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การวิจ ยั ครัง้ นี้ จะใช้ก ารวิจยั แบบผสมผสานวิธ ีก าร รูป แบบเชิง สํ า รวจเป็ น ลําดับ แบ่ ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ ระยะแรกเป็ นการศึกษาความหมายและคุณลักษณะของการชี้แนะการ
จัดการและพฤติกรรมการทํางาน หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้นําข้อมูลดังกล่าวนํ าไปสร้างแบบวัดและใช้
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในระยะที่สอง ซึ่งผลการศึกษาทัง้ 2 ระยะมีดงั นี้ การศึ กษาระยะที่ หนึ่ ง
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ เพื่อศึกษาความหมายและลักษณะของการ
ชีแ้ นะการจัดการ และพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการ
ทีเ่ ป็ นเลิศ ของพนักงานสายสนับสนุ นวิชาการ ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจํานวน
รวม 7 ราย โดยผลการศึกษาพบว่า 1. การชีแ้ นะการจัดการ หมายถึง การแสดงออกโดยการกระทํา
ของหัวหน้ างานสําหรับการพัฒนาสมรรถนะที่จําเป็ นแก่พนักงานระดับปฏิบตั ิการ เพื่อมุ่งเน้ นการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของพนักงาน ด้านการกระตุน้ ให้พนักงานกล้าเผชิญหน้ากับปญั หาและอุปสรรค และด้าน
การสนับสนุ น ด้วยการสอบถามติดตามความก้าวหน้าของงาน การสะท้อนคิดเพื่อกระตุน้ ต่อยอด จุด
ประกายแนวคิดแนวทางการทํางาน 2. พฤติกรรมการทํางาน หมายถึง การทํางานด้วยการเอาใจใส่
งานและมีสติ เพื่อพัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการทํางานให้ดขี น้ึ ซึง่ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้าน
ความร่ว มมือ ด้ว ยการช่ ว ยเหลือ เกื้อ กู ล แลกเปลี่ย น ข้อ มูล ข่ าวสารและวิธ ีก ารปฏิบ ัติงานที่เป็ น
ประโยชน์ ซง่ึ กันและกัน ด้านการปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของงานและองค์การ
และด้านการเรียนรู้ ด้วยการแสวงหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับงาน เพื่อวิเคราะห์แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารทํางาน
ร่วมกัน การศึกษาระยะที่สอง มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1. เพื่อศึกษาปจั จัยระดับพนักงานทีม่ ผี ล
ต่อพฤติก รรมการทํางาน และอิทธิพ ลของพฤติกรรมการทํางานที่มตี ่ อ ผลการปฏิบตั ิงาน 2. เพื่อ
ศึกษาปจั จัยระดับกลุ่มทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการชีแ้ นะการจัดการหัวหน้างาน 3. เพื่อศึกษาตัวแปรข้ามระดับ
ที่มอี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการทํางาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานรวม 320 คน และหัวหน้ างานที่เป็ น
หัวหน้ ากลุ่มจํานวน 77 คน เครื่องมือวัดในการวิจยั คือแบบสอบถาม 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม
สําหรับพนักงานและแบบสอบถามสําหรับหัวหน้ างาน ซึ่งค่าความเชื่อมันในการวั
่
ด การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อ ทดสอบแบบจําลองพหุ ระดับใช้ก ารวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุ ระดับ
(MSEM) ด้วยวิธกี ารประมาณค่าแบบ Maximum Likelihood with Robust statistics (MLR) โดยผล
การศึกษาพบว่า 1. พฤติกรรมการทํางานมีอิทธิพลทางตรงต่ อผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนัยสําคัญ

นอกจากนัน้ พฤติกรรมการทํางานยังได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนัยสําคัญจากแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ ์
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน ความพึงพอใจในงาน แต่ผลการศึกษานี้พบว่าการรับรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั เิ พื่อ
ผลการปฏิงานสูงมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างมีนัยสําคัญ 2. อิทธิพลระดับกลุ่ม
พบว่า การชี้แนะการจัดการ ได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนัยสําคัญจาก บุคลิกภาพแบบตระหนักรู้
ความรับผิดชอบ ความสามารถในการสื่อสาร วัฒนธรรมการชี้แนะ และเจตคติต่อการชี้แนะ และ
3. อิทธิพ ลข้ามระดับพบว่า การชี้แนะการจัดการของหัวหน้ างานมีอิทธิพ ลทางอ้อมข้ามระดับต่ อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการโดยผ่านความพึงพอใจในงาน
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This research used mixed methods in an exploratory sequential design separated
into two phases. The founding of both phases was as follows. In phase 1, the aim was to
study the meanings and characteristics of managerial coaching and work behavior based
on Thailand Education Criteria for Performance Excellence. The key informants were four
administrators and three supervisors and the data analysis was done using content
analysis. The results showed that the meaning of managerial coaching was the supervisor’s
actions for operational staff competency development and work behavior. There were three
characteristics including staff work behavior evaluation, work stimulation and work support.
The meaning of work behavior was the staffs’ actions concerning work performance
achievement such as carefulness at work, task oriented and enthusiastic, and dedication to
work. There were three characteristics of work behavior: work collaboration, adjustable
working and work based on learning. Phase 2 was a quantitative study. The three aims of
this research were to study the influences of staff level on work behavior; the influences of
group level to managerial coaching; and the influences of cross level on work behavior.
After using multi-stage sampling, the sample of the research consisted of 320 staff and 77
supervisors. Data was collected using two questionnaires: one for the staff and the other for
their supervisors. Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) with Maximum Likelihood
with Robust statistics (MLR) estimation was used to test the structural multilevel model. The
research found that achievement motivation, job satisfaction, and work engagement had
significantly direct effects on work behavior but high performance work practice’s perception
had significantly indirect effect. Communication competency, coaching attitude, personality
as consciousness, and coaching culture had significantly direct effects on managerial
coaching. Managerial coaching had significantly indirect effect on work behavior.
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งานวิจยั นี้สําเร็จลงพร้อมประสบการณ์ การวิจยั ที่ทรงคุณ ค่า ที่ได้รบั การหล่อหลอมจาก
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ สถาบันที่ผู้สอนมีจติ วิญ ญาณที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความเป็ นครู ที่ให้
ความรูแ้ ละประสบการณ์ แก่ผู้วจิ ยั อย่างไร้พรมแดน ผู้วจิ ยั ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาํ หนดกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ 2 (2550-2565) เพือ่ มุง่ เน้น สถาบันอุดมศึกษา เกิดการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพ เพือ่ พัฒนา
ไปสูม่ หาวิทยาลัยชัน้ นําของโลก (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 2550: 37) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึง ได้นํา เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPex) มาเป็ นกรอบดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาและ
การดําเนินการเพือ่ ความเป็ นเลิศดังกล่าว ต้องอาศัยการทํางานของบุคลากร (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา . 2552) โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบไปด้วยสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ซึง่ พนักงานทัง้ สองส่วน ต้องการทํางานส่งเสริมซึง่ กันและกัน (ศิโรจน์ ผลพันธิน .
2557: 21) แต่ปจั จุบนั พนักงานสายสนับสนุนวิชาการส่วนหนึ่ง มีความคิดเกีย่ วกับงานทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ได้
ใช้ความสามารถในวิช าชีพเมือ่ เทียบกับงานสายวิชาการ ทําให้บคุ ลากรขาดแรงจูงในการทํางาน
(จุฑามาศ แสงอาวุธ . 2551) อีกทัง้ พฤติกรรม การทํางานของ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ ส่วนหนึ่งยังไม่เกือ้ กูลและสนับสนุนการทํางานของพนักงานสายวิชาการ
ซึง่ อาจจะส่งผลต่อผลการดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ ได้ (ผูบ้ ริหาร. ม.ป.ป.: สัมภาษณ์ ) ซึง่ บุคลากรสาย
สนับสนุน วิชาการนับได้วา่ มีความสําคัญต่อการปฏิบตั งิ านของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็น
ผูส้ นับสนุ นและส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านของมาหวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้อย่างราบรืน่
และ
พฤติกรรมการทํางานและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการจึงเป็นภาพสะท้อน
ของประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ ให้ความสําคัญกับผูน้ ํา ทัง้ นี้เพราะผูน้ ํามีพลังสามารถทําให้เกิด
การขับเคลือ่ นและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมองค์การ (Heslin; & Latham. 2004, Latham; et al.
2005) หากกล่าวถึง พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ธรรมชาติของการทํางานมักจะมีผนู้ ําและมีสาย
การบังคับบัญชาเป็ นลําดับขัน้ อาทิเช่น หัวหน้างานสํานักงาน เลขานุการหน่วยงาน รวมถึง หัวหน้า
งานส่วนงานต่างๆ ซึง่ ในงานวิจยั นี้จะศึกษาเฉพาะ หัวหน้างานและพนักงานใต้บงั คับบัญชาทีส่ งั กัด
ส่วนงาน ทัง้ นี้เพราะเป็ นพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นพลังขับเคลือ่ นการทํางานและความสําเร็จ
ขององค์การ ซึง่ มีงานวิจยั สนับสนุ นความสําคัญของผูน้ ํากับการดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาฯ ของคําพิรตั น์ (Khampirat. 2009) ทําวิจยั เรือ่ งการประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาฯสําหรับความความน่ าเชือ่ ถือของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในประเทศไทย มาร์ส๊ดู
แอบดัลลา บาดริและคณะ (Masood; et al. 2006) ทําวิจยั เรือ่ งเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ เพื่อสร้าง
กรอบแนวคิดผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเลิศ และเทียมจันทร์ พานิชผลินไชยและคนอื่นๆ (2555) ทําวิจยั
เรือ่ งการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล คณะครุศาสตร์
/ศึกษาศาสตร์
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ในสถาบันอุดมศึกษา ผลการการวิจยั ของทัง้ สามมีความสอดคล้องกันว่า ผูน้ ํามีสว่ นสําคัญและมี
อิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อผลการดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศของสถาบัน โดยผูน้ ําระดับ พนักงาน
สายสนับสนุ นวิชาการ ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ เน้นศึกษาระดับ หัวหน้างาน ทัง้ นี้เพราะ ผลการศึกษา
พบว่าหัวหน้างานสายสนับสนุ นวิชาการเป็นกลไกสําคัญในการรับนโยบาย การประสานความร่วมมือ
ระหว่างผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดการขับเคลือ่ นนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ (สุว ฒ
ั น์ จุลสุวรรณ์. 2554)
นอกจากนัน้ เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ ยังได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิ
เห็นความสําคัญ กับผูน้ ําในฐานะผูช้ แ้ี นะ (coaching) เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมการทํางานและ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคคลากร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ การชีแ้ นะของหัวหน้างาน (Coaching)
จึง เป็นแนวทางการพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ และ
มีผลการปฏิบตั งิ าน โดดเด่น
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 2552, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 2558)
หัวหน้างาน จําเป็ นต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
มีทกั ษะการแก้ปญั หา การวิเคราะห์ปญั หา การให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ไพฑูรย์
สินลารัตน์ . 2553) เพือ่ ให้ เกิดการขับเคลื่อนและเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม การทํางาน (Bartlett; &
Ghoshal. 1998, Heslin; & Latham. 2004, Latham; et al. 2005) ซึง่ การชีแ้ นะของหัวหน้างาน
ดังกล่าว ตัง้ อยูบ่ นฐานแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ หัวหน้างาน กล่าวคือ การชีแ้ นะเป็น การ
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารของหวั หน้างานทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานแก่ลกู น้อง การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ในการปรับปรุงงาน รวมถึงการให้คาํ ปรึกษาแก่ลกู น้องเมือ่ ลูกน้องพบปญั หาในการทํางาน และผูท้ ่ี
ได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมจาก หัวหน้างาน มาก จะเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการทํางานมากกว่าผูท้ ่ี
ได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมน้อยจาก หัวหน้างาน โดยการสนับสนุนทางสังคมของ หัวหน้างาน
เป็นแรงเสริมในการปฏิบตั งิ านในองค์การ ทัง้ ทางด้านอารมณ์และจิตใจ (ดุจเดือน พันธุมนาวิน . 2550)
อีกทัง้ การได้รบั ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากหัวหน้างาน จะทําให้บคุ ลากรสามารถทนอยูใ่ น
สภาพงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวังได้เป็นอย่างดี (Sarason; Levine; & Basham. 1983: 127)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การชีแ้ นะของหัวหน้างานเพือ่ พัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางานตามบริบทงานวิจยั นี้ คือ การชีแ้ นะการจัดการ (Managerial Coaching) โดยการชีแ้ นะการ
จัดการมีความสัมพันธ์กบั ศาสตร์ทางด้านพฤติกรรม ทัง้ นี้เพราะ การชีแ้ นะการจัดการ เป็ น การจูงใจ
ในการทํางานของหัวหน้างานทีพ่ งึ ปฏิบตั แิ ก่ พนักงาน เพือ่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ (Ellinger; Beattie; & Hamlin. 2010, Beattie; et al. 2009) โดยการศึกษา
ของคิม (Se Won Kim. 2010) พบว่า การชีแ้ นะ การจัดการของผูบ้ งั คับบัญชาตามการรับรูข้ อง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาส่งผลโดยตรงและอ้อมทางบวกต่อความพึงพอใจต่องาน ซึง่ งานวิจยั มีความคล้ายคลึง
กับงานวิจยั ของ อีแกนและคณะ (Egan; et al. 2013) พบว่า การชีแ้ นะการจัดการ ตามการรับรูข้ อง
บุคลากรในองค์กรจะส่งผลกระทบโดยตรงและอ้อมทางบวกต่อความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร
และการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กร ดังนัน้ การชีแ้ นะการจัดการจึงเป็นสิง่ สะท้อนสําคัญสําหรับ
การพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในองค์การได้เป็นอย่างดี
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นอกจากนัน้ การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องยังพบอีกว่า การชีแ้ นะการจัดการ
เป็นตัวแปรต่างระดับทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน โดยการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างาน
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรได้อย่างครอบคลุม ทัง้ นี้เพราะ
การศึกษาพฤติกรรมมนุ ษย์ นักพฤติกรรมศาสตร์ตอ้ งค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมมนุ ษย์จากตัวแปร
เชิงสาเหตุแบบสหวิทยาการ เพือ่ อธิบายและทํานายพฤติกรรมของบุคคล ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า
พฤติกรรมการทํางาน นอกจากได้รบั อิทธิพลจากการชีแ้ นะการจัดการแล้ว ยังมีสาเหตุจากปจั จัยอื่น
ทีเ่ ชือ่ มโยงกันทัง้ ในระดับพนักงานเองและอิทธิพลจากส่วนงาน ตามสายการบังคับบัญช าของงานใน
คณะวิชา ซึง่ เฮ้าส์ รอสสัว และโทมัส (House; Rousseau; & Thomas. 1995) กล่าวว่า สาเหตุของ
การเกิดพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ เกิดจากสองปจั จัยสาเหตุทส่ี าํ คัญ ได้แก่ 1) ปจั จัยระดับ
จุลภาค (Micro) เกีย่ วข้องกับอิทธิพลระดับตัวบุคคล และ 2) ปจั จัยระดับมหภาค (Macro) เกีย่ วข้อง
กับอิทธิพลระดับกลุ่มหรือองค์การ ซึง่ แนวคิดของเฮ้าส์และคณะ สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรม
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) กล่าวว่า สาเหตุของพฤติกรรมควรศึกษาสาเหตุทงั ้ ด้านจิตใจและ
สถานการณ์ เพือ่ ให้เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลได้ดยี ง่ิ ขึน้ ดังนัน้ การศึ กษาปจั จัยเชิงสาเหตุของการ
ชีแ้ นะการจัดการและพฤติกรรมการทํางานนี้ ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งปจั จัยสาเหตุเป็นสองกลุม่ ได้แก่ ปจั จัยส่วน
บุคคลและปจั จัยสภาพแวดล้อม โดยแต่ละปจั จัยมีองค์ประกอบและรายละเอียดทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
การชีแ้ นะและพฤติกรรมการทํางานดังนี้
ปจั จัยเชิงสาเหตุท่ี มีอทิ ธิพลต่อ การชีแ้ นะการจัดการ นัน้ บุคลิกภาพ และความสามารถ
(ประยงค์ มีใจซือ่ . 2542: 62; วีรนาถ มานะกิจ . 2535: 95) เป็ นลักษณะเฉพาะทีบ่ ่งบอก ถึงลักษณะ
บุคคลและมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางาน (Ryckman. 2004: 4) โดยตัวแปรบุคลิกภาพด้าน
การตระหนักในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ นับ เป็นตัวแปรหนึ่งที่ สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานและมี
ความตรงในทุกกลุม่ อาชีพ (John; & Denis. 2011; Mount; & Judge. 2001; Murray; Michael; &
Timothy. 2001) นอกจากนัน้ ทักษะเบือ้ งต้นทีส่ าํ คัญ สําหรับ หัวหน้างานซึง่ ถือเป็นผูบ้ ริหารระดับต้น
คือ ทักษะทางด้านเทคนิค (Technique Skill) เป็นการประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้านเกีย่ วกับงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถด้านการสือ่ สาร ในการโน้มน้าวและจูงใจบุคคลอื่น
ให้ปฏิบตั ภิ ารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ของส่วนงาน (สมบัติ วรินทรนุ วตั ร. 2553: 30) ส่วนเจตคติของ
พนักงาน ทีแ่ ตกต่างกัน ยังส่ง ผลต่อการทํางานทีแ่ ตกต่างกัน อีกด้วย และเป็ นตัวแปรหนึ่งที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมการทํางานคือ เจตคติ โดยผูท้ ม่ี เี จตคติต่อพฤติกรรมการทํางานสูง ย่อมจะมีพฤติกรรมการ
ทํางานสูง ตามไปด้วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน . 2538) และประการสุดท้าย วัฒนธรรมของส่วนงาน
นับมีอทิ ธิพลและเป็ นตัวการกําหนดพฤติกรรมการทํางาน วัฒนธรรมทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให้เกิดการชีแ้ นะ
ในหน่วยงาน คือ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ ทัง้ นี้เพราะ วัฒนธรรมการชีแ้ นะมีสว่ นสําคัญต่อ การชีแ้ นะการ
จัดการและพฤติกรรมการทํางาน โดยวัฒนธรรมการชีแ้ นะเป็นการปลูกฝงั ค่านิยมและหลักปฏิบตั ทิ ่ี ดี
ของส่วนงาน และเป็ นพืน้ ฐานสําคัญเพือ่ ให้เกิดบรรยากาศการชีแ้ นะในองค์การ เพื่อให้เกิดความทุ่มเท
ในการทํางานและมีผลการปฏิบตั งิ านทีส่ งู ขึน้ (Mansor; et al. 2012)
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ปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานนัน้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ
กําหนดให้สถาบันต้องมีการผูกใจผูป้ ฏิบตั งิ าน สร้างความผูกพันและความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านดึงศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่ เพือ่ บรรลุการดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือก
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfactions) และความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Job Engagement) ซึง่ เป็น
ปจั จัยสําคัญทีใ่ ห้เกิดการคงอยู่ และผลิตภาพของผูป้ ฎิบ ัตงิ าน อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน
นอกจากนัน้ ตัวแปรทีเ่ กณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ ให้ความสนใจ เพือ่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการทํางาน
ก็คอื การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการป ฏิบตั งิ านสูง (High Work Performance Practices Perception)
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความมันคงปลอดภั
่
ยทีเ่ กือ้ หนุนการทํางาน อาทิ การสรรหา การว่าจ้าง การบรรจุ
การรักษาผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา นอกจากนัน้ ความสําเร็จใน การทํา งานยังมี
ปจั จัย สําคัญทีม่ ผี ลการวิจยั ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศยืนยันว่า แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของบุคคลมี
ความเกีย่ วข้องความสําเร็จของงาน ซึง่ แอทกินสัน และบริช (Atkinson; & Birch. 1978) กล่าวว่า
บุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงจะส่งผลต่อคุณภาพของงาน ความอดทนในการทํางานและความสําเร็จ
ของงานอย่างเหมาะสมกับความสามารถของบุคคล และแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ยังเป็ นตัวแปรจิตลักษณะ
ทีส่ าํ คัญทีจ่ ะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน ตามทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรม(ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543)
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาแบ่งออกเป็นสองระยะ ระยะทีห่ นึ่ง
การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา ความหมายและคุณลักษณะ ของการชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้า
งาน และพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการทัง้ นี้เพราะเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ
ไม่ได้กําหนด ความหมายและ ลักษณะของตัวแปรทัง้ สอง โดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาได้ กําหนด
แนวปฏิบตั อิ ย่างกว้างเกีย่ วกับการชีแ้ นะและพฤติกรรมการทํางาน เพือ่ ให้การดําเนินการของสถาบัน
และบุค คลมีระดับทีส่ งู ขึน้ ด้วยมูลเหตุดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั จึง ศึกษาความหมายและลักษณะ การชีแ้ นะการ
จัดการของหัวหน้างาน และพฤติกรรมการทํางานของ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ซึง่ หากไม่ม ี
การศึกษาความหมายและลักษณะของตัวแปรดังกล่าวอาจจะส่งต่อแนวปฏิบตั แิ ละส่งผลต่อประสิทธิผล
ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ฯ ถ้าหากมีการศึกษาลักษณะและองค์ประกอบทีช่ ดั เจนจะทําให้ม ี
แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละมีสอดคล้องกัน ซึง่ มีสว่ นสําคัญอย่างยิง่ ในการทําให้องค์กรไปสูเ่ ป้าหมายและ
มีผลลัพธ์ในการดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศและสร้างความยังยื
่ นแก่องค์กร (สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ .
2552) หลังจากนัน้ ในการศึกษา ระยะทีส่ อง ผูว้ จิ ยั ได้นําความหมายและลักษณะของการชีแ้ นะการ
จัดการและพฤติกรรมการทํางานทีค่ น้ พบในระยะทีห่ นึ่ง นํามาสร้างแบบวัดเพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม
กับบริบทหน่ วยศึกษา เพือ่ ทําการศึกษาปจั จัยข้ามระดับกลุ่มของการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างาน
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั
การวิจยั นี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกใช้การวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ นํา
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ไปเป็ นแนวทางในการนิยาม การสร้างเครือ่ งมือวัดตัวแปร
หลังจากนัน้ จึงนํา
เครือ่ งมือทีไ่ ด้ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั เชิงปริมาณระยะทีส่ อง ซึง่ ความมุง่ หมายของการ
วิจยั ทัง้ สองระยะมีดงั นี้
การศึกษาระยะที่หนึ่ ง
1. เพือ่ ศึกษาความหมายและลักษณะของ การชีแ้ นะการจัดการ ของ หัวหน้างาน
และพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
การศึกษาระยะที่สอง
1. เพือ่ ศึกษาปจั จัยความสามารถในการสือ่ สาร เจตคติต่อการชีแ้ นะเพือ่ การจัดการ
บุคลิกภาพ
แบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และวัฒนธรรมการชีแ้ นะ ทีม่ ผี ลต่อการชีแ้ นะการจัดการหัวหน้างาน
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ พฤติกรรมการทํางาน ทีม่ ตี ่อผลการปฏิบตั งิ าน และศึกษา ปจั จัย
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ความพึงพอใจในงาน ความยึดมันผู
่ กพันในงาน และการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผล
การปฏิบตั งิ านสูง มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ ได้แก่ การชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้างานที่
มีอทิ ธพลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ

ความสําคัญของการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ น การศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
พหุระดับการชีแ้ นะเพือ่ การจัดการ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน ตามแนวคิด เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาฯ โดยผลทีไ่ ด้จากการศึกษาคาดว่าก่อให้เกิดคุณค่า ดังนี้
1. ค้นพบ ความหมายและลักษณะของ พฤติกรรมการทํางาน และการชีแ้ นะการจัดการ
ภายใต้บริบทแนวคิดเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ
2. ค้นพบอิทธิพลของการชีแ้ นะการจัดการเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การชีแ้ นะการ
จัดการของหัวหน้างาน
3. ค้นพบปจั จัยทัง้ ในระดับพนักงานและข้ามระดับ กลุ่ม ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ซึง่ ข้อมูลมีความสําคัญในเป็ นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุ น
วิชาการ

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้จะใช้การวิจยั ผสมผสานวิธกี าร (Mixed Methods Research) การวิจยั รูปแบบ
เชิงสํารวจเป็ นลําดับ (The Exploratory Sequential Design) ซึง่ เป็ นแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสาน
ทีม่ ลี กั ษณะการดําเนินงานวิจยั เป็ นสองระยะ โดยแต่ละระยะของการศึกษามีรายะละเอียดดังนี้
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ระยะที่ 1 การศึกษาเชิ งคุณภาพ
หน่ วยศึกษา
คณะวิชาทีเ่ ข้าร่วมโครงการเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่
เป็ นเลิศทัง้ 2 ระยะ คือ ระยะนําร่องและระยะต่อยอด ทัง้ นี้เพราะมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมดังกล่าวมี
ความต่อเนื่องและมีพฒ
ั นาการในการดําเนินการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึ กษาฯ โดยคณะวิชาทีเ่ ข้า
ร่วมทัง้ 2 ระยะรวม 4 คณะวิชา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดคณะทีท่ าํ การเก็บข้อมูลเป็ นกลุ่มวิชา และกําหนด
อักษรแทนมหาวิทยาลัย ตามแนวทางปฏิบตั หิ ลักจริยธรรมการวิจยั ในคน ว่าด้วยหลักความเคารพใน
บุคคล (Respect for person) ประกอบด้วยคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(มหาวิทยาลัย A) คณะ
กลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (มหาวิทยาลัย B) คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัย C)
คณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัย D)
ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยทําการสัมภาษณ์
รองคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษาหากคณะวิชาใดไม่มรี องคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
จะทําการสัมภาษณ์รองคณบดีฝา่ ยบริหาร หรื อผูท้ ร่ี บั ผิดชอบคุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการ
ทีเ่ ป็ นเลิศของคณะวิชา รวมถึงเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มอื่นทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการรับผิดชอบเกณฑ์
ดังกล่าว ทีไ่ ด้มาจากการใช้เทคนิค Snowball ซึง่ ในงานวิจยั นี้มผี ใู้ ห้ขอ้ มูลรวมทัง้ สิน้ 7 คน
กรอบแนวทางในการศึกษา
การรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั สร้างแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ แนวปฏิบตั แิ ละอภิธานศัพท์ของ พฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ และการชีแ้ นะ การจัดการ ของโนเออร์และคณะ (Noer;
Leupold; & Valle. 2007)
ระยะที่ 2 การศึกษาเชิ งปริมาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ หัวหน้างานทีป่ ฏิบตั งิ านในส่วนงานของ 23 คณะวิชา ของ
มหาวิทยาลัยจํานวน 13 แห่ง ทีเ่ ข้าร่วมโครงการต่อยอดเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่
เป็ นเลิศ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสํารวจประชากรจากฐานข้อมูลเว็บไซส์ของแต่ละหน่วยงาน รวมทัง้ การ
สอบถามทางโทรศัพท์และจดหมายอิเลคทรอนิค พบว่ามีจาํ นวนส่วนงานรวม 167 ส่วนงาน
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ กําหนดขนาดความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้อยูท่ ่ี
ร้อยละ 10 ด้วยวิธกี ารคํานวณกลุม่ ตัวอย่าง สามารถกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ หัวหน้างานขัน้
ตํ่าคือไม่น้อยกว่า 63 คน หลังจากการเก็บข้อมูล ได้รบั แบบสอบถามตอบกลับมีจาํ นวนกลุม่ ตัวอย่าง
รวม 77 ส่วนงาน พนักงานรวม 320 คน ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวถือว่ามีความเพียงพอต่อการวิเคราะห์พหุ
ระดับ (Hair; et al. 2010; Muthén. 1989)
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
ตัวแปรระดับกลุ่ม ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ดังนี้ 1. การชีแ้ นะการจัดกา ร
2. วัฒนธรรมการชีแ้ นะ 3. ความสามารถในการสือ่ สาร 4. บุคลิกภาพแบบตระหนักหน้าที่ รับผิดชอบ
และ 5. เจตคติต่อการชีแ้ นะ
ตัวแปรระดับพนักงาน ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้ 1. พฤติกรรมการ
ทํางาน 2. ผลการปฏิบตั งิ าน 3. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ 4. ความพึงพอใจในงาน 5. ความยึดมันผู
่ กพัน
ในงาน และ 6. การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา หมายถึง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาการดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ ที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติได้ทาํ การแปลจากเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Awards : MBNQA)
และนํามาใช้เป็ นแนวทางจัดการผลการดําเนินการ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถ
ของสถาบันอุดมศึกษาของไทย
มหาวิ ทยาลัยรัฐหมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยจํากัดรับและไม่จาํ กัดรับในระบบราชการ หรือสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐบาล และ 2. มหาวิทยาลัยจํากัดรับและไม่จาํ กัดรับนอกระบบราชการ หรือสถาบันอุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐบาล
หัวหน้ างาน หมายถึง พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่ ง หัวหน้างาน ส่วนงาน
มีหน้าทีภ่ ารกิจรับผิดชอบในการบริหารงานของตนเอง และงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพือ่ ให้ผลงาน
ตามเป้าหมายทีว่ างไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พนักงานสายสนับสนุนวิ ชาการ หมายถึง พนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ น ส่วนงาน ของคณะ
หรือหน่ วยงายทีเ่ ทียบเท่า มีหน้าทีแ่ ละภารกิจหลัก ได้แก่ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสนับสนุน งาน
วิชาการ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานนโยบายและแผน

นิ ยามปฏิ บตั ิ การ
ตัวแปรระดับกลุ่ม
การชี้แนะการจัดการ หมายถึง การรับรูร้ ว่ มกัน ของพนักงานต่อการกระทํา ของ
หัวหน้างานทีเ่ กีย่ วข้องกับการชีแ้ นะการจัดการ เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมการทํางานและผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน โดยการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างานมีความเกีย่ วข้อง3 ด้าน ได้แก่ 1. การประเมิน
พฤติกรรมการทํางาน ทีค่ าดว่าเป็ น ประโยชน์และอุปสรรคต่อการทํางาน 2. การกระตุน้ การทํางาน
เพือ่ ให้พนักงานเผชิญหน้ากับปญั หาและอุปสรรคด้วยพลังและความมันใจ
่ และ 3. ด้านการสนับสนุ น
การทํางาน ด้วยการเอาใจใส่และ เข้าใจความแตกต่างของ พนักงาน โดยแบบวัดนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง
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จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพของผูว้ จิ ยั ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาในการศึกษาระยะทีห่ นึ่ง ตามกรอบแนวคิด
การชีแ้ นะการจัดการของ (Noer; Leupold; & Valle. 2007) เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและ
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุด
เท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ3 คะแนน
ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกัน
ข้าม และแบบวัดนี้ม ี 2 ฉบับ คือ ฉบับทีใ่ ห้พนักงานเป็นผูป้ ระเมินและฉบับทีใ่ ห้หัวหน้างานเป็นผูป้ ระเมิน
ทัง้ สองฉบับมีเนื้อหาข้อคําถามเหมือนกัน เพียงแต่ปรับก ารใช้สรรพนามและประโยคให้เหม าะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง หัวหน้างานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี กี ารชีแ้ นะการจัดการสูงกว่าหัวหน้างานที่
ได้คะแนนตํ่ากว่า
วัฒนธรรมการชี้แนะ หมายถึง การรับรูร้ ว่ มกัน ของพนักงานและหัวหน้างาน
ภายในกลุม่ เกีย่ วกับบรรทัดฐานขององค์การทีก่ าํ หนดขึน้ เพือ่ เป็นแนวท างปฏิบตั กิ ารชีแ้ นะ และการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นทุกระดับแบบไม่มเี งือ่ นไขของสายการบังคับ บัญชา เพือ่ การสร้างพลัง และแรง
บันดาลใจในการทํางานของพนักงานและหัวหน้าในกลุ่ม ซึง่ ผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัดวัฒนธรรมการชีแ้ นะ
(Coaching Culture Assessment: CCA) ของเครน (Crane. 2007) ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
และกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเป็นมาตรวัดประเมินค่า6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุด
เท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ3 คะแนน
ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
กลุ่มงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกวํ่าแสดงว่าเป็ นกลุม่ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการชีแ้ นะสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ความรูแ้ ละความสามารถในการลงมือกระทํา
ของหัวหน้างาน เพือ่ เกิดพฤติกรรมการสือ่ สารทีม่ คี วามเหมาะสมกับ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
มี 2 ด้าน 1. ด้านความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สาร หมายถึง ความรู้ ความสามารถ เพือ่ การแสดงออก
การสือ่ สารทีเ่ หมาะสม และ2. ด้านศักยภาพด้านการสือ่ สาร หมายถึง ทักษะของผูส้ ง่ สารในการแนะนํา
ชักจูง การสอน การแลกเปลีย่ นข่าวสารข้อมูลโดยอาศัยช่องทางการเขียน การพูด การฟงั
โดยเครือ่ งมือวัดผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัดของปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ (2548) ซึง่ พัฒนามาจากนิยาม
ความสามารถในการสือ่ สารของเจบลินและคณะ (Jablin; et al.1994) ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
และกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเป็นมาตรวัดประเมินค่า6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุด
เท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ3 คะแนน
ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
และแบบวัดนี้ให้ หัวหน้า งานเป็ นผูป้ ระเมิน ตนเอง โดยหัวหน้า ทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่ าแสดงว่ าเป็ น ผู้ทม่ี ี
ความสามารถในการสือ่ สารสูงกว่าหัวหน้างานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
บุคลิ กภาพแบบตระหนักหน้ าที่รบั ผิดชอบ หมายถึง บุคลิกภาพของหัวหน้างาน
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ควบคุมตนเองและการทําตามจิตสํานึกตนเอง ด้วยความมีระเบียบวินยั
ในการปฏิบตั งิ านถึง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเบื่อหน่ ายและสิง่ รบกวน ด้วยความสามารถ ในการ
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มองการณ์ไกลของความสําคัญของการชีแ้ นะ และมีความ รับผิดชอบในหน้าที่ การชีแ้ นะ โดยแบบวัด
บุคลิกภาพแบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัดของวัลภา สบายยิง่ (2542) ซึง่ ทําการ
แปลมาจาก NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสต้าและแมคเคร (Casta; & Macrae.
1992) ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเป็นมาตรวัดประเมินค่า
6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ
4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน
ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม และแบบวัดนี้ให้ หัวหน้า เป็นผูป้ ระเมิน ตนเอง โดย
หัวหน้า งานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่ าแสดงว่ าเป็ น ผู้ทม่ี บี ุคลิกภาพแบบ ตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ สูงกว่า
หัวหน้างานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
เจตคติ ต่อการชี้แนะ หมายถึง ความรูเ้ ชิงประเมินค่าของหัวหน้างาน เกีย่ วกับ
ประโยชน์และโทษ ของการชีแ้ นะการจัดการ และมีความพร้อมทีจ่ ะ แสดงพฤติกรรม การชีแ้ นะการ
จัดการให้สอดคล้องกับความรูส้ กึ ของตน ตามบทบาทหน้าทีผ่ ชู้ แ้ี นะ โดย แบบวัดเจตคติต่อการชีแ้ นะ
เพือ่ การจัดการผูว้ จิ ยั จะสร้างแบบวัดขึน้ เอง จากแนวคิด เจตคติ ของ McGuire. W.J. (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน. 2538; อ้างอิงจาก McGuire. W.J. 1969) ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุม่ ตัวอย่าง
ในการศึกษานี้ โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน
จริงเท่ากับ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ
2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม และแบบ
วัดนี้ให้หวั หน้า เป็ นผูป้ ระเมิน ตนเอง โดยหัวหน้า งานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่ าแสดงว่ าเป็ นผูท้ ม่ี เี จตคติต่อ
การชีแ้ นะสูงกว่าหัวหน้างานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
ตัวแปรระดับพนักงาน
พฤติ กรรมการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการ ตามบทบาทและ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ บรรลุประสิทธิภาพแล ะประสิทธิผล
ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ 1. ด้านความร่วมมือ ในการทํางาน ด้วย
ความเต็มใจเพื่อให้เกิดผลสําเร็จของงาน 2. ด้านการปรับตัว ด้วยการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารและแนวทาง
การทํางานให้เกิดความสมดุล กับการเปลีย่ นแปลง ของหน่วยงาน และ 3. ด้านการเรียนรู้ ด้วยเรียนรู้
จากการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง จากประสบการณ์ ทํางาน โดยแบบวัดนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เองจากผล
การศึกษาเชิงคุณภาพของผูว้ จิ ยั ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาในการศึกษาระยะทีห่ นึ่ง ตามแนวคิดการทํางาน
เพื่อผลการปฏิบตั งิ านทีโ่ ดดเด่น ของอภิธานศัพท์ของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่
เป็ นเลิศ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556) ซึง่ มีความสอดคล้องกับบริบทและกลุม่
ตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ
6 คะแนน จริงเท่ากับ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน
ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
และแบบวัดนี้ให้ พนักงาน เป็ นผูป้ ระเมิน ตนเอง โดยพนักงาน ทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่ าแสดงว่ าเป็ น ผู้ท่มี ี
พฤติกรรมการทํางานสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
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ผลการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง ผลสําเร็จของการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของพนักงานสายสนับสนุ นวิชาการ โดยผลการปฏิบตั งิ านมี 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านผลผลิต
ของงาน หมายถึง ผลการปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมายตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนเอง และ
2. ด้านผลลัพธ์ของงาน หมายถึง ผลการปฏิบตั งิ านสอดคล้องและเกือ้ หนุนความสําเร็จของเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ โดยเครือ่ งมือวัดผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัดของ อังศินนั ท์
อินทรกําแหง (2558) ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเป็นมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ6 คะแนน จริงเท่ากับ5 คะแนน ค่อนข้างจริง
เท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ
1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม และแบบวัดนี้ให้พนักงานเป็นผูป้ ระเมินตนเอง
โดยพนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลการปฏิบตั งิ านสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ หมายถึง แรงขับของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ เพือ่ ให้
เกิดพฤติกรรม การทํางาน โดยพฤติกรรม การทํางาน นัน้ ไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั รางวัลหรือผลตอบแทน แต่
การทํางานนัน้ มุง่ เน้นเพือ่ ความประสบความเร็จตามเป้าหมายของงาน และมีความรูส้ กึ สบายใจเมือ่
งานประสบความสําเร็จ โดยแบบวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัดของ บุญรับ ศักดิ ์มณี
(2532) ซึง่ พัฒนาเครือ่ งมือวัดจากการดัดแปลงแบบวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของ เฮอร์แมนส์ (Hermans.
1970) ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเป็นมาตรวัดประเมินค่า
6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ
4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน
ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม และแบบวัดนี้ให้ พนักงานเป็นผูป้ ระเมิน ตนเอง โดย
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบหรือพอใจ เกิดจากการประเมินของ
พนักงานสายสนับสนุ นวิชาการ ต่องาน ซึง่ เป็นความรูส้ กึ ทีต่ อบสนองทัง้ ร่างกายและจิตใจ มี 2 ด้าน
1. ด้านความพึงพอใจภายในลักษณะงาน หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบหรือพอใจต่อลักษณะงานทีท่ าํ
โดยการใช้ศกั ยภาพ ได้แก่ ความสามารถ ความสําเร็จในงาน โอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพือ่ ความสําเร็จของงาน และ 2. ด้านความพึงพอใจภายนอกลักษณะงาน หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบ
หรือพอใจ ต่อปจั จัยสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน ได้แก่ นโยบายการบริหารงาน หัวหน้างาน
รายได้ โอกาสความก้าวหน้า โดยแบบ วัดความพึงพอใจในงาน ผูว้ จิ ยั จะปรับใช้แบบวัดของนําชัย
ศุภฤกษ์ชยั สกุล (2550) ซึง่ ได้แปลและปรับมาจากแบบวัดความพึงพอใจในงานของมหาวิ ทยาลัยมินิ
โซตา (Minnesota Satisfaction Questionnaire) ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษานี้ โดยเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน
จริงเท่ากับ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ
2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม และแบบ
วัดนี้ให้พนักงานเป็ นผูป้ ระเมินตนเอง โดยพนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามพึงพอใจ
ในงานสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
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ความยึดมันผู
่ กพันในงาน หมายถึง สภาวะจิตใจเชิงบวกของพนักงานสายสนับสนุ น
วิชาการ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางาน ในด้านกระตือรือร้น ด้วยการมีความเพียรพยายาม
ในการทํางาน แม้จะเผชิญอุปสรรค ด้านการทุม่ เท ด้วย ความรูส้ กึ เต็มใจ ภูมใิ จ มีแรงบันดาลใจ รูส้ กึ
ท้าทายในการทํางาน รวมถึงมีความมุง่ มันในการทํ
่
างาน โดยแบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน ผูว้ จิ ยั
จะปรับใช้แบบวัดของอรพิน ชูชม (2557) ซึง่ พัฒนาแบบวัดจากยูเทรคซ์ (Utrecht Work Engagement
Scale : UWES) ของซูด้ ลิและเบคเกอร์ (Schuafeli; & Bakker. 2004) ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบท
และกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเป็นมาตรวัดประเมินค่า6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุด
เท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ3 คะแนน
ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
และแบบวัดนี้ให้ พนักงาน เป็ นผูป้ ระเมิน ตนเอง โดยพนักงาน ทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่ าแสดงว่ าเป็ น ผูท้ ม่ี ี
ความยึดมันผู
่ กพันในงานสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า
การรับรูว้ ิ ธีปฏิ บตั ิ เพื่อผลการปฏิ บตั ิ งานสูง หมายถึง การรับรู้ ของพนักงาน สาย
สนับสนุนวิชาการต่อกิจกรรมการบริหารทรัพยา กรมนุษย์ของหน่วยงาน ในด้านผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั
ทัง้ รูปธรรมและนามธรรม ความมันคงในงาน
่
การให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการกําหนดแนวทางการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ และ วิธกี ารปฎิบตั นิ นั ้ ส่งผลให้พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัดของแซงส์และคณะ (Zhang; Di Fan; & Zhu. 2014) ซึง่
พัฒนาแบบวัดมาจากแนวคิดของ แดทต้าและคณะ (Datta; Guthrie; & Wright. 2005) และก้องและ
คณะ (Gong; et al. 2009) ให้มคี วามสอดคล้องกับบริบทและกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเป็น
มาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ โดยข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ 5 คะแนน
ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน และไม่จริง
เลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม และแบบวัดนี้ให้ พนักงานเป็น
ผูป้ ระเมิน ตนเอง โดยพนักงาน ทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่ าแสดงว่ าเป็ น ผูท้ ม่ี ีการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการ
ปฏิบตั งิ านสูง สูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนตํ่ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนเอกสารในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นํามาเชือ่ มโยงเพือ่ ทําความเข้าใจเกีย่ วกับ พฤติกรรมการทํางาน และ
ปจั จัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการทํางานของ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ การชีแ้ นะการจัดการ และ
ปจั จัยเชิงสาเหตุการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างาน โดยผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิ ด การชี้แนะการจัดการ ประกอบด้วย แนวคิด การชีแ้ นะการ
จัดการ และการสนับสนุ นทางสังคมของหัวหน้างาน : แนวคิดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การ
ชีแ้ นะการจัดการและพฤติกรรมการทํางาน
ตอนที่ 2 พฤติ กรรม การทํางานและผลการปฏิ บตั ิ งาน ภายใต้แนวคิ ดเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิ นการที่เป็ นเลิ ศ ประกอบด้วย แนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ ความหมาย การวัด และความสัมพันธ์ของ พฤติกรรมการทํางานและ
ผลการปฏิบตั งิ าน
ตอนที่ 3 ปัจจัยเชิ งสาเหตุพฤติ กรรมของหวั หน้ างานและพนักงานสายสนับสนุน
วิ ชาการ ประกอบด้วย กระบวนทัศน์เมโส : แนวคิดการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุพฤติกรรม ปจั จัย
เชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการชีแ้ นะการจัดการ ปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ตอนที่ 4 แนวคิ ดที่ใช้ในการวิ จยั ประกอบด้วย การวิจยั ผสานวิธแี ละการวิเคราะห์
พหุระดับ
ตอนที่ 5 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการวิจยั และ
สมมติฐานในการวิจยั

ตอนที่ 1 แนวคิ ดการชี้แนะการจัดการ
1.1 แนวคิ ดการชี้แนะการจัดการ
ภาษาไทยมีการแปลคําว่า Coaching หลากหลาย อาทิ การชีแ้ นะ การสอนแนะ กา รสอน
งาน เป็นต้น แต่งานวิจยั นี้ ใช้คาํ ว่า การชีแ้ นะ ตามพจนานุกรมศึกษาศาสตร์ (ราชบัณฑิตยสถาน .
2555) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการบริหาร เพือ่ การอธิบาย กระตุน้ ชีแ้ จง และพัฒนาการทํางาน
ของบุคคล รวมถึงการสอนหรือฝึกผูเ้ รียนอย่างเข้มข้นในการเรียนรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง เพือ่ การปรับปรุง
ข้อบกพร่องหรือการพัฒนาความสามารถให้เพิม่ ขึน้ โดยการชีแ้ นะเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์รปู แบบ
หนึ่ง (Persson. 2007) เพือ่ เป็ นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรูเกิ
้ ดทักษะและมีคุณลักษณะเฉพาะตัว
(สุรพล พยอมแย้ม. 2541: 214) การชีแ้ นะนําเริ่มต้นมาใช้ในการจัดการธุรกิจ (Managerial Activities)
ในช่วงปี 1900 อยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดการจัดการเชิงระบบ(Scientific Management) (Wenzel. 2000)
5
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เพือ่ ให้ผจู้ ดั การฝา่ ยขายใช้จงู ใจและกระตุน้ เพิม่ ยอดขายและกําไร ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการจัดการ
เชือ่ ว่า การชีแ้ นะสามารถเพิม่ ทัศนคติทางบวกและเป็นเครือ่ งมือสําหรับการจัดการผลการปฏิบตั งิ าน
(Feldman; & Lankkau. 2005, Weisbord. 1987)
การชีแ้ นะสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การชีแ้ นะการบริหาร (Executive Coaching)
และการชีแ้ นะการจัดการ (Managerial Coaching) (Gregory; & Levy. 2010; Palmer; & McDowall.
2010; Park; McLean; & Yang. 2008) ความแตกต่างของการชีแ้ นะทัง้ สอง คือ ผูช้ แ้ี นะ (Coacher)
ผูถ้ กู ชีแ้ นะ (Coachee) และผลลัพธ์ของการชีแ้ นะ (Spaten; & Flenborg. 2013) กล่าวคือ การชีแ้ นะ
การบริหารผูถ้ กู ชีแ้ นะจะเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง โดยเลือกผูช้ แ้ี นะทีม่ าจากภายนอกองค์การ เพือ่ พัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารงาน ที่เกีย่ วข้องกับการกําหนดนโยบาย กระบวนการ
บริหารงานเพือ่ ให้การบริหารงานเป็ นไปตามเป้าหมายขององค์การ ส่วนการชีแ้ นะการจัดการเป็ น
การสอนงานภายในองค์การ ระหว่างผูน้ ํา กับพนักงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรม การพัฒนา และ
การธํารงรักษาพนักงาน (Joo. 2005, Evered; & Selman. 1989; Orth; Wilkinson; & Benfari. 1987)
เพือ่ ให้พนักงานพัฒนา การทํางานและปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ าน และส่งผลต่อความสําเร็จองค์ การ
ในด้านความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนอื่นๆ อาทิเช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ เป็ นต้น
การชีแ้ นะการจัดการเป็ นพฤติกรรมของหัวหน้างาน (Se Won Kim. 2010, Ellinger; Beattie;
& Hamlin. 2010, Hamlin; Ellinger; & Beattie. 2009, De Haan; & Burger. 2005) ในฐานะการ
เป็นผูอ้ าํ นวยความสะดวกการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาสิง่ แวดล้อมในงานเพือ่ สนับสนุนการเรียนรู้
ของพนักงาน การให้ความรู้ การสร้างและให้โอกาส (Perterson; & Hicks. 1996) การแก้ปญั หาผล
การปฏิบตั งิ าน การให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ การแนะแนว และรวมถึงการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
เพือ่ ให้มาตรฐานการทํางานมีความชัดเจน การจูงใจพนักงาน การเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ให้สงู ขึน้ (Ellinger; Beattie; & Hamlin. 2010, Hamlin; Ellinger; & Beattie. 2009)
เอลลิงเจอร์และคณะ (Ellinger; Ellinger; & Keller. 2003) เป็นนักวิชาการท่านแรกทีไ่ ด้
เริม่ ต้นจากการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อหาคุณลักษณะของการชีแ้ นะการจัดการ หลังจากนัน้ แมคลีน
และคณะ (Mclean; et al. 2005) ได้นําผลการวิจยั เชิงคุณภาพของเอลลิงเจอร์และคณะ ไปพัฒนาหา
องค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่า การชีแ้ นะการจัดการ ประกอบด้วย การ สื่อสารทีเ่ ปิดเผย (open
communication) เป้าหมายของทีม (team approach) คุณค่าของพนักงาน (Value) การยอมรับ
ความคลุมเคลือ (Accept Ambiguity) โดยปาร์คและคณะ (Park; Yang; & McLean. 2008) ได้พฒ
ั นา
องค์ประกอบต่อยอดจากแมคลีนและคณะ พบว่าการชีแ้ นะการจัดการมีความใกล้เคียงกับแมคลีนและ
คณะ ได้แก่ การสื่อสารทีเ่ ปิดเผย (Open Communication) เป้าหมายของทีม (Team Approach)
คุณค่าของพนักงาน (Value) การยอมรับความคลุมเคลือ (Accept Ambiguity) การอํานวยความสะดวก
ในการพัฒนา (Facilitate Development) องค์ประกอบทีพ่ ฒ
ั นามาตัง้ แต่แอลลิงเจอร์และคณะ จนถึง
แมคลีนและคณะ เป็ นแบบวัดทีร่ วมทัง้ พฤติกรรมและทักษะการชีแ้ นะ
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นอกจากนัน้ โนเออร์และคณะ (Noer; Leupold; & Valle. 2007) ได้ทาํ การพัฒนาองค์ประกอบ
ของการชีแ้ นะการจัดการ ซึง่ มีความเชื่อว่า การชีแ้ นะการจัดการ เป็นความสัมพันธ์การกระทําของ
หัวหน้างาน ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. การประเมิน (assessing) เป็นการใช้กระบวนการ
ประเมินเพือ่ นําไปสูก่ ารประเมินผลและการตัง้ เป้าหมาย โดยประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล (Data
gathering) เพื่อจะนําไปใช้การชีแ้ นะของพนักงาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Gap analysis) ระหว่าง
ปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นจริงและความปรารถนาในอนาคตเพือ่ การพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารการตัง้ เป้าหมาย
(Goal setting) เพือ่ พัฒนาแผนองค์การให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ี
พึงปรารถนา และการประเมิน / ข้อมูลป้อนกลับ (Measurement/Feedback) เพือ่ การประเมิน
ความก้าวหน้าและความสําเร็จของเป้าหมาย อีกทัง้ พัฒนากลไกการป้อนกลับเพือ่ การปเลีย่ นแปลง
พฤติกรรม 2. การกระตุน้ (challenging) การให้พนักงานกล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรค การสร้างกรอบ
และแนวทางการทํางานในอนาคต และสามารถพัฒนาและดําเนินการภายใต้พลังและความมันใจโดย
่
ประกอบด้วย การเผชิญหน้า (Confronting) กับพนักงานเพือ่ สร้างความเข้าใจการชีแ้ นะ พฤติกรรม
ทีค่ าดหวัง การมุง่ เป้า (Focus/Shaping) ดําเนิ นไปอย่างเป็ นรูปธรรม และให้เกิดผลผลัพธ์ทช่ี ดั เจน
การสร้างกรอบ (Re-framing) การช่วยเหลือพนักงาน ในการพิจารณา พิสจู น์สมมติฐานและการ
อนุมาน ซึง่ จะช่วยให้พนักงานค้นพบทางเลือก และสามารถอธิบายข้อมูลและใช้ในการสรุป และการ
ให้อาํ นาจ /การกระตุน้ (Empowering/Energizing) ส่งเสริม กระตุน้ การพัฒนาการชีแ้ นะพนักงาน
เพือ่ การเพิม่ พูนความรูส้ กึ ทัศนคติ พลังในการทํางาน และความมันใจในการทํ
่
างาน และ 3. การให้
การสนับสนุ น (supporting) การส่งเสริม สนับสนุ น สร้างทักษะระหว่างบุคคล ได้แก่ ส่งเสริมให้เกิด
ความไว้วางใจ ความซือ่ สัตย์ การเอาใจใ ส่ และมีความเข้าใจในตัวพนักงาน โดยประกอบด้วย การ
เอาใจใส่ (Attending) การใช้อวัจนภาษา นํ้าเสียง สายตา การแสดงออกทางกายต่างๆ การแสดงตน
แบบเปิดเผย รวมถึงสิง่ แวดล้อมการชีแ้ นะทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ การสอบถาม (Inquiring) เพือ่ การ
ได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ ป็ นจริง ทัศนคติทแ่ี ท้จริง รวมถึงการส่งเสริมความเข้าใจ ผลสะท้อน (Reflecting)
ผูช้ แ้ี นะจะต้องอธิบายให้เกิดความชัดเจนและแสดงตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ี พูดสือ่ สารเพือ่ ให้เข้าใจใน
แนวคิดการชีแ้ นะ การพิสจู น์ความจริง (Affirming) การสือ่ สารโดยผูช้ แ้ี นะต้องมีความเชือ่ ว่าพนักงานที่
ถูกชีแ้ นะสามารถเปลีย่ นแปลงความสามารถในการเรียนรู้ การเปลีย่ นแปลง หรือการพัฒนา
จากการศึกษาความหมายผูว้ จิ ยั สรุปเบือ้ งต้นได้วา่ การชีแ้ นะการจัดการ หมายถึง การปฏิบตั ิ
ของหัวหน้างานในฐานะผูอ้ าํ นวยความสะดวกเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาพฤติกรรมการทํางานและ
แนวทางในการแก้ไขปญั หาในการทํางาน เพือ่ ให้เกิดการเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ านของ การให้พนักงาน
กล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรค การสร้างกรอบและแนวทางการทํางานในอนาคต และสามารถพัฒนา
และดําเนินการภายใต้พลังและความมันใจ
่ รวมถึงการให้การสนับสนุน การส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
ทักษะระหว่างบุคคล โดยผูว้ จิ ยั จะทําการศึกษาเชิงคุณภาพในระยะทีห่ นึ่ง เพือ่ กําหนดความหมาย
และพัฒนาตัวชีว้ ดั การชีแ้ นะการจัดการ ให้เหมาะสมกับบริบทของ หัวหน้างาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาฯ เพือ่ ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณในระยะทีส่ อง
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1.2 การสนับสนุนทางสังคมของ หัวหน้ างาน : แนวคิ ดการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการชี้แนะการจัดการกับพฤติ กรรมการทํางาน
แนวคิดการสนับสนุ นทางสังคมของหัวหน้างาน เป็นการศึกษาพฤติกรรมการสนับสนุนทาง
สังคมจาก หัวหน้างาน ทีม่ ผี ลต่อการทํางานของลูกน้องและกลุม่ ซึง่ สาราสันและคณะ (Sarason;
Levine; & Basham. 1983: 127) กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมของ หัวหน้างาน หมายถึง การ
ได้รบั ความช่วยเหลือ การยอมรับ การไว้วางใจ มองเห็นคุณค่า มีการยกย่อง ชมเชย และการให้
กําลังใจ ซึง่ ถือเป็ นแรงเสริมในการปฏิบตั งิ านในองค์การ ทัง้ ทางด้านอารมณ์และจิตใจ รวมทัง้ ได้รบั
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากหัวหน้างาน ทําให้บคุ ลากรสามารถทนอยูใ่ นสภาพงานทีไ่ ม่เป็นไป
ตามทีค่ าดหวังไว้ได้ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ งปจั จัยทางจิตสังคมที่
เกีย่ วกับพฤติกรรมการสนับสนุ นทางสังคมของหัวหน้างานสถานีอนามัย ได้กาํ หนดนิยามของพฤติกรรม
การสนับสนุ นทางสังคมของหัวหน้างาน หมายถึง ปฏิสมั พันธ์หวั หน้างานต่อลูกน้องในสถานทีท่ าํ งาน
โดยหัวหน้างานจะทําการสนับสนุ นลูกน้อง 3 ด้าน คือ 1. การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เช่น การให้
กําลังใจในการทํางาน การยอมรับความคิดเห็นหรือการกระทําของลูกน้อง แสดงความเห็นใจเมือ่
ลูกน้องทํางานหนักหรือพบปญั หาในการทํางาน เป็นต้น 2. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น
ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานแก่ลกู น้อง ให้ขอ้ มูลย้อนกลับในการปรับปรุงงานของลูกน้อง นะแก่
ชีแ้
ลูกน้อง ให้คาํ ปรึกษาแก่ลกู น้องเมือ่ ลูกน้องพบปญั หาในการทํางาน เป็นต้น และ 3. การสนับสนุ น
ด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมทัง้ ทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน เช่น จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับ
การทํางาน ช่วยลูกน้องในการทํางาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทจ่ี าํ เป็ นและ
เอือ้ อํานวยความสะดวกในการทํางาน เป็นต้น
นอกจากนัน้ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ได้ทาํ การรวบรวมผลงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าผลดีของการสนับสนุนทางสังคมของ หัวหน้างาน ทีม่ ตี ่อลูกน้องได้แก่
1. ลูกน้องทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นทางสังคมจากหัวหน้างานจะเป็นผูท้ ม่ี ที ศั นคติทด่ี ตี ่อการทํางานมากกว่า
หรือเป็นผูท้ ม่ี คี วามพอใจในการทํางานมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมน้อยจาก หัวหน้างาน
2. การสนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด และเป็นตัวทํานายทีส่ าํ คัญอันดับแรก
ของความเครียด ดังนัน้ การสนับสนุ นทางสังคมของ หัวหน้างานจึงเป็ นการป้องกันและแก้ไขปญั หา
ความเครียดในการทํางาน 3. ผูท้ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมจาก หัวหน้างานมากจะเป็น บุคคลทีน่ ํา
ความรูจ้ ากการฝึกอบรมมาใช้ในการทํางาน รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นสถานการณ์
อื่นๆ ได้มากกว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุ นจากหัวหน้างานน้อย 4. ผูท้ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุ น ทางสังคมจาก
หัวหน้างาน มาก จะเป็ นผูท้ ม่ี ผี ลการปฏิบตั งิ านมากกว่า หรือมีพฤติกรรมการทํางานมากก ว่าผูท้ ่ี
ได้รบั การสนับสนุ นทางสังคมน้อยจาก หัวหน้างาน และ 5. กลุ่มงานที่ หวั หน้างาน ให้การสนับสนุน
ทางสังคมมากเป็ นกลุม่ งานทีม่ ปี ระสิทธิผลสูงกว่า และกลุม่ งานหรือองค์การสามารถลดค่าใช้จา่ ยได้
มากกว่ากลุม่ งานทีห่ วั หน้างานให้การสนับสนุนทางสังคมน้อย
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งานวิจยั สนับสนุ นพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้างานมีผลต่อการปฏิบตั งิ าน
ของผูไ้ ด้บงั คับบัญชา อาทิ งานวิจยั ของเบญจพร ยิฐธรรม (2553) ทําการวิจยั เรือ่ งความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการติดต่อสือ่ สาร และการสนับสนุนทางสังคมในองค์การ กับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั งิ าน กรณีศกึ ษาข้าราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม งานวิจยั ของธนกร ถาวรสันต์ (2550)
ทําการวิจยั เรือ่ งปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วกับประสิทธิภาพการทํางานของตํารวจคอมมานโด
กองปราบปราม ผลการศึกษาพบว่าผลการสนับสนุนทางสังคมจากผูบ้ งั คับบัญชามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางานของ ตํารวจคอมมานโด นอกจากนัน้ ยังพบว่าการสนับสนุนทาง
สังคมของผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นตัวแปรทีส่ าํ คัญลําดับที่ 2 เมือ่ ทํานายร่วมกับจิตลักษณะเดิม สถานการณ์
จิตลักษณะตามสถานการณ์นอกจากนัน้ อภิรดี โสภาพงศ์ (2547) ทําการศึกษาเรือ่ งปจั จัยทางจิต
สังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ พบว่าการ
สนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรม
และยังพบว่าผลการสนับสนุ นทางสังคมของ หัวหน้างานเป็นตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
จริยธรรมที่ สําคัญมากทีส่ ดุ เมือ่ ทํานายร่วมกับจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ นอกจากนัน้ มีงานการวิจยั ประมวลเอกสารปจั จัยเชิงสาเหตุทางด้านจิตใจและสถานการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ในมหาวิทยาลัย ของนันทิยา
สีมาพันธ์ (2555) พบว่าการสนับสนุ นทางสังคมจาก หัวหน้างานมีความเกีย่ วข้องกับจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ โดยการสนับสนุ นทางสังคมจากคนรอบข้าง พฤติกรรมการทํางาน และประสิทธิภาพ
การทํางาน โดยมีผลงานวิจยั ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมจากหัวหน้างานมักเป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการทํางานทีเ่ หมาะสม
จากแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมของหัวหน้างาน ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ พฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงาน สายสนับสนุ นวิชาการ ได้รบั อิทธิพลจาก การชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้างาน
ใน 1. ด้านการสนับสนุ นทางด้านอารมณ์ โดยการให้กาํ ลังใจในการทํางาน การยอมรับความคิดเห็น
หรือการกระทําของลูกน้อง แสดงความเห็นใจเมือ่ ลูกน้องทํางานหนักหรือพบปญั หาในการทํางาน
2. การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร โดยการให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานแก่ลกู น้อง ให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับในการปรับปรุงงานของลูกน้อง ชีแ้ นะแก่ลกู น้อง ให้คาํ ปรึกษาแก่ลกู น้องเมือ่ ลูกน้องพบ
ปญั หาในการทํางาน อีกทัง้ พฤติกรรมการทํางานยังได้รบั อิทธิพลจากพฤติกรรมการชีแ้ นะของ
หัวหน้างาน โดยพนักงานจะแสดงแสดงสมรรถนะภาพใหม่และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลการปฏิบตั งิ านโดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานจากการปร ะเมิน การชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้างาน และ
พฤติกรรมการชีแ้ นะของผูจ้ ดั การในระดับทีส่ งู กว่าจะถูกเลียนแบบโดยพนักงานในระดับทีต่ ่าํ กว่า
โดยความสัมพันธ์ของทัง้ สองนัน้ มีความลดหลันกั
่ นตามสายการบังคับบัญชาระหว่าง หัวหน้างานและ
พนักงานสายสนับสนุ นวิชาการตามโครงสร้างการบริหารงาน ซึง่ พฤติกรรมของหัวหน้างานมีอทิ ธิพล
ทัง้ ทางตรงหรือ/และทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
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1.3 ความสัมพันธ์ของการชี้แนะการจัดการกับพฤติ กรรมการทํางาน
พนักงานทีจ่ ะมีคณ
ุ สมบัตกิ ารทํางานให้ได้ผลดี ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผูบ้ ริหาร
(Manz ans Sims. 1989) โดยการปฏิบตั งิ านในองค์การนัน้ บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานก็คอื หัวหน้างาน ซึง่ พฤติกรรมของผูบ้ ริหารงานของ หัวหน้างาน จะมีอทิ ธิพลต่อการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานเป็ นอย่างมาก นอกจากนัน้ พนักงานจะแสดงสมรรถนะและปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการปฏิบตั งิ านโดยตัง้ อยูบ่ นพฤติกรรมการชีแ้ นะของผูจ้ ดั การและพืน้ ฐาน
จากการประเมินการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างาน ในระดับทีส่ งู กว่า งานวิจยั ของวันชัย ธรรมสัจการ
(2545) ทําการวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมของผูบ้ ริหารทีเ่ พิม่ พลังการทํางานให้พนักงานส่วนตําบล : การวัด
และผลต่อเนื่อง ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ ริหารทีม่ พี ฤติกรรมเพิม่ พลังการทํางานให้พนักงานมาก จะทํา
ให้พนักงานเกิดพฤติกรรมต่อผูบ้ ริหารการใช้เหตุผลมากตามไปด้วนอกจากนั
ย
น้ มีงานวิจยั ของคาราเทพ
และคณะ (Karatepe; Osman; & Hasan. 2007) พบว่าการสนับสนุนทางสังคม ของหัวหน้างานมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางาน โดยได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทาง
สังคมของผูบ้ งั คับบัญชากับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน พบว่าการสนับสนุนทางสังคมของผู้
บังคัญบัญชาช่วยเพิม่ ความพึงพอใจในงานและมีอทิ ธิพลต่อความสามารถการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การชีแ้ นะกับพฤติกรรมก ารทํางาน พบว่า การชีแ้ นะการจัดการ มี
ความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยมีงานวิจยั ของเอลลินเจอร์และคณะ
(Ellinger;
Ellinger; & Keller. 2003) ได้ทาํ การศึกษาความเชือ่ มโยงระหว่าง การชีแ้ นะการจัดการ กับผลลัพธ์
การทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมกระจายสินค้า แบบสํารวจทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 สําหรับผูบ้ ริหารระดับต้น เพือ่ ประเมิน การชีแ้ นะการจัดการ และผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานคลังสินค้า ส่วนชุดที่ 2 สําหรับพนักงานคลังสินค้า เพือ่ ประเมิน การชีแ้ นะการจัดการ ของ
ผูบ้ ริหารระดับต้น และความพึงพอใจในงาน ซึง่ ได้ทาํ การสอบถามรวมทัง้ สิน้ 505 คน โดยแบ่งออกเป็น
พนักงานจํานวน 438 คน และผูบ้ ริหารระดับต้นจํานวน 67 คน ผลการศึกษาพบว่า การชีแ้ นะการ
จัดการสามารถทํานายการปฏิบตั งิ านของพนักงานคลังสินค้าได้รอ้ ยละ 11 (𝑅𝑅2 = .11. และการรับรู้
พฤติกรรมการชีแ้ นะ หัวหน้างานของพนักงานสามารถทํานายความพึงพอใจในงานของพนักงานได้
ร้อยละ 44 (𝑅𝑅 2 =.44. นอกจากนัน้ ยังมีงานวิจยั ของ เอการ์วอลและคณะ (Agarwal; Angst; & Magni.
2009) ได้ทาํ การศึกษาประสิทธิผลของผลการปฏิบตั งิ านจากการชีแ้ นะ โดยใช้เทคนิคพหุระดับ
(Multilevel Analysis) ด้วยโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลัน่ (HLM: Hierarchical Linear Models)
ทําการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงาน (staff) ระดับผูจ้ ดั การระดับกลาง (middle manager)
และระดับผูบ้ ริหาร (Executive manager) ผลการศึกษาพบว่าอิทธิ พลของการชีแ้ นะของผูจ้ ดั การ
ระดับกลางมีอทิ ธิพลข้ามระดับต่อการปฎิบตั งิ านของพนักงานขาย โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.25 และพฤติกรรมการชีแ้ นะของผูจ้ ดั การระดับกลางสามารถอธิบายความแปรปรวน
รวมผลการปฎิบตั งิ านของพนักงานขายได้รอ้ ยละ 25
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า การชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้างาน มีอทิ ธิพล ข้ามระดับ โดยตรงต่อ
พฤติกรรมการทํางาน และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางานโดยผ่านความพึงพอใจในงาน
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ตอนที่ 2 พฤติ กรรมการทํางานและผลการปฏิ บตั ิ งาน ภายใต้แนวคิ ดเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิ นการที่เป็ นเลิ ศ
2.1 แนวคิ ดเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดําเนิ นการที่เป็ นเลิ ศ
เกณฑ์ คณ
ุ ภาพการศึกษา เพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ เป็นเครือ่ งมือพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ และออกแบบมาเพือ่ ให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางทีจ่ ะบูรณาการในการจัดการ
ผลการดําเนินการของสถาบัน เพือ่ ให้เกิดการจัดการศึกษาทีม่ กี ารปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอให้แก่
ผูเ้ รียน และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความยังยื
่ นของสถาบัน (รัชต์วรรณ
ุ ภาพการศึกษาฯ พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
กาญจนปญั ญาคม. 2556) เกณฑ์คณ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Awards : MBNQA) ตามแนวคิด
ของมาล์โคล์ม บัลดริจ (Malcolm Baldrige) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ มีลกั ษณะแบบมุมมอง
เชิงระบบ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ระบบปฏิบตั กิ าร (Operation System) และพืน้ ฐาน
ของระบบ (System Foundation) ซึง่ รายละเอียดแต่ละส่วนมีดงั นี้
1. ระบบปฏิ บตั ิ การ (Operation System) ประกอบด้วยกลุม่ การนําองค์การและ
กลุม่ ผลลัพธิ ์ โดยกลุม่ การนําองค์การเน้นความสําคัญทีก่ ลยุทธ์และผูน้ ําระดับสูงต้องกําหนดทิศทาง
ขององค์การ และแสวงหาโอกาสด้านการจัดการศึกษาในอนาคต ประกอบด้วย 3 หมวดย่อยได้แก่
หมวดการนําองค์การ หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และหมวดการมุง่ เน้นลูกค้า ดังนี้
- หมวดการนําองค์การ คือ การกําหนดวิธกี ารทีผ่ นู้ ําระดับสูงสามารถ
ชีน้ ําและทําให้สถาบันมีความยังยื
่ น โดยการกําหนดวิสยั ทัศน์ ค่านิยม และความคาดหวังในผลการ
ดําเนินการของสถาบัน โดยเน้นการสือ่ สารระหว่างผูน้ ําระดับสูงกับผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึงการยกระดับ
ทักษะความเป็ นผูน้ ําของแต่ละคนให้มสี ว่ นร่วมในการเรียนรูร้ ะดับองค์การและพัฒนาผูน้ ําในอนาคต
ของสถาบัน รวมถึงการวัดผลการดําเนินการและการสร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมให้มกี าร
ประพฤติปฏิบตั ติ ามจริยธรรม และมีผลการดําเนินการทีด่ ยี ง่ิ ขึน้
- หมวดการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ คือ ความสําคัญ 3 ประการ ซึง่ เป็นสิง่ ที่
สําคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1. การศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการเรียนรู้ การมุง่ เน้นผลักดันให้เกิด
ความผูกพันของลูกค้า ตลาดใหม่หรือส่วนแบ่งตลาด ซึง่ เป็นปจั จัยทีส่ าํ คัญในการวัดผลสําเร็จด้าน
การศึกษาและความยังยื
่ นของสถาบันและการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการเรียนรูใ้ ห้ความสําคัญต่อความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียน ซึง่ อาจได้มาจากความต้องการของตลาดรวมทัง้ ความรับผิดชอบในฐานะเป็น
พลเมือง 2. การปรับปรุงผลการดําเนินการแล ะนวัตกรรมส่งผลต่อการเพิม่ ผลิตภาพทัง้ ในระยะสัน้
ระยะยาว และการคุมต้นทุนรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบตั กิ าร3. ในสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปจั จุบนั สถาบันจําเป็นต้องดําเนินการเชิงกลยุทธ์เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
ระดับสถาบันและระดับบุคคล
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- หมวดการมุ่งเน้ นลูกค้า กล่าวคือ การทีส่ ถาบันสร้างความผูกพันกับ
ผูเ้ รียนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นการตอบสนองต่อความต้องการ การสร้างความสัมพันธ์และ
ความภักดีต่อสถาบันและหลักสูตร การบริการทีส่ ง่ เสริมการเรียนรู้ โดยมีความท้าทายสําคัญ คือ
การสร้างให้เกิดความสมดุลของความต้องการและความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกันของผูเ้ รียนและผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ดา้ นความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจของผูเ้ รียนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
รวมทัง้ วิธกี ารทีม่ มุ มองและพฤติกรรมทีอ่ าจส่งผลต่อความยังยื
่ นของสถาบันในชุมชนการศึกษา
ส่วนกลุม่ ผลลัพธ์ เป็ นการมุง่ เน้นผูป้ ฏิบตั งิ านและกระบวนการ มีบทบาททําให้การ
ดําเนินการสําเร็จและนําไปสูผ่ ลการดําเนินการโดยรวมทีด่ ขี ององค์การ ประกอบด้วย การมุง่ เน้น
ผูป้ ฏิบตั งิ าน การมุง่ เน้นระบบปฏิบตั กิ าร และผลลัพธ์ มีรายละเอียดดังนี้
- หมวดการมุ่งเน้ นผูป้ ฏิ บตั ิ งาน เป็นการผูกใจ การพัฒนาและการจัดการ
บุคลากร ด้านอัตรากําลังและขีดความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านและบรรยากาศทีส่ นับสนุนการทํางาน
ทําให้องค์การสามารถปรับเปลีย่ นให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง อันนําไปสูค่ วามสําเร็จ
- หมวดการมุ่งเน้ นระบบปฏิ บตั ิ การ เน้นกระบวนการทํางานทีส่ าํ คัญ
ของสถาบัน ทัง้ นี้เพราะกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องอาศัยการออกแบบที่
มีประสิทธิผล การมุง่ เน้นการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน การดําเนินการในเชิงป้องกัน ความเชื่อมโยงกับ
ผูเ้ รียน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ผูส้ ง่ มอบคูค่ วามร่วมมือทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- หมวดผลลัพธ์ หมายถึง ประสิทธิผลหรือ ผลการดําเนินการของสถาบัน
การศึกษาแบบบูรณาการทําให้เกิดผลลัพธ์ในด้าน 1. การเพิม่ คุณค่าให้กบั ผูเ้ รียนและผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสียอย่างต่อเนื่อง ซึง่ นําไปสูก่ ารปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ตลอดจนความ
ยังยื
่ นของสถาบัน 2. การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมของสถาบันโดยวัดออกมา
ในรูปแบบของประสิทธิผล และ 3. การเรียนรูข้ องคณะและพนักงาน
2. พื้นฐานของระบบ มีความสําคัญในการทําให้องค์การ มีการจัดการทีมปี ระสิทธิผล
มีการปรับปรุงผลการดําเนินการ และมีความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 1 หมวด คือ
การวัดการวิ เคราะห์และการจัดการความรู้ เป็ น หัวใจสําคัญของการใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศ
รวมถึงการวิเคราะห์ และการปรับปรุงการดําเนินการของสถาบันรวมทัง้ การจัดการความรูข้ อง
สถาบันอย่างมีประสิทธิผล เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและผลการ
ดําเนินการด้านการปฏิบตั กิ ารของสถาบัน
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ซึง่ สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ดงั นี้
กลุ่มการนําองค์การ

