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The subject of work engagement has been widely studied and almost exclusively
focused as a dependent variable, based on the work engagement model (Bakker & Demerouti,
2008). The objective of this study is to examine the pathways, from goal structure to job
performance, through goal orientation and work engagement as mediation variables. The job
performance model was tested with three hundred and fifty support staff at a public university.
The data were analyzed by using a structural equation model.
The results indicated that goal structure and goal orientation had a positive correlation
with job performance. Additionally, goal structure has an indirect effect on job performance
through goal orientation and work engagement. The overall goodness-of-fit of the statistical
analysis depicted that the causal model of job performance among university staff is the best fit
for the empirical data (Chi-square =3.89, df=2, p=.142; AGFI =.960; RMSEA =.052 ; RMR =.0004; R2 =
.56). Efforts to increase goal structure and to goal orientation could have an influence
engagement and job performance. The availability of goal orientation and work engagement
may also increase job performance. The information about the direct, indirect and total effects
of all variables in the tested model, and suggestions and implications for increasing job
performance in university staff are further discussed.
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโ ลก ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ต่อ หน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน
ส่วนงาน การผลิต การบริ การ
อุตสาหกรรมบริ การสุขภาพ รวมถึง สถาบันทางการศึกษา ทังมหาวิ
้
ทยาลัยของรัฐใน กํากับของรัฐและ
มหาวิทยาลัย เอกชน ซึง่ จัดเป็ นองค์การที่มีพนั ธกิจหลัก ทังในการสอนนิ
้
สิตนักศึกษา โดยมุง่ เน้ นความเป็ น
เลิศทางวิชาการ และ การให้ บริ การทางการศึกษาแก่ประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,
2553) นอกจากนี ้นโยบายการปรับปรุงการบริ หารงานและการดําเนินกิจการภาครัฐตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ ห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และกระแสการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก (world class university ranking) ก็ยงั ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
การบริ หารงาน รวมทังการปรั
้
บปรุงโครงสร้ างในการบริ หารจัดการมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงาน (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 อ้ างถึงใน วุฒิชยั อารักษ์ โพชฌงค์ , 2554)
ด้ วยสถานการณ์ ดังที่กล่าวมา ข้ างต้ น มหาวิทยาลัยต้ องตังเป
้ ้ าหมายตัวชี ้วัดเพื่อกําหนดความสําเร็ จของ
องค์การ รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับองค์ก ารอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแข่งขันกับองค์การที่
มีวิสยั ทัศน์ในการบริ หารงานแบบ มุง่ ผลสัมฤทธิ์ เป็ นฐาน (result based management) โดยมี ผ้ บู ริหาร
องค์การทัง้ ผู้บริ หารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้ น ที่ใช้ กลยุทธ์ ทังศาสตร์
้
และศิลป์ ในการบริ หารงาน
เพื่อที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างมีเสถียรภาพ
ในประเทศไทย สถานศึกษาในทุกภาคส่วน ต่างให้ ความสําคัญ และ หาทางเสริ มสร้ างศักยภาพ
ในการแก้ ปัญหา ป้องกันปั ญหา การบริ หารความเสี่ยง และการบริ หารจัดการองค์ก ารทุกระดับ ก่อให้ เกิด
แรงกระตุ้นให้ องค์การมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงาน ที่สอดคล้ อง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2553 โดย ตอบสนองต่อ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF: HEd) ที่มงุ่ เน้ นการผลิตบัณฑิ ตตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ซึง่ กระบวนการเหล่านี ้จะดําเนินการ
ควบคูไ่ ปการดําเนินงานตามพันธกิจหลักขององค์การ เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์การตลอดจนตัวชี ้วัด
ความสําเร็ จตามเป้าหมาย อีกทังเพิ
้ ่มสมรรถนะในการแข่งขันกับองค์การภายนอก ทังในระดั
้
บประเทศและ
ระดับสากล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2553) จากการกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการ
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ดําเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ องค์การต้ องให้ ความสําคัญและเน้ นยํ ้าให้ บคุ ลากรปฏิ บัตงิ านให้ ได้ ผลลัพธ์
ที่ตงไว้
ั ้ จึงเป็ นที่มาของการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน
การศึกษาครัง้ นี ้มุง่ ตรวจสอบโมเดลอิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
เป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยอิงโมเดลความยึดมัน่ ผูกพันในงานของ Bakker และ Demerouti (2008) และ
งานวิจยั ความสัมพันธ์ของโครงสร้ างเป้าหมายกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงานวิจยั ของ Skaalvik และ Skaalvik (2013) โดยผู้วิจยั ตรวจสอบความตรงของโมเดลกับกลุม่ บุคลากร
สายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาลปี การศึกษา 2558 ในบุคลากรสายสนับสนุนซึง่ ถือว่า
เป็ นกลุม่ ที่อตั รากําลังมากที่สดุ และเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึง่ มีหน้ าที่ในการ สนับสนุนให้ องค์การขับเคลื่อนอย่างมีเสถียรภาพ การบริ หารจัดการ
ระบบให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งช่วยส่งเสริ มการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายวิชาการสําเร็ จ
ลุลว่ งไปได้ ด้วยดี เพื่อสอดคล้ องกับยุทธศา สตร์ และเป้าหมายที่องค์การตังไว้
้ การวิจยั และพัฒนางานด้ าน
การบริ หารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตลักษณะของบุคลากรจึงจําเป็ นต้ องได้ รับการศึกษา ค้ นคว้ า
พัฒนาอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสิน ใจเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของ
องค์การต่อไป แม้ วา่ ผลการดําเนินงาน และผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรอยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล แต่
จาก การสํารวจ อัตราของบุคลากรที่มี ความผูกพัน ในระดับสูงต่อองค์การ (personnel at high
organizational commitment) ตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2554 -2556 ของคณะกลับมาแนวโน้ มค่อยๆ ลดระดับ
ลง โดยผลการสํารวจความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง คิดเป็ นร้ อยละ 61.0, 58.2 และ 56.5 ตามลําดับ (
รายงานประจําปี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2557) ซึง่ ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (Hallberg & Schaufeli, 2006 ; เกตุนภัส เมธี
กสิวฒ
ั น์, 2555) ทังนี
้ ้หากบุคลากรมีระดับของความผูกพันต่อองค์การลดลง ก็มีแนวโน้ มที่จะมีความยึดมัน่
ผูกพันในงานลดลงไปด้ วย อาจส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบตั งิ าน อัตราการลาออกจากงาน และคุณภาพ
งาน (Mathieu & Zajac, 1990)
ความสําเร็ จของการปฏิบตั งิ านในระดับบุคคล ในหน่วยงาน เปรี ยบเสมือนฟั นเฟื องชิ ้นเล็ก ที่ทํา
หน้ าที่ประสานและขับเคลื่อนให้ เครื่ องจักรใหญ่หรื อองค์การสามารถขับเคลื่อนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนันผลการปฏิ
้
บตั งิ านของบุคลากรจึงถือว่าเป็ นปั จจัยและเครื่ องสะท้ อน
ความสําเร็ จ ทังในด้
้ านของการบริ หารจัดกา รทรัพยากรบุคคล อีกทังศั
้ กยภาพในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ ที่ทําให้ องค์การมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในระดับสากล ดังนันการศึ
้
กษาปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดความสําเร็ จใน
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การปฏิบตั งิ าน ยังคงมีความจําเป็ นที่จะต้ องศึกษาอยูเ่ ป็ นระยะ เพื่อให้ เกิดการทบทวนวรรณกรรมและ
ศึกษาวิจยั ที่เป็ น ปั จจุบนั เพื่อส่งเสริ มให้ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรมีการพัฒนาขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และ
บรรลุเป้าหมายที่องค์การตังไว้
้
ประเด็นเรื่ องผลการปฏิบตั งิ าน (job performance) ได้ รับการศึกษาวิจยั ในสาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การอย่างแพร่หลาย (Borman, 2004 ; Borman & Motowidlo, 1997; Organ,
1997) โดยผลการปฏิบตั งิ านเป็ นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละบุคคล ที่ บ่งชี ้
ถึงความสามารถในการดําเนินการงานที่ได้ รับมอบหมายและ ปฏิบตั ิ ตรงตามวัตถุประสงค์ตลอดจน สนอง
ต่อนโยบายที่องค์การตังไว้
้ (Beach, 1980; Bovee, 1993) ผลการปฏิบตั งิ านถือว่าเป็ นส่วนสําคัญที่ใช้ ใน
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคคล และ
สะท้ อน ถึงคุณภาพโดยรวมขององค์การ
ความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลวขององค์การจึงขึ ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็ นสําคัญ (ดนตร์
ทวี และคณะ , 2555) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องพบว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านมีอยู่
หลายปั จจัย ซึง่ ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) เป็ นตัวแปรหนึง่ ที่นิยมศึกษากันมากทังใน
้
และต่างประเทศ ซึง่ มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และใช้ เป็ นแนวคิดในการบริ หารจัดกา ร
องค์การ (organizational management) งานวิจยั ก่อนหน้ านี ้สนับสนุนถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยึด
มัน่ ผูกพันในงานกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรและผลลัพธ์ขององค์การ โดยงานวิจยั ส่วนหนึง่ พบว่า
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อ ผลการปฏิบตั ิ งาน ทังที
้ ่เป็ น ผลการ
ปฏิบตั งิ ามตามบทบาทหน้ าที่ (task performance) และผลการปฏิบตั งิ านนอกเหนือบทบาทหน้ าที่
(contextual performance) (Harter et al., 2002; Laschinger & Finegan, 2005; Laschinger & Leiter,
2006; Salanova et al., 2005; Schaufeli & Bakker, 2004)
Bakker และ Demerouti (2008) ได้ สงั เคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ตังแต่
้ ปี 2002 ถึง 2008 โดยมีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่า ความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นฐานที่สําคัญที่ก่อให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ าน ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
นําเสนอในรูปแบบของแบบจําลอง เจอาร์ ดีโมเดล (JD-R model) ประกอบด้ วยปั จจัยจากแหล่งงาน
(job resources) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการรับรู้เชิงบวก ที่เกี่ยวกับ ด้ านกายภาพในองค์การที่ชว่ ยกระตุ้นการ
เติบโต การเรี ยนรู้และพัฒนาการของบุคคล ให้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านได้ ปั จจัยส่วน
บุคคล (personal resources) เกี่ยวข้ องกับ การประเมินตนเองทางบวก และความสามารถของบุคคล ใน
การควบคุม ตนเอง แรงจูงใจ ที่นําไปสู่ ผลการปฏิบตั งิ าน และตัวแปรถัดมาเป็ น ปั จจัย ความต้ องการในงาน
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(job demands) เป็ นปั จจัยที่เป็ นความกดดันในการปฏิบตั งิ าน หรื อความต้ องการในงานทําหน้ าที่ เป็ นตัว
แปรกํากับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจากแหล่งงานและปั จจัยส่วนบุคคล
จากแบบจําลองเจอาร์ ดีโมเดล (JD-R model) ของ Bakker และ Demerouti (2008) พอจะทํา
ให้ เห็นว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านม 3 ส่วน ได้ แก่ 1) ปั จจัยจากแหล่งงาน (job resources) 2)ปั จจัย
ส่วนบุคคล (personal resources) และ 3) ปั จจัยความต้ องการในงาน (job demands) ซึง่ ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั งิ าน (job performance) โดยมีความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ น (work engagement) ตัวแปรส่งผ่าน
อันช่วยเพิ่มระดับของผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ถือว่าเป็ นตัวแปรที่มีความสําคัญ และได้ รับการศึกษาอย่าง
แพร่หลายในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) เป็ นแนวคิดเชิงบวก (Christian, Garza, &
Slaughter, 2011) อันเกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน และ ความรู้สกึ ว่างานสามารถเติมเต็ม
ความหมายให้ แก่ชีวิต จากการศึกษาของ Schaufeli และ Bakker (2004) พบว่าความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความกระ ฉับกระเฉง (vigor) การทุม่ เทอุทิศ (dedication) และ
ความจดจ่อใส่ใจ (absorption) โดยแนวคิด เรื่ องความยึดมัน่ ผูกพันในงานนี ้ ได้ มีนกั วิจยั นําไปศึกษาอย่าง
แพร่หลาย (Bakker et al., 2011; Schaufeli & Bakker, 2010; Schaufeli, Salanova, Gonza´ lezRoma´ , & Bakker, 2002) การศึกษางานวิจยั ยังพบว่า ความยึดมัน่ ผูกพันในงานถือว่าเป็ นปั จจัย สําคัญ ที่
ส่งผลให้ บคุ ลากรมีความเข้ าใจในองค์การและเกิดการเชื่อมโยงกับงานที่ตนเองปฏิบตั ิ (Bakker, Albrecht,
& Leiter, 2011) อีกทังยั
