การ และด้ านแพทย์ ประกอบด้ วยคําถามเชิ งบวกทังหมด จํ านวน 25 ข้ อ ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดย
การแปลผลคะแนนบรรยากาศเชิงจริยธรรมในงานของพยาบาล รายด้ านและโดยรวม แบ่งเป็ น 5 ระดับ
คือ การมีบรรยากาศเชิงจริ ยธรรมในการทํ างานอยู่ในระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตํา
ระดับตํามาก
สรุปได้ ว่า ในงานวิจยั นีสร้ างแบบวัดการรับรู้บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม โดยพัฒนา
จากแบบวัดจาก ประภาพร นิ ก รเพสย์ (2546) ทีนํ าแนวคิด ของวิกเตอร์ และคูลแลนด์ (Victor; &
Cullen. 1988) มาเป็ นกรอบการศึกษา ชือเครืองมือวัด คือ “บรรยากาศในทีทํางาน” โครงสร้ างคําถาม
แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรมด้ านความเอืออาทรต่อบุคคล ด้ านกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านกฎระเบียบข้ อบังคับ ด้ านการยึดมันผลประโยชน์ขององค์การ และ ด้ าน
จริยธรรมอิสระของบุคคล โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 4 ข้ อ รวม 20 ข้ อ และปรับข้ อ
คําถามให้ เข้ ากับ กลุ่มตัวอย่างของการศึก ษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ จริงทีสุด จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบจริ ง
ทีสุดจะได้ 5 คะแนน จริงจะได้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3 คะแนน ไม่จริ งจะได้ 2 คะแนน และไม่จริ ง
เลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
2.4.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวิจยั เกียวกับการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม
เกิดขึนในต่างประเทศก่อน แล้ วจึงขยายแนวคิดมายังงานวิจยั ของคนไทย โดยงานวิจยั แม่แบบเป็ นงาน
ของวิกเตอร์ และคูลแลนด์ (Victor; & Cullen. 1987) และงานของสมิธ และคีย์ออน (Smith; & Keon.
1997) ซึงส่งอิทธิพลต่องานวิจยั อืนๆ ทังในต่างประเทศและในประเทศ ดังนี
วิกเตอร์ และคูลแลนด์ (Victor; & Cullen. 1987) ได้ ทําการศึกษาการรับรู้บรรยากาศ
เชิงจริยธรรมในการทํางานในกลุม่ ตัวอย่างทีศึกษาในมหาวิทยาลัย Midwestern 4 กลุ่ม จํานวน 146 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ อาจารย์และกลุม่ ผู้จดั การบริษัทขนส่งมีการรับรู้ บรรยากาศเชิงจริ ยธรรมมิติความ
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เอืออาทรต่อบุคลคลอืนและมิติการยึดมันผลประโยชน์องค์การอยู่ในระดับสูง กลุ่มอาจารย์มีการรับรู้
บรรยากาศมิติหลักจริ ยธรรมส่วนบุคคลอยู่ในระดับสูง กลุ่มอาจารย์ กลุ่มผู้จัดการบริ ษัทขนส่ง กลุ่ม
ผู้บริหารบริษัทธุรกิจและกลุม่ ทหาร มีการรับรู้บรรยากาศมิติด้านกฎระเบียบข้ อบังคับอยู่ในระดับสูง แต่
กลุม่ อาจารย์และกลุม่ ทหาร มีการรับรู้บรรยากาศมิติด้านประสิทธิภาพ และมิติวิชาชีพนิยม อยู่ในระดับตํา
สมิธ และคีย์ออน (Smith; & Keon. 1997) ศึกษาบรรยากาศเชิงจริ ยธรรมกับการ
พัฒนาบุคลากรในการหมุนเวียนงานขององค์การ ตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึ กงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักศึกษาฝึ กงานในโครงการ MBA และนักศึกษาระดับอนุปริ ญญา จํานวน 98 คน ผลการวิจัยพบว่า
บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาบุคลากรในการหมุนเวียนงานขององค์การ
(r = .26) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ยึดมันผูกพันต่อองค์การ(r = .58) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 มิติด้านความเอืออาทรต่อบุคคล
อืน และมิติด้านการยึดมันผลประโยชน์องค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน (r =
.48 ที p <.01 และ r = .62 ที p <.01 ตามลําดับ) และการรับรู้บรรยากาศเชิงจริ ยธรรมมิติด้านการยึดมัน
ผลประโยชน์ องค์การและหลักจริ ยธรรมส่วนบุคคล อยู่ในระดับสูง ส่วนความเอืออาทรต่อบุคคลอืน
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎระเบียบข้ อบังคับ อยู่ในระดับปานกลาง
งานวิจัย ทีศึก ษาอิท ธิพลของการรับรู้ บรรยากาศเชิ งจริ ย ธรรมกับ พฤติก รรมการ
ทํางานของผู้บริหารโดยตรงไม่ปรากฎชัด ทังนี ปรากฎงานทีใกล้ เคียงคือ คุณภาพชีวิตในการทํางาน
เช่น อาร์มสตรอง, คูซูมา และสวีนี (Armstrong; Kusuma; & Sweeney. 1999) ได้ ศึกษาอิทธิพลของ
บรรยากาศเชิงจริยธรรมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้ าหน้ าทีในมหาวิทยาลัยวิกตอเรี ย ประเทศ
ออสเตรเลียโดยสํารวจเจ้ าหน้ าทีด้ านวิชาการ 548 คน และเจ้ าหน้ าทีด้ านอืนทีไม่ใช่นักวิชาการ 630
คน โดยใช้ แนวคิดบรรยากาศเชิงจริ ยธรรม ของวิกเตอร์ และคูลแลนด์ (Victor; & Cullen. 1987) และ
ใช้ แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานของโจเซฟ และเดสช์แพนด์ (Joseph; & Deshpande. 1996) พบว่า
บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ประภาพร
นิกรเพสย์ (2546) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปั จจัยส่วนบุคคลบรรยากาศเชิงจริ ยธรรมในกลุ่ม
การพยาบาล การมีสว่ นร่วมในงานของบุคลากรกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลทัวไป เขตภาคกลาง พบว่า ตัวแปรทีสามารถร่วมพยากรณ์คณ
ุ ภาพชีวิตการทํางาน ได้ แก่
บรรยากาศเชิงจริ ยธรรมในกลุ่มการพยาบาล และการมีส่วนร่ วมในงานของบุคลากร ในลักษณะที
ใกล้ เคียง อรอุมา เจริ ญสุข (2553) วิจัยเรื องการตรวจสอบโมเดลอิทธิ พลของตัวแปรกํากับ ทีมีการ
ส่งผ่านของพฤติกรรมจริ ยธรรมของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศเชิง
จริยธรรมมีอิทธิพลต่อทัศคติตอ่ พฤติกรรมจริยธรรม และพฤติกรรมจริยธรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01
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สรุปได้ ว่า งานวิจยั ทีเกียวข้ องและงานวิจยั ทีใกล้ เคียงแสดงให้ เห็นว่าการรับรู้
บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานในทางบวก
2.5 แนวคิดการมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย (participation in policy)
2.5.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วม
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen; & Uphop 1977: 6) ให้ ความหมายของการมีสว่ นร่วม
ในทัศนะของการพัฒนาว่า การมีสว่ นร่วมจะต้ องประกอบด้ วยการมีส่วนเกียวข้ อง 4 ประการ ได้ แก่ มี
ส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิน ใจว่าจะทํ าอย่างไรและทําด้ วยวิธีอย่างไร มีส่วนร่ วมในการดําเนิ น
โครงการ มีส่วนร่วมในการแบ่งปั นผลประโยชน์อนั เกิดจากโครงการ/กิจกรรม และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
บราว และโมเบอร์ก (Brown; & Moberg. 1980: 483) ได้ กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่า
เป็ นกระบวนการซึงบุคคลตังแต่สองคนขึนไปมีอิทธิพลซึงกันและกันในการตัดสินใจทีจะส่งผลกระทบ
ต่อพวกเขาในอนาคต ซึงอาจจะถูกกําหนดขึนมาอย่างเป็ นทางการ หรื อได้ รับการสนับสนุนอย่างไม่
เป็ นทางการ
หวาง (Whang, อ้ างถึงใน ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ . 2540: 13) ให้ ความหมายของการมี
ส่วนร่วมว่า หมายถึง กระบวนการเข้ าไปดําเนินงานของบุคคลหรือกลุม่ เพือสะท้ อนถึงความสนใจของ
ตน หรือเพือให้ การสนับสนุนด้ านกําลังงาน หรือทรัพยากรต่อสถาบัน ระบบทีครอบคลุมการดําเนิน
ชีวิตของพวกเขา
สายสุรีย์ ปวุฒินนั ท์ (2541: 41) ได้ กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือ
จากบุคคลหรื อกลุ่มที เห็น พ้ องต้ องกัน ร่วมรับ ผิดชอบ หรื อเข้ าร่ วมทํ ากิจ กรรมทีเป็ นประโยชน์ ต่อ
องค์การ โดยการร่วมวางแผน คิดแก้ ไข ปฏิบตั ิ ติดตามผล และร่วมรักษามาตรฐานทีกลุ่มกําหนดขึน
ทังนีเพือให้ เกิดการพัฒนาต่อองค์การ และเพือบรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้
สมบูรณ์ อําพนพนารัตน์ (2542: 16) ได้ ให้ ความหมายว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง
แนวทางทีเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนในพืนทีนันๆ สามารถเข้ ามีส่วนร่วมเกียวข้ องในเรื องทีมีผลกระทบร่วมกัน
เพือให้ เกิดการเปลียนแปลงตามทีต้ องการโดยมีการจัดการ การควบคุมการใช้ และกระจายทรัพยากร ซึง
เป็ นส่วนหนึงของปั จจัยการผลิต เพือประโยชน์ตอ่ การดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป็ น
รปแบ
ู บและกระบวนการมีส่วนร่ วม
ไบแยท และไวท์ (Bryant; & White. 1982: 206) แบ่งกรณีการมีสว่ นร่วมออกเป็ น 3
ประเภท คือ
1) การมีส่วนร่วมในแนวนอน (Horizontal From of Participation) เป็ นการมีส่วน
ร่วมแบบดังเดิมทีกําหนดโดยการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง หรือพฤติกรรมทางการเมือง การมี
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ส่วนร่ วมแบบนี ประชาชนจะเข้ ามีส่วนร่วมในความพยายามที จะเข้ ามามีอิท ธิพลต่อการตัดสิน ใจ
นโยบายต่างๆ
2) การมีสว่ นร่วมในแนวตัง (Vertical From of Participation) เกิดต่อจากแบบที 1
การมีสว่ นร่วมในแนวตังเป็ นการทีประชาชนมีความสัมพันธ์ในเรื องต่างๆ กับผู้นําหรื อเจ้ าหน้ าที เพือ
ได้ รับผลประโยชน์จากกันและกัน
3) การมีสว่ นร่วมในกระบวนการ (Participation in Administrative Process) เป็ น
การมีส่ว นร่ ว มที เป็ นทังในแนวนอนและแนวตัง อาจเป็ นระบบของกิ จ กรรมที กลุ่ม ผลประโยชน์
กําหนดการตัดสินใจในการบริหาร หรือการแลกเปลียนอย่างใดอย่างหนึง
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen; & Uphop. 1980: 219-222) ได้ แบ่งขันตอนการมีสว่ น
ร่วมออกเป็ น 4 ขันตอน ซึงสอดคล้ องกับ สุเมธ ทรายแก้ ว (2536: 15-16) คือ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประการแรกทีสุดทีจะต้ อง
กระทํ า คือ การกํ าหนดความต้ องการและจัดลําดับ ความสําคัญ ต่อ จากนันก็เ ลือ กนโยบายและ
ประชากรที เกี ยวข้ อง การตัดสิน ใจในช่วงเริ มต้ น การตัดสิน ใจในช่วงดําเนิ น การวางแผนและการ
ตัดสินใจในช่วงการปฏิบตั ิตามแผนทีวางไว้
2) การมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้ วยการสนับสนุน
ด้ า นทรั พยากร การบริ ห าร และการประสานความร่ ว มมื อ ในส่ว นที เป็ นองค์ป ระกอบของการ
ดําเนินงานโครงการนันจะได้ คําถามทีว่า ใครจะทําประโยชน์ให้ แก่โครงการได้ บ้าง และจะทําประโยชน์
ได้ โดยวิธีใ ด เช่น การช่วยเหลือด้ านทรัพยากร การบริ ห ารงานและประสานงานและการขอความ
ช่วยเหลือ เป็ นต้ น
3) การมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนทีเกียวข้ องกับผลประโยชน์นัน
นอกจากความสําคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพแล้ ว ยังจะต้ องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุม่ ด้ วย ผลประโยชน์ของโครงการนีรวมถึงผลประโยชน์ในทางบวกและผล
ทีเกิดขึนในทางลบทีเป็ นผลเสียของโครงการ ซึงจะเป็ นประโยชน์และเป็ นโทษต่อบุคคลและสังคมด้ วย
4) การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล(Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
นัน สิงสําคัญทีจะต้ องสังเกตก็คือความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง
(Expectation) ซึงจะมีอทิ ธิพลสามารถแปรเปลียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุม่ ต่างๆ ได้
สรุปได้ ว่า การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย หมายถึง พฤติกรรมการเข้ าไปมี
อิทธิพลต่อดําเนินงานในขันตอนการตัดสินใจ ซึงเกียวข้ องกับการเลือกนโยบาย และการตัดสินใจ
ในช่วงเริมต้ นของการปฏิบตั ิงาน ซึงเป็ นการมีสว่ นร่วมในขันตอนแรกในการปฏิบตั ิงานตามแนวคิดของ
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen; & Uphop. 1980: 219-222) ทังนี เมือพิจารณาประกอบกับภาระความ
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รับผิดชอบของผู้บริหารในระดับหัวหน้ าภาควิชาแล้ ว สรุปได้ ว่า การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
ของหัวหน้ าภาควิชา หมายถึง พฤติกรรมการเข้ าไปมีอิทธิพลต่อดําเนินงานในขันตอนการตัดสินใจ ซึง
เกียวข้ องกับการเลือกนโยบาย และการตัดสินใจในช่วงเริ มต้ นของการปฏิบัติงาน ทีเกียวข้ องกับงาน
ด้ านการปกครองภาควิช า การจัดการเรี ยนการสอน การจัดการงานด้ านบุคลากร การส่งเสริ มการ
พัฒนา การทํางานกับนักศึกษาและเรืองทีเกียวข้ องกับนักศึกษา การเป็ นตัวแทนภาควิชาของสถาบัน
การให้ บริการในฐานะผู้ประสานงานกับกลุม่ ภายนอก การจัดการเรืองงบประมาณและทรัพยากร และ
การควบคุมดูแลงานธุรการของภาควิชา
2.5.2 การวัด
พรเทพ ทัศ นสุว รรณ (2553) ศึก ษาเรื อง “การศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
พฤติก รรมผู้นําของผู้บริ หารกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย อําเภอในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา” โดยใช้ แบบสอบถาม
เกียวกับ การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รูปแบบของคําถามเป็ นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จํานวน 42 ข้ อ ประยุก ต์ตามแนวทางของลิเคิร์ต และได้ กําหนดค่าของคะแนนของช่วง
นําหนัก เป็ น 5 ระดับ คือ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง
ระดับน้ อย และระดับน้ อยทีสุด/ไม่มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ
กุลวีณ์ วุฒิก ร (2546) ศึก ษาเรื อง “การมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารระดับต้ นต่อการ
บริ ห ารงานสวัส ดิ ก ารสัง คมกรณี ศึก ษา สํ า นัก งานส่ง เสริ ม สวัส ดิ ภ าพและพิ ทัก ษ์ เ ด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สงู อายุ” โดยใช้ แบบสอบถามข้ อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วม และความ
ต้ องการมีสว่ นร่วมของผู้บริหารระดับต้ นต่อการบริหารงานสวัสดิการสังคม ลักษณะคําถามเป็ นคําถาม
ปลายปิ ด ประกอบด้ วยการบริหารงานสวัสดิการสังคม 4 ด้ าน ดังนี คือ การค้ นหาปั ญหาและสาเหตุ
การวางแผนดําเนินกิจกรรม การลงทุนและปฏิบตั ิงาน การติดตามและประเมินผล จํานวนอย่างละ 5
ข้ อเท่ากัน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นการประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert’s Scale) โดยแบ่งเป็ น 5
ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยทีสุด
สรุ ป ได้ ว่ า งานวิ จัย ส่ว นใหญ่ ส ร้ างเครื องมื อวัด การมี ส่วนร่ วมในการกํ าหนด
นโยบายขึนเอง เนืองจากองค์กรต่างมีบริบททีแตกต่างกัน และแนวคิดการมีสว่ นร่วมไม่ได้ กล่าวถึงการ
มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายโดยตรง ในงานวิจยั นี ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดการมีสว่ นร่วมในการกําหนด
นโยบายขึนเอง โดยใช้ กรอบแนวคิดของ โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen; & Uphop. 1980: 219-222) ชือ
เครืองมือวัด คือ “การกําหนดนโยบาย” ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 15 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิเป็ นประจํา บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย
สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบปฏิบตั ิเป็ นประจําจะได้ 5 คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครัง
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จะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้ 2 คะแนน และไม่เคยเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะ
ได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
2.5.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้ อง พบว่า โดยภาพรวมของการบริ หารงานแบบมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการทํางาน ไม่ว่าจะเป็ นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
หรือการกําหนดนโยบาย การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิการ การมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์ และการมีสว่ น
ร่วมในการประเมินผล เช่น งานวิจยั เรืองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ ว (สุดา
บุญ เถื อน. 2549) พบว่า พฤติก รรมการบริ หารของผู้บริ ห ารสถานศึก ษา สังกัดสํานัก งานเขตพื นที
สถานศึกษาสระแก้ วมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<.05) สอดคล้ องกับงานวิจยั เรือง การมีสว่ นร่วมของผู้บริ หารระดับต้ นต่อการบริ หารงานสวัสดิการ
สังคมกรณี ศึกษา สํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิ ทักษ์ เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิ การ และ
ผู้สงู อายุ (กุลวีณ์ วุฒิกร. 2546)
นอกจากนี งานวิ จัย ยังพบว่า การบริ ห ารแบบมี ส่ว นร่ ว มของหัว หน้ างานยัง มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทํางานของผู้ปฏิบัติงานด้ วย ปรากฏในงานวิจัยเรื อง ความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมของหัวหน้ าหอผู้ป่วยกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการหน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
(ภัทรา เผือกพันธ์. 2545) พบว่า การบริ หารงานแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้ าหอผู้ป่วย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .05
สรุปได้ ว่า งานวิจยั ทีเกียวข้ องและงานวิจยั ทีใกล้ เคียงแสดงให้ เห็นว่าการมีสว่ น
ร่วมในการกําหนดนโยบายของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานในทางบวก นอกจากนี การมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของผู้บริหารมีผลเชิงบวกกับการปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบตั งิ านด้ วย