กลุ่มผลลัพธิ์

ระบบปฏิ บตั ิ การ
Operation
พืน้ ฐานของระบบ
System Foundation

ภาพประกอบ 1 กรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ ปรับมาจากเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556)
มหาวิทยาลัยทีน่ ําเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ ไปใช้จะมีกลไกการประเมินแบ่งออกเป็ น
2 ส่วน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา . 2556) คือ 1. กระบวนการ (Process DiagnosisKey Concepts) และ 2. ผลลัพธ์ (Result Diagnosis-Key Concepts)
1) กระบวนการ หมายถึง วิธกี ารทีส่ ถาบันใช้และปรับปรุงเพือ่ ตอบสนอง
ข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 - 6 ปจั จัยทัง้ 4 ทีใ่ ช้ในการประเมินกระบวนการได้แก่ แนวทาง
(Approach) การถ่ายทอดเพือ่ นําไปปฏิบตั ิ (Deployment) การเรียนรู้ (Learning) การบูรณาการ
(Integration) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- แนวทาง (Approach) หมายถึง 1. วิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่ ให้บรรลุผล
ตามกระบวนการ 2. ความเหมาะสมของวิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่ ตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ และ
สภาพแวดล้อมการปฏิบตั กิ ารของสถาบัน 3. ความมีประสิทธิผลของการใช้วธิ กี ารเหล่านัน้ 4. การที่
แนวทางถูกนําไปใช้ซ้าํ ได้เพียงใด และการทีแ่ นวทาง นัน้ อาศัยข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ ชือ่ ถือได้เพียงใด
(ซึง่ หมายถึงการดําเนินการอย่างเป็ นระบบ)
- การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิ บตั ิ (Deployment) หมายถึง ความ
ครอบคลุมและทัวถึ
่ งของ1. การใช้แนวทางเพือ่ ตอบสนองข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
และสําคัญต่อสถาบัน 2. การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา 3. การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
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- การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง 1. การปรับปรุงแนวทาง ให้ด ี
ขึน้ ผ่านวงรอบของการประเมินและการปรับปรุง 2. การกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแนวทาง
อย่างก้าวกระโดดผ่านการสร้างนวัตกรรม และ 3. การแบ่งปนั ความรูท้ ไ่ี ด้จากการปรับปรุงและการ
สร้างนวัตกรรมกับหน่ วยงาน และกระบวนการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องภายในสถาบัน
- การบูรณาการ (Integration) หมายถึง ความครอบคลุมและ
ทัวถึ
่ งของ 1. แนวทางทีใ่ ช้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันตามทีร่ ะบุไว้ในโครงร่างองค์การ
และข้อกําหนดของหัวข้อต่างๆ ในหมวด 1 ถึงหมวด 6 2. การใช้ตวั วัดสารสนเทศและระบบการ
ปรับปรุงทีช่ ว่ ยเสริมซึง่ กันและกัน ทัง้ ระหว่างกระบวนการและหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน และ
3. การทีแ่ ผนงานกระบวนการผลลัพธ์ การวิเคราะห์การเรียนรู้ และ การปฏิบตั กิ ารมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่ วยงาน เพือ่ สนับสนุนเป้าประสงค์ระดับสถาบัน
2. ผลลัพธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบันในการบรรลุ ตาม
ข้อกําหนด หมวดผลลัพธ์ ปจั จัยทัง้ 4 ที่ ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ ระดับ (Level) แนวโน้ม
(Trends) การเปรียบเทียบ (Comparisons) และการบูรณาการ (Integration) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ระดับ (Level) หมายถึง ระดับของผลการดําเนินการในปจั จุบนั
- แนวโน้ ม (Trends) หมายถึง อัตราของการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ หรือการคงไว้ของผลการดําเนินการทีด่ ี และครอบคลุมของผลการดําเนินการ (เช่น
ความครอบคลุมของการถ่ายทอดเพือ่ นําไปปฏิบตั )ิ
- การเปรียบเทียบ (Comparisons) หมายถึง 1. ผลการดําเนินการ
ของสถาบัน โดยเทียบกับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทีเ่ หมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือสถาบันที่
คล้ายคลึงกัน 2. ผลการดําเนินการของสถาบันเมือ่ เทียบกับมาตรฐานเทียบเคียง หรือกับสถาบัน
การศึกษาทีเ่ ป็ นผูน้ ํา
- การบูรณาการ (Integration) หมายถึง ความครอบคลุมและ
ทัวถึ
่ ง ของ 1. ตัววัดผลลัพธ์ต่างๆ ทีร่ ะบุผลเกีย่ วกับกลุม่ ผูเ้ รียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าํ คัญ
2. ผลลัพธ์ของสถาบันรวมถึงตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้วดั ผลการดําเนินการในอนาคตได้ และ 3. ผลลัพธ์มคี วาม
สอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการ และหน่วยงานเพือ่ สนับสนุนเป้าประสงค์ระดับสถาบัน
2.2 พฤติ กรรมการทํางานและผลการปฏิ บตั ิ งาน : ความหมาย การวัด
2.2.1 พฤติ กรรมการทํางาน: ความหมายและการวัด
ความหมาย พฤติกรรมการทํางาน คือ การกระทําของพนักงานทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จ
ของงานโดยตรง และรวมถึงการแสดงการโต้ตอบของบุคคลต่อสภาพแวดล้อม(Albanese. 1981: 204)
บารัช (Baruch. 1986: 136) กล่าวว่าการแสดงออกเพื่อตอบโต้ สามารถสังเกตและวัดจากการแสดงออก
การตอบสนอง ทัง้ ภายในและภายนอกร่างกาย ซึง่ ออลบานีสและแวนพลีส (Albanese; & Van Fleet.
1983: 52) กล่าวว่าพฤติกรรมการทํางานประกอบด้วยพฤติกรรมภายนอก(Overt Behavior) หมายถึง
การแสดงออก การตอบสนองทีสามารถสั
่
งเกตได้ และพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง
พฤติกรรมทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ อาทิ การรับรู้ ความรูส้ กึ ความเข้าใจ เป็นต้น
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พฤติกรรมการทํางานภายใต้แนวคิดเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการที่
เป็ นเลิศ ไม่มกี ารกําหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ผวู้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาอภิธานศัพท์ของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา พบว่าการทีจ่ ะทําให้การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศของสถาบันนัน้ ต้องทําให้หน่วยงานมีผลการ
ดําเนินการทีโ่ ดดเด่น ซึง่ ผลการดําเนินการทีโ่ ดนเด่นจําเป็นต้องอาศัยพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานในองค์การ โดยให้พนักงานมีผลการดําเนินการแต่ละบุคคลมีระดับสูงขึน้ เรือ่ ยๆ และแนวทาง
ทีท่ าํ ให้เกิดผลการดําเนินการทีโ่ ดดเด่นนัน้ หน่วยงานจะต้องสร้างให้พนักงาน 1. เกิดความร่วมมือ
ระหว่างผู้ นําระดับสูง ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 2. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่ว ยงานและ
ทีมงาน 3. การให้อาํ นาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน รวมทัง้ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 4. การ
นําข้อมูลจากคณาจารย์และพนักงานมาใช้ในการวางแผน 5. การสร้างทักษะและการเรียนรูใ้ นระดับ
บุคลและสถาบัน และประการสุดท้ายสร้างการเรียนรูจ้ ากหน่วยงานอื่น ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แ นวทางการ
สร้างผลการดําเนินการทีโ่ ดดเด่น จากพฤติกรรมการทํางานของพนักงานมาเป็นแนวทางในการศึกษา
ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมการทํางานภายใต้แนวคิดเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การ
ดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ
การวัด การวัดพฤติกรรมการทํางานผูว้ จิ ยั สร้างแบบวัด ทีไ่ ด้จาก ข้อค้นพบลักษณะ
ของพฤติกรรมการทํางาน จากการศึกษาเชิงคุณภาพระยะทีห่ นึ่ง ซึง่ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่
ความร่วมมือ การปรับตัว และการเรียนรู้ ซึง่ รายละเอียดนําเสนอในผลการศึกษาเชิงคุณภาพในบท
ที่ 4 โดยแบบวัดดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสร้างขึน้ เองภายใต้ผลการศึกษาทีค่ ้ นพบ โดยแบบวัดเป็น
แบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
2.2.2 ผลการปฏิ บตั ิ งาน: ความหมายและการวัด
ความหมาย
ผลการปฏิบตั งิ าน ภายใต้บริบทขององค์การ หมายถึง ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานแต่ละคนทีส่ ามารถ ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และมาตรฐานทีอ่ งค์การได้ตงั ้ ไว้ (Bovee; et al. 1993: 175) แต่งานวิจยั นี้เป็นการวัดผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานภายใต้หน่ วยงานทีใ่ ช้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็น
เลิศ ผูว้ จิ ยั จึงเทียบเคียงแนวคิดให้มคี วามเกีย่ วข้องมากทีส่ ุด โดย ผลการดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ ตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ เป็ นการวัดผลดําเนินการระดับสถาบัน แต่งานวิจยั นี้ศกึ ษาผลการดําเนินการ
หรือผลการปฏิบตั งิ านระดับบุคคล ทีม่ คี วามสอดคล้องและส่งผลแก่ความสําเร็จของเกณฑ์คุณภา พ
การศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ ซึง่ หน่วยศึกษาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
และในกํากับของรัฐ การวัดผลการปฏิบตั งิ านทัง้ ในระดับหน่วยงานและบุคคล มักใช้การพิจารณา
ผลสัมฤทธิ ์ของงาน ซึง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงาน ตามแนวคิดของสํานักงานข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน
ข้าราชการพลเรือน. 2551) หมายถึง การปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้แล้วเสร็จตามกําหนด โดย
ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและคุม้ ค่า ของเวลาและงบประมาณ ซึง่ ให้ความสําคัญต่อความประหยัด
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(Economy) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) โดยมุง่ เน้น 2 ประการที่
สําคัญ (ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล. 2554) คือ 1. ผลิตของงาน (Outputs) หมายถึง การปฏิบตั งิ านที่
ได้รบั มอบหมาย เสร็จตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนเองและหน่ วยงาน ตามเป้าหมาย
อย่างความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร และ 2. ผลลัพธ์ของงาน (Outcomes) หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้
ตามมา ผลกระทบ หรือเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิต ซึง่ ผลลัพธ์ของงานในงานวิจยั นี้ จึงหมายถึง
ผลผลิตของงานพนักงานสายสนับสนุ นวิชาการเกือ้ หนุ นและเป็ นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้านการ
มุง่ เน้นลูกค้า ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด ด้านการมุง่ เน้นผูป้ ฏิบตั งิ าน ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ และ ด้านภาวะผูน้ ํา
ดังนัน้ สรุปได้วา่ ผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ศักยภาพการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ อย่าง มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล แบ่งออกเป็ น ผลผลิตของงาน หมายถึง การ
ปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนเองให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ผลลัพธ์ของงาน หมายถึง ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ ทีส่ อดคล้องและ
เกือ้ หนุ นความสําเร็จของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ
การวัด
การวัดผลการปฏิบตั งิ าน มีการสร้างแบบวัดทีห่ ลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั แนวคิดทฤษฎีท่ี
เป็นฐานคิดของแต่ละคน อาทิเช่นงานวิจยั ของ นิภาวรรณ รอดโรคา เทพศักดิ ์ บุณยรัตนพันธุ์ และ
ดุสติ เวชกิจ (2556) ทําการวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วน กลาง และนิภาพร เฉียนเลีย่ น เทพศักดิ ์ บุณยรัตน
พันธุ์ และดุสติ เวชกิจ (2556) ทําการวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์ในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการ ศาลยุตธิ รรมภาค 8 งานวิจยั ทัง้ สองได้ทาํ การวัดผลการปฏิบตั งิ านออกเป็น 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ริ าชการ และด้านการพัฒนาองค์กร โดยพัฒนาจากแนวคิดของ Balance Score card
ของ Robert Kaplan & David Norton และแนวคิดสํานักงาน ก .พ.ร. แต่งานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้สรุป
แนวคิดผลการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ ผลผลิตของงานและผลลัพธ์ของงาน ซึง่ จาก
การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่างานวิจยั ของ ของ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง (2558) ทําการวิจยั
เรือ่ ง โครงการวิจยั พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของข้าราชการสํานักงาน ป .ป.ส. ทําการวัดพฤติกรรม
การทํางาน มี 2 องค์ประกอบ คือ การทํางานตามสมรรถนะหลัก และผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ แนวคิดมี
ความคล้ายคลึงกับผูว้ จิ ยั ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงปรับใช้แนวคิดดังกล่าวสําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ โดยเลือกใช้
เพียงองค์ประกอบผลการปฏิบตั งิ านมาปรับใช้ในการพัฒนาแบบวัด ทัง้ นี้เพราะงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั
แยกตัวแปรพฤติกรรมการทํางานและผลการปฏิบตั งิ านออกจากกัน ตามแนวคิดทีจ่ ะกล่าวต่อไปใน
ส่วนของความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการทํางานกับผลการปฏิบตั งิ าน โดยแบบวัดเป็น แบบมาตรา
ประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
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2.3 ความสัมพันธ์ของพฤติ กรรมการทํางานและผลการปฏิ บตั ิ งาน
จากการศึกษาเอกสารพบว่าผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
2 ปจั จัย (Cumming; & Schawab. 1973: 2) ได้แก่ 1. ปจั จัยสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การ
ออกแบบงาน การบริหาร เพือ่ นร่วมงาน ผลตอบแทน สภาพการทํางาน การพัฒนา และการประเมิน
และ 2. ตัวบุคคล ประกอบไปด้วยพฤติกรรมการทํางาน ความรูค้ วามสามารถ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ แสดงให้เห้นว่าพฤติกรรมการทํางานของพนักงานแต่ละคนในองค์การย่อมมีผลต่อผล
การปฏิบตั งิ านทัง้ ในระดับพนักงานและองค์การ โดยเชอร์เมอฮอนและคณะ (Schermerhorn; Hunt;
& Osborn. 1991: 104-109) ได้สรุปผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตขิ องบุคคล
ซึง่ รวมถึง ความรูค้ วามสามารถ พฤติกรรมการทํางาน การสนับสนุนขององค์การ ซึง่ สามารถแสดง
เป็นสมการดังนี้
ผลการปฏิบตั งิ าน = คุณสมบัตพิ นักงาน x พฤติกรรมการทํางาน x การสนับสนุนขององค์การ
ส่วนการดําเนินการทีเ่ ป็ นเป็ นเลิศ ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็น
เลิสนัน้ สถาบันจะต้องทําให้บคุ ลากรทุกระดับทํางานอย่างเต็มความสามารถเพือ่ ผลของการทํางาน
ทีผ่ ลการปฏิบตั งิ านทีส่ งู เพราะพนักงานเหล่านัน้ จะช่วยการสร้างสรรค์ ปรับปรุงการทํางาน
(พสุ
เดชะรินทร์ . 2549: 4) นอกจากนัน้ พฤติกรรมการทํางาน ยังถือ เป็ น รากฐานสําคัญทีท่ าํ ให้องค์การ
ประสบความสําเร็จอย่างยังยื
่ น (Michaels; Handfield-Jones; & Axelrod. 2001) ทัง้ นี้เพราะการศึกษา
พฤติกรรมของมนุ ษย์ดา้ นปจั เจกของบุคคลสามารถอธิบายการเพิม่ ประสิทธิผลของบุคคลและ
องค์การได้ (Baron; & Greenberg. 1990: 4) มีงานวิจยั ทีส่ นับสนุนพฤติกรรมของพนักงานกับผล
การปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องของ ดนตร์ทวี ไทรวิจติ ร , มนตรี พิรยิ ะกุล และประยงค์ มีใจซือ่ (2555)
ทําการวิจยั เรือ่ งปจั จัยเชิงสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานบริษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 โดยมีสมั ประสิทธิอทิ ธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.332 โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การสามารถทํานายปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้รอ้ ยละ 75 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าพฤติกรรมการทํางาน
ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
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ตอนที่ 3 แนวคิ ดการศึกษาปัจจัยเชิ งสาเหตุพฤติ กรรมของพนักงาน สายสนับสนุน
วิ ชาการ
3.1 กระบวนทัศน์ เมโส (The Meso Paradigm)
แนวคิ ดการวิ เคราะห์ปัจจัยเชิ งสาเหตุพฤติ กรรม
กระบวนทัศน์เมโส มี แนวคิดมาจาก แบบจําลองนิเวศวิทยาเกีย่ วกับพัฒนาการของมนุษย์
(Ecological model of child development) ของบรอนเฟนเบนเนอร์ (Bronfenbrenner. 1979) กล่าว
ว่าพฤติกรรมของบุคคลมีพน้ื ฐานมาจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและสิง่ แวดล้อม โดยสิง่ แวดล้อมแบบ
ออกเป็ น 4 ชัน้ ได้แก่ 1. ระบบจุลภาค(Micro system) เป็ นสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับบุคคลมากทีส่ ดุ
เช่น ครอบครัว โรงเรียน และกลุ่มเพื่อน 2. ระบบกึง่ กลางระหว่างครอบครัวและสิง่ แวดล้อมภายนอก
(Meso system) เป็ นสิง่ แวดล้อมทีม่ ขี นาดกว้าง ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกันของสิง่ แวดล้อม
ในระบบจุลภาคมากกว่า 1 แหล่ง และบุค คลจะต้องมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย 3. ระบบภายนอก (Exo system)
เป็นโครงสร้างทางสังคมทีไ่ ม่ได้มอี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการของบุคคลโดยตรงแต่เป็นเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบ
ต่อพัฒนาการของบุคคล และ 4. ระบบมหภาค (Macro system) เป็นระบบทีอ่ ยูภ่ ายนอกสุด เป็น
ระดับของวัฒนธรรม ระบบความเชือ่ ค่านิยมต่างๆ ระบบนี้เกีย่ วข้องกับเหตุการณ์สงิ่ แวดล้อ มทาง
สังคม และความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดช่วงชีวติ ของบุคคล
จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดพบว่าแบบจําลองนิเวศวิทยาเกีย่ วกับพัฒนาการของมนุษย์
ถูกนําไปปรับใช้ในการศึกษา พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ซึง่ แนวคิดดังกล่าว เรียกว่า กระบวน
ทัศน์เมโส (The Meso Paradigm) ซึง่ เมโส (Meso) หมายถึง ระหว่าง มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก
เป็นการอธิบายพฤติกรรมของมนุ ษย์ เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่าง ทฤษฎีมหภาค (Macro theory)
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับสังคมวิทยา (Sociology) กับทฤษฎีจลุ ภาค (Micro Theory) ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับจิตวิทยา (Phychology) โดยเฮ้าส์และคณะ (House; et al. 1995) กล่าวว่าการทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรม
องค์การเพื่อจะเข้าใจถึงสาเหตุของพฤติกรรม จําเป็นต้องศึกษาทัง้ จุลภาคและมหภาคควบคูก่ นั ไป
มีรายละเอียดดังนี้
มหภาค มีความเกีย่ วข้องกับคุณลักษณะขององค์การ หลักของทฤษฎีมหภาครวมถึง
พฤติกรรมองค์การ ในด้านความเป็ นเอกลักษณ์ (Entity) กับธรรมชาติและผลของส่วนต่างๆ ของกลุ่ม
ในองค์การ ซึง่ ความเป็ นมหภาคเป็ นการค้นหาเพือ่ อธิบายเกีย่ วกับการก่อตัง้ (Founding) การเจริญเติบโต
(Growth) การเปลีย่ นแปลง(Change) และผลการปฏิบตั งิ านขององค์การ(Performance of Organization)
นอกจากนัน้ ทฤษฎีมหภาคเป็ นการยืนยันว่า รูปแบบองค์การ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมทีป่ รากฏ
เป็นสาเหตุทาํ ให้เกิดพฤติกรรมและผลการปฏิบตั งิ าน
ตัวแปรมหภาค ในองค์การ มี ตัวแปรทีน่ ยิ มใช้เพือ่ การศึกษามีหลายตัวแปร และ
รวมถึงตัวแปรภายนอกองค์การ (External) ยกตัวอย่างเช่น ตัวแปรทางด้านโครงสร้าง อาทิ ช่วงของ
การควบคุม (Span of Control) หรือจํานวนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยตรง สายการบังคับบัญชา (Chain
of Command) การจัดระเบียบงาน (Formalization) มาตรฐานของงาน (Standardization)
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การกระจายอํานาจ (Decentralization) หน่ วยย่อยขององค์การ (Organizational Subunit) ความสัมพันธ์
แบบหลวม (loose coupling) เกีย่ วกับการปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมและการเปลีย่ นแปลง
สิง่ แวดล้อม การรวมศูนย์อาํ นาจในการปกครอง (Distribution of Power) ส่วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่
เทคโนโลยี ภาระหน้าที่ ผังการปฏิบตั งิ าน นโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน ซึง่ ตัวแปรต่างๆ
เหล่านี้ม ีปฏิสมั พันธ์และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมในองค์การ
จุลภาค เกีย่ วข้องกับพฤติกรรมบุคคล ในด้านการรับรู้ อารมณ์และความรูส้ กึ แรงจูงใจ
นอกจากนัน้ ระดับจุลภาคยังมีความเกีย่ วข้องกับกระบวนการกลุม่ ขนาดเล็กและโครงสร้าง (small
group processes and structure) ความสัมพันธ์ภายในกลุม่ (intergroup relations) และการปฏิบตั กิ าร
ขององค์การ (organizational practices) ซึง่ จะมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
และกลุ่ม
เฮ้าส์ และคณะ (House; Rousseau; & Thomas–Hunt. 1995) กล่าวว่ามี ความจําเป็ น
7 ประการ เพือ่ ใช้แนวคิดเมโส ศึกษาพฤติกรรม ในองค์การ ประการแรก ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใน
องค์การนัน้ มีความหลากหลาย ประการทีส่ อง มีความจําเป็ นทีต่ อ้ งใช้แนวคิดเมโส เพื่อแก้ไขปญั หาที่
มีความเฉพาะ ซึง่ ตัวแปรเพียงแค่ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งไม่สามารถตอบความสัมพันธ์ของตัวแปรได้
ประการทีส่ าม มีปรากฏการณ์ในองค์การทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันในลักษณะต่างระดับ ประการทีส่ ่ี
มีความจําเป็ นต้องศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างจุลภาคและมหภาคเพือ่ ความเข้าใจพฤติกรรมองค์การ
ประการทีห่ า้ การสร้างกรอบแนวทางคําถามเพือ่ การแก้ไขปญั หาองค์การตามแนวคิดเมโสสามารถ
ตอบปญั หาในลักษณะของการบูรณาการได้ และประการสุดท้าย การศึกษาปรากฏการณ์ในองค์การ
นัน้ แนวคิดเมโสมีคณ
ุ ภาพมากกว่าการศึกษาเพียงมิตจิ ลุ ภาคหรือมหภาค
3.2 ปัจจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อการชี้แนะการจัดการ
การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ตัวแปรระดับ
บุคคลทีม่ คี วามสําคัญ ก็คอื บุคลิกภาพ (Personality) และความสามารถของบุคคล (Ability) (ประยงค์
มีใจซือ่ . 2542: 62; วีรนาถ มานะกิจ . 2535: 95) โดยบุคลิกภาพเป็ นลักษณะเฉพาะทีบ่ ่งบอกความ
เป็นบุคคลและพฤติกรรมการทํางาน (Ryckman. 2004: 4) ซึง่ บุคลิกภาพของมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรม โดยบุคลิกภาพด้านการตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เป็ นตัวแปรหนึ่งที่ทาํ นายพฤติกรรม
การทํางานได้ด ี (John; & Denis. 2011) ส่วนความสามารถการจัดการของผูน้ ําก็มคี วามสําคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสามารถด้านการสือ่ สาร เป็นทักษะการจัดการทีส่ าํ คัญของผูบ้ ริหารทุกระดับ
โดยเฉพาะผูน้ ําในระดับหัวหน้างาน เพราะหัวหน้างานมัก มีบทบาทการเป็นผูป้ ระสานงาน บทบาท
ในการเป็ นผูน้ ําทีม่ พี ลังอํานาจ เพือ่ โน้มน้า วและจูงใจบุคคลอื่นให้ปฏิบตั ภิ ารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
ของงาน (สมบัติ วรินทรนุ วตั ร. 2553: 30)
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นอกจากนัน้ จิตลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการทํางานทีแ่ ตกต่างกัน โดยจิตลักษณะตาม
สถานการณ์หรือเจตคตินบั เป็ นตัวแปรหนึ่งทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการทํางาน สามารถเปลีย่ นแปลง
ตามสถานการณ์ทเ่ี ผชิญ และขึน้ อยูก่ บั พืน้ ฐานของจิตลักษณะเดิม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน . 2538)
ส่วนปจั จัยสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลทําให้เกิดพฤติกรรมของบุคคลก็คอื วัฒนธรรมองค์การ ซึง่ มีรากฐาน
ของความเชื่อและค่านิยม โดยวัฒนธรรมองค์กรโดยการปลูกฝงั ค่านิยมและหลักปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็ นวัฒนธรรมทีพ่ งึ ปรารถนาได้สะท้อนให้เห็นจากผลการดําเนินงานขององค์กและวั
ร ฒนธรรม
การชีแ้ นะมีความสําคัญยิง่ ทัง้ นี้เพราะวัฒนธรรมการชีแ้ นะเป็นสิง่ สําคัญพืน้ ฐาน ทําให้พนักงานเกิด
ความทุม่ เทในการทํางานและมีผลการปฏิบตั งิ านทีส่ งู ขึน้ (Mansor; et al. 2012)
ดังนัน้ ในการศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลต่อ การชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้างาน
ตัวแปรส่วนบุคคล ได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สาร บุคลิกภาพแบบ ตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
และเจตคติต่อการชีแ้ นะ และแปรสภาพแวดล้อม ได้แก่ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ โดย ตัวแปรแต่ละตัว มี
รายละเอียดดังนี้
3.2.1 ความสามารถในการสื่อสาร : ความหมาย การวัด และความสัมพันธ์
ของตัวแปร
ความหมาย
ความสามารถในการสือ่ สารมีเกีย่ วข้องกับการชีแ้ นะ เพราะเป็ นการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
ของหัวหน้างาน (Mintzberg. 2004) มีความเกีย่ วข้องกับ ความใส่ใจ (Attention) และการชีแ้ จงอธิบาย
(Interpretation) เพือ่ การพัฒนาพฤติกรรมของพนักงาน และ
ผลการปฏิบตั งิ าน(Hall; Otazo; & Hollenbeck.
1999) นอกจากนัน้ ความสามารถในการสือ่ สารของหัวหน้างานยังสามารถช่วยสร้ างความสัมพันธ์ทด่ี ี
ต่อพนักงานเพือ่ ก่อให้เกิดความสําเร็จของผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้อกีดว้ ย (Gilley; & Gilley.
2007, Feldman; & Lankau. 2005) อีกทัง้ ความสามารถในการสือ่ สาร ยังเป็นการผสมผสานระหว่าง
ความเข้าใจ (understanding) ความสามารถ (ability) และการลงมือกระทํา (doing) (McCroskey.
1984: 264) ทัศนคติ (Attitude) และการรับรู้ (Awareness) ของหัวหน้างาน อีกด้วย (Johansson;
Miller; & Hamrin. 2014)
องค์ประกอบของความสามารถในการสือ่ สาร งานวิจยั ของศรีอษั ฎาพร- เจิรญงาม
และเจบลิน (Sriussadapron-Charoenngam; & Jablin. 1999: 382-418) ทําการศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ ของความสามารถในการสือ่ สาร
ในบริบทขององค์การไทย พบว่า มี2 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. ความรูเ้ กีย่ วกับการสือ่ สาร (Communication Knowledge) หมายถึง ความรูห้ รือความเข้าใจ
กฏเกณฑ์ปทัสสถานขององค์การ รูว้ า่ อะไรเป็นสิง่ สําคัญในองค์การ ความทัง้ ความสามารถด้านความคิด
ความรู้ ความสามารถทีเ่ ป็ นสิง่ สําคัญทีบ่ คุ คลนํามาใช้ในการแสดงออกพฤติกรรมการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
ภายใต้สภานการณ์และสภาพแวดล้อมในองค์การนัน้ และ
ๆ 2.ทักษะการสือ่ สาร(Tactical Communication
Skills) กล่าวคือ พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงทักษะด้านการสือ่ สารทีบ่ คุ คลมีและพร้อมทีจ่ ะนํามาใช้ใน
กระบวนการสือ่ สาร เพือ่ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของการสือ่ สาร ได้แก่ ทักษะการ
แนะนํา การชักจูง การสอน การสัมภาษณ์ การแลกเปลีย่ นข่าวสารข้อมู ล การเขียน การฟงั เป็นต้น
โดยแนวคิดดังกล่าวได้นําไปปรับใช้ในงานวิจยั ของปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ (2548)
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จากการศึกษาความหมายผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ ความสามารถในการสือ่ สาร หมายถึง
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและการลงมือกระทํา เพือ่ การแสดงออกของพฤติกรรมการสือ่ สาร
ทีม่ คี วามเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ โดยสามารถจําแนกออกเป็ น 1. ความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ น
การสือ่ สาร มีความหมายรวมถึง ความรู้ ความสามารถ เพือ่ การแสดงออกการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
และ 2. ศักยภาพด้านการสือ่ สาร มีความหมายรวมถึงทักษะของผูส้ ง่ สารในการแนะนํา ชักจูง การสอน
การแลกเปลีย่ นข่าวสารข้อมูลโดยอาศัยช่องทางการเขียน การพูด การฟงั
การวัด
การวัดความสามารถในการสือ่ สารนัน้ มีทงั ้ ของนักวิชาการทัง้ ต่างประเทศและของไทย
ในต่างประเทศพบว่ามีการวัดความสามารถในการสือ่ สารมาตัง้ แต่ปี
1982 โดยมอนจีและคณะ
(Monge; et al. 1982) แบบวัดดังกล่าวมีลกั ษณะมาตราส่วน 5 ระดับ และแบบวัดดังกล่าวได้นําไปใช้
อย่างแพร่หลาย อาทิเช่น แมดล๊อค (Madlock. 2006, 2010) เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยพบว่ามี
การสร้างแบบวัดความสามารถในการสือ่ สารของผูน้ ําของปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ (2548) โดยได้
ยึดแนวทางการสร้างของเจบลินและคณะ ควบคูก่ บั การพิจารณาถึงลักษณะงานของแผนกทรัพยากร
มนุ ษย์ในสถานประกอบการ ได้แก่ การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร การจัดทําระบบัญชีเงินเดือน
การพัฒนาและฝึกอบรมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ โดยจําแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบได้แก่
ความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สาร และศักยภาพด้านการสือ่ สาร ซึง่ ข้อคําถามมีลกั ษณะเป็นมาตรา
ส่วน 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึง ไม่จริงทีส่ ุด เครือ่ งมือวัดมีขอ้ คําถามทัง้ หมด 32 ข้อ และค่าความ
เชือ่ มันสอดคล้
่
องภายในเท่ากับ .946 ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะ ปรับใช้ แบบวัด ของปานจักษ์
เหล่ารัตนวรพงษ์ (2548) โดยแบบวัดแบ่ง ออกเป็ น 2 ด้านได้แก่ ความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สาร
และด้านศักยภาพด้านการสือ่ สาร โดยแบบวัดเป็นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
การสือ่ สารเป็ นปจั จัยสําคัญของการจัดการองค์การ เพราะเป็นกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญใน
การการตัดสินใจ การสร้างความเจริญ และการพัฒนาองค์การ (เสนาะ ติเยาว์ . 2538: 25) เพือ่ ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตามต้องการ (ระวีวรรณ ประกอบผล . 2540: 7) แนวคิดที่
เกีย่ วข้องกับความสามารถในการสือ่ สารของ หัวหน้างาน คัทช์ (Katz. 1995) ได้ทาํ การวิเคราะห์
ความรู้ ความสามารถของผูบ้ ริหาร โดยการใช้ ทฤษฏีสามลักษณะ (Three Skill Method) พบว่า
ความสําเร็จของผูบ้ ริหารแต่ละระดับขึน้ อยูก่ บั ทักษะการจัดการ (Management Skills) ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยทักษะทางด้านเทคนิค (Technical Skill) ทักษะทางด้านมโนภาพ (Conceptual Skill) และ
ทักษะทางด้านมนุ ษย์ (Human Skill) โดยความสามารถในการสือ่ สารเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทักษะ
ด้านมนุษย์ทส่ี ามารถพัฒนาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงได้ และเป็นพืน้ ฐานสําคัญสําหรับผูบ้ ริหารทุกระดับ
เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ของบุคคลและกลุ่ม ในการการจัดการ และการควบคุม กิจการองค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย นอกจากนัน้ ความสามารถในการสือ่ สารของผูบ้ ริหารสามารถจูงใจ (Motivate) บุคลากร
ในองค์กรเพือ่ เป็ นแรงผลักดันในการขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวิสยั ทัศน์สงู สุดของ
องค์กรอีกด้วย
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ ความสามารถในการสือ่ สารของหัวหน้างานมีผลต่อพฤติกรรม
ของหัวหน้างาน โดยมีงานวิจยั สนับสนุนได้แก่ การศึกษาของวีสส์ (Jablin; & Sias. 2000: 848;
citing Weiss. 1977) พบว่าการสือ่ สารของผูน้ ําในระดับสูงกว่าจะส่งผลให้มแี นวโน้มทีจ่ ะเลียนแบบ
พฤติกรรม แก่ผตู้ ามทีอ่ ยูใ่ นระดับตํ่ากว่า และโจฮานสันและคณะ (Johansson; Miller; & Hamrin.
2014) ทําการวิจยั เรือ่ งกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ํากับการสือ่ สาร การศึกษาขอบเขต
เพือ่ การวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถในการสือ่ สารของผู้ นํา ซึง่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ผูน้ ําทีม่ กี ารสือ่ สาร หมายถึง บุคคลผูซ้ ่ึ งมีส่วนเกีย่ วข้องกับพนักงาน ในด้านการ
สนทนา การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ การปฏิบตั กิ ารการตัดสิ นใจแบบมีสว่ นร่วม การรับรูแ้ บบเปิดเผยและ
มีสว่ นร่วม โดยความสามารถในการสือ่ สารของผูน้ ํา มีความเกีย่ วข้องกับ พฤติกรรมการทํางานของ
ผูน้ ํา ส่วนกิลเล่ยแ์ ละคณะ (Gilley; Gilley; & Kouider. 2010) ทําการวิจยั เรือ่ งคุณลักษณะของ การ
ชีแ้ นะการจัดการ ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการสือ่ สารมีความสัมพันธ์กบั การชีแ้ นะการ
จัดการ (Correlation cofficient= .66) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .001 นอกจากนัน้ การศึกษาของแมดล๊อค
(Madlock. 2008) ทําการวิจยั เรือ่ งความเชือ่ มโ ยงระหว่างความสามารถในการสือ่ สารและ ประเภท
ของภาวะผูน้ ํา ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการสือ่ สารของผูน้ ํามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การทํางาน (Correlation cofficient= .40) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .001 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าความสามารถ
ในการสือ่ สารมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการชีแ้ นะการจัดการ
3.2.2 บุคลิ กภาพแบบ ตระหนักหน้ าที่รบั ผิดชอบ : ความหมาย การวัด และ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ความหมาย
แบบวัดบุคลิกภาพการตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของแบบ
วัดบุคลิกภาพ 5 ประการของคอสต้าและแมคเคร (Casta; & Macrae. 1995) เป็ น บุคลิกภาพของ
บุคคลทีเ่ อือ้ ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ หมายถึง ความตัง้ ใจ
ความอดทน ความรับผิดชอบ และระดับการควบคุมตนเองซึง่ จะทําให้บคุ คลนัน้ สามารถกําหนดทิศทาง
และพฤติกรรมของตนเองได้อย่างชัดเจน (Costa; & McCare. 1992) นอกจากนัน้ การตระหนัก
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ ถือเป็ นลักษณะคลิกภาพของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ความต้องการที่
จะฝึกฝนตนเอง ควบคุมตนเองและการทําตามจิตสํานึกทีต่ นเองตัง้ ไว้ (Barrick; Stewart; & Piotrowski.
2002: 43-51; citing Costa; & McCrae. 1992) โดยคอสต้าและแมคแคร์ (1992) กล่าวว่า ผูท้ ม่ี ี
ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีจติ สํานึก สูง จะเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่าตนนัน้ มีความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อย มีจติ สํานึกต่อหน้าที่ มีความพยายามเพือ่ ให้งานสําเร็จ
ตามเป้าหมาย มุง่ เน้นปฏิบตั ภิ ารกิจให้สาํ เร็จและคิดใตร่ตรองรอบครอบก่อนลงมือปฏิบตั ิ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าหากผูม้ บี คุ ลิกภาพแบบจิตสํานึกตํ่าจะเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูส้ กึ ว่าไม่ได้เตรียมความพร้อม
ในการทํางาน เป็ นบุคคลทีไ่ ม่มรี ะบบระเบียบ ไม่เอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีความต้องการผลสัมฤทธิ ์ตํ่า
วอกแวกผลัดวันประกันพรุง่ นอกจากนัน้ การปฏิบตั งิ านโดยปราศจากการพิจารณา ใตร่ตรองก่อนลง
มือปฏิบตั ิ
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คอสต้าและแมคแคร์ (Costa; & McCare. 1995) กล่าวว่า การตระหนักหน้าที่
รับผิดชอบ ประกอบด้วย 1. การมีความสามารถ (competence) หมายถึง การมีความสามารถ
มีเหตุผล ไหวพริบ มองการณ์ไกล มีประสิทธิภาพในการทําสิง่ ต่างๆ มีการเตรียมการสําหรับจัดการ
ชีวติ ตนเองได้อย่างมีเหตุผล 2. ความเป็นระเบียบ (order) หมายถึง การมีความสามารถในการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีการจัดเก็บสิง่ ของให้อยูใ่ นตําแหน่งทีเ่ หมาะสม 3. การมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ (dutifulness) หมายถึง การยึดมันตามหลั
่
กจริยธรรม มีศลี ธรรมเป็นหลักของจิตใจและ
ปฏิบตั ติ ามคํามันที
่ ใ่ ห้ไว้ 4. การมีความต้องการใฝส่ มั ฤทธิ ์ (achievement striving) หมายถึง การมี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าและลงมือทําอย่างจริงจังเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ มีความขยันหมันเพี
่ ยร
มีเป้าหมายหรือทิศทางของชีวติ 5. การมีวนิ ยั ต่อตนเอง (self-discipline) หมายถึง การมีความสามารถ
เริม่ ต้นงานและปฏิบตั งิ านจนสําเร็จ แม้วา่ จะต้องเผชิญกับความเบือ่ หน่ายและสิง่ รบกวน เพือ่ ที่
สามารถจูงใจตนเองให้ทาํ งาน และ 6. การมีความคิดทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ (deliberation) หมายถึง
การคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนทีจ่ ะลงมือทํา
จากการศึกษาความหมายผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ บุคลิกภาพแบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
หมายถึง บุคลิกภาพของ หัวหน้างาน ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ควบคุมตนเองและการทําตาม
จิตสํานึกตนเองในการชีแ้ นะการจัดการ ด้วยความมีระเบียบวินยั แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเบื่อหน่าย
และสิง่ รบกวน เพือ่ ทีส่ ามารถจูงใจตนเองให้ทาํ งาน มีความสามารถ ในการ มองการณ์ไกล และมี
ความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องหัวหน้างานต่อการชีแ้ นะ
การวัด
แบบวัด บุคลิกภาพการตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบนัน้ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
แบบวัดบุคลิกภาพ 5 ประการของคอสต้าและแมคเคร (Casta and Macrae.1995) โดยวัลภา สบาย
ยิง่ (2542) ซึง่ ทําการแปลมาจาก NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) ของคอสต้าและแมคเคร
ซึง่ แบบวัดดังกล่าวเป็ นมาตรวัด ประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิง่ โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อมันฉบั
่ บทีใ่ ช้จริงเท่ากับ .74 นอกจากนัน้
แบบวัดดังกล่าวยังถูกนําไปปรับใช้ในงานวิจยั อาทิ วีรวรรณ สุกนิ (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ ง อิทธิพล
ของจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของ
อาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยปรับแบบวัดของวัลภา สบายยิง่ ซึง่ แบบวัดด้าน การตระหนัก
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ ของวีรวรรณ สุกนิ มี 16 ข้อคําถาม และแบบวัดมีคา่ ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ .87
ดังนัน้ ในการวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จะปรับใช้แบบวัดของวัลภา สบายยิง่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของ หัวหน้างาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชีแ้ นะต่อพนักงาน โดยแบบวัด นี้จะมีเพียง ด้านเดียว
เป็นแบบมาตราประมาณค่า6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
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ความสัมพันธ์ของตัวแปร
บุคลิกภาพการตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ โดยทีเ่ กิดจากนักวิชาการมีความเชื่อว่าบุคลิกภาพทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ทุกชา ติและ
ศาสนา สามารถจําแนก ออกเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ การแสดงตัว /การเก็บตัว (Extraversion/
Introversion) ความเข้าใจผูอ้ ่นื (Agreeableness) การตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ (Conscientiousness)
ความมันคงทางอารมณ์
่
(Emotional Stability) และสติปญั ญา(Intellect) (Digman. 1990: 418-420
citing Tupes; & Christel. 1961) หลังจากนัน้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้นําแนวคิดของ ทูพส์และ
คริสเทล (Tupes; & Christel. 1961) ไปปรับใช้อย่างหลากหลาย และมีการตัง้ ชื่อแต่ละองค์ประกอบ
แตกต่างกันไปบ้างแต่เนื้อหาของแต่ละองค์ประกอบยังคงเดิม โดยแนวคิดของนักวิชาการทีม่ กี าร
กล่าวถึงและนํามาปรับใช้เกีย่ วกับแนวคิดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมากทีส่ ดุ ก็คอื
แนวคิดของ
คอสต้าและแมคเคร (Casta and Macrae) การศึกษาบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ของผู้นํา (Walumbwa; & Schuabroeck. 2009; Kalshoven; Den Hartog; & De Hoogh. 2011;
John; & Denis. 2011) การตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เป็นตัวแปรทีใ่ ช้ศกึ ษาบุคลิกภาพของ หัวหน้า
งานเพราะจากการศึกษาของจอห์นและเดนนิส พบว่า การตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เป็นตัวทํานาย
พฤติกรรมการทํางานของภาวะผูน้ ําได้ดที ส่ี ดุ โดยผูน้ ําทีม่ ี การตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ สูง จะมี
ความสัมพันธ์สงู กับความสามารถในการจัดการทีด่ ี การดูแลเอาใจใส่งาน การบังคับตนเองให้อยูใ่ น
ระเบียบวินยั มีการติดต่อสือ่ สาร และมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ บุคลิกภาพ แบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เป็นตัวแปรที่
สามารถอธิบายพฤติกรรมการทํางานได้ด ี โดยมีงานวิจยั สนับสนุนแนวคิดดังนี้ งานสังเคราะห์วจิ ยั
ของแบร์รคิ และเมาน์ท (Barrick; & Mount. 1991: 1-26) ทําการสังเคราะห์งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล ในระหว่างปี ค.ศ. 1952 ถึง ปี ค.ศ. 1988
จํานวน 117 เรือ่ ง (N=19,721. จากทัง้ ฐานข้อมูล PsycINFO (1967-1988) บทคัดย่อปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก (1952-1988) หนังสือและวารสารต่างๆ ผลการสังเคราะห์งานวิจยั พบว่าองค์ประกอบ
ด้านการตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เป็ นตัวทํานายทีม่ คี วามตรงในทุกกลุม่ อาชีพและในทุกเกณฑ์ทใ่ี ช้
ในการศึกษา (ρ range from .20 to .23) นอกจากนี้จากการศึกษาของแบร์รคิ เมาน์ทและจัดจ์ (Barrick;
Mount; & Judge. 2001) ซึง่ ได้รวบรวมและสรุปผลจากการสังเคราะห์งานวิจยั จํานวน 15 เรือ่ ง
เกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลผลสรุปทีไ่ ด้ก็
ยังคงยืนยันผลเช่นเดิมว่าองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านการตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบเป็นองค์ประกอบที่
ใช้ในการทํานายผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมกับทุกกลุม่ อาชีพ ซึง่ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของเฮิรท์ ซ
และโดโนแวน (Hurtz; & Donovan. 2000) พบว่าองค์ประกอบบุคลิกภาพด้านการตระหนักหน้าที่
รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลในทุกสาขาอาชีพ นอกจากนัน้ ยัง
มีงานวิจยั ของวีระวรรณ สุกนิ (2550) ทําการศึกษาวิจยั เรือ่ งอิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์
ในการทํางานทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์
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ผลการศึก ษาพบว่า บุคลิกภาพการตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (correlation cofficient = .462) มีระดับนัยสําคัญทีร่ ะดับ 0.01 ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั คาดว่าบุคลิกภาพการตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ มีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการชีแ้ นะการจัดการ
3.2.3 เจตคติ ต่อการชี้แนะ: ความหมาย การวัดและความสัมพันธ์ของตัวแปร
ความหมาย เจตคติต่อพฤติกรรมการทํางาน(ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2528) หมายถึง
พฤติกรรมการใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในการทํางานตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มกําลัง
ความสามารถเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์สว่ นตนหรือพวกพ้อง
รวมไปถึงการมีความมานะบากบันที
่ จ่ ะฝา่ ฟนั อุปสรรค ซึง่ มักจะเกิดจากการทีร่ าชการมีกฎระเบียบ
มาก หัวหน้างานและเพือ่ นร่วมงานทีม่ คี วามย่อหย่อนในหน้าทีแ่ ละงบประมาณทีจ่ าํ กัด ซึง่ เจตคติม ี
ลักษณะทีส่ าํ คัญ 11 ประการ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2529: 20) ได้แก่ 1. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้
และผลทีได้รบั จากประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน 2. เจตคติเป็นความพร้อมการกระทํา ทีจ่ ะเกิด
พฤติกรรมจริง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการโต้ตอบต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ 3. เจตคติเป็นสภาวะทางจิตใจ
ซึง่ มีคุณสมบัตเิ ป็ นแรงจูงใจ ซึง่ มีผลต่อการแสดงพฤติกรรม 4. เจตคติเป็ นตัวแปรแฝง นําไปสูค่ วาม
สอดคล้องกันระหว่างพฤติกรรมกับความรูส้ กึ นึกคิด 5. เจตคติมกี ลุ่มอ้างอิงทางสังคมหรือกลุ่มอ้างอิง
ทีเ่ ฉพาะเจาะจง 6. เจตคติสามารถถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคล 7. เจตคติจะมีความคงทนและมีความ
คงตัวอยูใ่ นช่วงระยะเวลา (Persistent Overtime) และมีการเปลีย่ นแปลงอย่างช้าๆ 8. เจตคติสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้เนื่องจากการจูงใจทางอารมณ์และจิตใจของบุคคล
9. เจตคติมคี า่ ประเมินของ
ความคิดรวบยอด 10. บุคคลสามารถเกิดเจตคติได้กบั ทุกสิง่ และสุดท้าย 11. เจตคติเป็นพืน้ ฐานที่
เป็ นแรงผลักก่อให้เกิดนิสยั
บรีฟ (Brief. 1998) กล่าวว่า เจตคติมทิี ศทาง 2 ประการ และประกอบด้วย3 องค์ประกอบ
ทีส่ าํ คัญ โดยทิศทางของเจตคติ 3 ประการได้แก่ เจตคติทางบวก (Positive Attitude) หมายถึง การ
ทีบ่ ุคคลมีความรูส้ กึ ชอบพอต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง และเจตคติทางลบ (Negative Attitude) มีความหมาย
ตรงกันข้ามกับทางบวก หากบุคคลมีเจตคติทแ่ี ตกต่างกันทัง้ 2 ประการย่อมจะมีพฤติกรรมและการ
กระทําทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย ซึง่ McGuire. W.J. (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2538; อ้างอิงจาก McGuire.
W.J. 1969) กล่าวว่า องค์ประกอบของเจตคติ ประกอบด้วย 1. ความรู้ เชิงประเมินค่า (Cognitive
Component) หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
หากบุคคลมีความรูเ้ ชิงประเมินค่ากับสิง่ นัน้ น้อยก็อาจทําให้เกิดอคติลาํ เอียงได้มาก โดยองค์ประกอบ
การรูค้ ดิ เชิงประเมินค่า เป็ นต้นกําเนิดเจตคติของบุคคลซึง่ มีความสําคัญมากสําหรับการปรับเปลีย่ น
เจตคติของบุคคล เพื่อให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริงอย่างมีเหตุมผี ล
2. ความรูส้ กึ ทางอารมณ์
(Affective Component) นับเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของทัศนคติ ซึง่ แนวคิดดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบแรก กล่าวคือถ้าบุคคลมีความเชื่อและความคิดเห็นว่าสิง่ นัน้ มีประโยชน์
บุคคลก็จะชอบและพอใจในสิง่ นัน้ ๆ แต่ในทางตรงกันข้าม บุคคลนัน้ มีความเชือ่ ละความคิ
แ
ดเห็นว่าสิง่ ๆ
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นัน้ ไม่ดหี รือมีโทษบุคคลก็จะไม่ชอบหรือพอใจในสิง่ นัน้ ๆ 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral
Intention Component) เมือ่ บุคคลมีการรูค้ ดิ เชิงประเมินค่าและความรูส้ กึ ต่อสิง่ นัน้ ๆ แล้ว บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรูส้ กึ ดังกล่าว ดังนัน้ ความพร้อมในการกระทําต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
สามารถสะท้อนถึงความเข้าใจเจตคติของบุคคลต่อสิง่ นัน้ ๆด้วย จากองค์ประกอบทัง้ 3 ผูว้ จิ ยั เลือก
ศึกษาเจตคติความรูเชิ้ งประเมินค่า ทัง้ นี้เพราะการรูค้ ดิ เชิงประเมินค่าเป็นต้นกําเนิดเจตคติของบุคคลที่
สามารถเสริมสร้างและพัฒนาได้ อีกทัง้ ยังส่งผลให้เกิดเจตคติดา้ ความรู
น ส้ กึ ทางอารมณ์และองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรม
จากการศึกษาความหมาย สําหรับงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ เจตคติต่อ การชีแ้ นะ
หมายถึง หมายถึง ความรูเ้ ชิงประเมินค่า เกีย่ วกับประโยชน์และโทษของการชีแ้ นะการจัดการ โดยมี
ความพร้อมทีจ่ ะกระทําพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรูส้ กึ ตามบทบาทหน้าทีข่ องหัวหน้างาน
การวัด เจตคติเป็ นลักษณะทางจิตทีไ่ ม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง ซึง่ การวัด
ทัศนคติทน่ี ยิ มใช้ม ี 3 วิธไี ด้แก่ การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการวัดทางอ้อม(งามตา วนินทานนท์.
2537) โดยวิธกี ารทีไ่ ด้รบั ความนิยมได้แก่การวัดโดยการใช้แบบสอบถาม แบบช่วงปรากฏทีเ่ ท่ากัน
(Equal Appearing Intervals) ตามแนวคิดของลิเคิรต์ (Renis Likert) โดยการสร้างข้อความเจตคติ
ให้ครอบคลุมเรือ่ งทีต่ อ้ งการศึกษา แล้วให้เลือกตอบ 5 คําตอบ ได้แก่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือ 6 คําตอบ ได้แก่ ไม่จริงเลย ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง ค่อนข้างจริง
จริง จริงทีส่ ุด และจากการศึกษางานวิจยั พบว่ามีการสร้างแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมอย่างหลากหลาย
อาทิ สุพชิ ชา วงศ์จนั ทร์ (2554) อังศินนั ท์ อินทรกําแหงและนริสรา พึง่ โพธิ ์สภ (2556) และในการวิจยั นี้
ผูว้ จิ ยั จะสร้างแบบวัดขึน้ เอง โดยแบบวัด เจตคติต่อ การชีแ้ นะ ด้านความรูเ้ ชิงประเมินค่า ซึง่ แบบวัด
เป็นมาตราประมาณค่า6 ระดับ คือ จริงทีส่ ุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย
ความสัมพันธ์ของตัวแปร เจตคติจงึ เป็นตัวชีน้ ําการแสดงพฤติกรรม (Bern. 1997:
495) ทัง้ นี้เพราะ เจตคติ คือ จิตลักษณะประกอบไปด้วยความเชือ่ ความรูส้ กึ และแนวโน้มการแสดง
พฤติกรรม ซึง่ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าเจตคติเป็นตัวกําหนดความสนใจในสิง่ แวดล้อม
ของเรา ทีอ่ อกมาในรูปของการประเมินค่า จะยอมรับหรือปฏิเสธ และมีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิด
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง นอกจากนัน้ ออลพอท (Allport. 1967: 8) กล่าวว่า เจตคติเป็นสภาวะ
ความพร้อมทางด้านจิตซึง่ เกิดขึน้ จากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนี้เป็นสิง่ ทีจ่ ะกําหนดลักษณะ
การตอบสนอง ของบุคคลต่อบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ ข้าไปเกีย่ วข้อง นอกจากนัน้ ทฤษฎีการ
กระทําทีม่ เี หตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ ฟิชไบน์และไอเซน (Fishbein; & Ajzen. 1975)
ยังอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและพฤติกรรม โดยบุคคลมีแนวโน้มคิดไตร่ตรองก่อนทีจ่ ะ
กระทําพฤติกรรม บุคคลจะใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจกระทําพฤติกรรม ตามเจตคติทบ่ี ุคคล
มีต่อพฤติกรรม (Attitude towards Behavior) บุคคลจะมีความรูส้ กึ ต่อพฤติกรรม และมีการประเมิน
พฤติกรรม เพือ่ ตัดสินใจกระทําหรือ ไม่กระทําพฤติกรรมนัน้ รวมทัง้ มีความเห็นคล้อยตามบุคคลทีม่ ี
ความสําคัญกับตนเอง หรือทีเ่ รียกว่าบรรทัดฐานอัตวิสยั (Subjective Norms)
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ เจตคติเป็นตัวแปรชีน้ ําทําให้บคุ คลเกิดพฤติกรรม ทีเ่ กิดจาก
ประสบการณ์ ความเชือ่ และความรูส้ กึ โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความเชือ่ นัน้ ทีส่ อดคล้อง
กับความรูส้ กึ โดยมีงานวิจยั สนับสนุ น ได้แก่ ศุภนิ ธา ม่วงศรี งาม (2552) ทําการศึกษาวิจยั เรือ่ ง
ปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมการบินอย่างปลอดภัย ของนักบินอากาศยานปีกหมุน
สังกัดศูนย์การบินทหารบก ผลการศึกษาพบว่านักบินทีม่ เี จตคติต่อพฤติกรรมการบินอย่างปลอดภัย
มากจะเป็ นผูม้ พี ฤติกรรมการบินอย่างปลอดภัยสูงกว่านักบินทีม่ เี จตคติต่อพฤติกรรมการบินอย่าง
ปลอดภัยน้อย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยเจตคติต่อพฤติกรรมการบินอย่างปลอดภัย
สามารถร่วมทํานายพฤติกรรมการบินอย่างปลอดภัยร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ได้รอ้ ยละ 34.40 ซึง่ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมการบินอย่างปลอดภัยสามารถทํานายพฤติกรรมการบินอย่างปลอดภัยได้เป็นลําดับ
แรก นอกจากนัน้ สุร ยิ ศักดิ ์ เหมือนอ่วม (2552) ทําการศึกษาวิจยั เรือ่ งปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมการทํางานตามพระราชดํารัชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ของปลัดอําเภอผูเ้ ป็น
หัวหน้างานประจําตําบลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่าปลัดอําเภอผูเ้ ป็น หัวหน้า
งานประจําตําบลทีม่ เี จตค ติต่อพฤติกรรมการทํางานตามพระราชดํารัชฯสูงเป็นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการ
ทํางานตามพระราชดํารัชฯ สูงกว่าปลัดอําเภอผูเ้ ป็น หัวหน้างานประจําตําบลทีม่ เี จตคติต่อพฤติกรรม
การทํางานตามพรราชดํารัชฯ ตํ่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พนักงานสายสนับสนุ นวิชาการ มีงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั
เรือ่ งปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
และด้านการมีสว่ นร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษา
พบว่าเจตคติต่อการทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ทํางานด้านความรับผิดชอบ (correlation cofficient= .55) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ
เจตคติต่อการทํางานแบบมีสว่ นร่วมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางานแบบมีสว่ นร่วม
(correlation cofficient= .27) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า เจตคติต่อ
การชีแ้ นะมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการชีแ้ นะการจัดการ
3.2.4 วัฒนธรรมการชี้แนะ : ความหมาย การวัด และความสัมพันธ์ของตัวแปร
ความหมาย วัฒนธรรมการชีแ้ นะมีความเชือ่ เบือ้ งต้นว่า พนักงานมีความสามารถ
พืน้ ฐานทีเ่ กิดจากประสบการณ์การทํางาน หรือการเรียนก่อนหน้า โดยพนักงานไม่ได้ขาดทักษะหรือ
ความรูท้ จ่ี ะขับเคลือ่ นให้องค์กรก้าวสูก่ ารบรรลุผล หรือความเป็นเลิศในระดับสูง เพียงแต่ขาดการ
สนับสนุนหรือคําแนะนําสํา หรับการปฏิบตั งิ านในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยเม๊กกินสันและคลัทเตอร์บคั ๊
(Megginson; & Clutterbuck. 2006) ฮาร์ดงิ แฮมและคณะ (Hardingham; et al. 2004) และคาเพลน
(Caplan. 2003) กล่าวว่า วัฒนธรรมการชีแ้ นะ คือ การดําเนิน การภายในองค์การโดยผูน้ ํา ผูจ้ ดั การ
และพนักงาน ใช้ สาํ หรับการมีสว่ นร่วมและพัฒนาบุคคลรวมถึง ผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียในองค์การ เพือ่
การเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล ทีมงามและองค์การ โดยวัฒนธรรมการชีแ้ นะเป็ นการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ใช้การสือ่ สารพูดคุยเพือ่ การเสริมสร้างเพือ่ ให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง
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และวัฒนธรรมการชีแ้ นะต้อง มีลกั ษณะสามร้อยหกสิบองศา กล่าวคือ หัวหน้างาน สามารถชีแ้ นะ
ลูกน้อง และลูกน้องก็สามารถชีแ้ นะ หัวหน้างานได้ รวมถึงเพือ่ นร่วมงานสามารถชีแ้ นะซึง่ กันและกัน
ได้ เพือ่ ให้การทํางานบรรลุเป้าหมาย โดยหัวใจทีส่ าํ คัญของวัฒนธรรมการชีแ้ นะเป็นการช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน (Helping) และวัฒนธรรมการชีแ้ นะจําเป็นต้องทําให้เกิดขึน้ ในชีวติ ประจําวัน (Diary
working life) ของการทํางาน และรวมถึงเรือ่ งทีไ่ ม่เกีย่ วกับงาน เพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดี อันจะ
นําไปสูค่ วามไว้เนื้อเชือ่ ใจ วางใจ ทําให้ปญั หาทีเ่ กีย่ วกับคนและความขัดแย้งล ดน้อยลง ส่งผลให้
องค์กรมีความไว้วางใจ
ธุรกิจทีป่ รึกษา เครน (Crane. 2005a) ในแซนดิเอโก้ รัฐแคลิฟอร์เนี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้พฒ
ั นาองค์ประกอบ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบทีส่ าํ คัญ
ได้แก่ 1. ผูน้ ําเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่พนักงาน (Leaders as positive role model) โดยการเป็นต้นแบบ
การชีแ้ นะการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างพลังในการทํางาน ใช้การสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดความฉลาดทางปญั ญา เพือ่
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงผลผลิต รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน 2. การทํางานแบบ
การมุง่ เน้นลูกค้า (focused on customer feedback) เน้นผลป้อนกลับของลูกค้าเพื่อปรับเปลีย่ น
ปรับปรุงการทํางาน ซึง่ หน้าทีข่ องสมาชิกทุกคนของวัฒนธรรมการชีแ้ นะก็คอื ต้องพยามทําความเข้าใจ
และตอบสนองต่อข้อมูลป้อนกลับของลูกค้า 3. การชีแ้ นะแบบสามร้อยหกสิบองศา (Coaching flows
in 360 Degree) เป็ นการชีแ้ นะโดยการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นทุกระดับแบบไม่มเี งือ่ นไขของสายการ
บังคับบัญชา หัวหน้างานสามารถชีแ้ นะพนักงาน พนักงานสามารถชีแ้ นะหัวหน้างาน รวมถึงการชีแ้ นะ
ระหว่างพนักงานและพนักงาน และการชีแ้ นะ ระหว่างหัวหน้างานกับหัวหน้างาน 4. การเรียนรูแ้ ละ
การเปลีย่ นแปลง (Learning occurs and change moves faster) กําหนดและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ ซึง่ มีทงั ้ เรียนรูโ้ ดยการลงมือทํา เรียนรูโ้ ดยการถ่ายทอด และ เรียนรู้
โดยการแลกเปลีย่ น 5. การบูรณาการระบบ ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource systems are
aligned and full Integrated) การทําให้ การชีแ้ นะ ให้มคี วามสอดคล้องและเป็ นส่วนหนึ่งของ ระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ เชือ่ มโยงการดึงดูดและธํารงรักษา การพัฒนาบุคลากร การประเมิน
การปฏิบตั งิ าน
จากการศึกษาความหมายจากแนวคิดต่างๆ ความหมายทีเ่ ห มาะสมกับบริบทใน
การศึกษาครัง้ นี้มคี วามเกีย่ วข้องเพียงการชีแ้ นะแบบสามร้อยหกสิบองศาและการเรียนรูก้ ารเปลีย่ นแปลง
โดยผูน้ ําเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่พนักงาน เป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการชีแ้ นะการจัดการ
การทํางานแบบการมุง่ เน้นลูกค้า เป็ นส่วนหนึ่งทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงาน และการบูรณาการระบบทรัพยากรมนุษย์ เป็ นตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับ การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่
ผลการปฏิบตั งิ านสูง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ หมายถึง การช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่
กันและกัน ของผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงาน สําหรับการมีสว่ นร่วมและพัฒนาบุคคลรวมถึงผูท้ ม่ี สี ว่ น
ได้สว่ นเสียในองค์การ โดยการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นทุกระดับแบบไม่มเี งือ่ นไขของสายการบังคับบัญชา