้ ง มีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์เชิงบวกขององค์การ ต่างๆ ได้ แก่ ทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบตั งิ าน อัตร าการคงอยูข่ องบุคลากร ความทุม่ เ ทในการปฏิบตั งิ าน และผล สัมฤทธิ์ใน การปฏิบตั งิ าน
(Skaalvik & Skaalvik, 2009; Bakker & Bal, 2010; Demerouti & Cropanzano, 2010) ซึง่ มี งานวิจยั
หลายชิ ้นที่แสดงให้ เห็นว่าความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ น ตัวแปรสําคัญที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน และมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของบุคคลและผลผลิตขององค์การในภาพรวมอีกด้ วย (Rich,
Lepine, & Crawford, 2010; Saks, 2006) นอกจากนี ้ความยึดมัน่ ผูกพันในงา นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้ สงู ขึ ้นทังในระดั
้
บตัวบุคคลและองค์การ ซึง่ บุคลากรที่มีความยึดมัน่
ผูกพันในงานสูงจะเห็นความสําคัญของงานและกระตือรื อร้ นหรื อทุม่ เทในการปฏิบตั งิ าน มากกว่าบุคลากร
ที่มีความยึดมัน่ ผูกพันในงานตํ่า (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002)
พิจารณาจากโมเดลความยึดมัน่ ผูกพันในงานของ Bakker และ Demerouti (2008) พบว่าปั จจัย
สาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันในงานได้ แก่ ปั จจัยภายนอกคือ ทรัพยากรจากแหล่งงาน (job resources)
และปั จจัยภายในคือทรัพยากรส่วนบุคคล (personal resources) โดยให้ ความสําคัญ เท่ากันในฐานะปั จจัย
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ที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงาน อย่างไรก็ตาม Skaalvik และ Skaalvik (2013) พบว่า ปั จจัยภายนอก
ส่งผลต่อปั จจัยภายใน สอดคล้ องกับงานวิจยั ก่อนหน้ าอีกจํานวนหนึง่ โดยในงานวิจยั ได้ ทําการศึกษาการ
รับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ที่สง่ ผลทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานผ่านการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
งานวิจยั ก่อนหน้ านี ้นิยามโครงสร้ างเป้าหมาย โดยอาศัยแนวคิดโครงสร้ างเป้าหมาย (goal
structure) ของ อาเมส (Ames, 1992) ในการอธิบายสาเหตุที่ทําให้ บุคลากรเกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน และผลการปฏิบตั งิ านที่สงู ขึ ้น ทังนี
้ ้การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย ส่งผลไป
ยังลักษณะการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของ บุคคลด้ วย (Ames, 1992; Ames & Ames, 1984) ซึง่ แนวคิด
เรื่ องโครงสร้ างเป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ (Ames, 1992) คือ 1) โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ (mastery goal structure) บุคคลที่มีการรับรู้ถึงโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
จะให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ การทําความเข้ าใจ และการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ซึง่ ห ากบุคคลมีการรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายในลักษณะนี ้ก็จะนําไปสูก่ ารตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ 2) โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (performance goal structure) บุคคลจะให้ ความสําคัญกับผลลัพธ์ การ
แข่งขัน และ เปรี ยบผลงานของตนเองกับผู้อื่น ซึง่ จะส่งผลให้ บุคคลเกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ แบบ
แสดงผลงาน (Ames, 1992; Patrick et al., 2001) โดยทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มีข้อตกลง
เบื ้องต้ นว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใด ขึ ้นอยูก่ บั การระบุความสําเร็ จ หรื อเหตุผลที่บคุ คลจะ
แสดงพฤติกรรมนัน้ (Ames, 1992; Urdan, 1997; Elliot, 1999) ซึง่ มีงานวิจยั ที่พบว่าปั จจัยสําคัญที่ชว่ ย
ให้ บคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ านได้ ดี ขึ ้นอยูก่ บั การตังเป
้ ้ าหมายบุคคลนันๆ
้
(Farr, Hofmann, &
Ringenbach, 1993; Phillips & Gully, 1997; Van Yperen & Janssen, 2002) ทังนี
้ ก้ ารตังเป
้ ้ าหมายถือ
เป็ นพื ้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนองค์การโดยยึดวัตถุประสงค์ พันธกิจและวิสยั ทัศน์ขององค์การเป็ น
หลัก ซึง่ นํามาใช้ ในการพัฒนาองค์การและสร้ างแรงจูงใจ ตลอดจนประสานเป้าหมายของบุคลากรกับ
องค์การเข้ าด้ วยกัน เพื่อนําไปสู่ การปฏิบตั งิ าน อย่าง มีประสิทธิภาพต รงตามเป้าหมายและวิสยั ทัศน์ที่
องค์การกําหนด ซึง่ จากการ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนและการปฏิบตั งิ าน
พบว่า ทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Achievement Goal Theory) เป็ นแนวคิดทาง จิตวิทยา
ที่นํามาใช้ อธิบายพฤติกรรมในบริ บทการ ทํางาน และการพัฒนา บุคลากร เป็ นอย่างมาก และใน ปลาย
ศตวรรษที่ 20 เริ่ มมีการนํามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาและ วิจยั พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
องค์การ ในแขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Vandewalle & Slocum, 2001) แม้ วา่ ในทางปฏิบตั ิ
จะเริ่ มมีการนําวิธีการเกี่ยวกับการวางเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์มาใช้ แต่การศึกษาวิจยั อย่างเป็ นระบบ และการ
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ประยุกต์ใช้ ในบริ บทขององค์การที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ปฏิบตั ิ งานในมหาวิทยาลัย ยังปราก ฎไม่มาก งานวิจยั ครัง้ นี ้จึงมุง่ ศึกษาตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ซงึ่ คาดว่าจะส่งผ่านอิทธิพลจากการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายไปสูผ่ ลการปฏิบตั งิ าน
การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ (achievement goal orientations) เป็ นกระบวนการที่ใช้ สร้ าง
แรงจูงใจให้ บคุ คลมีความพยายามในการดําเนินกิจกรรมตามที่ได้ รับมอบหมาย และใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
กําหนดเกณฑ์ที่เป็ นพฤติกรรมเป้าหมายได้ อย่างชัดเจน อีกทังใช้
้ เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับ (feed back)ให้ กบั
ตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป้าหมายในการดําเนินงาน อีกด้ วย (Bandura, 1986; Locke &
Latham, 1984) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ยงั เป็ นการส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีการกําหนดเกณฑ์ในการแสดง
พฤติกรรมการทํางาน และมีความมุ่ งมัน่ พยายามในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ จนนําไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบตั งิ านตามที่ บุคคลตังเป
้ ้ าหมายไว้ ดังนันบุ
้ คคลที่มีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ จะทํางานประสบ
ความสําเร็ จมากกว่าบุคคลที่ไม่มีการกํา หนดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Bandura, 1986 อ้ างถึงใน ฉัตรลดา
พุทธรักษา, 2551) ทังนี
้ ้แนวคิดเรื่ องการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ยงั มีการแบ่งลักษณะของการตังเป
้ ้ าหมาย
ออกเป็ นประเภทต่างๆ ซึง่ ลักษณะของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์จะส่งผลต่อการกําหนดพฤติกรรมเพื่อบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ห รื อผลการปฏิบตั งิ านที่แตกต่างกันด้ วย (Ames, 1992; Urdan, 1997; Elliot, 1999) จาก
การศึกษางานที่เกี่ยวข้ องกับการสังเคราะห์งานวิจยั หรื อการวิเคราะห์ อภิมาน (Meta-Analysis) เกี่ยวกับ
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของ Hulleman และคณะ (2010) พบว่า ทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มี การพัฒนามา
โดยลําดับ เริ่ มต้ นจากแนวคิดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2 ประเภท ได้ แก่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (performance goal
orientation) ต่อมาได้ มีการพัฒนาจากเป้า หมาย เชิงสัมฤทธิ์ 2 ประเภท เป็ น 3 ประเภท (Elliot &
Harackiewicz, 1996) โดยเพิ่มในส่วนของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแ สดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
(performance-avoidance goal orientation) หลังจากนัน้ (Elliot & McGregor, 2001) ได้ พฒ
ั นาทฤษฎี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นแบบ 2x2 มิติ โดย เพิ่มการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญแบบ
หลีกเลี่ยง (mastery-avoidance goal orientation) และในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาจนเป็ นทฤษฎีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เป็ นแบบ 3x2 มิติ (Elliot, Murayama, & Pekun, 2011) ทังนี
้ ้ หากบุคคลมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
แตกต่างกัน ก็จะมีพฤติกรรม ที่จะนําไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ แตกต่างกัน ไปด้ วย (Ames. 1992; Urdan. 1997)
ตัวอย่างเช่น บุคลากรที่มีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ จะมีพฤติกรรมการพัฒนา ปรับปรุง และ
เรี ยนรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบตั ิ รวมทังเ้ ลือกงานที่มีความท้ าทาย ซึง่ นํามาสูผ่ ลสัมฤทธิ์ หรื อผลการ
ปฏิบตั งิ านที่ดี ในขณะที่บคุ ลากร ที่มีเป้าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ แสดงผลงานจะมุง่ เน้ นการแสดงศักยภาพ
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และความสามารถที่เกี่ยวกับผลงาน มุง่ เน้ นที่การแข่งขัน และเปรี ยบเทียบความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ของตนเอง และมุง่ ไปที่ผลลัพธ์ของงานที่นา่ พึงพอใจมากที่สดุ
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ องพบว่าทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (achievement goal orientation) เป็ นแนวคิดที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ ได้ กบั ทุกบริ บท เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์เกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านที่ได้ มาตรฐานด้ วย (Weiner, 1990)
จากข้ อมูลสารสนเทศที่ได้ ศกึ ษาทบทวนมาแล้ ว ข้ างต้ น ทําให้ พอเห็นภาพของความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้ างของปั จจัยต่างๆ ที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและผลการปฏิบตั งิ าน ทังนี
้ ้ตัวแปรต้ นที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ การรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
(mastery goal structure) และการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (performance goal
structure) โดยส่งผ่านการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อคว ามเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) และ
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (performance goal orientation) ไปยังความยึดมัน่ ผูกพันใน
งาน (work engagement) และส่งผลกระทบต่อไปยังผลการปฏิบตั งิ าน (work performance)
ด้ วยเหตุผลของข้ อค้ นพบจากการสังเคราะห์งานวิจยั ของ Bakker และ Demerouti (2008) และ
งานวิจยั ก่อนหน้ านี ้สนับสนุนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีความยึดมัน่ ผูกพันในงานที่กล่าวมาแล้ วนัน้ ผนวกกับ
ข้ อมูลผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย ผู้วิจยั จึงสนใจ ศึกษาอิทธิพล การ
รับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน โดยศึกษาโมเดลการวิเคราะห์
เฉพาะกับกลุม่ บุคลากรสายสนับสนุน ทังนี
้ เ้ พื่อ เป็ นประโยชน์ในการนําความรู้ ที่ได้ ไปปรับใช้ กบั องค์การ
และองค์การอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน ในแง่ของการบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบตั งิ าน อีกทังแนวทางในการพั
้
ฒนาบุคลากร ซึง่ ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของ การขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ด้านการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่
มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
2. เพื่อวิเคราะห์ อิทธิพลทางตรงของ การรับรู้โคร งสร้ างเป้าหมาย รวมทัง้ อิทธิพลทางอ้ อม ที่
ส่งผ่านการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ไปยัง ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสาย
สนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย
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ความสําคัญของการวิจัย
1. ด้ านวิชาการ
1.1 ทําให้ ทราบถึงอิทธิพลทางตรงของ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย รวมทังอิ
้ ทธิพล
ทางอ้ อม ที่ สง่ ผ่าน การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ไปยัง ผลการ
ปฏิบตั งิ าน
1.2 สามารถนําผลการวิจยั ไป ต่อยอดองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน
2. ด้ านองค์ การ
2.1 ได้ รับ ข้ อมูล สําหรับไปปรับใช้ ใ นการออกแบบแนวทางเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านต่อองค์การทังในเชิ
้ งนโยบายและการปฏิบตั งิ านจริ ง
2.2 ผลการวิจยั สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการอ้ างอิงเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่
ก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านทังภายในองค์
้
การ และหน่วยงานที่มีบริ บทใกล้ เคียงกัน

