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งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มงานทีเก็บ
ข้อมูลจากข้าราชการแต่ละคนภายในกลุ่มงาน 2) เพือศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัว
แปรแปรระดับบุคคล ตัวแปรระดับกลุ่มงาน และตัวแปรเชิง ผล ได้แก่ ผลการปฏิบตั ิง าน โดยมี
พฤติกรรมการทํางานเชิง รุกเป็ น ตัวแปรคันกลาง กลุ่มตัวอย่า งคือ ข้าราชการทีปฏิบตั ิง านด้า น
นโยบายและแผน ทีได้จากการสุ่มแบบ หลายขันตอน จํานวน 534 คน จาก 107 กลุ่มงาน โดยมีสมาชิก
เฉลียในกลุ่มงาน 5 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึงค่าความเชือมันในการวัด ตัวแปรแฝงใน
การวิจยั มีค่าอยูร่ ะหว่าง .67 ถึง .96 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปร
ระดับกลุ่มใช้การตรวจสอบจากค่าสถิตทิ เกี
ี ยวข้องกับเทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ ได้แก่ ค่า rwgj Index
และค่าสหสัมพันธ์ภายในชันของตัวแปร (Intra class correlation; ICC) ตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียวและพหุระดับ และทดสอบแบบจําลอง
พหุระดับโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น พหุระดับ (Multilevel structural equation
modeling) ด้วยวิธกี ารประมาณค่าแบบ MLR (Maximum likelihood with robust statistics)
ผลการวิจยั พบว่าคะแนนของตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา และแบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ทีข้าราชการเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีความสอดคล้องกันและมีคุณภาพการ
วัดเหมาะสมทีจะนํามาสร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้ สําหรับผลการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับ
ในระดับบุคคล พบว่า พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากบุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน และพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุกเองก็มอี ทิ ธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการปฏิบตั งิ าน สําหรับอิทธิพลข้าม
ระดับ พบว่าพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ได้รบั อิท ธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ จาก
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา ผลการศึกษาพบอีกว่า ตัวแปรบุคลิกภาพเชิง รุก
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ การสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชามีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตติ ่อผลการปฏิบตั งิ านโดยผ่านทางพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
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The objectives of this research are to 1) examine the level of the analysis of the
variables collected from individuals in their groups; 2) to examine the structural relationship
model of individual-level variables, group-level variables, work performance and the function
of proactive work behavior as a mediator. After using multi-stage sampling, the sample of
the research consisted of five hundred and thirty four individuals from a hundred and seven
work groups, with a cluster size of five. The data were collected using four questionnaires
and were considered for content validity by academic experts. The construct reliabilities of
the questionnaire were between .67 and .96. The rwgj Index and Intraclass Correlation
Coefficient (ICC) were used to test the levels of analysis regarding the variables collected
by individuals in their groups, while multilevel confirmatory factor analysis (MCFA) was used
to testing the construct validity of the variables. Multilevel structural equation modeling
(MSEM) with maximum likelihood with robust statistics (MLR) estimation was used to test
the multilevel structural model.
The research found that the support of supervisors and proactive role models had
enough agreement of the scores within groups to be aggregated to group level variables
and for further use in the multilevel structural model. Furthermore, the results of testing the
multilevel structural model for the individual-level effect indicated that a proactive personality,
result oriented, and attitudes towards proactive work had a significantly direct effect on
proactive work behavior. Moreover, proactive work behavior had significantly direct effects
on work performance. For the cross level direct effects, the results indicated that the
proactive role models the idea of a cross-level direct effect on proactive work behavior. In
addition, the findings showed that a proactive personality, results oriented, attitudes towards
proactive work, achievement, the support of supervisors and proactive role models had
an indirect effect on work performance through proactive work behavior.
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บทที 1
บทนํ า
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ท่ามกลางความเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการเมือง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเศรษฐกิจก้าวสู่ยคุ ทีเน้นความรู้เป็นฐาน (Knowledge Based
Economy) องค์การต่างๆ ต้องปรับให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึน เพือให้สามารถดํารงอยู่ได้
และคงไว้ซงศั
ึ กยภาพในการแข่งขัน โดยที สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
(2553) ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในราชการพลเรือน ทีมีเป้ าหมาย
สูงสุดเพือให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ
ต่อภารกิจ ของรัฐ และตอบสนองต่อ ความต้อ งการของประชาชน ตามนัยแห่ง รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 ส่วนราชการ
ต่างๆ จึงได้มกี ารปรับเปลียนรูปแบบการทํางานเพือให้สอดคล้องกับกระแสของความเปลียนแปลงใน
ป ัจจุบนั มากขึน โดยส่งเสริมให้ขา้ ราชการปรับเปลียนวิธคี ดิ และวิธกี ารทํางาน โดยแสวงหาวิธกี าร
บริหารจัดการสมัยใหม่ทเน้
ี นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก องค์การทีมีบุคลากรทีพร้อมต่อการ
เปลียนแปลงตลอดเวลามีการปรับเปลียนพฤติกรรมการทํางานจากรูปแบบเดิมทีมีลกั ษณะตังรับ
(Reactive) ซึงเน้นการทํางานตามทีได้รบั มอบหมาย หรือสถานการณ์บงั คับให้สนองตอบ ไม่ใส่ใจต่อ
การวางแผนการทํางาน และไม่สนใจทีจะคิดถึงป ัญหาทีจะเกิดขึนไว้ก่อน มาเป็นพฤติกรรมการ
ทํางานรูปแบบใหม่ทเรี
ี ยกว่าพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive Work Behavior) เพือให้มผี ล
การปฏิบตั งิ านเพิมขึน (Crant. 2000; Thompson. 2005)
สํานักงาน ก.พ. (2555) ได้กาํ หนดให้การทํางานเชิงรุก เป็นสมรรถนะทีจําเป็น เพือให้ขา้ ราชการ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีคุณภาพ โดยทีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive Work Behavior) คือการ
ทํางานอย่างเป็ น ระบบ แสวงหาความรู้ท ีเกียวข้อง แล้วใช้ความรู้นันคาดการณ์ ไ ปถึง ผลลัพธ์ท ี
ต้องการ วางแผนเพือป้ องกันป ัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ทต้ี องการ และลงมือทําตามแผนนัน มีการ
กระทําทีเป็นกระบวนการของการคาดการณ์ วางแผน และลงมือกระทําให้มีผลกระทบต่อสิงทีจะ
เกิดขึนในอนาคต (Grant; & Ashford. 2008) มุ่งมันให้งานประสบความสําเร็จ และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ
ในการเพิมมูลค่างาน (Job Value) ให้เกิดขึนตลอดเวลา (อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธ์. 2548) การเล็งเห็นถึง
ป ัญหาหรือโอกาส พร้อมทังลงมือจัดการกับป ัญหานันๆ หรือใช้โอกาสทีเกิดขึนให้เกิดประโยชน์ต่อ
งาน ด้วยวิธกี ารทีสร้างสรรค์และแปลกใหม่ (สํานักงาน ก.พ. 2553) จากคํานิยามข้างต้นจะเห็นว่า
การทํางานเชิงรุก หรือ “Proactiveness” เป็นเรืองทีมี 2 มิติ นันคือ มิตทิ เกี
ี ยวกับป ัญหา (Problem)
วิกฤติหรือภัยคุกคาม (Threat) และมิตทิ เกี
ี ยวกับโอกาส (Opportunity) ในแง่ของป ัญหา การทํางาน
เชิงรุกคือการแก้ป ัญหาทีเกิดขึนได้อย่า งรวดเร็ว หรือการกระทําต่างๆ ทีสามารถป้ องกันป ัญหาที
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อาจจะเกิดขึนในอนาคตได้ล่วงหน้าส่วนในแง่ของโอกาส การทํางานเชิงรุกคือการใช้ประโยชน์จาก
โอกาสทีเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว หรือการเล็งเห็นโอกาสทีจะเกิดขึนในอนาคต แล้วเตรียมการต่างๆ
ไว้ล่วงหน้า เพือให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวได้ในทันที พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกจึง
มีความสําคัญช่วยให้องค์การสามารถเล็งเห็นถึงวิกฤติและโอกาส และเตรียมการเรืองต่างๆ ไว้รบั มือ
ได้ล่วงหน้า ซึงจะช่วยลดทอนความเสียหายหรือฉกฉวยประโยชน์ทจะเกิ
ี ดจากสถานการณ์ความ
เปลียนแปลงดังกล่าวได้ จะเห็นได้จากผลการศึกษาในอดีตทีพบว่าพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกจะ
นําไปสู่ผลทางบวกทังต่อบุคคลและองค์การ เช่น ความสําเร็จในสายอาชีพ (Crant. 2000; Seibert;
Kraimer; & Crant. 2001) เจตคติในงาน ความรูส้ กึ ในการควบคุมตน และความชัดเจนในบทบาทการทํางาน
(Crant. 2000) และรวมไปถึงผลการปฏิบตั งิ าน (Crant. 2000; Thompson. 2005 ) จากผลดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
นอกเหนือจากแนวทางทีสํานักงาน ก.พ. ใช้เพือเพิมประสิทธิภาพภาครัฐแล้ว สํานักงาน
ก.พ.ร. ก็ได้นําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครืองมือผลักดันให้การพัฒนา
ระบบราชการมีประสิทธิภาพและยังยืน โดยดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ส่วนราชการต่างๆ
นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืนฐานไปใช้เป็นการพัฒนาองค์กรตังแต่ปี พ.ศ.
2552 และเพือเป็นการยกระดับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือง จึงได้กําหนดให้มกี ารตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืนฐาน (Certified FL) แก่ส่วนราชการทีดําเนินการพัฒนา
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครบ 6 หมวด และในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้ส่วนราชการทีปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนืองสมัครขอรับ “รางวัล
คุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ” โดยมีห ลายหน่ ว ยงานทีได้ร บั รางวัล ดัง กล่ า ว เช่ น กรม
สรรพสามิต กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ กรมชลประทาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ (สํานักงาน
ก.พ.ร. 2556; 2557; 2558; 2559) หน่วยงานทีได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเหล่านี
จึงเป็นหน่วยงานทีสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ในภาวะการณ์ ททุี กหน่ วยงานต่างให้ความสําคัญ กับการพัฒนาคุณภาพในการบริห าร
จัดการองค์การเพือให้เป็นองค์การทีมีคุณภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซึงมี
อํานาจหน้าทีเกียวกับการสงวน อนุ รกั ษ์ และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การจัดการ
การใช้ประโยชน์อย่างยังยืน ทีจะดําเนินการให้ทรัพยากรธรรมชาติทหลากหลายของประเทศได้
ี
อยู่คู่
กับสัง คมไทยตลอดไป รวมทังประชาชนได้ มีก ารดํารงชีวติ อยู่อย่างมีความสุ ขภายใต้คุณ ภาพ
สิงแวดล้อมทีดี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม. 2545) เป็นอีกหน่วยงานหนึงทีได้นํา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้ โดยผลการประเมินการปฏิบตั ริ าชการตามคํา
รับรองการปฏิบตั ริ าชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ในปีพ.ศ. 2559 มีคะแนน
โดยรวม 3.67 คะแนน และมีคะแนน 3.54 เมือพิจารณาในส่วนของประสิทธิภาพ (สํานักงาน ก.พ.ร.
2559) ซึงถือว่าเป็นคะแนนทีอยูใ่ นระดับทีค่อนข้างดี หากเทียบกับมาตรฐานหน่วยงานทัวไป แต่กย็ งั
ไม่ดพี อหากเทียบกับหน่ วยงานทีได้รบั “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เช่น กรมธนารักษ์
กรมสรรพสามิตร หรือ กระทรวงพลังงาน ดังนันเพือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
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มีผลการปฏิบตั งิ านทีดีสามารถได้รบั “รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” การปรับเปลียนวิธกี าร
ทํางานโดยเน้ น “พฤติกรรมการทํางานเชิง รุก ” จึง เป็ น สิงทีสําคัญ ในสถานการณ์ ของโลกมีการ
เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรจําเป็นต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงทังด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แต่สงที
ิ ต้องคํานึงคือจะทําอย่างไรให้บุคลากรภาครัฐ มี
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้ จึงเป็นทีมาของการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของ
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในครังนี และเนืองจากส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีภารกิจ หน้ าทีทีแตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้
บุคลากรภายในหน่ วยงานนันๆ ย่อมมีความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญ และปฏิบตั ิงานใน
หน้าทีทีแตกต่างกันไป จึงเลือกศึกษาในข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน เนืองจากใน
ทุกหน่วยงาน มีผทู้ ปฏิ
ี บตั งิ านด้านนโยบายและแผน เหมือนๆ กัน ทําให้กลุ่มประชากรทีนํามาใช้ใน
การศึกษามีลกั ษณะร่วมกัน ประกอบกับงานด้านนโยบายและแผนเป็นกลุ่มงานทีมีความสําคัญ ที
เป็ น หน่ ว ยงานทีกําหนดแผนการปฏิบตั ิง าน และทิศทางหรือเป้ าหมายในการดําเนิน การ ของ
องค์การทีจะต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้ความสําคัญ
กับการบูรณาการ และประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่ วยงานอืนๆ ซึงการดําเนินการ
ดังกล่าวให้บรรลุผลได้นนั พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีมีการคาดการณ์ถึงป ัญหาทีอาจจะเกิดขึน
และสามารถแก้ป ัญหาทีเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว หรือกระทําการต่างๆ ทีสามารถป้ องกันป ัญหาที
อาจจะเกิดขึนในอนาคตได้ล่วงหน้า รวมทังการเล็งเห็นโอกาสทีจะเกิดขึนในอนาคต แล้วเตรียมการ
ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพือให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวได้ในทันที ด้วยการดําเนินการ
ดังกล่าวจึงมีส่วนสําคัญในการช่วยส่งเสริมให้การปฏิบตั ใิ นด้านนโยบายและแผนขององค์การต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากสํานักงบประมาณ ในฐานะหน่ วยงานกลางระดับชาติทเป็
ี น
กลไกหลักของรัฐ บาลในการจัดการงบประมาณของชาติเพือให้เกิดการขับเคลือนตามทิศทาง
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้กาํ หนดนโยบายด้านการปฏิบตั งิ านและให้บริการแก่
ส่วนราชการและหน่ วยงาน โดยกําหนดให้มีพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก โดยให้ความสําคัญกับ
การบูร ณาการและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่ วยงานในการจัดการงบประมาณ
ตลอดวงจรงบประมาณ ตังแต่การวางแผน การบริหาร จนถึงการติดตามและประเมินผล (สํานักงบประมาณ.
2555; 2559)
แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้รบั ความสนใจจากนักศึกษาและนักวิจยั มา
อย่างต่อเนือง ทังนีเป็นเพราะพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกส่งผลทางบวกทังต่อตัวบุคคล และองค์การ
(Ashford; & Cummings. 1985; Covey. 1989 ; Bateman;& Crant.1993; 2000) โดยการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกมีพฒ
ั นาการมาเป็นลําดับ โดยในช่วงต้นศึกษาเกียวกับกระบวนการทาง
สังคม เช่น การศึกษาวิธกี ารทีพนักงานคิดริเริมและใช้ในการมีอทิ ธิพลกับบุคคลอืนและกลุ่มในที
ทํางาน (Kipnis; et al.1980) และการศึกษาเกียวกับการหาข้อมูลย้อนกลับของพนักงานเกียวกับการ
ปฏิบตั งิ านของตนเอง (Ashford; & Cummings.1985) โดยช่วงของพัฒนาการทีสําคัญของการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ซึงเป็นพืนฐานของแนวคิดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในการศึกษาครังนี
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คือแนวคิดเรืองความริเริมของบุคคล (Personal Initiative) และการนํ าความคิดเชิง รุกไปปฏิบตั ิ
(Taking Charge) โดยแนวคิดความริเริมของบุคคล (Frese; et al.1996;1997) ซึงเฟรซและคนอืนๆ
ได้เสนอขึนโดยให้คาํ นิยามว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมทีบุคคลทํางานโดยมีความริเริมจากตนเอง
และทําเกินกว่าทีระบุไว้ในงานอย่างเป็นทางการมีลกั ษณะทีสําคัญ 5 อย่าง ได้แก่ 1) เป็นพฤติกรรม
ทีสอดคล้องกับภารกิจ ขององค์การ 2) ทําพฤติกรรมโดยมองทีผลระยะยาว 3) มีการปรับตัวไป
สู่เป้ าหมาย 4) มีความเพีย รพยายามเมือเผชิญ อุ ปสรรค และ 5) มีค วามริเ ริมจากตนเองและ
คาดการณ์ไปข้างหน้า ต่อมา มอริสนั และเฟ็ลส์ (Morrison; & Phelps.1999) ได้เสนอแนวคิดการนํา
ความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ (Taking Charge) โดยให้ความหมายว่าเป็นความพยายามของบุคคลใน
การเปลียนแปลงกระบวนการทํางานเพือให้งานบรรลุผลสําเร็จ ซึงต่อมามีผใู้ ช้แนวคิดทังสองมาใช้ใน
การศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก เช่น แครนท์ (Crant. 2000) ได้นําความริเริมของ
บุคคล และการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ มาใช้ในการศึกษาเรืองพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกโดย
กําหนดให้เป็นตัวแปรความแตกต่างระหว่างบุคคลในโมเดลสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
และอธิบายพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในแง่ของบุคลิกภาพเชิงรุกโดยใช้ทฤษฎีลกั ษณะนิสยั เป็น
พืนฐานในการอธิบาย โดยแบ่งพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกทัวไป และพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเฉพาะสภาพแวดล้อมทําหน้าทีเป็นตัวแปรคันกลาง
ทีส่งความสัมพันธ์ต่อไปสู่ตวั แปรผล (Crant. 1993; 2000; Seibert. 1999) ต่อมา พาร์คเกอร์ และ
คนอืนๆ (Parker; Williams; & Turner. 2006) ได้ศกึ ษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก โดยทํา
การทดสอบโมเดลซึงได้ทําการทดสอบโมเดล บุคลิกภาพ และสภาพแวดล้อมในการทํางานทีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก ได้จําแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้แก่การนํ าความคิด ไปปฏิบตั ิเชิงรุก และการแก้ป ัญหาเชิงรุก และใน
การศึกษาของแกรนท์ และแอชฟอร์ด (Grant; & Ashford. 2008) ได้ขยายกรอบการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทังในส่วนของป ัจจัยสถานการณ์ และป ัจจัยเฉพาะส่วนบุคคลที ทําให้เกิด
พฤติกรรมเชิงรุก และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ทําให้การศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกให้กว้างขึน โดย เสนอว่าพฤติกรรมเชิงรุกเป็นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ของสถานการณ์ท ี
เป็นสาเหตุ กับบุคลิกภาพผ่านตัวแปรคันกลาง ต่างๆ ต่อมาในการศึกษาของ แกรนด์ และคนอืนๆ
(Grant. Parker; Collins. 2009) ได้เพิมองค์ประกอบพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็น 3 องค์ประกอบ
โดยได้นํา เอาการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ ไปเป็น หนึงในองค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุก ร่วมกับ การมีสทิ ธิมีเสียง และการนําเสนอความคิด และในการศึกษาของ พาร์คเกอร์ และคอนลิน
(Parker; & Collins. 2010) ได้กาํ หนดองค์ประกอบพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก เป็น 4 องค์ประกอบ
คือ การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ การมีสทิ ธิมีเสียง นวัตกรรมในตัวบุคคล และการป้ องกันป ัญหา
ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของแทรวิส (Travis. 2011) ทีขยายฐานการศึกษาพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุกไปสู่หน่วยงานภาคราชการ จะเห็นว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีศึกษาจะ
แตกต่างกันไป แต่แนวคิดหลักล้วนมาจากแนวคิดของความริเริมของบุคคล (Personal Initiative)
และการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ (Taking Charge)
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การศึกษาป ัจจัย เชิง สาเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกครังนี ใช้ทฤษฎีทาง
ป ัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986) ซึงมีความเชือว่า พฤติกรรม
ของคนนัน ไม่ได้เกิดขึนและเปลียนแปลงไป เนืองจากตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม แต่เพียงอย่างเดียว
แต่จะต้องมีตวั แปรด้านลักษณะของบุคคล ร่วมด้วยในลักษณะทีกําหนดซึงกันและกัน (Reciprocal
Determinism) กับตัวแปรทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม (สมโภชน์ เอียมสุภาษิต. 2550) จึง
เป็นทีมา ของกรอบในการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในครังนี ประกอบด้วย ตัวแปร
ด้านลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมร่วมกับแบบจําลองเชิงสาเหตุและผลของ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของ แครนท์ (Crant. 2000) ทีแสดงบทบาทของพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุกในฐานะของตัวแปรคันกลาง โดยระบุตวั แปรเชิงสาเหตุทงในด้
ั านลักษณะส่วนบุคคล และด้าน
สภาพแวดล้อม รวมถึงผลลัพธ์อนั เกิดจากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก มากําหนดเป็นกรอบในการศึกษา
โดยกําหนดให้ตวั แปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิและเจตคติ
ต่อการทํางานเชิงรุก และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา
การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชาและ ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน และตัวแปรเชิงผลคือ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยมีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก เป็ นตัวแปรคันกลาง โดยกําหนดองค์ประกอบของ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของการศึกษาในครังนีเป็น 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ พาร์คเกอร์ และ
คอลลิน (Parker; & Collins. 2010) ได้แก่ การมีนวัตกรรมส่วนบุคคล การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
การมีสทิ ธิมีเสียง และการป้ องกันป ัญหา โดยทีการป้ องกันป ัญหาจะเป็นการป้ องกันป ัญหาทีคาดว่าจะ
เกิดขึนในอนาคต รวมทังเตรียมการเพือแก้ไขป ัญหาทีจะเกิดขึน ในส่วนของการมีนวัตกรรมส่วน
บุคคลจะเป็นการคิดริเริม ในสิงใหม่ทสอดคล้
ี
องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ การมี
สิทธิมเี สียง จะเป็นการนําเสนอแนวคิดใหม่ๆ ให้องค์การได้ทราบและเพือนําไปปฏิบตั ิ และการนํา
ความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั คิ อื การนําแนวคิดใหม่ๆ ไปปฏิบตั เิ พือปรับปรุงรูปแบบและวิธกี ารทํางานซึง
มีเป้ าหมายคือความสําเร็จขององค์การ
การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึนในภาคราชการ สายการบังคับบัญชา
ส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างของข้อมูลให้มลี กั ษณะสอดแทรกลดหลันกัน (Hierarchical Nested Data)
เนืองจากข้อมูลระดับล่างได้ร บั อิท ธิพลจากระดับทีสูง ขึนไป โดยข้อมูลแบ่งออกเป็ นระดับต่างๆ
ประกอบด้วยข้อมูลในระดับบุคคลซึงเป็น ตัวแปรทีเกียวข้องกับข้าราชการทีเป็น ผู้ใ ต้บงั คับบัญชา
ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก ความต้องการประสบความสําเร็จ และเจตคติการทํางานเชิงรุก กับข้อมูล
ระดับกลุ่มซึงเป็นตัวแปรทีเกียวข้องกับข้าราชการทีเป็นผู้บงั คับบัญชา และกลุ่มงาน ได้แก่ แบบอย่าง
การทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และ ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
เนืองจากตัวแปรทัง 3 สะท้อนคุณลักษณะของกลุ่มทีเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ (Interactions) ต่อกัน
ของสมาชิกภายในกลุ่ม นําไปสู่การรับรู้ประสบการณ์ เจตคติ คุณค่า ค่านิยม การรู้คดิ และพฤติกรรม
ต่างๆ ทีคล้ายคลึงกันร่วมกัน (ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์. 2558; อ้างอิงจาก Klein; & Kozlowski. 2000)
การปฏิสมั พัน ธ์ร่วมกันระหว่างผู้ใต้บงั คับบัญ ชากับผู้บงั คับบัญชา ส่งผลให้ขอ้ มูลไม่เป็นอิสระกัน
ข้อมูลในระดับล่างได้รบั อิทธิพลมาจากข้อมูลในระดับทีสูงกว่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบดังเดิมทีนํา
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ตัวแปรทีอยูใ่ นระดับต่างๆ กันมาวิเคราะห์ในระดับเดียวกันนัน ไม่เหมาะสมและถือว่าละเลยโครงสร้าง
หรือธรรมชาติของระดับข้อมูล ดังนันในการวิเคราะห์ครังนีจึงใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
เชิงเส้นพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modelling: MSEM) เพือตรวจสอบป ัจจัยเชิงสาเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของบุคลากรในหน่วยงานราชการ ในบริบทของประเทศไทย
ซึงเป็นความแตกต่างจากการศึกษาในอดีตซึงล้วนเป็นการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของ
บุคลากรหน่วยงานในภาคเอกชนและเป็นบริบทของตะวันตกเป็นหลัก การศึกษาครังนีจึงเป็นความ
ท้าทาย ทีจะให้ความชัดเจนเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive Work Behavior) ได้
อย่างลึกซึง อันเป็นการขยายฐานองค์ความรูใ้ นเรืองพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ทีจะเป็นประโยชน์
เพือเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ต่อไป

ความมุง่ หมายของการวิ จยั
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และ
ผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการพลเรือนทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน ใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้ทางป ัญญาสังคม
ร่วมกับแบบจําลองพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามแนวคิดของแครนท์ (Crant. 2000)

ความสําคัญของการวิ จยั
การวิจยั ครังนีเป็นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์ เพือศึกษาป ัจจัยเชิงสาเหตุและผลของ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการพลเรือนทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน ซึงผลทีได้
จากการศึกษาน่าจะก่อให้เกิดคุณค่าทังทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบตั ดิ งั นี
ความสําคัญเชิ งทฤษฎี
1. การวิจยั ครังนีได้นําเอาแนวคิดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive Work Behavior)
ซึงเป็นแนวคิดทีกําเนิดมาจากบริบทของสังคมต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้กบั การทํางานภาคราชการ
ในบริบทของประเทศไทย และเนืองจากการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกยังมีไม่มากนัก
การศึกษาในครังนีจึงมีความสําคัญ คือได้ทราบข้อค้นพบในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ของข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน ว่ามี
ตัวแปรเชิงสาเหตุทสํี าคัญใดบ้างทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และพฤติกรรมการทํางาน
เชิง รุกดัง กล่าวส่ง ผลต่อผลการปฏิบตั ิงานอย่างไร ซึงจะให้ความชัดเจนเกียวกับพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุก ภายใต้บริบทของสังคมไทย ได้อย่างลึกซึงขึน อันเป็นการขยายฐานองค์ความรูใ้ นเรือง
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และเพือเป็นพืนฐานสําคัญในการศึกษาวิจยั ครังต่อไป
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2. การวิจ ัย ครังนี เป็ น การศึก ษาทีสอดคล้อ งกับ แนวทางการศึก ษาทางพฤติก รรม
เนืองจากได้ใช้ทฤษฎีทางป ัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ แบนดูรา มากําหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยทีทฤษฎีทางป ัญญาสังคม กล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เกิดขึน
และเปลียนแปลงไปเนืองจากตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม หรือตัวแปรส่วนบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ เ กิด จากตัว แปรทังสองประเภทร่ ว มกัน ในลัก ษณะทีกํ า หนดซึงกัน และกัน (Recipprocal
Determinism) (สมโภชน์ เอียมสุ ภาษิต . 2550) การศึกษาจึง ให้ความสํา คัญ กับสาเหตุการเกิด
พฤติกรรมทังด้านคุณ ลักษณะส่วนบุค คล และด้านสภาพแวดล้อม ซึงเป็ น ไปตามแนวคิด ทาง
พฤติก รรมศาสตร์ ท ีว่ า การเกิด พฤติก รรมใดๆ ของบุ ค คลย่ อ มมีส าเหตุ ม าจากทังทางจิต ใจ
ประสบการณ์ในอดีต รวมไปถึงสถานการณ์ทอยู
ี ร่ อบตัวบุคคลนัน
ความสําคัญในเชิ งปฏิ บตั ิ
ทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ทีส่งผล
ต่อผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือน ทําให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของ
ข้าราชการ ทีอธิบายในเชิงการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ทศึี กษาเพืออธิบาย ทํานาย และแก้ไขหรือ
พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เห็นถึงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุก ทังจากตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ทังในระดับบุคคล และ
ระดับกลุ่มงาน โดยทีข้อค้นพบดังกล่าวนํามาซึงประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ ดังนี
1. เพือเป็ นข้อมูลเบืองต้นทีให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม ใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรฝึ กอบรมให้กบั ข้าราชการเพือ
เสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกต่อไป
2. เพือเป็น แนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์การทีส่ง เสริม ให้
บุคลากรในสังกัดเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ต่อไป

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนีเป็นข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผนใน
หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10 หน่วยงาน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผู้วจิ ยั จะใช้วธิ สี ุ่มแบบหลายขันตอน (Multistage Sampling) ประกอบด้วยข้าราชการ จํานวน 534 คน จากจํานวน 107 กลุ่มงาน

8
ตัวแปรทีใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาครังนีประกอบด้วย
1. ตัวแปรคันกลาง ได้แก่ พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
2. ตัวแปรเชิงสาเหตุ
2.1 ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล
2.1.1 บุคลิกภาพเชิงรุก
2.1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
2.1.3 เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
2.2 ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
2.2.1 แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา
2.2.2 การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
2.2.3 ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
3. ตัวแปรเชิงผล ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ าน

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. ข้าราชการพลเรือนทีปฏิ บตั ิ งานด้านนโยบายและแผน หมายถึง ข้าราชการพลเรือน
สามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีป ัจจุบนั ปฏิบตั งิ านด้าน
นโยบายและแผน และจะต้องมีประสบการณ์ในการทํางานด้านดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้บงั คับบัญชา หมายถึง ผูน้ ําของกลุ่มงานทีใช้ในการวิจยั ครังนี ซึงเป็นบุคคลทีได้รบั
การแต่งตังให้ปฏิบตั งิ านด้านการบริหารชันต้นในหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงาน/ส่วนงาน หรือเทียบเท่า
3. กลุ่มงาน หมายถึง การทีข้าราชการตังแต่ 4 คนขึนไปมารวมกัน และประกอบด้วย
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูน้ ํากลุ่มงานจํานวน 1 คน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กนั หรือปฏิสมั พันธ์กนั และมี
จุดมุ่งหมายทีจะกระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงร่วมกัน
4. ตัวแปรระดับบุคคล หมายถึง ตัวแปรทีค่าคะแนนแตกต่างกันไป แต่ละหน่ วยของ
บุค คล สํา หรับ การวิจ ัย ครังนี ประกอบไปด้ว ย 5 ตัว แปร ได้แ ก่ พฤติก รรมการทํา งานเชิง รุ ก
บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก และผลการปฏิบตั งิ าน
5. ตัวแปรระดับกลุ่ม หมายถึง ตัวแปรทีค่าคะแนนแตกต่างกันไปตามหน่ วยของกลุ่มงาน
สําหรับการวิจยั ครังนีตัวแปรระดับกลุม่ ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ซึงตัวแปรระดับ
กลุ่มทัง 3 ตัว เป็นตัวแปรระดับกลุ่มทีเกิดจากการรับรู้ร่วมกันของสมาชิก (Shared Properties) ซึง
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เป็นตัวแปรระดับกลุ่ม ซึงสะท้อนคุณลักษณะของกลุ่มทีเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ (Interactions) ต่อ
กันของสมาชิกภายในกลุ่ม นําไปสู่การรับรูป้ ระสบการณ์ เจตคติ คุณค่า ค่านิยม การรูค้ ดิ และพฤติกรรม
ต่างๆ ทีคล้ายคลึงกันร่วมกัน (ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ. 2558; อ้างอิงจาก Klein; & Kozlowski. 2000)
การวัดตัวแปรระดับกลุ่มทีเกิดจากการรับรู้ร่วมกันของสมาชิก จึงต้องวัดจากการให้สมาชิกภายใน
กลุ่มประเมินคุณลักษณะของสิงทีต้องการวัด (Referent-Shift Model) แล้วนําค่าทีได้มาพิจารณา
เป็นภาพรวมของกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลียหรือผลรวม (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ซึงต้องมีการ
ตรวจสอบความสอดคล้องร่วมกันของคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มก่อนจะนํามาวิเคราะห์และสรุปเป็ น
คะแนน ในตัวแปรระดับกลุ่มต่อไป สําหรับการวัดการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการในกลุ่ม
งานเดียวกันจะเป็นผูป้ ระเมินพฤติกรรมของผูบ้ งั คับบัญชาในกลุ่มงานทีได้สะท้อนถึงการสนับสนุ นที
มีต่อผู้ใ ต้บงั คับบัญชาเช่น เดียวกับการวัดตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิง รุกจากผู้บ ัง คับบัญ ชา
ข้าราชการในกลุ่มงานจะเป็น ผู้ประเมินพฤติกรรมการทํางานของผู้บงั คับบัญ ชาทีสะท้อนถึง การ
ทํางานเชิงรุกทีมีการมองภาพรวมอย่างเป็นระบบมีการคาดการณ์ล่วงหน้า และแก้ไข และป้ องกันสิง
ทีเป็ น ป ัญหาห รืออุปสรรคต่อการทํางาน ส่วนในกรณีของการวัดค่านิยมมุ่ง ผลสัมฤทธิของงาน
ข้าราชการเป็นผูป้ ระเมินสิงทีเกิดขึนในกลุ่มงานทีสะท้อนถึงแนวทางการทํางานของกลุ่มทีมุ่งให้เกิด
ความสํา เร็จ ในงาน โดยคํานึ ง ถึง ผลลัพธ์ของงานเป็ น หลัก โดยการตังเป้ าหมายในการทํางาน
คาดหวังให้การทํางานแล้วเสร็จตามกําหนด โดยการใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าและขจัด
สภาพทีขัดขวางการทํางานและพยายามฟ ันฝ่าอุปสรรคทุกด้าน เพือความสําเร็จในการทํางาน ตัวแปร
ทัง 3 ตัวทีกล่าวมา จึงเกิดจากการรับรูร้ ่วมกันของข้าราชการภายในกลุ่ม และการทีจะนําค่าคะแนน
ทีวัดจากระดับบุคคลไปสร้างเป็นค่าคะแนนระดับกลุ่ม ได้นันค่าคะแนนจากข้าราชการในกลุ่ม งาน
เดียวกันจึงต้องมีความสอดคล้องร่วมกันของค่าคะแนนตัวแปรภายในกลุ่ม ในการวิจยั ครังนีจะใช้
วิธกี ารหาค่าเฉลียจากคะแนนภายในกลุ่ม ในการตรวจสอบดังกล่าว
6. ตัวแปรคันกลาง หมายถึง ตัวแปรทีคันกลางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
สาเหตุกบั ตัวแปรตาม โดยเป็นตัวแปรทีได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากตัวแปรเชิงสาเหตุ และจะทําหน้าที
เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุส่งผลต่อไปยังตัวแปรเชิงผล ตัวแปรคันกลางจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเชิงสาเหตุกบั ตัวแปรเชิงผลช่วยในการทําความเข้าใจกระบวนการของตัวแปรเชิงสาเหตุใน
การส่งผลต่อตัวแปรเชิงผล

นิ ยามศัพท์เชิ งปฏิ บตั ิ การ
1. พฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก หมายถึง ปริมาณการกระทําของข้าราชการทีมีการ
แสวงหาความรูท้ เกี
ี ยวข้อง แล้วใช้ความรูน้ นคาดการณ์
ั
ไปถึงผลลัพธ์ทต้ี องการ วางแผนเพือป้ องกัน
ป ัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ทต้ี องการ และลงมือทําตามแผนนัน รวมทังแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการ
เพิมมูลค่างาน (Job Value) ให้เกิดขึนตลอดเวลา โดยจะศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ใน 4 รูปแบบ
คือ การมีนวัตกรรม การมีสทิ ธิมเี สียง การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั เิ ชิงรุก และ การป้ องกันป ัญหา
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1.1 การมีนวัตกรรม หมายถึง ปริมาณการกระทําของข้าราชการทีมีการ คาดการณ์
ไปข้างหน้าถึงผลลัพธ์ทต้ี องการในอนาคต สร้างสรรค์วธิ กี าร รูปแบบ และระบบการทํางานทีสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การขึนใหม่เพือให้เกิดผลลัพธ์ทต้ี องการ คิดค้นหาเทคนิค
วิธกี ารใหม่ๆ เพือปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ มีการวางแผนปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ เพือผลใน
ระยะยาว ในการวัดการมีนวัตกรรม ของงานนี ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงข้อคําถามจากแบบวัดของพาร์ค
เกอร์ และคอลลิน (Parker; Collins. 2010) ลักษณะเครืองมือเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
ตังแต่ “ไม่เคยเลย”(1) ถึง “บ่อยมาก”(6) ข้าราชการทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงถึงการมีนวัตกรรมมากกว่า
ข้าราชการทีได้คะแนนตํากว่า
1.2 การมีสิ ทธิ มีเสี ยง หมายถึง ปริมาณการกระทําของข้าราชการทีมีการเสนอ
แนวทางการทํางานอย่างสร้างสรรค์ เพือปรับปรุงวิธกี าร และขันตอนในการทํางานให้ดยี งขึ
ิ นแม้ว่า
บุคคลอืนจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนันๆ มีการสือสารความคิดซึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการทํางานให้
เพือนร่วมงานทราบ ในการวัดการมีสทิ ธิมีเสียงของงานนี ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงข้อคําถามจากแบบวัด
ของพาร์คเกอร์ และคอลลิน (Parker; Collins. 2010) ลักษณะเครืองมือเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า
6 ระดับ ตังแต่ “ไม่เคยเลย”(1) ถึง “บ่อยมาก” (6) ข้าราชการทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการมีสทิ ธิ
มีเสียงมากกว่าข้าราชการทีได้คะแนนตํากว่า
1.3 การนําความคิ ดเชิ งรุกไปปฏิ บตั ิ หมายถึง ปริมาณการกระทําของข้าราชการ
ทีมีการทําตามแผนทีวางไว้ ในการปรับเปลียนกระบวนการทํางาน รูปแบบ และวิธกี ารทํางานเพือให้
การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิงขึน มีการสร้างสรรค์ระบบการทํางานขึนใหม่เพือให้เกิดผลลัพธ์ท ี
ต้องการ ในการวัดการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ ของงานนี ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงข้อคําถามจากแบบวัด
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของพาร์คเกอร์ วิลเลียมและ เทอร์เนอร์ (Parker; Williams; & Turner.
2006) ลักษณะเครืองมือเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่เคยเลย”(1) ถึง “บ่อยมาก”
(6) ข้าราชการทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ มากกว่าข้าราชการทีได้
คะแนนตํากว่า
1.4 การป้ องกัน ปั ญ หา หมายถึง ปริม าณการกระทํา ของข้า ราชการทีมีก าร
คาดการณ์ ถึงการเปลียนแปลงของป ัจจัยทีมีผลกระทบต่อการทํางาน แล้ววางแผนเพือการแก้ไ ข
ป ัญหา คาดการณ์ ป ัญหาในการทํา งานล่ วงหน้ าแล้วหาทางป้ องกัน ไม่ ใ ห้เกิดป ัญหาขึน มีการ
ปรับเปลียนกระบวนการทํางานหรือป ัจจัยทีส่งผลต่อกระบวนการทํางาน ก่อนทีจะเกิดป ัญหาขึน
ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงข้อคําถามจากแบบวัดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของพาร์คเกอร์ และคอลลิน
(Parker; Collins. 2010) ลักษณะเครืองมือเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่เคยเลย”
(1) ถึง “บ่อยมาก” (6) ข้าราชการทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการป้ องกันป ัญหาเชิงรุกมากกว่า
ข้าราชการทีได้คะแนนตํากว่า
ภายหลัง การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิง ยืน ยัน พบว่า องค์ประกอบของพฤติก รรม
การทํางานเชิงรุกของข้าราชการ มีเพียง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีนวัตกรรม การนําความคิดเชิงรุก
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ไปปฏิบตั ิ และการป้ องกันป ัญหา แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเกียวกับองค์ประกอบของพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุกในบริบทราชการของไทยกับบริบทราชการของต่างประเทศ
2. บุคลิ กภาพเชิ งรุก หมายถึง ลักษณะของข้าราชการทีมองหาหนทางทีดีกว่าในการทํา
สิงต่างๆ อยูเ่ สมอ ชอบขบคิดแก้ไขเมือต้องเผชิญป ัญหา การเปลียนป ัญหาต่างๆ ให้เป็นโอกาส ทําให้
เกิดการเปลียนแปลงจากสภาพทีเป็นอยู่ มองหาสิงใหม่ๆ ให้กบั ชีวติ เพือพัฒนาตนเองให้ดขี นเสมอ
ึ
ทํา
สิงทีแตกต่างจากสิงทีเป็นอยู่ พยายามเปลียนแปลง โดยหาวิธกี ารใหม่ๆ ทีทําให้สงที
ิ เป็นอยู่เติบโต
สร้างเป้ าหมายทีมีประสิทธิภาพและมุ่งกระทําเพือการเปลียนแปลง เพิมมาตรฐานใหม่และเหนือกว่า
คนอืนๆ พร้อมเผชิญและป้ องกันป ัญหา ทําสิงใดๆ ให้มคี วามแตกต่างหรือทําสิงๆ นันด้วยวิธกี ารที
แตกต่าง เพราะเชือว่าการใช้วธิ กี ารใหม่ยอ่ มดีกว่าวิธกี ารแบบเดิม เรียนรู้ด้วยการปฏิบตั ิ มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเสมอ ไม่หยุดคิดและพยายามเป็นผู้นํามีมานะ อุตสาหะ มีความพยายาม
อย่างแน่วแน่ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคโดยง่าย วัดโดยแบบวัดทีผูว้ จิ ยั ปรับปรุงขึนตามแนวคิดของเบทแมน
และแครนท์ (Bateman; & Crant. 1993) โดยการนําแบบวัดฉบับทีปรับปรุงโดยไซเบิร์ทและคนอืนๆ
(Seibert; et al. 1999) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะเครืองมือเป็นแบบวัดมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริงทีสุด”(1) ถึง “จริงทีสุด”(6) ข้าราชการทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่า
มีลกั ษณะบุคลิกภาพเชิงรุกมากกว่าข้าราชการทีได้คะแนนตํากว่า
3. แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ หมายถึง พลังความต้องการภายในจิตใจของข้าราชการทีก่อให้เกิด
ความพากเพียรพยายามทีจะทํางานอย่างหนึงอย่างใดให้สําเร็จด้วยมาตรฐานทีดีเยียม กําหนด
เป้ าหมายทีมีความท้าทายความสามารถสําหรับตนเอง มีการป้ อนกลับการทํางาน มีการวิเคราะห์และ
ประเมินป ัญหา เมือประสบอุปสรรคหรือเกิดความล้มเหลวก็ไม่ยอ่ ท้อ คิดหาทางแก้ไข มีความรับผิดชอบ
เพือให้งานสําเร็จลุล่วง ปรับปรุงการทํางานจนบรรลุความสําเร็จ วัดโดยแบบวัดทีผู้วจิ ยั ปรับปรุงจาก
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล
(2547) ลักษณะเครืองมือเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริงทีสุด”(1) ถึง “จริงทีสุด”(6)
ข้าราชการทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ มากกว่าข้าราชการทีได้คะแนนตํากว่า
4. เจตคติ ต่อการทํางานเชิ งรุก หมายถึง ความรู้สกึ ของข้าราชการทีมีต่อการทํางานเชิงรุก
โดยเป็นความรูส้ กึ เชิงประเมินค่าว่าพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกนันเป็นประโยชน์หรือมีโทษมากน้อย
เพียงใด ซึงทําให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจ และมีความพร้อมทีจะปฏิบตั งิ านทีมีความสอดคล้อง
กับความชอบหรือไม่ชอบของตนเองหรือไม่ สําหรับการวิจยั นี วัดเจตคติต่อพฤติกรรมการทํางาน ใน
3 องค์ประกอบ ตามการศึกษาของ แม็กไกวร์ (McGuire. 1985) และดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531) คือ
4.1 ความรู้เชิ งประเมิ นค่า หมายถึง การทีข้าราชการมีความรู้ เกียวกับพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุกว่ามีประโยชน์และ/หรือเกิดโทษมากน้อยเพียงใด
4.2 ความรู้สึกพอใจ หมายถึง ความรูส้ กึ ของข้าราชการในลักษณะทีชอบหรือไม่ชอบ
พอใจหรือไม่พอใจต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
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4.3 ความพร้อมทีจะกระทํา หมายถึง การทีข้าราชการมีเจตคติหรือมีความพร้อม
ทีจะแสดงพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ในการวัดเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้างสรรค์ของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล
(2547) โดยดัดแปลงข้อคําถามเพือให้เหมาะสมกับการวัดเจตคติต่อการทํางานเชิง รุก ลักษณะ
เครืองมือเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริงทีสุด”(1) ถึง “จริงทีสุด”(6) ข้าราชการ
ทีได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีเจตคติต่อการทํางานเชิงรุกมากกว่าข้าราชการทีได้คะแนนตํากว่า
5. การสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา หมายถึง การรับรูถ้ งึ การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา
ในสถานการณ์ทาํ งาน ใน 3 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin.
2000)
5.1 การสนับสนุนทางอารมณ์ หมายถึง การรับรูข้ องข้าราชการว่าผูบ้ งั คับบัญชา เอาใจใส่
ให้กาํ ลังใจในการทํางาน ส่งเสริมให้มกี ารกําหนดเป้ าหมายในการทํางาน ยอมรับความคิดเห็น หรือ
การกระทําของข้าราชการ ยกย่อง ชมเชย ข้าราชการภายในกลุ่มงานเมือปฏิบตั งิ านได้ดี
5.2 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การรับรูข้ องข้าราชการว่าผู้บงั คับบัญชา
มีการให้ข้อมูลทีเกียวข้องกับการทํางาน สอนงาน ให้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุง การทํางานให้
คําปรึกษาเมือข้าราชการพบป ัญหาในการทํางาน ให้คาํ แนะนํา เมือต้องปฏิบตั งิ านใหม่ทไม่
ี คนุ้ เคย
5.3 การสนับสนุนด้านวัสดุอปุ กรณ์ และทรัพยากร หมายถึง การรับรู้ของข้าราชการ
ว่าผูบ้ งั คับบัญชามีการจัดหางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ หรือเครืองมือ เครืองใช้ทจํี าเป็น และ
เอืออํานวยความสะดวกในการทํางาน
ในการวัดครังนีผูว้ จิ ยั สร้างขึนตามแนวคิดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin.
2000) ลักษณะเครืองมือเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริงทีสุด”(1) ถึง “จริงทีสุด”(6)
ซึงให้ขา้ ราชการเป็นผู้ประเมินผู้บงั คับบัญชาของตนผู้ทได้
ี คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีการสนับสนุ น
ของผูบ้ งั คับบัญชาสูงกว่าผูท้ ได้
ี คะแนนตํากว่า
ในการศึกษาครังนีภายหลัง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พหุระดับ (MFCA)
พบว่า องค์ประกอบของการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา มีเพียงองค์ประกอบเดียว ทังในระดับบุคคล
และระดับกลุ่มงานโดยการยุบรวมทังสามองค์ประกอบเข้าด้วยกันแต่ยงั คงนิยามเดิม
6. แบบอย่างการทํางานเชิ งรุกจากผู้บงั คับบัญชา หมายถึง การรับรู้ของข้าราชการว่าได้
เห็นผูบ้ งั คับบัญชาของตน มีพฤติกรรมการทํางาน อย่างเป็นระบบ แสวงหาความรู้ทเกี
ี ยวข้อง แล้ว
ใช้ความรู้นันคาดการณ์ ไปถึง ผลลัพธ์ท ีต้องการ วางแผนเพือป้ องกันป ัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ท ี
ต้องการ และลงมือทําตามแผนนัน รวมทังแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพิมมูลค่างาน ให้เกิดขึน
ตลอดเวลา จนเป็นต้นแบบทีข้าราชการชืนชมและปฏิบตั ติ ามได้ แบบอย่างในการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา วัดโดยแบบวัดทีปรับปรุงจากแบบวัดการมีแบบอย่างในการทํางานของ วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) ลักษณะเครืองมือเป็ นแบบวัด
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มาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริงทีสุด”(1) ถึง “จริงทีสุด”(6) ซึงให้ขา้ ราชการเป็นผู้ประเมิน
ผูบ้ งั คับบัญชาของตน ผูท้ ได้
ี คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา
สูงกว่าผูท้ ได้
ี คะแนนตํากว่า
7. ค่านิ ยมมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน หมายถึง การทีข้าราชการรับรู้ว่า กลุ่มงานให้ความสําคัญ
กับการตังเป้ าหมายในการทํางาน การคาดหวังให้การทํางานแล้วเสร็จตามกําหนด ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านเป็นระยะๆ เพือกํากับให้งานเป็นไปตามเป้ าหมาย การติดตามผลสําเร็จของการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ การส่งเสริมให้ใช้ และบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด การจัดสภาพแวดล้อม
ทีเอือต่อการทํางานให้สําเร็จ การใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า การขจัดสภาพทีขัดขวาง
การทํางาน การพยายามฟ ันฝ่าอุปสรรคทุกด้าน เพือความสําเร็จในการทํางานยิงขึน ในการวัดค่านิยม
มุ่งผลสัมฤทธ์ของงานนี ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงข้อคําถามจากแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามค่านิยม
สร้างสรรค์ ของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) และแบบวัด
ค่านิยมสร้างสรรค์ในงานวิจยั ของปิยวรรณ บุญเพ็ญ (2550) ลักษณะเครืองมือเป็นแบบวัดมาตรประเมิน
ค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริงทีสุด”(1) ถึง “จริงทีสุด”(6) ซึงให้ขา้ ราชการ เป็นผูป้ ระเมินค่านิยมของกลุ่ม
ผูท้ ได้
ี คะแนนสูงกว่า แสดงว่ามีค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานมากกว่าผูท้ ได้
ี คะแนนตํากว่า
8. ผลการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง ผลสําเร็จของการกระทํา ซึงถูกวัดและประเมินในรูปแบบของ
องค์ประกอบทางพฤติกรรมทีส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กบั เป้ าหมายขององค์การโดยผลของการประเมิน
จะบอกให้ทราบว่าการปฏิบตั งิ านของบุคคลนันสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้ าหมายหรือ
ประสิทธิผลขององค์การ ในการวัดตัวแปรผลการปฏิบตั งิ านของงานนี ผู้วจิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึนใหม่
โดยประยุกต์จากประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร
(2546) มาสร้างเป็นเครืองมือวัดในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านใน 12 ประเด็น ได้แก่ 1) ปริมาณงาน
2) คุณภาพงาน 3) ความรอบรู้ในงาน 4) ความสามารถในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ 5) ความสามารถในการ
เรียนรูง้ านใหม่ 6) ความรับผิดชอบ 7) มนุ ษยสัมพันธ์ 8) ทักษะในการสือสาร 9) ความคิดริเริม
สร้างสรรค์ 10) การให้ความร่วมมือและการประสานงาน 11) การประพฤติและปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั และ
12) ความเชือถือไว้วางใจได้ ลักษณะเครืองมือเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริงทีสุด”(1)
ถึง “จริงทีสุด”(6) ซึงให้ขา้ ราชการ เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง ผู้ทได้
ี คะแนนสูงกว่า
แสดงว่าเป็นผูม้ ผี ลการปฏิบตั งิ านสูงกว่าผูท้ ได้
ี คะแนนตํากว่า

บทที 2
เอกสารและงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
การวิจยั ครังนีเป็นการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์เกียวกับพฤติกรรมการทํางานโดยใช้
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจ ยั ทีเกียวข้องทังในและต่างประเทศ เพือพัฒนาแบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ของข้าราชการ
พลเรือนทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอตามลําดับดังนี
1. ทฤษฎีทางป ัญญาสังคม
2. พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
3. ตัวแปรเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
3.1 ตัวแปรเชิงสาเหตุส่วนบุคคล
3.1.1 บุคลิกภาพเชิงรุก
3.1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
3.1.3 เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
3.2 ตัวแปรเชิงสาเหตุสภาพแวดล้อม
3.2.1 แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา
3.2.2 การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
3.2.3 ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
3.3 ตัวแปรเชิงผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
3.3.1 ผลการปฏิบตั งิ าน
4. แนวคิดการวิเคราะห์พหุดบั
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
6. สมมุตฐิ านในการวิจยั
ทังนีในแต่ละหัวข้อจะอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีและการให้ความหมาย การวัดตัวแปร และ
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับตัวแปรนันๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

ทฤษฎีทางปัญญาสังคม
ตามทฤษฎีทางป ัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ แบนดูรา (Bandura. 1986)
ซึงเป็นทฤษฎีทว่ี าด้วยการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ โดยแบนดูรา มีความเชือว่า พฤติกรรมของคน
นัน ไม่ได้เกิดขึนและเปลียนแปลงไป เนืองจากตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม แต่เพียงอย่างเดียว แต่
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จะต้องมีตวั แปรด้านลักษณะของบุคคล ร่วมด้วยในลักษณะทีกําหนดซึงกันและกัน (Reciprocal
Determinism) กับตัวแปรทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม (สมโภชน์ เอียมสุภาษิต. 2550) ดัง
ภาพประกอบ 1
B
P