การเป็นต้นแบบการชีแ้ นะการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างพลังในการทํางาน ใช้การสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดการสร้าง
แรงบันดาลใจในการทํางาน
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การวัด การวัดวัฒนธรรมการ ชีแ้ นะ เริม่ ต้นมาจากธุรกิจทีป่ รึกษาเครน (Crane.
2005b) ซึง่ เป็ นธุรกิจทีป่ รึกษาในแซนดิเอโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พฒ
ั นาการวัด
วัฒนธรรมการชีแ้ นะทีมผี ลการปฏิบตั งิ านสูง (A high-performance coaching culture) โดยการใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึง่ เรียกว่าเครือ่ งมือวัดวัฒนธรรมการชีแ้ นะ (Coaching
Culture Assessment: CCA) โดยได้ทาํ การศึกษาจํานวน 12 องค์การในประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของวัฒนธรรมการ ชีแ้ นะประกอบด้วย ผูน้ ําเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่
พนักงาน การทํางานแบบการมุง่ เน้นลูกค้า การชีแ้ นะแบบสามร้อยหกสิบองศา การเรียนรูแ้ ละการ
เปลีย่ นแปลง การบูรณาการระบบทรัพยากรมนุษย์โดยแบบวัดดังกล่าวมีค่าความเทีย่ ง.97 หลังจากนัน้
เครนได้ปรับปรุงแบบวัดวัฒนธรรมการ ชีแ้ นะ (Crane. 2007) อีกครัง้ ในปี 2007 โดยแบบวัดยังคงมี
5 ด้าน ด้านละ 7 ข้อคําถาม มีขอ้ คําถามรวมทัง้ สิน้ 35 ข้อคําถาม โดยข้อคําถามทัง้ หมดเป็นลักษณะ
เชิงบวก มีลกั ษะแบบวัดประมาณค่า 5 ระดับ หลังจากนัน้ แบบวัดวัฒนธรรมการ ชีแ้ นะของเครนก็ได้
นําไปใช้ในการวัดและอ้างอิงอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น วัทกินส์ (Watkins. 2008) ได้ทาํ การศึกษา
เรือ่ ง ปจั จัยพืน้ ฐานระหว่างวัฒนธรรมการ ชีแ้ นะ ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง ภาวะผูน้ ําแลกเปลีย่ น
และวัฒนธรรมองค์การทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านสูง โดยแบบวัดดังกล่าว มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ .97 ซึง่
ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จะวัดวัฒนธรรมการชีแ้ นะปรับจากแบบวัดวัฒนธรรมการชีแ้ นะ (Coaching Culture
Assessment: CCA) ของเครน (Crane. 2007) โดยแบบวัด เป็นแบบมาตราประมาณค่าการปฏิบตั ิ
6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
ความสัมพันธ์ของตัวแปร วัฒนธรรมการชีแ้ นะเป็นวัฒนธรรมองค์การประเภทหนึ่ง
ซึง่ สมคิด บางโม (2555) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร เป็นความเชือ่ แบบแผนการปฏิบตั งิ านและการ
ดํารงชีวติ ของสมาชิกในองค์กร โดย วัฒนธรรมองค์กร เป็ นเสมือนกลไกทีใ่ ช้ในการแปลความหมาย
และควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก รวมทัง้ ปรับแต่งทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การอีก
ด้วย (ชูชยั สมิทธิไกร. 2554) และวัฒนธรรมองค์การเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรม
ของบุคคล พฤติกรรมกับองค์การ ซึง่ การศึกษาดังกล่าวจะทําให้เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในภาพรวม
ได้เป็นอย่างดี (Moorhead; & Griffin. 1995: 4) วัฒนธรรมการชีแ้ นะมีความเชือ่ เบือ้ งต้นว่า พนักงานมี
ความสามารถพืน้ ฐานทีเ่ กิดจากประสบการณ์การทํางาน หรือการเรียนก่อนหน้า โดยพนักงานไม่ได้
ขาดทักษะหรือความรูท้ จ่ี ะขับเคลือ่ นให้องค์กรก้าวสูก่ ารบรรลุผลหรือความเป็นเลิศในระดับสูง
เพียงแต่ขาดการสนับสนุ นหรือคําแนะนําสําหรับการปฏิบตั งิ านในระดับทีส่ งู ขึน้ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ
เป็นกระบวนทัศน์หนึ่งของวัฒนธรรมองค์การทีถ่ กู สังสมในองค์
่
การ มีความเชือ่ มโยงกับความร่วมมือ
ของคนในองค์การ ผลผลิตขององค์การ และผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร(Crane. 2007, Allenbaugh.
1983)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ วัฒธรรมการชีแ้ นะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทัง้ นี้เพราะ
แบบแผน ความเชื่อ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการสนับสนุนและการให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั งิ าน จะทํา
ให้ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานสูงขึน้ โดยมีงานวิจยั สนับสุนนกล่าวคือ จากการศึกษางานวิจยั ที่
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เกีย่ วข้องไม่พบการศึกษาวัฒนธรรมการชีแ้ นะทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการทํางาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษา
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการทํางาน โดยเบกิน (Begin. 2007: 12) กล่าวว่า
อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การนัน้ ส่งผลต่อขวัญกําลังใจ พฤติกรรมการทํางานและผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน โดยงานวิจยั ของธีรพร สุทธิโส (2550) ทําการศึกษาวิจยั เรือ่ งการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในโรงงานผลิตรถยนต์ ผลการศึกษา
พบว่าการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางาน
(correlation
cofficient= .397) ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01 นอกจากนัน้ สุรนิ ทร์ ชุมแก้ว (2556) ทําการศึกษาวิจยั เรือ่ ง
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผูน้ ําแบบสร้างความเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมการทํางานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูบ้ ริหารในองค์การเอกชน ผลการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมองค์การ
สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้รอ้ ยละ 40.5 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า
วัฒนธรรมการชีแ้ นะมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการชีแ้ นะการจัดการ
2.3 ปัจจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการทํางาน
การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพล ต่อ พฤติกรรมการทํางาน ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิด เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาฯ หมวดที่ 5 การมุง่ เน้นผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ กล่าวว่าสถาบันต้องมีการผูกใจผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านดึงศักยภาพมาใช้อย่าง
เต็มที่ เพือ่ บรรลุการดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกความพึงพอใจในงาน (Job Satisfication)
และความยึดมันผู
่ กพันในงาน (Work Engagement) ซึง่ เป็ นปจั จัยสําคัญทีใ่ ห้ เกิดการคงอยู่ การขาด
งานทีล่ ดลง ผลิตภาพของผูป้ ฎิบติงาน อันจะส่งผลต่อ พฤติกรรมการทํางาน ทําให้มกี ารดําเนินการที่
เป็นเลิศของสถาบัน และสิง่ สําคัญอีกประการหนึ่งทีเ่ กณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา ฯ ก็คอื สภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ทีม่ คี วามมันคงปลอดภั
่
ยและเกือ้ หนุนต่อการทํางาน ในด้าน การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ
การรักษาผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนา นอกจากนัน้
ระบบการจัดการกระบวนการ
ยังเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าํ คัญ เพราะการออกแบบกระการทํางาน การจัดกระบวนการทํางาน และการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน สร้างคุณค่าให้กบั ผูเ้ รียนและผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ซึง่ สภาพแวดล้อมในการทํางานและระบบการจัดการกระบวนการก็คอื การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพื่อผลการ
ปฏิบตั งิ านสูง (High Work Performance System) นอกจากนัน้ ความสําเร็จในงานยังมีปจั จัยทีส่ าํ คัญ
ทีม่ ผี ลการวิจยั ทัง้ ในประเทสและต่างประเทศยืนยันว่าแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของบุคคล มีความเกีย่ วข้อง
ความสําเร็จของงาน ซึง่ แอทกินสัน (Atkinson; & Birch. 1978) กล่าวว่าบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
สูงจะส่งผล่อต่อคุณภาพของงาน ความอดทนในการทํางาน และความสําเร็จของงานอย่างเหมาะสม
กับความสามารถของบุคคล อีกทัง้ ตัวแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ เป็ นตัวแปรจิตลักษณะทีส่ าํ คัญทีจ่ ะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน ตามทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543)
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ดังนัน้ ในการศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพ ลต่อ พฤติกรรมการทํางาน ของพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ความพึงพอใจในงาน
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน ส่วนตัวแปรสภาพแวดล้อม ได้แก่ การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ าน
สูง
2.3.1 แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ : ความหมาย การวัด และความสัมพันธ์ของตัวแปร
ความหมาย แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ หมายถึง แรงขับ ทีท่ าํ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
จะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ (สุรางค์ โค้วตระกูล . 2541: 172) โดยบุคคลทีม่ แี รงจูงใจ
ใฝส่ มั ฤทธิ ์จะไม่ทาํ งานเพราะหวังรางวัล แต่ทาํ เพือ่ จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
บุคคลจะบรรลุความต้องการของตนเองในหลากหลายวิธ ี และขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จด้วยเหตุผลที่
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะเป็ นเหตุผลภายในตัวบุคคลหรือเป็นเหตุผลจากความต้องการภายนอกก็ได้
ส่วนเมอร์เรย์ (Murray. 1964: 19) ได้อธิบายความต้องการผลสัมฤทธิ ์ (Need for Achievement)
เป็นความต้องการทีไ่ ด้รบั ผลสําเร็จจากการกระทําในสิง่ อยากต้องการทีจ่ ะควบคุม โดยกระทําสิง่ นัน้
อย่างรวดเร็วและมีความเป็ นอิสระให้มากทีส่ ดุ
ต้องการเอาชนะอุปสรรคต้อง การเป็นคนเก่ง
มีความสามารถในการแข่งขันและเอาชนะคนอื่นๆและเพิม่ การยอมรับตนเองโดยการบรรลุความสําเร็ใน
จ
กิจกรรมทีเ่ ป็ นอัจฉริยะ และแมคแคลแลนด์ และวินเทอร์ (Winter; & McClelland. 1978: 110-111)
กล่าวว่าบุคคลทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงจะมีความรูส้ กึ สบายใจเมือ่ งานประสบความสําเร็จ
และมี
ความวิตกกังวลเมือ่ งานประสบความล้มเหลว
องค์ประกอบของแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ประกอบด้วย (McClelland. 1961) 1. ความ
ต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement) เป็ นความต้องการทีจ่ ะทําสิง่ ต่างๆให้เต็มทีแ่ ละดีทส่ี ดุ
เพือ่ ความสําเร็จ และต้องการได้รบั ข้อมูลป้อนกลับเพือ่ ประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญใน
การวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกล้าทีจ่ ะเผชิญกับความล้มเหลว 2. ความต้องการความผูกพัน
(Need for Affiliation) เป็ นความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุม่
ต้องการสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อบุคคลอื่น บุคคลทีต่ อ้ งการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือ
มากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ อันดีกบั ผูอ้ ่นื และ
3. ความต้องการอํานาจ (Need for Power) เป็นความต้องการอํานาจเพือ่ มีอทิ ธิพลเหนือผูอ้ ่ ื น บุคคล
ทีม่ คี วามต้องการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถที างเพือ่ ทําให้ตนมีอทิ ธิพลเหนือบุคคลอื่น ต้องการให้ผอู้ ่นื
ยอมรับและต้องการความเป็ นผูน้ ํา
จากการศึกษาความหมายผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ หมายถึง แรงขับของ
บุคคลเพือ่ ให้เกิดพฤติกรรม โดยพฤติกรรมนัน้ ไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั รางวัลหรือผลตอบแทน แต่การทํางาน
นัน้ มุง่ เน้นเพือ่ ความประสบความเร็จตามเป้าหมายของงาน และมีความรูส้ กึ สบายใจเมือ่ งานประสบ
ความสําเร็จ
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การวัด งานวิจยั ทีป่ รากฏในไทย ในการวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ส่วน ใหญ่พฒ
ั นา
เครือ่ งมือวัดจากการดัดแปลงแบบวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของ เฮอร์แมนส์(Hermans. 1970) อาทิเช่น
งานวิจยั ของ บุญรับ ศักดิ ์มณี (253) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ ง การเสริมสร้างจิตลักษณะเพือ่ พัฒนา
พฤติกรรมการทํางานราชการ ได้ปรับใช้แนวคิดของเฮอร์แมนส์ เพื่อวัดวัดความมุง่ มันพยายามใน
่
การทํางานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีมาตรฐาน โดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค แต่ละข้อมี
มาตรประเมินรวมค่า 6 หน่ วย ตัง้ แต่ จริงทีส่ ุด ถึง ไม่จริงทีส่ ุด แบบวัดของบุญรับ ศักดิ ์มณี (2532)
นําไปใช้หาคุณภาพของแบบวัดกับข้าราชการบรรจุใหม่ จํานวน 105 คน ข้อคําถามแต่ละประโยคมี
ค่าอํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง 2.75 – 7.45 ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ แบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าเท่ากับ .84
หลังจากนัน้ แบบวัดดังกล่าว ด้ถูกนําไปใช้เพื่อวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น
พรชนก ทองลาด (2555) เป็ นต้น ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะปรับใช้แบบวัดของ บุญ รับ ศักดิ ์มณี
(2532) เป็ นมาตรส่วนประเมินรวมค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
ความสัมพันธ์ของตัวแปร แนวคิดเกีย่ วกับ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ เป็นแรงจูงใจ
ประเภทหนึ่งจากการศึกษาของแมคแคลแลนด์และวินเทอร์ (Winter; & McClelland. 1978: 8-16)
ได้ทาํ การทดลองโดยใช้แบบทดสอบ Thematic Apperception Test (TAT) เพื่อวัดความต้องการ
ของมนุ ษย์ TAT นันเป็
่ นเทคนิคการวัดความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคล โดย การนําเสนอภาพต่างๆ แล้ว
ให้บุคคล ทีไ่ ด้ดภู าพ เขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ขาเห็น ในภาพทัง้ ในอดีตปจั จุบนั และอนาคต และ
จากการศึกษาวิจยั สรุปว่า แรงจูงใจ หรือความต้องการของบุคคลมี 3 ประการ 1. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
หรือความต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement: nAch) 2. แรงจูงใจใฝส่ มั พันธ์ หรือความ
ต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation: nAff) และ 3. แรงจูงใจใฝอ่ าํ นาจ หรือความต้องการอํานาจ
(Need for power: nPower) โดยการศึกษาของเรย์นอร์ (Raynor. 1978) พบว่าคนทีม่ แี รงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ ์สูงส่งผลต่อความสําเร็จในงานปจั จุบนั เพือ่ ส่งผลถึงอนาคตได้ดกี ว่าคนทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ตํ่า ทัง้ นี้เพราะแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์เป็ นลักษณะภายในทีผ่ ลักดันให้บคุ คลเกิดความเพียรพยายามทีจ่ ะ
ทํางานให้สาํ เร็จ โดยผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ สูงจะมีคณ
ุ ภาพของงาน (ดวงเดือน พันธุนาวิน . 2523:
25)
ดังนัน้ ผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงเป็นบุคคลทีม่ คี วามสามารถ เพือ่ ก่อให้เกิดพฤติกรรม
การทํางานทีส่ งู มีความอดทนในงานสูง และทํางานอย่างเต็มความสามารถเพือ่ มุง่ เน้นความสําเร็จ
ของงาน ซึง่ จะส่งผลต่อ พฤติกรรมการทํางาน และแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีหลักฐานว่า มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทํางาน โดยมีงานวิจยั สนับสนุนคือ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทํางาน
ของสุชาดา ชลานุ เคราะห์ (2552: 215-381) ทําวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยจิตสังคมเกีย่ วกับพฤติกรรมการทํางาน
อย่างมีจริยธรรมของหัวหน้างานสถานีอนามัย กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั คือ หัวหน้างานสถานีอนามัย
ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 สังกัดสํา นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบการวิจยั ผลว่า
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมอย่างมีนยั สํา คัญ
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(Correlation Cofficient =.581, p<.01) ปริญญา ป้องรอด (2555) ทําการวิจยั เรือ่ งลักษณะทางจิต
และสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง ลุม่ ตัวอย่าง เป็ นพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในส่วนกลาง จํานวน
336 คน ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์เป็นตัวแปรทีม่ อี าํ นาจในการอธิบายพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีจริยธรรม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ .343 (β = .343) ผูว้ จิ ยั
คาดว่าแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีอทิ ธิพลโดยตรงต่อ พฤติกรรมการทํางาน ของพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ
2.3.2 ความยึดมันผู
่ กพันในงาน : ความหมาย การวัด และ ความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร
ความหมาย ความยึดมันผู
่ กพัน (Engagement) กับความผูกพัน (Commitment)
ทัง้ สองคํามีความแตกต่างกันในความหมายและโครงสร้าง ซึง่ ทําให้เกิดความสับสนในการนําไปใช้
ซึง่ ความผูกพันในงานมีโครงสร้างทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีแ่ ตกต่าสงจากความผูกพันต่อองค์การ
ซึง่ โครงสร้างของทัง้ สองนี้มสี ่งเสริมซึง่ กันและกัน โดยผลงานวิจยั ของ Hallberg & Schaufeli (2006)
พบว่า ความยึดมันผู
่ กพันในงานมีความสัมพันธ์สงู กับความผูกพันในองค์การ ซึง่ ในงานวิจยั นี้จะใช้
คําว่า ความยึดมันผู
่ กพันในงานของพนักงานเพือ่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการทํางาน
คาฮ์น (Kahn. 1990) กล่าวว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็นการแสดงออกของบุคคล
ทางจิต ซึง่ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญยิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยความผูกพัน
ในงานดังกล่าวเป็ นอารมณ์ทางบวกส่งผลให้การทํางานเกิดความสําเร็จ (Schaufeli; et al. 2002) และ
ความยึดมันผู
่ กพัน ในงานยังมีความหมายถึง ความคิดและความรูส้ กึ ของพนักงานทีม่ คี วามสัมพันธ์
ระหว่างความสุขและพฤติกรรมการทํางาน (Schaufeli; et al. 2002: 71) โดยความยึดมันผู
่ กพันใน
งาน คือ ความรูส้ กึ ของพลัง และประสิทธิภาพทีส่ มั พันธ์กบั กิจกรรมการทํางานของพนักงาน มีความ
เต็มใจทีจ่ ะทํางาน รวมทัง้ พนักงานสามารถจัเดการเกีย่ วกับงานตนเองได้เป็ นอย่างดี (Schuafeli; &
Bakker. 2003: 4) นอกจากนัน้ เมซีแ่ ละซไนเดอร์ (Macey; & Schneider. 2008: 3) กล่าวว่า ความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานยังเป็ นการแสดงออกทางร่างกาย ความคิด และอารมณ์ขณะทํางาน ส่งผลทํา ให้
พนักงานมีความรูส้ กึ ว่างานของ ตนเองนัน้ มีคณ
ุ ค่า ส่งผลให้พนักงานสามารถบริหารจัดการทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบได้
ซูเฟลิและเบคเกอร์ (Schuafeli; & Bakker. 2004) ได้แบ่งองค์ประกอบหรื อลักษณะ
ทีบ่ ง่ บอกของพนักงานทีม่ ความยึ
ี
ดมันผู
่ กพันในงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. พลัง (Vigor) เป็ นลักษณะเฉพาะ
ของพนักงานทีม่ คี วามกระตือรือร้นในการทํางานสูง มีความมันคงทางจิ
่
ตใจขณะทํางาน เต็มใจใน
การทํางาน รวมถึงลักษณะของบุคคลทีใ่ ช้พลังในการทํางานสูง มีจติ ใจทีส่ ามารถยืดหยุน่ ในการ
ทํางานสูง มีความตัง้ ใจแลพยามยามในการทํางาน รวมถึงมีความอดทนในการเผชิญกับความยากลําบาก
ในการทํางาน 2. การอุทศิ ตน (Dedication) เป็นลักษณะของบุคคลทีใ่ ห้ความสําคัญกับงาน มีความ
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ศรัทธา มีความภูมใิ จ มีแรงบันดาลใจ มีความจดจ่อในการทํางาน รวมถึ งมีทศั นะต่องานทีท่ าํ มีความ
ท้าทายต่อความสามารถของตน และ 3. การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (Absorption) เป็ นลักษณะ
ของบุคคลทีม่ สี มาธิในการทํางาน มีความทุม่ เทในการทํางาน ใช้ชวี ติ อยูใ่ นงานอย่างมีความสุข
มีความสามารถแยกแยะอุปสรรคออกจากงานตนเองได้อย่างรวดเร็ว
จากการศึกษาความหมายผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่
ความ ยึดมัน่ ผูกพันในงาน หมายถึง
การแสดงออกของบุคคลทางจิต ซึง่ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญยิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีม่ ี
ประสิทธิภาพ โดยความผูกพันในงานดังกล่าวเป็นอารมณ์ทางบวกส่งผลให้การทํางานเกิดความสําเร็จ
ซึง่ พนักงานทีม่ ี ความยึดมันผู
่ กพันในงาน จะมีความขยันขันแข็งในการทํางาน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค
มีความทุม่ เทในการทํางาน มีความกระตือรือร้น มีทศั นคติต่องานเป็นสิง่ สําคัญและท้าทายต่อ
ความสามารถ มีความภาคภูมใิ จมีแรงบันดาลใจและมีความสมาธิในการทํางาน แล ะลักษณะทีบ่ ง่
บอกของพนักงานทีม่ ี ความยึดมันผู
่ กพันในงาน ได้แก่ พลัง การอุทศิ ตน และการเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับงาน
การวัด แบบ วัดทีน่ ยิ มใช้วดั ความ ยึดมัน่ ผูกพันในงาน ได้แก่แบบวัดยูเทรคซ์
(Utrecht Work Engagement Scale : UWES) ซึง่ พัฒนาโดยซูเฟลิและเบคเกอร์ (Schuafeli and
Bakker. 2004) เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวโครงสร้างความผูกพันในงานไม่มคี วามซํา้ ซ้อนกับความ
เหนื่อยหน่ ายในงาน ซึง่ แบบวัด วัดยูเทรคซ์ พัฒนาการมาจากแบบวัด จํานวน 24 ข้อ ประกอบด้วย
ด้านพลังจํานวน 9 ข้อ ด้านการอุทศิ ตนจํานวน 8 ข้อ และด้านการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน
จํานวน 7 ข้อ ซึง่ แบบวัดดังกล่าวถูกนําไปประเมินจากการวัดทางจิตวิทยา จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
คือ นักเรียนและพนักงาน ผลการประเมินพบว่ามีการตัดข้อคําถามออกจํานวน 7 ข้อคําถาม ดังนัน้
แบบวัดของวัดยูเทรคซ์ จึงมีจาํ นวน 17 ข้อคําถาม ประกอบด้วยด้านพลังจํานวน6 ข้อ ด้านการอุทศิ ตน
จํานวน 6 ข้อ และด้านการเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับงานจํานวน 6 ข้อ แบบวัดของซูเฟลิและคณะ
ได้ถกู นํามาปรับใช้กบั บริบทของสังคมไทยอย่างมากมาย อาทิ ประเวช ชุม่ เกสรกูลกิจ
(2554)
ยุทธกาน ก้านจักร (2554) ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้แบบวัดของ อรพิน ชูชม (2557) ซึง่ ได้พฒ
ั นา
แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานขึน้ จากแนวคิดของซูเฟลิและเบคเกอร์ โดยแบบวัดเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็นปจั จัยหนึ่งทีส่ ะท้อนให้
เห็นถึงผลการปฏิบตั งิ านขององค์การ องค์การใดก็ตามทีพ่ นักงานมีความ ยึดมันผู
่ กพันในงานสูง
พนักงานในองค์การนัน้ ย่อมมีแนวโน้มผลการปฏิบตั งิ านทีส่ งู ตามไปด้วย หากองค์การเสริมสร้างให้
พนักงานมีความยึดมันผู
่ กพันในงาน จะทําให้พนักงานเกิดความตัง้ ใจในการทํางาน ประพฤติปฏิบตั ิ
ตนให้มคี วามเหมาะสม แสดงออกพฤติกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อองค์การ มีความทุม่ เทในการทํางาน
ท้ายทีส่ ดุ ความสําเร็จจึงเกิดขึน้ แก่องค์การ (ยุทธกานต์ ก้านจักร. 2554: 39) หากพนักงานมีความยึด
มันผู
่ กพันในงาน พนักงานจะเป็ นคนทีม่ คี วามขยันขันแข็งในการทํางาน ความพยายามไม่ยอ่ ท้อต่อ
อุปสรรค มีความทุม่ เทในการทํางาน มีความกระตือรือร้น มีทศั นคติต่องานเป็นสิง่ สําคัญและท้าทาย
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ต่อความสามารถ มีความภาคภูมใิ จมีแรงบันดาลใจและมีความสมาธิในการทํางาน (Schuafeli; &
Bakker. 2010) และแบคเกอร์และดีเมอร์รตู ี (Bakker; & Demerouti. 2008) ได้สรุปเหตุผล 4 ประการ
ทีพ่ นักงานทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานส่งผลให้ผลกา รปฏิบตั งิ านเพิม่ สูงขึน้ ได้แก่ 1. พนักงานจะมี
อารมณ์ทางบวกทําให้เกิ ดความสุขและความยินดีในการทํางาน 2. การทีพ่ นักงานมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี
ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์งานทีด่ 3.ี พนักงานรูจ้ กั ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด และ4. พนักงาน
สามารถเชือ่ มโยงความผูกพันในงานไปสูส่ ง่ิ ต่างๆ ในองค์การ
ดังนัน้ สรุปได้ว่า ความยึดมันผู
่ กพันในงานเป็นความตัง้ ในใจการทํางาน ความทุม่ เท
ในงาน หากพนักงานมี ความยึดมันผู
่ กพันในงาน จะส่งผลทําให้เกิดพฤติกรรมการทํางานและผลการ
ปฏิบตั งิ านเพิม่ สูงขึน้ โดยมีงานวิจยั สนับสนุน ข องจันจีรา โสะประจิน (2553) ทําการศึก ษาวิจยั เรือ่ ง
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานชิน้ ส่วนยานยนต์ กรณีศกึ ษาบริษทั ยานภัณฑ์
จํากัด (มหาชน ) ผลการศึกษา พบว่าความ ยึดมันผู
่ กพันต่อ งานมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานในองค์การ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยความผูกพันต่อองค์การด้านเต็มใจใน
การปฏิบตั งิ าน สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการทํางานได้รอ้ ยละ 16.4 (β=0.164) ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของยุทธการ ก้านจักร (2554) ทําการ วิจยั เรือ่ งการรับรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์ การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ ความยึดมันผู
่ กพันในงานกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ผลการวิจยั พบว่า ความยึดมันผู
่ กพันในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (Correlation coefficient
= .207. กล่าวคือ เมือ่ พนักงานมีความยึดมันผู
่ กพันในงานสูงขึน้ ผลการปฏิบตั งิ านจะดีขน้ึ ตามไป
ด้วย ซึง่ การยึดมันผู
่ กพันในงานจะแสดงถึงการมีความเอาใจใส่งานของตน มีความันคงทางจิ
่
ตใจและ
เต็มทีท่ าํ งานโดยไม่เหนื่อยล้า รูส้ กึ รักและมีความสุขในการทํางาน รวมทัง้ สามารถจัดการงานตนเอง
ได้เป็นอย่างดี มีความทุม่ เทในงานโดยมองว่างานเป็นสิง่ สําคัญและท้าทาย มีความภาคภูมใิ จและมี
แรงบันดาลใจในการปฏิบตั งิ าน มีสมาธิและจิตใจทีจ่ ดจ่อกับง าน จนพนักงานมีความรูส้ กึ ว่าเวลาใน
การทํางานนัน้ ได้ผา่ นไปอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของแซนโธโพโลและคณะ
(Xanthopoulou; et al. 2008) ทีท่ าํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การทํางานบนท้องฟ้า : การศึกษาความยึดมัน่
ผูกพันในหมูข่ องพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน พบว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานส่งผลโดยตรงต่อการ
ปฏิบตั งิ าน นอกจากนัน้ ฮอลเบสลีเบนและวีลเลอร์ (Halbesleben; & Wheeler. 2008) ทําการศึกษา
เรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมันผู
่ กพันในงานและความตราตรึงใจในงาน ของนักธุรกิจชาว
อเมริกนั ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ านและความตัง้ ใจทีจ่ ะ
ลาออกอีกด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าความยึดมันผู
่ กพันในงานมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานสายสนับสนุ นวิชาการ
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2.3.3 ความพึงพอใจในงาน: ความหมาย การวัด และความสัมพันธ์ของตัวแปร
ความหมาย ความพึงพอใจในงาน เป็ นความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่องานทัง้ ในด้านบวกและด้าน
ลบ ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับงานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Mathis; & Jackson.
1994, Paul. 1987: 214) เป็ นเจตคติของบุคคลทีแ่ สดงให้เห็นถึงภาวะทางอารมณ์ทน่ี ่าพึงพอใจของ
บุคคลซึง่ เป็ นผลมาจากการทีบ่ คุ คลประเมินถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการทํางานหรือประสบการณ์ในการทํางาน
(Luthans. 2005: 212; citing Locke. 1976: 1300) และความพึงพอใจในงานเป็นการตอบสนองทาง
อารมณ์หรือความรูส้ กึ ต่องานทีท่ าํ ในด้านต่างๆ ทีส่ าํ คัญได้แก่ ตัวงาน ค่าตอบแทน โอกาสในการ
เลื่อนตําแหน่ ง หัวหน้างาน และเพือ่ นร่วมงาน (Kreitner; & Kinichi. 2004: 202) โดยความพึงพอใจ
ในการทํางานเป็ นความเต็มใจและความต้องการ หรือความปรารถนาของบุคคลทีจ่ ะทํางาน ซึง่ เกิด
จากการชอบงาน และความพยายามทํางานให้สาํ เร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ความพึงพอใจในการ
ทํางานนี้ โดยทัวไปเกิ
่
ดจากความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการจากงานและผลทีไ่ ด้รบั และเป็น
ความรูส้ กึ ทางบวกต่องานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบ
ล๊อค (Lock. 1976: 1302) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบพืน้ ฐานทีจ่ ะทําบุคคลเกิดความ
พึงพอใจในการทํางานนัน้ ได้แก่ 1. งาน (Job) พนักงานมีความชอบ ความถนัด ความสนใจในงาน
ย่อมจะมีคว ามพึงพอใจในงานสูง 2. ค่าจ้าง (Wage) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งทีท่ าํ ให้ พนัก งานอยาก
ทํางานและมีความพึงพอใจในการ ทํางาน 3. โอกาสทีไ่ ด้เลื่อนขัน้ หรือเลื่อนตําแหน่ ง (Promotion)
เมือ่ ทํางานย่ อมตัง้ ความหวั งไว้ว่าจะได้มโี อกาสได้เลื่อนขัน้ หรือเลื่อนตําแหน่ งให้ สูงขึน้ จากเดิม
4. การยอมรับ (Recognition) ทัง้ จากผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริหาร และเพื่อนร่วมงาน 5. สภาพการทํางาน
(Working Condition) บรรยากาศทัวไปที
่ เ่ อือ้ ส่งเสริมการทํางาน 6. ผลประโยชน์ (Benefit) และ
สวัสดิการ (Services) ทีน่ อกเหนือจากค่าจ้างแรงงาน 7. หัวหน้างานหรือผู้บญ
ั ชา (Leader) โดยตรง
มีอทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน 8. เพือ่ นร่วมงาน (Co-workers) เพือ่ น
ร่วมงานทีด่ ี เเข้าใจซึง่ กันและกัน มีสายสัมพันธ์ทด่ี ี และ 9. องค์การและการจัดการ (Organization)
ชือ่ เสียงองค์การ การทํางานทีเ่ ป็ นระบบ ย่อมทําให้เกิดความยอมรับและความพึงพอใจในการทํางาน
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในการทํางานมีนกั วิชาการได้เสนอทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้องกับความพึงพอใจ 2 ท่าน ได้แก่ พอล เอ็ม มูชสิ กี้ และลอว์เลอร์ ที่ 3 โดยทัง้ สองได้เสนอ
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องโดยมีความเหมือนและความแตกต่างกัน คือ พอล เอ็ม มูชสิ กี้ (Muchinsky. 1987:
399) ได้แบ่งทฤษฎีทศ่ี กึ ษาความพึงพอใจในการทํางานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ทฤษฎีเปรียบเทียบ
ภายในบุคคล (Personal Comparison Theory) 2. ทฤษฎีเปรียบเทียบระหว่างบุคคล (Interpersonal
Comparison Theory) 3. ทฤษฎีกระบวนการทีต่ รงกันข้ามกัน (Opponent-Process Theory) และ
4. ทฤษฎีสองปจั จัย (Two-factor Theory) ส่วนลอว์เลอร์ ที่ 3 (Lawler III. 1995: 80) ได้แบ่ งทฤษฎี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในการทํางานออกเป็น 4 ทฤษฎีได้แก่ 1. ทฤษฎีการบรรลุตามทีค่ าดหวัง
(Fulfillment Theory) 2. ทฤษฎีความไม่สอดคล้อง (Discrepancy Theory) 3. ทฤษฎีความเท่าเทียมกัน
(Equity Theory) และ 4. ทฤษฎีสองปจั จัย (Two-factor Theory)
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แนวคิดของทัง้ สองนัน้ ได้เสนอทฤษฎีทม่ี คี วามเหมือนกัน คือ ทฤษฎีสองปจั จัย พอล
(Paul M. Muchinsky) กล่าวว่าทฤษฎีสองปจั จัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้สงู สุด เนื่องจากสามารถ
อธิบายถึงรายละเอียดของสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจได้อย่างชัดเจน โดยนักคิดที่
สําคัญของทฤษฎีสองปจั จัยคือ เฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg) โดยอาจมีช่อื เรียกทฤษฎีน้แี ตกต่างกันออกไป
อาทิ ทฤษฎีความพึงพอใจ- ไม่พงึ พอใจ (Satisfies-Dissatisfies) ทฤษฎีปจั จัยกระตุน้ ปจั จัยคํา้ จุน
(Motivators Hygiene) ทฤษฎีองค์ประกอบภายใน ภายนอกงาน (Intrinsic Extrinsic Factors) โดย
เฮอร์ซเบิรก์ (Herzberg. 1959) กล่าวว่าปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดความพึงพอใจในงานและความไม่พงึ พอใจ
ในงาน เกิดจากปจั จัยทีแ่ ตกต่างกัน แต่ทงั ้ สองปจั จัยไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด
เพราะทัง้ สองปจั จัยนัน้ มีส่วนคาบเกีย่ วและเกีย่ วข้องกัน ซึง่ เฮอร์ซเบิรก์ ได้เสนอปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิด
ความพึ งพอใจและความไม่พงึ พอใจออกเป็ น 2 ปจั จัย ได้แก่ 1. ปจั จัยปกป้องหรือปจั จัยคํา้ จุน
(Hygiene or Maintenance Factors) เป็นปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านกายภาพทีค่ อยป้องกันไม่ให้
บุคคลเกิดความไม่พงึ พอใจหรือการปฏิบตั งิ านทีน่ ้อยลง เช่น สภาพแวดล้อมในการทํางาน นโยบาย
การบังคับบัญชา ความมันคง
่ ผลตอบแทน เป็นต้น และ 2. ปจั จัยสนับสนุ น (Motivation Factors)
เป็ นปจั จัย ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับงานโดยตรง เพื่อ ช่วยส่ง เสริม ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ เช่น
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในการทํางาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน การได้รบั การยอมรับ
จากหัวหน้างาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงาน เป็นต้น
จากการศึกษาความหมายผูว้ จิ ยั สรุปได้วความพึ
า่
งพอใจในงาน หมายถึง ความรูส้ กึ ชอบ
หรือพอใจทีเ่ กิดจากการประเมินของบุคคลต่องานทีต่ นเอง ซึง่ เป็นความรูส้ กึ ทีต่ อบสนองทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ โดยแบ่งออกเป็ นสองด้าน ได้แก่ 1. ความพึงพอใจภายในลักษณะงาน เป็นความรูส้ กึ ชอบ
หรือพอใจต่อลักษณะงานทีท่ าํ โดยการใช้ศกั ยภาพอันได้แก่ ความสามารถ ความสําเร็จในงาน
โอกาสในการใช้ความคิดสร้างส รรค์ เพือ่ ความสําเร็จของงาน และ 2. ความพึงพอใจภายนอก
ลักษณะงาน เป็ นความรูส้ กึ ชอบหรือพอใจต่อปจั จัยสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน ได้แก่
นโยบายการบริหารงาน หัวหน้างาน รายได้ โอกาสความก้าวหน้า
การวัด ความพึงพอใจในงานเป็นคุณลักษณะทางจิตของบุคคล ทีท่ าํ การวัดทางอ้อม
(Direct Measure) มีวธิ กี ารวัด ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ซึง่ วิธกี ารสังเกต
และการสัมภาษณ์เป็ นวิธกี ารทีต่ อ้ งใช้เวลานาน ดังนัน้ งานวิจยั ส่วนใหญ่ทท่ี าํ การค้นคว้า ใช้วธิ กี ารวัด
โดยใช้แบบสอบถาม โดยแบบวัดความพึงพอใจในงานมีใช้กนั อยูห่ ลายฉบับ อาทิ แบบสํารวจความ
พึงพอใจ (Job Satisfaction Survey : JSS) ของสเปคเตอร์ (Spector.1997) แบบสํารวจวินจิ ฉัยการ
ทํางาน (Job Diagnostic Survey: JDS) ของเฮกแมนและโอลด์แมน (Hackmand; & Oldhaman.
1975) แบบวัดดัชนีล กั ษณะงาน (Job Descriptive Index : JDI) ของสมิท เคนดัล และฮูลนิ (Smith;
Kendall; & hulinn. 1969) และแบบวัดความพึงพอใจในงานของมหาวิทยาลัยมินเนโซต้า(Minnesota
Satisfaction Questionaire: MQS) ของไวส์และคณะ (Weiss; et al. 1967) ซึง่ งานวิจยั ส่วนใหญ่
ได้ปรับใช้แบบวัดของมินเนโซต้า (Minnesota Satisfaction Questionaire: MQS) เนื่องจากเป็น
แบบวัดทีใ่ ช้อย่างแพร่หลาย เช่น จรัญ อุ่นฐิตวิ ฒ
ั น์ (2548) ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ (2548)
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นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล (2550) อังศินนั ท์ อินทรกําแหง และนริสรา พึง่ โพธิ ์สภ (2556) แบบวัด
ดังกล่าวเป็ นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้บุคคลประเมินความพึงพอใจรวมทัง้ สิน้
20 ด้าน ได้แก่ ด้านงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ด้านความสามารถในการทํางาน ด้านความสําเร็จในการ
ทํางาน ด้านความรับผิดชอบในการทํางาน ด้านกิจกรรมระหว่างการทํางาน ด้านความคิดริเริม่ ด้าน
ความมีอาํ นาจหน้าทีใ่ นงานของตน ด้านความก้าวหน้า ด้านความมีอสิ ระในการทํางาน ด้านระเบียบ
วินยั ในการทํางาน ด้านค่าตอบแทน ด้านนโยบายและการปฏิบตั งิ าน ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์
ของผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา ด้านผูร้ ว่ มงาน ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านการบริการสังคม ด้านความมันคงในการทํ
่
างาน และสุดท้าย ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน และสวัสดิการ ซึง่ ทัง้ 20 ด้านนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้ แก่ 1. ความพึงพอใจใน
ลักษณะงาน (Intrinsic Job Satisfaction) เป็ นความรูส้ กึ ชอบหรือพอใจของพนักงานทีม่ ตี ่อลักษณะ
งานของตน การใช้ศกั ยภาพทํางานให้สาํ เร็จ และ 2. ความพึงพอใจภายนอกลักษณะงาน (Extrinsic
Job Satisfaction) เป็ นความรูส้ กึ ชอบหรือพอใจทีม่ ตี ่อปจั จัยสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน การ
วิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะปรับใช้แบบวัดความพึงพอใจในงานของของมหาวิทยาลัยมินเนโซต้า (Minnesota
Satisfaction Questionaire: MQS) ของไวส์และคณะ (Weiss; et al. 1967) โดยแบบวัดเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ ได้แก่ พอใจมากทีส่ ุด พอใจ ค่อนข้างพอใจ ค่อนข้างไม่พอใจ ไม่พอใจ และไม่
พอใจทีส่ ดุ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร การศึกษาความพอใจในงานทีผ่ า่ นมา มีมมุ มองที่
แตกต่างกันเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานและผลการปฏิบตั งิ าน 3 แนวทาง ได้แก่
1. ความพอใจในงานเป็ นสาเหตุของการปฏิบตั งิ าน 2. การปฏิบตั งิ านเป็ นสาเหตุของความพอใจใน
งาน และ 3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างความพอใจในงานและการปฏิบตั งิ าน โดยทัง้ สามแนวทางยัง
ไม่มขี อ้ สรุปทีแ่ น่ นอน แต่นกั วิชาการต่างยอมรั บว่าความพอใจในงานเป็นปจั จัยสําคัญสําหรับการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน งานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั แนวทางของความพึงพอใจเป็นสาเหตุของการปฏิบตั งิ าน
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ ทีม่ งุ่ เน้นสร้างความพึงพอใจในงานเพือ่ ใ ห้บคุ ลากรมี การทํางานทีม่ ี
ผลการปฏิบตั งิ านสูง เพือ่ ก่อให้เกิดการดําเนิ นการทีเ่ ป็นเลิศ โดยความพึงพอใจในงานมีความสําคัญ
ในลักษณะของการสร้างแรงกระตุน้ ในการทํางาน และมีผลให้บคุ ลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ (Locke. 1976)
ผูว้ จิ ยั สามารถส รุปได้วา่ ความพึงพอใจในงานเป็นสาเหตุของการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน หากพนักงานมีความพึงพอใจในงานย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานและผลการปฏิบตั งิ าน
ซึง่ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางาน ผลงานวิจยั พบว่า
ความพึงพอใจกับพฤติกรรมการทํางานมีความสัมพันธ์และเกีย่ วข้องกัน อาทิ งานวิจยั ของโอไลโวลา
(Olayiwola. 2011: 573) พบว่าความพึงพอใจในงาน เป็นตัวแปรทีร่ ว่ มทํานายความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของออลลิสนั (Allison. 2008: 3) ความพึงพอใจใน
งานมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถและพฤติกรรมการทํางาน นอกจากนัน้ มีงานสังเคราะห์วจิ ยั ของ
เพทตีแ้ ละคณะ (Petty; MaGee; & Cavender. 1984) เกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์
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กับการปฏิบตั งิ านของบุคลากร (correlation cofficient= .31. และงานสังเคราะห์วจิ ยั ของจัดจ์และ
คณะ (Judge; et al. 2001: 377) พบว่า ความพึงพอใจในงานความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านของบุ คคล (correlation cofficient= .30) นอกจากนัน้ ยังพบว่าความพึงพอใจในงานยังมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันของพนักงาน อาทิ งานวิจยั ของภาวนา เวชกิจ (2550) ได้ทาํ การศึกษา
วิจยั เรือ่ งความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ศึกษากรณี บริษทั ฟาบริเนท
จํากัด ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันของพนักงาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรวิ รรณ ฉายศิร,ิ วรนารถ แสงมณี
และอตินุช กาญจนพิบลู ย์ (2550) ทําการศึกษาวิจยั เรือ่ งความพึงพอใจในงานและความพูกพันของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนบัสนุนวิชาการ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ในงานของพนักงานค่อนข้างสูง (correlation cofficient= 0.607) ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั คาดว่าความพึงพอใจในงานมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อ พฤติกรรมการทํางาน ของพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางานโดยผ่านความยึดมันพู
่ กพันในงาน
11
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2.3.4 การรับรูว้ ิ ธีปฏิ บตั ิ เพื่อผลการปฏิ บตั ิ งานสูง : ความหมาย การวัด และ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ความหมาย การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง คือ กิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ซง่ึ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อยกระดับ พฤติกรรมและ ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เพือ่
การสร้างพัฒนาและรักษาความสามารถหลักขององค์การ (Huselid; Beatty; & Becker. 2005, Becker;
Huselid; & Beatty. 2009) โดยกลุม่ กิจกรรมครอบคลุมตัง้ แต่การสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาพนักงาน
การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน และกระบวนให้รางวัล ซึง่ กระบวนการดังกล่าวจะนํามาซึง่ การพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความพยายามของพนักงาน(Huselid. 1995) และเวย์ (Way. 2002)
กล่าวว่า การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง คือ ชุดของการปฏิบตั ทิ างทรัพยากรมนุษย์ทม่ี ี
ความสัมพันธ์กนั เพือ่ ช่วยให้พนักงานเกิดการพัฒนา แรงจูงใจ และการมีสว่ นร่วม โดยนิสดารภ์ เวช
ยานนท์ (2554: 88) กล่าวว่า การปฏิบตั ิ (Practices) ประกอบด้วยการจ้างงาน การพัฒนาคน ระบบ
จ่ายค่าตอบแทน ซึง่ การปฏิบตั กิ าร ดังกล่าวถูกนํามาใช้เพือ่ การเพิม่ พูนความสามารถของพนักงาน
และการสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน
วิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง นักวิชาการได้ให้องค์ประกอบที่ หลากหลายและ
แตกต่างกัน ซึง่ แซงและคณะ (Zhang; Di Fan; & Zhu. 2014) มีความเห็นว่าองค์ประกอบ การรับรู้
วิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ยังไม่เป็นทีย่ อมรับและควรมีการพัฒนาแบบวัดอย่างต่อเนื่อง
โดยได้กาํ หนดการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิเพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ประกอบด้วย 1. การสรรหา (recruitment)
คือ การดําเนินงานเพือ่ มุง่ ทีจ่ ะจูงใจผูส้ มัครทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และทัศนคติทด่ี ตี รงตามความ
ต้องการให้เข้าร่วมงาน 2. การฝึกอบรม (training) คือ กระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบเพือ่
สร้างความรูห้ รือเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ เพือ่ ปรับปรุงให้การปฏิบตั งิ านมี
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ประสิทธิภาพสูง 3. ผลตอบแทน (compensation) คือ ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีอ่ งค์การจ่ายให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ค่าใช้จา่ ยนี้อาจจ่ายในรูปตัวเ งินหรือมิใช่ตวั เงินก็ได้ เพือ่ ตอบแทนการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ 4. การมีสว่ นร่วม (participation) โดยการเปิดให้พนักงานมีสว่ นร่วมกําหนดแนวทางการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ และ 5. ความมันคงในงาน
่
(job security) หมายถึง ความรูส้ กึ ของพนักงาน
ทีม่ ตี ่อความมันคงในงานและความยั
่
งยื
่ นของอาชีพหรือความมันคงขององค์
่
การ
ส่วนวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศพบว่า วิธกี ารปฎิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง บรรจุอยูใ่ นหมวดที่ 5 ด้านบุคลากร
ในส่วนของการจัดการผลการดําเนินการเพือ่ สนุบสนุนพนักงานให้เกิดความพึงพอใจและผูกพันต่อ
งาน โดยสถาบันจะต้องมีการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล และการยกย่อง แก่บคุ ลากร ทําให้
ผูว้ จิ ยั พบว่าวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูงตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การ ดําเนินการ
ทีเ่ ป็นเลิศนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งของแนวคิดของ แซงและคณะ จากการศึกษาความหมายผูว้ จิ ยั สรุปได้วา่
วิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง หมายถึง วิธกี ารและเครือ่ งมือใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในการจูงใจพนักงานเพื่อเพิม่ ผลผลิตของงาน สร้างความผูกพัน และการยกระดับผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลตอบแทน การให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และความมันคงในงาน
่
การวัด แบบวัด การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง จากการศึกษาพบว่ามี
แนวคิดทางด้านตะวันตกและตะวันออก แนวคิดทางด้านตะวันตกแบบวัดทีใ่ ช้ อาทิเช่น แบบวัดของ
เฮซูลดิ (Huselid. 1995) เดเลอรีแ่ ละโดตี้ (Delery; & Doty. 1996) ไร้ทแ์ ละคณะ (Wright; Gardner;
& Moynihan. 2003) โดยนักวิชาการทางด้านตะวันออก ในแถบบประเทศเอเซียได้พฒ
ั นาปรับปรุง
แบบวัดระบบ ผลการปฏิบตั งิ านสูงขึน้ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับพืน้ ที่ อาทิเช่น ชวง
และเลียโอ (Chuang; & Liao. 2010) แต่ยงั คงตัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของนักวิชาการด้านตะวันตก โดย ได้
พัฒนาแบบวัดของ ลีแพคและสเนล (Lepak; & Snell. 2002) และแบท (Batt. 2002) เพือ่ ใช้ในการ
วัด การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ให้มคี วามเหมาะสมกับบริบทของประเทศใต้หวัน
โดยแบบวัดดังกล่าวประกอบด้วยการปฏิบตั ทิ ค่ี รอบคลุมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา
คัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การมีสว่ นร่วม การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ค่าตอบแทนและ
รางวัล และความใส่ใจขององค์การ ซึง่ แนวคิดของชวงและเลียโอ (Chuang; & Liao. 2010) ได้ถกู
นํามาปรับใช้ในงานวิจยั ของจิระพงศ์ เรืองกุล (2555) ทําการศึกษาเรือ่ งกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงกับผลการปฏิบตั งิ านของโรงพยาบาล หลังจากนัน้ แซงและคณะ
(Zhang; Di Fan; & Zhu. 2014) มีความเห็นว่า แบบวัด การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง
ทีย่ งั ได้การยอมรับและยังคงมีการพัฒนาแบบวัดอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ แซงและคณะ (Zhang; Di Fan;
& Zhu. 2014) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง พืน้ ฐานแนวคิดและแบบ
วัดของเฮซูลดิ (Huselid. 1995) เดเลอรีแ่ ละโดตี้ (Delery; & Doty.1996) ไร้ทแ์ ละคณะ (Wright;
Gardner; & Moynihan. 2003) เซียโอและบีโจ๊คแมน (Xiao; & Björkman. 2006) และ กองและคณะ
(Gong; et al. 2009)โดยแบบวัดจํานนวน 12 ข้อคําถาม ซึง่ ยังคงตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการปฏิบตั กิ าร
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ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การสรรหา (recruitment) การฝึกอบรม (training)
ผลตอบแทน (compensation) การมีสว่ นร่วม (participation) และความมันคงในงาน
่
(job security)
ดังนัน้ ในการวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั จะทําการวัด การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง จะปรับใช้แบบวัด
ของแซงและคณะ (Zhang; Di Fan; & Zhu. 2014) เป็นแบบมาตราประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ
จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง เป็นสิง่ กระตุน้
สําคัญ (Stronger incentives) สําหรับพนักงาน (Boxall. 2013: 32) โดยจุดมุง่ หมายของ การรับรูว้ ธิ ี
ปฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง (นิสดารภ์ เวชยานนท์ . 2554: 89) เพื่อให้พนักงานเกิด พึงพอใจและ
ความผูกพัน และเป็ น การปฏิบตั ทิ จ่ี งู ใจเพือ่ เพิม่ พฤติกรรมและผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ มีแนวคิด การ
รับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง มีความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ฯ กล่าวว่า
สถาบันต้องสร้างความผูกพัน และความพึงพอใจ ของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการให้ความสําคัญกับการ
ปฏิบตั กิ ารบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ รวมถึงการสร้างระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัล ทีน่ อกเหนือ
จากระบบผลตอบแทนตามปกติ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง เป็ นสิ่ง
กระตุน้ ส่งเสริม และจูงใจ ขององค์ การแก่พนักงานเพือ่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการทํางานและผลการ
ปฏิบตั งิ านเพิม่ สูงขึน้ โดยมีงานวิจยั ของจิระพงค์ เรืองกุล (2555) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง กลไกการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงกับผลการปฏิบตั งิ านโรงพยาบาล พบว่า ระบบผล
การปฏิบตั งิ านสูงมีอทิ ธิ พลกับทุน มนุ ษย์ (β=0.78) ซึง่ ความหมายของทุนมนุษย์นนั ้ มีความหมาย
รวมถึงความรู้ ความสามารถ อันจะนําไปสูพ่ ฤติกรรมการทํางานของแต่ละคน โดยงานวิจยั ของซูเซียโอเมอิและคณะ (Zhu-xiaomei; Zhou-huanqing; & Kong-lingwei. 2013) ทําการวิจยั เรือ่ งผล
ของระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงทีม่ ตี ่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่าระบบผล
การปฏิบตั งิ านสูงมีอทิ ธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (β=0.288) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001 งานวิจยั ของแซงและคณะ (Zhang; Di Fan; & Zhu. 2014) ทําการ
วิจยั เรือ่ ง การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิเพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ผลการปฏิบตั งิ านร่วมมือทางสังคม และผลลัพธ์
ของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (Correlation Cofficent = .26) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 นอกจากนัน้
ยังมีงานวิจยั ของบัวเออร์ (Bauer. 2004) ทําการวิจยั เรือ่ งระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงและความพึงพอใจ
ในงาน ในยุโรป ผลการศึกษาพบว่าระบบ ผลการปฏิบตั งิ านสูงมีผลต่อผลการปฏิบตั งิ านโดยผ่าน
ความพึงพอใจในงาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเบอร์ก (Berg; & Kallebang. 2002) ทีไ่ ด้ทาํ การ
วิจยั เรือ่ งผลกระทบของระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงกับความพึงพอใจในงานในอุตสาหกรรมเหล็ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง มีอทิ ธิพลโดยตรง
ต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงมี อทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางานผ่านความพึงพอใจในงาน
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ตอนที่ 4 แนวคิ ดที่ใช้ในการวิ จยั
4.1. การวิ จยั รูปแบบเชิ งสํารวจเป็ นลําดับ
เครสเวลและคณะ (Creswell; & Plano Clark. 2011) กล่าวว่าการวิจยั ผสมผสาน วิธกี าร
(Mixed Methods Research) หมายถึง การวิจยั ทีม่ กี ารเก็บข้อมูลหรือวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ทีเ่ ป็ นชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึง่ อาจเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกันหรือเป็ นลําดับก่อนหลังก็ได้ โดยผูว้ จิ ยั ให้
ความสําคัญกับข้อมูลเป็ นอันดับแรกและเกีย่ วข้ องกับการบูรณาการข้อมูล ณ จุดหนึ่งจุดใดใน
กระบวนการวิจยั นอกจากนัน้ รัตนะ บัวสนธ์ (2554) กล่าวว่า วิธกี ารวิจยั เชิงผสมผสาน เป็ นการใช้
เทคนิควิธกี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Method as Technique)
มาร่วมกันศึกษาหาคําตอบของงานวิจยั ในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ง หรือในระหว่างขัน้ ตอนภายในเรือ่ ง
เดียวกัน หรือใช้เทคนิควิธกี ารเชิงผสมในเรือ่ งเดียวกัน แต่ดาํ เนินการวิจยั ต่อเนื่องแยกจากกัน แล้ว
นําผลการวิจยั มาสรุปร่วมกัน โดยวิธกี ารวิจยั เชิงผสมผสานเกิดขึน้ ได้บนพืน้ ฐานของ กลุม่ สํานักคิด
(Shool of Thought) ปฏิบตั นิ ยิ ม (Pragmatists) และสถานการณ์นยิ ม (Situationalist) ซึง่ สนับสนุน
ว่าการใช้เทคนิควิธกี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถทีจ่ ะนํามาร่วมกันศึกษาหาคําตอบ ใน
ปญั หาวิจยั เดียวกันได้ โดยเป็ นการผสมผสานกันในระดับปรัชญาของความเชือ่ เ กีย่ วกับความจริง
วิธกี าร และการค้นหาความจริง โดยทีป่ รัชญาแรก คือ ปฏิฐานนิยม (Positivism) ทีเ่ ชือ่ ว่าความจริง
มีลกั ษณะเป็ น วัตถุวสิ ยั (Objective) สามารถจําแนกแจกนับเป็น ตัวเลขได้ชดั เจน แต่ปรัชญาทีส่ อง
คือ ปรากฏการณ์นยิ ม (Phenominologism) ทีเ่ ชือ่ ว่าความจริง มีลกั ษณะเป็ นอัตวิสยั (Subjective)
มีความหมาย แปรเปลีย่ นไปตามบริบท ไม่ควรจะจําแนก แจกนับเป็ นตัวเลข เพราะจะทําให้หมด
ความหมายหรือลดความหมายของความจริงนัน้ ไป และ เครสเวลและคณะ (Cresswelll. 2003: 212)
ได้เสนอลักษณะการผสมผสานออกเป็ น 3 กระบวนการ ได้แก่
1. กระบวนการที่เกิ ดเป็ นลําดับ (Sequential procedures) เป็นวิธกี ารทีผ่ ทู้ าํ วิจยั
ค้นหาคําตอบทีต่ อ้ งการโดยวิธกี ารหนึ่งๆ ในหลายๆ วิธ ี ซึง่ เริม่ จากวิธกี ารเชิงคุณภาพในการค้นหา
วัตถุประสงค์ และใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณในการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถทีจ่ ะสรุปผลอ้างอิ ง
กลับไปสูป่ ระชากรได้ ในทํานองเดียวกันการวิจยั อาจเริม่ จากการใช้การวิจยั เชิงปริมาณ โดยเริม่ จาก
การทดสอบทฤษฎี แล้วใช้วธิ กี ารเชิงคุณภาพในการค้นหาข้อมูลทีจ่ ะช่วยสนับสนุนทฤษฎีนนั ้ ๆ
2. กระบวนการที่เกิ ดขึน้ พร้อมกัน (Concurrent procedures) เป็นวิธกี ารที่
ผูว้ จิ ยั ใช้ข้ อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ปญั หาหนึ่งๆ การวิจยั ลักษณะนี้จะเป็ นการ
เก็บข้อมูลโดยวิธกี ารเชิงคุณภาพและปริมาณในเวลาเดียวกัน ทําการสรุปรวมเพือ่ อธิบายปญั หาการ
วิจยั ดังนัน้ การวิจยั รูปแบบนี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้ขอ้ มูลจากหลายๆ แหล่ง จากนัน้ ก็ใช้การวิเคราะห์ทต่ี ่ างกัน
ในการตอบคําถาม
0

0
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3. กระบวนเปลี่ยนรูป (Transformative procedures) การทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้แนวคิด
ทฤษฎีคาบเกีย่ วกันในการออกแบบการวิจยั ทีใ่ ช้ขอ้ มูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มุมมองนี้รวม
ไปถึงกรอบแนวคิดสําหรับปญั หาทีส่ นใจศึกษา วิธกี ารรวบรวมข้อมูลเพือ่ ตอบคําถามการวิจยั ซึง่ การ
วิจยั ในรูปแบบนี้จะรวมถึงวิธกี ารผสมผสานทีเ่ ป็นลําดับหรือการผสมผสานทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกัน
การวิจยั รูปแบบเชิงสํารวจเป็ นลําดับ (Exploratory Sequential Design) เป็นหนึ่งในรูปแบบ
ของการวิจยั ผสมผสาน ซึง่ เป็ นการเริม่ ต้นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพในระยะแรก
และนําไปสูก่ ารศึกษาในระยะทีส่ องโดยใช้ผลการศึกษาในระยะแรกเพือ่ ทดสอบและอธิบายผลการศึกษา
เชิงปริมาณในระยะทีส่ อง ซึง่ มาสามารถอธิบายเป็นแผนภาพได้ดงั นี้ (Creswell; & Plano Clark.
2011: 69)
การรวมรวบและ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เชิ งคุณภาพ

นําไปสู่

การรวมรวบและ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เชิ งปริมาณ

การตีความ

ภาพประกอบ 2 แผนภาพแสดงการวิจยั รูปแบบเชิงสํารวจเป็นลําดับ ปรับมาจาก The Exploratory
Sequential Design (Creswell; & Plano Clark. 2011: 69)
การออกแบบการวิจยั เชิงสํารวจเป็นลําดับมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการออกแบบการวิจยั เชิง
อธิบายลําดับ (The Explanatory Sequential Design) ซึง่ จะมีขนั ้ ตอนการดําเนินการ 2 ระยะ โดยใน
ระยะทีห่ นึ่ง ผูว้ จิ ยั อาจจะดําเนินการหรือไม่ดาํ เนินการตามทฤษฎีทก่ี าํ หนดก็ได้ ส่วนในระยะทีส่ อง
มีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณเพือ่ ใช้
สนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ และมีการบูรณการข้อมูลทีไ่ ด้จากทัง้ สองวิธกี าร ในขัน้ ตอนการตีความ
และอภิปรายผล และ 2. ใช้ในการตรวจสอบการกระจายของปรากฏการณ์ของประชากรทีเ่ ลือก และ
งานวิจยั รูปแบบนี้มกั จะใช้บอ่ ย เมือ่ นักวิจยั ต้องการทีจ่ ะพัฒนาหรือทดสอบเครือ่ งมือ
นอกจากนัน้ การวิจยั รูปแบบนี้ยงั เน้นหลักการอภิปรายและตีความความสัมพันธ์ เพือ่ ใช้
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการออกแบบวิธกี ารสํารวจปรากฏการณ์ทน่ี ่าสนใจ
โดยรูปแบบการวิจยั นี้
เหมาะสําหรับการใช้ทดสอบองค์ประกอบ หรือแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กิดขึน้ ใหม่ทค่ี น้ พบจากขัน้ ตอนการ
วิจยั เชิงคุณภาพ และยังสามารถใช้ในการสรุปข้อค้นพบไปยังกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะต่างกันได้
รูปแบบหนึ่งทีเ่ ป็ นไปได้ในรูปแบบนี้คอื การให้ความสําคัญกับขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปริมาณ
ในระยะทีส่ อง เมือ่ นักวิจยั ต้องการเน้นการวิจยั เชิงปริมาณเป็ นหลัก แต่จะต้องเริม่ ต้นด้วยการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อจะช่วยในการระบุหรือจํากัดขอบเขตของตัวแปร มีความเป็ นไปได้ทเ่ี น้นการ
วิจยั ทัง้ เน้นทัง้ สองระยะอย่างเท่ากัน แต่วธิ กี ารดังกล่าวน่าจะเหมาะกับการศึกษาวิ จัยเดีย่ ว (Single
Study) เพราะมีขอ้ จํากัดด้านเวลา ทรัพยากรและประสบการณ์ของนักวิจยั
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การวิจยั เชิงสํารวจเป็ นลําดับ ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ ตอนหลัก โดยอธิบายตามตารางได้
ดังนี้ (Creswell; & Plano Clark. 2011: 88)
ขัน้
ตอน
ที่ 1

การออกแบบและแนวทางการปฏิ บตั ิ การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
- กําหนดปญั หาการวิจยั และกําหนดแนวทางปฏิบตั กิ ารวิจยั เชิงคุณภาพ
- งานวิจยั นัน้ ได้รบั อนุ ญาตในการศึกษาในพืน้ ที่
- กําหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบคําถามการวิจยั และกําหนดข้อมูลทีจ่ าํ เป็นสําหรับใช้ใน
การวิจยั ในระยะทีส่ อง