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ จํานวน 1,886 คน
จากฐานข้ อมูลบุคลากร ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2558 (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราช
พยาบาล, 2558) โดยเป็ นผู้ปฏิบตั งิ านในตําแหน่งประเภทสนับสนุนกลุม่ ตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ และ
กลุม่ ตําแหน่งสนับสนุนทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
ตัวอย่างในการวิจยั ได้ แก่ บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัด คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล ซึง่
กําหนดขนาดตัวอย่างใช้ แนวคิดของ Hair และคณะ (1988 อ้ างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542) ที่เสนอว่า
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างต้ องมีอย่างน้ อย 5 - 20 ตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ ที่ต้องประมาณค่า 1 ค่า การวิจยั ครัง้ นี ้
มีพารามิเตอร์ ที่ต้องการประมาณค่าจํานวน 15 พารามิเตอร์ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจึงมีขนาด 15 x 20 มีคา่
เท่ากับ 300 คน ทังนี
้ ้เพื่อให้ อํานาจการทดสอบมีความค ลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ ในระดับนัย สําคัญ ทางสถิ ตทิ ี่
ระดับ .05 ผู้วิจยั จึงขอเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
350 คน โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างชันภู
้ มิแบบ
สัดส่วน (stratified random sampling) นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพิจารณาการกํา หนดกลุม่ ตัวอย่างนี ้ ตาม
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ตารางการกําหนดขนาดตัวอย่างเครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970) คือ 320 คน พบว่า
ครอบคลุมตามตารางกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้ วย
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1) การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
2) การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
ตัวแปรส่ งผ่ าน (Mediation Variable)
3) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ
4) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน
5) ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
6) ผลการปฏิบตั งิ าน
นิยามปฏิบัตกิ าร
1.การรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal structure) หมายถึง การรับรู้
ของบุคลากรสายสนับสนุ นของคณะแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับพันธกิจ วิสยั ทัศน์ และ เป้าหมายด้ านผล
การปฏิบตั งิ าน ที่ต้องการให้ องค์การสามารถจัดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางก ารแพทย์ ทําการ
วิจยั สร้ างบรรยากาศทางวิชาการ และมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในระดับสากล โดยบุคลากรรับรู้วา่ คณะฯ ให้
ความสําคัญ กับการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ ที่เกี่ยวข้ องกับงาน การพัฒนาความสามารถในงาน ของบุคลากร
เพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์การตังไว้
้
การรับรู้โครงสร้ างเ ป้าหมาย เพื่อความเชี่ยวชาญ วัดโดย มาตรวัดที่พฒ
ั นาจาก ชุดมาตรวั ด
รูปแบบการเรี ยนรู้แบบยืดหยุ่ น (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ของ Midgley และคณะ
(2000) มาตรวัดเป็ นมาตรวัด ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ” ให้ 5 คะแนน จนถึง
“ตรงกับตัวท่านน้ อยที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน โดยการประมาณค่าการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายสูง แปลว่าผู้ตอบ
มาตรวัดมีระดับการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่สงู กว่าคนที่มีระดับ การรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญที่ตํ่ากว่า
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2. การรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (performance goal structure) หมายถึง การ
รับรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับพันธกิจ วิสยั ทัศน์ และ เป้าหมายด้ าน
ผลการปฏิบตั งิ าน ที่ต้องการให้ องค์การสามารถจัดการเรี ยนการสอน เพื่อ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ทํา
การวิจยั สร้ างบรรยากาศทางวิชาการ และมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในระดับสากล โดยบุคลากรรับรู้วา่ คณะฯ ให้
ความสําคัญ กับผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน การแข่งขัน และการเปรี ยบเทียบ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ด้ วยกันเอง เพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์การตังไว้
้
การรับรู้โครงสร้ างเ ป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน วัดโดยมาตรวัดที่พฒ
ั นาจาก ชุดมาตรวั ดรูปแบบ
การเรี ยนรู้แบบยืดหยุ่ น (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ของ Midgley และคณะ (2000)
มาตรวัดเป็ นมาตรวัด ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ” ให้ 5 คะแนน จนถึง “ตรงกับ
ตัวท่าน น้ อยที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน โดยการประมาณค่าการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานสูง
แปลว่าผู้ตอบมาตรวัด มีระดับการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานที่สงู กว่าคนที่มีระดับรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานที่ตํ่ากว่า
3. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) หมายถึง การ
ตังเป
้ ้ าหมายของบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับพันธกิจ วิสยั ทัศน์ และ เป้าหมาย
ด้ านผลการปฏิบตั งิ าน ที่ต้องการให้ องค์การสามารถจัดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ทําการวิจยั สร้ างบรรยากาศทางวิชาการ และมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในระดับสากล ที่มงุ่ เน้ นไปที่การพัฒนา
ตนเองให้ สอดคล้ องกับศักยภาพที่มีอยู่ และปรับปรุงผลงานหรื อการปฏิบตั งิ านของตนเองได้ ดีกว่าที่ผา่ นมา
รวมทังการตั
้
งเป
้ ้ าหมายที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาซึง่ การเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ และความสามารถที่จะนําไปใช้
ในการปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความเชี่ยวชาญ วัดโดยใช้ มาตรวัด ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นเองตาม
แนวคิดการ ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2 ลักษณะ ซึง่ ได้ ปรับปรุงตามการสัง เคราะห์เอกสารของ
Hulleman และคณะ (2010) โดยบางส่วนพัฒนาจากชุดมาตรวั ดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบยืดหยุ่ น (Patterns
of Adaptive Learning Scales: PALS) ของ Midgley และคณะ (2000) มาตรวัดเป็ นมาตรวัด ประมาณค่า
5 ระดับ ตังแต่
้ “ตรงกับตัวท่าน มากที่สดุ ” ให้ 5 คะแนน จนถึง “ตรงกับตัวท่าน น้ อยที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน
โดยการประมาณค่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญสูง แปลว่าผู้ตอบมาตรวัดมีระดับการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ ยวชาญที่สงู กว่าคนที่มีระดับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญที่ตํ่ากว่า
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4. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (performance goal orientation) หมายถึง การ
ตังเป
้ ้ าหมายของบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับพันธกิจ วิสยั ทัศน์ และ เป้าหมาย
ด้ านผลการปฏิบตั งิ าน ที่ต้องการให้ องค์การสามารถจัดการเรี ยนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ทําการวิจยั สร้ างบรรยากาศทางวิชาการ และมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในระดับสากล ที่ มุง่ เน้ น การเปรี ยบเทียบ
แข่งขัน การปฏิบตั งิ าน ของตนเองกับผู้อื่น เพื่อ มุง่ ที่จะ ได้ ระดับผ ลการปฏิบตั ทิ ี่ดีที่สดุ และการ แสดง
ความสามารถของตนเองในการปฏิบตั งิ าน เพื่อพิสจู น์ตนเองให้ ผ้ อู ื่นเห็นถึงควา มสามารถในการปฏิบตั งิ าน
รวมไปถึงมุง่ เน้ นการปฏิบตั งิ านที่แสดงให้ ผ้ บู งั คับบัญชา เห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพและความสามารถสูงกว่า
ผู้ที่ปฏิบตั งิ านคนอื่นๆ
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงาน วัดโดยใช้ มาตรวัด ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนา ขึ ้นเองตาม
แนวคิดการ ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2 ลักษณะ ซึง่ ได้ ปรับปรุงตามการสัง เคราะห์เอกสารของ
Hulleman และคณะ (2010) โดยบางส่วนพัฒนาจากชุดมาตรวั ดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบยืดหยุ่ น (Patterns
of Adaptive Learning Scales: PALS) ของ Midgley และคณะ (2000) มาตรวัดเป็ นมาตรวัด ประมาณค่า
5 ระดับ ตังแต่
้ “ตรงกับตัวท่าน มากที่สดุ ” ให้ 5 คะแนน จนถึง “ตรงกับตัวท่าน น้ อยที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน
โดยการประมาณค่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงานสู ง แปลว่าผู้ตอบมาตรวัดมีระดับการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงานที่สงู กว่าคนที่มีระดับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน
ที่ตํ่ากว่า
5. ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) หมายถึง ความรู้สกึ เชิงบวกของบุคลากร
สายสนั บสนุนคณะแพทยศาสตร์ ที่มีตอ่ งาน และเป็ นสภาวะด้ านจิตใจที่มีความเกี่ยวข้ องกับงานที่ปฏิบตั ิ
ซึง่ มีความคงทน ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ศึกษาตามแนวคิดของ Schaufeli และคณะ
(2004) ซึง่ แบ่งลักษณะของความยึดมัน่ ผูกพันในงานออกเป็ น 3 มิติ ได้ แก่
1) ความกระ ฉับกระเฉง (vigor) หมายถึง การที่บคุ คลมีพลังและทุม่ เทพยายามในการ
ปฏิบตั งิ านสูง มีความยืดหยุน่ ทางจิตสูง แม้ วา่ จะเจออุปสรรคและความแยกลําบากในการปฏิบตั งิ าน ก็จะ
ใช้ ความพยายาม และวิระยะอุตสาหะเพื่อใช้ งานนันประสบความสํ
้
าเร็จ
2) การทุม่ เทอุทิศ (dedication) หมายถึง การที่บคุ คลรู้สึ กว่างานที่ตนปฏิบตั มิ ีความสําคัญและ
ท้ าทาย มีความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั งิ าน รู้สกึ ภาคภูมิใจในงาน เต็มไปด้ วยแรงบันดาลใจการ
สร้ างสรรค์ผลงาน และมีความเกี่ยวพันกับงานของตนเองสูง