E

B = พฤติกรรม
P = องค์ประกอบของบุคคล
E = องค์ประกอบของสภาพแวดล้อม

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบซึงเป็นเหตุเป็นผลกัน
พฤติกรรมของมนุ ษย์อาจเกิดจากปฏิกริ ยิ าสะท้อนเบืองต้น (elementary reflex action)
และเกิดจากการเรียนรูจ้ ากรูปแบบของพฤติกรรมใหม่ๆ ซึงอาจได้มาจากประสบการณ์ตรง หรือจาก
การสังเกตจากผูอ้ นและการเรี
ื
ยนรูส้ งต่
ิ างๆ ในสังคม โดยทีการเรียนรูจ้ ากผลกรรมโดยประสบการณ์
ตรง (Direct Experience) เป็นผลมาจากการทีบุคคลได้รบั ผลกรรมทางบวกและผลกรรมทางลบจาก
การกระทํา คือเมือบุ ค คลเผชิญ กับ เหตุก ารณ์ ก็จ ะตอบสนองต่ อ เหตุก ารณ์ นัน การตอบสนอง
บางอย่างทําให้ประสบความสําเร็จ ขณะทีบางอย่างไม่ประสบความสําเร็จ ก่อให้เกิดการลงโทษ ซึง
บุคคลจะคงรูปแบบการตอบสนองทีประสบความสําเร็จ ไว้ และเลิกปฏิบตั ิห รือละทิงรูปแบบการ
ตอบสนองทีไม่ป ระสบความสําเร็จ ไป แสดงว่าบุคคลได้ใ ช้ความสามารถทางป ัญญา (Cognitive
Capacities) ในการพิจารณาก่อนแสดงพฤติกรรม
ดัง นันการเปลียนแปลงพฤติก รรมของบุ ค คลจึง สามารถเปลียนแปลงได้ด้ ว ยการ
เปลียนแปลงทางป ัญญาซึงแบนดูราได้เสนอวิธกี ารเปลียนแปลงกระบวนการทางป ัญญาไว้ 3 ประการ
คือ การเรียนรูโ้ ดยการสังเกตุ (Observational Learning) การกํากับตนเอง (Self - Regulation) และ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) (ประทีป จินงี. 2540; อ้างอิงจาก Bandura.1986)
ในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) มาเป็นสิง
กําหนดการเปลียนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) เป็นการเรียนรู้จากการสังเกต
(Observational Learning) เป็นการเรียนรูอ้ กี ชนิดหนึงทีเกิดขึนจากการได้เห็นผูอ้ นแสดงพฤติ
ื
กรรม
หรือจากการบอกเล่าหรือจากข้อมูล ประกอบด้วยกระบวนการ 4 อย่าง คือ 1) กระบวนการใส่ใ จ
(Attentional Processes) บุคคลจะไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้มากนักจากการสังเกต ยกเว้นเขาจะมีความ
ใส่ใจต่อสิงนัน และต้องรับรู้ให้แม่นตรง นันคือ กระบวนการชันนีจะเกิดขึนได้เพราะสาเหตุฝ ่ ายตัว
แบบทีต้องมีความเด่นชัด ดึงดูดความสนใจ และฝ่ ายผู้สงั เกตจะต้องมีประสาทการรับรู้ทดีี มีความ
ตืนตัวขณะสังเกต จึงเกิดการรับรูท้ ถูี กต้อง แม่นตรง 2) กระบวนการจดจํา (Retention Processes)
บุคคลจะได้รบั อิทธิพลไม่มากนักจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ ถ้าบุคคลไม่มคี วามจํา บุคคล
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จะจําการกระทําของตัวแบบในลักษณะสัญลักษณ์ จงึ ทําให้เกิดเป็ น ความจําถาวร ขึนในลักษณะ
สัญลักษณ์เชิงภาพ (Imagery) และสัญลักษณ์เชิงภาษา (Verbal) และความจําจะยิงถาวรโดยการ
ทบทวน (Rehearsal) ทังโดยการคิดเกียวกับสิงทีได้เห็นมาเป็นภาพในความคิด และการทบทวน
เป็ น การปฏิบตั ิภ ายในความคิด ขันนี มีตงแต่
ั การสร้างเป็ น สัญ ลักษณ์ ความจําสิงทีได้เห็น การ
จัดระบบสัญลักษณ์และการฝึ กซ้อมภายในใจ ฉะนันบุคคลผู้สงั เกตจะต้องมีทกั ษะทางป ัญญา และ
โครงสร้างทางป ัญญาทีปกติ 3) กระบวนการทําตาม (Production Processes) การกระทําออกมา
เป็น พฤติกรรม เพราะว่าทักษะจะยังไม่เกิดขึนสมบูรณ์ หากมีแต่การสังเกตอย่างเดียว แต่จะต้อง
พัฒนาเป็นพฤติกรรมด้วยนันคือ เมือบุคคลดูตวั แบบแล้วจะต้องทดลองทําตามด้วยตนเอง และทํา
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อมูลป้ อนกลับทีได้รบั ฉะนันข้อมูลป้ อนกลับทังจากตนเอง และจากผู้อนที
ื มี
ความเป็นจริง จะมีส่วนช่วยทีสําคัญในการทําให้บุคคลสามารถกระทําพฤติกรรมได้เหมาะสมยิงขึน
พร้อมทังต้องมีความสามารถทางร่างกายทีจะกระทําพฤติกรรมนันและต้องรูท้ กั ษะย่อยทีประกอบใน
การทําพฤติกรรม และ 4) กระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) ในทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม
แบ่งระหว่างการเกิดความสามารถในการทําพฤติกรรม (Acquisition) และการปฏิบตั ิ (Performance)
เพราะว่าบุคคลไม่ได้กระทําทุกอย่างตามทีเรียนรู้ แต่จะทําตามเมือเห็น คุณค่าของการกระทํานัน
หรือมีการจูงใจให้กระทําพฤติกรรม ตัวจูงใจมี 3 ชนิด คือ ตัวจูงใจภายนอก (External Incentives)
ตัวจูงใจทีเห็นคนอืนได้รบั (Vicarious Incentives) และตัวจูงใจของตนเอง (Self-Incentives) บุคคล
จะไม่สามารถกระทําพฤติกรรมตามตัวแบบได้ ถ้าไม่ได้สงั เกตอย่างถีถ้วน หรือการลงรหัสเกียวกับ
เหตุการณ์ทตัี วแบบแสดงในลักษณะความจําเชิงตัวแทนมีไม่เพียงพอ หรือมีการล้มเหลวในการคง
ความรู้ไ ว้ หรือไม่มคี วามสามารถทางร่างกายพอทีจะทําพฤติกรรมนันๆ หรือขาดการฝึ กปฏิบ ัติ
ตลอดจนการไม่ได้รบั การจูงใจทีเพียงพอก็เป็นสาเหตุททํี าให้พฤติกรรมไม่เกิดขึน หรือเกิดขึนไม่
สมบูรณ์ การเกิดพฤติกรรม ส่วนใหญ่มาจากการเรียนรูจ้ ากการสังเกตเพราะถ้าบุคคลเรียนรูจ้ ากการ
มีประสบการณ์ ตรงเท่านัน จะทําให้พฒ
ั นาการทางสติป ัญญา และทางสัง คม มีความจํากัดม าก
เพราะมีขอ้ จํากัดเกียวกับเวลาและบางพฤติกรรมจะเกิดการผิดพลาดได้มาก นอกจากนีการเรียนรู้
จากการสังเกตใช้ได้เหมาะสม ในกรณีทจํี านวนผู้รบั สารมีจํานวนมาก การแสดงแบบอาจมีหลาย
ลักษณะ เช่น บุคคลอืนกระทําพฤติกรรม โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ เอกสาร นันคือการแสดงแบบ
อาจเป็ น การแสดงการกระทํา (Physical Demonstration) การแสดงแบบโดยภาพ (Pictorial
Representation) หรือการบรรยาย การพูด (Verbal Description) ซึงการใช้ตวั แบบลักษณะใด
ขึนอยู่กบั ลักษณะผู้ส งั เกตและเนือหาข้อมูลทีจะเสนอ เช่น ใช้การบรรยาย การพูด หรือข้อความ
เอกสาร (Verbal Modeling) จะเหมาะสมกับการเรียนรูภ้ าษาและเนือหาข้อมูลเชิงมโนทัศน์มากกว่า
การแสดงแบบโดยภาพ
จากทฤษฎีทางป ัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ แบนดูรา ดังกล่าว จึงเป็น
ทีมาของการศึกษาในครังนี โดยกํา หนดตัว แปรด้า นลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ร่ วมกับ ตัว แปรด้า น
สภาพแวดล้อม เป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
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พฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
แนวคิ ดพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้รบั ความสนใจจากนักศึกษาและนักวิจยั มา
อย่างต่อเนือง ทังนีเป็นเพราะพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกส่งผลทางบวกทังต่อตัวบุคคล และองค์การ
(Ashford; & Cummings. 1985; Covey. 1989; Bateman; & Crant. 1993; 2000) โดยการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกมีพฒ
ั นาการมาเป็นลําดับ โดยในช่วงต้นศึกษาเกียวกับกระบวนการทาง
สังคม เช่น การศึกษาวิธกี ารทีพนักงานคิดริเริมและใช้ในการมีอทิ ธิพลกับบุคคลอืนและกลุ่มในที
ทํางาน (Kipnis; et al.1980) และการศึกษาเกียวกับการหาข้อมูลย้อนกลับของพนักงานเกียวกับการ
ปฏิบตั งิ านของตนเอง (Ashford; & Cummings.1985) โดยช่วงของพัฒนาการทีสําคัญของการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ซึงเป็นพืนฐานของแนวคิดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในการศึกษาครัง
นี คือแนวคิดเรืองความริเริมของบุคคล (Personal Initiative) และการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
(Taking Charge) โดยแนวคิดความริเริมของบุคคล (Frese; et al.1996;1997) ซึงเฟรซและคนอืนๆ
ได้เสนอขึนโดยให้คาํ นิยามว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมทีบุคคลทํางานโดยมีความริเริมจากตนเอง
และทําเกินกว่าทีระบุไว้ในงานอย่างเป็นทางการมีลกั ษณะทีสําคัญ 5 อย่าง ได้แก่ 1) เป็นพฤติกรรม
ทีสอดคล้องกับภารกิจ ขององค์การ 2) ทําพฤติกรรมโดยมองทีผลระยะยาว 3) มีการปรับตัวไป
สู่เป้ าหมาย 4) มีความเพีย รพยายามเมือเผชิญ อุ ปสรรค และ 5) มีค วามริเ ริมจากตนเองและ
คาดการณ์ไปข้างหน้า ต่อมา มอริสนั และเฟ็ลส์ (Morrison; & Phelps.1999) ได้เสนอแนวคิดการนํา
ความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ (Taking Charge) โดยให้ความหมายว่าเป็นความพยายามของบุคคลใน
การเปลียนแปลงกระบวนการทํางานเพือให้งานบรรลุผลสําเร็จ ซึงต่อมาผู้ใช้แนวคิดทังสองมาใช้ใน
การศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก เช่น แครนท์ (Crant. 2000) ได้นําความริเริมของ
บุคคล และการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ มาใช้ในการศึกษาเรืองพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกโดย
กําหนดให้เป็นตัวแปรความแตกต่างระหว่างบุคคลในโมเดลสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
และอธิบายพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในแง่ของบุคลิก ภาพเชิงรุกโดยใช้ทฤษฎีลกั ษณะนิสยั เป็น
พืนฐานในการอธิบาย โดยแบ่งพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกทัวไป และพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเฉพาะสภาพแวดล้อม (Crant. 1993; 2000;
Seibert. 1999) ต่อมา พาร์คเกอร์ และคนอืนๆ (Parker; Williams; & Turner. 2006) ได้ศกึ ษาเกียวกับ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก โดยจําแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานเชิง รุกออกเป็น 2
องค์ประกอบ ได้แก่การนําความคิดไปปฏิบตั เิ ชิงรุก และการแก้ป ัญหาเชิงรุก ต่อมาในการศึกษาของ
แกรนด์ และคนอืนๆ (Grant; Parker; & Collins. 2009) ได้เพิมองค์ประกอบพฤติกรรมการทํางานเชิง
รุกเป็น 3 องค์ประกอบ โดยได้นํา เอาการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ ไปเป็น หนึงในองค์ประกอบ
ของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ร่วมกับ การมีสทิ ธิมีเสียง และการนําเสนอความคิด และต่อมาใน
การศึกษาของ พาร์คเกอร์ และคอนลิน (Parker; & Collins. 2010) ได้กาํ หนดองค์ประกอบพฤติกรรม
การทํางานเชิง รุก เป็ น 4 องค์ประกอบ คือ การนํ า ความคิดเชิง รุกไปปฏิบตั ิ การมีส ิท ธิมีเสีย ง
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นวัตกรรมในตัวบุคคล และการป้ องกันป ัญหาซึงสอดคล้องกับการศึกษาของแทรวิส (Travis. 2011)
จะเห็นว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีศึกษาจะแตกต่างกันไป แต่แนวคิดหลักล้วน
มาจากแนวคิดของความริเริมของบุคคล (Personal Initiative) และการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
(Taking Charge) ซึงสรุปองค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ตามช่วงเวลาได้ ดังนี
ตาราง 1 องค์ประกอบพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ผู้ศึกษา/วิ จยั

องค์ประกอบพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก

Frese; et al.1996;1997

1. การนํ าความคิดไปปฏิบตั เิ ชิงรุก
2. การริเริมของบุคคล
Morrison; & Phelps.1999
1. การนํ าความคิดไปปฏิบตั เิ ชิงรุก
Ferris; et al .1999; Thompson. 2005 1. การสร้างเครือข่ายทางสังคม
Crant. 2000
1. พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทัวไป
2. พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเฉพาะสภาพแวดล้อม
Frese; & Fay. 2001
1. การริเริมของบุคคล
Parker; Williams; & Turner. 2006
1. การนํ าความคิดไปปฏิบตั เิ ชิงรุก
2. การแก้ป ัญหาเชิงรุก
Grant; Parker; & Collins. 2009
1. การมีสทิ ธิมีเสียง
2. การนํ าความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
3. การนํ าเสนอความคิด
Parker; & Collins. 2010; Travis. 2011 1. การนํ าความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
2. การมีสทิ ธิมีเสียง
3. นวัตกรรมในตัวบุคคล
4. การป้ องกันป ัญหา

จากการศึกษามีผกู้ าํ หนดนิยามของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกดังนี การทํางานอย่างเป็น
ระบบ แสวงหาความรูท้ เกี
ี ยวข้อง แล้วใช้ความรูน้ ันคาดการณ์ไปถึงผลลัพธ์ทต้ี องการ วางแผนเพือ
ป้ องกันป ัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ทต้ี องการ และลงมือทําตามแผนนัน พฤติกรรมซึงเป็นการกระทําที
เป็นกระบวนการของการคาดการณ์ วางแผน และลงมือกระทําให้มผี ลกระทบต่อสิงทีจะเกิดขึนใน
อนาคต (Grant; & Ashford. 2008) มุ่งมันให้งานประสบความสําเร็จ และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ใน
การเพิมมูลค่างาน (Job Value) ให้เกิดขึนตลอดเวลา (อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธ์. 2548: 27) การเล็งเห็น
ถึงป ัญหาหรือโอกาส พร้อมทังลงมือจัดการกับป ัญหานันๆ หรือใช้โอกาสทีเกิดขึนให้เกิดประโยชน์
ต่องาน ด้วยวิธกี ารทีสร้างสรรค์และแปลกใหม่ (สํานักงาน ก.พ. 2553: 43) เลือกตอบสนองแรงกระตุ้น
ภายนอก ในมุมมองและคุณค่าของตนเองทีไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลสิงแวดล้อมรอบข้างและ
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สถานการณ์ภายนอกบีบบังคับให้ตอ้ งจําใจทํา รวมถึงมีสติไม่จมปลักกับป ัญหา แต่ตอบสนองด้วยสติ
ในคุณค่าทีเชือมัน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 2547)
การศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive Work Behavior) ทีผ่านมา
พบว่ามีการศึกษาเกียวกับป ัจจัยทีเป็ นสาเหตุ หรือมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก โดย
พบว่า ป ัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมเชิงรุกประกอบไปด้วยป ัจจัยเฉพาะส่วนบุคคล เช่น บุคลิก ภาพ
เชิงรุก (Crant. 2000; Parker; Williams; & Turner. 2006; Grant; & Ashford. 2008; Travis. 2011)
ความคิดริเริมในบุคคล (Crant. 2000) ความเชือมันในความสามารถของตนเอง (Self Efficacy)
(Crant. 2000; Gruman; et al. 2005) การมีส่วนร่วมในงาน ความต้องการประสบความสําเร็จ ความ
ต้องการข้อมูลย้อนกลับ และการปรับตัวไปสู่เป้ าหมาย (Crant. 2000) และป ัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
เช่น การถ่ายทอดทางสังคมในการทํางาน (Gruman; et al. 2005) ความมีอสิ ระในการทํางาน
(Parker; Williams; & Turner. 2006; Grant; & Ashford. 2008; Travis. 2011) บรรยากาศองค์การ
(Parker; Williams; & Turner. 2006) วัฒนธรรมองค์การ บรรทัดฐานขององค์การ การสนับสนุนของ
ฝ่ ายจัดการ การจัดตังในรูปแบบของส่วนบุคคล และสาธารณะ (Crant. 2000) ภาวะผู้นําด้านการ
บริการ (Travis. 2011) และการศึกษาอิทธิพลหรือผลของพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก พบว่า
พฤติกรรมเชิงรุกนํ าไปสู่ผ ลทางบวกทังต่อบุคคลและองค์การ เช่น ผลการปฏิบตั ิงานทังในระดับ
บุคคลและองค์การ (Crant. 2000; Thompson. 2005; Grant; Parker; & Collins. 2009; Travis. 2011)
ความสําเร็จในสายอาชีพ (Crant. 2000; Seibert; & Kraimer. 2001) เจตคติในงาน ความรูส้ กึ ในการ
ควบคุมตน และความชัดเจนในบทบาทการทํางาน (Crant. 2000)
จะเห็นว่าการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในต่างประเทศมีจํานวนมาก โดย
โมเดลการศึกษาทีสําคัญทีศึกษาเกียวกับพฤติกรรมเชิงรุก ซึง ชาญชัย จิตติพนั ธ์พรณี (2554) ได้
รวบรวมไว้ ดังนี
แครนท์ (Crant. 2000) เสนอโมเดลป ัจจัย เชิงสาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
โดยกําหนดให้พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลางระหว่างตัวแปรอืนๆ โดยประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนหลัก ส่วนที 1 ป ัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ได้แก่ ป ัจจัยเฉพาะส่วน
บุคคล และป ัจจัยสภาพแวดล้อม ส่วนที 2 พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกซึงเป็นผลจากป ัจจัยสาเหตุ
และทําหน้ าทีเป็น ตัวคันกลางระหว่างสาเหตุทส่ี งผลต่อไปยังป ัจจัยผล และในขณะเดียวกันก็ทํา
หน้าทีเป็นป ัจจัยเชิงสาเหตุของป ัจจัยเชิงผลในส่วนที 3 โดยมีรายละเอียดดังนี
ส่วนที 1 ป ัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ในส่วนของป ัจจัยเฉพาะ
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย บุคลิก ภาพเชิง รุก (Proactive Personality) ความคิดริเริมของบุคคล
(Personal Initiative) ความเชือมันในการขยายบทบาทของตน (Role Breadth Self-efficacy) การมี
ส่วนร่วมในงาน (Job Involement) การปรับตัวไปสู่เป้ าหมาย (Goal Orientation) ความต้องการ
ข้อมูลย้อนกลับ (Desire for Feedback) และความต้องการประสบความสําเร็จ (Achievement
motive) ป ัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิง รุกในส่วนของป ัจจัยส ภาพแวดล้อม ได้แก่
วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) บรรทัดฐานขององค์การ (Organizational Norm)
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สถานการณ์ชนํี า (Situation Cues) การสนับสนุ นของฝ่ ายจัดการ(Management support) และการ
จัดตังในรูปแบบของส่วนบุคคลหรือสาธารณะ (Public or Private Setting)
ส่วนที 2 พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกซึงทําหน้าทีเป็นตัวแปรคันกลาง ประกอบไป
ด้วยพฤติกรรมเชิงรุกในส่วนของพฤติกรรมทัวไป ได้แก่การแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงสิงต่าง
(Identifying Opportunity to Improve Thing) ความพยายามในการเปลียนแปลงสถานะเดิมในการ
ทํางานไปสู่สถานะใหม่ทดีี กว่า (Challenging The Status) และการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทีต้องการ
ในการทํางาน (Creating Favorable Conditions) ในส่วนของพฤติกรรมเฉพาะสภาพแวดล้อมได้แก่
การถ่ ายทอดทางสังคม (Socialization) การหาข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Seeking) การขาย (Issue
Selling) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การจัดการสายอาชีพ(Career Management) และการ
จัดการความเครียด (Stress Coping)
ส่วนที 3 ผลจากการทําพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ าน (Job
Performance) ความสําเร็จในสายอาชีพ (Career Success) เจตคติในงาน (Job Attitudes) ความรู้สกึ
ในการควบคุมตน (Felling of Personal Control) และความชัดเจนในบทบาทการทํางาน (Role Clarity)
ตัวแปรส่วนบุคคล
 บุคลิกภาพเชิงรุก
 ความคิดริเริม
 ความเชือมันในการขยาย
บทบาทของตน
 การมีส่วนร่วมในงาน
 การปรับตัวไปสู่เป้ าหมาย
 ความต้องการข้อมูล
ย้อนกลับ
 ความต้องการความสําเร็จ
ตัวแปรสภาพแวดล้อม
 วัฒนธรรมองค์การ
 บรรทัดฐานองค์การ
 สถานการณ์ชนํี า
 การสนับสนุนของฝ่ายจัดการ
 การจัดตังในรูปแบบของส่วน
บุคคลหรือสาธารณะ

พฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
การกระทําทัวไป
 การแสวงหาโอกาสในการปรับปรุง
สิงต่างๆ
 ความพยายามในการเปลียนแปลง
สถานะเดิมในการทํางานไปสู่
สถานะใหม่ทดีี กว่า
 การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที
ต้องการในการทํางาน
การกระทําตามสภาพแวดล้อม
 การถ่ายทอดทางสังคม
 การหาข้อมูลย้อนกลับ
 การมีสทิ ธิมีเสียง
 การมีนวัตกรรม
 การนําเสนอความคิด
 การจัดการความเครียด

ตัวแปรเชิ งผล
 ผลการปฏิบตั งิ าน
 ความสําเร็จในสายอาชีพ
 เจตคติในงาน
 ความรูส้ กึ ในการควบคุมตน

ภาพประกอบ 2 โมเดลป ัจจัย เชิงสาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ตามการศึกษาแครนท์
ทีมา: Crant. (2000). Proactive behavior in organizations.
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จากภาพประกอบ 2 โมเดลของแครนท์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
มีความซับซ้อน เกิดจากป ัจจัยเชิงสาเหตุหลากหลายตัวแปร รวมทังสามารถทําหน้าทีเป็นตัวแปร
คันกลางทีส่ง ต่อ ความสัมพัน ธ์จ ากป ัจจัย เชิง สาเหตุ ทีส่ง ผลกระทบทีสําคัญ ไปสู่ตวั บุค คล และ
องค์การ
โมเดลพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามการศึกษาพาร์คเกอร์ วิลเลียม และ เทอร์เนอร์
(Parker; Williams; & Turner. 2006) ได้ทําการทดสอบโมเดล บุคลิกภาพ และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานทีมีอิท ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิง รุกผ่ านกลไก ของการจูง ใจเชิง รู้คิด (Proactive
Cognitive Motivational State) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 282 คน พบว่า บุคลิก ภาพเชิง รุก
(Proactive Personality) และความมีอิส ระในการทํางาน (Job Autonomy) มีความสัมพัน ธ์กบั
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยมี ความเชือมันในการขยายบทบาทของตน
(Role Breadth Self Eficacy) และการปรับบทบาทการทํางานทียืด หยุ่น (Flexible Role
Orientation) เป็นตัวแปรคันกลาง และพบว่า ความเชือใจในเพือนร่วมงาน (Co-Worker Truth) และ
การสนับสนุ น ของผู้บงั คับบัญ ชา มีความสัมพัน ธ์กบั พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกโดยมี การปรับ
บทบาททียึดหยุน่ เป็นตัวแปรคันกลาง การทดสอบโมเดลป ัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุกข้างต้นให้ความสําคัญกับกลไกของการจูงใจเชิงรูค้ ดิ ทีทําให้เกิดพฤติกรรม ดังภาพประกอบ 3
ตัวแปรส่วนบุคคล
บุคลิกภาพเชิงรุก

ตัวแปรสภาพแวดล้อม

ความเชือมันในการขยาย
บทบาทของตน

พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก

การมีอสิ ระในงาน
ความเชือใจในเพือน
ร่วมงาน

การปรับบทบาทการ
ทํางานทียืดหยุ่น

การสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา

ภาพประกอบ 5 โมเดลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามแนวคิด ของ พาร์คเกอร์ และคน
ภาพประกอบ 3 โมเดลพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามการศึกษาของพาร์คเกอร์ วิลเลียม และ เทอร์เนอร์
ทีมา: Parker; Williams; & Turner (2006). Modeling the antecedents of proactive behavior
at work.
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การศึกษาต่อมาได้มกี ารขยายแนวคิดของพฤติกรรมเชิงรุกออกโดยรวมแนวคิดเรืองการ
ริเริมในบุคคล (Personal Initative) และ การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ (Taking Charge) และได้
กําหนดนิยามของพฤติกรรมเชิงรุกให้ช ดั เจนยิงขึน นอกจากนียังได้มีการเพิมเติมตัวแปรทีใช้ใ น
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นป ัจจัยสาเหตุ และป ัจจัยกลไก ดังเช่น โมเดลของของแกรนท์ และแอชฟอร์ด
(Grant; & Ashford. 2008) แกรนท์และแอชฟอร์ด ได้เสนอกรอบแนวคิดของพฤติกรรมเชิง รุกใน
ภาพรวม โดยให้นิยามของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ว่าเป็นกระบวนการของการคาดการณ์ วางแผน
และลงมือทํา โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้ส่งผลกระทบต่อตนเองและ/ หรือ สภาพแวดล้อม โดยได้เสนอว่า
พฤติกรรมเชิงรุกเป็นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ของสถานการณ์ท ีเป็นสาเหตุ กับบุคลิกภาพผ่านตัวแปร
คันกลางทีแตกต่างกันไปใน 3 กลุ่มตัวแปร ดังภาพประกอบ 4
สภาพแวดล้อม
การคํานวณผลได้

ตัวแปรกํากับ

ตัวแปรคันกลาง

พฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก

การสํารวจตนเอง
การรับรูส้ ดั ส่วนของ
ต้นทุน/กําไร

ผลเสีย
ความรูส้ กึ กังวล

สถานการณ์ทไม่
ี

ชัดเจน

การประเมินข้อดี
ของตน

แรงจูงใจทีจะลด
ความไม่แน่ นอน

พฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุก

ประสบการณ์ความ
เชือมัน

อิสระในการทํางาน

ภาพประกอบ 4 โมเดลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามแนวคิดของแกรนท์ และแอชฟอร์ด
ทีมา: Grant; & Ashford. (2008). The dynamics of proactivity at work: Lessons from
feedback-seeking and organizational citizenship behavior research.
จากภาพประกอบ 4 โมเดลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามแนวคิดของแกรนท์ และ
แอชฟอร์ด ประกอบด้วย กลุ่มที 1 พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ ของการคํานวณ
ผลได้ผลเสีย (Accountability) กับการสํารวจตรวจตราตนเอง (Self Monitoring) และปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
การคํานวณผลได้ผลเสียกับความรู้ส ึกรับผิดชอบ (Conscientiousness) โดยมีการรับรู้ส ดั ส่วนของ
ต้นทุน/กําไร (Perceived Image Cost-Benefit Ratios) เป็นตัวแปรคันกลาง กลุ่มที 2 พฤติกรรมเชิงรุก
เป็ น ผลมาจากปฏิส ัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสถานการณ์ ท ีไม่ ช ัด เจน (Ambiguity) กับ ความรู้ ส ึก กัง วล
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(Neuroticism) และปฏิส ัมพัน ธ์ร ะหว่างสถานการณ์ ท ีไม่ ช ัดเจนกับการเปิ ดรับประสบการณ์ ใ หม่
(Openness to Experience) โดยมีแรงจูงใจทีจะลดความไม่แน่ นอน (Uncertainty Reduction Motivation)
เป็นตัวแปรคันกลางความสัมพันธ์ กลุ่มที 3 พฤติกรรมเชิงรุกเป็นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างความ
เป็ นอิสระในการทํางาน (Autonomy) กับการประเมินข้อดีของตน (Core Selt Evaluations) และ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทํางานกับแนวโน้มในการจัดการเลือกผลทีเป็ นเลิศหรือผลที
ยอมรับได้ (Maximizing/Satisficing) โดยมีความเชือมันในการจัดการผลกรรม เป็นตัวแปรคันกลาง
ความสัมพันธ์ โมเดลของ แกรนท์ และแอชฟอร์ด ข้างต้นให้ภาพรวมของพฤติกรรมเชิงรุกทีชัดเจนมาก
ยิงขึนเห็นถึงการแปรเปลียนของพฤติกรรมเชิงรุกไปในรูปแบบต่างๆ ตามมิตทิ นํี าเสนอ และได้ขยาย
กรอบในการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทังในส่วนของป ัจจัยสถานการณ์ และป ัจจัยเฉพาะส่วน
บุคคลทีทําให้เกิดพฤติกรรมเชิงรุก และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
นอกจากนียังมี โมเดลการศึกษา ของ แทรวิส (Travis. 2011) ทีได้ทําการทดสอบโมเดล
พหุระดับ ของป ัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิก ภาพเชิง รุก (Proactive personality) ภาวะผู้นําใฝ่
บริการ (Servant Leadership) ซึงเป็นตัวแปรในระดับบุคคล และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ได้แก่
ภาวะผู้นําใฝ่บริการ (Servant Leadership) ซึงเป็นตัวแปรในระดับกลุ่ม ทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุกผ่านกลไก ของการรูค้ ดิ เชิงบวก (Positive Cognitive States) ได้แก่ การเสริมสร้าง
พลังทางจิต (Psychological Empowerment) ซึงเป็นตัวแปรในระดับบุคคล ดังภาพประกอบ 5
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภาวะผู้นําใฝ่ บริ การ

ระดับ 2 : ระดับกลุ่ม
ระดับ 1 : ระดับบุคคล

ปัจจัยส่วนบุคคล
บุคลิ กภาพเชิ งรุก
ภาวะผู้นําใฝ่ บริ การ

การเสริ มสร้างพลัง
ทางจิ ต

พฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
1. การป้ องกันป ัญหา
2. การมีนวัตกรรม
3. การมีสทิ ธ์มเี สียง
4. การนําความคิดเชิงรุก
ไปปฏิบตั ิ