ส่ วนที 2 ตัวแปรในการศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่ อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซี
เอสอาร์ ในระดับผ้ ูปฏิบัตงิ าน
ตัวแปรในการศึก ษาปั จจัย ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการทํ างานตามแนวคิดซี เ อสอาร์ ใ นระดับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย ปั จจัยภายใน คือ การใช้ เหตุผลเชิงจริยธรรม ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซี
เอสอาร์ บุคลิก ภาพ ส่วนปั จ จัย ภายนอก คือ การรับ รู้ ความยุติธรรมในองค์ก าร และการรับ รู้ การ
สนับสนุนทางสังคม ดังนี
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2.6 แนวคิดความร้ ู ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ (knowledge and understanding of CSR)
2.6.1 ความหมายของความร้ ูความเข้าใจ
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ วา่ “ความร้ ู” หมายถึง ความสามารถของสมอง
ในอันทีจะทรงไว้ ซึงเรืองราวต่างๆ ทีบุคคลได้ รับเข้ าไว้ ในสมอง การวัดว่าบุคคลมีความสามารถในการ
จําเรืองราวต่างๆ ได้ มากน้ อยเพียงใดนัน วัดได้ จากความสามารถในการระลึกออกของบุคคลนัน
(บุญชม ศรีสะอาด. 2537: 20) ทังนี ความรู้ เป็ นเพียงพฤติกรรมขันต้ น ซึงผู้เรียนเพียงแต่จําได้ อาจจะ
โดยการฝึ กหรือโดยการมองเห็น ความรู้ขนนี
ั ได้ แก่ ความรู้เกียวกับคําจํากัดความ ทฤษฎี ข้ อเท็จจริง
กฎโครงสร้ าง และวิธีการแก้ ปัญหา (ประภาเพ็ญ สุวรรณ. 2530: 10)
ส่วน “ความเข้าใจ” หมายถึง ความสามารถในการขยายความรู้ความจําให้ ไกล
ออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล สามารถดัดแปลงปรับปรุงเพือให้ สามารถจับใจความ สรุปความ
หรือเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของข้ อเท็จจริงต่างๆ ได้ (Bloom; & others. 1956:
271; ไพศาล หวังพานิช. 2526: 105) ทังนี บลูม และคณะ ได้ แบ่ง “ความเข้ าใจ” เป็ น 3 ขันทีสําคัญ
คือ ขันการแปลความหมายของสัญลักษณ์ตามหลักวิชาการนันๆ ขันการตีความโดยแปลความหมาย
ทังหมดมารวมกัน และขันสรุปหรือขยายความนันใหม่ (Bloom; & others. 1956: 271)
จากความหมายข้ างต้ นสรุปได้ วา่ “ความรู้ความเข้ าใจ” (knowledge understanding)
หมายถึง การสะสมประสบการณ์ ความทรงจํา ข้ อมูลต่างๆ และสามารถนําออกมาใช้ ในการอธิบาย
และแปลความหมายเหล่านันได้ ซึงเราสามารถวัดความรู้ความเข้ าใจได้จากการระลึกถึง
โครงสร้ างของความร้ ู ความเข้ าใจ
บลูม และคณะ (Bloom; & others. 1956) แบ่งพฤติกรรมโครงสร้ างความรู้ออกเป็ น
6 ขันตอน โดยเรียงจากขันง่ายไปหาขันยาก สรุปได้ ดงั นี
ขันที 1 ความรู้ ความจํา (knowledge) หมายถึง การระลึกได้ ความรู้นนสามารถยก
ั
มากล่าวอ้ างอิงเพือสนับสนุนในสิงทีตนต้ องการทําความเข้ าใจกระจ่างขึน
ขันที 2 ความเข้ าใจ (comprehension) หมายถึง สามารถอธิบายชีแจง โดยการ
แปลความ ตีความ สรุปความ พยากรณ์ ยกตัวอย่างประกอบได้
ขันที 3 การนําไปใช้ (application) หมายถึง สามารถนําความรู้ไปใช้ ในสถานการณ์
หรือนําเอากฎ สูตร หลักการมาใช้ ในการแก้ ปัญหา
ขันที 4 การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง สามารถแยกแยะให้ เห็นส่วนประกอบ
จําแนกประเภท หาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยของสิงของตังแต่สองสิงขึนไป
ขันที 5 การสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึง สามารถนําเอาส่วนย่อยๆ มาประกอบ
เห็นสิงใหม่ เรียบเรียงเรืองราว ออกแบบการทดลอง การเรียนรู้ระดับนีเน้ นความสร้ างสรรค์
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ขันที 6 การประเมินผล (evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีความ
ประมาณ จัดกลุม่ วิจารณ์โดยใช้ สถิตเิ ป็ นเครืองสนับสนุนว่าดี ปานกลาง เลว
จากโครงสร้ างความรู้ของ Bloom จะเห็นได้ วา่ ความจํานันเป็ นความรู้พืนฐาน ถ้ าไม่
มีความจําแล้ วจะเกิดความเข้ าใจไม่ได้ ในทํานองเดียวกันการนําไปใช้ จะเกิดไม่ได้ ถ้ าไม่มีความเข้ าใจ
เป็ นเช่นนีเรือยไปทุกขัน จากขัน 2 ขึนไปถึงขัน 6 ซึงเป็ นขันสุดท้ าย
ความร้ ูความเข้าใจเกียวกับซีเอสอาร์
จากความหมายของคําว่า “ความรู้ความเข้ าใจ” และแนวคิดทีเกียวข้ องกับ “ซีเอส
อาร์” ในงานวิจยั นี “ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์” จึงหมายถึง การสะสมประสบการณ์ ความ
ทรงจํา สามารถนําออกมาใช้ ในการอธิบาย และแปลความหมาย ในข้ อมูลต่างๆ เกียวกับซีเอสอาร์
ได้ แก่ ความเป็ นมาของแนวคิดซี เอสอาร์ ความหมายของซีเอสอาร์ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมใน 4 ด้ าน คือ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ, ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย, ความรับผิดชอบ
ด้ านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม
สรุ ป ได้ ว่า ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับ ซีเอสอาร์ หมายถึง คะแนนของบุคคลที
สามารถอธิบาย และแปลความหมาย ในข้ อมูลต่างๆ เกียวกับซีเอสอาร์ ได้ แก่ ความเป็ นมาของแนวคิด
ซีเอสอาร์ ความหมายของซีเอสอาร์ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในซีเอสอาร์ และองค์ประกอบพืนฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้ าน คือ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิ จ , ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย,
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม
2.6.2 การวัด
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุ ปได้ ว่า เครื องมือวัดความรู้ความเข้ าใจส่วนใหญ่
สร้ างขึนเป็ นแบบวัดสองตัวเลือก คือ “ถูก ผิด” หรือ “ใช่ ไม่ใช่” เพือวัดความรู้ความเข้ าใจในเรื องต่างๆ
ซึงเนื อหาของสิงที วัดพัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีของแต่ละเรื องไป เช่น สุภาภรณ์ จัน ทร์ พัฒนะ
(2546) ศึกษาความรู้ความเข้ าใจของข้ าราชการทีมีต่อระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน โดยใช้
แบบสอบถามในการวัดเกียวกับ ความรู้ความเข้ าใจของข้ าราชการในส่วนราชการ 4 แห่ง ลัก ษณะ
คําถามเป็ นแบบให้ เ ลือกตอบ ใช่ ไม่ใ ช่ ลัก ษณะคํา ถามมีทังเชิ งบวก และเชิ งลบ จํ า นวน 62 ข้ อ
เช่นเดียวกับ พัทธ์ธีรา อิมพรรณไชย (2550) ศึกษาการศึกษาความรู้ความเข้ าใจในบทบาทและอํานาจ
หน้ าทีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวัดพิจิตร โดยใช้ แบบสอบถามในการวัดความรู้ความ
เข้ าใจในบทบาทและอํานาจหน้ าที ซึงวัดความรู้ความเข้ าใจจากนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล ใน
ด้ านการบริหารงานตามภารกิจ ด้ านการบริหารบุคคล และด้ านการบริ หารงบประมาณ มีทังหมด 50
ข้ อ เป็ นการวัดแบบให้ เลือกตอบประกอบด้ วยข้ อความและมาตรส่วนประมาณค่า 2 ระดับ ให้ ผ้ ตู อบ
เลือกเพียงคําตอบเดียว จาก “ ใช่” และ “ไม่ใช่” ในทางเดียวกัน ทองใส เทศนุ้ย (2550) ศึกษาความรู้
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ความเข้ าใจเกียวกับอํานาจหน้ าทีและการดําเนินงานพัฒนาตําบลขององค์การบริ หารส่วนตําบลใน
อําเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ แบบสอบถามโดยเป็ นแบบทดสอบ ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับ
อํานาจหน้ าทีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในการพัฒนาตําบล ศศิวิมล นําผล (2551) ศึกษาระดับ
ความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าทีสมาชิ กอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแหย่ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ แบบสอบถามในการวัดความรู้
ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที ของอาสาสมัครป้ องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) มีจํ านวน 30 ข้ อ
งานวิจยั ทังสองงานหลังก็ใช้ แบบวัดถูกผิดเช่นกัน
นอกจากนี พิชญ์ สินี ทิพย์มณฑา (2551) ศึกษาความรู้ความเข้ าใจของพนักงาน
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ โดยใช้ แบบสอบถามข้ อมูลที
เกี ยวกับ ความรู้ ความเข้ าใจในการดําเนิ น งานโครงการตามพระราชดําริ ในความรับ ผิดชอบของ
องค์ ก าร เพื อให้ ได้ ข้ อ มูล ที สมบูร ณ์ แ บบมากที สุด จึ ง ได้ นํ า ข้ อ มูล จากเอกสารที เกี ยวข้ อ งมาใช้
ประกอบการสร้ างแบบสอบถาม ในการวิจัยครังนี ใช้ การวัดความรู้ความเข้ าใจแบบปรนัย คือ แบบ
ถูกผิด โดยให้ คะแนน 1 คะแนนสําหรับคําถามทีตอบได้ ถกู ต้ อง และ 0 คะแนนสําหรับคําถามทีตอบผิด
โดยเป็ นการวัดความจําและความคิด ในการวัดความรู้ความเข้ าใจของพนักงานองค์การ และใช้ เกณฑ์
นิยมของบุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ (2540: 280) มาประยุกต์การแบ่งเกณฑ์การวัดระดับความรู้
อย่างไรก็ดี จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีงานวิจัยทีไม่ได้ สร้ างแบบวัดความรู้
ความเข้ าใจเป็ นสองตัวเลือกถูกผิด เช่น วัชรา ไอยราคม (2543) ศึกษา ความรู้ความเข้ าใจในบทบาท
หน้ าทีของผู้นําองค์การบริหารส่วนตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดย
ใช้ แบบสอบถามในการวัดความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าทีของผู้นําองค์การบริ หารส่วนตําบล โดย
กํ า หนดให้ ผู้ตอบแบบสอบถามเลือ กตอบเพี ย งข้ อเดี ย ว ซึงไม่มี คํา ตอบที ถูก หรื อ ผิด แต่อ ย่ างใด
เนืองจากเป็ นคําถามทีต้ องการทราบถึงการเข้ าร่วมการทํากิจกรรมของผู้นําองค์การบริ หารส่วนตําบล
ซึงเป็ นคําถามที นํามาใช้ เพิมเติมเพือส่งเสริ มสนับสนุนความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าทีของผู้นํา
องค์การบริ หารส่วนตําบล และงานวิจัยของ ปาริ ฉัตร ตังพันธ์ประเสริ ฐ (2550) ศึกษา ความรู้ความ
เข้ าใจเกียวกับองค์การกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน: กรณีศกึ ษา พนักงานของบริ ษัท เธียรสุรัตน์
จํากัด โดยสร้ างแบบสอบถามวัดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับองค์การแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ชุด
สําหรับพนักงานระดับ ปฏิบัติการ และสําหรับหัวหน้ างานของพนักงาน โดยมีแบบสอบถามซึงเป็ น
แบบสอบถามทีผู้วิจัยพัฒนาขึน มีลกั ษณะเป็ นข้ อคําถามจํานวน 24 ข้ อ ซึงตรวจให้ คะแนนข้ อละ 1
คะแนน ดังนัน คะแนนเต็ม 24 คะแนน และผู้วิจยั ได้ แบ่งเกณฑ์การวิเคราะห์ คะแนนเป็ น 3 ระดับ ด้ วย
วิธีการวิเคราะห์การหาความกว้ างของชัน
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ งานวิจยั ทีศึกษาความรู้ความเข้ าใจ
ในเรืองใดเรืองหนึงส่วนใหญ่แล้ วจะสร้ างแบบวัดเป็ นตัวเลือกถูกและผิด ซึงงานวิจัยทีไม่ได้ สร้ างแบบ
วัดในลักษณะดังกล่าวจะเป็ นการวัดตัวแปรอืนเพือประกอบการศึกษาความรู้ความเข้ าใจอีกชันหนึง
ดังนัน ในงานวิจยั นีจึงสร้ างแบบวัดความรู้ความเข้ าใจเป็ นตัวเลือกถูกผิดแบบสองตัวเลือก
สรุ ป ได้ ว่า เครื องมือวัดความรู้ความเข้ าใจส่วนใหญ่ สร้ างขึนเป็ นแบบวัดสอง
ตัวเลือก คือ “ถูก ผิด” หรื อ “ใช่ ไม่ใช่” เพือวัดความรู้ความเข้ าใจในเรื องต่างๆ ซึงเนือหาของสิงทีวัด
พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีของแต่ละเรืองแตกต่างกันออกไป ในงานวิจยั นี ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดความรู้
ความเข้ าใจเกี ยวกับ ซี เ อสอาร์ ขึนเอง ชื อเครื องมือวัด คือ “ความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับ ซี เ อสอาร์ ”
ประกอบด้ วยข้ อคําถามทังหมด 15 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดสองตัวเลือก คือ ถูก และผิด สําหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ทีตอบถูกจะได้ 1 คะแนน และตอบผิดจะได้ 0 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะ
ได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
2.6.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาความรู้ความเข้าใจในฐานะที
เป็ นตัวแปรตาม โดยหาตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ อย่างไรก็ดี ปรากฎงานวิจยั ที
แสดงให้ เห็ น ว่า ความรู้ ความเข้ าใจมี อิท ธิ พลต่อ พฤติ ก รรมการทํ างานเช่ น กัน คื อ งานวิ จัย เรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้ าใจกับพฤติกรรมการวัดและประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง
ของครูระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร (สังค์วอน พูลสวัสดิ. 2551)
พบว่า ความรู้ความเข้ าใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานของครูในเรืองการวัดและการ
ประเมินผลการเรี ยนตามสภาพจริ ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 โดยมีความสัมประสิท ธิ
สหสัมพันธ์ .341 งานวิจยั เรืองความรู้ความเข้ าใจเกียวกับองค์การกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน:
กรณีศกึ ษา พนักงานของ บริษัทเธียรสุรัตน์ จํากัด (ปาริฉตั ร ตังพันธ์ประเสริฐ. 2550) พบว่าความรู้ความ
เข้ าใจมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กร เช่นเดียวกับงานวิจยั เรื องความรู้ความเข้ าใจ
และพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อน (อุดม สายะพันธุ.์
2551) พบว่าความรู้ความเข้ าใจมีอิทธิพลต่อการลดพฤติกรรมสร้ างปั ญหาโลกร้ อน
สรุปได้ ว่า งานวิจยั ทีเกียวข้ องและงานวิจยั ทีใกล้ เคียงแสดงให้ เห็นว่าความรู้ความ
เข้ าใจมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานในทางบวก
2.7 แนวคิดบุคลิกภาพ (personality)
2.7.1 ความหมายของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพมีความหมายตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า Personality มีรากศัพท์มาจาก
ภาษากรีกว่า Persona ซึงแปลว่า หน้ ากากทีตัวละครในละครสมัยโบราณสวมใส่ขณะแสดงละครเพือ
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บอกบุคลิกภาพลักษณะของตัวละครทีแสดงอยู่ (Engler. 1999: 2) มีนกั จิตวิทยา และนักวิชาการหลาย
คนได้ ให้ คําจํากัดความของบุคลิกภาพไว้ มากมาย ซึงมีความแตกต่างกันตามความเชือพืนฐานของแต่
ละคน ผู้วิจยั ได้ รวบรวมทัศนะเกียวกับบุคลิกภาพน่าสนใจ ไว้ ดงั นี
อัลพอร์ ต (Allport. 1961: 28) ให้ ความหมายของบุคลิกภาพว่า บุคลิกภาพเป็ นการ
เคลือนไหวภายในตัวบุคคลอย่างเป็ นระบบมีทังด้ านร่างกาย และจิ ตใจจะเป็ นตัวกํ าหนดพฤติกรรม
คุณลักษณะประจําตัว และความคิดของแต่ละบุคคล
แคทเทลล์ (Cattell. 1950: 2) กล่าวว่าบุคลิกภาพคือ แนวคิดทีสามารถทําให้ เรา
ทํานายพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
ไอแซงค์ (Eysenck. 1970: 2) กล่าวว่าบุคลิกภาพคือ องค์ประกอบร่วมทีค่อนข้ าง
ถาวรของลักษณะนิสยั อารมณ์ ความเฉลียวฉลาด ลักษณะทางร่างกาย ซึงเมือรวมๆ กันแล้ วจะเป็ น
ตัวกําหนดวิธีการปรับตัวต่อสิงแวดล้ อมทีเป็ นลักษณะเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
ซิมบาร์ โด, จอห์นสัน และแมคเคน (Zimbardo; Johnson; & McCann. 2009: 430)
อธิบายว่า บุคลิกภาพ คือ ผลรวมของคุณลักษณะเชิงจิตวิทยาของแต่ละบุคคล ซึงมีผลต่อการแสดงออก
ในรูปแบบพฤติกรรมทีหลากหลายของบุคคลนัน ตามสถานการณ์และเวลาทีแตกต่างกัน
บุทซิน, โบเวอร์, ครอคเกอร์ และฮอลล์ (Bootzin; Bower; Crocker; & Hall. 1991:
502) ให้ ความหมายว่า บุคลิกภาพเป็ นลัก ษณะนิ สยั และรูปแบบของความคิด ความรู้สึก และการ
ประพฤติปฏิบตั ิของบุคคลแต่ละคน
ฮัฟแมน (Huffman. 2007: 459) ให้ ความหมายบุคลิกภาพว่า เป็ นลักษณะเฉพาะ
ของความคิด, ความรู้สกึ และการกระทํา ซึงมีรูปแบบค่อนข้ างจะคงที
ซานิ , แชนด์เลอร์ , โคเก็ต และเลา (Shani; Chandler; Coget; & Lau. 2009: 80)
ให้ คําจํากัดความของบุคลิกภาพไว้ วา่ เป็ นกลุม่ ของลักษณะ, นิสยั , และอารมณ์ ทีค่อนข้ างคงที ซึงเป็ น
รูปแบบเหล่านันสัมพันธ์กบั สิงทีรับช่วงมาและจากสังคม, วัฒนธรรม, และปั จจัยทางสิงแวดล้ อม
ความสําคัญของบุคลิกภาพ
จากความหมายทีกล่าวไว้ ข้างต้ น จะเห็นได้ วา่ บุคลิกภาพนันเป็ นปั จจัยทีสําคัญอีก
ปั จ จัย หนึงในการนํ าไปสู่ความเข้ าใจถึงพฤติก รรม ความต้ องการของบุคคล และบุคลิก ภาพยังมี
ความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ ทังในด้ านส่วนตัวและด้ านการงาน ผู้ทีมีบุคลิก ภาพดีจะส่งผลให้ ประสบ
ความสําเร็จในด้ านต่าง ๆ ของชีวิตเพราะเป็ นทีชืนชอบของผู้อืนจึงได้ รั บความร่วมมือมากขึน เมือมี
สัมพัน ธภาพที ดีกับ ผู้อืนก็ก่อให้ เ กิ ดความเชื อมันในตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อืนได้ อย่างมี
ความสุข (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ. 2545: 39)
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ดังนัน องค์กรจึงสามารถนําความรู้ด้านบุคลิกภาพของบุคคลมาประยุกต์ใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ในการบริ หารงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ได้ เช่น การคัดเลือกบุคลากรให้ เหมาะกับงานการ
เสริมสร้ างความเข้ าใจในบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้ วยกัน รวมถึงการคงไว้
หรือปรับเปลียนพฤติกรรมของบุคลากรทีองค์กรปรารถนาได้ ด้วย (สิริอร วิชชาวุธ. 2549: 47-48)
ทฤษฎีทีเกียวข้ องกับบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในทุกๆ ด้ าน ทังส่วนทีเป็ นภายนอกและ
ภายในลักษณะต่างๆ ของบุคลิกภาพไม่สามารถแยกออกจากกันได้ อย่างเด็ดขาด ซึงทุก ลักษณะมี
ความสัมพัน ธ์ ต่อกัน และมีผลกระทบต่อกัน เป็ นลูกโซ่ บุคลิ ก ภาพของบุคคลไม่ว่าด้ านใดสามารถ
เปลียนแปลงได้ ตลอดเวลา ขึนอยู่กบั การเรียนรู้และสิงแวดล้ อม บุคลิกภาพเป็ นเรืองทีมีความซับซ้ อน และ
ไม่สามารถเข้ าใจได้ ง่ายๆ จึงมีนกั วิชาการพยายามศึกษาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเพือนํามาใช้ อธิบาย
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยมีทฤษฎีเกียวกับบุคลิกภาพเกิดขึนมากมายนับตังแต่ช่วงปลายศตวรรษที
19 จนถึงปั จจุบนั (จิตติณี เกตุจมุ พล. 2554) โดยทฤษฎีทีเกียวข้ องกับบุคลิกภาพสามารถนํามาจัดเรี ยง
เป็ นกลุม่ ทฤษฎีได้ 5 กลุม่ ดังนี (นพมาศ อุ้งพระ ธีรเวคิน. 2546; ศรีเรือน แก้ งกังวาล. 2551)
1) ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) เป็ นทฤษฎีทีอธิบายประสบการณ์
ในอดีตว่ามีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมในปั จจุบันและอนาคตอย่างไร เน้ นบุคลิกภาพเชิงพัฒนา
อธิ บายพฤติกรรมไร้ เหตุผล ข้ อมูลส่วนใหญ่ ได้ จากบุคคลที มีปั ญหาทางอารมณ์ และบุคลิกภาพ ให้
ความสําคัญกับจิตใต้ สํานึก โครงสร้ างของบุคลิกภาพ ความหวาดกังวล กลไกป้องกันตัว สัมพันธภาพเชิง
สังคม และพันธุกรรม
นักจิตวิเคราะห์แนวนี ได้ แก่ Sigmund Freud และ Carl Jung ทีกล่าวถึงการสํารวจ
สภาพจิตของบุคคลโดยเน้ นระบบต่างๆ ทีมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันภายในบุคลิกภาพของมนุษย์ Alfred Adler
เสนอแนวคิดเกียวกับพัฒนาการของบุคลิกภาพว่าทุกคนมีปมด้ อย และพยายามเอาชนะปมด้ อยโดย
การเป็ นคนทีเหนือกว่า Karen Horney เสนอทฤษฎีเกียวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวและ
พัฒนาการความรู้สกึ แปลกแยก Erich Fromm กล่าวถึงทฤษฎีฟรอยด์ยุคใหม่ ซึงสนใจเรื องการเมือง
และเศรษฐกิจทีมีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ และ Erik Erikson ซึงเป็ นนักจิตวิทยาทีเน้ น Ego
2) ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive Theory) นักทฤษฎีในกลุ่มนีมีแนวความคิดว่า
มนุษย์ทําการตอบสนองต่อสิงเร้ า การวางเงือนไข และการให้ แรงเสริ มโดยผ่านความนึกคิด มนุษย์มี
กระบวนการสํานึกรู้ และพฤติกรรมใดๆ ทีบุคคลกระทําขึนเป็ นผลมาจากความรู้ ทัศนคติ ความคาดหวัง
และความเชือ เป็ นต้ น ศักยภาพทางสติปัญญาและสิงแวดล้ อมมีความสําคัญทีส่งผลในการหล่อหลอม
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล มนุษย์จะใช้ สติปัญญาในการปรับตัวให้ อยู่เหนืออิทธิพลของสิงแวดล้ อม
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และประสบการณ์ในอดีต นอกจากนี แนวคิดของกลุม่ นียังให้ ความสําคัญต่อกระบวนการทางสมองและ
ระบบประสาททีมีเหนือความรู้คิด ความจํา และพฤติกรรมอืนๆ ของมนุษย์อีกด้ วย
นักทฤษฎีทีมีความโดดเด่นคือ George Kelly เน้ นว่าพฤติกรรมใดๆ ของบุคคลมิได้
เกิ ดจากพัน ธุกรรมและสิงแวดล้ อมเท่านัน แต่เ กิ ดจากทัศนคติ ความคาดหวัง และความเชือ ซึงมี
อิทธิพลมากกว่า Albert Ellis มีหลักคิดว่ามนุษย์เ ปลียนแปลงได้ มนุษย์มีมิติของความคิด เหตุผล
อารมณ์ทีเกียวพันกัน จนยากทีจะแยกออกจากกันได้ อย่างเด็ดขาด นอกจากนี ยังเชือในศักยภาพใน
การใช้ เ หตุผลของมนุษ ย์ซึงสามารถเปลียนแปลงได้ และไม่ใ ห้ ความสําคัญ กับ ประสบการณ์ และ
สิงแวดล้ อมในวัยเด็กมากนัก
3) ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic/ Existential Theory) เป็ นทฤษฎีทีอธิบาย
บุคลิกภาพอย่างเป็ นองค์รวมของหน่วยต่าง ๆ ทีประกอบขึนเป็ นมนุษย์ เน้ นความเข้ าใจธรรมชาติของ
มนุษย์และเชือว่าบุคคลจะดีหรือเลวขึนอยู่กบั ปั จจัยทางสิงแวดล้ อมมากกว่าปั จจัยทางพันธุกรรม หรื อ
ระบบประสาท
นักทฤษฎีทีสําคัญ คือ Abraham Maslow เป็ นผู้วางรากฐานการบรรลุศกั ยภาพ
ของตัวตน (Self-Actualization) Carl Ransom Roger เชือว่าคนมีแรงจูงใจธรรมชาติในตัวและมี
แนวโน้ มที จะบรรลุศกั ยภาพ (Actualizing Tendency) ซึงแรงขับ ที กระตุ้น และควบคุมการบรรลุ
ศักยภาพทํ าให้ บุคคลสามารถรักษาและพัฒนาตนเองได้ และ Rollo May เน้ น ทีปั ญหาเพื อให้ ได้
คําตอบ และมองว่าจิตวิทยาเป็ นศาสตร์เกียวกับมนุษย์มากกว่าเป็ นวิทยาศาสตร์
4) ทฤษฎีสังคม-พฤติกรรมนิยม (Social–Behavioral Theory) เป็ นทฤษฎีทีไม่
ค่อยให้ ความเชือถือแรงจูงใจภายในตัวบุคคลว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนดลักษณะพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพ แต่ให้ ความสนใจกับสิงเร้ าภายนอกกับการเสริมแรง โดยเน้ นว่าบุคคลจะมีบุคลิกภาพเช่น
ไรขึนอยู่กับ การได้ รับ แรงเสริ มจากสังคมและสิงแวดล้ อมรอบตัวอย่างไร ทํ าให้ เ กิ ดการเรี ย นรู้ และ
เลียนแบบจากการสังเกตตัวแบบ
นักทฤษฎีทีสําคัญ คือ Skinner เสนอข้ อคิดและหลักการของวิธีการวิเคราะห์แบบ
OperantAnalysis ของบุคลิกภาพเกียวกับตัวเสริ มแรง การจัดจังหวะในการเสริ มแรงเพือสร้ างและ
ปรับพฤติกรรม Rotter สร้ างทฤษฎีเกียวกับบุคลิกภาพจากสมมติฐานว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่เกิดจาก
การเรียนรู้ ซึงเป็ นประสบการณ์ทีได้ จากคนอืน และ Albert Bandura เชือว่าพฤติกรรมเกิดขึนเพราะ
ตนเองและสิงแวดล้ อมอันมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างซับซ้ อน
5) ทฤษฎีลักษณะนิสัย (Trait Theory) หลักการเบืองต้ นของทฤษฎีลกั ษณะนิสยั
คือการจํ าแนกบุคคลตามแนวโน้ มลัก ษณะนิ สัย เช่น บุคคลที ชอบสนทนากับ บุคคลอืนมีแนวโน้ ม
ปรับตัวเข้ ากับบุคคลอืนได้ ง่าย
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นักทฤษฎีทีสําคัญ ได้ แก่ Gordon Allport ซึงให้ ความสําคัญต่อคุณค่าการมองและ
การเข้ าใจมนุษ ย์ ใ นภาพรวม การเคารพนับ ถื อความเป็ นเอกัต ตบุคคล การไม่เ ชื อถื อวิธี คิดแบบ
วิทยาศาสตร์ทงหมด
ั
การไม่เน้ นประสบการณ์ในอดีตมากนัก การเชือว่าพันธุกรรมเป็ นตัวแปรสําคัญ
ในการกําหนดลักษณะบุคลิกภาพและพฤติกรรม และมองบุคลิกภาพในมุมกว้ าง หลากหลายรูปแบบ
และไม่มีลกั ษณะบุคลิกภาพทีตายตัว Raymond B. Cattell เชือว่าทฤษฎีและข้ อคิดใดๆ ทีเกียวกับ
บุคลิกภาพต้ องได้ มาจากการทําวิจัยทีมีกระบวนการรัดกุม มีเครื องมือวัดทีเทียงตรง ใช้ กระบวนการ
ทางสถิติในการวัดข้ อมูล และได้ เสนอวิธีการวิเคราะห์องค์ป ระกอบ (Factor Analysis) และ Hans
Eysenck อธิบายความแตกต่างของพฤติกรรมบุคคลโดยดูจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิงเร้ าทีเกิดจาก
พันธุกรรม และสิงเร้ าทีเกิดจากแรงกระตุ้นจากสิงแวดล้ อม
จากทฤษฎีทีเกียวข้ องกับบุคลิกภาพทัง 5 กลุม่ ในงานวิจยั นีนําทฤษฎีลกั ษณะนิสยั
(Trait Theory) มาเป็ นแนวความคิดหลักของการศึกษา เนืองจากทฤษฎีลกั ษณะนิสยั ให้ ความสําคัญ
กับปั จจัยสิงแวดล้ อมทีมีผลกระทบต่อลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลในหลายแง่มมุ ทีส่งผลให้ บุคคล
กระทําพฤติกรรมต่างๆ โดยทําความเข้ าใจมนุษย์ในภาพรวม ในงานวิจัยนีเลือกใช้ แนวคิดบุคลิกภาพ
องค์ประกอบห้ าประการ (Five Factor Model) ของ Costa & McCrae เป็ นแนวทางศึกษา เนืองจาก
ครอบคลุมบุคลิกภาพด้ านต่างๆ และประเมินบุคลิกภาพโดยใช้ เกณฑ์ทีได้ รับการจัดระบบแล้ ว
แนวคิดบุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบ (The Big Five personality traits)
จากความพยายามของนักจิตวิทยาบุคลิกภาพทีพยายามศึกษาค้ นคว้ าเพือจัดระบบ
โครงสร้ างทางบุคลิก ภาพ (Personality Structure) ตังแต่ปี ค.ศ.1962 จนถึ งปั จจุบัน นักจิ ตวิทยา
บุคลิกภาพกลุม่ ทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะ (Trait Theory) ได้ รวบรวมและกําหนดโครงสร้ างทางบุคลิกภาพโดย
แบ่งเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ 5 ประการ (Five Factor) หรื อทีเรี ยกว่า “The Big Five” ซึงรูปแบบของ
องค์ประกอบห้ าประการ (Five Factor Model) เป็ นระบบการแบ่งประเภทของคุณลักษณะ (Trait) ที
นักจิตวิทยาบุคลิกภาพถือเป็ นสิงสําคัญที ทําให้ บุคคลมีบุคลิกภาพที แตกต่างกันออกไป คุณลักษณะ
(Trait) เหล่านี เป็ นรูปแบบทีเกิดขึนจากองค์ประกอบด้ านความคิด ความรู้สึก และการกระทําของบุคคล
ซึงทําให้ บคุ คลนันๆ แตกต่างจากคนอืนๆ ซึงรูปแบบนีมีลกั ษณะทีค่อนข้างจะคงทีไปตลอดชีวิตของบุคคล
และมีความสอดคล้ องกับการแสดงออกของพฤติกรรม (ชรินทร์ยา ป้อมใย. 2554)
คอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) นําเสนอบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ
(The Big Five) คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลทังภายในและภายนอกที เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการ
แสดงออกตามการรับรู้ของตนเองใน 5 ลักษณะ ซึงประกอบด้ วย
1) บุคลิกภาพแบบหวันไหว (Neuroticism) เป็ นลักษณะของบุคคลทีแสดงถึง
ความสามารถในการปรับ อารมณ์ และการทนต่อสิงกระตุ้น ภายนอกทีจะทํ าให้ เ กิดอารมณ์เ ชิงลบ
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บุคคลที ปรับ และควบคุม ความหวันไหวได้ ดี จะถูก รบกวนโดยสิงเร้ าจากสิ งแวดล้ อมได้ ย าก ซึ ง
ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย 6 ลักษณะ คือ ความวิตกกังวล (Anxiety) ความโกรธ (Hostility) ความ
ซึมเศร้ า (Depression) การคํานึงถึงแต่ตนเอง (Self-consciousness) การมีแรงกระตุ้นในตนเองสูง
(Impulsiveness) และการมี อารมณ์ เ ปราะบาง (Vulnerability) โดยสรุ ป คือ บุคคลที มีคะแนน
บุคลิกภาพแบบหวันไหวอยู่ในระดับตํา จะเป็ นผู้ทีมีความยืดหยุ่น ความมีเหตุผลมากกว่าคนส่วนใหญ่
สําหรับบุคคลทีมีคะแนนบุคลิกภาพแบบหวันไหวอยู่ในระดับสูง จะเป็ นผู้ทีไวต่อสิงเร้ ามากกว่าคนส่วน
ใหญ่ มีความพึงพอใจในชีวิตน้ อยกว่าคนส่วนใหญ่
2) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) เป็ นลักษณะของบุคคลทีแสดงถึง
ความสามารถในการปรับตัวทางสังคม หากเป็ นคนแบบแสดงตัวจะชอบสร้ างความสัมพันธ์กับผู้อืนมาก
แต่ใช้ เวลาอยู่กบั ตัวเองน้ อย หากเป็ นคนแบบเก็บตัวจะสร้ างความสัมพันธ์กับผู้อืนน้ อย แต่ใช้ เวลาอยู่กับ
ตัวเองมากกว่า ซึงประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย 6 ลักษณะ คือ ความอบอุ่น (Warmth) การชอบอยู่
ร่วมกับผู้อืน (Gregariousness) การกล้ าแสดงออก (Assertiveness) การชอบทํากิจกรรม (Activity) การ
แสวงหาความตืนเต้ น (Excitement Seeking) และการมีอารมณ์เชิงบวก (Positive Emotions) โดยสรุป
คือ บุคคลทีมีคะแนนบุคลิกภาพแบบแสดงตัวอยู่ในระดับตํา จะเป็ นผู้ทีมีลกั ษณะเก็บตัว สงบเสงียม
ชอบทําอะไรตามลําพัง สําหรับบุคคลทีมีคะแนนบุคลิกภาพแบบแสดงตัวอยู่ในระดับสูง จะเป็ นผู้ที มี
ลักษณะแสดงตัว มีความเป็ นผู้นํา ชอบการแสดงออก เป็ นมิตรกับผู้อืน ชอบอยู่ร่วมกับคนเป็ นจํานวนมาก
3) บุคลิกภาพแบบเปิ ดรั บประสบการณ์ (Openness to experience) เป็ น
ลัก ษณะของบุค คลที แสดงถึ ง ความสามารถในการปรั บ ตัว ความคิ ด และความเชื อให้ เข้ า กั บ
สถานการณ์ ที เปลียนแปลงไปได้ ซึงประกอบด้ วยองค์ป ระกอบย่อย 6 ลัก ษณะ คือ ความคิดฝั น
(Fantasy) ความสุนทรี ย์ (Aesthetics) ความรู้สึก (Feelings) การลงมือปฏิบัติ (Actions) ความคิด
(Ideas) และค่านิยม (Values) โดยสรุปคือ บุคคลทีมีคะแนนบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์อยู่
ในระดับตําจะเป็ นผู้ทีมีโลกคับแคบ ไม่สนใจต่อสิงภายนอก ไม่ชอบการเปลียนแปลง เป็ นนักอนุรักษ
นิยม สําหรับบุคคลทีมีคะแนนบุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์อยู่ในระดับสูง จะเป็ นผู้ทีมีวสิ ยั ทัศน์
มองโลกกว้ าง สนใจสิงภายนอกรอบตัว ชอบความแปลกใหม่เป็ นนักสํารวจ
4) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม (Agreeableness) เป็ นลักษณะของบุคคลที
แสดงถึ งความสามารถในการรั บ ฟั ง ยอมรับ คํ าแนะนํ า และปฏิบัติ ตัว ให้ ส อดคล้ องกับ ผู้อื น ซึ ง
ประกอบด้ วยองค์ป ระกอบย่อย 6 ลัก ษณะ คือ ความไว้ วางใจผู้อืน (Trust) ความตรงไปตรงมา
(Straightforwardness) ความเอือเฟื อ (Altruism) การยอมตามผู้อืน (Compliance) ความสุภาพ
(Modesty) และการมีจิตใจอ่อนโยน (Tender-Mindedness) โดยสรุปคือ บุคคลทีมีคะแนนบุคลิกภาพ
แบบประนีประนอมอยู่ในระดับตําจะเป็ นนักท้ าทายทีให้ ความสําคัญกับความต้ องการของตนเองมาก
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กว่าของกลุม่ สําหรับบุคคลทีมีคะแนนบุคลิกภาพแบบประนีประนอมอยู่ในระดับสูง จะเป็ นนักปรับตัว
ทีให้ ความสําคัญกับเรืองความปรองดองและยอมทําตามความต้ องการของกลุม่ มากกว่าทีจะยึดติดกับ
ความต้ องการของตนเอง
5) บุ คลิกภาพแบบมี จิตสํานึก (Conscientiousness) เป็ นลักษณะของบุคคลที
แสดงถึงความสามารถในการบังคับตัวเอง หรือความมีวินยั ในตนเองให้ พยายามทําตามเป้าหมายทีวางไว้
ให้ สําเร็จลุล่วง ซึงประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย 6 ลักษณะ คือ ความสามารถ (Competence) ความ
เป็ นระเบียบ (Order) ความรับผิดชอบในหน้ าที (Dutifulness) ความต้ องการใฝ่ สัมฤทธิ (Achievement
Striving) ความมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline) และความสุขมุ รอบคอบ (Deliberation) โดยสรุปคือ
บุคคลทีมีคะแนนบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกอยู่ในระดับตําจะเป็ นผู้ทีมีความยืดหยุ่นกับเป้ าหมายทีตังไว้
ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ โดยอาจจะเกิ ดจากความคิด กิจกรรมหรื อบุคคลที ผ่านเข้ ามา ทํ าให้ ความ
พยายามในการทํ างานที จะมุ่งไปสู่เ ป้ าหมายนันลดลง สําหรั บบุคคลที มีคะแนนบุคลิ กภาพแบบมี
จิ ตสํ านึก อยู่ ในระดับสูง จะเป็ นผู้ที มี ความพยายามในการทํ างานเพื อมุ่งไปสู่เ ป้ าหมายที ตังไว้ มี
ความสามารถควบคุมตนเองได้ ดี มักเป็ นผู้ทีประสบความสําเร็จทังในด้ านชีวิตส่วนตัว และการงานอาชีพ
ทังนี จากบุคลิกภาพห้ าองค์ป ระกอบ จะเห็น ได้ ว่าบุคลิก ภาพแบบมีจิตสํานึก มี
ความสอดคล้ องกับ พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับ ผิดชอบต่อสังคม ซึงผู้ทีมีบุคลิก ภาพแบบมี
จิตสํานึกจะเป็ นผู้ทีมีความพยายามในการทํางานเพือมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายทีตังไว้ มีความสามารถควบคุม
ตนเองได้ ดี มักเป็ นผู้ทีประสบความสําเร็จทังในด้ านชีวิตส่วนตัว และการงานอาชีพ จึงมีแนวโน้ มทีจะมี
พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าบุคลิกภาพในรูปแบบอืน ในงานวิจัยนีจึง
มุง่ ศึกษาบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
สรุ ปได้ ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลทีแสดงลักษณะ เฉพาะทัง
ภายในและภายนอกทีเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกตามการรับรู้ของตนเองใน 5 ลักษณะ
ได้ แก่ บุคลิก ภาพแบบหวันไหว บุคลิก ภาพแบบแสดงตัว บุคลิก ภาพแบบเปิ ดรับ ประสบการณ์
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก ทังนี ในงานวิจัยนีมุ่งศึกษาบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสํานึกทีส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงบุคลิกภาพแบบมี
จิตสํานึก (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลทีแสดงลักษณะมีความสามารถในการ
จัดการกับชีวิตของตนเองได้ เป็ นระเบียบ รับผิดชอบในหน้ าที ต้ องการใฝ่ สัมฤทธิ มีวินยั ในตนเอง และ
สุขมุ รอบคอบ
2.7.2 การวัด
คอสตา และแมคเคร ได้ สร้ างแบบทดสอบบุค ลิ ก ภาพห้ าองค์ ป ระกอบ ชื อ
แบบทดสอบ The Revised NEO Personality Inventory หรือ NEO PI-R เป็ นแบบทดสอบบุคลิกภาพทาง
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จิ ตวิทยา ประกอบด้ วยข้ อคําถามทังหมด 240 ข้ อคําถาม แบบทดสอบนี ใช้ วัดผลทางบุคลิกภาพ 5
องค์ประกอบ คือ ความหวันไหวทางอารมณ์ การเปิ ดเผยตนเอง การเปิ ดรับประสบการณ์ ใหม่ การเห็น
ตามผู้อืน และความสํานึก ผิดชอบ ใช้ สําหรั บผู้ใหญ่ ที อายุตังแต่ 17 ปี ขึนไป ทังเพศชายและหญิ ง
นอกจากนี บุคลิ กภาพห้ าองค์ป ระกอบมีฉบับย่อ ชื อแบบทดสอบ NEO FFI (NEO Five-Factors
Inventory) ประกอบด้ วยข้ อคํ าถามทังหมด 60 ข้ อ แบบทดสอบทังฉบับเต็มและฉบับย่ อได้ รับ การ
ปรับปรุงแก้ ไขข้ อคําถามต่างๆ เมือปี ค.ศ. 2010 ภายใต้ ชือแบบทดสอบ NEO Personality Inventory 3
(NEO PI 3), NEO Five-Factors Inventory 3 (NEO FFI 3) และ the Revised NEO Personality
Inventory (NEO-PI-R ) ซึงในขณะทีแบบทดสอบ NEO-PI-R ถูกเผยแพร่ แบบทดสอบ NEO PI 3 และ
NEO FFI 3 ก็ได้ ปรับปรุงข้ อมูลด้ านค่ามาตรฐานและรูปแบบใหม่ไปในขณะเดียวกัน
แบบทดสอบ NEO-PI-R ทีใช้ ในปั จจุบันประกอบด้ วย 2 รูปแบบ คือ ผู้รับทดสอบ
ประเมินตัวเอง เรียกว่า From S (Self Report) และผู้สงั เกตการณ์จะเป็ นคนให้ คะแนน เรี ยกว่า From
R (Observer Rating) ใช้ มาตราวัดแบบลิเคอร์ต 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง ไม่เห็นด้ วย เห็นด้ วย
ปานกลาง เห็นด้ วยมาก และเห็นด้ วยอย่างยิง ส่วน แบบทดสอบ NEO FFI มีทงรู
ั ปแบบทีเป็ นกระดาษ
แบบทดสอบ การทดสอบโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และการทําแบบทดสอบทางไปรษณีย์แล้ วส่งกลับ
มาให้ ผ้ เู ชียวชาญตรวจเพือจัดส่งรายงานผลการทดสอบกลับไป
สําหรับ การทํ าแบบทดสอบรูป แบบเต็ม ได้ มีข้อกํ าหนดไว้ ในคู่มือสําหรับ การทํ า
แบบทดสอบว่า ควรใช้ เวลาประมาณ 30-40 นาที คอสตา และแมคแคร ได้ เสนอไว้ ว่า ไม่ควรประเมิน
การทดสอบหากมีจํ านวนข้ อที ข้ ามตังแต่ 40 ข้ อขึนไป เพราะว่าแบบทดสอบมีความสมดุลของข้ อ
คําถามต่างๆ อยู่ในตัวเพียงพอสําหรับควบคุมการตอบทีไม่เป็ นตัวของตัวเอง หากการตอบสนองส่วน
ใหญ่ทีมากกว่า 150 หรือน้ อยกว่า 50 แสดงคําตอบ “เห็นด้ วย” หรือ “เห็นด้ วยอย่างยิง” ผลการทดสอบ
ควรได้ รับการอธิบายและแปลความหมายอย่างระมัดระวัง ทังนี สําหรับการทําแบบทดสอบรูปแบบย่อ
กําหนดใช้ เวลาทําประมาณ 10-15 นาที การแปลผลในแต่ละด้ านแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ สูง กลาง และตํา
ส่วนการรายงานบุคลิกภาพนัน คะแนนของแต่ละด้ านจะถูกทําให้ เป็ นค่า T-Scores ตามค่ามาตรฐาน
ทีได้ ทําไว้ เช่นเดียวกันกับแบบวัดบุคลิกภาพอืนๆ
ต่อมานัก วิจัย ทังไทยและเทศได้ นําแบบทดสอบบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบของ
คอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) มาใช้ ในงานวิจยั อย่างกว้ างขวาง เช่น วัลภา สบายยิง
(2542) ศึกษาเรืองปั จจัยด้ านการตังเป้าหมาย การรับรู้ความสามารถของตนเอง และบุคลิกภาพทีส่งผล
ต่อการปฏิบตั ิงานของผู้จําหน่ายตรง ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดโดยแปลจากแบบวัดบุคลิกภาพ NEO FFI ซึง
พัฒนามาจากแบบวัด NEO-PI-R ตามแนวคิดและทฤษฎีบคุ ลิกภาพของคอสตาและแมคเคร (Costa; &
McCrae. 1992) ประกอบด้ วยข้ อคําถามครอบคลุม 5 ตัวแปร ตัวแปรละ 12 ข้ อคําถาม รวม 60 ข้อ โดย
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เลือกตอบตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียงระดับเดียวจาก เห็นด้ วยมาก
ทีสุด เห็นด้ วยอย่างมาก เห็นด้ วยปานกลาง เห็นด้ วยน้ อย และ เห็นด้ วยน้ อยทีสุด เมือทดสอบค่าความ
เชือมันของแบบวัดทีได้ ปรับปรุงแล้ วได้ คา่ ความเชือมัน คือ ด้ านหวันไหว มีคา่ เท่ากับ .73 ด้ านแสดงตัว
มีคา่ เท่ากับ .69 ด้ านเปิ ดกว้ าง มีคา่ เท่ากับ .58 ด้ านเห็นพ้ องกับผู้อืน .68 และด้านมีจิตสํานึก .74 ต่อมา
ศรัณย์ คลังชํานาญ (2549) ศึกษาเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุ่มธุรกิจ พื ชครบวงจร เครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์
ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงและพัฒนามาจากแบบวัดบุคลิกภาพของ วัลภา สบายยิง (2542) ทีแปลและปรับปรุง
จากแบบทดสอบบุคลิกภาพ NEO FFI ตามแนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพของคอสตาและแมคเคร
(Costa; & McCrae. 1992) ลักษณะแบบวัดบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ มีจํานวนข้ อคําถามทังสิน 53
ข้ อ แบ่งเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านหวันไหว จํานวน 11 ข้ อ ด้ านแสดงตัว จํานวน 10 ข้ อ ด้ านเปิ ดกว้ าง
จํานวน 10 ข้ อ ด้ านเห็นพ้ องกับผู้อืน จํานวน 10 ข้ อ ด้ านมีจิตสํานึก จํานวน 12 ข้ อ ประกอบด้ วยข้ อ
คําถามทางบวก และทางลบ โดยเลือกตอบตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบ
เพียงระดับเดียวจาก เห็นด้ วยมากทีสุด เห็นด้ วยอย่างมาก เห็นด้ วยปานกลาง เห็นด้ วยน้ อย และ เห็น
ด้ วยน้ อยทีสุด แบบวัดบุคลิกภาพ มีคา่ ความเชือมันของแบบสอบถามเมือวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
รายด้ าน คือ ด้ านหวันไหว มีค่าเท่ากับ .7946 ด้ านแสดงตัว มีค่าเท่ากับ .7110 ด้ านเปิ ดกว้ าง มีค่า
เท่ากับ .7833 ด้ านเห็นพ้ องกับผู้อืน มีคา่ เท่ากับ .7055 และด้ านมีจิตสํานึก มีคา่ เท่ากับ .8544
ชรินทร์ยา ป้อมใย (2554) ศึกษาเรื อง “บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ การเสริ มสร้ าง
พลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา และความผูกพันในงาน: กรณีศกึ ษาวิศวกรในบริษัทเอกชนแห่งหนึงใน
เขตกรุงเทพมหานคร” โดยใช้ แบบทดสอบทางบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ เรี ยกว่าแบบทดสอบ NEO
Five-Factor Inventor (NEO FFI) ของคอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) ซึงผู้วิจัยนํามา
จากกฤติกา หล่อวัฒนวงศ์ (2547) เป็ นผู้แปลและพัฒ นา โดยมีข้อคําถามทังหมดจํ านวน 60 ข้ อ
ประกอบดัวยข้ อคําถามที วัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้ วยข้ อคําถามองค์ประกอบละ 12
ข้ อ ในแต่ละองค์ประกอบ จะมีข้อคําถามเชิงบวกและเชิงลบ เป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ เห็น
ด้ วยมากทีสุด เห็นด้ วยมาก เห็นด้ วยปานกลาง เห็นด้ วยน้ อย เห็นด้ วยน้ อยทีสุด การกําหนดเกณฑ์การ
ให้ คะแนนจากแบบทดสอบลักษณะบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบนัน ผู้วิจัยได้ แบ่งคะแนนออกเป็ น 3
ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับตํา ในทางเดียวกัน ชินานาฏ นิจจะยะ (2554) ศึกษา
เรื อง “อิท ธิพลของบุคลิก ภาพห้ าองค์ประกอบและการสนับ สนุนทางสังคมทีมีต่อความเครี ย ดของ
พนัก งานฝ่ ายผลิ ต ยางรถยนต์ บริ ษั ท วี รั บ เบอร์ จํ า กั ด ” โดยใช้ แบบสอบถามบุค ลิ ก ภาพห้ า
องค์ประกอบ เป็ นแบบสอบถามทีผู้วิจัยสร้ างขึนเองโดยงานของโฮเวิร์ด และโฮเวิร์ด (Howard; &
Howard. 2004) เป็ นแนวทางในการสร้ างข้ อคําถาม ประกอบด้ วยข้ อคําถามวัด บุคลิก ภาพห้ า
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องค์ประกอบ คือ 1) บุคลิกภาพแบบหวันไหว จํานวน 20 ข้ อ 2) บุคลิกภาพแบบแสดงออก จํานวน 17
ข้ อ 3) บุคลิกภาพแบบเปิ ดรับประสบการณ์ จํานวน 18 ข้ อ 4) บุคลิกภาพแบบอ่อนน้ อม จํานวน 10 ข้ อ
และ 5) บุคลิกภาพแบบมีสติ จํานวน 19 ข้ อ รวมเป็ นข้ อคําถามทังหมด จํานวน 84 ข้ อ เป็ นข้ อความ
ทางบวก จํานวน 78 ข้ อ และข้ อความทางลบ จํานวน 6 ข้ อ เป็ นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5
ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง การแปลผลคะแนนในแต่
ละองค์ประกอบผู้วิจัยจัดระดับคะแนนออกเป็ น 3 ระดับ คือ มีบุคลิกภาพในองค์ประกอบนันอยู่ใ น
ระดับน้ อย ระดับปานกลาง และระดับสูง
สรุปได้ ว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่พัฒนาเครื องมือวัดบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ จาก
แบบทดสอบ NEO Five-Factor Inventor (NEO FFI) ของคอสตา และแมคเคร (Costa; & McCrae.
1992) ในงานวิจยั นีสร้ างแบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก โดยพัฒนาแบบวัดขึนเอง ซึงแปลจากแบบ
วัดบุคลิกภาพ NEO FFI ซึงพัฒนามาจากแบบวัด NEO-PI-R ตามแนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพของ
คอสตาและแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) ชือเครื องมือวัด คือ “บุคลิกภาพ” ประกอบด้ วยข้ อ
คําถามทังหมด 10 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติ
เป็ นประจํา บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบปฏิบัติเป็ น
ประจําจะได้ 5 คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครังจะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้ 2 คะแนน และ
ไม่เคยเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
2.7.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากการทวนงานวิจัย ทีเกียวข้ อง พบว่า บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบมี อิท ธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางาน และประสิท ธิผลของงาน (จีรนันต์ ไชยงาม. 2548; พัชรศิริ ราชรักษ์ . 2555;
ศรัณ ย์ คลังชํ านาญ. 2549; กรกช ภู่ด้ว ง. 2549) โดยงานวิจัยที เกี ยวข้ อง และงานวิจัยที ใกล้ เ คีย ง
พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน ได้ แก่ ธนพล เตียสุวรรณ (2546)
ศึก ษาเรื อง ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคลิก ภาพห้ าองค์ประกอบ ความเป็ นส่วนหนึงกับ งาน การรับ รู้
บรรยากาศองค์การ และผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้ างานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
บุคลิก ภาพแบบมีจิ ตสํานึก แบบอ่อนไหว แบบอ่อนน้ อม และการรับ รู้ บรรยากาศองค์ก ารมิติก าร
สนับ สนุน สามารถร่ วมกันทํ านายผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ างานได้ ร้อยละ 24.1 รัตนาวดี นนท์
ปฏิมากุล (2547) ศึกษาเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ ภาวะผู้นํา กับผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับต้ น: กรณีศกึ ษา บริ ษัท หนังสือพิมพ์เอกชนแห่งหนึง พบว่า บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสํานึก และการรับรู้ภาวะผู้นําพฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของผลการปฏิบตั ิงานได้ ร้อยละ 55.3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 กรัณฑรักข์ เติมวิทย์ขจร
(2553) ศึก ษาเรื อง คุณ ลัก ษณะงาน ความสมดุล ระหว่า งชี วิ ต และการทํ า งานบุค ลิ ก ภาพห้ า
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องค์ประกอบ และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริ ษัทผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ ว
แห่งหนึง พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก แบบอ่อนน้ อม และคุณลักษณะงานด้ านความสําคัญของ
งานสามารถร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การด้ านจิตใจของพนักงานระดับปฏิบตั ิการได้ ร้อยละ
39.0 อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที ระดับ .001 สิก านต์ เอียวเล็ก (2553) ศึกษาเรื อง ความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ การสนับสนุนจากองค์การ กับความผูกพันในงานของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ความผูกพันในงานของพยาบาลประจํ าการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที .05 (r =.547) ชริ น ทร์ ย า ป้อมใย (2554) ศึกษาเรื อง บุคลิก ภาพห้ า
องค์ประกอบ การเสริมสร้ างพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยา และความผูกพันในงาน: กรณีศกึ ษาวิศวกร
ในบริ ษัทเอกชนแห่งหนึงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก การเสริ มพลัง
อํานาจเชิงจิตใจด้ านความหมาย ด้ านสมรรถนะ และด้ านผลกระทบ สามารถร่วมกันทํานายความ
ผูก พัน ในงานได้ ร้อยละ 99.4 ชิ น านาฏ นิ จ จะยะ (2554) ศึก ษาเรื อง อิท ธิ พลของบุคลิก ภาพห้ า
องค์ประกอบและการสนับสนุนทางสังคมทีมีตอ่ ความเครียดของพนักงานฝ่ ายผลิตยางรถยนต์ บริ ษัท
วี รั บ เบอร์ จํ า กัด พบว่า บุค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต สํ า นึ ก แบบหวันไหว แบบอ่อ นน้ อม แบบเปิ ดรั บ
ประสบการณ์ การสนับสนุนทางสังคมจากเพือนร่วมงานด้ านวัตถุ การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้ า
งานด้ านวัตถุ และอายุ สามารถร่วมกันพยากรณ์ ความเครี ยดทางพฤติกรรมของพนักงานได้ ร้อยละ
29.6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 บดินทร์ หาญบุญทรง. (2555) ศึกษาเรื อง ปั จจัยส่วน
บุคคล บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบการรับรู้การสนับสนุนขององค์การกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดี
ขององค์การของข้ าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
แบบเปิ ดรับ ประสบการณ์ แบบยอมรับ ผู้อืน แบบหวันไหว และการรับ รู้ การสนั บ สนุนขององค์ก าร
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้ ร้อยละ 50.9 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .001
สรุปได้ ว่า งานวิจยั ทีเกียวข้ องและงานวิจยั ทีใกล้ เคียง ประกอบกับแนวคิดเกียวกับ
บุคลิก ภาพห้ าองค์ป ระกอบแสดงให้ เห็น ว่า บุคลิก ภาพแบบมีจิ ตสํานึก เป็ นรู ป แบบบุคลิกภาพที มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้ปฏิบตั ิงาน
2.8 แนวคิดการรับร้ ูความยุติธรรมในองค์ การ (organizational justice)
2.8.1 ความหมายของการรับร้ ูความยุตธิ รรมในองค์ การ
ความยุติธรรมถือว่าเป็ นคุณธรรมทีสําคัญในองค์การ ซึง ซอนเดอร์ และทรอนฮิลล์
(Saunders; & Thornhill. 2003) กล่าวว่า ความยุติธรรมเป็ นกรอบแนวคิดทีนําไปสู่การอธิบายและ
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เข้ าใจความรู้สึก ของพนักงานเกียวกับ ความไว้ วางใจและความไม่ไว้ วางใจมากขึน ถูกกล่าวถึงใน
พฤติกรรมทางองค์การครังแรก เมือปี ค.ศ. 1970 งานวิจัยจํานวนมากค้ นพบว่าความยุติธรรมอาจ
นําไปสูผ่ ลลัพธ์เชิงบวกขององค์การ เช่น ความพึงพอใจของพนักงานและพฤติกรรม การเป็ นสมาชิกทีดี
ขององค์การ อีกทังในทีสุดจะนําไปสูป่ ระสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ รวมถึงคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (Sheppard; Lewicki; & Minton. 1992) ในทางกลับกัน การขาดความยุติธรรมจะนําไปสู่
ผลลัพธ์ทางลบและต้ นทุนทีไม่พึงปรารถนาขององค์การรวมถึงความไม่พึงพอใจของพนักงาน การลัก
ทรัพย์และการลาออกจากองค์การ (Beugré. 1996)
คอยส์ และเดคอทีส์ (Koys; & Decotiis. 1991) ให้ ความหมายของความยุติธรรม
ในองค์การ (organizational justice) ว่า การรับ รู้ของบุคคลว่า การปฏิบัติขององค์การมีความเสมอ
ภาคและไม่ทําอะไรโดยปราศจากเหตุผลหรือตามอําเภอใจ ซึง มิวชินสกี (Muchinsky. 1999) เรี ยกว่า
องค์การปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างยุติธรรม โดย กรี นเบิร์ก (Greenberg. 1990) มุ่งเน้ นไปที การจัดสรร
ผลตอบแทนทียุติธรรมขององค์การให้ กบั พนักงาน รวมถึงความยุติธรรมของกระบวนการทีใช้ กําหนด
ผลตอบแทน
มูร์แมน (Moorman. 1991) ให้ ความหมายของความยุติธรรมภายในองค์การว่า กา
รับรู้และตัดสินของบุคคลว่า เขาได้ รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรมในเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการ
ทํางาน ซึงเป็ นสิงทีมีอิทธิพลต่อตัวแปรในการทํางานอืนๆ สอดคล้ องกับ ฟอลเกอร์ และโครแพนซาโน
(Folger; & Cropanzano. 1998) ทีให้ ความหมายของความยุติธรรมภายในองค์การว่า การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การเกียวข้ องกับกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานทางสังคมทีใช้ ในการควบคุม ดูแลการจัดสรร
ผลตอบแทน (ทังในการให้ รางวัลและการลงโทษ) ทีพนักงานควรจะได้ รับ และรวมถึงกระบวนการทีใช้
ในการตัดสินใจ เพือจัดสรรผลตอบแทนและการตัดสินใจในด้ านอืนๆ และการปฏิบัติต่อกันระหว่าง
บุคคลด้ วย
องค์ ประกอบของการรับร้ ูความยุติธรรมในองค์ การ
เชพพาร์ด, เลวิคกี และมินตัน (Sheppard; Lewicki; & Minton. 1992) แบ่งระดับ
ของความยุติธรรมในองค์การออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี
1) ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน (Distributive Justice) ได้ แก่ ความสมดุลและ
ความถูกต้ องในการจัดสรรผลตอบแทน เช่น การจ่ายค่าตอบแทน ซึงการรับรู้ความยุติธรรมด้ าน
ผลตอบแทนเป็ นเรืองทีมีผ้ นู ํามากล่าวถึงมากทีสุดในเรืองความยุติธรรมในองค์การ
2) ความยุติธรรมด้ านกระบวนการ (Procedural Justice) ได้ แก่ ความยุติธรรมด้ าน
กระบวนการในการตัดสินใจ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน นอกจากบุคคลจะประเมินความยุติธรรมในการ
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จัดสรรผลตอบแทนแล้ ว ยังประเมินถึงกระบวนการทีใช้ ในการตัดสินผลตอบแทนว่ามีความยุติธรรม
หรือไม่ยตุ ิธรรม
3) ความยุติธรรมด้ านระบบ (Systemmatic Justice) ได้ แก่สภาพแวดล้ อมของ
องค์การซึงเป็ นตัวกําหนดกระบวนการต่างๆ ทีเกิดขึนในองค์การ เช่น ระบบการบังคับบัญชา การสร้ าง
ข้ อมูล กระบวนการของข้ อมูล และระบบการรับรู้ข้อมูลในองค์การ ซึงเป็ นสิงทีเข้ าใจได้ ยาก โดยเฉพาะ
คนทีอยู่ภายในองค์การ และไม่ได้ ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
กรีนเบิร์ก (Greenberg. 1987) จําแนกความยุติธรรมในองค์การออกเป็ น 2 มิติ คือ
1) มิติเชิงรับและเชิงรุก (Reactive-Proactive Theory Go Justice) โดยมิติเชิงรับ
คือ การทีบุคคลพยายามทีจะหลบหนี หรือหลีกเลียงสภาพทีทําให้ บคุ คลรู้สกึ ว่าไม่ได้ รับความยุติธรรม
ส่วนมิติเชิงรุก คือพฤติกรรมทีบุคคลกระทําเพือส่งเสริมให้ เกิดความยุติธรรม
2) มิติด้านกระบวนการและด้ านเนือหา (Process-Content Dimension) โดยมิติ
ด้ านกระบวนการ คือ ความยุติธรรมของกระบวนการทีใช้ ในการตัดสินใจในองค์การ และการนําเอาผล
ของการตัดสินใจไปปฏิบตั ิ ส่วนมิติด้านเนือหา คือ ความยุติธรรมทีเป็ นผลมาจากการจัดสรร
ผลตอบแทน มิตินีจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมของผลตอบแทนทีได้ รับจากหน่วย
ต่าง ๆ ในองค์การ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรือกลุม่
ต่อมา ฟอลเกอร์ และโครแพนซาโน (Folger; & Cropanzano. 1998) ได้ บรู ณาการ
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับความยุติธรรมในองค์การทีมีอยู่มากมาย และได้ แบ่งความยุติธรรมในองค์การ
ออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี
1) ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน (Distributive Justice) เป็ นการรับรู้ของบุคคล
ว่าได้ รับความยุติธรรมเกียวกับผลลัพธ์ หรือการจัดการจากบุคคลอืน ซึงสามารถเป็ นสาเหตุให้
ผู้ปฏิบตั ิงานมีผลการปฏิบตั งิ านทีตําลง มีพฤติกรรมในทางทําลาย (Withdrawal Behavior) ให้ ความ
ร่วมมือกับผู้ร่วมงานน้ อยลง คุณภาพงานลดลง มีพฤติกรรมลักขโมย ตลอดจนก่อให้ เกิดความเครียด
2) ความยุติธรรมด้ านกระบวนการ (Procedural Justice) คือการทีบุคคลรับรู้วา่
วิธีการกลไกหรือกระบวนการต่างๆ ทีใช้ ในการกําหนดผลตอบแทนมีความยุติธรรม เช่น กระบวนการ
ในการตัดสินใจ กระบวนการแก้ ไขข้ อพิพาท หรือกระบวนการแบ่งปั นสิงต่าง ๆ ในองค์การ เป็ นต้ น
3) ความยุติธรรมด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน (Interactional Justice) เป็ นคุณภาพ
ของการได้ รับการปฏิบัติระหว่างบุค คล (Interpersonal Treatment) โดยเป็ นการรับรู้ของบุคคลว่า
ได้ รับการปฏิบตั ิจากบุคคลอืนด้ วยความยุติธรรม
สรุปได้ ว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่า การ
ปฏิ บัติ ข ององค์ ก ารมี ค วามเสมอภาคและไม่ทํ า อะไรโดยปราศจากเหตุผ ลหรื อ ตามอํ า เภอใจ
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ประกอบด้ วย ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน ความยุติธรรมในกระบวนการจัดสรรทรัพยากร และ
ความยุติธรรมด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน กล่าวคือ 1) ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน (Distributive
Justice) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าได้ รับความยุติธรรมเกียวกับผลลัพธ์ หรือการจัดการจากบุคคล
อืน 2) ความยุติธรรมด้ านกระบวนการ (Procedural Justice) หมายถึง การรับ รู้ของบุคคลว่า
กระบวนการทีใช้ ในการกําหนดผลตอบแทนมีความยุติธรรม 3) ความยุติธรรมด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ต่อ
กัน (Interactional Justice) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าได้ รับการปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชา และ
เพือนร่วมงานด้ วยความยุติธรรม
2.8.2 การวัด
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เครืองมือวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การใน
งานวิจยั ไทยส่วนใหญ่ ได้ รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของลีเวนธัล (Leventhal. 1980) โฟลเกอร์ และคา
นอฟสกี (Folger; & Konovsky. 1989) มูร์แมน (Moorman. 1991) มูร์แมน และนีฮอฟ (Moorman; &
Niehoff. 1993) เบิร์ก (Beugre. 1995) จัดจ์ และคอลควิท (Judge; & Colquitt. 2004) ซึงแบ่งการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ เป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านผลตอบแทน ด้ านกระบวนการ ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชา และด้ านระบบขององค์การ
ต่อมา ภัทรนฤน พันธุ์สีดา (2543) และพนิดา ทองเงา (2548) นําองค์ประกอบ 4
ด้ านดังกล่าวมาใช้ สร้ างเครืองมือวัดการรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การ และได้ กลายเป็ นองค์ประกอบ
พืนฐานทีส่งผลให้ นกั วิจยั รุ่นต่อมามักอ้ างถึงในการสร้ างและพัฒนาเครืองมือวัดต่อกันมา โดยปรับตาม
บริบทของแต่ละเรือง เช่น วิสทุ ธิ สงวนศักดิ (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ และความขัดแย้ งในองค์การกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน โดยผู้วิจัยได้ สร้ าง
แบบสอบถามการรับ รู้ความยุติธรรมในองค์การ แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ซึงมีจํานวนข้ อคําถาม 26 ข้ อ
เช่น เดีย วกับ ดลิสา พัน ธุ์ศักดิ (2551) ศึก ษาการศึกษาเปรี ย บเที ย บความรู้ ความเข้ าใจสิท ธิ ตาม
กฎหมายแรงงาน การรับรู้วา่ องค์การมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน และการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ ระหว่างพนักงานทีเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานและพนักงานทีไม่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน:
กรณีศกึ ษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจยั สร้ างแบบสอบถาม
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การจากการศึกษารวบรวมและปรับปรุงข้ อคําถามจากงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ได้ แก่ งานวิจัยของลีเวนธัล (Leventhal. 1980) มูร์แมน (Moorman. 1991) นีฮอฟ และมูร์แมน (Niehoff;
& Moorman. 1993) เปรมจิตร คล้ ายเพ็ชร์ (2548) และพนิดา ทองเงา (2548) ซึงแบบสอบถาม
ประกอบด้ วยข้ อคําถามที วัดการรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การ 4 ด้ าน คือ ด้ านผลตอบแทน ด้ าน
กระบวนการกําหนดผลตอบแทน ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ และด้ านระบบขององค์การ
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เบญจมา ณ มหาไชย (2551) ศึก ษา การรับ รู้ความยุติธรรมในองค์การ ปั จจัย
ความเครียดในการทํางาน ความสามารถในการเผชิญและฟั นฝ่ าอุปสรรคและความเหนือยหน่ายจาก
การทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล โดยแบบสอบวัดการรับรู้ความยุตธิ รรมในองค์การ
ผู้วิจยั ได้ ใช้ แบบสอบวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ทีพัฒนาขึนโดย สุจิตรา คุ้มโภคา (2548) ซึง
เคยใช้ ในการวิจัยเรื องการศึกษาการรับรู้ความยุติ ธรรมในองค์การและความรู้สึกมีคณ
ุ ค่าในตนเอง:
กรณีศกึ ษาหน่วยงานราชการแห่งหนึง ซึงมีข้อคําถามทีผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ มีคณ
ุ ภาพทังหมด
จํานวน 20 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านผลตอบแทน ด้ านกระบวนการกําหนดผลตอบแทน ด้ าน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชา และด้ านระบบ เป็ นข้ อคําถามทางบวก
การพัฒนาเครื องมือวัดในระยะต่อมา พบว่า นักวิจัยได้ ตดั บางองค์ประกอบของ
การรับ รู้ความยุติธรรมในองค์ก ารจาก 4 องค์ประกอบ เหลือเพี ยง 3 องค์ป ระกอบที เกี ยวข้ องกับ
งานวิจยั ในแต่ละงาน เช่น สุวิมล สุริย์วงศ์ (2554) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม
ภายในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และการรับรู้พฤติกรรมต่อต้ านการปฏิบตั ิงานโดยหัวหน้ างาน :
กรณีศกึ ษาบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึง แบบสอบถามวัดการรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์การ ผู้วิจัย
ได้ รวบรวมข้ อคําถามแล้ วนํามาปรับปรุงจากงานวิจัยของ พนิดา ทองเงา (2548) ทีได้ สร้ างขึนจาก
การศึกษา รวบรวม แปลและปรับปรุงจากงานวิจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่ งานวิจัยของมูร์แมน
(Moorman. 1991) มูร์แมน และนีฮอฟ (Moorman; & Niehoff. 1993) และภัทรนฤน พันธุ์สีดา (2543)
จํานวน 49 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง มีคา่ ความเชือมันทังฉบับ เท่ากับ .948 แบ่งเป็ นข้ อคําถามเชิงลบ 15 ข้ อ และ
ข้ อคําถามเชิงบวก 34 ข้ อ ข้ อคําถามทังหมดแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน
ความยุติธรรมด้ านกระบวนการในการกําหนดผลตอบแทน และความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
หัวหน้ าและพนักงาน เช่นเดียวกับ ศรัณย์พร จุ่นสาย (2551) ศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยด้ านการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ ความรู้ สึก มีคุณค่าในตนเองและภาพลักษณ์ของตนเอง ทีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลาออกระหว่างพนักงานจัดจ้ างจากภายนอกกับ พนักงานประจํา: กรณีศกึ ษาองค์การเอกชน
แห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร อัจฉรา เนียมหอม (2551) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ คุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) ปรีดี อิทธิพงศ์ (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การคุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก
แห่งหนึง และธิดา เขือนแก้ ว (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการ: กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึง ใช้ แบบสอบถามวัดการรับรู้ความ
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ยุติธรรมในองค์การของพนักงาน ผู้วิจัยใช้ แนวคิดของ นีฮอ ฟและมูร์แมน (Niehoff; & Moorman.
1993: 541) โดยนําแบบสอบถามการรับรู้ความยุติธรรมของ ภัทรนฤน พันธุ์สีดา (2543) มาใช้ เป็ น
เครื องมือในการศึกษา วัดการรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การ 3 ด้ าน คือ ด้ านผลตอบแทน ด้ าน
กระบวนการในการกําหนดผลตอบแทน และด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์การ ในขณะที ศิริพร ชืน
แฉ่ง (2553) ศึก ษา การรับ รู้ ความยุติธรรมในองค์ก ารมีที ผลต่อความจงรักภัก ดีต่อองค์ก ารของ
พนักงาน โดยสร้ างแบบสอบถามเกียวกับการรับรู้ความยุติธรรม ซึงแบ่งเป็ น 3 ด้ านทีต่างจากงานวิจัย
อืนในบางองค์ประกอบ คือ ด้ านกระบวนการ ด้ านผลลัพธ์ และด้ านปฏิสมั พันธ์
นอกจากนี ยังปรากฎงานวิจยั ทีสร้ างเครืองมือวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
ทีนํามาจากแนวคิดอืนๆ เช่น ไตรภพ จตุรพาณิชย์ (2548) ศึกษา การรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การ
กับการอุทิศตนและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ซึงผู้วิจัยได้ สร้ างเครื องมือขึนตามแนวคิด
ของกิลลิแลนด์และลองดอน (Gilliland and Langdon) ประกอบด้ วยข้ อคํา ถามจํานวน 17 ข้ อ วัด
องค์ประกอบ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การรับรู้ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ 2) การรับรู้ความยุติธรรมเชิงการ
ปฏิบตั ิตอ่ บุคคล และ 3) การรับรู้ความยุติธรรมเชิงผลลัพธ์
สรุปได้ ว่า เครืองมือวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การในงานวิจัยไทยส่วนใหญ่
ได้ รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของลีเวนธัล (Leventhal. 1980) โฟลเกอร์ และคานอฟสกี (Folger; &
Konovsky. 1989) มูร์แมน (Moorman. 1991) มูร์แมน และนีฮอฟ (Moorman; & Niehoff. 1993) เบิร์ก
(Beugre. 1995) จัดจ์ และคอลควิท (Judge; & Colquitt. 2004) ในงานวิจัยนีสร้ างแบบวัดการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ โดยพัฒนาแบบวัดจาก สุวิมล สุริย์วงศ์ (2554) ซึงผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดจาก
งานวิจัยหลายชินทังในไทยและต่างประเทศ ชือเครื องมือวัด คือ “ความยุติธรรมในทีทํ างาน” ทังนี
โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน 2) ความยุติธรรมด้ าน
กระบวนการ 3) ความยุติธรรมด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้อคําถามด้านละ
6 ข้ อ รวม 18 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยมากทีสุด เห็นด้ วยอย่างมาก เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยน้ อย และไม่เห็นด้ วย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบเห็นด้ วยมากทีสุดจะได้ 5 คะแนน เห็น
ด้ วยมากจะได้ 4 คะแนน เห็นด้ วยปานกลางจะได้ 3 คะแนน เห็นด้ วยน้ อยจะได้ 2 คะแนน และไม่เห็น
ด้ วยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
2.8.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้ อง พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ส่งผลต่อดี
ต่อองค์กรหลายประการ เช่น ความพึงพอใจของพนักงาน (Folger; & Konovsky. 1989) ความผูกพัน
ต่อองค์การ (Sweeney; & McFarlin. 1993) ความร่วมมือและการยุติข้อพิพาทในการผลิตภายในกลุ่ม
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และระหว่างกลุ่ม (Cobb; Folger; & Wooten. 1995) และประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ
รวมถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน เช่น อัจฉรา เนียมหอม (2551) ศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ คุณภาพชีวิตการทํางาน และความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํ ากัด (มหาชน) พบว่า การรับ รู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับ ปรี ดี อิทธิพงศ์ (2552)
ศึกษาเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การคุณภาพชีวิตการทํางาน และความ
ผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กแห่งหนึง พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญ ดังนี การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม (r=.838, p<.01) ด้ านผลตอบแทน (r=.733, p<.01) ด้ าน
กระบวนการ (r=.642, p<.01) และด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน (r=.770, p<.01)
งานวิจยั ทีเกียวข้ องยังปรากฎว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กทีดีขององค์การ เช่น มาธ์ณัชศวีร์ ลิมาภรณ์วณิชย์ (2551) ศึกษาเรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที
ดีขององค์การ : ศึกษากรณีสํานักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึง พบว่า การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เท่ากับ .579 โดยตัวแปรทีสามารถทํานายพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ คือ เชาวน์อารมณ์ด้านการควบคุมอารมณ์ตนเอง, การรับรู้ความ
ยุติธรรมด้ านผลตอบแทน และ การรับรู้ความยุติธรรมด้ านระบบ โดยมีอํานาจทํานายได้ ร้อยละ 31.4
สอดคล้ องกับ ธัญวรรณ ตันตินาคม (2550) ศึกษาเรือง การศึกษาเปรี ยบเทียบการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ และความพึงพอใจในงานระหว่างพนักงานบริษัทเอกชนทีมีระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีดีขององค์การแตกต่างกัน สอดคล้ องกับ ธิดา เขือนแก้ ว (2554) ศึกษาเรื อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดี
ขององค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ: กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึง
นอกจากนี การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การยังมีความสัมพัน ธ์กับ ความรู้ความ
เข้ าใจในการส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน เช่น ดลิสา พันธุ์ศกั ดิ (2551) ศึกษาเรื อง การเปรี ยบเทียบ
ความรู้ความเข้ าใจสิทธิตามกฎหมายแรงงาน การรับรู้ว่าองค์การมีการปฏิบัติต ามกฎหมายแรงงาน
และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ระหว่างพนักงานทีเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานและพนักงานทีไม่
เป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงาน: กรณี ศึกษาธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึง สาขาในกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล พบว่า ความรู้ ความเข้ า ใจสิ ท ธิ ต ามกฎหมายแรงงานของสมาชิ ก สหภาพแรงงานมี
ความสัมพัน ธ์ท างลบกับ การรับรู้ ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน อย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิ ติ .05