12

3) ความซึมซาบในงาน (absorption) หมายถึง การที่บคุ คลมีสมาธิ และจิตใจจดจ่อในขณะ
ปฏิบตั ิ งาน จนทําให้ ร้ ูสกึ ว่าเวลาที่ปฏิบตั งิ านผ่านไปอย่างรวดเร็ ว และรู้สกึ ว่างานเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตที่
แยกออกจากกันได้ ยาก
การวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ผู้วิจยั พัฒนามาตร วัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานของชูเฟลิและ
คณะ work engagement scale (UWES; Schaufeli et al., 2006) ฉบับย่อ จํานวน 9 ข้ อ มาตรวัดเป็ น
มาตรวัด ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ” ให้ 5 คะแนน จนถึง “ตรงกับตัวท่านน้ อย
ที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน โดยการประมาณค่าความยึดมัน่ ผูกพันในงานสูง แปลว่าผู้ตอบมาตรวัดมีระดับความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานที่สงู กว่าคนที่มีระดับความยึดมัน่ ผูกพันในงานที่ตํ่ากว่า
6. ผลการปฏิบตั งิ าน (job performance) หมายถึง ผลของ พฤติกรรมหรื อการกระทําที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับเป้าหมายขององค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ได้ แก่
1) ผลิตภาพ (productivity) หมายถึง ปริ มาณของสินค้ าหรื อบริ การที่ถกู ส่งมอบ
ไปยัง
ผู้รับบริ การตามที่ตกลงไว้ กบั หน่วยงาน และการปฏิบตั งิ านเสร็ จตามระยะเวลาที่กําหนด
2) ความรู้ที่เกี่ยวข้ องในงานที่ปฏิบตั ิ (job knowledge) หมายถึง ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรื อ
ทักษะที่บคุ ลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล แสดงออกมาในงานนันๆ
้ อันส่งผลให้
งานประสบผมสําเร็ จตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ และ
3) คุณภาพงาน (quality) หมายถึง ผลลัพธ์ ของงานที่ แสดงออกมาว่าตรงตามมาตรฐานที่
หน่วยงานตังไว้
้ ทําให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดความพึงพอใจ และคุ้มค่ากับทรัพยากรที่องค์กรลงทุนไป
การวัดผลการปฏิบตั งิ านวัดจากระดับการรับรู้ของบุคคลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ ง าน
ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยพัฒนามาตรวัดตามแนวคิด ของ Viswesvaran (1993)
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ พัฒนามาตรวัดการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบประเมินด้ วยตนเอง (self report) มาตรวัด
เป็ นมาตรวัด ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ ” ให้ 5 คะแนน จนถึง “ตรงกับตัวท่าน
น้ อยที่สดุ ” ให้ 1 คะแนน โดยการประมาณค่าผลการปฏิบตั งิ านสูง แปลว่าผู้ตอบมาตรวัดมีการรับรู้ระดับ
ผลการปฏิบตั งิ านที่สงู กว่าคนที่มีการรับรู้ระดับผลการปฏิบตั งิ านที่ตํ่ากว่า
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ผู้ที่ป ฏิบตั งิ านในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ซึง่ ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งให้ บรรจุและแต่งตังโดยใช้
้
คณ
ุ วุฒิระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าในกลุม่ ตําแหน่งประเภท
สายสนับสนุนวิชาการ และประเภทสนับสนุนทัว่ ไป
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2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในเชิงเหตุและ
ผล เป็ นวิธีที่มีพื ้นฐานทางสถิติ มาจากการวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) โดยอาศัยแผนภาพ
และสมการโครงสร้ างของแผนภาพเป็ นหลักในการนํามาวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุ
ที่มีตอ่ ตัวแปรผลทังในด้
้ านขนาด และทิศทาง อีกทังยั
้ งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ ทงความสั
ั้
มพันธ์
ทางตรง (Direct effect) และทางอ้ อม (Indirect effect)
3. หน่วยงาน หมายถึง ภาควิชา สํานักงานคณบดี โรงเรี ยน สถาน และส่วนงาน ทัง้
54
หน่วยงาน ที่อยูภ่ ายใต้ สงั กัดคณะแพทยศาสตร์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ได้ มีการศึกษาค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัว
แปรที่จะศึกษา ผู้วิจยั ขอนําเสนอรายละเอียดและเรี ยบเรี ยงตามลําดับ ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ าน
1.1 ความหมายของผลการปฏิบตั งิ าน
1.2 ประเภทของผลการปฏิบตั งิ าน
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบตั งิ านกับ ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน การตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ และโครงสร้ างเป้าหมาย
1.4 แหล่งข้ อมูลในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
1.5 การวัดผลการปฏิบตั งิ าน
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
2.1 ความหมายของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
2.2 ประเภทของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมัน่ ผูกพันในงาน กับ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และ
โครงสร้ างเป้าหมาย
2.4 ผลของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
2.5 การวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
3.1 ความหมายของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
3.2 ประเภทของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ กับโครงสร้ างเป้าหมาย
3.4 ผลของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
3.5 การวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างเป้าหมาย
4.1 ความหมายของโครงสร้ างเป้าหมาย
4.2 ประเภทของโครงสร้ างเป้าหมาย
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4.3 ผลของโครงสร้ างเป้าหมาย
4.4 การวัดโครงสร้ างเป้าหมาย
5. ที่มาของกรอบแนวคิดการวิจยั
6. การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
7. ประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์การ
1. แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัตงิ าน
ผลการปฏิบตั งิ าน (job performance) ถือว่าเป็ นส่วนสําคัญที่ใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของบุคคล และองค์การโดยรวม ซึง่ องค์การทุกองค์การไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชน
ต่างก็ให้ ความสําคัญและพยายามที่จะพัฒนากลยุทธ์ตลอดจนนโยบายต่างๆ เพื่อให้ บคุ ลากรสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่องค์การตังไว้
้ อาจกล่าวได้ วา่ ความสําเร็จหรื อ
ความล้ มเหลวขององค์การขึ ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็ นสําคัญ โดยการนําเสนอในส่วนนี ้มุง่
นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับผลการปฏิบตั งิ าน โดยนําเสนอ 1) ความหมายของผลการปฏิบตั งิ าน 2)
ประเภทของผลการปฏิบั ติงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบตั งิ านกับ ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และโครงสร้ างเป้าหมาย 4) การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 5) การวัดผลการ
ปฏิบตั งิ าน รายละเอียดดังนี ้
1.1 ความหมายของผลการปฏิบัตงิ าน
ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของผลการปฏิบตั งิ านไว้ อย่างหลากหลาย ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านเป็ นตัวแปรที่
ได้ รับการศึกษาอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การ ในที่นี ้ได้ รวบรวมความหมาย ดังนี ้
Bernardin และ Beatty (1984 อ้ างถึงใน Viswesvaran & Ones, 2000) ได้ ให้ นิยามของผลการปฏิบตั งิ าน
หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากงานที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยผลการปฏิบตั งิ านจะขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ
แรงจูงใจของบุคลากร รวมถึงบริ บทที่มีความจํากัดของงานนันๆ
้ ด้ วย
Campbell (1990) ได้ ให้ นิยามของผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง พฤติกรรมหรื อการกระทําที่มีความเกี่ยวข้ อง
กับเป้าหมายขององค์การ
Honiball (2009) ได้ ให้ นิยามของผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ผลของการปฏิบตั งิ านหรื อกิจกรรม
ต่างๆ ที่มงุ่ ต่อความสําเร็ จตามเป้าหมายขององค์การ โดยผลการปฏิบตั งิ านถือเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายของหน่วยงาน หรื อองค์การ รวมทังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคล
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Mathis และ Jackson (2000) ให้ ความหมายของผลการปฏิบตั งิ านว่า หมายถึง ผลของการ
พิจารณาตัดสินว่าพนักงานปฏิบตั งิ านได้ ดีเพียงใด โดยการเปรี ยบทียบกับมาตรฐานที่ได้ กําหนดไว้ และมี
การสื่อสารให้ บคุ ลากรทราบถึงผลการประเมิน
Viswesvaran และ Ones (2000) ได้ ให้ นิยามของผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง การกระทํา และ
พฤติกรรม รวมทังผลลั
้ พธ์ที่เกิดจากบุคลากรซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับเป้าหมายขององค์การ และที่สามารถ
วัดได้
Suliman (2001) ได้ ให้ นิยามของผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ผลของการปฏิบตั งิ าน กระทํา
กิจกรรมหรื อพฤติกรรมที่มงุ่ สูเ่ ป้าหมายขององค์การ ซึง่ สามารถวัดได้
จิร าภรณ์ ตังกิ
้ ตติภาภรณ์ (2546) ให้ ความหมายของผลการปฏิบตั งิ านว่า หมายถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ความสามารถเกี่ยวกับงาน ความสามารถในการใช้ และดูแลอุปกรณ์
และเครื่ องมือ ทักษะในการสื่อสาร ความเชื่อถือไว้ ใจได้ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนความสัมพันธ์กบั ผู้วา่ จ้ าง
การปฏิบตั ติ ามสัญญา ความคิดริ เริ่ ม การรับผิดชอบ การปรับตัวการควบคุมอารมณ์ และการตรงต่อเวลา
ของพนักงาน
จากนิยามข้ างต้ นสามารถสรุปความหมายของผลการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ผลของพฤติกรรม
หรื อการกระทําที่มีความเกี่ยวข้ องกับเป้าหมายขององค์การ (Campbell, 1990) โดยผลการปฏิบั ตงิ านถือ
เป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของหน่วยงาน หรื อองค์การ รวมทังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคล Honiball (2009)
ซึง่ ผลลัพธ์ที่เกิดจากงานที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยผลการปฏิบตั งิ านจะขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ แรงจูงใจ
ของบุคลากร รวมถึงบริ บทที่มีความจํากัดของงานนันๆ
้ ด้ วย (Bernardin & Beatty, 1984) อีกทังการ
้
พิจารณาตัดสินว่าพนักงานปฏิบตั งิ านได้ ดีเพียงใด โดยการเปรี ยบทียบกับมาตรฐานที่ได้ กําหนดไว้ และมี
การสื่อสารให้ บคุ ลากรทราบถึงผลการประเมิน (Mathis & Jackson, 2000)
1.2 ประเภทของผลการปฏิบัตงิ าน
ได้ มีผ้ แู บ่งประเภทของผลการปฏิบตั งิ านไว้ อย่างหลากหลาย ซึง่ ผลการปฏิบตั งิ านเป็ นตัวแปรที่
ได้ รับการศึกษาอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การ ในที่นี ้ได้ รวบรวมประเภทของผลการ
ปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
Campbell (1990) ได้ แบ่งผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลเป็ น 8 ด้ าน ได้ แก่
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1. ความชํานาญในการทํางานที่เจาะจงเฉพาะงาน (job specific task proficiency) หมายถึง
ระดับความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ ที่จําเป็ นสําหรับตําแหน่งงานหนึง่ ๆ เช่น ทําบัญชีของ
ตําแหน่งงานพนักงานบัญชีฯลฯ
2. ความชํานาญในกา รทํางานที่ไม่เจาะจงเฉพาะงาน (non-job specific task proficiency)
หมายถึง ระดับความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆที่ไม่จํากัดอยูเ่ ฉพาะตําแหน่งงานหนึง่ ๆเท่านัน้
เช่น การใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3. ความชํานาญในการสื่อสารการทํางานด้ วยการเขียนและการพูด
(written and oral
communication task proficiency) หมายถึง ระดับความเชี่ยวชาญในการเขียนและการพูดเพื่อถ่ายทอด
ข้ อมูลต่างๆสูผ่ ้ อู ื่น
4. การทุม่ เทพยายาม (demonstrating effort) หมายถึง ความอุตสาหะ ความพยายามและ
ความเต็มใจที่ทํางานภายใต้ สภาพการณ์ที่ยากลําบาก
5. การรักษาระเบียบวินยั (maintaining personal discipline) หมายถึง ระดับการหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่ฝ่าฝื นกฎระเบียบ เช่น การขาดงาน การใช้ สารเสพติด ฯลฯ
6. การเกื ้อหนุนการปฏิบตั งิ านของเพื่อนร่วมงานและทีม (facilitating peer and team
performance) หมายถึง ระดับการกระทําที่เอื ้ออํานวยให้ ทีมทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
กระทําเป็ นตัวอย่างที่ดี หรื อการให้ กําลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
7. การบังคับบัญชาหรื อภาวะผู้นํา (supervision /leadership) หมายถึง การโน้ มน้ าวจูงใจหรื อมี
อิทธิพลต่อการปฏิบตั งิ านของผู้ใต้ บงั คับบัญชาเพื่อให้ งานบรรลุผลสําเร็จ
8. การจัดการหรื อการบริ หารงาน (management /administration) หมายถึง ภารกิจต่างๆ ที่
เกียวข้ องกับการบริ หารจัดการ เช่น การควบคุมการติดตามความก้ าวหน้ า การแก้ ไขวิกฤต การควบคุ มการ
ใช้ จา่ ย การเป็ นตัวแทนของหน่วยงาน ฯลฯ
Borman และ Motowidlo (1993) ได้ แบ่งประเภทของผลการปฏิบตั งิ านออกเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่
1. พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าที่ (task performance) หมายถึง การปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากองค์การ เพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมาย
2. พฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน นอกเหนือ บทบาทหน้ าที่ (contextual performance) หมายถึง การ
กระทําต่างๆ ที่มิได้ ระบุวา่ เป็ นหน้ าที่ แต่เป็ นการกระทําที่สนับสนุนองค์การให้ ประสบความสําเร็
จตาม
เป้าหมาย
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ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมในงานและพฤติกรรมนอกงาน อาจพิจารณาได้ จากเกณฑ์ 3
ประเภทดังต่อไปนี ้ (Borman & Motowidlo, 1993 ; Motowidlo & Schmit, 1999 อ้ างถึงใน ชูชยั สมิทธิไกร
, 2554)
1. กิจกรรมที่กระทําในงานมักมีความแตกต่างกันระหว่างตําแหน่งต่างๆ แต่พฤติกรรมนอกงาน
เป็ นการกระทําที่มีความคล้ ายคลึงกันในตําแหน่งงานต่างๆ
2. พฤติกรรมในงานเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ความสามารถของบุคคล ในขณะที่พฤติกรรมนอกงาน
เกี่ยวข้ องกับบุคลิกและแรงจูงใจของบุคคล
3. พฤติกร รมในงานเป็ นสิ่งที่องค์การกําหนดไว้ อย่างชัดเจนว่าเป็ นสิ่งที่ต้องกระทํา แต่
พฤติกรรมนอกงานเป็ นสิ่งที่อยูเ่ หนือดุลยพินิจของบุคคลว่าจะกระทําหรื อไม่ก็ได้
ดังนัน้ หากพิจารณาจากองค์ประกอบทัง้ 8 ด้ านของการปฏิบตั งิ านที่ Campbell (1990) ได้
เสนอไว้ จะมีองค์ประกอบ 5 ด้ านที่ จดั ว่าเป็ นพฤติกรรมในงาน ได้ แก่ 1) ความชํานาญในการปฏิบตั งิ านที่
เจาะจงเฉพาะงานหนึง่ ๆ 2) ความชํานาญในการปฏิบตั งิ านที่ไม่เจาะจงเฉาะงานหนึง่ ๆ 3) ความชํานาญ
ในการสื่อสารการปฏิบตั งิ านด้ วยการเขียนและการพูด 4) การบังคับบัญชาหรื อภาวะผู้นํา และ 5) การ
จัดการและการบริ หารง าน ส่วนพฤติกรรมนอกงานเป็ นพฤติกรรมอีก 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) การทุม่ เทพยายาม
2) การรักษาระเบียบวินยั และ 3) การเกื ้อหนุนการปฏิบตั งิ านของเพื่อนร่วมงานและทีม
Viswesvaran (1993 อ้ างถึงใน Viswesvaran & Ones, 2000) ได้ เสนอว่าองค์ประกอบของผล
การปฏิบตั งิ านประกอบด้ วยองค์ประกอบ 10 ด้ าน ดังนี ้
1. ภาพรวมผลการปฏิบตั งิ าน (overall job performance) หมายถึง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านโดยรวมของบุคลากร
2. ผลิตภาพ (productivity) หมายถึง ปริ มาณของสินค้ าหรื อบริ การที่ถกู ส่งมอบไปยังผู้รับบริ การ
3. ความทุม่ เทพยายาม (effort) หมายถึง ความวิริยะอุตสาหะของบุคลากรที่แสดงหรื อ
พฤติกรรมที่สง่ ผลให้ งานที่ได้ รับมอบหมายเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ
4. ความรู้ที่เกี่ยวข้ องในงานที่ปฏิบตั ิ (job knowledge) หมายถึง ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่
บุคลากรแสดงออกมาในงานนันๆ
้
5. ความสามารถด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal competence) หมายถึง
ความสามารถด้ านการติดต่อประสานงานหรื อมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีในการปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อื่น
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6. ความสามารถด้ านการบริ หารจัดการ
(administrative competence) หมายถึง
ความสามารถด้ านการบริ หารจัดการของบุคคลากร และบทบาทที่แตกต่างกันในองค์การ
7. คุณภาพงาน (quality) หมายถึง คุณภาพของงานที่แสดงออกมาว่าตรงตามมาตรฐานที่ตงไว้
ั้
8. ความสามารถด้ านการติดต่อสื่อสาร (communication competence) หมายถึง
ความสามารถของบุคลากรในการติดต่อสื่อสารได้ อย่างสมบูรณ์ครบถ้ วน ตรงตามวัตถุประสงค์
9. ภาวะผู้นํา (leadership) หมายถึง การที่บคุ ลากรสามารถโน้ มน้ าวหรื อ การกระตุ้น
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาหรื อผู้ร่วมงานให้ เกิดความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ งานประสบผลสําเร็ จ
10. การปฏิบตั งิ านตามกฏ (compliance with the rules) หมายถึง การที่บคุ ลากรปฏิบตั ติ าม
ตามกฏระเบียบที่องค์การตังไว้
้
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (systematic review) เกี่ยวกับ ผลการปฏิบตั งิ าน
ของ Koopmans และคณะ (2011) พบว่า ประเภทหรื อองค์ประกอบของ ตัวแปร ผลการปฏิบตั มิ ีความ
แตกต่างกันในแง่ของนิยามตามแนวคิดที่นํามา ใช้ ในการวัด ซึง่ จากงานวิจยั ที่ร วบรวมกรอบแนวคิด
สามารถสรุปกรอบแนวคิดประเภทของของผลการปฏิบตั งิ านได้ เป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ พฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าที่ (task performance) พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านนอกเหนือจากหน้ าที่
(contextual performance) พฤติกรรมต่อต้ านการปฏิบตั งิ าน (counterproductive work behavior) และ
องค์ประกอบด้ านอื่นๆ ที่ไม่จดั อยูใ่ นองค์ประกอบหลักทัง้ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
43
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ตาราง 1 กรอบแนวคิดในการจัดแบ่งมิตขิ องผลการปฏิบตั งิ าน (Koopmans et al., 2011)