ขัน้

แนวทางการนําไปใช้จากผลการศึกษาเชิ งคุณภาพ
- ขัดเกลาคําถามการวิจยั หรือสมมติฐานการวิจยั ในการศึกษาเชิงปริมาณ และ
คําถามการวิจยั ผสานวิธ ี
- กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
- ออกแบบแบบวัดการวิจยั และทดลองใช้แบบวัด โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานผลการวิจยั
เชิงคุณภาพ

ตอน
ที่ 2

ขัน้
ตอน
ที่ 3

ขัน้
ตอน
ที่ 4

การออกแบบและแนวทางการปฏิ บตั ิ การวิ จยั เชิ งปริมาณ
- กําหนดคําถามการวิจยั ตัง้ สมมติฐานการวิจยั รวมถึงกําหนดแนวทางการ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั เชิงปริมาณ
- งานวิจยั นัน้ ได้รบั อนุ ญาตในการศึกษาในพืน้ ที่
- กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ เพือ่ ตอบคําถามการวิจยั
การตีความเพื่อเชื่อมผลการศึกษา
- สรุปและตีความผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
- สรุปและตีความผลการศึกษาเชิงปริมาณ
- อภิปรายผล เพือ่ หาความเชือ่ โยง ภายใต้ขอบเขตผลการศึกษาเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ

ภาพประกอบ 3 ขัน้ ตอนหลักการวิจยั เชิงสํารวจเป็นลําดับ (Creswell; & Plano Clark. 2011: 88)
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กล่าวโดยสรุปของการข้อดีของการวิจยั รูปแบบเชิงสํารวจเป็นลําดับ คือ 1. ลําดับขัน้ ตอน
การวิจยั ตรงไปตรงมาไม่ยงุ่ ยาก ง่ายต่อการอธิบายและรายงายผล เป็นประโยชน์ต่อนักวิจยั ทีจ่ ะต้อง
ไปสํารวจปรากฏการณ์และขยายข้อค้นพบจากการวิจยั เชิงคุณภาพ และ 2. เป็นประโยชน์เมือ่ นักวิจยั
ต้องการสร้างเครือ่ งมือใหม่ การออกแบบการวิจยั นี้มกั จะเป็นทีพ่ อใจด้านการให้ขอ้ มูลเชิงปริมาณต่อ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือชุมชน ซึง่ ค่อนข้างแตกต่างจากงานวิจยั แบบอื่น ส่วนจุดอ่อนของการ
วิจยั รูปแบบนี้ คือการใช้เวลายาวนานในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ เป็นอุปสรร คต่อการวิจยั และเป็น
การยากทีจ่ ะวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้ วิจยั จะเลือกใช้การวิจยั รูปแบบเชิงสํารวจเป็นลําดับ โดยให้ความสําคัญ
ของการศึกษาในระยะทีห่ นึ่งในการศึกษาเชิงคุณภาพ และการศึกษาในระยะทีส่ อง การศึกษาเชิง
ปริมาณ อย่างเท่าเทียมกัน โดยในระยะทีห่ นึ่งศึกษาคุณลักษณะของการชีแ้ นะการจัดการ พฤติกรรม
การทํางาน เพือ่ นําไปสูก่ ารศึกษาเชิงปริมาณในระยะทีส่ องเพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั และความสัมพันธ์ต่าง
ระดับ
4.2. แนวคิ ดการวิ เคราะห์พหุระดับ
การศึกษาการวิเคราะห์พหุระดับเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอย่างน้อย 2 ระดับ
ทีม่ คี วามลดหลันกั
่ น โดยตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นระดับบนจะมีอทิ ธิพลต่อตัวแปรทีอ่ ยูร่ ะดับล่าง ทัง้ นี้เพราะ
องค์การมีสายการบังคับบัญชาลดหลันกั
่ น ดังนัน้ ตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกันและต่างระดับกันจึงมี
ปฏิสมั พันธ์ ซึง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่า วเป็ นลักษณะ Direct Consensus Model ซึง่ นักวิจยั ส่วนใหญ่
คุน้ เคยและนิยมใช้วธิ กี ารศึกษาแบบต่างระดับ (Multilevel) (Kozlowski; & Klein. 2000; Chan. 1998)
และศิรชิ ยั กาญจนวาสี (2548) ยังกล่าวเพิม่ เติมว่า การวิเคราะห์พหุระดับหากเป็ นมีความเกีย่ วข้อง
กันในลักษณะกระบวนการระดับบนไปสูร่ ะดับล่าง (Top-Down Process) จะต้องมีลกั ษณะทีส่ าํ คัญ
2 ประการ คือ 1. หน่ วยระดับล่างได้รบั อิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมจากหน่วยทีอ่ ยูในระดั
่ บทีเ่ หนือกว่า
และ/หรือ 2. หน่ วยในระดับสูงมีอทิ ธิพลเป็นตัวปรับ (Moderate) ความสัมพันธ์และกระบวนการของ
หน่วยในระดับทีต่ ่ํากว่า
โครงสร้างข้อมูลในการวิเคราะห์พหุระดับ สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น
2 ประเภท คือ
ข้อมูลจุลภาค (Micro-level data) ซึง่ เป็ นข้อมูลระดับบุคล และ ข้อมูลระดับมหภาค (Macro-level
data) ซึง่ เป็ นข้อมูลระดับกลุม่ ขึน้ ไป ซึง่ การนําข้อมูลทีอ่ ยูร่ ะดับแตกต่างกันมาวิเคราะห์ในระดับเดียวกัน
จึงไม่มคี วามสอดคล้องตามธรรมชาติของข้อมูล โดยความสัมพันธ์ของระดับจุลภาค ระดับมหภาค
และข้ามระดับ โดยกําหนดเส้นประแบ่งระดับของจุลภาคและมหภาค ตัวแทนระดับมหภาคแทนด้วย
อักษรตัวใหญ่ ส่วนตัวแทนระดับจุลภาคแทนด้วยอักษรตัวเล็กดังนี้
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ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ป็นระดับชัน้ (Hierarchical data) มีการวิเคราะห์เป็นขัน้ ตอน
ดังนี้ (Muthen. 1989, 1994)
ขัน้ ตอนที่หนึ่ ง ตรวจสอบแบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างต้นแบบ ทีน่ กั วิจยั ได้ทาํ
ขึน้ นัน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากน้อยเพียงใด และมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอื่น
ทีย่ งั ไม่ได้ระบุหรือผูว้ จิ ยั อาจจะระบุผดิ พลาด (misspecification) นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ในขัน้ ตอน
นี้ใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์แปรปรวน- แปรปรานร่วม (Total sample covariance matrix; St) โดยไม่
พิจารณาว่าข้อมูลนัน้ เป็ นเชิงชัน้ (Hierarchical) และในขัน้ นี้ยงั ไม่ให้ความสําคัญของGoodness of Fit
มากนัก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะโมเดลสมการโครงสร้างอาจจะได้รบั อิทธิพลจากข้อมูลพหุระดับร่วม และ
สูตรเพือ่ ใช้คาํ นวณคะแนนเมทริกซ์แปรปรวน-แปรปรานร่วม คือ

ขัน้ ตอนที่สอง การประมาณค่าความสัมพันธ์ภายในกลุม่ (Intraclass Correlation:
ICC) โดยการพิจารณาค่าเมทริกซ์แปรปรวน- แปรปรานร่วมระหว่างกลุม่ มีคา่ เท่ากับ 0 หรือไม่
(∑𝐵𝐵 = 0) ทัง้ นี้เพราะหากเมทริกซ์ดงั กล่าวมีค่าเท่ากับ0 หมายถึงระหว่างกลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างกัน
และสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลนัน้ เป็ นเพียงระดับเดียว โดยการพิจารณาเมทริกซ์แปรปรวน- แปรปราน
ร่วมระหว่างกลุ่มมีค่าเท่ากับ 0 นัน้ สามารถทําการประมาณค่าความสัมพันธ์ภายในกลุม่ จากสูตร

ขัน้ ตอนที่สาม ทดสอบแบบจําลองและประมาณโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ภายในกลุม่ โดยการใช้แมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมภายในกลุม่ (Pooled within-group covariance
matrix: SPW) จากสูตร

ขัน้ ตอนที่สี่ ทดสอบแบบจําลองและประมาณโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ระหว่างกลุ่ม โดยใช้แมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างกลุ่ม (Between-group covariance matrix:
SB) จากสูตร
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ขัน้ ตอนสุดท้าย วิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างพหุระดับ (MSEM) ทัง้ ระดับพนักงาน
และกลุ่มพร้อมกัน จากสูตร

โดย

และ

ตอนที่ 5 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
5.1 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้แบ่งการวิจยั ออกเป็น 2 ระยะ การศึกษาระยะที่หนึ่ ง เป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยแนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ เพื่ อศึกษาความหมายและคุณลักษณะ
ของพฤติกรรมการทํางาน และอาศัยแนวคิดของ โนเออร์และคณะ (Noer; Leupold; & Valle. 2007)
เพื่อศึกษา ความหมายและคุณลักษณะ การชีแ้ นะการจัดการ ภายใต้บริบทของหน่วนงานเข้าร่วม
โครงการเกณฑคุณภาพการศึกษา การศึกษาระยะที่สอง เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อ ศึกษาพหุ
ระดับของการชีแ้ นะการจัดการ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ พฤติกรรมการทํางาน ซึง่ รอบบิน้ ส์ (Robbins. 1993)
กล่าวว่าการศึกษาพฤติกรรมในองค์การนัน้ ประกอบด้วย บุคคล กลุ่ม และองค์การ โดย พฤติกรรม
ระดับบุคคลจะได้รบั อิทธิพลจาก กลุ่ม ดังนัน้ พฤติกรรมของหัวหน้างานซึง่ เป็นตัวแปรระดับกลุม่ จึง มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงานซึง่ เป็นตัวแปรระดับบุคล และผูน้ ําทีอ่ ยูใ่ นระดับทีเ่ หนือกว่าจะมี
อิทธิพลต่อ พนักงานทีอ่ ยูใ่ นระดับทีต่ ่ํากว่า ตามสายการบังคับบัญชา (Agarwal; et al. 2009) ดังนัน้
จึงมีจาํ เป็ นต้องมีการศึกษาปฏิสมั พันธ์ขา้ มระดับ (Cross-level) (Avey; Luthans; & Jensen. 2009)
การชีแ้ นะเพือ่ การจัดการ เป็ นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนทางสังคมของหวั หน้างาน (ดุจเดือน
พันธุมนาวิน. 2550: 120) กล่าวคือ ปฏิสมั พันธ์หวั หน้างานต่อลูกน้องในสถานทีท่ าํ งาน โดยการชีแ้ นะ
เพือ่ การจัดการหัวหน้างานจะทําการสนับสนุนลูกน้อง ด้านอารมณ์ เช่น การให้กาํ ลังใจในการทํางาน
การยอมรับความคิดเห็นหรือการกระทําของลูกน้อง แสดงความเห็นใจเมือ่ ลูกน้องทํางานหนักหรือ
พบปญั หาในการทํางาน และด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานแก่ลกู น้อง
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับในการปรับปรุงงานของลูกน้อง ชีแ้ นะแก่ลกู น้อง ให้คาํ ปรึกษาแก่ลกู น้องเมือ่ ลูกน้อง
พบปญั หาในการทํางาน โดยมีงานวิจยั เชิงประจักษ์พบว่าการสนับสนุนทางสังคมจาก หัวหน้างานมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมจาก หัวหน้า
งานมาก มักจะเป็ นผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการทํางานมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมจาก หัวหน้า
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งานน้อย อาทิเช่น งานวิจยั ของศักดิ ์ชัย นิรญ
ั ทวี (2522) ปริญญา ณ วันจันทร์ (2536) นีออน
พิณประดิษฐ์ (2545) ดุจเดือน พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin. 2001) บอลเลนไทน์ และนันส์(Ballantine; &
Nunns. 1998) และเฮมิงเวย์ และ สมิธ (Hemingway; & Smith. 1999)
ส่วนการศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานทัง้ ในระดับกลุ่มและระดับพนักงาน
ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดการศึกษาของพฤติกรรมทีไ่ ด้รบั อิทธิพลปจั จัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม ดังนัน้
การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุของการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างาน ได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สาร
เจตคติต่อการชีแ้ นะเพือ่ การจัดการ บุคลิกภาพแบบ ตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และวัฒนธรรมการ
ชีแ้ นะ ส่วนปจั จัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ได้แก่ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ความพึง
พอใจในงาน ความยึดมันผู
่ กพันในงาน และ การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง นอกจากนัน้
ผูว้ จิ ยั ยังได้ศกึ ษาอิทธิพลของพฤติกรรมการทํางานต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับผลการดําเนินงานทีเ่ ป็ นเลิศตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา เพือ่ ให้เห็นถึงอิ ทธิพลของพฤติกรรม
การทํางานส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะทําให้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการเป็นเลิศ
บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วย ซึง่ สามารถแสดงเป็นภาพประกอบ 4 ดังนี้
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ศึกษาความหมายและลักษณะ
การชีแ้ นะการจัดการ

ศึกษาความหมายและลักษณะ
พฤติกรรมการทํางาน

แบบวัดการชีแ้ นะการจัดการ

แบบวัดพฤติกรรมการทํางาน

ระดับกลุ่ม
ความสามารถในการสือ่ สาร
เจตคติต่อการชีแ้ นะเพือ่ การจัดการ

การชีแ้ นะการจัดการ

บุคลิกภาพแบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
วัฒนธรรมการชีแ้ นะ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ความพึงพอใจในงาน
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน

พฤติกรรมการทํางาน

การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง

ผลการปฏิบตั งิ าน
ระดับพนักงาน

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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5.2 สมมติ ฐานการวิ จยั
1. พฤติกรรมการทํางานมีอทิ ธิพลทางตรงระดับบุคคลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
2. พฤติกรรมการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับพนักงานจาก แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ความพึงพอใจในงาน ความยึดมันผู
่ กพันในงาน และการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง โดย
พฤติกรรมการทํางาน ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับบุคคลจากความพึงพอใจในงาน โดยผ่านความยึด
มันผู
่ กพันในงาน และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับบุคคลจาก การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ าน
สูง โดยผ่านความพึงพอใจในงาน
3. การชีแ้ นะการจัดการ ได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากปจั จัย กลุ่ม ได้แก่ ความสามารถในการ
สือ่ สาร บุคลิกภาพแบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เจตคติต่อการชีแ้ นะ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ
4. การชีแ้ นะการจัดการ มีอทิ ธิพล ทางตรงข้ามระดับกลุม่ ต่อพฤติกรรมการทํางาน และ
ความพึงพอใจในงาน และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางาน โดยผ่านความพึงพอใจในงาน

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้จะใช้การวิจยั แบบผสมผสานวิธกี าร (Mixed Methods Research) รูปแบบ
เชิงสํารวจเป็ นลําดับ (The Exploratory Sequential Design) ซึง่ เป็ นแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสาน
ทีม่ ลี กั ษณะการดําเนินงานวิจยั เป็ นสองระยะ โดยในระยะแรกใช้การวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ นําผลการวิจยั
ทีไ่ ด้ไปเป็ นแนวทางในการนิยาม การสร้างตัวชีว้ ดั และเครือ่ งมือวัดตัวแปร หลังจากนัน้ จึงนําเครือ่ งมืทีอ่
ได้ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจ ั ยเชิงปริมาณระยะทีส่ อง ซึง่ แต่ละระยะมีวธิ ดี าํ เนินการวิจยั และ
รายละเอียดดังนี้

ระยะที่หนึ่ ง การศึกษาเชิ งคุณภาพ
1. หน่ วยศึกษา
คณะวิชาทีเ่ ข้าร่วมโครงการเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ทัง้ 2 ระยะ คือ ระยะนําร่องและระยะ
ต่อยอด ทัง้ นี้เพราะมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมดังกล่าวมีความต่อเนื่องและมีพฒ
ั นาการในการดําเนินการ
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ ซึง่ ในระยะนําร่อง (ระยะที่ 1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จดั โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาจํานวน15 แห่ง
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคณะวิชานําร่อง 1 คณะวิชาต่อ 1 มหาวิทยาลัย
โดยมีทมี พีเ่ ลีย้ งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้คาํ แนะนํา ติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ
ส่วนในระยะต่อยอดคุณภาพการศึกษาฯ (ระยะที่ 2) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาบุคลากรทําหน้าทีเ่ ป็น
ผูต้ รวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษา และเพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์กร
ด้วยเกณฑ์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ รวมถึงเพือ่ การพัฒนาคูม่ อื การดําเนินงานทีจ่ ะ
สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ เป็ นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพทัง้ ภายใน
และภายนอก อย่างก้าวกระโดด โดยผูว้ จิ ยั ได้กําหนดคณะทีท่ าํ การเก็บข้อมูลเป็ นกลุ่มวิชา และกําหนด
อักษรแทนมหาวิทยาลัย ตามแนวทางปฏิบตั หิ ลักจริยธรรมการวิจยั ในคน ว่าด้วย หลักความเคารพ
ในบุคคล (Respect for person) โดยคณะวิชาทีเ่ ข้าร่วมทัง้ 2 ระยะรวม 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัย A) คณะกลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (มหาวิทยาลัย B)
คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัย C) คณะกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
(มหาวิทยาลัย D)
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2. ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจงตาม
บทบาทหน้าทีต่ ามตําแหน่ งทีร่ บั ผิดชอบเกณฑ์คณ
ุ ภ าพการศึกษาฯ อย่างน้อย คณะละ 1 คน โดยทํา
การสัมภาษณ์คณบดี รองคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา หากคณะวิชาใดไม่มรี องคณบดีฝา่ ย
ประกันคุณภาพการศึกษาจะทําการสัมภาษณ์รองคณบดีฝา่ ยบริหาร หรือผูท้ ร่ี บั ผิดชอบคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ รวมถึงเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลก ลุ่มอื่นทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการ
รับผิดชอบเกณฑ์ดงั กล่าว ทีไ่ ด้มาจากการใช้เทคนิค Snowball กล่าวคือ การให้ผบู้ ริหารทีไ่ ด้ทาํ การ
สัมภาษณ์คนแรกแนะนําผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง ทีส่ ามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ได้อย่างชัดเจน
ซึง่ ในงานวิจยั นี้มจี าํ นวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลรวม 7 ท่าน โดยข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีดงั นี้
ตาราง 1 รายละเอียดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก
มหาวิ ทยาลัย ผูใ้ ห้ข้อมูล
A
ก

กลุ่มคณะวิ ชา
ตําแหน่ ง
กลุม่ วิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยแผนยุทธศาสตร์
และเทคโนโลยี
และพัฒนาคุณภาพ
กลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
กลุม่ วิทยาศาสตร์และ
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
เทคโนโลยี
กลุม่ สังคมศาสตร์และ
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
มนุษยศาสตร์
กลุม่ สังคมศาสตร์และ
เลขานุการคณะ
มนุษยศาสตร์
กลุม่ สังคมศาสตร์และ
หัวหน้างานส่วนงาน
มนุษยศาสตร์
กลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
หัวหน้างานส่วนงาน
10

ประสบการณ์
6 ปี

10

B
C

ข
ค

D

ง

D

จ

B

ฉ

C

ช

4 ปี
4 ปี
6 ปี
4 ปี
10 ปี
12 ปี

3. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดย สร้างแนวคําถาม
สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกและกรอบอย่างคร่าวๆ โดยแนวคําถามภายใต้บริบท แนวคิดเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาฯ แบ่งออกเป็ น 1. แนวคําถามด้าน การชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้างาน และ
2. แนวคําถามด้านพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ซึง่ มีตวั อย่างแนวคําถามดังนี้
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ตัวอย่างแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์
- แนวคําถามด้านการชี้แนะการจัดการ
1. การชีแ้ นะของ หัวหน้างาน สายสนับสนุนวิชาการ มีความสําคัญอย่างไรกับ
พัฒนาการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา / พัฒนาด้านไหนบ้างและพัฒนาอย่างไร
2. บทบาทและหน้าทีข่ อง หัวหน้างาน กับการประเมินพนักงานมีขอบเขตในการ
ประเมินมากน้อยแค่ไหน / ประเมินด้านไหนและอย่างไร / แต่ละด้านมีรายละเอียดและความสําคัญ
อย่างไรต่อการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
- แนวคําถามด้านพฤติ กรรมการทํางาน
1. พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ ทีค่ ดิ ว่าส่งเสริมและ
สนับสนุนความสําเร็จของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาต้องมีลกั ษณะอย่างไร
2. ความร่วมมือในการทํางาน ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มีความจําเป็ น
และสําคัญหรือไม่ /อย่างไร ต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เชิงคุณภาพนี้เป็ นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดเล็ก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิค
การวิจยั การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกันขณะทําการสัมภาษณ์ โดยผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นเครือ่ งมือในการสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกตผูใ้ ห้ขอ้ มูลขณะสัมภาษณ์
โดยมีแนวคําถาม (Guideline question) คลอบคลุมประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา
5. การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้หลัก การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า
(Data Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่ วยศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแตกต่างกัน
และระยะเวลาการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามน่ าเชือ่ ถือและ
มีความคิดเห็นไปแนวทางเดียวกัน และในขณะเดียวกันผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผูใ้ ห้
ข้อมูล (Member Check) ระหว่างการสนทนา เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลนัน้ มีความถูกต้องและเข้าใจ
ตรงกันทัง้ สองฝา่ ย และทําให้ขอ้ มูลการวิจยั นัน้ มีความน่าเชือ่ ถือ
6. การวิ เคราะห์ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ เพือ่
นําผลการวิเคราะห์มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่ามีเพียงพอหรือไม่ โดยผูว้ จิ ยั ใช้การแปล
ความเพือ่ การวิเคราะห์ ตีความและแปลความหมาย (Content Analysis)

ระยะที่สอง การศึกษาเชิ งปริ มาณ

1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร การวิจยั ครัง้ นี้ คือ หัวหน้างานทีป่ ฏิบตั งิ านของ 23 คณะวิชา ของมหาวิทยาลัย
จํานวน 13 แห่ง ทีเ่ ข้าร่วมโครงการต่อยอดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาจํานวน มีรายละเอียดดังนี้
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ตาราง 2 จํานวนประชากรแยกตามมหาวิทยาลัยและคณะวิชา
ลําดับที่
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

มหาวิ ทยาลัย
ขอนแก่น

คณะ / สํานัก

คณะเกษตรศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
เชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสรุ นารี
สํานักวิชาเทคโนโลยีสงั คม
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
ราชภัฎสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ราชภัฎลําปาง
คณะครุศาสตร์
วลัยลักษณ์
สํานักวิชาการจัดการ
ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศาสตร์
สงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
อุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์
รวม

จํานวน
หัวหน้ างาน
5
5
13
9
5
5
25
7
10
1
4
15
10
12
5
1
4
3
11
7
4
1
5
167

โดยทัง้ 13 มหาวิทยาลัย รวม 23 คณะวิชาดังกล่าวนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสํารวจประชากรเอง
จากฐานข้อมูลเว็บไซส์ของแต่ละหน่ วยงาน รวมทัง้ การสอบถามทางโทรศัพท์และจดหมายอิเลคทรอนิค
พบว่ามีจาํ นวนหัวหน้างานรวม 167 คน (หัวหน้างานจํานวน 1 คนต่อ 1 ส่วนงาน) ดังนัน้ การวิจยั
ครัง้ นี้ประชากรคือ หัวหน้างานรวมทัง้ สิน้ 167 คน
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การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้วธิ กี าํ หนดขนาดตัวอย่างทีเ่ ป็น จํานวนหัวหน้างานโดยใช้สตู ร
n=

𝑁𝑁

(1+𝑁𝑁𝑒𝑒 2 )

โดยที่ n คือ ขนาดของหัวหน้างานทีใ่ ช้เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
N คือ ขนาดของหัวหน้างานประชากร
e คือ ขนาดความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประชากรคือ หัวหน้างาน จํานวนรวม 167 คน และเมือ่ กําหนด
ขนาดความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 10 จึงสามารถกําหนดขนาดก ลุ่มตัวอย่างของ
หัวหน้างานขัน้ ตํ่าคือไม่น้อยกว่า 63 คน แต่เนื่องจากการวิจยั นี้ใช้การวิเคราะห์พหุระดับ ดังนัน้ การ
วิเคราะห์เพือ่ ควา มแม่นยําในการประมาณค่าความแปรปรว นระดับกลุ่ม กลุ่ม ต้องมีจาํ นวนมากกว่า
100 กลุ่ม (Busing. 1993; Van der Leeden; & Busing. 1994, Afshatous. 1995) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงวางแผนกําหนดหัวหน้างานขัน้ ตํ่า 100 คน โดยในแต่ละกลุ่มมี พนักงานใต้บงั คับบัญชาให้ขอ้ มูล
อย่างน้อยกลุ่มละ 2 คนขึน้ ไป (Muthén. 1989) และในการวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ให้ หัวหน้างานและพนักงาน
เป็นผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีเงือ่ นไขคือ แต่ละกลุม่ งานให้หวั หน้างานตอบแบบสอบถาม 1 คน
และพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาในกลุม่ งานนัน้ จํานวน 3-5 คน หากกลุ่มงานใดมีพนักงานน้อย
หากกลุ่มงาน ใดพนักงานตอบกลับแบบสอบถามน้อยกว่าจํานวน 3 คน ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตัดข้อมูล
แบบสอบถามกลุม่ งานนัน้ ทิง้ หลังจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม สามารถสรุป รายละเอียดของการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างทัง้ ตามแผนทีว่ างไว้และทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลจริงได้ดงั ตาราง 3
ตาราง 3 รายละเอียดของการเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามทีว่ างแผนและจากการเก็บข้อมูลจริง
ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง
ตามแผน
หัวหน้ างาน
เก็บข้อมูลจริ ง
ตามแผน
พนักงาน
เก็บข้อมูลจริ ง

จํานวน (คน)
100
77
500
320

ภายหลังการได้รบั แบบสอบถามกลับคืน ผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนจํานวน
รวม 95 กลุ่มงาน เมือ่ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ตามเงือ่ นไข และความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม มีจาํ นวนรวม 77 กลุ่มงาน ซึง่ ได้น้อยกว่าจํานวนตามแผนทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ ทัง้ นี้เพราะ
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การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ ถือเป็นข้อจํากัดประการหนึ่งของการวิจยั แต่จาํ นวน
กลุ่มงาน 77 กลุ่ม สามารถนําไปสูก่ ารวิเคราะห์พหุระดับได้ ทัง้ นี้เพราะ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพือ่
การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างพหุระดับ สามารถจําแนกได้เป็น 2 กรณี กรณีแรกคือ
กลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล (Individual level / Within – level) จําเป็นต้องใช้กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ขี นาด
ใหญ่พอสมควร โดยทัวไปจํ
่ านวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ ตํ่าสุดทีค่ วรต้องใช้คอื อย่างน้อย 200 ตัวอย่าง
(Hair; et al. 2010) ส่วนกรณีทส่ี องคื อ กลุ่มตัวอย่างระดับกลุ่ม (Group level / Between – level)
มิวเธ็น (Muthén. 1989) เสนอว่า จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ในระดับกลุม่
ควรมีประมาณ 50 - 100 กลุ่ม ส่วนฮ๊อกซ์ (Hox. 1995) ระบุวา่ จํานวนกลุม่ อย่างน้อยควรมี 20 กลุ่ม
หรือทีค่ วรจะเป็ นคือ 50 กลุ่ม ดังนัน้ การวิจยั นี้ม ี หวั หน้างานรวม 77 คน (77 กลุ่มงาน) พนักงานรวม
320 คน จึงใช้การวิเคราะห์พหุระดับได้ตามเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าทีก่ าํ หนด
การสร้างและตรวสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ที่ใช้ ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นแบบสอบถาม
สําหรับ หัวหน้างาน ส่วนชุดทีส่ องเป็ นแบบสอบถามสําหรับพนักงาน ในแบบสอบถามแต่ละชุด
ประกอบด้วยแบบวัดตัวแปรทีแ่ ตก ต่างกันตามความเหมาะสมทีก่ ลุม่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ สามารถให้
ข้อมูลได้ โดยแบบสอบถามแต่ละชุดใช้วดั ตัวแปรดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามสําหรับ หัวหน้างาน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ซึง่ ใช้วดั ตัวแปรในการ
วิจยั นี้ทงั ้ หมด 5 ตัวแปร ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง ตอนที่ 2 ข้อมูล
เกีย่ วกับ หัวหน้างาน ประกอบด้วยข้อคําถามสําหรับการวัดตัวแปร ความสามารถในการสือ่ สาร ตัว
แปร ตัวแปรบุคลิกภาพแบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ตัวแปรเจตคติต่อการชีแ้ นะ ตัวแปรการชีแ้ นะ
การจัดการ และตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะ
2. แบบสอบถามสําหรับพนักงาน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ซึง่ ใช้วดั ตัวแปรในการวิจยั นี้
ทัง้ หมด 8 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง ตอนที่ 2 ข้อมูล
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน ประกอบด้วย ตัวแปร แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ตัวแปรความพึงพอใจใน
งาน ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงาน ตัวแปรวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ตัวแปรพฤติกรรม
การทํางาน ตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน ตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการ และตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะ
ทัง้ นี้สามารถสรุปแหล่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลและระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด
ได้ดงั รายละเอียดในตาราง 4
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ตาราง 4 แหล่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลและระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ระดับ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ระดับกลุ่ม

ระดับพนักงาน

ตัวแปร
การชีแ้ นะการจัดการ
วัฒนธรรมการชีแ้ นะ
บุคลิกภาพแบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ความสามารถในการสือ่ สาร
เจตคติต่อการชีแ้ นะ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ความพึงพอใจในงาน
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง
พฤติกรรมการทํางาน
ผลการปฏิบตั งิ าน

ผูใ้ ห้ข้อมูล
พนักงาน / หัวหน้างาน
พนักงาน / หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน

ขัน้ ตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือการวิ จยั
การสร้างเครือ่ งมือวัดตัวแปรทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้มขี นั ้ ตอนการสร้าง
เครือ่ งมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีต่ อ้ งการวัด เพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
2. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และดําเนินการสร้างแบบวัดตัวแปรทีต่ อ้ งการศึกษา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยสามารถแยกแบบวัดออกเป็ น 2 ประเภท คือแบบวัดทีส่ ร้างขึน้ เอง และแบบวัด
ทีน่ ํามาปรับใช้ โดยแบบวัดทีน่ ํามาปรับใช้ผวู้ จิ ยั นํามาจากผูส้ ร้างและมีการใช้ในการวัดตัวแปรมาก่อน
จากนัน้ พิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อจํากัดของแบบวัดแต่ละฉบับ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม
ให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างและบริบทของการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ นํามาปรับให้เหมาะสม ส่วนแบบวัดที่
สร้างขึน้ เองในครัง้ นี้ได้มาจากการศึกษาเชิงคุณภาพในการศึกษาระยะทีห่ นึ่ง เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้อง
กับบริบทงานวิจยั นี้มากทีส่ ดุ
3. นําแบบวัดทัง้ หมดทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือ
วัดด้านเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ ด้านการศึกษา และผูม้ ปี ระสบการณ์การทํางานใน อุดมศึกษา
จํานวน 4 ท่าน ทําการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และทําการปรับปรุง
แก้ไขแบบวัดตามข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ ชีย่ วชาญให้แบบวัดมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยตัดหรือ
ปรับปรุงข้อ คําถามทีม่ คี า่ IOC (Index of item-objective congruence) ตํ่ากว่า 0.50 (Rovinelli; &
Hambleton. 1977)
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4. นําแบบวัดทีผ่ ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะ
สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั โดยนําไปทดลองใช้กบั พนักงาน จํานวน 40 คนและผูบ้ ริหาร
จํานวน 20 คนทีป่ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนบน ทีก่ าํ ลัง
อยูใ่ นช่วงเริม่ ต้นการนําเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการเป็นเลิศมาใช้ หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้ทาํ การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดจากการทดลองใช้ โดยใช้การวิเคราะห์ รายข้อเพือ่
วิเคราะห์คา่ ความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือวัดด้วยวิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรา ยข้อกับคะแนน
รวม (Item-total correlation) ร่วมกับการตรวจสอบความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดด้วยค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า
ของครอนบาค โดยพิจารณาตัดหรือปรับปรุงข้อ คําถามทีม่ คี า่ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-total correlation) ตํ่ากว่า 0.30 (Nunnally. 1978)
5. หลังจากการเก็บข้อมู ลกับกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การ ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของเครือ่ งมือวัดทุกตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis; CFA) เพื่อยืนยันว่าเครือ่ งมือวัดตัวแปร
แต่ละตัวทีไ่ ด้พฒ
ั นํามาจากแนวคิดและทฤษฎี ต่างๆ นัน้ มีองค์ประกอบเป็นไปตามโครงสร้างนิยาม
เชิงปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้กําหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของทัง้ แบบจําลองทีก่ ําหนดให้
แบบจําลองการวัดทีเ่ ก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 250 คน ควรมีค่า CFI หรือ TLI > 0.90,
RMSEA < 0.07 (Hair; et al. 2010) ซึง่ หากแบบจําลองดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผูว้ จิ ยั จะปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการ
ปรับปรุงแบบจําลอง (Modification indices) ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อ
คําถามทีม่ คี า่ นํ้าหนัก องค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความ ซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่
สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ เลือกใช้คา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง
(Construct reliability) เพราะเป็ นวิธกี ารประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันของเครื
่
อ่ งมือวัดตัวแปร
ทีม่ กี ารนําค่านํ้าหนักของข้อคําถามแต่ละข้อทีแ่ ตก ต่างกันมาร่วมคํานวณในการวิเคราะห์ดว้ ย ซึง่ ทํา
ให้ได้คา่ สัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันที
่ ต่ รงและมีความลําเอียงน้อยกว่าการใช้ค่ าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า
ของครอนบาค ทัง้ นี้สามารถสรุปรายละเอียดของการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทัง้
11 ตัวแปร ได้ดงั นี้
1. แบบวัดการชี้แนะการจัดการ
การสร้างแบบวัด
การวัดตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการ ผูว้ จิ ยั ใช้ ผลการศึกษาทีไ่ ด้จากการศึกษา
เชิงคุณภาพในระยะทีห่ นึ่ง จํานวน 26 ข้อ ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสนับสนุน จํานวน
7 ข้อ ด้านการกระตุน้ จํานวน 9 ข้อ และองค์ประกอบด้านการประเมิน จํานวน 10 ข้อ เป็นมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.95 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคํา ถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 26 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูล
จริง จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองของ พฤติกรรมการทํางาน ของพนักงานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึง
ปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนี การปรับปรุง
แบบจําลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีม่ คี า่ นํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อย รวมถึงข้อคําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=0.992, TLI=0.987, RMSEA=0.036)
ทีม่ ี 3 องค์ประกอบเช่นเดิม และคงเหลือข้อคําถามจํา นวน 9 ข้อ (ด้านแรกจํานวน 4 ข้อ ด้านทีส่ อง
จํานวน 2 ข้อ และด้านทีส่ ามจํานวน 3 ข้อ) ซึง่ ด้านแรกมีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.511 –
0.803 ส่วนด้านทีส่ องมีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.718 และ 0.793 และด้านทีส่ ามมีคา่ นํ้าหนัก
องค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.656 - 0.798 โดยค่านํ้า หนักทุกค่ามีนยั สํา คัญที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข)
แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือน และมีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงของด้าน
การสนับสนุ น เท่ากับ 0.71 ส่วนด้านการกระตุน้ มีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.78
ส่วนด้านการประเมิน มีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.76 ซึง่ ถือว่ามีค่าความเชื่อมัน่
อยูใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างแบบวัดฉบับพนักงานประเมิ น
ด้านการสนับสนุน
1. หัวหน้างานของฉันมักจะถามสารทุกข์สขุ ดิบ เพื่อแสดงความห่วงใยฉัน
……….. ………..
………..
………….
…………
………….
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
ด้านการกระตุน้
1. หัวหน้างานเสนอแนะแนวการทํางาน ตามความแตกต่างของพนักงานแต่ละคน
อย่างเหมาะสม
……….. ………..
………..
………….
…………
………….
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
ด้านการประเมิน
1. การพูดเสนอแนะแนวทางการทํางานของหัวหน้างาน ทําให้ฉนั มักมีพลังเพิม่ มากขึน้
ในการทํางาน
……….. ………..
………..
………….
…………
………….
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
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ตัวอย่างแบบวัดฉบับหัวหน้ าประเมิน
ด้านการสนับสนุน
1. ฉันมักจะถามสารทุกข์สขุ ดิบ เพื่อแสดงความห่วงใยพนักงาน
……….. ………..
………..
………….
…………
………….
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
ด้านการกระตุน้
1. ฉันเสนอแนะแนวการทํางาน ตามความแตกต่างของพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม
……….. ………..
………..
………….
…………
………….
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
ด้านการประเมิน
1. การพูดเสนอแนะแนวทางการทํางานของฉัน ทําให้พนักงานมีพลังเพิม่ มากขึน้
ในการทํางาน
……….. ………..
………..
………….
…………
………….
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงทีส่ ุดเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
2. แบบวัดความสามารถในการสื่อสาร
การสร้างแบบวัด
การวัดตัวแปรความสามารถในการสือ่ สาร
ผูว้ จิ ยั ปรับ ใช้แบบวัดของ
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ (2548) ซึง่ พัฒ นํามาจากนิยามความสามารถในการสือ่ สารของเจบลิน
และคณะ (Jablin; et al. 1994) จํานวน 17 ข้อคําถาม โดยแบบสอบถามแยกออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่
ความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ นการสื่อสาร จํานวน 9 ข้อคําถาม และศักยภาพด้านการสือ่ สาร จํานวน 8 ข้อ
คําถาม เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.91 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคํา ถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 17 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูล
จริง จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําล องของความ สามารถในการสือ่ สาร ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับ
แบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุง
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แบบจําลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีม่ คี า่ นํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=0.977, TLI=0.956, RMSEA=0.015) ที่
มี 2 ด้านเช่นเดิม และคงเหลือข้อคําถามจํานวน 6 ข้อ (ด้านแรกจํานวน 4 ข้อ และด้านทีส่ องจํา นวน
2 ข้อ) ซึง่ ด้านแรกมีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.805 – 0.987 ส่วนด้านทีส่ องมีคา่ นํ้า หนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.625 และ 0.909 โดยค่านํ้า หนักทุกค่ามีนยั สําคัญ ที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข)
แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือนและมีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงขององค์ประกอบ
ด้านความความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สาร เท่ากับ 0.92 ส่วนองค์ประกอบด้าน ศักยภาพด้านการ
สือ่ สาร มีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.75 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับ
ปานกลาง
ตัวอย่างแบบวัด
ด้านความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สาร
1. ฉันรูว้ า่ ควรจะบอกอะไรและไม่ควรบอกอะไรกับพนักงานทีม่ าถามฉัน
……….. ………..
………..
………….
…………
………….
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
ด้านศักยภาพด้านการสือ่ สาร
1. ฉันใส่ใจในการให้คาํ แนะนํากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
……….. ………..
………..
………….
…………
………….
จริงทีส่ ุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงทีส่ ุด
วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
3. แบบวัดบุคลิ กภาพแบบตระหนักหน้ าที่รบั ผิดชอบ
การสร้างแบบวัด
การวัด ตัวแปร บุคลิกภาพ แบบตระหนักในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัด
ของของวัลภา สบายยิง่ (2542) ซึง่ ทําการแปลมาจาก NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI)
ของคอสต้าและแมคเคร (Casta; & Macrae. 1992) จํานวน 14 ข้อคําถาม มีจาํ นวนหนึ่งองค์ประกอบ
เป็นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.92 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคําถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 14 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง

69
จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่า
แบบจําลองของ บุคลิกภาพแบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ของหัวหน้างานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจาก
ค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีม่ คี า่
นํ้าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทน
กันได้ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ (CFI=0.984, TLI=0.978,
RMSEA=0.055) และคงเหลือข้อคําถามจํา นวน 9 ข้อ ซึง่ มีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.583
– 0.855 โดยค่านํ้าหนักทุกค่ามีนยั สําคัญที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข) แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรง
เชิงเสมือน และมีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง เท่ากับ 0.92 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ น
ระดับสูง
ตัวอย่างแบบวัด
1. เมือ่ ฉันมีความตัง้ ใจทีจ่ ะทําอะไรแล้ว ฉันก็จะยึดมันการปฏิ
่
บตั ติ ามนัน้ เสมอ
……. ……. …………..
…………
……. …………
จริงทีส่ ดุ
จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
4. แบบวัดเจตคติ ต่อการชี้แนะ
การสร้างแบบวัด
การวัดเจตคติต่อการชีแ้ นะ ผูว้ จิ ยั ทําการสร้างแบบวัดขึน้ เอง ให้ครอบคลุม
ด้านความคิด ด้านความรูส้ กึ และด้านความพร้อมทีจ่ ะกระทํา จํานวน 14 ข้อคําถาม มีจาํ นวนหนึ่ง
องค์ประกอบเป็ นมาตรวัดประเมินค่า6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.92 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคํา ถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 14 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูล
จริง จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองของเจตคติต่อการชีแ้ นะ ยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลอง
โดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง ที่
มากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีม่ คี า่ นํ้าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึง
ข้อคําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลอง
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=0.990, TLI=0.981, RMSEA=0.060) และคงเหลือข้อ
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คําถามจํา นวน 3 ข้อ ซึง่ มีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.695 – 0.904 โดยค่านํ้า หนักทุกค่ามี
นัยสําคัญ ที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข) แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือน และมีคา่ ความ
เชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง เท่ากับ 0.83 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างแบบวัด
ข้าพเจ้าพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์การทํางานแก่พนักงาน
……. ……. …………..
…………
…….
…………
จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
5. แบบวัดวัฒนธรรมการชี้แนะ
การสร้างแบบวัด
แบบวัดวัฒนธรรมการชีแ้ นะ ผูว้ จิ ยั จะปรับใช้แบบวัดวัฒนธรรมการชีแ้ นะ
(Coaching Culture Assessment: CCA) ของเครน (Crane. 2007) จํานวน 19 ข้อคําถาม มีจาํ นวน
หนึ่ง องค์ประกอบ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน ) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ
(1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.92 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคําถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 19 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่า
แบบจําลองของวัฒนธรรมการชีแ้ นะ ของพนักงานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึง
ปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุง
แบบจําลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคํา ถามทีม่ คี า่ นํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ (CFI=0.998, TLI=0.993, RMSEA=0.035)
และคงเหลือข้อคําถามจํา นวน 4 ข้อ ซึง่ มีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.573 – 0.869 โดยค่า
นํ้าหนักทุกค่ามีนยั สํา คัญที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข) แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือน
และมีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง เท่ากับ 0.77 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับสูง
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ตัวอย่างแบบวัด
1. หน่ วยงานของฉันมักใช้ความผิดพลาดในการทํางาน เพือ่ เป็นโอกาสในการเรียนรู้
……. ……. …………..
…………
…….
…………
จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
6. แบบวัดพฤติ กรรมการทํางาน
การสร้างแบบวัด
แบบวัดพฤติกรรมการทํางาน ผูว้ จิ ยั ใช้ ผลการศึกษาทีไ่ ด้จากการศึกษาเชิง
คุณภาพในระยะทีห่ นึ่ง จํานวน 19 ข้อ คําถาม ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความร่วมมือ
จํานวน 6 ข้อคําถาม ด้านการปรับตัว จํานวน 6 ข้อคําถาม และด้านการเรียนรู้ จํานวน 7 ข้อคําถาม
เป็นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.87 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคํา ถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 19 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูล
จริง จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองของพฤติกรรมการทํางาน ของพนักงานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึง
ปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุง
แบบจําลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีม่ คี า่ นํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=0.972, TLI=0.960, RMSEA=0.548) ที่
มี 3 ด้านเช่นเดิม และคงเหลือข้อคําถามจํานวน 5 ข้อ (ด้านแรกจํานวน 3 ข้อ ด้านทีส่ องจํานวน 3 ข้อ
และด้านทีส่ ามจํานวน 2 ข้อ) ซึง่ ด้านแรกมีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.684 – 0.793 ส่วนด้าน
ทีส่ องมีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.542– 0.696 และด้านทีส่ ามมีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ
0.582 และ 0.664 โดยค่านํ้า หนักทุกค่ามีนยั สําคัญ ที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข) แสดงว่าแบบวัดนี้ม ี
ความเทีย่ งตรงเชิงเสมือน และมีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงของด้าน ความร่วมมือ เท่ากับ
0.78 ส่วนด้านการปรับตัว มีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.67 ส่วนด้านการเรียนรู้
มีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.56 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับปานกลาง
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ตัวอย่างแบบวัด
ด้านความร่วมมือ
1. ฉันช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงานและอาจารย์ ถึงแม้งานนัน้ ไม่ใช่หน้าทีข่ องฉัน
……. ……. …………..
…………
…….
…………
จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
ด้านการปรับตัว
1. ฉันวิเคราะห์ปญั หาการทํางานของตัวเองเสมอ เพือ่ ปรับปรุงการทํางานให้ดขี น้ึ
……. ……. …………..
…………
…….
…………
จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
ด้านการเรียนรู้
1. ฉันสามารถพัฒนาทักษะการทํางานให้ดขี น้ึ ด้วยตัวฉันเอง
……. ……. …………..
…………
…….
…………
จริงทีส่ ดุ จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
7. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์
การสร้างแบบวัด
ลักษณะแบบสอบถาม เครือ่ งมือวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ผูว้ จิ ยั จะปรับใช้แบบวัดของ
บุญรับ ศักดิ ์มณี (2532) ซึง่ พัฒนาเครือ่ งมือวัดจากการดัดแปลงแบบวัดแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของ
เฮอร์แมนส์ (Hermans.1970) จํานวน 8 ข้อคําถาม มีจาํ นวนหนึ่ง องค์ประกอบ เป็นมาตรวัดประเมิน
ค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.73 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคําถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 8 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่า
แบบจําลองของแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ของพนักงานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับ
แบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุง
แบบจําลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อ คําถามทีม่ คี า่ นํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=0.997, TLI=0.992, RMSEA=0.047)
และคงเหลือข้อคําถามจํา นวน 4 ข้อ ซึง่ มีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.601 – 0.845 โดยค่า
นํ้าหนักทุกค่ามีนยั สําคัญ ที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข) แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือน
และมีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง เท่ากับ 0.84 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับสูง
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ตัวอย่างแบบวัด
1. เมือ่ ทํางาน ฉันมักจะทุม่ เทความพยายามให้กบั งานนัน้ อย่างเต็มที่
…….
……. …………..
…………
…….
…………
จริงทีส่ ดุ
จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
8. แบบวัดความพึงพอใจในงาน
การสร้างแบบวัด
แบบวัดความพึงพอใจในงาน ผูว้ จิ ยั จะใช้แบบวัดของนําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล
(2550) ซึง่ ได้แปลและปรับมาจากแบบวัดความพึงพอใจในงานของมหาวิทยาลัยมินโิ ซตา (Minnesota
Satisfaction Questionnaire) จํานวน 19 ข้อคําถาม มี 2 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจภายในลักษณะ
งาน จํานวน 12 ข้อคําถาม และความพึงพอใจภายนอกลักษณะงาน จํานวน 7 ข้อคําถาม เป็นมาตรวัด
ประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.89 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคํา ถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 19 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูล
จริง จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองของความพึงพอใจในงานของพนักงานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึง
ปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุง
แบบจําลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีม่ คี า่ นํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=0.987, TLI=0.968, RMSEA=0.053)
ทีม่ ี 2 ด้านเช่นเดิม และคงเหลือข้อคําถามจํา นวน 5 ข้อ (ด้านแรกจํานวน 3 ข้อ และด้านสองจํานวน
2 ข้อ) ซึง่ ด้านแรกมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.669 – 0.710 ส่วนด้านทีส่ องมีคา่ นํ้า หนัก
องค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.505– 0.664 โดยค่านํ้า หนักทุกค่ามีนยั สําคัญ ที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข)
แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือน และมีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงของด้าน
ความพึงพอใจภายในลักษณะงาน เท่ากับ 0.73 ส่วนด้านความพึงพอใจภายนอกลักษณะงาน มีคา่
ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.51 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับปานกลาง
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ตัวอย่างแบบวัด
ความพึงพอใจในงาน
1. เมือ่ อยูใ่ นหน่ วยงาน ฉันสามารถทําในสิง่ ทีไ่ ม่คา้ นกับจิตสํานึกของตนเอง
............. ........ .............
................. .......... ..............

พอใจมากทีส่ ดุ พอใจ ค่อนข้างพอใจ

ค่อนข้างไม่พอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจทีส่ ดุ

ความพึงพอใจภายนอกลักษณะงาน
1. ฉันพอใจสภาพแวดล้อมในหน่วยงานของฉัน
............. ........ .............
.................
พอใจมากทีส่ ดุ พอใจ ค่อนข้างพอใจ

.......... ..............

ค่อนข้างไม่พอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจทีส่ ดุ

วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
9. แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงาน

การสร้างแบบวัด
แบบวัดความยึดมันผู
่ กพันในงานผูว้ จิ ยั จะปรับใช้แบบวัดของอรพิน ชูชม (2557) ซึง่
พัฒนาแบบวัดจาก ยูเทรคซ์ (Utrecht Work Engagement Scale : UWES) ของซูด้ ลิและเบคเกอร์
(Schuafeli; & Bakker. 2004) จํานวน 9 ข้อคําถาม มีองค์ประกอบเดียว เป็นมาตรวัดประเมินค่า
6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.90 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคําถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 9 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
จากนัน้ ทําการทดสอบความเที่ ยงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองของความยึดมันผู
่ กพันในงาน ของพนักงานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั
จึงปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่าดัชนีการปรับปรุง
แบบจําลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อ คําถามทีม่ คี า่ นํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=0.997, TLI=0.995, RMSEA=0.039)
และคงเหลือข้อคําถามจํา นวน 5 ข้อ ซึง่ มีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.658 – 0.877 โดยค่า
นํ้าหนักทุกค่ามีนยั สําคัญที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข) แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือน
และมีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง เท่ากับ 0.90 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับสูง
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ตัวอย่างแบบวัด
1. ฉันรูส้ กึ มีความสุขและเพลิดเพลินกับงานทีท่ าํ
…….
……. …………..
…………
……. …………
จริงทีส่ ดุ
จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
10. แบบวัดการรับรูว้ ิ ธีปฏิ บตั ิ เพื่อผลการปฏิ บตั ิ งานสูง
การสร้างแบบวัด
แบบวัดการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พื่อผลการปฏิบตั งิ านสูง ผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัดของแซงส์และคณะ
(Zhang; Di Fan; & Zhu. 2014) ซึง่ พัฒนาแบบวัดมาจากแนวคิดของ แดทต้าและคณะ(Datta; Guthrie;
& Wright. 2005) และก้องและคณะ (Gong; et al. 2009) จํานวน 14 ข้อคําถาม มีองค์ประกอบเดียว
เป็นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ คือ จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.89 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคํา ถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 14 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูล
จริง จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองของการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ของพนักงานยังไม่ สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคําถามจากค่า
ดัชนีการปรับปรุงแบบจําลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อ คําถามทีม่ คี า่
นํ้าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทน
กันได้ออกไปทีละข้อ จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=0.990, TLI=0.969,
RMSEA=0.256) และคงเหลือข้อคําถามจํา นวน 4 ข้อ ซึง่ มีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.554
– 0.767 โดยค่านํ้าหนักทุกค่ามีนยั สําคัญที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข) แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรง
เชิงเสมือน และมีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง เท่ากับ 0.76 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ น
ระดับสูง
ตัวอย่างแบบวัด
1. หน่ วยงานของฉัน ทุกคนมีโอกาสทํางานในตําแหน่งทีส่ งู ขึน้ ถ้ามีความสามารถที่
เหมาะสมกับงาน
…….
……. …………..
…………
……. …………
จริงทีส่ ดุ
จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
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วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
11. แบบวัดผลการปฏิ บตั ิ งาน
การสร้างแบบวัด
แบบวัดผลการปฏิบตั งิ าน ผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบวัดของ อังศินนั ท์ อินทรกําแหง
(2558) จํานวน 24 ข้อคําถาม แล้วคัดเลือกข้อคําถามนํามาแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านผลผลิตของ
งาน จํานวน 12 ข้อ และด้านผลลัพธ์ของงาน จํานวน 11 ข้อ เป็นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ คือ
จริงทีส่ ดุ (6 คะแนน) จนถึง ไม่จริงทีส่ ดุ (1 คะแนน)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
เมือ่ นํา ไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบวัด พบว่ามีคา่ ความเชือ่ มันคื
่ อค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของ ครอนบาคเท่ากับ 0.93 ผูว้ จิ ยั ทํา
การปรับแก้ความเหมาะสมของข้อคํา ถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบวัดจํานวน 23 ข้อ ไปใช้เก็บข้อมูล
จริง จากนัน้ ทําการทดสอบความเทีย่ งเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองของผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงปรับ
แบบจําลองโดยใช้วธิ กี ารตัดข้อคําถาม โดยพิจารณาการตัดข้อคํา ถามจากค่าดัชนี การปรับปรุง
แบบจํา ลอง ทีม่ ากกว่า 4.0 (Hair; et al. 2010) ร่วมกับการตัดข้อคําถามทีม่ คี า่ นํ้าหนักองค์ประกอบ
น้อย รวมถึงข้อ คําถามทีม่ ใี จความซํา้ ซ้อนหรือใกล้เคียงกันซึง่ สามารถใช้แทนกันได้ออกไปทีละข้อ
จนแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=0.971, TLI=0.953, RMSEA=0.072)
ทีม่ ี 2 ด้านเช่นเดิม และคงเหลือข้อคําถามจํา นวน 7 ข้อ (องค์ประกอบแรกจํานวน 4 ข้อ และ
องค์ประกอบทีส่ อง จํานวน 3 ข้อ ) ซึง่ ด้านแรกมีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.539 – 0.774
ส่วนด้านทีส่ องมีคา่ นํ้า หนักองค์ประกอบอยูใ่ นช่วง 0.636– 0.847 โดยค่านํ้า หนักทุกค่ามีนยั สําคัญ
ที่ 0.001 (ดังภาคผนวก ข ) แสดงว่าแบบวัดนี้มคี วามเทีย่ งตรงเชิงเสมือน และมีคา่ ความเชือ่ มันใน
่
การวัดตัวแปรแฝงของด้าน ผลผลิตของงาน เท่ากับ 0.77 ส่วนองค์ประกอบด้าน ผลผลัพธ์ของ งาน
มีคา่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงเท่ากับ 0.80 ซึง่ ถือว่ามีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับสูง
ตัวอย่างแบบวัด
ด้านผลผลิตของงาน
1. ฉันรักษาวินยั ขณะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างดีและต่อเนื่อง ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง
…….
……. …………..
…………
……. …………
จริงทีส่ ดุ
จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
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ด้านผลลัพธ์ของงาน
1. หัวหน้างานยอมรับ และให้ความไว้วางใจในการปฏิบตั งิ านของฉัน
……. ……. …………..
…………
……. …………
จริงทีส่ ดุ
จริง ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
วิธกี ารให้คะแนน ข้อคําถามเชิงบวก จริงทีส่ ุดเท่ากับ 6 คะแนน จริงเท่ากับ
5 คะแนน ค่อนข้างจริงเท่ากับ 4 คะแนน ค่อนข้างไม่จริงเท่ากับ 3 คะแนน ไม่จริงเท่ากับ 2 คะแนน
และไม่จริงเลยเท่ากับ 1 คะแนน ส่วนข้อคําถามเชิงลบจะมีคะแนนตรงกันข้าม
6. ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัด ระดับกลุ่ม ผูว้ จิ ยั ทําการทดสอบตัวแปรระดับ
กลุ่ม ซึง่ ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ การชีแ้ นะการจัดการ และวัฒนธรรมการชีแ้ นะ ตามแนวทางการ
วิเคราะห์ของ เฉิน แมทธิว และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004) ซึง่ ได้เสนอกระบวนการ
ตรวจสอบเครือ่ งมือวัดตัวแปรพหุระดับทีป่ ระกอบด้วยการตรวจสอบทัง้ หมด 5 ขัน้ ตอน แต่ในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือตัวแปรวัดระดับกลุม่ นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้เพียง 4 ขัน้ ตอน โดยขัน้ ตอนที่ 5
ผูว้ จิ ยั จะได้นําเสนอในส่วนของการนําเสนอความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผลระหว่างตัวแปรพหุระดับ
ทีศ่ กึ ษากับตัวแปรอื่น ในส่วนของผลการศึกษาต่อไป ซึง่ ทัง้ 4 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย ขัน้ ตอนที่ 1
การกําหนดนิยามของตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุม่ (ผูว้ จิ ยั นได้กาํ หนดไว้ในส่วน
ของนิยามศัพท์ปฏิบตั กิ าร) ขัน้ ตอนที่ 2 การระบุธรรมชาติ วิธกี ารวัด และการสร้างคะแนนของตัวแปร
ระดับกลุ่ม ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดในแต่ละระดับการวิเคราะห์ ซึง่ ในการ
วิเคราะห์ระดับกลุม่ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor
analysis; MCFA) และขัน้ ตอนที่ 4 การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุม่ โดยใน
ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพในบทที3่ นี้ ผูว้ จิ ยั จะแสดงเพียง 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การระบุธรรมชาติ
วิธกี ารวัด และการสร้างคะแนนของตัวแปรระดับกลุม่ 2) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดใน
แต่ละระดับการวิเคราะห์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory
factor analysis; MCFA) และ 3) การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุม่ ซึง่ แต่ละ
ขัน้ ตอนมีรายละเอียดดังนี้
6.1) การระบุธรรมชาติ วิ ธีการวัด และการสร้างคะแนนของตัวแปร
ระดับกลุ่ม ตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการและตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะ เป็นการรับรูข้ องสมาชิกใน
กลุม่ งานทีม่ ตี ่อหัวหน้างานและ วัฒนธรรมของกลุม่ งาน โดยให้พนักงานในส่วนงานประเมินตัวแปร
ทัง้ สอง (Referent-Shift Model) โดยมีเป้าหมายการประเมินเดียวกันกล่าวคือ ให้พนักงานประเมิน
หัวหน้างานและประเมินวัฒนธรรมของกลุม่ งานนัน้ มีคา่ ตัวแปรเท่าไหร่ หลังจากนัน้ นําข้อมูลดังกล่าว
มาหาค่าความสอดคล้อง แล้วจึงนําข้อมูลทีพ่ นักงานประเมินตัวแปรทัง้ สองมาสร้างเป็นตัวแปรกลุม่
งานด้วยการหาค่าเฉลีย่ เพือ่ เป็ นคะแนนของตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการ และตัวแปรวัฒนธรรมการ
ชีแ้ นะ
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6.2) การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดในแต่ละระดับการวิ เคราะห์
ด้วยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ (Multilevel confirmatory factor analysis;
MCFA) การตรวจสอบเครือ่ งมือวัดในแต่ละระดับมีความสําคัญและจําเป็นมากต่อการวิเคราะห์พหุ
ระดับ ทัง้ นี้เพราะตัวแปรระดับบุคลเมือ่ ยกระดับไปสูก่ ารวิเคราะห์ระดับกลุม่ แล้ว อาจมีโอกาสที่
องค์ประกอบอาจมีความแตก ต่างในระดับพนักงานได้ ดังนัน้ ในขัน้ ตอนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์
แบบจําลองการวัดของตัวแปรโดยการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel
confirmatory factor analysis; MCFA) ร่วมกับการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแปรระดับกลุม่
(Agreement) ทีพ่ นักงานเป็ นผูป้ ระเมิน จากค่า r wgi (Within group agreement) โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ และการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวแปรระดั บกลุม่ ซึง่ พบผลที่
สําคัญของการวิเคราะห์ระดับกลุม่ ตามลําดับตัวแปร ดังนี้
6.2.1) ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ การชี้แนะ
การจัดการ การตรวจสอบเครือ่ งมือวัดการชีแ้ นะการจัดการทีว่ ดั ระดับพนักงาน ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การ
ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันระดับเดียว และสามารถสรุปได้วา่ แบบจําลองการวัดทีด่ ที ส่ี ดุ ของการชีแ้ นะการจัดการในระดับ
พนักงานนัน้ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน เช่นเดียวกับแบบจําลองสมมติฐานซึง่ สอดคล้องตามทฤษฎี
(CFI=0.992, TLI=0.987, RMSEA=0.036) และมีจาํ นวนคําถามรวม 8 ข้อ โดยองค์ประกอบด้าน
การสนับสนุ นการทํางาน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 4 และข้อ
ที่ 6 องค์ประกอบด้านการกระตุน้ การทํางาน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 9
และข้อที่ 10 องค์ประกอบด้านการประเมินพฤติกรรมการทํางาน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน4 ข้อ
ได้แก่ ข้อที่ 18 ข้อที่ 21 และข้อที่ 23 และเมือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเชิงพหุระดับกับ
แบบจําลองสมมติฐานแล้วพบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานดังตาราง 5
ตาราง 5 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับของ
ตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการ (แบบจําลองสมมติฐาน 3 ด้าน ทัง้ ในระดับพนักงานและระดับกลุม่ )
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
p > .05
> .90
> .90
< .07

ค่าสถิติ
χ2=54.189, df=34, p=0.015
0.979
0.965
0.043

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
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จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
การชีแ้ นะการจัดการ พบว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ดัชนีความกลมกลืน
เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด (CFI=0.979, TLI=0.965, RMSEA=0.043) ยกเว้นค่าสถิตไิ คสแควร์
(χ2=54.189, df=34, p=0.015) ซึง่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของทัง้ แบบจําลอง
ซึง่ ปกติแล้วค่าสถิตไิ คสแคว์จะได้รบั ผลกระทบจากการทีก่ ลุ่มตัวอย่างในระดับพนักงานมีขนาดใหญ่
(320 คน) จึงทําให้เกิดมีโอกาสนัยสําคัญได้งา่ ย ดังนัน้ เมือ่ เกิดกรณีแบบนี้จงึ พิจารณาดัชนีความ
กลมกลืนอื่นๆ ประกอบร่วมด้วย ดังนัน้ จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์ได้วา่ ตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการ
ในระดับพนักงานและระดับกลุม่ มีจาํ นวนข้อคําถามทีเ่ หมือนกัน แต่มคี วามแตก ต่างกันกล่าวคือ
ตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการในระดับพนักงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน แต่ตวั แปรการชีแ้ นะการจัดการ
ในระดับกลุม่ มีเพียงด้านเดียว ซึง่ ความแตก ต่างเมือ่ ทําการวิเคราะห์ระดับกลุม่ นี้ ซึง่ บลีส (Bliese.
2000) กล่าวว่า เมือ่ ทํา การวิเคราะห์ระดับกลุม่ มีคณ
ุ ลักษณะของความเป็นกลุม่ ประเภท Fuzzy
composition (Bliese. 2000) นันคื
่ อองค์ประกอบทีพ่ บในการวิเคราะห์ระดับกลุม่ มี ความแตกต่างกับ
องค์ประกอบทีพ่ บในการวิเคราะห์ระดับพนักงาน
ตาราง 6 ค่าสถิตจิ ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของการชีแ้ นะการจัดการของ
หัวหน้างาน

ตัวแปร
สังเกต
M01
M02
M04
M06
M09
M10
M18
M21

ระดับพนักงาน/ภายในกลุ่ม
(Within group: W)
(Standardized estimate)
SE
Z
p
β
0.526 0.170 3.088**
0.002
0.795 0.084 9.516*** 0.000
0.672 0.105 6.391*** 0.000
0.575 0.111 5.204*** 0.000
0.765 0.092 8.278*** 0.000
0.675 0.129 5.232*** 0.000
0.721 0.099 7.251*** 0.000
0.650 0.107 6.075*** 0.000

หมายเหตุ *p<.05, **p<0.01, ***p<.001

ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Between group: B)
(Standardized estimate)
SE
Z
p
β
0.655 1.178 0.556
0.578
0.871 0.184 4.740*** 0.000
0.880 0.258 3.405*** 0.001
0.822 0.351 2.346* 0.019
0.985 0.355 2.772** 0.006
0.998 0.306 3.261*** 0.001
0.910 0.343 2.651** 0.008
0.666 0.371 1.798
0.072
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จากตาราง 6 เมือ่ ตรวจสอบความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct reliability)
ของแต่ละองค์ประกอบพบว่าในระดับพนักงาน องค์ประกอบด้านการสนับสนุนการทํางาน มีคา่
ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.71 องค์ประกอบด้านการกระตุน้ การทํางาน มีคา่ ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.78
องค์ประกอบด้านการประเมินพฤติกรรมการทํางาน มีคา่ ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.76 ส่วนการวิเคราะห์
แบบจําลองระดับพนักงานพบว่า มีคา่ ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.89
เมือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างแบบจําลองการวัดพบว่า ในระดับพนักงานตัวแปร
องค์ประกอบด้านการสนับสนุ นการทํา งานมีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ 0.526 0.795 0.627 และ 0.575
ตามลําดับ ตัวแปรด้านการกระตุ้นการทํางานมีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ 0.765 และ 0.675 และตัวแปรด้าน
การประเมินพฤติกรรมการทํางานมีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ 0.721 และ 0.650 ในระดับกลุม่ พบว่าตัวแปร
องค์ประกอบด้านการสนับสนุ นการทํางานมีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ0.655 0.871 0.880 และ 0.822 ตามลําดับ
ตัวแปรด้านการกระตุน้ การทํางานมีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ 0.985 และ 0.998 และตัวแปรด้านการประเมิน
พฤติกรรมการทํางานมีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ 0.910 และ 0.666 โดยค่านํ้าหนักทัง้ 3 ด้านของข้อคําถาม
ข้อที่ 2 ข้อที่ 4 ข้อที่ 6 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 ข้อที่ 18 มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 .01 และ .001
แต่อย่างไรก็ตามข้อถามทีเ่ หลืออีก 2 ข้อ คือ ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 21 แม้วา่ การศึกษาองค์ประกอบเชิง
ยืนยันพหุระดับจะไม่พบนัยสําคัญทางสถิติ แต่คา่ นํ้าหนักของทัง้ สองข้อมีคา่ มากกว่า 0.30 (0.655
และ 0.666 ตามลําดับ ) ซึง่ ถือว่าเป็ นค่านํ้าหนักทีเ่ พียงพอต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Bowen; & Guo. 2011) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ยังคงยืนยันในการเลือกข้อคําถามทัง้ สองข้อนี้ดว้ ย
ดังนัน้ จากการผลการวิเคราะห์ทผ่ี า่ นมา สามารถสรุปได้วา่ แบบจําลองการวัดพหุระดับ
ของการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างานทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้สามารถแสดงได้ดงั ภาพ ประกอบ 5
โดยตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการทัง้ ในระดับพนักงานประกอบด้วย 3 ด้าน โดยด้านการสนับสนุน
การทํางาน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 4 และข้อที่ 6 ด้านการ
กระตุน้ การทํางาน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 9 และข้อที่ 10 ด้านการประเมิน
พฤติกรรมการทํางาน ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 18 และข้อที่ 21 ส่วนตัวแปร
การชีแ้ นะการจัดการเมือ่ วิเคราะห์ในระดับกลุม่ มีเพียงองค์ประกอบเดียวและยังคงมีขอ้ คําถาม
จํานวน 8 ข้อเหมือนกับระดับพนักงาน
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ระดับพนักงาน