102

ในขณะทีความรู้ความเข้ าใจสิทธิตามกฎหมายแรงงานของพนักงานทีไม่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานไม่
มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
งานวิจัยที เกียวกับ การรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรมหาวิท ยาลัย
ปรากฎในงานของ เบญจมา ณ มหาไชย (2551) ศึกษาเรือง การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ปั จจัย
ความเครียดในการทํางาน ความสามารถในการเผชิญและฟั นฝ่ าอุปสรรคและความเหนือยหน่ายจาก
การทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม
และทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลตอบแทน ด้ านกระบวนการกําหนดผลตอบแทน ด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชา และด้ านระบบ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนือยหน่ายจาก
การทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ -.21 -.18
-.18 -.19 และ -.21 ตามลําดับ
สรุปได้ ว่า งานวิจยั ทีเกียวข้ องและงานวิจยั ทีใกล้ เคียงแสดงให้ เห็นว่าการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน นอกจากนี การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
และความรู้ความเข้ าใจยังมีอิทธิพลร่วมกันต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วย
2.9 แนวคิดการรับร้ ูการสนับสนุนทางสังคม (social support)
2.9.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุ ปได้ ว่า การสนับสนุนทางสังคม (social support)
หมายถึง การทีบุคคลได้ รับข้ อมูลที ทําให้ เชือว่าตนได้ รับความรัก ความเอาใจใส่ ได้ รับความช่วยเหลือ
เห็นคุณค่า และยกย่อง มีความผูกพันซึงกันและกันในฐานะทีเป็ นส่วนหนึงของสังคม และเป็ นส่วนหนึงใน
เครือข่าย ทําให้ บคุ คลสามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงการสนับสนุนทางสังคมนี
จะเกิ ดขึนภายใต้ สถานการณ์ ที มีการปฏิสัมพันธ์ กันระหว่างบุคคลเท่านัน (Cobb. 1976: 300-301;
Thoits. 1982: 147-148; Peter; & Meredith. 1991: 122) ทังนี แคปแลนด์ คาสเซล และกอร์ ให้
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว้ 2 แนว คือ แนวทีหนึง ได้ แก่ ความพึงพอใจต่อความจําเป็ น
พืนฐานทางสังคมในแต่ละบุคคล และแนวทีสอง ได้ แก่ ความสัมพันธ์ทีบุคคลนันสามารถจะได้ รับจาก
กลุม่ สังคมทีให้ การสนับสนุน (Kaplan; Cassel; & Gore. 1977: 50-51)
การดําเนินชีวิตของบุคคลจะต้ องมีการปฏิสมั พันธ์ติดต่อแลกเปลียนซึงกันและกัน
เกิดความไว้ วางใจ เพือให้ บรรลุความต้ องการของตนในด้ านร่างกายและจิตใจ เกิดความรู้สกึ มันคง รู้สกึ
ว่าตนเองเป็ นทียอมรับของบุคคลในสังคม ซึงจะทําให้ มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และมีความหมายขึน
(จริ ยาวัตร. 2531; จินตนา. 2529) ซึง โคเฮน และวิลส์ (Cohen; & Wills. 1985: 310-357) ได้ อธิบาย
กลไกในการทีการสนับสนุนทางสังคมมีบทบาทหน้ าทีในการลดภาวะความเครียดทีเกิดกับบุคคลนันให้
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หมดไปได้ ทําให้ บคุ คลมีความรู้สกึ มันคง ซึงจะทําให้ บคุ คลนันสามารถดํารงตนอยู่ในภาวะความเครียด
ได้ หากบุคคลใดทีประสบกับความเครี ยด แล้ วบุคคลนันได้ รับการสนับสนุนทางสังคมทีเหมาะสม
เพียงพอแล้ วย่อมทําให้ บคุ คลนันๆ สามารถเผชิญกับความเครียดทีเกิดขึนได้ และสามารถดํารงชีวิตอยู่
ได้ อย่างปกติ ซึงการสนับสนุนทางสังคมจะมีสว่ นช่วยลดความรุนแรงทีจะเกิดขึนได้ กบั บุคคล
เฮ้ าส์ (House. 1981: 35) ได้ แบ่งแหล่งการสนับสนุนทางสังคมของบุคคลออกเป็ น
3 แหล่ง ได้ แก่ การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา การสนับสนุนจากเพือนร่วมงาน และการสนับสนุน
จากญาติมิตร ครอบครัว
องค์ ประกอบของการรับร้ ูการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม อาจเกิดขึนจากกลุ่มทีไม่เป็ นทางการ (Informal) และกลุ่มที
เป็ นทางการ (Formal) (House. 1981) ซึงกลุ่มทีไม่เป็ นทางการ เช่น คนในครอบครัว จะมีความสัมพันธ์
กับบุคคลมากทีสุด รองลงมาได้ แก่ กลุ่มญาติพีน้ อง และเพือน (Griffith. 1985; Brown. 1965) โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี
เชฟเฟอร์ และคณะ (Schefer; Coyne; & Lazarus. 1981: 11-26) และทอยส์
(Thoits. 1982: 145-159) นําเสนอคล้ ายกันว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นการทีบุคคลรับรู้การได้ รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลทีมีการติดต่อกันในสังคม ใน 3 ด้ าน คือ ด้ านอารมณ์ ด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร และด้ านวัตถุสิงของ กล่าวคือ การสนับสนุนทางอารมณ์จะเป็ นการสนับสนุนทีเป็ นความรัก
และการดูแลทําให้ บุคคลมีความมันใจ เชือถือและไว้ วางใจบุคคลและรู้สึกผ่อนคลาย การสนับสนุน
ทางด้ านข้ อมูลข่าวสารเป็ นปั จจัยหนึงทีจะช่วยให้ บุคคลสามารถแก้ ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ และการ
สนับสนุนทางด้ านวัตถุสิงของจะเป็ นการช่วยเหลือให้ บคุ คลทํากิจกรรมต่างๆ ได้ ตามกิจวัตรประจําวัน
ทังนี บุญเยียม ตระกูลวงษ์ (2528: 594) ขยายความว่า การติดต่อสือสารระหว่างผู้ให้ การสนับสนุน
และผู้รับการสนับสนุน ซึงจะต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลข่าวสารทีมีลกั ษณะทีทําให้ ผ้ รู ับการสนับสนุนเชือ
ว่ามีคนสนใจ เอาใจใส่ และมีความรัก ความหวังดีต่อตนเองอย่างจริ งใจ เขาเป็ นส่วนหนึงของสังคม
และมีประโยชน์แก่สงั คม และรู้สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าและเป็ นทียอมรับในสังคม ปั จจัยนําเข้ าของการ
สนับสนุนทางสังคมอาจอยู่ใ นรูป ของข้ อมูลข่าวสาร วัสดุสิงของ หรื อจิ ตใจ ซึงท้ ายทีสุด ผู้รับการ
สนับสนุนรู้สกึ ว่าตนได้ บรรลุจดุ มุง่ หมายทีต้ องการ
ในทางเดียวกัน จาคอปสัน (Jacobson. 1986: 252) ได้ แบ่งการสนับสนุนทาง
สังคมออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี
1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ (emotional support) เป็ นพฤติกรรมทีทําให้ คนที
ได้ รับรู้สกึ สบายใจ และทําให้ เกิดความรู้สกึ ว่าตนเองได้ รับการยกย่อง ยอมรับ เป็ นทีเคารพนับถือ และ
เห็นคุณค่าจากบุคคลในองค์การ
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2) การสนับสนุนทางด้ านสติปัญญา (cognitive support) เป็ นการให้ ข้อมูลข่าวสาร
คําแนะนําทีช่วยให้ บคุ คลเกิดความเข้ าใจในสิงต่าง ๆ จนสามารถทีจะปรับตัวเข้ ากับความเปลียนแปลงได้
3) การสนับสนุนทางด้ านทรัพยากร (resource support) เป็ นการให้ ความช่วยเหลือ
ทางด้ านสิงของ เวลา แรงงาน การเงิน และบริการต่าง ๆ เพือทีจะสามารถแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
ในขณะที เฮ้ าส์ (House. 1981) แบ่งการรับรู้สนับสนุนสังคมออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี
1) การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมด้ านอารมณ์ (Perceived Emotional Support)
หมายถึง การได้ รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ การยอมรับนับถือ
2) การรั บ รู้ การสนั บ สนุ น ทางสัง คม ด้ านสิ งของ (Perceived Instrument
Support) หมายถึง การได้ รับความช่วยเหลือในเรื องสิงของ เครื องใช้ แรงงาน เวลา เงิน และปรับ
สภาพแวดล้ อม
3) การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมด้ านข้ อมูลข่าวสาร (Perceived Informatiom
Support) หมายถึง การได้ รับคําแนะนํา ข้ อเสนอแนวทางปฏิบัติหรื อทางเลือกเพือนําไปแก้ ปัญหาที
กําลังเผชิญอยู่ได้
4) การรับรู้ การสนับ สนุนทางสังคมด้ านการให้ ก ารประเมิน ตัดสิน (Perceived
Appraisal Support) หมายถึง การได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับเพือนําไปประเมินตนเองและเปรี ยบเทีย บ
ตนเองกับผู้อืนในสังคม เพือช่วยให้ บคุ คลเกิดความมันใจในตนเอง
สรุปได้ ว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ระดับการรับรู้ของบุคคลทีมี
ต่อการได้ รับข้ อมูลจากผู้บงั คับบัญชา และเพือนร่วมงาน ทีทําให้ เชือว่าตนได้ รับความรัก ความเอาใจ
ใส่ ได้ รับความช่วยเหลือ เห็น คุณ ค่า และยกย่อง ทํ าให้ สามารถเผชิ ญ กับ ปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใน 3 ด้ าน คือ ด้ านอารมณ์ ด้ านสติปัญญา และด้ านทรัพยากร ตามแนวคิดของ
จาคอปสัน (Jacobson. 1986) กล่าวคือ 1) การสนับสนุน ทางด้ านอารมณ์ (emotional support)
หมายถึง ระดับการรับรู้ของบุคคลทีได้ รับรู้สกึ สบายใจ และทําให้ เกิดความรู้สึกว่าตนเองได้ รับการยก
ย่อง ยอมรับ เป็ นทีเคารพนับถือ และเห็นคุณค่าจากบุคคลในองค์การ 2) การสนับสนุนทางด้ าน
สติปัญ ญา (cognitive support) หมายถึง ระดับ การรับ รู้ของบุคคลที มีต่อ ทีได้ รับ ข้ อมูลข่าวสาร
คําแนะนําทีช่วยให้ เกิดความเข้ าใจในสิงต่างๆ จนสามารถทีจะปรับตัวเข้ ากับความเปลียนแปลงได้ 3)
การสนับสนุนทางด้ านทรัพยากร (resource support) หมายถึง ระดับการรับรู้ของบุคคลทีได้ รับความ
ช่วยเหลือทางด้ านสิงของ เวลา แรงงาน การเงิน และบริการต่างๆ เพือทีจะสามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้
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2.9.2 การวัด
จากการทบทวนวรรณกรรม สรุปได้ วา่ เครืองมือวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
ส่วนใหญ่สร้ างขึนตามแนวคิดของแชฟเฟอร์ และคณะ (Schaefer; & et al. 1981) แนวคิดของทอยส์
(Thoits. 1982) และแนวคิดของจาคอปสัน (Jacobson. 1986) โดยนํามาสร้ างและพัฒนาแบบสอบถาม
เพือให้ สอดคล้ องกับกลุม่ ประชากรทีศึกษาครอบคลุมเนือหาเกียวกับการสนับสนุนทางสังคม 3 ด้านคือ
ด้ านอารมณ์และสังคม ด้ านข้ อมูลข่าวสาร และด้ านวัตถุสิงของ เช่น ชุรีพร วิเศษศักดิ (2549) ศึกษาเรือง
“การสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพ ความเครียด และพฤติกรรมการทํางาน ของเจ้ าหน้ าทีตํารวจจราจร
สังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 4” โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งแหล่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 แหล่ง
คือ จากผู้บงั คับบัญชา จากเพือนร่วมงาน และจากครอบครัว/ภรรยา ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีข้อคําถามจํานวนทังสิน 28 ข้ อ เช่นเดียวกับ เบญจพร ยิฐธรรม (2553)
ศึกษาเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสือสาร และการสนับสนุนทางสังคมในองค์การ
กับขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานกรณีศกึ ษา ข้ าราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม” ซึงปรับปรุงแบบ
วัดมาจาก อัจฉรา วงศ์วฒ
ั นามงคล (2533) โดยแบ่งแหล่งการสนับสนุนทางสังคมในองค์การออกเป็ น 2
แหล่งคือจากผู้บงั คับบัญชา จากเพือนร่วมงาน ซึงประกอบด้ วยข้ อคําถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5
ระดับจากมากทีสุดถึงน้ อยทีสุด โดยเป็ นข้ อคําถามด้ านบวกทังหมดจานวนทังสิน 19 ข้ อ
ในขณะที กาญจนา สอสุวงศ์ (2547) ศึก ษาเรื อง “ความสัมพัน ธ์ ระหว่า งการ
สนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคณ
ุ ค่าในตนเอง และความเครี ยด : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานการ
ประปานครหลวง” โดยใช้ แนวคิดของจาคอปสันในสร้ างแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม ซึงมี
ข้ อคําถามจํ านวน 40 ข้ อ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที 1 วัดการสนับ สนุน ทางสังคมจาก
ผู้บงั คับบัญชาและเพือนร่วมงานด้ านอารมณ์ ส่วนที 2 วัดการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา
และเพือนร่วมงานด้ านสติปั ญญา และส่วนที 3 วัดการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับ บัญชาและ
เพือนร่วมงานด้ านทรัพยากร ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรวัดการประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert
Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับและแปลผล โดยแบ่งช่วงของค่าเฉลียตามพิสยั 3 ระดับ คือ ผู้ได้ รับ การ
สนับสนุนทางสังคมในระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับตํา สอดคล้ องกับ
นฤมล เรืองรุ่งขจรเดช (2550) ศึกษาเรือง “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การเผชิญและฟั นฝ่ าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม และความเครียดในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา
พัฒนาโปรแกรมระบบงานแห่งหนึง” ได้ พฒ
ั นาแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของ
จาคอปสัน (Jacobson. 1986) โดยปรับปรุงแบบสอบถามของกาญจนา สอสุวงศ์ (2547) แบบสอบถาม
มีทังหมด 40 ข้ อ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ทังนี ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์หาค่าเทียงตรงภายใน (internal
consistency) โดยการหาค่าอํานาจจําแนก (discrimination power) วิเคราะห์คา่ Corrected Item-total
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Correlation ได้ คา่ อยู่ระหว่าง .25-.95 โดยมีข้อทีไม่ผา่ นเกณฑ์ซึงมีคะแนนตํากว่า .20 จํานวน 1 ข้ อ จึง
เหลือข้ อคําถาม จํานวน 39 ข้ อ ประกอบด้ วย ด้ านอารมณ์ จํานวน 13 ข้ อ ด้ านสติปัญญา จํานวน 15
ข้ อ ด้ านทรัพยากร จํานวน 11 ข้ อ ลักษณะของแบบวัดเป็ นมาตรวัดการประเมินค่า 5 ระดับ คือ จริงทีสุด
จริงมาก จริงปานกลาง ไม่จริง และไม่จริงเลย มีทงข้
ั อคําถามเชิงบวกและข้ อคําถามเชิงลบ แบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคมมีคา่ ความเชือมันทังฉบับ เท่ากับ .95 แบบวัดด้ านอารมณ์ มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ
.87 แบบวัดด้ านสติปัญญา มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .91 และ แบบวัดด้ านทรัพยากร มีคา่ ความเชือมัน
เท่ากับ .88
ต่อ มางานวิ จัย หลายชิ นนํ า แบบวัด ของ นฤมล เรื อ งรุ่ ง ขจรเดช (2550) ไป
ประยุกต์ใช้ ตอ่ เช่น วรรณสิริ สุจริ ต (2553) ศึกษาเรื อง “บุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบ อิทธิบาท 4 การ
สนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมความสุขในการทํางาน” และ เนาวรัตน์ อิมใจ (2552) ศึกษาเรื อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟั นฝ่ าอุปสรรคการสนับสนุนทางสังคม และความ
เหนือยหน่ายในการทํางาน: กรณีศกึ ษาบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ” โดยใช้ แบบสอบถามวัดการ
สนับสนุนทางสังคม ซึงปรับปรุงจากแบบสอบถามของ นฤมล เรืองรุ่งขจรเดช (2550) โดยแบ่งคําถาม
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาและเพือนร่วมงานด้ านเครื องมือ
จํานวน 11 ข้ อ 2) การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชาและเพือนร่วมงานด้ านข้ อมูลข่าวสาร
จํานวน 15 ข้ อ 3) การสนับสนุนทางสังคมจากผู้บงั คับบัญชาและเพือนร่วมงานด้ านอารมณ์และสังคม
จํานวน 14 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรวัดการประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งเป็ น
5 ระดับ ซึงมีการให้ คะแนนจากความรู้สกึ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมน้ อยทีสุด น้ อย ปานกลาง
มาก และมากทีสุด
สรุ ปได้ ว่า เครื องมือวัดการรับ รู้ก ารสนับสนุน ทางสังคมส่วนใหญ่สร้ างขึนตาม
แนวคิดของแชฟเฟอร์ และคณะ (Schaefer; & et al. 1981) แนวคิดของทอยส์ (Thoits. 1982) และ
แนวคิดของจาคอปสัน (Jacobson. 1986) ในงานวิจยั นีสร้ างแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม โดย
พัฒนาจากแบบวัดจาก นฤมล เรืองรุ่งขจรเดช (2550) โดยศึกษาตามแนวคิดของจาคอปสัน (Jacobson.
1986) ชื อเครื องมือวัด คือ “การสนับสนุนทางสังคม” โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ การ
สนับสนุนทางด้ านอารมณ์ การสนับสนุนทางด้ านสติปัญญา และการสนับสนุนทางด้ านทรัพยากร โดย
ปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 8 ข้ อ รวม 24 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของ
การศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริงทีสุด จริ ง ไม่แน่ใจ
ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบจริงทีสุดจะได้ 5 คะแนน จริงจะได้ 4 คะแนน ไม่
แน่ใจจะได้ 3 คะแนน ไม่จริงจะได้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบ
จะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
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2.9.3 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
การทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้ องพบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาอิทธิพลของการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคมทีส่งผลต่อการลดความเครียดของสมาชิกในองค์กร (Etzion. 1984: 615-622;
กาญจนา สอสุวงศ์. 2547; ธยาน์ อมรสิงห์. 2549) และอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมทีมี
ต่อความผูกพันต่อองค์กร (Moideenkutty; & et al.1998; ลักษมี สุดดี. 2550; อุษณีย์ จันทร์ อํารุง.
2550)
อย่างไรก็ดี ต่อมามีการศึกษาอิทธิพลของการรับ รู้การสนับสนุนทางสังคมทีมีต่อ
พฤติก รรมการทํ างาน ซึ งพบว่าการรับ รู้ การสนับสนุน ทางสังคมส่งผลต่อพฤติก รรมการทํ างานใน
ทางบวก เช่น ชุรีพร วิเศษศักดิ (2549) ศึกษาเรือง “การสนับสนุนทางสังคม บุคลิกภาพ ความเครี ยด
และพฤติกรรมการทํางานของเจ้ าหน้ าทีตํารวจจราจรสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาล 4 พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมมีความสัมพัน ธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานของเจ้ าหน้ าทีตํารวจ
จราจรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เช่นเดียวกับ ณรงค์ฤทธิ ชูเรื อง (2551) ศึกษาเรื อง การ
รับรู้วฒ
ั นธรรมองค์การเชิงสร้ างสรรค์ ความเชืออํานาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติก รรมการบริ ก ารสาธารณสุขของเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุขระดับ ตําบล จังหวัดนครศรี ธรรมราช”
พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริ การสาธารณสุขโดยรวม
ของเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุขระดับตําบล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และ บุญญิกา ตันชัชวาล
(2554) ศึกษาเรือง ปั จจัยควบคุมภายในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมทีส่งผลต่อการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณผู้ปฏิบตั ิงาน กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่า การ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณผู้ปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ยังพบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมยังมีความสัมพันธ์กับตัวแปร
อืนๆ เช่น เกษรา ชัยรังษี เลิศ (2547) ศึกษาเรืองความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล การสนับสนุน
ทางสังคม ทัศนคติตอ่ งาน และภาวะผู้นํา กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ พบว่า ตัวแปร
ทีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การโดยรวมประกอบไปด้ วย 3 ตัว
แปร ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคม ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง และเพศ โดยสามารถร่วมกันอธิบาย
การเปลียนแปลงของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้ ร้อยละ 47.4 (R 2Adj = .456 ) อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยที ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีดีขององค์การได้ ดีทีสุด ตามด้ วยภาวะผู้นําการเปลียนแปลง และตัวแปรเพศตามลําดับ
สรุปได้ ว่า งานวิจยั ทีเกียวข้ องและงานวิจยั ทีใกล้ เคียงแสดงให้ เห็นว่าการรับรู้การ
สนับสนุนทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานในทางบวก
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3. การวิเคราะห์ พหุระดับของตัวแปรระดับผ้ บู ริหารและระดับผ้ ูปฏิบัตงิ าน
การทบทวนวรรณกรรมตามทฤษฎีทางด้ านพฤติกรรมองค์การได้ แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างปั จจัยระดับต่างๆ ทีส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร ซึงนํามาสูก่ ารศึกษาความสัมพันธ์
พหุระดับของปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
(ซีเอสอาร์) ในงานวิจัยนี ทังนี แนวคิดทีอธิบายปั จจัยดังกล่าวเป็ นแนวคิดทฤษฎีทางด้ านพฤติกรรม
องค์การซึงได้ สร้ างแบบจําลองระดับต่างๆ เพืออธิบายพฤติกรรมการทํางานของคนในองค์การ ซึงเป็ น
การถอดแบบความเป็ นจริ งของปรากฏการณ์ ที เกิ ดขึนมาอยู่ใ นรูป แบบที เข้ าใจได้ ง่ายขึน โดยการ
จัดระบบของความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ สําหรับแบบจําลองทีใช้
ในการอธิบายพฤติกรรมองค์การจะเกียวข้ องกับปั จจัยต่างๆ ซึงมาจากการวิเคราะห์จากความรู้หลาย
ศาสตร์ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านมานุษยวิทยาทีทําให้ เข้ าใจความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคนในองค์การ ปัจจัย
ด้ านจิตวิทยาทีทําให้ เข้ าใจกระบวนการรับรู้ การจูงใจและการเรียนรู้ของมนุษย์ ปั จจัยด้ านสังคมวิทยา
และสังคมจิตวิทยาทีทําให้ เข้ าใจพฤติกรรมของมนุษย์ทีมาอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นองค์กร และปั จจัย
ด้ านรัฐศาสตร์ทีเกียวข้ องกับอํานาจและความขัดแย้ งทีเกิดขึน (วิเชียร วิทยอุดม. 2549)
แนวคิดพฤติกรรมองค์การทีเป็ นเสมือนตัวแบบทางความคิดให้ แก่นกั คิดรุ่นต่อมา คือ แนวคิด
พฤติกรรมองค์การของรอบบินส์ (Robbins. 2005) ซึงสรุปได้ ดงั นี
แนวคิดพฤติกรรมองค์ การของรอบบินส์ (Robbins. 2005)
รอบบินส์ (Robbins. 2005) นํ าเสนอตัวแบบจําลองพฤติกรรมองค์ก าร โดยแบ่งปั จจัย ที
เกียวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล กลุม่ และองค์การ ซึงแม้ วา่ ตัวแปรตาม
เบืองต้ นของแบบจําลองพฤติกรรมองค์การแต่ละระดับจะเหมือนกัน คือ ผลผลิต (Productivity) การ
ขาดงาน (Absenteeism) การออกจากงาน (Turnover) และความพึงพอใจ (Satisfaction) แต่ตวั แปร
อิสระของพฤติกรรมองค์การระดับ บุคคล กลุ่ม และองค์ก ารมีความแตกต่างกัน ทําให้ สามารถแบ่ง
แบบจําลองพฤติกรรมองค์การออกเป็ น 3 แบบจําลองย่อย ได้ แก่ แบบจําลองพฤติกรรมองค์การระดับ
บุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การ ดังนี (Robbins. 2005)
1) ปั จ จัย ที ส่งผลต่อ พฤติก รรมองค์ ก ารในระดับ บุค คล ได้ แก่ คุณ ลัก ษณะทางชี วภาพ
บุคลิกภาพ ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถของบุคคล รวมทังการรับรู้ แรงจูงใจ และการเรี ยนรู้ของ
บุคคล เป็ นต้ น
2) ปั จจั ย ที ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมองค์ ก ารในระดับ กลุ่ม ได้ แก่ ภาวะผู้นํ า (Leadership)
ความสัมพันธ์ภายในกลุม่ (Inter-group relations) และความต้ องการผูกพันกับผู้อืน (Affiliation) เป็ นต้ น
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3) ปั จจัยทีส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การในระดับองค์การ ได้ แก่ การออกแบบโครงสร้ างองค์การ
นโยบายและการปฏิบตั ิด้านทรัพยากรมนุษย์ และวัฒนธรรมขององค์การ เป็ นต้ น
จากแบบจํ าลองของรอบบิ น ส์ (Robbins. 2005) ข้ างต้ น เป็ นภาพรวมของแบบจํ าลอง
พฤติกรรมองค์การ ซึงแสดงปั จจัยของพฤติกรรมองค์การในแต่ละระดับต่างมีอิทธิพลซึงกันและกัน ทังนี
การศึกษาพฤติก รรมทางจริ ยธรรมขององค์ก ร ของจอห์น สเตนเนอร์ และจอร์ ช สเตนเนอร์ (John,
Steiner; & George, Steiner. 2002) ได้ แสดงให้ เห็นถึงปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของ
องค์ ก ร 4 ประการ คื อ ภาวะผู้นํ า , กลยุท ธ์ แ ละนโยบายขององค์ก ร, วัฒ นธรรมองค์ก าร และ
ลักษณะเฉพาะบุคคล ต่อมา นักวิชาการไทยอย่าง มัลลิกา ตันสอน (2544: 21-29) นําเสนอตัวแปรที
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานของบุคคล โดยแบ่งตัวแปรออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และระดับ
องค์การ ดังนี
1) ตัวแปรระดับบุคคล ได้ แก่ ปั จจัยด้ านประชากร ปั จจัยด้ านทักษะความสามารถ ทัศนคติ
การรับรู้ และบุคลิกภาพ เป็ นต้ น
2) ตัวแปรระดับองค์การ ได้ แก่ ปั จจัยเกียวกับโครงสร้ าง ระบบการให้ รางวัลและการลงโทษ
ขององค์กร และภาวะผู้นําของผู้บริหาร เป็ นต้ น
ในทางเดียวกัน พฤติกรรมการทํางานระดับบุคคลของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ย่อมได้ รับ ผลจากพฤติก รรมการทํา งานของผู้บริ ห ารซึงเป็ นเงือนไขระดับ องค์ก าร ในงานวิจัยนี จึง
วิเคราะห์สาเหตุ 2 ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
อัลบาเนส (Albanese. 1981) นําเสนอตัวแบบจําลองพฤติกรรมการทํางานว่าเป็ นผลมาจาก
ปั จจัยหลัก 2 ประการ คือ ปั จจัยด้ านบุคคล และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ซึงปั จจัยทัง
สองมีปฏิสมั พันธ์ซึงกันและกันและส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานทีต่างกัน ดังนัน ในงานวิจัยนี การ
วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุในแต่ละระดับจึงมีสมมติฐานว่าปั จจัยด้ านบุคคล และปั จจัยด้ านสภาพแวดล้อม
มีปฏิสมั พันธ์ซึงกันและกันและส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานทีต่างกันด้ วย
การวิเคราะห์ พหุระดับ (Multi–Level Analysis)
การวิเ คราะห์พหุระดับ (Multi–Level Analysis) เป็ นเทคนิ คทางสถิติที ใช้ ใ นการวิเ คราะห์
อิทธิพลของตัวแปรทํานายหลายระดับทีมีตอ่ ตัวแปรตาม โดยตัวแปรทํานายและตัวแปรตามทีอยู่ระดับ
ล่างต่า งมีค วามสัมพัน ธ์ ซึ งกัน และกัน และได้ รับ อิท ธิ พ ลร่ ว มกัน จากตัวแปรที อยู่ระดับ บน ทังนี
เนืองจากโครงสร้ าง และธรรมชาติของข้ อมูลทางสังคมมักเกียวข้ องกับข้ อมูลหลายระดับ การวิเคราะห์
ข้ อ มูล แบบระดับ เดี ย ว จึ ง ไม่ ส ามารถให้ ผลสรุ ป ที ถู ก ต้ อ ง โดยทัวไปเรามัก จะพบว่า ตัว แปรมี
ความสัมพัน ธ์ ต่อกัน ทังระหว่างตัวแปรที อยู่ระหว่างตัวแปรที อยู่ระดับ เดีย วกัน และความสัมพัน ธ์
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ระหว่างตัวแปรข้ ามระดับ ตัวแปรทีอยู่ระดับสูงกว่า มีแนวโน้ มทีจะส่งผลทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อตัว
แปรทีอยู่ระดับตํากว่า และมีแนวโน้ มส่งผลต่อกันเป็ นทอดๆ สูต่ วั แปรระดับหน่วยย่อยลงไป (บุญชุม.
2538; ฉัตรศิริ. 2546)
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรข้ ามระดับมีได้ หลายลักษณะ ดังนี
1) ความสัมพันธ์เชิงบริบท ตัวแปรทีอยู่ระดับสูงกว่าอาจส่งผลหรือมีความสัมพันธ์ตวั แปรทีอยู่
ระดับตํากว่าในรูปของความสัมพันธ์เชิงสภาวะแวดล้ อม โดยตัวแปรระดับสูงสร้ างภาวะครอบคลุมแล
ส่งผลเชิงบริบทสูต่ วั แปรระดับล่าง
2) ความสัมพันธ์เชิงตัวแบบ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีอยู่ระดับสูงกว่ากับตัวแปรทีอยู่
ระดับตํากว่า อาจอยู่ในลักษณะของการสะท้ อนภาพจากตัวแบบ โดยตัวแปรระดับบนสร้ างสภาวะ
ตัวแบบแล้ วสะท้ อนภาพลงมายังตัวแปรระดับล่าง
3) ความสัมพันธ์เชิงถ่ายโอน ตัวแปรระดับบนจํานวนหนึงอาจเป็ นตัวแปรเชิงนโยบาย ซึง
เสมือนเป็ นการกําหนดแนวทางมาตรฐาน หรือสิงทีคาดหวังไว้ อย่างชัดเจน ตัวแปรระดับบนสร้ าง
เงือนไขหรือสภาวะแรงกระตุ้น ถ่านโอนสูป่ ฏิบตั ิการของตัวแปรระดับล่าง เพือให้ บรรลุผลตาม
เป้าหมายทีพึงปรารถนาร่วมกัน
4) ความสัมพันธ์เชิงจูงใจ ตัวแปรทีอยู่ระดับสูงกว่าอาจส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที
อยู่ระดับตํากว่า โดยผ่านการส่งเสริมสนับสนุนในรูปการสร้ างแรงจูงใจหรือรางวัล
การวิเคราะห์พหุระดับมีวิธีการวิเคราะห์ทีหลากหลาย ทังวิธีการ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที
ใช้ เช่น LISREL และ HLM เป็ นต้ น ในงานวิจยั นี ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู พหุตวั แปร
(Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้ นตรงระดับลดหลัน (Hierarchical
Linear Model หรือ HLM) ซึงมีรายละเอียดดังนี
การวิเคราะห์ ถดถอยพหุคณพหุ
ตัวแปร (Multiple Regression Analysis)
ู
เป็ นเทคนิคทางสถิติทีใช้ ศกึ ษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระ(Independent
variable) หรือตัวแปรทํานาย (Predictor variable) ตังแต่ 1 ตัวขึนไป และตัวแปรตาม (Dependent
variable) หรือตัวแปรเกณฑ์ (Criterion variable) มี 1 ตัว เพือสร้ างสมการตัวแปรเกณฑ์ด้วยกลุม่ ของ
ตัวแปรพยากรณ์
ข้ อตกลงเบืองต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
1) Linearity: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเป็ นเส้นตรง
2) Independence: ตัวแปรทุกตัวเป็ นอิสระจากกัน
3) Normality: ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
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4) Homoscedasticity: ความแปรปรวนของความคลาดเคลือนมีคา่ คงที หรือความคลาด
เคลือนมีคา่ เท่ากันในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2546; บุญชม ศรีสะอาด. 2547;
ศิริชยั พงษ์ วชิ ยั . 2551)
การแปลความหมายของสมการถดถอย
1) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
1.1) สมการเชิงเส้ นอย่างง่าย: ŷ =a + b x
1.2) สมการเชิงเส้ นเชิงเส้ นพหุ: ŷ =b0+ b1x1+ b2x2+ … + bkxk
เมือ ŷ คือ ค่าคะแนนตัวแปรเกณฑ์ทีได้ จากการทํานายในรูปคะแนนดิบ
a คือ ค่าคงทีหรือจุดตัดของเส้ นถดถอย
b คือ ค่าสัมประสิทธิการถดถอยคะแนนดิบ
x คือ ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรทํานาย
2) สมการพยากรณ์คะแนนมาตรฐาน
2.1) สมการเชิงเส้ นอย่างง่าย: Zŷ =  Zx
2.2) สมการเชิงเส้ นเชิงเส้ นพหุ: Zŷ = 1Zx1 + 2Zx2
เมือ z คือ ค่าคะแนนตัวแปรเกณฑ์ทีได้ จากการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน
ŷ คือ ค่าคะแนนตัวแปรเกณฑ์ทีได้ จากการทํานายในรูปคะแนนดิบ
 คือ ค่าสัมประสิทธิการถดถอยคะแนนมาตรฐาน
x คือ ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรทํานาย
การวิเคราะห์ โมเดลเชิงเส้ นตรงระดับลดหลัน (Hierarchical Linear Model หรือ HLM)
เป็ นเทคนิคทางสถิติทีใช้ วิเคราะห์อิทธิพลของตัวทํานายหลายระดับที มีต่อตัวแปรตาม ซึงตัว
ทํานายมีโครงสร้ างเป็ นระดับลดหลัน (hierarchical) อย่างน้ อย 2 ระดับ โดยตัวทํานายและตัวแปร
ตามระดับล่างมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน และได้ รับอิทธิพลร่วมกันจากตัวทํานายทีอยู่ระดับบน
ในการทดสอบแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์พหุระดับ ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามขันตอนต่างๆ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2546; บุญชม ศรีสะอาด. 2547; ศิริชยั พงษ์ วิชยั . 2551;
บุญเรียง ขจรศิลป์. 2555) ดังต่อไปนี
1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบตั ิงานกับตัว
แปรตาม โดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ภายใน (Intercorrelation Coefficient) เพือพิจารณาว่าตัว
แปรทีศึกษาทังหมดมีความสัมพันธ์กนั อย่างไรในแต่ละระดับ
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2) วิเคราะห์ตวั แปรทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงาน โดยการวิเคราะห์พหุระดับด้ วยโปรแกรม HLM ดังนี
ขันที 1 การวิเคราะห์ระดับผู้ปฏิบตั ิงาน (Micro-level Analysis หรือ Within Group Analysis)
2.1) การวิเคราะห์โมเดลศูนย์ (Null Model) เป็ นการวิเคราะห์ภาพรวมของตัวแปรตาม เพือหา
ค่าการกระจายของตัวแปรตามว่ามีความแปรปรวนภายในกลุม่ มากพอทีจะวิเคราะห์พหุระดับหรือไม่
โดยใช้ t-test ทดสอบ fixed effects ถ้ าค่าไม่เป็ น 0 แสดงว่ามีความแปรปรวนภายในกลุม่ คือ ตัวแปร
อิสระส่งผลต่อตัวแปรตาม ถ้ าค่าเป็ น 0 แสดงว่าไม่สง่ ผล และใช้ chi-square test ทดสอบความ
แปรปรวนของ random effects หรือ parameter variance ถ้ าค่าไม่เป็ น 0 แสดงว่ามีความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่ เหมาะสมทีจะนําตัวแปรอิสระมาอธิบายความแปรปรวนได้ แต่ถ้าค่าเป็ น 0 แสดงว่าไม่มี
ความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ในการวิเคราะห์สามารถตังให้ เป็ นค่าคงทีได้
2.2) การวิเคราะห์โมเดลแบบง่าย (Simple Model หรือ Unconditional Model) เป็ นการ
วิเคราะห์เพือตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามหรือไม่ และเพือ
ตรวจสอบตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั งิ านสามารถอธิบายความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ของพฤติกรรม
การทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานได้ มากน้ อยเพียงใด เพียงพอทีจะ
วิเคราะห์ในระดับกลุม่ ต่อไปหรือไม่ โดยใช้ t-test ทดสอบ fixed effects และใช้ chi-square test
ทดสอบความแปรปรวนของ random effects หรือ parameter variance เช่นกัน
ขันที 2 การวิเคราะห์ระดับผู้บริหาร (Macro-level analysis หรือ Between Unit Analysis)
เป็ นการวิเคราะห์พหุระดับขัน Hypothetical Model คือ การนําตัวแปรระดับผู้ปฏิบตั ิงานทีผ่านการ
วิเคราะห์แล้ วจากการวิเคราะห์ระดับผู้ปฏิบตั งิ าน และตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารมาวิเคราะห์ร่วมกัน
เพือตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรระดับผู้บริหารทีมีตอ่ ตัวแปรระดับผู้ปฏิบตั ิงานและตัวแปรตาม โดยใช้
t-test ทดสอบ fixed effects และใช้ chi-square test ทดสอบความแปรปรวนของ random effects
หรือ parameter variance เช่นกัน
ทังนี วิธีการสร้ างแบบจําลองพหุระดับ มี 2 วิธีการ (Hox. 2010) คือ
1) การสร้ างแบบจําลองโดยใส่ตวั แปรอิสระทุกตัวทังสองระดับ เพือประมาณค่าสัมประสิทธิ
ทุกค่าทีเป็ นไปได้ (Top-Down strategy) จากนัน จะทยอยตัดค่าสัมประสิทธิทีไม่มีนยั สําคัญออกจาก
สมการ จนกระทังเหลือแต่คา่ สัมประสิทธิทีมีนยั สําคัญเท่านัน
2) การสร้ างแบบจําลองโดยเริมต้ นจากแบบจําลองฐาน ซึงยังไม่มีตวั แปรอิสระใดๆ จากนัน จะ
ทยอยประมาณค่าสัมประสิทธิตา่ งๆ เพือทดสอบนัยสําคัญ (Bottom-Up strategy) วิธีการนีเริมต้นโดย
ใส่ตวั แปรอิสระทังสองระดับเข้ าไปเพือประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลคงที ถ้ าค่าสัมประสิทธิไม่มี
นัยสําคัญก็จะตัดออกจากสมการ จากนันจะประมาณค่าสัมประสิทธิอิทธิพลสุม่ ถ้ าค่าสัมประสิทธิไม่มี
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นัยสําคัญก็จะตัดออกจากสมการเช่นกัน ดําเนินการเช่นนีจนกระทังได้ สมการทีค่าสัมประสิทธิทกุ ค่ามี
นัยสําคัญ
ในงานวิจยั นี ใช้ วิธีสร้ างแบบจําลองแบบผสมผสานทัง 2 วิธี โดยสร้ างสมการ ดังนี
(นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2557)
1) สมการ Regression with Random Intercepts Model เพือทดสอบว่าตัวแปรอิสระระดับ
ผู้ปฏิบตั ิงานตัวแปรใดบ้ างทีมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรตาม
2) สมการ Regression with Random Coefficients Model เพือทดสอบว่าอิทธิพลทีตัวแปร
อิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานทีมีตอ่ ตัวแปรตามแตกต่างกันไปตามระหว่างกลุม่ ระดับผู้บริหารหรือไม่
3) สมการนี Regression with Intercepts-as-outcomes Model เพือทดสอบว่าตัวแปรอิสระ
ระดับผู้บริหารตัวแปรใดบ้ างทีมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
4) สมการ Regression with Intercepts and Slopes-as-outcomes Model เพือทดสอบผล
ปฏิสมั พันธ์ของตัวแปรระดับผู้บริหารทีมีตอ่ อิทธิพลของตัวแปรระดับผู้ปฏิบตั ิงานกับตัวแปรตาม
ตัวแปรทีมีอทิ ธิพลข้ ามระดับในงานวิจัยนี
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ องพบตัวแปรทีทีอิทธิพลข้ ามระดับใน
งานวิจยั นี ได้ แก่ 1) พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้บริหารและพฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน 2) ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงและพฤติกรรมการทํางานตาม
แนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน 3) การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจและพฤติกรรมการทํางานตาม
แนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน และ 4) การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายและ
พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน ดังนี
1) ตัวแปรพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ของผ้ บู ริหารมีอทิ ธิพลข้าม
ระดับต่ อตัวแปรพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ของผ้ ปู ฏิบัติงาน
ตามแนวคิดทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือซีเอสอาร์ ได้ อธิบายถึงการมีส่วน
ร่วมของมนุษย์ทกุ คนในองค์กรทีจะต้ องปฏิบตั ิงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการปฏิบัติหน้ าที
ของตนในทุกกระบวนการของการผลิต โดยบทบาทของผู้นําในองค์กรผู้ซึงมีอํานาจในการกระทําแทน
ในนามขององค์กรเป็ นผู้มีบทบาทอย่างยิงต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การกระตุ้นให้ สมาชิก
ทุกคนตระหนักในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนันต้ องเริ มจากผู้นําขององค์กรก่อน หากผู้นํา
หรื อผู้บ ริ ห ารใส่ใ จต่อแนวคิดซีเ อสอาร์ ด้ วยความจริ งใจ โดยการแสดงออกด้ วยการกระทํา และมี
พฤติก รรมการทํางานตามแนวทางซี เอสอาร์ ย่อมส่งผลให้ ผ้ ปู ฏิบัติงานรับรู้ ถึงความสําคัญของการ
ปฏิบัติหน้ าทีทีคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามด้ วย (Andrew, Crane; & et al. 2008; Milton,
Friedman. 1970) ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดบทบาทหน้ าที ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้ าทีของ
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ผู้บังคับบัญ ชา ที ได้ อธิบ ายบทบาทในการทํ างานของผู้บริ หาร ว่าการทํ างานของผู้บริ หารเป็ นการ
แสดงออกทีจะส่งผลโดยตรงและโดยอ้ อมต่อพฤติกรรม ความคิด และจิตสํานึกของผู้ใต้ บังคับบัญชา
ซึงตามทัศนะของอดิเซส (Adizes. 1971) เชื อว่าสมาชิกในองค์การจะมีประสิทธิ ภาพ ผู้บ ริ หารต้ อง
แสดงบทบาทการบริหาร 4 บทบาทคือ บทบาทในการเสริมสร้ าง บทบาทในการดําเนินการ บทบาทใน
การเปลียนแปลงพัฒนา และบทบาทในการหล่อหลอม ในการปฏิบัติงานของผู้บริ หารจึงมีอิทธิพลใน
การแสดงออกบทบาทดังกล่าวต่อสมาชิกในองค์กรด้ วย ดังนัน พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอส
อาร์ของผู้บริหารจึงมีแนวโน้ มทีจะมีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
2) ตัวแปรภาวะผ้ นู ําการเปลียนแปลง มีอทิ ธิพลข้ ามระดับต่ อตัวแปรพฤติกรรมการ
ทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ของผ้ ปู ฏิบัติงาน
ตามแนวคิดภาวะผู้นําการเปลียนแปลง กล่าวถึงบทบาทของผู้บริ ห ารที นอกจากผู้บริ ห าร
จะต้ องมีความสามารถในการบริ หารงานแล้ ว ผู้บริ หารต้ องมีภาวะผู้นํ าทีเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ลกู น้ อง
สร้ างแรงบัน ดาลใจในการปฏิบัติงาน คํ านึ งถึง ความเป็ นปั จ เจกบุค คลและกระตุ้น ให้ ลูก น้ อ งใช้
สติปัญญาในการสร้ างสรรค์งาน ภาวะผู้นําของผู้บริ หารจึงมีบทบาทสําคัญต่อพฤติกรรมการทํางาน
ของลูกน้ อง ซึงโอซาราลลี (Ozaralli. 2003) ระบุวา่ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง และพฤติกรรมของผู้นํา
ในการเสริ มสร้ างพลังอํานาจมีส่วนสําคัญต่อการสร้ างสรรค์งานของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี แลงคา
สเตอร์ และคณะ (Laschinger; & et al. 1999) และสจ๊ วต (Stewart. 1994) ได้ กล่าวถึงหลักการ
บริหารงานของผู้นํา 8 ประการเพือให้ การปฏิบตั ิงานของสมาชิกเกิดประสิทธิภาพมากขึน ได้ แก่ 1) การ
สร้ างวิสยั ทัศน์ร่วมกับบุคคลากร 2) การให้ ความรู้ความสามารถเพือผู้ปฏิบตั ิงานตัดสินใจได้ ถกู ต้ อง 3)
สามารถขจัดปั ญ หาและอุปสรรคทีขัดขวางการปฏิบัติงานได้ 4) มีการสือสารทีเปิ ดเผย 5) มีความ
กระตือรือร้ น 6) มีการเตรียมพร้ อมอยู่เสมอ 7) มีการประเมินความก้ าวหน้ าและผลลัพธ์ของงาน และ
8) สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ า ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน สิงคุกคาม และโอกาสของหน่วยงานได้ ดังนัน
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง จึงมีแนวโน้ มทีจะมีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด
ซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน
3) ตัวแปรการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ มีอทิ ธิพลข้ามระดับต่ อตัวแปรพฤติกรรม
การทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ของผ้ ปู ฏิบัติงาน
ตามแนวคิดการเสริมสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตใจ กล่าวถึงการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตใจ
ระดับผู้บริหาร ว่ามีความแตกต่างจากผู้ปฏิบตั ิงาน กล่าวคือ ผู้บริหารต้ องเป็ นทังผู้ทีได้ รับการเสริมสร้ าง
พลังอํานาจและเป็ นผู้เสริมสร้ างพลังอํานาจให้ กับผู้ใต้ บังคับบัญชา โฮโนล (Honold. 1997) กล่าวว่า
การเสริมสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตใจ ถือเป็ นเครืองมือการบริหารงานอย่างหนึงทีผู้บริหารเพือใช้ บริ หาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เนืองจากการเสริ มสร้ างพลังอํานาจเชิงจิตใจของผู้บริ หารเป็ นการ
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กระตุ้น ให้ ผ้ ใู ต้ บังคับ บัญ ชาแสดงความสามารถของตนในการปฏิ บัติงานเพิ มขึน โดยเฉพาะเมื อ
ผู้ปฏิบัติงานได้ รับโอกาสหรื อได้ รับการส่งเสริ มจากผู้บ ริ ห ารให้ แสดงศัก ยภาพในงาน (Rappaport.
1987) ทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีอิสระในการปฏิบตั ิงาน (Sabiston; & Laschinger. 1995; Laschinger;
& Havens. 1995) และเกิดความพึงพอใจในงานมากขึน (Laschinger; & et al. 2004) ดังนัน การเสริม
พลังอํานาจเชิงจิตใจ จึงมีแนวโน้ มทีจะมีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอส
อาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน
4) ตัวแปรการบริหารงานแบบมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย มีอทิ ธิพลข้ามระดับ
ต่ อตัวแปรพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ของผ้ ปู ฏิบัติงาน
ตามแนวคิดการบริ หารงานแบบมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กล่ าวถึงการบริ ห ารงาน
แบบมีสว่ นร่วมของผู้บริหารว่าส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ นอกจากนี งานวิจัยยัง
พบว่า การบริ หารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้ างานยังมีความสัมพันธ์กับคุณ ภาพชีวิตการทํางานของ
ผู้ป ฏิบัติงานด้ วย ปรากฏในงานวิจัย เรื อง ความพัน ธ์ ระหว่างปั จจัย ส่วนบุคคล ลัก ษณะงาน การ
บริ หารงานแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้ าหอผู้ป่วยกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการ
หน่วยงานอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร (ภัทรา เผือกพันธ์ . 2545) พบว่า การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้ าหอผู้ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณ ภาพชีวิตการทํางาน
ของพยาบาลประจําการหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .05 ดังนัน
การบริ ห ารงานแบบมีส่วนร่ ว มในการกํ าหนดนโยบาย จึ งมีแ นวโน้ มที จะมีอิ ท ธิ พ ลข้ า มระดับ ต่อ
พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน

4. สมมติฐานในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยั ได้นําตัวแปรทีมีความเกียวข้ องกับตัวแปรพฤติกรรมการ
ทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ประกอบไปด้ วยตัวแปรเชิงสาเหตุในระดับผู้บริหารและตัวแปรเชิงสาเหตุ
ในระดับผู้ปฏิบตั ิงานมาสร้ างเป็ นสมมติฐานในการศึกษาส่วนที 2 ดังปรากฎในภาพประกอบ 6
จากภาพสมมติฐานในภาพประกอบ 6 กําหนดสัญลักษณ์ไว้ ดงั นี
แทน กลุม่ ตัวแปรสังเกต
แทน ตัวแปรสังเกต

H1 – H13

แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
โดยหัวลูกศรจะแสดงทิศทางของอิทธิพล
แทน สมมติฐาน 1-13
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ปั จจัยภายใน
ระดับผู้บริ หาร

ภาวะผู้นาํ การเปลียนแปลง
H5
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ

H6
H7

ความฉลาดทางอารมณ์

พฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิดซีเอสอาร์
ของผ้ บู ริ หาร

H8
H9

การรั บรู้ บรรยากาศเชิงจริยธรรม
การมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย
ปั จจัยภายนอก

H13

ปั จจัยภายใน

H11

H10
ระดับผู้ปฏิบัติงาน

ความรู้ ความเข้ าใจในซีเอสอาร์

H1

บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก

H2
H3

การรั บรู้ ความยุตธิ รรมในองค์ การ

H12

H4

พฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิดซีเอสอาร์
ของผ้ ูปฏิบตั ิงาน

การรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคม
ปั จจัยภายนอก

ภาพประกอบ 6 แผนภาพแสดงสมมติฐานในการศึกษาส่วนที 2

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรือง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์ธรุ กิจในบริบทของสังคมไทย” เป็ นการศึกษาทีใช้ วิธีการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เป็ นหลักในการศึกษา และใช้ วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ประกอบการศึกษาในส่วนของการสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาทีใช้ วิธีการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เพือตรวจสอบข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทีตัวแปรมี
ความสัมพันธ์พหุระดับ ทังตัวแปรทีอยู่ในระดับเดียวกันและตัวแปรต่างระดับ เพือให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิจยั ครังนี จึงแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ซึงมีวิธีดําเนินการวิจยั ดังนี

การศึกษาส่ วนที 1 เป็ นการศึกษาเพือหานิ ยามและแบบวัดของพฤติกรรมการทํางาน
ภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิในวงการวิชาการเพือสร้ าง
องค์ประกอบและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม เนืองจาก การศึกษาส่วนนีมีลกั ษณะเป็ นการเจาะลึก ต้ อง
อาศัยความเชียวชาญของผู้สมั ภาษณ์ในการค้ นหารายละเอียดในประเด็นทีศึกษา ซึงเดวิด เอลแลนด์
สัน (David, Erlandson. 1993) ให้ นิยามของการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) ว่าเป็ นการ
สนทนาทีมีจดุ มุง่ หมายชัดเจนเพือความรู้ความเข้ าใจในระดับลึกเกียวกับประเด็นทีศึกษา

การเลือกผ้ ูให้ ข้อมลู
การวิจยั นีเป็ นการศึกษาพหุระดับ ดังนัน การสร้ างองค์ประกอบและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
จึงแบ่งเป็ นพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาเอกชน 2 กลุ่ม คือ ผู้บริ หารระดับ
หัวหน้ าภาควิชา และผู้ปฏิบตั ิงาน ในการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) ผู้วิจยั จึงกําหนดผู้ให้
ข้ อมูลมาจาก 2 กลุม่ ด้ วยเช่นกัน รวม 8 คน ดังนี
กลุม่ ที 1 ผู้ให้ ข้อมูลเพือสร้ างองค์ประกอบและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการทํางานของผู้บริหาร
ระดับหัวหน้ าภาควิชา จํานวน 5 คน ผู้วิจยั กําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ไว้ ดงั นี
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ก. เป็ นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทีมีประสบการณ์การทํางานไม่ตํากว่า 10 ปี มี
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับสภาพและลักษณะการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็ น
อย่างดี
ข. เป็ นผู้ทีมีความเชียวชาญหรือความสนใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือด้ านซีเอสอาร์
ค. เป็ นผู้มีประสบการณ์ในงานบริหารของสถาบันอุดมศึกษา ในระดับหัวหน้ าภาควิชาขึนไป
ไม่ตํากว่า 2 ปี
กลุม่ ที 2 ผู้ให้ ข้อมูลเพือสร้ างองค์ประกอบและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการทํางานของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน จํานวน 3 คน ผู้วิจยั กําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ไว้ ดงั นี
ก. เป็ นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทีมีประสบการณ์การทํางานไม่ตํากว่า 10 ปี มี
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับสภาพและลักษณะการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็ น
อย่างดี
ข. เป็ นผู้ทีมีความเชียวชาญหรือความสนใจด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือด้ านซีเอสอาร์

เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
การศึกษาเพือหาองค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้วิจยั ใช้ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้ าง (semi-structured interview)
เพื อใช้ คําถามในแบบสัมภาษณ์ เ ป็ นแนวการถาม แต่มีลักษณะที ยืดหยุ่น เพื อให้ การสัมภาษณ์ ได้
รายละเอียดทีสอดคล้ องกับความเชียวชาญของผู้ให้ สมั ภาษณ์แต่ละคน
ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้ าง
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยคืออะไร มีอะไรบ้ าง
2. ตามโมเดลของแคร์โรลเกียวข้ องกับภารกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างไร
3. การทํางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียใดบ้ าง

การเก็บรวบรวมข้ อมลู
เมือได้ สร้ างเครืองมือในการสัมภาษณ์แล้ ว ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ให้ ข้อมูลทัง 8 คนเพือขอ
เข้ าสัมภาษณ์ โดยเริมต้ นจากการขอให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ สมั ภาษณ์
จากนันผู้วิจยั นําหนังสือดังกล่าวพร้ อมด้ วยแนวคําถามส่งถึงกลุ่มตัวอย่างทัง 8 คน เพือนัดหมายวัน
เวลา และสถานทีที ผู้ให้ ข้อมูลสะดวก เมือถึงวันเวลาตามนัดหมายผู้วิจัยจึงเข้ าสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
ทังนี ผู้วิจยั ขออนุญาตกลุม่ ตัวอย่างบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์เพือความสะดวกรวดเร็วและเพิม
ประสิทธิภาพในการเก็บข้ อมูล
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การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมลู
ผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์ข้อมูลพร้ อมกับการเก็บข้ อมูล โดยมีการตรวจสอบข้ อมูลระหว่างการเก็บ
ข้ อมูลไปด้ วยเสมอ เพือให้ ข้อมูลมีความครบถ้ วนตามวัตถุประสงค์ เมือได้ รับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ผู้วิจัยนําข้ อมูลจากการสัมภาษณ์มาทําการจัดระเบี ยบข้ อมูลและวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยเทคนิคการจัดหมวดหมู่และจําแนกประเภท (Typology and Taxonomy) ซึงเป็ นการนํ า
ข้ อมูลที ได้ จ ากการสัมภาษณ์ มาจํ าแนกและจัดหมวดหมู่อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารแบ่ง
องค์ประกอบ CSR ของแคร์ โรล ซึงแบ่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็ น 4 ด้ าน คือ ความ
รับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ, ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย, ความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม และความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ านการให้ แก่ สั ง คม รวมทั ง ผู้ วิ จั ย ใช้ เทคนิ ค การเปรี ยบเที ย บเหตุ ก ารณ์
(Constant Comparison) ซึงเป็ นการนําข้ อมูลมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์อนื เพือหา
ความเหมือนกันและความแตกต่างกัน เช่น การเปรี ยบเทียบความเหมือนกันและความแตกต่างกัน
ระหว่างภารกิจ หน้ าที ของอาจารย์ ป ระจํ าและอาจารย์ ผ้ บู ริ ห าร เป็ นต้ น จากนัน จึงนํ าข้ อมูลที จัด
ระเบียบแล้ วมาสรุปองค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และนําไปพัฒนาข้ อคําถามในแบบสอบถามต่อไป
ผู้วิจยั มีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังนี (ชาย โพธิสิตา. 2550)
1. การจัดระเบียบข้ อมูล ผู้วิจัยถอดคําให้ สมั ภาษณ์จากผู้ให้ ข้อมูล ด้ วยการพิมพ์และบันทึก
เป็ นไฟล์ง านแยกข้ อมูล ของผู้ใ ห้ ข้ อ มูล แต่ล ะคนไว้ โดยพยายามจัดข้ อ มูล ตามประเด็น ของการ
สัมภาษณ์ เพือตรวจสอบข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลตลอดระยะเวลาการเก็บข้ อมูล
2. การให้ รหัสข้ อมูล และการแสดงข้ อมูล ผู้วิจยั นําข้ อมูลทีได้ จดั ระเบียบไว้ แล้ วมาคัดข้ อความ
ทีมีความหมายตรงกับคําถามของการวิจยั แล้ วกําหนดรหัสแทนความหมายของกลุม่ ข้ อความเหล่านัน
ข้ อความทีมีความหมายในลักษณะเดียวกันจะใช้ รหัสทีเหมือนกัน จากนันจึงแสดงข้ อมูลโดยนํามา
เชือมโยงและหาความสัมพันธ์เป็ นกลุม่ ประเด็นในการวิเคราะห์ ซึงผู้วิจยั แสดงข้ อมูลออกมาในรูปของ
ตาราง และคําบรรยาย
3. การหาข้ อสรุป การตีความ และการยืนยัน ผู้วิจัยนําข้ อมูลทีลงรหัสและมีการแสดงข้ อมูล
แล้ วมาวิเ คราะห์ สรุป และตีความ ซึงใช้ แนวคิดของแคร์ โรลเป็ นกรอบในการวิเ คราะห์ห ลักร่ วมกับ
แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้ องอืนๆ ทีปรากฏในการตรวจเอกสารในบทที 2
การศึกษาส่ วนที 2 เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับของพฤติกรรมการ
ทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้วิจัยใช้ วิธี
การศึกษาเชิงปริมาณ ซึงมีวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
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การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที ใช้ ใ นการศึกษาครังนี คือ บุคลากรในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนมีจํ านวนทังสิน
10,359 คน (สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา. 2556) ซึงประชากรในการวิจัย ครังนี เป็ น
บุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งทางวิช าการ ได้ แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ โดยแบ่งเป็ นผู้บงั คับบัญชาหรือ “ผู้บริหาร” และผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาหรือ “ผู้ปฏิบตั ิงาน”
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั นี ได้ จําแนกกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับกลุม่ และระดับบุคคล ในการ
กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์พหุระดับ มีผ้ กู ําหนดเกณฑ์ไว้ หลายเกณฑ์ด้วยกัน เช่น
คอมเรย์ และลี (Comrey; & Lee. 1992) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้ 6 ระดับ ได้ แก่ 50 หน่วย
100 หน่วย 200 หน่วย 300 หน่วย 500 หน่วย และ 1,000 หน่วย อย่างไรก็ดี แฮร์ และคณะ (Hair; &
et al. 1995: 22, 637) เสนอว่าขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีเหมาะสมคือ 200-300 หน่วย ในทางเดียวกัน
ชไนซ์เดอร์ และโบสเกอร์ (Snijders; & Bosker. 1999: 154) เสนอให้ ใช้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างในระดับ
กลุม่ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย แต่หากต้ องการให้ ผลการวิเคราะห์พหุระดับมีความแม่นยําก็ควรกําหนดไม่
น้ อยกว่า 100 หน่วย ส่วนทาแบชนิก และฟิ เดล (Tabachnick; & Fidell. 2007) ได้ นําเสนอสูตรในการ
คํานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โดยจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง (N) จะต้ องมากกว่า 8 เท่าของจํานวนตัวแปร
พยากรณ์บวกด้ วย 50 หรือเขียนได้ ดงั นี N>50 + 8m (เมือ m คือ จํานวนตัวแปรพยากรณ์) เป็ นต้ น
สําหรับการวิจัยครังนี ผู้วิจัยกําหนดขนาดตัวอย่างในระดับ กลุ่ม ไว้ 100 หน่วยงาน และใน
แต่ละหน่วยงานมีขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับ บุคคลไม่ตํากว่า 5 คน ดังนัน ขนาดตัวอย่างรวมจะมี
ไม่ตํากว่า 500 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เมื อกํ าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ ว ผู้วิจัยใช้ วิธีก ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
(Multistage sampling) โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
1) จําแนกประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยเอกชน
และสถาบันการศึกษาเอกชน รวม 71 องค์กร (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556) ผู้วิจัย
กําหนดขนาดตัวอย่างของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเท่ากับร้ อยละ 15 ของจํานวนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทีเป็ นประชากร จึงได้ ขนาดตัวอย่างของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเท่ากับ 11 องค์กร (10.65)
2) สุ่มสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน ใช้ วิธีก ารสุ่มตัวอย่างแบบชันภูมิ (Stratified Random
Sampling) โดยใช้ เกณฑ์ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คํานวณขนาดตัวอย่างได้ มหาวิทยาลัย
เอกชน 6 องค์กร วิทยาลัยเอกชน 4 องค์กร และสถาบันการศึกษาเอกชน 1 องค์กร รวม 11 องค์กร
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จากนั นใช้ การสุ่ม ตัว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั บ สลากชื อ
สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนในแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ดี ในการเก็บข้ อมูล สถาบัน อุดมศึกษาประเภท
วิทยาลัยเอกขนพบว่าองค์กรทีเป็ นตัวอย่างของการวิจยั มีหน่วยงานไม่เพียงพอ จึงทําให้ ขนาดตัวอย่าง
ของผู้บริ หาร หรื อขนาดตัวอย่างระดับกลุ่มไม่เพี ยงพอ ผู้วิจัยจึงใช้ ก ารสุ่ม องค์ก รประเภทวิทยาลัย
เอกชนเพิมอีก 1 องค์กร จาก 4 องค์กร เป็ น 5 องค์กร
3) สุ่มหน่วยงาน (ภาควิช า) ในสถาบัน การศึก ษาเอกชน กํ าหนดขนาดตัวอย่างไว้ 100
หน่ว ยงาน ใช้ วิธี ก ารสุ่มตัวอย่ างแบบสัดส่ว น คํานวณขนาดตัวอย่างได้ ม หาวิ ท ยาลัย เอกชน 55
หน่วยงาน วิทยาลัย เอกชน 36 หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาเอกชน 9 หน่วยงาน รวม 100
หน่วยงาน และใช้ วิธีการสุ่มแบบง่าย ด้ วยวิธีก ารจับ สลากชื อภาควิชาในแต่ละกลุ่ม โดยในแต่ละ
หน่วยงานจะมีผ้ ปู ฏิบตั ิงานไม่น้อยกว่า 5 คน (ไม่รวมหัวหน้ าภาควิชา)
รายละเอียดของขนาดตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั สรุปเป็ นตารางได้ ดงั นี
ตาราง 1 ขนาดตัวอย่างทีกําหนด และจํานวนตัวอย่างทีเก็บได้ จริง
ผ้ ูบริ หาร
ผ้ ูปฏิบัตงิ าน
การสุ่มสถาบันอุดมศึกษา
จํานวน
ขนาด
ขนาด
เอกชน
ประเภท
จํานวน
จํานวน
องค์ กร
ตัวอย่ างที
ตัวอย่ างที
(ร้ อยละ 15)
ทีเก็บได้ จริ ง
ทีเก็บได้ จริ ง
กําหนด
กําหนด
1. มหาวิทยาลัย 38 6 องค์กร คือ กรุ งเทพ ธุรกิจ
55
55
275
275
เอกชน
บัณฑิตย์ พายัพ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
หอการค้ าไทย และสยาม
2. วิทยาลัย
26 4 องค์กร คือ นอร์ ทกรุ งเทพ
36
42
180
173
เอกชน
เทคโนโลยีภาคใต้ พิษณุโลก
และราชพฤกษ์
3. สถาบันเอกชน 7 1 องค์กร คือ การจัดการ
9
12
45
59
ปั ญญาภิวฒ
ั น์
รวม
71
100
109
500
507
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จากตาราง 1 แสดงผลการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 พบว่า
จํานวนตัวอย่างทีเก็บได้ จริงแตกต่างจากขนาดตัวอย่างทีกําหนดไว้ กล่าวคือ ในระดับผู้บริ หารกําหนด
ขนาดตัวอย่างไว้ 100 ตัวอย่าง แต่เก็บได้ จริง 109 ตัวอย่าง ส่วนผู้ปฏิบัติงานกําหนดขนาดตัวอย่างไว้
500 ตัวอย่าง แต่เก็บได้ จริ ง 507 ตัวอย่าง ทังนี เนืองจากบางหน่วยงาน (ภาควิชา) มีสมาชิกไม่ถึง 5
คนต่อหน่วยงาน ทําให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องเก็บข้ อมูลจากหน่วยงาน (ภาควิชา) เพิมขึน เพือให้ ได้ กลุ่มตัวอย่าง
ระดับผู้ปฏิบตั ิงานเพียงพอตามขนาดตัวอย่างทีกําหนดไว้ ในทางเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาประเภท
วิทยาลัยเอกชนทีถูกเลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่างมีจํานวนหน่วยงาน (ภาควิชา) ไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงใช้ การ
สุม่ เพิมอีก 1 องค์กร คือ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษาครังนีเป็ นแบบสอบถามหรือแบบวัดทีผู้วิจยั สร้ างขึนเพือใช้ ในการ
เก็บข้ อมูลสําหรับการวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรใน
สถาบันอุมศึกษาของเอกชน รูปแบบของแบบวัดทีใช้ ในการเก็บข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ
ชุดที 1 สําหรับอาจารย์ผ้ บู ริหาร (หัวหน้ าภาควิชาหรือเทียบเท่า) ประกอบด้ วย ข้ อมูลทัวไป
ของผู้ตอบ ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตอนที 1 ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตอนที 2 ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงาน ตอนที 3 บรรยากาศในทีทํางาน การกําหนดนโยบาย และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสําหรับผู้บริหาร
ชุดที 2 สําหรับอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้ วย ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบ
ความรู้เกียวกับซีเอสอาร์ บุคลิกภาพ ความยุติธรรมในทีทํางาน การสนับสนุนทางสังคม และความ
รับผิดชอบต่อสังคมสําหรับผู้ปฏิบตั ิงาน
แบบสอบถามทังหมดมีลกั ษณะเป็ นคําถามชนิ ดปลายปิ ด (Closed form questionnaire) ที
ผู้ตอบเป็ นผู้ประเมินตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. คําถามเกียวกับข้ อมลโดยทั
วไปของผ้ ตู อบ จํานวน 7 ข้ อ ประกอบด้ วย เพศ อายุ วุฒิ
ู
การศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทํางาน และคณะทีสังกัด
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ตัวอย่าง แบบวัดข้ อมูลโดยทัวไปของผู้ตอบ
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหน่งทางวิชาการ

1) หญิง
2) ชาย
…………………. ปี
1) ปริญญาตรี
2) ปริญญาโท
3) ปริญญาเอก
1) อาจารย์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3) รองศาสตราจารย์
4) ศาสตราจารย์
5. สถานภาพสมรส
1) โสด
2) สมรส
3) หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
4) เป็ นหม้ าย
6. ประสบการณ์ในการทํางาน
1) ไม่เกิน 3 ปี
2) 3 - 5 ปี
3) 6 - 10 ปี
4) 10 ปี ขึนไป
7. คณะทีสังกัด
……………………………………………………………………………………………...
สถาบัน
.................................................................................................................................