ภาพประกอบ 7 โมเดลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามแนวคิดของ แทรวิส
ภาพประกอบ 5 โมเดลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ของ แทรวิส
ทีมา: Travis. (2011). A Multilevel Examination of Proactive Work Behaviors: Contextual
and Individual Differences as Antecedents.
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โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 410 คน และ ระดับกลุ่ม 113 กลุ่ม (Supervisor) จาก 3 กรม
ซึงเป็ น หน่ วยงานขนาดใหญ่ ข องรัฐ ผลการศึกษาพบว่า บุค ลิก ภาพเชิง รุ กมีความสัม พัน ธ์ก ับ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ได้แก่ การป้ องกันป ัญหา (Problem Prevention) นวัตกรรมส่วนบุคคล
(Individual Innovation) การมีสทิ ธิมีเสียง (Voice) และการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ (Taking
Change ) โดยมี การเสริมสร้างพลังทางจิต (Psychological Empowerment) เป็นตัวแปรคันกลาง
ในระดับบุคคล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิอิท ธิพลเท่ากับ 0.32,
0.20, 0.15 และ0.17 ตามลําดับ และพบว่าภาวะผู้นําใฝ่บริการมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุก ได้แก่ การป้ องกันป ัญหา (Problem Prevention) นวัตกรรมส่วนบุคคล (Individual
Innovation) การมีสทิ ธิมีเสียง (Voice) และการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ (Taking Change) อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ างสถิติ .01 โดยมี การเสริมสร้างพลังทางจิต (Psychological Empowerment)
เป็นตัวแปรคันกลาง ในระดับบุคคล โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.30, 0.20, 0.16 และ 0.24
ตามลําดับ แต่กลับไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าวในระดับกลุ่ม
จะเห็นว่าการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกมีความหลากหลายแตกต่างกันไป
ตามความสนใจและจุดเน้นของผูท้ ทํี าการศึกษา สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในครัง
นีผู้วจิ ยั ใช้องค์ประกอบของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามแนวคิดของปาร์คเกอร์ และคอลลิน
(Parker; & Collins. 2010) เนืองจากเป็นแนวคิดทีได้รบั ความนิยม มีนักวิจยั (เช่น Travis. 2011)
ใช้แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกกันอย่างต่อเนือง ประกอบ
กับ แทรวิส (Travis. 2011) ได้นําแนวคิดดังกล่าวไปศึกษาในบริบทของหน่ วยงานราชการซึงเป็น
บริบทเดียวกันกับการศึกษาในครังนี ร่วมกับแนวคิดของ แครนท์ (Crant. 2000) ทีให้การทํางานเชิงรุก
เป็นตัวแปรคันกลางระหว่างตัวแปรอืนๆ โดยกําหนดความหมายของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ว่า
การทํางานอย่างเป็นระบบ แสวงหาความรู้ทเกี
ี ยวข้อง แล้วใช้ความรู้นันคาดการณ์ไปถึงผลลัพธ์ท ี
ต้องการ วางแผนเพือป้ องกันป ัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ทต้ี องการ และลงมือทําตามแผนนัน รวมทัง
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพิมมูลค่างาน (Job Value) ให้เกิดขึนตลอดเวลา โดยจะศึกษาพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุก ใน 4 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ พาร์คเกอร์ และ คอลลิน (Parker; & Collins.
2010) คือ การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ การมีสทิ ธิมีเสียง การมีนวัตกรรม และการป้ องกันป ัญหา
โดยกําหนดความหมายขององค์ประกอบของพฤติกรรมเชิงรุกในแต่ละด้านดังต่อไปนี
1. การมีนวัตกรรม หมายถึง การทํางานต่างๆ อย่างเป็นระบบ คาดการณ์ไปข้างหน้า
ถึง ผลลัพธ์ท ีต้องการในอนาคต สร้างสรรค์วธิ กี าร รูปแบบ และระบบการทํางานทีสอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การขึนใหม่เพือให้เกิดผลลัพธ์ทต้ี องการ
2. การมีสทิ ธิมีเสียง หมายถึง การนําเสนอความคิด หรือแนวทางใหม่ๆ ทีสร้างสรรค์
เพือปรับปรุงวิธกี าร และขันตอนในการทํางานแม้วา่ บุคคลอืนจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนันๆ
3. การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ หมายถึง การลงมือทําตามแผนทีวางไว้ ในการ
ปรับเปลียนรูปแบบและวิธกี ารทํางานหรือสร้างสรรค์ระบบการทํางานขึนใหม่เพือให้เกิดผลลัพธ์ท ี
ต้องการ
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4. การป้ องกัน ป ัญหาหมายถึง การคาดการณ์ ถึง การเปลียนแปลงของป ัจจัยทีมี
ผลกระทบต่อ การทํางาน จากนันพิจ ารณาว่าการเปลียนแปลงนันเป็ น ป ัญหาหรือไม่ หากการ
เปลียนแปลงนันเป็นป ัญหาจึงวางแผนเพือป้ องกันป ัญหาทีจะเกิดขึน แล้วลงมือทําตามแผนทีวางไว้
การวัดลักษณะพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
แบบวัดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้ถูกสร้างและนําไปใช้โดยการปรับปรุงให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับการศึกษาของตนโดยแบบวัดทีเป็ น พืนฐานสําหรับการศึกษาครังนีคือแบบวัด
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ทีประกอบด้วย การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ การมีสทิ ธิมีเสียง การมี
นวัตกรรม และการป้ องกันป ัญหา ทีพัฒนาโดย พาร์คเกอร์ และ คอลลิน (Parker; & Collins. 2010)
ซึงเป็นแบบวัดแบบให้รายงานตนเอง ดังนี แบบวัดการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ เป็นแบบวัดที
พัฒนามาจากแบบวัดของ มอริสนั และ เฟลล์ (Morrision; & Phelps. 1999) โดยเลือกข้อทีมีค่า
นําหนักองค์ประกอบสูงสุดมา 4 ข้อ ซึงมีค่านําหนักองค์ประกอบตังแต่ .34 - .71 แบบวัดการมีสทิ ธิมี
เสียง พัฒนามาจากแบบวัด ของดีนและเลปิน (Van Dyne; & Lepine. 1998) โดยเลือกมาจํานวน 4 ข้อ
ทีมีความเทียงตรงเชิงเนือหา และความเทียงโครงเชิงโครงสร้างสูงสุด มีค่านําหนักองค์ประกอบตังแต่
.42 - .71 แบบวัดการมีนวัตกรรม พัฒนามาจากแบบวัดของ สก็อต และบรูซ (Scott; & Bruce. 1994)
ซึงเป็นแบบวัดประเมินค่า 6 ระดับ แต่ไม่มกี ารรายงานค่านําหนักองค์ประกอบ โดยเลือกข้อคําถาม
เฉพาะทีเน้นการนําเสนอนวัตกรรม เนืองจากบางข้ออาจจะซําซ้อนกับแบบวัดการนําความคิดเชิงรุก
ไปปฏิบตั ิ มีค่านําหนักองค์ประกอบ ตังแต่ .49 - .71 ในส่วนของแบบวัดการป้ องกันป ัญหา เป็นแบบ
วัดที พาร์คเกอร์ และ คอลลิน (Parker; & Collins. 2010) สร้างขึนเอง จํานวน 3 ข้อ โดยเน้นการ
ปรับปรุงระบบ และการแก้ไขป ัญหา เพือผลสัมฤทธิของงาน มีค่านําหนักองค์ระกอบตังแต่ .55 - .75
ซึงต่อมา แทรวิส (Travis. 2011) ได้นําแบบวัด ของพาร์คเกอร์และคอลลิน (Parker; & Collins.
2010) มาปรับปรุงเพือใช้วดั พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ในกลุ่มตัวอย่าง ทีศึกษาซึงเป็น ข้าราชการ
จาก 3 กรม ในหน่วยงานขนาดใหญ่ของรัฐ เป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 5 ระดับ (1 เท่ากับ นานๆ ครัง
ถึง 5 เท่ากับ บ่อยครัง) จํานวน 13 ข้อโดยมีค่าความเชือมันรายด้าน การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
การมีนวัตกรรม การมีสทิ ธิมีเสียง และการป้ องกันป ัญหา เท่ากับ .95, .85, .90 และ .86 ตามลําดับ
ดังนันในการศึกษาครังนีจึงจะพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามแนวคิดของ
พาร์คเกอร์ และ คอลลิน (Parker; & Collins. 2010) โดยนําแบบวัดฉบับทีปรับปรุงโดย แทรวิส
(Travis. 2011) มาปรับให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เนืองจากเป็น
แบบวัดทีมีค่าความเชือมันสูง
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ตัวแปรเชิ งสาเหตุและผลของพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
เมือกําหนดกรอบการศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการพลเรือน
สัง กัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผนโดยเน้ น
อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมตามทฤษฎีทางป ัญญาสังคม สังคม (Social Cognitive Theory) ของ
แบนดูรา โดยกําหนดป ัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก จาก ตัวแปรด้านลักษณะส่วน
บุคคล และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม และจากทีได้ศกึ ษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ต่างๆ
(Crant. 2000; Gruman; et al. 2005; Parker; et al. 2006; Grant; & Ashford. 2008; Travis. 2011)
ประกอบกับมีการศึกษาแบบจําลองเชิงสาเหตุทแสดงบทบาทของพฤติ
ี
กรรมการทํางานเชิงรุกใน
ฐานะของตัว แปรคันกลาง โดยระบุ ต ัว แปรเชิง สาเหตุ ท ังในด้านลัก ษณะส่ วนบุ ค คล และด้า น
สภาพแวดล้อม รวมถึงผลลัพธ์อนั เกิดจากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Crant. 2000) จากเหตุผลข้างต้น
นํามาซึงการศึกษาตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และ
เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
ตัวแปรเชิ งสาเหตุด้านลักษณะส่วนบุคคล
ในส่วนนีเป็นการนําเสนอเกียวกับตัวแปรเชิงสาเหตุดา้ นลักษณะส่วนบุคคลข้าราชการ ทีมี
ผลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ทีได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกียวกับพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุก พบว่า ได้มกี ารศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุก ซึงได้กาํ หนดให้พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลางความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม และผลการปฏิบตั งิ าน (Crant. 2000)
จากแบบจําลองดังกล่าวนํามาซึงตัวแปรเชิงสาเหตุดา้ นลักษณะส่วนบุคคล ทีใช้ในการศึกษาในครังนี
ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก และ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ นอกจากนีจากการทบทวนวรรณกรรมยังได้พบ
หลักฐานเพิมเติมว่ามีตวั แปรอืนๆ ทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก คือ เจตคติต่อ
การทํางานเชิงรุก (Parker. 1991; วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; งามตา วนินทานนท์; และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล.
2547) ดัง นันในการวิจ ัยครังนี จึงกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุด้านลักษณะส่ วนบุ คคล ประกอบด้วย
บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ และ เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. บุคลิ กภาพเชิ งรุก
แนวคิ ดบุคลิ กภาพเชิ งรุก
บุคลิกภาพเชิงรุกเป็นส่วนประกอบหนึงของพฤติกรรมองค์การทีมีแนวคิดพืนฐาน
มาจากทฤษฎีลกั ษณะนิสยั (Traits Theories) ทีเน้นถึงอุปนิสยั ในตัวบุคคล โดยมุ่งทํานายพฤติกรรม
มนุษย์จากลักษณะนิสยั ทีแสดงออก ซึงมีแนวคิดทีสําคัญ คือ ความคงที (Consistency) นันคือแต่ละ
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บุคคลมีลกั ษณะทีโดดเด่นหลายอย่างภายในตัวและจะแสดงคุณลักษณะนันออกมาในสถานการณ์
ต่าง ๆ กัน หากเรารูจ้ กั ลักษณะนิสยั ของบุคคลใดจะสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลผู้นันจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ และความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) นันคือแต่ละบุคคล
ประกอบด้วยกลุ่มลักษณะนิสยั หลายอย่าง ซึงเป็นลักษณะนิสยั เฉพาะตัวโดยไม่มใี ครเหมือน ทฤษฎี
ลักษณะนิสยั มีหลายกลุ่ม และทุก ๆ กลุ่มก็มแี นวคิดร่วมกันคือ ค้นหาและอธิบายลักษณะนิสยั
พืนฐานของบุคคลใดบุคคลหนึง เพืออธิบายบุคลิกภาพของบุคคลผู้นัน โดยทีผู้ท ีศึกษาเกียวกับ
บุคลิกภาพเชิงรุกได้ให้นิยามไว้ดงั นี โควี (Covy. 1989; 2004) กล่าวไว้ว่า บุคคลทีมีบุคลิกภาพเชิงรุก
จะกล้าเผชิญกับความจริงในสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนและรู้สกึ ว่าตนเองมีอํานาจทีจะเลือกตอบสนองให้
เกิดผลลัพธ์ทดีี ได้ และเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนในองค์การตนมีส่วนร่วมในการกําหนด โดยการรวบรวม
ความคิดสร้างสรรค์ ความรูแ้ ละความสามารถ ทีมีอยูส่ ร้างผลงานให้เกิดขึน คนทีมีบุคลิกภาพเชิงรุก
จะทุ่มเทความพยายามทําในสิงทีทําได้และจะขยายขอบเขตสิงทีทํา ได้ให้ใหญ่ขนึ กว้างขึน ต่อมา
แบทแมน และแครนท์ (Bateman; & Crant.1993) ได้เสนอแนวคิดเรืองบุคลิกภาพเชิงรุก โดยให้คํา
นิยามไว้วา่ เป็นลักษณะนิสยั ชอบทําให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพแวดล้อม แสวงหาโอกาส และมี
ความคิดริเริมสร้างสรรค์และทําให้ความคิดนันกลายเป็ นจริง และมีความบากบันจนกว่าจะได้ร บั
ผลตอบแทนของความพยายามนันๆ เป็นผูแ้ สวงหาแนวทางของตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
เรียนรูท้ กั ษะทีจําเป็นต่อการปฏิบตั งิ านต่อไปในอนาคต บุคคลทีมีบุคลิกภาพเชิงรุกจะมีความเพียร
พยายามทีจะทําให้เกิดการเปลียนแปลง มองเป้ าหมาย มองป ัญหาแล้วทําการแก้ไ ขจนบรรลุผ ล
บุคคลทีมีลกั ษณะของบุคลิกภาพเชิงรุกน้อยจะมีแนวโน้มทีจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมมากกว่า
ทีจะเปลียนสภาพแวดล้อม ซึงสอดคล้องกับไซเบิรต์ (Seibert; et al. 1999; 2001) ทีให้นิยามว่า ผู้มี
บุคลิกภาพเชิงรุกจะพยายามหาโอกาสใหม่ๆ เสมอ และแสดงการกระทําในเชิงรุก มีการริเริมและ
มานะบากบันต่อการทําให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างมีความหมาย โดยทีพวกเขาจะพยายามปฏิรูป
พันธกิจขององค์การ พยายามค้นหาป ัญหาและแก้ไขป ัญหา ซึงจะทําให้มผี ลก ระทบกับสถานการณ์
และสิงแวดล้อมรอบตัวและมักชอบทีจะมองหาโอกาสต่างๆ เพือปรับปรุงตนเอง ในขณะที เฟรเซอร์
(Frese. 2001) ได้ให้ความหมายในเชิงลักษณะภายในตัวบุคคลทีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
เช่น การริเริม (Initiative) ของบุคคล เพราะลักษณะของบุคคลทีเอือประโยชน์ต่อองค์การในการ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้องค์การ
แบทแมนและแครนท์ (Bateman; & Crant. 1993) ได้กล่าวถึงลักษณะของคนทีมี
บุคลิกภาพเชิงรุกไว้ ดังนี
1. พยายามหาโอกาสทีจะเปลียนแปลง โดยจะหาวิธีการใหม่ๆ ทีทําให้ส ิงที
เป็นอยูเ่ ติบโต
2. สร้างเป้ าหมายทีมีประสิทธิภาพและมุ่ง กระทําเพือการเปลียนแปลง คนทีมี
บุคลิกภาพเชิงรุกจะเพิมมาตรฐานใหม่และเหนือกว่าคนอืนๆ โดยเป้ าหมายหลักนันจะส่งผลต่อคน
อืนๆ ด้วย
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3. พร้อมจะเผชิญและป้ องกันป ัญหา
4. ทําสิงใดๆ ให้มคี วามแตกต่างหรือทําสิงๆ นันด้วยวิธกี ารทีแตกต่าง เพราะเชือ
ว่าการใช้วธิ กี ารใหม่ยอ่ มดีกว่าวิธกี ารแบบเดิม
5. แสดงการกระทําออกมา ผู้ทมีี บุคลิกภาพเชิงรุกชอบเรียนรู้ด้วยการปฏิบตั ิ มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสมอ พวกเขาจะไม่เป็นผู้ยอมตาม ไม่หยุดคิดและพยายามเป็น
ผูน้ ํา
6. มานะ อุตสาหะ ผู้ทมีี บุคลิกภาพเชิงรุกจะมีความพยายามอย่างแน่ วแน่ ไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรคโดยง่าย
7. ผลสําเร็จ มีการศึกษาพบว่าในองค์การทีพนักงานมีบุคลิกภาพเชิงรุกระดับสูง
จะเป็นผูน้ ําการเปลียนแปลง ทีประสบความสําเร็จเพราะคนเหล่านีจะเข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วม
ในกลุ่มชุมชนทีหลากหลายจึงช่วยให้เกิดการปรับปรุงความเป็นอยูข่ องคนอืนๆ ด้วย
โดยในงานวิจยั ครังนีเลือกใช้แนวคิดบุคลิกภาพเชิงรุก ของ แบทแมนและแครนท์
(Bateman; & Crant. 1993) โดยกําหนดความหมายของบุคลิกภาพเชิงรุกไว้ว่า หมายถึง พยายาม
หาโอกาสทีจะเปลียนแปลง โดยหาวิธกี ารใหม่ๆ ทีทําให้ส ิงทีเป็ น อยู่เติบโต สร้างเป้ าหมายทีมี
ประสิทธิภาพและมุ่งกระทําเพือการเปลียนแปลง เพิมมาตรฐานใหม่และเหนือกว่าคนอืนๆ โดย
เป้ าหมายหลักนันจะส่ง ผลต่อคนอืนๆ ด้วย พร้อมเผชิญและป้ องกัน ป ัญหา ทําสิงใดๆ ให้มีความ
แตกต่างหรือทําสิงๆ นันด้วยวิธกี ารทีแตกต่ าง เพราะเชือว่าการใช้วธิ ีการใหม่ย่อมดีกว่าวิธีการ
แบบเดิม เรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั ิ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสมอ ไม่หยุดคิดและพยายาม
เป็นผูน้ ํามีมานะ อุตสาหะ มีความพยายามอย่างแน่วแน่ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคโดยง่าย
การวัดลักษณะบุคลิ กภาพเชิ งรุก
แบบวัดบุคลิกภาพเชิงรุกทีได้รบั ความนิยมก็คอื แบบวัดทีเสนอโดยเบทแมน และ
แครนท์ (Bateman; & Crant.1993) เป็นแบบวัดทีมี ข้อคําถาม 17 ข้อ ให้คะแนนแบบ Likert 7
ระดับ 1 (“ไม่เห็นด้วยอย่างยิง”) ถึง 7 (“เห็นด้วยอย่างยิง”) มีค่าความเชือมันอยู่ระหว่าง .87 - .89
จากการทดลองใน 3 กลุ่มตัวอย่าง และมีความเชือมันจากการทดสอบซําในช่วง 3 เดือนอยู่ท ี .72 มี
ความเทียงตรงเสมือน ความเทียงตรงเชิงจําแนก และความเทียงตรงตามเกณฑ์ ต่อมา ไซเบิร์ทและ
คนอืนๆ (Seibert; et al. 1999) ได้ทําการปรับปรุงแบบวัดของเบทแมนและแครนท์ โดยลดข้อ
คําถามลงเหลือ 10 ข้อ โดยพิจ ารณาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเบทแมนและแครนท์
(Bateman; & Crant.1993) และเลือกข้อคําถามทีมีค่าเฉลียของการวิเคราะห์องค์ประกอบจากทัง
สามกลุ่มตัวอย่างสูงทีสุดมา 10 ข้อ โดยเมือนําไปทดสอบพบความเชือมันของแบบวัดเป็น .86 ซึง
เป็นระดับความเชือมันทีลดลงเพียงเล็กน้อยเมือตัดข้อคําถามออก 7 ข้อ ดังนันในการศึกษาครังนีจึง
จะพัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของ เบทแมน และแครนท์ (Bateman; & Crant.1993) โดยการปรับข้อ
คําถามจากแบบวัดฉบับทีปรับปรุงโดยไซเบิรท์ และคนอืนๆ (Seibert; et al. 1999)
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งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับบุคลิ กเชิ งรุก
การศึกษาเกียวกับบุคลิกเชิงรุกทีผ่านมาส่วนใหญ่ศกึ ษาเกียวกับป ัจจัยเชิงผล โดย
พบว่าบุคลิกเชิง รุก ส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กบั ผลเชิงรุกในหลายตัวแปรด้วยกัน ประกอบไปด้วย
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ได้แก่ การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ และการแก้ไขป ัญหาเชิงรุก พาร์คเกอร์
วิลเลียม และ เทอร์เนอร์ (Parker; Williams; & Turner. 2006) ความสําเร็จในสายอาชีพ (Bell; &
Staw, 1989; Seibert; et al. 1999; 2001) และนวัตกรรมใหม่ภายในองค์การ (Parker. 1998;
Seibert; et al. 2001) พาร์คเกอร์ วิลเลียม และ เทอร์เนอร์ (Parker; Williams; & Turner. 2006) ได้
ศึกษาพนักงานผลิตสายไฟในบริษทั ในประเทศอังกฤษ จํานวน 282 คน พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก เท่ากับ .26 ทีระดับนัยสําคัญ .001 ในขณะที
พาค์เกอร์ (Parker. 1998) ได้ทาํ การศึกษาความริเริมทางการจัดการ (Management Initiative) กับ
พนักงานในบริษทั ผลิตแก้วแห่งหนึง พบว่า บุคลิกภาพเชิง รุกมีความเกียวข้องกับนวัตกรรมใน
องค์การ (Organization Innovation) ในส่วนการศึกษาของไซเบิร์ตและคนอืนๆ (Seibert; et al.
2001) ได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพนักงานประจํา จํานวน 180 คนเป็นเวลา 2 ปี พบว่า
บุคลิก ภาพเชิง รุก (Proactive Personality) มีความสัม พัน ธ์ท างบวกกับนวัตกรรมในบุคคล
(Individual Innovation)
นอกจากนี ฮวง และ แพน (Huang; & Pan. 2007) ได้ทําการศึกษาเกียวกับ
บุคลิก ภาพเชิง รุก กับผลการปฏิบตั ิง านโดยมีตวั แปรด้านแรงจูง ใจเป็ น ตัวแปรสือ ซึงศึกษากับ
พนักงาน จํานวน 131 คน โดยตัวแปรด้านผลการปฏิบตั งิ านนันได้ศึกษางานสองมิติ คือผลการ
ปฏิบตั งิ านเชิงบริบท (Contextual Performance) และผลการปฏิบตั งิ านในงาน (Task Performance)
พบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพเชิงรุกกับผลการปฏิบตั งิ านเชิงบริบท และผลการปฏิบตั งิ านใน
หน้าที เท่ากับ .36 และ .47 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ างสถิติ ตามลําดับ ซึงสอดคล้องการศึกษา
โมเดลป ัจจัย สาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ของ แครนท์ (Crant. 2000) พบว่า
บุคลิกภาพเชิงรุกมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และยังพบอีกว่า บุคลิกภาพเชิงรุก
มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ านโดยมีตวั แปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลาง
2. แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
แนวคิ ด ทฤษฎี แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ (Achievement motive) มีแ นวคิดพืนฐานมาจากทฤษฎี
ลักษณะนิสยั (Traits Theories) ทีเน้นถึงอุปนิสยั ในตัวบุคคล โดยมุ่งทํานายพฤติกรรมมนุ ษย์จาก
ลักษณะนิส ัยทีแสดงออก ซึงแรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิเป็ น องค์ประกอบหนึงของทฤษฎีก ารจูง ใจใน
ความสําเร็จ ของแมคคลีลแลนด์ (McClelland.1961; 1985) ซึงทฤษฎีนีเชือว่า โดยปกติแล้วความ
ต้องการทีมีอยูใ่ นตัวคนมีอยูส่ องชนิด คือ ความต้องการความสุขและความต้องการปราศจากความ
เจ็บปวด แต่สาํ หรับความต้องการอืนๆ นันต่างก็จะเกิดขึนภายหลัง ด้วยวิธกี ารเรียนรู้ ซึงมีลกั ษณะ
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ประสบการณ์ทใกล้
ี เคียงกัน แต่จะต่างกันเฉพาะขนาดของความต้องการมากน้ อยแตกต่างกันไป
ด้วยเหตุนีจึงสรุปได้ว่า มนุ ษ ย์ทุกคนต่างก็จ ะมีความต้องการเหมือนกัน แต่จ ะมีขนาดมากน้ อย
แตกต่างกัน โดยแมคคลีลแลนด์ (McClelland. 1961; 1985) ได้ให้นิยามของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิไว้
ว่า ความต้องการทําสิงต่างๆ ให้ดขี นหรื
ึ อมีประสิทธิภาพมากขึนเพือความสําเร็จ บุคคลทีต้องการ
ความสําเร็จ จะมีลกั ษณะชอบการแข่ง ขัน ชอบงานทีท้าทาย ต้องการได้ร บั ข้อมูลป้ อนกลับเพือ
ประเมินผลงาน มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง เช่น ในเรืองของการแก้ป ัญหา
หรือการทํางานทีมีความซับซ้อนขึน ซึงสอดคล้องกับความหมายของ เมอร์ร ี (Murrey. 1938) ที
กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ โดยชีให้เห็นป ัจจัยต่างๆ ทีเป็นตัวสะท้อนให้เห็น การรับผิดชอบ การ
แก้ป ัญหาทีซับซ้อน ต้องการผลจากงานทีปฏิบตั ิ มีแรงกระตุ้นภายในและกํากับพฤติกรรมของตน
ไปสู่เป้ าหมายทีต้องการ ในขณะที ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523) กล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ เป็น
แรงจูงใจทางสัง คมทีเกียวกับการทํางาน มีห ลักฐานจากการวิจ ยั มากมายทีบ่ง ชีว่า แรงจูง ใจ
ใฝ่สัมฤทธิหรือความต้องการสัมฤทธิผลเป็น ลักษณะภายในทีสําคัญลักษณะหนึง ซึงผลักดันบุคคล
ให้เกิดความพากเพียรพยายามทีจะทํางาน จนสําเร็จลงด้วยมาตรฐานทีดีเยียม ผู้ท ีมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิสูง คือ ผูท้ มีี พฤติกรรมการทํางานเพือ มุ่งให้บรรลุเป้ าหมายทีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เมือประสบความสําเร็จก็เกิด ความสุข ความภาคภูมใิ จ แต่เมือเกิดความล้มเหลวก็
ไม่ท้อแท้ กลับพร้อมทีจะลองพยายามทําใหม่ ผู้ท ีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิสูง มักจะเป็น ผู้ท ีชอบ
อาสาสมัครทํางานต่าง ๆ ชอบแข่งขันเพือชัยชนะ มีนิสยั รักงานและทํางานทียากโดยไม่ยอ่ ท้อ ทําให้
เป็นคนทีพึงตนเองและอาจเป็นทีพึงของผู้อนได้
ื อีกด้วย นอกจากนี วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา
วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ คือ พลังความต้องการ
ความสัมฤทธิผล เป็นลักษณะภายในจิตใจของบุคคล ทีก่อให้เกิดความเพียรพยายามทีจะทํางาน
อย่างใดอย่างหนึงให้สําเร็จด้วยมาตรฐานทีดีเยียม ซึงงานนันจะต้องเป็ นงานทีใช้ความชํานาญ มี
ลักษณะทียาก ท้าทายความสามารถ และบุคคลมองเห็นว่าตนสามารถจะทํางานนันให้สําเร็จลุล่วง
ด้วยดี เมือประสบอุปสรรค หรือล้มเหลวก็ไม่ยอ่ ท้อ คิดหาทางแก้ไข ปรับปรุงการทํางานจนบรรลุผล
สําเร็จ จากความหมายข้างต้นสะท้อนให้เห็นลักษณะเด่นของผูม้ แี รงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ดังนี 1) เป็นผู้มี
ความปรารถนาทีจะรับผิดชอบต่องานหรือการแก้ป ัญหา 2) เป็น ผู้มแี นวโน้มทีจะตังเป้ าหมายใน
ระดับค่อนข้างยากและกล้าเสียง 3) เป็นผูม้ คี วามปรารถนาในการย้อนกลับดูการกระทําของตนว่าดี
หรือไม่ 4) เป็นผูส้ นั ทัดในการจัดระบบงาน มีการคาดการณ์ล่วงหน้า และ 5) เป็นผู้ชอบการแข่งขัน
หรือ กระทํ า การแปลกใหม่ อัน จะทํ า ให้ ต นได้รู้ ส ึก ว่ า ประสบความสํา เร็จ ชอบงานท้ า ทาย
ความสามารถ
ดังนันในการศึกษาครังนีจึงศึกษาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิตามแนวความคิดของแมค
คลีแลนด์โดยกําหนดนิยามของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ในการวิจยั ครังนีไว้ว่า พลังความต้องการภายใน
จิตใจของบุคคลทีก่อให้เกิดความพากเพียรพยายามทีจะทํางานอย่างหนึงอย่างใดให้สําเร็จด้วย
มาตรฐานทีดีเยียม กําหนดเป้ าหมายทีมีความท้าทายความสามารถสําหรับตนเอง มีการป้ อนกลับ
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การทํางาน มีการวิเคราะห์และประเมินป ัญหา เมือประสบอุปสรรคหรือเกิดความล้มเหลวก็ไม่ย่อท้อ
คิดหาทางแก้ไข มีความรับผิดชอบเพือให้งานสําเร็จลุล่วง ปรับปรุงการทํางานจนบรรลุความสําเร็จ
การวัดลักษณะแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ เริมต้นจาก แมคแคลแลนด์ ได้ใช้แบบทดสอบการรับรู้
ของบุคคล (Thematic Apperception Test: TAT) เพือวัดความต้องการของมนุ ษย์ซงแบบทดสอบ
ึ
ดังกล่าวเป็นเทคนิคการนําเสนอภาพต่างๆ แล้วให้บุคคลเขียนเรืองราวในสิงทีตนสนใจ ซึงสามารถ
บ่งชีการเปลียนแปลงของสภาวการณ์ทางอารมณ์ของบุคคลได้อย่างฉับไว ดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2531) ได้ตงข้
ั อสังเกตเกียวกับการนําวิธกี ารเล่าเรืองด้วยภาพ TAT มาใช้วดั กับคนไทยนันสามารถ
วัดได้อย่างละเอียดในผู้ทมีี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิสูงเท่านัน แต่อาจวัดได้ไม่ละเอียดเท่าทีควรในผู้ทมีี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิตํา สําหรับการวัดเกียวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิในประเทศไทย นัน พบว่า ส่วน
ใหญ่ เป็นการวัดด้วยแบบวัดมาตรประเมิน ค่า (Rating Scale) ดังเช่น การศึกษาของ โกศล มีคุณ
และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) เกียวแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของ ครูได้นําแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ของ
บุญ รับ ศักดิมณี (2532) ซึงพัฒนาขึนตามแนวคิดของเฮอร์แมนล์ (Hermans.1970) เป็ นแบบวัด
มาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” จํานวน 20 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก
อยู่ระหว่าง 2.75 – 7.45 ได้ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ า เท่ากับ .84 และเมือ โกศล มี
คุณ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) นํามาใช้กลับกลุ่มตัวอย่างของตนพบว่า มีค่าอํานาจจําแนก อยู่
ระหว่าง 2.68 – 8.25 ได้ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟ่ าเท่ากับ .85 ซึงต่อมาวิลาสลักษณ์
ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) ก็ได้นําแบบวัดของบุญรับ ศักดิมณี
(2532) มาใช้วดั แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ของข้าราชการ ระดับ 3-10 ใน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สาธารณสุข ศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ซึงเป็ นแบบวัดมาตรประเมิน ค่า 6
ระดับ จํานวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์รายข้ออยูร่ ะหว่าง .30 ถึง .64 และมีค่าสัมประสิทธิ
แอลฟาเท่ากับ .81 ในการศึกษาครังนีใช้จงึ แบบวัดทีผู้วจิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
ของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ (2547)
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
งานวิจยั เกียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ เริมต้นจากการศึกษาลักษณะของผู้ต้องการ
ความสําเร็จ (Murrey. 1938; McClelland. 1961; 1985) ซึงการศึกษาของ เมอร์ร ี พบว่าแรงจูงใจทีนํา
ประสบการณ์ แห่งความสําเร็จ ทางสัง คมมากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเพือสําเร็จ อีกครังหนึง โดยมี
ลักษณะเด่น คือ ปฏิบตั ิง านด้วยความรวดเร็ว มีการจัดการและควบคุมตนเอาชนะอุปสรรคด้วย
มาตรฐานทีดีเลิศ ชอบการแข่ง ขัน และ เพิมการนับถือตนด้วยการประสบความสําเร็จ ในส่วน
การศึกษาของ แมคคลีลแลนด์ พบว่า ผูท้ มีี ลกั ษณะทีจะประสบความสําเร็จสูงจะมีลกั ษณะกล้าเสียง
กระตือ รือร้น มีค วามรับผิด ชอบสูง มีการวางเป้ าหมายในระยะยาวได้อ ย่างเหมาะสม ต่ อ มา
การศึกษาขยายกว้างขึนโดยมีการศึกษาเกียวกับป ัจจัยเชิงผลของ แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิโดยพบว่า
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ ผลการปฏิบตั งิ าน ดังเช่นในการศึกษาของ ซิงซ์
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และ สุดา (Singh.; & Sudha.1983) ทีได้ศกึ ษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ กับผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหาร
ระดับต้น ในหน่วยงานขนาดใหญ่ของรัฐ จํานวน 133 คน พบว่า ผู้บริหารทีมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิสูง
จะมีผลการปฏิบตั งิ านในระดับทีสูง โดยมีตวั แปรสือคือความพึงพอใจในงาน และในการศึกษาของ
ปริญญา ป้ องรอด (2555) ทําการวิจยั เรืองลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กลุ่มตัวอย่าง เป็ น
พนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในส่วนกลาง จํานวน 336 คน ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิเป็ นตัวแปรทีมีอํานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจ ริยธรรม โดยมีค่า
สัมประสิทธิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ β = .34 ซึงสอดคล้องการศึกษาโมเดลป ัจจัย สาเหตุ และ
ผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ของแครนท์ (Crant. 2000) พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และยังสอดคล้องกับการศึกษา กมลวรรณ คารมปราชญ์
คล้ายแก้ว (2557) ทีพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ มีอทิ ธิพลทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <. 01)
ต่อ เจตคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสติ ระดับปริญญาตรี โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .36 และผลการศึกษาดังกล่าวยังพบอีกว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
ผลการปฏิบตั งิ านโดยมีตวั แปรเจตคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน เป็นตัวแปรคันกลาง อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.32 นอกจากนีใน
การศึกษาของ พัชมน อ้นโต (2546) ทีได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างป ัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิในงานระดับในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร กับการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิในงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .05 (r = .42)
3. เจตคติ ต่อการทํางานเชิ งรุก
แนวคิ ดเจตคติ ต่อการทํางานเชิ งรุก
“เจตคติ ” ตรงกับ คํ า ภาษาอัง กฤษว่ า “Attitude” นั ก จิต วิท ยาโดยเฉพาะ
นักจิตวิทยาสังคมให้ความสนใจกับการศึกษาเจตคติของบุคคล เพราะเชือกันว่าเป็น จิตลักษณะที
เกียวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลมากกว่าลักษณะทางจิตประเภทอืนๆ โดยทีให้ความสําคัญว่าเป็น
ลักษณะทางจิตของบุคคลทีมีความโน้มเอียงหรือมีความรู้สกึ ทีจะตอบสนองไปในทางชอบหรือไม่
ชอบสิงนันๆ หรือเป็นความคิดเห็นของบุคคลทีมีต่อสิงต่างๆ โดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ รวมทัง
ความพร้อมทีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่าง (Shaver.1977; งามตา วนินทานนท์. 2535) โดยมีผู้
กําหนดนิยามของเจตคติไว้ว่าเป็น ความพร้อมของการจัดรูปแบบของจิตใจและประสาทตลอดจน
ประสบการณ์ พฤติกรรมของบุคคลเป็ น การตอบสนองต่อวัตถุ และสถานการณ์ เข้ามาเกียวข้อง
(Fishbien.1961) ส่วนกิลฟอร์ด (Guilford.1975) อธิบายว่าเจตคติคอื การทีบุคคลมีความโน้มเอียงใน
ลักษณะทีชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนต่อการกระทําในสังคม
ซึงสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ทีกล่าวว่าเจตคติเป็นเรืองของความชอบ ความไม่ชอบ
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ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูส้ กึ ความเชือฝ ังใจของเราต่อสิงใดสิงหนึง มักจะเกิดขึนเมือเรา
รับรูห้ รือประเมินผูค้ น เหตุการณ์ในสังคม เราจะเกิดอารมณ์ ความรูส้ กึ บางอย่างควบคู่ไปกับการรับรู้
นันและมีผลต่อความคิด และปฏิกริยาในใจของเรา ดังนัน เจตคติจงึ เป็นทังพฤติกรรมภายนอกทีอาจ
สังเกตได้ หรือพฤติกรรมภายในทีไม่สามารถสัง เกตุเห็น ได้โดยง่าย แต่มคี วามโน้มเอียงทีจะเป็ น
พฤติกรรมภายในมากกว่าพฤติกรรมภายนอก ในขณะทีดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531) อธิบายว่า
เจตคติ หมายถึงจิตลักษณะของบุคคลอยูใ่ นรูปของความพอใจหรือไม่พอใจสิงใดสิงหนึง ซึงเกิดจาก
ความรู้เชิงประเมินค่าว่าสิงนันเป็นประโยชน์หรือมีโทษมากน้อยเพียงใด ซึงทําให้เกิดความพอใจ
หรือไม่พอใจ และมีความพร้อมทีจะกระทําต่อสิงนันในทางทีสอดคล้องกับความชอบหรือไม่ชอบของ
ตนต่อสิงนัน ซึงสอดคล้องกับ นันทนา สูร้ กั ษา (2548) ทีระบุวา่ เจตคติ คือแนวโน้มหรือความพร้อม
ทีจะตอบสนองต่อบุคคล วัตถุ สถานการณ์แวดล้อม หรือสิงเร้าซึงอาจมีทศิ ทางทังบวกและลบ ถ้า
บุคคลมีเจตคติท างบวกต่อสิงใด ก็จ ะมีพฤติกรรมทีจะเผชิญ กับสิงนัน ถ้ามีเจตคติใ นทางลบก็จ ะ
หลีกเลียง
จากความหมายของเจตคติดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ มีการกล่าวในเรืองขององค์ประกอบ
ของเจตคติไว้แตกต่างกัน มีทงที
ั นิยามเจตคติแบบองค์ประกอบเดียว โดยกล่าวเฉพาะในด้านของ
อารมณ์ ความรูส้ กึ บ้างก็นิยามเจตคติแบบ 2 องค์ประกอบ นันคือกล่าวถึงเจตคติทงในด้
ั านป ัญญา
คือ ความรูค้ ดิ และด้านอารมณ์ความรูส้ กึ และสุดท้ายคือกลุ่มทีนิยามเจตคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ ด้านป ัญญา ด้านอารมณ์ความรู้สกึ และด้านพฤติกรรมทีเป็นแนวโน้มทีจะแสดงออกเข้าไว้
ด้วยกัน ซึงองค์ประกอบแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กนั และจากการประมวลงานวิจยั ทีเกียวกับเจตคติ
ต่อการทํางานพบว่างานส่วนใหญ่มกี ารศึกษาเจตคติครบทัง 3 องค์ประกอบ ดังเช่นในการศึกษาของ
แมคไกวร์ (McGuire. 1985) จินตนา บิลมาศ (2529) ศักดิชัย นิรญ
ั ทวี (2532) วิชยั เอียดบัว (2534)
อ้อมเดือน สดมณี (2539) ในการศึกษา ของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ
ธรรมนารถสกุล (2547) มีการศึกษาเจตคติใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้เชิงประเมินค่า และ
ความรูส้ กึ พอใจ และในงานของพิมใจ ตรีสตั ยพันธ์ (2529) ศึกษาเจตคติเฉพาะด้านท่าทีทแสดงออก
ี
ของบุคคลทีมีต่อการปฏิบตั งิ าน โดยที ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531) ได้ให้ความหมายของแต่ละ
องค์ประกอบไว้ดงั นี
1. องค์ประกอบทางการรู้คดิ เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) เดิมใช้ใน
ความหมายของการรู้ การคิด ความเชือ แต่องค์ประกอบนีจะต้องมีลกั ษณะทีมีทศิ ทางประกอบด้วย
คือ ทางด้านดี หรือเลว มีประโยชน์ หรือโทษ จึงไม่ใช่ขอ้ เท็จจริง (Fact) ตามปกติเท่านัน สิงทีสําคัญ
ทีสุดในองค์ประกอบนีคือ ความเชือเชิงประเมินค่า ว่าสิงนันดี หรือเลว มีประโยชน์หรือโทษอย่างไร
ดังนันการวัดองค์ประกอบแรกของเจตคติอย่างถูกต้องจะต้องวัดความรู้เชิงประเมินค่าเกียวกับวัตถุ
ทางเจตคตินนของบุ
ั
คคล
2. องค์ประกอบทางความรูส้ กึ หรืออารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบ
ด้านความรู้สกึ หรืออารมณ์ของบุคคล ทีมีความสัมพันธ์กบั สิงเร้า เป็นผลเนืองมาจากการทีบุคคล
ประเมินผลสิงเร้านันแล้วว่า ชอบ หรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ ต้องการหรือไม่ตอ้ งการ ดีหรือเลว
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องค์ประกอบทังสองด้านนีมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ ถ้าบุคคลเชือว่าสิงใดดีมปี ระโยชน์ บุคคลก็จะ
ชอบและพอใจสิงนัน ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลเชือว่าสิงนันเลวหรือมีโทษบุคคลก็จะไม่พอใจสิงนัน
องค์ประกอบนีมีเนือหาทีอาจจะวัดได้ไ ม่หลากหลายเท่าองค์ประกอบแรก แต่เป็น องค์ประกอบที
สําคัญทีสุดของเจตคติ
3. องค์ประกอบทางการมุ่งกระทําหรือมุ่ งแสดงพฤติกรรม (Action Tendency
Component) เนืองจากเจตคติเป็ น ลักษณะทางจิตใจ ทีต้องศึกษาแยกต่างหากจากพฤติกรรมที
เกียวข้อง ดัง นันองค์ประกอบนีจะเป็ น การรายงานเกียวข้องพฤติกรรม หรือเป็น การวัดปริมาณ
พฤติกรรมโดยตรงไม่ได้ แต่จะต้องเป็นลักษณะทางจิตใจทีเกียวกับพฤติกรรม เจตคติทจะกระทํ
ี
า
หรือมุ่งกระทํา องค์ประกอบนีจึงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของบุคคลมากกว่าองค์ประกอบอืน
องค์ประกอบทัง 3 ของเจตคติสามารถใช้ในการทํานายและอธิบายทีเฉพาะเจาะจง
ของบุคคลได้เพราะเชือว่าหากบุคคลมีเจตคติดตี ่อเรืองใดก็จะกระตุ้นให้บุคคลนันมีแนวโน้มทีจะมี
พฤติกรรมในเรืองนันมากกว่าบุคคลทีมีเจตคติทไม่
ี ดี โดยทัวไปพฤติกรรมของบุคคลจะมีทศิ ทางและ
ระดับความเข้มทีสอดคล้องกับเจตคติในเรืองทีเกียวข้องกับพฤติกรรมนัน คือ มีทศิ ทาง หมายถึง
เจตคติของบุคคลมีทศิ ทางไปในทางบวกหรือลบ ดี หรือเลว พอใจหรือไม่พอใจต่อสิงใดสิงหนึง หรือ
สถานการณ์ใด สถานการณ์หนึง และ มีปริมาณ หมายถึง ความเข้มหรือความรุนแรง กล่าวคือบุคคล
มีจตคติต่อสิงใดสิงหนึงรุนแรง หรือ ไม่รุนแรง ปริมาณเหล่านีขึนอยู่กบั ความสําคัญของสิงของหรือ
สถานการณ์นนั หรือความผูกพันของบุคคลเจ้าของเจตคติต่อสิงนัน หรือ สถานการณ์นันๆ (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน. 2531)
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เจตคติ คือคุณลักษณะภายในของบุคคลทีมีต่อ
สิงใดสิงหนึง โดยมีความพร้อมต่อการสนองตอบต่อสถานการณ์ ดังนันในการศึกษาในครังนี จึงให้
ความหมายของเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก ว่าหมายถึงความรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจในการทํางานเชิงรุก
โดยเป็นความรูส้ กึ เชิงประเมินค่าของบุคคลว่าพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกนันเป็นประโยชน์หรือมี
โทษมากน้อยเพียงใด ซึงทําให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจ และมีความพร้อม หรือเจตคติทจะแสดง
ี
พฤติกรรมการทํางานทีมีความสอดคล้องกับความชอบหรือไม่ช อบของตนเองหรือไม่ โดยจะวัด
เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก ใน 3 องค์ประกอบเช่นเดียวกับการศึกษาของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2531) ดังนี
1. ความรู้เชิงประเมินค่า หมายถึง การทีบุคคลมีความรู้เกียวกับพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกว่ามีประโยชน์และ/หรือเกิดโทษมากน้อยเพียงใด
2. ความรูส้ กึ พอใจ หมายถึง ความรู้สกึ ของบุคคลในลักษณะทีชอบหรือไม่ชอบ
พอใจหรือไม่พอใจต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
3. ความพร้อมทีจะกระทํา หมายถึง การทีบุคคลมีเจตคติหรือมีความพร้อมทีจะ
แสดงพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
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การวัดเจตคติ ต่อการทํางานเชิ งรุก
การวัดเจตคติกระทําได้หลายวิธี เช่น จากการสังเกตพฤติกรรมโดยตรง (Direct
Observation) เป็นการศึกษาต่อสิงใดสิงหนึงแล้วสรุปอ้างอิงไปถึงเจตคติของบุคคลนันต่อสิงนัน หรือ
อาจใช้วธิ กี ารสร้างจินตภาพ (Projective Technicque) ซึงเป็นวิธกี ระตุน้ โดยรูปแบบทีคลุมเครือการเติม
เรือง การใช้นิทาน และการใช้วธิ เี ล่นต่างๆ ทําให้บุคคลแสดงความคิดเห็นหรือปฏิกริยาออกมาสามารถ
วัดเจตคติในระดับลึกๆ และ วิธกี ารให้เจ้าตัวรายงาน (Self or Verbal Report) โดยการสัมภาษณ์ หรือ
การใช้มาตรวัดต่างๆ เจตคติจะพิจารณาจากความรูส้ กึ ทีบุคคลรายงานมา ในส่วนของการวัดเจตคติต่อ
การทํางานทีได้รบั ความนิยมมักเป็นลักษณะการประเมินแบบมาตราส่วน แบบลิเกิร์ต (Likert Scale)
เพราะมีวธิ กี ารสร้างทีง่าย มีขนตอนน้
ั
อยกว่า สินเปลืองเวลา และใช้ทุนทีน้ อยกว่าวิธอี ืนๆ (งามตา
วนินทานนท์. 2535) การสร้างแบบสอบถามส่วนใหญ่มกั จะสร้างขึนเองตามองค์ประกอบของเจตคติ
หรือดัดแปลงมาจากแบบสอบถามเจตคติต่อการทํางานในอาชีพเดียวกันของงานวิจยั อืนทีศึกษาก่อน
หน้า ดังตัวอย่างในการวัดเจตคติต่อการทํางานของข้าราชการ ได้แก่ แบบวัดของศักดิสิทธิ ขัตติยา
สุวรรณ (2526) ได้ศกึ ษาความรูส้ กึ ของครูทมีี ต่อการทํางานในโรงเรียน โดยใช้แบบวัดมาตรวัดประเมิน
ค่า 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อโดยแบ่งเป็นความรูส้ กึ ต่อสภาพโรงเรียน 4 ข้อ การบริหารงานของผู้บริหาร
5 ข้อ การร่วมปฏิบตั งิ านของคณะครู 5 ข้อ และแนวโน้มการปฏิบตั งิ านของผูต้ อบ 6 ข้อ โดยมีค่าความ
เชือมันรวมเท่ากับ .84 และแบบวัดเจตคติต่อการทํางานของข้าราชการพลเรือน ของจินตนา บิลมาศ
และคนอืนๆ (2529) ซึงสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการทํางานราชการ ได้แก่ การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน การบริการประชาชน การร่วมปฏิบตั งิ านกับผู้อนื และ กฏระเบียบ ประกอบด้วยข้อคําถาม
15 ข้อ มีมาตรวัด 6 ระดับ โดยมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 3.81-7.71 ทีระดับความเชือมัน
นัยสําคัญ .01 ซึงต่อมา บุญรับ ศักดิมณีก็ได้นํ าแบบวัด ดังกล่าวของจิน ตนา บิลมาศ และคนอืนๆ
(2529) มาใช้ในการศึกษากับกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ ได้ค่าความเชือมันของแบบวัดด้วยสัมประสิทธิ
แอลฟ่าเท่ากับ .74
นอกจากนีศักดิชัย นิร ัญทวี (2532) ได้ปรับปรุง แบบวัดของศักดิสิทธิ ขัตติยา
สุวรรณ (2526) และของเบรย์ และโรธ (ศักดิชัย นิรญ
ั ทวี . 2532 อ้างอิงจาก Brayfielf; & Rothe. 1951)
เพือศึกษาเจตคติต่อสภาพการทํางานใน 2 ด้านคือ ด้านความรู้ความพอใจ และด้านแนวโน้มของการ
ทําพฤติกรรมการสอน ประกอบด้วยข้อคําถาม 20 ข้อ ได้ค่าความเชือมัน (สัมประสิทธิแอลฟ่ า) ในแต่
ละด้าน เท่ากับ .56 และ .58 ตามลําดับ ซึงแบบวัดฉบับนีได้รบั ความนิยมมากจากผู้ศกึ ษาเกียวกับเจต
คติในการทํางานนํ าไปใช้หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานวิจ ัยของตน เช่น เจิดหล้า สุนทรวิภาต
(2534) นํามาใช้ศกึ ษาในกลุม่ หัวหน้าภาควิชาในมหาวิทยาลัยปิดได้ค่าความเชือมันของแบบวัดรวม 2
ด้านเท่ากับ .76 และสุพรรณา หนูรกั ษ์ (2542) ได้นําไปใช้ศกึ ษากลุ่มบุคลากรสายการเงินและบัญชีใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้ค่าความเชือมันของแบบวัดเท่ากับ .90 ในขณะทีในการศึกษาวิร ตั ิ ปานศิลา
(2542) ได้นํ าแบบวัดของจินตนา บิลมาศ และคนอืนๆ (2529) และศักดิชัย นิร ญ
ั ทวี (2532) มา
ดัดแปลงเพือใช้วดั เจตคติต่อการทํางานสาธารณสุขในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขระดับตําบลภาคเหนือ
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ของประเทศไทย ได้ค่าความเชือมันของแบบวัดเท่ากับ.82 และในการศึกษาของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี;
และคนอืนๆ (2547) ก็ได้นํ าแบบวัดนีไปใช้วดั เจตคติต่อการทํางานทีมีจริยธรรม ในกลุ่มตัวอย่าง
ข้าราชการ ระดับ 3 - 10 ใน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุข ศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย มีค่าอํานาจจําแนก .13 - .55 ได้ความเชือมันของแบบวัดเท่ากับ .91 นอกจากนี
นิชาภัท ร โพธิบาง (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมีจริยธรรม 4 ด้านของ
เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี ซี 5 - 8 โดยแบบวัดมาตรวัดประเมินค่า 6 หน่ วย จํานวน 48 ข้อ มี
อํานาจจําแนกรายข้อระหว่าง .18 - .57 และมีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟาเท่ากับ .89
ในการศึกษาครังนีได้นําแบบวัดเจตคติต่อการทํางานของศักดิชัย นิรญ
ั ทวี (2532)
มาใช้ในการวัดเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก โดยการปรับปรุงข้อคําถามจากแบบวัดทีปรับปรุงโดย
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) เนืองจากเป็นแบบวัดที
มีค่าความเชือมันสูง
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับเจตคติ ต่อการทํางานเชิ งรุก
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531) กล่าวว่า เจตคติเป็นหนึงในแปดของทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม ซึงเป็นจิตลักษณะทังแปด เป็นแกนกลางของพฤติกรรมทีพึงปรารถนา ผู้ทมีี การพัฒนาทาง
จิตใจทีเป็ นแกนกลางทีสมบูรณ์ จะเป็ นข้าราชการทีสามารถกระทําพฤติกรรมทีน่ าปรารถนาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม กับกาละเทศะและบทบาททีเปลียนแปลงเสมอ เจตคติเป็ นจิตลักษณะทีมีความ
เกียวข้องโดยตรงมากทีสุดกับพฤติกรรม โดยเจตคติอาจทํานายพฤติกรรมได้แม่นยําตังแต่ร้อยละ 10
ถึง 60 ทังนีขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของการวัดเจตคติและพฤติกรรมทีศึกษา และทฤษฎีการกระทําที
มีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ ฟิชไบน์และไอเซน (Fishbein; & Ajzen. 1975) ยัง
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและพฤติกรรม โดยบุคคลมีแนวโน้มคิดไตร่ตรองก่อนทีจะกระทํา
พฤติกรรม บุคคลจะใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจกระทําพฤติกรรม ตามเจตคติทบุี คคล มีต่อ
พฤติกรรม (Attitude towards Behavior) บุคคลจะมีความรู้สกึ ต่อพฤติกรรม และมีการประเมิน
พฤติกรรม เพือตัดสินใจกระทําหรือ ไม่กระทําพฤติกรรมนัน รวมทังมีความเห็นคล้อยตามบุคคลทีมี
ความสําคัญกับตนเอง หรือทีเรียกว่าบรรทัดฐานอัตวิสยั (Subjective Norms) ทังนีมีงานวิจยั ทีศึกษา
เจตคติต่อการทํางานของข้าราชการจํานวนมาก ซึงงานวิจยั ส่วนใหญ่จะให้ผลการศึกษาทีสอดคล้องกัน
คือเจตคติส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรม เช่นการศึกษาของศักดิชัย นิรญ
ั ทวี (2532) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความแปลกแยกกับพฤติกรรมการทํางานของครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 405 คน พบว่า
ตัวแปรทางจิตทีเป็ นองค์ประกอบด้านบวกของความแปลกแยก คือ เจตคติต่อการทํางานของครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานทังในด้านความรู้ ความพอใจ และด้านแนวโน้มของการ
ทําพฤติกรรมการสอน โดยมีตวั ทํานายพฤติกรรมการทํางานทีสําคัญ คือ เจตคติต่อสภาพการทํางาน
และความรูส้ กึ เกียวกับการสนับสนุนจากสังคม ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของวิชยั เอียดบัว (2534) ที
ศึกษาลักษณะทางจิตสัง คมทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิช าการของครู
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 468 คน พบว่า ครูทมีี เจตคติทดีี (มาก) มีพฤติกรรมการ
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ยอมรับนวัตกรรมสูงกว่าครูท ีมีเจตคติท ีไม่ดี (น้ อย) และการศึกษาของชานนท์ บุ ร ี (2535) ทีได้
เปรียบเทียบป ัญหาและความต้องการในการปฏิบตั งิ านของอาจารย์สารพั ดช่าง เขตภาคกลาง จํานวน
322 คน พบว่าอาจารย์ทมีี เจตคติต่ออาชีพครูต่างกัน มีป ัญหาในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน โดยพบว่า
อาจารย์ทมีี เจตคติไม่ดตี ่ออาชีพครู จะมีป ัญหาการปฏิบตั งิ านมากกว่า อาจารย์ทมีี เจตคติทดีี ต่ออาชีพ
ครู ในการศึกษาของอุบล ภัศระ (2535) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของครูมธั ยมศึกษา จิตลักษณะที
ศึกษามี 2 ด้าน คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิและเจตคติต่องาน พบว่า เจตคติต่องานมีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานอย่างเชือมันได้ นอกจากนีพาร์คเกอร์ (Parker. 1991) ได้ศกึ ษาเจตคติ
ของพนักงานประชาสงเคราะห์เด็กทีมีต่อการตัดสินใจปฏิบตั งิ าน พบว่าเจตคติมคี วามสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน และพนักงานทีมีคุณลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีเจตคติต่างกัน และวิลาสลักษณ์
ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) ศึกษา การพัฒนาเครืองชีวัด และ
ป ัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ ระดับ 3 - 10 ใน 4 กระทรวง
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุข ศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1,929
คน พบว่า เจตคติทมีี ต่อค่านิยมสามารถจําแนกบุคคลทีมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์สูงและตําได้
ทังพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์รวม และรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน และพฤติกรรมตามค่านิยม
ซือสัตย์รบั ผิดชอบ นอกจากนียังพบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์เป็ นสาเหตุของ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์รวม และรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทําในสิงที
ถูกต้อง พฤติกรรมตามค่านิยมซือสัตย์ นิชาภัทร โพธิบาง (2550) ศึกษาลักษณะจิตใจและสถานการณ์
ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมีจริยธรรม 4 ด้าน ได้แก่พฤติกรรมตามค่านิยม
กล้ายืนหยัดทําในสิงทีถูกต้อง พฤติกรรมตามค่านิยมซือสัตย์และมีความรับผิดชอบ พฤติกรรมตาม
ค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การของเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี ระดับ 5 - 8 จาก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 144 คน
กระทรวงมหาดไทยจํานวน 68 คน กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 105 คน และกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 118 คนรวมจํานวนข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี (เฉพาะส่วนกลางในแต่ละ
กรม) 435 คน พบว่ากลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าทีการเงิน และบัญ ชีทมีี เจตคติทดีี ต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีจริยธรรมสูงมีพฤติกรรมตามค่านิยมด้านกล้ายืนหยัดทําในสิงทีถูกต้อง พฤติกรรมตาม
ค่านิยมซือสัตย์และมีความรับผิดชอบ พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ มากกว่าเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีทมีี เจตคติทดีี ต่อพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีจริยธรรมตํา และการศึกษาของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ได้ทําการศึกษาวิจยั
เรืองป ัจจัยทางจิตสังคมทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
และด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุ น วิชาการมหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโ รฒ ผล
การศึกษาพบว่าเจตคติต่อการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิง านมีความสัมพัน ธ์กบั
พฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบ correlation coefficient = .5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทางสถิติทระดั
ี บ .05 และเจตคติต่อการทํางานแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพัน ธ์กบั พฤติกรรมการ
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ทํางานแบบมีส่วนร่วม correlation cofficient= .2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ างสถิตทิ ระดั
ี บ .05 และ
ในการศึกษาของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่า เจตคติต่อการทํางานในด้านความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิง านมีความสัมพัน ธ์ท างบวกกับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และในการศึกษาของกมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
(2557) ทีพบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนมีอทิ ธิพลทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p <. 01) ต่อ เจตคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสติ ระดับปริญญาตรี โดยมีค่า
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .89 และยังพบว่าเจตคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนเป็น
ตัวแปรคันกลางความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ และพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < . 01) โดยมีค่าสัมประสิท ธิอิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.36 นอกจากนีใน
การศึกษาของ กล้าหาญ ณ น่ าน และเกษม เฉลิมธนะกิจโกศล (2555) ซึงได้ศึกษาแบบจําลอง
ความสัมพัน ธ์เชิง สาเหตุของป ัจจัยทีมีอิท ธิพลต่อความผูกพัน ของพนักงานต่อ องค์การและการ
ปฏิบตั งิ าน ในกลุ่มตัวอย่าง ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านทรัพยากรมนุษย์และเป็นสมาชิกสมาคมการจัดการงาน
บุคคลแห่งประเทศไทย จํานวน 435 คน พบว่า เจตคติต่องานมีอทิ ธิพลทางอ้อม ต่อการปฏิบตั งิ าน
โดยมีความผูกพันของพนักงานต่อองค์การเป็นตัวแปรคันกลาง
จากผลของงานวิจ ยั ทีเกียวข้องกับเจตคติต่ อการทํางานเชิง รุก ทีกล่าวมา
ข้างต้น ทําให้เชือได้วา่ เจตคติต่อการทํางานเชิงรุกจะส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ของข้าราชการ และจะมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ านโดยมีตวั แปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
เป็นตัวแปรคันกลาง
ตัวแปรเชิ งสาเหตุด้านสภาพแวดล้อม
ในส่วนนีเป็นการนําเสนอเกียวกับตัวแปรเชิงสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมของข้าราชการ ที
มีผลต่อการทํางานเชิงรุก ทีได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั เกียวกับพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุก พบว่า ได้มกี ารศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุก ซึงได้กาํ หนดให้พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลางความสัมพันธ์ (Crant. 2000)
จากแบบจําลองดังกล่าวนํามาซึงตัวแปรเชิงสาเหตุ ด้านสภาพแวดล้อม ทีใช้ในการศึกษาในครังนี
ได้แก่ ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน และยังได้พบหลักฐานเพิมเติมอีกว่าการมีแบบอย่างทีดีในการทํางาน
มีอทิ ธิพลทางบวกต่อการทําพฤติกรรมทางบวก (ชวนชัย เชือสาธุชน. 2545; นีออน พิณประดิษฐ์;
และคนอืนๆ 2546; วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; งามตา วนินทานนท์; และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล 2547)
ดังนัน จึงกําหนดให้ตวั แปร แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานเชิง รุกอีกหนึงตัวแปร นอกจากนีในการทบทวนเอกสารยัง ได้พบอีกว่า การสนับสนุ น ของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ยังมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Parker et al. 2006) ในการวิจยั
ครังนีจึงกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
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ผูบ้ งั คับบัญชา การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
1. แบบอย่างการทํางานเชิ งรุกจากผู้บงั คับบัญชา
แนวคิ ดแบบอย่างการทํางานเชิ งรุกจากผู้บงั คับบัญชา
ทฤษฎีการเรียนรู้ท างสัง คมระบุว่าพฤติกรรมส่วนมากเกิดจากการเรียนรู้ 2
รูปแบบ คือการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้จากการสังเกต การเห็นแบบอย่าง เป็น
การเรียนรูจ้ ากการสังเกตชนิดหนึง เกิดจากการสังเกตตัวแบบ (Model) ว่าตัวแบบทําอะไร ทําอย่างไร
มีกฎเกณฑ์อย่างไร เมือสังเกตแล้วก็นํ ามาคิดว่าตนสามารถทําพฤติกรรมนันได้อย่างไร (ธีระพร
อุวรรณโณ. 2537) และเมืออธิบายการมีแบบอย่างในการทํางาน ด้วยทฤษฎีท างป ัญญา สัง คม
(Bandura.1986) ทีอธิบายถึงวิธกี ารและกระบวนการทีบุคคลได้รบั อิทธิพลจากสังคม ทําให้เกิดการ
ยอมรับลักษณะและกฎเกณฑ์ทางสังคมมาเป็นลักษณะของตน โดยทฤษฎีนีได้ให้ความสําคัญแก่
ลักษณะของสถานการณ์ ว่าจะเป็ นเครืองกระตุ้นให้บุคคลกระทําพฤติกรรมซํา ๆ จนกลายเป็ น
ลักษณะนิสยั ของบุคคลนันไปในทีสุด สิงทีจะกระตุน้ ให้บุคคลกระทําพฤติกรรมต่าง ๆ ได้คอื การหวัง
ความพอใจและการหลบหลีกความทุกข์ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนป ัจจนึก .
2520) นอกจากนีกระบวนการเลียนแบบยังเป็นกระบวนการขัดเกลาสมาชิกในสังคม ให้มพี ฤติกรรม
ตามอย่างบุคคล โดยมีตวั แปรทีสําคัญทีมีผลต่อการเลียนแบบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบกับผู้
เลียนแบบ คือ ความสนิทสนมคุน้ เคยเป็นหลักซึงผู้เลียนแบบจะให้ความสนใจต่อผลตอบแทนทีตัว
แบบได้รบั น้อยมาก และผลตอบแทนทีตัวแบบได้รบั เมือแสดงพฤติกรรมนันๆ ออกไปแล้ว ทีจะเป็น
เป็นพลังเสริมทีผูเ้ ลียนแบบจะตัดสินใจเลียนแบบ โดยนํารางวัลทีตัวแบบได้รบั มาเป็นเครืองตัดสินว่า
ควรจะเลียนแบบหรือไม่ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541) ในขณะทีนีออน พิณประดิษฐ์ และคนอืนๆ
(2545) กล่าวว่าการมีตวั แบบเป็ นตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โดยก่อให้เกิด 1) การสอน
พฤติกรรมใหม่ 2) การสอนกฎเกณฑ์หรือหลักการใหม่ โดยการบอกเล่าของตัวแบบหรือจากการ
สังเกตพฤติกรรมของตัวแบบจดจําและนํามารวมเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการของตน 3) การสอน
ความคิดหรือพฤติกรรมสร้างสรรค์ การได้เห็นตัวแบบไม่จําเป็นต้องทําให้ผู้สงั เกตมีความคิดหรือ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบราวกับพิมพ์เดียวกันเสมอไป ผูส้ งั เกตอาจได้ความคิดจากการสังเกต
ออกมาเป็นความคิดใหม่หรือพฤติกรรมใหม่กไ็ ด้ 4) การยับยังการกระทํา การได้เห็นผู้อนกระทํ
ื
า
พฤติกรรมใดแล้วนําไปสู่ผลกรรมทางลบ ผูส้ งั เกตก็มแี นวโน้มจะไม่ทําพฤติกรรมเช่นนัน 5) การลด
ความหวันเกรงทีจะกระทํา การได้เห็นผูอ้ นกระทํ
ื
าพฤติกรรมทีถูกห้ามโดยไม่มผี ลทางลบตามมาให้
เห็น มีแนวโน้มให้ผู้สงั เกตทําตามตัวแบบได้ 6) การส่งเสริมการกระทํา การได้เห็นผู้อนกระทํ
ื
า
พฤติกรรมบางอย่าง ก็เป็นสิงชีแนะให้ผู้สงั เกตทําพฤติกรรมเช่นเดียวกันได้ 7) การเน้นสิงเร้าผู้
สังเกตทีเห็นตัวแบบพฤติกรรมบางอย่างอาจรับรู้และใส่ใจสิงเร้าบางอย่างในสถานการณ์มากเป็ น
พิเศษ ภายหลังอาจใช้สงเร้
ิ านันมากเป็นพิเศษได้ และ 8) การกระตุ้นอารมณ์ การได้เห็นแบบอย่าง
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แสดงอารมณ์ บางอย่างเป็น การกระตุ้น อารมณ์ ของผู้ส งั เกต มักทําให้ผู้ส งั เกตมีความไวต่อการ
ตอบสนองทางอารมณ์ขนึ
ดังนันแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง การทีข้าราชการที
ปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผนได้รายงานว่าได้เห็นผูบ้ งั คับบัญชา มีพฤติกรรมการอย่างเป็นระบบ
แสวงหาความรูท้ เกี
ี ยวข้อง แล้วใช้ความรูน้ นคาดการณ์
ั
ไปถึงผลลัพธ์ทต้ี องการ วางแผนเพือป้ องกัน
ป ัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ทต้ี องการ และลงมือทําตามแผนนัน รวมทังแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการ
เพิมมูลค่างาน ให้เกิดขึนตลอดเวลา
การวัดแบบอย่างการทํางานเชิ งรุกจากผู้บงั คับบัญชา
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชาในงานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้แบบวัดมาตร
ประเมินรวมค่าในการวัดแบบอย่างในการทํางาน โดยสร้างแบบวัดขึนเองหรือนําแบบวัดจากงานวิจยั ที
ศึกษาก่อนหน้ามาปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของตนเอง ดังเช่น แบบวัดแบบอย่าง
การประหยัด ทรัพ ยากรในหัว หน้ า หน่ ว ยงาน เพือนร่ ว มงาน ตลอดจนผู้ใ กล้ช ิด ของชวนชัย
เชือสาธุชน (2545) ลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 10 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก
รายข้อ ระหว่าง .36 - .55 และมีค่าความเชือมันได้แบบสัมประสิทธ์แอลฟ่ าเท่ากับ .79 และนีออน
พิณประดิษฐ์ และคนอืนๆ (2546) ได้สร้างแบบวัดการเห็นแบบอย่างในการทํางาน โดยดัดแปลง มา
จากแบบวัดการเห็นแบบอย่างของ พงศธร เครียดธฤมาล (2537) มาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีเป็ น
ข้าราชการตํารวจ จํานวน 1,209 นาย วัดเกียวกับพฤติกรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีของข้าราชการ
ตํารวจและผลของการกระทํานันๆ ตามอุดมคติ 9 ข้อ ของตํารวจซึงข้าราชการตํารวจได้เห็นและ
พิจารณาผลของการกระทํานันๆ ว่าดีหรือไม่ดแี ละนํามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั หิ น้าทีมากน้อย
เพียงใด มีขอ้ คําถาม จํานวน 15 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่ วย จาก “จริงทีสุด” ถึง
“ไม่จริงเลย” มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟาเท่ากับ .76 ซึงต่อมา วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) ได้นําแบบวัดการมีแบบอย่างพฤติกรรมการ
ทํางานของตํารวจจากงานวิจยั ของนีออน พิณประดิษฐ์ และคนอืนๆ (2546) และแบบวัดการมี
แบบอย่างพฤติกรรมประหยัดพลังงานจากงานวิจยั ของชวนชัย เชือสาธุชน (2545) มาปรับปรุงเพือ
ใช้วดั การมีแบบอย่างทีดีในการทํางานราชการในกลุ่มตัวอย่างทีเป็นข้าราชการระดับ 3 – 10 ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
ลักษณะแบบวัดเป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จํานวน 15 ข้อ จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีค่า
สัมประสิทธิรายข้ออยูร่ ะหว่าง .32 - .75 มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟาเท่ากับ .89 ซึงต่อมา
นิชาภัทร โพธิบาง (2550) ได้นําแบบวัดการเห็นแบบอย่างในการทํางานของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) มาใช้ วัดการเห็นแบบอย่างทีดีจากหัวหน้า
และเพือนร่วมงานของข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี จํานวน 435 คน มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง .22 - .69 ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟา เท่ากับ .87 นอกจากนี
ปิยวรรณ บุญเพ็ญ (2550) ได้ปรับปรุงแบบวัดการมีแบบอย่างทีดีในการทํางานของนีออน พิณประดิษฐ์
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และคนอืนๆ (2546) เพือใช้วดั การมีแบบอย่างในการทํางานวิจยั ในบุคลากรสายวิช าการ ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 222 คน ซึง
เป็นแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย มีขอ้ คําถาม จํานวน 15 ข้อ ค่าความเชือมันทังฉบับแบบ
ความสอดคล้องภายใน อยูร่ ะหว่าง .43 - .88 ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา เท่ากับ .94 ในการศึกษาใน
ครังนี ได้นําแบบวัดแบบการมีแบบอย่างในการทํางานของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคนอืนๆ (2547)
มาปรับปรุงเพือให้เหมาะสมกับการศึกษาแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับแบบอย่างการทํางานเชิ งรุกจากผู้บงั คับบัญชา
สําหรับงานวิจยั ทีเกียวกับการเห็นแบบอย่างทีดีจากหัวหน้า (ผู้บงั คับบัญชา)และ
เพือนร่วมงานซึงมีความสัมพัน ธ์ท างบวกกับพฤติกรรมทีน่ าพึง ปรารถนานัน ส่วนใหญ่ จ ะให้ผ ล
การศึกษาทีสอดคล้องกัน ดังเช่น ในงานวิจยั ของ ชวนชัย เชือสาธุชน (2545) ซึงศึกษาตัวบ่งชีทาง
จิตสัง คมของพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากร 3 ด้าน คือ ประหยัดเวลา วัส ดุสํานักงาน และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของอาจารย์สถาบันราชภัฏ จํานวน 1,940 คน พบว่าการมีแบบอย่างการประหยัด
จากบุคคลในหน่ วยงาน เช่น หัวหน้ า เพือนร่วมงาน มีความสําคัญ ต่อพฤติกรรมการประหยัด
ทรัพยากรของอาจารย์ราชภัฏ และการศึกษาของนีออน พิณประดิษฐ์ และคนอืนๆ (2546) เรืองตัว
บ่งชีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการทํางานในข้าราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 4 จํานวน
1,209 นาย พบว่าผู้ท ีมีการเห็น แบบอย่างทีดี มีพฤติกรรม การทํางานสูงกว่า ผู้ทมีี การเห็น
แบบอย่างทีดีน้อย การเห็นแบบอย่างทีดีเมือร่วมกับตัวทํานายชุดสถานการณ์ อีก 2 ตัว รวมเป็น 3
ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัด ตํารวจภูธรภาค 4 ได้ 14.13%
ในข้าราชการตํารวจสัญญาบัตร และ 14.68% ในข้าราชการตํารวจชันประทวน และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
และคนอืนๆ (2547) ศึกษาข้าราชการระดับ 3 – 10 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1,929 คน พบว่าการเห็นแบบอย่างทีดีในการ
ทํางาน มีอิท ธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืน หยัดทําในสิงทีถูกต้อง โดยมีค่ า
สัมประสิทธิอิทธิพลรวม .06 โดยการเห็นแบบอย่างทีดีในการทํางาน ร่วมกับเจตคติต่อพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้างสรรค์รวม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ รวม 3 ตัวแปร ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทําในสิงทีถูกต้องได้ร้อยละ 60
นอกจากนีและการศึกษาของนิชาภัทร โพธิบาง (2550) ซึงได้ศกึ ษาลักษณะจิตใจและสถานการณ์ท ี
เกียวข้องกับพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี ระดับ ซี
5 - 8 จาก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 144 คน กระทรวงมหาดไทย
จํานวน 68 คน กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 105 คน และกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 118 คน
รวมจํานวนข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี (เฉพาะส่วนกลางในแต่ละกรม) 435 คน
พบว่าการเห็นแบบอย่างทีดีจากหัวหน้าและเพือนร่วมงาน สามารถทํานายพฤติกรรมตามค่านิยม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ได้รอ้ ยละ 29.9
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จากงานวิจ ยั ทีเกียวข้องกับการเห็น แบบอย่างทีดีจากผู้บงั คับบัญชาทีกล่าวมา
ข้างต้น ดัง นันในการวิจ ยั ครังนีผู้วจิ ยั คาดว่าพฤติกรรมการทํางานเชิง รุกของข้าราชการจะได้ร บั
อิทธิพลทางตรงจากการมีแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา
2. การสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
แนวคิ ดการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
ผู้บ ัง คับ บัญ ชามีบ ทบาทสํ า คัญ ต่ อ การทํา งานในกลุ่ ม งาน หรือ ในองค์ก าร
เนืองจากผู้บงั คับบัญชามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการทํางานภายในกลุ่ม หรือองค์การให้
บรรลุเป้ าหมายเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บทบาทการบริหารจัดการของผู้บงั คับบัญชาใน
กลุ่มแต่ดงเดิ
ั มนันเป็นไปในลักษณะของการควบคุม จัดการผู้ใต้บงั คัญบัญชาให้เป็นตามกฏเกณฑ์
และระเบียบทีกําหนด ซึง สริสเฮมและคนอืนๆ (Schriesheim; House; & Kerr.1976) ได้แบ่ง
พฤติกรรมของผูบ้ งั คับบัญชาออกเป็น 7 มิติ คือ 1) การริเริมสนับสนุน หรือไม่สนับสนุ นในความคิด
ใหม่ๆ 2) การกําหนดโครงสร้างของกลุ่มในการทํางาน 3) การกําหนดข้อจํากัดเกียวกับพฤติกรรม
ของสมาชิกว่ามีอิสระในการตัดสิน ใจมากน้อยเพียงใด 4) การตังเป้ าหมายเกียวกับผลผลิตหรือ
ผลงานของสมาชิกในกลุ่ม 5) การตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม 6) การเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทํางาน การลดความขัดแย้ง และการปรับตําแหน่ งของบุคลากรในกลุ่ม 7) การให้
ข้อมูลกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลียนข้อมูล และให้ความเอาใจใส่กบั เรืองราวใน
กลุ่ม ในขณะทีลอร์ด และคนอืนๆ (Lord, Foti; & Devader. 1984) ได้แบ่ ง พฤติก รรมของ
ผู้บงั คับบัญชาออกเป็น 7 มิติ เช่นกัน ประกอบด้วย 1. การให้ความสําคัญกับเป้ าหมายในการทํางาน
2. การประสานงานภายในกลุ่มงาน 3. การให้ขอ้ มูล 4. การเสนอวิธกี ารในการทํางาน 5. การระบุป ัญหา
6. การสร้างอิทธิพล 7. การพูดจาสือสารบ่อยๆ ซึงบทบาทเหล่านีมีลกั ษณะของการควบคุมจากบน
ลงล่าง
บทบาทของผู้บงั คับบัญชาเริมเปลียนแปลงเมือรูปแบบการบริหารเปลียนแปลงไป
เป็นระบบทีเน้ นการจัดการตนเอง โดยเน้นการสนับสนุ นให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาเป็นผู้นํ าตนเอง และ
กลุ่มให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษา โดยสต๊อกดิล (Stogdill.1963) ซึงเป็นนักวิจยั
จาก Ohio State University ได้แบ่งลักษณะผูบ้ งั คับบัญชาออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ผู้บงั คับบัญชา
ทีสนับสนุ น ลูกน้ องเกียวกับการทํางาน และ ผู้บงั คับบัญ ชาทีสนับสนุ น ลูกน้ องทางด้านอารมณ์
ในขณะที ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000) ได้กําหนดนิยามของการสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชาไว้วา่ ปฏิสมั พันธ์ของหัวหน้าต่อลูกน้องในสถานการณ์ทาํ งาน ซึงหัวหน้าได้สนับสนุ น
ลูกน้อง ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ เช่นการให้กําลังใจในการทํางาน การ
ยอมรับความคิดเห็นหรือการกระทําของลูกน้อง แสดงความเห็นใจลูกน้องเมือทํางานหนักหรือพบ
ป ัญหาในการทํางาน 2) การสนับสนุนทางด้านข่าวสาร เช่น การให้ขอ้ มูลเกียวข้องกับการทํางานแก่
ลูกน้อง ให้ขอ้ มูลย้อนกลับในการปรับปรุงการทํางานของลูกน้อง การสอนงานแก่ลูกน้อง ให้คําปรึกษา

43
และทําให้เห็น เป็ นแบบอย่างเมือลูกน้ องพบป ัญหาในการทํางาน และ 3) การสนับสนุ นด้านวัส ดุ
อุปกรณ์ ทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน เช่นจัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการทํางาน ช่วย
ลูกน้องในการทํางาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเครืองมือทีจําเป็นและเอืออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ านให้ลูกน้อง และในการศึกษาของแมนซ์และซิมส์ (Manz; & Sims.1987) ซึงได้ศกึ ษา
เกียวกับบทบาทของผู้บงั คับบัญชาในทีมงานทีมีการบริหารจัดการตนเอง (Self Managing Work
Teams) จากการสัง เกตุ สัมภาษณ์ และศึกษาจากงานวิจ ยั ทีมีอยู่ พบว่าลักษณะพฤติกรรมของ
ผูบ้ งั คับบัญชาทีสําคัญคือ การสนับสนุนให้คดิ และวางแผนก่อนลงมือกระทํา การสนับสนุ นให้มกี าร
ตังเป้ าหมาย การสนับสนุ นให้วจิ ารณ์การทํางานของตนเอง การสนับสนุ นให้มกี ารให้แรงเสริมกับ
ตนเอง ซึงลักษณะเหล่านีมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพของผูน้ ํา
ดัง นันในการวิจ ยั ครังนีจึง กําหนดนิย ามของการสนับสนุ น ของผู้บงั คับบัญ ชา
หมายถึงการสนับสนุนทีผูบ้ งั คับบัญชาให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในสถานการณ์การทํางาน ใน 3 ด้าน
คือ การสนับสนุ นทางอารมณ์ การสนับสนุ นด้านข่าวสาร และการสนับสนุ นด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ทรัพยากร
การวัดการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
การวัดการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญ ชาในงานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้แบบวัดโดยให้ผู้
ได้รบั การสนับสนุนเป็นผูร้ ายงานการรับรูข้ องตนเอง ดังเช่น ในงานวิจยั ของ ศิราภรณ์ สุขศีลลําเลิศ
(2550:94) ได้วดั การสนับสนับสนุนจากผูบ้ ริหารทีมีต่อครู โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
6 ระดับ โดยให้ครูเป็นผู้ตอบข้อคําถามเกียวกับการรับรู้ของตนทีมีต่อการสนับสนุ นทางสังคมจาก
ผูบ้ ริหาร และงานวิจยั ของของ จารุพร แสงเป่า (2542: 98) ทําการวัดการสนับสนุ นจากหัวหน้างาน
โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดยให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ตอบข้อคําถาม
เกียวกับการรับรูข้ องตนทีมีต่อการสนับสนุนทางสังคมจากผูบ้ ริหาร และในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั จึงได้
พัฒ นาแบบวัด การสนับ สนุ น ของผู้ บ ัง คับ บัญ ชาขึนตามแนวคิด ของ ดุ จ เดือ น พัน ธุ ม นาวิน
(Bhanthumnavin. 2000) ใน 3 ด้าน คือ การสนับสนุ นทางอารมณ์ การสนับสนุ นด้านข่าวสาร และ
การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากร
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
การศึกษาวิจ ยั เกียวกับ การสนับสนุ น ของผู้บงั คับบัญ ชาทีผ่านมา พบว่า การ
สนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชาส่งผลทางบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน
สําหรับผลการปฏิบตั งิ านระดับบุคคลซึงพิจ ารณาจาก ปริมาณการทํางาน และคุณ ภาพของงาน
(Swanson. 1999) หรือพิจารณาจาก พฤติกรรมทีเป็น ไปตามความต้องการของหน่ วยงาน เช่น
พฤติกรรมการทํางาน จากการประเมินของตนเอง เพือนร่วมงาน หรือ หัวหน้างาน(Campbell.1999)
ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ในประเทศไทย ทีพบว่า ผูท้ ได้
ี รบั การสนับสนุนงานผูบ้ งั คับบัญชามาก เป็น
ผู้ท ีมีผ ลการทํางานมากกว่า หรือมีพฤติกรรมการทํา งานมาก กว่าผู้ท ีได้ร ับ การสนับสนุ น ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาน้อยกว่า (ศักดิชัย นิรญ
ั ทวี. 2522; วิชยั เอียดบัว. 2534; สนาน คุณประเสริฐ. 2535)
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ในส่ว นของผลการปฏิบตั ิง านในระดับกลุ่ม หรือหน่ วยงาน ซึงวัด ได้จ ากสิงทีกลุ่ มได้ส ร้างขึน
(Holton.1996) และสามารถวัดได้โดยอ้อมจากความเหนียวแน่ นของกลุ่ม (Guzzo; & Dickson.1996)
โดยงานวิจยั ของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000) ซึงศึกษาการสนับสนุ นทางสังคม
จากหัวหน้างานทีมีผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของสถานีอนามัยตําบล จํานวน 355 แห่ง พบว่าผลของ
การสนับ สนุ น จากหัว หน้ า ส่ ง ผลต่ อผลการปฏิบ ัติง านทังในระดับบุ คคล และระดับกลุ่ มงาน ซึง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของแมนนิง แจ็คสัน และ ฟูซลิ เลอร์ (Manning Jackson; & Fusilier.1996)
นอกจากนียังพบว่าการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา ยังมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานเชิง
รุก (Parker et al. 2006) พาร์คเกอร์ซงได้
ึ ทาํ การทดสอบโมเดล บุคคลิกภาพ และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของการจูงใจเชิงรู้คดิ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
282 คน พบว่า ในสภาพแวดล้อมการทํางานทีมีการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาให้ผู้ใต้บงั คับบัญชา
มีการตังเป้ าหมายของตัวเอง ให้แรงเสริมกับตนเองในการทํางาน คาดหวังการทํางานของตนเองและ
ประเมินผลการทํางานของตนเอง และมีความเชือใจในเพือนร่วมงาน จะมีแนวโน้มในการแสดง
พฤติก รรมเชิง รุ ก มากกว่า ในสภาพแวดล้อ มทีไม่ มีก ารสนั บ สนุ น ของผู้บ ัง คับ บัญ ชา หรือ ใน
สภาพแวดล้อมทีมีน้อยกว่า
3. ค่านิ ยมมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
แนวคิ ดค่านิ ยมมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
นักวิชาการได้ให้ความหมายของค่านิยมไว้ดงั นี อุทยั หิรญ
ั โต (2526) กล่าวว่า
ค่านิยมคือหลักการหรือมาตรฐานทีบุคคลยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ของการตัดสินว่าสิงใดมีค่าสําหรับตัว
เขา มาตรฐานนีจะเป็นกรอบชีนําให้บุคคลมีความสนใจ เจตคติ และการประพฤติปฏิบตั ิไปใน
แนวทางทีสอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง ในขณะทีราชบัณฑิตยสถาน (2542) ระบุว่าค่านิยมคือ
สิงทีคนยืดถือเป็นเครืองช่วยตัดสินใจ และกําหนดการกระทําของตน โดยทีสุพตั รา สุ ภาพ (2536)
นิยามไว้วา่ ค่านิยมคือสิงทีกลุ่มสังคมหนึงๆ เห็นว่าเป็นสิงทีมีค่าควรแก่การกระทํา น่ ายกย่อง หรือ
เห็นว่าถูกต้อง ค่านิยมเปรียบเสมือนหางเสือทีนําเรือไปในทิศทางทีสังคมต้องการ ซึงสอดคล้องกับ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. (2546) ทีกล่าวว่าค่านิยม คือ สิงทีบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลนิยมยึดถือเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรมทีพึงปรารถนา และเมือปฏิบตั ซิ ํา ๆ บ่อย ๆ
จนเป็นวิถชี วี ติ ทีอาจสืบทอดไปเป็นวัฒนธรรมได้ ในขณะที วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์
และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) ได้ให้ความหมายของค่านิยมและระบบของค่านิยม ว่าหมายถึง
สิงทีบุคคลให้ความสําคัญ ค่านิยมทางบวกเป็นค่านิยมทีควรส่งเสริม ส่วนค่านิยมทางลบเป็นค่านิยม
ทีต้องมีการปรับปรุง แต่ถ้าเป็นค่านิยมในทางลบหรือไม่ดมี ากก็ควรตัดทิง ค่านิยมของสังคม (Social
Value) ประกอบกับการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) และป ัจจัยภายในตัวบุคคลเอง เช่น
บุคลิกภาพของบุคคลผู้นัน จะส่งผลให้เกิดเป็นค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Value) และค่านิยมที
บุคคลยึดถือนี จะส่งผลต่อความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของผู้นัน แต่ค่านิยมไม่ใช่เรืองอิทธิพลทางเดียว
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แต่เป็นอิทธิพลสองทาง กล่าวคือ ความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคลก็จะสามารถทําให้ค่านิยม
ส่วนบุคคลเปลียนแปลงไปได้ และค่านิยมส่วนบุคคลก็สามารถส่งผลกระทบต่อค่านิยมของสังคมได้
เช่นกัน
จากความหมายของค่านิยมดัง กล่าว สรุปได้ว่าค่านิยมมีความสําคัญอย่างมาก
เนืองจากค่านิยมเป็นมาตรฐาน แบบแผนทีใช้นําพฤติกรรม ใช้สาํ หรับการขจัดความขัดแย้งและช่วย
ในการตัดสินใจ และเป็นสิงแสดงออกซึงความต้องการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล แต่เนืองจากการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ทําให้องค์การทังภาครัฐและเอกชน
จําเป็ น ต้องปรับ ตัวตามสภาพการเปลียนแปลงดัง กล่ าวโดยต้องเพิมสมรรถภาพให้ท ัน ต่อ การ
เปลียนแปลงนัน สํานักงาน ก.พ.ร. (2546) ได้กําหนดวิสยั ทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ
ในช่วงปี 2546 – 2550 คือ “พัฒนาระบบราชการไทยให้มคี วามเป็นเลิศ สามารถรองรับการพัฒนา
ประเทศในยุค โลกาภิวฒ
ั น์ โดยยึดหลักการบริห ารกิจ การบ้านเมืองทีดีและประโยชน์ สุขของ
ประชาชน” นอกจากนียังได้ปรับปรุงระบบค่านิยมและวัฒนธรรมการทํางานใหม่ โดยเริมต้นจากการ
ใช้ยทุ ธศาสตร์เพือส่งเสริมและปรับเปลียนวิสยั ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทํางาน โดยให้แต่
ละส่วนราชการจัดทําคําแถลงค่านิยมสร้างสรรค์ (Value Statement) เพือเป็นการปฏิรูประบบการ
บริหารภาครัฐหรือการทํางานในระบบราชการ ให้เป็นระบบ มีสมรรถนะ มีคุณภาพ คุณธรรม และมี
ประสิทธิผลสูง เป็นทีเชือถือและศรัทธาของประชาชน ดังนันเจ้าหน้าทีของรัฐจึงต้องเป็นผูท้ มีี เจตคติ
และค่ านิ ยมในการทํา งานให้ส อดคล้อ งกับระบบราชการใหม่ นันคือต้องมีการทํางานทีเน้ น
ความสามารถและเน้นผลงาน เน้นความสุจริต ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ เพือเป้ าหมาย
สุดท้ายคือการทําให้สงั คมไทยมีเสถียรภาพและให้ขา้ ราชการทํางานตามค่านิยมสร้างสรรค์เพือนํามา
ซึงความเจริญรุ่งเรือง และสันติสุขแก่ประเทศชาติอย่างยังยืน
ค่านิยมสร้างสรรค์ คือ “ค่านิยมทีดี มีประโยชน์ต่อสังคมทีได้รบั การถ่ายทอดจาก
คนรุ่นหนึงไปยังคนอีกรุ่นหนึง นอกจากนันยังหมายถึงค่านิยมใหม่ทยัี งไม่เคยมีมาก่อน และเข้ามา
แทนทีค่านิยมเก่าทีไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงให้ดขี นึ และทีไม่สามารถแก้ป ัญหาสังคมโลกาภิวฒั น์ได้
ซึงค่า นิ ยมสร้า งสรรค์ด ัง กล่า วนีจึง เป็ น ค่ า นิย มทีเป็ น คุ ณ ประโยชน์ และเป็ น ค่า นิย มทีปรับปรุ ง
พัฒนาขึนมาใหม่” สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2546 ) โดยวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคนอืนๆ
(2547 : 26) ได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์และจัดสัมมนากลุ่มย่อย เพือกําหนดความหมายของค่านิยม
สร้างสรรค์ 5 ประการขึนใหม่ โดยค่านิยมทัง 5 ประการ ได้แก่ 1) ค่านิยมกล้ายืดหยัดทําในสิงที
ถูกต้อง 2) ค่านิยมซือสัตย์และมีความรับผิดชอบ 3) ค่านิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4) ค่านิยมไม่
เลือกปฏิบตั ิ และ 5) ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
ในการศึกษาครังนีจึงเลือกค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน มาใช้ศกึ ษา เนืองจาก
เป็นค่านิยมทีมุ่งเน้นการทํางานทีคํานึงถึงผลลัพธ์เป็นหลัก ซึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการทํางานเชิง
รุกโดยกําหนดความหมายของค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ว่าหมายถึง แนวทางการทํางานของ
กลุ่มทีมุ่งให้เกิดความสําเร็จในงาน โดยคํานึงถึงผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก โดยการตังเป้ าหมายใน
การทํางาน คาดหวังให้การทํางานแล้วเสร็จตามกําหนด การจัดสภาพทีเอือต่อการทํางานให้สําเร็จ
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โดยการใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คมุ้ ค่าและขจัดสภาพทีขัดขวางการทํางานและพยายามฟ ัน
ฝ่ าอุปสรรคทุกด้าน เพือความสําเร็จ ในการทํางาน และมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเพือให้มปี ระสิทธิภาพยิงขึน
แบบวัดค่านิ ยมมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) ได้
สร้างแบบวัดพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ซึงใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีเป็น ข้าราชการ
ระดับ 3 – 10 ใน 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1,960 คน แบบวัดเป็นประเภทมาตรประเมิน
รวมค่า ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 10 ข้อ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 8.8 มีค่าสัมประสิท ธิ
สหสัมพันธ์รายข้ออยูร่ ะหว่าง .18 ถึง .52 มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิแอลฟาเท่ากับ .72 ซึง
งานวิจยั ต่อมา มักนําแบบวัดดังกล่าวมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานวิจยั ของตน ดังเช่น งานวิจยั
ของ ปิยวรรณ บุญเพ็ญ (2550) ได้ปรับปรุงแบบวัดของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์
และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) โดยดัดแปลงข้อคําถามและเพิมเติมเพือให้เหมาะสมในการศึกษา
ค่านิยมสร้างสรรค์ในการทํางานวิจยั (ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน และค่านิยมซือสัตย์และมีความ
รับผิดชอบ) ในส่วนของค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 16 ข้อ มี
ลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริงทีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
16 - 96 คะแนนผู้ทได้
ี คะแนนมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .42 - 86 ค่าความเชือมันแบบ
สัมประสิทธิแอลฟา เท่ากับ .93
ในการศึก ษาครังนี จึง ใช้ แ บบวัด ทีปรับ ปรุ ง ข้อ คํ า ถามจากแบบวัด ค่ า นิ ย ม
มุ่งผลสัมฤทธิของงาน ของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547)
และปิยวรรณ บุญเพ็ญ (2550) เนืองจากเป็นแบบวัดทีมีค่าความเชือมันสูง ประชากรทีใช้ในการศึกษา
มีความใกล้เคียงกัน
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับค่านิ ยมมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
เมือทบทวนงานวิจ ยั พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ น การศึกษาค่านิยมกับพฤติกรรมของ
บุคคลดังเช่น พรรณราย พิทกั ษ์เจริญ (2543) ได้ทําการศึกษา ค่านิยมด้านชีวติ และสุขภาพ กับ
พฤติกรรมสุขภาพกาย และจิตของผูส้ งู อายุ โดยศึกษาจากข้าราชการชาย 50 – 60 ปี จํานวน 303 คน
ซึงเป็นข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ซึงผล
การศึกษาพบว่า ค่านิยมด้านชีวติ และสุขภาพ ร่วมกับลักษณะมุ่งอนาคตและการปรับตัวด้านจิต
สังคม สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปรับตัวด้านการกินได้ 13.4% ทํานายพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ 7.5% และทํานายการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาได้ 16.1% และในงานวิจ ยั
ปิยวรรณ บุญเพ็ญ (2550) ได้ศกึ ษาค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานกับพฤติกรรมการทํางานวิจยั ใน
บุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 272 คน พบว่าค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานส่งผลหลักต่อพฤติกรรมการทํางานวิจยั อย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยสามารถทํานายได้ 30 % โดยบุคลากรสายวิชาการทีมีค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของ
งานสูงมีพฤติกรรมการทํางานวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพรวมทุกด้านและรายด้านสูงกว่าบุคลากรทีมี
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานตํากว่า นอกจากนีการศึกษาโมเดลป ัจจัย สาเหตุ และผลของพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุก ของ แครนท์ (Crant. 2000) พบว่า บรรทัดฐานขององค์การ (Organizational norm)
มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติก รรมการทํา งานเชิง รุ ก และยัง พบอีก ว่า บรรทัด ฐานขององค์ก าร
(Organizational norm) มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ านโดยมีตวั แปรพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลาง
จากผลของงานวิจยั ทีกล่าวมาทังหมด ทําให้เชือได้ว่าค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของ
งานจะส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการ และจะมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อผล
การปฏิบตั งิ านโดยมีตวั แปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลาง

ตัวแปรเชิ งผลของพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
ผลลัพธ์ทสํี าคัญประการหนึงทีเกิดจากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีพบจากการทบทวนเอกสาร
และงานวิจยั ทีเกียวข้องในแง่มุมต่างๆ ซึงนักวิชาการได้รวบรวมและสร้างแบบจําลองเชิงสาเหตุท ี
แสดงให้เห็นบทบาทของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในฐานะตัวแปรเชิงเหตุและระบุผลลัพธ์ต่างๆ ที
เกิดจากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Crant. 2000; Thompson. 2005; Grant; Parker; & Collins. 2009)
ทังนีพบว่ามีตวั แปรผลการปฏิบตั งิ าน (Job performance) ปรากฏอยู่ในกรอบแนวคิดดังกล่าวด้วย
จึงถือเป็นผลลัพธ์สาํ คัญทีสนับสนุนคุณค่าของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีมีต่อบุคคล และ องค์การ
ทังนีมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ผลการปฏิ บตั ิ งาน
แนวคิ ดผลการปฏิ บตั ิ งาน
องค์การทุกองค์การย่อมต้องการบรรลุถึงเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทตัี งไว้ สิงทีจะ
สามารถแสดงถึงความสําเร็จ นี ก็คอื ผลการปฏิบตั งิ าน ซึงจะเป็ นเครืองบ่งชีถึงการพัฒนาและ
คุณภาพการเป็นทียอมรับจากองค์การอืน ๆ โดยมีผู้ให้ความหมายของผลการปฏิบตั งิ านไว้ดงั นี
จําเนียร จวงตระกูล (2531) กล่าวว่าผลการปฏิบตั ิงานหมายถึง ผลงานทีพนักงานผู้นันปฏิบตั ไิ ด้
ในช่วงระยะเวลาหนึง ทังในแง่คุณภาพ ปริมาณ และแบบอย่างของการปฏิบตั ิ ซึงสอดคล้องกับ คาส
ซิโอ (Cascio.1995) กล่าวว่าผลการปฏิบตั งิ านหมายถึงผลสําเร็จของงานทีพนักงานได้รบั มอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิ และธงชัย สันติวงษ์ (2546) ให้ความหมายว่า ระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ านของ
บุ ค คลในองค์ก าร ทีสามารถระบุ เ ป้ าหมายได้ต ามทีองค์ก ารกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ก่ อ ให้เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ นอกจากนีเชอร์เมอร์ฮอร์น (Schemerhorn.2002) ได้ให้
ความหมายว่าผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ปริมาณงานและคุณภาพของงานในหน้าทีทีได้ทํา โดย
บุคคล หรือกลุ่มในการทํางาน ความหมายดังกล่าวเป็นนิยามผลการปฏิบตั งิ านตามงานหรือบทบาท
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หน้าที (Task Performance) ในขณะทีเมอร์ฟีและ คลีฟแลนด์ (Murphy; & Cleveland. 1991) กล่าวว่า
ผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง การกระทํา ของบุคคลทีมีต่อหน้าทีการงานตามบทบาททีเขาได้รบั ซึงมี
ส่วนเกียวข้องกับสถานการณ์ทเขาต้
ี องเผชิญสอดคล้องกับบอร์แมน และ โมโตวิดโล (Borman; &
Motowidlo.1993) ที ได้ ใ ห้ค วามหมายผลการปฏิบ ัติง าน ว่า เป็ น พฤติก รรมและการประเมิน
องค์ประกอบของพฤติกรรม ซึงพฤติกรรมของบุคคลหรือประสิทธิผลขององค์การสามารถได้รบั การ
ประเมินได้ในทางบวกหรือลบ ผลของการประเมินจะบ่งชีถึงสภาพ หรือเงือนไขในการเปลียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลหรือสิงต่างๆ จากความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นนิยามของผลการปฏิบตั งิ าน
โดยรวมทัง ผลการปฏิบตั งิ านตามงานหรือบทบาทหน้าที (Task Performance) เป็นพฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน ตามหน้าทีความรับผิดชอบทีองค์การกําหนดไว้ให้อย่างชัดเจนในลักษณะ
งาน (Job Description) ซึงจะเกียวข้องกับทักษะความชํานาญในกิจกรรมหลัก ทีมีความสําคัญต่อ
งานทีได้ร บั มอบหมายเท่ า นัน และผลการปฏิบตั ิง านตามบริบ ทหรือ สถานการณ์ (contextual
Performance) เป็นพฤติกรรมทีอยูน่ อกเหนือจากทีองค์การได้กาํ หนดไว้ในลักษณะงานโดยตรง แต่
เป็นพฤติกรรมทีทําด้วยความสมัครใจของพนักงาน และเป็นพฤติกรรมทีช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือและความสัมพัน ธ์ท างสัง คมขึนในองค์การ หรือเป็ นลักษณะของพฤติกรรมเพือสังคมใน
องค์การ
จากความหมายของผลการปฏิบตั ิงานข้างต้น สามารถแยกออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรกให้ความหมายของผลการปฏิบตั งิ านเฉพาะผลปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที ในขณะทีอีก
กลุ่มให้ความหมายของผลการปฏิบตั ิง านโดยรวมทังผลปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที และการ
ปฏิบตั งิ านตามบริบท หรือ สถานการณ์เข้าด้วยกัน
สํานัก งาน ก.พ. (2551) ได้กําหนดลักษณะงานตามหน้ า ทีของผู้ปฏิบตั ิง านด้า น
นโยบายและแผนไว้ดงั นี ปฏิบตั งิ านทีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบตั งิ านด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืนตามทีได้รบั
มอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ใิ นด้านต่าง ๆ ดังนี
1. ด้านการปฏิบตั กิ าร โดยการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและ
สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทังในและต่างประเทศ เพือนํามาสรุปเสนอประกอบการ
กําหนดนโยบายและเป้ าหมายของส่วนราชการ ศึกษาวิเคราะห์เบืองต้น เกียวกับภารกิจหลักและ
แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ รวมทังทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพือวางแผน
กําหนดแผนการปฏิบตั งิ านหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจทีกําหนดไว้ หลังจากนันจึงวิเคราะห์
นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร หรือความมันคง และเสนอข้อคิดเห็น เพือช่วยจัดทําแผน การปฏิบตั งิ าน แผนงาน โครงการ
หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท ีตังไว้ และดําเนิน การประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลและประเด็นป ัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทังในและต่างประเทศ เพือ
เป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
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ยุท ธศาสตร์และนโยบายของรัฐ บาล เพือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดัน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2. ด้านการวางแผน ได้แก่ วางแผนการทํางานทีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวาง
แผนการทํางานของหน่ วยงานหรือโครงการ เพือให้การดําเนิน งานเป็ น ไปตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิทีกําหนด
3. ด้านการประสานงาน โดยการประสานการทํางานร่วมกันทังภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน เพือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิตามทีกําหนด และสามารถชีแจงและ
ให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ วยงานทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รบั มอบหมาย
4. ด้านการบริการ ได้แก่การรวบรวมข้อมูล เพือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ท ี
เกียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ และให้คาํ ปรึกษา แนะนํา ตอบป ัญหา และชีแจงเรืองต่างๆ เกียวกับ
งานนโยบายและแผน เพือแก้ป ัญหาในการปฏิบตั งิ าน
วิธีก ารทีสามารถจะบ่ ง ชีให้ เ ห็น ว่ า ผลการปฏิบ ัติง านนันว่า มีป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพียงใด นันคือ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ซึงเป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคล
ผู้ปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ทังผลงานและคุณลักษณะอืนๆ ทีมีคุณ ค่าต่อการปฏิบตั ิงานภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้างาน โดยอยู่
บนพืนฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินทีมีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบตั ใิ ห้ความเป็นธรรมโดยทัวกัน (อลงกรณ์ มีสุทธา; และสมิต สัชฌุกร. 2546) นอกจากนี
พรรณี ตระกูลชัย (2545) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบตั งิ านหมายถึง กระบวนการประเมินค่า
ของบุคคลผูป้ ฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ทังผลงานและคุณลักษณะอืนๆ ทีมีคุณค่าต่อการปฏิบตั งิ านใน
ระยะเวลาทีกําหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกตุ จดบันทึก และประเมินโดยหัวหน้างาน หรือ
บุคคลทีมีความคุน้ เคยกับงานทีผูถ้ ูกประเมินผลการทํางานนันโดยอยูบ่ นพืนฐานของความเป็นระบบ
และมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินทีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบตั ใิ ห้ความเป็นธรรม
โดยทัวกัน ปราศจากอคติใดๆ ทังนีเพือประโยชน์พนฐานในการตั
ื
ดสินใจทางบุ คลากร ในด้านการ
วิจยั บุคลากร ในด้านการทํานายผลการปฏิบตั งิ านในอนาคต และในด้านการกําหนดเป้ าหมายของ
การฝึกอบรมเพือพัฒนาพนักงาน
โดยทีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะมีความสําคัญทังต่อพนักงาน ผู้บงั คับบัญชา
และต่อองค์การ ดังนี 1) ความสําคัญต่อพนักงาน พนักงานย่อมต้องการทราบว่า ผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเป็นอย่างไรมีคุณค่าหรือไม่เพียงใดในสายตาของผู้บงั คับบัญชา มีจุดบกพร่องทีควรจะต้อง
ปรับปรุงหรือไม่ เมือมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและแจ้งผลให้พนักงานทราบก็จะได้รบั รู้การ
ปฏิบตั งิ านเป็นอย่างไร หากไม่มกี ารประเมินผล พนักงานก็ไม่มที างรูถ้ งึ ผลการปฏิบตั งิ านของตนว่า
มีส่วนใดทีควรจะคงไว้และส่วนใดควรจะปรับปรุง พนักงานทีมีผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับดีอยู่แล้ว
ก็จะได้เสริมสร้างให้มผี ลการปฏิบตั งิ านดียงขึ
ิ น 2) ความสําคัญต่อผู้บงั คับบัญชา ผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานแต่ละคน ย่อมส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านโดยส่วนรวมในความรับผิดชอบของผู้บงั คับบัญชา
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจึงมีความสําคัญต่อผู้บงั คับบัญชา เพราะจะทําให้รู้ว่า
พนักงานมีคุณค่าต่องานหรือต่อองค์การมากน้อยเท่าใด จะหาวิธสี ่งเสริม รักษา และปรับปรุงผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชาอย่างไร ควรจะให้ทําหน้ าทีเดิมหรือสับเปลียนโอนย้ายหน้ าทีไป
ทํางานใด จึงจะได้ประโยชน์ต่อองค์การยิงขึน หากไม่มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านก็ไม่สามารถจะ
พิจารณาในเรืองเหล่านีได้ และ 3) ความสําคัญต่อองค์การ เนืองจากผลสําเร็จขององค์การมาจากผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน ดังนันการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจะทําให้รู้ว่า
พนักงานแต่ละคนปฏิบตั งิ านทีได้รบั มอบหมายจากองค์การอยู่ในระดับใด มีจุดเด่นหรือจุดด้อย
อะไรบ้าง เพือองค์การจะได้หาทางปรับปรุงหรือจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับความสามารถซึงจะ
ทําให้การดําเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เนืองจากการประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านมีค วามสําคัญ และมีป ระโยชน์ ต่อ การ
บริหารงานดังทีกล่าวมา หน่ วยงานต่างๆ จึงกําหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านขึนภายใน
หน่วยงานของตน การวางระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจึงมีความสําคัญจําเป็นต้องดําเนินการ
อย่างรอบคอบ เพือป้ องกันมิให้เกิดป ัญหาต่างๆ ติดตามมาในภายหลังจากทีนําระบบการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านมาใช้
วิ ธีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
วิธปี ระเมินผลการปฏิบตั งิ านมีหลายวิธี แต่ละวิธจี ะมีความเหมาะสมกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านลักษณะใดย่อมขึนอยูก่ บั ลักษณะงาน การจัดแบ่งส่วนงาน และมาตรฐานต่างๆ ทีกําหนดไว้
เป็นสําคัญ อลงกรณ์ มีสุทธา; และสมิต สัชฌุกร (2546) ได้อธิบายวิวฒั นาการของวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน ดังภาพประกอบ 6
วิธยี ดึ คุณลักษณะ
บุคคลเป็นหลัก

วิธยี ดึ พฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านเป็นหลัก

วิธยี ดึ ผลสําเร็จของ
งาน หรือวัตถุประสงค์
เป็นหลัก

วิธี
ผสมผสาน

ภาพประกอบ 6 วิวฒั นาการของวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ทีมา: อลงกรณ์ มีสุทธา; และสมิต สัชฌุกร. 2546
1. วิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านทียึดคุณลักษณะบุคคลเป็นหลัก (Trait Rating
based approach) ได้แก่การประเมิน ผลการปฏิบตั ิง านทีเน้ นรูปแบบการประเมิน ผลเกียวกับ
คุณลักษณะของบุคคล (Characteristic) หรือบุคลิกภาพ (Personality) เป็นสําคัญ แบ่งออกเป็น 5
วิธคี อื 1) วิธกี ารให้คะแนนตามมาตราส่วน (graphic rating scales) 2) วิธกี ารประเมินแบบรายการ
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ตรวจสอบ (checklists method) 3) วิธกี ารเปรียบเทียบระหว่างบุคคล (Employee Comparison
System) 4) วิธแี บ่งขัน (grading) 5) วิธกี ารประเมินตามค่าคะแนน (Point Rating)
2. วิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทียึดพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานเป็น หลัก (Job
Performance or Behavior Based Approach) ได้แก่การประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีเน้นรูปแบบ
การประเมินผลเกียวกับพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านทีทําให้งานบรรลุผลสําเร็จ แบ่งออกเป็น 12 วิธคี อื
1) วิธกี ารประเมินแบบเน้นเหตุการณ์สําคัญ (Critical Incidents) 2) วิธกี ารบรรยายความ (Free
form Essay หรือ Narrative Method) 3)วิธกี ารประเมินผลตามแบบพรอบสต์ (Probst Rating
Plan) 4) วิธกี ารประเมินโดยมีผู้ประเมินหลายคน (multiple rating) 5) วิธกี ารประเมินร่วมกัน
(Mutual Rating) 6) วิธกี ารประเมินโดยเพือนร่วมงาน (Peer Rating) 7) วิธกี ารประเมินด้วยตนเอง
(Self Appraisal หรือ Self Rating) 8) วิธีสมั ภาษณ์ผลงานก้าวหน้ า (Progress Interview)
9) วิธีการประเมินโดยวิธสี มั ภาษณ์ (Field Interview Method หรือ Field Review Method)
10) วิธกี ารประเมินแบบใช้ศูนย์กลางการประเมิน (Assessment Center) 11) วิธกี ารประเมินตาม
พฤติกรรมโดยอาศัยมาตราส่วน Behaviorally Anchored Rating Scales, BARS หรือ Behavioral
Expectation Scales, BES) และ 12 ) วิธกี ารประเมินตามพฤติกรรมทีได้จากการสังเกตการณ์โดย
อาศัยมาตราส่วน(Behavioral Observation Scale, BOS)
3. วิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านทียึดผลสําเร็จของงาน หรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก
(Result or Objective Based Approach) ได้แก่ วิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีมุ่งประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานในแง่ผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ หรือเป้ าหมาย หรือมาตรฐาน
ทีกําหนดไว้ โดยมักจะประเมินในรูปของปริมาณ คุณภาพ เวลา หรือประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
แบ่งวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านทียึดผลสําเร็จของงาน ออกเป็น 7 วิธคี อื 1) วิธกี ารประเมิน
ตามผลงาน (Appraisal by Result) 2) วิธกี ารประเมินโดยใช้ตวั ชีวัดโดยตรง (The Direct Index)
3) วิธกี ารประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standards of Performance) 4) วิธจี ดบันทึก
ปริมาณงาน (Production Records) 5) วิธบี นั ทึกผลการปฏิบตั งิ านตามช่วงเวลา (Periodic Test)
6) วิธีทดสอบผลงาน (Performance Test) 7) วิธกี ารวิเคราะห์หน้าทีและความรับผิดชอบตาม
ตําแหน่ง (Analysis of Position Functions and Responsibilities)
4. วิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบผสมผสาน (Hybrid approach / Hybrid
System) เป็นวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างวิธกี ารประเมินที
เน้นการวางแผน (Planning System) กับวิธกี ารประเมินตามพฤติกรรม เพือใช้ประเมินผลสําเร็จของงาน
(Outcome) และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน (Behavior) ของพนักงาน ซึงพยายามทีจะแก้ไขจุดด้อย
และนําจุดเด่นของแต่ละวิธมี าใช้ร่วมกันเพือสนองความต้องการของผูบ้ ริหารและพนักงานในการวาง
แผนการปฏิบตั งิ านและการแจ้งผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนสนองความต้องการขององค์การในการ
ใช้ประโยชน์จากการประเมินในการบริหารงาน ข้อดีของการผสมผสานหลายวิธคี อื มีการกําหนด
มาตรฐาน หรือเป้ าหมายในการปฏิบตั งิ านทีชัดเจน ทําให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานไม่เน้นการ
บรรลุเป้ าหมายในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว แต่จะคํานึงถึงคุณภาพของงานควบคู่ไปด้วยแต่การ
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ผสมผสานจะทําให้เกิดระบบทีค่อนข้างซับซ้อน ไม่เหมาะสมกับหน่ วยงานทียังไม่มีร ะบบการ
ประเมินหรือเพิงเริมมีระบบการประเมินอย่างเป็นทางการ
จะเห็นว่าวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานมีหลากหลายวิธี การจะนํา วิธี
ใดวิธหี นึงมาใช้จะต้องคํานึงถึงข้อดีและข้อจํากัดของวิธตี ่าง ๆ พร้อมกับคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของ
การประเมินเป็นสําคัญ เพราะวัตถุประสงค์ทแตกต่
ี
างกัน อาจต้องใช้วธิ กี ารทีแตกต่างกัน นอกจากนี
ยังต้องคํานึงถึงลักษณะและความพร้อมขององค์การด้วยจึงจะบรรลุตามทีต้องการ และจากวิธกี าร
ประเมินดังกล่าวข้างต้น อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546) ได้กาํ หนดประเด็นและหัวข้อใน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านซึงครอบคลุมทังผลปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที และการปฏิบตั งิ าน
ตามบริบท/สถานการณ์ ใน 12 ประเด็นได้แก่ 1) ปริมาณงาน 2) คุณภาพงาน 3) ความรอบรู้ในงาน
4) ความสามารถในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ 5) ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ 6)ความรับผิดชอบ
7) มนุษยสัมพันธ์ 8) ทักษะในการสือสาร 9) ความคิดริเริมสร้างสรรค์ 10) การให้ความร่วมมือและ
การประสานงาน 11) การประพฤติและปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั และ 12) ความเชือถือไว้วางใจได้ ซึง
ประเด็นดังกล่าวค่อนข้างสอดคล้องกับประเด็นในการประเมินของ แคมพ์เบล (Campbell. 1990) ที
ได้กาํ หนดประเด็นการประเมินไว้ 8 มิติ ครอบคลุมทังผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที และการ
ปฏิบตั ิงานตามสถานการณ์ ประกอบด้วย 1) การปฏิบตั ิงานในงานทํา 2) การนิเทศ/ภาวะผู้นํ า
3) การบริหารจัดการ 4) ความพยายามในการแสดงตัวอย่าง 5) การคงไว้ซงวิ
ึ นัยส่วนบุคคล 6) การปฏิบตั ิ
นอกเหนือจากงานทีทํา 7) การสือสารในการทํางานโดยการเขียนและคําพูด และ 8) การช่วยเหลือ
เพือนร่วมงานและทีมงาน
ดังนันในการศึกษาผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน
ในครังนีจึงให้ความสําคัญกับการศึกษาผลการปฏิบตั งิ าน ทังผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที
และผลการปฏิบตั งิ านตามบริบทหรือสถานการณ์ โดยกําหนดนิยามของผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบตั ิง าน ซึงถูกวัดและประเมิน ในรูปแบบขององค์ประกอบทาง
พฤติกรรมทีส่งผลหรือมีความสัมพันธ์กบั เป้ าหมายขององค์การ โดยผลของการประเมินจะบ่งบอกให้
ทราบว่า การปฏิบ ัติง านของบุ ค คลนันสนับ สนุ น หรือ เป็ น อุ ป สรรคในการบรรลุ เ ป้ าหมายหรือ
ประสิทธิผลขององค์การ
การวัดผลการปฏิ บตั ิ งาน
ในการศึกษาของแกรนท์และคนอืนๆ (Grant; Parker; & Collins.2009) ทีได้ศกึ ษาผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน(ผูจ้ ดั การ)ทีลงทะเบียนเรียน MBA จํานวน 103 คน โดยให้หวั หน้าเป็น
คนประเมิน โดยใช้แบบวัดของ (Ashford; & Black. 1996) มาปรับปรุง เป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Anchored Rating Scale) 9 ระดับ (1 = ตําสุด จนถึง 9 = สูงสุด) ประกอบด้วย
คําถาม 5 ข้อโดยมีค่าความเชือมันสัมประสิทธิแอลฟา .85 นอกจากนี แกรนท์และคนอืนๆ (Grant;
Parker; & Collins. 2009) ยัง ได้ศึกษาผลการปฏิบตั ิง านของพนัก งานดับ เพลิง โดยใช้แบบ
ประเมิน ผลการปฏิบตั งิ านโดยหัวหน้า มาตรประเมินค่าเชิง พฤติกรรม (Behavioral Anchored
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Rating Scale) 11 ระดับ (0 = ไม่ประสบความสําเร็จอย่างยิง 5 = ปานกลางและ 10 = ประสบ
ความสําเร็จอย่างยิง) โดยมีค่าความเชือมันสัมประสิทธิแอลฟา .60 ในส่วนการศึกษาเกียวกับผลการ
ปฏิบตั ิงานในประเทศไทยเช่น แบบประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของ เสาวนีย์ ศรีสุข
(2548) เป็นแบบวัดทีสร้างขึนเองเพือให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบประเมินค่า (Rating Scale) จํานวน 20 ข้อ ประกอบด้วยด้านการมุ่งผลสําเร็จ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ด้านการสือสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการกระตือรือร้นในการทํางาน
ในการศึกษาผลการปฏิบตั งิ านในครังนีผู้วจิ ยั ได้ทําการสร้างแบบวัดขึนใหม่ โดยประยุกต์
จากประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539) ซึง
ครอบคลุมทังผลปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที และการปฏิบตั งิ านตามบริบท/สถานการณ์ มาสร้าง
เป็นเครืองมือวัดในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านใน 12 ประเด็น ได้แก่ 1) ปริมาณงาน 2) คุณภาพงาน
3) ความรอบรูใ้ นงาน 4) ความสามารถในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ 5) ความสามารถในการเรียนรูง้ านใหม่
6) ความรับผิดชอบ 7) มนุษยสัมพันธ์ 8) ทักษะในการสือสาร 9) ความคิดริเริมสร้างสรรค์ 10) การให้
ความร่วมมือและการประสานงาน 11) การประพฤติและปฏิบตั ติ ามระเบียบวินัย และ 12) ความเชือถือ
ไว้วางใจได้
งานวิ จยั ทีเกียวข้องกับผลการปฏิ บตั ิ งาน
เนืองจากผลการปฏิบตั งิ านเป็นป ัจจัยทีเกียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทีมี
ส่วนสําคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การเนืองจากสามารถบอกให้ทราบ ว่าพนักงาน
สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมาย และนโยบายทีองค์การวางไว้มากน้อยเพียงใด จะได้นํามาปรับปรุง
พัฒนาตนเอง และใช้ปรับตําแหน่ งงานโดยพิจารณาได้จากผลการปฏิบตั งิ าน (ชูชยั สมิทธิไกร.
2550: 366-367) นักวิจยั จํานวนมากจึงได้ศกึ ษาป ัจจัยทีส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน พยายามหาคําตอบ
ว่าป ัจจัยใดบ้างทีมีผลต่อผลการปฏิบตั งิ านเนืองจากผลสําเร็จขององค์การมาจากผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน องค์การจึงพยายามหาวิธกี ารส่งเสริม รักษา และปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน ซึงจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั พบ ว่าป ัจจัยทีส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านมีหลายป ัจจัย
ดังนี
ในงานวิจยั ของ แกรนด์ ปารค์เกอร์ และคอลลิน (Grant; Parker; & Collins. 2009) ที
ศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ซึงประกอบด้วย การมีสทิ ธิมีเสียง การนําเสนอความคิด และ การ
นําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ กับผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ของ ผู้จดั การ ทีลงทะเบียนเรียน
MBA โดยส่งแบบสอบถามทางอีเมลล์ จํานวน 190 ฉบับ ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
จะให้ผบู้ งั คับบัญชาเป็นผูป้ ระเมิน เมือนํามาจับคู่แบบสอบถามระหว่างผู้จดั การ และผู้บงั คับบัญชา
จับคู่กนั ได้ 103 คู่ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยมีค่าสัมประสิทธิความสัมพันธ์เท่ากับ .63 (P<.001) และ
เมือพิจารณาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นองค์ประกอบ พบว่า การมีสทิ ธิมีเสียง, การนําเสนอ
ความคิด และ การนํ าความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ มีความสัมพัน ธ์ท างบวกกับผลกระประเมิน การ

54
ปฏิบตั งิ าน โดยมีค่าสัมประสิทธิความสัมพันธ์ เท่ากับ .38 (P<.001), .55(P<.001) และ .57(P<.001)
ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ แครนท์ (Crant. 2000) และ ทอมสัน (Thompson. 2005 )
และวีระชัย บุญจุรนี าค. (2542) ทําการศึกษาป ัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที
องค์การคุรุสภา กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั งิ านในโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว องค์การค้า
คุรุสภา จํานวน 319 คน ผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ างสถิตทิ ระดั
ี บ .05 และเอกรินทร์ โปตะเวช (2551) ทีได้ศกึ ษา
เรืองป ัจจัยทีมีผลต่อการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในอําเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย พบว่า เจตคติในงานสาธารณสุขมูลฐาน เป็นป ัจจัยทีมีผลต่อ ผลการปฏิบตั งิ านของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ างสถิตทิ ระดั
ี บ .05 ซึงสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ปนิจชดา ต่วนชืน (2541: 94) ได้ศกึ ษาถึงป ัจจัยทีมีผลต่อการปฏิบตั งิ านของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตชนบท จังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่า เจตคติในการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น มีผลต่อการปฏิบตั งิ านของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นเขตชนบท ในงานสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ.05 นอกจากนีพิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ และธนีนาฏ ณ สุนทร (2556) ทีได้ศกึ ษา
เรือง อิท ธิพลของการสนับสนุ น จากผู้บงั คับบัญ ชาและคุณ ลักษณะของการแข่ง ขัน ผ่านการรับรู้
ความสามารถของตนเองและความพยายามทีมีต่อความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบตั งิ านของ
ครูใ นสถานศึกษาเอกชนของประเทศไทย พบว่าการสนับสนุ นจากผู้บงั คับบัญ ชามีอิทธิพลบวก
ทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ าน โดยมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ความพึงพอใจในงานเป็น และ
ความพยายามเป็นตัวแปรคันกลาง
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงคาดหวังผลการวิจยั
ในครังนีว่า ผลการปฏิบตั งิ านได้รบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมจากตัวแปรลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิและเจตคติ
ต่อการทํางานเชิงรุก และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และ ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน

แนวคิ ดการวิ เคราะห์พหุระดับ
การศึกษาในป ัจจุบนั ให้ความสําคัญกับ ลักษณะของข้อมูลทีมีลกั ษณะสอดแทรกลดหลันกัน
(Hierarchical Nested Data) โดยทีข้อมูลจะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ โดยระดับล่างสุดจะเป็นข้อมูล
ในระดับบุคคล ถัดไปก็จะเป็นในระดับกลุ่ม หรือสูงขึนไปอีกก็จะเป็นข้อมูลในระดับองค์การ ข้อมูลที
อยูใ่ นระดับล่างก็จะได้รบั อิทธิพลมาจากข้อมูลระดับทีสูงกว่า เช่นข้อมูลระดับบุคคลก็จะได้รบั อิทธิพล
มาจากระดับกลุ่ม ข้อมูลระดับกลุ่มก็จะได้รบั อิทธิพลมาจากระดับองค์การ แสดงให้เห็นถึงความไม่
เป็นอิสระกันของข้อมูล ในการศึกษาจึงให้ความสําคัญกับตัวแปร ทังตัวแปรในระดับบุคคล และตัวแปร
ในระดับกลุ่ม โดยทีตัวแปรในระดับบุคคล (Individual-Level Construct) เป็นตัวแปรทีต้องประเมิน
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จากข้อมูลของบุคคล ดังนันจึงเป็นตัวแปรทีค่าคะแนนแตกต่างกันไป แต่ละหน่ วยของบุคคล เป็ น
ลักษณะของการประเมินตนเอง เช่นการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เจตคติในการทํางาน ความพึง
พอใจในงาน เป็นต้น หรืองบางครังอาจให้ผเู้ ชียวชาญเป็นผูป้ ระเมินคุณลักษณะบางอย่างทีสามารถ
สัง เกตุเห็น ได้ช ดั เจน หรือผู้ประเมิน สามารถเข้าถึง ข้อมูลสําคัญได้ เช่น ผู้บงั คับบัญ ชาประเมิน
พฤติกรรม หรือผลการปฏิบตั งิ านของผู้ใต้บงั คับบัญชา ในส่วนของตัวแปรในระดับกลุ่ม (GroupLevel Construct) เป็นตัวแปรทีค่าคะแนนแตกต่างกันไปตามหน่วยของกลุ่มงาน สามารถประเมินได้
จากข้อมูลทังในระดับบุคคล และระดับกลุ่ม ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ 1) ตัวแปรกลุ่มแบบ Global
Propoties เป็ น ตัวแปรทีสะท้อนคุณลักษณะของกลุ่มงานในภาพรวม สามารถสัง เกตุเห็น และ
บรรยายคุณลักษณะของกลุ่ม ไม่ได้เกิดจากการรวมกันจากลักษณะของสมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม
สามารถวัดได้จากสมาชิกคนใดคนหนึงของกลุ่ม ไม่จําเป็น ต้องให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเป็น ผู้ใ ห้
ข้อมูล ดัง นันข้อมูลจึง ไม่เปลียนแปลงไปตามจํานวนสมาชิกกลุ่ม เช่น ข้อมูลผลการปฏิบตั ิง าน
โดยรวมของกลุ่ม คุณลักษณะของผูน้ ํากลุ่ม เป็นต้น 2) ตัวแปรกลุ่มแบบ Shared Propoties ตัวแปร
ระดับกลุ่มซึงสะท้อนคุณลักษณะของกลุ่มทีเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ (Interactions) ต่อกันของสมาชิก
ภายในกลุ่ม นําไปสู่การรับรู้ประสบการณ์ เจตคติ คุณค่า ค่านิยม การรู้คดิ และพฤติกรรมต่างๆ ที
คล้ายคลึงกันร่วมกัน (ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์. 2558; อ้างอิงจาก Klein; & Kozlowski. 2000) การวัดตัว
แปรระดับกลุ่มทีเกิดจากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิก จึงต้องวัดจากการให้สมาชิกภายในกลุ่มประเมิน
คุณลักษณะของสิงทีต้องการวัด แล้วนําค่าทีได้มาพิจารณาเป็นภาพรวมของกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลีย
หรือผลรวม ซึงต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องร่วมกันของคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มก่อนจะ
นํามาวิเคราะห์และสรุปเป็นคะแนน ในตัวแปรระดับกลุ่มต่อไป ตัวแปรกลุ่มแบบ Shared Propoties
ได้แก่ บรรยากาศองค์การ ประสิท ธิภาพของทีม เป็ น ต้น และ 3) ตัว แปรกลุ่มแบบ Configural
Propoties เป็นตัวแปรกลุ่มทีเกิดจากการรวมกันของคุณลักษณะทีวัด ตามการรับรู้ของตนเองจาก
สมาชิกในกลุ่มงานเดียวกัน ซึงเป็นตัวแทนแสดงคุณสมบัตขิ องตัวแปรกลุ่ม ได้มาจากข้อมูลในระดับ
บุคคลมาสรุปรวมเพือบรรยายรูปแบบของกลุ่ม แต่ไม่ได้เกิดจากการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
ดังนัน การนํามาสร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มจึงไม่จาํ เป็นต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องร่วมกัน
ของคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มก่อน ตัวอย่างของตัวแปรกลุ่มแบบ Configural Propoties เช่น ความ
หลากหลายของอายุสมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น
การนํ าข้อ มูลของหน่ ว ยตัวอย่า งในระดับ ลดหลันกัน และไม่ เ ป็ น อิส ระกัน มาทํา การ
วิเคราะห์ในระดับเดียวกันโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบเดิม เช่นการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์อทิ ธิพลเชิงสาเหตุ การวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการแบบมี
ตัวแปรแฝง ผลการศึกษาทีได้จะคลาดเคลือนและบิดเบือนไปจากความเป็นจริง การพัฒนาแนวคิด
สําหรับการแก้ไขข้อจํากัดของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีมีระดับลดหลันกัน คือการวิเคราะห์โมเดลของ
การวิจยั เหล่านันด้วยเทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ ต่อมาได้มกี ารนําเสนอการวิเคราะห์พหุระดับ
ด้วยแบบจําลองเชิงเส้นลดหลัน (Hierarchical Linear Model : HLM) ซึงเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปร
ต่างระดับรวมกันได้ ลดความคลาดเคลือนในตัวประมาณค่าให้ผลการวิเคราะห์ทมีี ความแม่นยําขึน
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สามารถหาปฏิส มั พัน ธ์ร ะหว่างตัวแปรต่างระดับได้ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์พหุร ะดับด้ว ย
แบบจําลองเชิงเส้นระดับลดหลันดังกล่าวก็ยงั มีขอ้ จํากัดทีไม่สามารถวิเคราะห์แบบจําลองของการ
วิจยั ทีมีลกั ษณะเป็น แบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์ นันคือแบบจําลองความสัมพันธ์ร ะหว่าง
ตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง ในการแก้ไขข้อจํากัดดังกล่าวของการวิเคราะห์ HLM มูเท็น (Muthen.
1989; 1994) ได้พฒ
ั นาแนวคิดเพือให้ส ามารถวิเคราะห์โมเดลการวิจยั ทีมีขอ้ มูลต่างระดับกันได้
เช่น เดียวกับการวิเคราะห์ด้วยโมเดลเชิง เส้น ระดับลดหลัน แต่ลดข้อจํากัดเรืองการไม่ส ามารถ
วิเคราะห์แบบจําลองของการวิจยั ทีมีลกั ษณะเป็นแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ ออกไป โดย
ผสานกับข้อดีของการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง SEM โดยเรียกว่าเทคนิคการวิเคราะห์ดงั กล่าวว่า
แบบจําลองสมการโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) ดังนัน MSEM จึงเป็นเทคนิควิเคราะห์ทสามารถ
ี
ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทังความสัมพันธ์ทางการวัดตัวแปร (Measurement Relationship)
และความสัมพันธ์ทางโครงสร้าง (Structural relationship) ของตัวแปร พร้อมๆ กันกับการใช้การ
ประมาณค่าทางสถิตทิ เหมาะสมกั
ี
บธรรมชาติของข้อมูลทีมีลกั ษณะลดหลันกัน (Hierarchical Data)
ซึงเป็นแนววิเคราะห์โดยการแบ่งเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (Covariance matrix) ออกเป็นเมท
ริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่ม (Between-group covariance matrix) และเมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วมรวมภายในกลุ่ม (Pooled-within-group covariance matrix) โดยการวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (MSEM) มีขอ้ ตกลงเบืองต้นของการวิเคราะห์ ดังนี
1) ข้อมูลต้องมีการแจกแจงปกติแบบหลายตัวแปร 2) ตัวแปรแต่ละคู่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างกันเป็น
แบบเส้นตรง 3) ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระในการวิจยั ต้องไม่สงู มากเกินไป 4) ข้อมูลต้องมีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยดูจากค่า ICC ของข้อมูลทีควรมีค่ามากกว่าศูนย์ 5) ตัวแปรกลุ่มต้องได้มา
จากการสุ่ม (Random grouping) เพือให้สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้ และ 6) ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างทีเพียงพอในการวิเคราะห์
มูเท็น (นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2550; อ้างอิงจาก Muthen. 1994) ได้นําเสนอเทคนิคการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างแบบพหุระดับ (MSEM) ประกอบด้วย 4 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน แบบดังเดิม โดยใช้แมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วม กลุ่มตัวอย่างรวมทังหมดเพือตรวจแบบจําลองความสัมพันธ์ของตัวแปรเบืองต้นว่า
แบบจําลองได้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดีแล้วหรือไม่
ขันตอนที 2 ตรวจสอบความแปรปรวนทีเกิดขึนระหว่างกลุ่ม เพือตรวจสอบว่าข้อมูลที
วิเคราะห์นนมี
ั ความสัมพันธ์กนั อันเนืองมาจากลักษณะการลดหลันกันของข้อมูลหรือไม่ ข้อมูลแต่ละ
หน่ วยทีอยู่ใ นกลุ่มเดียวกันจะมีความสัมพัน ธ์กนั หรือไม่ ซึงสามารถตรวจสอบได้จ ากการหาค่า
Intraclass correlation coefficient: (ICC) ของตัวแปร ถ้าค่า ICC มีค่าตํา แสดงว่าข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กนั น้อย สามารถวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ตามปกติ
ขันตอนที 3 ประมาณค่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในกลุ่มโดยใช้แมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่ม เพือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนทีระดับหน่วยย่อย
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ขันตอนที 4 ประมาณค่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างกลุ่มโดยใช้แมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่ม เพือทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนทีระดับกลุ่ม
หลังจากนัน จึงนําผลทีได้ในขันตอนที 3 (แบบจําลองระดับหน่ วยย่อย) และขันตอนที 4
(แบบจําลองระดับกลุ่ม) มาทําการวิเคราะห์ร่วมกันเป็นแบบจําลองพหุระดับ เพือทดสอบสมมุตฐิ าน
ทีตังไว้ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทังสองพร้อมๆ กัน
การวิเคราะห์ตามแนวของมูเท็นดังกล่าวยังมีขอ้ จํากัด เรืองทีแบบจําลองยังไม่สามารถระบุ
อิทธิพลทางอ้อมได้โดยตรง ส่งผลให้การวิเคราะห์ดงั กล่าวไม่สามารถใช้ได้กบั แบบจําลองทีมีตวั แปร
คันกลางในรูปแบบต่างๆ กันได้ ต่อมา พรีเชอร์และคนอืนๆ (Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010)
ก็ไ ด้พฒ
ั นาเทคนิคการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์พหุระดับ ทีช่วยให้ส ามารถ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์พหุระดับทีมีตวั แปรคันกลางได้ ซึงแสดงให้เห็น ว่า
แบบจําลองสมการโครงสร้างพหุระดับสามารถแยกตัวแปร และอิทธิพล ไปสู่แต่ละระดับและให้ผลลัพธ์
ของอิทธิพลทางอ้อมได้ถูกต้องมากกว่าสําหรับข้อมูลแบบลดหลัน และแบบจําลองสมการโครงสร้าง
พหุระดับ สามารถประยุกต์การวิเคราะห์แบบจําลองทีมีตวั แปรคันกลางและตัวแปรผลลัพธ์ทประเมิ
ี
น
ในระดับกลุ่มได้ ซึง ปิ ยรัฐ ธรรมพิท กั ษ์ (2558) ได้สรุป 4 ขันตอนการวิเคราะห์ตามแนวทางของ
พรีเชอร์และคนอืนๆ (Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010) ไว้ดงั นี
ขันตอนที 1 กําหนดแบบจําลองตามสมมติฐ านของการวิจ ยั แบบพหุร ะดับทีเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี และประกอบด้วยตัวแปรและระดับการวิเคราะห์ทเหมาะสม
ี
ขันตอนที 2 ตรวจสอบคุณภาพของการวัดตัวแปรในระดับกลุ่มเพือให้เกิดความมันใจว่า
คะแนนข้อมูลทีเก็บมาจากสมาชิกภายในกลุ่มนันมีความสอดคล้องกันเพียงพอทีจะแสดงให้เห็นว่า
เป็นการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึงสะท้อนว่าตัวแปรเหล่านีมีความเหมาะสมทีจะเป็น
ตัวแปรระดับกลุ่มทีแสดงถึงการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม และสามารถนําไปวิเคราะห์แบบ
พหุระดับได้ต่อไป โดยการตรวจสอบค่าความสอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่ม จากการพิจารณาค่า
Within group agreement (rwgj) ซึงต้องมีค่าไม่น้อยกว่า .7 (Bliese. 2009) และค่า Intraclass
Correlation coefficient: (ICC) ประกอบด้วย การประมาณค่าความเชือจากอัตราส่วนความแปรปรวน
ระหว่างบุคคลต่อความแปรปรวนของกลุ่ม ทีไม่ได้รบั อิทธิพลจากขนาดกลุ่ม (ICC1) และ การประเมิน
ความเชือมันของค่าเฉลียรายกลุ่ม (ICC2) เพือดูวา่ ตัวแปรระดับกลุ่มนันมีความแปรปรวนหรือความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มเกิดขึนหรือไม่ ซึง คาสโตร (Castro. 2002) ระบุวา่ ค่า ICC1 และ ค่า ICC2
มากว่า .05 และ .7 ตามลําดับ จึงถือว่ามีความแตกต่างกัน
ขันตอนที 3 การทดสอบและปรับแบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์ภายในกลุ่มหรือ
ระดับบุคคล โดยเริมต้นจากการใช้ค่าเฉลียแบบ Groups mean centering ของตัวแปรสังเกตทุกตัว
ในแบบจํา ลองในระดับ บุ ค คลในการวิเ คราะห์ค วามกลมกลืน ของแบบจํา ลองโดยถือ ว่ า เป็ น
แบบจําลองระดับเดียวก่อน แล้วจึงปรับแบบจําลองจนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ขันตอนที 4 ภายหลังจากทีแบบจําลองในระดับบุคคลจากขันตอนที 3 มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลแล้ว จึงทําการทดสอบและปรับแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม (ระดับบุคคล)
พร้อมๆ กับแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (ระดับกลุ่ม)
ในการวิจยั เรืองป ัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีส่งผล
ต่อการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน ครังนี เป็นการศึกษา
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีมีตวั แปรคันกลาง จึงเลือกใช้แนวทางในการวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีมีตวั แปรคันกลางตามแนวทางของพรีเชอร์และคน
อืนๆ (Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010) ซึงประกอบไปด้วยขันตอนการวิเคราะห์ 4 ขันตามที
ระบุไว้ และเพือให้การวิเคราะห์พหุระดับมีความสมบูรณ์มากขึน สามารถทดสอบความเหมาะสมของ
แบบจําลองการวัดตัวแปรพหุระดับและแบบจําลองโครงสร้างของตัวแปรในการวิจยั จึงนําแนวทางการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดตัวแปรพหุระดับ ของ เฉิน แมทธิว และบลีส (Chen; Mathieu; &
Bliese. 2004) มาร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ดว้ ย ซึงประกอบด้วยการตรวจสอบ 5 ขันตอน ตามที
ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์ (2558) ได้สรุปไว้ คือ 1) การกําหนดนิยามของตัวแปรทีศึกษาในระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่ม 2) การระบุธรรมชาติ วิธกี ารวัด และการสร้างคะแนนของตัวแปรระดับกลุ่ม 3) การตรวจสอบ
คุณภาพของเครืองมือวัดในแต่ละระดับการวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
(MCFA) และการตรวจสอบระดับ การวิเ คราะห์ข องตัวแปรระดับกลุ่ ม ในกรณีตวั แปรกลุ่ มทีมี
ธรรมชาติการเกิดจากการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม และใช้แบบจําลองการวัดแบบฉันทามติ
หรือเปลียนจุดอ้างอิง จะต้องตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่ม (นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล.
2560) จากค่า Within group agreement (rwgj) 4) การตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปร
โดยใช้การตรวจสอบจากค่า Intraclass correlation coefficient (ICC) ทีประกอบด้วยค่า ICC1 และ
ICC2 และขันตอนสุดท้าย คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรทีศึกษา
กับตัวแปรอืนๆ ทีระดับการวิเคราะห์ต่างๆ ตามสมมุตฐิ านทีกําหนดไว้ โดยการวิเคราะห์แบบจําลอง
สมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling)

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การกํา หนดกรอบแนวคิด ในการศึก ษา เรืองป ัจจัย เชิง สาเหตุ พ หุ ร ะดับ และผลของ
พฤติกรรมการทํางานเชิง รุกทีส่งผลต่อการปฏิบตั ิง าน ของข้าราชการพลเรือนทีปฏิบตั ิง านด้าน
นโยบายและแผน ในครังนี สืบเนืองจากทฤษฎีทางป ัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ
แบนดูรา (Bandura. 1986) โดยแบนดูรา มีความเชือว่า พฤติกรรมของคนนัน ไม่ได้เกิดขึนและ
เปลียนแปลงไป เนืองจากตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีตวั แปรด้าน
ลักษณะของบุคคลร่วมด้วยในลักษณะทีกําหนดซึงกันและกัน (Reciprocal Determinism) กับตัวแปร
ทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม (สมโภชน์ เอียมสุภาษิต. 2550) จึงเป็นทีมาของกรอบใน
การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในครังนี ประกอบด้วย ตัวแปรด้านลักษณะส่วน
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บุคคล และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม และเมือทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับพฤติกรรม
การทํางานเชิง รุกในแง่มุมต่างๆ รวมถึง การพิจ ารณาจากการประมวลหลักฐานเชิง ประจักษ์ ท ี
สนับสนุ นแนวคิดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีผ่านมา พบว่ามีนักวิชาการได้รวบรวมข้อมูล และ
สร้างแบบจําลองเชิงสาเหตุทแสดงให้
ี
เห็นตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในฐานะตัวแปรคันกลาง
และระบุตวั แปรเชิง สาเหตุท งด้
ั านลัก ษณะส่วนบุคคล และด้านสภาพแวดล้อม รวมถึง ผลลัพธ์ท ี
เกิดขึนจากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Crant. 2000) จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นทีมาของ
การกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ประกอบด้วย ตัวแปรด้านลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจสัม ฤทธิ และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การ
สนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และกําหนดตัวแปรเชิงผลได้แก่การปฏิบตั งิ าน จากการทบทวน ทฤษฎี
และวรรณกรรมเพิมเติม พบอีก ว่า มีแ นวคิด และหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ จํา นวนหนึ ง ได้ก ล่ า ว
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอืนๆ ทีมีความเกียวข้องกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ผู้วจิ ยั จึงกําหนด
ตัวแปรเชิงสาเหตุด้านลักษณะส่วนบุคคลเพิมเติมอีกหนึงตัว แปรคือ เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2531) และกําหนดตัวแปรเชิงสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อมเพิมอีกสองตัวแปร
คือ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา (Bandura.1986; วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี; งามตา
วนินทานนท์; และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล. 2547) ค่านิยมมุ่งผลสําเร็จของงาน (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี;
งามตา วนินทานนท์; และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล. 2547)
เนื องจากเป็ น การศึก ษาในหน่ ว ยงานราชการ ซึงมีรูป แบบการบริห ารทีมีลํา ดับ ขัน
(Hierarchy) หลายระดับ ได้แ ก่ ระดับบุคคล ระดับ กลุ่มงาน ระดับสํานัก ระดับ กรม และระดับ
กระทรวง ซึงในระดับบุคคลก็จะได้รบั อิทธิพลจากระดับกลุ่มงาน ระดับกลุ่มงานก็ได้รบั อิทธิพลจาก
ระดับสํานัก และระดับสํานักก็จ ะได้ร บั อิท ธิพลจากระดับ ทีสูง กว่า ซึงสอดคล้อ งกับแนวคิดการ
วิเคราะห์พหุระดับ ทีข้อมูลสอดแทรกลดหลัน( Hierachical Nested Data) ข้อมูลระดับล่างก็จะได้รบั
อิทธิพลจากข้อมูลระดับทีเหนือกว่าดังนันการศึกษาครังนีผู้วจิ ยั จึงอธิบายพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ตามแนวคิดดัง กล่าว โดยกําหนดให้ต ัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล(ตัวแปรระดับบุคคล) ได้แก่
บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ และเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
(ตัวแปรระดับกลุ่มงาน) ได้แก่ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา การสนับสนุ นของ
ผู้บงั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกซึงเป็นตัวแปรคันกลางระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุขา้ งต้น กับตัวแปรผล
คือผลการปฏิบตั งิ าน ดังภาพประกอบ 7

60
ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมการปฏิ บตั ิ งานของกลุ่มงาน
แบบอย่างการทํางานเชิ งรุก
จากผู้บงั คับบัญชา

ค่านิ ยมมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ของงาน

การสนับสนุนของ
ผู้บงั คับบัญชา

ระดับกลุ่มงาน
ระดับบุคคล
ตัวแปรลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล
บุคลิ กภาพเชิ งรุก
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
เจตคติ ต่อการทํางาน
เชิ งรุก

พฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
 การมีนวัตกรรม
 การมีสทิ ธิมีเสียง
 การนําความคิดเชิงรุกไป
ปฏิบตั ิ
การป้ องกันป ัญหา

ผลการ
ปฏิ บตั ิ งาน

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั ทีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทีศึกษา
จากภาพประกอบ 7 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างพหุร ะดับเกียวกับตัวแปรเชิงสาเหตุและ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ทีมีผลต่อการปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผนของข้าราชการพลเรือน
โดยในแบบจําลองแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ตัวแปรระดับกลุ่มและระดับบุคคล สําหรับตัวแปรระดับ
กลุ่ม ประกอบด้วย แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา
และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ซึงเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุทส่ี งผลข้ามระดับมายังพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุก โดยทีตัวแปรทัง 3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ข้าราชการพลเรือน เนืองจากเป็นตัวแปรระดับกลุ่มที
เกิดจากการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิก (Shared Properties) จึงต้องวัดจากการให้สมาชิกภายในกลุ่ม
เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะของสิงทีต้องการวัด (Referent-Shift Model) แล้วนําค่าทีได้มาพิจารณา
เป็นภาพรวมของกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลียหรือผลรวม (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) สําหรับตัวแปร
ระดับบุคคล ประกอบด้วย ตัวแปรเชิงสาเหตุ คือ บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และเจตคติ
ต่อการทํางานเชิงรุก ซึงส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ทีเป็นตัวแปรคันกลาง และส่ง
อิทธิพลทางตรงไปยังตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน ซึงเป็นตัวแปรเชิงผล
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สมมุติฐานในการวิ จยั
1. คะแนนของตัวแปร การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิของงาน ทีข้าราชการเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีความสอดคล้องกัน
และมีคุณภาพการวัดเหมาะทีจะนํามาสร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้
2. พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้รบั อิท ธิพลทางตรงจาก เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
บุคลิกภาพเชิงรุก และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
3. พฤติกรรมการทํางานเชิงรุ กได้ร ับอิทธิพลทางตรงข้ามระดับจาก การสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
4. ผลการปฏิบตั งิ านได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
5. ผลการปฏิบตั งิ านได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจาก บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และ
เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
6. ผลการปฏิบตั งิ านได้รบั อิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน

บทที 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การศึกษาครังนี มีว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพือพัฒนาและตรวจสอบแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการพลเรือนทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน โดยมีวธิ ดี ําเนิน การศึกษาวิจยั เป็ นลําดับ
ขันตอนดังนี
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างและการหาคุณภาพเครืองมือในการวิจยั
3. การพิทกั ษ์สทิ ธิ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทําข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนีคือข้าราชการพลเรือนทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน
ของส่วนราชการในสัง กัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ทังสิน 10 กรม ได้แ ก่
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กรมส่ง เสริมคุณ ภาพสิงแวดล้อ ม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรนํา กรมอุทยานสัตว์ป ่าและพันธ์พชื กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั กรมป่ าไม้ และ
กรมทรัพยากรนําบาดาล
กลุ่มตัวอย่าง
เมือพิจ ารณาจากสถิติท ีใช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมูลในครังนี ซึงใช้การวิเคราะห์ส มการ
โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modelling: MSEM) ขนาดตัวอย่างจึงมี
ส่วนสําคัญ เนืองจากหากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก จะส่งผลให้การประเมินค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
มีแนวโน้มทีจะมีค่าความเชือมัน (Reliability) ตํา ดังนันจึงต้องกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ทีมี
ขนาดทีใหญ่เพียงพอ (Tabacnick; & Fidell. 1996) โดยมูเท็น (Muthén. 1989) เสนอว่า จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ในระดับกลุ่มควรมีประมาณ 50 - 100 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่ม
ควรมีผู้ให้ขอ้ มูลกลุ่มละ 2 คนขึนไป ในขณะทีชไนเดอร์และโบสเกอร์ (Snijder; & Bosker. 1999)
ได้แนะนําให้กาํ หนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 30 กลุ่ม และต้องให้ความสําคัญกับขนาด
ของกลุ่ม ตัวอย่าง เนืองจากขนาดกลุ่ มตัวอย่างทีใหญ่ จ ะทําให้ค่า ความคลาดเคลือนมาตรฐาน
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(Standard error) มีขนาดเล็กลง ดังนัน ในการศึกษาครังนีจึงใช้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มงาน จํานวน ไม่
น้อยกว่า 100 กลุ่ม และกําหนดให้กลุ่มตัวอย่างในระดับบุคคล โดยใช้โปรแกรม Optimal Design
(Spybrook.2011) กําหนดวิธกี ารวิจยั เป็นแบบ 2 - Level Cluster Randomized Trial with Person
Level Outcome กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่ม เท่ากับ 100 ตามทีระดับนัยสําคัญที .05
ค่า Intraclass Correlation เท่ากับ .20 และ ขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.5 หากต้องการ
ให้มคี ่าอํานาจทดสอบ (Power) เท่ากับ .80 จะต้องมีกลุ่มตัวอย่างในระดับบุคคล จากทีคํานวนได้
อย่างน้อยกลุ่มละ 4-6 คน ดังนันในการศึกษาครังนีจึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลกลุ่มละ 4-6
คน และกลุ่มตัวอย่างระดับ กลุ่ม ไม่น้ อยกว่า 100 กลุ่ม ซึงจะได้กลุ่มตัวอย่างในระดับ บุคคลใน
การศึกษาครังนีจํานวน 400 - 600 คน ทังนีในการเก็บข้อมูลจริงสามารถเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับบุคคล 534 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 107 กลุ่ม
การสุ่มตัวอย่าง
จากเกณฑ์การกําหนดกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิง
เส้นพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modelling: MSEM) ทีกล่าวมาแล้ว จึงนํามาซึงการ
สุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครังนี โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลายขันตอน (Multi-Stage Sampling)
ดังนี
ขันตอนที 1 ในแต่ละกรมผูว้ จิ ยั เลือกหน่ วยงานสํานัก/ศูนย์ มาร้อยละ 60 โดยใช้วธิ กี าร
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified random sampling) ดังนันในขันนีจะได้หน่ วยงานระดับ
สํานัก/ศูนย์ จํานวน 60 สํานัก/ศูนย์
ขันตอนที 2 ในแต่ละสํานัก /ศูนย์ ผู้วจิ ยั เลือกกลุ่มงานมาอย่างน้อย 2 กลุ่มโดยใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยในขันนี ได้จํานวนกลุ่มงานมา
120 กลุ่มงาน
ขันตอนที 3 ในแต่ละกลุ่มงานผู้วจิ ยั เลือกข้าราชการมากลุ่มงานละ 6 คน โดยใช้
วิธกี ารสุ่มอย่างง่าย หากกลุ่มงานใดมีขา้ ราชการน้อยกว่า 6 คนก็ให้เก็บจากพนักงานทุกคน (แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 4 คน)
ซึงตามแผนจะได้กลุ่มตัวอย่างซึงเป็นข้าราชการ จํานวน 480-720 คน จาก 120 กลุ่ม
ทังนีในการเก็บข้อมูลจริง ผูว้ จิ ยั สามารถเก็บข้อมูลจากข้าราชการได้จาํ นวน 534 คน จาก 107 กลุ่ม
โดยรายละเอียดตามตาราง 2
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ตาราง 2 สรุปจํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงาน

หน่ วยงาน
กรมทรัพยากรนํา
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรนําบาดาล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป ่า และ
พันธ์พชื
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั
รวม

กลุ่มตัวอย่าง
ตามแผน
กลุ่มงาน ข้าราชการ
(กลุ่ม)
(คน)
18
72 - 108
8
32 - 84
14
56 - 72
8
32 - 48

กลุ่มตัวอย่าง
ทีเก็บได้จริ ง
กลุ่มงาน ข้าราชการ
(กลุ่ม)
(คน)
18
78
7
35
14
80
8
38