0.59**

0.60**
0.55**

ภาพประกอบ 5 แบบจําลองการวัดพหุระดับของการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างาน
6.2.2) ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันพหุระดับ
วัฒนธรรมการชี้แนะ การตรวจสอบเครือ่ งมือวัดวัฒนธรรมการชีแ้ นะทีว่ ดั ระดับพนักงาน ผูว้ จิ ยั ได้
ทําการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดวัฒนธรรมการชีแ้ นะของกลุม่ ด้วยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันระดับเดียว และสามารถสรุปได้วา่ แบบจําลองการวัดทีด่ ที ส่ี ดุ ของวัฒนธรรมการชีแ้ นะระดับ
พนักงาน มีองค์ประกอบเดียว เช่นเดียวกับแบบจําลองสมมติฐานซึง่ สอดคล้องตามทฤษฎี
(CFI=0.992, TLI=0.977, RMSEA=0.044) และมีจาํ นวนคําถามรวม 4 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อ
ที่ 12 และข้อที่ 14 และเมือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเชิงพหุระดับกับแบบจําลองสมมติฐาน
แล้วพบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานดังตาราง 7
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ตาราง 7 ค่าดัชนีความกลมกลืนในการประเมินความสอดคล้องของแบบจําลองการวัดพหุระดับของ
ตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะ แบบจําลองสมมติฐานองค์ประกอบเดียว ทัง้ ในระดับพนักงานและ
ระดับกลุ่ม
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
p > .05
> .90
> .90
< .07

ค่าสถิ ติ
χ2=6.50, df=4, p=0.17
0.992
0.977
0.044

แปลผล
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดพหุระดับของตัวแปร
วัฒนธรรมการชีแ้ นะ พบว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ดัชนีความกลมกลืน
เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด ((χ2= 6.50, df=4, p=0.17, CFI=0.992, TLI=0.977, RMSEA=0.044)
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์ได้วา่ ตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะในระดับพนักงานและระดับกลุม่
มีองค์ประกอบทีเ่ หมือนกัน ซึง่ บลีส (Bliese. 2000) กล่าวว่าโครงสร้างและความหมายทีเ่ หมือนกันนี้
เกิดขึน้ จากสมาชิกกลุม่ ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน (Composition)
ตาราง 8 ค่าสถิตจิ ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของวัฒนธรรมการชีแ้ นะของกลุม่

ตัวแปรสังเกต
C07
C08
C12
C14

ระดับพนักงาน/ภายในกลุ่ม
(Within group: W)
(Standardized estimate)
SE
Z
p
β
0.981 0.040 22.36*** 0.000
0.630 0.047 13.55*** 0.000
0.559 0.053 10.58*** 0.000
0.580 0.049 11.91*** 0.000

หมายเหตุ *p<.05, **p<0.01, ***p<.001

ระดับกลุ่ม/ระหว่างกลุ่ม
(Between group: B)
(Standardized estimate)
SE
Z
p
β
0.916 0.611 1.499
0.134
0.879 0.361 2.436* 0.015
0.618 0.346 1.786
0.074
0.751 0.358 2.098* 0.036
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จากตาราง 8 เมือ่ ตรวจสอบความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct reliability)
ระดับพนักงาน มีคา่ ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.77 ส่วนการวิเคราะห์แบบจําลองระดับกลุม่ พบว่า มีคา่
ความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.87 แสดงว่าแบบจําลองการวัดของตัวแปร วัฒนธรรมการชีแ้ นะ แบบพหุระดับ
มีคา่ ความเชือ่ มันอยู
่ ใ่ นระดับสูง (Fornell; & Larcker. 1981) เมือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
แบบจําลองการวัดของการวัดนี้ พบว่า ระดับพนักงาน ตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะมี ค่านํ้าหนัก ตัง้ แต่
0.059-0.981 โดยค่านํ้าหนักทุกค่ามีนยั สําคัญที่ 0.001 เช่นเดียวกับผลการวิ เคราะห์ในระดับกลุม่
พบว่าระดับกลุ่มตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะมีคา่ นํ้าหนัก ตัง้ แต่ 0.618-0.916 โดยค่านํ้าหนัก ข้อที่ 8
ข้อที่ 14 มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่อย่างไรก็ตามข้อถามทีเ่ หลืออีก 2 ข้อ คือ ข้อที่ 7 และ
ข้อที่ 12 แม้วา่ การศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับจะไม่พบนัยสําคัญทางสถิติ แต่คา่ นํ้าหนัก
ของทัง้ สองข้อมีค่ามากกว่า 0.30 (0.618 และ 0.916 ตามลําดับ ) ซึง่ ถือว่าเป็ นค่านํ้าหนักทีเ่ พียงพอ
ต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Bowen; & Guo. 2011) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ยังคงยืนยันในการเลือก
ข้อคําถามทัง้ สองข้อนี้ดว้ ย
ดังนัน้ จากการผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้วา่ แบบจําลองการวัดพหุระดับของวัฒนธรรม
การชีแ้ นะของกลุม่ ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้สามารถแสดงได้ดงั ภาพ ประกอบ 6 โดยตัวแปรวัฒนธรรม
การชีแ้ นะในระดับพนักงานและกลุ่ม มีเพียงองค์ประกอบเดียว ป ระกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 4 ข้อ
ได้แก่ ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 12 และข้อที่ 14
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ภาพประกอบ 6 แบบจําลองการวัดพหุระดับของวัฒนธรรมการชีแ้ นะของกลุม่
6.2.3) ผลการวิ เคราะห์ความสอดคล้องคะแนนภายในกลุ่ม
ของตัวแปรระดับกลุ่ม ของตัวแปรการชี้แนะการจัดการ และวัฒนธรรมการชี้แนะ
ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องคะแนนภายในกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุม่ (Agreement)
การชีแ้ นะการจัดการ และวัฒนธรรมการชีแ้ นะ
ตัวแปร
การชีแ้ นะการจัดการ
วัฒนธรรมการชีแ้ นะ
หมายเหตุ เกณฑ์ r wgj > 0.70

r wgj
0.761
0.703
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จากตาราง 9 การวิเคราะห์ความสอดคล้องคะแนนภายในกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุม่ ผูว้ จิ ยั
ใช้การวิเคราะห์ r wgj ซึง่ เป็ นการวัดความสอดคล้องคะแนนภายในกลุม่ ทีไ่ ด้มาจากการวัดด้วยคําถาม
หลายข้อ ซึง่ ค่าทีค่ าํ นวณได้การชีแ้ นะการจัดการเท่ากับ 0.761 และวัฒนธรรมการชีแ้ นะเท่ากับ 0.701
ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทก่ี ําหนด (มากกว่า 0.70) ซึง่ ค่าทีค่ าํ นวณได้เป็นการประเมินคะแนนของพนักงาน
ภายในกลุม่ มีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกันหรือไม่ โดยค่าทีค่ าํ นวณได้มคี า่ ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึง่
ค่าทีม่ ากกว่า 0.70 และยิง่ มีค่าเข้าใกล้ 1 มากเพียงใด แสดงว่ามีความสอดคล้องภายในกลุ่มสอดคล้อง
กันสูง และมีความเพียงพอทีจ่ ะนํามาสร้างเป็นคะแนนของกลุม่ เพือ่ นําไปสูก่ ารวิเคราะห์พหุระดับ
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้วา่ ตัวแปร การชีแ้ นะการจัดการและวัฒนธรรมการชีแ้ นะของกลุม่
ทีเ่ กิดจากการประเมินการรับรูร้ ว่ มกันของพนักงาน มีความเพียงพอทีจ่ ะนําไปสูก่ ารสร้างตัวแปรใน
ระดับกลุ่มและนําไปใช้เพื่อการวิเคราะห์พหุระดับต่อไปได้
6.3) การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุ่ม
ตาราง 10 ผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ของตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการ วัฒนธรรม
การชีแ้ นะ
ตัวแปร
การชีแ้ นะการจัดการ
วัฒนธรรมการชีแ้ นะ

ICC1
0.67
0.36

ICC2
0.71
0.53

หมายเหตุ เกณฑ์ ICC1 > 0.05, ICC2 > 0.70
จากการทดสอบในตาราง 10 พบว่า ค่า ICC1 ของตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการเท่ากับ 0.67
และวัฒนธรรมการชีแ้ นะเท่ากับ 0.36 ซึง่ ตัวแปรทัง้ สองมีค่ามากกว่า 0.05 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด ส่วนค่า ICC2 ของตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการมีคา่ เท่ากับ 0.70 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดทีค่ วรมีคา่ มากกว่า 0.70 แต่การคํานวณค่า ICC2 ของวัฒนธรรมการชีแ้ นะมีคา่ เท่ากับ 0.53
ซึง่ มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนด (0.70) แต่ผวู้ จิ ยั ยังคงใช้คา่ การคํา นวณดังกล่าว ทัง้ นี้เพราะค่าของ
ICC2 ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของสมาชิกภายในกลุม่ และมีคา่ มากขึน้ ตามจํานวนสมาชิก ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี้ม ี
ค่าเฉลีย่ พนักงานของกลุ่มเท่ากับ 4.17 จึงมีความเป็ นไปได้สงู ทีจ่ ะทําให้ค่าดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนด โดยการวิเคราะห์ดงั กล่าวจําเป็นต้อใงช้การวิเคราะห์รว่ มกับค่า ICC1 และ rwgj โดยค่าทัง้ สองมี
ความสอดคล้องซึง่ สามารถอธิบายความน่าเชือ่ ถือของคุณสมบัตคิ วามแปรปรวนระหว่างพนักงานได้
เป็นอย่างดี
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การปรับแก้แบบวัดตัวแปรสมบูรณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นําเครือ่ งมือดังกล่าวไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยดําเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลสําหรับงานวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ ใช้ในการติดต่อขอความร่วมมือในการดํา เนินการเก็บข้อ มูลกับ
คณะวิชาทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
2. นําส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบั
ฯ ณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไปยังคณบดีหรือผูอ้ าํ นวยการของคณะวิชาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูล พร้อมกันนี้ภายในซองหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ ผูว้ จิ ยั มีเอกสารแนบเพือ่ ทําการ แนะนําตัว
อธิบายวัตถุประสงค์และลักษณะของการวิจยั ชีแ้ จงรายละเอียดของการเก็บข้อมูล และช่วงระยะเวลาใน
การส่งแบบสอบถามกลับคืน ซึง่ ภายในซองหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯประกอบด้วยซองแบบสอบถาม
ทีท่ าํ การแยกออกเป็ นส่วนงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ การติดแสตมป์ส่งกลับมายังผูว้ จิ ยั ซึง่ ซอง
แบบสอบถามสําหรับแต่ละส่วนงานบรรจุแบบสอบถามจํานวน 6 ชุด ซึง่ แยกสีของปกแบบสอบถาม
อย่างชัดเจน (แบบสอบถามสําหรับพนักงานปกสีขาว จํานวน 5 ชุด และแบบสอบถามสําหรับ
หัวหน้างานปกสีชมพู จํานวน 1 ชุด)
3. ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเวลาส่งกลับแบบสอบถามภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
ระยะเวลาจํานวน 2 เดือนสําหรับการทําแบบสอบถาม (เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2558)
เมือ่ ครบกําหนดเวลา ส่งแบบสอบถามกลับคืน ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสอบถามทางโทรศัพท์และจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์เท่าทีผ่ วู้ จิ ยั มีความสามารถในการติดตาม เป็นระยะเวลาอีก 1 เดือน (มกราคม 2559)
จากหน่ วยงาน ทีไ่ ม่มกี ารส่งกลับเพื่อยํา้ เตือน สอบถามอุปสรรค รวมถึง สอบถามถึงสาเหตุอ่นื ทีไ่ ม่
อนุญาตให้เก็บข้อมูล และการเก็บข้อมูลครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้ระยะเวลารวมทัง้ สิน้ 3 เดือน
4. หลังจากผูว้ จิ ยั ได้รบั แบบสอบถามส่งกลับคืน ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตรวจสอบแบบสอบถาม
เพือ่ ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของการวิเคราะห์พหุระดับ กล่าวคือ แบบสอบถามของส่วนงานนัน้ ๆ
จะต้องส่งกลับคืนแบบสอบถาม หัวหน้างานจํานวน 1 ชุด และแบบสอบถามสําหรับพนักงานทีต่ อบ
แบบสอบถามครบถ้วนตัง้ แต่ 3-5 คนต่อส่วนงาน เพือ่ นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ ่อไป

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวัดตัวแปรพหุระดับ และการวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบ
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ พหุระดับทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการทํางานของพรักงาน สายสนับสนุน
วิชาการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง ใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ การหา
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดพหุระดับ 2 ตัวแปร
ได้แก่ การชีแ้ นะการจัดการ และวัฒนธรรมการชีแ้ นะ เพือ่ ต้องการทราบว่าตัวแปรทัง้ สองนี้ สามารถ
นําไปสู่การวิเคราะห์พหุระดับได้หรือไม่ โดยใช้ การตรวจสอบจากค่าสถิตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับเทคนิคการ
วิเคราะห์พหุระดับ ดังนี้
2.1 ค่า rwg Index (Within – group agreement) (Castro. 2002; citing James;
Demaree; & Wolf. 1984) ซึง่ เป็ นการประเมินว่าคะแนนของสมาชิกภายในกลุม่ มีความใกล้เคียง
หรือสอดคล้องกันหรือไม่ เมือ่ เทียบกับความสอดคล้องทีเ่ กิดขึน้ โดยบังเอิญ ทัง้ นี้ ค่า rwg มีคา่ อยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึง่ ถ้าค่ายิง่ เข้าใกล้ 1 แสดงว่าคะแนนภายในกลุม่ สอดคล้องกันสูง ในการทีจ่ ะตัดสิน
ว่าคะแนนมีความสอดคล้องกันมากเพียงพอทีจ่ ะ นํามาสร้างเป็ นคะแนนของกลุ่มหรือไม่ ใช้เกณฑ์ใน
การพิจารณาคือ ค่า rwg ควรมีค่า 0.70 ขึน้ ไป จึงจะถือว่าตัวแปรนัน้ มีความสอดคล้องกันเพียง
พอทีจ่ ะสร้างเป็ นตัวแปรกลุ่มได้ (Bliese. 2009) แต่เนื่องจากค่า rwg ใช้สาํ หรับ คะแนนทีว่ ดั ด้วยข้อ
คําถามเพียงข้อเดียว แต่งานวิจยั นี้แต่ละตัวแปรได้มาจากการวัดด้วยข้อคําถามหลายข้อ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงเลือกใช้ค่า rwgj ซึง่ เป็ นค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์คะแนนทีไ่ ด้มาจากการวัดด้วยข้อ คําถามหลาย
ข้อ (Bliese. 2009)
2.2 ค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ ของตัวแปร
(Intraclass correlation; ICC)
ซึง่ ประกอบด้วยการวิเคราะห์คา่ ICC1 และ ICC2 โดยค่า ICC1 เป็นการประมาณค่าความเชือ่ มัน่
จากอัตราส่วนความแปรปรวนระหว่างบุคคลต่อความแปรปรวนของกลุม่ โดยไม่ได้รบั อิทธิพลจาก
ขนาดของกลุ่ม ซึง่ จะวิเคราะห์คกู่ บั ค่า ICC2 ซึง่ ใช้ในการประเมินความเชือ่ มันของค่
่
าเฉลีย่ รายกลุม่
(Group means) ภายในกลุม่ ตัวอย่าง (Castro. 2002) เพือ่ พิจารณาข้อมูล รายบุคคลทีไ่ ด้ มานัน้ มี
ความสัมพันธ์กนั มากพอทีจ่ ะนําคะแนนมารวมกันและยกระดับขึน้ เป็นคะแนนตัวแปรระดับกลุม่ ได้
หรือไม่ ซึง่ จากทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่าค่า ICC2 นัน้ ใช้ในการพิจารณาถึงความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของ
คะแนน เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณา ค่า ICC1 ต้องมีคา่ มากกว่า 0.5 ส่วนค่า ICC2 จึงเป็ นไปใน
ลักษณะเดียวกันกับเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาค่าความเชือ่ มันอื
่ ่นๆ โดยทีห่ ากมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.7 แสดงว่าคะแนนเฉลีย่ ของกลุม่ ทีส่ ร้างจากบุคคลสามารถเชือ่ ถือได้หรือสามารถยอมรับได้
และถือว่าสามารถนาคะแนนตัวแปรระดับบุคคลนัน้ มาสร้างเป็นคะแนนตัวแปรระดับกลุม่ ได้
3. การวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ
ผูว้ จิ ยั ใช้ แนวทางการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับทีม่ ตี วั แปรคันกลางตาม
่
แนวทางของพรีเชอร์และคนอื่นๆ (Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010) และแนวคิดการวิเคราะห์
พหุระดับของเฉิน แมทธิว และบลีส (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004)

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรือ่ ง แบบจําลองความสัมพันธ์พหุระดับ การชีแ้ นะการจัดการ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางาน ตามแนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยของรัฐ มีการวิจยั แบ่งออกเป็นสองระยะ 1. การวิจยั ระยะแรกมีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษา
ความหมายและคุณลักษณะของ การชีแ้ นะการจัดการ และพฤติกรรมการทํางาน และ 2. การวิจยั ใน
ระยะทีส่ อง มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของปจั จัย ทีม่ ตี ่อ การชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้างาน
ศึกษาอิทธิพลของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ พฤติกรรมการทํางา นของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ ศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับทีม่ อี ทิ ธิพลพฤติกรรมการทํางาน ของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ
และสุดท้ายเพือ่ ศึกษาอิทธิพลพฤติกรรมการทํางานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ของพนักงาน
สายสนับสนุ นวิชาการ ทัง้ นี้ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั แต่ละระยะดังนี้

ผลการวิ จยั ระยะที่หนึ่ ง การศึกษาเชิ งคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 โดยการใช้ การจัดระบบ
ข้อมูลและสรุปหมวดหมูต่ ามตัวแปร โดยการใช้การเขียนบรรยาย การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนสําคัญตามตัวแปร ได้แก่ การชีแ้ นะการจัดการ พฤติกรรมการทํางาน ตามลําดับ
ดังนี้
ตอนที่ 1 การชี้แนะการจัดการ : ความหมายและลักษณะ
1.1 ความหมายการชี้แนะการจัดการ
ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ ค้นพบเกีย่ วกับการให้ความหมายของคําว่า “การชีแ้ นะ” หมายถึง การ
กระทําของหัวหน้างานต่อพนักงาน เพือ่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมการทํางานและผลการปฏิบตั งิ าน ด้วย
การแสดงออกของหัวหน้างานในการพัฒนาสมรรถนะทีจ่ ะเป็นแก่พนักงาน ในการพัฒนา ความรู้ การ
พัฒนาทักษะ รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะ ทีจ่ าํ เป็นสําหรับการทํางาน เพือ่ มุง่ เน้นการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการทํางาน เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีห่ น่วยงานคาดหวังและให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามผลลัพธ์ของ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้
ข้อมูลกล่าวว่า
“การชีแ้ นะเป็ นหน้าทีข่ อง หัวหน้างาน เพราะ หัวหน้างาน เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาที ่
ทํางานใกล้ชดิ กับลูกน้อง การชีแ้ นะจึงเป็นวิธกี ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม แนววิธ ี
ปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ ต่องานของตัวพนักงานเอง และส่งผลต่อ
ภาพรวมของหน่ วยส่วนงาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก )
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“การชีแ้ นะเป็ นการเสริมสร้างสมรรถนะทีจ่ าํ เป็น ต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
สายสนับสนุ นวิชาการ เมือ่ พนักงานมีสมรรถนะทีด่ ี ก็จะส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน
การปฏิบตั งิ านทีด่ กี จ็ ะ ส่งผลต่อความสําเร็จของการนําเกณฑ์เอ็ดเป๊กไปใช้ ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
“หัวหน้างาน ต้องมีสว่ นเสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าํ เป็นในการ ปฏิบตั งิ าน
นอกจากนัน้ ต้องมองลักษณะทีแ่ ตกต่างของพนักงานแต่ละคน เพือ่ พัฒนาแต่ละ
คนให้เหมาะสม” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ)
การแสดงออกของ หัวหน้างาน ในการชีแ้ นะ สําหรับการปฏิบตั งิ านของพนักงานนัน้ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะ และการพัฒนาคุณลักษณะ ซึง่ แต่ละตัวมีรายละเอียด
ดังนี้
การพัฒนาความรู้ เพือ่ พนักงานเกิดการพัฒนาความรูท้ จ่ี าํ เป็นต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของส่วนงาน รวมถึงเพือ่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานแต่ละคน โดย
การพัฒนาความรูน้ ั ้ นอาจรวมถึง การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา โดยชีแ้ นะช่องทางการ
พัฒนาฝึกอบรม แต่โดยส่วนใหญ่ การพัฒนาความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการทํางานนัน้ หัวหน้างานต้องมี
ความสามารถในการทีจ่ ะให้พนักงานใช้ความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์ต่องานของพนักงาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การพัฒนาความรูม้ หี ลากหลายช่องทาง ขึน้ อยูก่ บั ว่าพนักงานจะขวนขวายมาก
น้อยแค่ไหน แต่ถา้ การพัฒนาความรูท้ ี ่ หัวหน้างาน มีบทบาทน่าจะเป็นการ
กระตุน้ ให้คดิ ให้เขาต่อยอดความรู้ ให้เขาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานของ
เค้าเอง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ง)
“บางครัง้ สิง่ ทีเ่ ค้ารูอ้ าจไม่ใช่สงิ ่ ทีถ่ ูกต้อง สิง่ ทีเ่ ค้าไม่รคู้ อื สิง่ ทีเ่ ค้ารู้ หัวหน้างาน
ต้องสังเกตลูกน้อง ลูกน้องจะได้รใู้ นสิง่ ทีม่ ตี น้ ทุนอยูใ่ นตัวเอง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
การพัฒนาทักษะ เพือ่ ให้พนักงานเกิดความสามารถในการทํางานประจําทีเ่ ป็น
ทักษะทางกายของพนักงานแต่ละคน เพือ่ ให้เกิดความชํานาญงาน โดยการพัฒนาทักษะการทํางาน
นัน้ หัวหน้างาน ต้องเป็ นผูช้ แ้ี นะและเสนอแนะแนวทางและวิธกี ารทํางาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทํางานทีเ่ หมาะสมแก่พนักงานแต่ละคน นอกจ ากนัน้ การพัฒนาทักษะการทํางานยังรวมถึงการ
การเปิดโอกาสในการเรียนรูใ้ นการทํางานแก่พนักงาน ซึง่ อาจเป็นการเรียนรูใ้ นการทํางานของ
ตนเอง จากการฝึกฝนทําเป็ นประจํา เพือ่ ให้เกิดทักษะทีเ่ ชีย่ วชาญ รวมถึงการแลกเปลีย่ นการเรียนรู้
การทํางานระหว่างพนักงานด้วยกันในส่วนงาน เพือ่ แบ่ งปนั วิธกี ารทํางานซึง่ อาจเป็นทักษะเฉพาะ
ของแต่ละคนทีแ่ ตกต่างกัน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
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“ทักษะการทํางานของคนเราสามารถสร้างได้ ถ้า หัวหน้างาน เปิดโอกาสให้
พนักงานได้ลงมือทํา เรียนรูจ้ ากสิง่ ทีเ่ ขาทําในงานประจํา” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“การเปิดโอกาสให้พนักงานพูดคุยเกีย่ วกับการทํางาน เป็นการสร้างการเรียนรู้
ของพนักงาน เค้าจะได้แชร์ประสบการณ์ในการทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ง)
การพัฒนาคุณลักษณะ เป็ น การเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะของพนักงานทีจ่ าํ เป็ นต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน ซึง่ การเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะทีจ่ าํ เป็นต่อการทํางานนี้
ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงความคิด ทัศนคติ การสร้างแรงจูงใจ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและให้งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายประสบความสําเร็จ ซึง่ คุณลักษณะบางประการ
ทีไ่ ม่
เหมาะสมกับหน้าทีม่ กั จะก่อให้เกิดปญั หาใ นการ ทํางาน และทําให้งานไม่ประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย อาทิเช่น พนักงานบางคนมีทศั นคติต่อการทํางานทีใ่ ห้คาํ แนะแนะนําระหว่างกันของ
พนักงานเป็ นการก้าวก่ายงานซึง่ กันและกัน แต่แท้จริงแล้ว หัวหน้างานต้องมีบทบาทสําคัญยิง่ ในการ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติดงั กล่าว โดยการกล่อมเกลาระบบความคิดรวมถึงการหล่อหลอมพฤติกรรม ให้
พนักงานเปลีย่ นแปลงทัศนคติดงั กล่าว อันจะนําไปสูป่ ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนงาน ตาม
คําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การชีแ้ นะไม่ใช่แค่การชีแ้ นวทางการทํางาน น่าจะมีความเกีย่ วข้องถึงการ
สังเกตบุคลิกลักษณะ และเสนอแนะ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงให้มบี คุ ลิกลักษณะที ่
เหมาะสมกับงาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
“คนเราแตกต่างกันตามพืน้ ฐานทีม่ าจากหลากหลาย ความคิดและทัศนคติ
ต่างกัน สิง่ เหล่านี้เปลีย่ นแปลงได้ถา้ มี หัวหน้างาน ทีด่ แี ละเข้าใจบุคลิกภาพที ่
แตกต่างของแต่ละคน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ การชีแ้ นะการจัดการ หมายถึง
การแสดงออกโดยการกระทํา ของหัวหน้างานเพือ่ มุง่ เน้นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางาน และ
ผลการปฏิบตั งิ าน ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การพัฒนาความรู้ ที่จาํ เป็นต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การพัฒนา
ทักษะ ให้พนักงานเกิดความสามารถ ความชํานาญงาน และ การ เปลีย่ นแปลงคุณลักษณะของ
พนักงานทีจ่ าํ เป็ นต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน
1.2) ลักษณะการชี้แนะการจัดการ
การศึกษาลักษณะการชีแ้ นะเพือ่ การจัดการในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ให้แนวคิด ของ Noer;
Leupold; & Valle (2007) ซึง่ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. การประเมิน 2. การกระตุน้ 3. การ
สนับสนุน และผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าการชีแ้ นะการจัดการในบริบท
ของหน่วยงานทีใ่ ช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ยังคงมี
องค์ประกอบทัง้ สามด้าน แต่มคี วามแตกต่างของรายละเอียดของแต่ละด้านดังมีรายละเอียดดังนี้
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1.2.1) ด้านการประเมิน การประเมินตามแนวคิดของโนเออร์และคณะ
ประกอบไปด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความแตกต่าง การตัง้ เป้าหมาย และการให้ขอ้ มูล
ป้อนกลับ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การประเมินของ หัวหน้างานภายใต้หน่วยงานทีใ่ ช้เกณฑ์
คุณภาพการศึ กษาฯ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล และการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คุณลักษณะและพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ส่วน ผลการสัมภาษณ์พบว่าด้านการวิเคราะ ห์
ความแตกต่างและการตัง้ เป้าหมาย เป็ นขอบเขตทีน่ อกเหนือจากบทบาทหน้าทีข่ องหัวหน้างาน ทัง้ นี้
เพราะการวิเคราะห์ความแตกต่าง เป็ น การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างปจั จุบนั ทีเ่ ป็นจริง
และความปรารถนาในอนาคตเพือ่ การพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ าร ส่วนการตัง้ เป้าหมายเป็น ให้
ความช่วยเหลือพนักงานทีร่ บั การชีแ้ นะ เพือ่ พัฒนาแผนองค์การให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้
การวิเคราะห์ความแตกต่างและการตัง้ เป้าหมาย จึงเป็นขอบเขตหน้าที่ ปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารระดับ
หน่วยงาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การประเมินของ หัวหน้างาน น่าจะเกีย่ วข้องกับการประเมินลูกน้อง ด้านการ
ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการทํางาน ทีเ่ อื้อต่อการทํางาน หรือ
ขัดขวางการทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
“การประเมิน เป็ นการวิเคราะห์พฤติกรรมการทํางาน โดยอาศัยการรวบรวม
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานของลูกน้อง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
การประเมินพฤติกรรมการทํางานจะได้ผลดี หัวหน้างานต้องบอกสิง่ ทีต่ วั เองคิด
วิเคราะห์ เพือ่ ให้พนักงานได้รบั รู้ เพือ่ การปรับปรุงเปลีย่ นแปลง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ง)
“การวิเคราะห์ความแตกต่างในการทํางานเพือ่ นําไปสูก่ ารตัง้ เป้าหมายในการ
ทํางาน น่ าจะเป็ นแนวทางการทํางานระดับคณะ เพราะแนวทางการทํางานต้อง
มีเป้าหมายเดียวกัน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ฉ)
และจากการสัมภาษณ์พบว่าการรวบรวมข้อมูลและการให้ขอ้ มูลป้อนกลับแก่พนักงานเป็นเรือ่ ง
เดียวกัน ซึง่ รายละเอียดของความหมายการประเมินมีดงั นี้
การรวบรวมข้อมูลเพือ่ การประเมิน หมายถึง การพิจารณาการทํางาน ของ
พนักงานโดยการสังเกต เพือ่ ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการทํางาน ทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การประเมินน่ าจะเกีย่ วข้องกับการสังเกตพฤติกรรมการทํา งาน ไม่น่าจะใช่
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพราะการประเมินผลการปฏิบตั งิ านมี
หลักเกณฑ์ชดั เจนทีถ่ ูกกําหนดโดยคณะ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“หัวหน้างาน ต้องคอยสังเกตวิธกี ารทํางานลูกน้อง แล้วประเมินพฤติกรรม
นัน้ ๆ ว่ามีประโยชน์และโทษอย่างไร
เพือ่ จะได้นํามาปรับปรุงพัฒนา
เปลีย่ นแปลงให้ดขี น้ ึ ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ง)
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การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ หมายถึง การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
ทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินพนักงาน เพือ่ ให้พนักงานสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน
ปรับปรุงแนวทางการทํางานให้ดยี ง่ิ ขึน้ เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อการทํางานและ ผลลัพธ์การปฏิบตั งิ าน
โดย หัวหน้างาน ต้องเข้าใจความแตกต่าง ของบุคลิกลักษณะของ พนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม
และใช้การสือ่ สารแบบสองทาง เพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพือ่
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ขอ้ มูลป้อนกลับนัน้ ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“ถ้าหากหัวหน้างานประเมินพฤติกรรมของลูกน้องแล้ว หน้าทีท่ ตี ่ อ้ งทําต่อก็คอื
การคืนข้อมูลนัน้ ให้แก่พนักงาน คืนเพือ่ ให้เค้าได้รบั รู้ เพือ่ จะได้เปลีย่ นแปลงให้ด ี
ขึน้ บางพฤติกรรมน่ ายกย่อง หัวหน้างานก็ตอ้ งกล่าวชืน่ ชม เพือ่ ให้เขามีพลังใน
การทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
“การบอกกล่าวอะไรก็ตามทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางาน สิง่ ทีต่ อ้ งคํานึงก็คอื เปิด
โอกาสให้พนักงานได้ตอบโต้ แสดงความคิดเห็น หัวหน้างานไม่ได้ถูกต้องเสมอ
ไป สิง่ ทีค่ ดิ อาจจะไม่ใช่ สิง่ ทีใ่ ช่อาจจะได้คดิ ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ง)
“การให้ผลสะท้อนเกีย่ วกับการทํางาน เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ให้เหตุผลซึง่
กันและกัน การหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสม” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ช)
ดังนัน้ สามารุสรุปได้วา่ การประเมิน หมายถึง การพิจารณาการทํางานของ
หัวหน้างานต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะและพฤติกรรม ทีค่ าดว่าเป็ น
ประโยชน์และอุปสรรคต่อการทํางานของพนักงานและส่วนงาน รวมทัง้ การชีแ้ จงแลกเปลีย่ นแนว
ทางการประเมินดังกล่าวแก่พนักงานเพือ่ การปรับปรุงแนวทางการทํางานให้การทํางานและผลลัพธ์
การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
1.2.2 ด้านการกระตุ้น การกระตุน้ ตามแนวคิดของโนเออร์และคณะ
ประกอบไปด้วย การเผชิญหน้า การมุง่ เป้า การสร้างกรอบ การให้อาํ นาจ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่า การกระตุน้ ของ หัวหน้างาน ภายใต้หน่วยงานทีใ่ ช้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ ประกอบด้วย
การเผชิญหน้า การมุง่ เป้า และการให้อาํ นาจ แต่ ผลสัมภาษณ์ ดา้ นการสร้างกรอบ พบว่า ไม่มคี วาม
เกีย่ วข้องกับพนักงาน สายสนับสนุ นวิชาการ วิชาการ ทัง้ นี้เพราะ การสร้างกรอบตามแนวคิดของโน
เออร์ เป็นการสร้างเสริมสร้างแนวทางเลือกทางเลือก การพิสจู น์สมมติฐานและการอนุมาน ซึง่ โดย
ภาระงานของพนักงาน สายสนับสนุ นวิชาการ มักจะเป็นงานประจําทีถ่ กู กําหนดขอบเขตหน้าทีจ่ าก
หน่วยงานคณะวิชา ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็นว่าการสร้างกรอบมีความสําคัญต่อพนักงาน
สาย
สนับสนุนวิชาการ ในระดับ หัวหน้างาน ซึง่ ไม่มคี วามจําเป็นสําหรับพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ
วิชาการทัวไป
่ ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
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“งานส่วนใหญ่ของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ วิชาการ เป็นงานรูทนี
กําหนดโดยบทบาทและขอบเขตหน้าทีท่ ชี ่ ดั เจนว่าจะต้องทําอะไร การเลือก
แนวทาง การเลือกทางเลือกทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน จึงถูกกําหนดโดยคณะ และ
การตัดสินใจในบางเรือ่ งจึงเป็นหน้าทีข่ องหัวหน้างาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
ดังนัน้ ด้านการกระตุน้ ประกอบด้วยการหาทางออกร่วมกัน การหล่อหลอม
พฤติกรรม และการมอบอํานาจ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.2.2.1 การหาทางออกร่วมกัน การหาทางออกร่วมกันของ
หัวหน้างาน ด้วยการพูดคุยการเผชิญหน้า เพื่อกําหนดแนวทางร่วมกัน ในการแก้ปญั หาความขัดแย้ง
ในงานของพนักงาน การหาทางออกร่วมกันยังเป็นเครือ่ งมือเพื่อใช้ในการเผชิญหน้าสําหรับการสือ่ สาร
ระหว่างหัวหน้างาน และพนักงาน เพือ่ หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปญั หาของงาน หาก หัวหน้า
งานขาดการใช้แนวทาง การหาทางออกร่วมกัน ปญั หาต่างๆ ในส่วนงานอาจจะถูกปล่อยสะสม เกิด
ความขัดแย้ง และส่งผลกระทบทางลบต่อ งานและบุคลากรในส่วนงาน อันจะนําไปสู่ การทํางานทีไ่ ร้
ผลสัมฤทธิ ์ของงาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การหาทางออกร่วมกันเป็ นการเผชิญหน้า การเปิดโอกาส หาแนวทางการ
ทํางานทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
“ปญั หาของหน่ วยงานส่วนหนึง่ มาจาก หัวหน้างาน ไม่เปิดโอกาสการ
วางแผน แก้ไขปญั หาร่วมกัน ผลทีต่ ามมาจึงเกิดการต่อต้าน ไม่ให้ความ
ร่วมมือ ในทีส่ ดุ ถ้าเป็ นส่วนงานทีพ่ นักงานเยอะๆ จึงเกิดการแบ่งพรรคพวก
เกิดความขัดแย้งกันเอง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ง)
1.2.2.2 การหล่อหลอมพฤติ กรรม เป็ นการส่งเสริมและสนับสนุน
ของหัวหน้างาน ต่อพนักงาน เพื่อ ควบคุมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางและ
เป้าหมายของคณะ และสอดคล้องกับเขตเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน
ซึง่
หัวหน้างานแต่ละคนต่างมีพนักงานในส่วนงานทีม่ บี คุ ลิกลักษณะแตกต่างกันออกไป และด้วยความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลจึงมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน หากพนักงานมีพฤติกรรมในทางบวกก็ส่งผล
ต่อความสําเร็จของงาน แต่ถา้ มีพ ฤติกรรมในทางลบ อาทิเช่น การขาดงานและการมาทํางานสายที่
ไม่มเี หตุผลอันควร การต่อต้านและขัดแย้ง ต่อกฏและกติกา การฝา่ ฝืนกฏระเบียบและบรรทัดฐาน
ขององค์การ เป็ นต้น พฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน หัวหน้างาน
ในฐานะผูน้ ําและผูบ้ งั คับบัญชา จําเป็ น ต้องมีการแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าว โดยใช้การ
เสริมแรงทัง้ ทางบวกและทางลบ เพือ่ พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ และลดพฤติกรรมทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อ
การทํางาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
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“ความใกล้ชดิ การทํางานระหว่าง หัวหน้างาน กับพนักงาน หัวหน้างาน
สามารถสังเกตพฤติกรรม รวมทัง้ ควบคุมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ให้ม ี
ความเหมาะสมกับงาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
“การเป็ นคนช่างสังเกตจําเป็ นยิง่ ต่อการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
พฤติกรรม พนักงานแต่ละคนจะมี บุคลิกลักษณะแตกต่างกัน และความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลจึงมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน วิธกี ารพัฒนาจึงต้อง
แตกต่างกัน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ)
“แก้ไขพฤติกรรมการทํางานของลูกน้อง หัวหน้างานต้องใช้การเสริมแรงทัง้
ทางบวกและทางลบ ให้ทงั ้ คุณและโทษเพือ่ เป็ นเงือ่ นไขให้เค้า ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ฉ)
1.2.2.3 การมอบอํานาจ เป็นการให้อสิ ระในการตัดสินใจที่
เกีย่ วข้องกับงานประจํา ซึง่ อาจต้องใช้การตัดสินใจเฉพาะหน้า ทัง้ นี้เพราะงานของพนักงานส่วนใหญ่
เน้นการประสานงานและงานบริการ เพือ่ ให้ผเู้ รียน อาจารย์ หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เกิดความพอใจ
มากทีส่ ดุ ซึง่ การประสานงานและ การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หัวหน้างาน ควรมอบอํานาจแก่พนักงาน
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เคารพในการตัดสินใจ ไม่กา้ วก่ายงาน แต่การมอบอํานาจ
ของหัวหน้างาน นัน้ จะต้องเป็ นการ มอบอํานาจ ของขอบเขต บทบาทและหน้าทีข่ องงานพนักงาน
ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“งานของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นงานบริการ
ประสานงานกับอาจารย์ นิสติ นักศึกษา บางครัง้ จําเป็นต้องตัดสินใจเฉพาะ
หน้า เรือ่ งบางเรือ่ งควรให้เขาตัดสินใจเองได้ ไม่ตอ้ งรอ มัวแต่รอจะเสียเวลา ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“การมอบอํานาจไม่ใช่การให้อาํ นาจในทุกๆเรือ่ ง แต่อาํ นาจทีเ่ ขาควรมีคอื
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเค้าเอง การให้อาํ นาจแบบนี้เป็นการให้เกรียติ
และเคารพในหน้าทีข่ องกันและกัน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ)
ดังนัน้ สามารถสรุปได้วา่ การกระตุน้ หมายถึง การทําให้พนักงานกล้า
เผชิญหน้ากับปญั หาและอุปสรรค รวมถึงสามารถพัฒนางานและปฏิบตั งิ านด้วยพลังและความมันใจ
่
ด้วยการหาทางออกร่วมกัน ด้วยการพูดคุยการเผชิญหน้า เพื่อ กําหนดแนวทางร่วมกัน ในการ
แก้ปญั หาความขัดแย้งในงาน ของพนักงาน การหล่อหลอมพฤติกรรม ด้วยการเสริมและสนับสนุน
พนักงาน เพื่อควบคุมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับเขตเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละคน รวมถึงการมอบอํานาจในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับงานประจํา
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1.2.3 ด้านการสนับสนุน การสนับสนุนตามแนวคิดของโนเออร์และคณะ
ประกอบไปด้วย การเอาใจใส่ การสอบถาม การสะท้อนคิด การพิสจู น์ความจริง และการเปิดโอกาส
ในการสือ่ สาร จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การสนับสนุนของ หัวหน้างาน ภายใต้หน่วยงานทีใ่ ช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ ประกอบด้วย การเอาใจใส่ การสอบถาม การสะท้อนคิด การพิสจู น์ความ
จริง และการเปิดโอกาสในการสือ่ สาร ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตัดประเด็นการพิสจู น์ความจริ งซึง่ เป็ น การ
สือ่ สารโดยผูช้ แ้ี นะมีความเชือ่ ว่าพนักงานทีถ่ กู ชีแ้ นะสามารถเปลีย่ นแปลงความสามารถในการเรียนรู้
การเปลีย่ นแปลง หรือการพัฒนา และประเด็นการเปิดโอกาสในการสือ่ สาร ซึง่ เป็นการจัดกา รการ
สือ่ สาร โดยให้พนักงานมีโอกาส สะท้อนกลับและการแสดงออกของความรูส้ กึ ของ พนักงาน โดย
ประเด็นทัง้ สองมีความเกีย่ วข้องกับตัวแปรความสามารถในการสือ่ สาร หากผูว้ จิ ยั กําหนดทัง้ สอง
ประเด็นเป็ นความหมายหนึ่งด้านการสนับสนุน จะทําให้เกิดความซับซ้อนของตัวแปรงานวิจยั ดังนัน้
ด้านการการสนับสนุ นงานวิจยั นี้ประกอบด้วย การเอาใจใส่ การสอบถาม และการสะท้อ นคิด ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้
1.2.3.1 การเอาใจใส่ เป็ นวิธปี ฏิบตั ขิ องหัวหน้างานการทําให้พนักงาน
มีพลังในการทํางาน มี ความรูส้ กึ ทีด่ ี ในการปฏิบตั งิ านต่อไปในบริบทต่างๆ การแสดงกิรยิ า อาการ
ท่าทาง เพือ่ สือ่ สารให้พนักงาน เห็นคุณค่าของตัวเอง มีกาํ ลังใจในการทํางาน
และส่ง ผลต่อการ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ขี น้ึ อาทิเช่น การกล่าวคําชมเชยพนักงานเมือ่ ปฏิบตั งิ านมีคณ
ุ ภาพ การกล่าวตักเตือน
เมือ่ พนักงานทําผิด กฎระเบียบ การทักทายและการถามถึงสารทุกข์สขุ ดิบเพือ่ แสดงความห่วงใย
เป็นต้น ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การเอาใจใส่ เป็ นการใส่ใจพนักงานด้วยการสือ่ สาร สือ่ เพือ่ ให้ เค้าเห็นคุณค่า
ในตัวเอง ทําให้เค้ามีพลังในการทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“การทักทาย ไต่ถามแสดงความห่วงใย ก็ถอื เป็นการเอาใจใส่ ทําให้เค้า เห็น
คุณค่าของตัวเอง มีกาํ ลังใจในการทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
“การตักเตือน เมือ่ พนักงานทําผิด ก็ถอื เป็ นการเอาใจใส่ ใส่ใจเพือ่ ให้เค้า
เปลีย่ นแปลงตักเตือนเพือ่ เป็ นบทเรียนในการทํางาน ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ช)
1.2.3.2 การสอบถาม การสอบถามของ หัวหน้างาน ทีส่ ง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการทํางานและผลลัพธ์ของงาน มีนยั ยะเกีย่ วกับการสอบถามและ การติดตามงานทีไ่ ด้
มอบหมายแก่พนักงาน เพือ่ เป็ นการแก้ไขปญั หาและอุปสรรคในการทํางาน ซึง่ การสอบถามงานนัน้
เป็นการเสริมแรงแก่พนักงานอย่างหนึ่งเพือ่ ทําให้การทํางานของพนักงาน ให้งานสําเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
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“การทํางานของพนักงาน หัวหน้างาน จําเป็นต้องมีการสอบถาม ติดตามงาน
เพือ่ จะได้รใู้ นสิง่ ทีเ่ ค้าทําว่ามีปญั หาและอุปสรรคอย่างไร เมือ่ มีปญั หาและ
อุปสรรคหัวหน้างานก็จะสามารถช่วยเหลือได้ ดีกว่าปล่อยให้เค้าทํางานเองจน
เสร็จอาจทําผิดทัง้ กระบวนการ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“การสอบถาม ยังเป็ น การเสริมแรงทัง้ ทางบวกทางลบ แต่จะถามบ่อยก็อาจจะ
ถูกมองว่าจูจ้ ้ ี ไม่ถามเลยบางคนก็จะคิดว่า หัวหน้างาน ไม่สนใจ พนักงานบาง
คนกล้าถาม บางคนไม่กล้าถาม” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
1.2.3.3 การสะท้อนคิ ด เป็นการกระทําและวิธปี ฏิบ ั ติของหัวหน้า
งานต่อพนักงานในการสะท้อนการทํางาน เพือ่ กระตุน้ และจุดประกาย ความคิด ต่อยอดความคิด จุด
ประเด็นความคิด เพือ่ ให้พนักงานทบทวน ไตร่ตรอง ทําให้พนักงานเกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
นําไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงคุณลักษณะ ปรับปรุงงาน และการแก้ปญั หาการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิง่ หนึ่งทีท่ าํ ให้การสะท้อนคิดได้ผลทีด่ นี นั ้ หัวหน้างาน ต้องไม่ แสดงบทบาท เป็ นผูช้ น้ี ําความคิด
เพือ่ ให้พนักงานเห็นพ้องตาม แต่สงิ่ ที่หวั หน้างานพึงปฏิบตั กิ ล่าวคือ ต้องสามารถการสร้างแรงจูงใจ
ต้องเป็นผูฟ้ งั ทีด่ แี ละเป็ นกันเองกับพนักงาน เป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการควบคุ มอารมณ์ เป็ นผูท้ ม่ี ี
ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือ่ ให้การสะท้อนคิดนัน้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การทํางานได้ ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“หัวหน้างานต้องแสดงบทบาทเป็นผู้ กระตุน้ ให้ลกู น้องคิด ชวนให้คดิ ทําไม
เป็ นแบบนัน้ ทําไมเป็ นแบบนี้ สิง่ ทีเ่ ค้าคิดจะสร้างความเป็ นเหตุเป็ นผล ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“การสะท้อนคิด คือการกระตุน้ การจุดประกาย แต่ไม่ใช่การชีน้ ําความคิด
หัวหน้างาน บางคนถามคําถามแต่มธี งคําตอบเรียบร้อย หรือถามแต่ช้ ี
เฉพาะเจาะจงประเด็นทีจ่ ะตอบ โดยตัง้ คําตอบไว้เอง สรุปแล้วมันกลายเป็ น
คําถามและคําตอบของหัวหน้างาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ง)
ดังนัน้ สามารถสรุปได้วา่ การสนับสนุน หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจ
การเอาใจใส่ ความเข้าใจในตัวพนักงาน โดยการเอาใจใส่พนักงานทัง้ ในเรือ่ งงานและสภาพจิตใจ
การสอบถามติดตามความก้าวหน้าของงาน การสะท้อนคิดเพือ่ กระตุน้ ต่อยอด จุดประกายแนวคิด
แนวทางการทํางาน
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้วา่ ลักษณะการชีแ้ นะการจัดการ ประกอบด้วย การ
ประเมิน ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะและพฤติ กรรมของพนักงาน เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมการทํางาน
การกระตุน้ ประกอบด้วย การทําให้พนักงานกล้าเผชิญหน้ากับปญั หาและอุปสรรค ด้วยการ หาทาง
ออกร่วมกัน การหล่อหลอมพฤติกรรม การมอบอํานาจในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับงานประจํา และ

97
การสนับสนุ น ประกอบด้วย การเอาใจใส่ในตัวพนักงาน การสอบถามติดตามความก้าวหน้าของงาน
การสะท้อนคิดเพือ่ กระตุน้ ต่อยอด จุดประกายแนวคิดแนวทางการทํางาน ซึง่ สามารถสรุปได้ตาม
ตารางดังนี้
ตาราง 11 ผลสรุปลักษณะของการชีแ้ นะการจัดการ

ด้านการประเมิ น
- การรวบรวมข้อมูล
- การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ

การชี้แนะการจัดการ
ด้านการกระตุ้น
- การหาทางออกร่วมกัน
- การหล่อหลอมพฤติกรรม
- การมอบอํานาจ

ด้านการสนับสนุน
- การเอาใจใส่
- การสอบถาม
- การสะท้อนคิด

จากตาราง 11 แสดงลักษณะของก ารชีแ้ นะการจัดการ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้าน
การประเมิน เกีย่ วข้องกับการรวบรวมข้อมูลและการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ การกระตุน้ เกีย่ วข้องกับ
การหาทางออกร่วมกัน การหล่อหลอมพฤติกรรม การมองอํานาจ และด้านการสนับสนุน เกีย่ วข้อง
กับการเอาใจใส่ การสอบถาม การสะท้อนคิด
ตอนที่ 2 พฤติ กรรมการทํางาน
2.1 ความหมายของพฤติ กรรมการทํางาน
ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ ค้นพบความหมายของพฤติกรรมการทํางานภายใต้หน่วยงานทีใ่ ช้
แนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการทํางาน เมือ่ พิจารณาตามการรับรูข้ องผู้ ให้
ข้อมูลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เป็นการแสดงออกในการทํางานของพนักงาน
สายสนับสนุ นวิชาการ ด้วยการเอาใจใส่งานและ มีสติจดจ่อ กับงาน โดยจิตใจทีจ่ ดจ่อกับงานล้วนเกิด
ผลดีต่องานทีท่ าํ ซึง่ การเอาใจใส่และการจดจ่อในการทํางานนัน้ ถือเป็นธรรมะทีแ่ สดงถึงสติ ว่ าด้วย
อิทธิบาท 4 ในด้านจิตตะ ซึ่งเป็ นเครือ่ งมือทางแ ห่งความสําเร็จ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับความเอาใจใส่
ความฝกั ใฝ่ ความสนใจ เพราะหากพนักงานเอาใจใส่งานและจดจ่อกับงานทีท่ าํ อย่างมีสติ นันหมายถึ
่
ง
พนักงานทํางานอย่างมีความรอบคอบและเกิดความรับผิดชอบทีจ่ ะตามมา นอกจากนัน้ จิตตะนับมี
ความสําคัญยิง่ ต่อการทํางาน เพื่อไม่ให้พนักงานเกิดความวอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ของการ
ทํางานตามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตนเองและเป้าหมายขององค์การตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้
ข้อมูลกล่าวว่า
“การทํางานต้องมีอทิ ธิบาทสี ่ ในเรือ่ งของจิตตะ เพราะจิตตะจะเป็นเสมือนรัว้
ของเส้นทางทีไ่ ม่ให้ไขว้เขวออกนอกการทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
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นอกจากนัน้ การทํางานของพนักงานต้องมี ความมุง่ มันและกระตื
่
อรือร้นต่อความสําเร็จของ
งานควบคูก่ บั การเอาใจใส่ในงาน โดยความมุง่ มันและกระตื
่
อรือร้นเป็น คุณลักษณะทีแ่ สดงออกถึง
ความตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทําหน้าทีก่ ารงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพือ่ ให้งานสําเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยพนักงานทีม่ คี วามมุง่ มันในการทํ
่
างาน จะแสดงออกถึงความตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุม่ เทกําลังกาย กําลังใจ รวมถึงมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ให้สาํ เร็จลุลว่ งตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดด้วยความรับผิดชอบ
และมี
ความภาคภูมใิ จในผลงาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“ความสําเร็จในหน้าทีก่ ารงาน หรือความสําเร็จของหน่วยงาน พนักงานต้องมี
ความกระตือรือร้นและทําด้วยความเต็มใจ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“งานจะสําเร็จ องค์กรจะบรรลุเป้าหมายพนักงานต้องเอาใจใส่และทุม่ เทกับงาน ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ)
ดังนัน้ จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้วา่ พฤติกรรมการทํางาน หมายถึง การแสดงออก
ของพนักงานในการทํางาน ภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงาน ด้วยการเอาใจใส่งานด้วย
ความเพียรพยายามอย่างรอบคอบ มีความมุง่ มันในการทํ
่
างาน ด้วยการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ
กําลังสติปญั ญา โดยไม่มกี ารย่อท้อต่อปญั หาและอุปสรรค มีความกระตือรือร้น ด้วยการตัง้ เป้าหมาย
ในการทํางานทีท่ า้ ทายความสามารถ อย่างขมีขมันและตื่นตัวตลอดเวลา
2.2 ลักษณะของพฤติ กรรมการทํางาน
การศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยกรอบ
แนวทางในการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการทํางานจากอภิธานศัพท์ ของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ
ซึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถกําหนดคําสําคัญของลักษณะพฤติกรรมการทํางานออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
ร่วมมือในการทํางาน 2) ความยืดหยุน่ และการปรับตัวในการทํางาน 3) การเรียนรูใ้ นกา รทํางาน
4) การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และ 5) การให้อาํ นาจในการตัดสินใจ แต่เมือ่ พิจารณาตาม
ความคิดเห็นของผู้ ให้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้สะท้อนถึงลักษณะของพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ลักษณะพฤติกรรมการทํางาน ประกอบด้วย ความร่วมมือในการทํางาน ความยืดหยุน่ และการปรับตัว
ในการทํางาน และ การเรียนรูใ้ นการทํางานส่วนอีก 2 ลักษณะ คือ การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
และการให้อาํ นาจในการตัดสินใจ ไม่ถอื เป็นลักษณะพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการวิชาการในส่วนงานของหน่ วยงาน ทัง้ นี้เพราะการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ ซึง่ หมายถึง
การวัดผลการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผลโดยการใช้ขอ้ มูลเปรียบเทียบ และการกําหนดความ
รับผิดชอบด้วยตนเอง เพราะงานส่วนใหญ่ของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ วิชาการได้กาํ หนดมา
จากหน่วยงาน ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานประจํา ส่วนการให้อาํ นาจในการตั ดสินใจ ถือเป็นพฤติกรรมของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ ใน
ฐานะพนักงานในระดับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
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“การกระจายอํานาจและการให้อาํ นาจ เป็นบทบาทและหน้าทีข่ อง
ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ ใช้บริหารจัดการ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
“พนักงานเองต้องทํางานงานตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ หรือ
อํานาจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ช)
ดังนัน้ ลักษณะของพฤติกรรมการทํางาน ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือ
การปรับตัว และ การเรียนรู้ ซึง่ แต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ความร่วมมือ ความร่วมมือคือพลังแห่งความสําเร็จของการทํางาน เพราะ
ความร่วมมือในการทํางาน เป็ นการช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจเพือ่ ให้งานนัน้ ๆ
สําเร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดี องค์กรในการทํางานนัน้ ถือเป็นสังคมขนาดย่อม เป็นการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ทีม่ าจาก
หลากหลายทีพ่ น้ื ฐานแตกต่างกัน การทํางานจะให้เกิดความสําเร็จจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
เพือ่ ประโยชน์แก่องค์การเพราะความสําเร็จขององค์การมีพน้ื ฐานมาจากความร่วมมือของสม าชิก
นันเอง
่
ซึง่ ความร่วมมือในการทํางานเพือ่ ก่อให้เกิดความสําเร็จของงานและเป้าหมายของ เกณฑ์
คุณภาพการศึกษานัน้ เป็ นการกระทําของพนักงานอย่างเต็มใจ การช่วยเหลือเกือ้ กูลข้อมูลข่าวสาร ที่
เป็นประโยชน์ซง่ึ กันและกัน เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายของผลการปฏิบตั งิ านและองค์การตามคําสัมภาษณ์ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“สังคมในงานมีความหลากหลายตามพืน้ ฐานของแต่ละคน ความร่วมมือ ความ
เป็ นอันหนึง่ อันเดียว จึงสําคัญในการช่วยเหลือกันในการทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“ความร่วมมือคือพลังร่วมของพนักงาน เพือ่ ให้เกิดความสําเร็จของงานและ
เป้าหมายของคณะ ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ฉ)
ความร่วมมือในการทํางานทีพ่ บมี 3 ด้าน คือ 1) การทํางานร่วมกันภายในคณะ คือ
การทํางานร่วมกับเพือ่ นร่วมงานในส่วนงานและระหว่างส่วนงาน การทํางานร่วมกับอาจารย์และ
นักวิจยั ของคณะหรือหน่ วยงานทีเ่ ทียบเท่า 2) การทํางานร่วมกันระหว่างคณะหรือหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย คือ การทํางานทีเ่ กีย่ วข้องและประสานงานกับคณะหรือหน่วยงาน อื่นๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใน
มหาวิทยาลัย 3) การทํางานร่วมกับภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทีอ่ ยูภ่ ายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ เป้าหม ายของความร่วมมือในการทํางานทัง้ 3 ด้าน
ดังกล่าวนัน้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในหน้าทีท่ ต่ี นเองได้รบั ผิดชอบ บรรลุ
เป้าหมายของหน่ วยงาน รวมถึงการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ ี
ส่วนเกีย่ วข้องในความร่วมมือนัน้ ๆ อาทิเช่น หน่วยงานภายนอก นิสติ นักศึกษา ผูม้ ารับบริการ
เป็นต้น
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ความร่วมมือในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการทีค่ น้ พบงานวิจยั ครัง้ นี้
พบว่าความร่วมมือในการทํางานนัน้ พนักงานจะต้องมีการแบ่งปนั (Sharing) ข่าวสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงาน แนวทางการทํางาน วิธกี ารทํางานการเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้การทํางานมีการประสาน
และสอดคล้องของส่วนงาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การให้คอื การแบ่งปนั พนักงานจะต้องมีการให้แนวทางและวิธกี ารทํางานแก่
กันและกัน ไม่หวงวิชาความรูซ้ งึ ่ กันและกัน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
“การแบ่งปนั การทํางานแก่กนั ทําให้เกิดการพัฒนาความคิดและวิธกี าร
ทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
“การแบ่งปนั เป็ นการเกื้อกูล ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้เกิดความสําเร็จ
ของการทํางานของหน่ วยงาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ช)
และการให้คุณค่าของผูร้ ว่ มงาน (Valuing Others) ด้วยการการลดละความเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัว
การตระหนักและยอมรับรวมทัง้ ให้เกียรติและปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคกับผู้ ร่วมงาน การเปิดโอกาสและ
รับฟงั ความคิดเห็น โต้แย้งอย่างมีสมเหตุสมผลเพือ่ ความสําเร็จของงาน รวมถึงยอมรับความแตกต่าง
ทีม่ าจากหลายหลายวัฒนธรรมข องเพือ่ นร่วมงาน ด้วยวิธกี ารแบ่งปนั ข่าวสารข้อมูล แนวทางการ
ทํางาน และวิธกี ารทํางานการเกือ้ กูลกัน ด้วยการเห็นคุณค่าของเพือ่ นร่วมงาน ตามคําสัมภาษณ์ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“พนักงานต้องให้ความสําคัญและคุณค่าความสําเร็จภาพรวมของหน่วยงาน
เป็ นทีต่ งั ้ มากกว่าผลการปฏิบตั งิ านส่วนตน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“ความสําเร็จของงาน พนักงานต้องปฏิบตั แิ ก่กนั และกันอย่างให้เกียรติ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
“พนักงานมีความหลากหลายจากภูมหิ ลัง การทํางานเพือ่ ให้เกิดความราบรืน่
เราต้องเคารพความแตกต่างเหล่านัน้ ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ)
ดังนัน้ จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้วา่ ความร่วมมือ หมายถึง ความเต็มใจของ
พนักงานในการช่วยเหลือเกือ้ กูล การแบ่งปนั และการให้ความสําคัญกับคุณค่าของเพือ่ นร่วมงาน ทัง้
ภายในคณะและภายนอกคณะ เพือ่ ให้เกิดผลสําเร็จของส่วนงานและผลการดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศของ
คณะ
2.2.2 การปรับตัว เนื่องด้วยปจั จุบนั การแข่งขันและเปิดโอกาสเสรีทางการศึกษามี
มากขึน้ ตามลําดับ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกทีเ่ ป็ นไปในลักษณะแบบพลวัติ ทําให้
องค์การต่างมีการปรับตัว ซึง่ รวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐ สิง่ หนึ่งทีส่ าํ คัญจะทําให้การปรับตัวของ
มหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์กา้ วทันการการเปลีย่ นแปลงต่างๆ นัน้ พนักงานของมหาวิทยาลัย
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จําเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน อีกทัง้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษามีความยืดหยุน่ ในการนําไปปรับ
ใช้การบริหารจัดการของหน่ วยงานเพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ดังนัน้ พนักงานทุกระดับของหน่ วยงานจําเป็นต้องมีการปรับตัว รวมถึงพนักงาน
สายสนับสนุ น
วิชาการด้วยเช่นกัน
การปรับตัวภายใต้พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ พนักงาน
จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ อยูเ่ สมอ การปรับตัวเพือ่ พร้อม
รับการเปลีย่ นแปลง (Adapt to Change) พนักงานต้องสามารถปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง แนวทาง
วิธกี ารการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ทห่ี ลากหลาย การปรับตัวของพนักงาน
สายสนับสนุ นวิชาการจึงมัก เป็ นความพยายามหาความสมดุลของการเป ลีย่ นแปลงของนโยบายของ
หน่วยงานกับวิธกี ารทํางานให้มที ศิ ทางไปแนวทางเดียวกัน เพือ่ ให้การคงอยูก่ บั งาน การคงอยูก่ บั
เพือ่ นร่วมงาน การคงอยูก่ บั ส่วนงานและหน่วยงานอย่างมีความสุขทัง้ ทางกายและจิตตามคําสัมภาษณ์
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การเปลีย่ นแปลงมีทกุ องค์การ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
เปลีย่ นแปลงนโยบาย แนวทางการทํางานให้สอดคล้องกับบริบท พนักงาน
จําเป็ นต้องมีการปรับตัวการทํางาน ให้ม ี ความสมดุลของการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
“ความสามารถในการปรับตัวมีผลอย่างยิง่ ต่อการทํางาน ถ้าปรับตัวได้กจ็ ะมี
ความสุขและทํางานต่อไปได้ แต่ถา้ ปรับตัวไม่ได้กน็ บั เป็ นปญั หาของ
หน่ วยงาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
หากพนักงานยังคงยึดมันถื
่ อมันและยึ
่
ดติดกับแนวทางการทํางานแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับ
กับการเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จะทําให้เกิดการต่อต้านกับระบบบริหารจัดการ อาจส่งผลทําให้เกิดความเครียด
ในการทํางาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานมีความสามารถใน การปรับตัวและยอมรับการ
เปลีย่ นแปลง สิง่ เหล่านัน้ ก็จะทําให้พนักงานสามารถทํางานต่อไปได้ และส่งผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี น้ึ
ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“คนทีส่ ามารถปรับตัวได้ เป็ นคนทีม่ คี วามยืดหยุน่ ผ่อนปรน มีความสุขกับ
การทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
“พนักงานทีไ่ ม่สามารถปรับตัวให้ทนั กับสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง มักจะมีปญั หาใน
การทํางาน เกิดความเครียด ผลผลิตของงานลดลง” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ฉ)
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นอกจากนัน้ สิง่ สําคัญของการปรับตัวนใ การทํางานของพนักงาน พนักงานจําเป็นต้องมี
ความยืดหยุน่ ผ่อนปรนควบคูก่ บั การปรับตัว ทัง้ นี้เพราะความยืดหยุน่ ผ่อนปรน เป็นค วามสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุม่ คนทีห่ ลากหลายทัง้ ในด้านของเชือ่ ชาติ ศาสนา และสังคม
แต่ในขณะเดียวกันพนักงาน ยังคงมีความสามารถในการ ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื และ ปรับเปลีย่ นวิธกี ารเมือ่ สถานการณ์แวดล้อมเปลีย่ นไป
ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การทํางาน พนักงานต้องทําให้เกิดความกลมกลืนในการทํางาน ในสภาพ
ความต่างของพนักงานทีม่ าจากหลายหลาย แตกต่างศาสนา ความเชือ่ และ
สังคมทีแ่ ตกต่างกัน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ)
“ความต่างของพืน้ ฐานแต่ละคน ย่อมมีความแตกต่างทางความคิด การอยู่
ร่วมกันในสังคมต้องยอมรับความคิดเห็นของเพือ่ นร่วมงาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ฉ)
ดังนัน้ จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้วา่ การปรับตัว หมายถึง การเปลีย่ นแปลง
วิธกี าร แนวทางการทํางาน ให้มที ศิ ทางไปแนวทางเดียวกัน ของการเปลีย่ นแปลงของนโยบายของ
หน่วยงานกับวิธกี ารทํางานให้เกิดความสมดุล เพือ่ ให้สามารถคงอยูก่ บั งาน การคงอยูก่ บั เพือ่ น
ร่วมงาน การคงอยูก่ บั ส่วนงานได้อย่างมีความสุขทัง้ ทางกายและจิต
2.2.3 การเรียนรู้ การเรียนรูใ้ นการทํางานเป็นสิง่ สําคัญของพนักงาน เพื่อก่อให้เกิด
การเรียนรูเ้ พือ่ ให้มใี ห้องค์การมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ทัง้ นี้เพราะการเรียนรูใ้ นการทํางานเป็นการ
พัฒนาตัวพนักงานในการปฏิบตั งิ าน โดยการแสวงหาข้อมูลทีส่ าํ คัญและจําเป็นเกีย่ วกับงาน และจาก
การเรียนรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วกับงาน ซึง่ การเรียนรูจ้ ากการทํางาน พนักงานต้องมีความสามารถวิเคราะห์
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ นําไปพัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการทํางานให้ดขี น้ึ
เพื่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการทํางานน้อยทีส่ ดุ อันมีประโยชน์ต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและ
ประสิทธิผลของหน่วยงาน
การเรียนรูใ้ นการทํางานของพนักงาน เป็ นกระบวนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการ
ทํางาน ด้วย ด้วยการทํางานร่วมกัน ระหว่างผูร้ ว่ มงาน ด้วยการเรียนรูจ้ าการปฏิบตั งิ านของตนเอง
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของส่วนงาน ทัง้ นี้พนักงานจะได้เรียนรูแ้ นวทางและวิธกี ารทํางานด้วย
ตัวเอง รวมถึงการเรียนรูแ้ นวทางและวิธกี ารทํางานซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้ได้ประโยชน์ แก่พนักงาน
กันเองและผลลัพธ์ของส่วนงานมากทีส่ ดุ ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“การเรียนรูเ้ พือ่ การเปลีย่ นแปลงการทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
“เรียนรูแ้ นวทางและวิธกี ารทํางานเพือ่ นํามาปรับใช้ในการทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ง)
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โดยการเรียนรูใ้ นการทํางานถูกกําหนดไว้ในเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ เพือ่ ก่อให้เกิด
การเรียนรูเ้ พือ่ ให้มใี ห้องค์การมีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ทัง้ นี้เพราะการเรียนรูใ้ นการทํางานเป็นการ
พัฒนาตัวพนักงานในการปฏิบตั งิ าน โดยการแสวงหาข้อมูลทีส่ าํ คัญและจําเป็นเกีย่ วกับงาน และจาก
การเรียนรูร้ อบตัวทีเ่ กีย่ วกับงาน ซึง่ การเรียนรูจ้ ากการทํางาน พนักงานต้องมีความสามารถวิเคราะห์
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ นําไปพัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการทํางานให้ดขี น้ึ
เพื่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการทํางานน้อยทีส่ ดุ อันมีประโยชน์ต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและประสิทธิผล
ของหน่ วยงาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“ผลการปฏิบตั งิ าน ส่วนหนึง่ มาจากการเรียนรู”้ (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
“การเรียนรู้ สามารถทําได้ทงั ้ ภายในองค์กรและนอกองค์กร” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
“การเรียนรูจ้ ากการแลกเปลีย่ น เป็นการให้ความรูแ้ ละแนวทางการทํางาน
แก่กนั และกัน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ)
นอกจากนัน้ การเรียนรูใ้ นการทํางาน พนักงานมีความจําเป็นในการอาศัยทักษะทางสังคม
อาศัยหลักการพึง่ พา พนักงานต้องมีความตระหนักว่าทุกคนต้องมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน ทัง้ นี้
เพราะพนักงานคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้คนเดียว ฉะนัน้ พนักงานควรมี
การแบ่งปนั ข้อมูล การสนับสนุ นช่วยเหลือกัน ส่งเสริมซึง่ กันและกัน ซึง่ การเรียนรูร้ ว่ มกันอาจเป็น
การพูดคุยถกเถียงการแก้ปญั หาร่วมกัน นอกจากนัน้ การเรียนรูใ้ นการทํางานร่วมกันยังเป็นการ
ตรวจสอบความเข้าใจในการทํางานอีกด้วย ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
“ทักษะทางสังคมสําคัญในการทํางาน เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
“การถกเถียง การเสนอแนะเป็นการเรียนรูใ้ นการทํางาน การเรียนรูไ้ ม่ใช่แค่
การจัดการอบรม” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ)
“การเรียนรูจ้ ากเพือ่ นร่วมงานเป็นการแบ่งปนั สนับสนุน ส่งเสริม แนวทาง
และวิธกี ารทํางาน” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ช)
ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรูใ้ นการทํางาน ของพนักงาน สามารถแยกออกเป็น
1. การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และ 2. การเรียนรูจ้ าก เพือ่ นร่วมงาน ซึง่ การเรียนรูท้ งั ้ สองมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การเรียนรูด้้ วยตนเอง กล่าวคือ เป็ นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงในการทํางาน
โดยการนําปญั หา และอุปสรรค ในการทํางานมาเป็น แนวทางในการเรียนรู้ ด้วยการคิดหาวิธใี นการ
แก้ปญั หาหรือพัฒนางานซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อ งานตนเองและส่วนงาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้
ข้อมูลกล่าวว่า
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“เรียนรู้ การทํางาน จากประสบการณ์ ในการทํางานประจํา เพือ่ พัฒนาทักษะ ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ก)
“การแก้ปญั หาขณะทํางาน คือวิธกี ารเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ”ิ
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ค)
“ปญั หาและอุปสรรคเป็ นแบบทดสอบของการเรียนรูจ้ ากงานทีท่ าํ ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข)
2. การเรียนรูจ้ ากเพือ่ นร่วมงาน กล่าวคือ เป็นการเรียนรูจ้ ากพนักงานในหน่วยงาน
ได้แก่ การเรียนรูจ้ ากเพือ่ นร่วมงาน การเรียนรูจ้ ากหัวหน้างาน ด้วยวิธกี ารการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การประชุมระดมสมอง การให้ ผรู้ ว่ มงานวิจารณ์และแนะนํา การเสนอแนะและให้ขอ้ คิดเห็น เกีย่ วกับ
การปฏิบตั ิ งาน เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั เิ พือ่ ความสําเร็จของ งาน ตามคําสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้
ข้อมูลกล่าวว่า
“การเรียนรูจ้ ากการแลกเปลีย่ น วิธกี าร ทัศนคติ การปฏิบตั ทิ เี ่ กีย่ วข้องกับงาน ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ง)
“แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ด้วยวิธกี ารต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ช)
“แลกเปลีย่ นเพือ่ การพัฒนา ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง วิธกี ารปฏิบตั งิ านทีด่ ขี น้ ึ ”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ)
ดังนัน้ จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้วการเรี
า่ ยนรู้ หมายถึงการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
การทํางาน ด้วยการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านในส่วนงานโดยการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากประสบการณ์จริง
ในการทํางาน และจากการคิดหาวิธใี นการแก้ปญั หาหรือพัฒนางานซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อ งานตนเอง
และส่วนงานโดยการนําปญั หาและอุปสรรคในการทํางานมาเป็น แนวทางในการเรียนรู้ นอกจากนัน้
สามารถเรียนรูจ้ าก เพือ่ นร่วมงาน ด้วยวิธกี าร การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การประชุมระดมสมอง
เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั เิ พือ่ ความสําเร็จของงาน