นักวิจัย
Murphy (1989)

พฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้ าที่
task performance
พฤติกรรมมุง่ งาน
(Task behaviors)

มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
contextual performance counterproductive
work behavior
พฤติกรรความสัมพันธ์
พฤติกรรมการหยุด
ระหว่างบุคคล
งาน (Downtime
(Interpersonal behaviors) behaviors)
พฤติกรรมเสีย่ ง

(Destructive behaviors)

อื่นๆ
other
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ตาราง 1 (ต่อ)
มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
นักวิจัย
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
Campbell (1990) ความชํานาญงานที่
การสือ่ สารด้ วยวาจาและ
เฉพาะเจาจง
การเขียน
(Job-specific task
(Written and oral
Campbell (1990) proficiency)
communications)
ความชํานาญงานที่ไม่ การแสดงให้ เห็นถึงความ
เฉพาะเจาะจง
ทุม่ เทพยายาม
(Non–job-specific
(Demonstrating effort)
task proficiency)
การรักษาระเบียบวินยั
(Maintaining personal
discipline)
การสนับสนุนผู้ร่วมงานและ
ผลการปฏิบตั ิงานของทีม
(Facilitating peer and
team performance)
การควบคุมดูแลและความ
เป็ นผู้นํา
(Supervision and
leadership)
การบริ หารและการจัดการ
(Management and
administration)
Borman และ
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
Motowidlo
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท นอกเหนือจากหน้ าที่
(1993)
หน้ าที่
(Contextual
(Task performance) performance)

อื่นๆ
other
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ตาราง 1 (ต่อ)

นักวิจัย
Hunt (1996)

Allworth และ
Hesketh (1999)

มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
การปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ พฤติกรรมที่ไม่มงุ่
(Adherence to rules)
งาน
ความขยันหมัน่ เพียร
(Off-task behavior)
(Industriousness)
ความไม่อยูใ่ นกฏ
ความละเอียดถี่ถ้วน
ระเบียบ
(Thoroughness)
(Unruliness)
การจัดตารางการทํางาน
การลักขโมย
(Schedule)
(Theft)
ความยืดหยุน่
การยุง่ เกี่ยวกับ
(flexibility)
ยาเสพย์ติด
การเข้ างาน
(Drug misuse)
(Attendance)
พฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้ าที่
(Task performance)

Viswesvaran และ พฤติกรรมการ
Ones (2000)
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้ าที่
(Task performance)

พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
นอกเหนือจากหน้ าที่
(Contextual
performance)

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์การ
(Organizational
citizenship behavior)

อื่นๆ
other

ความสามา
รถในการ
ปรับตัว
(Adaptive
performan
ce)
พฤติกรรมการ
ต่อต้ าน
(Counterproductiv
e behavior)
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ตาราง 1 (ต่อ)
มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
contextual performance counterproductive
work behavior

พฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นักวิจัย
หน้ าที่
task performance
Michel (2000)
พฤติกรรมการ
ความสามารถด้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
หน้ าที่
บุคคล
(Task performance)
(Interpersonal
performance)
การเป็ นพลเมืองของ
องค์การ
(Civic performance)
Pulakos และคณะ พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
(2000)
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท นอกเหนือจากหน้ าที่
หน้ าที่
(Contextual
(Task performance) performance)

Renn และ Fedor
(2001)
Renn และ Fedor
(2001)
Rotundo และ
Sackett (2002)

ความสามา
รถในการ
ปรับตัว
(Adaptive
performan
ce)

ปริ มาณของงาน
(Work quantity)
คุณภาพของงาน
(Work quality)
พฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้ าที่
(Task performance)

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์การ
(Organizational
citizenship behavior)

อื่นๆ
other

พฤติกรรมการ
ต่อต้ าน
(Counterproductiv
e behavior)
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ตาราง 1 (ต่อ)

นักวิจัย
Bakker และคณะ
(2004)
Burton และคณะ
(2004)

Griffin และคณะ
(2007)

มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
อื่นๆ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
other
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
ผลการปฏิบตั ิงานตาม ผลการปฏิบตั ิงานนอก
บทบาทหน้ าที่
บทบาทหน้ าที่
(In-role performance) (Extra-role performance)
การขาดงาน
(Absenteeism)
ความไม่พร้ อมในการ
ทํางาน
(Presenteeism)
ความชํานาญงาน
การปรับตัว
(Adaptability
(Task proficiency)
)

การทํางาน
เชิงรุก

(Proactivity)

Allen (2008)

Escorpizo (2008)
Escorpizo (2008)

การขาดงาน
(Absenteeism)
ความไม่พร้ อมในการ
ทํางาน
(Presenteeism)
การขาดงาน
(Absenteeism)
ความไม่พร้ อมในการ
ทํางาน
(Presenteeism)
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ตาราง 1 (ต่อ)

นักวิจัย
Fluegge (2009)

Arvey และ
Mussio (1973)

มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท ดีขององค์การ
หน้ าที่
(Organizational
(Task performance) citizenship behavior)

ความแม่นยําในการ
ทํางาน
(Working accurately)
การแสดงความ
รับผิดชอบในงานที่ทํา
(Showing concern
for)
การทํางานเสร็ จตรงตาม
เวลา
(Time)
การวางแผนและการลง
รายละเอียด (Detail
and planning)

การประสานงานและการต่อ
เวลาการทํางาน
(Cooperating and extra
time)
การติดต่อกับผู้อื่นใน
องค์การ
(Dealing with others in
organization)
การติดต่อกับสาธารณะ
(Dealing with public)
การแสดงความคิดริ เริ่ มและ
ความรับผิดชอบ
(Showing responsibility
and initiative)

อื่นๆ
other

การมี
ความคิด
สร้ างสรรค์
(Creative
Performan
ce)

25

ตาราง 1 (ต่อ)
มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
นักวิจัย
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
Jiambalvo
การฝึ กฝนจนเกิดความ การส่งเสริ ม
(1979)
เข้ าใจในงาน
(Promoting)
(Understanding
การวางแผน
training)
(Planning)
การแก้ ไขทบทวน
การจัดหา
(Revising)
(Providing)
การตระหนักถึงปั ญหา
(Recognizing problems)
การเสนอแนวทางแก้ ไข
ปั ญหา
(Suggesting solutions)
การตรวจสอบการทํางาน
(Reviewing work)
การให้ ความร่วมมือ
(Cooperation)
การให้ ความเคารพ
(Respect)
ความสามารถพิเศษ
(Special competence)
C. Campbell และ ความชํานาญงานที่
ความชํานาญงานที่ไม่
คณะ(1990)
เฉพาะเจาจง
เฉพาะเจาจง
(Job-specific
(Non–job-specific
proficiency)
proficiency)