2. ชือเครืองมือวัด “ความคิดเห็นต่ อการบริหารงาน ตอนที 1” เป็ นแบบวัดภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลง พัฒนาแบบวัดจาก รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) ซึงพัฒนามาจากแบบวัดของประเสริฐ
สมพงษ์ ธรรม (2538) ซึงแปลมาจากแบบวัดภาวะผู้นําพหุองค์ประกอบ ฉบับ 5X สําหรับผู้ประเมิน
(Multifactor Leadership Questionnair Form 5X-Rater: MLQ) ของแบสและอโลวิโอ (Bass; &
Avolio. 1991) มีคา่ ความเชือมันของแบบวัดทังฉบับเท่ากับ .90 แบบวัดการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .91 การสร้ างแรงบันดาลใจ มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .87 การ
กระตุ้นทางปั ญญา มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .89 และการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล มีคา่ ความ
เชือมันเท่ากับ .89 โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ 1) การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ 2)
การสร้ างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปัญญา 4) การคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยปรับข้ อ
คําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 12 ข้ อ รวม 48 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุม่ ตัวอย่างของ
การศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิเป็ นประจํา
บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบปฏิบตั เิ ป็ นประจําจะได้ 5
คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครังจะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้ 2 คะแนน และไม่เคยเลยจะ
ได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
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ตัวอย่าง แบบวัดความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตอนที 1
ข้ อความ

ระดับพฤติกรรม
ไม่เคยเลย นานครัง บางครัง บ่อยครัง
1
2
3
4

เป็ นประจํา
5

ด้ านการมีอิทธิพลอย่ างมีอุดมการณ์
1. ท่านประพฤติตวั เป็ นแบบอย่างทีดีสาํ หรับผู้ใต้ บงั คับบัญชา
2. การกระทําของท่านทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเคารพนับถือ
ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ
3. ท่านจูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน
4. ท่านทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชารู้สกึ สนุกกับการทํางาน
ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญา
5. ท่านกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ที
เกิดขึนในภาควิชา/สาขาวิชา
6. ท่านสนับ สนุนให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาคิดแก้ ปัญหาทีเคยเกิดขึน
มาแล้ วด้ วยวิธีการใหม่ๆ
ด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
7. ท่านดูแลเอาใจใส่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาแต่ละคน
8. ท่านทําให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชารู้สกึ ว่าเขามีคณ
ุ ค่า

3. ชือเครืองมือวัด “ความคิดเห็นต่ อการบริหารงาน ตอนที 2” เป็ นแบบวัดการเสริมพลัง
อํานาจเชิงจิตใจ พัฒนาแบบวัดจาก ภัครวรรณ ปิ นแก้ ว (2548) ซึงแปลมาจากแบบวัดของ สไปรท์เซอร์
(Spreitzer. 1995) มีคา่ ความเชือมัน (reliability)ในระดับ .83 โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน
คือ 1) การรู้คิดด้ านความหมาย 2) การรู้คิดด้ านสมรรถนะ 3) การรู้คิดด้ านเจตนารมณ์ในตนเอง และ
4) การรู้คิดด้ านผลกระทบ โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 5 ข้ อ รวม 20 ข้ อ และปรับข้ อ
คําถามให้ เข้ ากับกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยอย่างยิง สําหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ทีตอบเห็นด้ วยอย่างยิงจะได้ 5 คะแนน เห็นด้ วยจะได้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3
คะแนน ไม่เห็นด้ วยจะได้ 2 คะแนน และไม่เห็นด้ วยอย่างยิงจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบ
จะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
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ตัวอย่าง แบบวัดความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตอนที 2
ข้ อความ

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิง
1

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็น
ไม่แน่ใจ เห็นด้ วย
ด้ วย
2
3
4

เห็นด้ วย
อย่างยิง
5

ด้ านการร้ ู คิดด้ านความหมาย
1. งานทีท่านทํามีความสําคัญสําหรับท่านมาก
2. ท่ า นรู้ สึก ว่ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ในการทํ า งานเป็ นสิงที มี คุณค่ า
สําหรับตัวท่านเอง
ด้ านการร้ ู คิดด้ านสมรรถนะ
3. ท่านเชือมันในความสามารถด้ านการทํางานของตนเอง
4. ท่านคิดว่าตนเองมีความสามารถเหมาะสมกับงานทีทําอยู่
ด้ านการร้ ู คิดด้ านเจตนารมณ์ ในตนเอง
5. ท่านมีอิสระอย่างเต็มทีในการตัดสินใจเกียวกับงานทีท่านทํา
6. ท่านมีโอกาสสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยวิธีการของท่านเอง
ด้ านการร้ ู คิดด้ านผลกระทบ
7. ท่านมีสว่ นสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร
8. การทํางานของท่านมีผลกระทบต่อหน่วยงานอืนๆ ในองค์กร

4. ชือเครืองมือวัด “ความคิดเห็นต่ อการบริหารงาน ตอนที 3” เป็ นแบบวัดความฉลาด
ทางอารมณ์ พัฒนาแบบวัดจากกรมสุขภาพจิต (2543) ซึงนําแนวคิดของโกล์ดแมน, บารอน และซาโล
เวย์และคณะ มาเป็ นกรอบการศึกษา โดยศรัณย์ คลังชํานาญ (2549) นําแบบวัดดังกล่าวมาใช้ และหา
ค่าความเชือมันด้ านความดี มีค่าเท่ากับ .70 ด้ านความเก่ง มีค่าเท่ากับ .80 และด้ านความสุข มีค่า
เท่ากับ .77 โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ด้ านดี 2) ด้ านเก่ง และ 3) ด้ านสุข โดยปรับ
ข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 9 ข้ อ รวม 27 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของ
การศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริ งทีสุด จริ ง ไม่
แน่ใจ ไม่จริ ง และไม่จริ งเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบจริ งทีสุดจะได้ 5 คะแนน จริ งจะได้ 4
คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3 คะแนน ไม่จริ งจะได้ 2 คะแนน และไม่จริ งเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อ
คําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
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ตัวอย่าง แบบวัดความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตอนที 3
ข้ อความ

ไม่จริงเลย
1

ระดับความคิดเห็น
ไม่จริง
ไม่แน่ใจ
จริง
2
3
4

จริงทีสุด
5

ด้ านดี
1. ท่านสามารถรอคอยเพือให้ บรรลุเป้าหมายทีท่านต้ องการ
2. ท่านสังเกตได้ เมือคนใกล้ ชิดมีอารมณ์เปลียนแปลง
ด้ านเก่ ง
3. แม้ เป็ นงานยาก ท่านก็มนใจว่
ั าท่านสามารถทําได้
4. เมือเริมทําสิงใด ท่านมักจะมุ่งมันทํางานนันจนสําเร็จ
ด้ านสุข
5. ท่านเชือมันว่าสามารถทําทุกงานทีได้ รับมอบหมายได้ ดี
6. แม้ สถานการณ์จะเลวร้ าย ท่านก็มีความหวังว่าจะดีขนึ

5. เครื องมือวัด “บรรยากาศในทีทํางาน” เป็ นแบบวัดการรับรู้ บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม
พัฒนาแบบวัดจาก ประภาพร นิกรเพสย์ (2546) ซึงพัฒนาแบบวัดจากแนวคิดของวิกเตอร์ และคูล
แลนด์ (Victor; & Cullen. 1988) มาเป็ นกรอบการศึกษา มีค่าความเชือมันของแบบวัดเท่ากับ .94
โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ การรับรู้ บ รรยากาศเชิงจริ ยธรรมด้ านความเอืออาทรต่อ
บุคคล ด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านกฎระเบียบข้ อบังคับ ด้ านการยึดมันผลประโยชน์
ขององค์การ และ ด้ านจริ ยธรรมอิสระของบุคคล โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 4 ข้ อ
รวม 20 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริ งที สุด จริ ง ไม่แน่ใจ ไม่จริ ง และไม่จ ริ งเลย สําหรับ
ข้ อความทางบวกผู้ทีตอบจริงทีสุดจะได้ 5 คะแนน จริงจะได้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3 คะแนน ไม่จริ ง
จะได้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
ตัวอย่าง แบบวัดบรรยากาศในทีทํางาน
ระดับความคิดเห็น

ข้ อความ
ด้ านความเอืออาทรต่ อบุคคล
1. องค์การดูแลเอาใจใส่อาจารย์ทกุ คนอย่างเท่าเทียมกัน
2. องค์การมีการพิทกั ษ์ สทิ ธิประประโยชน์ของบุคลากร

ไม่จริง
เลย
1

ไม่จริง

ไม่แน่ใจ

จริง

จริงทีสุด

2

3

4

5
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ตัวอย่าง (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

ข้ อความ

ไม่จริง
เลย
1

ไม่จริง

ไม่แน่ใจ

จริง

จริงทีสุด

2

3

4

5

ด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. องค์การมีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิเพือป้องกันปั ญหาด้ าน
จริยธรรมในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
4. องค์การจัดประชุมให้ ความรู้เกียวกับกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่อาจารย์
ด้ านกฎระเบียบข้ อบังคับ
5. องค์การกําหนดกฎระเบียบต่างๆ โดยคํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรมเป็ นสําคัญ
6. องค์การปฏิบตั ิตามกฏข้ อบังคับในการประเมินผลงานบุคลากร
ด้ านการยึดมันผลประโยชน์ ขององค์ การ
7. สมาชิกในองค์การตังใจทํางานเพือเป้าหมายขององค์ การ
8. องค์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ทีเป็ น
ประโยชน์ ต่อองค์การ
ด้ านจริ ยธรรมอิสระของบุคคล
9. สมาชิกในองค์การปฏิบตั ิหน้ าทีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
นักศึกษาเป็ นสําคัญ
10. สมาชิกในองค์ การคํานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการโดยไม่ขัดต่อ
หลักศาสนาและศีลธรรม

6. เครืองมือวัด “การกําหนดนโยบาย” เป็ นแบบวัดการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
ของหัวหน้ าภาควิช า ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายขึนเอง โดยใช้ ก รอบ
แนวคิดของ โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen; & Uphop. 1980: 219-222) ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 15 ข้ อ
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็ นประจํา บ่อยครัง
บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบปฏิบัติเป็ นประจําจะได้ 5 คะแนน
บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครังจะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้ 2 คะแนน และไม่เคยเลยจะได้ 1
คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
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ตัวอย่าง แบบวัดการกําหนดนโยบาย
ระดับพฤติกรรม
ไม่เคย
เลย
1

ข้ อความ

นานครัง

บางครัง

บ่อยครัง

เป็ นประจํา

2

3

4

5

1. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการคั ด เลื อ กบุค ลากรเข้ า มาทํ า งานใน
ภาควิชา/สาขาวิชา
2. ท่านวางแผนการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ ายในภาควิชา/สาขาวิชา

7. เครืองมือวัด “ความร้ ูความเข้าใจเกียวกับซีเอสอาร์ ” ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดความรู้ความ
เข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ขนเอง
ึ ประกอบด้ วยข้ อคําถามทังหมด 15 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบวัดสอง
ตัวเลือก คือ ถูก และผิด สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบถูกจะได้ 1 คะแนน และตอบผิดจะได้ 0
คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
ตัวอย่าง แบบวัดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
ข้ อความ

การประเมิน
ถกู

ผิด

1. ซีเอสอาร์ เป็ นเรืองทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจทุกประเภท
2. การรองรับด้ วยมาตรฐาน ISO 26000 เป็ นมาตรฐานสากลว่าด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์ การโดยเฉพาะ

8. เครื องมือวัด “บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก” ผู้วิจัยสร้ างแบบวัดบุคลิกภาพขึนเอง โดย
แปลจากแบบวัดบุคลิกภาพ NEO FFI ซึงพัฒนามาจากแบบวัด NEO-PI-R ตามแนวคิดและทฤษฎี
บุคลิกภาพของคอสตา และแมคเคร (Costa; & McCrae. 1992) ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 10 ข้ อ มี
ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยมากทีสุด เห็นด้ วย
อย่างมาก เห็นด้ วยปานกลาง เห็นด้ วยน้ อย และไม่เห็นด้ วย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบเห็นด้ วย
มากทีสุดจะได้ 5 คะแนน เห็นด้ วยมากจะได้ 4 คะแนน เห็นด้ วยปานกลางจะได้ 3 คะแนน เห็นด้ วย
น้ อยจะได้ 2 คะแนน และไม่เห็นด้ วยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรง
ข้ าม จากนันจะเป็ นการรวมคะแนนบุคลิกภาพในแต่ละด้ าน
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ตัวอย่าง แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
ข้ อความ

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิง
1

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็น
ไม่แน่ใจ เห็นด้ วย
ด้ วย
2
3
4

เห็นด้ วย
อย่างยิง
5

1. ท่านทํางานทุกอย่างอย่างเป็ นระเบียบ มีขนตอน
ั
2. ท่านมีเป้าหมายชัดเจนในการทํางานต่างๆ

9. เครืองมือวัด “ความยุติธรรมในทีทํางาน” เป็ นแบบวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
พัฒนาแบบวัดจาก สุวิมล สุริย์วงศ์ (2554) ซึงผู้วิจยั พัฒนาแบบวัดจากงานวิจยั หลายชินทังในไทยและ
ต่างประเทศ โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน 2) ความ
ยุติธรรมด้ านกระบวนการ 3) ความยุติธรรมด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อ
คําถามด้ านละ 6 ข้ อ รวม 18 ข้ อ และปรับข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะ
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากทีสุด เห็นด้วยอย่างมาก เห็น
ด้ วยปานกลาง เห็นด้ วยน้ อย และไม่เห็นด้ วย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบเห็นด้วยมากทีสุดจะได้ 5
คะแนน เห็นด้ วยมากจะได้ 4 คะแนน เห็นด้ วยปานกลางจะได้ 3 คะแนน เห็นด้ วยน้ อยจะได้ 2 คะแนน
และไม่เห็นด้ วยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
ตัวอย่าง แบบวัดความยุติธรรมในทีทํางาน
ข้ อความ
ความยุติธรรมด้ านผลตอบแทน
1. ท่านได้ รับพิจารณาขึนเงินเดือนในครังทีผ่านมาใกล้ เคียงกับสิง
ทีท่านคิดว่าสมควรจะได้ รับ
2. เงินเดือนทีท่านได้ รับไม่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของท่าน
ความยุติธรรมด้ านกระบวนการ
3. กระบวนการตัดสินใจในการกําหนดผลตอบแทนภายในองค์ กร
มีความยุติธรรม
4. ท่านได้ รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามความ
เป็ นจริง ไม่บิดเบือน

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิง
1

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็น
ไม่แน่ใจ เห็นด้ วย
ด้ วย
2
3
4

เห็นด้ วย
อย่างยิง
5
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ตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อความ

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิง
1

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็น
ไม่แน่ใจ เห็นด้ วย
ด้ วย
2
3
4

เห็นด้ วย
อย่างยิง
5

ความยุติธรรมด้ านการมีปฏิสัมพันธ์ ต่อกัน
5. ท่านได้ รับการปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมาจากเพือนร่วมงาน
6. หัวหน้ าภาควิชาเต็มใจทีจะรับฟั งการร้ องเรี ยนใดๆ จากทุกคน
อย่างเท่าเทียม

11. เครืองมือวัด “การสนับสนุนทางสังคม” เป็ นแบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม
พัฒนาจากแบบวัดจาก นฤมล เรื องรุ่ งขจรเดช (2550) โดยศึก ษาตามแนวคิดของจาคอปสัน
(Jacobson. 1986) มีค่าความเชือมันทังฉบับ เท่ากับ .95 แบบวัดด้ านอารมณ์ มีค่าความเชือมัน
เท่ากับ .87 แบบวัดด้ านสติปัญญา มีค่าความเชือมันเท่ากับ .91 และ แบบวัดด้ านทรัพยากร มีค่า
ความเชือมันเท่ากับ .88 ชือเครืองมือวัด คือ “การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม” โครงสร้ างคําถามแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ การสนับ สนุน ทางด้ านอารมณ์ การสนับสนุน ทางด้ านสติปั ญญา และการ
สนับสนุนทางด้ านทรัพยากร โดยปรับข้ อคําถามให้ เหลือข้ อคําถามด้ านละ 8 ข้ อ รวม 24 ข้ อ และปรับ
ข้ อคําถามให้ เข้ ากับกลุม่ ตัวอย่างของการศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ จริงทีสุด จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง และไม่จริงเลย สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบจริ ง
ทีสุดจะได้ 5 คะแนน จริงจะได้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจจะได้ 3 คะแนน ไม่จริ งจะได้ 2 คะแนน และไม่จริ ง
เลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
ตัวอย่าง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
ระดับความคิดเห็น

ข้ อความ
การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์
1. ท่านสามารถพูดคุยปั ญหากับผู้บงั คับบัญชาได้ อย่างสนิทสนม
2. ผู้บงั คับบัญชาเอาใจใส่ในเรืองความเป็ นอยู่ของท่าน
การสนับสนุนทางด้ านสติปัญญา
3. ท่านแลกเปลียนข่าวสารทีเกียวข้ องกับงานกับเพือนร่วมงาน
4. ท่านได้ รับคําแนะนําในการทํางานจากผู้บงั คับบัญชา

ไม่จริง
เลย
1

ไม่จริง

ไม่แน่ใจ

จริง

จริงทีสุด

2

3

4

5
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ตัวอย่าง (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

ข้ อความ

ไม่จริง
เลย
1

ไม่จริง

ไม่แน่ใจ

จริง

จริงทีสุด

2

3

4

5

การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์
1. ท่านสามารถพูดคุยปั ญหากับผู้บงั คับบัญชาได้ อย่างสนิทสนม
2. ผู้บงั คับบัญชาเอาใจใส่ในเรืองความเป็ นอยู่ของท่าน
การสนับสนุนทางด้ านสติปัญญา
3. ท่านแลกเปลียนข่าวสารทีเกียวข้ องกับงานกับเพือนร่วมงาน
4. ท่านได้ รับคําแนะนําในการทํางานจากผู้บงั คับบัญชา
การสนับสนุนทางด้ านทรั พยากร
5. ผู้บงั คับบัญชาจัดหาอุปกรณ์ทีจําเป็ นสําหรับการทํางานแก่ท่าน
6. ผู้บัง คับ บัญชาจัด คนมาแบ่ ง เบาภาระงานของท่า นได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

12. เครื องมื อวั ด “พฤติ ก รรมการทํา งานตามแนวคิด ซี เ อสอาร์ (สํ า หรั บ อาจารย์
ผ้ ูบริหาร)” ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึนเอง โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ ความรับผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจ, ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย, ความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม และความรับผิดชอบด้ าน
การให้ แก่สงั คม ประกอบด้ วยข้ อคําถามด้ านละ 15 ข้ อ รวม 60 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิเป็ นประจํา บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย
สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบปฏิบตั ิเป็ นประจําจะได้ 5 คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครัง
จะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้ 2 คะแนน และไม่เคยเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะ
ได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
ตัวอย่าง แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ (สําหรับอาจารย์ผ้ บู ริหาร)
ข้ อความ
ความรั บผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
1, ท่านใช้ เ วลาในการสอนและให้ คํา ปรึก ษาแก่นักศึก ษาอย่า ง
เต็มที
2. ท่านไม่ใช้ ช่วงเวลาทํางานเพือทําธุระส่วนตัวอย่างอืน

ระดับพฤติกรรม
ไม่เคยเลย นานครัง บางครัง บ่อยครัง
1
2
3
4

เป็ นประจํา
5
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ตัวอย่าง (ต่อ)
ข้ อความ

ระดับพฤติกรรม
ไม่เคยเลย นานครัง บางครัง บ่อยครัง
1
2
3
4

เป็ นประจํา
5

ความรั บผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
1, ท่านใช้ เ วลาในการสอนและให้ คํา ปรึก ษาแก่นักศึก ษาอย่า ง
เต็มที
2. ท่านไม่ใช้ ช่วงเวลาทํางานเพือทําธุระส่วนตัวอย่างอืน
ความรั บผิดชอบด้ านกฎหมาย
3, ท่านไม่นํ าโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ที ผิดกฎหมายมาใช้ ในการ
ทํางาน
4. ท่านทํางานวิจยั โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการอย่างถูกต้ อง
ความรั บผิดชอบด้ านจริ ยธรรม
5, ท่านปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสังคมแก่นกั ศึกษา
6. ท่านให้ ความสําคัญกับการสร้ างความรู้ค่คู ุณธรรม
ความรั บผิดชอบด้ านการให้ แก่ สังคม
7, ท่านปรับวิธีการเรี ยนการสอนเพือเอือประโยชน์ ต่อนักศึกษาที
ด้ อยโอกาส
8. ท่านพยายามจัดหา/ประชาสัมพันธ์ ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษา

13. เครื องมื อวั ด “พฤติ ก รรมการทํา งานตามแนวคิด ซี เ อสอาร์ (สํ า หรั บ อาจารย์
ประจํา)” ผู้วิจยั สร้ างแบบวัดขึนเอง โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ ความรับผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจ, ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย, ความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม และความรับผิดชอบด้ าน
การให้ แก่สงั คม ประกอบด้ วยข้ อคําถามด้ านละ 10 ข้ อ รวม 40 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิเป็ นประจํา บ่อยครัง บางครัง นานครัง และไม่เคยเลย
สําหรับข้ อความทางบวกผู้ทีตอบปฏิบตั ิเป็ นประจําจะได้ 5 คะแนน บ่อยครังจะได้ 4 คะแนน บางครัง
จะได้ 3 คะแนน นานครังจะได้ 2 คะแนน และไม่เคยเลยจะได้ 1 คะแนน สําหรับข้ อคําถามทางลบจะ
ได้ คะแนนในทางตรงข้ าม
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ตัวอย่าง แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ (สําหรับอาจารย์ประจํา)
ระดับพฤติกรรม

ข้ อความ

ไม่เคย
เลย
1

นานครัง

บางครัง

บ่อยครัง

เป็ นประจํา

2

3

4

5

ความรั บผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
1, ท่านไม่ใช้ ช่วงเวลาทํางานเพือทําธุระส่วนตัวอย่างอืน
2. ท่านปิ ดไฟ ปิ ดแอร์ ในห้ องเรียนและห้ องทํางาน หลังเลิกงาน
ความรั บผิดชอบด้ านกฎหมาย
3, ท่านสอนตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา
4. ท่านรับผิดชอบต่องานส่วนร่วมทีได้ รับมอบหมาย
ความรั บผิดชอบด้ านจริ ยธรรม
5, ท่ า นสอดแทรกคุณธรรมจริ ย ธรรมในการเรี ย นการสอนแก่
นักศึกษา
6. ท่านปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสังคมแก่นกั ศึกษา
ความรั บผิดชอบด้ านการให้ แก่ สังคม
7, ท่านสอนนักศึกษาได้ เห็นถึงความสําคัญของการให้ โดยไม่หวัง
สิงตอบแทน
8. ท่านปฏิบตั ิงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก

ขันตอนในการสร้ างเครืองมือ
ในการศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากร มีขนตอนดํ
ั
าเนินการ คือ
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้ องจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจยั ต่าง ๆ
2. นําข้ อมูลทีได้ มากําหนดนิยามศัพท์ เพือนํามาใช้ เป็ นหัวข้ อในแบบสอบถามเพือการวิจยั
3. ประมวลความรู้ทีได้ มาแยกประเด็นเป็ นหัวข้ อต่างๆ แล้ วร่างแบบสอบถามขึน
4. นํ าแบบสอบถามที ได้ ร่างขึนเสนอต่ออาจารย์ ทีปรึก ษา เพื อตรวจสอบความครอบคลุม
นิยามของตัวแปรและความเหมาะสมของภาษาในแต่ละข้ อความ แล้ วนําคําแนะนําต่างๆ มาปรับปรุง
เพือให้ ได้ แบบสอบถามทีมีความชัดเจน ถูกต้ อง สมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้ มาก
ทีสุด
5. นําแบบสอบถามทีร่างขึนให้ ผ้ เู ชียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงพินิจ
(Face Validity) เพือพิจารณาความเหมาะสมของเนือหา ความสอดคล้ องและความครอบคลุม ตาม
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นิยามของตัวแปร และปรับปรุงแก้ ไขข้ อความทีไม่เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เชียวชาญและคัดเลือก
ข้ อความทีมีคา่ หาดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of item-objective
congruence: IOC) ไม่ตํากว่า .50 เมือผลการตรวจสอบมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องไม่ตํากว่า .50 ผู้วิจัย
จะคัดเลือกข้ อคําถามเหล่านันเพือนําไปทดลองใช้ (Try out)
6. นําแบบสอบถามทีได้ ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่ ตัวอย่างทีต้ องการศึกษา คือ บุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีมีลกั ษณะทางประชากรความใกล้ เคียงกับกลุม่ ประชากรของงานวิจยั ซึง
ผู้วิจยั พิจารณาเลือกเป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จํานวน 40 ตัวอย่าง จากนันนําผลทีได้ มา
วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (r) โดยวิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม
(Item-Total Correlation) คัดเลือกข้ อคําถามทีค่าความสัมพันธ์มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ
หาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็ นฉบับสมบูรณ์เพือนําไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลวิจยั

วิธีการหาคุณภาพเครืองมือ
เมือนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างทีต้ องการศึกษา จํานวน 40
ตัวอย่าง ผู้วิจยั นําผลทีได้ มาวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก (r) โดยวิธีการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้ อกับ คะแนนรวม (Item-Total Correlation) คัดเลือกข้ อคําถามที ค่าความสัมพัน ธ์ มี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และหาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามทังฉบับโดยการ
หาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี
1. แบบวัดภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .81 โดยด้ านการมี
อิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .50 ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ มีคา่ ความเชือมัน
เท่ากับ .80 ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญา มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .57 และด้ านการคํานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .58
2. แบบวัดการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ มีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .81 โดยด้ านการรู้
คิดด้ านความหมาย มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .71 ด้ านการรู้คิดด้ านสมรรถนะ มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ
.58 ด้ านการรู้คิดด้ านเจตนารมณ์ใ นตนเอง มีค่าความเชือมันเท่ากับ .58 และด้ านการรู้ คิดด้ าน
ผลกระทบ มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .39
3. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .90 โดยด้ านดี มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .65 ด้ านความเก่ง มีค่าความเชือมันเท่ากับ .88 และด้ านความสุข มีค่าความเชือมัน
เท่ากับ .89

135

4. แบบวัดการรับรู้ บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม มีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .76 โดยด้ าน
ความเอืออาทรต่อบุคคล มีค่าความเชือมันเท่ากับ .73 ด้ านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่า
ความเชือมันเท่ากับ .79 ด้ านกฎระเบีย บข้ อบังคับ มีค่าความเชื อมันเท่ากับ .44 ด้ านการยึดมัน
ผลประโยชน์ขององค์การ มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .65 และด้ านจริ ยธรรมอิสระของบุคคล มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .13
5. แบบวัดการมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายของหัวหน้ าภาควิชา มีคา่ ความเชือมันทังฉบับ
เท่ากับ .73
6. แบบวัดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .83
7. แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .77
8. แบบวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .78 โดยด้ าน
ผลตอบแทน มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .55 ด้ านกระบวนการ มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .45 และด้ านการ
มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .59
9. แบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .80 โดยด้ าน
อารมณ์ มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .57 ด้ านสติปัญญา มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .47 และด้ านทรัพยากร
มีคา่ ความเชือมันเท่ากับ .86
10. แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ (สําหรับอาจารย์ผ้ บู ริ หาร) มีค่าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ .90 โดยด้ านเศรษฐกิจ มีค่าความเชือมันเท่ากับ .67 ด้ านกฎหมาย มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .62 ด้ านจริ ยธรรม มีค่าความเชือมันเท่ากับ .88 และด้ านการให้ แก่สงั คม มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .95
11. แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ (สําหรับอาจารย์ประจํา) มีค่าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ .93 โดยด้ านเศรษฐกิจ มีค่าความเชือมันเท่ากับ .73 ด้ านกฎหมาย มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .80 ด้ านจริ ยธรรม มีค่าความเชือมันเท่ากับ .93 และด้ านการให้ แก่สงั คม มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .91
ทังนี เมือนํ าแบบสอบถามทีได้ ไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 616 ตัวอย่าง แบ่งเป็ นระดับ
ผู้บริหาร จํานวน 109 ตัวอย่าง และระดับผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 507 คน ผู้วิจัยวิเคราะห์หาค่าอํานาจ
จําแนก (r) โดยการเลือกตัดข้ อทีมีค่าอํานาจจําแนกติดลบ และข้ อทีมีค่าอํานาจจําแนกน้ อยทีสุดไป
เรื อยๆ จนตัวแปรมี ค่า สัมประสิท ธิ สหสัมพัน ธ์ อ ย่างมีนัย สํา คัญ ทางสถิ ติ และหาค่า ความเชื อมัน
(Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ ค่าสัมประสิท ธิ แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) ดังนี
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1. แบบวัดภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .87
2. แบบวัดการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .85
3. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .93
4. แบบวัดการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .86
5. แบบวัดการมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .77
6. แบบวัดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .85
7. แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .83
8. แบบวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .79
9. แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีคา่ ความเชือมันทังฉบับเท่ากับ .91
10. แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ (สําหรับอาจารย์ผ้ บู ริ หาร) มีค่าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ .91 โดยด้ านเศรษฐกิจ มีค่าความเชือมันเท่ากับ .71 ด้ านกฎหมาย มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .83 ด้ านจริ ยธรรม มีค่าความเชือมันเท่ากับ .90 และด้ านการให้ แก่สงั คม มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .95
11. แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ (สําหรับอาจารย์ประจํา) มีค่าความ
เชือมันทังฉบับเท่ากับ .94 โดยด้ านเศรษฐกิจ มีค่าความเชือมันเท่ากับ .82 ด้ านกฎหมาย มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .85 ด้ านจริ ยธรรม มีค่าความเชือมันเท่ากับ .93 และด้ านการให้ แก่สงั คม มีค่าความ
เชือมันเท่ากับ .91

การเก็บรวบรวมข้ อมลู
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในครังนี ได้ กําหนดเก็บรวบรวมข้ อมูลจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยใช้ แบบสอบถามส่งให้ กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 500 ชุด ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557
อย่างไรก็ดี เมือพบว่าหน่วยงานระดับภาควิชามีกลุม่ ตัวอย่างระดับผู้ปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอ ผู้วิจยั จึง
เพิมการสุม่ ตัวอย่างระดับภาควิชา และเพิมแบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลเป็ น 616 ชุด เมือได้ รับ
แบบสอบถามคืนกลับมา ผู้วิจยั จะได้ นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนําข้ อมูลไป
ดําเนินการวิเคราะห์ตามขันตอนทางสถิตติ อ่ ไป

การจัดกระทําข้ อมลและการวิ
เคราะห์ ข้อมลู
ู
การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการดําเนินการ ดังนี
1. ผู้วิจยั นําแบบสอบถามทีได้ รับคืนมา มาตรวจสอบข้ อมูล (Editing) เพือความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม
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2. ผู้วิจยั นําแบบสอบถามทีสมบูรณ์ไปทําการลงรหัส (Coding) ตามทีได้ กําหนดรหัสไว้
ล่วงหน้ าแล้ ว
3. ผู้วิจยั ตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์การให้ คะแนนสําหรับเครืองมือการวิจยั แต่ละชุด นํา
คะแนนทีได้ ไปทําการวิเคราะห์ทางสถิติ
4. สําหรับการให้ คะแนนในคําถามของแบบวัดภาวะผู้นําการเปลียนแปลง แบบวัดการเสริม
พลังอํานาจเชิงจิตใจ แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ แบบวัดการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม แบบวัด
การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายของหัวหน้ าภาควิชา แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก แบบวัด
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม แบบวัดพฤติกรรมการ
ทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ สําหรับอาจารย์ผ้ บู ริหาร และแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซี
เอสอาร์สําหรับอาจารย์ประจํา กําหนดเกณฑ์ในการให้ คะแนน ดังนี
5 หมายถึง ผู้ตอบ เห็นด้ วยมากทีสุด หรือจริงมากทีสุด หรือปฏิบตั ิเป็ นประจํา
4 หมายถึง ผู้ตอบ เห็นด้ วยมาก หรือจริงมาก หรือปฏิบตั ิบอ่ ยครัง
3 หมายถึง ผู้ตอบ เห็นด้ วยปานกลาง หรือจริงปานกลาง หรือปฏิบตั ิบางครัง
2 หมายถึง ผู้ตอบ เห็นด้ วยน้ อย หรือจริงน้ อย หรือปฏิบตั นิ านครัง
1 หมายถึง ผู้ตอบ ไม่เห็นด้ วย หรือไม่จริงเลย หรือไม่เคยปฏิบตั ิเลย
หากเป็ นคําถามเชิงลบ จะกลับค่าคะแนนมาตรวัดในทางตรงกันข้ าม
สําหรับการให้ คะแนนในคําถามของแบบวัดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ กําหนด
เกณฑ์ในการให้ คะแนน ดังนี
1 หมายถึง ผู้ตอบ มีความรู้ความเข้ าใจทีถูก
0 หมายถึง ผู้ตอบ มีความรู้ความเข้ าใจทีผิด
หากเป็ นคําถามเชิงลบ จะกลับค่าคะแนนมาตรวัดในทางตรงกันข้ าม
5. ในส่วนการอภิปรายผลการวิจยั แบบวัดทังหมดเป็ นการวัดข้ อมูลระดับอันตรภาคชัน
(Interval scale) เป็ นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ต (Likert scale)
ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์คา่ เฉลียในการอภิปรายผล ซึงผลจากการคํานวณ โดยใช้ สตู รการคํานวณความกว้ าง
ของอันตรภาคชัน (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29)
จากสตร
ู ความกว้ างของอันตรภาคชัน = ข้ อมูลทีมีคา่ สูงสุด – ข้ อมูลทีมีคา่ ตําสุด
จํานวนชัน
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การแปลความหมาย
ผู้วิจยั กําหนดการแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถาม รวมถึงการแปลความหมาย
ของการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรด้ วยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ดังนี
1. แบบวัดภาวะผู้นําการเปลียนแปลง แบบวัดการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ แบบวัดความ
ฉลาดทางอารมณ์ แบบวัดการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม แบบวัดการมีสว่ นร่วมในการกําหนด
นโยบายของหัวหน้ าภาควิชา แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก แบบวัดการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์
สําหรับอาจารย์ผ้ บู ริหาร และแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์สําหรับอาจารย์ประจํา
แทนค่า จากสูตร

= 5–1
5
= 0.8
ในแต่ละข้ อมีข้อมูลสูงสุด เท่ากับ 5 คะแนน ข้ อมูลทีมีคา่ ตําสุด เท่ากับ 1 คะแนน เมือ
กําหนดการแปลความหมาย 5 ชัน ความกว้ างของอันตรภาคชันจึงมีคา่ เท่ากับ 0.8 การแปล
ความหมายค่าเฉลียของตัวแปรจึงมีความหมายดังนี
คะแนนเฉลีย 4.3 – 5.0 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม หรือการรับรู้ หรือการมีสว่ นร่วม
ในระดับมากทีสุด
คะแนนเฉลีย 3.5 – 4.2 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม หรือการรับรู้ หรือการมีสว่ นร่วม
ในระดับมาก
คะแนนเฉลีย 2.7 – 3.4 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม หรือการรับรู้ หรือการมีสว่ นร่วม
ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย 1.9 – 2.6 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม หรือการรับรู้ หรือการมีสว่ นร่วม
ในระดับน้ อย
คะแนนเฉลีย 1.0 – 1.8 หมายถึง ผู้ตอบมีพฤติกรรม หรือการรับรู้ หรือการมีสว่ นร่วม
ในระดับน้ อยทีสุด
2. แบบวัดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
แทนค่า จากสูตร
= 1–0
5
= 0.2
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ในแต่ละข้ อมีข้อมูลสูงสุด เท่ากับ 1 คะแนน ข้ อมูลทีมีคา่ ตําสุด เท่ากับ 0 คะแนน เมือ
กําหนดการแปลความหมาย 5 ชัน ความกว้ างของอันตรภาคชันจึงมีคา่ เท่ากับ 0.2 การแปล
ความหมายค่าเฉลียของตัวแปรจึงมีความหมายดังนี
คะแนนเฉลีย 0.9 – 1.0 หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ความเข้าใจ ในระดับมากทีสุด
คะแนนเฉลีย 0.7 – 0.8 หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ความเข้าใจ ในระดับมาก
คะแนนเฉลีย 0.5 – 0.6 หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ความเข้าใจ ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย 0.3 – 0.4 หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้ อย
คะแนนเฉลีย 0.0 – 0.2 หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้ อยทีสุด
3. การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation Analysis)
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เป็ นสถิติทีใช้ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึงค่า
สหสัมพันธ์ทีคํานวณได้ เรียกว่า ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient ) โดยใช้ r เป็ น
สัญลักษณ์ มีคา่ อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ซึงเป็ นการแสดงระดับของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทังนี
งานวิจยั นีใช้ เกณฑ์กําหนดการแปลค่าระดับความสัมพันธ์ (Hinkle, E. 1998: 118) ดังนี
ค่า r
ระดับของความสัมพันธ์
.90 - 1.00 มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก
.70 - .90 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
.50 - .70 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
.30 - .50 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํา
.00 - .30 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํามาก
โดยทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครืองหมาย + และ – หน้ าค่า r ซึงมีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ 3 รูปแบบ คือ
3.1 สหสัมพันธ์ทางบวก (Positive Corretations) หรือความสัมพันธ์ของตัวแปรในทิศทาง
เดียวกัน หมายถึง เมือตัวแปรตัวหนึงเพิมหรือลดลง อีกตัวแปรหนึงก็จะเพิมขึนหรือลดลงไปด้ วย
3.2 สหสัมพันธ์ทางลบ (Negative Corretations) หรือความสัมพันธ์ของตัวแปรในทิศทาง
ตรงกันข้ าม หมายถึง เมือตัวแปรตัวหนึงมีคา่ เพิมขึนหรือลดลง อีกตัวหนึงจะมีคา่ เพิมหรือลดลงตรง
ข้ ามเสมอ
3.3 สหสัมพันธ์เป็ นศูนย์ (Zero Corretations) หมายถึง ตัวแปรสองตัวไม่มีความสัมพันธ์
ซึงกันและกัน (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2555; ธีระดา ภิญโญ. 2553)
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สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมลู
ในการศึกษาครังนี ผู้วิจยั ทําการศึกษาข้ อมูล โดยใช้ สถิติทีเกียวข้ องในการวิเคราะห์
ข้ อมูลและทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ดังนี
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) มีดงั นี
1.1 การหาค่าร้ อยละ (Percentage) เพือใช้ แปลความหมายของข้ อมูลโดยทัวไป และ
นําเสนอข้ อมูลโดยใช้ ตารางแจกแจงความถี (Frequency Table) แบบจําแนกทางเดียว
1.2 การหาค่าคะแนนเฉลียเลขคณิต (Mean) เพือใช้ แปลความหมายของข้ อมูลด้ านต่างๆ
ในแบบสอบถามทีเป็ นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Interval scale)
1.3 การหาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือดูความกระจายตัวของ
ข้ อมูล ในการพิจารณาว่าคะแนนแต่ละตัวจะ แตกต่างไปจากค่ากลางมากน้ อยเพียงใด
1.4 การหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient ) เพือหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
2. สถิติทีใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู พหุตวั แปร (Multiple Regression Analysis)
2.2 การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้ นตรงระดับลดหลัน (Hierarchical Linear Model หรือ HLM)

บทที 4
ผลการวิจัย
ในส่วนของผลการวิจยั ผู้วิจยั แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 2 ส่วน คือ ผลการศึกษาส่วนที 1
การศึกษาเพือหานิยามและแบบวัดของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และผลการศึกษาส่วนที 2 การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุ
ระดับของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี

ผลการศึกษาส่ วนที 1
ผลการศึกษาส่วนที 1 เป็ นการศึกษาเพือหานิยามและแบบวัดของพฤติกรรมการทํางาน
ภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้วิจยั ใช้ วิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์ผ้ทู รงคุณวุฒิในวงการวิชาการเพือสร้ างนิยามและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม
ซึงการวิจยั นีเป็ นการศึกษาพหุระดับ ดังนัน การสร้ างนิยามและพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมจึงแบ่งเป็ น
พฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาเอกชน 2 กลุม่ คือ ผู้บริหารระดับหัวหน้ า
ภาควิชา และผู้ปฏิบตั ิงาน ในการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth interview) กําหนดผู้ให้ ข้อมูลมาจาก 2
กลุม่ ด้ วยเช่นกัน รวม 8 คน จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive random sampling) โดย
กําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
กลุม่ ที 1 ผู้ให้ ข้อมูลระดับหัวหน้ าภาควิชา จํานวน 5 คน ผู้วิจยั กําหนดคุณสมบัติของผู้ให้
ข้ อมูลในการสัมภาษณ์ไว้ ดงั นี
ก. เป็ นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทีมีประสบการณ์การทํางานไม่ตํากว่า 10 ปี มี
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับสภาพและลักษณะการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นอย่างดี
ข. เป็ นผู้ทีมีความเชียวชาญหรือความสนใจด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือด้ านแนวคิด CSR
ค. เป็ นผู้มีประสบการณ์ในงานบริหารของสถาบันอุดมศึกษา ในระดับหัวหน้ าภาควิชาขึนไป
ไม่ตํากว่า 2 ปี
กลุม่ ที 2 ผู้ให้ ข้อมูลระดับผู้ปฏิบตั ิงาน จํานวน 3 คน ผู้วิจยั กําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ ข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ไว้ ดงั นี
ก. เป็ นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทีมีประสบการณ์การทํางานไม่ตํากว่า 10 ปี มี
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับสภาพและลักษณะการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นอย่างดี
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ข. เป็ นผู้ทีมีความเชียวชาญหรือความสนใจด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือด้ านแนวคิด CSR
การนําเสนอผลการวิจยั ในส่วนที 1 นี ผู้วิจยั จึงลําดับการนําเสนอสอดคล้ องกับหลักการ
ข้ างต้ น ตามหัวข้ อต่อไปนี
1. ข้ อมูลเบืองต้ นของผู้ให้ ข้อมูล
2. กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
3. ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
รายละเอียด ดังนี

1. ข้ อมลเบื
ู องต้ นของผ้ ูให้ ข้อมลู
ข้ อมูลเบืองต้ นของผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วย ชือ สังกัด สถานภาพการทํางาน อายุ อายุงาน
อาจารย์ และระดับการศึกษาสูงสุด สรุปได้ ดงั ปรากฎในตาราง 2
ตาราง 2 ข้ อมูลเบืองต้ นของผู้ให้ ข้อมูล
ผ้ ูให้ ข้อมลู

สังกัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 5
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 6
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 7
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 8

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ส.การจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
ส.การจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
ม.สยาม
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ม.สยาม
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สถานภาพ
การทํางาน
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้ปฏิบตั งิ าน
ผู้ปฏิบตั งิ าน
ผู้ปฏิบตั งิ าน

อายุ
59 ปี
45 ปี
44 ปี
50 ปี
43 ปี
40 ปี
38 ปี
41 ปี

อายุงาน
อาจารย์
29 ปี
16 ปี
22 ปี
23 ปี
17 ปี
16 ปี
15 ปี
17-18 ปี

การศึกษา
สงสุ
ู ด
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลทังหมดจํานวน 8 คน มาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
หน่วยงานละ 2 คนเท่ากัน เป็ นผู้บริหาร จํานวน 5 คน และผู้ปฏิบตั ิงาน 3 คน ผู้ให้ ข้อมูลอายุน้อยทีสุด
คือ 38 ปี และอายุมากทีสุด คือ 59 ปี ผู้ให้ ข้อมูลมีอายุงานอาจารย์น้อยทีสุด คือ 15 ปี และอายุงาน
อาจารย์มากทีสุด คือ 29 ปี ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 7 คน และปริญญาโท
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จํานวน 1 คน ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งเป็ นอาจารย์ จํานวน 6 คน และดํารงตําแหน่งเป็ นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน

2. กลุ่มผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียในความรับผิดชอบต่ อสังคมของอาจารย์ มหาวิทยาลัย
เอกชน
ความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลเกียวกับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน สรุปได้ ดงั ปรากฎในตาราง 3
ตาราง 3 ความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลเกียวกับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน
ผ้ ูให้ ข้อมลู
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 4
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 5
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 6
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 7
ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที 8

ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียในความรั บผิดชอบต่ อสังคมของอาจารย์ มหาวิทยาลัย
เอกชน
คนหรื อกลุ่มคนทีเราเข้ าไปมีสว่ นเกียวข้ องด้ วย
นักเรี ยน นักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา
นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู แนะแนว ผู้บริ หารสถาบัน เจ้ าหน้ าทีมหาวิทยาลัย ชุมชน
รอบสถาบัน ผู้ประกอบการ เพือนอาจารย์
ประชาชน ชุมชน คนในชุมชน นักศึกษา
นักศึกษา ผู้ปกครอง ญาติของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
ใกล้ ตวั มากทีสุด คือ นักศึกษา ถัดมา คือ ผู้ปกครอง
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
เจ้ าของ ผู้บริ หารของมหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้ าหน้ าทีหรือผู้ปฏิบตั ิงาน นักศึกษา

จากตาราง 3 พบว่า ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชน คือ กลุ่มคนที อาจารย์ ควรคํานึงถึงผลกระทบทางบวกและทางลบที อาจเกิ ดขึนจากการ
ดําเนินงานตามภารกิจของตน ได้ แก่ เจ้ าของมหาวิทยาลัย ผู้บริ หารของมหาวิทยาลัย เพือนอาจารย์
เจ้ าหน้ าที นัก ศึก ษา ผู้ป กครอง ครู แ นะแนว ผู้ป ระกอบการ คนในชุมชนรอบมหาวิท ยาลัย และ
ประชาชน
ดังตัวอย่างดังการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...ผ้มู ีส่วนได้ส่วนเสียในการทํางานของอาจารย์มหาวิ ทยาลัยเอกชน ได้แก่ 1) นักศึกษา เป็ น
ลกค้
ู าหลักของสถาบัน 2) ผ้ปู กครอง เป็ นผ้ทู ีมีส่วนเกี ยวข้องกับการตัดสิ นใจและเลือกศึกษาต่อของ
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เด็ก 3) ครแนะแนว
เป็ นผ้มู ีอิทธิ พลต่อนักเรี ยน สําหรับให้คําปรึ กษาก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ู
4) ผ้บู ริ หารสถาบัน ซึงอาจารย์มหาวิ ทยาลัยมีรูปแบบการทํางานทีชัดเจนและต้องทํางานให้เข้าตา
ผ้บู ริ หาร 5) เจ้าหน้าทีมหาวิ ทยาลัย เป็ นผ้สู นับสนุนด้านการเรี ยนการสอน การจัดการศึกษาของ
สถาบัน 6) ชุมชนรอบสถาบัน เป็ นผ้รู ับรู้ความเป็ นไปของสถาบัน ซึงการยอมรับของชุมชนย่อมทีมีต่อ
สถาบัน 7) ผ้ปู ระกอบการ เป็ นผ้เู กี ยวข้องด้านการสนับสนุนการศึกษา เรื องการฝึ กงาน และการ
สนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนการสอน 8) เพือนอาจารย์ เป็ นผ้แู ลกเปลียนความรู้ ความคิดด้านต่างๆ”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
“...คนหรื อกลุ่มคนทีเราเข้าไปมีส่วนเกี ยวข้องด้วย รวมถึงนักศึกษา” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 1:
สัมภาษณ์ , 2557)
“...ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการทํางานของอาจารย์ มหาวิ ทยาลัยเอกชน คื อ นักเรี ยน นักศึกษา
เพราะถือเป็ นลกค้
ู า รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษาเป็ นอีกกลุ่มหนึงในฐานะทีเป็ นลกค้
ู าเช่นเดี ยวกันที จะ
ช่วยบอกต่อและสร้างภาพลักษณ์ ทีดีให้แก่องค์กร” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2: สัมภาษณ์ , 2557)
“...น่าจะเป็ น เจ้าของ หรื อผ้กู ่อตังมหาวิ ทยาลัย ผ้บู ริ หารของมหาวิ ทยาลัย ครบาอาจารย์
ู
เจ้าหน้าทีหรื อผ้ปู ฏิ บตั ิ งาน รวมถึงนักศึกษาด้วย” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 8: สัมภาษณ์ , 2557)
ความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลนี สอดคล้ องกับ ทฤษฎีผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย (Stakeholder Theory)
ซึงเป็ นทฤษฎีทีมีพืนฐานมาจากแนวคิดทางจริ ยธรรม โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2 กลุ่ม คือ 1)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียระยะใกล้ และ 2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ระยะไกล ทังนี ผู้ใ ห้ ข้อมูลเห็น
สอดคล้ องกันว่ากลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียระยะใกล้ คือผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีต้ องคํานึงถึงมากทีสุด ได้ แก่
นักศึกษา รองลงมา คือ ผู้ปกครอง และเพือนอาจารย์
ดังตัวอย่างดังการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...ผ้มู ีส่วนได้ส่วนเสียในเรื องของความรับผิ ดชอบต่อสังคม แน่นอนว่าจะต้องมีนกั ศึกษา
ผ้ปู กครอง ญาติ ของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ยิ งมหาวิทยาลัยมีหน้าทีหนึงทีสําคัญคือการบริ การ
วิ ชาการให้กบั สังคม มหาวิ ทยาลัยจึงต้องทําโครงการต่างๆ มากมายเพือสังคมด้วย มหาวิ ทยาลัยมี
หน้าทีผลิ ตบัณฑิ ตเพือตอบแทน และตอบสนองความต้องการสังคม
...ซึงมหาวิ ทยาลัยเอกชนจะต้องนึกถึงลกค้
ู าใกล้ตวั ก่อน (ผ้มู ีส่วนได้ส่วนเสีย) คือ นักศึกษา
การจะทําอะไรต้องนึกถึงประโยชน์ต่อกลุ่มนีเป็ นหลัก หรื อทําให้ได้รับประโยชน์ควบค่กู นั ไป”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 5: สัมภาษณ์ , 2557)
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“...ผ้ทู ีมีส่วนได้ส่วนเสียทีใกล้ตวั เรามากทีสุด คือ ผู้เรี ยน (นักศึกษา) ถัดมาเป็ นเรื องของ
ผ้ปู กครองทีมีความเป็ นห่วงใยลกหลานของตนเองว่
าอยู่ในทีเรี ยนทีดีหรื อไม่” (ดร.วาสนา วิ สฤตาภา:
ู
สัมภาษณ์ , 2557)
อย่างไรก็ดี ผู้ให้ ข้อมูลบางคนก็เห็นต่างเกียวกับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีอาจารย์มหาวิทยาลัย
ควรคํานึงถึงมากทีสุด ว่าควรจะเป็ นประชานและชุมชนโดยรอบ ด้ วยเหตุเพราะบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตและผลิตผลงานทางวิชาการเพือรับใช้ สงั คม
ดังตัวอย่างดังการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...ผ้มู ีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ชุมชนรอบมหาวิ ทยาลัย โดยส่วนตัวเห็นว่าอาจารย์ในระดับ
ผ้บู ริ หารจะเกี ยวข้องกับชุมชนผ้มู ีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าในระดับผู้ปฏิ บตั ิ งานหรื อระดับล่าง”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ประชาชน ชุมชน คนในชุมชน อย่างชุมชนทีอย่ใู กล้เคียงกับเรา (มหาวิทยาลัย) ก็เป็ นผ้ทู ีมี
ส่วนได้ส่วนเสียทีสําคัญ โดยเชื อว่า “จะทําอย่างไรให้เขาช่วยเหลือตนเอง ทําอย่างไรให้เขาตกปลาเป็ น
มากกว่าการเอาปลาไปให้” ดังนัน สิงทีต้องมีมากกว่าการรับผิ ดชอบต่อสังคม คือ การมีส่วนร่วม เพือ
ทําให้สิงทีเราไปทํานันยังยืน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4: สัมภาษณ์ , 2557)
ดังนัน จากความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลเกียวกับผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียในความรับผิดชอบต่อสังคม
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนนี ผู้วจิ ยั ได้ นําไปใช้ ในการออกแบบเครืองมือวัดพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารและผู้ปฏิบตั งิ านทีครอบคลุมกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
ดังกล่าว

3. ความหมายของความรับผิดชอบต่ อสังคมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเอกชน
จากการสัมภาษณ์ผ้ใู ห้ ข้อมูล สามารถสรุปความหมายของการทํางานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ในระดับผู้บริหาร และในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน ได้ ดงั ตาราง 4 และสรุป
องค์ประกอบของการทํางานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดของ
แคร์โรล ในระดับผู้บริหาร และในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน ได้ ดงั ตาราง 5 และ 6 ดังนี
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ตาราง 4 ความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลเกียวกับความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชน
ผ้ ใู ห้ ข้อมลู

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 1
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 2

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 4

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 5

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 6
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 7

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 8

ความหมายของการทํางานทีมีความรับผิดชอบต่ อสังคม
ผ้ บู ริหาร
ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
- ความพยายามปรับปรุง แก้ ไข ดูแลพัฒนาสังคมให้ ดขี ึน
- คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
การกระตุ้นให้ คนมีสํานึกหรื อมีส่วนในความรับผิดชอบต่อ
ปฎิบตั งิ านประจํา
สังคมให้ มากขึน
- คือ ความรับผิดชอบต่อความเป็ นอยู่ทีดีมีความสุขของ
- คือ การเป็ นคนดีของสังคม ไม่เป็ นภาระให้ แก่
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา รวมถึงครอบครัวของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
สังคม
และผู้ร่วมงานเท่าทีจะทําได้ และการมีส่วนร่ วมกับ
หน่วยงานอืนๆ ในการสร้ างประโยชน์แก่สงั คมด้ วย
- คือ การกําหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ น - คือ การอบรมสังสอน หรื อการถ่ายทอดความรู้
ภารกิจหลัก ซึงเป็ นตัวชีวัดประสิทธิภาพการทํางาน
ให้ กบั นักศึกษา การศึกษาและการทําวิจัยใน
ประเด็นทีเกียวข้ องกับสังคม
- คือ การทําตนให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยไม่หวังสิงตอบ - คือ การทําความดีโดยไม่หวังสิงตอบแทน สิง
แทน ทําตัวไม่ให้ เป็ นทีเดือดร้ อนต่อสังคม รู้ จักแบ่งปั น
ใดทีเป็ นนโยบายลงมาในฐานะทีเราเป็ น
ผู้บริ หารต้ องเป็ นผู้กระตุ้น ส่งเสริ ม สนับสนุนให้
ผู้ปฏิบตั งิ านก็ต้องรับผิดชอบ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชามีโอกาสได้ ทําสิงดีงาม
- คือ การจัดการ (การแปลงยุทธศาสตร์ เป็ นกลยุทธ์ จากกล - คือ การรวมกลุ่มของบุคลากรในการทําสิง
ยุทธ์ เป็ นแผนงาน และจากแผนงานเป็ นโครงการ) การคิด
ต่างๆ
วางแผน สนับสนุนต่อโครงการต่างๆ ทีผู้ใต้ บงั คับบัญชาทํา
โดยการวางลําดับขันตอน ให้ เขานําไปปฏิบตั ไิ ด้
- คือ ความรับผิดชอบภายในองค์กรของตนเอง ก่อนทีจะ
- คือ การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบขององค์กรได้
ขยายไปยังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก การเป็ นตัวอย่างทีดี อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
แก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน
- คือ ความรับผิดชอบในเรื องของนโยบาย หรื อแนวคิดของ
- คือ ความต้ องการทีจะผลิตบัณฑิตทีมีความรู้
มหาวิทยาลัยทีเน้ นเรื องคุณธรรม จริ ยธรรม และความซือสัตย์ ความสามารถ มีทักษะรอบด้ าน และคุณธรรม
จริ ยธรรมควบคูก่ นั การสอนและปลูกฝั ง
นักศึกษาเรื องจิตอาสา การช่วยเหลือผู้อืน
- คือ การรั บผิดชอบงานตามนโยบายเจ้ าของมหาวิทยาลัย
- คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง คนรอบข้ าง เช่น
สานต่อนโยบาย ประสานงาน และส่งงานต่อมายัง
ครอบครั ว เพือนบ้ าน ลูกศิษย์ เพือนร่ วมงาน
ผู้ปฏิบตั งิ าน รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทีเกียวข้ องกับ
มหาวิทยาลัย เช่น ผู้บริ หารด้ วยกันเอง เจ้ าของ นักศึกษา
ผู้ปกครอง เป็ นต้ น การรั กษาผลประโยชน์ให้ กบั มหาวิทยาลัย
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ตาราง 5 ความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบของการทํางานทีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดของแคร์โรล ในระดับผู้บริหาร

ผ้ ใู ห้ ข้อมลู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 1

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 2

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 3

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 4

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 5

ความรั บผิดชอบต่ อสังคมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดของแคร์ โรล
ระดับผ้ บู ริ หาร
ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านกฎหมาย
ด้ านจริ ยธรรม
ด้ านการให้ แก่ สังคม
การวิจยั และให้
ความพยายามหรือการมี การสอดแทรกจริยธรรม การให้ เพือให้ เกิด
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส่วนร่วมในการแก้ ไข
ในการทํางาน โดยมี
ประโยชน์ต่อสังคม การให้
เพือลดปั ญหาความ
กฎหมายทีสร้ างความ
จริยธรรมเป็ นพืนฐาน
ความรักแก่เพือนมนุษย์
เหลือมลําในสังคม
เหลือมลํา ทางสังคม
การปรับขึนเงินเดือน
การปฏิบตั ิต่ออาจารย์
การมีความยุติธรรม และ การบําเพ็ญประโยชน์ เช่น
บุคลากรให้ สามารถดํารง ตามข้ อกฎหมาย และให้ ใช้ มาตรฐานเดียวกันใน
การบริจาคสิงของแก่
อยู่ได้ ในสภาพชีวิตความ เกียรติอาจารย์สมฐานะ การปกครอง รวมถึงการ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ใน
เป็ นอยู่ทีดี กินดี มีสขุ
ให้ รางวัลและการลงโทษ นามของหน่วยงาน
การกําหนดนโยบายเปิ ด การกําหนดนโยบาย
การให้ รางวัลแก่บคุ ลากร การออกแบบ หรื อการ
แอร์ ในอุณหภูมิ 25 องศา เกียวกับลิขสิทธิโปรแกรม ทีมีความประพฤติดี มี
สร้ างอาคารเรียน โดย
ในห้ องเรียน และปิ ดทุก
คอมพิวเตอร์ การให้
คุณธรรมจริยธรรม การ
คํานึงถึงคนพิการใน
ครังเมือสอนเสร็จ การ
อาจารย์แนะนํา และสอน กําหนดนโยบายเกียวกับ รูปแบบของ Universal
กําหนดนโยบายให้
ให้ นกั ศึกษาคัดลอก
การอบรมสังสอน
Design การสนับสนุน
นักศึกษาส่งงานในรูปของ เนือหางานอย่างถูกต้ อง นักศึกษาให้ เป็ นผู้มี
ทุนการศึกษาสําหรับ
Digital File
ตามกฎหมาย ไม่ละเมิด จริยธรรมโดยสอดแทรก นักศึกษาจํานวนมาก
ลิชสิทธิผ้ อู ืน
กับเนือหาการเรียน
อาจารย์ อ าจแสดงความ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม
ความเต็มใจในการบริการ
รั บ ผิ ด ชอบในด้ านนี ได้ การไม่ให้ ผ้ ทู ีรู้กฎหมายมา จรรยาบรรณวิชาชีพ การ ความรู้แก่ผ้ อู ืน การสอน
น้ อย สิงทีทํ าได้ ดีทีสุดคื อ เอาเปรียบ การยึดในสิงที อบรมสังสอนเรือง
นักศึกษาได้ เห็นถึง
กา ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ข อ ง ถูกต้ อง การไม่ละเมิดสิทธิ จริยธรรมแก่นกั ศึกษา
ความสําคัญของการให้
ตนเองให้ เต็มที
ของผู้อืน การมีวินยั
โดยไม่หวังสิงตอบแทน
การวางแผนให้ กับชุมชน การสอนตามจุดประสงค์ จริยธรรมในระดับปั จเจก 1) การมีจิตสาธารณะ
เพือให้ ชมุ ชนมีเศรษฐกิจที ของรายวิชา ไม่เบียดบัง บุคคล และจริยธรรมใน
การปฏิบตั ิตนโดยไม่
ดี การจัดโครงการ
เวลาของนักศึกษา การ
การทีเราเป็ นครูบา
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ประหยัดพลังงานและ
บริการวิชาการตรงกับ
อาจารย์
ของผู้อืน ไม่ละเมิด
อนุรักษ์ สิงแวดล้ อมใน
ความรู้ การไม่ทําผิด
กฎหมาย
มหาวิทยาลัย การบริจาค กฎหมาย การเป็ น
2) การมีจิตอาสา การ
ตัวอย่างทีดี การไม่ละเมิด
อาสาไปรับผิดชอบต่อ
สิทธิส่วนบุคคลของ
สังคม
นักศึกษา
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ตาราง 6 ความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลเกียวกับองค์ประกอบของการทํางานทีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดของแคร์โรล ในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน

ผ้ ใู ห้ ข้อมลู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 2
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 3