8

32 - 48

7

34

7

28 - 42

7

37

8

32 - 48

6

29

20

80 - 120

18

89

17

68 - 102

14

75

10
120

40 - 60
480 - 720

8
107

39
534

การสร้างและการตรวจสอบเครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็นแบบสอบถามสําหรับข้าราชการ ประกอบด้วย 4 ตอน
วัดตัวแปร จํานวน 8 ตัว ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ข้อมูลทีเกียวกับตัวแปรเชิงสาเหตุด้านลักษณะส่วนบุคคล(ระดับบุคคล)
ประกอบด้วย บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ และเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
ตอนที 3 ข้อมูลทีเกียวกับตัว แปรเชิง สาเหตุด้านสภาพแวดล้อม(ระดับกลุ่ม งาน)
ประกอบด้วย แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา และ
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
ตอนที 4 ข้อมูลทีเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และข้อมูลทีเกียวกับตัวแปรผล
การปฏิบตั งิ าน
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ขันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการศึกษา
ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวิธกี ารสร้างและตรวจสอบเพือหาคุณภาพของเครืองมือ
วัดแต่ละฉบับดังนี
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ยั ทีเกียวขัอง เพือทําความเข้าใจและใช้เป็ น
แนวทางในการกําหนดนิยามเชิงทฤษฎี และนิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปรแต่ละตัวทีใช้ในการศึกษา
2. สร้ า งตารางกํา หนดลัก ษณะ โดยจํ า แนกสัด ส่ ว นของข้อ คํ า ถามตามนิ ย าม
ปฏิบตั กิ ารของตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
3. กําหนดรูปแบบข้อคําถาม จากนันทําการสร้างข้อคําถามตามรูปแบบทีกําหนดไว้
ซึงบางแบบวัดก็สร้างข้อคําถามขึนเอง บางแบบวัดก็ประยุกต์จากแบบวัดจากทังในและต่างประเทศ
4. นํ าเสนอเครืองมือวัดฉบับร่า งต่อ คณะกรรมการทีปรึก ษาปริญ ญานิ พนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกต้องตามนิยามปฏิบตั กิ าร และปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
5. นําเครืองมือวัดทีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทําการตรวจสอบความเทียงตรงเชิง
เนือหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชียวชาญ ด้านจิตวิทยา ด้านการทดสอบการศึกษา และจิตวิทยา และ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 7 ท่าน
6. นําข้อมูลทีได้จากผูเ้ ชียวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยคัดเลือกข้อคําถาม
ทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าเท่ากับ 0.5 ไว้ (สุวมิ ล ติรกานันท์. 2550:166) หลังจากนันปรับปรุง
แบบสอบถามก่อนนําไปทดลองใช้
7. นําเครืองมือทีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ทีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างทีทําการศึกษาวิจยั จํานวน 60 คนจาก 10 กลุ่ม และนําข้อมูล
มาวิเคราะห์รายข้อเพือหาอํานาจจําแนกของข้อคําถามแต่ละข้อ โดยวิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์คะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total correlation) จากนันตัดข้อคําถามทีมีค่าอํานาจจําแนกตําออกไป
โดยคัดเลือกข้อทีมีค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมเป็นบวกและมีค่าตังแต่ 0.30 เป็นต้นไป
(Nunnally. 1978)
8. หาค่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) กับเครืองมือวัดทุกตัวแปร
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพือตรวจสอบและ
ยืนยันว่าเครืองมือแต่ละตัวแปรได้พฒ
ั นามาจากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ มีองค์ประกอบตามโครงสร้างที
ได้กาํ หนดไว้หรือไม่โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของทังแบบจําลอง ของแฮร์ และคนอืนๆ
(Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) ทีกําหนดให้แบบจําลองการวัดทีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 250 คน ควรมีค่า CFI หรือ TLI > 0.90, RMSEA < 0.07 ซึงหากแบบจําลองดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จะปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณา
การตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง (Modification indices) ทีมากกว่า 4.0 (Hair
et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีใจความ
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ซําซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึงสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
9. ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดตัวแปรทีทดสอบแล้วพบว่าเป็นตัวแปรระดับกลุ่ม
ซึงประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา การสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ตามแนวทางการวิเคราะห์ของ เฉิน แมทธิว และบลีส
(Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ซึงได้เสนอกระบวนการตรวจสอบเครืองมือวัดตัวแปรพหุระดับที
ประกอบด้วยการตรวจสอบทังหมด 5 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที 1 การกําหนดนิยาม และมิตขิ องตัวแปร
ทีศึกษาทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม ขันตอนที 2 การระบุธรรมชาติ วิธกี ารวัด และการสร้างคะแนน
ของตัวแปรระดับกลุ่ม ขันตอนที 3 การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดในแต่ละระดับการวิเคราะห์
ซึงในการวิเคราะห์ระดับกลุ่มใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory
factor analysis; MCFA) ประเมินความสอดคล้องภายใน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิครอนบาค แอลฟ่ า
และวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในกลุ่ม โดยพิจารณาจากค่า rwgj ซึงต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70
(Bliese. 2009) เพือนําไปวิเคราะห์ในระดับทีสูงกว่า ขันตอนที 4 ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่าง
ระดับของตัวแปร โดยใช้ค่า ICC1 และ ICC2 ซึงควรมากว่า 0.05 (Cochran. 1977; Dyer, Hanges,
& Hall, 2005) และ 0.70 (Castro. 2002) ตามลําดับ และขันตอนที 5 เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลของตัวแปรพหุระดับทีศึกษารวมทังตรวจสอบความเหมือนความต่างในความสัมพันธ์
ทีเกียวข้องกับตัวแปรทีศึกษาทีระดับการวิเคราะห์ทแตกต่
ี
างกัน
ทังนีสามารถสรุปรายละเอียดของการสร้างแบบวัด รวมถึง ตัวอย่างแบบวัดตัวแปร
แต่ละตัวทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้ดงั ต่อไปนี
แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การสร้างแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
ประสบการณ์ในการทํางาน ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และหน่วยงานทีสังกัด
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่งป ัจจุบนั .................. ปี ............... เดือน
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท
4. ตําแหน่ง.................................................. ระดับ........................................
5. หน่วยงานทีท่านสังกัดในป ัจจุบนั กลุ่ม /ส่วนงาน............................................
สํานัก/กอง .................................................................................................
กรม/สํานักงาน ...........................................................................................
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แบบวัดพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
การสร้างแบบวัดพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
การวัดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ผู้วจิ ยั ใช้แบบวัดทีปรับมาจากแบบวัดพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุกของ แทรวิส (Travis. 2011) โดยให้คะแนนแบบประเมินค่า 6 ระดับ ไม่ เคยเลย (1)
นานๆ ครัง (2) บางครัง (3) ค่อนข้างน้อย (4) บ่อย (5) และบ่อยมาก (6)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
แบบวัดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนมีขอ้ คําถามจํานวน 18 ข้อ ประกอบด้วย
องค์ประกอบจํานวน 4 องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดนีไป ตรวจสอบคุณภาพด้าน ความเทียงตรงเชิงเนือหา
ของแบบวัด โดยพิจารณาจากค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม และ
นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) พบว่า จาก
ข้อคําถามทังหมด 18 ข้อ มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.0 จํานวน 15 ข้อ และมีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.50 - 0.80 จํานวน 2 ข้อ ส่วนข้อทีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 มีจาํ นวน 1 ข้อ โดยพิจารณาใช้ขอ้ คําถาม
ทีมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึนไป แบบวัดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก จึงมีขอ้ คําถาม
จํานวน 17 ข้อ เมือนําไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวัดด้านความเชือมัน พบว่ามีค่า
ความเชือมันคือค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ 0.90 ผู้วจิ ยั ทําการปรับแก้ขอ้ คําถามให้
เหมาะสมขึน หลังจากนันจึงนํ าแบบวัดจํานวน 17 ข้อ (ประกอบด้วย องค์ประกอบแรก 5 ข้อ
องค์ประกอบทีสอง 4 ข้อ องค์ประกอบทีสาม 4 ข้อ และองค์ประกอบทีสี 4 ข้อ) ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
จากนัน ทําการทดสอบความเทียงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์
ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการ
ปรับปรุงแบบจําลอง ทีมากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีใจความซําซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึงสามารถใช้แทนกันได้
ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI = 0.97, TLI = 0.95
RMSEA = 0.06, SRMR = 0.02) จากแบบจําลองการวัดนีพบว่าตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
มี 3 องค์ประกอบ (ได้แก่ การมีนวัตกรรม การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ และการป้ องกันป ัญหา) ซึง
แตกต่างจากสมมุตฐิ าน ทีมี 4 องค์ประกอบ (ได้แก่ การมีนวัตกรรม การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ การ
มีส ิทธ์มีเสียง และการป้ องกันป ัญหา) โดยมีข้อคําถามลดลงเหลือ 9 ข้อ ในแต่ล ะองค์ป ระกอบ
ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 3 ข้อ เมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการ
วัดนี พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบแรกมีค่านําหนักตังแต่ 0.56 – 0.62 องค์ประกอบที 2 มี
ค่านํ าหนักตังแต่ 0.79 – 0.83 และในองค์ประกอบที 3 มีค่านํ าหนักตังแต่ 0.75 – 0.82 โดยทุกค่ามี
นัยสําคัญที 0.001 (ดังภาคผนวก ค) และมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงของแบบวัดเท่ากับ
0.67, 0.85 และ 0.82 ตามลําดับ ซึงถือว่ามีค่าความเชือมันอยูใ่ นระดับสูง
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ตัวอย่างแบบวัดพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
การมีนวัตกรรม
1. ข้าพเจ้าออกแบบกระบวนการทํางานซึงสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
การมีสทิ ธิมีเสียง
2. ข้าพเจ้านําเสนอความคิดเห็นเกียวกับการทํางานกับผู้อนแม้
ื ความคิดเห็นจะไม่
ตรงกัน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
3. ข้าพเจ้าปรับเปลียนกระบวนการทํางานเพือให้การทํางานมีประสิท ธิภาพมาก
ยิงขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
การป้ องกันป ัญหา
4. ข้าพเจ้าคาดการณ์ ป ัญหาในการทํางานล่วงหน้ าแล้วหาทางป้ องกัน ไม่ใ ห้เกิด
ป ัญหาขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
เกณฑ์การให้คะแนน เมือเป็นข้อความทางบวก ให้คะแนน บ่อยมาก (6 คะแนน)
จนถึง ไม่เคยเลย (1 คะแนน) แต่เมือเป็นข้อความทางลบ ให้คะแนนตรงกันข้าม
แบบวัดบุคลิ กภาพเชิ งรุก
การสร้างแบบวัดบุคลิ กภาพเชิ งรุก
ผูว้ จิ ยั วัดบุคลิกภาพเชิงรุกตามแนวคิด ของเบทแมนและแครนท์ (Bateman; & Crant.
1993) โดยปรับปรุงจากแบบวัดบุคลิกภาพเชิงรุกฉบับทีปรับปรุงโดย ไซเบิร์ท (Siebert; et al.1999)
โดย ให้คะแนนแบบประเมินค่า 6 ระดับ ไม่จริงทีสุด(1) ไม่จริง(2) ค่อนข้างไม่จริง(3) ค่อนข้างจริง(4)
จริง(5) และจริงทีสุด(6)
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดบุคลิ กภาพเชิ งรุก
แบบวัดบุคลิกภาพเชิงรุกทีผู้วจิ ยั สร้างขึนมีขอ้ คําถามจํานวน 14 ข้อ ประกอบด้วย
องค์ประกอบจํานวน 1 องค์ประกอบ ผู้วจิ ยั นําแบบวัดนีไป ตรวจสอบคุณภาพด้านความเทียงตรง
เชิงเนือหา ของแบบวัด โดยพิจารณาจากค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีสอดคล้องกันระหว่างข้อ
คําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC)
พบว่า ทุกข้อคําถาม มีค่า IOC อยู่ร ะหว่าง 0.80 - 1.0 และได้ตดั ข้อคําถามทีมีใ จความซําซ้อน
ออกไป 1 ข้อ เมือนํ าแบบวัดบุคลิกภาพเชิง รุก ทีมีขอ้ คําถาม จํานวน 13 ข้อ ไปทดลองใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวัดด้านความเชือมัน พบว่ามีค่าความเชือมันคือค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า
ของครอนบาคเท่ากับ 0.91 ผูว้ จิ ยั ทําการปรับแก้ขอ้ คําถามให้เหมาะสมขึน หลังจากนันจึงนําแบบวัด
จํานวน 13 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง จากนันทําการทดสอบความเทียงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองบุคลิกภาพเชิงรุกของข้าราชการยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจาก
ค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง ทีมากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับ
การตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีใจความซําซ้อนหรือใกล้เคียง
กันซึงสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(CFI = 0.96,TLI = 0.94 RMSEA = 0.06, SRMR = 0.03) ทีมี 1 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีขอ้
คําถามลดลงเหลือ 9 ข้อ ซึงมีค่านําหนักองค์ประกอบ ในช่วง 0.49 – 0.71 โดยทุกค่ามีนัยสําคัญที
0.001 (ดังภาคผนวก ค) และมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงของแบบวัดเท่ากับ 0.84 ซึงถือ
ว่ามีค่าความเชือมันอยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างแบบวัดบุคลิ กภาพเชิ งรุก
บุคลิกภาพเชิงรุก
1. ข้าพเจ้ารูส้ กึ มีพลังในการทําสิงทีแตกต่างจากสิงทีเป็นอยู่
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
2. ข้าพเจ้ามักมองหาสิงใหม่ๆ ให้กบั ชีวติ เพือพัฒนาตนเองให้ดขี นเสมอ
ึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
เกณฑ์การให้คะแนน เมือเป็นข้อความทางบวก ให้คะแนน จริงทีสุด (6 คะแนน)
จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) แต่เมือเป็นข้อความทางลบ ให้คะแนนตรงกันข้าม

70
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
การสร้างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
ในการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ในครังนีผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิของ
ข้าราชการ ของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล (2547) โดย
ให้คะแนนแบบประเมินค่า 6 ระดับ ไม่จริงทีสุด(1) ไม่จริง(2) ค่อนข้างไม่จริง(3) ค่อนข้างจริง(4) จริง(5)
และจริงทีสุด(6)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิทีผู้วจิ ยั สร้างขึนมีขอ้ คําถามจํานวน 13 ข้อ ประกอบด้วย
องค์ประกอบจํานวน 1 องค์ประกอบ ผู้วจิ ยั นําแบบวัดนีไป ตรวจสอบคุณภาพด้าน ความเทียงตรง
เชิงเนือหา ของแบบวัด โดยพิจารณาจากค่าความคิดเห็นของผู้เชียวชาญทีสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม
และนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) พบว่า
ทุกข้อคําถาม มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.0 เมือนําแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ทีมีขอ้ คําถาม 13 ข้อ
ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวัดด้านความเชือมัน พบว่ามีค่าความเชือมันคือค่า
สัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ 0.90 ผู้วจิ ยั ทําการปรับแก้ข้อคําถามให้เหมาะสมขึน
หลังจากนันจึงนําแบบวัดจํานวน 13 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง จากนันทําการทดสอบความเทียง
เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิของ
ข้าราชการยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม
โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง ทีมากกว่า 4.0 (Hair; Black;
Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อ
คําถามทีมีใจความซําซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึงสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI = 0.98,TLI = 0.96 RMSEA = 0.06, SRMR = 0.03) ทีมี
1 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีขอ้ คําถามลดลงเหลือ 6 ข้อ ซึงมีค่านําหนักองค์ประกอบ ในช่วง 0.41 – 0.75
โดยทุกค่ามีนยั สําคัญที 0.001 (ดังภาคผนวก ค) และมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงของแบบวัด
เท่ากับ 0.80 ซึงถือว่ามีค่าความเชือมันอยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ
1. ข้าพเจ้าชอบทํางานทีท้าทายความสามารถของตนเอง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
2. ข้าพเจ้าพึงพอใจเป็นพิเศษในการทํางานทีสําคัญและต้องใช้ความสามารถสูง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
เกณฑ์การให้คะแนน เมือเป็นข้อความทางบวก ให้คะแนน จริงทีสุด (6 คะแนน)
จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) แต่เมือเป็นข้อความทางลบ ให้คะแนนตรงกันข้าม
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แบบวัดเจตคติ ต่อการทํางานเชิ งรุก
การสร้างแบบวัดเจตคติ ต่อการทํางานเชิ งรุก
การวัดเจตคติต่อการทํางานเชิง รุกในครังนี ผู้วจิ ยั สร้างขึนตามแนวคิดของ ดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2531) โดยปรับปรุงข้อคําถามจากแบบวัดเจตคติต่อการทํางานของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์ และวิร ิณธิ ธรรมนารถสกุล (2547) โดยให้คะแนนแบบประเมินค่า 6 ระดับ
ไม่จริงทีสุด(1) ไม่จริง(2) ค่อนข้างไม่จริง(3) ค่อนข้างจริง(4) จริง(5) และจริงทีสุด(6)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเจตคติ ต่อการทํางานเชิ งรุก
แบบวัดเจตคติต่อการทํางานเชิงรุกทีผู้วจิ ยั สร้างขึนมีขอ้ คําถามจํานวน 15 ข้อ
ประกอบด้วยองค์ประกอบจํานวน 3 องค์ประกอบ ผู้วจิ ยั นําแบบวัดนีไป ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบวัด โดยพิจารณาจากค่าความคิดเห็นของผู้เชียวชาญทีสอดคล้อง
กันระหว่างข้อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence
index: IOC) พบว่า จากข้อคําถามทังหมด 15 ข้อ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.0 จํานวน 10 ข้อ
และมีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.50 - 0.80 จํานวน 5 ข้อ พิจารณาโดยใช้ขอ้ คําถามทีมีค่า IOC มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.50 ขึนไป เมือนําแบบวัดเจตคติต่อการทํางานเชิงรุกทีมีขอ้ คําถามจํานวน 15 ข้อ ไป
ทดลองใช้ แ ละตรวจสอบคุ ณ ภาพเครืองมือ วัด ด้า นความเชือมัน พบว่ามีค่า ความเชือมันคือ
ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ 0.92 ผู้วจิ ยั ทําการปรับแก้ขอ้ คําถามให้เหมาะสมขึน
หลังจากนันจึงนําแบบวัดจํานวน 15 ข้อ (ทังสามองค์ประกอบด้วยข้อคําถามในแต่ละองค์ประกอบ 5 ข้อ)
ไปใช้เก็บข้อมูลจริง จากนันทําการทดสอบความเทียงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองเจตคติต่อการทํางานเชิงรุกของข้าราชการยังไม่ส อดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจาก
ค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง ทีมากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับการ
ตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีใจความซําซ้อนหรือใกล้เคียงกัน
ซึงสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI = 0.98,
TLI = 0.97, RMSEA = 0.06, SRMR = 0.01) ทีมี 3 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีขอ้ คําถามจํานวน 9 ข้อ
(ประกอบด้วย องค์ประกอบแรก 4 ข้อ องค์ประกอบทีสอง 2 ข้อ และองค์ประกอบทีสาม 3 ข้อ) โดย
ทีตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบแรกมีค่านําหนักตังแต่ 0.68 – 0.80 องค์ประกอบที 2 มีค่านําหนัก
ตังแต่ 0.63 – 0.64 และองค์ประกอบที 3 มีค่านําหนักตังแต่ 0.68 – 0.72 โดยทุกค่ามีนัยสําคัญที
0.001 (ดังภาคผนวก ค) และมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงของแบบวัดเท่ากับ 0.83, 0.77
และ 0.74 ตามลําดับ ซึงถือว่ามีค่าความเชือมันอยูใ่ นระดับสูง
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ตัวอย่างแบบวัดเจตคติ ต่อการทําเงิ นเชิ งรุก
ความรูเ้ ชิงประเมินค่า
1. ข้าพเจ้าคิดว่า การหาความรู้เ กียวกับ สิงต่า งๆ ในการทํา งานอยู่เสมอจะช่ว ย
ปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
ความรูส้ กึ พึงพอใจ
2. ข้าพเจ้ารู้สกึ ชืนชอบการสือสารให้เพือนร่วมงานทราบวิธกี ารทํางานซึงอาจเป็น
ประโยชน์ในการทํางานของพวกเขา
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
ความพร้อมทีจะกระทํา
3. ข้าพเจ้าพร้อมทีจะให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการทํางานกับผู้อนแม้
ื ความคิดเห็นจะ
ไม่ตรงกัน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
เกณฑ์การให้คะแนน เมือเป็นข้อความทางบวก ให้คะแนน จริงทีสุด (6 คะแนน)
จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) แต่เมือเป็นข้อความทางลบ ให้คะแนนตรงกันข้าม
แบบวัดการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
การสร้างแบบวัดการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
ผู้วจิ ยั สร้างแบบวัดการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญ ชาขึนตามแนวคิด ของ ดุจ เดือน
พันธุมนาวิน (Bhanthumnavin. 2000) โดยให้คะแนนแบบประเมินค่า 6 ระดับ ไม่จริงทีสุด(1) ไม่จริง(2)
ค่อนข้างไม่จริง(3) ค่อนข้างจริง(4) จริง(5) และจริงทีสุด(6)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
แบบวัดการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชาทีผู้วจิ ยั สร้างขึนมีขอ้ คําถามจํานวน 11 ข้อ
ประกอบด้วยองค์ประกอบจํานวน 3 องค์ประกอบ ผู้วจิ ยั นําแบบวัดนีไป ตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเทียงตรงเชิงเนือหา ของแบบวัด โดยพิจารณาจากค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีสอดคล้อง
กันระหว่างข้อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence
index: IOC) พบว่า ทุกข้อคําถาม มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.0 เมือนําแบบวัดการสนับสนุ นของ
ผู้บงั คับบัญชาทีมีขอ้ คําถาม 11 ข้อ ไปทดลองใช้และและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวัดด้านความ
เชือมัน พบว่ามีค่าความเชือมันคือค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ 0.96 ผู้วจิ ยั ทําการ
ปรับแก้ข้อคําถามให้เหมาะสมขึน หลัง จากนันจึงนํ าแบบวัดจํานวน 11 ข้อ (ประกอบด้วย
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องค์ประกอบแรก 5 ข้อ องค์ประกอบทีสอง 3 ข้อ และองค์ประกอบทีสาม 3 ข้อ) ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
จากนันทําการทดสอบความเทียงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลอง
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชายังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยใช้
วิธกี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง ทีมากกว่า 4.0
(Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย
รวมถึง ข้อคําถามทีมีใ จความซําซ้อนหรือใกล้เคียงกัน ซึงสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ จน
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI = 0.98,TLI = 0.97, RMSEA = 0.06, SRMR = 0.01)
ทีมี 3 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีขอ้ คําถามจํานวน 7 ข้อ (ประกอบด้วย องค์ประกอบแรก 2 ข้อ
องค์ประกอบทีสอง 3 ข้อ และองค์ประกอบทีสาม 2 ข้อ) โดยทีตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบแรกมี
ค่านําหนักตังแต่ 0.85 – 0.86 องค์ประกอบที 2 มีค่านําหนักตังแต่ 0.81 – 0.88 และองค์ประกอบที 3 มี
ค่านําหนักตังแต่ 0.84 – 0.90 โดยทุกค่ามีนัยสําคัญที 0.001 (ดังภาคผนวก ค) และมีค่าความเชือมัน
ในการวัดตัวแปรแฝงของแบบวัดเท่ากับ 0.84, 0.87,และ 0.85 ตามลําดับ ซึงถือว่ามีค่าความเชือมัน
อยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
การสนับสนุนทางอารมณ์
1. ผูบ้ งั คับบัญชา ยกย่อง ชมเชย สมาชิกกลุ่มเมือปฏิบตั งิ านได้ดี
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
2. ผูบ้ งั คับบัญชาสอนงาน และให้คาํ แนะนําเมือต้องปฏิบตั งิ านใหม่ทไม่
ี คนุ้ เคย
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์
3. ผูบ้ งั คับบัญชาสนับสนุนเครืองมือเครืองใช้ทจํี าเป็นในการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
เกณฑ์การให้คะแนน เมือเป็นข้อความทางบวก ให้คะแนน จริงทีสุด (6 คะแนน)
จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) แต่เมือเป็นข้อความทางลบ ให้คะแนนตรงกันข้าม
แบบวัดแบบอย่างการทํางานเชิ งรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา
การสร้างแบบวัดแบบอย่างการทํางานเชิ งรุกจากผู้บงั คับบัญชา
การวัดแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชาในครังนี ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงข้อ
คําถามจากแบบวัดการมีแบบอย่างในการทํางานของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคนอืนๆ (2547) ให้
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คะแนนแบบประเมินค่า 6 ระดับ ไม่จริงทีสุด(1) ไม่จริง(2) ค่อนข้างไม่จริง(3) ค่อนข้างจริง(4) จริง(5)
และจริงทีสุด(6)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแบบอย่างการทํางานเชิ งรุกจากผู้บงั คับบัญชา
แบบวัดแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชาทีผู้วจิ ยั สร้างขึนมีขอ้ คําถาม
จํานวน 8 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบจํานวน 1 องค์ประกอบ ผู้วจิ ยั นําแบบวัดนีไป ตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบวัด โดยพิจารณาจากค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
ทีสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective
congruence index: IOC) มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.0 จํานวน 7 ข้อ และมีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.50 - 0.80 จํานวน 1 ข้อ เมือนําแบบวัดแบบอย่างการทํางานเชิง รุกจากผู้บงั คับบัญชาทีมีข้อ
คําถาม 8 ข้อ ไปไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวัดด้านความเชือมัน พบว่ามีค่าความ
เชือมันคือค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ 0.97 ผู้วจิ ยั ทําการปรับแก้ข้อคําถามให้
เหมาะสมขึน หลังจากนันจึงนําแบบวัดจํานวน 8 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง จากนันทําการทดสอบ
ความเทียงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองแบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชายังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดย
ใช้วธิ ีการตัดข้อคําถาม โดยพิจ ารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัช นีการปรับปรุง แบบจําลอง ที
มากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีใจความซําซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึงสามารถใช้แทนกันได้
ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI = 0.99,TLI = 0.99
RMSEA = 0.04, SRMR = 0.01) ทีมี 1 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีขอ้ คําถามลดลงเหลือ 5 ข้อ ซึงมี
ค่านําหนักองค์ประกอบ ในช่วง 0.81 – 0.91 โดยทุกค่ามีนัยสําคัญที 0.001 (ดังภาคผนวก ค) และมี
ค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงของแบบวัดเท่ากับ 0.93 ซึงถือว่ามีค่าความเชือมันอยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างแบบอย่างการทํางานเชิ งรุกจากผู้บงั คับบัญชา
1. ผูบ้ งั คับบัญชามีการวางแผนในการปรับปรุงสิงต่างๆ ในการทํางานให้ดขี นึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
2. ผูบ้ งั คับบัญชาใช้ขอ้ มูล และความรูเ้ พือคาดการณ์ถงึ การเปลียนแปลงของป ัจจัยที
มีผลต่อการทํางานให้สาํ เร็จลุล่วง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
เกณฑ์การให้คะแนน เมือเป็นข้อความทางบวก ให้คะแนน จริงทีสุด (6 คะแนน)
จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) แต่เมือเป็นข้อความทางลบ ให้คะแนนตรงกันข้าม
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แบบวัดค่านิ ยมมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
การสร้างแบบวัดค่านิ ยมมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
การวัดค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานในครังนี ผู้วจิ ยั ได้ปรับปรุงจากแบบวัดพฤติกรรมการ
ทํางานตามค่านิยมสร้างสรรค์ ของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล
(2547) และแบบวัดค่านิยมสร้างสรรค์ในงานวิจยั ของปิยวรรณ บุญเพ็ญ โดยให้คะแนนแบบประเมินค่า
6 ระดับ ไม่จริงทีสุด(1) ไม่จริง(2) ค่อนข้างไม่จริง(3) ค่อนข้างจริง(4) จริง(5) และจริงทีสุด(6)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดค่านิ ยมมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
แบบวัดค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานของกลุ่มงานทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนมีขอ้ คําถามจํานวน
11 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบจํานวน 1 องค์ประกอบ ผู้วจิ ยั นําแบบวัดนีไป ตรวจสอบคุณภาพ
ด้าน ความเทียงตรงเชิง เนือหา ของแบบวัด โดยพิจ ารณาจากค่าความคิดเห็นของผู้เชียวชาญที
สอดคล้องกัน ระหว่างข้อคําถาม และนิยามเชิง ปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective
congruence index: IOC) พบว่า ทุกข้อคําถาม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.0 เมือนําแบบวัด
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานของกลุ่มงานทีมีขอ้ คําถาม 11 ข้อไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพ
เครืองมือวัดด้านความเชือมัน พบว่ามีค่าความเชือมันคือค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ
0.88 ผูว้ จิ ยั ทําการปรับแก้ขอ้ คําถามให้เหมาะสมขึน หลังจากนันจึงนําแบบวัดจํานวน 11 ข้อ ไปใช้
เก็บข้อมูลจริง จากนันทําการทดสอบความเทียงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่าแบบจําลองค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงปรับ
แบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง
ทีมากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; & Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนัก
องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมีใจความซําซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึงสามารถใช้แทนกันได้
ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI = 0.99,TLI = 0.99
RMSEA = 0.04, SRMR = 0.01) ทีมี 1 องค์ประกอบเช่นเดิม และมีขอ้ คําถามลดลงเหลือ 4 ข้อ ซึงมี
ค่านําหนักองค์ประกอบ ในช่วง 0.51 – 0.92 โดยทุกค่ามีนยั สําคัญที 0.001 (ดังภาคผนวก ค) และมีค่า
ความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงของแบบวัดเท่ากับ 0.82 ซึงถือว่ามีค่าความเชือมันอยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างแบบวัดค่านิ ยมมุ่งผลสัมฤทธิ ของงาน
1. หน่วยงานกําหนดให้ตงเป้
ั าหมายหลักและเป้ าหมายรองในการปฏิบตั งิ าน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
2. หน่ วยงานประเมิน ผลการปฏิบตั ิง านเป็น ระยะๆ เพือกํากับให้งานเป็ น ไปตาม
เป้ าหมาย
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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เกณฑ์การให้คะแนน เมือเป็นข้อความทางบวก ให้คะแนน จริงทีสุด (6 คะแนน)
จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) แต่เมือเป็นข้อความทางลบ ให้คะแนนตรงกันข้าม
แบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
การสร้างแบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดขึนใหม่ โดยประยุกต์จาก
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน12 ประเด็น ของ อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2546)
เป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่ “ไม่จริงทีสุด”(1) ถึง “จริงทีสุด”(6) ซึงให้ขา้ ราชการ
(ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา) เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง
การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนมีขอ้ คําถามจํานวน 19 ข้อ ประกอบด้วย
องค์ประกอบจํานวน 1 องค์ประกอบ ผู้วจิ ยั นําแบบวัดนีไป ตรวจสอบคุณภาพด้าน ความเทียงตรง
เชิงเนือหา ของแบบวัด โดยพิจารณาจากค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีสอดคล้องกันระหว่างข้อคําถาม
และนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (Item-objective congruence index: IOC) พบว่า
ทุกข้อคําถาม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.0 เมือนําแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีมีขอ้ คําถาม
19 ข้อ ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวัดด้านความเชือมัน พบว่ามีค่าความเชือมันคือ
ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ 0.94 ผู้วจิ ยั ทําการปรับแก้ขอ้ คําถามให้เหมาะสมขึน
หลังจากนันจึงนําแบบวัดจํานวน 19 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง จากนันทําการทดสอบความเทียง
เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองผลการปฏิบตั งิ านยังไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณา
การตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง ทีมากกว่า 4.0 (Hair; Black; Babin; &
Anderson. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีมีค่านําหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคําถามทีมี
ใจความซําซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึงสามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI = 0.95,TLI = 0.94 RMSEA = 0.06, SRMR = 0.04) ทีมี 1
องค์ประกอบเช่นเดิม และมีขอ้ คําถามลดลงเหลือ 10 ข้อ ซึงมีค่านําหนักองค์ประกอบ ในช่วง 0.51 – 0.72
โดยทุกค่ามีนยั สําคัญที 0.001 (ดังภาคผนวก ค) และมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงของแบบวัด
เท่ากับ 0.87 ซึงถือว่ามีค่าความเชือมันอยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างแบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
1. ข้าพเจ้าปฏิบตั งิ านด้วยความถูกต้องเมือเทียบกับมาตรฐานทีกําหนดไว้
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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2. ข้าพเจ้าทํางานตามทีได้รบั มอบหมายได้ในเวลาทีกําหนด
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
3. ข้าพเจ้าแก้ไขป ัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
เกณฑ์การให้คะแนน เมือเป็นข้อความทางบวก ให้คะแนน จริงทีสุด (6 คะแนน)
จนถึง ไม่จริงเลย (1 คะแนน) แต่เมือเป็นข้อความทางลบ ให้คะแนนตรงกันข้าม

การพิ ทกั ษ์สิทธิ
ผูว้ จิ ยั ได้รบั การรับรองด้านจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณา
โครงการวิจยั ทีทําในมนุ ษ ย์ (SWUEC/E-166/2559) จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางป ัญญาและวิจ ยั
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมือผ่านการอนุมตั แิ ล้วผู้วจิ ยั ได้ทําการพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการชีแจงให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ทราบวัตถุประสงค์และขันตอนการวิจยั พร้อมทังขอความร่วมมือใน
การรวบรวมข้อมูล ตลอดจนชีแจงสิทธิทีกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจยั หรือสามารถปฏิเสธ
ทีจะไม่เข้าร่วมการวิจยั ในครังนีได้โดยไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านใดๆ ของท่าน และไม่ตอ้ งแจ้ง
เหตุผล และข้อมูลทีได้จากการวิจยั ครังนีจะไม่มกี ารเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างที
ทําการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั จะนําเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมและนํามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านัน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รบั การพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูล
ตามลําดับขันตอน ดังนี
1. ขอหนั ง สือ ขอความอนุ เ คราะห์ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล จากบัณ ฑิต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเพือ
ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลจากข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน
2. เมือได้รบั อนุญาติให้เก็บข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี
2.1 สํา หรับ หน่ ว ยงานในส่ว นกลาง(กรุง เทพมหานคร) ผู้ว ิจ ยั นํ าแบบวัด ไปให้
ข้าราชการผูป้ ระสานงานการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง พร้อมนัดแนะเวลาในการรับแบบสอบถามคืน
2.2 สําหรับหน่ วยงานในภูมิภ าคผู้วจิ ยั จัดส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณีย์ใ ห้ก ับ
ข้าราชการผูป้ ระสานงานการเก็บข้อมูล พร้อมทังนัดวันเวลาในการส่งแบบสอบถามกลับคืน โดยผู้วจิ ยั
ได้แนบซองเอกสารและติดดวงตราไปรษณียเ์ พืออํานวยความสะดวกในการส่งแบบสอบถามกลับมา
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบวัดทุกฉบับ
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การจัดกระทําข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
คําตอบของแบบสอบถามในแต่ละชุด โดยคัดเลือกแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทีมีความสมบูรณ์
มาใช้ในการวิเคราะห์ ทําการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสําหรับเครืองมือการวิจยั แต่ละ
ชุดและนําคะแนนทีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครังนีทําการวิเคราะห์เพือตอบคําถามการวิจยั มีรายละเอียดดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน ใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ การหาความถี ร้อยละค่าเฉลีย และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตในงานวิจ ยั เป็นข้อมูลทีได้จาก
แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating scale) นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์เบืองต้น
ได้แก่ ค่าเฉลีย ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตําสุด
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดของตัวแปร การสนับสนุ น
ของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
โดยตรวจสอบว่าตัวแปรดังกล่าวอยู่ในระดับการวิเคราะห์ใดเพือให้สามารถนําคะแนนไปวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับได้อย่างเหมาะสม เนืองจากตัวแปรทีมีจุดกําเนิดอยู่ใน
ระดับบุคคล แต่มกี ารสร้างคะแนนเพือใช้เป็นตัวแปรในระดับกลุ่มหรือหน่วยงาน ในการทดสอบระดับ
การวิเคราะห์ของตัวแปรต้องใช้การตรวจค่าสถิตทิ ีเกียวข้องกับเทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ ได้แก่ค่า
rwg Index (Within-group agreement) และค่าสหสัมพัน ธ์ภายในชันของตัวแปร (Intraclass
Correlation: ICC) โดยที ค่า rwg เป็นการประเมินว่าคะแนนของสมาชิกภายในหน่ วยงานมีความ
ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันหรือไม่เมือเทียบกับความสอดคล้องทีเกิดขึนโดยบังเอิญ ทังนีค่า rwg มีค่า
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึงถ้าค่ายิงเข้าใกล้ 1 แสดงว่าคะแนนภายในกลุ่มสอดคล้องกันสูง โดยบลีส
(Bliese. 2009) ระบุว่าหากค่า rwg มีค่า 0.70 ขึนไป แสดงว่าคะแนนมีความสอดคล้องกันมากเพียงพอ
ทีจะนํามาสร้างเป็นคะแนนของกลุ่มได้ แต่เนืองจากค่า rwg ใช้สําหรับคะแนนทีวัดด้วยข้อคําถาม
เพียงข้อเดียว จึงไม่เหมาะสมกับข้อมูลของการวิจยั ทีคะแนนของแต่ละตัวแปรได้มาจากการวัดด้วย
ข้อคําถามหลายข้อ ดังนันจึงต้องเลือกใช้ค่า rwgj ซึงเป็นค่าสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์คะแนนทีได้มา
จากการวัดด้วยข้อคําถามหลายข้อ (Bliese. 2000) ในส่วนของค่าสหสัมพันธ์ภายในชันของตัวแปร
(Intraclass Correlation: ICC) จะเป็ น การวิเคราะห์ค วามสอดคล้องคะแนนภายในกลุ่ ม ซึง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่า ICC1 และ ICC2 ซึงค่า ICC1 เป็นการประมาณค่าความเชือมันจาก
อัตราส่วนความแปรปรวนระหว่างบุคคลต่อความแปรปรวนของกลุ่มโดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากขนาด
ของกลุ่ม ซึงจะวิเคราะห์คู่กบั ค่า ICC2 ซึงใช้ในการประเมินความเชือมันของค่าเฉลียรายกลุ่ม
(Group Means) ภายในกลุ่มตัวอย่าง (Castro. 2002) เพือพิจารณาว่าข้อมูลทีข้าราชการให้มาเป็น
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รายบุคคลนันมีความสัมพันธ์กนั มากพอทีจะนําคะแนนมารวมกันและยกระดับขึนเป็นคะแนนตัวแปร
ระดับกลุ่มได้หรือไม่ ซึงจากทีได้กล่าวไปแล้วว่าค่า ICC2 นันใช้ในการพิจารณาถึงความเชือมัน
(Reliability) ของคะแนน ดังนันเกณฑ์ทใช้
ี ในการพิจารณาค่า ICC2 จึงเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ
เกณฑ์ทใช้
ี ในการพิจารณาค่าความเชือมันอืน ๆ โดยทีหากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 แสดงว่า
คะแนนเฉลียของกลุ่มทีสร้างจากบุคคลสามารถเชือถือได้หรือสามารถยอมรับได้ และถือว่าสามารถนํา
คะแนนตัวแปรระดับบุ คคลนันมาสร้างเป็ น คะแนนตัวแปรระดับ กลุ่ม ได้ จากนันใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis; MCFA) ในตรวจสอบ
โครงสร้างองค์ประกอบ เพือตรวจสอบตัวบ่งชีทีเหมาะสมต่อการสร้างคะแนนตัวแปรในระดับกลุ่ม
และการกําหนดโครงสร้าง องค์ประกอบของตัวแปรระดับกลุ่ม
4. การวิเคราะห์เพือทดสอบแบบจําลองตามสมมติฐานการวิจยั โดยใช้เทคนิควิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) โดยใช้
โปรแกรม Mplus ทีสามารถทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองระดับได้พร้อมกัน โดยภายหลัง
จากแบบจําลองในระดับบุคคลมีความกลมกลืนกับข้อมูลแล้ว จึงทําการวิเคราะห์เพือทดสอบความกลมกลืน
ของแบบจําลองพหุระดับเต็มรูปต่อไป

บทที 4
ผลการวิ จยั
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนาและทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีตวั แปร
เชิงสาเหตุประกอบด้วย ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
และเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก ป ัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่าง
การทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ตัวแปรเชิงผล คือ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยกําหนดให้พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลาง ในการนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจึงแบ่งการนําเสนอได้ดงั ต่อไปนี
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงบรรยายของตัวแปรสังเกตุในงานวิจยั
3. ผลการวิเคราะห์เพือตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรระดับกลุ่มงาน
4. ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุกทีมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ในครังนี เป็นข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน ใน
หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10 หน่ วยงาน
ได้แก่ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรนํา กรมอุทยานสัตว์ป ่าและพันธ์พชื กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั กรมป่ าไม้ และ
กรมทรัพยากรนําบาดาลโดยข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่ งงานในป ัจจุบนั และระดับ ทังนีสามารถแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลเบืองต้นดังกล่าวได้ดงั ตาราง 3
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ตาราง 3 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลพืนฐาน
ข้าราชการ (n=534 )
เพศ
- หญิง
- ชาย
ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- สูงกว่าปริญญาโท
ประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่งป ัจจุบนั (ปี)
ตําแหน่ง
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักวิทยาศาสตร์
- วิศวกร
- นักวิชาการ
- อืนๆ
ระดับ
- ปฎิบตั กิ าร
- ชํานาญการ
- ชํานาญการพิเศษ
กลุ่มงาน (n=107)
จํานวน 4 คน
จํานวน 5 คน
จํานวน 6 คน

จํานวน
ร้อยละ ค่าเฉลีย
(คน)

310
224

58.1
41.9

262
265
7

49.1
49.6
1.3
7.6

455
19
19
13
22

85.2
3.6
3.6
2.4
5.2

229
294
11

42.9
55.1
2.1

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน

4.81

5.0
28
52
27

26.2
48.6
25.2

จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีเป็ น ข้าราชการผู้ปฏิบตั ิง านด้านนโยบายและแผน
ทังหมด 534 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
41.9 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาจบการศึกษาในระดับ
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ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.1 ข้าราชการเหล่านีมีประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่ งป ัจจุบนั
โดยเฉลีย 7.6 ปี โดยส่วนใหญ่มตี าํ แหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.2
รองลงมามีตาํ แหน่งอืน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และข้าราชการโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับชํานาญการร้อยละ
55.1 รองลงมาอยูใ่ นระดับชํานาญการพิเศษร้อยละ 42.9
สําหรับกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่ม 107 กลุ่มงาน ซึงในจํานวน 107 กลุ่มงานนี มีสมาชิก
ตังแต่ 4 - 6 คน ส่วนใหญ่มจี ํานวนสมาชิกในกลุ่ม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมามีจํานวน
สมาชิกในกลุ่ม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 และมีจาํ นวนสมาชิกภายในกลุ่มโดยเฉลีย 5.0 คน

ผลการวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งบรรยายของตัวแปรสังเกตุในงานวิ จยั
ตัวแปรในการวิจยั ครังนีสามารถจําแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มตามระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ตัวแปรระดับบุคคล และตัวแปรระดับกลุ่มงานทียกระดับจากตัวแปรระดับบุคคล เพือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันในการนําเสนอผลการวิจยั นี ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดชือตัวแปรและอักษรย่อทีใช้แทนตัวแปร
ดังกล่าวไว้ดงั ต่อไปนี
ตัวแปรระดับบุคคล
ชือตัวแปรแฝง

อักษรย่อ
ทีใช้

บุคลิกภาพเชิงรุก
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก

PB
VALU
ACHI
ATTI

พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก

PWB

ผลการปฏิบตั งิ าน

PERF

ชือตัวแปรสังเกต
บุคลิกภาพเชิงรุก
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
ความรูเ้ ชิงประเมินค่า
ความรูส้ กึ พอใจ
ความพร้อมทีจะกระทํา
การมีนวัตกรรม
การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
การป้ องกันป ัญหา
ผลการปฏิบตั งิ าน

อักษรย่อ
ทีใช้
PB1
VALU1
ACHI1
ATTI1
ATTI2
ATTI3
PWB1
PWB2
PWB3
PERF1
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ตัวแปรระดับกลุ่มงานทียกระดับจากตัวแปรระดับบุคคล
ชือตัวแปรแฝง

อักษรย่อ
ทีใช้

ชือตัวแปรสังเกต

อักษรย่อ
ทีใช้

SUP
MOD

การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา

SUP1
MOD1

การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ผลการปฎิบตั งิ าน

PWBB
PERFB

1. การวิ เคราะห์ค่าสถิ ติเชิ งบรรยายของตัวแปรในการวิ จยั
จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิตเิ ชิงบรรยายของตัวแปรในการวิจยั สามารถแสดงค่าสถิติ
พืนฐานของตัวแปรสังเกตอันประกอบด้วยค่าตําสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลและระดับกลุ่มได้ดงั ตาราง 4
ตาราง 4 ค่าสถิตพิ นฐานของตั
ื
วแปรสังเกตในการวิจยั
ตัวแปร
ตัวแปรระดับบุคคล
บุคลิกภาพเชิงรุก (PB1)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI1)
เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI)
ด้านความรูเ้ ชิงประเมินค่า (ATTI1)
ด้านความรูส้ กึ พอใจ (ATTI2)
ด้านความพร้อมทีจะกระทํา (ATTI3)
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน (VALU1)
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB)
ด้านการมีนวัตกรรม (PWB1)
ด้านการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
(PWB2)
ด้านการป้ องกันป ัญหา (PWB3)
ผลการปฏิบตั งิ าน (PERF1)

จํานวน ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน ค่า
มาตรฐาน ตําสุด

ค่า
สูงสุด

534
534

4.47
4.03

0.600
0.650

2.75
2.83

6.00
6.00

534
534
534
534

4.99
4.94
4.71
4.04

0.752
0.718
0.650
0.881

3.25
2.00
2.00
1.50

6.00
6.00
6.00
6.00

534
534

4.16
4.56

0.897
0.728

1.67
2.67

5.67
6.00

534
534

4.46
4.62

0.845
0.519

2.00
3.30

6.00
5.90
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร
ตัวแปรระดับกลุ่ม
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
(SUP1)
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา (MOD1)
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB B)
ด้านการมีนวัตกรรม (PWB1B)
ด้านการนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ
(PWB2B)
ด้านการป้ องกันป ัญหา (PWB3B)
ผลการปฎิบตั งิ าน (PERFB)

จํานวน ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน ค่า
มาตรฐาน ตําสุด

ค่า
สูงสุด

107

4.18

0.541

3.20

5.36

107

4.26

0.503

3.00

5.40

107
107

4.15
4.56

0.392
0.387

3.00
3.33

4.92
5.27

107
107

4.46
4.62

0.406
0.165

3.12
4.10

5.30
5.10

จากตาราง 4 พบว่าตัวแปรสังเกตระดับบุคคลมีค่าเฉลียอยู่ในช่วง 4.03 – 4.99 โดย
ตัวแปรระดับบุคคลทีมีค่าสูงทีสุดคือ เจตคติต่อการทํางานเชิงรุกด้านความรู้เชิงประเมินค่า (ATTI1)
ส่วนตัวแปรสังเกตระดับบุคคลทีมีค่าตําทีสุดคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI1) ในส่วนค่าสถิตพิ นฐาน
ื
ของตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มนัน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มมีค่าเฉลีย
อยูใ่ นช่วง 4.15 – 4.62 โดยตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มทีมีค่าสูงทีสุด คือผลการปฎิบตั งิ าน (PERFB)
ส่วนตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มทีมีค่าตําทีสุดคือ พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกด้านการมีนวัตกรรม (PWB1B)

ตาราง 5 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลในการวิจยั
ตัวแปร ค่าเฉลีย
ATTI1
4.99
ATTI2
4.94
ATTI3
4.71
ACHI1
4.35
PB1
4.46
VALU1
4.03
PWB1
4.16
PWB 2
4.56
PWB 3
4.46
PERF
4.62

S.D.
0.66
0.75
0.72
0.65
0.60
0.88
0.90
0.73
0.85
0.52

ATTI1
1
.480**
.522**
.398**
.413**
.223**
.363**
.496**
.517**
.400**

ATTI2

ATTI3

ACHI1

PB1

VALU1

PWB1

PWB 2

PWB 3

PERF1

1
.578**
.367**
.469**
.139**
.205**
.328**
.335**
.395**

1
.510**
.431**
.322**
.311**
.489**
.373**
.578**

1
.706**
.481**
.503**
.475**
.370**
.651**

1
.333**
.478**
.513**
.378**
.475**

1
.435**
.343**
.340**
.405**

1
.600**
.545**
.543**

1
.661**
.517**

1
.469**

1

หมายเหตุ ** p < .01
จากตาราง 5 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตในระดับบุคคล มีจาํ นวนรวมทังหมด 45 ค่า ซึงแสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปร
สังเกตุในการวิจยั ซึงข้าราชการเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่าค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างตัวแปรสังเกตทัง 45 ค่า มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01 ทังนีปรากฏว่า
ตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีมีความสัมพันธ์กนั สูงสุด คือ เจตคติต่อการทํางานเชิงรุกด้านความรูเ้ ชิงประเมินค่า (ATTI1) โดยมีค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.517 ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 รองลงมา ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก (PWB1) และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ACHI1) โดยมีค่าสหสัมพัน ธ์
เท่ากับ 0.513 และ 0.503 ตามลําดับ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
85
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ตาราง 6 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มงาน
ในการวิจยั
ตัวแปร ค่าเฉลีย
MOD1
4.18
SUP1
4.26
PWB1B
4.15
PWB2B
4.56
PWB3B
4.46
PERF1B
4.62

S.D.
0.50
0.54
0.39
0.39
0.41
0.20

MOD1 SUP1
1
0.906**
1
0.299** 0.327**
0.281** 0.353**
0.400** 0.350**
0.126** 0.166**

PWB1B

PWB2B PWB3B

1
0.645**
0.642**
0.631**

1
0.725**
0.609**

1
0.582**

PERF B

1

หมายเหตุ ** p < .01
จากตาราง 6 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตในระดับกลุ่มงาน มีจํานวน
รวมทังหมด 15 ค่า ซึงแสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตุระดับกลุ่มงานในการวิจยั ซึง
ข้าราชการเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่าค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างตัวแปรสังเกตทัง 15 ค่า มีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ .01 ทังนีปรากฏว่าตัวแปรเชิง เหตุ และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีมี
ความสัมพันธ์กนั สูงสุด คือ ผลการปฏิบตั งิ าน (PERF1B) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.631 ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 รองลงมา ได้แก่ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD1) โดยมี
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.400 ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01

ผลการวิ เคราะห์เพือตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรระดับกลุ่มงาน
1. ผลการตรวจสอบระดับการวิ เคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มงานที ข้าราชการ
เป็ นผู้ประเมิ น
ในการศึกษาครังนี มี 3 ตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ทีต้องทําการทดสอบระดับการวิเคราะห์
ว่าจะมีหน่ วยการวิเคราะห์เป็ นอย่างไร ทัง 3 ตัวแปรได้กําหนดให้เป็ น ตัวแปรระดับกลุ่มงานแต่
เนืองจากการเก็บข้อมูลในครังนีเก็บข้อมูลจากสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มในการประเมินทัง 3 ตัวแปร
ดังนันการจะนําคะแนนของสมาชิกในกลุ่มงานเดียวกันมารวมกัน หรือเฉลียกันเพือสร้างเป็นตัวแปร
ระดับกลุ่มงาน ต้องตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่มก่อน ซึงในการวิจยั ครังนีใช้การ
ทดสอบความสอดคล้อง โดยการหาค่า rwgj (Within – group agreement) ซึงเป็นการประเมินว่า
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คะแนนของสมาชิกภายในกลุ่มงานมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันหรือไม่เมือเทียบกับความ
สอดคล้องทีเกิดขึนโดยบังเอิญ และการหาค่า ICC (Intraclass correlation coefficient) เพือการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องคะแนนภายในกลุ่มซึงประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่า ICC1 และ ICC2 ซึง
ค่า ICC1 เป็นการประมาณค่าความเชือมันจากอัตราส่วนความแปรปรวนระหว่างบุคคลต่อความ
แปรปรวนของกลุ่มงานโดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากขนาดของกลุ่มงาน ซึงจะวิเคราะห์ค่กู บั ค่า ICC2 ซึง
ใช้ในการประเมินความเชือมันของค่าเฉลียรายกลุ่ม (Group Means) ภายในกลุ่มตัวอย่าง การศึกษา
ครังนีผูว้ จิ ยั วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม R version 3.3.3 แพคเกจ multilevelversion 2.6 โดยมีผลการ
วิเคราะห์ดงั ตาราง 7
ตาราง 7 ผลการตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มงานทีข้าราชการ เป็นผูป้ ระเมิน
ตัวแปร
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
หมายเหตุ เกณฑ์ ICC1 > 0.05, ICC2 และ rwgj > 0.70

rwgj
0.875
0.827
0.819

ICC1
0.133
0.071
0.040

ICC2
0.434
0.277
-0.241

จากตาราง 7 แสดงผลการตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของทังสามตัวแปร ได้แก่ การสนับสนุ น
ของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
สําหรับผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องคะแนนภายในกลุ่ม ซึงเป็นการประเมินว่าคะแนนของสมาชิก
ภายในกลุ่มมีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันหรือไม่ เมือเทียบกับความสอดคล้องทีเกิดขึนโดย
บังเอิญ ทังนีค่า rwg มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึงถ้าค่ายิงเข้าใกล้ 1 แสดงว่าคะแนนภายในกลุ่ม
สอดคล้องกันสูง ในการทีจะตัดสินว่าคะแนนมีความสอดคล้องกันมากเพียงพอทีจะนํามาสร้างเป็น
คะแนนของกลุ่มหรือไม่ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคือ ค่า rwg ควรมีค่า 0.70 ขึนไป (Bliese. 2009)
แต่เนืองจากค่า rwg ใช้สาํ หรับคะแนนทีวัดด้วยข้อคําถามเพียงข้อเดียว ซึงไม่เหมาะสมกับข้อมูลของ
การวิจยั ครังนีทีคะแนนของแต่ละตัวแปรทีได้มาจากการวัดด้วยข้อคําถามหลายข้อ ดังนันผู้วจิ ยั จึง
เลือกใช้ค่า rwgj ซึงเป็นค่าสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์คะแนนทีได้มาจากการวัดด้วยข้อคําถามหลายข้อ
(Bliese. 2009) เมือพิจารณาค่า rwgj ของตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา การ
สนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ซึงมีค่าเท่ากับ 0.827, 0.875 และ
0.819 ตามลําดับ จึงสามารถสรุปได้วา่ การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานนันมีความสอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่ม
เพียงพอทีจะสร้างเป็นตัวแปรกลุ่มได้ทงสามตั
ั
วแปร ไม่วา่ ข้อมูลนันจะมีโอกาสในการประเมินตัวแปร
ในทุกระดับคะแนนเป็ นไปอย่างสมําเสมอ หรือจะเป็ นข้อมูลทีมีโ อกาสเกิด ความลําเอียงในการ