อื่นๆ
other
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ตาราง 1 (ต่อ)
มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
นักวิจัย
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
J. Campbell และ ความชํานาญในด้ าน
ความชํานาญทัว่ ไป
คณะ (1990)
เทคนิค
(General soldiering
(Core technical
proficiency)
proficiency)
ความพยายามและการมี
ภาวะผู้นํา
(Effort and leadership)
การรักษาระเบียบวินยั
(Personal discipline)
สมรรถภาพร่างกายและ
ความอดทน
(Physical fitness and
military bearing)
Lance และคณะ ความชํานาญด้ าน
ความสามารถด้ าน
(1992)
เทคนิค
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
(Technical
(Interpersonal
proficiency)
proficiency)

อื่นๆ
other
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ตาราง 1 (ต่อ)

นักวิจัย
Rollins และ
Fruge (1992)

Borman และ
Brush (1993)

มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
ความชํานาญงาน
การปฏิบตั ิงาน (Action)
(Task proficiency)
การทํางานเป็ นทีม
(Teamwork)
ความคิดสร้ างสรรค์
(Creativity)
การติดต่อสือ่ สาร
(Communication)
การตัดสินใจ
(Decision making)
ภาวะผู้นํา (Leadership)
การรับผิดชอบ
(Accountability)
การปรับตัว (Adaptability)
การพัฒนา(Development)
ความสามารถด้ าน
การติดต่อสัมพันธ์และการ
เทคนิคและกลไกลการ สือ่ สารระหว่างบุคคล
บริ หารจัดการ
(Interpersonal dealings
(Technical activities and communication)
and mechanics of
ความเป็ นผู้นํา และ การ
management)
ควบคุมดูแล (Leadership
and supervision)
พฤติกรรมและทักษะที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ งาน
(Useful personal
behavior and skills)

อื่นๆ
other
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ตาราง 1 (ต่อ)
มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
นักวิจัย
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
Engelbrecht และ การวางแนวทางการ
การเอาใจใส่งาน
Fischer (1995)
ดําเนินงาน
(Empathy)
(Action orientation)
การพัฒนา
การสังเคราะห์และ
(Development)
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดการข้ อมูล
โครงสร้ างงาน (Task
(Managing information)
structuring Probing,
synthesis and
judgment)
Tett และคณะ
การปฏิบตั ิงานตาม
การตังเป
้ ้ าหมายในงาน
(2000)
หน้ าที่
(Task orientation)
(Traditional functions) การตังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคล
ความห่วงใยในงานและ (Person orientation)
ไหวพริ บในงาน
ความน่าเชื่อถือ
(Occupational
(Dependability)
acumen
การเปิ ดใจรับฟั ง
and concerns)
(Open mindedness)
การควบคุมอารมณ์
(Emotional control)
การติดต่อสือ่ สาร
(Communication)
การพัฒนาตนเองและผู้อื่น
(Developing self and others)

Van Dyne และ
คณะ (2002)

ประสิทธิภาพในการขาย ความคิดสร้ างสรรค์
(Sales performance) (Creativity)

อื่นๆ
other
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ตาราง 1 (ต่อ)

นักวิจัย
Hedge และคณะ
(2004)

มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
การดูแลทรัพยากร
การฝึ กสอนและให้
(Resource
คําแนะนํา (Coaching and
stewardship)
mentoring)
ความเป็ นมืออาชีพและ
ความซื่อสัตย์(Professionalism
and integrity)

ความสามารถในการ
ติดต่อสือ่ สาร
(Communication skills)
การนําการเปลีย่ นแปลง
(Leading change)
ภาวะผู้นํา
(Leading people)
ความเข้ าใจในองค์การ
(Organizational savvy)
การพัฒนาส่วนบุคคลและ
ความเป็ นนมืออาชีพ
(Personal and
professional
development)

อื่นๆ
other
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ตาราง 1 (ต่อ)

นักวิจัย
Chan (2006)

Sinclair และ
Tucker (2006)

Wisecarver และ
คณะ (2007)

มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
ความสามารถในการ
ติดต่อสือ่ สาร
(Communication skills)
ความสามารถระหว่าง
บุคคล (Interpersonal skills)
การบริ การลูกค้ า
(Customer service)
ความสามารถในการ
วิเคราะห์(Analytical skills)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท นอกเหนือจากหน้ าที่
ต่อต้ าน
(Counterproductive
หน้ าที่
(Contextual
behavior)
(Task performance) performance)
ความชํานาญงานที่
เฉพาะเจาจง
(Job-specific task
proficiency)
ความชํานาญงานต่อ
บุคคลที่เฉพาะเจาจง
(Interpersonal
job-specific task
proficiency)

ความชํานาญงานที่ไม่
เฉพาะเจาะจง
(Non–job-specific task
proficiency)
การบริ หารจัดการ
(Management)

ปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้ร่วมงานในทีม

(Peer-team interaction)
ระเบียบวินยั
(Discipline)
ความพยายาม (Effort)

อื่นๆ
other

ความสามา
รถในการ
ปรับตัว
(Adaptive
performance)
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ตาราง 1 (ต่อ)

นักวิจัย
Luo และคณะ
(2008)

Maxham และ
คณะ (2008)

Maxham และ
คณะ (2008)

Mael และคณะ
(2010)

มิติ (Dimension)
พฤติกรรมการ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน
พฤติกรรมต่อต้ าน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
นอกเหนือจากหน้ าที่
การปฏิบตั ิงาน
หน้ าที่
contextual performance counterproductive
task performance
work behavior
การฝึ กฝน
การช่วยเหลือผู้อื่น
(Military training)
(Helping others)
การบรรลุเป้าหมายใน รักในการเรี ยนรู้
งาน
(Love of learning)
(Task
การส่งเสริ มสนบัสนุนให้
accomplishment)
เกิดผลประโยชน์ตอ่ องค์การ
ความสามารถในการ
(Promoting
ทํางาน
organizational benefit)
(Work capability)
วินยั ส่วนบุคล
(Self-discipline)
ประสิทธิภาพในการ
ประสิทธิภาพนอกเหนือ
ปฏิบตั ิงานตามบทบาท บทบาทหน้ าที่ตอ่ ลูกค้ า
หน้ าที่
(Extra-role performance
(In-role performance) toward customers)
ประสิทธิภาพนอกเหนือ
บทบาทหน้ าที่ตอ่ องค์การ
(Extra-role performance
toward organization)
การให้ บริ การด้ านคลินิก พฤติกรรมการเป็ นพลเมือง
(Providing clinical
ที่ดีของบุคลากร
services)
(Employee citizenship
การให้ การช่วยเหลือ
behavior)
ด้ านคลินิก
พฤติกรรมการบริ หารจัดการ
(Clinical support)
(Managerial behavior)