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 6

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 7

ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที 8

ความรั บผิดชอบต่ อสังคมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเอกชนตามแนวคิดของแคร์ โรล
ระดับผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านกฎหมาย
ด้ านจริ ยธรรม
ด้ านการให้ แก่ สังคม
การเป็ นผู้ร้ ูจกั อดออม รู้จกั การปฏิบตั ิต่อผู้อืนด้ วย
การปฏิบตั ิตวั เป็ นแม่พิมพ์ ก า ร ทํ า บุ ญ เ ป็ น ก า ร
ใช้ เงิน ไม่ใช้ เงินฟุ่ มเฟื อย ความเสมอภาคและเท่า
ของชาติ เป็ นแบบอย่าง
ส่วนตัว
เทียมกัน
และเป็ นครูทีดี
การลดงานเอกสารในรูป การปฏิบตั ิตามนโยบาย
การปฏิบตั ิงานตาม
การรณรงค์เรืองการ
ของกระดาษ การใช้
สถาบัน การไม่นํา
ภารกิจทีได้ รับมอบหมาย ประหยัดไฟ การทิงขยะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที
อย่างเคร่งครัด โดย
อย่างถูกต้ อง การช่วยกัน
E-mail หรือ ไฟล์งาน
ผิดกฎหมายมาใช้
คํานึงถึงจริยธรรมเป็ น
ลดมลพิษต่างๆ เป็ นต้ น
แทนงานกระดาษ เพือ
หลัก
เป็ นการประหยัด
ทรัพยากร
การใช้ จ่าย การใช้ ชวี ิต
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิถกู ต้ องต่อ
การเป็ นผู้ให้ โดยไม่หวังสิง
อย่างพอเพียง ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย ไม่บิดเบือนกฎหมาย
ตนเอง ต่อผู้อืน และต่อ
ตอบแทน การบริ จาคสิงที
ไม่เบียดเบียน หรือพึงพา รักษาระเบียบและกฎ
สังคม การคิดดี ทําดี พูดดี เรามี มากเกิ น กว่ า ความ
ในสิงทีเกินกว่าความ
กติกาทางสังคม
รับผิดชอบ ซือสัตย์
จําเป็ นแก่ผ้ อู ืน
จําเป็ นของตนเอง
กตัญ ู มีวินยั
การทํางานอย่างเต็มทีโดย ความซือสัตย์ต่อตนเอง
ความซือสัตย์ทงต่
ั อตนเอง การตระหนักว่าถ้ าเราเป็ น
ไม่คิดถึงเรืองของความคุ้ม และสังคม การอ้ างอิง
องค์กร และหน้ าทีที
ผู้ให้ ทีดี เราก็ย่อมได้ รับสิง
ทุน หรือความคุ้มเหนือย ข้ อมูลทางวิชาการ การไม่ รับผิดชอบ การทํางานให้ ทีดีตอบแทน การสอนลูก
ละเมิดสิทธิของผู้อืน
เต็มที ไม่เอาเวลางานไปทํา ศิษย์ด้วยความจริงใจ
อย่างอืน การทํากิจกรรม ความตังใจทีจะให้ ความ
เพือส่งเสริมคุณธรรม
รัก และความรู้แก่ลกู ศิษย์
จริยธรรม
การปฏิบตั ิตนเป็ นครูทีดี การบริการ การสังสอน
การประหยัด มัธยัตถ์ ใช้ การปฏิบตั ิตนภายใต้
และการดูแล การมีความ
งบประมาณทังของส่วนตัว กฎเกณฑ์ กฎระเบียบของ เป็ นตัวอย่างทีดีของลูก
ศิษย์ และเพือนร่วมงาน
รับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวมอย่างประหยัด สังคม ถูกต้ องตาม
ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย ช่วยกันรักษา กฎหมายของประเทศ
ความมีสํานึกทีดี
ภายนอก
สิงของและทรัพยากร
ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย
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ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ หรื อซีเอสอาร์ เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมในบริ บท
ขององค์ก าร โดยมุ่งเน้ น ไปที การปฏิบัติ ห น้ าที หลัก ของบุค ลากรในองค์ก าร เมือกล่าวถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงต้ องพิจารณาภารกิจหลักของบุคลากร
ซึงแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ผู้บริ หาร และผู้ปฏิบัติงาน ทังนี การทํางานตามบทบาทหน้ าทีของบุคลากร
สายงานวิชาการ หรือผู้ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย ภารกิจด้ านการสอน ภารกิจด้ านการวิจยั ภารกิจด้ าน
การบริการวิชาการ ภารกิจด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจด้ านการบริ หารจัดการงาน
ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ส่วนการทํางานตามบทบาทหน้ าทีของผู้บริ หารระดับหัวหน้ าภาควิชา
ประกอบด้ วย 1) บทบาทหน้ าทีของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน 5 ภารกิจ คือ ภารกิจด้ านการสอน ภารกิจ
ด้ านการวิจยั ภารกิจด้ านการบริการวิชาการ ภารกิจด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจด้ าน
การบริหารจัดการงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย และ 2) บทบาทหน้ าทีของผู้บริ หาร คือ 2.1) การ
บริหารด้ านวิชาการ ได้ แก่ การจัดการเรี ยนการสอน การส่งเสริ มการพัฒนา การทํางานกับนักศึกษา
และเรื องทีเกียวข้ องกับนักศึกษา 2.2) การบริ หารด้ านบุคลากรและงานธุรการ ได้ แก่ การปกครอง
ภาควิชา การจัดการงานด้ านบุคลากร จัดการเรื องงบประมาณและทรัพยากร และการควบคุมดูแล
สํานักงานคณะ 2.3) การบริ หารด้ านการบริ การแก่สงั คม ได้ แก่ การเป็ นตัวแทนภาควิชาของสถาบัน
และการให้ บริการในฐานะผู้ประสานงานกับกลุม่ ภายนอก
การสัม ภาษณ์ ผ้ ูใ ห้ ข้ อมูล สํา คัญ เกี ยวกับ ความหมายของความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมของ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลต่างให้ นิ ยามโดยพิ จารณาไปที บทบาท
หน้ าทีของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน 5 ภารกิจหลักเช่นกัน คือ ภารกิจด้ านการสอน ภารกิจด้ านการวิจัย
ภารกิจด้ านการบริการวิชาการ ภารกิจด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจด้ านการบริ หาร
จัดการงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย โดยพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ระดับผู้ปฏิบตั ิงานถูกพิจารณาได้ 3 ลักษณะ คือ 1) การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กร
ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม 2) การปฎิบตั ิงานประจําด้ วยความรับผิดชอบต่อตนเอง และคนรอบข้ าง
เช่ น ครอบครัว เพื อนบ้ าน ลูก ศิษ ย์ เพื อนร่ วมงาน ความต้ อ งการที จะผลิ ต บัณ ฑิ ตที มี ความรู้
ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมควบคูก่ นั การทําวิจยั ในประเด็นทีเกียวข้ องกับสังคม และ 3) การ
ทําความดีโดยไม่หวังสิงตอบแทน ไม่เป็ นภาระให้ แก่สงั คม การรวมกลุม่ เพือทําประโยชน์แก่สงั คม ดังนี
1. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กรได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบขององค์กรได้อย่างถกต้
ู องและเหมาะสม” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที
6: สัมภาษณ์ , 2557)
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“...สิ งใดทีเป็ นนโยบายลงมาในฐานะทีเราเป็ นผู้ปฏิ บตั ิ งาน เราก็ตอ้ งทํา ต้องรับผิ ดชอบ”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4: สัมภาษณ์ , 2557)
2. การปฎิบตั ิงานประจําด้ วยความรับผิดชอบต่อตนเอง และคนรอบข้ าง เช่น ครอบครัว เพือน
บ้ าน ลูกศิษย์ เพือนร่วมงาน ความต้ องการทีจะผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมควบคูก่ นั การทําวิจยั ในประเด็นทีเกียวข้ องกับสังคม
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...ความรับผิ ดชอบต่อสังคมในการปฎิ บตั ิ งานประจํา ซึงมากน้อยย่อมต่างกันในแต่ละคน”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 1: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ความรับผิดชอบตัวเราเองก่อนเป็ นหลัก แล้วจึงปฏิ บตั ิตอ่ ผ้คู นรอบข้าง อย่างเช่น คนใน
ครอบครัว เพือนบ้าน ส่วนทีทํางานก็รับผิ ดชอบต่อลกศิ
ู ษย์ ต่อเพือนร่วมงาน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 8:
สัมภาษณ์ , 2557)
“...การอบรมสังสอน หรื อการถ่ายทอดความรู้ ให้กบั นักศึกษา การทําวิ จยั ในประเด็นที
เกี ยวข้องกับสังคม” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ความต้องการทีจะผลิ ตบัณฑิ ตทีนอกจากมีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะรอบด้านแล้ว ยัง
ต้องมีเรื องของคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นเรื องหลักควบค่ไู ปด้วย” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
3. การทําความดีโดยไม่หวังสิงตอบแทน ไม่เป็ นภาระให้ แก่สงั คม การรวมกลุม่ เพือทํา
ประโยชน์แก่สงั คม
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การทําความดีโดยไม่หวังสิ งตอบแทน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การเป็ นคนดีของสังคม ไม่เป็ นภาระให้แก่สงั คม” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2: สัมภาษณ์ , 2557)
”...ผ้ปู ฏิ บตั ิ งานสามารถมีส่วนร่วม และตระหนักในเรื องความรับผิ ดชอบต่อสังคมได้มากกว่า
ผ้บู ริ หาร โดยการรวมกลุม่ ของบุคลากรในการทําสิ งต่างๆ เป็ นกลุ่มทีได้ไปลงมือทําจริ ง” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ
คนที 5: สัมภาษณ์ , 2557)
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับผู้ปฏิบัติงานทัง 3
ลักษณะมีความเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีตามภารกิจหลักภายใต้ บรรทัดฐานขององค์การในฐานะ
ทีอาจารย์ เป็ นสมาชิ กขององค์การ กล่าวคือ การปฏิบัติหน้ าที ด้ านการสอน ด้ านการวิจัย ด้ านการ
บริ การวิชาการ ด้ านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้ านการบริ หารจัดการงานร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัย ควรเป็ นไปตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กร ด้ วยความรับผิดชอบต่อตนเองและ
คนรอบข้ าง โดยไม่หวังสิงตอบแทน จึงสรุปได้ ว่า พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
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ในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน หมายถึง พฤติกรรมการทํางานทีแสดงถึงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย
ขององค์กรได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม การปฎิบตั ิงานประจําด้ วยความรับผิดชอบต่อตนเอง และคน
รอบข้ าง เช่น ครอบครัว เพือนบ้ าน ลูกศิษย์ เพือนร่วมงาน ความต้ องการทีจะผลิตบัณฑิตทีมีความรู้
ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมควบคูก่ นั การทําวิจยั ในประเด็นทีเกียวข้ องกับสังคม รวมทังการ
ทําความดีโดยไม่หวังสิงตอบแทน ไม่เป็ นภาระให้ แก่สงั คม และการรวมกลุม่ เพือทําประโยชน์แก่สงั คม
ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารระดับหัวหน้ าภาควิชามีบทบาทด้ านการบริ หารงานเพิมมากขึนกว่า
อาจารย์ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทัวไป บทบาทของหัวหน้ าภาควิชาจึงประกอบด้ วย 1) บทบาทหน้ าทีของอาจารย์
มหาวิทยาลัยใน 5 ภารกิจ คือ ภารกิจด้ านการสอน ภารกิจด้ านการวิจยั ภารกิจด้ านการบริการวิชาการ
ภารกิ จด้ านการทํ านุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจ ด้ านการบริ หารจัดการงานร่ วมกับ คณะและ
มหาวิทยาลัย และ 2) บทบาทหน้ าทีของผู้บริ หาร คือ 2.1) การบริ หารด้ านวิชาการ ได้ แก่ การจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริ มการพัฒนา การทํางานกับนักศึกษาและเรื องทีเกียวข้ องกับนักศึกษา 2.2)
การบริ หารด้ านบุคลากรและงานธุรการ ได้ แก่ การปกครองภาควิช า การจัดการงานด้ านบุคลากร
จัดการเรืองงบประมาณและทรัพยากร และการควบคุมดูแลสํานักงานคณะ 2.3) การบริ หารด้ านการ
บริการแก่สงั คม ได้ แก่ การเป็ นตัวแทนภาควิชาของสถาบัน และการให้ บริ การในฐานะผู้ประสานงาน
กับกลุม่ ภายนอก
การสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญเกียวกับความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
ระดับหัวหน้ าภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลต่างให้ นิยามโดยพิจารณาไปที
บทบาทหน้ าทีของผู้บริหารมากกว่าบทบาทหน้ าทีของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับผู้บริหารถูกพิจารณาได้ 4 ลักษณะ คือ 1) ความรับผิดชอบต่อ
มหาวิทยาลัย โดยการสานต่อนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสูผ่ ้ ปู ฏิบตั งิ าน รวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียภายนอก 2) การคิด วางแผน จัดการ กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ มีโอกาสได้ ทําสิงดี มีประโยชน์แก่สงั คม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3) ความ
รับผิดชอบต่อความเป็ นอยูท่ ีดีมีความสุขของผู้ใต้บงั คับบัญชา รวมถึงครอบครัวของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
และผู้ร่วมงาน และ 4) การเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน การทําตนให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ดังนี
1. ความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย โดยการสานต่อนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยสู่
ผู้ปฏิบตั ิงาน รวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การรับผิ ดชอบงานตามนโยบายเจ้าของมหาวิ ทยาลัย สานต่อนโยบาย ประสานงาน และส่ง
งานต่อมายังผู้ปฏิ บตั ิ งาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเกี ยวข้องกับมหาวิ ทยาลัย นอกจากนี ผู้บริ หารต้อง
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รักษาผลประโยชน์ และทําเพือผลประโยชน์ให้กบั มหาวิ ทยาลัย” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 8: สัมภาษณ์ ,
2557)
“...ความรับผิดชอบในเรื องของนโยบาย หรื อแนวคิ ดของมหาวิ ทยาลัยทีเน้นเรื องคุณธรรม
จริ ยธรรม และความซื อสัตย์ หากผ้บู ริ หารให้ความสําคัญกับเรื องนี ก็จะส่งมาเป็ นนโยบายให้ระดับ
ผู้ปฏิ บตั ิ งานได้ทํา และส่งไปถึงนักศึกษาของมหาวิ ทยาลัย” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ความรับผิ ดชอบภายในองค์กรของตนเอง ก่อนทีจะขยายไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 6: สัมภาษณ์ , 2557)
2. การคิด วางแผน จัดการ กระตุ้น ส่งเสริ ม และสนับสนุนการดําเนินงานของผู้ใต้บงั คับบัญชาให้ มี
โอกาสได้ ทําสิงดี มีประโยชน์แก่สงั คม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การจัดการ การคิดวางแผน สนับสนุนต่อโครงการ หรื อกิ จกรรมต่างๆ ทีผ้ใู ต้บงั คับบัญชา
ทําโดยการวางลําดับขันตอนให้เขา และให้เขานําไปปฏิ บตั ิ ด้วยการส่งต่อเป็ นลําดับไป” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ
คนที 5: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ผ้บู ริ หารต้องเป็ นคนกระตุน้ เร้า โดยส่งเสริ ม สนับสนุนให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ทังนักศึกษา
ทีมงานของเรา หรื อคนทีมีส่วนเกี ยวข้องกับเรา มีโอกาสได้ทําสิ งดีงามบ้าง” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4:
สัมภาษณ์ , 2557)
“...การกําหนดนโยบายด้านความรับผิ ดชอบต่อสังคมเป็ นภารกิ จหลัก ซึงเป็ นตัวชี วัด
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
3. ความรับผิดชอบต่อความเป็ นอยู่ทีดีมคี วามสุขของผู้ใต้บงั คับบัญชา รวมถึงครอบครัวของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...ความรับผิ ดชอบต่อความเป็ นอย่ทู ีดีมีความสุขของผู้ใต้บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงานทีอยู่ใน
ความดแล
ู รวมถึงครอบครัวของผู้ใต้บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงานเท่าทีจะทําได้” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2:
สัมภาษณ์ , 2557)
“...การดแลอาจารย์
ในภาควิ ชา คอยช่วยเหลือเพือให้อาจารย์สามารถทํางานและใช้ชีวิตได้
ู
อย่างดี” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
“...หัวหน้าภาควิ ชาก็ตอ้ งปกครองภาควิ ชาให้ทกุ คนอยู่ในภาควิ ชาอย่างมีความสุข”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
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4. การเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน การทําตนให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การเป็ นตัวอย่างทีดีเพือให้ผปู้ ฏิ บตั ิ งานเห็นเป็ นแบบอย่าง” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 6, 2557)
“...การทีเราทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่หวังสิ งตอบแทน และในฐานะทีเราเป็ น
คนๆหนึงในสังคม เราก็จะต้องทําตัวไม่ให้เป็ นทีเดือดร้อนต่อสังคม และถ้าเรามีมากพอ เราก็ตอ้ งรู้จกั
แบ่งปัน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การดแลพั
ู ฒนาสังคมไปในทางทีดี ทําให้คนรักกัน เคารพในศักดิ ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ระหว่างกัน มีความรับผิ ดชอบต่อสิ งแวดล้อม ตอนนีสังคมกําลังมีปัญหามากมาย ก็ตอ้ งพยายาม
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาสังคมให้ดีขึน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 1: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ควรมีส่วนร่วมในการทํากิ จกรรมกับหน่วยงานอืนๆ ในการสร้างประโยชน์แก่สงั คมด้วย”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2: สัมภาษณ์ , 2557)
จากบทสัมภาษณ์ ข้างต้ น แสดงให้ เ ห็น ว่า ความรับ ผิดชอบต่อสังคมในระดับผู้บ ริ ห ารถูก
คาดหวังในงานด้ านบริหารมากกว่างานด้ านวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยทัวไป ความรับผิดชอบ
ทัง 4 ลักษณะมีความเกียวข้ องกับบทบาทหน้ าทีของผู้บริหาร คือ การบริ หารด้ านวิชาการ การบริ หาร
ด้ านบุคลากรและงานธุรการ และการบริ ห ารด้ านการบริ ก ารแก่สงั คม โดยเฉพาะการบริ ห ารด้ าน
บุคลากรและงานธุรการ ซึงการให้ ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงลักษณะทีกล่าวถึงการบริหารด้ านบุคลากรและ
งานธุรการ ไม่วา่ จะเป็ นการกล่าวถึงบทบาทของหัวหน้ าภาควิชาทีควรจะสนับสนุนการดําเนินงานของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ดูแลความเป็ นอยูข่ องผู้ใต้ บงั คับบัญชา และเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ ปู ฏิบัติงาน จึงสรุป
ได้ วา่ พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับผู้บริ หาร หมายถึง พฤติกรรมการ
ทํางานทีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย โดยการสานต่อนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สูผ่ ้ ปู ฏิบตั ิงาน รวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก การคิด วางแผน จัดการ กระตุ้น ส่งเสริ ม สนับสนุน
การดําเนินงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ มีโอกาสได้ ทําสิงดี มีประโยชน์แก่สงั คม มีความรับผิดชอบต่อ
สัง คม ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ ความเป็ นอยู่ ที ดี มี ค วามสุข ของผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชา ครอบครั ว ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และผู้ร่วมงาน รวมถึงการเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน การทําตนให้ เป็ นประโยชน์
ต่อสังคม
ในงานวิจัยนี นําตัวแบบปิ รามิดความรับผิดชอบต่อสังคม (pyramid of corporate social
responsibility) ของแคร์ โรล (Carroll. 1979) มาเป็ นแนวทางการศึกษาพฤติก รรมการทํ างานของ
บุค ลากรในสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน ซึ งปิ รามิ ด ความรับ ผิ ด ชอบต่อสัง คมประกอบด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 4 ด้ าน คือ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ (economic responsibility),
ความรั บ ผิด ชอบด้ า นกฎหมาย (legal responsibility), ความรับ ผิด ชอบด้ า นจริ ย ธรรม (ethical
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responsibility) และความรับ ผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม (philanthropic responsibility) ซึงการ
สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญเกียวกับองค์ประกอบ 4 ด้ านนี ผู้ให้ ข้อมูลทุกคนต่างเห็นว่าองค์ประกอบทัง
4 ด้ านนี มี ค วามครอบคลุม การทํ า งานของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย แล้ ว ผู้ใ ห้ ข้ อมูล บางคนเสนอ
องค์ประกอบความรับผิดชอบนอกเหนือจาก 4 ด้ านของแคร์โรล แต่เมือพิจารณาแล้ วสามารถจัดกลุ่ม
อยู่ใน 4 องค์ประกอบได้ เช่น “การเป็ นพลเมืองไทยทีมีความรับผิดชอบต้ องเสียภาษี ต้ องปฏิบัติตาม
กฎหมายของบ้ านเมือง” และ “การตระหนักในเรื องสิทธิเสรี ภาพ ศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ ” จัดอยู่ใน
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล สามารถสรุปองค์ประกอบของการทํางาน
ทีมีความรับ ผิดชอบต่อสังคมของอาจารย์ มหาวิท ยาลัย เอกชนตามแนวคิดของแคร์ โรล ในระดับ
ผู้บริหาร และในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน ได้ ดงั ตาราง 5 และ 6
เมือพิจารณาลักษณะของพฤติกรรมตามแนวคิดของแคร์โรล สามารถจัดกลุม่ ได้ ดงั นี
1) ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
จากการทบทวนวรรณกรรม ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หมายถึง การทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทีคํานึงถึงหน้ าทีของสถาบันอุดมศึกษา
ของเอกชน ในการทําหน้ าทีผลิตบัณฑิตทีมีคณ
ุ ภาพ พัฒนาผลงานวิชาการหรืองานวิจยั และให้ บริ การ
ทางวิชาการแก่สงั คม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทังนี ในการปฏิบัติหน้ าทีเพือบรรลุภารกิจ
ดังกล่าว บุคลากรได้ ปฏิบัติหน้ าทีด้ วยการใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที ใช้ ท รัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เบียดเบียนหรือทําให้ ใครได้ รับผลเสียหาย บริ การการศึกษาอย่างเพียงพอและทัวถึง
คํานึงถึงความสําเร็จขององค์กรทีมาจากการแสวงหากําไรทีพอเหมาะ ต้ องการค่าตอบแทนทีเป็ นไป
เพือความอยู่รอดขององค์กร คํานึงถึงการรักษาความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร และคํานึงถึง
การดําเนินธุรกิจทีสร้ างสมดุลทางเศรษฐกิจแก่สงั คมไม่ทําให้ ระบบเศรษฐกิจของสังคมเสียหาย
ในระดับผ้ บู ริหาร เมือวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผ้ใู ห้ ข้อมูล สามารถแบ่งพฤติกรรมในกลุม่
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจของผู้บริหารได้ 4 ลักษณะ คือ 1) การปฏิบตั ิหน้ าทีของตนอย่างเต็มที
2) ความรับผิดชอบต่อสภาพเศรษฐกิจของผู้ใต้ บงั คับบัญชา 3) การประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
และ 4) ความพยายามช่วยเหลือสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ดังนี
1. การปฏิบตั ิหน้ าทีของตนอย่างเต็มที
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...สิ งทีทําได้ดีทีสุดคือการปฏิ บตั ิ หน้าทีของตนเองให้เต็มที” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4: สัมภาษณ์ ,
2557)
“...การใช้เวลาเพือปฏิ บตั ิ หน้าทีอาจารย์ให้เต็มทีคุม้ ค่า ไม่ควรนําเวลาไปทําธุระส่วนตัวอืน”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 5: สัมภาษณ์ , 2557)
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2. ความรับผิดชอบต่อสภาพเศรษฐกิจของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การปรับขึนเงินเดือนบุคลากรให้สามารถดํารงอย่ไู ด้ในสภาพชี วิตความเป็ นอย่ทู ีดี กิ นดี มี
สุข” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ก็ช่วยเหลือบุคลากรให้ดํารงชี พอยู่ได้ มีรายได้เพียงพอต่อการดําเนินชี วิต” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ
คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
3. การประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การประหยัดพลังงานในมหาวิ ทยาลัยเท่าทีเราจะทําได้ การจัดโครงการเกียวกับ
สิ งแวดล้อมภายในมหาวิ ทยาลัย” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 5: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การกําหนดนโยบายเปิ ดแอร์ ในอุณหภมิู 25 องศาในห้องเรี ยน และปิ ดทุกครังเมือสอน
เสร็จ การกําหนดนโยบายให้นกั ศึกษาส่งงานในรปข
ู อง Digital File” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3:
สัมภาษณ์ , 2557)
4. ความพยายามช่วยเหลือสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...อาจารย์มหาวิ ทยาลัยอาจไม่ได้เกี ยวข้องกับความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิ จโดยตรง เพราะ
เราไม่มีพลังในการขับเคลือนขนาดนัน แต่สิงทีนักวิ ชาการจะทําได้ ก็คือ การวิ จยั ให้ขอ้ เสนอแนะ เช่น
นโยบายด้านเศรษฐกิ จควรเป็ นอย่างไร จะลดความเหลือมลําทางสังคมอย่างไร” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที
1: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การทีเราทําให้สงั คมมีเศรษฐกิ จทีดี ผ่านการวิ จยั การทําหน้าทีของอาจารย์” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ
คนที 5: สัมภาษณ์ , 2557)
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจในระดับผู้บริหาร เป็ น
พฤติกรรมการทํางานทีแสดงถึงการปฏิบตั ิหน้ าทีของตนอย่างเต็มที ไม่ใช้ ช่วงเวลาทํางานเพือทําธุระ
ส่วนตัวอย่างอืน รับผิดชอบต่อสภาพเศรษฐกิจของผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาสามารถดํารง
อยู่ได้ ในสภาพชีวิตความเป็ นอยูท่ ีดี รวมถึงการดูแลครอบครัวของผู้ใต้ บงั คับบัญชาทีเดือดร้ อน การ
ประหยัดพลังงานในหน่วยงาน จัดโครงการเกียวกับการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และอนุรักษ์
สิงแวดล้ อม ตลอดจนการวิจยั หรือการให้ บริการวิชาการทีเป็ นความพยายามช่วยเหลือสภาพเศรษฐกิจ
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ของชุมชน มีสว่ นร่วมในการทํางานเพือให้ ชมุ ชนมีเศรษฐกิจทีดี และมีสว่ นร่วมในการทํางานเพือลด
ปั ญหาความเหลือมลําทางสังคม
จากความหมายขององค์ประกอบข้ างต้น สามารถสร้ างแบบวัดได้ ดงั นี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

ท่านใช้ เวลาในการสอนและให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาอย่างเต็มที
ท่านไม่ใช้ ช่วงเวลาทํางานเพือทําธุระส่วนตัวอย่างอืน
ท่านพยายามให้ นกั ศึกษาส่งงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
ท่านเปิ ดแอร์ในอุณหภูมิ 25 องศาในห้ องเรียนและห้ องทํางาน
ท่านปิ ดไฟ ปิ ดแอร์ ในห้ องเรียนและห้ องทํางาน หลังเลิกงาน
ท่านมีสว่ นร่วมในการทํางานเพือลดปั ญหาความเหลือมลําทางสังคม
ท่านมีสว่ นร่วมในการทํางานเพือให้ ชมุ ชนมีเศรษฐกิจทีดี
ท่านจัดโครงการเกียวกับการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
ท่านส่งเสริมให้ ผ้ใู ต้ บงั คับบัญชาทํางานในรูปแบบไฟล์ดจิ ิตอลแทนงานเอกสาร
ท่านกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทํางานเพือลดปั ญหาความเหลือมลําในสังคม
ท่านกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทํางานเพือให้ ชมุ ชนมีเศรษฐกิจทีดี
ท่านเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาในการบริการวิชาการเพือสังคม
ท่านเสนอปรับค่าตอบแทนให้ บคุ ลากรให้ สอดคล้ องกับค่าครองชีพในปั จจุบนั
ท่านเสนอปรับค่าตอบแทนให้ บคุ ลากรโดยคํานึงถึงการดํารงชีวิตได้ ในสภาพชีวิต
ความเป็ นอยูท่ ีดี
(15) ท่านดูแลครอบครัวของผู้ใต้บงั คับบัญชาทีเดือดร้ อน

ในระดับผ้ ปู ฏิบัติงาน เมือวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผ้ใู ห้ ข้อมูล สามารถแบ่งพฤติกรรมใน
กลุม่ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงานได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การใช้ งบประมาณทังของ
ส่วนตัวและของส่วนรวมอย่างประหยัด และ 2) การบริหารจัดการสิงทีไม่ใช่ตวั เงินอย่างคุ้มค่า ดังนี
1. การใช้ งบประมาณทังของส่วนตัวและของส่วนรวมอย่างประหยัด รู้จกั ใช้ เงิน ประหยัด
มัธยัตถ์ รู้จกั อดออม ใช้ ชีวติ อย่างพอเพียง ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การเป็ นผ้รู ู้จกั อดออม รู้ จกั ใช้เงิ น ไม่ใช้เงินฟุ่ มเฟื อย” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2: สัมภาษณ์ ,
2557)
“...การใช้จ่าย การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย ไม่เบียดเบียน หรื อพึงพาในสิงทีเกิ นกว่า
ความจําเป็ นของตนเอง” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 6: สัมภาษณ์ , 2557)
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“...ความประหยัด มัธยัตถ์ คือ การใช้งบประมาณทังของส่วนตัวและของส่วนรวมทีเราต้อง
รับผิ ดชอบ นํามาใช้อย่างประหยัด ในส่วนไหนทีซ่อมแซมและดแลได้
อมแซม ไม่
ู ก็ช่วยกันดแลและซ่
ู
สุรุ่ยสุร่าย ช่วยกันรักษาสิ งของและทรัพยากรส่วนรวมทีเป็ นของมหาวิ ทยาลัย เพือจะได้ใช้ดว้ ยกัน
นานๆ” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 8: สัมภาษณ์ , 2557)
2. การบริหารจัดการสิงทีไม่ใช่ตวั เงินอย่างคุ้มค่า เช่น การรักษาสิงของและทรัพยากรส่วนรวม
ของมหาวิทยาลัย การประหยัดทรัพยากรในการทํางาน การทํางานอย่างเต็มทีโดยไม่คดิ ถึงเรืองของ
ความคุ้มทุน หรือความคุ้มเหนือย และการทํางานให้ เต็มที ไม่เอาเวลางานไปทําอย่างอืน
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การลดงานเอกสารในรปของกระดาษ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น E-mail หรื อ ไฟล์
ู
งาน แทนงานกระดาษ เพือเป็ นการประหยัดทรัพยากร” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การทํางานอย่างเต็มทีโดยไม่คิดถึงเรื องของความคุม้ ทุน หรื อความคุม้ เหนือย”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นพฤติกรรมการทํางานทีแสดงถึงการใช้ งบประมาณทังของส่วนตัวและของส่วนรวมอย่างประหยัด
การใช้ งบประมาณทังของส่วนตัวและของส่วนรวมอย่างประหยัด รู้จกั ใช้ เงิน ประหยัด มัธยัตถ์ รู้จกั อด
ออม ใช้ ชีวติ อย่างพอเพียง ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย รวมถึงการบริหารจัดการสิงทีไม่ใช่ตวั เงินอย่าง
คุ้มค่า เช่น การรักษาสิงของและทรัพยากรส่วนรวมของมหาวิทยาลัย การประหยัดทรัพยากรในการ
ทํางาน การทํางานอย่างเต็มทีโดยไม่คิดถึงเรืองของความคุ้มทุน หรือความคุ้มเหนือย และการทํางานให้
เต็มที ไม่เอาเวลางานไปทําอย่างอืน
จากความหมายขององค์ประกอบข้ างต้น สามารถสร้ างแบบวัดได้ ดงั นี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ท่านใช้ เวลาในการสอนและให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาอย่างเต็มที
ท่านไม่ใช้ ช่วงเวลาทํางานเพือทําธุระส่วนตัวอย่างอืน
ท่านพยายามให้ นกั ศึกษาส่งงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
ท่านปิ ดไฟ ปิ ดแอร์ ในห้ องเรียนและห้ องทํางาน หลังเลิกงาน
ท่านใช้ กระดาษทังด้ านหน้ าและด้ านหลังแทนการใช้ กระดาษหน้ าเดียว
ท่านเลือกทีจะซ่อมแซมสิงของส่วนรวมมากกว่าการสังซือครุภณ
ั ฑ์ใหม่
ท่านช่วยรักษาทรัพยากรส่วนรวมของมหาวิทยาลัย
ท่านใช้ งบประมาณทังของส่วนตัวและของส่วนรวมอย่างประหยัด
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(9) ท่านมีเงินออมจากเงินเดือนประจําในแต่ละเดือน
(10) ท่านเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ อู ืนในการใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย
2) ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย
จากการทบทวนวรรณกรรม ความรับผิดชอบด้ านกฎหมายของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หมายถึง การทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทีตระหนักถึงความถูกต้ องในทุกขันตอน
ของการดําเนิ นงาน กล่าวคือ บุคลากรดําเนิ นงานภายใต้ กฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้ อง ซึงกฎหมายที
เกียวข้ องกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยทังของรัฐและเอกชน มีหลายฉบับด้ วยกัน สรุปได้ ดงั นี
2.1) พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และการแก้ ไขเพิมเติม
(ราชกิจจานุเบกษา. 2534) วางหลักไว้ ว่า สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมสร้ าง
ชุมชนให้ เข้ มแข็ง
2.2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการแก้ ไขเพิมเติม (ราชกิจจา
นุเบกษา. 2542) วางหลักไว้ วา่ สถาบันอุดมศึกษาต้ องเข้ ารับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
2.3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
(ราชกิ จ จานุเ บกษา. 2546) วางหลัก ไว้ ว่า สถาบัน อุดมศึก ษาต้ องจัดทํ าคํ ารั บ รองกับ สํ านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ถึงผลสําเร็จของงานในแต่ละปี การกําหนดหรื อบังคับให้
มหาวิทยาลัยต้ องดําเนิ นการเพือการบริ หารงานภายใน เช่น การประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย การ
ดําเนินการการจัดการความรู้ (KM) การดําเนินการ PMQA (Public Management Quality Award) เป็ นต้น
2.4) กฎเกณฑ์ต่างๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา (สกอ.) เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลัก สูต ร การให้ มี ค ณะกรรมการประเมิ น ประจํ า สถาบัน การจัดทํ า รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน/ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report หรื อ SAR) ระบบการอุทธรณ์ร้องทุกข์
และการใช้ TQF (Thailand Quality Framework) เป็ นต้ น
นอกจากนี สถาบันอุดมศึกษายังต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น ระเบียบ
ต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรี เป็ นต้ น
ในระดับผ้ บู ริหาร เมือวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผ้ใู ห้ ข้อมูล สามารถแบ่งพฤติกรรมในกลุม่
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมายของผู้บริหารได้ 3 ลักษณะ คือ 1) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการเป็ น
สมาชิกทีดีของสังคม 2) การปฏิบตั ิตามระเบียบภายในหน่วยงาน และ 3) การวางตนเป็ นตัวอย่างทีดี
ดังนี
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1. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการเป็ นสมาชิกทีดีของสังคม การยึดในสิงทีถูกต้ อง การไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อืน การให้ เกียรติผ้ อู ืน การมีวินยั การตระหนักในเรืองสิทธิเสรีภาพ ศักดิศรีความเป็ น
มนุษย์ และสิทธิมนุษยชน ในการแก้ ปัญหาต่างๆ และการเป็ นพลเมืองไทยทีมีความรับผิดชอบ
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การไม่ทําผิ ดกฎหมาย” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 5: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และไม่ให้ผทู้ ีรู้ กฎหมายมาเอาเปรี ยบเรา เราจะทําอะไรต้องยึดใน
สิ งทีถกต้
ู องและไม่ละเมิ ดสิ ทธิ ของผู้อืน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การกําหนดนโยบายเกียวกับลิ ขสิ ทธิ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ไม่ให้อาจารย์และเจ้าหน้าทีนํา
โปรแกรมมาลงเครื องเองก่อนได้รับอนุญาต เพือป้ องกันโปรแกรมผิ ดกฎหมาย การให้อาจารย์แนะนํา
และสอนให้นกั ศึกษาคัดลอกเนือหางานอย่างถกต้
ู องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิ ชสิทธิ ผูอ้ ืน”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
2. การปฏิบตั ิตามระเบียบภายในหน่วยงาน การสอนให้ ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา การ
ไม่ไปเบียดบังเวลาของนักศึกษา ความพยายามหรือการมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขกฎหมายทีสร้ างความ
เหลือมลําทางสังคม
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...ความพยายามหรื อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายทียังมีความเหลือมลํา ไม่ได้ให้หลัก
ประกันต่อคนทีด้อยโอกาส หรื อการใช้อํานาจอย่างไม่เป็ นธรรม” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 1: สัมภาษณ์ ,
2557)
“...การปฏิ บตั ิ ต่ออาจารย์ตามข้อกฎหมาย และให้เกียรติอาจารย์สมฐานะ” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คน
ที 2: สัมภาษณ์ , 2557)
3. การวางตนเป็ นตัวอย่างทีดี เป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ใู ต้ บงั คับบัญชา
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การทําตนให้เป็ นตัวอย่างทีดีแก่ลูกศิษย์ ห้ามสิ งใดลกศิ
ู ษย์ อาจารย์ก็ไม่ทําสิ งนัน”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 5: สัมภาษณ์ , 2557)
“...วางตัวอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ ของสังคม เป็ นตัวอย่างให้นกั ศึกษาและเพือนอาจารย์ดว้ ยกัน”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2: สัมภาษณ์ , 2557)
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จากบทสัมภาษณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ความรับผิดชอบด้ านกฎหมายในระดับผู้บริหาร เป็ น
พฤติกรรมการทํางานทีแสดงถึงการวางตัวดี เป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และการเป็ นสมาชิกทีดีของสังคม การยึดในสิงทีถูกต้ อง การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน การให้
เกียรติผ้ อู นื การมีวินยั การตระหนักในเรืองสิทธิเสรีภาพ ศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน
ในการแก้ ปัญหาต่างๆ การเป็ นพลเมืองไทยทีมีความรับผิดชอบ รวมถึงการปฏิบตั ิตามระเบียบภายใน
หน่วยงาน การสอนให้ ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา การไม่เบียดบังเวลาของนักศึกษา และ
พยายามมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขกฎหมายทีสร้ างความเหลือมลําทางสังคม
จากความหมายขององค์ประกอบข้ างต้น สามารถสร้ างแบบวัดได้ ดงั นี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

ท่านสอนตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา
ท่านไม่นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีผิดกฎหมายมาใช้ ในการทํางาน
ท่านส่งเสริมให้ อาจารย์และนักศึกษาอ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการอย่างถูกต้ องตาม
กฎหมาย
ท่านทํางานวิจยั โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการอย่างถูกต้ อง
ท่านพยายามหรือมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขกฎหมายทีสร้ างความเหลือมลําทางสังคม
ท่านบริการวิชาการตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง
ท่านปฏิบตั ิงานใดๆ โดยไม่ไปเบียดบังเวลาของนักศึกษา
ท่านจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเป็ นพลเมืองไทยทีมีความรับผิดชอบ
ท่านปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผ้ใู ต้ บงั คับบัญชา
ท่านแก้ ปัญหาต่างๆ โดยคํานึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพ ศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ และสิทธิ
มนุษยชน
ท่านส่งเสริมให้ ผ้ใู ต้ บงั คับบัญชาเคารพสิทธิเสรีภาพ และศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ในการ
ทํางาน
ท่านเสียภาษี ถกู ต้ อง ไม่หลบเลียงภาษี
ท่านปฎิบตั ิงานโดยยึดมันในสิงทีถูกต้ อง และความถูกต้ องตามกฎหมาย
ท่านปฏิบตั ิตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยให้ เกียรติสมฐานะอาจารย์
ท่านเคารพสิทธิสว่ นบุคคลของนักศึกษา
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ในระดับผ้ ปู ฏิบัติงาน เมือวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล สามารถแบ่งพฤติกรรมใน
กลุม่ ความรับผิดชอบด้ านกฎหมายของผู้ปฏิบตั ิงานได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การปฏิบตั ิตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และรักษาระเบียบและกฎกติกาทางสังคม และ 2) การปฏิบตั ิ
ต่อผู้อืนด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี
1. การปฏิบตั ิตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และรักษาระเบียบและ
กฎกติกาทางสังคมในฐานะทีเป็ นพลเมืองไทย ซือสัตย์ตอ่ ตนเองและสังคม การอ้ างอิงข้ อมูลทาง
วิชาการ และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การปฏิ บตั ิ ตามนโยบายสถาบัน การไม่นําโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ทีผิ ดกฎหมายมาใช้”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การทีเราเป็ นผ้ปู ฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย โดยไม่บิดเบือนในสิ งทีเป็ นกฎหมาย ปฏิ บตั ิ ได้อย่าง
ถกต้
ู อง รักษาระเบียบและกฎกติ กาทีสังคมมีอย่”ู (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 6: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ความซือสัตย์ต่อตนเองไม่วา่ เราจะไปเอาข้อมลอะไรของคนอื
นมา เราก็ตอ้ งให้เครดิ ตเขา
ู
ด้วย เพราะเราไปเอาความคิดเขามา ความรับผิดชอบในเรื องลิ ขสิทธิ ต่างๆ การไม่ละเมิ ดสิทธิ ของผู้อืน
สิ งทีสําคัญคือความซื อสัตย์ต่อตนเองและสังคม” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การปฏิ บตั ิ ตนให้อย่ภู ายใต้กฎเกณฑ์ กฎระเบียบของสังคม และให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ของประเทศ” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 8: สัมภาษณ์ , 2557)
2. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้อืนด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีความเป็ นกลางในเรืองต่างๆ
มากกว่าบุคคลทัวไป และการแสดงความเห็นทีถูกต้ อง รับฟั ง และยอมรับหลักสากล โดยไม่เอาความ
คิดเห็นของตนเองเป็ นทีตัง
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การปฏิ บตั ิ ต่อผู้อืนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2:
สัมภาษณ์ , 2557)
“...อาจารย์ควรใจกว้างรับฟังความคิ ดเห็นของผู้อืน ไม่ใช่คิดว่าตัวเราเก่งและถกทุ
ู กเรื อง”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ปัจจุบนั มีเหตุการณ์บา้ นเมืองทีถือเป็ นสถานการณ์ทีท้าทายอาจารย์ ให้อาจารย์ได้พดู
ได้แสดงความคิ ดเห็น ซึงอาจารย์ควรมีความรับผิ ดชอบต่อท่าทีและการแสดงออกของตนเองให้มาก
ควรมีความเป็ นกลางในเรื องต่างๆ ให้มากกว่าบุคคลทัวไป เพราะความคิ ดของเราอาจไปสร้าง
อิ ทธิ พลแก่ผูอ้ ืน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 8: สัมภาษณ์ , 2557)
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จากบทสัมภาษณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ความรับผิดชอบด้ านกฎหมายในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นพฤติกรรมการทํางานทีแสดงถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และรักษาระเบียบและกฎกติกาทางสังคมในฐานะทีเป็ นพลเมืองไทย ซือสัตย์ตอ่ ตนเองและสังคม การ
อ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการ อ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการอย่างถูกต้ อง และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อืน
รวมถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้อืนด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีความเป็ นกลางในเรืองต่างๆ มากกว่า
บุคคลทัวไป การแสดงความเห็นทีถูกต้ อง รับฟั ง และยอมรับหลักสากล โดยไม่เอาความคิดเห็นของ
ตนเองเป็ นทีตัง
จากความหมายขององค์ประกอบข้ างต้น สามารถสร้ างแบบวัดได้ ดงั นี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ท่านสอนตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา
ท่านตรงต่อเวลาทังการเข้ าสอนและการนัดหมายกับเพือนร่วมงาน
ท่านรับผิดชอบต่องานส่วนร่วมทีได้ รับมอบหมาย
ท่านแสดงความเห็นทีถูกต้ อง รับฟั งผู้อืน และไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็ นทีตัง
ท่านไม่นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีผิดกฎหมายมาใช้ ในการทํางาน
ท่านทํางานวิจยั โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการอย่างถูกต้ อง
ท่านปฏิบตั ิตอ่ ผู้อืนด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ท่านปฏิบตั ิตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ท่านปฎิบตั ิงานโดยยึดมันในสิงทีถูกต้ อง และความถูกต้ องตามกฎหมาย
ท่านเสียภาษี ถกู ต้ อง ไม่หลบเลียงภาษี

3) ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม
จากการทบทวนวรรณกรรม ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หมายถึ ง การทํ า งานของบุค ลากรในสถาบัน อุด มศึ ก ษาที ใส่ใ จถึ ง ความเหมาะสมใน
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการดําเนินงาน ทังในกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลกําไร
กล่าวคือ บุคลากรทํางานด้ วยการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตตามความคาดหวัง
ของสังคม สร้ างกําไรแก่องค์กรในอัตราทีเหมาะสมเป็ นธรรม ผลิตและจัดหาผลงานทางวิชาการจาก
แหล่งทีชอบธรรมและอ้ างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้ อง ชําระหนีต่อองค์กรตรงเวลา ใส่ ใจถึง
ผลงานและการให้ บริ ก ารทางวิชาการทีเป็ นประโยชน์ ต่อนักศึก ษา ผู้ป กครองของนักศึก ษา เพื อน
ร่วมงาน หัวหน้ างาน และชุมชน
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ในระดับผ้ บู ริหาร เมือวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผ้ใู ห้ ข้อมูล สามารถแบ่งพฤติกรรมในกลุม่
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรมของผู้บริหารได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และ 2) การปกครองผู้ใต้บงั คับบัญชาด้ วยความยุติธรรม ดังนี
1. การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การสอดแทรกจริยธรรมในการทํางาน ได้ แก่ การสอน
การทําวิจยั การเป็ นคณะกรรมการต่างๆ การอบรมสังสอนจริยธรรมแก่นกั ศึกษา การสอนให้ นกั ศึกษา
มีความรับผิดชอบต่อสังคม การทําวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาสังคม การบริการวิชาการตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณวิ ชาชีพ” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ถ้าจะออกไปบริ การวิ ชาการความรู้ เรื องใด ต้องตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 5: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การสอดแทรกจริ ยธรรมในการทํางาน ซึงจริ ยธรรมไม่ใช่เรื องทีแยกส่วนออกมา แต่ควรมี
อยู่ในทุกเรื อง” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 1: สัมภาษณ์ , 2557)
2. การปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความยุติธรรม เป็ นมาตรฐานเดียวกัน การสนับสนุน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาทีมีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม การกําหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในแผนการปฏิบตั ิงาน และการสนับสนุนโครงการด้ านคุณธรรมจริยธรรม
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การมีความยุติธรรม และใช้มาตรฐานเดียวกันในการปกครองผู้ใต้บงั คับบัญชา รวมถึงการ
ให้รางวัลและการลงโทษ” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การสนับสนุนให้รางวัลแก่อาจารย์ หรื อบุคลากรทีมีความประพฤติ ดี มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
การกําหนดเป็ นนโยบายเกี ยวกับการอบรมสังสอนนักศึกษาให้เป็ นผ้มู ีจริ ยธรรมโดยสอดแทรกกับ
เนือหาการเรี ยน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรมในระดับผู้บริหาร เป็ น
พฤติกรรมการทํางานทีแสดงถึงการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การสอดแทรกจริยธรรมในการ
ทํางาน ได้ แก่ การสอน การทําวิจยั การเป็ นคณะกรรมการต่างๆ การอบรมสังสอนจริยธรรมแก่
นักศึกษา การสอนให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม การทําวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาสังคม
การบริการวิชาการตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ การปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความ
ยุติธรรม เป็ นมาตรฐานเดียวกัน การสนับสนุนผู้ใต้บงั คับบัญชาทีมีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรม

164

จริยธรรม การกําหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในแผนการปฏิบตั ิงาน และการสนับสนุน
โครงการด้ านคุณธรรมจริยธรรม
จากความหมายขององค์ประกอบข้ างต้น สามารถสร้ างแบบวัดได้ ดงั นี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

ท่านปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสังคมแก่นกั ศึกษา
ท่านให้ ความสําคัญกับการสร้ างความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม
ท่านสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนแก่นกั ศึกษา
ท่านทํางานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาสังคม หรือการแก้ ปัญหาสังคม
ท่านทํางานวิจยั และการบริการทางวิชาการโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน
ท่านเต็มใจเป็ นคณะทํางานหรือคณะกรรมการชุดต่างๆ แก่องค์การภายนอก
ท่านเต็มใจเป็ นคณะทํางานหรือคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม
ท่านจัดโครงการ/กิจกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ท่านปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการทํางานต่างๆ
ท่านไม่นิงเฉยต่อการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ท่านปฏิบตั ิงานใดๆ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
ท่านสนับสนุนให้ ผ้ใู ต้ บงั คับบัญชามีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ท่านกําหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในแผนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ท่านใช้ มาตรฐานเดียวกันในการปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกคน
ท่านไม่ใช้ ความสนิทส่วนตัวในการพิจารณาความดีความชอบแก่ผ้ ใู ต้บงั คับบัญชา

ในระดับผ้ ปู ฏิบัติงาน เมือวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล สามารถแบ่งพฤติกรรมใน
กลุม่ ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรมของผู้ปฏิบตั ิงานได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และ 2) การปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างทีดี ดังนี
1. การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบตั ิงานตามภารกิจทีได้ รับมอบหมายโดย
คํานึงถึงจริยธรรม การสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเรียนการ
สอน การศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเกียวข้ องกับสังคม และการร่วมกิจกรรมของสถาบัน/มหาวิทยาลัย
รวมถึงมีความซือสัตย์ตอ่ หน้ าทีทีรับผิดชอบ
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การปฏิ บตั ิ งานตามภารกิ จทีได้รบั มอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยคํานึงถึงจริ ยธรรมเป็ น
หลัก” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)

165

“...ความซื อสัตย์ทงต่
ั อตนเองและองค์กร ซื อสัตย์ต่อหน้าทีทีรับผิ ดชอบ เช่น การทํางานให้เต็มที
ในเวลางาน ไม่เอาเวลางานไปทําอย่างอืน ทําให้องค์กรอยู่ได้และพัฒนาต่อไปได้ การทํากิ จกรรมเพือ
ส่งเสริ มด้านคุณธรรมจริ ยธรรม” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
2. การปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างทีดี การปฏิบตั ิถกู ต้ องต่อตนเอง ต่อผู้อืน และต่อสังคม
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การปฏิ บตั ิ ตวั เป็ นแม่พิมพ์ของชาติ เป็ นแบบอย่างและเป็ นครทีู ดี” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2:
สัมภาษณ์ , 2557)
“...การปฏิ บตั ิ ได้อย่างถกต้
ู องทังต่อตนเอง ต่อผู้อืน และต่อสังคม การคิ ดดี ทําดี พดดี
ู การมี
วิ นยั ในการปฏิ บตั ิ ตวั ทังต่อตนเอง และต่อผู้อืน การรู้ บญ
ุ คุณ การกตัญ ู เป็ นต้น” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที
6: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การปฏิ บตั ิ ตนเป็ นครทีู ดี เป็ นตัวอย่างทีดีของลกศิ
ู ษย์ ในบางเรื องก็อาจรวมไปถึงเพือน
ร่วมงานด้วย หากเราตระหนักและทําในสิ งทีดีสิงทีถกต้
ู อง ย่อมส่งผลดีต่อสังคมรอบข้างไปด้วย”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 8: สัมภาษณ์ , 2557)
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรมในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
เป็ นพฤติกรรมการทํางานทีแสดงถึงการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบตั ิงานตามภารกิจที
ได้ รับมอบหมายโดยคํานึงถึงจริยธรรม การสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการเรียนการสอน การศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเกียวข้ องกับสังคม การร่วมกิจกรรมของสถาบัน/
มหาวิทยาลัย ความซือสัตย์ตอ่ หน้ าทีทีรับผิดชอบ รวมถึงการปฏิบตั ิตวั เป็ นแบบอย่างทีดี การปฏิบตั ิ
ถูกต้ องต่อตนเอง ต่อผู้อนื และต่อสังคม
จากความหมายขององค์ประกอบข้ างต้น สามารถสร้ างแบบวัดได้ ดงั นี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนแก่นกั ศึกษา
ปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสังคมแก่นกั ศึกษา
ให้ ความสําคัญกับการสร้ างความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม
ทํางานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาสังคม หรือการแก้ ปัญหาสังคม
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
มหาวิทยาลัย
บริการวิชาการแก่ผ้ อู ืนด้ วยความจริงใจ ท่าทางสํารวม และเป็ นมิตร
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการทํางานต่างๆ
ปฏิบตั ิงานใดๆ โดยคํานึงถึงการประพฤติตนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
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(9) เป็ นแบบอย่างทีดีในเรืองของความกตัญ รู ้ ูคณ
ุ
(10) แสดงความคิดเห็นในเรืองต่างๆ ด้ วยความเป็ นกลางมากกว่าการใช้ ความรู้สกึ ส่วนตัว
4) ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่ สังคม
จากการทบทวนวรรณกรรม ความรั บ ผิ ด ชอบด้ านการให้ แก่ สัง คมของบุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง การทํางานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทีแสดงความสมัคร
ใจในกิจกรรมเพือประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ด้ วยการจัดหา/สร้ างสรรค์กิจกรรมทีนอกเหนือจาก
ภาระหน้ าทีประจํา กล่าวคือ บุคลากรแสดงนํ าใจต่อผู้เ ป็ น หัวหน้ า เพื อนร่วมงาน ลูก น้ อง นัก ศึก ษา
ผู้ปกครองของนักศึกษา ชุมชนรอบองค์กร และสังคม ส่งเสริมให้ เพือนบุคลากร และนักศึกษาได้ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพือสังคม และให้ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพือการทํากิจกรรมเพือสังคม
ในระดับผ้ บู ริหาร เมือวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผ้ใู ห้ ข้อมูล สามารถแบ่งพฤติกรรมในกลุม่
ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คมของผู้บริหารได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การมีจิตสาธารณะ และจิต
อาสาเพือประโยชน์แก่นกั ศึกษา และผู้ใต้ บงั คับบัญชา และ 2) การมีจิตสาธารณะ และจิตอาสาแก่
สังคมภายนอก ดังนี
1. การมีจิตสาธารณะ และจิตอาสาเพือประโยชน์แก่นกั ศึกษา และผู้ใต้ บงั คับบัญชา การสอน
นักศึกษาได้เห็นถึงความสําคัญของการให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทน การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษา การบริหารงานแบบยืดหยุน่ ต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา และการดูแลครอบครัวของผู้ใต้บงั คับบัญชา
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การสอนหรื อบอกให้นกั ศึกษาของเราได้เห็นถึงความสําคัญของการให้โดยทีไม่หวังสิงตอบ
แทน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การออกแบบ หรื อการสร้างอาคารเรี ยน โดยคํานึงถึงคนพิการในรปแบบของ
Universal Design
ู
การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจํานวนมาก” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
2. การมีจิตสาธารณะ และจิตอาสาแก่สงั คมภายนอก การบําเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ ในนามของ
หน่วยงาน การเป็ นคณะทํางานหรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ แก่องค์กรภายนอก ความเต็มใจในการ
บริการความรู้แก่ผ้ อู ืน
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...ความรับผิ ดชอบในด้านนีแบ่งออกเป็ น 2 ความหมาย คือ 1) จิ ตสาธารณะ (Public mind)
หมายถึง การปฏิ บตั ิ ตนโดยไม่ละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของผู้อืน ไม่ละเมิ ดกฎหมาย และ 2) จิ ตอาสา
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(Volunteer) หมายถึง การเอาแรงเอาสมองไปรับผิ ดชอบต่อสังคม” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 5: สัมภาษณ์ ,
2557)
“...การบริ การความรู้ แก่ผูอ้ ืน เช่น เวลาเราไปไหนมาไหน มีคนถาม เราก็ให้ความรู้แก่เขา”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 4: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การทีเรามีทรัพยากรมาก หรื อล้นเกิ นความจําเป็ น ก็ควรมาให้แก่สงั คม การให้เพือสังคมก็คือ
การให้ทีไม่ว่าจะเป็ นเงิ นหรื อสิ งของ เมือให้แล้วจะเกิ ดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เป็ นการให้ดว้ ยความรัก
แก่เพือนมนุษย์หรื อเพือนร่วมโลก” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 1: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เช่น การบริ จาคสิ งของให้แก่ผูป้ ระสบภัย หรื อผู้ยากไร้ ในนาม
ของสํานัก หรื อหน่วยงาน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 2: สัมภาษณ์ , 2557)
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คมในระดับ
ผู้บริหาร เป็ นพฤติกรรมการทํางานทีแสดงถึงการมีจิตสาธารณะ การมีจิตอาสาเพือประโยชน์แก่
นักศึกษา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และสังคมภายนอก การสอนนักศึกษาได้เห็นถึงความสําคัญของการให้
โดยไม่หวังสิงตอบแทน การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา การบริหารงานแบบยืดหยุน่ ต่อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และการดูแลครอบครัวของผู้ใต้ บงั คับบัญชา การบําเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ ในนามของ
หน่วยงาน การเป็ นคณะทํางานหรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ แก่องค์กรภายนอก และความเต็มใจใน
การบริการความรู้แก่ผ้ อู ืน
จากความหมายขององค์ประกอบข้ างต้น สามารถสร้ างแบบวัดได้ ดงั นี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