88
ประเมิน ตัวแปรก็ตาม ตัวแปรระดับกลุ่มเหล่านันก็ยงั คงมีความสอดคล้องคะแนนภายในกลุ่มมาก
เพียงพอทีจะสร้างเป็นตัวแปรกลุ่มและนําไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับต่อไปได้
สําหรับการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่มของตัวแปร โดยตรวจสอบว่า ตัวแปรที
ข้าราชการเป็นผูป้ ระเมินนัน มีความแปรปรวนหรือความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเกิดขึนหรือไม่ โดย
ใช้การตรวจสอบจากค่า ICC (Intraclass correlation coefficient) ทีประกอบด้วยค่า ICC1 และ
ICC2 ซึงค่า ICC1 เป็นการประมาณค่าความเชือมันจากอัตราส่วนความแปรปรวนระหว่างบุคคลต่อ
ความแปรปรวนของกลุ่มโดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากขนาดของกลุ่ม โดย ICC1 ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า .05
จึงจะตัดสินได้วา่ คะแนนมีความแปรปรวนเกิดขึนระหว่างกลุ่ม (Dyer; Hanges; & Hall. 2005) และ
จะวิเคราะห์ค่กู บั ค่า ICC2 ซึงใช้ในการประเมินความเชือมันของค่าเฉลียรายกลุ่ม (Group means)
ภายในกลุ่มตัวอย่าง ซึงต้องมีค่ามากกว่า .70 (Castro. 2002) พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ 2 ตัวแปร
ได้แก่ การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา โดยค่า ICC1 มี
ค่าเท่ากับ 0.133 และ 0.071 ตามลําดับ ซึงมีค่ามากกว่า 0.05 แต่ค่า ICC2 ของตัวแปรทังสองตัวตํากว่า
เกณฑ์ คือมีค่าเท่ากับ 0.434 และ 0.277 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้ว ค่า ICC2 ขึนอยู่กบั
ขนาดของสมาชิกภายในกลุ่ม จึงจะมีค่ามากขึนตามจํานวนสมาชิกในกลุ่ม (ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์. 2558;
อ้างอิงจาก Klein; & Kozlowski. 2000) ซึงในการวิจยั ครังนีมีค่าเฉลียของจํานวนสมาชิกภายในกลุ่ม
เท่ากับ 5.0 ดังนันจึงมีความเป็นไปได้ทจะส่
ี งผลให้ค่า ICC2 ตํากว่าเกณฑ์ และการทีค่า ICC2 เป็น
ค่าความเชือมันของการสร้างคะแนนตัวแปรกลุ่มทีสะท้อนถึงคะแนนภายในกลุ่มส่วนหนึงด้วย ซึงก็
สอดคล้องกับทีค่า rwgj ได้ช่วยสนับสนุนแล้วนัน รวมถึงเมือพิจารณาประกอบกับค่า ICC1 ทีบ่งบอก
ถึงการทีคุณสมบัตใิ นระดับกลุ่มสามารถอธิบายความแปรปรวนระหว่างบุคคลได้อย่างน่ าเชือถือ ใน
ส่วนของตัวแปรค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน นัน แม้จะพบว่ามีค่า rwgj เท่ากับ 0.819 ซึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ แต่กลับพบว่า ค่า ICC1 และ ICC2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าเท่ากับ 0.040 และ - 0.241
ตามลําดับ จึงส่งผลให้ตวั แปร ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ทีเก็บคะแนนมาจากสมาชิกภายในกลุ่ม
นันไม่มคี วามแตกต่างเกิดขึนระหว่างกลุ่ม จึงไม่มคี วามเหมาะสมทีจะเป็นตัวแปรระดับกลุ่มทีจะ
สะท้อนถึงการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มได้ ดังนันการนําไปวิเคราะห์แบบพหุระดับในลําดับ
ถัดไปจึงกําหนดให้ตวั แปรค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานเป็นตัวแปรระดับบุคคล
ทังนีในการทีจะระบุวา่ ตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผู้บงั คับบัญ ชามีความเหมาะสมทีจะเป็ น ตัวแปรระดับกลุ่มทีสะท้อนถึง การรับรู้ร่วมกัน ของ
สมาชิกภายในกลุ่มได้ และสามารถนําไปวิเคราะห์แบบพหุระดับได้ต่อไปนัน ต้องตรวจสอบคุณภาพ
การวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) ร่วมด้วย ดังนันในขันตอนต่อไป
จึงเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของทังสองตัวแปร
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2. ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับตัวแปรระดับกลุ่มงานที ข้าราชการ
เป็ นผู้ประเมิ น
ในการวิจ ัย ครังนี ผู้ ว ิจ ัยสนใจศึกษาตัว แปร 3 ตัว แปร ได้แ ก่ การสนับ สนุ น ของ
ผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน แต่
เนืองจากมีเพียงสองตัวแปร ทีผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มงานที
ข้าราชการเป็ นผู้ประเมิน ได้แก่ ตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา และตัวแปรแบบอย่างการ
ทํางานเชิง รุกจากผู้บงั คับบัญ ชา ซึงเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มทีเกิดจากการรับรู้ร่วมกัน ของสมาชิก
(Shared Properties) ทีสะท้อนคุณลักษณะของกลุ่มทีเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ (Interactions) ต่อกันของ
สมาชิกภายในกลุ่ม นําไปสู่การรับรูป้ ระสบการณ์ เจตคติ คุณค่า ค่านิยม การรูค้ ดิ และพฤติกรรมต่างๆ ที
คล้ายคลึงกันร่วมกัน
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ การสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
ตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา เป็นตัวแปรทีประเมินมาจากการรับรู้ถึง การ
สนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา ของข้าราชการซึงเป็นสมาชิกภายในกลุ่มงานซึงแต่ละกลุ่มงานก็จะมี
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาทีแตกต่างกัน ภายหลังจากทีผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบโครงสร้างการวัดตัวแปร
ดังกล่าวในการวิเคราะห์ระดับบุคคลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันซึงได้มกี ารรายงานแล้ว
ในบทที 3 พบว่า แบบจํา ลองการวัด ตัว แปรการสนับ สนุ น ของผู้บ ัง คับบัญ ชาในระดับบุ ค คลที
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสนับสนุ นทางอารมณ์
การสนับสนุนด้านข่าวสาร และการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากร (CFI = 0.98,TLI = 0.97,
RMSEA = 0.06, SRMR = 0.01) และมีขอ้ คําถามทีใช้เป็นตัวชีวัดจํานวน 7 ข้อ ซึงองค์ประกอบแรกมี
ค่านําหนักตังแต่ 0.85 – 0.86 องค์ประกอบที 2 มีค่านําหนักตังแต่ 0.81 – 0.88 และองค์ประกอบที 3
มีค่านําหนักตังแต่ 0.84 – 0.90 โดยทุกค่ามีนยั สําคัญที 0.001 และมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝง
ของแบบวัดเท่ากับ 0.84, 0.87,และ 0.85 ตามลําดับ นัน ผู้วจิ ยั จึงได้นําแบบจําลองการวัดดังกล่าว
มาเป็นแบบจําลองสมมติฐานสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ เพือตรวจสอบ
คุณภาพของเครืองมือวัดตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาในระดับกลุ่ม ทังนีเมือวิเคราะห์ผล
แล้วพบว่า ไม่สามารถประมวลผลแบบจําลองสมมติฐานดังกล่าวได้ ดังนันผู้วจิ ยั จึงได้ทําการปรับ
แบบจําลองให้มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซงใช้
ึ วธิ กี ารตัดข้อคําถามจากการพิจารณาเนือหา
ในข้อคําถามตามแนวความคิดของการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา ผู้วจิ ยั ได้พจิ ารณาข้อคําถามทีมี
ใจความซําซ้อนกัน มีความหมายไม่ชดั เจน และวัดตัวแปรอืนทีนอกเหนือจากตัวแปรทีต้องการจะวัด
และพิจารณาร่วมกับค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง เพือให้ได้แบบจําลองการวัดทีสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ทดีี ทสุี ด ผู้วจิ ยั ได้เลือกเฉพาะข้อคําถามทีมีความชัดเจนและวัดเฉพาะตัวแปรที
ต้องการจะวัดตัวเดียวกัน ซึงจาก ผลการปรับแบบจําลองการวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับของตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาอีกครัง จึงพบผลการวิเคราะห์ดงั แสดงในตาราง 8
และตาราง 9
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ตาราง 8 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับของ
ตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (แบบจําลองทีปรับแล้ว)
ดัชนี ความ
กลมกลืน

เกณฑ์

ค่าสถิ ติ

แปลผล

χ2

P > .05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .07

χ2 = 36.88, df = 8, p = 0.000
0.98
0.96
0.07

ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

CFI
TLI
RMSEA

จากตาราง 8 ซึงเป็นผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัด พหุระดับ
ของตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาทีมีการปรับแล้ว (โดยทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน
ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว มี 5 ข้อคําถาม) พบว่าแบบจําลองดังกล่าวมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทีค่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาทีกําหนดไว้
(CFI=0.98, TLI=0.96, RMSEA=0.07) ยกเว้นค่าสถิตไิ คสแควร์ (χ2 = 36.88, df=8, p = 0.000) ซึง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของทังแบบจําลอง ซึงโดยปกติแล้ว ค่าสถิติ ไคสแควร์
จะได้รบั ผลกระทบจากการทีกลุ่มตัวอย่างในระดับบุคคลของการวิจยั มีขนาดใหญ่ (534 คน) ทําให้มี
โอกาสทีจะมีนยั สําคัญได้โดยง่าย จึงควรทีจะพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืนอืนๆ ประกอบเพิมเติมด้วย
ดังนัน จึงสามารถสรุปจากผลการวิเคราะห์ในระดับบุคคล และในระดับกลุ่มได้ว่าตัวแปรการสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชามีเพียงองค์ประกอบเดียว โดยมีขอ้ คําถามจํานวน 5 ข้อ ( ข้อ 2 และ 7 - 10)
ตาราง 9 ค่าสถิตจิ ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา
(แบบจําลองทีปรับแล้ว)

ตัวแปร
สังเกตุ
S02
S07
S08

ระดับบุคคล/ภายในกลุ่ม
(Within group:W)
(Standardized estimate)
SE
Z
P-value

0.704
0.782
0.835

0.047 15.082*** 0.000
0.029 27.389*** 0.000
0.024 35.309*** 0.000

ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Between group:B)
(Standardized estimate)
SE
Z
P-value

0.947
0.983
0.991

หมายเหตุ *** p < .001

0.072
0.056
0.082

13.111*** 0.000
17.656*** 0.000
18.348*** 0.000
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ตาราง 9 (ต่อ)

ตัวแปร
สังเกตุ
S09
S10

ระดับบุคคล/ภายในกลุ่ม
(Within group:W)
(Standardized estimate)
SE
Z
P-value

0.770
0.834

0.032 24.036*** 0.000
0.025 32.755*** 0.000

ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Between group:B)
(Standardized estimate)
SE
Z
P-value

0.956
0.997

0.082
0.056

11.647*** 0.000
17.896*** 0.000

หมายเหตุ *** p < .001
จากตาราง 9 เมือตรวจสอบค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability)
ของตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชาแล้วพบว่า ในระดับบุคคล มีค่าความเชือมันในการวัด
ตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.96 ส่วนการวิเคราะห์แบบจําลองการวัดในระดับกลุ่ม ของตัวแปรการสนับสนุ น
ของผูบ้ งั คับบัญชานันมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.98 แสดงว่าแบบจําลองการวัด
ของตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาแบบพหุระดับมีค่าความเชือมันอยู่ในระดับสูง (Fornell;
& Larcker. 1981) และเมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลองการวัดนี พบว่าใน
ระดับบุคคลตัวแปรสังเกตมีค่านําหนัก ตังแต่ 0.704 – 0.835 โดยค่านําหนักทุกค่ามีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.001 เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม ทีพบว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง
นันมีค่านําหนักตังแต่ 0.947 – 0.997 โดยค่านําหนักทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .001 แต่ใน
การวิเคราะห์ทงสองระดั
ั
บจะมีตวั ชีวัดหรือข้อคําถามทีไม่แตกต่างกัน
ดังนัน จากผลการวิเคราะห์ทผ่ี านมาจึงสามารถสรุปแบบจําลองการวัดพหุ ระดับของ
ตัวแปรการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชาทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้ดงั ภาพประกอบ 8 โดยตัวแปรการ
สนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชาทีวิเคราะห์ในระดับบุคคลและในระดับกลุ่ม มีเพียงองค์ประกอบเดียว
โดยทีมีขอ้ คําถามจํานวน 5 ข้อเช่นกัน (ได้แก่ ข้อ 2 และ 7 - 10)
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1.00

.95***

การสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา

.98***

ข้อ 2
.10

ข้อ 7
.03

.99***

ข้อ 8

ข้อ 9

.02
.39

.30

ข้อ 2

ข้อ 7

ข้อ 8

.78***

.99***

.96***

.50

.70***

ระดับกลุ่มงาน

.84***

ข้อ 10
.09

.01

.41

.31

ข้อ 9

ข้อ 10

.77*** .83***

ระดับบุคคล
การสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา

หมายเหตุ *** p<.001

1.00

ภาพประกอบ 8 แบบจําลองการวัดพหุระดับของการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ แบบอย่างการทํางานเชิ งรุก
จากผู้บงั คับบัญชา
ตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา เป็นตัวแปรทีประเมินมาจาก
การรับรูถ้ งึ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ของข้าราชการซึงเป็นสมาชิกภายในกลุ่ม
งานซึงแต่ละกลุ่มงานก็จะมีแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชาการทีแตกต่างกัน ภายหลัง
จากทีผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบโครงสร้างการวัด ตัวแปรดัง กล่าวในการวิเคราะห์ร ะดับบุคคลโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันซึงได้มกี ารรายงานแล้วในบทที 3 พบว่าแบบจําลองการวัดตัวแปร
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชาในระดับบุคคลทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์นัน
ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว (CFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.05, SRMR = 0.01) และมีขอ้
คําถามทีใช้เป็นตัวชีวัดจํานวน 5 ข้อ ซึงมีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ในช่วง 0.81 – 0.91 และมีค่า
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ความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงของแบบวัดเท่ากับ 0.93 นัน ผู้วจิ ยั จึงได้นําแบบจําลองการวัด
ดังกล่าวมาเป็ นแบบจําลองสมมติฐ านสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พหุระดับ เพือ
ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา ทังนีเมือ
วิเคราะห์ผลแล้วพบค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานดังตาราง 10 และค่าสถิตจิ าก
การวิเคราะห์ ดังตาราง 11
ตาราง 10 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับของ
ตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (แบบจําลองทีปรับแล้ว)
ดัชนี ความ
กลมกลืน

เกณฑ์

ค่าสถิ ติ

แปลผล

χ2

P > .05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .07

χ2 = 12.370, df = 4, p = 0.015
0.99
0.98
0.06

ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

CFI
TLI
RMSEA

จากตาราง 10 ซึงเป็นผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัด พหุระดับ
ของตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชาทีมีการปรับแล้ว (โดยทังในระดับบุคคล
และระดับกลุ่มงานประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว มี 4 ข้อคําถาม) พบว่าแบบจําลองดังกล่าวมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทีค่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาทีกําหนดไว้ (CFI=0.99, TLI=0.98, RMSEA=0.06) ยกเว้นค่าสถิตไิ คสแควร์ (χ2 = 12.370,
df = 4, p = 0.015) ซึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของทังแบบจําลอง ซึงโดย
ปกติแล้ว ค่าสถิติ ไคสแควร์จะได้รบั ผลกระทบจากการทีกลุ่มตัวอย่างในระดับบุคคลของการวิจยั มี
ขนาดใหญ่ (534 คน) ทําให้มโี อกาสทีจะมีนัยสําคัญได้โดยง่าย จึงควรทีจะพิจารณาจากดัชนีความ
กลมกลืนอืนๆ ประกอบเพิมเติมด้วย ดังนัน จึงสามารถสรุปจากผลการวิเคราะห์ได้วา่ ตัวแปรแบบอย่าง
การทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชาทีวิเคราะห์ในระดับบุคคล ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเดียว มี
จํานวน 4 ข้อคําถาม (ข้อ 2, 4, 7 และ 8) เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ตวั แปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผู้บงั คับบัญชาในระดับกลุ่ม ทีพบว่ามีองค์ประกอบเดียวและมีจํานวน 4 ข้อคําถาม (ข้อ 2, 4, 7
และ 8)
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ตาราง 11 ค่าสถิตจิ ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของแบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผูบ้ งั คับบัญชา (แบบจําลองทีปรับแล้ว)

ตัวแปร
สังเกตุ
M02
M04
M07
M08

ระดับบุคคล/ภายในกลุ่ม
(Within group:W)
(Standardized estimate)
SE
Z
P-value

0.828
0.846
0.859
0.898

0.020
0.016
0.016
0.017

40.889***
50.086***
54.846***
53.419***

0.000
0.000
0.000
0.000

ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Between group:B)
(Standardized estimate)
SE
Z
P-value

0.982
0.978
0.994
0.961

0.077
0.151
0.069
0.058

12.753***
6.476***
14.307***
16.459***

0.000
0.000
0.000
0.000

หมายเหตุ *** p < .001
จากตาราง 11 เมือตรวจสอบค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability)
ของตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้วพบว่าในระดับบุคคล มีค่าความเชือมัน
เท่ากับ 0.92 ส่วนการวิเคราะห์แบบจําลองการวัดในระดับกลุ่ม ตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผูบ้ งั คับบัญชานันมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.98 แสดงว่าแบบจําลองการวัด
ของตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญ ชาแบบพหุร ะดับมีค่าความเชือมันอยู่ใ น
ระดับสูง (Fornell; & Larcker. 1981) และเมือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบจําลอง
การวัดนี พบว่าในระดับบุคคลตัวแปรสังเกตมีค่านําหนัก ตังแต่ 0.828 – 0.898 โดยค่านําหนักทุกค่า
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี 0.001 เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม ทีพบว่าตัวแปรสังเกตของ
ตัวแปรแฝงนันมีค่านําหนักตังแต่ 0.961 – 0.994 โดยค่านําหนักทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
0.001 และในการวิเคราะห์ทงสองระดั
ั
บจะมีตวั ชีวัดหรือข้อคําถามทีไม่แตกต่างกัน
ดังนัน จากผลการวิเคราะห์ทผ่ี านมาจึงสามารถสรุปแบบจําลองการวัดพหุระดับของ
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชาของกลุ่มงานทีใช้ในการวิจยั ครังนีได้ดงั ภาพประกอบ 9
โดยตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชาทีวิเคราะห์ทงในระดั
ั
บบุคคล และในระดับกลุ่ม
มีเพียงองค์ประกอบเดียว ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ (ข้อ 2, 4, 7 และ 8)
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1.00

แบบอย่างการทํางาน
เชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา

.98***

.98***

ข้อ 2
.04

ข้อ 4

.96***

.99***

.04
.31
ข้อ 2
.83***

.01
.26

.29
ข้อ 4
.85***

ข้อ 8

ข้อ 7

ข้อ 7
.86***

ระดับกลุ่มงาน
.08

.19
ข้อ 8

ระดับบุคคล

.89***

แบบอย่างการทํางาน
เชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา

1.00

หมายเหตุ *** p < .001
ภาพประกอบ 9 แบบจําลองการวัดพหุระดับของแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา
โดยสรุปแล้ว จากผลการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรทังสองตัวในการวิจยั ครังนี อันได้แก่
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ทีข้าราชการเป็น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่า ผูว้ จิ ยั สามารถสร้างแบบจําลองการวัดทีเหมาะสมต่อการสร้างตัวแปรสังเกตของ
ตัวแปรแฝงของการวิเคราะห์ทงในระดั
ั
บบุคคลและระดับกลุ่ม และทังสองตัวแปรล้วนมีความสอดคล้องของ
คะแนนภายในกลุ่ม และมีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหรือมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีเพียงพอต่อ
การยกระดับข้อมูลขึนไปเป็นคะแนนตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงสําหรับใช้ในการวิเคราะห์แบบจําลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีเป็นแบบจําลองสมมติฐานหลักของการวิจยั ครังนีต่อไปได้
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ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุพหุระดับของพฤติ กรรม
การทํางานเชิ งรุกทีมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิ งาน
จากวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีตวั แปรเชิงสาเหตุประกอบด้วย
ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ และเจตคติต่อการทํางาน
เชิงรุก ป ัจจัยสภาพแวดล้อม ได้ แก่การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ตัวแปรเชิงผล คือ ผลการปฏิบตั งิ าน โดยกําหนดให้
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลาง ภายหลังจากทีผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบแบบจําลองการวัด
ตัวแปรต่างๆ ในการวิจยั เพือระบุตวั แปรสังเกตของตัวแปรแฝงทีใช้วเิ คราะห์ และตรวจสอบคุณภาพ
ของตัวแปรระดับกลุ่มทังสามตัว ได้แก่ การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน เพือยืนยันว่ามีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหรือ
มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีเพียงพอต่อการยกระดับข้อมูลขึนไปเป็ นคะแนนตัวแปรสังเกตของ
ตัวแปรแฝงสําหรับใช้ในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีเป็นแบบจําลอง
สมมติฐานหลักของการวิจ ยั ครังนีต่อไปได้ ซึงพบว่าตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา และ
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ทีมีคุณสมบัตเิ พียงพอต่อการยกระดับข้อมูลขึนไปเป็น
ระดับกลุ่มได้แล้วนัน จึงมีขอ้ มูลทีเพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับตามสมมติฐานทีตังไว้ต่อไปได้
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (Multilevel structural
equation modeling; MSEM) โดยอาศัยข้อมูลทีได้จากขันตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พหุระดับ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแปรระดับกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่มของตัวแปรพหุระดับทีแสดงผลในขันตอนก่อนหน้า มาประกอบกับแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับตามสมมติฐานการวิจยั ทีได้กาํ หนดไว้ ซึงประกอบไปด้วยแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทงสองระดั
ั
บการวิเคราะห์ คือ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน ตามแนวทางการวิเคราะห์
ของมิวเธ็น (Muthén. 1994) ทีได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์แบบ
สองระดับ คือ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มพร้อมๆ กันโดยใช้เมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วมภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยใช้โปรแกรมสถิติ Mplus ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึงขันตอน
การวิเคราะห์ได้กล่าวถึงแล้วในบทที 3
1. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล
ดังทีได้กล่าวมาแล้วว่า การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครังนีเลือกใช้การวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น (Muthén. 1994)
ตามทีผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบแบบจําลองการวัดตัวแปรต่างๆ ในการวิจยั และตรวจสอบคุณภาพของตัวแปร
ระดับกลุ่มงานทีข้าราชการเป็นผูป้ ระเมิน ได้แก่ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา และ
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การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา สามารถยืนยันได้แล้วว่ามีความสอดคล้องกันภายในกลุ่ม และมี
ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหรือมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีเพียงพอต่อการยกระดับข้อมูลขึนไป
เป็ น คะแนนตัว แปรสัง เกตของตัว แปรแฝงสํา หรับ ใช้ใ นการวิเ คราะห์ แ บบจํา ลองโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์พหุระดับทีเป็นแบบจําลองสมมติฐานหลักของการวิจยั ครังนีต่อไปได้ ในส่วนของตัวแปร
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ซึงตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ถูกกําหนดให้เป็นตัวแปรระดับกลุ่ม
ทีเกิดจากการรับรู้ร่วมกันของสมาชิก (Shared Properties) แต่ภายหลังการตรวจสอบระดับการวิเคราะห์
พบว่าไม่มคี วามแตกต่างเกิดขึนระหว่างกลุ่ม จึงไม่มคี วามเหมาะสมทีจะเป็นตัวแปรระดับกลุ่มทีจะสะท้อน
ถึงการรับรู้ร่วมกัน ของสมาชิกภายในกลุ่มได้ ดังนันการนําไปวิเคราะห์แบบพหุระดับในครังนีจึงได้
กําหนดให้ตวั แปรค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานเป็นตัวแปรในระดับบุคคล ดังนันจึงมีขอ้ มูลทีเพียงพอต่อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตามสมมติฐานทีตังไว้ต่อไป
การวิเคราะห์แบบจําลองจึงเริมจากการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ระดับบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็นข้าราชการ (ผู้ใต้บงั คับบัญชา) เพือตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรตามแบบจําลองสมมติฐานทีได้สร้างขึนในภาพประกอบ 10 ซึงการวิเคราะห์นีใช้การประมาณค่า
แบบ MLR (Maximum likelihood with robust statistics) ซึงเป็นวิธกี ารประมาณค่าทีทนทานต่อการ
ละเมิดข้อตกลงเบืองต้นเกียวกับการแจกแจงปกติ ทังนีแสดงดัชนีความกลมกลืนของผลการทดสอบ
ดังตาราง 12
ACHI1

ACHI

PB1

PB

VALU1

VALU

PWB

PERF

PERF1

ATTI1
ATTI2
ATTI3

ATTI
PWB1

PWB2

PWB3

ภาพประกอบ 10 แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับบุคคลของข้าราชการ (แบบจําลองสมมุตฐิ าน)
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ตาราง 12 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลของข้าราชการ
(แบบจําลองสมมติฐาน)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P > .05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .07

ค่าสถิ ติ
χ2=345.105,df=28,p=.000
.879
.805
.146

แปลผล
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน

จากตาราง 12 เมือพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับบุคคลทีตังไว้ ปรากฏว่าแบบจําลองสมมติฐานดังกล่าวยังไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยทีค่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่า ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทตัี งไว้ ดังนันผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลอง
โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (Modification indices) ควบคู่ไปกับการพิจารณาแนวคิดและ
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้องว่ามีความสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์หรือไม่ เมือทําการปรับในแต่ละ
ประเด็นก็จะวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองใหม่ทลี ะครัง ดังต่อไปนี
1. ตัดเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ(ACHI) ทีส่งผลทางตรงต่อ
ตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB
2. เพิมเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ(ACHI) ทีส่งผลทางตรงต่อ
ตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน (PERF)
3. เพิมเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ(ACHI) ทีส่งผลทางตรงต่อ
ตัวแปรเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI)
จนกระทังได้แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับบุคคลทีมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดงั แสดงในภาพประกอบ 11 และมีค่าดัชนีแสดงความกลมกลืนของแบบจําลองดัง
ตาราง 13
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.659***

ACHI1

.876***

ACHI

.726***

.634***

ATTI

.829***

.319***

PB1

.779***

PB

.512***

ATTI1

PWB

.684***

ATTI2
ATTI3

.340***

PERF

.849**

PERF1

.170***

VALU

.980***

VALU

.834***

.747***

PWB1

PWB2

.734***

PWB3

หมายเหตุ *** p < .001

ภาพประกอบ 11 ค่าสัมประสิท ธิอิท ธิพลมาตรฐานของแบบจําลองความสัมพัน ธ์เชิง โครงสร้าง
ระดับบุคคลของข้าราชการ (แบบจําลองทีปรับแล้ว)
ตาราง 13 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลของข้าราชการ
(แบบจําลองทีปรับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
2

χ

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P > .05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .07

ค่าสถิ ติ
χ =133.737,df=25,p=.000
.958
.925
.069
2

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 13 ซึงแสดงค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ระดับบุคคลทีผ่านการปรับแบบจําลองตามทีกล่าวมาทังหมดแล้ว พบว่าแบบจําลองทีผ่านการปรับมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการทีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์
ทีตังไว้ อย่างไรก็ตามยังไม่ควรแปลผลทีได้จากแบบจําลองนีเนืองจากเป็นเพียงแบบจําลองตังต้น ของ
การวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับเท่านัน เพราะเมือนําตัวแปรระดับกลุ่ม เข้ามาวิเคราะห์พร้อมกันใน
แบบจําลองแล้วอาจทําให้แบบจําลองระดับบุคคลเปลียนแปลงไปจากเดิมได้
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2. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิ งเหตุ
และผลของพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
จากการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงค่า
สัมประสิทธิอิทธิพลของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับในระดับบุคคลของข้าราชการ
ด้วยวิธตี ่างๆ ดังนี การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรระดับกลุ่ม การตรวจสอบความ
กลมกลืน ของข้อ มูล ของแบบจํา ลองโครงสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะดับ บุ ค คลของข้า ราชการ การ
ตรวจสอบระดับการวิเคราะห์ของข้อมูล การตรวจสอบค่าอิท ธิพลปฏิส มั พัน ธ์ของตัวแปรแฝงใน
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพัน ธ์ร ะดับบุคคล และการตรวจสอบค่ าอิท ธิพลความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่มของตัวแปรระดับบุคคล ผูว้ จิ ยั พบว่าแบบจําลองทีสร้างขึนและปรับให้กลมกลืนกับข้อมูล
แล้วนันเหมาะสมทีจะนํามาทดสอบแบบพหุระดับต่อไปได้ ดังนันในลําดับต่อไปจึงทําการวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ซึงเป็ น การทดสอบพหุร ะดับ คือการวิเคราะห์ท งในระดั
ั
บบุคคลและระดับกลุ่มพร้อมกัน โดยมี
แบบจําลองสมมุตฐิ านแสดงดังภาพประกอบ 12 และสามารถแสดงดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลอง
ดังตาราง 14
MOD

SUP
C

C

PWBB

PERFB

ระดับกลุ่มงาน
ระดับบุคคล
ACHI
PB

ATTI

PWB

PERF

VALU

หมายเหตุ C แสดงถึงเส้นอิทธิพลข้ามระดับ (Cross-level effects) จากตัวแปรระดับกลุ่มไปยังตัวแปร
ระดับบุคคล
ภาพประกอบ 12 แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ ตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุก (แบบจําลองสมมติฐาน)
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จากภาพประกอบ 12 ในแบบจําลองของการวิเคราะห์ระดับกลุ่ม จากแบบจําลองตาม
สมมุตฐิ านเดิมตัวแปรระดับกลุ่มประกอบด้วย การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา และแบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ผูว้ จิ ยั ได้ปรับโดยเพิมเติมตัวแปรขึนมาอีก จํานวน 2 ตัวแปร ได้แก่
ตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) และตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน (PERFB) การยกระดับ
ตัวแปรแฝงระดับกลุ่มทังสองตัวแปรนีขึนมาจากคะแนนตัวแปรระดับบุคคลนันแตกต่างไปจากการ
ยกระดับตัวแปรระดับกลุ่มสองตัวแปรก่อนหน้า ได้แก่ การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา แบบอย่าง
การทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึงตัวแปรทังสองตัวนีก่อนทีจะมีการยกระดับการวิเคราะห์ขนไป
ึ
ในระดับกลุ่มนันมีการตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มในหลายขันตอนและยืนยัน
ได้ว่ามีความเหมาะสมทีจะเป็นตัวแปรระดับกลุ่ม แต่สําหรับตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB)
และตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน (PERFB) ทีเพิมขึนนีไม่จําเป็ นต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้อง
ร่วมกันของคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มก่อนทีจะนํามาวิเคราะห์และสรุปเป็นคะแนนตัวแปรระดับกลุ่ม
เพราะในความเป็นจริงแล้วตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) และ ตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน
(PERFB) นีเป็นตัวแปรระดับบุคคล และในการตังสมมติฐานของการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ใ นการวิจยั นีก็ยงั คงเป็นตัวแปรระดับบุคคลเช่นเดิม แต่ในการวิเคราะห์แบบจําลอง
พหุระดับในทางปฏิบตั นิ นั การวิเคราะห์เส้นอิทธิพลทีข้ามระดับจากตัวแปรระดับกลุ่มลงมายังตัวแปร
ระดับบุคคลตามทีได้ตงสมมติ
ั
ฐานไว้ไม่สามารถทําได้โ ดยตรง แต่จ ะวิเคราะห์โดยพิจ ารณาจาก
อิทธิพลของตัวแปรระดับกลุ่มทีมีต่อความแปรปรวนทีเกิดขึนในระดับกลุ่มของตัวแปรระดับบุคคล
นันๆ ผู้วจิ ยั จึงได้ยกระดับคะแนนของตัวแปรดังกล่าวจากระดับบุคคลขึนไปเป็นระดับกลุ่มเพือให้
สามารถทําการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับตามสมมติฐานการวิจยั ทีตังไว้ได้โดยไม่จําเป็นต้องมี
การทดสอบความเหมาะสมของการเป็ น ตัวแปรระดับกลุ่ม เพราะเป็ น เพียงการกระทําเพือการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ขา้ มระดับของตัวแปรเท่านัน และตัวแปรทังสองตัวดังกล่าวก็ยงั เป็ น
ตัวแปรระดับบุคคล ทังนีธรรมชาติของตัวแปรแฝงเหล่านีสอดคล้องกับวิธกี ารวัดตัวแปรระดับกลุ่ม
ประเภท Summary index model หรือ Additive aggregate indices ตามแนวคิดการจําแนก
ประเภทตัวแปรระดับกลุ่มของ ชาน โคซโลวสกี และไคลน์ (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004; citing
Chan. 1998; Kozlowski; & Klein. 2000) ซึงเป็นการวัดตัวแปรระดับกลุ่มทีได้มาจากค่าเฉลียของ
ผลรวมคะแนนตัวแปรในระดับบุคคล นิยามวิธกี ารวัดตัวแปรระดับกลุ่มชนิดนีจะอธิบายถึงคุณลักษณะ
ของกลุ่มด้วยการนิยามจากการรับรูใ้ นระดับบุคคล และไม่จําเป็นต้องเกิดขึนจากการรับรูป้ ระสบการณ์
ต่างๆ ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มแต่อย่างใด ทําให้ไม่จาํ เป็นต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องร่วมกัน
ของคะแนนตัวแปรภายในกลุ่มดังทีได้กล่าวข้างต้น ดัง นันจากภาพประกอบ 12 ทีผู้วจิ ยั ได้เขียน
สัญลักษณ์ “C” ทีเส้นอิทธิพลระหว่างตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา (SUP) และแบบอย่าง
การทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา (MOD) กับตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุ ก (PWBB) นัน
จึงเป็นการแสดงถึงประเภทของเส้นอิทธิพลทีเป็นอิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ (Cross-level effects)
ซึงจะสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจยั ในภาพประกอบ 7
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สําหรับตัวแปรระดับบุคคลประกอบด้วยแบบจําลองการวัดตัวแปรแฝง จํานวน 6 ตัว
แปร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต จํานวน 10 ตัวแปร โดยทีตัวแปรสังเกตุของทุกตัวแปรแฝงนันมีค่า
นําหนักองค์ประกอบทีมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .001 หรือ .01 ทุกค่า โดยกลุ่มตัวแปรแฝงเชิงเหตุ
ประกอบด้วย ตัวแปรบุคลิกภาพเชิงรุก มีจาํ นวน 1 ตัวแปรสังเกตุ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิมีจํานวน
1 ตัวแปรสังเกต ตัวแปรเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก มีจํานวน 3 ตัวแปรสังเกต และตัวแปรค่านิยมมุ่ง
ผลสัมฤทธิของงาน มีจาํ นวน 1 ตัวแปรสังเกต ตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก มีจํานวน 3 ตัวแปร
สังเกตุซงเป็
ึ นตัวแปรคันกลาง และตัวแปรผลลัพธ์ คือ ผลการปฏิบตั งิ าน มีจาํ นวน 1 ตัวแปรสังเกตุ
ตาราง 14 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (แบบจําลองสมมติฐาน)
ดัชนี ความกลมกลืน
2

χ

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P > .05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .07

ค่าสถิ ติ
χ2=216.996,df=4,p=.000
.319
.760
.161

แปลผล
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน

จากตาราง 14 เมือพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับทีตังไว้ ปรากฏว่าแบบจําลองสมมติฐานดังกล่าวยังไม่มคี วามกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึงเป็นสิงทีแสดงให้เห็นว่าแม้แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับบุคคล
หรือระดับข้าราชการจะมีค วามกลมกลืน กับข้อมูลเชิง ประจักษ์แล้วในการทดสอบก่อนหน้ า แต่
แบบจําลองดังกล่าวยังไม่ได้ระบุถงึ ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเกิดขึนในระดับกลุ่มงาน ทําให้หากใน
ปรากฏการณ์จริงมีความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มเกิดขึนจริง ก็จะทําให้แบบจําลองนัน ไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลทีเกิดขึนจริง ได้นันคือไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึง เป็ นเหตุผลทีสนับสนุ น
ความสําคัญของการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ ดังนันเมือทําการทดสอบ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ทงในระดั
ั
บบุคคลและระดับกลุ่มงานพร้อมกัน ผู้วจิ ยั จึงปรับ
แบบจําลองโดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง ควบคู่ไปกับการพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีท ี
เกียวข้อง เมือทําการปรับในแต่ละประเด็น ก็จ ะวิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบความกลมกลืน ของ
แบบจําลองใหม่ทลี ะครัง จนกระทังได้แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึงรายละเอียดของ
การปรับแบบจําลองในระดับกลุ่มงาน ดังนี
1. พิจารณาตัดเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP)
ทีส่งผลทางตรงต่อตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB)
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2. เพิมเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา (SUP) ทีส่งผล
ทางตรงต่อตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) เนืองจากการทีข้าราชการซึง
ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนในด้านต่างๆ ทีเอือประโยชน์ต่อการทํางานทังในด้าน
อารมณ์ ด้านข่าวสาร และด้านวัสดุอุปกรณ์ยอ่ มส่งผลให้ขา้ ราชการผู้นันเกิดความประทับใจและชืนชม
รวมทังยึดถือผูบ้ งั คับบัญชาของตนเป็นแบบอย่างในการทําพฤติกรรม หรือการทํางานได้
ทังนี ภายหลังจากการปรับแบบจําลองแล้วพบผลการทดสอบความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ดงั ภาพประกอบ 13 และตาราง 15

SUP

.978***

.390***

PWBB

MOD

c
.735***

PERFB

ระดับกลุม่ งาน
ระดับบุคคล

ACHI

.702***

.514***

ATTI
.400***

PB

.532***

PWB

.520***

PERF

.189***

VALU

หมายเหตุ *** p < .001
C แสดงถึงเส้นอิทธิพลข้ามระดับ (Cross-level effects) จากตัวแปรระดับกลุ่มไปยังตัวแปร
ระดับบุคคล
ภาพประกอบ 13 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ
ตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (แบบจําลองทีปรับแล้ว)
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ตาราง 15 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (แบบจําลองทีปรับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2

CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P > .05
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้อยกว่า .07

ค่าสถิ ติ
χ2=143.266,df=34,p=.000
.959
.927
.068

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 15 ซึงแสดงค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับทีผ่านการปรับแบบจําลองตามทีกล่าวมาแล้ว พบว่าแบบจําลองทีผ่านการปรับแล้วมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการทีค่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่าผ่าน
เกณฑ์ทตัี งไว้
ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานทังระดับบุคคลและระดับกลุ่มงานของแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (แบบจําลองทีปรับแล้ว)
ตัวแปรผล

ตัวแปรสาเหตุ

Estimate

SE

Z

p

ATTI
-Within-Group
PWB

ACHI
Residual Variance
ATTI
PB
VALU
Residual Variance
PWB
ACHI
Residual Variance
SUP
Residual Variance
MOD
Residual Variance
PWBB
Residual Variance

0.702
0.507
0.400
0.532
0.189
0.407
0.520
0.514
0.158
0.978
0.005
0.390
0.848
0.735
0.460

0.039
0.054
0.067
0.095
0.035
0.038
0.059
0.054
0.045
0.015
0.030
0.090
0.070
0.060
0.089

18.220***
9.351***
5.947*
6.398***
5.477***
10.613***
8.798***
9.492***
3.471***
66.032***
0.161
4.339***
12.099***
12.186***
5.189***

0.000
0.000
0.041
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.872
0.001
0.000
0.000
0.000

-Within-Group
PERF
-Within-Group
MOD
-Between-Group

PWBB
-Between-Group

PERFB
-Between-Group

หมายเหตุ *** p < .001, * p < .05

R2
0.493***

0.593***

0.842***
0.963***
0.152*
0.540***
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จากตาราง 16 แสดงถึงค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานทังระดับบุคคลและระดับกลุม่ งาน
ของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิง
รุกทีปรับแบบจําลองแล้ว เมือพิจารณาพบว่าผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทีเกิดขึนทีระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และความสัมพันธ์ขา้ มระดับ มีรายละเอียดดังนี
1. อิทธิพลของตัวแปรทีเกิดขึนระดับบุคคล ผลการศึกษาพบว่า
1.1 เจตคติต่ อการทํา งานเชิง รุก (ATTI) ได้ร บั อิท ธิพ ลทางบวกอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิตจิ ากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.702
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI) สามารถอธิบายความแปรปรวนของค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน(ACHI)
ได้รอ้ ยละ 49
1.2 พฤติกรรมการทํางานเชิง รุก (PWB) ได้ร บั อิท ธิพลทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตจิ ากเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) บุคลิกภาพเชิงรุก (PB) และค่านิยมมุ่ง
ผลสัมฤทธิของงาน (VALU) โดยตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) เรียง
ตามลําดับ คือ บุคลิกภาพเชิงรุก (PB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.532 เจตคติ
ต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.400 และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ
ของงาน (VALU) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.189 ซึงตัวแปรทังสามดังกล่าว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) ได้รอ้ ยละ 59
1.3 ผลการปฏิบตั งิ าน (PERF) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ACHI) โดยตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) เรียงตามลําดับ คือ พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) โดยมีค่า
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.520 และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ(ACHI) โดยมีค่าสัมประสิท ธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.514 ซึงตัวแปรทังสองดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของผล
การปฏิบตั งิ าน (PERF) ได้รอ้ ยละ 84
2. อิทธิพลของตัวแปรทีเกิดขึนระดับกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า
2.1 พฤติกรรมการทํางานเชิงรุ ก (PWBB) ได้ร ับอิท ธิพลโดยตรงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จากแบบอย่างการทํางานจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.390 โดยที แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา (MOD) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) ได้รอ้ ยละ 15 ซึงถือเป็นอิทธิพลข้ามระดับ
2.2 ผลการปฏิบตั งิ าน (PERFB) ได้รบั อิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตจิ ากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.735
โดยที แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุก (PWBB) ได้รอ้ ยละ 54
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2.3 แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) ได้รบั อิทธิพลโดยตรง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.978 โดยที การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) ได้รอ้ ยละ 96
3. ผลการวิ เคราะห์อิ ทธิ พ ลทางตรง อิ ทธิ พ ลทางอ้อม และอิ ทธิ พ ลโดยรวมของ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พ หุร ะดับของตัว แปรเชิ งเหตุและผลของพฤติ กรรม
การทํางานเชิ งรุก
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีผ่านมาเป็นการแสดงถึงอิทธิพลทางตรงทีได้มาจาก ค่า
สัมประสิท ธิอิท ธิพลมาตรฐานเท่านัน ซึงในความเป็ น จริง ในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ร ะหว่างตัวแปรไม่ไ ด้มีเพียงอิท ธิพลทางตรงเกิดขึนเท่านัน แต่ยงั พบว่ามีอิท ธิพล
ทางอ้อมเกิดขึนได้อกี ด้วย ดังนันผูว้ จิ ยั จึงได้สรุปผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทีตัวแปรเชิงเหตุส่งผลต่อ
ตัวแปรคันกลาง และตัวแปรตามในระดับบุคคล โดยได้นํ าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าอิท ธิพลสาม
ประเภท ได้แก่ อิทธิพลทางตรง (Direct effect; DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects; IE) และอิทธิพล
โดยรวม (Total effect; TE) ของตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในแต่ละเส้นทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึงแสดงผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวดังตาราง 17 และตาราง 18
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
อิ ทธิ พล

เส้นทาง

Effects from ATTI TO PERF
Total Effect
ATTI  PERF
Indirect effect
ATTI  PWB  PERF
Direct Effect
ATTI  PERF
-within- Group
Effects from PB TO PERF
Total Effect
PB  PERF
Indirect effect
PB  PWB  PERF
Direct Effect
PB  PERF
-within- Group

Estimate

SE

Z

p

0.208
0.208
-

0.041
0.041
-

5.096***
5.096***
-

0.000
0.000
-

0.168
0.168
-

0.045
0.045
-

3.756***
3.756***
-

0.000
0.000
-
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ตาราง 17 (ต่อ)
อิ ทธิ พล

เส้นทาง

Effects from VALU TO PERF
Total Effect
VALU  PERF
Indirect effect
VALU  PWB  PERF
Direct Effect
VALU  PERF
-within- Group
Effects from ACHI TO PWB
Total Effect
ACHI  PWB
Indirect effect
ACHI  ATTI  PWB
Direct Effect
ACHI  PWB
-within- Group
Effects from ACHI TO PERF
Total Effect
ACHI  PERF
Indirect effect
ACHI  ATTI  PWB PERF
Direct Effect
ACHI  PERF
-within- Group
Effects from SUP TO PWBB
Total Effect
SUP  PWBB
Indirect effect
SUP  MOD  PWBB
Direct Effect
SUP  PWBB
-Between- Group
Effects from MOD TO PERFB
Total Effect
MOD  PERFB
Indirect effect
MOD  PWBB  PERFB
Direct Effect
MOD  PERFB
-Between- Group
Effects from SUP TO PERFB
Total Effect
SUP  PERFB
Indirect effect
SUP  MOD  PWBB  PERFB
Direct Effect
SUP  PERFB
-Between- Group

Estimate

SE

Z

p

0.098
0.098
-

0.019
0.019
-

5.273***
5.273***
-

0.000
0.000
-

0.281
0.281
-

0.045
0.045
-

6.225***
6.225***
-

0.000
0.000
-

0.660
0.146
0.514

0.045
0.027
0.054

14.618***
5.357***
9.492***

0.000
0.000
0.000

0.389
0.389
-

0.091
0.091
-

4.296***
4.296***
-

0.000
0.000
-

0.287
0.287
-

0.069
0.069
-

4.176***
4.146***
-

0.000
0.000
-

0.286
0.286
-

0.069
0.069
-

4.137***
4.137***
-

0.000
0.000
-
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จากตาราง 17 ซึงแสดงผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
โดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการทังในระดับบุคคล
และระดับกลุ่มงาน ผลการศึกษา พบว่า
1. เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) มีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ่อ
ผลการปฏิบตั ิง าน (PERF) โดยผ่านพฤติก รรมการทํา งานเชิง รุก (PWB) โดยมีค่ าสัมประสิท ธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .208
2. บุคลิกภาพเชิงรุก (PB) มีอิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติต่อผลการ
ปฏิบตั ิง าน (PERF) โดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก (PWB) โดยมีค่าสัมประสิท ธิอิท ธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .168
3. ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน (VALU) มีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ต่อผลการปฏิบตั งิ าน (PERF) โดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) โดยมีค่าสัมประสิท ธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .098
4. แรงจูง ใจใฝ่ส ัม ฤทธิ (ACHI) มีอิท ธิพ ลทางอ้อ มอย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติต่ อ
พฤติก รรมการทํา งานเชิง รุ ก (PWB) โดยผ่ านเจตคติต่ อ การทํา งานเชิง รุ ก (ATTI) โดยมีค่ า
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .281
5. แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ (ACHI) มีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน (PERF) โดยผ่านเจตคติต่อการทํางานเชิง รุก (ATTI) และ พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
(PWB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .146
6. การสนั บสนุ น ของผู้บ ัง คับ บัญ ชา (SUP) มีอิท ธิพลทางอ้อ มข้า มระดับ อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิตติ ่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) โดยผ่านแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .389
7. แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) มีอทิ ธิพลทางอ้อมข้ามระดับ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ่อผลการปฏิบตั งิ าน (PERFB) โดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB)
โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .287
8. การสนั บสนุ น ของผู้บ ัง คับ บัญ ชา (SUP) มีอิท ธิพลทางอ้อ มข้า มระดับ อย่ างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติต่ อ ผลการปฏิบ ัติง าน (PERFB) โดยผ่ า นแบบอย่ างการทํ า งานเชิง รุ ก จาก
ผู้บ ังคับบัญ ชา (MOD) และพฤติกรรมการทํางานเชิงรุ ก (PWBB) โดยมีค่า สัม ประสิท ธิอิท ธิพ ล
มาตรฐานเท่ากับ .286

ตาราง 18 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ตัวแปรผล
ตัวแปรเชิ งสาเหตุ
ATTI
PB
VALU
ACHI
SUP
MOD

PERF
DE
IE
0.208***
0.168***
0.098***
0.514*** 0.146***
-

TE
0.208***
0.168***
0.098***
0.660***
-

DE
-

PWB
IE
TE
0.281*** 0.281***
-

DE
-

PERFB
IE
TE
0.286*** 0.286***
0.287*** 0.287***

DE
-

PWBB
IE
TE
0.389*** 0.389***
-

หมายเหตุ *** p < .001
จากตาราง 18 ซึงแสดงสรุปผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกของข้าราชการทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน พบว่า ตัวแปรทีมีอทิ ธิพลทางอ้อมสูงสูดต่อตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน (PERF) คือตัวแปรเจตคติ
ต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) รองลงมา คือ ตัวแปรบุคลิกภาพเชิงรุก (PB) และตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ (ACHI) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.208, 0.168
และ 0.146 ตามลําดับ นอกจากนี ยัง พบว่าแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา (MOD) มีอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับสูง สุดต่อตัวแปรผลการ
ปฏิบตั งิ าน (PERFB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.287 รองลงมาคือการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา (SUP) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ
0.286
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บทที 5
สรุปผล อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือง ป ัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีส่งผลต่อ
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือนสามัญทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน มีวตั ถุ ประสงค์เพือ
ศึกษาตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล และ ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุก และตัวแปรผลการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการพลเรือนทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน
สาระสําคัญทีนําเสนอไว้ในบทนี ได้แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ ดังนี หัวข้อแรกคือ กระบวนการวิจยั
โดยสรุป ประกอบด้วยความมุ่งหมายของการวิจยั สมมุตฐิ าน การวิจยั ขอบเขตการวิจยั ตัวแปรที
ศึกษา เครืองมือวัดการวิจยั และการวิเคราะห์ขอ้ มูล หัวข้อทีสองคือ การสรุปผลการวิจยั หัวข้อทีสาม
คือ การอภิปรายผลการวิจยั และหัวข้อทีสีเป็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี

กระบวนการวิ จยั โดยสรุป
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และ
ผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการพลเรือนทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน ใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู้ทางป ัญญาสังคม
ร่วมกับแบบจําลองพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามแนวคิดของแครนท์ (Crant. 2000)
สมมุติฐานในการวิ จยั
1. คะแนนของตัวแปร การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ทีข้าราชการ เป็นผู้ให้ขอ้ มูล มีความสอดคล้องกัน
และมีคุณภาพการวัดเหมาะทีจะนํามาสร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้
2. พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้รบั อิท ธิพลทางตรงจาก เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
บุคลิกภาพเชิงรุก และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
3. พฤติกรรมการทํางานเชิงรุ กได้ร บั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากการสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
4. ผลการปฏิบตั งิ านได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
5. ผลการปฏิบตั งิ านได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก บุคลิกภาพเชิงรุก
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
6. ผลการปฏิบตั งิ านได้รบั อิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับจากแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
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ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจยั ครังนีเป็ นข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน
ในหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10 หน่วยงาน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ใช้วธิ สี ุ่มแบบหลายขันตอน (Multi-stage Sampling)
ประกอบด้วยข้าราชการ จํานวน 534 คน จากจํานวน 107 กลุ่มงาน
ตัวแปรทีใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาครังนีประกอบด้วย
1. ตัวแปรคันกลาง ได้แก่ พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
2. ตัวแปรเชิงสาเหตุ
2.1 ตัวแปรด้านลักษณะส่วนบุคคล
2.1.1 บุคลิกภาพเชิงรุก
2.1.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
2.1.3 เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
2.2 ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
2.2.1 แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา
2.2.2 การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
2.2.3 ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
3. ตัวแปรเชิงผล ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ าน
เครืองมือในการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ใ นการวิจยั ครังนีเป็ น แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 4 ตอน
ทีใช้วดั ตัวแปรในการวิจยั จํานวน 8 ตัว ซึงได้รบั การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือด้วยการหาค่า
ความเทียงตรงเชิงเนือหาจากผูเ้ ชียวชาญ วิเคราะห์รายข้อเพือวิเคราะห์ค่าความเทียงตรงของเครืองมือวัด
ด้วยวิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิทธิความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝง (Construct reliability) และตรวจสอบความเทียงตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของเครืองมือวัดทุกตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ซึงค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงในการวิจยั ของแบบสอบถามมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.67 ถึง 0.93
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครังนีจะทําการวิเคราะห์เพือตอบคําถามการวิจยั มีรายละเอียดดังนี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน ใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ การหาความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดของตัวแปร แบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา การสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน
โดยตรวจสอบว่าตัวแปรดัง กล่าวอยู่ใ นระดับการวิเคราะห์ใดเพือให้สามารถนําคะแนนไปวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับได้อย่างเหมาะสม เนืองจากตัวแปรทีมีจุดกําเนิดอยู่ใน
ระดับบุคคล แต่มกี ารสร้างคะแนนเพือใช้เป็นตัวแปรในระดับกลุ่มหรือหน่วยงาน ในการทดสอบระดับ
การวิเคราะห์ของตัวแปรต้องใช้การตรวจค่าสถิตทิ เกี
ี ยวข้องกับเทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ ได้แก่
ค่า rwg Index (Within-group agreement) และค่าสหสัมพัน ธ์ภายในชันของตัวแปร (Intraclass
Correlation: ICC) โดยที ค่า rwg เป็ นการประเมินว่าคะแนนของสมาชิกภายในหน่ วยงานมีความ
ใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันหรือไม่เมือเทียบกับความสอดคล้องทีเกิดขึนโดยบังเอิญ ทังนีค่า rwg มีค่า
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึงถ้าค่ายิงเข้าใกล้ 1 แสดงว่าคะแนนภายในกลุ่มสอดคล้องกันสูง โดยบลีส
(Bliese. 2009) ระบุว่าหากค่า rwg มีค่า 0.70 ขึนไป แสดงว่าคะแนนมีความสอดคล้องกันมากเพียงพอ
ทีจะนํามาสร้างเป็นคะแนนของกลุ่มได้ แต่เนืองจากค่า rwg ใช้สําหรับคะแนนทีวัดด้วยข้อคําถามเพียง
ข้อเดียว จึงไม่เหมาะสมกับข้อมูลของการวิจยั ทีคะแนนของแต่ละตัวแปรได้มาจากการวัดด้วยข้อคําถาม
หลายข้อ ดังนันในการวิจยั ครังนีจึงเลือกใช้ค่า rwgj ซึงเป็นค่าสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์คะแนนทีได้มา
จากการวัดด้วยข้อคําถามหลายข้อ (Bliese. 2000) ในส่วนของค่าสหสัมพันธ์ภายในชันของตัวแปร
(Intraclass Correlation: ICC) จะเป็ นการวิเคราะห์ความสอดคล้องคะแนนภายในกลุ่มซึงประกอบด้วย
การวิเคราะห์ค่า ICC1 และ ICC2 ซึงค่า ICC1 เป็นการประมาณค่าความเชือมันจากอัตราส่วนความ
แปรปรวนระหว่างบุคคลต่อความแปรปรวนของกลุ่มโดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากขนาดของกลุ่ม ซึงจะ
วิเคราะห์ค่กู บั ค่า ICC2 ซึงใช้ในการประเมินความเชือมันของค่าเฉลียรายกลุ่ม (Group Means)
ภายในกลุ่มตัวอย่าง (Castro. 2002) เพือพิจารณาว่าข้อมูลทีข้าราชการให้มาเป็นรายบุคคลนันมี
ความสัมพันธ์กนั มากพอทีจะนําคะแนนมารวมกันและยกระดับขึนเป็นคะแนนตัวแปรระดับกลุ่มได้
หรือไม่ ซึงจากทีได้กล่าวไปแล้วว่าค่า ICC2 นันใช้ในการพิจารณาถึงความเชือมัน (Reliability) ของ
คะแนน ดังนันเกณฑ์ทใช้
ี ในการพิจารณาค่า ICC2 จึงเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับเกณฑ์ทใช้
ี ในการ
พิจารณาค่าความเชือมันอืน ๆ โดยทีหากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 แสดงว่าคะแนนเฉลียของกลุ่ม
ทีสร้างจากบุคคลสามารถเชือถือได้หรือสามารถยอมรับได้ และถือว่าสามารถนําคะแนนตัวแปรระดับ
บุคคลนันมาสร้างเป็นคะแนนตัวแปรระดับกลุ่มได้ จากนันใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
(Multilevel confirmatory factor analysis; MCFA) ในตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบ เพือ
ตรวจสอบตัวบ่งชีทีเหมาะสมต่อการสร้างคะแนนตัวแปรในระดับกลุ่ม และการกําหนดโครงสร้าง
องค์ประกอบของตัวแปรระดับกลุ่ม
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3. การวิเคราะห์เพือทดสอบแบบจําลองตามสมมติฐานการวิจยั โดยใช้เทคนิควิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ (Multilevel structural equation modeling: MSEM) โดยใช้
โปรแกรม Mplus ทีสามารถทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองระดับได้พร้อมกัน โดย
ภายหลังจากแบบจําลองในระดับบุคคลมีความกลมกลืนกับข้อมูลแล้ว จึงทําการวิเคราะห์เพือทดสอบ
ความกลมกลืนของแบบจําลองพหุระดับเต็มรูปต่อไป

สรุปผลการวิ จยั
สําหรับการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ครังนีตังไว้ทงหมดจํ
ั
านวน 6 ข้อ จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั จํานวน 2 ข้อ และเป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน
4 ข้อ โดยมีรายละเอียดสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตาราง 19
ตาราง 19 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
สมมติ ฐานในการวิ จยั

ผลการทดสอบสมมุติฐาน

1. คะแนนของตัวแปร การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP)
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) และ
บางส่วน
SUP MOD เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน (VALU) ทีข้าราชการ
(ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา) เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีความสอดคล้องกัน และมี VALU ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
คุณภาพการวัดเหมาะทีจะนํามาสร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้
2. พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) ได้รบั อิทธิพลทางตรง
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
จาก เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) บุคลิกภาพเชิงรุก
บางส่วน
(PB) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI)
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
ATTI  PWB
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
PB  PWB
ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
ACHI  PWB
3. พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) ได้รบั อิทธิพลทางตรง
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
ข้ามระดับจากการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP)
บางส่วน
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) และ
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน (VALU)
ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
SUP  PWB
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
MOD  PWB
เป็ นไปตามสมมุตฐิ านบางส่วน
VALUE  PWB
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ตาราง 19 (ต่อ)
สมมติ ฐานในการวิ จยั
4. ผลการปฏิบตั งิ าน (PERF) ได้รบั อิทธิพลทางตรงจาก
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB)
PWB  PERF
5. ผลการปฏิบตั งิ าน (PERF) ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากเจตคติ
ต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) บุคลิกภาพเชิงรุก (PB) และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI) โดยผ่านพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุก (PWB)
ATTI  PWB  PERF
PB  PWB  PERF
ACHI  PWB  PERF
6. ผลการปฏิบตั งิ าน (PERF) ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับ
จาก การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP) แบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) และค่านิยมมุง่
ผลสัมฤทธิของงาน (VALUE) โดยผ่านพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุก
SUP  PWB  PERF
MOD  PWB  PERF
VALUE  PWB  PERF

ผลการทดสอบสมมุติฐาน
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน

เป็นไปตามสมมุตฐิ าน

เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
บางส่วน

เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
เป็นไปตามสมมุตฐิ าน
บางส่วน