อื่นๆ
other
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จากตารางการจัดแบ่งองค์ประกอบของผลการปฏิบตั งิ าน (Koopmans et al., 2011) จะเห็นได้
ความถี่ของการวัดผลการปฏิบตั งิ านแบ่งออกเป็ น 2 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ 1) พฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
ตามบทบาทหน้ าที่ (task performance) 2) พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านนอกเหนือจากหน้ าที่ (contextual
performance) อย่างไรก็ดีในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ขอเลือกวัดใน เฉพาะส่วนของ พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตาม
บทบาทหน้ าที่ (task performance) เนื่องจากมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์งานวิจยั ที่ต้องการวัดผล
สัมฤทธิ์ ที่ก่อให้ เกิดผลโดยตรงต่อความสําเร็ จด้ านตัวชี ้วัด และผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
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1.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างผลการปฏิบัตงิ านกับ ความยึดมั่นผูกพันในงาน การ
ตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และโครงสร้ างเป้าหมาย
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน เป็ นเรื่ องที่องค์การและนักวิจยั ให้ ความสนใจและศึกษาเพื่อ
หาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อนั ส่งผลต่อระดับผลการปฏิบตั งิ านอยูห่ ลา กหลายแนวคิด ซึง่ แนวคิดที่ได้ รับ
ความสนใจเป็ นอย่างมาก ในการศึกษาในบริ บทของจิตวิทยาอุต สาหกรรมและองค์การ คือ ความยึดมัน่
ผูกพัน ซึง่ ถือเป็ นส่วนประกอบสําคัญและเป็ นผลลัพธ์โดยสุทธิขององค์การ (Demerouti & Cropanzano,
2010; Macey & Schneider, 2008) โดยมีงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นว่าค วามยึดมัน่ ผูกพันในงานมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหัวหน้ างาน และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลการปฏิบตั งิ าน เช่นในงานวิจยั ของ Halbesleben และ Wheeler (2008) ได้ ศึกษารูปแบบความยึดมัน่
ผูกพันในงาน กับผลการปฏิบตั งิ าน โดยมี กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นพนักงานและบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านด้ าน
อุตสาหก รรมในประเทศสหรัฐอเมริ กา จํานวน 587 พบว่า ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีอิทธิพ ลในการ
ทํานายผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าที่ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Bakker และ Bal (2010)
ที่ศกึ ษาโมเดลความยึดมัน่ ผูกพันในงานร่วมกับแรงจูงใจจากแหล่งงาน (job resourse)ในกลุม่ ครูของ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ จํานวน 54 คน พบว่า ปั จจัยของแรงจูงใจที่มาจากแหล่งงาน มีความสัมพันธ์ความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานซึง่ ส่งให้ เกิดผลในเชิงบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี ้ยัง มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงาน ในฐานะที่เป็ นตัวแปรส่งผ่านไปยังผลลัพธ์เชิงบวกและผลการปฏิบตั งิ านด้ วย เช่น
การศึกษาของ Rich, Lepine และ Crawford, (2010) พบว่าความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลาง
ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ความสอดคล้ องค่านิยม การประเมินแก่นตนเอง และการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การ กับ ผลการปฏิบตั งิ าน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นอกจากปั จจัยด้ าน
ความยึดมัน่ ผูกพันในงานที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ในแง่บวกขององค์การแล้ ว Sonnentag (2003) ยัง
ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 มุมมอง ได้ แก่
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1. มุมมองด้ านความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual different perspective) มุง่ เน้ นเรื่ อง
ความแตกต่างของบุคคลส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน โดย Campbell (1990) ได้ เสนอโมเดลความแตกต่าง
ของบุคคลที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ได้ แก่ ความรู้เชิงประจักษ์ (declarative knowledge) ความรู้ทกั ษะ
เชิงกระบวนการ (procedural knowledge) และแรงจูงใจ (motivation)
2. มุมมองด้ านสถานการณ์ (situational perspective ) มุง่ เน้ นปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อ ม
สามารถสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีระดับการปฏิบตั งิ านที่เพิ่มขึ ้น หรื อ น้ อยลงได้ ซึง่ ได้ แก่แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับ
แรงจูงใจ เช่น ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ( The Expectancy Theory ) การรับรู้ความยุตธิ รรมจาก
องค์การ รวมทังแนวคิ
้
ดเรื่ องภาวะผู้นํา แต่แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญสําหรับมุมมองด้ านสถานการณ์ คือ
ทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะของงาน ประกอบด้ วย ความมีเอกลักษณ์ของงาน (task identity) ความสําคัญของงาน
(task significance) ความชํานาญในงาน (skill variety) ความเป็ นอิสระในงาน (autonomy) การให้ ข้อมูล
ป้อนกลับผลการปฏิบตั งิ าน (feedback) ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี ้จะส่งผลต่อสภาวะทางจิต อันได้ แก่
ความรู้สกึ ว่างานมีความหมาย ความรับผิดชอบในงาน และความรู้หรื อทักษะที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน
3. มุมมองด้ านการกํากับผลการปฏิบตั งิ าน (performance regulation perspective) มุง่ เน้ น
กระบวนการของผลการปฏิบตั งิ านและมโนทัศน์ของกระบวนการทํางาน ซึง่ ทฤษฎีที่ใช้ อธิบายแนวคิดนี ้จะ
เน้ นไปที่ด้านกระบวนการรับรู้ และทฤษฏีเกี่ยวกับการกระทํา (action theory) รวมถึงทฤษฎีที่ใช้ อธิบาย
กระบวนการการเกิดผลการปฏิบตั งิ านคือทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมาย (Goal Setting Theory) ซึง่ พบว่าการ
ตังเป
้ ้ าหมายของบุคคลส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน เป้าหมายต้ องมีความท้ าทาย มี ความเฉพาะเจาะจง ซึง่
จะนําไปสูแ่ รงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน อันส่งผลให้ เกิดความทุม่ เทในการปฏิบตั งิ านให้ สําเร็จ ทังนี
้ ้เป้าหมาย
และแรงจูงใจที่แตกต่างกัน รวมถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน จะทําให้ เกิดผลลัพธ์ตามที่แต่ละ
บุคคลกําหนด บุคคลที่มีการตังเป
้ ้ าหมายจะนําไปสูร่ ะดับแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สงู ขึ ้น ( Locke
& Latham, 2013)
จากแนวคิดข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่ามุมมองด้ านการกํากับผลการปฏิบตั งิ าน อันมุง่ เน้ นการ
กระทําหรื อพฤติกรรมที่จะเกิดขึ ้นจากการ ตังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคลที่สง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ าน โดยจากการ
สืบค้ นงานวิจยั เกี่ยวกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์มีความเชื่อว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใด
ขึ ้นอยูก่ บั การระบุความสําเร็ จ หรื อเหตุผลที่บคุ คลจะแสดงพฤติกรรม (Ames, 1992; Urdan, 1997; Elliot,
1999) ทังนี
้ ้หากบุคลากรมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ก็จะนําไปสูพ่ ฤติกรรมหรื อการกระทํา เพื่อให้ ได้
ผลลัพธ์ของการปฏิบตั งิ านที่นา่ พึงพอใจ ซึง่ บุคคลที่มีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงเพื
ั ้ ่อความเชี่ยวชาญ
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และเพื่อแสดงผลงาน จะมีกระบวนการปฏิบตั งิ านที่ดีและประสบผลสัมฤทธิ์ใน งานนันๆ
้ (Ainley, 1993;
Bouffard et al, 1995; Fox et al., 1994; Wentzel, 1991) โดยมีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และการกํากับตนเองที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย ซึง่ เป็ น
การศึกษาในระยะยาว (longitudinal field test) พบว่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการปฏิบตั งิ านแต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ
แสดงผลงานกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย จากผลวิจยั ดังกล่าวนําไปสูข่ ้ อเสนอแนะในการ
คัดเลือกบุคคลในการเข้ าทํางาน โดยผู้วิจยั ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่าองค์การควรมีกระบวนการในการคัดเลือก
บุคคลที่มีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ อันจะส่งให้ บคุ ลากรเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู้ ซึง่ จะนําไปสูผ่ ลการ
ปฏิบตั งิ านที่ดีอีกด้ วย (VandeWalle et al., 1999)
จากข้ อมูลที่ได้ ทบทวนมาข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ จ ากแนวคิดเรื่ องการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อผลลัพธ์ในงานนันๆ
้ ทังในระดั
้
บของพฤติกรรม และแรงจูงใจการปฏิบตั งิ านให้
ประสบผลสําเร็ จ ซึง่ จากการสืบค้ นงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ กับผลการ
ปฏิบตั งิ าน ในบริบทข ององค์การ ยังมีไม่มากนั ก เนื่องจากงานวิจยั ส่วนใหญ่ นิยมศึกษาในบริ บททาง
การศึ กษามากกว่า ผู้วิจยั จึง เทียบเคียง ผลงานวิจยั ในบริ บทของการศึกษา ที่มีความสอดคล้ องและ
ใกล้ เคียงกับตัวแปรที่จะศึกษา ทังนี
้ ้พบว่า มีผ้ ศู กึ ษาเกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเ พิ่ม
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนได้ มากขึ ้น ซึง่ แนวคิดเรื่ องการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นแนวคิด
ที่ได้ รับการศึกษาอย่างแพร่หลาย
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ในบริ บทของการวิจยั ทาง การศึกษาพบว่า การตังเป
้ ้ าหมายมี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อีกทังผู
้ ้ เรี ยนที่ได้ นํากระบวนการตังเป
้ ้ าหมายไปใช้ ในการเรี ยนจะ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ทังในวิ
้ ชาวิทยาศาสตร์ (Matuga, 2009) คณิตศาสตร์ (สุธีรา นิมิตรนิวฒ
ั น์
, 2537) และด้ านภาษาซึ่ งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ในการจดจํา
คําศัพท์โดยศึกษาในกลุม่ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ในประเทศอิหร่าน ผลการวิจยั พบว่าผู้เรี ยนที่มี
การเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ในการจดจําคําศัพท์เพิ่มสูงขึ ้น (Hesabi et al., 2011)
ซึง่ การศึกษาเรื่ องการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มิได้ จํากัดอยูใ่ นแค่กลุม่ ของผู้เรี ยน ชันประถมศึ
้
กษา หรื อ
มัธยมศึกษาเท่านัน้ แต่ยงั มีการศึกษาในกลุม่ ผู้เรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย และ การศึกษาของผู้ใหญ่อีก
ด้ วย เช่นในการศึกษา Button และคณะ (1996) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีผลต่อผล
การเรี ยน และการเห็นคุณค่าในตนเอง กับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของ
สหรัฐอเมริ กาในรัฐเพนซิลวานเนีย จํานวน 374 คน พบว่า การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
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เชี่ยวชาญ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับผลการเรี ยน (GPA) ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Dweck (1989) ที่
แสดงทัศนะว่าผู้เรี ยนที่มีตงเป
ั ้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์อย่างแรงกล้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตังเป
้ ้ าหมายเพื่อ
แสดงความเชี่ยวชาญ หรื อเพื่อการเรี ยนรู้จะทําให้ ผ้ เู รี ยนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญหรื อ
ความรอบรู้ในสิ่งนันๆ
้ รวมทังเกิ
้ ดความท้ าทายที่จะทํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และนําไปสูค่ วามพยายาม
ที่จะทําให้ ตนเองเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ในสิ่งนันๆ
้ ซึง่ รูปแบบของการตังการเป
้
้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ในบริ บทของการเรี ยนนี ้จะเป็ นสิ่งที่นําผู้เรี ยนไปสูร่ ะดับของความ สําเร็จทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น
จากงานวิจยั ข้ างต้ น หากนํามาเปรี ยบเทียบในบริ บทขององค์การ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ของผู้เรี ยน และผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนของผู้เรี ยน ก็เปรี ยบได้ กบั การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบตั งิ าน และผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ซึง่ ต้ อง การกระบวนการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิ ที่นํามาสูก่ าร
วัดผลอย่างมีกฎเกณฑ์ที่ชดั เจน เพื่อประเมินผลของการกระทําหรื อการปฏิบตั งิ านโดยรวม ซึง่ หากบุคลากร
มีลกั ษณะของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านก็จะนําไปสู่ ผลการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ ้น ทังในแง่
้
ของผลลัพธ์ และกระบวนการ
นอกจากการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านแล้ ว ปั จจัยสําคัญ
อีกประการหนึง่ ก็คือ โครงสร้ างเป้าหมาย (goal structure) ซึง่ มีฐานจากแนวคิดที่วา่ ความสําเร็ จที่เกิดจาก
การตังเป
้ ้ าหมายนัน้ อาจได้ รับอิทธิพลมาจากโครงสร้ างเ ป้าหมายด้ วย (Ames, 1992; Ames & Ames,
1984) ทังนี
้ ้ในบริ บทขององค์การการรับรู้ของบุคลากรว่าองค์การได้ ให้ ความสําคัญกับผลลัพธ์ในงาน ก็จะ
ส่งผลให้ บคุ ลากรเกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีเกี่ยวข้ องกับเป้าหมายขององค์การด้ วย ซึง่ งานวิจยั
ของ Murayama และ Elliot (2009) ได้ ศกึ ษาอิทธิพลร่วมของโครงสร้ างเป้าหมาย (classroom structure)
และการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน ภายใต้ กรอบแนวคิด 3 โมเดล (โมเดลที่