ท่านสอนนักศึกษาให้ เห็นความสําคัญของการเป็ นผู้ให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทน
ท่านสอนนักศึกษาด้ วยความจริงใจโดยไม่หวังอามิสสินจ้ าง
ท่านปรับวิธีการเรียนการสอนเพือเอือประโยชน์ตอ่ นักศึกษาทีด้ อยโอกาส
ท่านพยายามจัดหา/ประชาสัมพันธ์ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษา
ท่านบริการวิชาการแก่สงั คมด้ วยความเต็มใจไม่วา่ จะได้ รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ท่านเต็มใจในการบริการความรู้แก่ผ้ อู ืนด้ วยท่าทีทีเป็ นมิตร
การปฏิบตั ิงานตามภารกิจของท่านมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือสังคม
ท่านสนับสนุนผู้ใต้ บงั คับบัญชาทํางานต่างๆ นอกเหนือจากงานประจําของตนเอง
ท่านยินดีช่วยเหลือผู้อืนเมือได้ รับการร้ องขอ
เมือมีโอกาส ท่านแสดงนําใจแก่คนรอบข้ าง
ท่านร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ ในนามของหน่วยงาน
ท่านมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานอืนๆ ในการสร้ างประโยชน์แก่สงั คม

168

(13) ท่านปฏิบตั ิงานใดๆ โดยคํานึงถึงความต้ องการของคนรอบข้ าง
(14) ท่านบริหารงานแบบยืดหยุน่ เห็นอกเห็นใจต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา
(15) ท่านบริจาคเงินเพือช่วยเหลือครอบครัวของผู้ใต้ บงั คับบัญชา หากทราบว่าเขาเดือดร้ อน
ในระดับผ้ ปู ฏิบัติงาน เมือวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล สามารถแบ่งพฤติกรรมใน
กลุม่ ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงานได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ความตังใจให้ ความรู้
แก่ลกู ศิษย์ และ 2) การทําบุญ บริจาค และบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ดังนี
1. ความตังใจให้ ความรู้แก่ลกู ศิษย์
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การตระหนักว่าถ้าเราเป็ นผู้ให้ทีดี เราก็ย่อมได้รับสิ งทีดีตอบแทน การสอนลกศิ
ู ษย์ดว้ ยความ
จริ งใจ ความตังใจทีจะให้ความรัก และความรู้ ลูกศิษย์” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
“...ก่อนจะคิ ดถึงการให้แก่สงั คมภายนอกอืนๆ อาจารย์ควรคิ ดถึงการให้สิงต่างๆ แก่ลูกศิษย์ก่อน
ซึงการให้ทีสําคัญทีสุดก็คือความรู้ โดยทีไม่หวังสิ งตอบแทน” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 6: สัมภาษณ์ , 2557)
2. การทําบุญ บริจาค บําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ความต้ องการทีจะช่วยเหลือผู้อืน และการ
เป็ นผู้ให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทน
ดังตัวอย่างการให้ สมั ภาษณ์ตอนหนึงของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี
“...การรณรงค์เรื องการประหยัดไฟ การทิ งขยะอย่างถกต้
ู อง การช่วยกันลดมลพิ ษต่างๆ เป็ น
ต้น” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 3: สัมภาษณ์ , 2557)
“...การทีเป็ นผ้ใู ห้โดยไม่หวังทีจะได้รับการตอบแทนคืนมา คือ การช่วยทีเราช่วยเหลือผู้อืนแล้ว
เรารู้สึกว่าเรามีความสุขทีได้ทําเช่นนัน เช่น การบริ จาคสิ งทีเรามีมากเกิ นกว่าความจําเป็ นแก่ผ้อู ืน”
(ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 6: สัมภาษณ์ , 2557)
“..หาโอกาสร่วมกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมทําบุญ บริ จาคแก่ผูย้ ากไร้ หรื อช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนในยามประสบภัย” (ผ้ทู รงคุณวุฒิ คนที 7: สัมภาษณ์ , 2557)
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คมในระดับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน เป็ นพฤติกรรมการทํางานทีแสดงถึงความตังใจให้ ความรู้แก่ลกู ศิษย์ ปฏิบตั ิงานใดๆ โดย
คํานึงถึงความต้ องการของคนรอบข้ าง ช่วยเหลือเพือนร่วมงานเมือได้ รับการร้ องขอ การทําบุญ บริจาค
บําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ความต้ องการทีจะช่วยเหลือผู้อืน การเป็ นผู้ให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทน และ
สอนนักศึกษาได้ เห็นถึงความสําคัญของการให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทนด้ วย
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จากความหมายขององค์ประกอบข้ างต้น สามารถสร้ างแบบวัดได้ ดงั นี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ปฏิบตั ิงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
สอนนักศึกษาได้ เห็นถึงความสําคัญของการให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทน
สอนและให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาด้ วยความจริงใจโดยไม่หวังอามิสสินจ้ าง
ปฏิบตั ิงานใดๆ โดยคํานึงถึงความต้ องการของคนรอบข้ าง
ยินดีช่วยเหลือเพือนร่วมงานเมือได้ รับการร้ องขอ
เมือมีโอกาส แสดงนําใจแก่คนรอบข้ าง
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ
ร่วมกิจกรรมทําบุญ การบริจาค โดยไม่สนใจว่าผู้อืนจะรู้หรือไม่
ใช้ นํา ไฟฟ้า กระดาษชําระ และสาธารณสมบัติอย่างประหยัด ไม่วา่ จะเป็ นสถานทีไหน
ใส่ใจต่อการแยกขยะและทิงขยะให้ ถกู ที

ผลการศึกษาส่ วนที 2
ผลการศึกษาส่วนที 2 การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้นพหุระดับของพฤติกรรมการ
ทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้วิจยั
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้ อต่อไปนี
ผลการวิเคราะห์ ข้อมลเบื
ู องต้ น
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของกลุม่ ตัวอย่าง
2. ผลการวิเคราะห์สถิติพืนฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และค่านําหนักองค์ประกอบของพฤติกรรม
การทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
3. ผลการวิเคราะห์สถิติพืนฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และค่านําหนักองค์ประกอบของพฤติกรรม
การทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน
4. ผลการวิเคราะห์สถิติพืนฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารและระดับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมลหลั
ู ก
5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานตาม
แนวคิดซีเอสอาร์ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบตั ิงาน
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5.1 ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระทีมีตอ่ พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
5.2 ผลการวิเคราะห์พหุระดับเพือทดสอบตัวแปรอิสระทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงาน
5.2.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน (Base Model)
5.2.2 ผลการวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐานการวิจยั
5.3 ผลการวิเคราะห์พหุระดับเพือทดสอบตัวแปรอิสระทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน
5.3.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน (Base Model)
5.3.2 ผลการวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ทังนี เพือให้ การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความกระชับ และง่ายต่อการศึกษา ผู้วิจยั ได้
กําหนดสัญลักษณ์แทนความหมายและแทนค่าสถิติตา่ งๆ ดังนี
สัญลักษณ์
ความหมาย
X
ค่าเฉลียเลขคณิต
SD
ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
SE
ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard error)
2
df
r
R2
p
Item
Cronbach’s α
Coefficient

ค่าสถิติไคสแควร์
องศาอิสระ (degree of freedom)
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ค่าสัมประสิทธิการทํานาย (coefficient of determination)
ค่านัยสําคัญทางสถิตใิ นการทดสอบ
จํานวนข้ อคําถาม
ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาค
ค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
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1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมลเบื
ู องต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูลเบืองต้ นของกลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ
สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทํางาน และสถาบันทีสังกัด ดังปรากฎในตาราง 7
จากตาราง 7 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทังหมดมีจํานวน 616 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 เป็ นบุคลากร
ระดับผู้บริหาร 109 คน และเป็ นบุคลากรระดับผู้ปฏิบตั ิงาน 507 คน ข้ อมูลเบืองต้นของกลุม่ ตัวอย่างมี
ค่าใกล้ เคียงกันระหว่างกลุม่ ตัวอย่างระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบตั ิงาน ยกเว้นเพศ และ
ประสบการณ์การทํางาน กล่าวคือ ในภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (เพศหญิง
ร้ อยละ 51.5 และเพศชาย ร้ อยละ 48.5) แต่กลุม่ ตัวอย่างระดับผู้บริหารเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
(เพศชาย ร้ อยละ 55.0 และเพศหญิง ร้ อยละ 45.0) เช่นเดียวกับประสบการณ์การทํางาน ในภาพรวม
กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์การทํางาน 3-5 ปี จํานวนมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 29.5 แต่กลุม่ ตัวอย่าง
ระดับผู้บริหารมีประสบการณ์การทํางาน 10 ปี ขึนไปจํานวนมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 42.2
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 51.5 และเพศชาย ร้ อยละ 48.5 กลุม่ ตัวอย่างมีอายุอยู่
ระหว่าง 24-65 ปี มีคา่ เฉลียอายุ 36 ปี ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 7.36 เป็ นกลุม่ อายุ 31-40 ปี จํานวนมาก
ทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 53.7 ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 80.0 มีตําแหน่ง
ทางวิชาการเป็ นอาจารย์ คิดเป็ นร้ อยละ 89.0 เป็ นโสด คิดเป็ นร้ อยละ 61.5 และมีประสบการณ์การ
ทํางาน 3-5 ปี จํานวนมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 29.5
กลุม่ ตัวอย่างมาจากหน่วยงานทังหมด 109 หน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน คิดเป็ นร้ อย
ละ 53.4 รองลงมาคือ วิทยาลัยเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 34.9 และสถาบันเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 11.5
ตาราง 7 จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ข้ อมูลพืนฐานของกลุม่ ตัวอย่าง

เพศ
อายุ

ประเภทของผู้ตอบ
รวม
ข้ อมูลพืนฐาน
ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบตั ิงาน
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
หญิง
49
45.0
268
52.9
317
51.5
ชาย
60
55.0
239
47.1
299
48.5
อายุไม่เกิน 30 ปี
28.0
147
5
4.6
142
23.9
อายุ 31-40 ปี
52.5
331
65
59.6
266
53.7
อายุ 41-50 ปี
27
24.8
75
14.8
102
16.6
อายุเกินกว่า 50 ปี
36
12
11.0
24
4.7
5.8
(อายุเฉลีย = 36.27 ปี , อายุน้อยทีสุด = 24 ปี , อายุมากทีสุด = 65 ปี , ค่าเบียงเบนมาตรฐาน = 7.360)
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ตาราง 7 (ต่อ)
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตําแหน่งทาง
อาจารย์
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หย่าร้ าง/แยกกันอยู่/ หม้ าย
ประสบการณ์
ไม่เกิน 3 ปี
การทํางาน
3-5 ปี
6-10 ปี
10 ปี ขึนไป
สังกัด
กรุงเทพ
ธุรกิจบัณฑิตย์
หอการค้ าไทย
สยาม
พายัพ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม มหาวิทยาลัยเอกชน
ราชพฤกษ์
เทคโนโลยีภาคใต้
นอร์ ทกรุ งเทพ
พิษณุโลก
พิชญบัณฑิต
รวม วิทยาลัยเอกชน
การจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
รวม สถาบันเอกชน
รวม

0
82
27
85
19
5
68
41
0
1
19
43
46
10
10
10
10
8
7
55
11
9
11
7
4
42
12
12
109

.0
75.2
24.8
78.0
17.4
4.6
62.4
37.6
.0
.9
17.4
39.4
42.2
9.2
9.2
9.2
9.2
7.3
6.4
50.5
10.1
8.3
10.1
6.4
3.7
38.6
11.0
11.0
100.0

2
411
94
463
41
3
311
178
18
109
163
120
115
50
50
50
50
40
35
275
49
45
37
27
15
173
59
59
507

.4
81.1
18.5
91.3
8.1
.6
61.3
35.1
3.6
21.5
32.1
23.7
22.7
9.9
9.9
9.9
9.9
7.9
6.9
54.4
9.7
8.9
7.3
5.3
3.0
34.2
11.6
11.6
100.0

2
493
121
548
60
8
379
219
18
110
182
163
161
60
60
60
60
48
42
330
60
54
48
34
19
215
71
71
616

.3
80.0
19.6
89.0
9.7
1.3
61.5
35.6
2.9
17.9
29.5
26.5
26.1
9.7
9.7
9.7
9.7
7.8
6.8
53.4
9.7
8.8
7.8
5.5
3.1
34.9
11.5
11.5
100.0
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2. ผลการวิเคราะห์ สถิตพ
ิ นฐาน
ื
ค่ าสหสัมพันธ์ และค่ านําหนักองค์ ประกอบ
ของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่ อสังคมของผ้ ูบริหาร
แบบวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร ถูกสร้ างขึน
ด้ วยข้ อคําถามรวม 60 ข้ อ ซึงการจะนําตัวแปรมาวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพือทดสอบ
สมมติฐานนัน จําเป็ นต้ องมีคดั เลือกตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับสูง (Stevens.
1992; Tabachnick; & Fidell. 2001; Munro. 2001: 309 อ้ างใน เพชรน้ อย สิงห์ช่างชัย. 2549) โดย
การเลือกตัดข้ อทีมีคา่ อํานาจจําแนกติดลบ และข้ อทีมีคา่ อํานาจจําแนกน้ อยทีสุดไปเรือยๆ จนตัวแปรมี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Cohen, J.; Cohen, P.; West, S.G.; & Aiken,
L.S. 2003) ทังนี จํานวนข้ อคําถาม ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของ
ครอนบาค และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม ของตัวแปรพฤติกรรม
การทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร ปรากฎดังตาราง 8
ตาราง 8 จํานวนข้ อคําถาม ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของ
ครอนบาค และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม ของพฤติกรรมการ
ทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร (N=109)
Item Mean
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
14 3.52
(จาก 15 ข้ อ ข้ อ 1-15 ตัดข้ อ 7)
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย
7 3.21
(จาก 15 ข้ อ ข้ อ 16-30 ตัดข้ อ 16-23)
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม
14 3.17
(จาก 15 ข้ อ ข้ อ 31-45 ตัดข้ อ 31)
ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม
15 3.09
(จาก 15 ข้ อ ข้ อ 46-60 ไม่ตดั ข้ อใดเลย)
จากตาราง 8 อธิบายได้ ดงั นี

SD

Cronbach’
sα

CITC

0.37

.71

.19-.43

0.59

.83

.39-.74

0.65

.90

.33-.75

0.77

.95

.40-.93
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1. ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ มีข้อคําถามจํานวน 14 ข้ อ มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.52 ค่าความ
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .71 และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .19-.43
2. ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย มีข้อคําถามจํานวน 7 ข้ อ มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.21 ค่าความ
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .83 และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .39-.74
3. ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม มีข้อคําถามจํานวน 14 ข้ อ มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.17 ค่าความ
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .90 และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .33-.75
4. ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม มีข้อคําถามจํานวน 15 ข้ อ มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.09 ค่า
ความเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .95 และค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .40-.93
ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริหาร (N=109)
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

1

2

3

1. ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ

1

2. ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย

.144

1

3. ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม

.016

-.263**

1

4. ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม

.031

-.229*

.886**

4

1

** มีนยั สําคัญทีระดับ .01
จากตาราง 9 พบว่า ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบ
ด้ านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ส่วนความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย มีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบด้ าน
จริยธรรม เท่ากับ -.263 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และมีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบ
ด้ านการให้ แก่สงั คม เท่ากับ -.229 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ในขณะที ความรับผิดชอบ
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ด้ านจริยธรรม มีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม เท่ากับ .886 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01
ทังนี จากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ข้ างต้ นทีพบว่าพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิ จ ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความรับผิดชอบด้ านอืนๆ ในขณะที ความ
รับผิดชอบด้ านกฎหมายมีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม และมีความสัมพัน ธ์กับ
ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม มีค่าติดลบ แสดงว่าองค์ประกอบพฤติกรรมการทํางานภายใต้
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทัง 4 ด้ านทีต้ องการวัดนีอาจไม่ได้ มีองค์ประกอบเดียว ดังนัน การนํา
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทัง 4 ด้ านมาสร้ างคะแนน แล้ วเฉลียเป็ น
ตัวแปรในภาพรวมเพียงตัวเดียวในการวิเคราะห์ จึงอาจไม่เหมาะสม ด้ วยเหตุผลดังกล่าว เพือความ
ชัดเจนว่าองค์ประกอบทีอยู่ภายใต้ พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทัง 4
ด้ านนี มีกีองค์ประกอบ งานวิจัยนีจึงนําการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิ งสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis) มาใช้ เพือตรวจสอบองค์ประกอบทีซ่อนอยู่ในตัวแปรทัง 4 ด้ าน ซึงได้ ผลดังนี
ตาราง 10 ค่านําหนักองค์ประกอบของรูปแบบการวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

ค่านําหนักองค์ประกอบ
1

2

ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ

.855

ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย

-.343

ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม

.957

ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม

.955

.633

Eigen Value

1.969

1.138

% of Variance

49.219

28.442

จากตาราง 10 พบว่าพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริหารแบ่งออกเป็ น 2 ชุด โดยชุดที 1 ได้ แก่ ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม (ค่านําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .957) และ ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม (ค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ
.955) มีคา่ ไอเกนเท่ากับ 1.969 และมีสดั ส่วนความแปรปรวนคิดเป็ นร้ อยละ 49.219 ของความ
แปรปรวนรวม ส่วนชุดที 2 ได้ แก่ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ (ค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .855)
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และความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย (ค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .633) มีคา่ ไอเกนเท่ากับ 1.138
และมีสดั ส่วนความแปรปรวนคิดเป็ นร้ อยละ 28.442 ของความแปรปรวนรวม
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ วา่ พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหารนันแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที 1 คือ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และ
กฎหมาย และกลุม่ ที 2 คือ ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม ดังนัน ในการวิเคราะห์
เพือทดสอบสมมติฐานจึงนําตัวแปรความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย
มารวมกันเพือสร้ างเป็ นตัวแปรพฤติกรรมการทํางานทีสะท้ อนถึงแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้ าน
เศรษฐกิจ และกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ได้ นําตัวแปรความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และความ
รับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม มารวมกันเพือสร้ างเป็ นตัวแปรพฤติกรรมการทํางานทีสะท้ อนถึง
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม ดังนัน ทัง 2 ตัวแปรใหม่นีจึงถูก
นํามาวิเคราะห์เป็ นตัวแปรตามในระดับผู้บริหาร

3. ผลการวิเคราะห์ สถิตพ
ิ นฐาน
ื
ค่ าสหสัมพันธ์ และค่ านําหนักองค์ ประกอบ
ของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่ อสังคมของผ้ ปู ฏิบัตงาน
ิ
แบบวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน ถูก
สร้ างขึนด้ วยข้ อคําถามรวม 40 ข้ อ ซึงการจะนําตัวแปรมาวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพือ
ทดสอบสมมติฐานนัน จําเป็ นต้ องมีคดั เลือกตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับสูง
(Stevens. 1992; Tabachnick; & Fidell. 2001; Munro. 2001: 309 อ้ างใน เพชรน้ อย สิงห์ช่างชัย.
2549) โดยการเลือกตัดข้ อทีมีคา่ อํานาจจําแนกติดลบ และข้ อทีมีคา่ อํานาจจําแนกน้ อยทีสุดไปเรือยๆ
จนตัวแปรมีคา่ สัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Cohen, J.; Cohen, P.; West, S.G.;
& Aiken, L.S. 2003) ทังนี จํานวนข้ อคําถาม ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า
ของครอนบาค และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม ของตัวแปร
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน ปรากฎดังตาราง 11
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ตาราง 11 จํานวนข้ อคําถาม ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของ
ครอนบาค และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม ของพฤติกรรมการ
ทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน (N=507)
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
(จาก 10 ข้ อ ข้ อ 1-10 ตัดข้ อ 1-3)
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย
(จาก 10 ข้ อ ข้ อ 11-20 ตัดข้ อ 11)
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม
(จาก 10 ข้ อ ข้ อ 21-30 ไม่ตดั ข้ อใดเลย)
ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม
(จาก 10 ข้ อ ข้ อ 31-40 ไม่ตดั ข้ อใดเลย)

Item Mean

SD

Cronbach’s
α

CITC

7

3.21

0.59

.82

.36-.74

9

3.21

0.66

.85

.23-.76

10

3.08

0.77

.93

.44-.93

10

3.10

0.74

.91

.39-.91

จากตาราง 11 อธิบายได้ ดงั นี
1. ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ มีข้อคําถามจํานวน 7 ข้อ มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.21 ค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .82 และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .36-.74
2. ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย มีข้อคําถามจํานวน 9 ข้ อ มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.21 ค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .85 และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .23-.76
3. ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้ อ มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.08 ค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .93 และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .44-.93
4. ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้ อ มีคา่ เฉลียเท่ากับ 3.10 ค่า
เบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .91 และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .39-.91
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ตาราง 12 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน (N=507)
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน

1

2

3

1. ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ

1

2. ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย

-.207**

1

3. ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม

-.250**

.689**

1

4. ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม

-.206**

.711**

.985**

4

1

** มีนยั สําคัญทีระดับ .01
จากตาราง 12 พบว่า ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบด้ าน
กฎหมาย เท่ากับ -.207 มีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม เท่ากับ -.250 และมี
ความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม เท่ากับ -.206 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ
.01 ทุกค่า ส่วนความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย มีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม
เท่ากับ .689 และมีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม เท่ากับ .711 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 ทังคู่ และความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม มีความสัมพันธ์กบั ความ
รับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม เท่ากับ .958 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ทังนี จากค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ข้ างต้ นทีพบว่าพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย มีความสัมพันธ์กบั
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และมีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม มีคา่ ติดลบ
แสดงว่าองค์ประกอบพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทัง 4 ด้ านที
ต้ องการวัดนีอาจไม่ได้ มีองค์ประกอบเดียว ดังนัน การนําพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมทัง 4 ด้ านมาสร้ างคะแนน แล้ วเฉลียเป็ นตัวแปรในภาพรวมเพียงตัวเดียวในการ
วิเคราะห์ จึงอาจไม่เหมาะสม ด้ วยเหตุผลดังกล่าว เพือความชัดเจนว่าองค์ประกอบทีอยู่ภายใต้
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทัง 4 ด้ านนีมีกีองค์ประกอบ งานวิจยั นี
จึงนําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) มาใช้ เพือตรวจสอบ
องค์ประกอบทีซ่อนอยู่ในตัวแปรทัง 4 ด้ าน ซึงได้ ผลดังนี
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ตาราง 13 ค่านําหนักองค์ประกอบของรูปแบบการวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร

ค่านําหนักองค์ประกอบ
1

2

ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ

.993

ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย

.842

ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม

.956

ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม

.969

Eigen Value

2.575

1.024

% of Variance

64.387

25.597

จากตาราง 13 พบว่าพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ปฏิบตั ิงานแบ่งออกเป็ น 2 ชุด โดยชุดที 1 ได้ แก่ ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย (ค่านําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .842) ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม (ค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .956) และ
ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม (ค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .969) มีคา่ ไอเกนเท่ากับ 2.575
และมีสดั ส่วนความแปรปรวนคิดเป็ นร้ อยละ 64.387 ของความแปรปรวนรวม ส่วนชุดที 2 ได้ แก่ ความ
รับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ (ค่านําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .993) มีคา่ ไอเกนเท่ากับ 1.024 และมี
สัดส่วนความแปรปรวนคิดเป็ นร้ อยละ 25.597 ของความแปรปรวนรวม
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ วา่ พฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ปฏิบตั ิงานนันแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ที 1 คือ ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และ
กลุม่ ที 2 คือ ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม ดังนัน ในการวิเคราะห์เพือ
ทดสอบสมมติฐานจึงนําตัวแปรความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และ
ความรับผิดชอบด้ านการให้ แก่สงั คม มารวมกันเพือสร้ างเป็ นตัวแปรพฤติกรรมการทํางานทีสะท้ อนถึง
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม ในขณะเดียวกัน ตัวแปร
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ เป็ นตัวแปรพฤติกรรมการทํางานทีสะท้ อนถึงแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ ดังนัน ทัง 2 ตัวแปรใหม่นีจึงถูกนํามาวิเคราะห์เป็ นตัวแปรตามในระดับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
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4. ผลการวิเคราะห์ สถิตพ
ิ นฐาน
ื
และค่ าสหสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระระดับผ้ ูบริหาร
และระดับผ้ ูปฏิบัตงิ าน
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาตัวแปรระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบตั ิงานนี ประกอบด้ วยการ
แจกแจงความถี (Frequency Table) การหาค่าคะแนนเฉลียเลขคณิต (Mean) การหาค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และ
และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (CITC) เพือหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในแต่ละระดับ ดังปรากฎในตาราง 14, 15 และ 16
กลุม่ ตัวอย่างระดับผู้บริ หารได้ ประเมินตนเองเกียวกับพฤติกรรมภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม การมีสว่ นร่วม
ในการกําหนดนโยบาย และพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของผู้บริ ห าร ในขณะที กลุ่ม
ตัวอย่างระดับผู้ปฏิบตั ิงานได้ ประเมินตนเองเกียวกับความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสํานึก การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการ
ทํางานตามแนวคิด CSR ของผู้ปฏิบตั ิงาน ดังปรากฎในตาราง 14
ตาราง 14 จํานวนข้ อคําถาม ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของ
ครอนบาค และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม ของตัวแปรระดับ
ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบตั ิงาน
ตัวแปร
ระดับผ้ บู ริหาร (N=109)
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
(จาก 48 ข้ อ ตัดข้ อ 1-5, 7-11, 19, 28, 32,
34, 35, 37-40, 46, 48)
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
(จาก 20 ข้ อ ตัดข้ อ 9, 14, 17, 18)
ความฉลาดทางอารมณ์
(จาก 27 ข้ อ ตัดข้ อ 2, 3, 5, 6, 8)
การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม
(จาก 20 ข้ อ ตัดข้ อ 9, 16-20)

Cronbach’s
α

CITC

.43

.87

.20-.61

3.22

.51

.85

.22-.77

22

3.00

.60

.93

.25-.84

14

3.21

.56

.86

.23-.74

Item

Mean SD

27

3.33

16
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ตาราง 14 (ต่อ)
ตัวแปร
การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
(จาก 15 ข้ อ ตัดข้ อ 6, 10)
พฤติกรรม CSR ผู้บริหาร
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
และกฎหมาย (จาก 30 ข้ อ ตัดข้ อ 7, 16-23)
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม
และการให้ แก่สงั คม (จาก 30 ข้ อ ตัดข้ อ 31)
ระดับผ้ ูปฏิบัติงาน (N=507)
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
(จาก 15 ข้ อ ตัดข้ อ 9)
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
(จาก 10 ข้ อ ตัดข้ อ 25)
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
(จาก 18 ข้ อ ไม่ตดั ข้ อใดเลย)
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
(จาก 24 ข้ อ ตัดข้ อ 1-11)
พฤติกรรม CSR ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
(จาก 20 ข้ อ ตัดข้ อ 1, 2, 3, 11)
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย จริยธรรม และ
การให้ แก่สงั คม (จาก 20 ข้ อ ไม่ตดั ข้ อใดเลย)

Item Mean SD

Cronbach’s
α

CITC

13

3.30 .44

.77

.19-.55

21

3.41 .34

.75

-.03-.55

29

3.13 .69

.96

.28-.91

14

0.82 .22

.85

.27-.71

9

3.34 .58

.83

.22-.79

18

3.32 .39

.79

.12-.68

13

3.27 .66

.91

.26-.76

7

3.21 .59

.82

.36-.74

29

3.13 .68

.96

.27-.91

จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริ หารทังหมด 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลียทุกตัวแปรอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ พฤติกรรมผ้ ูนําการเปลียนแปลง มี
ค่าเฉลีย 3.33 ซึงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .43 การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ มี
ค่าเฉลีย 3.22 ซึงอยู่ใ นระดับปานกลาง ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .51 ความฉลาดทางอารมณ์ มี
ค่าเฉลีย 3.00 ซึงอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน .60 การรั บ ร้ ู บ รรยากาศเชิง
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จริยธรรม มีค่าเฉลีย 3.21 ซึงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .56 การมีส่วนร่ วมใน
การกําหนดนโยบายของหัวหน้ าภาควิชา มีค่าเฉลีย 3.30 ซึงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน .44 พฤติกรรมการทํา งานตามแนวคิด CSR ของผ้ ูบริหาร ความรับผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจ และกฎหมาย มีค่าเฉลีย 3.41 ซึงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน .34 ความ
รับผิดชอบด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม มีค่าเฉลีย 3.13 ซึงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน .69
จากตาราง 14 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างระดับผู้ปฏิบตั ิงานทังหมด 507 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ใน
ภาพรวมมีคา่ เฉลียตัวแปรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้ นความรู้ความเข้าใจเกียวกับซีเอสอาร์ มี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความร้ ู ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ มีค่าเฉลีย 0.82 ซึงอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .22 บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก มีคา่ เฉลีย 3.34 ซึงอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .58 การรับร้ ูความยุติธรรมในองค์ การ มีค่าเฉลีย 3.32 ซึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .39 การรั บร้ ู การสนับสนุนทางสังคม มีค่าเฉลีย 3.27 ซึงอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน .66 พฤติก รรมการทํา งานตามแนวคิด CSR ของ
ผ้ ูปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลีย 3.21 ซึงอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน .59 ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม มีค่าเฉลีย 3.13 ซึงอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเบียงเบนมาตรฐาน .68
ตาราง 15 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับผู้บริหาร โดยภาพรวม
ตัวแปรระดับผู้บริ หาร
1 ภาวะผู้นาํ การเปลียนแปลง
2 การเสริ มพลังอํานาจเชิงจิตใจ
3 ความฉลาดทางอารมณ์
4 การรับรู้ บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม
5 การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
6 พฤติกรรม CSR ผู้บริหาร
6.1 ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
และกฎหมาย
6.2 ความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม
และการให้ แก่สงั คม

1
2
3
4
1
.473**
1
-.720** -.336**
1
.723** .686** -.675** 1
.259** .035 .001 .162
.251**

.153

5

6.2

1

-.162 .417** .608**

.765** .678** -.635** .618** -.006

** มีนยั สําคัญทีระดับ .01

6.1

1
-.127

1
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จากตาราง 15 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับผู้บริหารกับพฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิด CSR ของผู้บริหาร อธิบายได้ ดงั นี
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
1. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย เชิงบวก ระดับตํามาก ทีค่า r = .251 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 กล่าวคือ ยิงผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายมาก
2. การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. ความฉลาดทางอารมณ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย เชิงบวก ระดับตํา ทีค่า r = .417 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 กล่าวคือ ยิงผู้บริหารมีการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรมมาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายมาก
5. การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย เชิงบวก ระดับปานกลาง ทีค่า r = .608 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 กล่าวคือ ยิงผู้บริหารมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายมาก ก็ยิงมี
พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายมาก
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และการให้ แก่ สังคม
1. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม เชิงบวก ระดับสูง ทีค่า r = .765 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .01 กล่าวคือ ยิงผู้บริหารมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คมมาก
2. การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม เชิงบวก ระดับปานกลาง ทีค่า r = .678 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 กล่าวคือ ยิงผู้บริหารมีการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจมาก ก็ยิงมี
พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คมมาก
3. ความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม เชิงลบ ระดับปานกลาง ทีค่า r = -.635 อย่างมีนยั สําคัญทาง
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สถิติทีระดับ 0.01 กล่าวคือ ยิงผู้บริหารมีความฉลาดทางอารมณ์มาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คมน้ อย
4. การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม เชิงบวก ระดับปานกลาง ทีค่า r = .618 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .01 กล่าวคือ ยิงผู้บริหารมีการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรมมาก ก็ยิงมี
พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คมมาก
5. การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
6. พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่
สังคม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับผู้ปฏิบตั ิการ โดยภาพรวม
ตัวแปรระดับผู้ปฏิบตั ิการ
1 ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
2 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
3 การรับรู้ ความยุตธิ รรมในองค์การ
4 การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคม
5 พฤติกรรม CSR ของผู้ปฏิบตั งิ าน
5.1 ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
5.2 ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย
จริ ยธรรม และการให้ แก่สงั คม

1
1
.794**
.793**
.086

2

3

4

1
.737**
.270**

1
.104*

1

.034

.117** .203** -.218**

-.155**

-.034

-.034

5.1

5.2

1

.816** -.238**

1

* มีนยั สําคัญทีระดับ .05 ** มีนยั สําคัญทีระดับ .01
จากตาราง 16 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับผู้ปฏิบตั ิงานกับพฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิด CSR ของผู้ปฏิบตั ิงาน อธิบายได้ ดงั นี
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ
1. ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ เชิงบวก ระดับตํามาก ทีค่า r = .117 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
กล่าวคือ ยิงผู้ปฏิบตั ิงานมีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจมาก
3. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ เชิงบวก ระดับตํามาก ทีค่า r = .203 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 กล่าวคือ ยิงผู้ปฏิบตั ิงานมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจมาก
4. การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ เชิงลบ ระดับตํามาก ทีค่า r = -.218 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 กล่าวคือ ยิงผู้ปฏิบตั ิงานมีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจน้ อย
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่ สังคม
1. ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม เชิงลบ ระดับตํามาก ทีค่า r = -.155
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ 0.01 กล่าวคือ ยิงผู้ปฏิบตั ิงานมีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
มาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่
สังคมน้ อย
2. บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม เชิงบวก ระดับสูง ทีค่า r = .816
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ 0.01 กล่าวคือ ยิงผู้ปฏิบตั ิงานมีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมาก
ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
มาก
5. พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม เชิง
ลบ ระดับตํามาก ทีค่า r = -.238 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 กล่าวคือ ยิงผู้ปฏิบตั ิงานมี
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พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ มาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมน้ อย
5. ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับของพฤติกรรมการ

ทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ของผ้ ูบริหาร และผ้ ูปฏิบัตงิ าน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซี
เอสอาร์ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบตั ิงาน เป็ นการวิเคราะห์พหุระดับ (Hierarchical Linear Model) เพือ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ซึงประกอบด้ วย 1) ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน และ 2) ผลการ
วิเคราะห์เพือการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั
ทังนี จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร และผู้ปฏิบตั ิงาน พบว่า ตัวแปรตามในระดับผู้บริหาร และระดับ
ผู้ปฏิบตั ิงานได้ ถกู จัดกลุม่ ใหม่เป็ น 2 ตัวแปร กล่าวคือ ระดับผู้บริหาร ตัวแปรตาม คือ 1) ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย 2) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการ
ให้ แก่สงั คม ส่วนระดับผู้ปฏิบตั ิงาน ตัวแปรตาม คือ 1) ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ 2)
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม ดังนัน ทัง 2 ตัวแปรในระดับ
ผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบตั ิงานนีจึงถูกนํามาวิเคราะห์เป็ นตัวแปรตามในการทดสอบสมมติฐานส่วนนี
การนําเสนอส่วนนี จึงลําดับการนําเสนอ ดังนี
5.1 ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระทีมีตอ่ พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้บริหาร
5.2 ผลการวิเคราะห์พหุระดับเพือทดสอบตัวแปรอิสระทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงาน
5.2.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน (Base Model)
5.2.2 ผลการวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐานการวิจยั
5.3 ผลการวิเคราะห์พหุระดับเพือทดสอบตัวแปรอิสระทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน
5.3.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐาน (Base Model)
5.3.2 ผลการวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐานการวิจยั
รายละเอียด ดังนี
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5.1 ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระทีมีต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่ อสังคมของผ้ บู ริหาร
ตาราง 17 ผลการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระทีมีตอ่ พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของผู้บริหาร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอธิบาย
b
SE
ᵝ
2
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย (Adj. R = .73, F=23.05, p=.00)
ค่าคงที
1.71 .42
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
-.22 .09 -.27
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
-.13 .07 -.19
ความฉลาดทางอารมณ์
.02 .06 .03
การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม
.41 .08 .67
การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
.45 .06 .58
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม (Adj. R2= .89, F=74.09, p=.00)
ค่าคงที
.27 .57
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
1.00 .13 .62
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
.75 .09 .55
ความฉลาดทางอารมณ์
-.28 .09 -.24
การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม
-.43 .11 -.34
การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย -.20 .08 -.13

t

p

4.11
-2.33
-1.93
.27
5.13
7.75

.00
.02
.06
.79
.00
.00

.46
7.77
8.24
-3.13
-3.86
-2.56

.64
.00
.00
.00
.00
.01

จากตาราง 17 สามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปรได้ ดงั นี
ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง การ
เสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม และการมีสว่ นร่วม
ในการกําหนดนโยบาย อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย ได้ ร้อยละ 73 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05 (Adj. R2= .73,
F=23.05, p=.00) ดังนี
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1. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง (b=-.22, SE=.09, t=-.2.33, p=.02) มีอิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05
2. การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ (b=-.13, SE=.07, t=-.1.93, p=.06) ไม่มีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. ความฉลาดทางอารมณ์ (b=.02, SE=.06, t=.27, p=.79) ไม่มีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม (b=.41, SE=.08, t=5.13, p=.00) มีอิทธิพลทางบวก
ต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05
5. การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย (b=.45, SE=.06, t=7.75, p=.00) มีอิทธิพล
ทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม และการให้ แก่ สังคม พบว่า ภาวะผู้นําการ
เปลียนแปลง การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม
และการมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม ได้ร้อยละ 89 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 (Adj. R2= .89, F=74.09, p=.00) ดังนี
1. ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง (b=1.00, SE=.13, t=7.77, p=.00) มีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการทํางานด้ วยจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2. การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ (b=.75, SE=.09, t=8.24, p=.00) มีอิทธิพลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการทํางานด้ วยจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ความฉลาดทางอารมณ์ (b=-.28, SE=.09, t=-3.13, p=.00) มีอิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมการทํางานด้ วยจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
4. การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม (b=-.43, SE=.11, t=-3.86, p=.00) มีอิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมการทํางานด้ วยจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
5. การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย (b=-.20, SE=.08, t=-2.56, p=.01) มีอิทธิพลทาง
ลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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5.2 ผลการวิเคราะห์ พหุระดับเพือทดสอบตัวแปรอิสระทีมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผ้ ูปฏิบัติงาน
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองฐาน (Base Model)
การวิเคราะห์แบบจําลองฐานเป็ นการวิเคราะห์แบบจําลองว่าง (Null Model) ที
ปราศจากตัวแปรอิสระใดๆ ในสมการพหุระดับ เพือตรวจสอบว่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมระดับผู้ปฏิบตั งิ านเกิดขึนภายในระดับผู้ปฏิบตั งิ านเท่าใด และเกิดขึนภายใน
ระดับกลุม่ ผู้บริหารเท่าใด การวิเคราะห์นีจึงเป็ นการวิเคราะห์เริมต้นทีใช้ เป็ นฐานการเปรียบเทียบการ
วิเคราะห์ตวั แปรอิสระในสมการ เพือตรวจสอบว่าเมือนําตัวแปรอิสระเข้ าสูส่ มการแล้ วจะสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรตามได้เพิมขึนมากน้ อยเพียงใด แบบจําลองฐานจึงอาจเรียกว่าแบบจําลองการ
วิเคราะห์ความแปรแรวนทางเดียวทีมีอิทธิพลสุม่ (One-Way ANOVA with Random Effects)
ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐานของพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงาน
อิทธิพลคงที
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
อิทธิพลสุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายกลุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายบุคคล

Coefficient
3.21

SE
0.04

t-ratio
77.90

p
0.00

SD
0.38

Variance
0.14

df
108

2
454.00

p
0.00

0.45

0.21

Deviance = 795.209 Number of estimated parameters = 2
จากตาราง 18 เมือพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงที (Fixed Effects) พบว่า
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานโดยรวม มีคา่ เท่ากับ 3.21
ซีงแตกต่างจาก 0 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมือพิจารณาอิทธิพลสุม่ (Random Effects) พบว่า ความ
แปรปรวนพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานรายบุคคล มีคา่ เท่ากับ
0.21 ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานรายกลุม่ มี
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ค่าเท่ากับ 0.14 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( 2 =454.00, p=0.00) แสดงว่า ความแปรปรวนทีเกิดขึน
ในพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานรายบุคคลมีความแตกต่างกัน
ไปตามกลุม่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตั ิงานในแต่ละกลุม่ ผู้บริหารทีแตกต่างกันมีคา่ เฉลียพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายบุคคลแตกต่างกัน เมือนําความแปรปรวนมาคํานวณค่าสหสัมพันธ์
ภายในกลุม่ (Intraclass Correlation) ใช้ สตู รในการคํานวณ ดังนี
ρ
= σ 00 / (σ 00 + σ 2 )
0.40 = 0.14 / (0.14 + 0.21)
โดยที
σ 00 คือ ความแปรปรวนทีเกิดขึนรายกลุม่
σ 2 คือ ความแปรปรวนทีเกิดขึนรายบุคคล
จากการคํานวณ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ เท่ากับ 0.40 แสดงว่า มีอิทธิพล
ของกลุม่ ทีส่งผลทําให้ คะแนนพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั งิ านไม่
เป็ นอิสระต่อกันร้ อยละ 40.00
5.2.2 ผลการวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐานการวิจยั ปรากฏดังตาราง 19-22
5.2.2.1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานทีมีตอ่ พฤติกรรม
การทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงาน
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานทีมีตอ่ พฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั งิ าน
อิทธิพลคงที
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

Coefficient
3.21

SE
0.04

t-ratio
86.21

p-value
0.00

-1.18
0.21
0.66
-0.22

0.17
0.05
0.09
0.03

-6.93
4.39
7.476
-7.21

0.00
0.00
0.00
0.00
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ตาราง 19 (ต่อ)
อิทธิพลสุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายกลุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายบุคคล

SD
0.34

Variance
0.12

0.42

0.18

df
108

p-value
2
431.11 0.00

Deviance = 724.969 Number of estimated parameters = 2
จากตารางที 19 พบว่า การวิเคราะห์แบบจําลอง Regression with Random Intercepts
เพือพิจารณาว่าตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานใดบ้ างทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อตัวแปรตาม ทังนี
ผลการวิเคราะห์ในแบบจําลองฐานพบว่า ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ปฏิบตั ิงานมีความแตกต่างกันไปตามกลุม่ ผู้บริหาร ดังนัน ในแบบจําลองตามตารางที 19 นี จึง
กําหนดให้ คา่ เฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นอิทธิพลสุม่
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานทุกตัวมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05 ตัวแปรที
มีอิทธิพลทางบวก ได้ แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ส่วนตัวแปร
ทีมีอิทธิพลทางลบ ได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
5.2.2.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลข้ ามระดับของตัวแปรระดับผู้บริหารทีมีตอ่ พฤติกรรม
การทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงาน
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลข้ ามระดับของตัวแปรระดับผู้บริหารทีมีตอ่ พฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั งิ าน
อิทธิพลคงที
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ

Coefficient
3.21

SE
0.04

t-ratio
78.08

p-value
0.00

0.06
0.07

0.18
0.13

0.33
0.54

0.74
0.59
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ตาราง 20 (ต่อ)
อิทธิพลคงที

Coefficient
0.01

SE
0.12

t-ratio
0.12

p-value
0.91

-0.01
-0.06

0.21
0.14

-0.07
-0.42

0.95
0.68

SD
0.39

Variance
0.15

df
103

p-value
2
452.44 0.00

0.45

0.21

การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
พฤติกรรม CSR ของผู้บริหาร
ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
อิทธิพลสุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายกลุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายบุคคล

Deviance = 805.208 Number of estimated parameters = 2
จากตารางที 20 พบว่า การวิเคราะห์แบบจําลอง Regression with Intercepts-asoutcomes เพือพิจารณาว่าตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารใดบ้ างทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อตัวแปรตาม
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารทุกตัวไม่มีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อตัวแปรตาม
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรระดับผู้ปฏิบตั ิงานทีมีตอ่ ตัวแปรตามแตกต่างกันไปตาม
ระหว่างกลุม่ ระดับผู้บริหาร
อิทธิพลคงที
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

Coefficient
3.21

SE
0.04

t-ratio
87.17

p-value
0.00

-1.13
0.20
0.67
-0.22

0.17
0.05
0.09
0.03

-6.75
4.34
7.58
-6.94

0.00
0.00
0.00
0.00
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ตาราง 21 (ต่อ)
อิทธิพลสุม่
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

SD
0.23
0.04
0.06
0.02

Variance
0.05
0.00
0.00
0.00

df
107
108
108
108

p-value
>.50
95.96 >.50
98.23 >.50
134.95 0.04
2
91.88

Deviance = 736.025 Number of estimated parameters = 2
จากตารางที 21 พบว่า การวิเคราะห์แบบจําลอง Regression with Random
Coefficients เพือพิจารณาว่าตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั งิ านใดบ้ างทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อตัว
แปรตามแตกต่างกันไปตามระหว่างกลุม่ ระดับผู้บริหาร ผลการวิเคราะห์ พบว่า การรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคม มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ บุคลิกภาพแบบมี
จิตสํานึก และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า การรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคม มีอิทธิพลแตกต่างกันไปตามระหว่างกลุม่ ผู้บริหาร ดังนัน ในลําดับต่อไปจึงทําการวิเคราะห์
แบบจําลอง Regression with Intercepts and Slopes-as-outcomes เพือตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระ
ระดับผู้บริหารตัวใดทีสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างกลุม่ ผู้บริหารของค่าอิทธิพลได้
ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ข้ามระดับของตัวแปรระดับผู้บริหารทีมีตอ่ อิทธิพลของตัวแปร
ระดับผู้ปฏิบตั ิงานกับตัวแปรตาม
อิทธิพลคงที

Coefficient

SE

t-ratio

p-value

ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
* ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
* การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
* การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
* CSR ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
* CSR ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม

0.07
0.05
-0.01
-0.06
-0.06

0.16
0.11
0.11
0.17
0.12

0.45
0.48
-0.07
-0.33
-0.51

0.65
0.64
0.95
0.74
0.61
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ตาราง 22 (ต่อ)
อิทธิพลคงที
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
* ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
* การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
* การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
* CSR ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
* CSR ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
* ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
* การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
* การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
* CSR ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
* CSR ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
* ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
* การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
* การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
* CSR ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
* CSR ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
อิทธิพลสุม่
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

SD
0.39

Coefficient

SE

t-ratio

p-value

0.07
0.05
-0.02
-0.06
-0.07

0.16
0.11
0.10
0.18
0.12

0.42
0.45
-0.17
-0.33
-0.56

0.68
0.66
0.87
0.74
0.58

0.06
0.05
-0.02
-0.06
-0.07

0.16
0.11
0.10
0.18
0.12

0.37
0.47
-0.17
-0.33
-0.55

0.71
0.64
0.87
0.74
0.59

0.08
0.05
-0.03
-0.06
-0.07

0.16
0.11
0.10
0.18
0.12

0.48
0.45
-0.24
-0.33
-0.59

0.63
0.66
0.81
0.74
0.55

Variance
0.15

df
86

2
374.48

p-value
0.00

Deviance = 33.502 Number of estimated parameters = 11
จากตารางที 22 พบว่า การวิเคราะห์แบบจําลอง Regression with Intercepts
and Slopes-as-outcomes เพือพิจารณาว่ามีตวั แปรอิสระระดับผู้บริหารใดบ้ างทีมีผลปฏิสมั พันธ์ข้าม
ระดับทําให้ คา่ อิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันไปตามระหว่างกลุม่ ผู้บริหาร ผล
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การวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารทุกตัวไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ค่าอิทธิพลสุม่ พบว่า การ
รับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แต่ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า การ
รับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีอทิ ธิพลแตกต่างกันไปตามระหว่างกลุม่ ผู้บริหาร แต่คา่ อิทธิพลดังกล่าว
ไม่ได้ เกิดจากผลปฏิสมั พันธ์ข้ามระดับจากตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารตัวใด
5.3 ผลการวิเคราะห์ พหุระดับเพือทดสอบตัวแปรอิสระทีมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่ สังคมของ
ผ้ ูปฏิบัติงาน
5.3.1 ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองฐาน (Base Model)
การวิเคราะห์แบบจําลองฐานเป็ นการวิเคราะห์แบบจําลองว่าง (Null Model) ที
ปราศจากตัวแปรอิสระใดๆ ในสมการพหุระดับ เพือตรวจสอบว่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมระดับผู้ปฏิบตั งิ านเกิดขึนภายในระดับผู้ปฏิบตั งิ านเท่าใด และเกิดขึนภายใน
ระดับกลุม่ ผู้บริหารเท่าใด การวิเคราะห์นีจึงเป็ นการวิเคราะห์เริมต้นทีใช้ เป็ นฐานการเปรียบเทียบการ
วิเคราะห์ตวั แปรอิสระในสมการ เพือตรวจสอบว่าเมือนําตัวแปรอิสระเข้ าสูส่ มการแล้ วจะสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรตามได้เพิมขึนมากน้ อยเพียงใด แบบจําลองฐานจึงอาจเรียกว่าแบบจําลองการ
วิเคราะห์ความแปรแรวนทางเดียวทีมีอิทธิพลสุม่ (One-Way ANOVA with Random Effects)
ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองฐานของพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน
อิทธิพลคงที
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
อิทธิพลสุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายกลุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายบุคคล

Coefficient
3.13

SE
0.04

t-ratio
79.76

p
0.00

SD
0.29

Variance
0.09

df
108

2
223.32

p
0.00

0.62

0.38

Deviance = 1029.133 Number of estimated parameters = 2
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จากตาราง 23 เมือพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลคงที (Fixed Effects) พบว่า
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานโดยรวม มีคา่ เท่ากับ 3.13
ซีงแตกต่างจาก 0 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมือพิจารณาอิทธิพลสุม่ (Random Effects) พบว่า ความ
แปรปรวนพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานรายบุคคล มีคา่ เท่ากับ
0.38 ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานรายกลุม่ มี
ค่าเท่ากับ 0.09 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( 2 =223.32, p=0.00) แสดงว่า ความแปรปรวนทีเกิดขึน
ในพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานรายบุคคลมีความแตกต่างกัน
ไปตามกลุม่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตั ิงานในแต่ละกลุม่ ผู้บริหารทีแตกต่างกันมีคา่ เฉลียพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายบุคคลแตกต่างกัน เมือนําความแปรปรวนมาคํานวณค่าสหสัมพันธ์
ภายในกลุม่ (Intraclass Correlation) ใช้ สตู รในการคํานวณ ดังนี
ρ
= σ 00 / (σ 00 + σ 2 )
0.19 = 0.09 / (0.09 + 0.38)
โดยที
σ 00 คือ ความแปรปรวนทีเกิดขึนรายกลุม่
σ 2 คือ ความแปรปรวนทีเกิดขึนรายบุคคล
จากการคํานวณ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ เท่ากับ 0.19 แสดงว่า มีอทิ ธิพลของกลุม่ ที
ส่งผลทําให้ คะแนนพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานไม่เป็ นอิสระต่อ
กันร้ อยละ 19.00
5.3.2 ผลการวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐานการวิจยั ปรากฏดังตาราง 24-27
5.3.2.1 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานทีมีตอ่ พฤติกรรม
การทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานทีมีตอ่ พฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน
อิทธิพลคงที
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิพลสุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายกลุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายบุคคล

Coefficient
3.13

SE
0.02

t-ratio
184.02

p-value
0.00

-0.49
-0.36
0.39
0.92

0.12
0.08
0.08
0.02

-4.01
-4.78
4.87
44.62

0.00
0.00
0.00
0.00

SD
0.10

Variance
0.01

df
108

p-value
2
154.25 0.00

0.32

0.11

Deviance = 352.779 Number of estimated parameters = 2
จากตารางที 24 พบว่า การวิเคราะห์แบบจําลอง Regression with Random Intercepts เพือ
พิจารณาว่าตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานใดบ้ างทีมีอทิ ธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อตัวแปรตาม ทังนี ผล
การวิเคราะห์ในแบบจําลองฐานพบว่า ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ปฏิบตั ิงานมีความแตกต่างกันไปตามกลุม่ ผู้บริหาร ดังนัน ในแบบจําลองตามตารางที 23 นี จึง
กําหนดให้ คา่ เฉลียพฤติกรรมการทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นอิทธิพลสุม่
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานทุกตัวมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ตัวแปรทีมี
อิทธิพลทางบวก ได้ แก่ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม ส่วนตัว
แปรทีมีอิทธิพลทางลบ ได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ และบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
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5.3.2.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลข้ ามระดับของตัวแปรระดับผู้บริหารทีมีตอ่ พฤติกรรม
การทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน
ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลข้ ามระดับของตัวแปรระดับผู้บริหารทีมีตอ่ พฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน
อิทธิพลคงที
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
พฤติกรรม CSR ของผู้บริหาร
ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
อิทธิพลสุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายกลุม่
ความแปรปรวนพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมรายบุคคล

Coefficient
3.13

SE
0.04

t-ratio
79.66

p-value
0.00

0.03
0.06
-0.02

0.18
0.11
0.11

0.15
0.57
-0.20

0.88
0.57
0.85

-0.02
-0.08

0.17
0.13

-0.14
-0.60

0.89
0.55

SD
0.31

Variance
0.09

df
103

p-value
2
222.56 0.00

0.62

0.38

Deviance = 1039.458 Number of estimated parameters = 2
จากตารางที 25 พบว่า การวิเคราะห์แบบจําลอง Regression with Intercepts-asoutcomes เพือพิจารณาว่าตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารใดบ้ างทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อตัวแปร
ตาม ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารทุกตัวไม่มมี ีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อตัว
แปรตาม
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรระดับผู้ปฏิบตั ิงานทีมีตอ่ ตัวแปรตามแตกต่างกันไปตาม
ระหว่างกลุม่ ระดับผู้บริหาร
อิทธิพลคงที
ค่าเฉลียพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิพลสุม่
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

SD
0.55
0.43
0.10
0.61

Coefficient
3.12

SE
0.02

t-ratio
178.76

p-value
0.00

-0.41
-0.35
0.34
0.68

0.11
0.06
0.08
0.05

-3.62
-5.60
4.52
12.59

0.00
0.00
0.00
0.00

Variance
0.30
0.19
0.01
0.37

df
107
108
108
108

p-value
2
166.57 0.000
466.18
125.46
791.20

0.000
0.120
0.000

Deviance = 369.261 Number of estimated parameters = 2
จากตารางที 26 พบว่า การวิเคราะห์แบบจําลอง Regression with Random
Coefficients เพือพิจารณาว่าตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั งิ านใดบ้ างทีมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อตัว
แปรตามแตกต่างกันไปตามระหว่างกลุม่ ระดับผู้บริหาร ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับซีเอสอาร์ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 แต่การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับซีเอสอาร์ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีอทิ ธิพลแตกต่าง
กันไปตามระหว่างกลุม่ ผู้บริหาร ดังนัน ในลําดับต่อไปจึงทําการวิเคราะห์แบบจําลอง Regression with
Intercepts and Slopes-as-outcomes เพือตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารตัวใดทีสามารถ
อธิบายความแตกต่างระหว่างกลุม่ ผู้บริหารของค่าอิทธิพลได้
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ข้ามระดับของตัวแปรระดับผู้บริหารทีมีตอ่ อิทธิพลของตัวแปร
ระดับผู้ปฏิบตั ิงานกับตัวแปรตาม
อิทธิพลคงที
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
* ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
* การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
* การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
* CSR ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
* CSR ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
* ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
* การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
* การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
* CSR ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
* CSR ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
* ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
* การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
* การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
* CSR ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
* CSR ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม

Coefficient

SE

t-ratio

p-value

0.05
-0.00
0.02
0.00
-0.01

0.09
0.04
0.05
0.07
0.06

0.54
-0.03
0.40
0.06
-0.19

0.59
0.98
0.69
0.95
0.85

0.03
0.02
0.00
-0.03
-0.02

0.05
0.02
0.02
0.04
0.03

0.70
0.99
0.19
-0.93
-0.81

0.49
0.32
0.87
0.35
0.42

0.00
-0.00
0.05
0.02
0.00

0.09
0.04
0.06
0.08
0.06

0.03
-0.00
0.87
0.26
0.05

0.98
1.00
0.39
0.80
0.96
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ตาราง 27 (ต่อ)
อิทธิพลคงที

Coefficient SE

การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
* ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
* การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
* การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
* CSR ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
* CSR ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
อิทธิพลสุม่
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม

SD
0.56
0.46
0.38

t-ratio

p-value

0.07
0.01
-0.02
-0.02
-0.03

0.05
0.03
0.03
0.04
0.04

1.47
0.32
-0.73
-0.43
-0.80

0.14
0.74
0.47
0.67
0.42

Variance
0.32
0.21
0.14

df
93
93
93

2
124.70

p-value
0.02
0.00
0.00

227.78
383.78

Deviance = 14.3994 Number of estimated parameters = 11
จากตารางที 27 พบว่า การวิเคราะห์แบบจําลอง Regression with Intercepts and Slopesas-outcomes เพือพิจารณาว่ามีตวั แปรอิสระระดับผู้บริหารใดบ้ างทีมีผลปฏิสมั พันธ์ข้ามระดับทําให้
ค่าอิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันไปตามระหว่างกลุม่ ผู้บริหาร ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรอิสระระดับผู้บริหารทุกตัวไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับซีเอสอาร์ บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีอทิ ธิพลแตกต่าง
กันไปตามระหว่างกลุม่ ผู้บริหาร แต่คา่ อิทธิพลดังกล่าวไม่ได้ เกิดจากผลปฏิสมั พันธ์ข้ามระดับจากตัว
แปรอิสระระดับผู้บริหารตัวใด
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้นพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด
ซีเอสอาร์ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบตั ิงานข้ างต้น สามารถสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็ นแผนภาพ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังภาพประกอบ 7
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ระดับผ้ ูบริ หาร