ระยะที่ 2 ผลการศึกษาเชิ งปริ มาณ

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี้ประกอบด้วยบุคคลสองประเภท ได้แก่ หัวหน้างาน และ
พนักงานจากแต่ละคณะทีเ่ ข้าร่วมโครงการต่อยอด เกณฑ์คุณภาพการศึกษา โดยข้อมูลเบือ้ งต้นของ
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองประเภทประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ น ส่วน
งานป ัจจุบนั ส่วนกลุม่ ตัวอย่างเฉพาะ หัวหน้างาน จะประกอบด้วยข้อมูลเบือ้ งต้นเพิม่ เติม ได้แก่
ระยะเวลาการเป็ น หัวหน้างาน ปจั จุบนั และ จํานวนพนักงานทีเ่ ป็นผู้ ใต้บงั คับบัญชา ทัง้ นี้สามารถ
แสดงรายละเอียดของข้อมูลเบือ้ งต้นดังกล่าวได้ดงั ตาราง 12
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ตาราง 12 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ส่วน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่

เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

หัวหน้ างาน (n=77)
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
ระดับการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
ประสบการณ์การทํางานทัง้ หมด (ปี)
ประสบการณ์ตาํ แหน่ งหัวหน้างาน
จํานวนพนักงานใต้บงั คับบัญชา
พนักงาน (n=320)
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
ระดับการศึกษา
- ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
ประสบการณ์การทํางานรวม (ปี)
ประสบการณ์ทาํ งานส่วนงานปจั จุบนั (ปี)

15
62

24
52
1

81
239

4
241
74
1

19.50
80.50
42.34

6.79

18.12
8.28
8.25

8.71
5.32
4.20

30.51

7.25

12.25
7.58

5.38
6.65

31.20
67.50
1.30

25.30
74.70

1.30
75.30
23.10
0.30
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จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็น หัวหน้างาน จํานวนรวมทัง้ สิน้ 77 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 80.50 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 19.50 มีอายุโดยเฉลีย่
42.34 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญา โท คิดเป็ นร้อยละ 67.50 รองลงมาจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 31.20 หัวหน้างานเหล่านี้มพี นักงานใต้บงั คับบัญชาโดยเฉลีย่ 8.25 คน
มีระยะเวลารวมทีท่ าํ งานกับหน่ วยงานโดยเฉลีย่ 18.12 ปี และดํารงตําแหน่งหัวหน้างานเป็นระยะเวลา
โดยเฉลีย่ 8.28 ปี
สําหรับกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นพนักงานทัง้ หมดจํานวน 320 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 74.70 รองลงมาเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 25.30 มีอายุโดยเฉลีย่ 30.51 ปี ส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 75.30 รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาโท
คิดเป็นร้อยละ 23.10 พนักงานเหล่านี้มรี ะยะเวลารวมทีท่ าํ งานกับหน่วยงานโดยเฉลีย่ 12.25 ปี และ
มีระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นส่วนงานปจั จุบนั เฉลีย่ 7.58 ปี
ผลการวิ เคราะห์ แบบจําลองความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุพหุระดับของการชี้แนะการ
จัดการของหัวหน้ างานที่มอี ิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมการทํางานของพนักงาน
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (Multilevel structural
equation modeling; MSEM) ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น (Muthén. 1994) ทีไ่ ด้เสนอแนว
ทางการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์แบบสอง คือ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในกลุม่
และระหว่างกลุ่มพร้อมๆ กันโดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมภายในกลุ่ มและระหว่างกลุ่ม โดยใช้
โปรแกรมสถิติ Mplus ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ ตัวแปรในการวิจยั ครัง้ นี้สามารถจําแนกออกได้เป็น
3 กลุม่ ตามระดับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ตัวแปรระดับพนักงาน ตัวแปรระดับกลุม่ และตัวแปร
ระดับกลุม่ งานทีย่ กระดับจากตัวแปรระดับพนักงาน ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดชื่อตัวแปรและอักษรย่อทีใ่ ช้
แทนตัวแปรดังกล่าวดังนี้
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ตัวแปรระดับพนักงาน
ชื่อตัวแปรแฝง
อักษรย่อที่ใช้
พฤติกรรมการทํางาน
WB

ผลการปฏิบตั งิ าน

WP

ความพึงพอใจในงาน

SAT

ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการ
ปฏิบตั งิ านสูง
ตัวแปรระดับกลุ่ม
ชื่อตัวแปรแฝง
ความสามารถ
ในการสือ่ สาร
เจตคติต่อการชีแ้ นะ
บุคลิกภาพแบบตระหนัก
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ

ENG
ACH
HPWP

อักษรย่อที่ใช้
COM
ATT
CON

ชื่อตัวแปรสังเกต
ความร่วมมือในการทํางาน
การปรับตัวในการทํางาน
การเรียนรูใ้ นการทํางาน
ผลผลิตของงาน
ผลลัพธ์ของงาน
ความพึงพอใจภายใน
ลักษณะงาน
ความพึงพอใจภายนอก
ลักษณะงาน
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการ
ปฏิบตั งิ านสูง

อักษรย่อที่ใช้
WB1
WB2
WB3
WP1
WP2
SAT1

ชื่อตัวแปรสังเกต
ความรูเ้ ชิงกลยุทธ์
ด้านการสือ่ สาร
เจตคติต่อการชีแ้ นะ
บุคลิกภาพแบบตระหนัก
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ

อักษรย่อที่ใช้
COM1

ตัวแปรระดับกลุ่มที่ยกระดับจากคะแนนตัวแปรระดับพนักงาน
ชื่อตัวแปรแฝง
อักษรย่อที่ใช้
ชื่อตัวแปรสังเกต
การชีแ้ นะการจัดการ
MANC
การสนับสนุน
การกระตุน้
การประเมิน
วัฒนธรรมการชีแ้ นะ
COCL
วัฒนธรรมการชีแ้ นะ

SAT2
ENG1
ACH1
HPWP1

ATT1
CON1

อักษรย่อที่ใช้
SUP
CHA
EVA
COCL1
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1. ผลการวิ เคราะห์ค่าสถิ ติเชิ งบรรยายของตัวแปรสังเกต
จากผลการวิเคราะห์คา่ สถิตบิ รรยายของตัวแปรสังเกต สามารถแสดงค่าสถิตพิ น้ื ฐาน
ประกอบด้วย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับพนักงานและระดับกลุม่
ดังนี้
ตาราง 13 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับพนักงาน

ตัวแปร
ความร่วมมือ
ในการทํางาน (WB1)
การปรับตัวในการทํางาน
(WB2)
การเรียนรูใ้ นการทํางาน
(WB3)
ผลผลิตของงาน (WP1)
ผลลัพธ์ของงาน (WP2)
ความพึงพอใจภายใน
ลักษณะงาน (SAT1)
ความพึงพอใจภายนอก
ลักษณะงาน (SAT2)
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน
(ENG1)
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
(ACH1)
การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผล
การปฏิบตั งิ านสูง
(HPWP1)

ค่า
ค่า
ค่า
ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย

ส่วน
เบีย่ งเบน Skewness Kurtosis
มาตรฐาน
.69
-.914
.879

2.67

6.00

5.10

3.33

6.00

4.96

.51

-.566

.188

1.33

6.00

3.30

.47

-.230

.125

3.00
2.00
1.33

6.00
6.00
6.00

4.87
4.68
4.71

.59
.68
.80

-.504
-.703
-.737

.171
.222
.833

1.00

6.00

4.57

.99

-.778

.783

1.80

6.00

4.87

.68

-.375

.734

2.50

6.00

5.24

.60

-.875

.858

1.80

4.80

3.21

.80

-.628

.437

จากตาราง 13 พบว่าตัวแปรสังเกตระดับพนักงานมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นช่วง 3.21– 5.24 โดย
ตัวแปรสังเกตระดับพนักงานทีม่ คี ่าสูงสุด คือ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ (ACH1) ส่วนตัวแปรสังเกตระดับ
พนักงานทีม่ คี า่ ตํ่าสุด คือ การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง (HPWP1)
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ตาราง 14 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุม่

ตัวแปร
การสนับสนุ น (SUP)
การกระตุน้ (CHA)
การประเมิน (EVA)
วัฒนธรรมการชีแ้ นะ
(COCL1)
ความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ น
การสือ่ สาร (COM1)
ศักยภาพด้านการ
สือ่ สาร (COM2)
เจตคติต่อการชีแ้ นะ
(ATT1)
บุคลิกภาพแบบ
ตระหนักในหน้าที่
รับผิดชอบ (CON1)

2.42
2.94
2.90
3.55

5.42
5.44
5.38
5.59

4.28
4.28
4.37
4.60

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
.69
.55
.59
.41

3.33

5.67

4.85

.43

-.507

-.533

3.48

5.32

4.58

.42

-.538

-.373

2.60

5.75

4.40

.42

-.548

-.432

3.60

5.67

4.62

.43

-.530

-.277

ค่า
ค่า
ค่า
ตํ่าสุด สูงสุด เฉลี่ย

Skewness

Kurtosis

-.356
-.539
-.459
-.408

-.399
-.641
-.485
-.362

จากตาราง 14 พบว่าตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นช่วง 4.28 – 4.85 โดยตัวแปร
สังเกตระดับกลุม่ ทีม่ คี า่ สูงสุด คือ ความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สาร (COM1) ส่วนตัวแปรสังเกต
ระดับกลุ่มทีม่ คี ่าตํ่าสุด คือ การชีแ้ นะการจัดการด้านการสนับสนุน (SUP) และการชีแ้ นะการจัดการ
ด้านการกระตุน้ (CHA)
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ตาราง 15 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับพนักงาน
ตัวแปร
1. SAT1
2. SAT2
3. WB1
4. WB2
5. WB3
6. ENG
7. HPWP1
8. WP1
9. WP2
10. ACH1
11. SUP
12.CHA
13. EVA

ค่าเฉลี่ย
5.10
4.96
3.30
4.87
4.68
4.71
4.57
4.87
4.68
5.24
4.28
4.28
4.37

S.D.
0.69
0.51
0.47
0.59
0.68
0.80
0.98
0.68
0.68
0.60
0.69
0.55
0.59

SAT1
1.000
.362**
.313**
.365**
.116*
.460**
.345**
.379**
.440**
.383**
.167**
.172**
.186**

SAT2

WB1

WB2

WB3

ENG

HPWP1

WP1

WP2

ACH1

SUP

CHA

EVA

1.000
.344**
.241**
.016
.424**
.480**
.256**
.270**
.221**
.274**
.141*
.157**

1.000
.487**
.025
.439**
.195**
.444**
.326**
.485**
.107
.132*
.154**

1.000
.337**
.427**
.161**
.538**
.294**
.529**
.101
.114*
.158**

1.000
.065
-.028
.092
.006
.087
.038
.131*
.078

1.000
.292**
.580**
.318**
.568**
.107
.167**
.209**

1.000
.179**
.301**
.179**
.305**
.222**
.269**

1.000
.506**
.643**
.082
.133*
.171**

1.000
.358**
.157**
.211**
.216**

1.000
.059
.082
.179**

1.000
.803**
.743**

1.000
.820**

1.000

** p <0.01 *p<0.05

จากตาราง 15 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับพนักงาน มีจาํ นวนรวมทัง้ หมด 78 ค่า พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการทํางานภายใต้แนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงสุดได้แก่ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์กับพฤติกรรมการทํางานด้านการ
ปรับตัว โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .529 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01 รองลงมาได้แก่ ความยึดมันผู
่ กพันในงานกับ พฤติกรรมการทํางานด้าน ความร่วมมือใน
การทํางาน โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .439 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01
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ตาราง 16 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับกลุ่ม
ตัวแปร
1. CON1
2. COM1
3. ATT1
4. COCL1
5. SUP
6. CHA
7. EVA
8. PER1
9. PER2
10. WB1
11. WB2
12. WB3
13. SAT1
14. SAT2

ค่าเฉลี่ย
4.62
4.85
4.40
4.60
4.28
4.28
4.37
4.87
4.68
3.30
4.87
4.68
5.10
4.96

S.D.
0.43
0.43
0.42
0.41
0.69
0.55
0.59
0.68
0.68
0.47
0.59
0.68
0.69
0.51

CON1
1.000
**
.988
.976**
.970**
.679**
.699**
.639**
.202**
.233**
.118*
.136*
.073
.236**
.191**

COM1

ATT1

COCL1

SUP

CHA

EVA

PER1

PER2

WB1

WB2

WB3

SAT1

1.000
.976**
.969**
.682**
.716**
.661**
.202**
.249**
.115*
.134*
.074
.239**
.187**

1.000
.952**
.705**
.714**
.659**
.195**
.216**
.119*
.103
.029
.214**
.181**

1.000
.696**
.725**
.635**
.201**
.266**
.104
.129*
.126*
.231**
.207**

1.000
.803**
.743**
.129*
.311**
.107
.101
.038
.167**
.274**

1.000
.820**
.209**
.417**
.132*
.114*
.131*
.172**
.141*

1.000
.269**
.428**
.154**
.158**
.078
.186**
.157**

1.000
.567**
.309**
.384**
.240**
.242**
.126*

1.000
.198**
.166**
.126*
.206**
.187**

1.000
.487**
.025
.313**
.344**

1.000
.337**
.365**
.241**

1.000
.116*
.016

1.000
.362**

** p <0.01 *p<0.05

จากตาราง 20 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับกลุม่ มีจาํ นวนรวมทัง้ หมด 91 ค่า พบว่า 1) ตัวแปรเชิงสาเหตุของการชีแ้ นะ
การจัดการทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงสุดได้แก่ วัฒนธรรมการชีแ้ นะกับการชีแ้ นะการจัดการด้านการกระตุน้ โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .725 ทีร่ ะดับ
นัยสําคัญ .01 รองลงมาได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สารกับการชีแ้ นะการจัดการด้านการกระตุน้ โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .716 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01
และ 2) ตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางานภายใต้แนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงสุดได้แก่ การชีแ้ นะการจัดการด้านการ
ประเมินกับพฤติกรรมการทํางานด้านการปรับตัว โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .186 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01 และความพึงในใจภายนอกงานมีความสัมพันธ์
กับการชีแ้ นะการจัดการด้านการสนับสนุ นมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .274 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01
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1. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์ระดับพนักงาน
การวิเคราะห์แบบจําลองเริม่ จากการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับ
พนักงานจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นพนักงาน เพือ่ ตรวจสอบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม
แบบจําลองสมมติฐานทีไ่ ด้สร้างขึน้ ในภาพประกอบ7 ซึง่ การวิเคราะห์น้ใี ช้การประมาณค่า แบบ MLR
(Maximum likelihood with robust statistics) ซึง่ เป็นวิธกี ารประมาณค่าทีท่ นทานต่อการละเมิด
ข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการแจกแจงปกติ ทัง้ นี้แสดงดัชนีความกลมกลืนของผลการทดสอบดัง
ตาราง 21
ACH1
WB1
ACH

WB

WB2
WB3

ENG
HPWP

ENG1
WP1
WP

SAT

HPWP1

WP2
SAT1

SAT2

ภาพประกอบ 7 แบบจําลองสมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับของพนักงาน
ตาราง 17 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับพนักงานของพนักงาน
(แบบจําลองสมมติฐาน)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
p > .05
> .90
> .90
< .07

ค่าสถิ ติ
χ2= 240.13, df = 30, p=0.00
0.80
0.70
0.15

แปลผล
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
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จากตาราง 17 เมือ่ พิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับพนักงานทีต่ งั ้ ไว้ ปรากฏว่าแบบจําลองสมมติฐานดังกล่าวยังไม่มคี วามกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง
(Modification indices) ควบคูไ่ ปกับการพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องว่ามีความสอดค ล้อง
กับการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ โดยผูว้ จิ ยั ทําการตัดตัวแปรสังเกตพฤติกรรมการทํางานด้าน
การเรียนรู้ ทัง้ นี้เพราะขนาดของเส้นอิทธิพลของตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีค่านํ้าหนักทีน่ ้อยและไม่ม ี
นัยยะสําคัญทางสถิติ (0.07, 0.06 ตามลําดับ ) ซึง่ หมายถึงพฤติกรรมการทํางานด้านการเรี ยนรู้
ไม่ได้เป็นตัวชีว้ ดั ของพฤติกรรมการทํางานภายใต้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ร่วมกับพฤติกรรมด้าน
การปรับตัวและพฤติกรรมด้านความร่วมมือ ทัง้ นี้เพราะเมือ่ พิจารณาเหตุผลทางด้านแนวคิดเกณฑ์
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรทีเ่ ป็ นเลิศ ปี2555-2556 (สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
2555: 57-59) พบว่า การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องพนักงานนัน้ เป็นวิธกี ารปฏิบตั ขิ ององค์กรต่อพนักงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ว่าด้วยหน่วยงานจะ มีวธิ กี ารอย่างไร สําหรับ
การทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถของ องค์กร ด้วยการแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็นเลิศ และการใช้ผลการทบทวนผลการดําเนินการเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ระบวนการทํางาน
บทเรียนและวิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศข้ามหน่ วยงาน นอกจากนัน้ เมือ่ ศึกษา เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
2552 – 2553 พบว่าการเรียนรูข้ องพนักงาน เป็น การจัดการความรูข้ อง หน่วยงานเพือ่ ให้บรรลุผล
ของการรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้ องผูป้ ฏิบตั งิ าน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552:
65) ดังนัน้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การตัดตัวแปรสังเกตพฤติกรรมการทํางานด้านการเรียนรู้
และยังคงเหลือพฤติกรรมการทํางานเพียง 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการทํางานด้านการปรับตัวและ
พฤติกรรมด้านความร่วมมือ
เมือ่ ทําการ ตัดพฤติกรรมการทํางานด้านการเรียนรูแ้ ละ ปรับในแต่ละประเด็นเพือ่ ทดสอบ
ความกลมกลืนของแบบจําลองใหม่ทลี ะครัง้ จนกระทังได้
่ แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ระดับพนักงานทีม่ คี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดงั แสดงในภาพประกอบ
8 โดยในภาพ
ดังกล่าวเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
ระดับพนักงาน
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ภาพประกอบ 8 แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระดับพนักงานทีม่ คี วามกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
ตาราง 18 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับพนักงานของพนักงาน
(แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
p > .05
> .90
> .90
< .07

ค่าสถิติ
χ2= 18.61, df = 13, p = 0.14
0.99
0.98
0.04

แปลผล
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 18 ซึง่ แสดงค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
ระดับพนักงานทีผ่ า่ นการปรับแบบจําลองตามทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดแล้ว พบว่าแบบจําลองทีผ่ า่ นการ
ปรับมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการทีค่ า่ ดัชนีความกลมกลืน
ทุกค่าผ่านเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ อย่างไรก็ตามยังไม่ สามารถ แปลผลทีไ่ ด้จากแบบจําลองนี้เนื่องจากเป็ น
เพียงแบบจําลองตัง้ ต้นของการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับเท่านัน้ เพราะเมือ่ นําตัวแปรระดับกลุม่
เข้ามาวิเคราะห์พร้อมกันในแบบจําลองแล้วอาจทําให้แบบจําลองระดับพนักงานเปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิมได้
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2. ผลการวิ เคราะห์ระดับการวิ เคราะห์ของตัวแปรภายในระดับพนักงาน
เนื่องจากงานวิจยั นี้ ใช้การวิเคราะห์พหุระดับ จึงมีการยกระดับตัวแปรระดับพนักงานบาง
ตัวเพือ่ วิเคราะห์พหุระดับ ดังนัน้ จึงมีความจําเป็นวิเคราะห์ตวั แปรระดับพนักงานว่ามีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์ภายในกลุม่ หรือไม่ ซึง่ การพิจารณาตัวแปรระดับพนักงานเพือ่ นําไปสูก่ ารวิเคราะห์พหุ
ระดับ (Multilevel) จะพิจารณาจากค่า Interclass correlation coefficient ซึง่ สามารถบอกความเป็ น
ระดับชัน้ ของข้อมูลระดับพนักงาน (Dyer; Hanges; & Hall. 2005: 152) โดยข้อมูลทีม่ คี วามเป็น
ระดับชัน้ ค่า Interclass correlation coefficient ต้องมีคา่ มากกว่า 0 (Muthen. 1994: 387) และใน
การวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์คา่ Interclass correlation coefficient ตามตาราง 19 ดังมี
รายละเอียดดังนี้
ตาราง 19 ผลการทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรภายในระดับพนักงาน จากค่า ICC
ตัวแปร
พฤติกรรมการทํางาน
ความพึงพอใจในงาน

Interclass correlation coefficient (ICC)
0.286
0.275

จากตาราง 19 ผูว้ จิ ยั ทําการทดสอบค่า ICC เฉพาะตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์พหุระดับ
ได้แก่ พฤติกรรมการทํางาน และความพึงพอใจในงาน ซึง่ ตัวแปรทัง้ สองได้รบั อิทธิพลข้ามระดับจาก
การชีแ้ นะการจัดการของ หัวหน้างาน โดยผลการทดสอบพบว่า พฤติกรรมการทํางานทีคา่ เท่ากับ
0.286 และความพึงพอใจในงานมีคา่ เท่ากับ 0.275 ซึง่ ตัวแปรทัง้ สองมีค่ามากกว่า 0 และสามารถ
บ่งบอกถึงการตอบของพนักงานแต่ละคนภายในกลุม่ งานเดียวกัน มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กนั
และมีความแตกต่างไปตามแต่ละกลุ่มงาน ดัง นัน้ ค่า ICC ของตัวแปรทัง้ สองจึงเป็นการยืนยันว่า
การศึกษานี้ ตัวแปรทัง้ สองมีความเหมาะสมทีจ่ ะทําการวิเคราะห์พหุระดับ
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั นําแบบจําลองระดับพนักงานทีผ่ า่ นการปรับให้มคี วามกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มาสร้างแบบจําลองพหุระดับทีม่ คี วามแปรปรวนเกิดขึน้ ทัง้ ในระดับพนักงานและ
ระดับกลุ่ม โดยกําหนดค่าเฉลีย่ ตัวแปรระดับพนักงานทัง้ สองข้างต้นเป็นอิทธิพลแบบสุ่ม (Random
intercepts) เนื่องจากการวิเคราะห์ICC ดังกล่าวข้างต้นมีคา่ มากกว่า 0 และผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบจําลองว่า
มีความแตกต่างไปตามกลุม่ งานหรือไม่ ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของเส้นอิทธิพลทีท่ าํ
การทดสอบไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ แบบจําลองพหุระดับตัง้ ต้นของตัวแปรประดับพนักงานทีจ่ ะ
นําไปทดสอบในระดับกลุ่มมีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม แสดงว่ากลุ่มมีค่าเฉลี่
ยทีแ่ ต กต่างกัน
ดังตาราง 20
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ตาราง 20 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ของค่าเฉลีย่ ตัวแปรระดับพนักงาน
ตัวแปร
พฤติกรรมการทํางาน
ความพึงพอใจในงาน

Intercept Variance SE
0.286
0.038
0.275
0.004

Z
1.934
1.806

P-Value
0.058
0.073

3. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์พหุระดับ ของการชี้แนะการจัดการ
จากการตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัตติ ่างๆ ก่อนหน้านัน้ ข้อมูลมีความเหมาะสมเพือ่
นําไปสูก่ ารวิเคราะห์พหุระดับ ในขัน้ ตอนต่อไปผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์
พหุระดับการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ด้วย
การทดสอบแบบพหุระดับ กล่าวคือ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ระดับพนักงานและระดับกลุม่ พร้อมกัน
โดยสามารถแสดงเป็ นแบบจําลองสมมติฐานได้ดงั นี้
ระดับกลุ่ม
ATT
MANC

COM
C

CON
COCL

C

WBB

SATB

ระดับพนักงาน
ACH

HPWP

WB

ENG

SAT

WP

หมายเหตุ C แสดงถึงเส้นอิทธิพลข้ามระดับจากตัวแปรระดับกลุม่ ไปยังตัวแปรระดับพนักงาน

ภาพประกอบ 9 แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (แบบจําลองสมมติฐาน)
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ตาราง 21 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (แบบจําลอง
สมมติฐาน)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
p > .05
> .90
> .90
< .07

ค่าสถิติ
χ2= 413.35, df = 80, p = 0.00
0.81
0.73
0.15

แปลผล
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน
ไม่กลมกลืน

จากตาราง 21 เมือ่ พิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระดับ กลุ่มทีต่ งั ้ ไว้ ปรากฏว่าแบบจําลองสมมติฐานดังกล่าวยังไม่มคี วามกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงปรับแบบจําลองโดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง
(Modification indices) ควบคูไ่ ปกับการพิจารณาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องว่ามีความสอดคล้อง
กับการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ จนกระทังได้
่ แบบจําลองความสัมพันธ์พหุระดับทีม่ คี วามกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผูว้ จิ ยั ทําการตัดตัวแปรสังเกต ด้านศักยภาพการสือ่ สารของตัวแปรแฝง
ความสามารถด้านการสือ่ สารของหัวหน้างาน ทัง้ นี้เพราะเมือ่ พิจารณาถึงความหมายของด้านศักยภาพ
การสือ่ สาร หมายถึง ทักษะของหัวหน้างานในการแนะนํา ชักจูง การสอน การแลกเปลีย่ นข่าวสาร
ข้อมูล ซึง่ เป็ นลักษณะทางพฤติกรรมของหน้าหน้างานทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการชีแ้ นะการจัดการ
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาแล้วผูว้ จิ ยั พบว่าความหมายของศักยภาพการสือ่ สาร ไม่ใช่องค์ประกอบพืน้ ฐาน
ของการเกิดพฤติกรรม ทัง้ นี้เพราะองค์ประกอบพืน้ ฐานของการเกิดพฤติกรรม ประกอบด้วย
ปจั จัยพืน้ ฐานทางด้านชีวภาพ ปจั จัยพืน้ ฐานทางด้านจิตวิทยา และปจั จัยพืน้ ฐานทางด้านสังคมวิทยา
หลังจากการปรับแบบจําลอง ผูว้ จิ ยั พบว่าผลการทดสอบความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ของแบบจําลองประกอบด้วยตัวแปรแฝงระดับกลุม่ ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ซึง่ ตัวแปรสังเกตของ
ตัวแปรแฝงทุกตัวนัน้ มีคา่ น้าหนักองค์ประกอบทีม่ นี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดั บ .001 ทุกค่า ตัวแปรแฝง
ระดับกลุม่ ประกอบด้วย 1. ตัวแปร การชีแ้ นะการจัดการ ประกอบ ด้านการสนับสนุนมี ค่านํ้า หนัก
เท่ากับ .845 ด้านการประเมินมี ค่านํ้า หนักเท่ากับ .930 ด้านการกระตุน้ มี ค่านํ้า หนักเท่ากับ .864
2. ตัวแปรความสามารถในการสือ่ สาร ประกอบด้วยด้านความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สารมีค่านํ้าหนัก
เท่ากับ .854 3. ด้านศักยภาพด้านการสือ่ สารมี ค่านํ้าหนักเท่ากับ .733 ตัวแปรเจตคติต่อการชีแ้ นะ
มีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ .736 4. ตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะ มีค่านํ้าหนักเท่ากับ .844 และ 5. บุคลิกภาพ
แบบตระหนักในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ มีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ .850
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ตัวแปรแฝงระดับ พนักงานประกอบด้วย 6 ตัวแปรสังเกต และตัวแปรสังเกตแต่ละตัว มีคา่
นํ้าหนักองค์ประกอบทีม่ นี ยั สํา คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, .01 และ.001 ทุกค่า ตัวแปรแฝงระดับ
พนักงาน ประกอบด้วย 1. ตัวแปรพฤติกรรมการทํางานภายใต้แนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย ด้านความร่วมมือมีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ .709 ด้านการปรับตัวมีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ .665
2. ตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน ด้านผลผลิตของานมีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ .968 ด้านผลลัพธ์ของงานมีคา่
นํ้าหนักเท่ากับ .526 3. ตัวแปรการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง มีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ .985
4. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ .942 5. ความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย 2 ตัวแปร
สังเกต ได้แก่ ความพึงพอใจในงานมีค่านํ้าหนักเท่ากับ .937 ความพึงพอใจนอกงานมีคา่ นํ้าหนัก
เท่ากับ .830 6. ความยึดมันผู
่ กพันในงาน มีคา่ นํ้าหนักเท่ากับ .989
แบบจําลองทีป่ รับแล้วมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดงั ชีความกลมกลืน
เท่ากับ χ2=92.02, df=63, p=0.010, CFI=0.982, TLI=0.960, RMSEA=0.041 และสามารถแสดง
แบบจําลองทีป่ รับแล้ว ตามภาพประกอบ 10 ได้ดงั นี้
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MANC

COCL

ENG

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01, *** p < .001
หมายเหตุ C แสดงถึงเส้นอิทธิพลข้ามระดับจากตัวแปรระดับกลุม่ ไปยังตัวแปรระดับพนักงาน

ภาพประกอบ 10 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองความสัมพันธ์พหุระดับ
(แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
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ตาราง 22 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์พหุระดับ (แบบจําลองที่
ปรับแล้ว)
ดัชนี ความกลมกลืน
χ2
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
p > .05
> .90
> .90
< .07

ค่าสถิติ
χ2=92.02, df = 63, p = 0.01
0.98
0.96
0.40

แปลผล
ไม่กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์
พหุระดับ พบว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ ดัชนีความกลมกลืนเป็นไปตาม
มาตรฐานกําหนด (CFI=0.98, TLI=0.96, RMSEA=0.40) ยกเว้นค่าสถิตไิ คสแควร์ (χ2=92.02,
df=63, p=0.01) ซึง่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของทัง้ แบบจําลอง ซึง่ ปกติ
แล้วค่าสถิตไิ คสแคว์จะได้รบั ผลกระทบจากการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างในระดับพนักงานมีขนาดใหญ่(320 คน)
จึงทําให้เกิดมีโอกาสนัยสําคัญได้งา่ ย ดังนัน้ เมือ่ เกิดกรณีแบบนี้จงึ พิจารณาดัชนีความกลมกลืนอื่นๆ
ประกอบร่วมด้วย
ตาราง 23 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานทัง้ ระดับพนักงานและระดับกลุม่ ของแบบจําลองความสัมพันธ์
พหุระดับพฤติกรรมการชีแ้ นะทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน (แบบจําลองทีป่ รับแล้ว)
ตัวแปรผล

ตัวแปรสาเหตุ

Estimate

SE

z

p

0.05
0.09
0.50
0.07
0.08
0.07
0.05
0.05
0.06
0.07
0.07

15.50***
0.92**
-0.72
2.05*
2.97**
10.01***
5.00***
10.86***
10.34***
2.29***
10.73**

0.000
0.003
0.470
0.040
0.003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.003

WP

WB

0.85

Within-Group

Residual Variance

0.27

WB

HPWP
SAT
ENG
ACH

-0.40
0.13
0.23
0.65
0.26
0.59
0.66
0.50
0.75

Within-Group
SAT

Within-Group

Residual Variance

HPWP

Residual Variance

ENG

SAT

Within-Group

Residual Variance

R2
0.73***

0.74***
0.34***
0.25***
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ตาราง 23 (ต่อ)
ตัวแปรผล
MANC

Between-Group
WB B
Between-Group
SAT B
Between-Group

ตัวแปรสาเหตุ
COCL
CON
COM
ATT
Residual Variance
MANC
SAT B
Residual Variance
MANC
Residual Variance

Estimate

SE

z

p

0.16
0.25
0.20
0.10
0.36
-0.08
0.55
0.74
0.57
0.69

0.04
0.03
0.03
0.20
0.08
0.15
0.14
0.10
0.13
0.14

4.58***
8.29***
6.04***
5.42***
4.49***
-0.52
4.08***
7.10***
4.50***
4.925***

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.60
0.000
0.000
0.000
0.000

R2

0.64***

0.26***
0.31***

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

จากตาราง 23 แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานทัง้ ระดับ พนักงานและระดับกลุม่
ของแบบจําลองความสัมพันธ์พหุระดับ การชีแ้ นะการจัดการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
เมือ่ พิจารณาผลการวิเคราะห์แบบจํา ลองความสัมพันธ์ของตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ ทีร่ ะดับพนักงาน ระดับ
กลุ่ม และความสัมพันธ์ขา้ มระดับ มีรายละเอียดดังนี้
1. อิทธิพลของตัวแปรระดับพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า
1.1 พฤติกรรมการทํางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมี
นัยสําคัญ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .85 พฤติกรรมการทํางานสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของผลการปฏิบตั งิ านได้รอ้ ยละ 73
1.2 พฤติกรรมการทํางานได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนยั สําคัญจาก
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ความยึดมันผู
่ กพันในงาน ความพึงพอใจในงาน โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางานเรียงตามลําดับ คือ แรงจูงใจใ ฝส่ มั ฤทธิ ์ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.65 ความยึดมันผู
่ กพันในงาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ความพึง
พอใจในงาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.13 นอกจากนัน้ ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการทํางานไม่รบั อิทธิพลโดยตรงจากก ารรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั งิ านสูงอย่างไม่มนี ยั สําคัญ ซึง่ ตัว
แปรทัง้ สีด่ งั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานได้รอ้ ยละ 74
1.3 ความพึงพอใจในงานได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนยั สําคัญจากการ
รับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง โดยมีคา่ สัมประสิทธิอทิ ธิพลมาต รฐานเท่ากับ .59 ซึง่ การรับรู้
วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูงสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานได้รอ้ ยละ
34
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1.4 ความยึดมันผู
่ กพันในงาน ได้รบั อิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญจาก
ความพึงพอใจในงาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิอทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ .50 ซึง่ ความพึง พอใจในงาน
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึดมันผู
่ กพันในงานได้รอ้ ยละ 25
2. อิทธิพลของตัวแปรระดับกลุม่ ผลการศึกษาพบว่า การชีแ้ นะการจัดการ ได้รบั
อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนยั สําคัญจาก บุคลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบ ความสามารถใน
การสือ่ สาร วัฒนธรรมการชีแ้ นะ และเจตคติต่อการชีแ้ นะ โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการชีแ้ นะการ
จัดการเรียงตามลําดับ คื อ บุคลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .25 ความสามารถในการสือ่ สาร โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .20
วัฒนธรรมการชีแ้ นะ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .16 และเจตคติต่อการชีแ้ นะ โดย
มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .10 ซึง่ ตัวแปรทัง้ สีด่ งั กล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการชีแ้ นะการจัดการได้รอ้ ยละ 64
3. อิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ ผลการศึกษาพบว่า
3.1 พฤติกรรมการทํางานของพนักงานได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากความพึง
พอใจในงานอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีคา่ สั มประสิทธิอทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ .55 แต่พฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานไม่ได้รบั อิทธิพลโดยตรงข้ามระดับจากการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างาน โดย
มีคา่ ค่าสัมประสิทธิอทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ -.08 ซึง่ ตัวแปรทัง้ สองนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการทํางานของกลุม่ ได้รอ้ ยละ 26
3.2 ความพึงพอใจในงานได้รบั อิทธิพลทางตรงข้ามระดับจากการชีแ้ นะ
การจัดการของ หัวหน้างาน อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีคา่ สัมประสิทธิอทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ .57 ซึง่
การชีแ้ นะการจัดการของ หัวหน้างานสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานของ
กลุม่ ได้รอ้ ยละ 31
5. ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม และอิ ทธิ พลโดยรวมของ การ
ชี้แนะการจัดการ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล หน้านัน้ เป็นการแสดงถึงอิทธิพลทางตรงทีไ่ ด้มาจาก ค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลมาตรฐาน แต่ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์พหุระดับการชีแ้ นะการจัดการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการทํางานครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาทัง้ อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมตามกรอบ
แนวคิดการวิจยั ทีม่ ที งั ้ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรคัน่กลาง โดยผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง
(Direct effect; DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effects; IE) และอิทธิโดยรวม (Total effect; TE)
ตามแนวทางของฟีเชอร์และคนอื่นๆ (Preacher; Zyphur; & Zhang. 2010) ผูว้ จิ ยั จึงได้สรุปผลการ
วิเคราะห์อทิ ธิพล ทัง้ สาม ในแต่ละเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึง่ แสดงผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวดังตาราง 24
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์คา่ อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมแบบจําลองความสัมพันธ์
พหุระดับการชีแ้ นะการจัดการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
Estimate

SE

z

p

0.08
0.08
-

0.04
0.04
-

1.95*
1.95*
-

0.050
0.050
-

Effect from SAT to WB
Total Effect
SAT
WB
Indirect effect
SAT
ENG
WB
Direct effect
SAT
WB

0.11
0.11
-

0.04
0.04
-

2.76** 0.006
2.76** 0.006
-

Effect from MANC to WB B
Total Effect
MANC
WB B
WB B
Indirect effect
MANC SAT B
Direct effect
MANC
WB B

0.31
0.31
-

0.12
0.12
-

2.53*
2.53*
-

อิ ทธิ พล
เส้นทาง
Effect from HPWP to WB
Total Effect
HPWP
WB
Indirect effect HPWP
SAT
WB
Direct effect
HPWP
WB
Within-Group

Within-Group

Between-Group

0.012
0.012
-

จากตาราง 24 ซึง่ แสดงผลการวิเคราะห์คา่ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
โดยรวมของตัวแปรทัง้ ในระดับพนักงานและระดับกลุม่ พบว่า
1. ระดับพนักงาน (Within Group) ผลการศึกษาพบว่า
1.1 ตัวแปร การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูงมีอทิ ธิพลทางอ้อม
อย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน โดยผ่านความพึงพอใจในงาน โดย
มีคา่
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .08
1.2 ตัวแปรความพึงพอใจในงานมีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อ
พฤติกรรมการทํางานของพนั กงาน โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงาน โดย มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .11
2. ระดับกลุ่ม (Between Group) ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการชีแ้ นะของ
หัวหน้างานมีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมการทํางานของกลุม่ โดยผ่านความพึง
พอใจในงานของกลุ่ม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .31

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การศึกษาเชิงคุณภาพและการศึกษา
เชิงปริมาณ ดังนัน้ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการนําเสนอ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการสรุปผลและการอภิปรายผลออกเป็ น
2 ส่วน ดังมีรายละเอียดดังนี้

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การศึกษาเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและลักษณะของ การ
ชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้างาน สายสนับสนุนวิชาการ และพฤติกรรมการทํางาน ของพนักงาน
สายสนับสนุ นวิชาการ ของรัฐ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอการสรุปผลไปพร้อมกับ
การอภิปรายผล เพือ่ ให้งา่ ยต่อการนําเสนอและความเข้าใจของผูอ้ ่าน ซึง่ มีทงั ้ หมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 กระบวนการวิจยั โดยสรุป ตอนที่ 2 ความหมายและลักษณะการชีแ้ นะการจัดการ และ
ตอนที่ 3 ความหมายและลักษณะพฤติกรมการทํางาน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 กระบวนการวิ จยั โดยสรุป
หน่ วยศึกษา คือ คณะวิชาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ทัง้ 2 ระยะ
คือ ระยะนําร่องและระยะต่อยอด ทัง้ นี้เพราะมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมดังกล่าวมีความต่อเนื่องและมี
พัฒนาการในการดําเนินการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาฯ โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดคณะทีท่ าํ การเก็บ
ข้อมูลเป็นกลุม่ วิชา และกําหนดอักษรแทนมหาวิทยาลัย ตามแนวทางปฏิบตั หิ ลักจริยธรรมการวิจยั
ในคน ว่าด้วยหลักความเคารพในบุค คล (Respect for person) โดยคณะวิชาทีเ่ ข้าร่วมทัง้ 2 ระยะ
รวม 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(มหาวิทยาลัยA) คณะกลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
(มหาวิทยาลัย B) คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัย C) คณะกลุ่มสังคมศาสตร์
และมนุ ษยศาสตร์ (มหาวิทยาลัย D)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูว้ จิ ยั
ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจงตามบทบาทหน้าทีต่ ามตําแหน่ งทีร่ บั ผิดชอบเกณฑ์คุณภ าพการศึกษาฯ
อย่างน้อยคณะละ 1 คน โดยทําการสัมภาษณ์คณบดี หรือรองคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
หากคณะวิชาใดไม่มรี องคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษาจะทําการสัมภาษณ์รองคณบดีฝา่ ย
บริหาร หรือผูท้ ร่ี บั ผิดชอบคุณภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ รวมถึงเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
กลุ่มอื่นทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการรับผิดชอบเกณฑ์ดงั กล่าว ทีไ่ ด้มาจากการใช้เทคนิค
Snowball
กล่าวคือ การให้ผบู้ ริหารทีไ่ ด้ทาํ การสัมภาษณ์คนแรกแนะนําผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง ทีส่ ามารถตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั ได้อย่างชัดเจน ซึง่ ในงานวิจยั นี้มจี าํ นวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลรวม 7 ท่าน
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การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้หลัก การตรวจสอบข้อมูลสาม
เส้า (Data Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่ วยศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแตกต่างกัน
และระยะเวลาการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามน่ าเชือ่ ถือและมี
ความคิดเห็นไปแนวทางเดียวกัน และในขณะเดียวกันผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสะท้อนข้อมูลกลับไปยั งผูใ้ ห้
ข้อมูล (Member Check) ระหว่างการสนทนา เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลนัน้ มีความถูกต้องและเข้าใจ
ตรงกันทัง้ สองฝา่ ย และทําให้ขอ้ มูลการวิจยั นัน้ มีความน่าเชือ่ ถือ
การวิ เคราะห์ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากการสัมภาษณ์แต่ละครัง้
เพือ่ นําผลการวิเคราะห์มาตรวจสอ บความถูกต้องของข้อมูลว่ามีเพียงพอหรือไม่ โดยผูว้ จิ ยั ใช้ การ
แปลความเพือ่ การวิเคราะห์เนื้อหา ตีความและแปลความหมาย
ตอนที่ 2 สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
2.1 ความหมายการชี้แนะการจัดการ หมายถึง การแสดงออกโดยการกระทํา ของ
หัวหน้างานส่วนงานสําหรับการ พัฒนาสมรรถนะทีจ่ าํ เป็นแก่พนักงาน เพือ่ มุง่ เน้นการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการทํางาน ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ หมายถึง การพัฒนาความรูท้ จ่ี าํ เป็นต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนงาน การพัฒนาทักษะ หมายถึง การทํา
ให้พนักงานเกิดความสามารถในการทํางานประจํา ทีเ่ ป็ นทักษะทางกายของพนักงานแต่ละคน
เพือ่ ให้เกิดความชํานาญงาน โดยการพัฒนาทักษะการทํางานนัน้ การพัฒนาคุณลักษณะ หมายถึง
การเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะของพนักงานทีจ่ าํ เป็นต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน
ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงความคิด ทัศนคติ การสร้างแรงจูงใจ เพือ่ ให้ มคี วามเหมาะสมกับหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและให้งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายประสบความสําเร็จ โดยการชีแ้ นะดังกล่าวเป็นการพัฒนา
พนักงานให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีห่ น่วยงานคาดหวังและให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามผลลัพธ์ของ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ซึง่ จากความหมายดังกล่าวนัน้ ทํา ให้พบว่าการชีแ้ นะนัน้
เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ นี้เพราะเป้าหมายของการชีแ้ นะเพือ่ ก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางานและการพัฒนาผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Gilley, J., Eggland, S. A., & Gilley, A. (2002) ได้กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นนั ้ เป็น
กระบวนการเพือ่ การเรียนรู้ การเพิม่ ผลงาน รวมถึงการเปลีย่ นแปลงในตัวมนุษย์ โดยผ่านกิจกรรม
ทางการบริหารทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของพนักงาน
และผลการปฏิบตั งิ าน
2.2 ลักษณะการชี้แนะการจัดการ ลักษณะการชีแ้ นะการจัดการทค่ี น้ พบในการศึกษา
ครัง้ นี้ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการประเมิน ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของ
พนักงาน เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมการทํางาน ด้านการกระตุน้ ประกอบด้วย การทําให้พนักงานกล้า
เผชิญหน้ากับปญั หาและอุปสรรค ด้วยการ หาทางออกร่วมกัน การหล่อหลอมพฤติกรรม การมอบ
อํานาจในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับงานประจํา และด้านการสนับสนุน ประกอบด้วย การเอาใจใส่ใน
ตัวพนักงาน การสอบถามติดตามความก้าวหน้าของงานการสะท้อนคิดเพือ่ กระตุน้ ต่อยอด จุดประกาย
แนวคิดแนวทางการทํางาน ซึง่ แต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
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2.2.1 การประเมิน เมือ่ พิจารณาในระดับหัวหน้างานในการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า
การวิเคราะห์ความแตกต่างและการตัง้ เป้าหมาย ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการชีแ้ นะการจัดการของ
หัวหน้างานในระดับส่วนงาน ทัง้ นี้เพราะการวิเคราะห์ความแตกต่างและการตัง้ เป้าหมาย เป็นขอบเขต
หน้าทีท่ น่ี อกเหนือจากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหัวหน้างาน ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้หวั หน้างานถือ
เป็นผูบ้ ริหารระดับต้น ดังนัน้ ทักษะทีจ่ าํ เป็นผูบ้ ริหารระดับต้นทีจ่ าํ เป็น (Managerial Skills) ในระดับ
หัวหน้างานมากทีส่ ดุ คือ ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical Skill) ทีเ่ น้นความเชีย่ วชาญและความ
ชํานาญเฉพาะด้าน เมือ่ พิจารณาแล้วพบว่าการวิเคราะห์ความแตกต่างและการตัง้ เป้าหมาย เป็น
ทักษะทางด้านความคิด (Conceptual Skill) ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถในการใช้สติปญั ญ า การ
ริเริม่ สร้างสรรค์ การคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการมองภาพรวมเพือ่ การแก้ปญั หาองค์การ
อย่างเป็นระบบ ซึง่ ทักษะดังกล่าวเป็นทักษะทีจ่ าํ เป็นสําหรับผูบ้ ริหารระดับกลางและผูบ้ ริหารระดับสูง
เมือ่ พิจารณาการประเมินของหัวหน้างาน พบว่าเป็ นการพิจารณาการทํางาน
ของหัวหน้างาน ต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะและพฤติกรรมทีค่ าดว่า
เป็นประโยชน์และอุปสรรคต่อการทํางานของพนักงานและส่วนงาน รวมทัง้ การชีแ้ จงแลกเปลีย่ นแนว
ทางการประเมินดังกล่าวแก่พนักงานเพือ่ การปรับปรุงแนวทางการทํางานให้การทํางานและผลลัพธ์
การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ ซึง่ การประเมิน จะทําให้ หวั หน้างาน ทราบเกีย่ วกับคุณลักษณะและ
พฤติกรรม การปฏิบตั งิ านของพนักงาน เพือ่ นําไปใช้วางแผนและพัฒนาการทํา งานของพนักงาน
รวมถึง การประเมิน พฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน สามารถ ใช้เป็นแนวทางในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การทํางานพนักงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ของงาน
หัวใจสําคัญประการหนึ่งของการประเมินการปฏิบตั งิ านนัน้
หัวหน้างานต้องใช้การสะท้อนกลับเพื่อให้พนักงาน รับรูแ้ ละนําไปสูก่ ารพัฒนา ปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการทํางาน โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นส่วนหนึ่งของการชีแ้ นะของ หัวหน้างาน
ซึง่ วิโรจน์ สารรัตนะ (2544) กล่าวว่าการประเมินการป ฏิบตั งิ าน เป็นเครือ่ งมือในการชี้ แนะและการ
พัฒนาพนักงาน ในการตัดสินใจสนับสนุนพนั กงานให้มผี ลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี น้ึ นอกจากนัน้ การ
ประเมินการปฏิบตั งิ านเป็ น การกําหนดความคาดหวังในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน มีจดุ มุง่ หมาย
หลักเพือ่ ให้เป็ นแรงกระตุน้ ในทางบวกต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ซึง่ การประเมินการปฏิบตั งิ าน
ของการชีแ้ นะภายใต้แนวคิดเกณฑ์คุณภาพกา รศึกษาฯ ยังสอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดของ
การบริหารผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร (กองทรัพยากรบุคคล มหาลัยมหิดล . 2554) กล่าวคือ
เป็น การพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
เพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนาประบวนการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนัน้
อุไรวรรณ อยูช่ า (2551) ยังกล่าวว่าการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเป็นบทบาททีส่ าํ คัญของผูช้ แ้ี นะในการให้
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมประกอบการชีแ้ นะ เพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของพนักงาน ซึง่ การให้ ข้อมูล
ย้อนกลับนัน้ ต้องเป็ นการบอกข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ พร้อมทัง้ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
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2.2.2 การกระตุ้น เมือ่ พิจารณาในระดับหัวหน้างานในการศึกษาครัง้ นี้
พบว่า การสร้างกรอบแนวคิดการทํางานแก่พนักงาน มีความเกีย่ วข้องกับพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการน้อยมาก ทัง้ นี้เพราะหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการทีถ่ กู
กําหนดภายใต้ขอบเขตภาระงานและลักษณะงานทีต่ ายตัวตามโครงสร้างและงานประจําของ
พนักงานสายสนับสนุ นวิชาการ โดยการกระตุน้ นัน้ เป็นการกระทําของหัวหน้างานเพือ่ ทําให้พนักงาน
กล้าเผชิญหน้ากับปญั หาและอุปสรรค รวมถึงสามารถพัฒนางานและปฏิบตั งิ านด้วยพลังและความ
มันใจ
่ ด้วยการหาทางออกร่วมกัน ด้วยการพูดคุยการเผชิญหน้า เพื่อ กําหนดแนวทางร่วมกัน ในการ
แก้ปญั หาความขัดแย้งในงาน ของพนักงาน การหล่อหลอมพฤติกรรม ด้วยการเสริมและสนับสนุน
พนักงาน เพื่อควบคุมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับเขตเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละคน รวมถึงการมอบอํานาจ ในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับงานประจํา โดยการกระตุน้
การทํางานทําให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านมีความมุง่ หวังอย่างแรงกล้าเพือ่ ให้ผผี ลการปฏิบตั งิ าน
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อองค์การ ซึง่ สอดคล้องกับพัชรนั นท์ กลันแก้
่ ว (2551) กล่าวว่า การกระตุน้ การ
ทํางานของหัวหน้างานเป็ นความมุง่ มันในการกระทํ
่
าสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึง่ เกิดจากสิง่ ภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมของบุคคล ผลการศึกษา งานวิจยั นี้ พบว่า การกระตุน้ การทํางานประกอบไปด้วย
การมอบอํานาจ การหาทางออกร่วมกัน การหล่อหลอมพฤติกรรม ซึง่ มีความหมายและรายละเอียด
แตกต่างกันดังนี้
2.2.2.1 การหาทางออกร่วมกัน เป็ นการกําหนดแนวทางร่วมกัน
เพื่อป้องกันและแก้ปญั หา ในงา นและ ความขัดแย้งในองค์การ ซึง่ การหาทางออกร่วมกันทําให้
พนักงานมีความสามารถในการทํางาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงษ์รกั หงษ์งาม (2557) ทําการ
วิจยั เรือ่ งทุนมนุ ษย์ขอแรงงานในองค์การโลจิสติกส์ : กรณีศกึ ษาองค์การเอกชนด้านพาณิชย์นาวี
พบว่าการพูดคุยหาทางออกร่วมกันของ หัวหน้างาน กับลูกน้อง เมือ่ เผชิญกับความขัดแย้งจะทําให้
พนักงานมีความผาสุกในงาน และมีความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ
2.2.2.2 การหล่อหลอมพฤติ กรรม เป็ นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานควบคุมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของพนักงาน
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
หัวหน้างานต้องใช้การเสริมแรงทัง้ ทางบวกและทางลบเพื่อพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ และลดพฤติกรรมที่
เป็นอุปสรรคต่อการทํางานซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของดว
งเดือน พันธุมนาวิน
(2538) กล่าวว่าการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ควรมี 3 แนวทาง คือ 1) การเสริมสร้างพฤติกรรม ทีน่ ่า
ปรารถนาของบุคคลทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสังคมใ ห้อยูย่ นื นานในปริมาณทีต่ อ้ งการ 2) การป้องกัน
พฤติกรรม ทีไ่ ม่น่าปรารถนาแก่ตนเองและสัคง มทีอ่ าจจะเกิดแก่บคุ คลและสังคม3) การแก้ไขพฤติกรรม
โดยการลดหรือขจัดสิง่ ทีไ่ ม่น่าปรารถนา
2.2.2.3 การมอบอํานาจเป็นการให้อสิ ระในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานประจํา ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบงานของพนักงาน ซึง่ พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ (2547:
68) กล่าวไว้ว่า การมอบอํานาจ จะทําให้บรรยากาศในการทํางานมีความไว้วางใจซึง่ กันและกัน
การสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ทีส่ ร้างสรรค์ ซึง่ มา
จากการทีส่ มาชิกของกลุม่ หรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ
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2.2.3 การสนับสนุน เป็นการส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจ การเอาใจใส่
ความเข้าใจในตัวพนักงาน โดยการเอาใจใส่พนักงานทัง้ ในเรือ่ งงานและสภาพจิตใจ การสอบถาม
ติดตามความก้าวหน้าของงาน การสะท้อนคิดเพือ่ กระตุน้ ต่อยอด จุดประกายแนวคิดแนวทางการ
ทํางาน โดย การให้การสนับสนุ นของ หัวหน้างาน เป็ น การส่งเสริม การทํางานของพนักงาน ในด้าน
อารมณ์และข่าวสาร ข้อมูลเพือ่ เป็ นแรงผลักทําให้พนักงานมีความรูส้ กึ ว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ Bhanthumnavin (2000: 155-166)
กล่าว่า การสนับสนุ นทางสังคมของ หัวหน้างาน เป็ นปฏิสมั พันธ์ หัวหน้างาน ต่อลูกน้องในสถานที่
ทํางาน โดยการชีแ้ นะ หัวหน้างาน จะทําการสนับสนุนลูกน้อง ด้านอารมณ์ เช่น การให้กาํ ลังใจใน
การทํางาน การยอมรับความคิดเห็นหรือการกระทําของลูกน้อง แสดงความเห็นใจเมือ่ ลูกน้องทํางาน
หนักหรือพบปญั หาในการทํางาน และด้านข้อมูลข่าวสาร เพือ่ ทําให้ผลการปฏิบตั งิ า นทีด่ ขี น้ึ ซึง่ การ
สนับสนุนของหัวหน้างานประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การเอาใจใส่ การสอบถาม การสะท้อนคิด
ซึง่ มีความหมายและรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกันดังนี้
2.2.3.1 การเอาใจใส่ เป็นการทําให้พนักงานมีความรูส้ กึ ทีด่ ขี น้ึ มี
พลัง เห็นคุณค่าของตัวเอง และมีกาํ ลังใจในการทํางานและมีผลต่อการปฏิบตั งิ าน โดยดูแลและการ
เอาใจใส่ขององค์การมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานและการคงอยูก่ บั องค์การ (Hackman; & Suttle.
1977) ซึง่ การเอาใส่พนักงานนัน้ มีงานวิจยั ของสุรพันธุ์ สุมนัส (2557) พบว่าการเอาใจใส่เป็นสาเหตุ
สําคัญทีท่ าํ ให้พนักงาน มีความทุม่ เทและตัง้ ใจอยูก่ บั องค์การ หากพนักงานได้รบั การเอาใจใส่จาก
หัวหน้างานแล้ว จะทําให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน ทัง้ นี้จากการวิจยั ของขนิษฐา สิงห์โตทอง
(2557) มีขอ้ เสนอแนะทีส่ าํ คัญจากผลการวิจยั ทีจ่ ะทําให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านต่อ
องค์การ กล่าวคือ องค์การควรมีนโยบายในการเอาใจใส่พนักงานทัง้ ในด้านการบริหารงานและชีวติ
ความเป็นส่วนตัวเพื่อให้มคี วามสมดุล
2.2.3.2 การสอบถามเป็นติดตามความก้าวหน้าของงานทีไ่ ด้มอบหมาย
แก่พนักงาน เพือ่ เป็ นการแก้ไขปญั หาและอุปสรรคในการทํางาน การสอบถามเป็นการเสริมแรงแก่
พนักงานอย่างหนึ่งเพือ่ ทําให้การทํางานของพนักงาน ให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย ซึง่ Brown (2006)
กล่าวว่าการติดตามความก้าวหน้าจากการมอบหมายงานของหัวหน้างานจะทําให้พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการทํางานมากขึน้ เพราะพนักงานจะมีความรูส้ กึ ว่าตนเองนัน้ ได้มสี ว่ นร่วมในการทํางาน
และ
การสอบถามเป็ นหนึ่งในการสอนงานของ หัวหน้างาน ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการทํางานของลูกน้อง
ซึง่ สอดคล้องแนวคิดของ Schwartz (2008) กล่าวว่า การสอบถามและการติดตามเป็นสิง่ ท้าทาย
มากทีส่ ดุ สําหรับผูบ้ ริหารทีม่ อบหมายงานให้ลกู น้อง หัวหน้างานต้องแน่ใจว่าผูร้ บั มอบหมายงานนัน้
จะสามารถทํางานนัน้ ได้สาํ เร็จ การติดตามความคืบหน้าของงานจะทําให้หวั หน้างานมีโอกาสสอนงาน
แก่พนักงานเพิม่ เติม นอกจากนัน้ ยังเป็ นการก ระตุน้ ขวัญกําลังใจแก่พนักงาน หัวหน้างานต้องแสดง
บทบาทการแทรกแซงการทํางานเพือ่ ช่วยเหลือพนักงานบ้าง แต่อย่าล่วงลํา้ บทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบของพนักงานมากจนเกินไป เพื่อให้พนักงานมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเรียนรูว้ ธิ กี ารแก้ไขปญั หา
ด้วยตัวเอง
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2.2.3.3 การสะท้อนคิ ด เป็นการกระตุน้ และจุดประกายพนักงาน
ให้คดิ ทบทวน ไตร่ตรอง เพือ่ ให้พนักงานเกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ โดยก ารสะท้อนคิดนัน้
Marquardt; & Leonard (2010) กล่าวว่าเป็นหนึ่งของแนวคิดการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (Learning
Action) ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการทํางานแบบพึง่ พาอาศัยกัน และการเสริมสร้างการทํางานร่วมกัน
หัวหน้างาน ต้องแสดงบทบาทของการเป็นผูช้ แ้ี นะการเรียนรู้ เพือ่ การสะท้อนสิง่ ทีพ่ นักงานเรียนรู้
(Reflection of Learning) เพือ่ นําไปสูก่ ารจัดการและการแก้ไขปญั หา นอกจากนัน้ การสะท้อนคิดยัง
สามารถช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายการทํางาน และการสะท้อนคิดถือว่าเป็นเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญ
ของผูช้ แ้ี นะในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของพนักงาน
ตอนที่ 3 ความหมายและลักษณะพฤติ กรรมการทํางาน
3.1 ความหมายพฤติ กรรมการทํางาน
พฤติกรรมการทํางาน หมายถึงการทํางานด้วยการเอาใจใส่งานและมีสติจดจ่อกับงาน
โดยจิตใจทีจ่ ดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานทีท่ าํ ซึง่ การเอาใจใส่และการจดจ่อในการทํางานนัน้ ถือ
เป็นธรรมะทีแ่ สดงถึงสติ ว่าด้วยอิทธิบาท 4 ในด้านจิตตะ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทางแห่งความสําเร็จ ทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องกับความเอาใจใส่ ความฝกั ใฝ่ ความสนใจ เพราะหากพนักงานเอาใจใส่งานและจดจ่อ
กับงานทีท่ าํ อย่างมีสติ นันหมายถึ
่
งพนักงานทํางานอย่างมีความรอบคอบและเกิดความรับผิดชอบที่
จะตามมา นอกจากนัน้ จิตตะนับมีความสําคัญยิง่ ต่อการทํางาน เพือ่ ไม่ให้พนักงานเกิดความวอกแวก
ออกไปนอกลูน่ อกทางของการทํางานตามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตนเองและเป้าหมายของ
องค์การ ซึง่ การเอาใจใส่งานถือเป็ นหน้าทีป่ ฏิบตั ขิ องข้าราชการหรือพนักงานทีท่ าํ งานในหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน ถ้าหากพนักงานมีความเอาใจใส่ ก็ยง่ิ จะช่วยให้ประสบผลสําเร็จ
ของงาน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 ความว่า
“เมือ่ มีโอกาสและมีงานให้ทาํ ควรเต็มใจทําโดยไม่จาํ เป็ นต้องตัง้ ข้อแม้หรือเงือ่ นไขอันใดไว้ให้
เป็ นเครือ่ งกีดขวาง คนทีท่ าํ งานได้จริงๆนัน้ ไม่วา่ จะจับงานสิง่ ใดย่อมทําได้เสมอ ถ้ายิง่ มีความเอาใจใส่
มีความขยันซื่อสัตย์สจุ ริต ก็ยงิ่ จะช่วยให้ประสบผลสําเร็จในงานทีท่ าํ สูงขึน้ "