ทังนีผูว้ จิ ยั จะนําเสนอการสรุปผลการวิจยั ไปตามแต่ละประเด็นดังต่อไปนี
1. ข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนีเป็นข้าราชการผูป้ ฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผนจํานวน
ทังหมด 534 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
41.9 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.1 ข้าราชการเหล่านีมีประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่ งป ัจจุบนั
โดยเฉลีย 7.6 ปี โดยส่วนใหญ่มตี าํ แหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.2
รองลงมามีตาํ แหน่งอืน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และข้าราชการโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับชํานาญการร้อยละ
55.1 รองลงมาอยูใ่ นระดับชํานาญการพิเศษร้อยละ 42.9
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สําหรับกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่ม 107 กลุ่มงาน ซึงในจํานวน 107 กลุ่มงานนี มีสมาชิก
ตังแต่ 4 - 6 คน ส่วนใหญ่มจี าํ นวนสมาชิกในกลุ่ม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมามีจํานวนสมาชิก
ในกลุ่ม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 และมีจาํ นวนสมาชิกภายในกลุ่มโดยเฉลีย 5.0 คน
2. ผลการวิ เคราะห์สถิ ติเชิ งบรรยายของตัวแปรสังเกตุในงานวิ จยั
จากผลการตรวจสอบภาพรวมของค่าสถิตพิ นฐานพบว่
ื
าตัวแปรสังเกตระดับบุคคลมี
ค่าเฉลียอยู่ในช่วง ในช่วง 4.03 – 4.99 โดย ตัวแปรระดับบุคคลทีมีค่าสูงทีสุดคือ เจตคติต่อการ
ทํางานเชิงรุกด้านความรู้เชิงประเมินค่า (ATTI1) ส่วนตัวแปรสัง เกตระดับบุคคลทีมีค่าตําทีสุดคือ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ACHI1) ในส่วนค่าสถิตพิ นฐานของตั
ื
วแปรสังเกตระดับกลุ่มนัน จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มมีค่าเฉลียอยู่ในช่วง ในช่วง 4.15 – 4.62 โดยตัวแปร
สังเกตระดับกลุ่มงานทีมีค่าสูงทีสุด คือผลการปฎิบตั งิ าน (PERFB) ส่วนตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มงาน
ทีมีค่าตําทีสุดคือ พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกด้านการมีนวัตกรรม (PWB1B) นอกจากนันผู้วจิ ยั ได้ทํา
การตรวจสอบข้อมูลภาพรวมของสถิตขิ นพื
ั นฐานทีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตใน
งานวิจยั ซึงผูว้ จิ ยั พบว่าข้อมูลของตัวแปรสังเกตในงานวิจยั ไม่มขี อ้ มูลใดทีมีค่าผิดปกติ (Outliers) ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลมีจาํ นวนรวมทังหมด 45 ค่า ซึงแสดง
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตุในการวิจยั ซึงข้าราชการเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่าค่าสหสัมพันธ์
เพียร์สนั ระหว่างตัวแปรสังเกตทัง 45 ค่า มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01 ทังนีปรากฏว่าตัวแปรเชิงเหตุ
และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีมีความสัมพันธ์กนั สูงสุด คือ เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
ด้านความรูเ้ ชิงประเมินค่า (ATTI1) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.517 ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
รองลงมา ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก (PWB1) และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ (ACHI1) โดยมีค่าสหสัมพัน ธ์
เท่ากับ 0.513 และ 0.503 ตามลําดับ ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ในส่วนของตัวแปรสังเกตในระดับ
กลุ่มงาน มีจาํ นวนรวมทังหมด 15 ค่า ซึงแสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตุระดับกลุ่มงาน
ในการวิจยั ซึงข้าราชการเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล พบว่าค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่างตัวแปรสังเกตทัง 15 ค่า มี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .01 ทังนีปรากฏว่าตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกที
มีความสัมพันธ์กนั สูงสุด คือ ผลการปฏิบตั งิ าน (PERF1B) โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.631 ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 รองลงมา ได้แก่ แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD1) โดยมี
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.400 ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
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3. ผลการวิ เคราะห์เพือตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรระดับกลุ่มงาน
3.1 ผลการตรวจสอบระดับการวิ เคราะห์ของตัวแปรระดับกลุ่มงานที ข้ าราชการ
เป็ นผู้ประเมิ น
สําหรับผลการตรวจสอบความสอดคล้องคะแนนภายในกลุ่มของตัวแปรระดับ
กลุ่มซึงใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแปรระดับกลุ่ม (Agreement) โดยพิจารณาจากค่า rwgj
(Within group agreement) พบว่าการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานทีข้าราชการเป็นผูป้ ระเมินหรือเป็นคะแนนการรับรู้
ภายในกลุ่มนันมีความสอดคล้องกันเพียงพอทีจะสร้างเป็นตัวแปรกลุ่มได้ทงสามตั
ั
วแปรไม่ว่าข้อมูล
นันจะมีโอกาสในการประเมินตัวแปรในทุกระดับคะแนนเป็นไปอย่างสมําเสมอหรือจะเป็นข้อมูลที
โอกาสเกิดความลําเอียงในการประเมินตัวแปรก็ตาม ตัวแปรระดับกลุ่มเหล่านันก็ยงั คงมีความสอดคล้อง
ของคะแนนภายในกลุ่มมากเพียงพอทีจะสร้างเป็นตัวแปรกลุ่มและนําไปใช้ในการวิเคราะห์พหุระดับ
ต่อไปได้โดยทีทังสามตัวแปรมีค่า rwgj เป็นไปตามเกณฑ์ทงหมด
ั
(เกณฑ์ทใช้
ี ในการพิจารณาคือ ควร
มีค่ามากกว่า 0.70 (Bliese. 2009) โดยมีค่า rwgj ของตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา
แบบอย่างการทํางานเชิง รุกจากผู้บงั คับบัญชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานเท่ากับ 0.875,
0.827 และ 0.819 ตามลําดับ
ส่วนผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่า งกลุ่ม ของตัว แปรซึงเป็ น การ
ตรวจสอบว่าตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา
และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ทีข้าราชการเป็นผู้ประเมิน นัน มีความแปรปรวนหรือมีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มเกิดขึนหรือไม่ โดยใช้การตรวจสอบจากค่า ICC (Intraclass correlation
coefficient) ทีประกอบด้วยค่า ICC1 และ ICC2 นัน สามารถสรุปได้ว่าการสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา นันมีความเหมาะสมทีจะยกระดับการ
วิเคราะห์เป็ นระดับกลุ่มทีมีลกั ษณะของกลุ่มประเภท Shared properties และสามารถนํ าไป
วิเคราะห์แบบพหุระดับต่อไปได้ เพราะมีค่า ICC1 ของตัวแปรระดับกลุ่มทังสามตัวแปรนีทีเป็นไป
ตามเกณฑ์ (เกณฑ์ทใช้
ี ในการพิจารณาคือ ICC1 > 0.05 และ ICC2 > 0.70 (Castro. 2002) คือ ค่า
ICC1 ของการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา มีค่า
เท่ากับ 0.133 และ 0.071 ตามลําดับ ซึงมีค่ามากกว่า 0.05 แต่ค่า ICC2 ของตัวแปรทังสองตัวตํากว่า
เกณฑ์ คือมีค่าเท่ากับ 0.434 และ 0.277 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้ว ค่า ICC2 ขึนอยู่กบั
ขนาดของสมาชิกภายในกลุ่ม จึงจะมีค่ามากขึนตามจํานวนสมาชิกในกลุ่ม (Klein; & Kozlowski.
2000) ซึงในการวิจยั ครังนีมีค่าเฉลียของจํานวนสมาชิกภายในกลุ่มเท่ากับ 5.0 ดังนันจึงมีความ
เป็นไปได้ทจะส่
ี งผลให้ค่า ICC2 ตํากว่าเกณฑ์ และการทีค่า ICC2 เป็นค่าความเชือมันของการสร้าง
คะแนนตัวแปรกลุ่มทีสะท้อนถึงคะแนนภายในกลุ่มส่วนหนึงด้วย ซึงก็สอดคล้องกับทีค่า rwgj ได้ช่วย
สนับสนุนแล้วนัน รวมถึงเมือพิจารณาประกอบกับค่า ICC1 ทีบ่งบอกถึงการทีคุณสมบัตใิ นระดับกลุ่ม
สามารถอธิบายความแปรปรวนระหว่างบุคคลได้อย่างน่ าเชือถือ ในส่วนของตัวแปรค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ
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ของงาน นัน แม้จะพบว่ามีค่า rwgj เท่ากับ 0.819 ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ แต่กลับพบว่า ค่า ICC1 และ
ICC2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าเท่ากับ 0.040 และ - 0.241 ตามลําดับ จึงส่งผลให้ตวั แปร ค่านิยม
มุ่งผลสัมฤทธิของงาน ทีเก็บคะแนนมาจากสมาชิกภายในกลุ่ม นันไม่มคี วามสอดคล้องกันเพียงพอที
บ่งบอกถึงการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ดังนัน จึงไม่มคี วามเหมาะสมทีจะเป็นตัวแปรระดับ
กลุ่มทีจะสะท้อนถึงการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มได้ จึงไม่สามารถนําไปวิเคราะห์แบบพหุระดับ
ได้
ทังนีในการทีจะระบุว่าตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา แบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชามีความเหมาะสมทีจะเป็นตัวแปรระดับกลุ่มงานทีสะท้อนถึงการรับรู้
ร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มได้ และสามารถนําไปวิเคราะห์แบบพหุระดับได้ต่อไปนัน ต้องตรวจสอบ
คุณภาพการวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA) ร่วมด้วย
3.2 ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับตัวแปรระดับกลุ่มงานที
ข้าราชการ เป็ นผู้ประเมิ น
ผลการวิ เคราะห์องค์ ประกอบเชิ งยื นยันพหุร ะดับ การสนั บสนุ นของ
ผู้บงั คับบัญชา
จากผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา ซึงพบว่าทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่มมีองค์ประกอบทีเหมือนกัน
ซึงบลีส (Bliese. 2000) กล่าวว่าโครงสร้างและความหมายทีเหมือนกันนีเกิดขึนจากสมาชิกกลุ่มทีมี
ความคล้ายคลึงกัน โดยทีทังสองระดับประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ (ข้อ 2 และ 7 - 10) ทังนี
แบบจําลองดังกล่าวมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทีค่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่เป็นไป
ตามเกณฑ์การพิจารณาทีกําหนดไว้ (CFI=0.98, TLI=0.96, RMSEA=0.07) ยกเว้นค่าสถิตไิ คสแควร์
(χ2 = 36.88, df=8, p = 0.000) ตัวแปรสังเกตในระดับบุคคลมีค่านําหนัก ตังแต่ 0.704 – 0.835 โดยค่า
นําหนักทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี 0.001 เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม ทีพบว่าตัวแปร
สังเกตของตัวแปรแฝงนันมีค่านําหนักตังแต่ 0.947 – 0.997 โดยค่านําหนักทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .001 ซึงถือว่าเป็นค่านําหนักทีเหมาะสมเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Bowen; & Guo. 2011)
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ แบบอย่างการทํางานเชิ งรุก
จากผู้บงั คับบัญชา
จากผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
แบบอย่ า งการทํา งานเชิง รุ ก จากผู้บ ัง คับ บัญ ชา ซึงพบว่า ทังในระดับ บุ ค คลและระดับ กลุ่ ม มี
องค์ประกอบทีเหมือนกัน ซึงบลีส (Bliese. 2000) กล่าวว่าโครงสร้างและความหมายทีเหมือนกันนี
เกิดขึนจากสมาชิกกลุ่มทีมีความคล้ายคลึงกันโดยทีทังสองระดับประกอบด้วยข้อคําถาม จํานวน 4 ข้อ
(ข้อ 2, 4, 7 และ 8) ทังนีแบบจําลองดังกล่าวมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทีค่าดัชนีความ
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กลมกลืนส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาทีกําหนดไว้ (CFI=0.99, TLI=0.98, RMSEA=0.06)
ยกเว้นค่าสถิตไิ คสแควร์ (χ2 = 12.370, df = 4, p = 0.015) ซึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยทีตัวแปรสังเกต
ในระดับบุคคลมีค่านําหนัก ตังแต่ 0.828 – 0.898 โดยค่านําหนักทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.001
เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม ทีพบว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงนันมีค่านําหนักตังแต่
0.961 – 0.994 โดยค่านําหนักทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.001 ซึงถือว่าเป็นค่านําหนักที
เหมาะสมเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Bowen; & Guo. 2011)
โดยสรุปแล้ว จากผลการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรพหุระดับการสนับสนุ น
ของผูบ้ งั คับบัญชา และแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา ทีข้าราชการเป็นผู้ให้ขอ้ มูล
พบว่า ผูว้ จิ ยั สามารถสร้างแบบจําลองการวัดทีเหมาะสมต่อการสร้างตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง
ของการวิเคราะห์ทงในระดั
ั
บบุคคลและระดับกลุ่ม และทังสองตัวแปรล้วนมีความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่มหรือมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีเพียงพอ ต่อการยกระดับข้อมูลขึนไปเป็ นคะแนนตัวแปร
สังเกตของตัวแปรแฝงสําหรับใช้ในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีเป็น
แบบจําลองสมมติฐานหลักของการวิจยั ครังนีต่อไปได้
4. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุพหุระดับของ
พฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุกทีมีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิ งาน
4.1 ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล
การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทีเป็นข้าราชการ เพือตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรตามแบบจําลองสมมติฐานทีได้
สร้างขึน ภายหลังจากการปรับแบบจําลองสมมติฐานทีในเบืองต้นยังไม่กลมกลืนกับข้อมูล พบว่า
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีผ่านการ
ปรับแบบจําลองแล้วมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี (χ2=133.737, df=25, p=.000,
CFI = .958, TLI = .925, RMSEA = .069) โดยในการปรับแบบจําลองนัน ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการปรับ
แบบจําลองโดยพิจารณาจากทังเหตุผลทางสถิตแิ ละเหตุผ ลทางทฤษฎี ซึงมีรายละเอียดการปรับ
แบบจําลองโดยได้มกี ารตัดเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ(ACHI) ทีส่งผลทางตรง
ต่อตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) และได้มกี ารเพิมเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ (ACHI) ทีส่งผลทางตรงต่อตัวแปรผลการปฏิบตั ิงาน (PERF) และเพิมเส้นความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI) ทีส่งผลทางตรงต่อตัวแปรเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI)
4.2 ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปร
เชิ งเหตุและผลของพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
จากการตรวจสอบคุณสมบัตติ ่างๆ ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึง
ค่ า สัม ประสิท ธิอิท ธิพ ลของแบบจํา ลองโครงสร้า งความสัม พัน ธ์พ หุ ร ะดับ ในระดับ บุ ค คลของ
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ข้าราชการด้วยวิธกี ารต่างๆ ดังทีได้กล่าวมา ผูว้ จิ ยั พบว่าแบบจําลองทีสร้างขึนและปรับให้กลมกลืน
กับข้อมูลแล้วนันเหมาะสมทีจะนํามาทดสอบแบบพหุระดับต่อไปได้ ดังนันในลําดับต่อไปจึงทําการ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกซึงเป็นการทดสอบพหุระดับ คือประกอบด้วยการวิเคราะห์ทงในระดั
ั
บบุคคลและระดับ
กลุ่มพร้อมกัน ภายหลังจากการปรับแบบจําลองสมมติฐ านทีในเบืองต้น ยังไม่กลมกลืน กับข้อมูล
พบว่าแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิงเหตุและพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ทีส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านทีผ่านการปรับแบบจําลองแล้วมีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์
เป็นอย่างดี (χ2=143.266, df=34, p=.000, CFI = .959, TLI = .927, RMSEA = .068) โดยได้มกี าร
ปรับแบบจําลองในระดับกลุ่มงานดังนี พิจารณาตัดเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา (SUP) ทีส่งผลทางตรงต่อตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) และได้เพิมเส้น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP) ทีส่งผลทางตรงต่อตัวแปรแบบอย่าง
การทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา (MOD) เนืองจากการทีข้าราชการซึงได้ร บั การสนับสนุ นจาก
ผู้บงั คับบัญชาของตนในด้านต่างๆ ทีเอือประโยชน์ต่อการทํางานทังในด้านอารมณ์ ด้านข่าวสาร
และด้านวัส ดุอุปกรณ์ ย่อ มส่ง ผลให้ข้าราชการผู้นันเกิดความประทับใจและชืนชมรวมทังยึดถือ
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนเป็นแบบอย่างในการทําพฤติกรรม หรือการทํางานได้ทงนี
ั พบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทีเกิดขึนทีระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และความสัมพันธ์ขา้ มระดับ มีรายละเอียดดังนี
4.2.1 อิทธิพลของตัวแปรระดับบุคคล ผลการศึกษาพบว่า
1) เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตจิ ากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.702
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI) สามารถอธิบายความแปรปรวนของค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน (ACHI)
ได้รอ้ ยละ 49
2) พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) ได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตจิ ากเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) บุคลิกภาพเชิงรุก (PB) และค่านิยมมุ่ง
ผลสัมฤทธิของงาน (VALU) โดยตัวแปรทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) เรียง
ตามลําดับ คือ บุคลิกภาพเชิงรุก (PB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.532 เจตคติต่อ
การทํางานเชิงรุก (ATTI) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.400 และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ
ของงาน (VALU) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.189 ซึงตัวแปรทังสามดังกล่าว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) ได้รอ้ ยละ 59
3) ผลการปฏิบตั ิงาน (PERF) ได้ร บั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตจิ าก พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ (ACHI) โดยตัวแปรทีมีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) เรียงตามลําดับ คือ พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.520 และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ(ACHI) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.514 ซึงตัวแปรทังสองดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของผล
การปฏิบตั งิ าน (PERF) ได้รอ้ ยละ 84
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4.2.2 อิทธิพลของตัวแปรทีเกิดขึนระดับกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า
1) พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) ได้ร บั อิทธิพลโดยตรงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จากแบบอย่างการทํางานจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.390 โดยที แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา (MOD) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) ได้ร้อยละ 15 ซึงถือเป็นอิทธิพล
ข้ามระดับ
2) ผลการปฏิบตั งิ าน (PERFB) ได้รบั อิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตจิ ากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.735 โดยที
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุก (PWBB) ได้รอ้ ยละ 54
3) แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา (MOD) ได้รบั อิทธิพล
โดยตรงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา (SUP) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.978 โดยที การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP) สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) ได้รอ้ ยละ 96
4.3 ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม และอิ ทธิ พลโดยรวมของ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิ งเหตุและผลของพฤติ กรรมการ
ทํางานเชิ งรุก
เมือวิเคราะห์ผลเพือตรวจสอบ อิทธิพลทางตรง (Direct effect; DE) อิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect effects; IE) และอิทธิพลโดยรวม (Total effect; TE) ของตัวแปรเชิงเหตุและผล
ของพฤติกรรมการทํางานเชิง รุกในแต่ละเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแล้ว ผลการศึกษา
พบว่า
4.3.1 เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) มีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตติ ่อผลการปฏิบตั งิ าน (PERF) โดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .208
4.3.2 บุคลิกภาพเชิงรุก (PB) มีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ่อผล
การปฏิบตั งิ าน (PERF) โดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .168
4.3.3 ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน (VALU) มีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตติ ่อผลการปฏิบตั งิ าน (PERF) โดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .098
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4.3.4 แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ (ACHI) มีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตติ ่อ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWB) โดยผ่านเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) โดยมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .281
4.3.5 แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ (ACHI) มีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ่อผล
การปฏิบตั งิ าน (PERF) โดยผ่านเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) และ พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
(PWB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .146
4.3.6 การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP) มีอทิ ธิพลทางอ้อมข้ามระดับอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตติ ่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) โดยผ่านแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .389
4.3.7 แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา (MOD) มีอิทธิพลทางอ้อม
ข้ามระดับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ ่อผลการปฏิบตั งิ าน (PERFB) โดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
(PWBB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .287
4.3.8 การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP) มีอทิ ธิพลทางอ้อมข้ามระดับอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตติ ่อผลการปฏิบตั งิ าน (PERFB) โดยผ่านแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา
(MOD) และพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (PWBB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .286
4.3.9 ตัวแปรทีมีอทิ ธิพลทางอ้อมสูงสูดต่อตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน (PERF) คือ
ตัวแปรเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก (ATTI) รองลงมา คือ ตัวแปรบุคลิกภาพเชิงรุก (PB) และตัวแปรแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิ (ACHI) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.208, 0.168 และ 0.146 ตามลําดับ นอกจากนียัง
พบว่าแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา (MOD) มีอทิ ธิพลทางอ้อมข้ามระดับสูงสุดต่อ
ตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน (PERFB) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.287 รองลงมาคือการสนับสนุน
ของผูบ้ งั คับบัญชา (SUP) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.286

การอภิ ปรายผลการวิ จยั
ในการอภิ ปรายผลการวิ จยั ผู้วิจยั ได้แบ่งการอภิ ปรายผลตามข้อค้นพบที สําคัญจาก
การวิ จยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
การอภิ ปรายผลการวิ เคราะห์เพือตรวจสอบคุณภาพการวัดของตัวแปรระดับกลุ่มงาน
จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแปรระดับกลุ่มและความแปรปรวนระหว่าง
กลุ่มของตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา ตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา
และตัวแปรค่านิยมมุ่ง ผลสัมฤทธิของงาน ทีข้าราชการเป็นผู้ให้ข้อมูลเพือพิจารณาว่าจะสามารถ
ยกขึนมาวิเคราะห์ในระดับกลุ่มได้หรือไม่นนั ผลการวิจยั พบว่ามี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรการสนับสนุ นของ
ผู้บงั คับบัญชา ตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชาทีข้าราชการเป็นผู้ประเมิน มี
ความสอดคล้องกันเพียงพอทีจะสร้างเป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้ และเมือตรวจสอบความแปรปรวน
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ระหว่างกลุ่มแล้วก็พบว่าตัวแปรทังสองมีความเหมาะสมทีจะยกระดับการวิเคราะห์เป็นระดับกลุ่มทีมี
ลักษณะของกลุ่มประเภท Shared properties และสามารถนําไปวิเคราะห์แบบพหุระดับต่อไปได้
ในการศึกษาครังนีตามกรอบแนวคิดได้กาํ หนดให้ ตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
แบบอย่างการทํางานเชิง รุกจากผู้บงั คับบัญ ชา และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน เป็น ตัวแปรใน
ระดับกลุ่ม ทีเก็บข้อมูลจากข้าราชการทีเป็นสมาชิกภายในกลุ่มให้ประเมิน สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานภายในกลุ่ม ซึงข้อมูลทีได้จากสมาชิกภายในกลุ่มทีมีปฏิสมั พัน ธ์ร่วมกัน ย่อมมีความคิด
ความเชือ เจตคติ ทีเหมือน หรือสอดคล้องกัน หรือทีเรียกว่า Shared properties ก่อนทีจะนําตัว
แปรทังสาม ไปวิเคราะห์เป็นตัวแปรในระดับกลุ่มนัน จึงต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องในการ
ตอบของสมาชิกโดยใช้ดชั นีวดั ความสอดคล้อง (rwgj) และมีการตรวจสอบความแปรปรวนทีเกิดขึน
ระหว่างกลุ่ม ( ICC1 และ ICC2 ) โดยทีค่า rwgj และ ICC 2 ต้องมากกว่า 0.7 และค่า ICC1 ต้องมากกว่า
.05 จากการตรวจสอบพบว่า ตัวแปรทีสามารถนําไปวิเคราะห์เป็นตัวแปรระดับกลุ่มได้นัน มีเพียง 2
ตัวแปร คือ การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา (rwgj = 0.875, ICC1 = 0.133 และ ICC2 = 0.434)
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา(rwgj = 0.827, ICC1 = 0.071 และ ICC2 = 0.277)
ดังนันตัวแปร การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา จึง
เป็นตัวแปรกลุ่ม แบบ Shared properties การเกิดคุณลักษณะทีเรียกว่า Shared properties ของตัว
แปรขึนได้นัน สอดคล้องกับแนวคิดของเมสัน (Mason. 2006) ทีกล่าวว่าการทีสมาชิกทีอยู่ภายใน
กลุ่มเดียวกันจะมีคุณสมบัตทิ เหมื
ี อนกันหรือคล้ายกันได้นัน สาเหตุหนึงเกิดจากการที คนเหล่านันมี
ประสบการณ์ ร่วมกัน (Shared experiences model) คือได้ร บั สิงเร้าต่างๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ น
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมต่างๆ ทําให้คนเหล่านันเกิดความคิด ความรูส้ กึ ความเชือ เจตคติ หรือ
มีคุณลักษณะต่างๆ ทีคล้ายคลึงกันไปด้วย ซึงในกรณีของตัวแปรทัง 2 ตัวนีก็เช่นเดียวกัน เพราะ
ข้าราชการทีปฏิบตั งิ านอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันนัน มีผู้บงั คับบัญชาคนเดียวกัน ทําให้คนกลุ่มนีมี
ประสบการณ์หรือการรับรูเ้ กียวกับการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาของกลุ่มงาน และแบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกของผู้บงั คับบัญชาร่วมกัน จึงส่งผลให้ตวั แปรเหล่านีทีข้าราชการเป็นผู้ประเมินนันมี
ความใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันมากพอทีจะยกระดับการวิเคราะห์ขนไปอธิ
ึ
บายเป็นตัวแปรระดับ
กลุ่มได้ และสามารถนําไปวิเคราะห์ในแบบจําลองพหุระดับได้ต่อไป
ในส่วนของตัวแปรค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน พบว่ามีความสอดคล้องในการตอบของ
สมาชิก (ข้าราชการ) ภายในกลุ่มเนืองจากค่า rwgj > 0.7 ( rwgj = 0.819) แต่พบว่า ค่า ICC1 = 0.040 และ
ICC2 = - 0.241 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึงเป็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างค่า rwgj กับค่า ICC เป็น
เพราะค่า rwgj เป็นค่าทีบ่งบอกว่าสมาชิกในกลุ่มเดียวกันให้คะแนนสอดคล้องกันหรือไม่ โดยอาศัยการ
เปรียบเทียบความแปรปรวนสังเกตได้ภายในกลุ่ม (observed group variance) กับความแปรปรวน
เชิงสุ่มคาดหวัง (expected random variance) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ตรวจสอบความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม ในขณะทีค่า ICC เป็นการตรวจสอบว่าสัดส่วนของความแปรปรวนทีเกิดขึนระหว่าง
กลุ่มเป็นเท่าใดของความแปรปรวนทังหมด (Bliese. 2000) จากผลค่า ICC1 และ ICC2 ทีไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ แสดงให้เห็น ว่า ไม่ มีความแตกต่ างเกิดขึนระหว่างกลุ่ ม จึง ส่ง ผลให้ ต ัวแปรค่ า นิ ย ม
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มุ่งผลสัมฤทธิของงานไม่เหมาะสมในการนําไปวิเคราะห์ในระดับกลุ่มได้ แสดงให้เห็นว่าข้อมูลของ
ตัวแปรทีเก็บมาจริง ขัดแย้งกับกรอบแนวคิดข้างต้น อย่างไรก็ตาม นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล (2559)
ได้กล่าวไว้วา่ เป้ าหมายทีสําคัญสูงสุด ของการวิจยั ก็คอื การหาคําตอบของป ัญหาวิจยั จึงควรยืดตาม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ในการกําหนดว่าเป็ นตัวแปรระดับใด ดังนันในการวิเคราะห์ครังนีจึง ได้
กําหนดตัวแปรค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิให้เป็นตัวแปรระดับบุคคล ทีมีอทิ ธิพลพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ซึงสิงดังกล่าวสามารถเกิดขึนได้ ดังที นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล ได้กล่าวไว้ว่า “สิงทีคิด” (กรอบแนวคิด)
กับ “สิงทีเกิดขึนจริง” (การวิเคราะห์) อาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้ ดังเช่นในบางงานวิจยั ได้กาํ หนดให้
ตัวแปรในกรอบแนวคิด เป็ น ตัวแปรระดับกลุ่ ม แต่ก ารวิเคราะห์จ ริง ตัวแปรนันอาจถูก นํ าไปใช้
วิเคราะห์ทระดั
ี บบุคคล หรือถูกตัดทิงจากการวิเคราะห์เนืองจากไม่มคี วามแตกต่างเกิดขึนระหว่าง
กลุ่มได้ (นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล. 2559) หลังจากทราบว่าตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชาทีข้าราชการเป็นผูป้ ระเมิน มีความเหมาะสมทีจะเป็น
ตัวแปรระดับกลุ่มทีสะท้อนถึงการรับรูร้ ่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่มได้แล้วนัน จึงได้นําตัวแปรการ
สนับสนุ น ของผู้บงั คับบัญ ชา และตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิง รุกจากผู้บงั คับบัญ ชาไปหาค่า
ความเชือมันระดับกลุ่มด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory
Factor Analysis) เพือตรวจสอบว่าตัวแปรระดับกลุ่มดังกล่าวนันมีโครงสร้างทีเหมือนหรือแตกต่าง
จากระดับบุคคลหรือไม่ พบว่าทังสองตัวแปรมีโครงสร้างในระดับบุคคลและระดับกลุ่มไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิเ คราะห์ แ บบจํ า ลองการวัด พหุ ร ะดับ ของตัว แปรการสนั บ สนุ นของ
ผู้บงั คับบัญ ชา และตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิง รุกจากผู้บงั คับบัญ ชา ทีพบว่า มีคุณลักษณะ
ความเป็นกลุ่มทีมาจากการรวมกันของการใช้คะแนนจากสมาชิกรายบุคคลในกลุ่ม ตัวแปรระดับกลุ่ม
ทีสร้างขึนจากความเชือร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม ในการวิเคราะห์พหุระดับมีองค์ประกอบของตัวแปร
ทีพบในการวิเคราะห์ทงในระดั
ั
บกลุ่ม และในระดับบุคคล ไม่แตกต่างกัน โดยทีการสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ทังในระดับบุคคล และระดับกลุ่ม ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ มีขอ้ คําถามจํานวน 5 ข้อ
(ได้แก่ ข้อ 2 และ 7 - 10) ทังนีได้มกี ารตัดข้อคําถามออกไป 2 ข้อ แสดงว่าข้อคําถามทัง 2 ข้อเป็น
ตัวแปรสังเกตุได้ทไม่
ี มคี วามแปรปรวนในระดับบุคคล และไม่มคี วามแปรปรวนทีแตกต่างกันมากพอ
ในระดับกลุ่ม การอธิบายความหมายของตัวแปรการสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชาไม่มคี วามแตกต่าง
กันเมืออธิบายโครงสร้างในระดับบุคคลและในระดับกลุ่ม โดยทีพบว่าแบบวัดฉบับนีมีความเชือมัน
ของตัวแปรแฝง (Construct reliability) ในระดับทีเชือถือได้ เพราะมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปร
แฝงระดับกลุ่มอยูท่ ี 0.98 และในระดับบุคคลอยูท่ ี 0.96 ในส่วนของแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้
บังคับบัญขา ก็เช่นเดียวกัน คือทังในระดับบุคคล และระดับกลุ่ม ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ มีขอ้
คําถามของทัง 2 ระดับ เท่ากัน จํานวน 4 ข้อ (ได้แก่ ข้อ 2, 4, 7 และ 8) ทังนีได้มกี ารตัดข้อคําถาม
ออกไป 2 ข้อ แสดงว่าข้อคําถามทัง 2 ข้อเป็นตัวแปรสังเกตุได้ทไม่
ี มคี วามแปรปรวนในระดับบุคคล
และไม่มคี วามแปรปรวนทีแตกต่างกัน มากพอในระดับกลุ่ม การอธิบายความหมายของตัวแปร
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ไม่มคี วามแตกต่างกันเมืออธิบายโครงสร้างในระดับบุคคล
และในระดับกลุ่ม โดยทีพบว่าแบบวัดฉบับนีมีความเชือมันของตัวแปรแฝง (Construct reliability)
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ในระดับทีเชือถือได้ เพราะมีค่าความเชือมันในการวัดตัวแปรแฝงระดับกลุ่มอยู่ท ี 0.98 และในระดับ
บุคคลอยูท่ ี 0.92
การอภิ ปรายผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัว
แปรเชิ งเหตุและผลของพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก
ภายหลังจากทีผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบแบบจําลองการวัดตัวแปรต่างๆ ในการวิจยั เพือระบุตวั
แปรสังเกตของตัวแปรแฝงทีใช้วเิ คราะห์ และตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรระดับกลุ่มทังสามตัว
ได้แก่ การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา และค่านิยมมุ่ง
ผลสัมฤทธิของงาน เพือยืนยันว่ามีความแปรปรวนระหว่างกลุ่มหรือมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที
เพียงพอต่อการยกระดับข้อมูลขึนไปเป็ นคะแนนตัวแปรสัง เกตของตัวแปรแฝงสําหรับใช้ในการ
วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีเป็นแบบจําลองสมมติฐานหลักของการวิจยั
ครังนี ซึงพบว่า ตัว แปรการสนับสนุ น ของผู้บ ัง คับบัญ ชา และแบบอย่างการทํางานเชิง รุ กจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ทีมีคุณสมบัตเิ พียงพอต่อการยกระดับข้อมูลขึนไปเป็นระดับกลุ่มได้แล้วนัน จึงมีขอ้ มูล
ทีเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุร ะดับตาม
สมมติฐานทีตังไว้ต่อไปได้ ซึงจากการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัว
แปรเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกพบว่าตัวแปรการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา
(SUP) และแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา (MOD) ซึงเป็นตัวแปรในระดับกลุ่มงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกันสูงอย่างมีนยั สําคัญ ซึงสะท้อนให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วตัวแปรทังสอง
อาจเป็นตัวแปร (Construct) เดียวกัน และเมือไปพิจารณาในแบบวัดของตัวแปรทังสองก็พบว่าข้อ
คําถามของแบบวัดแบบอย่างการทํางานเชิง รุกก็เป็ น ไปในลักษณะของการวัดคุณ ลักษณะของ
ผูบ้ งั คับบัญชา เช่น “ผูบ้ งั คับบัญชาใช้ขอ้ มูล และความรูเ้ พือคาดการณ์ถงึ การเปลียนแปลงของป ัจจัย
ทีมีผลต่อการทํางานให้สําเร็จลุล่วง” และ “ผู้บงั คับบัญชามีการปรับเปลียนกระบวนการทํางานหรือ
ป ัจจัยทีส่งผลต่อกระบวนการทํางาน ก่อนทีจะเกิดป ัญหาขึน ” ถือเป็นความคลาดเคลือนเนืองจากการ
วัดซึงประเด็นนีอาจมีส่วนสําคัญทีทําให้ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าตัวแปรทังสองมีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกันสูง
1. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิ งเหตุ
และผลของพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุกทีเป็ นไปตามสมมุติฐาน
ในการศึกษาครังนีได้ใช้ทฤษฎีทางป ัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ
แบนดูรา มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยทีทฤษฎีทางป ัญญาสังคม กล่าวว่าพฤติกรรม
ของบุคคลไม่ได้เกิดขึนและเปลียนแปลงไปเนืองจากตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม หรือตัวแปรส่วน
บุคคลแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากตัวแปรทังสองประเภทร่วมกันในลักษณะทีกําหนดซึงกันและกัน
(Recipprocal Determinism) (สมโภชน์ เอียมสุภาษิต. 2550) โดยทีสิงแวดล้อมจะเป็นตัวกําหนดทางเลือก
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ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล (potential environment) ในขณะทีบุคคลจะเป็นผู้รบั รู้ วิเคราะห์
และประมวลผลเกียวกับสิงแวดล้อมดังกล่าว (experienced environment) ก่อนทีจะตัดสินใจและ
เลือกทีจะแสดงออกมาเช่นไรในสภาพล้อมดังกล่าว โดยข้อค้นพบของการศึกษาในครังนีก็สนับสนุ น
แนวคิดดัง กล่าว โดยกล่าวคือ พฤติกรรมการทํางานเชิง รุกได้ร ับอิท ธิพลทางบวกโดยตรงจาก
บุคลิกภาพเชิง รุก เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก ค่านิยมมุ่ง ผลสัมฤทธิของงาน และได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อม จากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ โดยผ่าน เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก รวมทังได้รบั อิทธิพลทางอ้อม
จากการสนับสนุ นจากผู้บงั คับบัญชา โดยผ่านแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชา โดยมี
รายละเอียด ดังนี
1.1 พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
จาก บุคลิกภาพเชิงรุก โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.532 ผลการวิจยั นีแสดงให้เห็นว่ายิง
ข้าราชการมีบุคลิกภาพเชิงรุกสูง ยิงส่งผลให้ขา้ ราชการเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกสูงขึน เป็นไป
ตามสมมุตฐิ านทีกําหนดไว้ เนืองจากบุคลิกภาพเชิงรุกเป็นส่วนประกอบหนึงของพฤติกรรมองค์การที
มีแนวคิดพืนฐานมาจากทฤษฎีลกั ษณะนิสยั (Traits Theories) ทีเน้นถึงอุปนิสยั ในตัวบุคคล โดยมุ่ง
ทํา นายพฤติก รรมมนุ ษ ย์จ ากลัก ษณะนิ ส ัย ทีแสดงออก ซึงมีแ นวคิด ทีสํา คัญ คือ ความคงที
(Consistency) นันคือแต่ละบุคคลมีลกั ษณะทีโดดเด่นหลายอย่างภายในตัวและจะแสดงคุณลักษณะ
นันออกมาในสถานการณ์ต่างๆ กัน หากเรารู้จกั ลักษณะนิส ยั ของบุคคลใดจะสามารถทํานาย
พฤติกรรมของบุคคลผู้นันจากสถานการณ์ ต่างๆ และความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual
Differences) ได้ กล่าวคือ หากข้าราชการมีลกั ษณะลักษณะนิส ยั ชอบทําให้เกิดการเปลียนแปลง
สภาพแวดล้อม แสวงหาโอกาส และมีความคิดริเริมสร้างสรรค์และทําให้ความคิดนันกลายเป็นจริง
และมีความบากบันจนกว่าจะได้รบั ผลตอบแทนของความพยายามนันๆ เป็นผู้แสวงหาแนวทางของ
ตนเอง ปรับปรุง และพัฒนาตนเองเรียนรู้ท กั ษะทีจําเป็น ต่อการปฏิบตั ิง านต่อไปในอนาคต มอง
เป้ าหมาย มองป ัญหาแล้วทําการแก้ไขจนบรรลุผล ข้าราชการผู้นันก็จะมีพฤติกรรมการแสวงหา
ความรู้ทเกี
ี ยวข้อง แล้วใช้ความรู้นันคาดการณ์ไ ปถึงผลลัพธ์ทต้ี องการ มีการวางแผนเพือป้ องกัน
ป ัญหาหรือให้เกิดผลลัพธ์ทต้ี องการ และลงมื อทําตามแผนนัน รวมทังแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการ
เพิมมูลค่างาน (Job Value) ให้เกิดขึนตลอดเวลา ซึงผลการศึกษาครังนีก็สอดคล้องกับการศึกษา
โมเดลป ัจจัย สาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ของ แครนท์ (Crant. 2000) ทีพบว่า
บุคลิกภาพเชิงรุกมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และยังสอดคล้องกับการศึกษา
เกียวกับบุคลิกเชิงรุกทีผ่านมา ทีพบว่าบุคลิกเชิงรุกส่งผลหรือมีอทิ ธิพลกับผลเชิงรุกในหลายตัวแปร
ด้วยกัน ประกอบไปด้วย พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ได้แก่ การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ และการ
แก้ไขป ัญหาเชิงรุก พาร์คเกอร์ วิลเลียม และ เทอร์เนอร์ (Parker; Williams; & Turner. 2006)
ความสําเร็จในสายอาชีพ (Bell; & Staw, 1989; Seibert; et al. 1999; 2001) และนวัตกรรมใหม่
ภายในองค์การ (Parker. 1998; Seibert; et al. 2001) นอกจากนียังสอดคล้องกับการศึกษาของ
พาร์คเกอร์ วิลเลียม และ เทอร์เนอร์ (Parker; Williams; & Turner. 2006) ทีได้ศกึ ษาพนักงานผลิต
สายไฟในบริษ ัท ในประเทศอัง กฤษ จํานวน 282 คน พบว่า บุ คลิกภาพเชิง รุกมีความสัมพัน ธ์
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ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก โดยมีส มั ประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.26 ทีระดับนัยสําคัญ
.001 ในขณะทีพาค์เกอร์ (Parker. 1998) ได้ทาํ การศึกษาความริเริมทางการจัดการ (Management
Initiative) กับพนักงานในบริษทั ผลิตแก้วแห่งหนึง พบว่า บุคลิกภาพเชิงรุกมีความเกียวข้องกับ
นวัตกรรมในองค์การ (Organization Innovation) และในการศึกษาของไซเบิร์ต และคนอืนๆ (Seibert; et
al. 2001 ) ได้ศกึ ษากับกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพนักงานประจํา จํานวน 180 คน เป็นเวลา 2 ปี พบว่า
บุคลิกภาพเชิงรุก (Proactive Personality) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนวัตกรรมในบุคคล (Individual
Innovation)
1.2 พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้ รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
จาก เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.400 ซึงเป็นไปตามสมมุตฐิ าน
ทีกําหนดไว้ เจตคติเป็นจิตลักษณะประเภทหนึงของบุคคล ซึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของความรู้สกึ พอใจ
ไม่พอใจต่อสิงใดสิงหนึง เป็นความรู้เชิงประเมินค่าของบุคคลเกียวกับสิงนันว่ามีประโยชน์ หรือโทษ
มากน้อยเพียงใด และมีความพร้อมทีจะกระทําต่อสิงนันไปในทางทีสอดคล้องกับความรู้สกึ ชอบหรือไม่
ชอบต่อสิงนัน บุคคลจึงสามารถมีเจตคติต่อสิงต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เจตคติต่อตนเอง เจคติต่อ
บุคคล หรือสถานการณ์ทเกิ
ี ดในชีวติ ประจําวัน โดยทีเจตคติเป็นหนึงในแปดของทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
ซึงเป็นจิตลักษณะทังแปด เป็นแกนกลางของพฤติกรรมทีพึงปรารถนา ผูท้ มีี การพัฒนาทางจิตใจทีเป็น
แกนกลางทีสมบูรณ์จะเป็นข้าราชการทีสามารถกระทําพฤติกรรมทีน่ าปรารถนาอย่างถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะและบทบาททีเปลียนแปลงเจตคติเป็นจิตลักษณะทีมีความเกียวข้องโดยตรงมากทีสุดกับ
พฤติกรรม โดยเจตคติอาจทํานายพฤติกรรมได้แม่นยําตังแต่ร้อยละ 10 ถึง 60 ทังนีขึนอยู่กบั ความ
เหมาะสมของการวัดเจตคติและพฤติกรรมทีศึกษา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2531) ส่วนฟิชบาย และ
ไอน์ เซน (Fisbine; & Ajzen.1975) กล่ าวว่าเจตคติเป็ นสิงทีนักจิตวิทยาสังคมใช้ทําความเข้าใจ
พฤติกรรมมนุ ษย์ ทังนี เนื องจากบุ คคลจะแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตามจะขึนอยู่ก ับความเชือและ
ความรูส้ กึ และความเข้าใจ ซึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทางสังคมทีได้รบั มาแต่วยั เด็ก ซึงงานวิจยั ใน
ครังนี พบว่า การทีข้าราชการมีเจตคติต่อการทํางานเชิงรุก ส่งผลทําให้ขา้ ราชการเป็นผู้มพี ฤติกรรม
การทํางานเชิงรุก ซึงก็สอดคล้องกับงานวิจยั ก่อนหน้าทีระบุวา่ เจตคติส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรม เช่น
ในการศึกษาของศักดิชัย นิรญ
ั ทวี (2532) ทีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแปลกแยกกับพฤติกรรม
การทํางานของครูสงั กัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 405 คน พบว่า ตัวแปรทางจิตทีเป็นองค์ประกอบ
ด้านบวกของความแปลกแยก คือเจตคติต่อการทํางานของครูมคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การทํางานทังในด้านความรู้ ความพอใจ และด้านแนวโน้ มของการทําพฤติกรรมการสอน โดยมีตวั
ทํานายพฤติกรรมการทํางานทีสําคัญ คือ เจตคติต่อสภาพการทํางานและความรู้ส ึกเกียวกับการ
สนับสนุนจากสังคม ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของวิชยั เอียดบัว (2534) ทีศึกษาลักษณะทางจิตสังคม
ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 468 คน พบว่า ครูทมีี เจตคติทดีี (มาก) มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมสูงกว่าครูทมีี เจตคติท ี
ไม่ดี (น้ อย) และการศึกษาของชานนท์ บุร ี (2535) ทีได้เปรียบเทียบป ัญหาและความต้องการในการ
ปฏิบตั งิ านของอาจารย์สารพัดช่าง เขตภาคกลาง จํานวน 322 คน พบว่าอาจารย์ทมีี เจตคติต่ออาชีพครู
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ต่างกัน มีป ัญหาในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน โดยพบว่า อาจารย์ทมีี เจตคติไม่ดีต่ออาชีพครู จะมี
ป ัญหาการปฏิบตั งิ านมากกว่า อาจารย์ทมีี เจตคติทดีี ต่ออาชีพครู ในการศึกษาของอุบล ภัศระ (2535)
ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของครูมธั ยมศึกษา จิตลักษณะทีศึกษามี 2 ด้าน คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
และเจตคติต่องาน พบว่า เจตคติต่องานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานอย่างเชือมัน
ได้ นอกจากนีพาร์คเกอร์ (Parker. 1991) ได้ศกึ ษาเจตคติของพนักงานประชาสงเคราะห์เด็กทีมีต่อการ
ตัดสินใจปฏิบตั งิ าน พบว่าเจตคติมคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน และพนักงานทีมี
คุณลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีเจตคติต่างกัน และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ
ธรรมนารถสกุล (2547) ศึกษาการพัฒนาเครืองชีวัด และป ัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้างสรรค์ของข้าราชการ ระดับ 3 -10 ใน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุข
ศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1,929 คน พบว่า เจตคติทมีี ต่อค่านิยมสามารถจําแนก
บุคคลทีมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์สงู และตําได้ ทังพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์รวม และ
รายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ และ
พฤติกรรมตามค่ านิ ยมซือสัตย์ร ับผิดชอบ นอกจากนี ยัง พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้างสรรค์เป็ นสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์รวม และรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตาม
ค่านิยมกล้ายืนหยัดทําในสิงทีถูกต้อง พฤติกรรมตามค่านิยมซือสัตย์ นิชาภัทร โพธิบาง (2550) ศึกษา
ลักษณะจิตใจและสถานการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมีจริยธรรม 4 ด้าน ได้แก่
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทําในสิงทีถูกต้อง พฤติกรรมตามค่านิยมซือสัตย์และมีความ
รับผิดชอบ พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ และพฤติกรรมการเป็น สมาชิกทีดีของ
องค์การของเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี ระดับ 5-8 จาก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จํานวน 144 คน กระทรวงมหาดไทยจํานวน 68 คน กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 105 คน
และกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 118 คนรวมจํานวนข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี
(เฉพาะส่วนกลางในแต่ละกรม) 435 คน พบว่ากลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีทมีี เจตคติ
ทีดีต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมสูงมีพฤติกรรมตามค่านิยมด้านกล้ายืนหยัดทําในสิงที
ถูกต้อง พฤติกรรมตามค่านิยมซือสัตย์และมีความรับผิดชอบ พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ มากกว่าเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชีทมีี
เจตคติทดีี ต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมตํา และในงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร
(2553) พบว่า เจตคติต่อการทํางานในด้า นความรับผิดชอบในการปฏิบ ัติง านมีความสัม พัน ธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุ น
วิช าการ และในการศึกษาของกมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว (2557) ทีพบว่า เจตคติต่อ
พฤติก รรมจริยธรรมในการเรียนมีอิท ธิพ ลทางบวก อย่างมีนัยสําคัญ (p <. 01) ต่อ เจตคติต่ อ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสติ ระดับปริญญาตรี โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ .89
1.3 พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
จากค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.189 แสดงให้เห็นว่าการที
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ข้าราชการมีค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานสูง ก็จะส่งผลให้ขา้ ราชการผูน้ นมี
ั พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
สูงไปด้วย ซึงเป็นไปตามสมมุตฐิ าน เนืองจากเป็นค่านิยมทีมุ่งเน้นการทํางานทีคํานึงถึงผลลัพธ์เป็น
หลัก เน้นทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนด ให้เกิดผลดีแก่หน่ วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของ
ทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึงการใช้ทรัพยากรของตนเอง ซึงสอดคล้องกับทีอุทยั หิร ญ
ั โต
(2526) กล่าวว่าค่านิยมคือหลักการหรือมาตรฐานทีบุคคลยึดถือเป็นกฎเกณฑ์ของการตัดสินว่าสิงใด
มีค่าสําหรับตัวเขา มาตรฐานนีจะเป็นกรอบชีนําให้บุคคลมีความสนใจ เจตคติ และการประพฤติ
ปฏิบตั ไิ ปในแนวทางทีสอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง ในขณะทีราชบัณฑิตยสถาน (2542) ระบุว่า
ค่านิยมคือสิงทีคนยืดถือเป็นเครืองช่วยตัดสินใจ และกําหนดการกระทําของตน โดยทีสุพตั รา สุภาพ
(2536) นิยามไว้วา่ ค่านิยมคือสิงทีกลุ่มสังคมหนึงๆ เห็นว่าเป็นสิงทีมีค่าควรแก่การกระทํา น่ายกย่อง
หรือเห็นว่าถูกต้อง ค่านิยมเปรียบเสมือนหางเสือทีนําเรือไปในทิศทางทีสังคมต้องการ ซึงในกรณีนี
คือหากข้าราชการผู้ปฏิบตั ิง านด้านนโยบายและแผนมีค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ก็จ ะแสดง
พฤติกรรมทีสอดคล้องกับค่านิยมทีตัวเองมีซงก็
ึ คอื พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และการศึกษาครังนี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรณราย พิทกั ษ์เจริญ (2543) ซึงได้ศกึ ษา ค่านิยมด้านชีวติ และ
สุขภาพ กับพฤติกรรมสุขภาพกายและจิตของผูส้ งู อายุ โดยศึกษาจากข้าราชการชาย ทีมีอายุตงแต่
ั
50 – 60 ปี จํานวน 303 คน ซึงเป็นข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมด้านชีวติ และสุขภาพ ร่วมกับลักษณะมุ่งอนาคตและ
การปรับตัวด้านจิตสังคม สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการปรับตัวด้านการกินได้ 13.4% และ
ทํานายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองได้ 7.5% และในงานวิจยั ของ ปิยวรรณ บุญเพ็ญ (2550)
ซึงได้ศกึ ษาค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานกับพฤติกรรมการทํางานวิจยั ในบุคลากรสายวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 272 คน
พบว่าค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานส่งผลหลักต่อพฤติกรรมการทํางานวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถทํานายได้ 30 % โดยบุคลากรสายวิชาการทีมีค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานสูงมีพฤติกรรม
การทํางานวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพรวมทุกด้านและรายด้านสูงกว่าบุคลากรทีมีค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ
ของงานตํากว่า นอกจากนีในการศึกษาโมเดลป ัจจัย สาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ของ แครนท์ (Crant. 2000) พบว่า บรรทัดฐานขององค์การ (Organizational norm) มีอทิ ธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
1.4 พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
จากแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 0.390 แสดง
ให้วา่ การทีข้าราชการทีมีแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชาสูง ก็จะส่งผลให้ขา้ ราชการผู้นัน
มีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกสูงไปด้วย ซึงเป็นไปตามสมมุตฐิ านทีตังไว้ เนืองจากการเห็นแบบอย่าง
เป็นการเรียนรูจ้ ากการสังเกตชนิดหนึง เกิดจากการสังเกตตัวแบบ (Model) ว่าตัวแบบทําอะไร ทําอย่างไร
มีกฎเกณฑ์อย่างไร เมือสังเกตแล้วก็นํ ามาคิดว่าตนสามารถทําพฤติกรรมนันได้อย่างไร (ธีระพร
อุวรรณโณ. 2537) และเมืออธิบายการมีแบบอย่างในการทํางาน ด้วยทฤษฎีท างป ัญญาสัง คม
(Bandura.1986) ทีอธิบายถึงวิธกี ารและกระบวนการทีบุคคลได้รบั อิทธิพลจากสังคม ทําให้เกิดการ
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ยอมรับลักษณะและกฎเกณฑ์ทางสังคมมาเป็นลักษณะของตน โดยทฤษฎีนีได้ให้ความสําคัญแก่
ลักษณะของสถานการณ์ ว่าจะเป็ นเครืองกระตุ้นให้บุคคลกระทําพฤติกรรมซํา ๆ จนกลายเป็ น
ลักษณะนิสยั ของบุคคลนันไปในทีสุด สิงทีจะกระตุน้ ให้บุคคลกระทําพฤติกรรมต่าง ๆ ได้คอื การหวัง
ความพอใจและการหลบหลีกความทุกข์ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนป ัจจนึก .
2520) นอกจากนีกระบวนการเลียนแบบยังเป็นกระบวนการขัดเกลาสมาชิกในสังคม ให้มพี ฤติกรรม
ตามอย่างบุคคล โดยมีตวั แปรทีสําคัญทีมีผลต่อการเลียนแบบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบกับ
ผู้เลียนแบบ คือ ความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นหลักซึงผู้เลียนแบบจะให้ความสนใจต่อผลตอบแทนที
ตัวแบบได้รบั น้อยมาก และผลตอบแทนทีตัวแบบได้รบั เมือแสดงพฤติกรรมนันๆ ออกไปแล้ว ทีจะ
เป็นเป็นพลังเสริมทีผู้เลียนแบบจะตัดสินใจเลียนแบบ โดยนํารางวัลทีตัวแบบได้รบั มาเป็นเครือง
ตัดสินว่าควรจะเลียนแบบหรือไม่ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541) ในขณะทีนีออน พิณประดิษฐ์ และ
คนอืนๆ (2545) กล่าวว่าการมีตวั แบบเป็นตัวแปรทีมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม โดยก่อให้เกิด 1) การ
สอนพฤติกรรมใหม่ 2) การสอนกฎเกณฑ์หรือหลักการใหม่ โดยการบอกเล่าของตัวแบบหรือจาก
การสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบจดจําและนํามารวมเป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการของตน 3) การสอน
ความคิดหรือพฤติกรรมสร้างสรรค์ การได้เห็นตัวแบบไม่จําเป็นต้องทําให้ผู้สงั เกตมีความคิดหรือ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบราวกับพิมพ์เดียวกันเสมอไป ผูส้ งั เกตอาจได้ความคิดจากการสังเกต
ออกมาเป็นความคิดใหม่หรือพฤติกรรมใหม่กไ็ ด้ 4) การยับยังการกระทํา การได้เห็นผู้อนกระทํ
ื
า
พฤติกรรมใดแล้วนําไปสู่ผลกรรมทางลบ ผูส้ งั เกตก็มแี นวโน้มจะไม่ทําพฤติกรรมเช่นนัน 5) การลด
ความหวันเกรงทีจะกระทํา การได้เห็นผูอ้ นกระทํ
ื
าพฤติกรรมทีถูกห้ามโดยไม่มผี ลทางลบตามมาให้
เห็น มีแนวโน้มให้ผู้สงั เกตทําตามตัวแบบได้ 6) การส่งเสริมการกระทํา การได้เห็นผู้อนกระทํ
ื
า
พฤติกรรมบางอย่าง ก็เป็นสิงชีแนะให้ผู้สงั เกตทําพฤติกรรมเช่นเดียวกันได้ 7) การเน้นสิงเร้าผู้
สังเกตทีเห็นตัวแบบพฤติกรรมบางอย่างอาจรับรู้และใส่ใจสิงเร้าบางอย่างในสถานการณ์มากเป็ น
พิเศษ ภายหลังอาจใช้สงเร้
ิ านันมากเป็นพิเศษได้ และ 8) การกระตุ้นอารมณ์ การได้เห็นแบบอย่าง
แสดงอารมณ์ บางอย่างเป็น การกระตุ้น อารมณ์ ของผู้ส งั เกต มักทําให้ผู้ส งั เกตมีความไวต่อการ
ตอบสนองทางอารมณ์ขนึ และการศึกษาครังนีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชวนชัย เชือสาธุชน (2545)
ซึงศึกษาตัวบ่งชีทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากร 3 ด้าน คือ ประหยัดเวลา วัสดุ
สํานักงาน และประหยัด ค่าใช้จ่ายของอาจารย์ส ถาบัน ราชภัฏ จํา นวน 1,940 คน พบว่าการมี
แบบอย่างการประหยัด จากบุ คคลในหน่ ว ยงาน เช่น หัวหน้ า เพือนร่ วมงาน มีค วามสําคัญ ต่ อ
พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ราชภัฏ และการศึกษาของนีออน พิณประดิษฐ์ และ
คนอืนๆ (2546) เรืองตัวบ่งชีทางจิตสัง คมของพฤติกรรมการทํางานในข้าราชการตํารวจสังกัด
ตํารวจภูธรภาค 4 จํานวน 1,209 นาย พบว่าผูท้ มีี การเห็นแบบอย่างทีดี มีพฤติกรรม การทํางานสูง
กว่า ผูท้ มีี การเห็นแบบอย่างทีดีน้อย การเห็นแบบอย่างทีดีเมือร่วมกับตัวทํานายชุดสถานการณ์ อีก
2 ตัว รวมเป็น 3 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของข้าราชการตํารวจสังกัด ตํารวจภูธร
ภาค 4 ได้ 14.13% ในข้าราชการตํารวจสัญญาบัตร และ 14.68% ในข้าราชการตํารวจชันประทวน และ
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคนอืนๆ (2547) ศึกษาข้าราชการระดับ 3 – 10 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1,929 คน พบว่าการ
เห็นแบบอย่างทีดีในการทํางาน มีอทิ ธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทําในสิงที
ถูกต้อง โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวม .06 โดยการเห็นแบบอย่างทีดีในการทํางาน ร่วมกับเจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์รวม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดีขององค์การ รวม 3 ตัวแปร
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทําในสิงทีถูกต้องได้ร้อยละ 60
นอกจากนีและการศึกษาของนิชาภัทร โพธิบาง (2550) ซึงได้ศกึ ษาลักษณะจิตใจและสถานการณ์ท ี
เกียวข้องกับพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี ระดับ 5 - 8
จาก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 144 คน กระทรวงมหาดไทยจํานวน
68 คน กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 105 คน และกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 118 คนรวมจํานวน
ข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี (เฉพาะส่วนกลางในแต่ละกรม) 435 คน พบว่าการ
เห็นแบบอย่างทีดีจ ากหัวหน้าและเพือนร่วมงาน สามารถทํานายพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ ได้รอ้ ยละ 29.9
1.5 พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการได้รบั อิทธิพลทางอ้อมจากแรงจูงใจ
ใฝ่ส ัม ฤทธิของงานอย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ โดยผ่ า นเจตคติต่ อ การทํา งานเชิง รุ ก โดยมีค่ า
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.281 ทังนีเพราะแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิเป็นพลังจูงใจให้บุคคลมี
ความมุ่งมัน ตังใจ พยายาม และอดทนทีจะฝ่าฟ ันอุปสรรคโดยไม่ยอ่ ท้อ มีความพยายามทีจะทําสิงหนึง
ให้ดที ีสุดเพือให้บรรลุตามเป้ าหมายทีคาดหวังหรือปรารถนา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ งามตา
วนินทานนท์. 2540) ซึง จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลทํางานต่างๆ ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของตนให้
ประสบความสําเร็จด้วยมาตรฐานทีดีเยียม (งามตา วนินทานนท์. 2535) และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิจะ
เป็นตัว สะท้อนให้เห็น การรับผิดชอบ การแก้ป ัญหาทีซับซ้อน ต้องการผลจากงานทีปฏิบตั ิ มีแรง
กระตุน้ ภายในและกํากับพฤติกรรมของตนไปสู่เป้ าหมายทีต้องการ (Murrey. 1938) ในงานวิจยั ครัง
นีพบว่า การมีแรงจูงใจสัมฤทธิของงาน เป็นสาเหตุทําให้ขา้ ราชการมีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
โดยผ่านค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของจีรพัฒน์ ศิรริ กั ษ์ (2555) พบว่า
แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิร่ วมกับตัวแปรจิต ลัก ษณะและตัวแปรสถานการณ์ ส ามารถร่ วมกัน ทํา นาย
พฤติกรรมรับผิดชอบด้านพฤติกรรมพัฒนาตนเองด้านการเรียนและพฤติกรรมรักษาสิงแวดล้อมใน
โรงเรียนได้ แต่ให้ผลทีแตกต่างจากการศึกษาส่วนใหญ่ทระบุ
ี ว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิจะส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อการเกิดพฤติกรรม เช่นในการศึกษาของปริญญา ป้ องรอด (2555) ทีทําการวิจยั เรือง
ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทเกี
ี ยวข้องกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมของพนักงาน
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในส่วนกลาง
จํานวน 336 คน ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิเป็น ตัวแปรทีมีอํานาจในการอธิบาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิการถดถอยมาตรฐานเท่ากับ β = .34 ซึง
สอดคล้องการศึกษาโมเดลป ัจจัย สาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก ของแครนท์
(Crant. 2000) พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และยัง
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สอดคล้องกับการศึกษา กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว (2557) ทีพบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิมี
อิทธิพลทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < .01) ต่อ เจตคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน
โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .36 และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียน โดยมีตวั แปรเจตคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนเป็ น ตัวแปรคันกลาง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.32
ในการศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในครังนียัง ได้ใช้การศึกษาพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกตามแนวคิของแครนท์ (Crant. 2000) ทีแสดงให้เห็นบทบาทของพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุกในฐานะตัวแปรคันกลาง และเป็นตัวแปรเหตุทมีี อทิ ธิพลต่อตัวแปรผล โดยผลการศึกษาในครัง
นีก็สนับสนุนแนวคิดของแครนท์ดงั กล่าว กล่าวคือ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
เป็นตัวแปรคันกลางของตัวแปร แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ บุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก
และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และการสนับสนุ น
ของผูบ้ งั คับบัญชา กับตัวแปรผลการปฏิบตั งิ านรวมทังพบว่า พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกก็เป็นตัว
แปรทีมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ทังในระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน โดยมีรายละเอียดดังนี
1.6 ผลการปฏิบตั งิ านได้รบั อิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ จาก พฤติกรรมการ
ทํา งานเชิง รุ ก โดยมีค่ าสัม ประสิท ธิอิท ธิพ ลมาตรฐานเท่ ากับ 0.520 ในระดับ บุค คล และมีค่ า
สัมประสิท ธิอิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.735 ในระดับกลุ่มงาน แสดงให้เห็นว่าข้าราชการทีมี
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกสูง ก็จะส่งผลให้ขา้ ราชการเหล่านันมีผลการปฏิบตั งิ านสูงไปด้วย ซึง
เป็นไปตามสมมุตฐิ านทีตังไว้ เนืองจากพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก เป็นการทํางานทีมีเป้ าหมายสู่
อนาคต เน้น การดําเนิน งานอย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณ ภาพ เล็งเห็นถึงป ัญหาพร้อมทังลงมือ
จัดการกับป ัญหานัน ๆ ใช้โอกาสทีเกิดขึนให้เกิดประโยชน์ต่องานด้วยวิธที สร้
ี างสรรค์ และแปลกใหม่
มีก ารวางแผนงานล่ ว งหน้ า อย่างละเอียด รอบคอบ เป็ น ลัก ษณะพฤติก รรมทีทํา ให้รู้จ ัก และ
รับผิดชอบตนเอง ซึงช่วยให้คนทีมีพฤติกรรมเหล่านีสามารถเล็งเห็นวิกฤตและโอกาสและสามารถ
ป้ องกัน ป ัญหาทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต จึง สามารถเตรียมเรืองต่างๆ ไว้ร องรับล่วงหน้ า ช่ว ย
ลดทอนความเสีย หายอย่า งทัน ท่ วงที หรือสามารถแสวงหาผลประโยชน์ จ ากโอกาส หรือจาก
สถานการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนได้อย่างทันกาล ซึงส่งผลให้ขา้ ราชการมีผลการปฏิบตั งิ านทีเพิมขึนได้ ซึง
สอดคล้องกับในงานวิจยั ของ แกรนด์ และคนอืนๆ (Grant; Parker; & Collins. 2009) ทีศึกษา
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ซึงประกอบด้วย การมีสทิ ธิมีเสียง การนําเสนอความคิด และ การนํา
ความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ กับผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ของผูจ้ ดั การทีลงทะเบียนเรียน MBA
โดยส่งแบบสอบถามทางอีเมลล์ จํานวน 190 ฉบับ ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจะให้
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็นผูป้ ระเมิน เมือนํามาจับคู่แบบสอบถามระหว่างผู้จดั การ และผู้บงั คับบัญชา จับคู่
กันได้ 103 คู่ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยมีค่าสัมประสิทธิความสัมพันธ์เท่ากับ .63 (P<.001) และเมือ
พิจารณาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นองค์ประกอบ พบว่า การออกเสียง การนําเสนอความคิด
และ การนําความคิดเชิงรุกไปปฏิบตั ิ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลกระประเมินการปฏิบตั งิ าน โดย
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มีค่าสัมประสิทธิความสัมพันธ์ เท่ากับ .38 (P<.001), .55 (P<.001) และ .57 (P<.001) ตามลําดับ
ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ แครนท์ (Crant. 2000) และ ทอมสัน (Thompson. 2005 )
1.7 เจตคติต่ อ การทํา งานเชิง รุ ก มีอิท ธิพลทางอ้อ มอย่า งมีนัยสํา คัญ ต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงาน โดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก โดยมีค่าสัมประสิท ธิอิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.208 ผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายิงข้าราชการมีเจตคติต่อการทํางานเชิงรุกสูง ก็จะส่งผลให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกสูง ซึงในทีสุดก็จะส่งผลให้ขา้ ราชการผู้นันมีผลการปฏิบตั งิ าน
สูงไปด้วย ซึงสอดคล้องกับการศึกษาทีผ่านมาของ กล้าหาญ ณ น่าน และเกษม เฉลิมธนะกิจโกศล
(2555) ซึงได้ศกึ ษาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของป ัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การและการปฏิบตั งิ าน ในกลุ่มตัวอย่าง ผู้ปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากรมนุ ษย์และเป็น
สมาชิก สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย จํานวน 435 คน พบว่า เจตคติต่องานมี
อิทธิพลทางอ้อม ต่อการปฏิบตั งิ านโดยมีความผูกพันของพนักงานต่อองค์การเป็นตัวแปรคันกลาง
1.8 บุคลิกภาพเชิงรุกมีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการปฏิบตั งิ าน โดย
ผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.182 ผลการวิจยั
ดังกล่าวแสดงให้เห็น ว่ายิงข้าราชการมีบุคลิกภาพเชิงรุกสูงมากเพียงใด ยิงส่งผลให้ข้าราชการมี
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกสูงไปด้วย และในทีสุดแล้วก็จะทําให้ขา้ ราชการมีผลการปฏิบตั งิ านสูงไปด้วย
สอดคล้องกับการศึกษาโมเดลป ัจจัย สาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทํางานเ ชิงรุก ของ แครนท์
(Crant. 2000) พบว่า บุ ค ลิก ภาพเชิง รุ ก มีอิท ธิพ ลทางอ้อมต่ อ ผลการปฏิบ ัติง านโดยมีต ัว แปร
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลาง
1.9 ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานมีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อผลการปฏิบตั งิ าน
โดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.098 ในงานวิจยั
ครังนี แสดงให้เห็นว่า หากข้าราชการมีค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงานสูงขึน ก็จะส่งผลให้ขา้ ราชการมี
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกสูงขึนด้วย และในท้ายทีสุดก็จะส่งผลให้ผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
การสูงขึนด้วย ซึงสอดคล้องการศึกษาโมเดลป ัจจัย สาเหตุ และผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ของ แครนท์ (Crant. 2000) พบว่า บรรทัดฐานขององค์การ (Organizational norm) มีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และยังพบอีกว่า บรรทัดฐานขององค์การ (Organizational norm) มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ านโดยมีตวั แปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรคันกลาง
1.10 แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิมีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการปฏิบตั งิ าน โดย
ผ่าน เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก และพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก โดยมีค่าสัมประสิท ธิอิท ธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.146 ในงานวิจยั ครังนี แสดงให้เห็นว่า หากข้าราชการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ ก็จะมี
เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก และพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกสูงขึนด้วย และในท้ายทีสุดก็จะส่งผลให้มี
ผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการการสูงขึนด้วย ดังเช่นในการศึกษาของ ซิงซ์ และ สุดา (Singh.; &
Sudha.1983) ทีได้ศกึ ษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิกับผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารระดับต้น ในหน่ วยงาน
ขนาดใหญ่ของรัฐ จํานวน 133 คน พบว่า ผูบ้ ริหารทีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูงจะมีผลการปฏิบตั งิ านใน
ระดับทีสูง โดยมีตวั แปรความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรคันกลาง
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1.11 แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชามีอทิ ธิพลทางอ้อมข้ามระดับอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตติ ่อผลการปฏิบตั งิ านโดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกโดยมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.287 ในงานวิจยั ครังนี แสดงให้เห็นว่า หากข้าราชการมีแบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และมีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกสูงด้วย ก็จะส่งผลให้ขา้ ราชการ
นันมีผลการปฏิบตั งิ านสูงขึนด้วย ซึงสอดคล้องกับโมเดลพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามการศึกษา
พาร์คเกอร์ วิลเลียม และ เทอร์เนอร์ (Parker; Williams; & Turner. 2006) ทีพบว่า การสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกโดยมี การปรับบทบาททียึดหยุ่นเป็น
ตัวแปรคันกลาง
1.12 การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชามีอทิ ธิพลทางอ้อมข้ามระดับอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตติ ่อผลการปฏิบตั งิ านโดยผ่านแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุกโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.286 ในงานวิจยั ครังนี แสดงให้เห็นว่า
หากข้าราชการได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาในสถานการณ์ในการทํางานด้านต่างๆ ทีเอือ
ประโยชน์ ต่ อ การทํา งานทังในด้า นอารมณ์ ด้า นข่า วสาร และด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ ย่อ มส่ ง ผลให้
ข้าราชการผูน้ นเกิ
ั ดความประทับใจและชืนชมรวมทังยึดถือผู้บงั คับบัญชาของตนเป็นแบบอย่างใน
การทํางานได้ ก็จะส่งผลให้มแี บบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และการมีแบบอย่างการ
ทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ก็จะส่งผลให้ขา้ ราชการผู้นันมีพฤติกรรมหรือการแสดงพฤติกรรม
การทํางานเชิงรุกเพิมขึนและในท้ายทีสุดแล้วย่อมส่งผลให้ขา้ ราชการมีผลการปฏิบตั งิ านเพิมขึน ซึง
สอดคล้องกับพิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ และธนีนาฏ ณ สุนทร (2556) ทีได้ทําการศึกษาเรือง
อิท ธิพ ลของการสนับ สนุ น จากผู้ บ ัง คับ บัญ ชาและคุ ณ ลัก ษณะของการแข่ ง ขัน ผ่ า นการรับ รู้
ความสามารถของตนเองและความพยายามทีมีต่อความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบตั งิ านของ
ครูใ นสถานศึกษาเอกชนของประเทศไทย พบว่าการสนับสนุ นจากผู้บงั คับบัญ ชามีอิทธิพลบวก
ทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ าน โดยมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ความพึงพอใจในงานเป็น และ
ความพยายามเป็นตัวแปรคันกลาง
2. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับของตัวแปรเชิ งเหตุ
และผลของพฤติ กรรมการทํางานเชิ งรุก ทีไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานทีตังไว้
นอกจากข้อค้นพบทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึงเป็นไปตามสมมุตฐิ านของการวิจยั ทีได้ตงไว้
ั
ยังมีประเด็นสําคัญของผลการวิจยั เพิมเติมนอกเหนือจากสมมุตฐิ านทีตังไว้ รวมทังมีผลการศึกษาที
ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิ านทีตังไว้ดงั ต่อไปนี
2.1 เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ อย่าง
มีนัยสําคัญ ทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิท ธิอิท ธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.702 แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อการทํางานเชิงรุกได้ร้อยละ 49 แสดงให้เห็นว่า หาก
ข้าราชการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ จะส่งผลให้ขา้ ราชการมีเจตคติต่อการทํางานเชิงรุกสูงด้วย เนืองจาก
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ เป็นลักษณะภายในทีผลักดันให้บุคคลเกิดความเพียรพยายามทีจะทํางานให้สําเร็จ
ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ และวิรณ
ิ ธิ ธรรมนารถสกุล
(2547) ทีศึกษาเรือง กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครืองชีวัด เพือนํ าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรม
ข้าราชการยุคใหม่ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ เป็นตัวแปรทีมีอทิ ธิพลทางตรงสูงสุดลําดับทีสอง (รองจาก
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน) ต่อเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน โดยมีค่า
สัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.19 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ กมลวรรณ คารมปราชญ์
คล้ายแก้ว (2557) ทีพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ มีอทิ ธิพลทางบวก อย่างมีนยั สําคัญ ทางสถิติ (p < . 01)
ต่อ เจตคติต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสติ ระดับปริญญาตรีโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.36
2.2 ผลการปฏิบตั งิ านได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนยั สําคัญจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.514 แสดงให้เห็นว่าการมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ส่งผลทําให้
ข้าราชการมีผลการปฏิบตั งิ านเพิมขึน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ จะเป็นแรงขับให้บุคคลพยายามทีจะทํา
หรือแสดงพฤติกรรมทีจะทําให้ประสบผลสัมฤทธิตามมาตรฐานความเป็ น เลิศ (Standard of
Excellence) ทีตนตังไว้ ซึงในทีนีก็คือการทีข้าราชการทีมีแรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิจะมีการแสดง
พฤติกรรมการทํางาน ทีเน้นการดําเนินงานอย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ เล็งเห็นถึง ป ัญหา
พร้อมทังลงมือจัดการกับป ัญหานันๆ ใช้โอกาสทีเกิดขึนให้เกิดประโยชน์ต่องานด้วยวิธที สร้
ี างสรรค์
และแปลกใหม่ วางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียดรอบคอบ เพือนําไปสู่ผลสัมฤทธิซึงก็คอื ผลการ
ปฏิบตั งิ านทีดีขนึ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของวีระชัย บุญจุรนี าค (2542) ทีทําการศึกษาป ัจจัยทีมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีองค์การคุรุสภา กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั งิ าน
ในโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว องค์การค้าคุรุสภา จํานวน 319 คน ผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ .05
2.3 แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชาได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการ
สนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาโดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.978 แสดงให้เห็นว่าการ
ทีข้าราชการได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา จะส่งผลให้ขา้ ราชการมีแบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผูบ้ งั คับบัญชาด้วย ทังนีเนืองมาจากการทีข้าราชการซึงได้รบั การสนับสนุ นจากผู้บงั คับบัญชา
ของตนในด้านต่างๆ ทีเอือประโยชน์ต่อการทํางานทังในด้านอารมณ์ ด้านข่าวสาร และด้านวัส ดุ
อุปกรณ์ยอ่ มส่งผลให้ขา้ ราชการผูน้ นเกิ
ั ดความประทับใจและชืนชมรวมทังยึดถือผู้บงั คับบัญชาของ
ตนเป็ นแบบอย่างในการทํางานได้ อย่างไรก็ตามเมือพิจ ารณาค่าสัมประสิท ธิอิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.978 โดยทีการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาสามารถอธิบายตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผูบ้ งั คับบัญาได้ ร้อยละ 96 ซึงเมือพิจารณาค่าสถิตดิ งั กล่าวแล้วพบว่าตัวแปรการสนับสนุ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึงเป็นตัวแปรในระดับกลุ่มงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกันสูงอย่างมีนยั สําคัญ ซึงสะท้อนให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วตัวแปรทังสอง
อาจเป็นโครงสร้าง (Construct) เดียวกัน และเมือไปพิจารณาในแบบวัดของตัวแปรทังสองก็พบว่า
ข้อคําถามของแบบวัดแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผู้บงั คับบัญชาก็เป็นไปในลักษณะของการวัด
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คุณลักษณะของผูบ้ งั คับบัญชา ซึงประเด็นนีอาจมีส่วนสําคัญทีทําให้ตวั แปรทังสองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกันสูง
2.4 ในการศึกษาครังนีไม่พบความสัมพันธ์ทางตรงข้ามระดับระหว่างตัวแปรการ
สนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชากับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกตามทีได้ตงสมมุ
ั
ตฐิ านไว้ แต่กลับพบว่า
อิทธิพลทางอ้อมระหว่างการสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชาโดยผ่านแบบอย่างการทํางานเชิงรุกจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา โดยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.389 นันคือ การทีข้าราชการได้รบั
การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาสูง ก็ไม่ได้ส่งผลให้ขา้ ราชการผูน้ นมี
ั พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกสูง
โดยตรงแต่พฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการดังกล่าวจะสูงขึนได้ตอ้ งผ่านตัวแปรแบบอย่าง
การทํางานเชิง รุกจากผู้บงั คับบัญ ชา ซึงไม่ ส อดคล้องกับ การศึก ษาเกียวกับการสนับสนุ น ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาทีผ่านมา ทีพบว่าการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาส่งผลทางบวกโดยตรงต่อพฤติกรรม
การทํางาน จากการประเมินของตนเอง เพือนร่วมงาน หรือ หัวหน้างาน (Campbell. 1999) และ
การศึกษาในประเทศไทย ทีพบว่า ผู้ทได้
ี รบั การสนับสนุ นงานผู้บงั คับบัญชามาก เป็นผู้ทมีี ผลการ
ทํางานมากกว่า หรือมีพฤติกรรมการทํางานมากกว่าผูท้ ได้
ี รบั การสนับสนุนของผู้บงั คับบัญชาน้อยกว่า
(ศักดิชัย นิรญ
ั ทวี. 2522; วิชยั เอียดบัว. 2534; สนาน คุณประเสริฐ. 2535) ในส่วนของผลการปฏิบตั งิ าน
ในระดับกลุ่ม หรือหน่วยงาน ซึงวัดได้จากสิงทีกลุ่มได้สร้างขึน (Holton.1996) และสามารถวัดได้โดย
อ้อมจากความเหนียวแน่นของกลุ่ม (Guzzo; & Dickson.1996) โดยงานวิจยั ของดุจเดือน พันธุมนาวิน
(Bhanthumnavin. 2001) ซึงศึก ษาการสนับ สนุ น ทางสัง คมจากหัวหน้ างานทีมีผ ลต่อ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีสถานีอนามัยตําบล จํานวน 355 แห่ง พบว่าผลของการสนับสนุ น จาก
หัวหน้าส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านทังในระดับบุคคล และระดับกลุ่มงาน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
แมนนิง แจ็คสัน และ ฟูซลิ เลอร์ (Manning Jackson; & Fusilier.1996) นอกจากนียังพบว่าการสนับสนุ น
ของผูบ้ งั คับบัญชา ยังมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Parker; et al. 2006) พาร์คเกอร์
ซึงได้ทาํ การทดสอบโมเดล บุคคลิกภาพ และสภาพแวดล้อมในการทํางานส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกของการจูงใจเชิงรู้คดิ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 282 คน พบว่า ในสภาพแวดล้อม
การทํางานทีมีการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาให้ผู้ใต้บงั คับบัญชามีการตังเป้ าหมายของตัวเอง ให้
แรงเสริมกับตนเองในการทํางาน คาดหวังการทํางานของตนเองและประเมินผลการทํางานของตนเอง
และมีค วามเชือใจในเพือนร่ ว มงาน จะมีแ นวโน้ ม ในการแสดงพฤติก รรมเชิง รุ ก มากกว่า ใน
สภาพแวดล้อมทีไม่มกี ารสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา หรือในสภาพแวดล้อมทีมีน้อยกว่า

ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปปฏิ บตั ิ
1.1 ผลการศึกษาครังนีพบว่า พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก เป็นตัวแปรทีมีอทิ ธิพลทางบวก
สูงสุดต่อผลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง เป็นตัวแปรคันกลางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร บุคลิกภาพเชิงรุก
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และ
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชากับตัวแปรผลการปฏิบตั งิ านซึงถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทยํี าให้
เห็นถึงความสําคัญของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ทีเป็นทังเป็นตัวแปรเชิงเหตุ ทีส่งผลให้เกิดผล
การปฏิบตั งิ าน รวมทังทําหน้าทีเป็นกลไกของความสัมพันธ์จากตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชา และ
การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชาทีก่อให้เกิดตัวแปรเชิงผล คือผลการปฏิบตั งิ าน ดังนันหน่ วยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมควรกําหนดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก เป็น
สมรรถนะทีจําเป็นในการทํางานสําหรับข้าราชการผูป้ ฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน
1.2 จากผลการศึกษาทีพบว่าลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน และ
แบบอย่างการทํางานเชิงรุกจากผูบ้ งั คับบัญชาส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตนิ นั หมายความว่าถ้าข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน มีบุคลิกภาพเชิงรุก
เจตคติต่อการทํางานเชิงรุก และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิของงาน รวมทังการมีแบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผูบ้ งั คับบัญชาก็จะส่งผลให้ขา้ ราชการมีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะที
เป็ น จิตลักษณะเดิม และจิตตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของข้าราชการที
ปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน มีความสําคัญต่อการทีข้าราชการฯ จะแสดงพฤติกรรมการทํางาน
เชิงรุกได้ ดังนันหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ทีต้องการส่งเสริมให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก นันควรให้ความสํา คัญ กับการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ
เหล่านีของข้าราชการ รวมถึงควรให้ความสําคัญกับการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการโดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะเหล่านีร่วมด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาจากความรูห้ รือความสามารถเท่านัน
1.3 ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลต่อผล
การปฏิบตั งิ าน และเป็นตัวแปรทีมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก โดยผ่านเจตคติ
ต่อการทํางานเชิงรุก แสดงว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิในการทํางานของข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้าน
นโยบายและแผน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมีความสําคัญ
สามารถทํานายผลการปฏิบตั งิ านได้ดี และยังพบอีกว่าเจตคติต่อการทํางานเชิงรุกเป็นตัวแปรทีมี
อิท ธิพลทางทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั ิงานโดยผ่านพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก แสดงให้เห็น ว่า
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ และเจตคติต่อการทํางานเชิงรุกของข้าราชการฯ มีความสําคัญ ดังนันหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมซึงมีการนํ าเกณฑ์พฒ
ั นาคุณ ภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์การควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิในการทํางาน และเจตคติต่อการทํางานเชิงรุ กให้กบั ข้าราชการ เช่ น กระตุ้น ส่งเสริม ให้
ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ ในหลักสูตรการสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิในการ
ทํางาน และทัศนคติทดีี ต่อการทํางาน โดยอาจนํามาใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ประจําปี ซึงทางสํานักงาน ก.พ. ได้มหี ลักสูตรต่างๆ ให้ขา้ ราชการเลือกเพือพัฒนากระบวนทัศน์
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และคุณลักษณะของข้าราชการ รวมทังการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานทีปฏิบตั ดิ ้วยความสามารถ
และความเชือมันเพือให้เกิดความสําเร็จของงานตามความรับผิดชอบของข้าราชการเอง
1.4 จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการทีปฏิบตั งิ าน
ด้านนโยบายและแผน ของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ได้รบั
อิทธิพลทางตรงสูงสุดจากบุคลิกภาพเชิงรุก หรือกล่าวได้วา่ หากข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบาย
และแผนมีบุคลิกภาพเชิงรุก ก็จะมีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกด้วย ดังนันหากต้องการให้ขา้ ราชการ
ทีปฏิบตั ิง านด้า นนโยบายและแผน ของหน่ วยงานในสัง กัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม มีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก จําเป็นอย่างยิงทีจะต้องนําผลการวิจยั นีไปเป็นข้อมูลใน
การวางแผนเพือส่งเสริม หรือพัฒนาให้ขา้ ราชการฯ มีพฤติกรรมการทํางานเชิง รุก ซึงอาจอยู่ใ น
รูปแบบการพัฒนา ฝึกอบรม หรือเสริมสร้างให้ขา้ ราชการมีบุคลิกภาพเชิงรุก เพิมขึน
1.5 จากผลการศึกษาแม้จะไม่พบว่า การสนับสนุ นของผู้บงั คับบัญชา มีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางานเชิง รุกของข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผนของข้าราชการใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การสนับสนุน
ของผูบ้ งั คับบัญชามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกโดยผ่านแบบอย่างการทํางานเชิงรุก
จากผูบ้ งั คับบัญชา แสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา และแบบอย่างการทํางานเชิงรุก
ก็มสี ่วนทีทําให้ขา้ ราชการเกิดพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกได้ ดังนัน หน่ วยงานก็ควรให้ความสําคัญ
กับการส่งเสริมให้ผบู้ งั คับบัญชามีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกเพือให้ขา้ ราชการได้เห็นเป็นต้นแบบที
ข้าราชการชืนชมและปฏิบตั ติ ามได้ รวมทังผูบ้ งั คับบัญชาก็ควรให้การสนับสนุ นกับข้าราชการกลุ่มงาน
ของตนในทุกๆ ด้าน เพือสร้างความสัมพันธ์ทดีี ระหว่างกัน
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั
2.1 การศึกษาครังนีพบว่าตัวแปรต่างๆ ทีนํ าเข้ามาร่วมในการอธิบายพฤติกรรมการ
ทํางานเชิงรุกของข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน ของหน่ วยงานในสัง กัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ของข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม ได้ร้อยละ 59 แสดงว่าน่ าจะมีตวั แปรอืนทียังสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการทํางานเชิง รุกของข้าราชการทีปฏิบตั ิงานด้านนโยบายและแผน ของหน่ วยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมได้อกี ดังนันในการวิจยั ครังต่อไปน่าจะศึกษาตัวแปร
อืนๆ ทีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกของข้าราชการทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพิมเติม ได้แก่ การมีอสิ ระในงาน
การเชือมันในเพือนร่วมงาน วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผูน้ ํา ความเชือมันในการขยายบทบาทของตน
2.2 เนืองจากผลการศึกษาในงานวิจยั นีทีไม่พบอิทธิพลของพฤติกรรมการทําเชิงรุก
กับ การสนับ สนุ น ของผู้บ ัง คับ บัญ ชา ซึงมีค วามเป็ นไปได้ว่างานวิจ ัยนี เป็ นการวิจ ัยเชิงสํ ารวจ
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ภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) ทีศึกษาพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก กับการสนับสนุ นของ
ผู้บงั คับบัญชา ณ เวลาจุดใดจุดหนึงเพียงครังเดียว ซึงเป็ นการวัดตัวแปรสาเหตุและผลพร้อมกัน
เพือให้มคี วามชัดเจนมากยิงขึนว่าการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา จะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน
เชิง รุ ก ของข้า ราชการทีปฏิบ ัติง านด้า นนโยบายและแผนของข้า ราชการในสัง กัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมหรือไม่ดงั นัน งานวิจยั เรืองต่อไปควรใช้ การออกแบบการวิจยั
เชิงสํารวจระยะยาว (Longitudinal survey research) เพือให้เห็น พัฒนาการหรือลักษณะการ
เปลียนแปลง และเป็นการยืนยัน (Validation) ผลของการศึกษา
2.3 การศึกษาเกียวกับพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกในครังนี เป็นการศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างทีเป็ น ข้าราชการทีปฏิบ ัติง านด้านนโยบายและแผน ของหน่ ว ยงานในสัง กัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การวิจยั ครังต่อไปควรศึกษาในประชากรกลุ่มอืน ๆ ทีแตกต่างไป
เช่นการศึกษาในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานเอกชน เพือให้เห็นถึงความเหมือน หรือต่าง
ของผลการศึกษาทีเกิดขึน เพือขยายฐานองค์ความรูใ้ นเรืองพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกออกไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครืองมือวัดทีใช้ในการวิ จยั
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เอกสารชีแจงอาสาสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิ จยั โดยการตอบแบบสอบถาม
และการพิ ทกั ษ์สิทธิ ผเู้ ข้าร่วมการวิ จยั
(Information sheet)
เรียน ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวพรรณราย อักษรถึง .หัวหน้าโครงการวิจ ัย สัง กัด สาขา/ภาควิชา. การวิจ ัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบัน. วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ทําวิจยั /วิทยานิพนธ์เรือง “ ป ัจจัย
เชิงสาเหตุพหุระดับและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ทีปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน” ซึงประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะได้รบั คือ.ทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุ
ระดับของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ทีส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือน..เพือเป็ นข้อมูลเบืองต้น
ทีให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้เป็ น แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมหรือหลักสูตรฝึ กอบรมให้กบั ข้าราชการในสังกัด
รวมทังเพือเป็นแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์การ ทีจะส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเกิด
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ต่อไป
ท่านได้รบั เชิญให้เข้าร่วมการวิจยั นีเพราะ. ปฏิบตั งิ านอยู่ในหน่วยงานซึงเป็นกลุ่มประชากรทีผูว้ จิ ยั มี
ความสนใจในการศึกษา ในการนีผูว้ จิ ยั มีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเรือง “ ป ัจจัยเชิง
สาเหตุพหุระดับและผลของพฤติกรรมการทํางานเชิงรุกทีส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการพลเรือนสามัญที
ปฏิบตั งิ านด้านนโยบายและแผน” ซึงประกอบด้วยคําถาม 4 ส่วน จํานวน 111 .ข้อ ใช้เวลาในการตอบ. 30-45
.นาที ผูว้ จิ ยั จะขอรับแบบสอบถามคืนโดย. รับด้วยตนเองโดยกําหนดนัดหมายเพือให้สง่ ข้อมูลกลับคืน .
เนืองจากแบบสอบถามประกอบด้วยคําถามหลายส่วน จึงขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาตอบตาม
ความรู้สกึ ของท่านให้ม ากทีสุด โดยข้อ มูล และคําตอบทังหมดจะถู กปกปิ ดเป็ น ความลับ และจะนํ ามาใช้ในการ
วิเ คราะห์ผ ลการศึกษาครังนี โดยออกมาเป็ น ภาพรวมของการวิจ ัยเท่านัน จึง ไม่มผี ลกระทบใดๆต่ อผู้ตอบหรือ
หน่วยงานของผูต้ อบ เนืองจากไม่สามารถนํามาสืบค้นเจาะจงหาผูต้ อบได้ ท่านมีสทิ ธิทีจะไม่ตอบคําถามข้อใดข้อ
หนึ ง หากท่ านไม่สบายใจหรือ อึดอัดทีจะตอบคําถามนัน หรือ ไม่ต อบแบบสอบถามทังหมดเลยก็ไ ด้ โดยไม่ม ี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านใดๆของท่าน ท่านมีสทิ ธิทีจะไม่เข้าร่วมการวิจยั ก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผล
หากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีขอ้ สงสัยเกียวกับการวิจยั หรือแบบสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ที สถานที
ติดต่อ.. กรมทรัพยากรนํา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400...ในวันและเวลาราชการ หรือ โทรศัพท์
ทีติดต่อได้. 081 357 4801
..
โครงการวิจ ัย นี ได้ร บั การพิจ ารณารับรองจากคณะกรรมการพิจ ารณาจริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์
มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ สถาบัน ยุ ท ธศาสตร์ อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัว ศรี ชัน 20
โทร 649 - 5000 ต่อ 11015-11018 โทรสาร: (02) 259-1822
หากท่านได้รบั การปฏิบตั ไิ ม่ตรงตามทีระบุไว้ ท่านสามารถติดต่อประธานกรรมการฯหรือผูแ้ ทน ได้ตาม
สถานทีและหมายเลขโทรศัพท์ขา้ งต้น
ขอขอบพระคุณทีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ขอแสดงความนับถือ
(.นางสาวพรรณราย อักษรถึง.)
ชือผูว้ จิ ยั
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แบบสอบถามสําหรั บข้ าราชการ

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้วยดิฉันกําลังอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์ประกอบการศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอ
ความอนุ เคราะห์และความร่วมมือจากท่านให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามทีแนบมานีโดยปฏิบตั ติ าม
คําชีแจงในแบบสอบถามแต่ละตอน ซึงขอให้ท่านอ่านคําถามแต่ละข้อให้เข้าใจอย่างชัดเจน ขอให้
ท่านตอบตามความเป็ นจริ ง และ ขอให้ตอบครบทุกข้อ โดยไม่ต้องระบุชอื สกุล ของท่าน อนึง
ดิฉนั ขอรับรองว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพือประโยชน์ในการวิจยั เท่านัน การวิเคราะห์
ข้อมูลจะทําในภาพรวมของกลุ่มผู้ตอบทังหมด และการตอบแบบสอบถามจะไม่มผี ลกระทบใดๆ
ทังสินต่อท่าน และหน่วยงาน ทังนีขอขอบพระคุณทีท่านสละเวลาอันมีค่าแก่การวิจยั ครังนี
นางสาวพรรณราย อักษรถึง
นิสติ ระดับปริญญาเอก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตอนที 1 ข้อมูลเฉพาะเกียวกับตัวท่าน
คําชีแจง โปรดทําเครืองหมาย / ลงในช่อง □ หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่างตามความเป็ น
จริงของท่าน
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
ชาย
หญิง
ประสบการณ์ในการทํางานในตําแหน่งป ัจจุบนั .................. ปี ............... เดือน
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท
ตําแหน่ง.................................................. ระดับ........................................
หน่วยงานทีท่านสังกัดในป ัจจุบนั กลุ่ม /ส่วนงาน............................................
สํานัก/กอง ...............................................................................................
กรม/สํานักงาน .........................................................................................
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ตอนที 2 ข้อมูลเกียวกับตัวท่าน
คุณลักษณะของท่าน
คําชีแจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครืองหมาย / เหนือวลีท ี ตรงกับระดับความเป็ น
จริ งของท่าน มากทีสุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคําถามให้ครบทุกข้อ
1. ข้าพเจ้ารูส้ กึ มีพลังในการทําสิงทีแตกต่างจากสิงทีเป็นอยู่
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
2. ข้าพเจ้ามักมองหาสิงใหม่ๆ ให้กบั ชีวติ เพือพัฒนาตนเองให้ดขี นเสมอ
ึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
3. ข้าพเจ้ามักจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงจากสภาพทีเป็นอยู่
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
4. ข้าพเจ้ามองไปข้างหน้าเพือทําสิงต่างๆ ให้ดขี นึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
5. ข้าพเจ้าชอบเปลียนแปลงสิงต่างๆ ทีเป็นประโยชน์แก่ผอู้ นื
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
6. ข้าพเจ้าทําได้ดใี นการเปลียนป ัญหาต่างๆ ให้เป็นโอกาส
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
7. ข้าพเจ้ามักเป็นผูร้ เิ ริมความคิดต่างๆ ก่อน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
8. หากข้าพเจ้าเชือมันในความคิดหนึง จะไม่มสี งใดมาขั
ิ
ดขวางข้าพเจ้าในการทําสิงนันได้
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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9. ข้าพเจ้าจะเข้าหาและเอาชนะอุปสรรคต่อการทําสิงต่างๆ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
10. ข้าพเจ้าชอบขบคิดแก้ไขเมือต้องเผชิญป ัญหา
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
11. เมือข้าพเจ้าคิดจะทําสิงใดแล้ว ข้าพเจ้าจะทําให้สาํ เร็จแม้จะมีอุปสรรคขัดขวาง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
12. ข้าพเจ้าแน่วแน่ทจะมองหาหนทางใหม่
ี
เพือส่งเสริมชีวติ ให้ดขี นึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
13. ข้าพเจ้ามองหาหนทางทีดีกว่าในการทําสิงต่างๆ อยูเ่ สมอ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
14. ข้าพเจ้าชอบทํางานทีท้าทายความสามารถของตนเอง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
15. ข้าพเจ้าพึงพอใจเป็นพิเศษในการทํางานทีสําคัญและต้องใช้ความสามารถสูง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
16. ข้าพเจ้าชอบทํางานทีมีการแข่งขันกับผูอ้ นื
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
17.ข้าพเจ้าพร้อมทีจะตัดสินใจในเรืองทีมีความเสียงสูงเพือให้การทํางานเดินหน้าต่อไปได้
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
18. ข้าพเจ้าจะทํางานมากกว่าทีได้ตงใจเอาไว้
ั
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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19. ข้าพเจ้าสามารถทํางานได้อย่างต่อเนืองยาวนานเพือให้งานบรรลุเป้ าหมาย
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
20. ข้าพเจ้าทุ่มเทความพยายามในการทํางาน เพือให้ได้ผลงานทีดีทสุี ด
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
21. ข้าพเจ้าคิดว่าความพยายามเป็นสิงสําคัญ ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
22. ข้าพเจ้ารูส้ กึ สนุกในการทํางานทีมีความท้าทาย
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
23. ข้าพเจ้าวางแผนการทํางานล่วงหน้าเพือให้งานสําเร็จตามเป้ าหมาย
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
24. ข้าพเจ้าทุ่มเทให้กบั การทํางานอย่างเต็มทีโดยไม่เกรงกลัวทีจะล้มเหลว
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
25. ข้าพเจ้ามักตังเป้ าหมายทียากและท้าทายความสามารถในการทํางาน
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
26. ข้าพเจ้านําข้อมูลป้ อนกลับมาปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง

-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
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เจตคติ ต่อการทํางานของท่าน
คําชีแจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครืองหมาย / เหนือวลีท ี ตรงกับระดับความเป็ น
จริ งของท่าน มากทีสุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคําถามให้ครบทุกข้อ
1. ข้าพเจ้าคิดว่าการหาความรูเ้ กียวกับสิงต่างๆ ในการทํางานอยูเ่ สมอจะช่วยปรับปรุงการทํางานให้
ดีขนึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
2. ข้าพเจ้าคิดว่าการปรับเปลียนกระบวนการหรือป ัจจัยทีเกียวข้องเพือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ
มากยิงขึนเป็นสิงทีควรกระทํา
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
3. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าการป้ องกันป ัญหาโดยไม่รอให้ป ัญหาเกิดขึนแล้วจึงแก้ไขเป็นสิงจําเป็น
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
4. ข้าพเจ้าเชือว่าการวางแผนป้ องกันป ัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของป ัจจัยที
เกียวข้องกับความสําเร็จของงาน เป็นสิงสําคัญ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
5. ข้าพเจ้าพอใจทีจะนําเสนอความคิดใหม่ๆ เพือเปลียนแปลงขันตอนการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
6. ข้าพเจ้ารูส้ กึ ชืนชอบการสือสารให้เพือนร่วมงานทราบวิธกี ารทํางานซึงอาจเป็นประโยชน์ในการ
ทํางานของพวกเขา
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
7. ข้าพเจ้าพอใจทีจะทํางานในหน่วยงานทีใช้วธิ กี ารใหม่ทมีี ประสิทธิภาพ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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8. ข้าพเจ้าพึงพอใจการปรับปรุงวิธกี ารทํางานเพือลดข้อบกพร่องทีเคยเกิดขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
9. ข้าพเจ้าชอบคาดการณ์ป ัญหาในการทํางานล่วงหน้า แล้วทําการป้ องกันไม่ให้เกิดป ัญหาขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
10. ข้าพเจ้าชืนชอบการป้ องกันป ัญหาทีอาจจะเกิดขึนในการทํางานโดยไม่รอให้ป ัญหาเกิดขึนแล้วจึง
แก้ไข
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
11. ข้าพเจ้าชืนชอบการแสวงหาสาเหตุของความผิดพลาด
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
12. ข้าพเจ้าพร้อมทีจะให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการทํางานกับผูอ้ นแม้
ื ความคิดเห็นจะไม่ตรงกัน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
13. เมือมีความคิดในการปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ ข้าพเจ้าพร้อมจะลงมือทําตามความคิดนัน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
14. ข้าพเจ้าพร้อมทีจะปรับเปลียนกระบวนการทํางานหรือป ัจจัยทีส่ง ผลต่อกระบวนการทํางาน
ก่อนทีจะเกิดป ัญหาขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
15. ข้าพเจ้าพร้อมทีจะหาความรู้เกียวกับสิงต่างๆ ในการทํางานทีจะตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์ของหน่วยงาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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ตอนที 3 ข้อมูลเกียวกับสภาพแวดล้อมการทํางานของท่าน
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน
คําชีแจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครืองหมาย / เหนือวลีท ี ตรงกับระดับความเป็ น
จริ งทีเกิ ดขึนในหน่ วยงานของท่าน มากทีสุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคําถามให้ครบทุกข้อ
1. ผูบ้ งั คับบัญชาเสนอแนวทางทีเป็นประโยชน์ในการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
2. ผูบ้ งั คับบัญชาสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มตังเป้ าหมายในการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
3. ผูบ้ งั คับบัญชาเอาใจใส่การปฏิบตั งิ านของสมาชิกกลุ่ม
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
4. ผูบ้ งั คับบัญชารับฟ ังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
5. ผูบ้ งั คับบัญชา ยกย่อง ชมเชย สมาชิกกลุ่มเมือปฏิบตั งิ านได้ดี
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
6. ผูบ้ งั คับบัญชาให้คาํ แนะนํา หรือทําเป็นแบบอย่างให้เห็นเมือต้องปฏิบตั งิ านใหม่ทไม่
ี คนุ้ เคย
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
7. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ขอ้ มูลทีเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั งิ าน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
8. ผูบ้ งั คับบัญชาให้ขอ้ มูลป้ อนกลับท่านในการปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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9. ผูบ้ งั คับบัญชาอํานวยความสะดวกเกียวกับ เครืองมือเครืองใช้ทจํี าเป็นในการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
10. ผูบ้ งั คับบัญชาจัดหาเครืองมือในการทํางานให้สมาชิกกลุ่ม
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
11. ผูบ้ งั คับบัญชาจัดหางบประมาณเพือใช้ในการสนับสนุนในการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
12.ผูบ้ งั คับบัญชามีการวางแผนในการปรับปรุงสิงต่างๆ ในการทํางานให้ดขี นึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
13. ผู้บงั คับบัญชาใช้ขอ้ มูล และความรู้เพือคาดการณ์ถึงการเปลียนแปลงของป ัจจัยทีมีผลต่อการ
ทํางานให้สาํ เร็จลุล่วง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
14.ผู้บงั คับบัญชามีการปรับเปลียนกระบวนการทํางานหรือป ัจจัยทีเกียวข้องเพือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
15. ผู้บงั คับบัญชามีการปรับเปลียนกระบวนการทํางานหรือป ัจจัยทีส่ง ผลต่อกระบวนการทํางาน
ก่อนทีจะเกิดป ัญหาขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
16. ผูบ้ งั คับบัญชานําเสนอความคิดใหม่ๆ เพือเปลียนแปลงขันตอนการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
17. ผูบ้ งั คับบัญชาแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับการทํางานกับผูอ้ นื
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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18. ผู้บงั คับบัญชาสือสารให้เพือนร่วมงาน และผู้ใ ต้บงั คับบัญ ชาได้ร บั ทราบความคิดซึงอาจเป็ น
ประโยชน์ในการทํางานของกลุ่ม
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
19. ผูบ้ งั คับบัญชาป้ องกันป ัญหาทีอาจจะเกิดขึนในการทํางานโดยไม่รอให้ป ัญหาเกิดขึนแล้วจึงทํา
การแก้ไข
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด

ค่านิ ยมการทํางานในหน่ วยงานของท่าน
คําชีแจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครืองหมาย / เหนือวลีท ี ตรงกับระดับความเป็ น
จริ งทีเกิ ดขึนในหน่ วยงานของท่าน มากทีสุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคําถามให้ครบทุกข้อ
1. หน่วยงานกําหนดให้ตงเป้
ั าหมายหลักและเป้ าหมายรองในการปฏิบตั งิ าน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
2. หน่วยงานจัดประชุมกลุ่มทํางาน เพือการวิเคราะห์และแก้ไขป ัญหาทีเกิดขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
3. หน่วยงานจัดให้ประชุมปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานเพือช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิของงาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
4. หน่วยงานประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นระยะๆ เพือกํากับให้งานเป็นไปตามเป้ าหมาย
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
5. หน่วยงานให้ความสําคัญกับการทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
6. หน่วยงานส่งเสริมให้ปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารทํางาน เพือลดข้อบกพร่องทีเคยเกิดขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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7. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ปรับปรุงกฎระเบียบทีอาจเป็นอุปสรรคในการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
8. หน่วยงานส่งเสริมให้ใช้ และบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สงู สุด
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
9. หน่วยงานให้ความสําคัญกับการติดตามผลสําเร็จของการปฏิบตั งิ านต่างๆ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
10. หน่วยงานไม่สนับสนุนให้ปรับเปลียนกระบวนการทํางานเพือพัฒนางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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ตอนที 4 ข้อมูลเกียวกับการปฏิ บตั ิ งานของท่าน
พฤติ กรรมการทํางานของท่าน
คําชีแจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครืองหมาย / เหนือวลีท ี ตรงกับระดับความเป็ น
จริ งของท่าน มากทีสุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคําถามให้ครบทุกข้อ
1. ข้า พเจ้า ออกแบบกระบวนการทํางานซึงสอดคล้องกับ วิส ัย ทัศน์ พัน ธกิจ และกลยุท ธ์ข อง
หน่วยงาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
2. ข้าพเจ้าคิดค้นหาเทคนิควิธกี ารใหม่ๆ เพือปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
3. ข้าพเจ้าหาความรู้เกียวกับสิงต่างๆ ในการทํางานทีจะช่วยตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
4. ข้าพเจ้าวางแผนปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ เพือผลในระยะยาว
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
5. ข้าพเจ้ามักคิดริเริมสิงใหม่ๆ ในการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
6. ข้าพเจ้านําเสนอความคิดเห็นเกียวกับการทํางานกับผูอ้ นแม้
ื ความคิดเห็นจะไม่ตรงกัน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
7. ข้าพเจ้านําเสนอความคิดใหม่เพือเปลียนแปลงขันตอนการทํางาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
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8. ข้าพเจ้ากระตุน้ หรือเสนอให้เพือนร่วมงานมีส่วนร่วมในการแก้ป ัญหาทีจะส่งผลกระทบต่อเขา
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
9. ข้าพเจ้ามักสือสารความคิดซึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการทํางานให้เพือนร่วมงานทราบ
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
10.ข้าพเจ้าใช้วธิ กี ารทํางานใหม่ทมีี ประสิทธิภาพมากขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
11. ข้าพเจ้าปรับเปลียนกระบวนการทํางานเพือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
12.เมือมีความคิดในการปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ ข้าพเจ้าจะลงมือทําตามความคิดนัน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
13.ข้าพเจ้าแก้ไขวิธกี ารทํางานตามทีได้วางแผนไว้ เพือลดข้อบกพร่องทีเคยเกิดขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
14. ข้าพเจ้าคาดการณ์ป ัญหาในการทํางานล่วงหน้าแล้วหาทางป้ องกันไม่ให้เกิดป ัญหาขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
15. ข้าพเจ้าวางแผนป้ องกันป ัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของป ัจจัยทีเกียวข้องกับ
ความสําเร็จของงาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
16. ข้าพเจ้าป้ องกันป ัญหาทีอาจจะเกิดขึนในการทํางานโดยไม่รอให้ป ัญหาเกิดขึนแล้วจึงแก้ไข
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก
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17. ข้าพเจ้าปรับเปลียนกระบวนการทํางานหรือป ัจจัยทีส่งผลต่อกระบวนการทํางาน ก่อนทีจะเกิด
ป ัญหาขึน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่เคยเลย นานๆ ครัง
บางครัง
ค่อนข้างน้อย
บ่อย
บ่อยมาก

ผลการปฏิ บตั ิ งานของท่าน
คําชีแจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครืองหมาย / เหนือวลีท ี ตรงกับระดับความเป็ น
จริ งของท่าน มากทีสุดเพียงข้อเดียว และโปรดตอบคําถามให้ครบทุกข้อ
1. ข้าพเจ้าปฏิบตั งิ านด้วยความถูกต้องเมือเทียบกับมาตรฐานทีกําหนดไว้
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
2. ข้าพเจ้าทํางานตามทีได้รบั มอบหมายได้ในเวลาทีกําหนด
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
3. ข้าพเจ้ามีความรูแ้ ละความชํานาญในงานทีรับผิดชอบ
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
4. ข้าพเจ้าแก้ไขป ัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
5. การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าน่าเชือถือ มีความผิดพลาดน้อย
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
6. ข้าพเจ้าปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อกําหนดของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
7. ข้าพเจ้าสามารถประสานงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
-------------- ---------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง

-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
-------------จริงทีสุด
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8. ข้าพเจ้าใช้ขอ้ มูลทีมีอยูอ่ ย่างรอบคอบในการหาข้อยุตขิ องป ัญหา
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
9. ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาวิธกี ารทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าเดิม
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
10. ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขป ัญหา หรือข้อบกพร่องในการปฏิบตั งิ านได้
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
11. ข้าพเจ้าเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
12. ข้าพเจ้าสามารถปรับปรุงวิธกี ารทํางานเพือก่อให้เกิดผลดีต่องาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
13. ข้าพเจ้าสามารถปรับตัวกับงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพือช่วยให้การทํางานสําเร็จลุล่วง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
14. ข้าพเจ้าสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้วา่ ไม่เคยปฏิบตั งิ านนันมาก่อนก็ตาม
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
15. ข้าพเจ้าสามารถทํางานทีได้รบั มอบหมายได้สาํ เร็จลุล่วง
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
16. ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมั พันธ์กบั เพือนร่วมงาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
17. ข้าพเจ้าสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอืนได้อย่างมีประสิทธิผล
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
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18. ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของตนเองและสามารถปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับงาน
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด
19. ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นอย่างดี
-------------- ----------------------------------------------------------------ไม่จริงทีสุด
ไม่จริง
ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง
จริงทีสุด

***กรุณาตอบให้ครบทุกข้อ และทุกหน้ า
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงทีท่านได้กรุณาสละเวลาเพือตอบแบบสอบถามนี ***

ภาคผนวก ข
รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดทีใช้ในการวิ จยั
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวัดทีใช้ในการวิ จยั
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรณ
ิ ธิ กิตติพชิ ยั
2. อาจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์
3. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ หอมกลิน
4. อาจารย์ อิสระ พัฒนศึกษา
5. อาจารย์ ดร.ไชยันต์ ศรีสกุลประเสริฐ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธญ
ั ญา วัณโณ
7. อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์สาํ นักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคผนวก ค.
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
เครืองมือวัดทีใช้ในการวิ จยั หลังปรับแบบจําลองการวัด
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันของตัวแปรบุคลิกภาพเชิงรุก
ตัวแปรสังเกต

ค่า
ค่าความเชือมันใน
นําหนัก การวัดตัวแปรแฝง

0.84
1.ข้าพเจ้ารูส้ กึ มีพลังในการทําสิงทีแตกต่างจากสิงทีเป็นอยู่
2.ข้าพเจ้ามักมองหาสิงใหม่ๆ ให้กบั ชีวติ เพือพัฒนาตนเองให้ดขี นึ
เสมอ
4.ข้าพเจ้ามองไปข้างหน้าเพือทําสิงต่างๆ ให้ดขี นึ
5.ข้าพเจ้าชอบเปลียนแปลงสิงต่างๆ ทีเป็นประโยชน์แก่ผอู้ นื
8.หากข้าพเจ้าเชือมันในความคิดหนึง จะไม่มสี งใดมาขั
ิ
ดขวาง
ข้าพเจ้าในการทําสิงนันได้
9.ข้าพเจ้าจะเข้าหาและเอาชนะอุปสรรคต่อการทําสิงต่างๆ
10.ข้าพเจ้าชอบขบคิดแก้ไขเมือต้องเผชิญป ัญหา
13.ข้าพเจ้ามองหาหนทางทีดีกว่าในการทําสิงต่างๆ อยูเ่ สมอ
หมายเหตุ *** p< .001

0.59***
0.68***
0.63***
0.57***
0.49***
0.63***
0.68***
0.71***
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
ตัวแปรสังเกต

ค่า
ค่าความเชือมันใน
นําหนัก การวัดตัวแปรแฝง

0.80
1.ข้าพเจ้าชอบทํางานทีท้าทายความสามารถของตนเอง
4.ข้าพเจ้าพร้อมทีจะตัดสินใจในเรืองทีมีความเสียงสูงเพือให้การ
ทํางานเดินหน้าต่อไปได้
5.ข้าพเจ้าจะทํางานมากกว่าทีได้ตงใจเอาไว้
ั
6.ข้าพเจ้าสามารถทํางานได้อย่างต่อเนืองยาวนานเพือให้งานบรรลุ
เป้ าหมาย
7.ข้าพเจ้าทุ่มเทความพยายามในการทํางาน เพือให้ได้ผลงานทีดี
ทีสุด
13.ข้าพเจ้านําข้อมูลป้ อนกลับมาปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ
หมายเหตุ *** p< .001

0.49***
0.41***
0.66***
0.73***
0.75***
0.56***
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันของตัวแปรเจตคติของการทํางานเชิงรุก
ตัวแปรสังเกต

ด้านความรู้เชิ งประเมิ นค่า
2.ข้าพเจ้าคิดว่าการปรับเปลียนกระบวนการหรือป ัจจัยทีเกียวข้องเพือให้
การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิงขึนเป็นสิงทีควรกระทํา
3.ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าการป้ องกันป ัญหาโดยไม่รอให้ป ัญหาเกิดขึนแล้วจึงแก้ไข
เป็นสิงจําเป็น
4.ข้าพเจ้าเชือว่าการวางแผนป้ องกันป ัญหาทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการ
เปลียนแปลงของป ัจจัยทีเกียวข้องกับความสําเร็จของงาน เป็นสิงสําคัญ
5.ข้าพเจ้าพอใจทีจะนําเสนอความคิดใหม่ๆ เพือเปลียนแปลงขันตอนการทํางาน
ด้านความรู้สึกพอใจ
7.ข้าพเจ้าพอใจทีจะทํางานในหน่วยงานทีใช้วธิ กี ารใหม่ทมีี ประสิทธิภาพ
8.ข้าพเจ้าพึงพอใจการปรับปรุงวิธกี ารทํางานเพือลดข้อบกพร่องทีเคยเกิดขึน
ด้านความพร้อมทีจะกระทํา
11.ข้าพเจ้าชืนชอบการแสวงหาสาเหตุของความผิดพลาด
12.ข้าพเจ้าพร้อมทีจะให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการทํางานกับผูอ้ นแม้
ื ความ
คิดเห็นจะไม่ตรงกัน
13.เมือมีความคิดในการปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ ข้าพเจ้าพร้อมจะลง
มือทําตามความคิดนัน
หมายเหตุ *** p< .001

ค่า
นําหนัก

ค่าความเชือมันใน
การวัดตัวแปรแฝง

0.83
0.70***
0.77***
0.78***
0.68***
0.77
0.63***
0.64***
0.74
0.70***
0.68***
0.72***
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันของตัวแปรการสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา
ตัวแปรสังเกต

การสนับสนุนด้านอารมณ์
2.ผูบ้ งั คับบัญชาสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มตังเป้ าหมายในการทํางาน
4.ผูบ้ งั คับบัญชารับฟ ังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
6.ผูบ้ งั คับบัญชาให้คาํ แนะนํา หรือทําเป็นแบบอย่างให้เห็นเมือต้อง
ปฏิบตั งิ านใหม่ทไม่
ี คนุ้ เคย
7.ผูบ้ งั คับบัญชาให้ขอ้ มูลทีเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั งิ าน
8.ผูบ้ งั คับบัญชาให้ขอ้ มูลป้ อนกลับท่านในการปรับปรุงการทํางาน
ให้ดขี นึ
การสนับสนุนด้านวัสดุอปุ กรณ์ และทรัพยากร
9.ผูบ้ งั คับบัญชาอํานวยความสะดวกเกียวกับ เครืองมือเครืองใช้ท ี
จําเป็นในการทํางาน
10.ผูบ้ งั คับบัญชาจัดหาเครืองมือในการทํางานให้สมาชิกกลุ่ม
หมายเหตุ *** p< .001

ค่า
ค่าความเชือมันใน
นําหนัก การวัดตัวแปรแฝง

0.84
0.85***
0.86***
0.87
0.81***
0.82***
0.88***
0.85
0.84***
0.90***
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันของตัวแปรแบบอย่างการทํางานเชิงรุกของผูบ้ งั คับบัญชา
ตัวแปรสังเกต

ค่า
ค่าความเชือมันใน
นําหนัก การวัดตัวแปรแฝง

0.93
2.ผูบ้ งั คับบัญชาใช้ขอ้ มูล และความรูเ้ พือคาดการณ์ถงึ การ
เปลียนแปลงของป ัจจัยทีมีผลต่อการทํางานให้สาํ เร็จลุล่วง
4.ผูบ้ งั คับบัญชามีการปรับเปลียนกระบวนการทํางานหรือป ัจจัยที
ส่งผลต่อกระบวนการทํางาน ก่อนทีจะเกิดป ัญหาขึน
5.ผูบ้ งั คับบัญชานําเสนอความคิดใหม่ๆ เพือเปลียนแปลงขันตอน
การทํางาน
7.ผูบ้ งั คับบัญชาสือสารให้เพือนร่วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รบั
ทราบความคิดซึงอาจเป็นประโยชน์ในการทํางานของกลุม่
8.ผูบ้ งั คับบัญชาป้ องกันป ัญหาทีอาจจะเกิดขึนในการทํางานโดยไม่
รอให้ป ัญหาเกิดขึนแล้วจึงทําการแก้ไข
หมายเหตุ *** p< .001

0.83***
0.85***
0.81***
0.86***
0.91***
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันของตัวแปรค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิในงาน
ตัวแปรสังเกต

ค่า
ค่าความเชือมันใน
นําหนัก การวัดตัวแปรแฝง

0.82
2.หน่วยงานจัดประชุมกลุ่มทํางาน เพือการวิเคราะห์และแก้ไข
ป ัญหาทีเกิดขึน
3.หน่วยงานจัดให้ประชุมปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานเพือช่วย
ให้เกิดผลสัมฤทธิของงาน
6.หน่วยงานส่งเสริมให้ปรับปรุงแก้ไขวิธกี ารทํางาน เพือลด
ข้อบกพร่องทีเคยเกิดขึน
9.หน่วยงานให้ความสําคัญกับการติดตามผลสําเร็จของการ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ
หมายเหตุ *** p< .001

0.92***
0.81***
0.65***
0.51***
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก
ตัวแปรสังเกต

องค์ประกอบการมีนวัตกรรม
2.ข้าพเจ้าคิดค้นหาเทคนิควิธกี ารใหม่ๆ เพือปรับปรุงการทํางานให้
ดีขนึ
3.ข้าพเจ้าหาความรูเ้ กียวกับสิงต่างๆ ในการทํางานทีจะช่วย
ตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน
4.ข้าพเจ้าวางแผนปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ เพือผลในระยะยาว
องค์ประกอบการนําความคิ ดเชิ งรุกไปปฏิ บตั ิ
10.ข้าพเจ้าใช้วธิ กี ารทํางานใหม่ทมีี ประสิทธิภาพมากขึน
11.ข้าพเจ้าปรับเปลียนกระบวนการทํางานเพือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
12.เมือมีความคิดในการปรับปรุงการทํางานให้ดขี นึ ข้าพเจ้าจะลงมือ
ทําตามความคิดนัน
องค์ประกอบการป้ องกันปัญหา
14.ข้าพเจ้าคาดการณ์ป ัญหาในการทํางานล่วงหน้าแล้วหาทาง
ป้ องกันไม่ให้เกิดป ัญหาขึน
16.ข้าพเจ้าป้ องกันป ัญหาทีอาจจะเกิดขึนในการทํางานโดยไม่รอให้
ป ัญหาเกิดขึนแล้วจึงแก้ไข
17.ข้าพเจ้าปรับเปลียนกระบวนการทํางานหรือป ัจจัยทีส่งผลต่อ
กระบวนการทํางาน ก่อนทีจะเกิดป ัญหาขึน
หมายเหตุ *** p< .001

ค่า
ค่าความเชือมันใน
นําหนัก การวัดตัวแปรแฝง

0.67
0.62***
0.60***
0.56***
0.85
0.83***
0.80***
0.79***
0.82
0.75***
0.82***
0.77***
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันของตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน
ตัวแปรสังเกต

ค่า
ค่าความเชือมันใน
นําหนัก การวัดตัวแปรแฝง

0.87
3.ข้าพเจ้ามีความรูแ้ ละความชํานาญในงานทีรับผิดชอบ
5.การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าน่าเชือถือ มีความผิดพลาดน้อย
6.ข้าพเจ้าปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อกําหนดของหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัด
7.ข้าพเจ้าสามารถประสานงานกับบุคคลภายนอกหน่วยงานได้เป็น
อย่างดี
8.ข้าพเจ้าใช้ขอ้ มูลทีมีอยูอ่ ย่างรอบคอบในการหาข้อยุตขิ องป ัญหา
10.ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขป ัญหา หรือข้อบกพร่องในการปฏิบตั งิ าน
ได้
12.ข้าพเจ้าสามารถปรับปรุงวิธกี ารทํางานเพือก่อให้เกิดผลดีต่อ
งาน
15.ข้าพเจ้าสามารถทํางานทีได้รบั มอบหมายได้สาํ เร็จลุลว่ ง
16.ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมั พันธ์กบั เพือนร่วมงาน
18.ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของตนเองและสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับงาน
หมายเหตุ *** p< .001

0.51***
0.65***
0.60***
0.62***
0.71***
0.62***
0.61***
0.72***
0.61***
0.61***

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผู้วิจยั
ชือ - ชือสกุล

นางสาวพรรณราย อักษรถึง

วันเดือนปีเกิด

27 มิถุนายน 2521

สถานทีเกิด

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานทีอยูป่ ัจจุบนั

90/13 หมู่บา้ นสมชายพัฒนา ซอย 5
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

ตําแหน่งหน้าทีการงานป ัจจุบนั

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

สถานทีทํางานป ัจจุบนั

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรนํา
กรมทรัพยากรนํา

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2560

เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต เอกการคลัง
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จาก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