ปั จจัยภายใน
ภาวะผู้นาํ การเปลียนแปลง

-.22*
1.00*

การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ

-.13*
.75*

ความฉลาดทางอารมณ์

.02
-.28*

พฤติกรรม CSR
ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย

-.01

ปั จจัยภายนอก

.41*

การรั บรู้ บรรยากาศเชิงจริยธรรม

-.43*
.45*
-.20*

-.02

พฤติกรรม CSR
ด้ านจริ ยธรรม และ
การให้ แก่ สังคม

การมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย

ปั จจัยภายใน
ความรู้ ความเข้ าใจในซีเอสอาร์

-1.18*
-.49*

บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก

.21
-.36*

ปั จจัยภายนอก

.66*

การรั บรู้ ความยุตธิ รรมในองค์ การ

.39*

-.06
พฤติกรรม
CSR
ด้ านเศรษฐกิจ

-.22*
การรั บรู้ การสนับสนุนทางสังคม

.01
.07
.06

-.076
พฤติกรรม CSR
กฎหมาย จริยธรรม
และการให้ แก่ สังคม

-.02

.03

.92*

ระดับผ้ ูปฏิบัติงาน

ภาพประกอบ 7 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
* มีนยั สําคัญทีระดับ .05

.06

ขนาดอิทธิพลแตกต่างกันไปตามระหว่างกลุม่

บทที 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
ในบทนี ผู้วิจยั นําเสนอเนือหาครอบคลุมใน 3 หัวข้ อ คือ บทสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล
และข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ซึงมีรายละเอียดดังนี

บทสรุ ปผลการวิจยั
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษานิยามและสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 2) เพือศึกษาความสัมพันธ์พหุ
ระดับ ของพฤติ ก รรมการทํ า งานภายใต้ แนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึงแบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที 1 เป็ นการวิจัยด้ วยวิธีการเชิง
คุณภาพในการศึกษาวัตถุประสงค์ที 1 และส่วนที 2 เป็ นการวิจัยด้ วยวิธีการเชิงปริ มาณในการศึกษา
วัตถุประสงค์ที 2
ผลการวิจยั ส่ วนที 1 พบว่า การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใช้ กรอบแนวคิด CSR ของแคร์โรล
(Carroll. 1979) ผู้วิจยั ได้ปรับปรุงรูปแบบการวัดจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยระดับผู้บริหาร
แบบวัดแบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย และ 2) ความ
รับผิดชอบด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม ส่วนระดับผู้ปฏิบตั ิงาน แบบวัดแบ่งออกเป็ น 2
องค์ประกอบ คือ 1) ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และ 2) ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย จริยธรรม และ
การให้ แก่สงั คม
ผลการวิจยั ส่ วนที 2 สรุปผลตามสมมติฐานได้ ดงั นี
สมมติฐานที 1 ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า
1.1 ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
1.2 ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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สมมติฐานที 2 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานตาม
แนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า
2.1 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
2.2 บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก มีอทิ ธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สมมติฐานที 3 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า
3.1 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3.2 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สมมติฐานที 4 การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า
4.1 การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
4.2 การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สมมติฐานที 5 ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานตาม
แนวคิดซีเอสอาร์ของผู้บริหาร ผลการวิจยั พบว่า
5.1 ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
5.2 ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สมมติฐานที 6 การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานตาม
แนวคิดซีเอสอาร์ของผู้บริหาร ผลการวิจยั พบว่า
6.1 การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
6.2 การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
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สมมติฐานที 7 ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานตาม
แนวคิดซีเอสอาร์ของผู้บริหาร ผลการวิจยั พบว่า
7.1 ความฉลาดทางอารมณ์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
7.2 ความฉลาดทางอารมณ์ มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สมมติฐานที 8 การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางาน
ตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้บริหาร ผลการวิจยั พบว่า
8.1 การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
8.2 การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สมมติฐานที 9 การบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย มีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้บริหาร ผลการวิจยั พบว่า
9.1 การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
9.2 การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย มีอทิ ธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับ .05
สมมติฐานที 10 ตัวแปรพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้บริหาร มีอทิ ธิพลข้ าม
ระดับต่อตัวแปรพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า
10.1 พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายของ
ผู้บริหาร ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ
ของผู้ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
10.2 พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายของ
ผู้บริหาร ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย
จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
10.3 พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
ของผู้บริหาร ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ าน
เศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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10.4 พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม
ของผู้บริหาร ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ าน
กฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที 11 ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลียนแปลง มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อตัวแปรพฤติกรรม
การทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า
11.1 ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
11.2 ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
สมมติฐานที 12 ตัวแปรการเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อตัวแปร
พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า
12.1 การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
12.2 การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
สมมติฐานที 13 ตัวแปรการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย มีอิทธิพลข้ าม
ระดับต่อตัวแปรพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ ของผู้ปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า
13.1 การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
13.2 การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย ไม่มีอิทธิพลข้ ามระดับต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมของผู้ปฏิบตั ิงาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิจยั ข้ างต้ นได้ทดสอบสมมติฐานการวิจยั สรุปผลได้ ดงั ตาราง 28
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ตาราง 28 สรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจยั

อิทธิพล
อิทธิพลจากตัวแปรระดับผู้บริหาร
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
ความฉลาดทางอารมณ์
การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม
การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
อิทธิพล

พฤติกรรม CSR ของผู้บริหาร
ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านจริยธรรม
และกฎหมาย
และการให้ แก่สงั คม
(--)
(≠)
(≠)

(+)
(+)

(+)
(+)
(--)
(--)
(--)

พฤติกรรม CSR ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้ านกฎหมาย จริยธรรม
ด้ านเศรษฐกิจ
และการให้ แก่สงั คม

อิทธิพลจากตัวแปรระดับผู้ปฏิบตั กิ าร
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิพลข้ ามระดับจากผู้บริหาร
พฤติกรรม CSR ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
พฤติกรรม CSR ด้ านจริยธรรม
และการให้ แก่สงั คม
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลง
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ
การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย

(--)
(+)
(+)
(--)

(--)
(--)
(+)
(+)

(≠)

(≠)

(≠)

(≠)

(≠)

(≠)

(≠)

(≠)

(≠)

(≠)

หมายเหตุ (+) หมายถึง อิทธิพลทางบวก (--) หมายถึง อิทธิพลทางลบ (≠) หมายถึง ไม่มีอิทธิพล
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรอิสระในระดับผู้ปฏิบตั ิงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงาน ซึงเป็ นอิทธิพลทางบวกบ้ าง อิทธิพลทางลบบ้ าง
เช่นเดียวกับตัวแปรอิสระในระดับผู้บริหารทีมีอิทธิพลทังทางบวก ทางลบ และบางตัวไม่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหาร โดยตัวแปรพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริหารแบ่งเป็ น 2 ตัวแปรในแตละระดับ ดังนัน เพือให้
การอภิปรายผลเกิดความชัดเจน และง่ายต่อการทําความเข้ าใจ ในการวิจยั นีจึงลําดับการอภิปรายผล
ตามตัวแปรอิสระระดับผู้ปฏิบตั ิงาน ตัวแปรอิสระระดับผู้บริหาร และการวิเคราะห์พหุระดับ ดังนี
ความร้ ูความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ จากการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรม
การทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับ ผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริ ย ธรรม และการให้ แก่สังคม แสดงให้ เ ห็น ว่า ยิ ง
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้ าใจเกี ยวกับซีเ อสอาร์ มาก กลับทํ าให้ พฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีน้อยลง อาจวิเคราะห์ได้ ว่า ในบริ บทของสถาบันการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานซึงเป็ น
อาจารย์มีอาชีพทีเกียวข้ องกับการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยอาจถือเป็ นภาระหน้ าทีหนึงใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพือการพัฒนางาน การมีความรู้ความเข้ าใจในแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ จึงเป็ น
เรื องปกติทีเกิ ดขึนจนอาจกลายเป็ นความเคยชิ น อาจารย์ ที มีความใส่ใ จในการปฏิบัติห น้ าที ของ
อาจารย์ ย่อมขยันหมันเพียรและแสวงหาความรู้ ใหม่เ สมอ จึงมีความเป็ นไปได้ ทีอาจารย์ผ้ นู ันจะมี
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์มาก ซึงอาจารย์ทีใส่ใจต่อการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มีความเป็ นไป
ได้ สูง เช่ น กัน ว่า อาจารย์ เ หล่า นันจะให้ ความสํ า คัญ กับ การตังคํ า ถามทางสัง คม ตังคํ า ถามกับ
ปรากฎการณ์ทีเป็ นอยู่ในเชิงของการวิพากษ์ ว่าสิงเหล่านันมีเหตุผลของการกระทําเช่นใด และการ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทีมีอยู่มีความสําคัญหรื อจําเป็ นอย่างไร ซึงการคิดเชิงวิพากษ์ เป็ นสิงสําคัญ
และถือเป็ นหน้ าทีทีสําคัญของนักวิชาการเพือสร้ างปั ญญาให้ แก่สงั คม (Jurgen, Habermas. 1968)
เมือพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์ของผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นเรื องของความใส่ใจต่อการใช้ จ่าย
งบประมาณ การปฏิบตั ิตามนโยบายของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตามวิชาชีพ และการทําบุญบริ จาค
ประกอบกับในบทบาทของอาจารย์เป็ นวิชาชีพทีถูกหล่อหลอมไม่ให้ คํานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนทาง
เศรษฐกิจมากไปกว่าการปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยหลักจริยธรรม จึงเป็ นไปได้ วา่ อาจารย์ทีมีความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับซีเอสอาร์มากกลับจะมีพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดซีเอสอาร์น้อยลง
บุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก จากการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ แต่มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริ ยธรรม และการให้ แก่สงั คม แสดงให้ เห็นว่า ยิงผู้ปฏิบัติงานมี
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บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ
มาก แต่กลับมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริ ยธรรม และการ
ให้ แก่สงั คมน้ อยลง อาจวิเคราะห์ได้ วา่ ผู้ทีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก จะเป็ นผู้ทีมีความพยายามใน
การทํ างานเพื อมุ่งไปสู่เ ป้ าหมายที ตังไว้ มีความสามารถควบคุมตนเองได้ ดี จึงมัก เป็ นผู้ที ประสบ
ความสําเร็จทังในด้ านชีวิตส่วนตัว และการงานอาชีพ จึงมีแนวโน้ มทีจะมี พฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Costa; & McCrae. 1992) ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยหลายชินทีปรากฎ เช่น
งานวิจัยของ ธนพล เตียสุวรรณ (2546), รัตนาวดี นนท์ปฏิมากุล (2547), กรัณฑรักข์ เติมวิทย์ขจร
(2553), สิกานต์ เอียวเล็ก (2553), ชรินทร์ยา ป้อมใย (2554), ชินานาฏ นิจจะยะ (2554) และบดินทร์
หาญบุญทรง. (2555) ทังนี ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ เป็ นความรับผิดชอบขันพืนฐานทีบุคคล
คํานึงถึงในการทํางานสูเ่ ป้าหมายทีตังไว้ ซึงการวางแผนเรืองงบประมาณถือเป็ นแนวคิดสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตสูค่ วามสําเร็จ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2558) ดังนัน ผู้ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพ
แบบมีจิตสํานึกมาก ซึงเป็ นผู้ทีทํางานเพือมุ่งไปสู่เป้าหมายทีตังไว้ จึงมีแนวโน้ มทีจะมีพฤติกรรมการ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจมาก อย่างไรก็ดี บุคลิก ภาพแบบมีจิตสํานึก มี
อิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด CSR ของผู้ปฏิบัติงานด้ านกฎหมาย จริ ยธรรม
และการให้ แก่สงั คม ทังนีอาจวิเคราะห์ได้ ว่า แม้ ตามแนวคิดบุคลิกภาพห้ าองค์ประกอบและงานวิจัย
หลายชินจะสนับ สนุนว่า บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมีอิท ธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางาน แต่
ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย จริ ยธรรม และการให้ แก่สงั คม เป็ นความรับผิดชอบทีมากไปกว่าการ
ปฏิบตั ิงานในหน้ าทีรับผิดชอบทัวไปของบุคคล ความรับผิดชอบด้ านนี เป็ นเรืองของการแสดงนําใจ
โดยทีกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอาจไม่ได้ เรี ย กร้ อง ซึงผู้มีบุคลิกภาพแบบมีจิ ตสํานึก จะเป็ นผู้ที มีความ
พยายามในการทํ างานเพือมุ่งไปสู่เป้ าหมายที ตังไว้ มีความสามารถควบคุมตนเองได้ ดี จึงให้ ความ
ระมัดระวังในการแสดงพฤติกรรมทีอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ร่วมงานและบุคคลอืน ดังนัน ยิ ง
บุคคลมีบคุ ลิกภาพแบบมีจิตสํานึก ต้ องการประสบความสําเร็จในงานมาก ก็จะยิงแสดงความสนใจต่อ
บุคคลอืนในเรืองทีเขาไม่ได้ ร้องขอน้ อยลงไปด้ วย เพือลดสถานการณ์ทีอาจจะเป็ นเงือนไขหรื ออุปสรรค
ของการทํางานทีจะบรรลุวตั ถุประสงค์
การรับร้ ูความยุติธรรมในองค์ การ จากการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับ ผิดชอบต่อสัง คมด้ า นกฎหมาย จริ ย ธรรม และการให้ แก่สังคม แสดงให้ เ ห็น ว่า ยิ ง
ผู้ป ฏิบัติงานมี ก ารรับ รู้ ความยุติธรรมในองค์ก ารมาก ก็ยิ งทํ าให้ พฤติก รรมการทํ างานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีมากขึน อาจวิเคราะห์ได้ ว่า ความยุติธรรมถูกยอมรับว่าเป็ นคุณธรรมทีสําคัญที
ส่งผลให้ สมาชิกในองค์การเกิดความรู้สกึ ไว้ วางใจ อันจะนําไปสูผ่ ลลัพธ์เชิงบวกขององค์การ เช่น ความ
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พึงพอใจของพนักงาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีดีขององค์การ อีกทังในทีสุดจะนําไปสู่ประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผลขององค์การ รวมถึงคุณ ภาพชี วิตในการทํางาน (Folger; & Konovsky. 1989;
Sheppard; Lewicki; & Minton. 1992; Saunders; & Thornhill. 2003) ดังนัน การรับรู้ ความยุติธรรม
ในองค์ ก าร จึ ง มี อิท ธิ พลทางบวกต่อ พฤติก รรมการทํ า งานตามแนวคิ ด CSR ของผู้ป ฏิ บัติง าน
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของไทยหลายชิน เช่น อัจฉรา เนียมหอม (2551), ปรีดี อิทธิพงศ์ (2552),
มาธ์ณชั ศวีร์ ลิมาภรณ์วณิชย์ (2551), ธัญวรรณ ตันตินาคม (2550), ธิดา เขือนแก้ ว (2554) และ
เบญจมา ณ มหาไชย (2551)
การรั บร้ ู การสนับสนุนทางสังคม จากการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ แต่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม แสดงให้ เห็นว่า ยิงผู้ปฏิบัติงาน
มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมมาก กลับมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ าน
เศรษฐกิจน้ อย แต่มีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริ ยธรรม และ
การให้ แก่สงั คมมาก อาจวิเคราะห์ได้ วา่ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมทําให้ บุคคลรู้สึกเป็ นส่วนหนึง
ของกลุม่ รู้สกึ ว่าตนเองมีความสําคัญ และไม่วา่ จะดําเนินงานใดก็จะได้ รับความช่วยเหลือจากสมาชิก
รอบข้ าง จึงทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานทีรับรู้วา่ ตนเองได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมีความมันใจในการปฏิบัติ
หน้ าที รวมทังเมือตนเองรู้สกึ ได้ รับความรักจากสมาชิกรอบข้ างแล้ วย่อมส่งผลให้ ผ้ ปู ฏิบัติงานมีความ
พร้ อมทีจะใส่ใจความเป็ นอยู่ของคนรอบข้ าง และรับผิดชอบผลกระทบจากการทํางานทีจะส่งผลร้ าย
แก่ผ้ อู ืน ซึงสอดคล้ องกับสิงทีนักคิดด้ านจิตวิทยากล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็ นการทีบุคคล
ได้ รับข้ อมูลทีทําให้ เชือว่าตนได้ รับความรัก ความเอาใจใส่ ได้ รับความช่วยเหลือ เห็นคุณค่า และยก
ย่อง มีความผูกพันซึงกันและกันในฐานะทีเป็ นส่วนหนึงของสังคม และเป็ นส่วนหนึงในเครือข่าย ทําให้
บุคคลสามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Cobb. 1976: 300-301; Thoits. 1982:
147-148; Peter; & Meredith. 1991: 122) นอกจากนี งานวิจัยทีเกียวข้ องแสดงให้ เห็นสอดคล้ องกัน
ว่าการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานในทางบวก (ชุรีพร วิเศษศักดิ. 2549;
ณรงค์ฤทธิ ชูเรื อง. 2551; บุญญิ กา ตันชัชวาล. 2554) การรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมจึงเป็ นเรื องที
เกียวข้ องกับการคํานึงถึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกในองค์การ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ เป็ นความรับ ผิดชอบขันพื นฐานที สุดขององค์กร เกี ยวข้ องกับการคํานึงถึง
ผลประโยชน์ การวางแผนงบประมาณขององค์กรและตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ
ถูกพิจารณาว่ามีความเกียวข้ องกับความสัมพันธ์ของสมาชิกน้ อยกว่าความรับผิดชอบด้ านอืนๆ ดังนัน
ผู้ปฏิบตั ิงานทีรับรู้วา่ ตนเองได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมาก จึงมีแนวโน้ มทีจะแสดงความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมด้ านกฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมมาก แต่อาจจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ านเศรษฐกิจน้ อยลง
ภาวะผ้ นู ําการเปลียนแปลง จากการศึกษาพบว่ามีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย แต่มีอิท ธิพลทางบวกต่อพฤติก รรมการ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม แสดงให้ เห็นว่า ยิงผู้บริ หารมี
ภาวะผู้นํ าการเปลียนแปลงมาก กลับ มีพ ฤติก รรมการทํ างานด้ วยความรับ ผิดชอบต่อสังคมด้ า น
เศรษฐกิจ และกฎหมายมีน้อย แต่พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริ ยธรรม
และการให้ แก่สงั คมมาก อาจวิเคราะห์ได้ วา่ ตามนิยามของแบส (Bass. 1985) ซึงกล่าวว่า ภาวะผู้นํา
การเปลียนแปลง เป็ นความรู้สกึ ไว้ วางใจในผู้นํา การชืนชมยินดี ความจงรักภักดี และการเคารพนับถือ
ผู้นํา รวมถึงการมีแรงจูงใจให้ กระทําในสิงที เหนือกว่าความคาดหวัง ดังนัน เมือผู้บริ หารมีพฤติกรรม
ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมากย่อมเป็ นเหมือนกรอบบรรทัดฐานทีกําหนดพฤติกรรมจริ ยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่องาน และรับผิดชอบต่อสังคม ซึงจะเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ ตู าม ให้ ผ้ ตู ามเกิดความ
ไว้ วางใจ เคารพเลือมใส และปฏิบัติตาม ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงจึงมีอิทธิ พลโดยตรงต่อความ
รับผิดชอบด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม แนวคิดนียังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของไทยหลายชิน เช่น
อุดมศักดิ กุลครอง (2553) ศึกษาเรื อง “ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา” พบว่า ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01 ดังนัน ผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมาก จึงมีแนวโน้ มทีจะมีพฤติกรรม
การทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คมมาก อย่างไรก็ตาม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย ถือได้ ว่าเป็ นความรับผิดชอบขันพืนฐานขององค์กร
และเป็ นการจัดระเบียบพืนฐานขององค์กรด้ วย ซึงบรรทัดฐานด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายถือเป็ น
วัฒนธรรมหนึงของมนุษย์ทีสามารถเปลียนแปลงได้ เมือสังคมเปลียนแปลงไป โดยบรรทัดฐานทังสอง
ด้ านนี มีแนวโน้ มที จะเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วภายใต้ สังคมปั จ จุบัน ผู้บ ริ ห ารที มีภาวะผู้นํ าการ
เปลี ยนแปลงเป็ นผู้ที มี แ รงจูง ใจให้ กระทํ า ในสิ งที เหนื อ กว่า ความคาดหวัง และมี แ นวโน้ มที จะ
เปลียนแปลงบรรทัดฐานด้ า นเศรษฐกิ จ และกฎหมายให้ สอดคล้ อ งกับ สภาพการณ์ ข องสังคมที
เปลียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพือให้ องค์กรและสมาชิกในองค์กรได้ รับประโยชน์สงู สุด โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ งในบริ บ ทของสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนในปั จ จุ บัน ที ต้ อ งเผชิ ญ การแข่ง ขัน สูง เพราะ
สถาบัน อุดมศึก ษาของรั ฐ หลายแห่ง ต่า งเปิ ดหลัก สูตรภาคพิ เ ศษจํ านวนมากขึน จึง ทํ า ให้ ตลาด
อุดมศึกษามีการแข่งขันสูงขึนด้ วย ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจของสถาบันการศึกษาเช่นนี จึงอาจ
ส่งผลให้ ผ้ บู ริหาร ซึงมีสถานภาพของอาจารย์ทีต้ องบริหารงานทางด้ านวิชาการจึงอาจเพิกเฉยต่อความ
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รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย เพือให้ การแสดงบทบาทด้ านงานวิชาการเป็ นไปอย่าง
มีป ระสิท ธิภาพ ดังนัน ผู้บ ริ ห ารที มีภาวะผู้นํ าการเปลียนแปลงมากจึงมีแนวโน้ มที จะแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายน้ อยลง
นอกจากนี โครงสร้ างคําถามของภาวะผู้นําการเปลียนแปลงซึงแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ 1)
การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นทางปั ญญา 4) การคํานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคลนัน ในงานวิจัยนี มีการคัดเลือกตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดย
การเลือกตัดข้ อทีมีคา่ อํานาจจําแนกติดลบ และข้ อทีมีคา่ อํานาจจําแนกน้ อยทีสุดไปเรือยๆ จนตัวแปรมี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทําให้ ภาวะผู้นําการเปลียนแปลงตัดข้ อ 1-5,
7-11,19, 28, 32, 34, 35, 37-40, 46, 48 ด้ านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์จึงเหลือเพียง 2 ข้ อ ด้ าน
การสร้ างแรงบันดาลใจเหลือ 11 ข้ อ ด้ านการกระตุ้น ทางปั ญ ญาเหลือ 9 ข้ อ และด้ านการคํานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคลเหลือ 6 ข้ อ ค่าเฉลียของคะแนนภาวะผู้นําการเปลียนแปลงจึงมุ่งเน้ นไปทีด้ าน
การสร้ างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นทางปั ญญาเป็ นหลัก จึงสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ข้างต้ นว่า
เมือผู้บริหารทีมีภาวะผู้นําการเปลียนแปลงมาก ผู้บริหารจะพยายามจูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชาเกิดแรง
บัน ดาลใจ อุทิ ศ ตนต่อ การเป็ นครู บ าอาจารย์ โดย มองข้ ามผลประโยชน์ ของตน และกระตุ้น ให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาต้ องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ ปัญหาในหน่วยงาน เพือหาข้ อสรุปใหม่ทีดีกว่า มีการ
คิดและแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีความริ เริ มสร้ างสรรค์ มีความคิดและเหตุผล จึงมีแนวโน้ มทีจะ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายน้ อยลง แต่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คมมากขึน
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ จากการศึกษาพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย แต่มีอิท ธิพลทางบวกต่อพฤติก รรมการ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม แสดงให้ เห็นว่า ยิงผู้บริ หารมี
การเสริ มพลังอํานาจเชิ งจิ ตใจมาก ก็ยิ งมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับ ผิดชอบต่อสังคมด้ าน
จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมมาก แต่ไม่ได้ ทําให้ พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายมากหรื อน้ อยลง อาจวิเคราะห์ได้ ว่า พลังอํานาจเชิงจิตใจเป็ นแรงจูงใจ
ภายในทีผลักดันให้ ผ้ บู ริหารแสดงพฤติกรรมการทํางานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพือเป็ นตัวอย่างที
ดีแก่ผ้ ปู ฏิบัติงาน ซึงเป็ นไปตามแนวคิดของสไปร์ ทเซอร์ (Spreitzer. 1995: 1442-1443) ทีกล่าวว่า
การเสริมพลังอํานาจเชิงจิตใจ เป็ นการเพิมขึนของแรงจูงใจภายในงานซึงปรากฏชัดในรูปของการรู้คิด
(Cognition) ทังนี การเสริ มสร้ างพลังอํานาจทางด้ านจิตใจมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํ างานที มี
ประสิทธิภาพ (Spreitzer; Kizilos; & Nason. 1997: 679-705) สอดคล้ องกับงานวิจัยในไทยหลายชิน
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ได้ แก่ งานวิจยั เรืองความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ พลังอํานาจของผู้บริ หารโรงเรี ยนกับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต1 (สมพงษ์
ศรีโสภาพ. 2551) และงานวิจยั เรืองการใช้ พลังอํานาจของผู้บริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผ้ สู อนในโรงเรียนสํากัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาหนองคายเขต 3 (วัฒนา จันทรโคตร์ . 2551)
ดังนัน แรงจูงใจภายในงานย่อมส่งผลให้ ผ้ บู ริ หารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใส่ใจต่อการทํางานทีมี
ประสิทธิภาพ ซึงภารกิจของอาจารย์มีความสอดคล้ องโดยตรงกับความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม และ
การให้ แก่สังคม ผู้บ ริ ห ารทีมีการเสริ มพลังอํานาจเชิ งจิ ตใจมาก จึง มีแนวโน้ มทีจะมี พฤติก รรมการ
ทํ า งานด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมด้ า นจริ ย ธรรม และการให้ แก่ สัง คมมากด้ ว ย อย่ า งไรก็ ดี
ผลการวิจัย พบว่า การเสริ มพลังอํานาจเชิงจิตใจ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด
CSR ของผู้บริหารด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย ทังนี อาจวิเคราะห์ได้ วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ าน
เศรษฐกิจ และกฎหมาย ถือได้ วา่ เป็ นความรับผิดชอบขันพืนฐานขององค์กร ซึงผู้บริ หารตระหนักเป็ น
ภาระหน้ าทีทีจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบพืนฐานอยู่แล้ ว ตามแนวคิดเรืองอํานาจของแม็กซ์ เวเบอร์
(Weber; & Parson. 1947) เชือว่า ฐานอํานาจของผู้บริหารมาจากอํานาจหน้ าทีตามแบบแผน (formal
authority) และอํานาจหน้ าทีตามภารกิจทีได้ รับมอบหมาย (functional authority) ผู้บริ หารจึงควรมี
ความรับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์ต่างๆ มากกว่าผู้ปฏิบัติงานทัวไป ผู้บริ หารทีมี การเสริ มพลังอํานาจเชิง
จิ ตใจมากหรื อน้ อ ยจึงไม่มีอิท ธิ พลต่อการแสดงความรับ ผิด ชอบต่อสังคมในด้ านเศรษฐกิ จ และ
กฎหมาย
ความฉลาดทางอารมณ์ จากการศึกษาพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย แต่มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม แสดงให้ เห็นว่า ยิงผู้บริ หารมีความฉลาด
ทางอารมณ์ มาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริ ย ธรรม และการ
ให้ แก่สงั คมน้ อย แต่ไม่ได้ ทําให้ พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านเศรษฐกิจ และ
กฎหมายมากหรื อน้ อยลง อาจวิเคราะห์ ได้ ว่า ตามนิย ามจากนัก คิดที มีชือเสียงทังหลาย สรุป ได้ ว่า
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็ นความสามารถในการรับรู้ความรู้สกึ และเข้ าใจอารมณ์ของตนเองและของ
ผู้อืน และรู้จักใช้ พลังอารมณ์ ของตนเป็ นพืนฐานในการสร้ างสัมพันธภาพ และโน้ มน้ าวจิ ตใจผู้อืน
(Cooper; & Sawaf. 1997: 15-17; Gardner. 1983: 20-24; Goleman. 1998: 5) ดังนัน ความฉลาด
ทางอารมณ์จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน อย่างไรก็ดี งานวิจัยส่วนใหญ่เกียวกับความฉลาดทาง
อารมณ์ มัก ศึก ษาอิท ธิ พลของตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์ ร่ วมกับ ตัวแปรอื นๆ ในการอธิ บ าย
พฤติกรรมการทํางาน ซึงพบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
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(ณัฐยาพัชญ์ ภาวนาวิวฒ
ั น์; 2552; ฐิ ติพร เขมกรรม. 2552; ศักดิ ซุ่นกลาง. 2552) ประกอบกับ บารอน
(Bar-On. 1997) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็ นชุดของความสามารถส่วนตัวด้ านอารมณ์และ
ด้ านสังคมของบุคคลทีส่งผลต่อความสําเร็จของบุคคล ดังนัน ความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็ นเรื องที
ส่งผลต่อสัมพันธภาพส่วนบุคคลมากกว่าการแสดงพฤติกรรมการทํางาน จึงอาจส่งผลให้ ผ้ บู ริ หารทีมี
ความฉลาดทางอารมณ์มากสนใจเรื องการสร้ างสัมพันธภาพทีดีต่อเพือนร่วมงานและการทํางานใน
หน้ าทีของตนเองอย่างเต็มทีมากกว่าการแสดงพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ และกฎหมายทีอาจเข้ าใจได้ ว่าเป็ นเรื องทีไกลตัวและเป็ นกฎระเบียบระดับองค์การทีควร
ตระหนักน้ อยกว่าสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยกลับปรากฎว่าความ
ฉลาดทางอารมณ์ มีอิท ธิ พลทางลบต่อ พฤติก รรมการทํ างานตามแนวคิด CSR ของผู้บ ริ ห ารด้ าน
จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม ทังนีอาจวิเคราะห์ได้ วา่ เมือผู้บริหารทีมีความฉลาดทางอารมณ์มาก จะ
ให้ ความสําคัญกับสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การมาก จึงส่งผลให้ ความสนใจทีมีต่อสมาชิก
นอกองค์การหรือสังคมทีไกลออกไปถูกให้ ความสําคัญลดลงไป นอกจากนี เสรี ภาพทางวิชาการ และ
จรรยาบรรณวิช าชี พครู ของอาจารย์ มหาวิท ยาลัย เป็ นสิงที คอยกํ ากับการปฏิบัติงาน ให้ อาจารย์
มหาวิทยาลัยมีจิตวิญญาณตระหนักในหน้ าทีของความเป็ นครู โดยให้ ความสําคัญต่อการเป็ นครูผ้ ใู ห้
มากกว่าการประกอบอาชีพเพือตนเองและเพือองค์กร ดังนัน ยิงอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
ความฉลาดทางอารมณ์มาก จึงมีแนวโน้ มทีอาจารย์จะให้ ความสําคัญกับการทุ่มเทเพือการทําหน้ าที
ของครูมาก และลดบทบาทของตนเองในการทํางานเพือตนเองและเพือองค์กรลดลง ดังนัน ยิงผู้บริหาร
มีความฉลาดทางอารมณ์มากเท่าใด ย่อมส่งผลให้ เกิดการเบียงเบนความสนใจไปทีสมาชิกในองค์การ
มากเท่านันด้ วย จึงยิงใส่ใจต่อสมาชิกนอกองค์การน้ อยลง
นอกจากนี ในงานวิจัยนี ผู้วิจัยพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ จากแบบวัดของกรม
สุขภาพจิต (2544) ซึงนําแนวคิดของ Goleman, Bar–On, Salovey และคณะ มาเป็ นกรอบการศึกษา
ซึงโครงสร้ างคําถามของความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ความดี 2) ความเก่ง
และ 3) ความสุขนัน ในงานวิจยั นี มีการคัดเลือกตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการเลือก
ตัดข้ อที มีค่าอํานาจจํ าแนกติดลบ และข้ อทีมีค่าอํานาจจํ าแนกน้ อยที สุดไปเรื อยๆ จนตัวแปรมี ค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทําให้ ความฉลาดทางอารมณ์ ตัดข้ อ 2, 3, 5, 6, 8 ซึง
ล้ วนเป็ นข้ อคําถามในด้ านความดี ค่าเฉลียของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์จึงมุง่ เน้ นไปทีด้ านความ
เก่ง และความสุขเป็ นหลัก ผู้บริ หารทีมีความฉลาดทางอารมณ์ มาก เป็ นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์
ด้ านเก่ง และด้ านสุขมาก โดยความเก่ง หมายถึง การรู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง การตัดสินใจและ
แก้ ปัญหา การมีสมั พันธภาพกับผู้อืน ส่วนความสุข หมายถึง ความภูมิใจในตนเอง ความพึงพอใจใน
ชีวิต การมีความสงบทางใจ จึงสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ข้างต้ นว่าเมือผู้บริ หารทีมี ความฉลาดทาง
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อารมณ์มาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริ ยธรรม และการให้ แก่
สังคมน้ อย เพราะผู้บริหารจะมุง่ สนใจในสัมพันธภาพกับผู้อืน และความพึงพอใจในชีวิต จึงทุ่มเทการ
ทํางานด้ านวิชาการเพือลูกศิษย์มากกว่าการคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ อืน ในขณะเดียวกัน ความ
สนใจในสัมพันธภาพกับผู้อืน และความพึงพอใจในชีวิตก็ไม่ได้ มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมาย
การรั บ ร้ ู บ รรยากาศเชิงจริย ธรรม และการมี ส่ วนร่ วมในการกํา หนดนโยบาย จาก
การศึก ษาพบว่า มี อิท ธิ พ ลทางบวกต่อ พฤติก รรมการทํ างานด้ ว ยความรับ ผิด ชอบต่ อสังคมด้ า น
เศรษฐกิจ และกฎหมาย และมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คม แสดงให้ เห็นว่า ยิงผู้บริหารมีการรับรู้บรรยากาศเชิงจริ ยธรรม และ
การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายมาก ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
เศรษฐกิจ และกฎหมายมาก แต่กลับทําให้ พฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้ าน
จริยธรรม และการให้ แก่สงั คมน้ อยลง อาจวิเคราะห์ได้ วา่ การรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม ทําให้ บคุ คล
ได้ ซึมซับและเรียนรู้แนวทางการทํางานจากบรรยากาศในทีทํางาน เมือบุคคลได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที
มีบรรยากาศเชิงจริ ยธรรมมากเพียงใด ย่อมส่งผลให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมการทํางานทีมีจริ ยธรรม
ต้ องการเป็ นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมา ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
วิกเตอร์ และคูลแลนด์ (Victor; & Cullen. 1987) และงานของสมิธและคีย์ออน (Smith; & Keon.
1997) ซึงพบว่า บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนาบุคลากร ความยึดมัน
ผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของอาร์ มสตรอง, คูซูมา และสวีนี
(Armstrong; Kusuma; & Sweeney. 1999) พบว่า บรรยากาศเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
การทํางาน ทังนี สอดคล้ องกับงานวิจัยไทยเช่นกันทีพบว่าบรรยากาศเชิงจริ ยธรรมส่งผลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการทํางาน (อรอุมา เจริญสุข. 2553) ในขณะเดียวกัน การมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
ทําให้ บคุ คลเกิดความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของมากขึน จึงส่งผลให้ บคุ คลต้ องการทํางานในหน้ าทีของตนเองให้
ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา เมือได้
มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายมากเท่าใด ย่อมทําให้ ผ้ บู ริ หารเกิดความรู้สึกต้ องการปฏิบัติหน้ าทีตาม
กฎข้ อบังคับ และในบทบาทของความเป็ นอาจารย์ ใ ห้ ดี มี ความรั บ ผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ ง
สอดคล้ องกับงานวิ จัยเรื องความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการบริ หารการมีส่วนร่ วมของผู้บ ริ หาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ ว (สุดา บุญเถือน.
2549) พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริ หารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05) ดังนัน ยิงผู้บริหารมีการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม
และการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายมาก ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อ

216

สังคมด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายมาก ซึงความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ และกฎหมายเป็ นเงือนไข
เบืองต้ นขององค์การทีผู้บริหารสามารถซึมซับแนวทางและมีสว่ นร่วมได้
อย่างไรก็ดี ผลการวิจัย พบว่า การรับ รู้ บรรยากาศเชิง จริ ยธรรม และการมีส่วนร่วมในการ
กํ าหนดนโยบาย มีอิท ธิ พลทางลบต่อพฤติก รรมการทํ างานตามแนวคิด CSR ของผู้บ ริ ห ารด้ า น
จริ ย ธรรม และการให้ แก่ สั ง คม ทั งนี อาจวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า สภาพการทํ า งานของบุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นสภาพแวดล้ อมที มีแนวโน้ มของบรรยากาศเชิงจริ ยธรรม เพือให้ บุคลากรใน
สถาบัน อุดมศึก ษาได้ ตระหนัก ในจรรยาบรรณวิช าชี พครู โดยจรรยาบรรณวิช าชี พครู ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย เป็ นสิงทีคอยกํากับการปฏิบัติงาน ให้ อาจารย์มหาวิทยาลัยมีจิตวิญญาณตระหนักใน
หน้ าทีของความเป็ นครู โดยให้ ความสําคัญต่อการทุ่มเทเพือการทําหน้ าทีของครูมาก และลดบทบาท
ของตนเองในการทํางานเพือตนเองและเพือองค์กรลดลง ดังนัน ยิงผู้บริ หารมีการรับรู้ บรรยากาศเชิง
จริยธรรมมาก ย่อมเป็ นเงือนไขทีทําให้ ผ้ บู ริหารทุ่มเทการทํางานเพือสมาชิกในองค์การมากเท่านันด้ วย
และยิงใส่ใจต่อสมาชิกนอกองค์การน้ อยลง เมือเป้าหมายของความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม และการ
ให้ แก่สงั คม เป็ นกลุม่ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทีมากไปกว่าสมาชิกในองค์การ โดยเฉพาะความรับผิดชอบ
ด้ านการให้ แก่สงั คมถูกมุง่ ความสําคัญไปทีสมาชิกนอกองค์การมากกว่าความรับผิดชอบด้ านอืนๆ การ
รับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรมจึงมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้ านจริ ย ธรรม และการให้ แก่สังคม นอกจากนี ยิ งผู้บ ริ ห ารมีส่วนร่ วมในการกํ าหนดนโยบายมาก
เพียงใด นโยบายเหล่านันล้ วนเป็ นเรืองทีเกียวข้ องกับกฎระเบียบภายในองค์การเป็ นสําคัญ จึงทําให้
โอกาสทีผู้บริหารจะพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมทีนอกเหนือจากกฎระเบียบและนโยบายของ
องค์การกลายเป็ นเรืองไกลตัวจึงไม่ได้ ให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรม และการให้ แก่
สังคมเท่าทีควร ยิงผู้บริหารมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายมากขึน ก็ยิงมีพฤติกรรมการทํางานด้ วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริยธรรม และการให้ แก่สงั คมน้ อยลง
การวิเคราะห์ อทิ ธิพลข้ ามระดับ จากการศึกษาพบว่า ไม่มีตวั แปรใดในระดับผู้บริ หารทีมี
อิทธิพลข้ ามระดับต่อตัวแปรในระดับผู้ปฏิบตั ิงานเลย ทังนี อาจวิเคราะห์ได้ วา่ ในบริบทการทํางานของ
อาจารย์ มหาวิท ยาลัย เป็ นบริ บ ทที มี เ งื อนไขแตกต่า งจากองค์ก รธุร กิ จ อื นอย่ างชัดเจน อาจารย์
มหาวิทยาลัยมีอิสระ และเสรี ภาพทางวิช าการเป็ นกรอบในการปฏิบัติงานตามภาระหน้ าที ดังนัน
พฤติก รรมการทํ างานของผู้บ ริ ห าร โดยเฉพาะผู้บ ริ ห ารในระดับ หัวหน้ าภาควิช าจึงมีบ ทบาทและ
อิท ธิ พลแตกต่างจากผู้บังคับ บัญ ชาในองค์ก ารประเภทอืน การดํารงตําแหน่งหัวหน้ าภาควิช าใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาจากคุณวุฒิของบุคลากรทีสําเร็จการศึกษามาตรงกับสาขาวิชาของ
หน่ วยงานเป็ นสําคัญ เพื อให้ เ ข้ าเกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา ดังนัน หัวหน้ าภาควิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนมากเป็ นผู้ทีเพิงเริมทํางานไม่นานในองค์การ มีอายุการทํางานไม่มาก
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และการดํารงตําแหน่งหัวหน้ าภาควิชาในหลายองค์การยังเป็ นเพียงการผลัดกันดํารงตําแหน่งเป็ นวาระ
ไป ดังข้ อมูลพืนฐานของกลุ่มตัวอย่างทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริ หารมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน
มากทีสุด คือ ร้ อยละ 59.6 ซึงกลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 57.7 มีอายุงานไม่ถึง 10 ปี หัวหน้ าภาควิชาจึงเป็ น
ผู้บงั คับบัญชาทีมีภาระงานมากกว่าอํานาจหรืออิทธิพลต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา ซึงส่งผลให้ พฤติกรรมการ
ทํางานของผู้บริหารในระดับหัวหน้ าภาควิชาจึงไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้ปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
ข้ อเสนอแนะในทางทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ CSR แสดงให้ เห็นพัฒนาการทางแนวคิด CSR ทีมีมาอย่าง
ยาวนานนับตังแต่มีการศึกษาเรืองของสังคมหลังการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม การศึกษาครังนีได้ กล่าวถึง
ทฤษฎีเกียวกับ CSR ตามแนวคิดของเมอเล่ (Melé. 2008) ซึงแบ่งทฤษฎีออกเป็ น 4 กลุม่ คือ
1) ทฤษฎีคณ
ุ ค่าของผู้ถือหุ้น มีรากฐานมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก
2) ทฤษฎีการดําเนินธุรกิจเพือสังคม มีพืนฐานมาจากแนวคิดทางสังคมวิทยา
3) ทฤษฎีผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย มีพืนฐานมาจากแนวคิดทางจริยธรรม
4) ทฤษฎีองค์กรธุรกิจในฐานะพลเมือง มีพืนฐานมาจากแนวคิดทางการเมือง
พัฒนาการทางทฤษฎีดงั กล่าวได้ แสดงให้ เห็นถึงความเกียวข้ องของสาขาวิชาต่างๆ อย่างน้ อย
4 สาขาวิชา คือ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา จริยศาสตร์ และรัฐศาสตร์ (รวมทังสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึง
ตัวแบบทางกฎหมายถูกพิจารณาเป็ นส่วนหนึงของการจัดระเบียบทางสังคมตามแนวคิดทางสังคม
วิทยา) อย่างไรก็ดี ในปัจจุบนั แนวคิดทฤษฎีเกียวกับ CSR กลับถูกพูดถึง และศึกษาวิจยั ในเพียง
ขอบเขตของศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจเป็ นหลัก ซึงขาดการพัฒนาแนวคิดทฤษฎี และการบูรณาการ
องค์ความรู้เกียวกับ CSR อย่างองค์รวม ดังนัน จากแนวคิดได้ แสดงให้ เห็นถึงความจําเป็ นทีต้ องบูรณา
การแนวคิดทฤษฎีนีจากมุมมองของศาสตร์สาขาต่างๆ ร่วมกัน เพือให้ การนําแนวคิด CSR ไปใช้ เกิด
ประโยชน์แก่สงั คมอย่างแท้ จริงต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
ในงานวิจยั นี มุง่ เน้ นการสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และความสัมพันธ์พหุระดับของพฤติกรรมการทํางาน
ภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทําให้ งานวิจยั ครังนี
ไม่มีโอกาสได้ ศกึ ษาเปรียบเทียบข้ อมูลทีสําคัญและน่าสนใจหลายประการ ซึงเป็ นประเด็นทีควรศึกษา
ในการวิจยั ครังต่อไป เช่น การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมของบุคลากรระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบตั ิงาน การเปรียบเทียบตัวแปรอิสระจําแนกตาม
สังกัดของบุคลากร หรือจําแนกตามอายุการทํางาน เป็ นต้น
ในการศึกษาส่วนที 1 เป็ นการพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยในงานวิจยั นีผู้วิจยั ใช้ กรอบแนวคิด
CSR ของแคร์โรล ซึงเกิดขึนจากการทบทวนงานวิจยั และการตรวจเอกสารทีเกียวข้ อง ทังนี เป็ นที
น่าสนใจว่าหากการพัฒนาแบบวัดถูกพัฒนาขึนจากวิธีการวิจยั แบบฐานราก (Grounded Theory) ก็
อาจจะได้ นิยามและแบบวัดทีสะท้ อนพฤติกรรมการทํางานในบริบทของสังคมไทยมากขึน
นอกจากนี ในการวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ทําให้ ตวั แปรอิสระทังในระดับ
ผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบตั ิงานถูกคัดเลือกตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการเลือกตัด
ข้ อทีมีคา่ อํานาจจําแนกติดลบ และข้ อทีมีคา่ อํานาจจําแนกน้ อยทีสุดไปเรือยๆ จนตัวแปรมีคา่
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่งผลให้ คา่ เฉลียคะแนนของตัวแปรต่างๆ ไม่ได้
สะท้ อนองค์ประกอบของตัวแปรในแต่ละด้ าน เช่น ตัวแปรภาวะผู้นําการเปลียนแปลง โครงสร้ าง
คําถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ 2) การสร้ างแรงบันดาลใจ 3) การ
กระตุ้นทางปั ญญา 4) การคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล เมือมีการคัดเลือกตัวแปรทีมีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ส่งผลให้ ตวั แปรด้ านการมีอิทธิพลอย่างมีอดุ มการณ์เหลือเพียง 2 ข้ อ ด้ านการสร้ างแรง
บันดาลใจเหลือ 11 ข้ อ ด้ านการกระตุ้นทางปัญญาเหลือ 9 ข้ อ และด้ านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจก
บุคคลเหลือ 6 ข้ อ ค่าเฉลียของคะแนนภาวะผู้นําการเปลียนแปลงจึงมุง่ เน้ นไปทีด้ านการสร้ างแรง
บันดาลใจ และการกระตุ้นทางปัญญาเป็ นหลัก ในกรณีเดียวกัน ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์
โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ความดี 2) ความเก่ง 3) ความสุข เมือมีการคัดเลือกตัว
แปรทีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ส่งผลให้ ตวั แปรด้ านความดีเหลือเพียง 4 ข้ อ ด้ านความเก่ง และ
ด้ านความสุขเหลือด้ านละ 9 ข้ อ ค่าเฉลียของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์จึงมุง่ เน้ นไปทีด้ านความ
เก่ง และความสุขเป็ นหลัก ในขณะที ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรม โครงสร้ างคําถามแบ่ง
ออกเป็ น 5 ส่วน คือ 1) ด้ านความเอืออาทรต่อบุคคล 2) ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ด้ าน
กฎระเบียบข้ อบังคับ 4) ด้ านการยึดมันผลประโยชน์ขององค์การ 5) ด้ านจริยธรรมอิสระของบุคคล เมือ
มีการคัดเลือกตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ส่งผลให้ ตวั แปรด้ านจริยธรรมอิสระของบุคคล
ถูกตัดทุกข้ อ ค่าเฉลียของคะแนนการรับรู้บรรยากาศเชิงจริยธรรมจึงไม่สามารถอธิบายการรับรู้
บรรยากาศเชิงจริยธรรมด้ านจริยธรรมอิสระของบุคคลของผู้บริหารได้ เลย เช่นเดียวกับ ตัวแปรการรับรู้
การสนับสนุนทางสังคม โครงสร้ างคําถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) การสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ 2)
การสนับสนุนทางด้ านสติปัญญา 3) การสนับสนุนทางด้ านทรัพยากร เมือมีการคัดเลือกตัวแปรทีมี
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ส่งผลให้ ตวั แปรด้ านการสนับสนุนทางด้ านอารมณ์ถกู ตัดทุกข้ อ ค่าเฉลีย
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ของคะแนนการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจึงไม่สามารถสะท้ อนการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมด้ าน
อารมณ์ของผุ้ปฏิบตั ิงานได้ เลย ดังนัน ในการวิจยั ครังต่อไปจึงน่าสนใจทีจะทําการตรวจสอบอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระเหล่านีทีมีตอ่ ตัวแปรตามว่าอิทธิพลจะเปลียนแปลงไปหรือไม่อย่างไร เมือตัวแปร
สะท้ อนองค์ประกอบครบทุกด้ านตามแนวคิด
ข้ อเสนอแนะในทางปฏิบัติ
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีแสดงให้ เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรืองทีทุกองค์การ
ควรตระหนักในฐานะทีเป็ นหน่วยของสังคม เช่นเดียวกับองค์การด้ านการศึกษา องค์การด้ าน
การศึกษาจําเป็ นต้ องสนใจการวางนโยบายทีสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสมาชิกทังระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงาน จากผลการศึกษาจะเห็นได้ วา่ ผู้ปฏิบตั ิงานใน
สถาบันอุดมศึกษามีระดับความรู้ความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์ ในระดับมาก แต่ระดับพฤติกรรมการ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมกลับอยูใ่ นระดับปานกลาง ทังทีผู้ปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นผู้ทีมีภาระหน้ าทีทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมอยู่แล้ ว จึงอาจมองข้ ามการ
ปฏิบตั ิงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมในบริ บทขององค์การไป องค์การจึงควรกําหนดนโยบาย
ส่งเสริมอย่างชัดเจน ทังความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการให้ แก่สงั คม ซึงควร
คํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างรอบด้ าน โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกระดับในองค์การ
และนิสิตนักศึกษา องค์การควรกําหนดนโยบายเกียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของผู้ปฏิบตั ิงาน
อย่างยุติธรรม ให้ พนักงานรู้สกึ ถึงความมันคงในชีวิต เพือจะได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเต็มความสามารถ
รวมถึงองค์การควรกําหนดนโยบายเกียวกับการเรียนการสอนทีนิสิตนักศึกษาจะได้ รับประโยชน์สงู สุด
ยิงไปกว่านัน สถาบันอุดมศึกษาควรวางตนเป็ นผู้นําทางสังคมในการผลักดันให้ องค์การต่างๆ ตระหนัก
ในความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
นอกจากนี การวิเ คราะห์ อิท ธิ พลข้ ามระดับ จากการศึก ษาพบว่า ไม่มีตัวแปรใดในระดับ
ผู้บริ หารทีมีอิทธิพลข้ ามระดับ ต่อตัวแปรในระดับผู้ป ฏิบัติงานเลย สะท้ อนให้ เห็น ว่า ในบริ บทการ
ทํางานของอาจารย์ มหาวิทยาลัย เป็ นบริ บทที มีเงื อนไขแตกต่างจากองค์ก รธุ รกิจ อืนอย่างชัดเจน
อาจารย์มหาวิทยาลัยมีอิสระ และเสรี ภาพทางวิชาการเป็ นกรอบในการปฏิบัติงานตามภาระหน้ าที
ดังนัน พฤติกรรมการทํางานของผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับหัวหน้ าภาควิชาจึงมีบทบาทและ
อิท ธิ พลแตกต่างจากผู้บังคับ บัญ ชาในองค์ก ารประเภทอืน การดํารงตําแหน่ งหัวหน้ าภาควิช าใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาจากคุณวุฒิของบุคลากรทีสําเร็จการศึกษามาตรงกับสาขาวิชาของ
หน่ ว ยงานเป็ นสํ า คัญ เพื อให้ เข้ าเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา หั ว หน้ าภาควิ ช าใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนมากเป็ นผู้ทีเพิงเริมทํางานไม่นานในองค์การ มีอายุการทํางานไม่มาก
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และการดํารงตําแหน่งหัวหน้ าภาควิชาในหลายองค์การยังเป็ นเพียงการผลัดกันดํารงตําแหน่งเป็ นวาระ
ไป ดังข้ อมูลพืนฐานของกลุ่มตัวอย่างทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริ หารมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน
มากทีสุด คือ ร้ อยละ 59.6 ซึงกลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 57.7 มีอายุงานไม่ถึง 10 ปี หัวหน้ าภาควิชาจึงเป็ น
ผู้บังคับบัญ ชาที มีภาระงานมากกว่า การมี อํานาจหรื ออิท ธิ พลต่อผู้ใ ต้ บังคับ บัญ ชา ดังนัน บริ บ ท
ดังกล่าวนีสามารถเป็ นจุดแข็งของการพัฒนาอาจารย์ประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึงอาจารย์
ผู้ปฏิบตั ิงานแต่ละคนมีความเป็ นปั จเจกชนสูง หากองค์การส่งเสริ มเสรี ภาพทางวิชาการให้ อาจารย์
ประจํามีอิสระในการทํางาน ได้ ใช้ เสรีภาพทางวิชาการในการผลิตผลงานทางวิชาการ ได้ ใช้ เวลาเพือ
พัฒนางานทางด้ านวิชาการและงานวิจยั ให้ มาก ย่อมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา องค์การ และสังคม
ได้ อย่างดี ในขณะที องค์การควรส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหารในระดับหัวหน้ าภาควิชามีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายมากขึน และสร้ างบรรยากาศเชิงจริยธรรมในองค์การให้ มากขึน ซึงผลการวิจัยสะท้ อนให้ เห็น
ว่า ยิงผู้บริหารมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายมาก และรับรู้บรรยากาศเชิงจริ ยธรรมมาก ก็ยิงทําให้
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจและกฎหมายมาก ซึงเป็ นความรับผิดชอบด้ านทีองค์การจะ
ได้ รับ ประโยชน์ โ ดยตรง ไม่ว่า จะเป็ นการดูแลทรัพ ยากรขององค์ ก าร การดูแ ลค่า ตอบแทนของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน หรือการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี การส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหาร
ในระดับ หัวหน้ าภาควิช ามีส่วนร่ วมในการกํ าหนดนโยบาย และสร้ างบรรยากาศเชิ งจริ ย ธรรมใน
องค์การนี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจะต้ องมุง่ เน้ นบรรยากาศทางด้ านการทําประโยชน์เพือสังคม
ภายนอก และความเชือมโยงกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมากยิงขึนด้ วย เนืองจาก ผลการวิจัยสะท้ อน
ให้ เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และการรับรู้บรรยากาศเชิงจริ ยธรรมของผู้บริ หาร มี
อิทธิพลทางลบต่อความรับผิดชอบด้ านจริ ยธรรมและการให้ แก่สงั คม ซึงอาจเกิดขึนจากบรรยากาศ
ขององค์การทีมุง่ เน้ นภารกิจภายในองค์การเป็ นหลัก แต่ยงั ไม่ได้ เชือมโยงความสัมพันธ์ขององค์การกับ
ชุมชนภายนอก การส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ป ฏิบัติงานได้ ทํางานเพือชุมชนโดยรอบจึงน่าจะเป็ น
บรรยากาศทีส่งเสริมการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างรอบด้ านมากขึน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย

2

สําหรับอาจารย์ ผู้บริหาร

(สําหรับพนักงานสัมภาษณ์)

แบบสอบถาม
การทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
แบบสอบถามชุดนี จัดทําขึนเพือศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ซึงเป็ นส่วนหนึงของการทําปริ ญญานิพนธ์ของนางสาว
กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล หลักสูตรปรัชาญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ (เน้ นวิจยั )
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แบบสอบถามชุดนี สําหรับอาจารย์ผ้ บู ริ หาร (หัวหน้ าภาควิชาหรื อเทียบเท่า) ประกอบด้ วย
ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบ
ส่วนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ แก่
1. ความคิดเห็นต่อการบริ หารงาน ตอนที 1
4. บรรยากาศในทีทํางาน
2. ความคิดเห็นต่อการบริ หารงาน ตอนที 2
5. การกําหนดนโยบาย
3. ความคิดเห็นต่อการบริ หารงาน ตอนที 3
6. ความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับผู้บริหาร

คําชีแจง : กรุ ณาทําเครืองหมาย  ในข้ อทีตรงกับความเป็ นจริงของท่ าน
ส่ วนที 1 ข้ อมลทั
ู วไปของผ้ ูตอบ
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหน่งทาง
วิชาการ
5. สถานภาพสมรส
6. ประสบการณ์ใน
การทํางาน
7. คณะทีสังกัด
สถาบัน

1) หญิง
……………. ปี
1) ปริญญาตรี
1) อาจารย์
1) โสด
1) ไม่เกิน 3 ปี

2) ชาย
2) ปริญญาโท
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3) ปริญญาเอก
3) รองศาสตราจารย์

4) ศาสตราจารย์

2) สมรส
2) 3 - 5 ปี

3) หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
3) 6 - 10 ปี

4) เป็ นหม้ าย
4) 10 ปี ขึนไป

………………………………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................................