นอกจากนัน้ การเอาใจใส่ในงาน ยังนับเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน(Work Ethics) ที่ขา้ ราชการ
และบุคลากรของรัฐ ควรยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพว่าควรจะปฏิบตั ติ วั
อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (สํานักงานข้าราชการพลเรือน .2554) ซึง่ มีแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
เกีย่ วกับจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน ของสํานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ ได้กาํ หนดการเอาใจ
ใส่ในงานเป็ นหน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(สํานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ. 2559)
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สิง่ สําคัญประการหนึ่งทีค่ น้ พบนอกจากการเอาใจใส่งานแล้ว นอกจากนัน้ การทํางาน
ของพนักงานต้องมีความ มุง่ มัน่ และกระตือรือร้นต่อความสําเร็จของงาน เพราะความ มุง่ มัน่ และ
กระตือรือร้นเป็ น คุณลักษณะทีแ่ สดงออกถึงความตัง้ ใจและรับผิดชอบในการทําหน้าทีก่ ารงานด้วย
ความเพียรพยายาม อดทน เพือ่ ให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย โดยพนักงานทีม่ คี วามมุง่ มันในการ
่
ทํางาน จะแสดงออกถึงความตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความเพียร
พยายาม ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ รวมถึงมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ให้สาํ เร็จ
ลุลว่ งตามเป้าหมายทีก่ าํ ห นดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมใิ จในผลงาน ซึง่ บุคคลทีม่ ี
ความมุง่ มันและกระตื
่
อรือร้นในการทํางานมักจะมีความทุม่ เทต่อการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้เพราะการทุม่ เท
เป็ นลักษณะของบุคคลทีใ่ ห้ความสําคัญกับงาน มีความศรัทธา มีความภูมใิ จ มีแรงบันดาลใจ มีความ
จดจ่อในการทํางาน รว มถึงมีทศั นะต่องานทีท่ าํ มีความท้าทายต่อความสามารถของตน (Schaufeli;
et al. 2002) และการทุ่มเทของพนักงานมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน หากพนักงานมีการทุ่มเท
มุง่ มันและอุ
่
ทศิ ตนในงานสูงย่อมมีผลต่อผลการปฏิบตั งิ านทีส่ งู ตามไปด้วย (Bakker; & Demerouti.
2008) ทัง้ นี้เพราะพนักงานจะมีอารมณ์ทางบวกทําให้เกิดความสุขและความยินดีในการทํางาน ทําให้
มีสขุ ภาพจิตทีด่ สี ง่ ผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
3.1 ลักษณะพฤติ กรรมการทํางาน
การศึกษาครัง้ นี้พบว่า การกระจายอํานาจในการตัดสินใจและการให้อาํ นาจในการ
ตัดสินใจ ไม่ใช่ลกั ษณะพฤติ กรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในระดับปฏิบตั กิ าร
ทัง้ นี้เพราะการกระจายอํานาจในการตัดสินใจและการให้อาํ นาจในการตัดสินใจ เป็นหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของ ผูบ้ ริหาร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ โรเบริท (Robert. 1955) กล่าวว่า อํานาจการ
บริหารจัดการองค์การนัน้ เป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูบ้ ริหารทีพ่ งึ ปฏิบตั แิ ต่พนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ ารใต้บงั คับบัญชา เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลของงาน ดังนัน้ ลักษณะของพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานสายสนับสนุ นวิชาการในระดับปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือ 2) การปรับตัว
3) การเรียนรู้ ซึง่ แต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ความร่วมมือ ความร่วมมือคือพลังแห่งความสําเร็จของการทํางาน
เพราะความสําเร็จ ของงานและองค์การ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ซึง่ ความร่วมมือในการทํางาน
เพือ่ ก่อให้เกิดความสําเร็จของงานและเป้าหมายของ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา นัน้ เป็นการกระทํา
ของพนักงานอย่างเต็มใจ การช่วยเหลือเกือ้ กูลข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ซง่ึ กันและกัน เพือ่ ไปสู่
เป้าหมายของผลการปฏิบตั งิ านและองค์การ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Graham; & Wright
(1999) ได้ทาํ การศึกษาความหมายของความร่วมมือเพือ่ นําไปสูก่ ารสร้างตัวบ่งชี้ ด้วยวิธกี ารสอบถาม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือในการทํางานเป็นการทํางานและการมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมของสมาชิก เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจก รรมและนําไปสู่ การบรรลุเป้าหมายขององค์การ
และความร่วมมือในการทํางานทีพ่ บมี 3 ด้าน คือ 1) การทํางานร่วมกันภายในคณะ คือ การทํางาน
ร่วมกับเพือ่ นร่วมงานในส่วนงานและระหว่างส่วนงาน การทํางานร่วมกับอาจารย์และนักวิจยั ของคณะ
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หรือหน่ วยงานทีเ่ ทียบเท่า 2) การทํางานร่วมกันระหว่างคณะหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คือ การทํางานทีเ่ กีย่ วข้องและประสานงานกับคณะหรือหน่วยงาน อื่นๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในมหาวิทยาลัย
3) การทํางานร่วมกับภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
อยูภ่ ายนอกมหาวิทยาลัย ซึง่ ลักษณะค วามร่วมมือในการทํางาน ดังกล่าวนัน้ นัน้ พนักงานต้องมี
การแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่เพือ่ นร่วมงานโดยการตระหนักและรับรูง้ านของผูอ้ ่นื
โดยการแบ่งปนั เป็ นลักษณะหนึ่งของความร่วมมือในการทํางาน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Graham; & Wright (1999) ได้ทาํ การศึกษาองค์ประกอบของความร่วมมือ ผลการศึกษาพบว่า
การแบ่งปนั เป็ นองค์ประกอบหนึ่งเพือ่ การทํางานอย่างมืออาชีพ
โดยการแบ่งปนั ดังกล่าวนัน้
พนักงานต้องใช้หลักการสือ่ สาร ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและแสดงถึงการเคารพผูร้ ว่ มงาน เพือ่ ก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ทัง้ นี้เพราะการสือ่ สารเป็ นลักษณะหนึ่งของความร่วมมือในการทํางานซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Weltch; & Tulbert (2000) ได้ทาํ การวิเคราะห์องค์ประกอบของความร่วมมือในการ
ทํางานตามการรับรูข้ องผูป้ ฏิบตั งิ านพบว่า การสือ่ สารเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความร่วมมือในการ
ทํางาน โดยก ารสือ่ สารนัน้ จะต้องประกอบด้วยการฟงั และการเสนอความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์
ประการสุดท้ายความร่วมมือในการทํางานนัน้ พนักงานจะต้อง เห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน โดยการ
เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานแสดงความคิดใหม่เพื่อการเปลีย่ นแปลง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคมของเพือ่ นร่วมงาน ซึง่ วรรณา อาภาอดุล (2545) กล่าวว่าการสนับสนุน การเห็น
คุณค่า และปฏิสมั พันธ์ของเพือ่ นร่วมงานมีสว่ นสําคัญ และมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ าน เพราะเพือ่ น
ร่วมงานเป็ นบุคคลทีส่ ามารถให้กาํ ลังใจ ยุยงให้มกี ารเปลีย่ นแปลง และช่วยกระตุน้ ให้เกิดแนวคิด
หรือประสบก ารณ์ใหม่ๆ ซึง่ มีผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน และมีการศึกษาของศิราภรณ์ สุขศรีลา้ํ เลิศ
(2550) การสนับสนุ นทางสังคมของเพือ่ นร่วมงานในการการให้คาํ แนะนําในการทํางาน การรับฟงั
ความคิดเห็นในการแก้ปญั หาการปฏิบตั งิ าน มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
อีกด้วย
3.1.2 การปรับตัว การทํางานในปจั จุบนั อยูท่ า่ มกลางความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นแบบ
พลวัติ ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบริหารงาน
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ แนวทางและนโยบายการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ซึง่ ส่งผลกระทบต่อนโยบาย
การดําเนินการ แนวทางและวิธกี ารทํางาน ซึง่ พนักงานทุกระดับจําเป็นต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสม
การปรับตัวในการทํางานเป็ นการปรับแนวคิด ทัศนคติ และวิธกี ารให้สอดคล้องกับสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
รวมถึงต้องมีความยืดหยุน่ ตามสถานการณ์เพือ่ ให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับกับการเปลีย่ นแปลง
นัน้ ๆ ดังนัน้ การทํางาน ต้องมีความสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
โดยในศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการปรับตัว เป็นทักษะชีวติ และการทํางาน (Life and Career
Skills) ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการทํางานในบริบททีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้ (The Partnership for 21st
Century Skills. 2011) และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของศักดิ ์ชัย ภู่เจริญ (2558) กล่าวว่าการ
ปรับตัวเพือ่ บรรลุเป้าหมาย เป็ นทักษะเพือ่ การทํางาน และการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ทัง้ นี้
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เพราะการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว รุนแรง และไม่คาดฝนั ในโลกปจั จุบนั ทําให้การวางแผนการทํางาน
แบบตายตัวใช้ไม่ได้ผล ดังนัน้ พนักงานในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความสามารถสูงในการยืดหยุน่ และ
ปรับตัว และการปรับตัวทีด่ ที ส่ี ดุ คือการใช้วกิ ฤตเป็นโอกาส เพื่อหาทางออกอย่า งสร้างสรรค์และเกิด
การเรียนรูส้ งู สุด
นอกจากนัน้ ความสามารถในการปรับตัวยังส่งผลให้พนักงานมีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์งาน สามารถมองปญั หาและอุปสรรคมาปรับใช้ให้เกิดพลังกระตุน้ การทํางานเชิงบวก
เพือ่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงสร้างสรรค์ต่อผลการปฏิบตั งิ าน นอกจากนัน้ ความสามารถใน
การปรับตัวยังสามารถลดภาวะเครียดในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ พลามอนดอน (Plamondon. 2000: 612617) ได้แบ่งความสามารถความสามารถในการปรับตัวในงานของพนักงาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม พบว่าความสาม ารถในการแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ และความสามารถใน
การจัดการกับความเครียด เป็ นการปรับตัวทีส่ าํ คัญในการทํางาน เพราะความสามารถในการแก้ปญั หา
อย่างสร้างสรรค์ เป็ นการคิดวิเคราะห์และสร้างความคิดใหม่ การหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปญั หา
ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการทํางาน โดยการพัฒนาหาข้อมูลและวิธกี ารแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถปรับปรุงวิธกี ารทํางานให้ดขี น้ึ เมือ่ ทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอต่อการแก้ปญั ส่หา
วนความสามารถ
ในการจัดการกับความเครียด เป็ นการแสดงออกของพฤติกรรมด้วยความใจเย็นเมือ่ เผชิญปญั ห ากับ
ความยุง่ ยากไม่ต่นื เต้นกับสถานการณ์หรือข่าวสารมากเกินไปโดยไม่มกี ารพิจารณาไตร่ตรองให้
รอบคอบ และสามารถหาวิธกี ารแก้ปญั หามากกว่าต่อว่าสถานการณ์หรือบุคคลอื่น
3.1.3 การเรียนรู้ การเรียนรูใ้ นการทํางานเป็นสิง่ สําคัญของพนักงาน ซึง่
ถูกกําหนดไว้ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรูเ้ พื่อให้มใี ห้องค์การมีผลการ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ี ทัง้ นี้เพราะการเรียนรูใ้ นการทํางานเป็นการพัฒนาตัวพนักงานในการปฏิบตั งิ าน โดย
การแสวงหาข้อมูลทีส่ าํ คัญและจําเป็ นเกีย่ วกับงาน และจากการเรียนรูร้ อบตัวทีเ่ กี่ ยวกับงาน ซึง่ การ
เรียนรูจ้ ากการทํางาน พนักงานต้องมีความสามารถวิเคราะห์แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน เพือ่ นําไป
พัฒนาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการทํางานให้ดขี น้ึ เพือ่ ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทํางานน้อยทีส่ ดุ อันมี
ประโยชน์ต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและประสิทธิผลของหน่วยงาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
การเรียนรูใ้ นการทํางานเป็ นการพัฒนาพนักงานนัน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
(2556) กล่าวว่าการเรียนรูถ้ อื เป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับปจั เจกบุคคล (Individual) แบบ
ตัง้ ใจ (Intentional Learning) โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนา (development) จากการเรียนรูร้ อบตัว
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการทํางาน ซึง่ การเรียนรูใ้ นระดับปจั เจกบุคคลถือเป็นจุดเริม่ ต้นและหัวใจของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพราะหากปราศจากการเรียนรูข้ องบุคคล องค์การย่อมไม่สามารถมีการ
เรียนรูไ้ ด้
นอกจากนัน้ การเรียนรูร้ ว่ มในการทํางานพนักงานมีความจําเป็นในการอาศัยทักษะทางสังคม
อาศัยหลักการพึง่ พา พนักงานต้องมีความตระหนักว่าทุกคนต้องมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน ทัง้ นี้
เพราะพนักงานคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้คนเดียว ฉะนัน้ หากพนักงานมี
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การสนับสนุ น ส่งเสริมซึง่ กันและกัน ด้วยวิธกี ารพูดคุยแก้ปญั หาร่วมกัน จะทําให้เกิดการเรียนรูใ้ น
การทํางานซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Swanson; & Holton (2009) กล่าวว่า การเรียนรูท้ เ่ี น้นงาน
เป็นฐาน เป็ นการส่งเสริมการเรียนรูใ้ นการทํางานของผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยการถ่ายโอนความรูจ้ าก
ทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การเ รียนรูข้ องพนักงานสามารถนําไปสนับสนุนการทํางานให้ดยี ง่ิ ขึน้
และสอดคล้องกับ สุพรหม ทําจะดี (2553) กล่าวว่าการเรียนรูจ้ ากการทํางานเป็นการผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นการผนวกความรูแ้ ละประสบการณ์ผา่ รกระบวนการเรียนรู้
วิเคราะห์แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันจนกระทังสามารถสั
่
งเคราะห์เป็นความรูใ้ หม่เพือ่ นําไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบตั งิ าน และสิง่ สําคัญประการหนึ่งของการเรียนรูใ้ นการทํางาน จะทําให้พนักงานมีลกั ษณะ
การคิดริเริม่ ซึง่ การคิดริเริม่ ดังกล่าวเป็ นปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดพฤติกรรมกา รสร้างนวัตกรรมใน
ระดับตัวพนักงานเองได้ (วสันต์ สุทธาวาส; และประสพชัย พสุนนท์. 2558: 530-545)

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
กระบวนการวิ จยั โดยสรุป
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปจั จัยความสามารถในการสือ่ สาร เจตคติต่อการชีแ้ นะเพือ่ การจัดการ
บุคลิกภาพแบบตระหนักหน้าทีร่ บั ผิดชอบ และวัฒนธรรมการชีแ้ นะ ทีม่ ผี ลต่อการชีแ้ นะการจัดการ
หัวหน้างาน
2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการทํางาน ทีม่ ตี ่อผลการปฏิบตั งิ าน และศึกษา
ปจั จัย แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ความพึงพอใจในงาน ความยึดมันผู
่ กพันในงาน และการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ
เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
3. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรข้ามระดับ ได้แก่ การชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้า
งานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
สมมติ ฐานในการวิ จยั
1) พฤติกรรมการทํางานมีอทิ ธิพลทางตรงระดับบุคคลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
2) พฤติกรรมการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับพนักงานจาก แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ความพึงพอใจในงาน ความยึดมันผู
่ กพันในงาน และการรับรู้วธิ ปี ฏิบตั ิเพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง โดย
พฤติกรรมการทํางาน ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับบุคคลจากความพึงพอใจในงาน โดยผ่านความยึด
มันผู
่ กพันในงาน และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับบุคคลจากการรับรู้ วิธปี ฏิบตั ิเพื่อผลการปฏิ บตั งิ าน
สูง โดยผ่านความพึงพอใจในงาน
3) การชีแ้ นะการจัดการ ได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากปจั จัย กลุ่ม ได้แก่ ความสามารถ
ในการสือ่ สาร บุคลิกภาพแบบตระหนักในหน้าทีร่ บั ผิดชอบเจตคติต่อการชีแ้ นะ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ
4) การชีแ้ นะการจัดการ มีอทิ ธิพลทางตรงข้ามระดับกลุม่ ต่อพฤติกรรมการทํางาน และ
ความพึงพอใจในงาน และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางาน โดยผ่านความพึงพอใจในงาน
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ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ หัวหน้างานทีป่ ฏิบตั งิ านของ 23 คณะวิชา ของ
มหาวิทยาลัยจํานวน 13 แห่ง จํานวนรวม 167 คน และผูว้ จิ ยั ได้ กาํ หนดขนาดความคลาดเคลือ่ นที่
ยอมรับได้อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 10 ด้วยวิธกี ารคํานวณกลุม่ ตัวอย่าง สามารถกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ
หัวหน้างานขัน้ ตํ่าคือไม่น้อยกว่า 63 คน หลังจากการเก็บข้อมูล ได้รบั แบบสอบถามตอบกลับมีจาํ นวน
หัวหน้างานรวม 77 คน และพนักงานรวม 320 คน ซึง่ ข้อมูลดัง กล่าวถือว่ามีความเพียงพอต่อการ
วิเคราะห์พหุระดับ (Hair; et al. 2010; Muthén. 1989)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 1. การชีแ้ นะการจัดการ 2. ตัวแปรเชิงสาเหตุ
ของการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างาน ประกอบด้วย ความสามารถในการสือ่ สาร บุคลิกภาพแบบ
ตระหนักในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ เจตคติต่อการชีแ้ นะ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ 3. ตัวแปรเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการทํางาน ของพนักงาน ประกอบด้วย แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ความพึงพอใจในงาน ความ
ยึดมันผู
่ กพันในงาน การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง 4. ตัวแปรพฤติกรรมการทํางาน และ
5. ตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน
เครือ่ งมือวัดที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ เป็ นแบบสอบถาม
จํานวน 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นแบบสอบถาม
สําหรับหัวหน้างาน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ซึง่ ใช้วดั ตัวแปรในการวิจยั นี้ทงั ้ หมด 5 ตัวแปร ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับ หัวหน้างาน ประกอบด้วยข้อ
คําถามสําหรับการวัดตัวแปรความสามารถในการสือ่ สาร ตัวแปร ตัวแปรบุคลิกภาพแบบ ตระหนักใน
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ ตัวแปรเจตคติต่อการชีแ้ นะ ตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการ และวัฒนธรรมการชีแ้ นะ
และชุดทีส่ องเป็ นแบบสอบถามสําหรับพนักงาน แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ซึง่ ใช้วดั ตัวแปรในการวิจยั นี้
ทัง้ หมด 8 ตัวแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง ตอนที่ 2 ข้อมูล
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน ประกอบด้วย ตัวแปร แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ตัวแปรความพึ งพอใจใน
งาน ตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงาน ตัวแปรวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ตัวแปรพฤติกรรม
การทํางาน ตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน ตัวแปร การชีแ้ นะการจัดการ และตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะ
โดยเครือ่ งมือวัดทีใ่ ช้ในการวัดตัวแปรทุกตัวของการวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั การตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือด้วยการหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ วิเคราะห์รายข้อเพือ่ วิเคราะห์คา่
ความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือวัดด้วยวิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Itemtotal correlation) ตรวจสอบความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดโดยใช้การวิเคราะห์แบบจํา ลองการวัดแบบ
Congeneric model และพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝง (Construct
reliability) และตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของเครือ่ งมือวัดทุกตัวแปร
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ทัง้ นี้มคี า่ ความเชือ่ มันในการวั
่
ดตัวแปรแฝงในการวิจยั ของ
แบบสอบถามสําหรับพนักงานมีคา่ อยูร่ ะหว่าง .56 ถึง .90 และแบบสอบถามสาหรับ หัวหน้างานมีคา่
อยูร่ ะหว่าง .75 ถึง .92
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง ใช้สถิตบิ รรยาย ได้แก่ การหาความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่า สหสัมพันธ์เพียร์สนั
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดพหุระดับตัวแปรระดับ
กลุม่ ทีพ่ นักงานเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ตัวแปรการชีแ้ นะการจัดการและวัฒนธรรมการชีแ้ นะ ผูว้ จิ ยั ใช้
แนวทางการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดตัวแปรพหุระดับของ เฉิน แมทธิว และบลีส ได้แก่
ค่า rwgj Index และค่าสหสัมพันธ์ภายในชัน้ ของตัวแปร (Intraclass correlation) ซึง่ ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์คา่ ICC1 และ ICC2 และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (MCFA)
3. การวิเคราะห์เพือ่ ทดสอบแบบจํา ลองความสัมพันธ์พหุร ะดับของ การชีแ้ นะการ
จัดการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ พฤติกรรมการทํางาน ผูว้ จิ ยั ใช้แนวทางการวิเคราะห์แบบจํา ลองความสัมพันธ์
พหุระดับทีม่ ตี วั แปรคันกลางตามแนวทางของพรี
่
เชอร์และคนอื่นๆ (Preacher; Zyphur; & Zhang.
2010)
สรุปผลการวิ จยั
สําหรับการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ครัง้ นี้ทงั ้ หมดทีต่ งั ้ ไว้จานวน 4 ข้อ จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั จํานวน 2 ข้อ และเป็ นไป สมมติฐาน บางส่วน
จํานวน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตาราง 25
ตาราง 25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
สมมติ ฐานในการวิ จยั
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
1. พฤติกรรมการทํางาน มีอทิ ธิพลทางตรงระดับบุคคลต่อผลการ
เป็นไปตามสมมติฐาน
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน
2. พฤติกรรมการทํางานได้รบั อิทธิพลทางตรงระดับพนักงานจาก
เป็นไปตามสมมติฐาน
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ความพึงพอใจในงาน ความยึดมันผู
่ กพันใน
บางส่วน
งาน และการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูงโดยพฤติกรรม
การทํางาน ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับบุคคลจากความพึงพอใจ
ในงาน โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงาน และ ได้รบั อิทธิพล
ทางอ้อมระดับบุคคลจากการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสู
โดยผ่านความพึงพอใจในงาน
3. การชีแ้ นะการจัดการ ได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากปจั จัย กลุ่ม เป็นไปตามสมมติฐาน
ได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สาร บุคลิกภาพแบบตระหนักใน
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ เจตคติต่อการชีแ้ นะ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ
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ตาราง 25 (ต่อ)
สมมติ ฐานในการวิ จยั
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
4. การชีแ้ นะการจัดการ มีอทิ ธิพทลางตรงข้ามระดับกลุม่ ต่อพฤติกรรม เป็นไปตามสมมติฐาน
การทํางาน และความพึงพอใจในงาน และมีอทิ ธิพลท างอ้อมต่อ
บางส่วน
พฤติกรรมการทํางานโดยผ่านความพึงพอใจในงาน
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้แบ่งออกเป็น2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทีห่ นึ่ง เป็ นหัวหน้างานจํานวน
รวมทัง้ สิน้ 77 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 80.50 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
19.50 มีอายุโดยเฉลีย่ 42.34 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญา โท คิดเป็ นร้อยละ 67.50
รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญา ตรี คิดเป็ นร้อยละ 31.20 หัวหน้างาน เหล่านี้ม ี พนักงานใต้
บังคับบัญชาโดยเฉลีย่ 8.25 คน มีระยะเวลารวมทีท่ าํ งานกับหน่วยงานโดยเฉลีย่ 18.12 ปี และดํารง
ตําแหน่ ง หัวหน้างานเป็นระยะเวลาโดยเฉลีย่ 8.28 ปี และกลุ่มทีส่ อง เป็นพนักงานทัง้ หมดจํานวน
320 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 74.70 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 25.30 มี
อายุโดยเฉลีย่ 30.51 ปี ส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 75.30 รองลงมา
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 23.10 พนักงานเหล่านี้ มรี ะยะเวลารวมทีท่ าํ งานกับ
หน่ วยงานโดยเฉลีย่ 12.25 ปี และมีระยะเวลาทีท่ าํ งานอยูใ่ นส่วนงานปจั จุบนั เฉลีย่ 7.58 ปี
ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์พหุระดับ ของการชี้แนะการจัดการที่มี
อิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมการทํางานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
1. ผลการวิ เคราะห์ค่าสถิติเชิ งบรรยายของตัวแปรสังเกตในการวิ จยั
ตัวแปรสังเกตระดับพนักงานมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นช่วง 3.21– 5.24 โดยตัวแปรสังเกต
ระดับพนักงานทีม่ คี ่าสูงสุด คือ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ (ACH1) ส่วนตัวแปรสังเกตระดับพนักงานทีม่ คี า่
ตํ่าสุด คือ การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง (HPWP1) และตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มมีค่าเฉลีย่
อยูใ่ นช่วง 4.28 – 4.85 โดยตัวแปรสังเกตระดับกลุมที
่ ม่ คี า่ สูงสุด คือ ความรูเ้ ชิงกลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สาร
(COM1) ส่วนตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มทีม่ คี ่าตํ่าสุด คือ การชีแ้ นะการจัดการด้านการสนับสนุน และ
การชีแ้ นะการจัดการด้านการกระตุน้ นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตรวจสอบข้อมูลภาพรวมของสถิติ
ขัน้ พืน้ ฐานทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในงานวิจยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั พบว่าข้อมูลของตัวแปร
สังเกตในงานวิจยั ไม่มขี อ้ มูลใดทีม่ คี ่าผิดปกติ (Outliers) ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับพนักงาน มีจาํ นวนรวมทัง้ หมด78 ค่า พบว่า
ตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทํางาน ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงสุดได้แก่ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์กับ
พฤติกรรมการทํางานด้านการปรับตัว โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ.529 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01 รองลงมา
ได้แก่ ความยึดมันผู
่ กพันในงานกับพฤติกรรมการทํางานด้าน ความร่วมมือในการทํางาน โดยมีคา่
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สหสัมพันธ์เท่ากับ .439 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01 และค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั ของตัวแปรสังเกตระดับกลุ่ม
มีจาํ นวนรวมทัง้ หมด 91 ค่า พบว่า 1) ตัวแปรเชิงสาเหตุของการชีแ้ นะการจัดการทีม่ คี วามสัมพันธ์
กันสูงสุดได้แก่ วัฒนธรรมการชีแ้ นะกับการชีแ้ นะการจัดการด้านการกระตุน้ โดยมีคา่ สหสัมพั นธ์
เท่ากับ .725 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01 รองลงมาได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สารกับการชีแ้ นะการ
จัดการด้านการกระตุน้ โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .716 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01 และ 2) ตัวแปรเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการทํางานทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั สูงสุดได้แก่ การชีแ้ นะการจัดการด้านการประเมิน
กับพฤติกรรมการทํางานด้านการปรับตัว โดยมีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .186 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01
และความพึงในใจภายนอกงานมีความสัมพันธ์กบั การชีแ้ นะการจัดการด้านการสนับสนุนมากทีส่ ดุ
โดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .274 ทีร่ ะดับนัยสําคัญ .01
2. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับพนักงาน
การวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์ระดับพนักงานจากกลุม่ ตัวอย่างพนักงาน
เพือ่ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร ตามแบบจําลองสมมติฐานทีไ่ ด้สร้างขึน้ เบือ้ งต้น ยังไม่
กลมกลืนกับข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ได้ปรับแบบจําลองนัน้ โดยพิจารณาจากทัง้ เหตุผลทางสถิตแิ ละเหตุผล
ทางทฤษฎี โดยทําการปรับแบบจําลองด้วยการตัดตัวแปรสังเกตพฤติกรรมการทํางานด้านการเรียนรู้
ทัง้ นี้เพราะขนาดของเส้นอิทธิพลของตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีค่านํ้าหนักทีน่ ้อยและไม่มนี ยั ยะสําคัญ
ทางสถิติ และเมือ่ พิจารณาแนวคิดของเกณฑ์คุณภา พพบว่า การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องพนักงานนัน้
เป็นวิธปี ฏิบตั ิ ขององค์กรต่อการทํางานพนักงาน เพือ่ ให้บรรลุผลของการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้
ของผูป้ ฏิบตั งิ าน หลังจากทําการปรับแบบจําลองแล้ว พบว่าแบบจําลองความสัมพันธ์ในระดับพนักงาน
ทีม่ คี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี (χ2= 18.61, df = 13, p = 0.14, CFI = .99,
TLI = .98, RMSEA = .04)
3. ผลการวิ เคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์พหุระดับ ของการชี้แนะการ
จัดการที่มอี ิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมการทํางานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
3.1 อิ ทธิ พลของตัวแปรระดับพนักงานผลการศึกษาพบว่า 1. พฤติกรรม
การทํางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .85 พฤติกรรมการทํางานสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบตั งิ านได้
ร้อยละ 73 2. พฤติกรรมการทํางานได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนยั สําคัญจากแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน ความพึงพอใจในงาน โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานเรียง
ตามลําดับ คือ แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ความยึดมัน่
ผูกพัน ในงาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ความพึงพอใจในงาน โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.13 นอกจากนัน้ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการทํางานไม่
รับอิทธิพลโดยตรงจากการรับรู้ วิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั ิ งานสูง ซึง่ ตัวแปรทัง้ สีด่ งั กล่าวสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานได้รอ้ ยละ 74 3. ความพึงพอใจในงานได้รบั อิทธิพล
โดยตรงอย่างมีนยั สําคัญจากการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง โดยมีคา่ สัมประสิทธิอทิ ธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .59 ซึง่ การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูงสามารถอธิบายความ แปรปรวน
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ของความพึงพอใจในงานได้รอ้ ยละ 34 และผลการศึกษาอิทธิพลทางอ้อมพบว่า การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิ
เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูงมีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
โดยผ่านความพึงพอใจในงาน โดย มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .08 4. ความยึดมัน่
ผูกพันในงาน ได้รบั อิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญจากความพึงพอใจในงาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .50 ซึง่ ความพึงพอใจในงานสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึด
มันผู
่ กพันในงานได้รอ้ ยละ 25 และผลการศึกษาอิทธิพลทางอ้อมพบว่าตัวแปรความพึงพอใจในง านมี
อิทธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพัน
ในงาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .11
3.2 อิ ทธิ พลของตัวแปรระดับกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า การชีแ้ นะการ
จัดการ ได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนยั สําคัญจาก บุคลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบ
ความสามารถในการสือ่ สาร วัฒนธรรมการชีแ้ นะ และเจตคติต่อการชีแ้ นะ โดยตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การชีแ้ นะการจัดการ เรียงตามลําดับ คือ บุคลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบ โดยมีคา่
สัมประสิทธิ ์อิ ทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .25 ความสามารถในการสือ่ สาร โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .20 วัฒนธรรมการชีแ้ นะ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .16 และ
เจตคติต่อการชีแ้ นะ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .10 ซึง่ ตัวแปรทัง้ สีด่ งั กล่าว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการชีแ้ นะการจัดการได้รอ้ ยละ 64
3.3 อิ ทธิ พลของตัวแปรข้ามระดับ ผลการศึกษาพบว่า 1. พฤติกรรมการ
ทํางานของ พนักงาน ได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากความพึงพอใจในงานอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ อ์ ทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ .55 แต่พฤติกรรมการทํางานของ พนักงาน ไม่ได้รบั อิทธิพล
โดยตรงข้ามระดับจาก การชีแ้ นะการจัดการ ซึง่ ตัวแปรทัง้ สองนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการทํางานได้รอ้ ยละ 26 และ 2. ความพึงพอใจในงานของ พนักงาน ได้รบั อิทธิพลทาง
ตรงข้ามระดับจากการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างานอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีคา่ สัมประสิทธ์ อทิ ธิพล
มาตรฐานเท่ากับ .57 ซึง่ การชีแ้ นะการจัดการ ของหัวหน้างาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความพึงพอใจในงานได้รอ้ ยละ 31 และผลการศึกษาอิทธิพลทางอ้อมพบว่าพฤติกรรมการชีแ้ นะของ
หัวหน้างาน มีอทิ ธิพลทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมการทํางานของกลุม่
โดยผ่านความ
พึงพอใจในงานของกลุ่ม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .31
การอภิ ปรายผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้การอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั ซึง่ แต่ละสมมติฐานมีรายละเอียดดังนี้
การอภิ ปรายผลการวิ จยั ตามสมมติ ฐานข้อที่หนึ่ ง พฤติกรรมการทํางานมีอทิ ธิพลทางตรง
ระดับบุคคลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการทํางานมี
อิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญ และสามารถอธิบายความแปรปรวนของผล
การปฏิบตั งิ านได้รอ้ ยละ 73 ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1
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ผลการวิจยั ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการทํางาน มีความเกีย่ วข้องกับความร่วมมือ
ในการทํางาน การมีศกั ยภาพในการปรับตัวในการทํางานเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงทีผ่ ลกระทบต่อ
การทํางาน ด้วยการวิเคราะห์ปญั หาการทํางาน นําไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึง่ ลักษณะของพฤติกรรมการทํางานดังกล่าวมีผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ของหน่วยงานทีใ่ ช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ทัง้ นี้เพราะ พฤติกรรมการทํางาน ดังกล่าว ถือเป็น
พฤติกรรมการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน และส่งผลต่อความเป็น
เลิศของหน่ วยงานทีใ่ ช้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ทัง้ นี้เพราะเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เป็ นเกณฑ์ ถูก
พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National
Quality Awards : MBNQA) ตามแนวคิดของมาล์โคล์ม บัลดริจ (Malcolm Baldrige) ซึง่ เกณฑ์
ดังกล่าวถูกนําไปใช้กนั อย่างกว้างขวางทัง้ ในภาครัฐและเอกชน โดยการปรับเปลีย่ นให้มคี วามเหมาะสม
กับองค์การ เพือ่ ผลการดําเนินการทีย่ อดเยีย่ ม และส่งผลต่อความสําเร็จของหน่วยงาน ผลการวิจยั
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การของ
Cumming; & Schawab (1973: 2) และ Schermerhorn; Hunt; & Osborn (1991: 104-109) ได้
กล่าวว่าผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและองค์การนัน้ ขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ความรูค้ วามสามารถของพนักงา น และการสนับสนุนจากองค์การของพนักงาน ซึง่ อิทธิพลของ
พฤติกรรมการทํางานกับผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ของดนตร์ทวี ไทรวิจติ ร , มนตรี พิรยิ ะกุล และประยงค์ มีใจซือ่
(2555) ทําการวิจยั เรือ่ งปจั จัย
เชิง สาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน ) อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ 0.05 โดยมีสมั ประสิทธิอทิ ธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.332 โดยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี ขององค์การสามารถทํานายปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้รอ้ ยละ 75
การอภิ ปรายผลการวิ จยั ตามสมมติ ฐานข้อที่สอง พฤติกรรมการทํางาน ได้รบั อิทธิพล
ทางตรงระดับพนักงานจาก แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ความพึงพอใจในงาน ความยึดมันผู
่ กพันในงาน และ
การรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง โดยพฤติกรรมการทํางาน ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับ
บุคคลจากความพึงพอใจในงาน โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงาน และ ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับ
บุคคลจากการรับรู้ วิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง โดยผ่านความพึงพอใจในงาน จากผลการ
วิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการทํางานได้รบั อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนยั สําคัญจากแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ความยึดมันผู
่ กพันในงาน ความพึงพอใจในงาน ซึง่ ตัวแปรทัง้ สามสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมการทํางานได้รอ้ ยละ 74 โดยพฤติกรรมการทํางาน ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับบุคคล
จากความพึงพอใจในงาน โดยผ่านความยึดมันผู
่ กพันในงาน และ ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมระดับบุคคล
จากการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ิเพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง โดยผ่านความพึงพอใจในงานผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุ น
สมมติฐานข้อที่ 2 บางส่วน
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แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่ายิง่
พนักงานมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูง ยิง่ ส่งผลให้พนักงานเกิด พฤติกรรมการทํางาน ในทีส่ ดุ ทัง้ นี้เพราะ
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์เป็ นลักษณะภายในทีผ่ ลักดันให้บคุ คลเกิดความเพียรพยายามทีจ่ ะทํางานให้สาํ เร็จ
โดยพนักงานทีม่ แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงจะมี คุณภาพของงาน สูงตามไปด้วย (ดวงเดือน พันธุนาวิน .
2523: 25) ทัง้ นี้เพราะผูท้ ม่ี แี รงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์สูงเป็นบุคคลทีม่ คี วามสามารถ มีความอดทนในงานสูง
และทํางานอย่างเต็มความสามารถเพือ่ มุง่ เน้นความสําเร็จของงาน ซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน
นอกจากนัน้ งานวิจยั สนับสนุ นแนวคิด แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์กับพฤติกรรมการทํางาน และงานวิจยั นี้
พบว่าแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์มีค่าสัมประสิทธิอทิ ธิพลสูงสุดทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการทํางาน ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของสุชาดา ชลานุ เคราะห์ (2552) ปริญญา ป้องรอด (2555) ซึง่ ได้ทาํ การศึกษาในกลุม่
ตัวอย่างและหน่ วยงานของรัฐ พบว่าแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์และพฤติกรรมการทํางานมีความสัมพันธ์กนั
ค่อนข้างสูง และสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของพนักงานได้เป็นอย่างดี
ความยึดมันผู
่ กพันในงานมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่ า
ยิง่ พนักงานมีความยึดมันผู
่ กพันในงานสูง ยิง่ ส่งผลให้พนักงานเกิด พฤติกรรมการทํางาน ในทีส่ ดุ
ทัง้ นี้เพราะพนักงานทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานจะเป็ นผูท้ ม่ี พี ลังในการทํางานสูง มีความกระตือรือร้น
ในการทํางาน และมุ่ งมันทุ
่ ่ มเทให้ งานอย่ างเต็มที่ หากพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มีความยึดมัน่
ผูกพันในงาน โดยคนทีย่ ดึ มันผู
่ กพันในงานมีความสุขและสนุกในการทํางาน ทุ่มเทและเต็มทีก่ บั การ
ทํางาน ส่งผลให้มพี ฤติกรรมการทํางานทีเ่ อือ้ ต่อความสําเร็จของงานทัง้ นี้อาจเป็นไปตามข้อสันนิษฐาน
ของเบคเคอร์ (Bakker. 2011) ทีร่ ะบุว่ าพนักงานทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงานมีผลการปฏิบตั งิ านที่
ดีกว่ าพนักงานทีไ่ ม่ มีความยึดมันผู
่ กพันในงาน เนื่องจากพนักงานทีม่ คี วามยึดมันผู
่ กพันในงาน
1) มีอารมณ์ทางบวก ทําให้ บคุ คลมีพลังความคิดและการกระทําทีเ่ พิม่ ขึน้ 2) มีสขุ ภาพกายและจิตที่
ั ญาและทรัพยากรความรู้ ทักษะและ
ดี ที่เอือ้ ต่ อผลการปฏิบตั งิ านเพราะว่ าบุคคลสามารถใช้ สติป ญ
ความสามารถได้ อย่างเต็มที่ และ 3) บุคคลเหล่านัน้ จะ สามารถจัดการกับความกดดันจากงานและ
บรรลุเป้าหมายการทํางานได้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อรพิน ชูชม (2557) ยุทธการ ก้านจักร
(2554) จันจีรา โสะประจิน (2553) แซนโธโพโลและคณะ (Xanthopoulou; et al. 2008) ฮอลเบสลีเบน
และวีลเลอร์ (Halbesleben; & Wheeler. 2008) ผลการศึกษามีความสอดคล้องกันว่า ความยึดมัน่
ผูกพันในงานมีผลต่อพฤติกรรมการทํางาน ผลการศึกษาดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ ความยึดมันผู
่ กพันใน
งานมีผลต่อพฤติกรรมการทํางานอย่างชัดเจน
ความพึงพอใจในงาน มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางาน และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการทํางาน โดยผ่านตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงาน ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า
ยิง่ พนักงาน สายสนับสนุ นวิชาการ มีความพึงพอใจในงานมากเท่าไหร่ ยิง่ ส่งผลให้พนักงาน สาย
สนับสนุนวิชาการเกิดพฤติกรรมการทํางานสูง และยิง่ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ วิชาการมีความ
พึงพอใจในงานสูงมากเท่าใดยิง่ ทําให้พนักงานมีความยึดมันผู
่ กพันในงานสูงตามไปด้วย ทัง้ นี้เพราะ
ความพึงพอใจในงานเป็ นสาเหตุ หนึ่งของการปฏิบตั งิ านของพนักงาน หากพนักงานมีความพึงพอใจ
ในงานย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน เหตุผลทีค่ วามพึงพอใจในงานส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรม
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การทํางานตามแนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษา อาจเป็นเพราะว่า พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ
วิชาการเมือ่ ได้รบั ความพึงพอใจในงานทีไ่ ด้รบั การสนองตามความต้องการของพนักงาน แต่ละคน
แล้ว จะเกิดความรูส้ กึ เมือ่ ได้ปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ โอไลโวลา (Olayiwola.
2011: 573) พบว่าความพึงพอใจในงาน เป็นตัวแปรทีร่ ว่ มทํานายความสามารถ และพฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน ซึง่ ผลการศึกษานี้ยงั สนับสนุน แนวคิดของ รอบบิน้ ส์และจูดจ์ (Robbins; &
Judge. 2013) ซึง่ ระบุวา่ บุคคลทีม่ คี วามพึงพอใจในงานในระดับสูง ย่อมจะต้องมีทศั นคติทด่ี เี กีย่ วกับ
งานของเขา ในขณะทีบ่ คุ คลซึง่ มีความพึงพอใจในงานตํ่า หรือไม่มมี คี วามพึงพอใจในงานเลย ก็จะมี
ทัศนคติทต่ี รงข้ามกัน และความพึงพอใจในงานนี้กจ็ ะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้บคุ คลทํางานด้วย
ความกระตือรือร้น มีขวัญและกํา ลังใจ และทํา งานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
นอกจากนัน้ การตอบสนองความต้องการของ พนักงานในการสร้างความพึงพอใจในงานให้
เกิดขึน้ กับพนักงานแล้ว การสนองความต้องการของหน่วยงาน นอกจากมีผลต่อความพึงพอใจ แล้ว
ความพึงพอใจในงานดังกล่าวยังสามารถช่วยเพิม่ ระดับความยึดมันผู
่ กพันในงานได้อกี ด้วย ซึง่ ความ
พึงพอใจในงานสามารถสะท้อนถึงผลความยึดมันผู
่ กพันในงานทีพ่ นักงานจะสนองตอบต่ อหน่วยงาน
โดยรวม และส่งผลให้พนักงานมีพฤ ติกรรมการทํางานทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง หากพนักงานเกิดความ
พึงพอใจในงาน อาทิ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในการทํางาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงาน
การได้รบั การยอมรับจากหวั หน้างาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่วมงานและความพึงพอใจภายนอกงาน
อาทิ สภาพแวดล้อมในการทํางาน นโยบาย การบังคับบัญชา ความมันคง
่ ผลตอบแทน เป็นต้น
ซึง่ ความพึงพอใจในงาน ดังกล่าว หากพนักงานได้รบั การตอบสนองอย่างเพียงพอ ย่อมจะมีอทิ ธิพล
ต่อความยึดมันผู
่ กพันในงานสูง ด้วยการแสดงออกด้านอารมณ์ทางบวก ทําให้พนักงานสายสนับสนุน
วิชาการวิชาการมีพลังความคิดและการกระทําทีส่่งผลและสอดคล้องต่อความสําเร็จของงาน นอกจากนัน้
เมือ่ พนักงาน สายสนับสนุ นวิชาการ มีความพึงพอใจในงานย่อมทําให้เขาเหล่านัน้ มีสขุ ภาพกายและ
ั ญาและทรัพยากรความรู้
จิตทีด่ ี ที่เอือ้ ต่ อผลการปฏิบตั งิ าน ทําให้ บุคคลเหล่านัน้ สามารถใช้ สติป ญ
ทักษะและความสามารถได้อย่างเต็มที่ (Bakker. 2011) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของศิรวิ รรณ ฉายศิร,ิ
วรนารถ แสงมณี และอตินุช กาญจนพิบลู ย์ (2550) ทําการศึกษาวิจ ั ยเรือ่ งความพึงพอใจในงานและ
ความผู กพันของข้าราชกา รพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ วิชาการ ภายใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานสายสนับสนุ นวิชาการวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานของพนักงาน
ค่อนข้างสูง และส่งผลทําให้เกิดพฤติกรรมการทํางานทีพ่ งึ ปรารถนาแก่หน่วยงาน
การรับรู้ วธิ ปี ฏิบตั ิ เพื่อผลการปฏิ บัติงานสูงไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทํางาน
ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า หน่ วยงานไม่สร้างการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ หล่านัน้ แก่พนักงาน ผลการศึกษา
พบว่าการรับรู้ วิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูงของพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ อยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.21) ซึง่ เป็ นค่าเฉลีย่ ตํ่าทีส่ ุดของตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานสายสนับสนุ นวิชาการ ซึง่ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพนักงานสายสนับสนุน
2
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วิชาการรับรูเ้ กีย่ วกับอัตราและหลักเกณฑ์ผลตอบแทน การเปิดโอกาสในการมีสว่ นร่วมเกีย่ วกับแนว
ทางการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ และแนวทางการสร้างความมันคงในงานค่
่
อนข้างตํ่า ซึง่ หากพนักงาน
ไม่มกี ารรับรูผ้ ลประโยชน์และผลตอบแทนของตนเองทีช่ ดั เจนจากการทํางาน วิธปี ฏิบตั ิ เพื่อผลการ
ปฏิบตั งิ านสูงทีห่ น่ วยงานเหล่านัน้ จะไม่มผี ลต่อพฤติกรรมการทํางานได้เลย ซึง่ ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จิระพงค์ เรืองกุล (2555) และซู-เซียโอเมอิและคณะ (Zhu-xiaomei;
Zhou-huanqing; & Kong-lingwei. 2013) ผลการศึกษาพบว่า ระบบผลการปฏิบตั งิ านสูง มีอทิ ธิพล
ต่อทุนมนุ ษย์ขององค์การซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน หากหน่วยงานสร้าง
การรับรูแ้ นวปฏิบตั เิ หล่านัน้ อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีความโปร่งใส ดังนัน้ วิธปี ฏิบตั ิเพื่อผลการ
ปฏิบตั งิ านสูงของหน่ วยงานไม่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ลเลย หากหน่วยงานไม่ได้สร้างการรับรู้
แนวทางการปฏิบตั เิ หล่านัน้ แก่ พนักงาน ด้วยวิธกี าร การกําหนด และประกาศ อัตราผลตอบแทน ที่
ชัดเจน มีความเป็ นธรรมโปร่งใส มีมาตรฐานการประเมินทีช่ ดั เจนและเป็นรูปธรรม จะทําให้ พนักงาน
ไม่เข้าใจถึงสาเหตุและผลของวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูงทีม่ ตี ่อตัวพนักงาน
ทัง้ นี้ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ วธิ ปี ฏิบตั ิ เพื่อผลการปฏิ บัติงานสูงมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการทํางาน โดยผ่านความพึงพอใจในงาน ผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายิง่ พนักงาน
สายสนับสนุ นวิชาการมีการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พื่อผลการปฏิบตั งิ านสูงมากเท่าใด ยิง่ จะส่งผลให้พนักงาน
สายสนับสนุ นวิชาการเป็ นผูท้ ม่ี คี วามพึงพอใจในงานสูงตามไปด้วย และทําให้พนักงาน สายสนับสนุน
วิชาการเกิด พฤติกรรมการทํางาน ในทีส่ ดุ โดยการรับรู้ วิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง เป็นสิง่
กระตุน้ สําคัญ (Stronger incentives) สําหรับพนักงาน (Boxall. 2013: 32) และเป็นไปตามแนวคิด
การศึกษาองค์การของ House; et al. (1995) แนวคิด The Meso Paradigm ซึง่ เชือ่ ว่าพฤติกรรม
องค์การเกิดจากปจั จัยในระดับจุลภาค (Micro) ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคล และระดับมหภาค (Macro) ที่
เกีย่ วข้องกับองค์การ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการรับ วิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูงซึง่ เป็น
นโยบายระดับองค์การ เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดพฤติกรรมในระดับบุคคลได้ และผลการวิจยั
ยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ แซงและคณะ (Zhang; Di Fan; & Zhu. 2014) ทําการวิจยั เรือ่ ง
การรับรู้ วธิ ปี ฏิบตั ิ เพือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ผลการปฏิบตั งิ านร่วมมือทางสังคม และผลลัพธ์ของ
พนักงาน บัวเออร์ (Bauer.2004) ทําการวิจยั เรือ่ งระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงและความพึงพอใจใน
งานในยุโรป และเบอร์ก และแคลลีบาง (Berg; & Kallebang. 2002) ทีไ่ ด้ทาํ การวิจยั เรือ่ งผลกระทบ
ของระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงกับความพึงพอใจในงานในอุตสาหกรรมเหล็กประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยผลงานวิจยั ของทัง้ สาม พบว่าระบบผลการปฏิบตั งิ านสูงมีผลต่อการปฏิบตั งิ านโดยผ่านความ
พึงพอใจในงาน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557) ทําการวิจยั เรือ่ งปจั จัยเชิง
สาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับการคงอยูใ่ นองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า
นโยบายด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงแต่มอี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อการคงอยูใ่ นองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยผ่านความพึงพอใจในงาน และพนักงานสายวิชาการทีม่ กี าร
รับรูแ้ นวทางปฏิบตั ิ ด้านทรัพยากรมนุ ษย์จากมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมมากจะมีความพึงพอใจใน
งานมากด้วย และความพึงพอใจในงานดังกล่าวนี้ยงั เป็นปจั จัยปกป้องทีส่ าํ คัญของกลุม่ เสีย่ งในการ
คงอยูใ่ นองค์การอีกด้วย
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การอภิ ปรายผลการวิ จยั ตามสมมติ ฐานข้อที่สาม การชีแ้ นะการจัดการ ได้รบั อิทธิพล
โดยตรงจากปจั จัยกลุ่ม ได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สาร บุคลิกภาพแบบตระหนักในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เจตคติต่อการชีแ้ นะ วัฒนธรรมการชีแ้ นะ จากผลการวิเคราะห์พบว่า การชีแ้ นะการจัดการ ได้รบั
อิทธิพลโดยตรงอย่างมีนยั สําคัญจาก บุคลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบ ความสามารถใน
การสือ่ สาร วัฒนธรรมการชีแ้ นะ และเจตคติต่อการชีแ้ นะ ซึงตั่ วแปรทัง้ สีส่ ามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการชีแ้ นะการจัดการได้รอ้ ยละ 64 ผลการวิจยั นี้จงึ สนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 4 ผลการวิจยั สะท้อน
ให้เห็นว่า
บุคลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการชีแ้ นะการจัดการ
ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า ยิง่ หัวหน้างานมีบคุ ลิกภาพแบบตระหนักรูก้ ารชีแ้ นะสูง ย่อมมีการชีแ้ นะ
การจัดการ สูงตามไปด้วย ทัง้ นี้เพราะ หากหัวหน้างาน มีบคุ ลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบ
ย่อมทําให้ หัวหน้างาน เห็นความสําคัญของการชีแ้ นะว่าเป็นสิง่ สําคัญและจําเป็นยิง่ ของการพัฒนา
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานและย่อมส่งผลให้หวั หน้างานแสดงพฤติกรรมการชีแ้ นะต่อพนักงาน
ซึง่ หัวหน้างานทีม่ บี คุ ลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบนัน้ จะมีความสามารถกําหนดพฤติกรรม
ของตนเองได้อย่างชัดเจน (Costa; & McCare. 1992) รวมทัง้ สามารถควบคุมตนเองและการทําตาม
จิตสํานึก (Barrick; Stewart; & Piotrowski. 2002: 43-51; citing Costa; & McCrae. 1992) ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ (Kalshoven; Den Hartog; & De Hoogh. 2011) (John; & Politis.2011) พบว่า
บุคลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของผูน้ ํา และงานวิจยั
ของจอห์นและเดนนิส (John; & Denis. 2011) พบว่า การตระหนักในหน้าทีร่ บั ผิดชอบเป็นตัวทํานาย
พฤติกรรมการทํางานของภาวะผูน้ ําได้ดที ส่ี ดุ โดยผูน้ ําทีม่ กี ารตระหนักในหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูง จะมี
ความสัมพันธ์สงู กับความสามารถในการจัดการทีด่ ี การบังคับตนเองให้ ปฎิบตั ติ ามหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ และมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการ นอกจากนัน้ งานยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรือ่ ง แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับ
ของพฤติกรรมการทํางานภายใต้แนวคิด CSR ในบริบทสังคมไทย ผลการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่า
บุคลิกภาพแบบตระหนักรูค้ วามรับผิดชอบของมีความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม การทํางาน
อีกด้วย
ความสามารถในการสือ่ สารมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการชีแ้ นะการจัดการ ผลการวิจยั นี้แสดง
ให้เห็นว่า ยิ่ง หัวหน้างาน มีความสามารถในการสือ่ สารสูง ย่อมทําให้ หัวหน้างาน มีการชีแ้ นะการ
จัดการสูงตามไปด้วย ทัง้ นี้เพราะ การชีแ้ นะการจัดการมีความเกีย่ วข้องกับการสนทนา การให้ขอ้ มูล
การเสนอแนะ แนวทางทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ ความสามารถในการสือ่ สารจึงมี
ความสําคัญยิง่ ต่อการชีแ้ นะ โดยเฉพาะความสามารถในการสือ่ สาร เป็นทักษะการจัดการ ด้านมนุษย์
(Human Skill) ทีม่ คี วามสําคัญยิ่งสําหรับ หัวหน้างานหรือผูจ้ ดั การระดับต้น ตามแนวคิดทฤษฎีสาม
ลักษณะ ทีผ่ บู้ ริหารแต่ละระดับจะมีทกั ษะแต่ละด้านทีแ่ ตกต่างกันออกไป (Katz. 1995) ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของกิลเล่ยแ์ ละคณะ (Gilley; Gilley; & Kouider. 2010) และแมดล๊อค (Madlock. 2008)
ผลการวิจยั ของทัง้ สองพบว่าความสามารถในการสือ่ สารของผูน้ ําและ หัวหน้างานมีความสัมพันธ์กบั
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การชีแ้ นะการจัดการและพฤติกรรมของหัวหน้างาน และมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ โจฮานสัน
และคณะ (Johansson; Miller; & Hamrin. 2014) พบว่า ความสามารถในการสือ่ สารของผูน้ ํา
มีความเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมการทํางานของผูน้ ํา
วัฒนธรรมการชีแ้ นะมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการชีแ้ นะการจัดการ ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า
ยิง่ กลุม่ มีวฒ
ั นธรรมการชีแ้ นะสูง ย่อมทําให้ หัวหน้างานมีการชีแ้ นะการจัดการ สูงตามไปด้วย ทัง้ นี้
เพราะ หากกลุม่ มีวฒ
ั ธรรมการชีแ้ นะทีส่ งู ย่อมเป็นบรรทัดฐานทีก่ าํ หนดให้พนักงานในหน่วยงาน
ปฏิบตั ติ าม ในลักษณะของการช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ใช้การสือ่ สารพูดคุยเพือ่ การเสริมสร้าง
เพือ่ ให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง ซึง่ การสือ่ สารเพือ่ การชีแ้ นะนี้ควรมีลกั ษณะสามร้อยหกสิบองศา
ตามแนวคิดของธุรกิจทีป่ รึกษาเครน (Crane. 2005a) กล่าวว่าการทีจ่ ะทําให้เกิดวัฒนธรรมการชีแ้ นะ
ในองค์การนัน้ พนักงานทุกระดับจะต้องมีการชีแ้ นะซึง่ กันและกัน นันหมายถึ
่
ง หัวหน้างานสามารถ
ชีแ้ นะลูกน้อง ลูกน้องสามารถชีแ้ นะหัวหน้างานได้ รวมถึงเพือ่ นร่ว มงานสามารถชีแ้ นะซึง่ กันและกัน
ได้ เพือ่ ให้การทํางานบรรลุเป้าหมาย โดยหัวใจทีส่ าํ คัญของวัฒนธรรมการชีแ้ นะนัน้ เป็ นการช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน และวัฒนธรรมการชีแ้ นะจําเป็นต้องทําให้เกิดขึน้ ในชีวติ ประจําวันของการทํางาน เพือ่
เชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดี อันจะนําไปสูค่ วามไว้เนื้อ เชื่อใจ วางใจ ทําให้ปญั หาทีเ่ กีย่ วกับคนและความ
ขัดแย้งลดน้อยลง ส่งผลให้องค์กรมีความไว้วางใจตามไปด้วย โดยผลการวิจยั นี้สนับสนุนแนวคิด ของ
โดยเบกิน (Begin. 2007: 12) ซึง่ กล่าวว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การนัน้ ส่งผลต่อขวัญกําลังใจ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของหลายๆ ท่านทีไ่ ด้ทาํ การศึกษา
วัฒนธรรมองค์การกับพฤติกรรมการทํางาน ผลการวิจยั ยืนยันเชิงประจักษ์พบว่าวัฒนธรรมองค์การ
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทํางาน และสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของพนักงานใน
องค์การนัน้ ๆ ได้เป็ นอย่างดี (สุรนิ ทร์ ชุมแก้ว. 2556; ธีรพร สุทธิโส. 2550)
เจตคติต่อการชีแ้ นะมีอทิ ธิพลโดยตรงต่อการชีแ้ นะการจัดการ ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า
ยิ่งหัวหน้างานมีเจตคติต่อการชีแ้ นะสูง ย่อมทําให้ หัวหน้างานมีการชีแ้ นะการจัดการ สูงตามไปด้วย
ทัง้ นี้เพราะหัวหน้างาน ทีม่ ที ศั นคติต่อการชีแ้ นะการจัดการว่าเป็นเรือ่ งสําคัญ ต่อการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน และเป็ นหน้าทีท่ พ่ี งึ ปฏิบตั ิ ก็จะทําให้ หัวหน้างาน มีการชีแ้ นะการจัดการ เพือ่ การพัฒนา
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึง่ ผลการศึกษานี้
สนับสนุน ทฤษฎีการกระทําทีม่ เี หตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ ฟิชไบน์และไอเซน
(Fishbein; & Ajzen. 1975) ซึง่ อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติและพฤติกรรม โดยบุคคลจะ
คิดไตร่ตรองก่อนทีจ่ ะ แสดงพฤติกรรม ในการใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจกระทําพฤติกรรม
และมีการประเมินพฤติกรรมเพือ่ ตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมนัน้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร(2553) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ งปจั จัยทางจิตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
การทํางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านและด้านการมีสว่ นร่วมของบุคล ากรสายสนับสนุน
วิชาการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่าพนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ ที่
มีเจตคติต่อการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการด้านความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านย่อม
จะมีพฤติกรรมการทํางานด้านความรับผิดชอบตามไปด้วย
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การอภิ ปรายผลการวิ จยั ตามสมมติ ฐานข้อที่ส่ี การชีแ้ นะการจัดการ มีอทิ ธิพล ทางตรง
ข้ามระดับกลุม่ ต่อ พฤติกรรมการทํางาน และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ พฤติกรรมการทํางาน โดยผ่าน
ความพึงพอใจในงาน จากผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการทํางานของพนักงานไม่ได้รบั อิทธิพล
โดยตรงจากการชีแ้ นะการจัดการ แต่ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความพึงพอใจในงาน ผลการวิจยั นี้
จึงสนับสนุ นสมมติฐานข้อที่ 5 บางส่วน
ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ไม่ได้รบั อิทธิพลโดยตรง
จากการชีแ้ นะการจัดการ ทัง้ นี้เพราะ การชีแ้ นะการจัดการของ หัวหน้างาน ไม่วา่ จะมีวธิ กี ารหรือ
รูปแบบใดอาจไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทํางาน ถ้า การชีแ้ นะนัน้ ไม่ได้รบั การยอมรับ
จากพนักงาน สายสนับสนุ นวิชาการ วิชาการ ซึง่ ผลการวิจยั นี้มคี วามแตกต่างจากงานวิจยั อื่น ทีไ่ ด้
ทําการศึกษา เพราะงานวิจยั ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเ กีย่ วกับพฤติกรรมการทํางาน
ขององค์การเอกชน แต่งานวิจยั นี้ศกึ ษาพฤติกรรมการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึง่ เป็น
องค์การของรัฐบาล โดยพฤติกรรมการทํางานของทัง้ สองมีความแตกต่างกัน เพราะการบริหารงาน
ของภาครัฐจะตัดสินใจโดยใช้วธิ ปี ระนีประนอม เพื่อตอบสนองกับกลุ่มผลประโยช น์ต่างๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์การเพือ่ ความอยูร่ อด ซึง่ ตรงข้ามการบริหารภาคเอกชนจะตอบสนองเจ้านายเพียง
คนเดียว (Dunlop. 1979) ซึง่ การจูงใจปจั เจกบุคคลขององค์การของภาครัฐและเอกชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
องค์การแตกต่างกันจึงจําเป็ นต้องใช้ปจั จัยการจูงใจทีแ่ ตกต่างกัน (ชนิดา จิตตรุทธะ . 2549) และผล
การศึกษาครัง้ นี้พบว่า การชีแ้ นะการจัดการ มีอทิ ธิพลโดยอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางาน โดยผ่าน
ความพึงพอใจในงาน ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่า พนักงานจะมีพฤติกรรมการทํางาน ก็ต่อเมือ่ การ
ชีแ้ นะการจัดการนัน้ มีผลทําให้พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ เกิดความพึงพอใจในงาน ทัง้ นี้เพราะ
แนวคิด การชีแ้ นะการจัดการ หัวหน้างานมีฐานะเป็นผูอ้ าํ นวยความสะดวกเพือ่ สนับสนุน การทํางาน
ของพนักงาน รวมถึง การจูงใจพนักงาน การเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานให้สงู ขึน้ (Se Won
Kim. 2010, Ellinger; Beattie; & Hamlin. 2010, Hamlin; Ellinger; & Beattie. 2009) ทัง้ นี้หากวิเคราะห์
การชีแ้ นะการจัดการ ด้วยแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้างาน พบว่าการชีแ้ นะการจัดการ
ถือเป็นแรงเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ ในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน (Sarason; Levine; & Basham.
1983: 127) ด้วยวิธ ีการสนับสนุ นด้านอารมณ์ เช่น การให้กาํ ลังใจในการทํางาน การยอมรับความ
คิดเห็นหรือการกระทําของลูกน้อง แสดงความเห็นใจเมือ่ ลูกน้องทํางานหนักหรือพบปญั หาในการ
ทํางาน ซึง่ พนักงานทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมจาก หัวหน้างานมักจะเป็ นผูท้ ม่ี ที ศั นคติและความ
พึงพอใจทีด่ ตี ่อการปฏิบตั งิ าน (ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2550) ซึง่ ความพึงพอใจในงานนัน้ ล๊อค (Lock.
1976: 1302) กล่าวว่า หัวหน้างาน โดยตรงย่อมมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน เพราะพฤติกรรมการบังคับบัญชาของ หัวหน้างาน นับเป็ น ปจั จัยปกป้องหรือปจั จัยคํา้ จุน
(Hygiene or Maintenance Factors) ทีค่ อยป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พงึ พอใจ (Herzberg.
1959)
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ข้อจํากัดของงานวิ จยั
งานวิจยั นี้มขี อ้ จํากัดในด้านเนื้อหา เนื่องจากผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดการชีแ้ นะการจัดการของโนเออร์
และคณะ (Noer; Leupold; & Valle. 2007) มาเป็นกรอบในการศึกษาตัวแปร โดยในระยะแรกผูว้ จิ ยั
ได้ทาํ การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อ ตรวจสอบว่า องค์ประกอบของการชีแ้ นะการจัดการ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ของหน่ วยงานทีม่ ี
การใช้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศในส่วนงานหรือไม่อย่างไร ซึง่ ผลการศึกษา
ได้มกี ารตัดประเด็น การวิเคราะห์ความแตกต่าง การสร้างกรอบและการตัง้ เป้าหมาย ซึง่ ประเด็นที่
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตัดออกไปจากการค้นพบในหน่วยศึกษานี้ไม่มคี วามสําคัญกับหัวหน้างาน
ทัง้ นี้
เพราะหัวหน้างานถือเป็ น ผูบ้ ริหารระดับต้น ด้วยบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเน้น ให้ความสําคัญ
กับทักษะด้านเทคนิค และมักจะ เป็ น ผูน้ ํานโยบายไปปฏิบตั ิ และมีความใกล้ชดิ โดยตรงกับพนักงาน
ระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ น้นให้ความสําคัญกับทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ แต่ประเด็นดังกล่าว อาจมีความสําคัญ
และจําเป็ นอย่างยิง่ กับผูบ้ ริหารระดับ อื่น ดังนัน้ หากนําผลการศึกษาการชีแ้ นะการจัดการ ในงานวิจยั
เล่มนีไ้ ปใช้ อาจมีความแตกต่างกันในลักษณะและองค์ประกอบตามระดับการบังคับบัญชาทีแ่ ตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. ผลการศึ กษาพบว่าการชีแ้ นะการจัดการของ หัวหน้างาน มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานสายสนับสนุ นวิชาการ ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
ของรัฐทีน่ ําเกณฑ์ดงั กล่าวไปใช้ในการพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ ควร กําหนดให้การชีแ้ นะการจัดการ
เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหัวหน้างาน โดยกําหนดขอบเขตบทบาทหน้าทีข่ อง หัวหน้างาน
ให้ครอบคลุมการชีแ้ นะการจัดการ 3 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนการทํางาน ด้านการประเมินพฤติกรรม
การทํางาน และด้านการกระตุน้ การทํางาน
2. ผลการศึกษานี้พบว่า พฤติกรรมการทํางาน ด้านความร่วมมือและด้านการปรับตัว มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ อือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศของหน่วยงาน ดังนัน้ หน่วยงานทีน่ ํา
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ไปใช้ ควรกําหนดพฤติกรรมการทํางานด้านความร่วมมือและด้านการ
ปรับตัว เป็ นสมรรถนะการทํางานของสายสนับสนุนวิชาการวิชาการ
ข้อเสนอแนะแนวปฏิ บตั ิ การใช้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
1. ข้อเสนอแนะสําหรับหมวดที่ 5 ว่าด้วยการมุง่ เน้นผูป้ ฏิบตั งิ าน
1.1 ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจเป็นตัวแปรขัน้ กลางทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานทัง้ ในระดับกลุม่ และระดับพนักงาน ดังนัน้ จึงมีความสําคัญยิง่ มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญ
แก่พนักงานสายสนับสนุ นวิชาการวิชาการให้มคี วามพึงพอใจในงาน ทัง้ ความพึงพอใจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานและความพึงพอใจภายนอกงาน แต่สาํ หรับในทางปฏิบตั กิ ารสนองความพึงพอใจไม่สามารถ
ตอบสนองตามความต้องการแก่พนักงานทุกคนได้ เพราะเป็นการยากทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจในงาน
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ด้วยการตอบสนองความความต้องการของแต่ละคนทีม่ คี วามแตกต่างทีห่ ลากหลายดังนัน้ มหาวิทยาลัย
ควรสํารวจความพึงพอใจและตอบสนองความพึงพอใจทีพ่ งึ ปฏิบตั แิ ละสามารถตอบสนองแก่พนักงาน
สายสนับสนุ นวิชาการได้ภายใต้กฎ ระเบียบ และบรรทัดฐานขององค์การ ทีส่ ามารถพึงตอบสนองได้
เพือ่ เป็นแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะส่งผลให้พนักงาน สายสนับสนุนวิชาการ วิชาการเกิดความ
ยึดมันผู
่ กพันในงานและปฏิบตั งิ านแก่หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
1.2 ผลการศึกษาพบว่าการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ตามความคิดเห็น
ของพนัก สายสนับสนุ นวิชาการ ค่อนข้างน้อย และไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน โดย
พฤติกรรมการทํางานได้รบั อิทธิพลจากตัวแปรอื่นๆ สาเหตุทว่ี ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ผลการปฏิบตั งิ านสูง ไม่ม ี
ผลต่อพฤติกรรมการทํางาน ทัง้ นี้เพราะการรับรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ดิ งั กล่าวไม่ ประกาศเป็นแนวปฏิบตั ิ กาํ หนด
ดัชนีชว้ี ดั ทีช่ ดั เจน ดังนัน้ หน่ วยงานทีต่ อ้ งการส่งเสริมพฤติกรรมการทํางาน หน่วยงานควรกําหนด วิธ ี
ปฏิบตั เิ พื่อผลการปฏิบตั งิ านสูงให้มคี วามชัดเจน มีหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพือ่ พิจารณา
ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม
2. ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลสูงสุดต่อ
พฤติกรรมการทํางาน ซึง่ ปญั หาการวิจยั ส่วนหนึ่ง พบว่า พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน สาย
สนับสนุนวิชาการ ขาดแรงจูงในในการทํางาน ทัง้ นี้เพราะแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์เป็นตัวแปรทีส่ ามารถ
ทํานายพฤติกรรมการทํางานได้ด ี ดังนัน้ หน่วยงานจึงควรให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนา
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ในการทํางาน ด้วยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานทีป่ ฏิบตั ดิ ว้ ยความสามารถ
และความเชื่อมันเพื
่ ่อให้เกิดความสําเร็จของงานตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพนักงานเอง
3. การชีแ้ นะการจัดการมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทํางาน โดยผ่านความพึง
พอใจในงาน ซึง่ หมายถึงแนวทางและวิธปี ฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับชีแ้ นะการจัดการของ หัวหน้างานมีผลต่อ
ความรูส้ กึ ของพนักงาน สายสนับสนุ นวิชาการ แต่ละคนแตกต่างกันออกไป ดังนัน้ การชีแ้ นะการ
จัดการของหัวหน้างานจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวหน้างานจําเป็ น มีความสามารถ และ
ทักษะของผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น และมีวธิ กี ารจูงใจตามความต้องการและบุคลิกลักษณะทีแ่ ตกต่าง
กันไปของพนักงานสายสนับสนุ นแต่ละคน
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ข้อเสนอแนะการวิ จยั เชิ งคุณภาพ การวิจยั เพื่อหาความหมายและลักษณะของการ
ชีแ้ นะการจัดการ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ทม่ี โี ครงสร้างตามกรอบแนวคิด
การชีแ้ นะการจัดการของโนเออร์และคณะ (Noer; Leupold; & Valle. 2007) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษา
ตามกรอบแนวคิดดังกล่าวแล้วนํามาหาความแตกต่างเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงบริบท เพือ่ ตรวจสอบว่า
มีความเหมือนหรือต่างจากแนวคิดเดิมหรือไม่ ดังนัน้ เพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา ในครัง้ ต่อไป ควรทําการศึกษา ลักษณะการชีแ้ นะการจัดการของหัวหน้างาน
ภายใต้บริบทของหน่ วยงานทีน่ ําเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ เพื่อให้การ
ชีแ้ นะการจัดการมีความเหมาะสมกับบริบทมากทีส่ ดุ
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2. ข้อเสนอแนะการวิ จยั เชิ งปริ มาณ ตัวแปรด้านการเรียนรูก้ ารวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาํ หนด
เป็นตัวแปรพฤติกรรมการทํางานระดับบุคคล ตามอภิธานศัพท์ของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา แต่ผล
การทดสอบขนาดของเส้นอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวพบว่ามีคา่ นํ้าหนักทีน่ ้อยและไม่มนี ยั ยะสําคัญ
ทางสถิติ เมือ่ ผูว้ จิ ยั พิจารณาเกณฑ์คุณภาพการศึกษา พบว่านอกจากการเรียนรูข้ องพนักงานแล้ว
การเรียนรูย้ งั เป็ นหน้าทีข่ องหน่ วยงานเพือ่ สร้าง วิธปี ฏิบตั ิ ของหน่วยงาน เพือ่ ให้บรรลุผลของการ
รวบรวมและถ่ายทอดความรูข้ อง ผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของระบบ (System Foundation) ของ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาตัวแปรการเรียนรูเ้ ป็นตัวแปร ในระดับ
กลุม่ อาทิเช่น บรรยากาศการเรียนรูข้ องกลุม่ การวิเคราะห์และการจัดการความรูข้ องกลุม่ เป็นต้น
เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรกลุ่มทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
3. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ผสาน วิ ธีการ งานวิจยั นี้เป็น การวิจยั แบบผสมผสาน
วิธกี าร รูปแบบเชิงสํารวจเป็ นลําดับ เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือ (The Instrument-development Variant)
เริ่มต้นด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพในช่วงแรก เพือ่ หานิยามและองค์ประกอบของตัว แปรการชีแ้ นะการ
จัดการ และตัวแปรพฤติกรรมการทํางาน ซึง่ ในงานวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาํ การตัดตัวแปรสังเกต การเรียนรู้
ของตัวแปรแฝงพฤติกรรมการทํางาน และตัวแปรสังเกตทักษะการสื่อสารของตัวแปรแฝงความสามารถ
ในการสือ่ สาร ซึง่ ตัวแปรสังเกตทัง้ สองไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เหตุผลหนึ่งของการไม่มนี ยั สําคัญ ทาง
สถิติ อาจมาจากการวิจยั เชิงคุณภาพ ในระยะแรก ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างเพื่อหา
ความหมายและลักษณะของตัวแปร ตามกรอบแนวคิดของโนเออร์และคณะ (Noer; Leupold; & Valle.
2007) โดยไม่ให้ความสําคัญกับประเด็นอื่น ทีค่ น้ พบตามสภาพบริบททีศ่ กึ ษา ซึง่ ในความจริงอาจจะ
มีประเด็นอื่นเพิม่ เติม ได้จากหน่ วยศึกษา ดังนัน้ การวิจยั ผสานวิธกี ารรูปแบบดังกล่าวทําให้ผวู้ จิ ยั
พบว่า การสํารวจปรากฏการณ์ของหน่ วยศึกษาในช่วงแรกจึงมีความสําคัญยิง่ นักวิจยั ต้องเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษาอย่างเหมาะสมและลึกซึง้ ภายใต้บริบทของหน่วยงาน เพือ่ การนิยามความหมาย
ของตัวแปรมีความสอดคล้องและเหมาะสมและส่งผลให้แบบวัดตัวแปรนําไปสู่ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
ทีม่ คี วามถูกต้อง และสามารถอ้างอิงไปยังกลุ่ม ประชากรได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ต้องให้ความสําคัญการวิจยั
ทัง้ สองช่วงอย่างเท่าเทียมกัน เพราะการวิจยั ทัง้ สองช่วงมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัอย่น างชัดเจน
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สําหรับพนักงาน
แบบสอบถาม
เรือ่ ง การทํางานพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรัฐ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ ทํางานของพนักงานสายสนับสนุน อันจะ
นําไปสูการขยายองคความรูดาน พฤติกรรมการทํางานของ พนักงานสายสนับสนุน ทั้งนี้ขอมูลที่ไดรับจาก
ผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัยอยางเครงครัด โดยจะไมเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และจะทําการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมเปนสําคัญ
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 9 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่
2 การทํางานของฉัน ตอนที่ 3 ผลงานของฉัน