3

ส่ วนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคม
1. ความคิดเห็นต่ อการบริหารงาน ตอนที 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9*
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ท่านประพฤติตวั เป็ นแบบอย่างทีดีสําหรับผู้ใต้ บงั คับบัญชา
การกระทําของท่านทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเคารพนับถือ
ท่านทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเห็นว่าความไว้ วางใจซึงกันและกันสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้
ท่านทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเกิดความภาคภูมใิ จเมือได้ ร่วมงานกับท่าน
ท่านถ่ายทอดอุดมคติในการทํางานให้ กับผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ท่านทํางานโดยใช้ เหตุผลมากกว่าการใช้ อารมณ์
ท่านสงบสติอารมณ์ได้ ในสถานการณ์วิกฤติ
ท่านตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลทีจะตามมาในด้ านศีลธรรมและจริยธรรม
ท่านใช้ อํานาจเพือผลประโยชน์ส่วนตน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชายอมรับในความเฉลียวฉลาดในการทํางานของท่าน
ท่านแสดงให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเห็นว่าท่านมีความเชือมันในตนเอง
ท่านแสดงให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเห็นถึงความแน่วแน่ในอุดมการณ์การทํางานของท่าน
ท่านจูงใจให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน
ท่านทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชารู้สึกสนุกกับการทํางาน
ท่านพูดถึงเป้าหมายในการทํางานด้ วยความกระตือรือร้ น
ท่านให้ กําลังใจแก่ผ้ รู ่วมงาน
ท่านมีมมุ มองต่อปั ญหาในแง่บวก
ท่านพูดถึงเป้าหมายในอนาคตทีเกียวข้ องกับการทํางานให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทราบอย่างชัดเจน
ท่านกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาตระหนักถึงการอุทิศตนต่อเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน
ท่านแสดงความเชือมันว่าภาควิชา/สาขาวิชาจะดําเนินงานได้ ตามเป้าหมาย
ท่านแสดงให้ เห็นถึงความตังใจอย่างแน่วแน่ทีจะทํางานให้ สําเร็จตามทีกําหนด
ท่านกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามองข้ ามผลประโยชน์ส่วนตนเพือภารกิจขององค์การ
ท่านกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชารู้สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า
ท่านสามารถจัดการปั ญหาทีภาควิชา/สาขาวิชาเผชิญอยู่ได้
ท่านกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านสนับสนุนให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาคิดแก้ ปัญหาทีเคยเกิดขึนมาแล้ วด้ วยวิธีการใหม่ๆ
ท่านส่งเสริมให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาโดยใช้ เหตุผลมากกว่าการคิดเอาเอง
ท่านริเริมวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงานของภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านให้ ความสําคัญกับการตังคําถามเพือนําไปสู่การร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ท่านหามุมมองใหม่ในการแก้ ปัญหา
ท่านสนใจปรับปรุงวิธีการทํางานแบบเก่าๆ ให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึน
ท่านตังรับปั ญหาทีเคยเกิดขึนในการทํางานด้ วยวิธีการใหม่

บางครั ง

บ่ อยครั ง

เป็ นประจํา

ข้ อความ

นานครั ง

ข้ อ

ไม่ เคยเลย

ระดับพฤติกรรม

1

2

3

4

5

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ท่านสนับสนุนให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ แสดงความคิดริเริมใหม่ๆ
ท่านให้ กําลังใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาในการคิดหาทางแก้ ปัญหาโดยวิธีใหม่
ท่านส่งเสริมให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ แสดงความคิดเห็นในการทํางาน
ท่านไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ท่านดูแลเอาใจใส่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาแต่ละคน
ท่านทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชารู้สึกว่าเขามีคณ
ุ ค่า
ท่านรับฟั งเรืองของผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความตังใจ
ท่านให้ เวลาในการแนะนําการทํางานแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเป็ นรายบุคคล
ท่านให้ คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าของผู้ใต้ บงั คับบัญชาเป็ นรายบุคคล
ท่านส่งเสริมให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีการพัฒนาตนเอง
ท่านทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาสนใจการพัฒนาจุดเด่นของตนเอง
ท่านสนับสนุนให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาแต่ละคนได้ เรียนรู้สิงใหม่ๆ ตามความสนใจของเขา
ท่านสนับสนุนให้ เกิดบรรยากาศการเรียนรู้เพือพัฒนาตนเองแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
ท่านแนะนําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาวิเคราะห์ความต้ องการของผู้อืน
ท่านพยายามให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเรียนรู้และเข้ าใจผู้อืนมากขึนกว่าเดิม
ท่านปฏิบตั ิต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

บางครั ง

บ่ อยครั ง

เป็ นประจํา

ข้ อความ

นานครั ง

ข้ อ

ไม่ เคยเลย

ระดับพฤติกรรม

1

2

3

4

5

2. ความคิดเห็นต่ อการบริหารงาน ตอนที 2

1
2
3
4
5*
6
7
8
9
10
11
12
13
14*
15
16
17
18*
19
20

งานทีท่านทํามีความสําคัญสําหรับท่านมาก
ท่านรู้สึกว่ากิจกรรมต่างๆ ในการทํางานเป็ นสิงทีมีคณ
ุ ค่าสําหรับตัวท่านเอง
ท่านเชือว่างานทีท่านทําเป็ นส่วนสําคัญขององค์การ
งานทีท่านทําอยู่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิมพูนประสบการณ์ของท่าน
ถ้ าเป็ นไปได้ ท่านอยากเปลียนไปทํางานทีมีคณ
ุ ค่ามากกว่านี
ท่านเชือมันในความสามารถด้ านการทํางานของตนเอง
ท่านคิดว่าตนเองมีความสามารถเหมาะสมกับงานทีทําอยู่
ท่านมันใจว่าท่านสามารถทํางานทีได้ รับมอบหมายให้ สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ท่านมันใจว่าท่านสามารถทํางานให้ สําเร็จภายในเวลาทีกําหนด
แม้ มีอปุ สรรคในการทํางาน ท่านก็สามารถทํางานทีท่านรับผิดชอบได้ สําเร็จ
ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเกียวกับงานทีท่านทํา
ท่านมีโอกาสสร้ างสรรค์ผลงานด้ วยวิธีการของท่านเอง
เมือเกิดปั ญหาในการทํางาน ท่านสามารถเลือกวิธีแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเอง
ท่านต้ องรอรับคําสังจากผู้บงั คับบัญชาอยู่ตลอดเวลา
ท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเพือริเริมวิธีการทํางานแบบใหม่ๆ
ท่านมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จขององค์การ
ท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในภาควิชา/สาขาวิชาของท่าน
ผลการปฏิบตั ิงานของท่านไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอืนๆ ในองค์การ
หากท่านหยุดงานกะทันหัน งานของคนอืนในภาควิชา/สาขาวิชาจะหยุดชะงักไปด้ วย
หากปราศจากท่านแล้ ว งานบางส่วนของภาควิชา/สาขาวิชาจะประสบปั ญหา

ไม่ แน่ ใจ

เห็นด้ วย

เห็นด้ วยอย่ างยิ ง

ข้ อความ

ไม่ เห็นด้ วย

ข้ อ

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ ง

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

3. ความคิดเห็นต่ อการบริหารงาน ตอนที 3

1
2*
3*
4
5*
6
7
8*
9
10*
11
12
13
14
15*
16
17*
18
19*
20
21
22
23
24*
25*
26
27*

ท่านสามารถรอคอยเพือให้ บรรลุเป้าหมายทีท่านต้ องการ
เมือถูกขัดใจ ท่านจะรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ท่านมีปฏิกิริยาโต้ ตอบรุนแรงต่อปั ญหาเพียงเล็กน้ อย
ท่านสังเกตได้ เมือคนใกล้ ชิดมีอารมณ์เปลียนแปลง
ท่านไม่สนใจความทุกข์ของผู้อืนทีท่านไม่ร้ ูจกั
ท่านยอมรับในการกระทําของผู้อืนทีแตกต่างจากสิงทีท่านคิด
ท่านเห็นคุณค่าในนําใจทีผู้อืนมีให้ ท่าน
ท่านยอมรับความผิดพลาดของผู้อืนได้ ยาก
ท่านยินดีทําประโยชน์เพือส่วนรวม
ท่านไม่ร้ ูว่าท่านมีทกั ษะความเชียวชาญในด้ านใด
แม้ เป็ นงานยาก ท่านก็มนใจว่
ั าท่านสามารถทําได้
เมือเริ มทําสิงใด ท่านมักจะมุง่ มันทํางานนันจนสําเร็จ
ท่านพยายามแก้ ปัญหาด้ วยหลักเหตุผลอย่างเป็ นขันตอน
ท่านสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานก่อนหลังได้ เสมอ
ท่านรู้สึกว่าการตัดสินแก้ ปัญหาเป็ นเรืองยาก
ท่านพยายามสร้ างสัมพันธภาพทีดีกับทุกคนในองค์การ
ท่านไม่กล้ าบอกความต้ องการของตนเองแก่ผ้ อู ืน
เมือไม่เห็นด้ วยกับผู้อืน ท่านสามารถแสดงเหตุผลเพือให้ ผ้ อู ืนยอมรับได้
ท่านรู้สึกว่าตนเองด้ อยกว่าผู้อืน
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด ท่านสามารถทําหน้ าทีของตนเองได้ ดี
ท่านเชือมันว่าสามารถทําทุกงานทีได้ รับมอบหมายได้ ดี
แม้ สถานการณ์จะเลวร้ าย ท่านก็มคี วามหวังว่าจะดีขึน
ท่านสามารถสร้ างบรรยากาศในการทํางานให้ เพือนร่วมงานสนุกสนานได้
ท่านรู้สึกไม่พอใจเมือผู้อืนได้ รับสิงทีดีกว่า
ท่านไม่ทราบว่ากิจกรรมแบบใดทีจะสร้ างความสุขให้ กับตัวท่านได้
เมือรู้สึกไม่สบายใจ ท่านสามารถหาวิธีผ่อนคลายได้
ท่านรู้สึกทุกข์ ร้ อนกับเรื องเล็กๆ น้ อยๆ ทีเกิดขึน

ไม่ แน่ ใจ

จริ ง

จริ งที สุด

ข้ อความ

ไม่ จริ ง

ข้ อ

ไม่ จริ งเลย

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

4. บรรยากาศในทีทํางาน

1
2
3
4
5
6
7
8*
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

องค์การดูแลเอาใจใส่อาจารย์ทกุ คนอย่างเท่าเทียมกัน
องค์การมีการพิทกั ษ์ สิทธิประประโยชน์ของบุคลากรในองค์การ
องค์การดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบุคลากรทุกคนในองค์การ
องค์การให้ การสนับสนุนอาจารย์ทกุ คนทีปฏิบตั ิงานตามหลักจริยธรรม
องค์การมีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิเพือป้องกันปั ญหาด้ านจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
องค์การมีกลไกส่งเสริมให้ อาจารย์ทกุ คนปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์
องค์การจัดประชุมให้ ความรู้เกียวกับกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่อาจารย์
องค์การไม่ค่อยสนใจเรืองจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัย
องค์การกําหนดกฎระเบียบต่างๆ โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมเป็ นสําคัญ
องค์การให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานภายใต้ กฎระเบียบต่างๆ มากกว่าสัมพันธภาพส่วนตัว
องค์การปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎ ข้ อบังคับ ในการประเมินผลงานของบุคลากร
สมาชิกในองค์การปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กฎ ข้ อบังคับ ตามทีได้ ประกาศ
สมาชิกในองค์การตังใจทํางานเพือเป้าหมายขององค์การ
สมาชิกในองค์การปฏิบตั ิหน้ าทีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าส่วนตน
องค์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ทีเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ
องค์การให้ ความสําคัญกับบุคลากรทีปฏิบตั ิงานเพือองค์การอย่างเต็มที
สมาชิกในองค์การปฏิบตั ิหน้ าทีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาเป็ นสําคัญ
สมาชิกในองค์การคํานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการโดยไม่ขดั ต่อหลักศาสนาและศีลธรรม
สมาชิกในองค์การไตร่ตรองถึงสิงทีควรทําและไม่ควรทําในสถานการณ์ต่างๆได้ อย่างเหมาะสม
สมาชิกในองค์การปฏิบตั ิหน้ าทีตามหลักจริยธรรมและธรรมเนียมปฏิบตั ิทีสังคมยอมรับ

ไม่ แน่ ใจ

จริ ง

จริ งที สุด

ข้ อความ

ไม่ จริ ง

ข้ อ

ไม่ จริ งเลย

ระดับความคิดเห็น
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5. การกําหนดนโยบาย
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บางครั ง

บ่ อยครั ง

เป็ นประจํา

ข้ อความ

นานครั ง

ข้ อ

ไม่ เคยเลย

ระดับพฤติกรรม
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ท่านมีบทบาทสําคัญต่อการตัดสินใจทีเกียวข้ องกับนโยบายการบริหารหลักสูตรของภาควิชา
ท่านมีส่วนร่วมในการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านกําหนดให้ มกี ารประชุมเพือวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ท่านมีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรเข้ ามาทํางานในภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านวางแผนการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ ายในภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านกําหนดแผนงบประมาณเพือความก้ าวหน้ าของบุคลากรทุกฝ่ ายในภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านเป็ นผู้กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านมีส่วนสําคัญในการพัฒนาความเข้ มแข็งของภาควิชา/สาขาวิชาให้ มากขึนกว่าในอดีต
ท่านริเริมให้ เกิดโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ ในภาควิชา/สาขาวิชา
ท่านประสานงานให้ ภาควิชา/สาขาวิชาจัดกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่ชมุ ชน
ท่านทําให้ ภาควิชา/สาขาวิชาเป็ นทีรู้จกั มากขึนในสังคมและชุมชนโดยรอบ
ท่านมีบทบาทสําคัญต่อการควบคุมดูแลงานธุรการของภาควิชา/สาขาวิชา

6. ความรับผิดชอบต่ อสังคมสําหรับผ้ ูบริหาร

1
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ท่านใช้ เวลาในการสอนและให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาอย่างเต็มที
ท่านไม่ใช้ ช่วงเวลาทํางานเพือทําธุระส่วนตัวอย่างอืน
ท่านพยายามให้ นกั ศึกษาส่งงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
ท่านเปิ ดแอร์ ในอุณหภูมิ 25 องศาในห้ องเรียนและห้ องทํางาน
ท่านปิ ดไฟ ปิ ดแอร์ ในห้ องเรียนและห้ องทํางาน หลังเลิกงาน
ท่านมีส่วนร่วมในการทํางานเพือลดปั ญหาความเหลือมลําทางสังคม
ท่านมีส่วนร่วมในการทํางานเพือให้ ชมุ ชนมีเศรษฐกิจทีดี
ท่านจัดโครงการ/กิจกรรมเกียวกับการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
ท่านส่งเสริมให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทํางานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลแทนงานเอกสาร
ท่านกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทํางานเพือลดปั ญหาความเหลือมลําในสังคม
ท่านกระตุ้นให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทํางานเพือให้ ชมุ ชนมีเศรษฐกิจทีดี
ท่านเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาในการบริการวิชาการเพือสังคม
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บ่ อยครั ง

เป็ นประจํา

ข้ อความ
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ไม่ เคยเลย

ระดับพฤติกรรม
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ท่านเสนอปรับค่าตอบแทนให้ บคุ ลากรให้ สอดคล้ องกับค่าครองชีพในปั จจุบนั
ท่านเสนอปรับค่าตอบแทนให้ บคุ ลากรโดยคํานึงถึงการดํารงชีวติ ได้ ในสภาพชีวิตความเป็ นอยู่ทีดี
ท่านดูแลครอบครัวของผู้ใต้ บงั คับบัญชาทีเดือดร้ อน
ท่านสอนตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา
ท่านไม่นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีผิดกฎหมายมาใช้ ในการทํางาน
ท่านส่งเสริมให้ อาจารย์และนักศึกษาอ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
ท่านทํางานวิจยั โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการอย่างถูกต้ อง
ท่านพยายามหรือมีส่วนร่วมในการแก้ ไขกฎหมายทีสร้ างความเหลือมลําทางสังคม
ท่านบริการวิชาการตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง
ท่านปฏิบตั ิงานใดๆ โดยไม่ไปเบียดบังเวลาของนักศึกษา
ท่านจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเป็ นพลเมืองไทยทีมีความรับผิดชอบ
ท่านปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
ท่านแก้ ปัญหาต่างๆ โดยคํานึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพ ศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน
ท่านส่งเสริมให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาเคารพสิทธิเสรีภาพ และศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ในการทํางาน
ท่านเสียภาษี ถกู ต้ อง ไม่หลบเลียงภาษี
ท่านปฎิบตั ิงานโดยยึดมันในสิงทีถูกต้ อง และความถูกต้ องตามกฎหมาย
ท่านปฏิบตั ิต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยให้ เกียรติสมฐานะอาจารย์
ท่านเคารพสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษา
ท่านปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสังคมแก่นกั ศึกษา
ท่านให้ ความสําคัญกับการสร้ างความรู้ค่คู ณ
ุ ธรรม
ท่านสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนแก่นกั ศึกษา
ท่านทํางานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาสังคม หรือการแก้ ปัญหาสังคม
ท่านทํางานวิจยั และการบริการทางวิชาการโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชน
ท่านเต็มใจเป็ นคณะทํางานหรือคณะกรรมการชุดต่างๆ แก่องค์การภายนอก
ท่านเต็มใจเป็ นคณะทํางานหรือคณะกรรมการในโครงการ/กิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม
ท่านจัดโครงการ/กิจกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ท่านปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการทํางานต่างๆ
ท่านไม่นิงเฉยต่อการละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ท่านปฏิบตั ิงานใดๆ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
ท่านสนับสนุนให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ท่านกําหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในแผนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ท่านใช้ มาตรฐานเดียวกันในการปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกคน
ท่านไม่ใช้ ความสนิทส่วนตัวในการพิจารณาความดีความชอบแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
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ท่านสอนนักศึกษาให้ เห็นความสําคัญของการเป็ นผู้ให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทน
ท่านสอนนักศึกษาด้ วยความจริงใจโดยไม่หวังอามิสสินจ้ าง
ท่านปรับวิธีการเรียนการสอนเพือเอือประโยชน์ต่อนักศึกษาทีด้ อยโอกาส
ท่านพยายามจัดหา/ประชาสัมพันธ์ ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษา
ท่านบริการวิชาการแก่สงั คมด้ วยความเต็มใจไม่ว่าจะได้ รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ท่านเต็มใจในการบริการความรู้แก่ผ้ อู ืนด้ วยท่าทีทีเป็ นมิตร
การปฏิบตั ิงานตามภารกิจของท่านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
ท่านให้ การสนับสนุนผู้ใต้ บงั คับบัญชาทํางานต่างๆ นอกเหนือจากงานประจําของตนเอง
ท่านยินดีช่วยเหลือผู้อืนเมือได้ รับการร้ องขอ
เมือมีโอกาส ท่านแสดงนําใจแก่คนรอบข้ าง
ท่านร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ในนามของหน่วยงาน
ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอืนๆ ในการสร้ างประโยชน์แก่สงั คม
ท่านปฏิบตั ิงานใดๆ โดยคํานึงถึงความต้ องการของคนรอบข้ าง
ท่านบริหารงานแบบยืดหยุ่น เห็นอกเห็นใจต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ท่านบริจาคเงินเพือช่วยเหลือครอบครัวของผู้ใต้ บงั คับบัญชา หากทราบว่าเขาเดือดร้ อน
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สําหรับอาจารย์ ประจํา

(สําหรับพนักงานสัมภาษณ์)

แบบสอบถาม
การทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
แบบสอบถามชุดนี จัดทําขึนเพือศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางานภายใต้ แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ซึงเป็ นส่วนหนึงของการทําปริ ญญานิพนธ์ของนางสาว
กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล หลักสูตรปรัชาญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ (เน้ นวิจยั )
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แบบสอบถามชุดนี สําหรับอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้ วย
ส่วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบ
ส่วนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ แก่
1. ความรู้ เกียวกับซีเอสอาร์
4. การสนับสนุนทางสังคม
2. บุคลิกภาพ
5. ความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับผู้ปฏิบตั ิงาน
3. ความยุติธรรมในทีทํางาน

ส่ วนที 1 ข้ อมลทั
ู วไปของผ้ ูตอบ
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหน่งทาง
วิชาการ
5. สถานภาพสมรส
6. ประสบการณ์ใน
การทํางาน
7. คณะทีสังกัด
สถาบัน

1) หญิง
……………. ปี
1) ปริญญาตรี
1) อาจารย์
1) โสด
1) ไม่เกิน 3 ปี

2) ชาย
2) ปริญญาโท
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3) ปริญญาเอก
3) รองศาสตราจารย์

4) ศาสตราจารย์

2) สมรส
2) 3 - 5 ปี

3) หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
3) 6 - 10 ปี

4) เป็ นหม้ าย
4) 10 ปี ขึนไป

………………………………………………………………………………………………………...
...............................................................................................................................................

คําชีแจง : กรุ ณาทําเครืองหมาย  ในข้ อทีตรงกับความเป็ นจริงของท่ าน
ส่ วนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับการทํางานด้ วยความรับผิดชอบต่ อสังคม
1. ความร้ ูความเข้ าใจเกียวกับซีเอสอาร์
การประเมิน
ข้ อ
1*
2

ข้ อความ

ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ย่อมาจาก Company Social Responsibility
การรองรับด้ วยมาตรฐาน ISO 26000 เป็ นมาตรฐานสากลว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การโดยเฉพาะ
3* ซีเอสอาร์ เป็ นประเด็นใหม่ทางธุรกิจทีเพิงเกิดขึนหลังทศวรรษ 2000
4* ซีเอสอาร์ เป็ นเรืองความใส่ใจต่อสังคมทีนอกเหนือการปฏิบตั ิหน้ าทีหลัก
5 ซีเอสอาร์ เป็ นเรืองทีเกียวข้ องกับทุกภารกิจในการดําเนินงาน
6* ซีเอสอาร์ เป็ นความรับผิดชอบในระดับบุคคล
7 ซีเอสอาร์ เป็ นเรืองทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจทุกประเภท
8* ซีเอสอาร์ เป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจทีถูกระบุในกฎหมายประเทศต่างๆ
9* ซีเอสอาร์ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การในด้ านสิงแวดล้ อม
10* ตามแนวคิดซีเอสอาร์ ผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียทีองค์การต้ องคํานึงถึงมากทีสุดคือชุมชนโดยรอบ
11 ตามแนวคิดซีเอสอาร์ “ความรับผิดชอบด้ านเศรษฐกิ จ ” คือ การให้ ความสําคัญเรื องการผลิตที
สร้ างกําไรสูงสุดแก่เจ้ าของและผู้ถือหุ้น การสร้ างผลกําไรสูงสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ อย่างสมําเสมอ
12 ตามแนวคิดซีเอสอาร์ “ความรับผิดชอบด้ านกฎหมาย” คือ การให้ ความสําคัญในเรืองการผลิต
ตามความคาดหวังของรัฐ และกฎหมาย การดําเนินธุรกิจภายใต้ กฎหมาย และกติกาทางสังคม
13 ตามแนวคิ ดซี เอสอาร์ “ความรั บผิด ชอบทางจริ ยธรรม” คือ การยึ ดมันในจริ ย ธรรมเหนือ การ
คํานึงถึงการการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
14 ตามแนวคิดซีเอสอาร์ “ความรับผิดชอบทางด้ านการให้ แก่สงั คม” คือ การเสียสละเพือส่วนร่วม
15* ตามแนวคิดซีเอสอาร์ การให้ แก่สงั คมถือเป็ นความรับผิดชอบลําดับแรกขององค์การ

ผิด
0

ถกู
1

2. บุคลิกภาพ

1
2
3
4
5
6
7*
8*
9*
10

บางครั ง

บ่ อยครั ง

เป็ นประจํา

ข้ อความ

นานครั ง

ข้ อ

ไม่ เคยเลย

ระดับพฤติกรรม

1

2

3

4

5

ท่านสามารถจัดการกับชีวติ ของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านทํางานทุกอย่างอย่างเป็ นระเบียบ มีขันตอน
ท่านมีเป้าหมายชัดเจนในการทํางานต่างๆ
ท่านรับผิดชอบหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
ท่านมีความพยายามในการทํางานเพือมุง่ ไปสู่เป้าหมายทีตังไว้
ท่านพยายามทํางานให้ สําเร็จ แม้ จะประสบปั ญหาต่างๆ ก็ตาม
ท่านทํางานไม่เสร็จทันเวลาทีกําหนด
ท่านชอบผลัดวันประกันพรุ่ง
ท่านชอบทํางานให้ สําเร็จโดยเร็ว โดยไม่ได้ มงุ่ หวังคุณภาพของงงาน
ท่านมีความระมัดระวังไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนลงมือทํางาน

3. ความยุตธิ รรมในทีทํางาน

1
2*
3
4
5*
6
7
8
9

ท่านได้ รับพิจารณาขึนเงินเดือนในครังทีผ่านมาใกล้ เคียงกับสิงทีท่านคิดว่าสมควรจะได้ รับ
เงินเดือนทีท่านได้ รับไม่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของท่าน
ท่านได้ รับค่าตอบแทนทียุติธรรมเมือเปรียบเทียบกับระดับการศึกษาของท่าน
ท่านได้ รับค่าตอบแทนทียุติธรรมเมือเปรียบเทียบกับประสบการณ์การทํางานของท่าน
ท่านได้ รับค่าตอบแทนทีไม่ยตุ ิธรรมเมือเปรียบเทียบกับเพือนร่วมงานทีมีผลการปฏิบตั ิงานเหมือน
ท่าน
ท่านได้ รับค่าตอบแทนทียุติธรรมเมือเปรียบเทียบกับความพยายามและการอุทิศตนทุ่มเทแก่งาน
กระบวนการตัดสินใจในการกําหนดผลตอบแทนภายในองค์การมีความยุติธรรม
อาจารย์ทกุ คนในองค์การได้ รับการพิจารณาความก้ าวหน้ าในการทํางานด้ วยเกณฑ์ทีเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
ท่านได้ รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริง ไม่บิดเบือน

ไม่ แน่ ใจ

เห็นด้ วย

เห็นด้ วยอย่ างยิ ง

ข้ อความ

ไม่ เห็นด้ วย

ข้ อ

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ ง

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

ไม่ แน่ ใจ

เห็นด้ วย

เห็นด้ วยอย่ างยิ ง

ข้ อความ

ไม่ เห็นด้ วย

ข้ อ

ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิง

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

10

ท่านมันใจในความโปร่งใสของกระบวนการกําหนดค่าตอบแทน และการปรับขึนเงินเดือนของ
องค์การ
11* ท่านไม่มีโอกาสได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับผลการปฏิบตั ิงานจากผู้บงั คับบัญชา
12 องค์การเปิ ดโอกาสให้ พนักงานร้ องเรียน เมือรู้สึกว่าการประเมินผลการปฏิบตั ิงานไม่ยตุ ิธรรม
13* หัวหน้ าภาควิชามักมีอคติต่อท่าน
14* เพือนร่วมงานมักมีอคติต่อท่าน
15 ท่านได้ รับการปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมาจากเพือนร่วมงาน
16 หัวหน้ าภาควิชามีข้อมูลทีถูกต้ องในการตัดสินใจเกียวกับงานของบุคลากรในภาควิชา/สาขาวิชา
17 หัวหน้ าภาควิชาเต็มใจทีจะรับฟั งการร้ องเรียนใดๆ จากทุกคนอย่างเท่าเทียม
18 หัวหน้ าภาควิชาให้ ข้อมูลย้ อนกลับเกียวกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในภาควิชา/สาขาวิชา

4. การสนับสนุนทางสังคม

1
2
3*
4
5
6
7
8
9
10
11*
12*
13

ท่านสามารถพูดคุยปั ญหากับผู้บงั คับบัญชาได้ อย่างสนิทสนมเป็ นกันเอง
ผู้บงั คับบัญชาเอาใจใส่ในเรืองความเป็ นอยู่ของท่าน
ผู้บงั คับบัญชาตําหนิการทํางานของท่านต่อหน้ าผู้อืน เมือท่านทํางานผิดพลาด
ผู้บงั คับบัญชาเปิ ดโอกาสให้ ท่านแก้ ตวั ใหม่ เมือท่านทํางานผิดพลาด
ท่านรู้สึกสบายใจทีได้ ทํางานร่วมกับเพือนร่วมงาน
เพือนร่วมงานแสดงความห่วงใย เมือท่านเจ็บป่ วยหรือได้ รับความเดือดร้ อน
เพือนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน
เพือนร่วมงานเต็มใจทีจะทํางานร่วมกับท่าน
ท่านได้ รับคําแนะนําทีดีในการทํางานจากผู้บงั คับบัญชา
ท่านได้ รับคําแนะนําทีดีจากผู้บงั คับบัญชาในการแก้ ปัญหาข้ อผิดพลาดในการทํางาน
ท่านมักไม่สามารถอภิปรายปั ญหาในการทํางานกับผู้บงั คับบัญชา
ผู้บงั คับบัญชามักไม่ชีแจงรายละเอียดของงานทีมอบหมาย
ท่านแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสารทีเกียวข้ องกับงานกับเพือนร่วมงาน

ไม่ แน่ ใจ

จริ ง

จริ งที สุด

ข้ อความ

ไม่ จริ ง

ข้ อ

ไม่ จริ งเลย

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

14
15
16*
17
18*
19
20
21
22
23
24

ไม่ แน่ ใจ

จริ ง

จริ งทีสุด

ข้ อความ

ไม่ จริ ง

ข้ อ

ไม่ จริ งเลย

ระดับความคิดเห็น

1

2

3

4

5

ท่านได้ รับการแลกเปลียนประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานจากเพือนร่วมงาน
เพือนร่วมงานแนะนําแหล่งความรู้ทีเป็ นประโยชน์ในการทํางานแก่ท่าน
ท่านไม่มีโอกาสระดมความคิดกับเพือนร่วมงานเพือแก้ ปัญหาในการทํางาน
ผู้บงั คับบัญชาจัดเตรียมอุปกรณ์ทีจําเป็ นสําหรับการทํางานให้ แก่ท่าน
ผู้บงั คับบัญชากําหนดระยะเวลาทํางานไม่เหมาะสมกับภาระงานทีมอบหมายให้ ท่านทํา
ผู้บงั คับบัญชาจัดคนมาแบ่งเบาภาระงานของท่านได้ อย่างเหมาะสม
ท่านได้ รับการสนับสนุนจากผู้บงั คับบัญชาในการพัฒนาตนเองเพือความก้ าวหน้ าในอนาคต
ท่านสามารถขอยืมอุปกรณ์ทีเกียวกับการทํางานจากเพือนร่วมงานได้
เพือนร่วมงานเต็มใจทีจะทํางานแทนท่านหากท่านเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทํางานได้
เมือท่านมีปัญหาด้ านการเงิน ท่านได้ รับความช่วยเหลือจากเพือนร่วมงาน
ท่านได้ รับความช่วยเหลือจากเพือนร่วมงานเมือต้ องการปรับเปลียนสภาพแวดล้ อมในการทํางาน

5. ความรับผิดชอบต่ อสังคมสําหรับผ้ ูปฏิบัตงิ าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ท่านใช้ เวลาในการสอนและให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาอย่างเต็มที
ท่านไม่ใช้ ช่วงเวลาทํางานเพือทําธุระส่วนตัวอย่างอืน
ท่านพยายามให้ นกั ศึกษาส่งงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
ท่านปิ ดไฟ ปิ ดแอร์ ในห้ องเรียนและห้ องทํางาน หลังเลิกงาน
ท่านใช้ กระดาษทังด้ านหน้ าและด้ านหลังแทนการใช้ กระดาษหน้ าเดียว
ท่านเลือกทีจะซ่อมแซมสิงของส่วนรวมมากกว่าการสังซือครุภณ
ั ฑ์ใหม่
ท่านช่วยรักษาทรัพยากรส่วนรวมของมหาวิทยาลัย
ท่านใช้ งบประมาณทังของส่วนตัวและของส่วนรวมอย่างประหยัด
ท่านมีเงินออมจากเงินเดือนประจําในแต่ละเดือน
ท่านเป็ นตัวอย่างทีดีแก่ผ้ อู ืนในการใช้ ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย
ท่านสอนตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา
ท่านตรงต่อเวลาทังการเข้ าสอนและการนัดหมายกับเพือนร่วมงาน
ท่านรับผิดชอบต่องานส่วนร่วมทีได้ รับมอบหมาย

บางครั ง

บ่ อยครั ง

เป็ นประจํา

ข้ อความ

นานครั ง

ข้ อ

ไม่ เคยเลย
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ท่านแสดงความเห็นทีถูกต้ อง รับฟั งผู้อืน และไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็ นทีตัง
ท่านไม่นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีผิดกฎหมายมาใช้ ในการทํางาน
ท่านทํางานวิจยั โดยอ้ างอิงข้ อมูลทางวิชาการอย่างถูกต้ อง
ท่านปฏิบตั ิต่อผู้อืนด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ท่านปฏิบตั ิตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ท่านปฎิบตั ิงานโดยยึดมันในสิงทีถูกต้ อง และความถูกต้ องตามกฎหมาย
ท่านเสียภาษี ถกู ต้ อง ไม่หลบเลียงภาษี
ท่านสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนแก่นกั ศึกษา
ท่านปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสังคมแก่นกั ศึกษา
ท่านให้ ความสําคัญกับการสร้ างความรู้ค่คู ณ
ุ ธรรม
ท่านทํางานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาสังคม หรือการแก้ ปัญหาสังคม
ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย
ท่านบริการวิชาการแก่ผ้ อู ืนด้ วยความจริงใจ ท่าทางสํารวม และเป็ นมิตร
ท่านปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพในการทํางานต่างๆ
ท่านปฏิบตั ิงานใดๆ โดยคํานึงถึงการประพฤติตนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
ท่านเป็ นแบบอย่างทีดีในเรืองของความกตัญ รู ้ ูคณ
ุ
ท่านแสดงความคิดเห็นในเรืองต่างๆ ด้ วยความเป็ นกลางมากกว่าการใช้ ความรู้สึกส่วนตัว
ท่านปฏิบตั ิงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก
ท่านสอนนักศึกษาได้ เห็นถึงความสําคัญของการให้ โดยไม่หวังสิงตอบแทน
ท่านสอนและให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษาด้ วยความจริงใจโดยไม่หวังอามิสสินจ้ าง
ท่านปฏิบตั ิงานใดๆ โดยคํานึงถึงความต้ องการของคนรอบข้ าง
ท่านยินดีช่วยเหลือเพือนร่วมงานเมือได้ รับการร้ องขอ
เมือมีโอกาส ท่านแสดงนําใจแก่คนรอบข้ าง
ท่านร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่างๆ
ท่านร่วมกิจกรรมทําบุญ การบริจาค โดยไม่สนใจว่าผู้อืนจะรู้หรือไม่
ท่านใช้ นํา ไฟฟ้า กระดาษชําระ และสาธารณสมบัติอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็ นสถานทีไหนก็ตาม
ท่านใส่ใจต่อการแยกขยะและทิงขยะให้ ถกู ที

บางครั ง

บ่ อยครั ง

เป็ นประจํา

ข้ อความ

นานครั ง

ข้ อ

ไม่ เคยเลย

ระดับพฤติกรรม

1

2

3

4

5

ภาคผนวก ข
รายชือผ้ ทู รงคุณวุฒทิ ีตรวจสอบเครืองมือวัด

ภาคผนวก ข
รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีตรวจสอบเครืองมือวัด

1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร สุปัญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคผนวก ค
ตัวอย่ างการจัดกลุ่มความหมายของข้ อความสําคัญ

ภาคผนวก ค
ตัวอย่างการจัดกลุม่ ความหมายของข้ อความสําคัญ
Significant Statement
ธุรกิจบัณฑิตย์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์
ปั จจุบนั เป็ นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ไม่มีตําแหน่งบริหารอะไร
40 ปี
44 ปี
บรรจุตงแต่
ั ปี พ.ศ. 2541
23 ปี มาแล้ ว
จบปริญญาเอกทีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรสหวิทยาการ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา
ผู้ทีมีสว่ นได้ สว่ นเสียทีใกล้ ตวั เรามากทีสุด คือ ผู้เรียน
ถัดมาเป็ นเรืองของผู้ปกครองทีมีความเป็ นห่วงใย
ลูกหลานของตนเองว่าอยู่ในทีเรียนทีดีหรือไม่
แน่นอนว่าจะต้ องมีนกั ศึกษา ผู้ปกครอง ญาติของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทํางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชน คือ นักเรียน นักศึกษา เพราะถือ
เป็ นลูกค้ า รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษาเป็ นอีกกลุม่
หนึงในฐานะทีเป็ นลูกค้ าเช่นเดียวกันทีจะช่วยบอกต่อ
และสร้ างภาพลักษณ์ทีดีให้ แก่องค์กร
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย คือ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดย
ส่วนตัวเห็นว่าอาจารย์ในระดับผู้บริหารจะเกียวข้ อง
กับชุมชนผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียมากกว่าในระดับ
ผู้ปฏิบตั ิงานหรือระดับล่าง

Theme
ข้ อมูลเบืองต้ น
ข้ อมูลเบืองต้ น
ข้ อมูลเบืองต้ น
ข้ อมูลเบืองต้ น
ข้ อมูลเบืองต้ น
ข้ อมูลเบืองต้ น

Subtheme
สังกัด
สถานภาพการทํางาน
อายุ
อายุงานอาจารย์
การศึกษาสูงสุด
การศึกษาสูงสุด

กลุม่ ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย

นักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครอง ญาติของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม

กลุม่ ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

Significant Statement
ประชาชน ชุมชน คนในชุมชน อย่างชุมชนทีอยู่
ใกล้ เคียงกับเรา (มหาวิทยาลัย) ก็เป็ นผู้ทีมีสว่ นได้
ส่วนเสียทีสําคัญ
ความรับผิดชอบในเรืองของนโยบาย หรือแนวคิด
ของมหาวิทยาลัยทีเน้ นเรืองคุณธรรม จริยธรรม และ
ความซือสัตย์ หากผู้บริหารให้ ความสําคัญกับเรืองนี
ก็จะส่งมาเป็ นนโยบายให้ ระดับผู้ปฏิบตั ิงานได้ทํา
และส่งไปถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ความรับผิดชอบภายในองค์กรของตนเอง ก่อนทีจะ
ขยายไปยังผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก
การจัดการ การคิดวางแผน สนับสนุนต่อโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ทีผู้ใต้บงั คับบัญชาทําโดยการวาง
ลําดับขันตอนให้ เขา และให้ เขานําไปปฏิบตั ิ ด้ วย
การส่งต่อเป็ นลําดับไป
ผู้บริหารต้ องเป็ นคนกระตุ้นเร้ า โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้ ผ้ใู ต้ บงั คับบัญชา ทังนักศึกษา ทีมงาน
ของเรา หรือคนทีมีสว่ นเกียวข้ องกับเรา มีโอกาสได้
ทําสิงดีงามบ้ าง
ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ ผ้ ใู ต้บงั คับบัญชามีโอกาส
ได้ ทําสิงทีมีประโยชน์ตอ่ สังคม
การกําหนดนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็ นภารกิจหลัก ซึงเป็ นตัวชีวัดประสิทธิภาพการ
ทํางาน
การมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานอืนๆ ในการสร้ าง
ประโยชน์แก่สงั คมด้ วย

Theme
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย

Subtheme
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
และสังคม

ความหมาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหาร
(ความรับผิดชอบต่อ
มหาวิทยาลัย)

ความหมาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหาร
(การสนับสนุนให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชามีโอกาส
ได้ ทําประโยชน์แก่สงั คม)

Significant Statement
Theme
ความรับผิดชอบต่อความเป็ นอยูท่ ีดีมีความสุขของ ความหมาย
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงานทีอยู่ในความดูแล
รวมถึงครอบครัวของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและผู้ร่วมงาน
เท่าทีจะทําได้
รับผิดชอบผู้ร่วมงาน พิจารณาการขึนเงินเดือนทีทํา
ให้ เขาเลียงตัวเองได้
ความหมาย
การเป็ นตัวอย่างทีดีเพือให้ ผ้ปู ฏิบตั ิงานเห็นเป็ น
แบบอย่าง
การทีเราทําตนให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม โดยไม่หวัง
สิงตอบแทน และในฐานะทีเราเป็ นคนๆหนึงในสังคม
เราก็จะต้ องทําตัวไม่ให้ เป็ นทีเดือดร้ อนต่อสังคม และ
ถ้ าเรามีมากพอ เราก็ต้องรู้จกั แบ่งปั น
การดูแลพัฒนาสังคมไปในทางทีดี ทําให้ คนรักกัน
เคารพในศักดิศรีของความเป็ นมนุษย์ระหว่างกัน มี
ความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อม ตอนนีสังคมกําลังมี
ปั ญหามากมาย ก็ต้องพยายามปรับปรุง แก้ ไข
พัฒนาสังคมให้ ดีขนึ
ควรมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมกับหน่วยงานอืนๆ
ในการสร้ างประโยชน์แก่สงั คมด้ วย
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กรได้ อย่าง
ความหมาย
ถูกต้ องและเหมาะสม
สิงใดทีเป็ นนโยบายลงมาในฐานะทีเราเป็ น
ผู้ปฏิบตั ิงาน เราก็ต้องทํา ต้ องรับผิดชอบ

Subtheme
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหาร
(ความรับผิดชอบความ
เป็ นอยู่ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา)
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหาร
(การเป็ นตัวอย่างทีดีแก่
ผู้ปฏิบตั ิงาน สร้ าง
ประโยชน์เพือสังคม)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
(การปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบขององค์กร)

Significant Statement
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฎิบตั ิงานประจํา ซึง
มากน้ อยย่อมต่างกันในแต่ละคน
ความรับผิดชอบตัวเราเองก่อนเป็ นหลัก แล้ วจึงปฏิบตั ิตอ่
ผู้คนรอบข้ าง อย่างเช่น คนในครอบครัว เพือนบ้ าน ส่วน
ทีทํางานก็รบั ผิดชอบต่อลูกศิษย์ ต่อเพือนร่วมงาน
การอบรมสังสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ให้ กบั
นักศึกษา การทําวิจยั ในประเด็นทีเกียวข้ องกับสังคม
ความต้ องการทีจะผลิตบัณฑิตทีนอกจากมีความรู้
ความสามารถ มีทกั ษะรอบด้านแล้ ว ยังต้ องมีเรืองของ
คุณธรรมจริยธรรมเป็ นเรืองหลักควบคูไ่ ปด้ วย
การทําความดีโดยไม่หวังสิงตอบแทน
การเป็ นคนดีของสังคม ไม่เป็ นภาระให้ แก่สงั คม
ผู้ปฏิบตั ิงานสามารถมีสว่ นร่วม และตระหนักในเรือง
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ มากกว่าผู้บริหาร โดยการ
รวมกลุม่ ของบุคลากรในการทําสิงต่างๆ เป็ นกลุม่ ทีได้ ไป
ลงมือทําจริง
สิงทีทําได้ ดีทีสุด คือ การปฏิบตั ิหน้ าทีของตนเองให้
เต็มที
การใช้ เวลาเพือปฏิบตั ิหน้ าทีอาจารย์ให้ เต็มทีคุ้มค่า
ผู้บริหารก็เป็ นอาจารย์คนหนึง จึงต้ องทุ่มเทเวลาเพือทํา
หน้ าทีของอาจารย์ให้ เต็มที
การปรับขึนเงินเดือนบุคลากรให้ สามารถดํารงอยู่ได้ ใน
สภาพชีวิตความเป็ นอยู่ทีดี กินดี มีสขุ
ดูแลสภาพเศรษฐกิจของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
สิงทีผู้บริหารระดับหัวหน้ าภาคทําได้ ก็คือพยายาม
บริหารงานทีมีคา่ ตอบแทนให้ แก่อาจารย์ในภาคอย่าง
ทัวถึงเท่าทีจะทําได้

Theme
ความหมาย

Subtheme
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
(การปฎิบตั ิงานประจําด้ วย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และคนรอบข้ าง)

ความหมาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
(การทําความดีโดยไม่หวัง
สิงตอบแทน)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจของผู้บริหาร
(การปฏิบตั ิหน้ าทีของตน
อย่างเต็มที)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจของผู้บริหาร
(ความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา)

Significant Statement
การประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยเท่าทีเราจะทําได้
การจัดโครงการเกียวกับสิงแวดล้ อมภายใน
มหาวิทยาลัย
การกําหนดนโยบายเปิ ดแอร์ในอุณหภูมิ 25 องศาใน
ห้ องเรียน และปิ ดทุกครังเมือสอนเสร็จ การกําหนด
นโยบายให้ นกั ศึกษาส่งงานในรูปของ Digital File
อาจารย์มหาวิทยาลัยอาจไม่ได้ เกียวข้ องกับความ
รับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจโดยตรง เพราะเราไม่มีพลังใน
การขับเคลือนขนาดนัน แต่สงที
ิ นักวิชาการจะทําได้ ก็คือ
การวิจยั ให้ ข้อเสนอแนะ เช่น นโยบายด้ านเศรษฐกิจควร
เป็ นอย่างไร จะลดความเหลือมลําทางสังคมอย่างไร
การทีเราทําให้ สงั คมมีเศรษฐกิจทีดี ผ่านการวิจยั การทํา
หน้ าทีของอาจารย์
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และไม่ให้ ผ้ ทู ีรู้กฎหมายมาเอา
เปรี ยบเรา เราจะทําอะไรต้ องยึดในสิงทีถูกต้ องและไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อืน
การกํ าหนดนโยบายเกี ยวกั บ ลิ ข สิ ท ธิ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไม่ให้ อาจารย์และเจ้ าหน้ าทีนําโปรแกรม
มาลงเครืองเองก่อนได้ รับอนุญาต เพือป้องกันโปรแกรม
ผิ ด กฎหมาย การให้ อาจารย์ แ นะนํ า และสอนให้
นักศึกษาคัดลอกเนือหางานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
ไม่ละเมิดลิชสิทธิผ้ อู ืน
ความพยายามหรือการมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขกฎหมายที
ยังมีความเหลื อมลํา ไม่ได้ ใ ห้ ห ลัก ประกัน ต่อคนที ด้ อ
โอกาส หรือการใช้ อํานาจอย่างไม่เป็ นธรรม
การปฏิบัติต่ออาจารย์ตามข้ อกฎหมาย และให้ เ กีย รติ
อาจารย์สมฐานะ

Theme
แนวคิดของ
แคร์โรล

Subtheme
ความรับผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจของผู้บริหาร
(การประหยัดพลังงานใน
หน่วยงาน)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจของผู้บริหาร
(ความช่วยเหลือเศรษฐกิจ
ของชุมชน)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
กฎหมายของผู้บริหาร
(การปฏิบตั ิตามกฎหมาย)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
กฎหมายของผู้บริหาร
(การปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของหน่วยงาน)

Significant Statement
การทําตนให้ เป็ นตัวอย่างทีดีแก่ลกู ศิษย์ ห้ ามสิงใดลูก
ศิษย์ อาจารย์ก็ไม่ทําสิงนัน

การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ถ้ าจะออกไปบริการวิชาการความรู้เรืองใด ต้ องตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์

Theme
แนวคิดของ
แคร์โรล

Subtheme
ความรับผิดชอบด้ าน
กฎหมายของผู้บริหาร

แนวคิดของ
แคร์โรล

(การเป็ นตัวอย่างทีดี)
ความรับผิดชอบด้ าน
จริยธรรมของผู้บริหาร
(การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ)

การสอดแทรกจริยธรรมในการทํางาน ซึงจริยธรรมไม่ใช่
เรืองทีแยกส่วนออกมา แต่ควรมีอยู่ในทุกเรือง
การมีความยุติธรรม และใช้ มาตรฐานเดียวกันในการ
ปกครองผู้ใต้บงั คับบัญชา รวมถึงการให้ รางวัลและการ
ลงโทษ
การสนับสนุนให้ รางวัลแก่อาจารย์ หรือบุคลากรทีมี
ความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม การกําหนดเป็ น
นโยบายเกียวกับการอบรมสังสอนนักศึกษาให้ เป็ นผู้มี
จริยธรรมโดยสอดแทรกกับเนือหาการเรียน
การสอนหรือบอกให้ นกั ศึกษาของเราได้เห็นถึง
ความสําคัญของการให้ โดยทีไม่หวังสิงตอบแทน
การออกแบบ หรือการสร้ างอาคารเรียน โดยคํานึงถึงคน
พิการในรูปแบบของ Universal Design การสนับสนุน
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาจํานวนมาก

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
จริยธรรมของผู้บริหาร
(การปกครองด้ วยความ
ยุติธรรม)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบในด้ านนีแบ่งออกเป็ น 2 ความหมาย
แนวคิดของ
คือ 1) จิตสาธารณะ หมายถึง การปฏิบตั ติ นโดยไม่
แคร์โรล
ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผู้อืน ไม่ละเมิดกฎหมาย และ
2) จิตอาสา หมายถึง การเอาแรงเอาสมองไปรับผิดชอบ
ต่อสังคม
การบริการความรู้แก่ผ้ อู ืน เช่น เวลาเราไปไหนมาไหน มี
คนถาม เราก็ให้ ความรู้แก่เขา

ความรับผิดชอบด้ านการ
ให้ แก่สงั คมของผู้บริหาร
(การมีจิตสาธารณะ และ
จิตอาสาแก่นกั ศึกษา และ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา)
ความรับผิดชอบด้ านการ
ให้ แก่สงั คมของผู้บริหาร
(การมีจิตสาธารณะ และ
จิตอาสาแก่สงั คม
ภายนอก)

Significant Statement
การทีเรามีทรัพยากรมาก หรือล้ นเกินความจําเป็ น ก็ควร
มาให้ แก่สงั คม การให้ เพือสังคมก็คือ การให้ ทีไม่วา่ จะเป็ น
เงินหรือสิงของ เมือให้ แล้ วจะเกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
โดยรวม เป็ นการให้ ด้วยความรักแก่เพือนมนุษย์หรือเพือน
ร่วมโลก
การบําเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การบริจาคสิงของให้ แก่
ผู้ประสบภัย หรือผู้ยากไร้ ในนามของสํานัก หรือ
หน่วยงาน
การเป็ นผู้ร้ จู กั อดออม รู้จกั ใช้ เงิน ไม่ใช้ เงินฟุ่ มเฟื อย
การใช้ จา่ ย การใช้ ชีวติ อย่างพอเพียง ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย ไม่
เบียดเบียน หรือพึงพาในสิงทีเกินกว่าความจําเป็ นของ
ตนเอง
ความประหยัด มัธยัตถ์ คือ รับผิดชอบการใช้
งบประมาณทังของส่วนตัวและของส่วนรวม นํามาใช้
อย่างประหยัด ในส่วนไหนทีซ่อมแซมและดูแลได้ ก็
ช่วยกันดูแลและซ่อมแซม ไม่สรุ ุ่ยสุร่าย ช่วยกันรักษา
สิงของและทรัพยากรส่วนรวมทีเป็ นของมหาวิทยาลัย
เพือจะได้ ใช้ ด้วยกันนานๆ
การลดงานเอกสารในรูปของกระดาษ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น E-mail หรือ ไฟล์งาน แทนงานกระดาษ
เพือเป็ นการประหยัดทรัพยากร
การทํางานอย่างเต็มทีโดยไม่คิดถึงเรืองของความคุ้มทุน
หรือความคุ้มเหนือย
การปฏิบตั ิตามนโยบายสถาบัน การไม่นําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีผิดกฎหมายมาใช้
การทีเราเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยไม่บิดเบือนใน
สิงทีเป็ นกฎหมาย ปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง รักษาระเบียบ
และกฎกติกาทีสังคมมีอยู่

Theme
แนวคิดของ
แคร์โรล

Subtheme
ความรับผิดชอบด้ านการ
ให้ แก่สงั คมของผู้บริหาร
(การมีจิตสาธารณะ และ
จิตอาสาแก่สงั คม
ภายนอก)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงาน
(การใช้ งบประมาณอย่าง
ประหยัด)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
เศรษฐกิจของผู้ปฏิบตั ิงาน
(การบริหารจัดการงาน
อย่างคุ้มค่า)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
กฎหมายของผู้ปฏิบตั ิงาน
(การปฏิบตั ิตามกฎกติกา
ของสังคม และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย)

Significant Statement
ความซือสัตย์ตอ่ ตนเองไม่วา่ เราจะไปเอาข้ อมูลอะไรของ
คนอืนมา เราก็ต้องให้ เครดิตเขาด้ วย เพราะเราไปเอา
ความคิดเขามา ความรับผิดชอบในเรืองลิขสิทธิตา่ งๆ
การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อนื สิงทีสําคัญคือความซือสัตย์
ต่อตนเองและสังคม
การปฏิบตั ิตนให้ อยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบของ
สังคม และให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายของประเทศ
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้อืนด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
การปฏิบตั ิงานตามภารกิจทีได้ รับมอบหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยคํานึงถึงจริยธรรมเป็ นหลัก
ความซือสัตย์ทงต่
ั อตนเองและองค์กร ซือสัตย์ตอ่ หน้ าทีที
รับผิดชอบ เช่น การทํางานให้ เต็มทีในเวลางาน ไม่เอา
เวลางานไปทําอย่างอืน ทําให้ องค์กรอยู่ได้ และพัฒนา
ต่อไปได้ การทํากิจกรรมเพือส่งเสริมด้ านคุณธรรม
จริยธรรม
การปฏิบตั ิตวั เป็ นแม่พิมพ์ของชาติ เป็ นแบบอย่างและ
เป็ นครูทีดี
การปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องทังต่อตนเอง ต่อผู้อืน และต่อ
สังคม การคิดดี ทําดี พูดดี การมีวินยั ในการปฏิบตั ิตวั ทัง
ต่อตนเอง และต่อผู้อืน การรู้บญ
ุ คุณ การกตัญ ู เป็ น
ต้ น
การปฏิบตั ิตนเป็ นครูทีดี เป็ นตัวอย่างทีดีของลูกศิษย์ ใน
บางเรืองก็อาจรวมไปถึงเพือนร่วมงานด้ วย หากเรา
ตระหนักและทําในสิงทีดีสิงทีถูกต้ อง ย่อมส่งผลดีตอ่
สังคมรอบข้ างไปด้ วย

Theme
แนวคิดของ
แคร์โรล

Subtheme
ความรับผิดชอบด้ าน
กฎหมายของผู้ปฏิบตั ิงาน
(การปฏิบตั ิตามกฎกติกา
ของสังคม และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
จริยธรรมของผู้ปฏิบตั ิงาน
(การปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ)

แนวคิดของ
แคร์โรล

ความรับผิดชอบด้ าน
จริยธรรมของผู้ปฏิบตั ิงาน
(การเป็ นแบบอย่างทีดี)

Significant Statement
Theme
การตระหนักว่าถ้ าเราเป็ นผู้ให้ ทีดี เราก็ย่อมได้ รับสิงทีดี แนวคิดของ
ตอบแทน การสอนลูกศิษย์ด้วยความจริงใจ ความตังใจที แคร์โรล
จะให้ ความรัก และความรู้ลกู ศิษย์

การรณรงค์เรืองการประหยัดไฟ การทิงขยะอย่างถูกต้ อง แนวคิดของ
แคร์โรล
การช่วยกันลดมลพิษต่างๆ เป็ นต้ น
การทีเป็ นผู้ให้ โดยไม่หวังทีจะได้ รับการตอบแทนคืนมา
คือ การช่วยทีเราช่วยเหลือผู้อืนแล้ ว เรารู้สกึ ว่าเรามี
ความสุขทีได้ ทําเช่นนัน เช่น การบริจาคสิงทีเรามีมาก
เกินกว่าความจําเป็ นแก่ผ้ อู ืน

Subtheme
ความรับผิดชอบด้ านการ
ให้ แก่สงั คมของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
(ความตังใจให้ ความรู้แก่ลกู
ศิษย์)
ความรับผิดชอบด้ านการ
ให้ แก่สงั คมของ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
(การบําเพ็ญประโยชน์
สาธารณะ)

หมายเหตุ: ตัวอย่างการจัดกลุม่ ความหมายของข้ อความสําคัญนีมาจากการสัมภาษณ์บางส่วนเท่านัน

ประวัติย่อผ้ ูวิจัย

ประวัติย่อผ้ ูวิจัย
ชือ ชือสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเกิด
สถานทีอยู่ปัจจุบนั

นางสาวกังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล
30 กันยายน 2522
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
บ้ านเลขที 7/198 ถนนศรีนครินทร์ ตําบลบางเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
ตําแหน่งหน้ าทีการงานปั จจุบนั อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานทีทํางานปัจจุบนั
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547
สังคมวิทยามหาบัณฑิต
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553
นิติศาสตรบัณฑิต
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2556
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
พ.ศ. 2558
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