ตอนที่ 4 แรงจูงใจในการทํางานของฉัน

ตอนที่ 5

บรรยากาศของหนวยงาน ตอนที่ 6 หัวหนางานของฉัน ตอนที่ 7 ความรูสึกฉันที่มีตองาน ตอนที่ 8 ความ
ผูกพันของฉันกับงาน และตอนที่ 9 แนวปฏิบัติของหนวยงาน
แบบสอบถามนี้อาจใชเวลาในการตอบ 20 นาทีโดยประมาณ การตอบแบบสอบถามนี้ถือเปนการ
เสียสละเวลา อันจะนําไปสูประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการกําลังคนสายสนบัสนุน ของมหาวิทยาลัย
รัฐ ในประเทศไทย จึงใครขอความรวมมือจากทานใหชวยกรุณาอานแบบสอบถามนี้ทุกขออยางละเอียด
และตอบใหตรงกับการรับรูของทานมากที่สุด
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีงบประมาณจํากัดหากจายเปนคาตอบแทนใหกับผูตอบแบบสอบถามแตละ
คนก็จะเปนจํานวนที่นอยเกินไปผูวิจัยจะนําเงินจากการตอบแบบสอบถา มของทานบริจาคใหกับวัดพระ
บาทน้ําพุ มูลคาการบริจาคแบบสอบถามละ 10 บาทดังนั้นผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากผูตอบตอบ
แบบสอบถามใหครบถวนสมบูรณและสงคืนกลับมาใหกับผูวิจัย เทากับทานไดรวมทําบุญ
อานิสงคแหงบุญครั้งนี้ ขอใหทานจงพบเจอแตความสําเร็จในชีวิต
สาธิต เชื้ออยูนาน
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 08-3570-2728
E-mail: satit.up@gmail.com
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย / ในชองที่เปนคําตอบของทาน หรือกรอกขอความใน
ชองวางที่เวนไวให
1. เพศ

[ ] ชาย

[ ] หญิง

2. อายุ

[ ] 21 – 25 ป

[ ] 26 – 30 ป

[ ] 31 – 35 ป

[ ] 36 – 40 ป

[ ] 41 – 45 ป

[ ] 46 – 50 ป

[ ] 51 – 55 ป

[ ] 56 – 60 ป

3. ระดับการศึกษา

[ ] ต่ํากวาระดับปริญญาตรี

[ ] ระดับปริญญาตรี

[ ] ระดับปริญญาโท

[ ] ระดับปริญญาเอก

4. สถานที่ทํางานของทาน

มหาวิทยาลัย...................................................................................
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน...................................................................
กอง.................................................................................................
งาน.................................................................................................
ตําแหนง..........................................................................................
5. ทานทํางานกับงานปจจุบันมาแลวทั้งหมด ……………………………………………… ป
คําชี้แจงสําหรับแบบสอบถามตอนที่ 2-9
ขอความกรุณาใหทานอานขอความและตอบคําถามทีละขอ แลวใหทําเครื่องหมาย ลอมรอบตัวเลข ที่ทานคิด
วาขอความนั้น ตรงกับความรูสึกที่เกิดขึ้นจริงกับทานขณะปฏิบัติงาน วามีระดับมากนอยเพียงใด เพียง 1 ตัวเลข
โดยความรูสึกของทานมีคาระดับดังนี้
1
ไมจริงเลย

2
ไมจริง

3
คอนขางไมจริง

4
คอนขางจริง

5
จริง

6
จริงที่สุด

ตัวอยาง
0. ฉันมาทํางานตรงเวลากําหนดของหนวยงานทุกครั้ง………………………………………..……….
00.ฉันกลับบานกอนเวลากําหนดของหนวยงานเสมอ……….……………………………………….…

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

ขอที่ 0. หากทานมาทํางานตามเวลาที่หนวยงานกําหนด
(สมมติ 8.30) เปนประจําทุกครั้ง และไมเคยสายเลยแมแตครั้งเดียว
ใหทานเลือกตอบ จริงที่สุด คือ เลข 6
ขอที่ 00. หากทานเลิกงานตามเวลาเลยเวลาที่หนวยงานกําหนด (สมมติ 16.30) เปนประจําทุกครั้ง และไมเคยกลับกอน
เวลา 16.30 แมแตครั้งเดียว ใหทานเลือกตอบ ไมจริงเลย คือ เลข 1
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ตอนที่ 2 การทํางานของฉัน
1. ฉันทํางานกับเพื่อนรวมงานไดดี ………………….………………….….............................................................

1 2 3 4 5 6

2. ฉันทํางานกับอาจารยไดดี…………........................................................................................................

1 2 3 4 5 6

3. ฉันเต็มใจทํางานกับอาจารยและเพื่อนรวมงาน....................................................................................

1 2 3 4 5 6

4. ฉันชวยเหลือเพื่อนรวมงานและอาจารย ถึงแมงานนั้นไมใชหนาที่ ของฉัน...….....................................

1 2 3 4 5 6

5. ฉันสื่อสารอยางเปนมิตร เมื่อทํางานรวมกับผูอื่น ………….....................................................................

1 2 3 4 5 6

6. ฉันสามารถชักจูงเพื่อนรวมงาน ใหมาทํางานที่มีประโยชนรวมกัน ………..............................................

1 2 3 4 5 6

7. ฉันสามารถทํางานตอไปได ถึงแมเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของหนวยงาน.........................

1 2 3 4 5 6

8. ฉันสามารถปรับตัวเขากับงานได หากตองเปลีย่ นตําแหนงงานใหม …..............................................

1 2 3 4 5 6

9. เมื่อมีอุปสรรคในงาน ฉันจะทํางานตอไปดวยความมุง มัน่ …………...............…....................................

1 2 3 4 5 6

10. เมือ่ ทราบสาเหตุของปญหาการทํางาน ฉันจะปรับปรุงและแกไขทันที………….................................

1 2 3 4 5 6

11. ฉันเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นทีแ่ ตกตาง…………................................….......................................

1 2 3 4 5 6

12. ฉันวิเคราะหปญ
 หาการทํางานของตัวเองเสมอ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นเรื่อยๆ…..................

1 2 3 4 5 6

13. ฉันสามารถพัฒนาทักษะการทํางานใหดีขึ้นดวยตัว ฉันเอง………….....................................................

1 2 3 4 5 6

14. ฉันสามารถประเมินศักยภาพการทํางานของฉันไดดว ยตนเอง…………..............................................

1 2 3 4 5 6

15. ฉันมักสอบถามแนวทางการทํางานจากเพื่อนรวมงาน…………..........................................................

1 2 3 4 5 6

16. ฉันแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานกับเพื่อนรวมงาน เพื่อแกไขปญหางาน …….………..........................

1 2 3 4 5 6

17. ฉันมักจะสังเกต วิธีการทํางานจากเพื่อนรวมงาน…………..............….................................................

1 2 3 4 5 6

18. ฉันแบงปนแนวทางการทํางาน แก เพื่อนรวมงาน………….............…..................................................

1 2 3 4 5 6

19. ฉันมุงมั่นพัฒนางานของฉันอยางเต็มที่ …………….......................…....................................................

1 2 3 4 5 6

ตอนที่ 3 ผลงานของฉัน
1. ฉันทํางานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมายทุกครั้ง ………………....................................................

1 2 3 4 5 6

2. ฉันทํางานเสร็จกอนเวลากําหนดและตรวจสอบดวยตนเองทุกครัง้ วามีคณ
ุ ภาพดี ..............................

1 2 3 4 5 6

3. ผลงานของฉันไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานวามีคุณภาพ...……...................................................

1 2 3 4 5 6

4. ฉันสามารถแกปญหาในงานขณะปฏิบัติหนาที่ได ….……………………………............................................

1 2 3 4 5 6

5. ฉันใชวธิ กี ารจัดการปญหาหลากหลายรูปแบบเพือ่ ใหมผี ลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น……………………….......

1 2 3 4 5 6

6. ฉันรักษาวินัยขณะปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีและตอเนื่อง ทัง้ ตอหนาและลับหลัง............….……...............

1 2 3 4 5 6

7. ฉันแสดงออกใหเห็นถึงการปฏิบัติตนใหสมกับ การเปนพนักงานของหนวยงาน...................................

1 2 3 4 5 6

8. ฉันปฏิบัติงานอยางแข็งขัน พรอมใหคําแนะนําที่ดีจากประสบการณของตนเองแก เพื่อนรวมงาน……

1 2 3 4 5 6

9. ฉันมีความคลองแคลวในการใชเทคโนโลยีใหมเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน…………………………………..…………

1 2 3 4 5 6
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10. ฉันใชหลักคุณธรรมเปนฐาน ในการปฏิบตั ติ อ เพือ่ นรวมงานและผูรับบริการ………………………..……..

1 2 3 4 5 6

11. ฉันปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต …………………….……………………………………………………………

1 2 3 4 5 6

12. ฉันใหบริการกับทุกคนอยางเทาเทียมไมเลือกชนชั้นวรรณะ……………………………………………………

1 2 3 4 5 6

13. ฉันสงมอบงานที่อยูในความรับผิดชอบไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด…………………………………………

1 2 3 4 5 6

14. ผลการปฏิบัติงานของฉันบรรลุตามเกณฑตัวชี้วัดผลสําเร็จของ Edpex……………………………………

1 2 3 4 5 6

15. ฉันมีผลการปฏิบัติงานที่เดนชัด เปนแบบอยางใหกับเพื่อนรวมงานคนอื่นได ……………………………….

1 2 3 4 5 6

16. ผลการปฏิบัติงานของฉันไดรับการยอมรับ และชื่นชมจากเพื่อนรวมงาน……………………………………

1 2 3 4 5 6

17. หัวหนายอมรับ และใหความไววางใจในการปฏิบตั งิ านของฉัน ………………......................................

1 2 3 4 5 6

18. ผลการปฏิบัติงานของฉันเปนที่ยอมรับจากบุคคลภายนอกหนวยงาน…………………………………………

1 2 3 4 5 6

19. ผลงานของฉันมีสว นใหหนวยงานเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี น้ึ ……………….…………………………………….

1 2 3 4 5 6

20. ผลการปฏิบัติงานของฉัน เปนสวนหนึ่งที่ทําใหฉันไดรับความไววางใจจากหัวหนางาน......................

1 2 3 4 5 6

21. ผลการปฏิบัติงานของฉัน เปนสวนหนึ่งที่ทําให ฉันไดรับการยอมรับจากนิสิต นักศึกษา
อาจารย หรือผูมีสวนเกี่ยวของ………………………………………………………………….………………….………..

1 2 3 4 5 6

22. หนวยงานที่เกี่ยวของนําผลงานของฉันไปประยุกตใชได ....................... …..…………………………………..

1 2 3 4 5 6

23. ผลการปฏิบตั งิ านของฉันมีสวนสําคัญในการสรางภาพลักษณของหนวยงาน………………………………

1 2 3 4 5 6

ตอนที่ 4 แรงจูงใจในการทํางานของฉัน
1. เมื่อทํางาน ฉันมักจะทุมเทความพยายามใหกับงานนั้นอยางเต็มที่ ………..............................................

1 2 3 4 5 6

2. ถาฉันทํางานใดไมสาํ เร็จ ฉันมักจะพยายามทํางานนั้นจนกวาจะสําเร็จ …............................................

1 2 3 4 5 6

3. เมื่อทํางาน ฉันมักจะใหความสําคัญกับงานนั้นเสมอ…………………......................................................

1 2 3 4 5 6

4. ฉันมักทํางานเสร็จกอนเวลากําหนด ถึงแมมีอุปสรรคในการทํางาน…………….......................................

1 2 3 4 5 6

5. ฉันชอบงานที่มีความรับผิดชอบสูง ………………………….……………..........................................................

1 2 3 4 5 6

6. ถาฉันคิดวางานนั้นยากและมีอุปสรรค ฉันจะเลิกทํางานนั้นทันที …….…...............................................

1 2 3 4 5 6

7. ฉันอยากใชชวี ติ แบบสบายๆ โดยไมตอ งทํางานใดๆเลย................................. ......................................

1 2 3 4 5 6

8. เมื่อมีงานที่สําคัญ ฉันจะเตรียมตัวอยางเต็มที่...................................................... ................................

1 2 3 4 5 6

ตอนที่ 5 บรรยากาศของหนวยงาน
1. หนวยงานของฉันแสวงหาขอมูลเพือ่ ทราบความคาดหวัง ของผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ……

1 2 3 4 5 6

2. หนวยงานของฉันใชขอมูลจากผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงการทํางาน……..........

1 2 3 4 5 6

3. หนวยงานของฉันเนนความสัมพันธที่ดีในการทํางาน กับ ผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ……………

1 2 3 4 5 6

4. หนวยงานของฉันคอยติดตามขอมูลสะทอนกลับ จากผู ผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ………….…

1 2 3 4 5 6
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5. การสะทอนกลับแนวทางการทํางานซึ่งกันและกัน เปนเรื่องสําคัญของหนวยงานฉัน……………………

1 2 3 4 5 6

6. ฉัน ไมสามารถ ใหขอ มูลสะทอนกลับ แกหวั หนางานไดอยางเต็มที่……………………………………………

1 2 3 4 5 6

7. หนวยงานของฉัน ใชการแนะนําการทํางานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน...............

1 2 3 4 5 6

8. หัวหนาของฉัน ใหคาํ แนะนําในการทํางานเปนกิจวัตร แกพนักงานทุกคน.............………………………

1 2 3 4 5 6

9. หนวยงานของฉันมีวฒ
ั นธรรมองคกร เกี่ยวกับการชี้แนะการทํางาน................………….……………..

1 2 3 4 5 6

10. เพื่อนรวมงานของฉัน มีการชี้แนะและการใหคําแนะนําการทํางานแกกันและกัน……….……………

1 2 3 4 5 6

11. หนวยงานของฉันมีความกระตือรือรนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตเสมอ.......................

1 2 3 4 5 6

12. เพื่อนรวมงานของฉัน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน…………..……..........................

1 2 3 4 5 6

13. หัวหนาของฉันมีสวนสําคัญทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงการทํางานของพนักงาน…………..…………….

1 2 3 4 5 6

14. หนวยงานของฉันมักใชความผิดพลาดในการทํางาน เพือ่ เปนโอกาสในการเรียนรู …………………….

1 2 3 4 5 6

15. หนวยงานของฉัน สามารถแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับงานไดอยางเสรี........………………………………

1 2 3 4 5 6

16. หนวยงานของฉัน มีการเรียนรูบทเรียนการทํางานจากผลการปฏิบตั งิ าน…………………………………

1 2 3 4 5 6

17. หนวยงานของฉัน ใชการชี้แนะการทํางาน เปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน………….......

1 2 3 4 5 6

18. การชี้แนะการทํางาน เปนกลยุทธการบริหารของหนวยงานของฉัน………………………………………

1 2 3 4 5 6

19. หนวยงาน ขาดการใสใจ การพัฒนาทักษะการชี้แนะการทํางานแกพนักงาน……………..…………..

1 2 3 4 5 6

ตอนที่ 6 หัวหนางานของฉัน
1. เมื่อฉันทําผิด หัวหนามักตําหนิพรอมทั้งอธิบายเหตุผล………….………………………………………………..

1 2 3 4 5 6

2. หัวหนาของฉันมักจะถามสารทุกขสุขดิบ เพือ่ แสดงความหวงใยฉัน…..………....................................

1 2 3 4 5 6

3. เมื่อฉันทํางานดีมีคุณภาพ หัวหนามักกลาวชื่นชม................................................................. …………

1 2 3 4 5 6

4. หัวหนาติดตามงานจากฉันสม่าํ เสมอ…….……....................................................................................

1 2 3 4 5 6

5. การสอบถามงานของหัวหนา ทําให งานฉันบรรลุตามเปาหมาย.......................................................

1 2 3 4 5 6

6. หัวหนามักตั้งคําถาม มากกวาการออกคําสัง่ กับฉัน ………................................................................

1 2 3 4 5 6

7. หัวหนารับฟงความคิดเห็น ของฉันทุกครั้ง….…………..........................................................................

1 2 3 4 5 6

8. ฉันกลาแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับงาน เพราะหัวหนาทําตัวเปนกันเองกับฉัน……..……………….....

1 2 3 4 5 6

9. หัวหนาเสนอแนะแนวทางการทํางาน ตามความแตกตางของพนักงานแตละคนอยางเหมาะสม...

1 2 3 4 5 6

10. หัวหนามักใชการพูดคุยกับฉัน เพื่อลดปญหาความขัดแยง ในหนวยงาน…………………….…..………..

1 2 3 4 5 6

11. หัวหนามอบหมายงาน ตามหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคนไดอยางเหมาะสม…………...…......

1 2 3 4 5 6

12. หัวหนาใหอสิ ระแกฉนั ในการตัดสินใจเกีย่ วกับงานในบางครัง้ …………….……..…….………..………….

1 2 3 4 5 6

13. หัวหนามอบอํานาจบางเรือ่ งแกฉัน เพื่อการตัดสินใจเฉพาะหนาในงาน…………….…………………….

1 2 3 4 5 6

14. หัวหนาเปดโอกาสใหพนักงานไดพูดคุยกันเองบาง เพือ่ หาแนวทางแกไขปญหาในงาน...................

1 2 3 4 5 6

15. หัวหนา ไมชอบ การเผชิญหนากับผูใตบังคับบัญชาที่มีปญหาเกี่ยวกับงาน………….………...............

1 2 3 4 5 6
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16. หัวหนาหาแนวทางการแกไขปญหาการทํางานรวมกับฉันเสมอ……………………………………………….

1 2 3 4 5 6

17. หัวหนาใหคณ
ุ งามความดี เมื่อฉันทําดีและมีประโยชนตอหนวยงาน…………………………………………

1 2 3 4 5 6

18. หัวหนาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของฉันได…………………….………………………….…

1 2 3 4 5 6

19. หัวหนาประเมินผลการทํางานของฉันสม่าํ เสมอ……………………………………………….…………………..

1 2 3 4 5 6

20. หัวหนาประเมินการทํางานของฉัน จากขอมูลหลายๆ ฝาย อาทิเชน
ผลการปฏิบัติงาน ผลสะทอนจากผูรับบริการและรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ……..………………………
21. หัวหนาแจงผลการประเมินการทํางานแกฉันทุกครั้ง…………..…………………………………………………
22. หัวหนามักจะเสนอแนะแนวทางการทํางานที่เปนประโยชน
ควบคูก บั ผลการประเมินการทํางานของฉัน …………………………………………………………………………

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

23. การพูดเสนอแนะแนวทางการทํางานของหัวหนา ทําใหฉันมักมีพลังเพิ่มมากขึ้นในการทํางาน…….

1 2 3 4 5 6

24. หัวหนาเปดโอกาสใหฉัน แสดงความคิดเห็นตอผลการประเมินการทํางาน.......…………………………

1 2 3 4 5 6

25. หัวหนาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฉันอยางยุติธรรม…………………………………………………………

1 2 3 4 5 6

26. หัวหนามักใหขอ มูลสะทอนกลับแก ฉัน เพื่อประโยชนการแกไขในการทํางาน.................... ............

1 2 3 4 5 6

ตอนที่ 7 ความรูสึกฉันที่มีตองาน
1. ฉันสามารถตัดสินใจในการทํางานไดอยางอิสระ………………………………………………………………………..

1 2 3 4 5 6

2. ฉันสามารถบอกใหเพื่อนรวมงานทําอะไรไดโดยไมตอ งเกรงกลัวอิทธิพล....................................... ......

1 2 3 4 5 6

3. ฉันภาคภูมใิ จ เมือ่ หนวยงานมีงานใหฉนั ทําตลอดเวลา........................................................................

1 2 3 4 5 6

4. ฉันมีอิสระที่จะใชแนวทางและวิธกี ารการทํางานของตนเองได............................................................

1 2 3 4 5 6

5. เมื่ออยูในหนวยงาน ฉันมีโอกาสไดทาํ งานทีห่ ลากหลาย......................................................................

1 2 3 4 5 6

6. เมื่ออยูในหนวยงาน ฉันสามารถทําในสิ่งที่ไมคานกับจิตสํานึกของตนเอง…........................................

1 2 3 4 5 6

7. งานที่ฉันทํา มีผลตอความสําเร็จของหนวยงาน..…..……......................................................................

1 2 3 4 5 6

8. ฉันพอใจกับความสําเร็จในการทํางานของฉัน ………............................................................................

1 2 3 4 5 6

9. ฉันมีโอกาสไดใชความรูค วามสามารถของตนเองอยางเต็มทีใ่ นการทํางาน….......................................

1 2 3 4 5 6

10. ฉันไดรับการยอมรับในการทํางานจากเพื่อนรวมงาน........................................................................

1 2 3 4 5 6

11. ฉันพอใจกับวิธีการของหัวหนางานที่ใชในการแกไขปญหากับลูกนอง…….........................................

1 2 3 4 5 6

12. ฉันพอใจกับความสามารถในการตัดสินใจหัวหนางานของฉัน …………................................................

1 2 3 4 5 6

13. ฉันรูสึกถึงความมั่นคงในตําแหนงงานที่ฉันทํา ...................................................................................

1 2 3 4 5 6

14. ฉันพอใจผลตอบแทนเมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณงานของฉัน...........................................................

1 2 3 4 5 6

15. ฉันมีโอกาสทีจ่ ะกาวหนาในการทํางาน.............................................................................................

1 2 3 4 5 6

16. ฉันพอใจสภาพแวดลอมในหนวยงานของฉัน ....................................................................................

1 2 3 4 5 6

17. ฉันทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี ...................................................................................

1 2 3 4 5 6

179
18. ฉันไดรับคํายกยองชมเชยจากหัวหนางาน เมื่อทํางานไดดีมีคุณภาพ.................................................

1 2 3 4 5 6

19. ฉันสามารถนํานโยบายของหนวยงานมาปฏิบตั ไิ ดจริง ในงานที่ฉันทํา................................................

1 2 3 4 5 6

ตอนที่ 8 ความผูกพันของฉันกับงาน
1. ฉันมีความกระตือรือรนในงานที่ทําอยู ……….…....................................................................................

1 2 3 4 5 6

2. ในขณะทํางาน ฉันรูสึกมีพลังเต็มที่ที่จะทํางาน………….......................................................................

1 2 3 4 5 6

3. ในการทํางาน ฉันมีความเพียรพยายามแมจะเผชิญอุปสรรค……........................................................

1 2 3 4 5 6

4. ฉันทุมเทใสใจในงานที่ทํา …………………….............................................................................................

1 2 3 4 5 6

5. จิตใจของฉันจดจออยูในงานที่ทํา……………..........................................................................................

1 2 3 4 5 6

6. งานที่ฉันทําอยู ทาทายความสามารถในการทํางานของฉัน …..............................................................

1 2 3 4 5 6

7. ฉันรูสึกมีความสุขและเพลิดเพลินกับงานที่ทํา …………….....................................................................

1 2 3 4 5 6

8. ฉันหมกมุนในงานที่ฉันทํา …………………..............................................................................................

1 2 3 4 5 6

9. ขณะทํางานฉันรูส กึ วาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว ……………...................................................................

1 2 3 4 5 6

ตอนที่ 9 แนวปฏิบัติของหนวยงาน
1. หนวยงานเปดโอกาสใหฉนั สอบถามประเด็นขอสงสัยเกีย่ วกับผลการประเมินการทํางาน...................

1 2 3 4 5 6

2. ความคิดเห็นของฉัน ถูกนําไปใชในการกําหนดแนวทางการบริหารงานของหนวยงาน........................

1 2 3 4 5 6

3. หนวยงานของฉันมีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับนโยบายการบริหารอยูเสมอ..........

1 2 3 4 5 6

4. ฉันมีโอกาสไดรบั ผลตอบแทนพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน ที่นอกเหนือจากเงินเดือน …………………..

1 2 3 4 5 6

5. ตําแหนงงานของฉันคาตอบแทนสูงกวามหาวิทยาลัยอืน่ …….............................................................

1 2 3 4 5 6

6. ผลตอบแทนของฉันเหมาะสมกับกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ฉันไดรับ …………………………………..

1 2 3 4 5 6

7. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของฉันถูกนําไปใช เพื่อพิจารณาความดีความชอบ…….........................

1 2 3 4 5 6

8. ฉันมีโอกาสไดรบั ผลตอบแทนสูงขึน้ เรือ่ ยๆ จากการทํางาน..................... .................................. ..........

1 2 3 4 5 6

9. สวัสดิการทีไ่ ดรบั จากหนวยงานมีความเหมาะสม เมือ่ เกษียณอายุราชการ……...................................

1 2 3 4 5 6

10. หนวยงานของฉัน ทุกคนมีโอกาสทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้น ถามีความสามารถทีเ่ หมาะสมกับงาน…

1 2 3 4 5 6

11. พนักงานทุกคนในหนวยงานไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน ..................................

1 2 3 4 5 6

12. หนวยงานมีนโยบายที่ชัดเจน ที่จะสามารถขจัดความไมเทาเทียม…………........................................

1 2 3 4 5 6

13. หนวยงานมีความเปนธรรม สําหรับการเลิกจางพนักงาน……............................................................

1 2 3 4 5 6

14. เมื่อมีปญหาการจางพนักงาน หนวยงานมีแนวทางแกไขที่เหมาะสมและเปนธรรมเสมอ...........…....

1 2 3 4 5 6

----------------ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ที่ไดเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม----------------
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สําหรับหัวหนางาน
แบบสอบถาม
เรื่อง การทํางานของหัวหนางานพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรัฐ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ ทํางานของหัวหนางานสายสนับสนุน อันจะ
นําไปสูการขยายองคความรูดาน พฤติกรรม การทํางาน ของหัวหนางาน ทั้งนี้ขอมูลที่ไดรับจากผูตอบ
แบบสอบถาม ผูวิจัยจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัยอยางเครงครัด โดยจะไมเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และจะทําการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมเปนสําคัญ
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 6 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่
2 การทํางานของฉัน ตอนที่ 3 ลักษณะของฉัน ตอนที่ 4 การแสดงออกของฉัน ตอนที่ 5 ความคิดเห็นตอ
การชี้แนะ และตอนที่ 6 บรรยากาศของหนวยงาน
แบบสอบถามนี้อาจใชเวลาในการตอบ 20 นาทีโดยประมาณ การตอบแบบสอบถามนี้ถือเปนการ
เสียสละเวลา อันจะนําไปสูประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการกําลังคนสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
รัฐ ในประเทศไทย จึงใครขอความรวมมือจากทานใหชวยกรุณาอานแบบสอบถามนี้ทุกขออยางละเอียด
และตอบใหตรงกับการรับรูของทานมากที่สุด
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีงบประมาณจํากัดหากจายเปนคาตอบแทนใหกับผูตอบแบบสอบถามแตละ
คนก็จะเปนจํานวนที่นอยเกินไปผูวิจัยจะนําเงินจากการตอบแบบสอบถามของทานบริจาคใหกับวัดพระ
บาทน้ําพุ มูลคาการบริจาคแบบสอบถามละ

10 บาทดังนั้นผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากผูตอบตอบ

แบบสอบถามใหครบถวนสมบูรณและสงคืนกลับมาใหกับผูวิจัยเทากับทานไดรวมทําบุญ
อานิสงคแหงบุญครั้งนี้ ขอใหทานจงพบเจอแตความสําเร็จในชีวิต
สาธิต เชื้ออยูนาน
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 08-3570-2728
E-mail: satit.up@gmail.com
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย / ในชองที่เปนคําตอบของทาน หรือกรอกขอความใน
ชองวางที่เวนไวให
1. เพศ

[ ] ชาย

2. อายุ

[ ] 21 – 25 ป

[ ] 26 – 30 ป

[ ] 31 – 35 ป

[ ] 36 – 40 ป

[ ] 41 – 45 ป

[ ] 46 – 50 ป

[ ] 51 – 55 ป

[ ] 56 – 60 ป

3. ระดับการศึกษา

[ ] หญิง

[ ] ต่ํากวาระดับปริญญาตรี

[ ] ระดับปริญญาตรี

[ ] ระดับปริญญาโท

[ ] ระดับปริญญาเอก

4. สถานที่ทํางานของทาน

มหาวิทยาลัย...................................................................................
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน...................................................................
กอง.................................................................................................
งาน.................................................................................................

5. ทานทํางานกับงานปจจุบันมาแลวทั้งหมด

……………………………………………… ป

6. ทานมีประสบการณตําแหนงหัวหนางานปจจุบัน

……………………………………………… ป

7. ทานมีผูใตบังคับบัญชา จํานวน

……………………………………………… คน

คําชีแ้ จงสําหรับแบบสอบถามตอนที่ 2-6
ขอความกรุณาใหทานอานขอความและตอบคําถามทีละขอ แลวใหทําเครื่องหมาย

ลอมรอบตัวเลข ที่ทานคิดวา

ขอความนั้นตรงกับความรูสึกที่เกิดขึ้นจริงกับทานขณะปฏิบัติงาน วามีระดับมากนอยเพียงใดเพียง 1 ตัวเลขโดยความรูสึก
ของทานมีคาระดับดังนี้
1
ไมจริงเลย

2
ไมจริง

3

4

5

6

คอนขางไมจริง

คอนขางจริง

จริง

จริงที่สุด

ตัวอยาง
0. ฉันมาทํางานตรงเวลากําหนดของหนวยงานทุกครั้ง………………….……………………..….……

1 2 3 4 5 6

00.ฉันกลับบานกอนเวลากําหนดของหนวยงานเสมอ……….………………………………………….. 1 2 3 4 5 6
ขอที่ 0. หากทานมาทํางานตามเวลาที่หนวยงานกําหนด
(สมมติ 8.30) เปนประจําทุกครั้ง และไมเคยสายเลยแมแตครั้งเดียว
ใหทานเลือกตอบ จริงที่สุด คือ เลข 6
ขอที่ 00. หากทานเลิกงานตามเวลาเลยเวลาที่หนวยงานกําหนด (สมมติ 16.30) เปนประจําทุกครั้ง และไมเคยกลับกอน
เวลา 16.30 แมแตครั้งเดียว ใหทานเลือกตอบ ไมจริงเลย คือ เลข 1
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ตอนที่ 2 การทํางานของฉัน
1. เมื่อผูใตบังคับบัญชาทําผิด ฉันมักตําหนิพรอมทั้งอธิบายเหตุผล………….………………….………………..

1 2 3 4 5 6

2. ฉันมักจะถามสารทุกขสุขดิบผูใตบังคับบัญชา เพือ่ แสดงความหวงใย…..……....................................

1 2 3 4 5 6

3. เมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานดีมีคุณภาพ ฉันมักกลาวชื่นชม
เพือ่ ใหเขาเห็นคุณคาตัวเองในการทํางาน……………………………………………………………………………….

1 2 3 4 5 6

4. ฉันติดตามงานจากผูใตบังคับบัญชาสม่าํ เสมอ…….………...................................................................

1 2 3 4 5 6

5. การสอบถามงานกับผูใตบังคับบัญชาของฉัน ทําใหงานทํางานบรรลุเปาหมาย……….......................

1 2 3 4 5 6

6. ฉันมักติดตามการทํางาน เมือ่ ผูใตบังคับบัญชาทํางานลาชากวากําหนด……….……...........................

1 2 3 4 5 6

7. ฉันมักจะตั้งคําถามแกผูใตบังคับบัญชา มากกวาการออกคําสัง่ ……..................................................

1 2 3 4 5 6

8. ฉันมักชี้นํา ใหผูใตบังคับบัญชาเห็นคลอยตาม……………..……………..................................................

1 2 3 4 5 6

9. ฉันรับฟงความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชาทุกครั้ง….………….................................................................

1 2 3 4 5 6

10. ผูใตบังคับบัญชากลาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงาน เพราะฉันทําตัวเปนกันเองเสมอ ……………..

1 2 3 4 5 6

11. ฉัน ไมสามารถ ควบคุมอารมณ เมือ่ ผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นไมมเี หตุผล…………………

1 2 3 4 5 6

12. ฉันเสนอแนะการทํางาน ตามความแตกตางของผูใตบังคับบัญชาแตละคน………………………..……

1 2 3 4 5 6

13. ฉันมักจะใชพูดคุยกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อลดปญหาความขัดแยง ในหนวยงาน……………………….

1 2 3 4 5 6

14. ฉันมอบหมายงาน ตามหนาที่ ความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชา………………………….................

1 2 3 4 5 6

15. ฉันใหอสิ ระแกผูใตบังคับบัญชา ในการตัดสินใจเกีย่ วกับงานในบางครัง้ ……………………..……………

1 2 3 4 5 6

16. ฉันมอบอํานาจในบางเรื่อง เพื่อใหผใู ตบงั คับบัญชาใชในการตัดสินใจเฉพาะหนาในงาน……………

1 2 3 4 5 6

17. ฉันเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาพูดคุยกันเองบาง เพื่อหาแนวทางแกปญหาในงาน....................

1 2 3 4 5 6

18. ฉัน ไมชอบ การเผชิญหนากับผูใตบังคับบัญชาที่มีปญหาเกี่ยวกับงาน……..…………......................

1 2 3 4 5 6

19. ฉันหาแนวทางการแกไขปญหาการทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชาเสมอ…………………………………

1 2 3 4 5 6

20. ฉันใหคุณงามความดี แกผูใตบังคับบัญชา เมื่อเขาทําดีและมีประโยชนตอหนวยงาน………………..

1 2 3 4 5 6

21. ฉันสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของผูใตบังคับบัญชาได ……………………………………..

1 2 3 4 5 6

22. ฉันมักเอาใจใสเฉพาะผูใตบังคับบัญชาที่มีปญหาในการทํางาน………………………………………………

1 2 3 4 5 6

23. ฉันประเมินการทํางานของผูใตบังคับบัญชาสม่ําเสมอ………………………………………………………….

1 2 3 4 5 6

24. ฉันประเมินการทํางานผูใตบังคับบัญชา จากขอมูลหลายๆ ฝาย
อาทิเชน ผลการปฏิบัติงาน ผลสะทอนจากผูรับบริการและรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ……………….

1 2 3 4 5 6

25. ฉันแจงผลการประเมินการทํางาน แกผูใตบังคับบัญชาทุกครั้ง ………………………………………………

1 2 3 4 5 6

26. ฉันมักจะเสนอแนะแนวทางการทํางานที่เปนประโยชน ควบคูก บั ผลการประเมินการทํางาน……..

1 2 3 4 5 6

27. เมื่อฉันเสนอแนะแนวทางการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา เขามักมีพลังเพิ่มมากขึ้น ในการทํางาน

1 2 3 4 5 6

28. ฉันเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา แสดงความคิดเห็นตอผลประเมินการทํางานของเขาเอง...……..

1 2 3 4 5 6

29. ฉันประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูใตบังคับบัญชาอยางยุติธรรม.............................. .....................

1 2 3 4 5 6

30. ฉันมักใหขอมูลสะทอนกลับแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อประโยชนการแกไขในการทํางานตัวเขาเอง

1 2 3 4 5 6
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ตอนที่ 3 ลักษณะของฉัน
1. ฉันเปนคนทํางานอยางเต็มศักยภาพ..................…………..……...........................................................

1 2 3 4 5 6

2. ฉันทํางานอยางมีระเบียบและแบบแผน……………...……….……..........................................................

1 2 3 4 5 6

3. ฉันพยายามปฏิบตั งิ านทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางเต็มที่ …………………....................................................

1 2 3 4 5 6

4. ฉันมีเปาหมายการทํางานชัดเจน..................................................................... …………………………….

1 2 3 4 5 6

5. ฉันปฏิบตั ิงานอยางเปนขั้นเปนตอน..................................................................................................

1 2 3 4 5 6

6. ฉันสามารถควบคุมตนเองไดเปนอยางดี เพือ่ ใหการทํางานเสร็จตามเวลาทีก่ าํ หนด……………………

1 2 3 4 5 6

7. ฉันมักจะคิดพิจารณาอยางถี่ถวน กอนลงมือทํางานทุกครั้ง………………………….….............................

1 2 3 4 5 6

8. ฉันเปนคนทีม่ คี วามสามารถ เหมาะสมกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย…………......................................

1 2 3 4 5 6

9. ฉันทํางานหนักเพือ่ ใหสาํ เร็จตามเปาหมาย……………........................................................................

1 2 3 4 5 6

10. ฉันจะพิจารณาถึงผลที่จะเกิดตามมากอนเสมอ ที่จะทําอะไรลงไป………….....................................

1 2 3 4 5 6

11. เมื่อฉันมีความตั้งใจที่จะทําอะไรแลว ฉันก็จะยึดมั่นการปฏิบัติตามนั้นเสมอ……………….…………….

1 2 3 4 5 6

12. ฉันมุงมั่นสูทํางานใหดีที่สุดอยางเต็มศักยภาพของฉัน…………………….............................................

1 2 3 4 5 6

13. ฉันเปนคนที่มีวินัยในตนเองสูง ……………………................................................................................

1 2 3 4 5 6

14. ฉันคิดอยางรอบคอบกอนที่ฉันจะตอบคําถามใดๆ…….………….…...................................................

1 2 3 4 5 6

ตอนที่ 4 การแสดงออกของฉัน
1. ฉันรูวิธีการใชภาษาและน้ําเสียงอยางไรเพื่อแสดงความเปนกันเองกับพนักงาน................................
2. เมื่อผูใตบังคับบัญชาสรางปญหาในหนวยงาน
ฉันจะวิเคราะหสถานการณและคิดคําพูดทีเ่ หมาะสม กอนที่จะออกไปพูดกับเขา…………................

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

3. ฉันรูวาควรจะบอกอะไรและไมควรบอกอะไรกับผูใตบังคับบัญชาที่มาถามฉัน……….........................

1 2 3 4 5 6

4. ฉันรูวาหากฉันพูดไปกอนแลวคอยคิดทีหลัง ผูใตบังคับบัญชาจะรูสึกอยางไร………...........................

1 2 3 4 5 6

5. ฉันรูวธิ ีอธิบายขั้นตอนการทํางานอยางไร เพือ่ ใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจไดงา ย…..............................

1 2 3 4 5 6

6. ฉันรูวิธีตักเตือนผูใตบังคับบัญชาที่ทําผิดกฎ โดยไมทําใหเขารูสึกไมพอใจฉัน ……..............................

1 2 3 4 5 6

7. เวลาตักเตือนผูใตบังคับบัญชา
ฉันรูวิธีอธิบายเหตุผลใหเขาเขาใจวา ทําไมเขาจึงไมควรทําเชนนั้น ....................................................
8. เมื่อผูใตบังคับบัญชามีปญหาการทํางาน
ฉันจะตัง้ ใจฟงและพยายามเขาใจปญหาในมุมมองของเขา……..........................................................

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
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9. ฉัน ไมรู วาจะพูดคุยกับผูใตบังคับบัญชาที่ฉันไมชอบไดอยางไร แมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับงาน…….

1 2 3 4 5 6

10. เมื่อคุยกับผูใตบังคับบัญชา ฉันคอยสบตาและซักถาม เพื่อใหเขารูวาฉันกําลังตั้งใจฟง….……………

1 2 3 4 5 6

11. เมื่อคุยกับผูใตบังคับบัญชา
ฉันคอยสังเกตกริยา สีหนาและน้าํ เสียง เพื่อตีความวาเขากําลังคิดอะไร……………………….………….

1 2 3 4 5 6

12. ถามีขอมูลที่คิดวาผูใตบังคับบัญชาควรรู ฉันรีบแจงเขาทราบทันที.................................................

1 2 3 4 5 6

13. ถาผูใตบังคับบัญชาทํางานผิดพลาด ฉันจะตําหนิเขาโดยไมสนใจวามีใครอยูที่นั่นบาง………………..

1 2 3 4 5 6

14. ฉันใสใจในการใหคาํ แนะนํากับผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเทาเทียมกัน …………………………………

1 2 3 4 5 6

15. เมื่อตองพูดตอหนาผูใตบังคับบัญชาหลายๆคน ฉันรูสึกประหมาและพูดตะกุกตะกัก………………….

1 2 3 4 5 6

16. ฉันยิ้มและแสดงความขอบคุณเสมอ เมื่อผูใตบังคับบัญชาแนะนําฉันเกี่ยวกับงาน
ถึงแมวาเรื่องที่แนะนําเปนเรื่องที่ฉันรูอยูแลว ……………………..........................................................
17. เมือ่ ตองแสดงความคิดเห็น ฉันอธิบายความคิดไดอยางละเอียดและชัดเจน…................................

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นตอการชี้แนะ
1. ฉันเต็มใจชี้แนะการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ…………………….…

1 2 3 4 5 6

2. การชี้แนะการทํางานของฉัน มีสว นสําคัญในการพัฒนาการทํางานของผูใตบังคับบัญชา……............

1 2 3 4 5 6

3. การชี้แนะการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา เปนสิ่งจําเปนสําหรับฉัน …….….........................................

1 2 3 4 5 6

4. ฉันคิดวาการชี้แนะการทํางาน มีประโยชนเฉพาะผูใตบังคับบัญชาที่เกงเทานั้น................................

1 2 3 4 5 6

5. ฉันคิดวาการชี้แนะการทํางาน มีความจําเปนตอหนวยงาน…….….....................................................

1 2 3 4 5 6

6. ปญหาการทํางานของผูใตบังคับบัญชา สวนหนึง่ มาจากขาดการชีแ้ นะการทํางานของฉัน......………

1 2 3 4 5 6

7. การชี้แนะการทํางานของฉัน เปนแรงจูงใจที่สําคัญของการทํางานของผูใตบังคับบัญชา…….….........

1 2 3 4 5 6

8. ฉันรูสึกผิด เมื่อฉัน ไมได ชี้แนะการทํางานที่เปนประโยชนแกผูใตบังคับบัญชา…………………………..

1 2 3 4 5 6

9. ฉันคิดวาการชี้แนะการทํางานเปนเครื่องมือในการพัฒนาผลงานของผูใตบังคับบัญชา…………………

1 2 3 4 5 6

10. ฉันพรอมที่จะชี้แนะขอมูลและวิธปี ฏิบตั ิงานที่เปนประโยชนแกผูใตบังคับบัญชา……......................

1 2 3 4 5 6

11. การชี้แนะการทํางาน ไมใช หนาที่ของฉัน…………….…...................................................................

1 2 3 4 5 6

12. ฉันคิดวาการชี้แนะการทํางาน ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกที่ดีตองาน..........….…………………

1 2 3 4 5 6

13. เมื่อผูใตบังคับบัญชามีปญหาการทํางาน ฉันพรอมที่จะชวยเหลือแนะนําเสมอ...............................

1 2 3 4 5 6

14. ฉันเลือกใชการชี้แนะการทํางาน เพือ่ ปองกันปญหาการทํางานของผูใตบังคับบัญชา......................

1 2 3 4 5 6
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ตอนที่ 6 บรรยากาศของหนวยงาน
1. หนวยงานของฉันแสวงหาขอมูลเพือ่ ทราบความคาดหวัง ของผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ….….

1 2 3 4 5 6

2. หนวยงานของฉันใชขอมูลของผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อปรับปรุงการทํางาน…….............

1 2 3 4 5 6

3. หนวยงานของฉันมุงเนนความสัมพันธที่ดีในการทํางาน กับ ผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ…….…..

1 2 3 4 5 6

4. หนวยงานของฉันคอยติดตามขอมูลสะทอนกลับ จากผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ…………….…..

1 2 3 4 5 6

5. หนวยงานของฉันขาดขอมูลสะทอนกลับ จากผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ
เพือ่ ใชในการแกไขปญหาในการทํางาน............................................................................................

1 2 3 4 5 6

6. การสะทอนกลับแนวทางการทํางานซึง่ กันและกัน เปนเรื่องสําคัญและจําเปนตอหนวยงานของฉัน

1 2 3 4 5 6

7. ผูใตบังคับบัญชา ไมสามารถ ใหขอ มูลสะทอนกลับ แกฉันได…………………………………………….……..

1 2 3 4 5 6

8. หนวยงานของฉัน ใชการแนะนําการทํางานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน…….….....

1 2 3 4 5 6

9. ฉันใหคําแนะนําการทํางานเปนกิจวัตร แกผูใตบังคับบัญชาทุกคน…………………………………………..…

1 2 3 4 5 6

10. หนวยงานของฉันมีวฒ
ั นธรรมองคกร ในเรื่องการชี้แนะการทํางาน……………………………………..…..

1 2 3 4 5 6

11. หนวยงานของฉัน มีการชี้แนะและการใหคําแนะนําการทํางานแกกันและกัน…………………….……..

1 2 3 4 5 6

12. หนวยงานของฉันมีความกระตือรือรนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตเสมอ.......................

1 2 3 4 5 6

13. ผูใตบังคับบัญชาของฉัน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน………..…….........................

1 2 3 4 5 6

14. ฉันมีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานของผูใตบังคับบัญชา…………………..…………….…….

1 2 3 4 5 6

15. หนวยงานของฉันมักใชความผิดพลาดในการทํางาน เพือ่ เปนโอกาสในการเรียนรู …………….……….

1 2 3 4 5 6

16. หนวยงานของฉัน สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานไดอยางเสรี……………………………….……

1 2 3 4 5 6

17. หนวยงานของฉัน มีการเรียนรูบทเรียนการทํางานจากผลการปฏิบตั งิ าน…………………………………

1 2 3 4 5 6

18. หนวยงานของฉัน ใชการชี้แนะการทํางานเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน…..................

1 2 3 4 5 6

19. การชี้แนะการทํางาน เปนกลยุทธการบริหารของหนวยงานของฉัน…………………………………..……..

1 2 3 4 5 6

20. หนวยงาน ขาดการใสใจ การพัฒนาทักษะการชี้แนะการทํางานแกพนักงาน…………………………….

1 2 3 4 5 6

----------------ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ที่ไดเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม----------------

186

แนวคําถามการสัมภาษณ์
1. ชือ่ นามสกุล หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีค่ วามเกีย่ วข้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. การชีแ้ นะของหัวหน้างานสายสนับสนุนมีความสําคัญอย่างไรกับพัฒนาการทํางานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา / พัฒนาด้านไหนบ้างและพัฒนาอย่างไร
3. บทบาทและหน้าทีข่ องหัวหน้ากั บการประเมินพนักงาน คืออะไร / มีขอบเขตในการ
ประเมินมากน้อยแค่ไหน / ประเมินด้านไหนและอย่างไร / แต่ละด้านมีรายละเอียดและ
ความสําคัญอย่างไรต่อการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. บทบาทและหน้าทีข่ องหัวหน้ากับการกระตุน้ การทํางานของพนักงาน
คืออะไร / มี
ขอบเขตในการกระตุน้ การทํางา นมากน้อยแค่ไหน / กระตุน้ ด้านไหนและอย่างไร / แต่
ละด้านมีรายละเอียดและความสําคัญอย่างไรต่อการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5. บทบาทและหน้าทีข่ องหัวหน้ากับการสนับสนุนการทํางานของพนักงาน คืออะไร / มี
ขอบเขตในการสนับสนุ นการทํางานมากน้อยแค่ไหน / การสนับสนุนด้านไหนและ
อย่างไร / แต่ละด้านมีรายละเอียดและความสําคัญอย่างไรต่อการทํางานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
6. พฤติกรรมการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนทีค่ ดิ ว่าส่งเสริมและสนับสนุน
ความสําเร็จของ เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ ต้องมีลกั ษณะ
อย่างไร
7. ความร่วมมือในการทํางาน ของพนักงานสายส นับสนุน คืออะไร / มีความจําเป็นและ
สําคัญหรือไม่ /อย่างไร ต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ
8. การปรับตัวในการทํางาน ของพนักงานสายสนับสนุน คืออะไร / มีความจําเป็นและ
สําคัญหรือไม่ /อย่างไร ต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ
9. การเรียนรูใ้ นการทํางาน ของพนักงานสายสนับสนุน คืออะไร / มีความจําเป็นและสําคัญ
หรือไม่ /อย่างไร ต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ
10. การกระจายอํานาจและการตัดสินใจ ของพนักงานสายสนับสนุน คืออะไร / มีความ
จําเป็ นและสําคัญหรือไม่ /อย่างไร ต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิด เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็นเลิศ
11. การให้อาํ นาจการตัดสินใจ ของพนักงานสายสนับสนุ น คืออะไร / มีความจําเป็ นและ
สําคัญหรือไม่ /อย่างไร ต่อพฤติกรรมการทํางานตามแนวคิดเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพือ่ การดําเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ
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ภาคผนวก ข
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของเครือ่ งมือวัด
ที่ใช้ในการวิ จยั หลังปรับแบบจําลองการวัด
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการชีแ้ นะของหัวหน้า
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านการสนับสนุน
1 เมือ่ ฉันทําผิด หัวหน้ามักตําหนิพร้อมทัง้ อธิบาย
เหตุผล
2 หัวหน้าของฉันมักจะถามสารทุกข์สขุ ดิบ เพื่อแสดง
ความห่วงใยฉัน
4 หัวหน้าติดตามงานจากฉันสมํ่าเสมอ
6 หัวหน้ามักตัง้ คําถาม มากกว่าการออกคําสังกั
่ บฉัน
องค์ประกอบด้านกระตุ้น
9 หัวหน้าเสนอแนะแนวทางการทํางาน ตามความ
แตกต่างของพนักงานแต่ละคนอย่างเหมาะสม
10 หัวหน้ามักใช้การพูดคุยกับฉัน เพือ่ ลดปญั หาความ
ขัดแย้งในหน่ วยงาน
องค์ประกอบด้านการประเมิ น
18 หัวหน้าสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทํางาน
ของฉันได้
21 หัวหน้าแจ้งผลการประเมินการทํางานแก่ฉนั ทุกครัง้
23 การพูดเสนอแนะแนวทางการทํางานของหัวหน้า ทํา
ให้ฉนั มักมีพลังเพิม่ มากขึน้ ในการทํางาน
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.71

0.51***
0.80***
0.73***
0.61***
0.78
0.79***
0.71***
0.76
0.79***
0.65***
0.75***
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความสามารถในการสือ่ สารของ
หัวหน้า
ตัวแปรสังเกต

ค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบด้านความรูเ้ ชิ งกลยุทธ์การสื่อสาร
3 ฉันรูว้ า่ ควรจะบอกอะไรและไม่ควรบอกอะไรกับ

0.80***

5

0.82***

6
7

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ าถามฉัน
ฉันรูว้ ธิ อี ธิบายขัน้ ตอนการทํางานอย่างไร เพือ่ ให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าใจได้งา่ ย
ฉันรูว้ ธิ ตี กั เตือนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีท่ าํ ผิดกฎ โดยไม่
ทําให้เขารูส้ กึ ไม่พอใจฉัน
เวลาตักเตือนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ฉันรูว้ ธิ อี ธิบายเหตุผลให้เขาเข้าใจว่า ทําไมเขาจึง
ไม่ควรทําเช่นนัน้

องค์ประกอบด้านศักยภาพการสื่อสาร
12 ถ้ามีขอ้ มูลทีค่ ดิ ว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรรู้ ฉันรีบแจ้ง
เขาทราบทันที
14 ฉันใส่ใจในการให้คาํ แนะนํากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ ***p <.001

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.92

0.79***
0.99***
0.75
0.63***
0.91***
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ตาราง 28 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรบุคลิกภาพการตระหนักในหน้าที่
รับผิดชอบของหัวหน้า
ตัวแปรสังเกต
1
3

ฉันเป็ นคนทํางานอย่างเต็มศักยภาพ
ฉันพยายามปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่าง
เต็มที่
4 ฉันมีเป้าหมายการทํางานชัดเจน
5 ฉันปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน
7 ฉันมักจะคิดพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น ก่อนลงมือ
ทํางานทุกครัง้
8 ฉันเป็ นคนทีม่ คี วามสามารถ เหมาะสมกับหน้าทีท่ ่ี
ได้รบั มอบหมาย
9 ฉันทํางานหนักเพือ่ ให้สาํ เร็จตามเป้าหมาย
11 เมือ่ ฉันมีความตัง้ ใจทีจ่ ะทําอะไรแล้ว ฉันก็จะยึด
มันการปฏิ
่
บตั ติ ามนัน้ เสมอ
12 ฉันมุง่ มันสู
่ ท่ าํ งานให้ดที ส่ี ดุ อย่างเต็มศักยภาพ
ของฉัน
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก
0.72***
0.85***
0.79***
0.78***
0.74***
0.65***
0.77***
0.58***
0.80***

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.92
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรเจตคติต่อการชีแ้ นะการจัดการของ
หัวหน้า
ตัวแปรสังเกต
1 ฉันเต็มใจชีแ้ นะการทํางานแก่ ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
เพือ่ ให้ผลการปฏิบตั งิ านมีคณ
ุ ภาพ
2 การชีแ้ นะการทํางานของฉัน มีสว่ นสําคัญในการ
พัฒนาการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
5 ฉันคิดว่าการชีแ้ นะการทํางาน มีความจําเป็นต่อ
หน่ วยงาน
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.83

0.695***
0.904***
0.757***

ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรวัฒนธรรมการชีแ้ นะของกลุ่ม
ตัวแปรสังเกต
7

หน่ วยงานของฉัน ใช้การแนะนําการทํางานซึง่ กัน
และกัน เพือ่ พัฒนาศักยภาพการทํางาน
8 หัวหน้าของฉัน ให้คาํ แนะนําในการทํางานเป็น
กิจวัตร แก่พนักงานทุกคน
12 เพือ่ นร่วมงานของฉัน ให้ความช่วยเหลือซึง่ กัน
และกันในการทํางาน
14 หน่ วยงานของฉันมักใช้ความผิดพลาดในการ
ทํางาน เพือ่ เป็ นโอกาสในการเรียนรู้
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก
0.87***
0.65***
0.57***
0.59***

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.77
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ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านความร่วมมือ
1 ฉันทํางานกับเพือ่ นร่วมงานได้ด ี
3 ฉันเต็มใจทํางานกับอาจารย์และเพือ่ นร่วมงาน
4 ฉันช่วยเหลือเพือ่ นร่วมงานและอาจารย์ ถึงแม้งาน
นัน้ ไม่ใช่หน้าทีข่ องฉัน
องค์ประกอบด้านการปรับตัว
7 ฉันสามารถทํางานต่อไปได้ ถึงแม้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงการบริหารงานของหน่วยงาน
10 เมือ่ ทราบสาเหตุของปญั หาการทํางาน ฉันจะ
ปรับปรุงและแก้ไขทันที
12 ฉันวิเคราะห์ปญั หาการทํางานของตัวเองเสมอ
เพือ่ ปรับปรุงการทํางานให้ดขี น้ึ เรือ่ ยๆ
องค์ประกอบด้านการเรียนรู้
13 ฉันสามารถพัฒนาทักษะการทํางานให้ดขี น้ึ ด้วยตัว
ฉันเอง
19 ฉันมุง่ มันพั
่ ฒนางานของฉันอย่างเต็มที่
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก
0.74
0.79
0.68
0.70

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.78

0.67

0.65
0.54
0.58

0.56

0.66

ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของพนักงาน
ตัวแปรสังเกต
1 เมือ่ ทํางาน ฉันมักจะทุม่ เทความพยายามให้กบั
งานนัน้ อย่างเต็มที่
2 ถ้าฉันทํางานใดไม่สาํ เร็จ ฉันมักจะพยายามทํางาน
นัน้ จนกว่าจะสําเร็จ
3 เมือ่ ทํางาน ฉันมักจะให้ความสําคัญกับงานนัน้ เสมอ
8 เมือ่ มีงานทีส่ าํ คัญ ฉันจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก
0.85***
0.74***
0.80***
0.60***

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.84
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบความพึงพอใจภายในงาน
5 เมือ่ อยูใ่ นหน่ วยงาน ฉันมีโอกาสได้ทาํ งานที่
หลากหลาย
6 เมือ่ อยูใ่ นหน่ วยงาน ฉันสามารถทําในสิง่ ทีไ่ ม่คา้ น
กับจิตสํานึกของตนเอง
8 ฉันพอใจกับความสําเร็จในการทํางานของฉัน
องค์ประกอบภายนอกลักษณะงาน
13 ฉันรูส้ กึ ถึงความมันคงในตํ
่
าแหน่งงานทีฉ่ นั ทํา
16 ฉันพอใจสภาพแวดล้อมในหน่ วยงานของฉัน
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.73

0.71
0.70
0.67
0.51
0.66
0.51

ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความยึดมันผู
่ กพันในงานของพนักงาน
ตัวแปรสังเกต
1 ฉันมีความกระตือรือร้นในงานทีท่ าํ อยู่
2 ในขณะทํางาน ฉันรูส้ กึ มีพลังเต็มทีท่ จ่ี ะทํางาน
3 ในการทํางาน ฉันมีความเพียรพยายามแม้จะ
เผชิญอุปสรรค
4 ฉันทุม่ เทใส่ใจในงานทีท่ าํ
7 ฉันรูส้ กึ มีความสุขและเพลิดเพลินกับงานทีท่ าํ
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก
0.88***
0.86***
0.85***
0.78***
0.66***

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.90
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั เิ พือ่ ผลการ
ปฏิบตั งิ านสูงของพนักงาน
ตัวแปรสังเกต
4

ฉันมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนพิเศษจาก
ผลการปฏิบตั งิ าน ทีน่ อกเหนือจาก
เงินเดือน
7 ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของฉันถูก
นําไปใช้ เพือ่ พิจารณาความดีความชอบ
8 ฉันมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
จากการทํางาน
10 หน่ วยงานของฉัน ทุกคนมีโอกาสทํางาน
ในตําแหน่ งทีส่ งู ขึน้ ถ้ามีความสามารถที่
เหมาะสมกับงาน
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.76

0.55

0.77
0.73
0.58

ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านผลผลิ ตของงาน
1 ฉันทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายสําเร็จตาม
เป้าหมายทุกครัง้
4 ฉันสามารถแก้ปญั หาในงานขณะปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้
6 ฉันรักษาวินยั ขณะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างดี
และต่อเนื่อง ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง
9 ฉันมีความคล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยี
ใหม่เพื่อเพิม่ คุณภาพงาน

ค่านํ้าหนัก
0.65
0.77
0.72
0.54

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.77
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ตาราง 36 (ต่อ)
ตัวแปรสังเกต
องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ของงาน
15 ฉันมีผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ด่นชัด เป็น
แบบอย่างให้กบั เพือ่ นร่วมงานคนอื่นได้
17 หัวหน้ายอมรับ และให้ความไว้วางใจใน
การปฏิบตั งิ านของฉัน
20 ผลการปฏิบตั งิ านของฉัน เป็ นส่วนหนึ่งที่
ทําให้ฉนั ได้รบั ความไว้วางใจจากหัวหน้า
งาน
หมายเหตุ ***p <.001

ค่านํ้าหนัก
0.64
0.85
0.77

ค่าความเชื่อมัน่
การวัดตัวแปรแฝง
0.80

ภาคผนวก ค
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