ส่งอิทธิพลทางตรง โมเดลที่สง่ อิทธิพลทางอ้ อม และโมเดลเชิงปฏิสมั พันธ์) โดยกลุม่ ตัวอย่า งเป็ นนักเรี ยนใน
ระดับชันมั
้ ธยมตันและมัธยมปลาย จํานวน 1,578 คน จาก 47 ห้ องเรี ยน พบว่าโมเดลทัง้ 3 สามารถ
ทํานายอิทธิผลร่วมของตัวแปรโครงสร้ างเป้าหมาย การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และผลสัมสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนได้ ทงั ้ 3 โมเดล ซึง่ โครงสร้ างเป้าหมายไม่เพียงแต่สง่ ผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แต่ยงั ส่งผล
ทางอ้ อมต่อแรงจูงใจภายใน และการประเมินตนเองทางด้ านวิชาการ (academic self-concept) และมี
ความสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่าง (cross-level interactions) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์และโครงสร้ าง
เป้าหมายอีกด้ วย
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1.4 แหล่ งข้ อมูลในการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ชูชยั สมิทธิไกร (2547) กล่าวว่าการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจริ งของบุคลากรอาจใช้ ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ซึง่ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1.ข้ อมูลจากการปฏิบตั งิ านจริง (objective data) เป็ นสิ่งที่สามารถนับหรื อวัดได้ อย่างค่อนข้ าง
แน่นอนและถูกต้ อง สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ
1.1 ปริ มาณของผลงาน (quantity of work) หมายถึง ข้ อมูลที่บง่ ชี ้ว่าบุคลากรสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ ตามปริ มาณหรื อเวลาที่กําหนดไว้ หรื อไม่ อาจใช้ หน่วยวัดตามลักษณะของงาน
1.2 คุณภาพของงาน (quality of work) คือ ข้ อมูลที่บง่ ชี ้ว่าบุคลากรสามารถป ฏิบตั งิ านได้ ดี
เพียงไร โดยอาจพิจารณาจากความถูกต้ อง ความเรี ยบร้ อย ความสมบูรณ์ หรื อความสวยงามประณีตของ
ผลงานข้ อมูลจากการปฏิบตั งิ านจริ งเป็ นข้ อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างไรก็ตามควรจะได้ คํานึงถึงปั ญหาบางประการ ในการใช้ ข้อมูลประเภทนี ้ ด้ วย ประการแรก ปริ มาณ
ผลงานที่แตกต่างกันระหว่างบุคลากรอาจไม่ได้ บง่ ชี ้ถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
แต่อาจเป็ นผลเนื่องมาจากปั จจัยอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของผู้ปฏิบตั งิ าน ประการที่สอง ปริ มาณ
ผลงานอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพของผลงาน ดังนัน้ องค์การจึงต้ องพิจารณาผลงานทังในด้
้ าน
ปริ มาณและคุณภาพควบคูก่ นั ไปด้ วยเสมอ
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคลากร (personal data) คือ ข้ อมูลเกี่ยวกับการทํางานของบุคลากรที่บนั ทึก
และเก็บรักษาโดยฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถแบ่งได้ หลายชนิดดังต่อไปนี ้
2.1 การไม่ได้ ปฏิบตั งิ าน หมายถึง ปริ มาณการไม่ได้ ปฏิบตั งิ านอันเนื่องมาจากสาเหตุตา่ งๆ ซึง่
อาจจําแนกได้ หลายประเภท เช่น การลากิจ การขาดงาน การมาสาย การลาป่ วยเกินกําหนด
2.2 การกระทําผิดระเบียบวินยั หมายถึง การที่บคุ ลากรได้ รับการลงโทษจากการกระทําผิด
ระเบียบวินยั หรื อข้ อบังคับขององค์การ ซึง่ บ่งชี ้ถึงความหย่อนวินยั
3. ข้ อมูลจากการตัดสินของบุคคล (judgment data) หมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรที่ได้ จากการให้ บคุ คลต่างๆ เป็ นผู้ลงความเห็นและตัดสินว่าผู้นนทํ
ั ้ างานได้ ดีเพียงไร ข้ อมูลประเภท
นี ้องค์การนิยมใช้ มากที่สดุ บุคคลที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ประเมินอาจประกอบด้ วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี ้คือ
ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ลูกค้ าและผู้รับการประเมิน
3.1 การประเมินโดยผู้บงั คับบัญชา (appraisal by superiors) คือ การประเมินโด ยผู้ท่ีทําหน้ าที่
ดูแล ควบคุมการปฏิบตั งิ านของบุคลากรนันๆโดยตรง
้
รวมทังมี
้ หน้ าที่ในการให้ คณ
ุ ให้ โทษด้ วย การประเมิน
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โดยผู้บงั คับบัญชาเป็ นวิธีการที่องค์การนิยมใช้ มากที่สดุ เนื่องจากองค์การส่วนใหญ่มีลกั ษณะการบังคับ
บัญชาตามลําดับขัน้ (hierarchical structure)
3.2 การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน (appraisal by peers) คือ การประเมินโดย ผู้ที่
ปฏิบตั หิ น้ าที่ร่วมกัน ซึง่ อาจเป็ นบุคลากรในแผนก /ฝ่ ายเดียวกัน หรื อต่างแผนก/ฝ่ ายก็ได้ องค์การส่วนใหญ่
ไม่นิยมการประเมินแบบนี ้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกคือ ความกลัวว่า การประเมินจะ
เป็ นไปในลักษณะการตกลงกันไว้ ลว่ งหน้ าหรื อต่างฝ่ ายต่างตอบแทน ประการที่สอง ความกลัวว่าการ
ประเมินแบบนี ้จะก่อให้ เกิดความแข่งขันและความไม่ไว้ วางใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน
3.3 การประเมินโดยผู้ใต้ บงั คับบัญชา (appraisal by subordinates) คือ การให้ ความเห็นโดยผู้
ที่อยูใ่ ต้ การควบคุมดูแลของผู้ที่ถกู ประเมินโดยตรง การประเมินนี ้เป็ นวิธีการที่องค์การนิยมใช้ น้อยที่สดุ
เนื่องจาว่าผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะถูกครอบงําจากอิทธิพลของผู้รับการประเมินซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชาได้
3.4 การประเมินโดยลูกค้ า (appraisal by customers) คือ การให้ ความเห็นโดยผู้ที่รับบริ การ
หรื อซื ้อสินค้ าจากผู้ที่ถกู ประเมิน ในยุคปั จจุบนั องค์การธุรกิจหลายแห่งจึงเริ่ มให้ ความสําคัญต่อความเห็น
ของผู้ที่มารับบริ การหรื อซื ้อสินค้ าจากตน ข้ อมูลจากผู้มารับบริ การช่วยให้ องค์การทราบว่าบุคลากรของตน
ปฏิบตั งิ านได้ อย่างน่าพึงพอใจม ากน้ อยเพียงไร ข้ อดีของกา รประเมินคือจะทําให้ ผู้มารับบริ การรู้สกึ ว่า
ตนเองได้ รับความสําคัญจากองค์การ และผู้รับบริ การน่าจะให้ ความเห็นที่ตรงไปตรงมาและน่าเชื่อถือได้
3.5 การประเมินโดยตัวผู้รับการประเมิน (self - evaluation) คือ การให้ ผ้ ปู ฏิบตั หิ น้ าที่เป็ นผู้
ประเมิน ผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง ข้ อดีของการประเมินแบบนี ้คือเป็ นการให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านซึง่ เป็ นผู้ร้ ูเห็น
เกี่ยวกับการทํางานของตนเองมากที่สดุ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของตนเองและยัง
เป็ นการกระตุ้นให้ พนักงานใคร่ครวญถึงการปฏิบตั งิ านที่ผา่ นมาของตน อีกทังช่
้ วยเป็ นจุดเริ่ มต้ นให้ เกิดการ
ปรึกษาหารื อด้ านการทํางานระหว่างพนักงานกับผู้บงั คับบัญชา
จากแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน พบว่าในการแต่ประเมินแต่ละแนวทางมีข้อดีและ
ข้ อด้ อยแตกต่างกันออกไป ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ พิจารณาแนวทางการประเมินอันสอดคล้ องกับบริ บทที่
ต้ องการศึกษาเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการดําเนินงานวิจยั สําหรับองค์การ ที่ต้องการความรวดเร็ วและ
ใช้ ทรั พยากรให้ น้อยที่สดุ ซึง่ ผู้วิจยั เลือกใช้ วิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบประเมินตนเอง เนื่องจาก
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในลักษณะของการรับรู้ สามารถจําแนกกลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ งานเป็ นกลุม่ สูง และ
กลุม่ ตํ่า ซึง่ การวิเคราะห์ผลโดยใช้ ความแปรปรวนของระดับคะแนน อีกทัง้ มีการศึกษาการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านด้ วยตนเอง พบว่ามีความสอดคล้ องกับการประเมินจากหัวหน้ างานอีกด้ วย (Neterneyer et al.,
1997)
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1.5 การวัดผลการปฏิบัตงิ าน
Gomez-Mejia และคณะ (2007) ได้ เสนอว่าผลการปฏิบตั งิ านสามารถวัดได้ 2 รูปแบบคือ ผล
การปฏิบตั งิ านที่แท้ จริ ง (absolute value) ตัวอย่างเช่น ปริ มาณของผลผลิต ความสามารถในการทําผล
กําไร เป็ นต้ น และผลการปฏิบตั งิ านแบบเทียบเคียง (relative judgment) คือ การวัดจากภาพรวมของผล
การปฏิบตั งิ านที่มีค วามเกี่ยวข้ องกับงานและองค์ประกอบด้ านพฤติกรรม ทังนี
้ ้ Wall และคณะ (2004) ได้
แสดงทัศนะว่าการวัดผลการปฏิบตั งิ านในองค์การส่วนใหญ่จะใช้ การวัดในลักษณะของความเกี่ยวข้ องใน
งานและองค์ประกอบของพฤติกรรมของบุคลากร ที่เรี ยกว่าการวัดเชิงอัตวิสยั
(subjective measures)
มากกว่าการวัดเชิงภววิสยั (objective measure) ที่วดั เฉพาะปริ มาณงานหรื อผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ทังนี
้ ้
การวัดเชิงอัตวิสยั สามารถอธิบายผลการปฏิบตั งิ านได้ ครอบคลุมทังในส่
้ วนบุคคลและในภาพรวมของ
องค์การอีกด้ วย
อย่างไรก็ดีการวัดผลการปฏิบตั งิ าน สามารถทําได้ หลายรูปแบบ ทังจ
้
ากการสังเกต การ
สัมภาษณ์ การใช้ แบบประเมิน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั บริบทขององค์การนันๆ
้ นอกจากนี ้ Heneman และ Judge
(2005)
ยังเสนอว่าการวิเคราะห์งานก็สามารถนํามาใช้ ในการวัดผลการปฏิบตั งิ านได้ เช่นกัน ทังนี
้ ้จาก
สืบค้ นงานวิจยั และแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับผลการปฏิบตั งิ าน พบว่าการใช้ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
เป็ นวิธีที่องค์การนิยมใช้ ในการวัดผลการปฏิบตั งิ านของบุลคากรมากที่สดุ (Pulakos, Schmitt, & Chan,
1996)
สําหรับมาตรวัดที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั น ามาตรวัดตามแนวคิดของ Viswesvaran
(1993 อ้ างถึงใน Viswesvaran & Ones, 2000) เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ “ตรงกับตัวท่าน
มากที่สดุ ” จนถึง “ตรงกับตัวท่านน้ อยที่สดุ ” ผู้วิจยั ได้ คํานึงถึงความสอดคล้ องกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านจริ ง โดยวัดจากพฤติกรรมการปฏิ บตั งิ านตามบทบาทหน้ าที่ (task performance) หมายถึง การ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากองค์การ เพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมาย ประกอบด้ วย 1) ผลิต
ภาพ (productivity) 2) ความรู้ที่เกี่ยวข้ องในงานที่ปฏิบตั ิ (job knowledge) และ 3) คุณภาพงาน (quality)
2. แนวคิดเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในงาน
แนวคิดเรื่ องความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) เป็ นแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวก
(positive psychology) และถือเป็ นคูต่ รงข้ ามกับแนวคิดความเหนื่อยหน่าย (burnout) ซึง่ ความยึดมัน่
ผูกพันในงาน มีความสําคัญต่อการบริ หารจัดการอง ค์การ และผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร โดยมี
งานวิจยั จํานวนมากที่สนับสนุนแนวคิดความสัมพันธ์และอิทธิพลของความยึดมัน่ ผูกพันในงานและผลลัพธ์
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ขององค์การ (organizational outcome) รวมไปถึงผลการปฏิบตั งิ านงานของบุคลากรอีกด้ วย (Harter et
al., 2002; Laschinger & Finegan, 2005; Laschinger & Leiter, 2006; Salanova et al., 2005;
Schaufeli & Bakker, 2004) ทําให้ นกั วิจยั จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้ ความสนใจเกี่ยวกับ
แนวคิดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน เนื่องจากก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ โดยการ
นําเสนอในส่วนนี ้มุง่ นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันในงาน โดยนําเสนอ 1) ความหมายของ
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน 2)ประเภทของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมัน่
ผูกพันในงาน กับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และโครงสร้ างเป้าหมาย 4) ผลของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
5) การวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน รายละเอียดดังนี ้
2.1 ความหมายของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของความยึดมัน่ ผูกพันในงานไว้ อย่างหลากหลาย ซึง่ ความยึดมัน่ ผูกพันใน
งานเป็ นตัวแปรที่ได้ รับการศึกษาอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การ
ในที่นี ้ได้ รวบรวม
ความหมาย ดังนี ้
Kahn (1990) ได้ ให้ นิยามความยึดมัน่ ผูกพันในงานว่า หมายถึง สิ่งที่ควบคุมบุคลากรในการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ บุคลากรจะแสดงออกในลักษณะทางความรู้คดิ ด้ านร่างกาย และด้ านอารมณ์ในขณะที่
ปฏิบตั งิ าน
Kahn (1992, อ้ างถึงใน เกรี ยงสุข เฟื่ องฟูพง ศ์, 2554) ได้ ให้ นิยามความยึดมัน่ ผูกพันในงานว่า
หมายถึง การที่บคุ คลผูกติดอยูก่ บั งาน มีความต้ องการที่จะปฏิบตั งิ านตามที่ตนเองได้ รับ บุคคลที่มีความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานจะมีพลังในการปฏิบตั งิ านทังทางด้
้
านร่างกาย ความคิด และอารมณ์ กล่าวคือบุคคล
ชอบที่จะปฏิบตั งิ านไม่ว่ าจะทําร่วมกับผู้อื่น หรื อทําเพียงคนเดียว มีความตระหนักและตื่นตัวอยูเ่ สมอ
เตรี ยมพร้ อมที่จะปฏิบตั งิ าน รวมทังพยายามทํ
้
าความเข้ าใจกับบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานด้ วย
Maslach และ Leiter (1997) ได้ ให้ นิยามความยึดมัน่ ผูกพันในงานว่า หมายถึง ความรู้สกึ เชิง
บวกในงานที่ เป็ นขัวตรงข้
้
ามของความเหนื่อยหน่าย (burnout) โดยความยึดมัน่ ผูกพันในงานจะแสดงออก
ในลักษณะของบุคคลที่มีพลังในการปฏิบตั งิ าน มีความเกี่ยวข้ องในงานและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
Rothbard (2001) ได้ ให้ นิยามความยึดมัน่ ผูกพันในงานว่า หมายถึง สภาวะทางจิตใจที่
เกี่ยวพันกับงาน โดยบุคคลจะมีความตังใจและใส่
้
ใจ (attention) กับการปฏิบตั งิ าน มีความรู้สกึ เป็ นอันหนึง่
อันเดียวกับงาน หมกมุน่ อยูก่ บั การปฏิบตั งิ าน และให้ ความสําคัญกับงานเสมอ (absorption)
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Harter และคณะ (2002) ได้ ให้ นิยามความยึดมัน่ ผูกพันในงานว่า หมายถึง การที่บคุ คลรู้สกึ
เกี่ยวข้ องกับงาน และรู้สกึ พึงพอใจในงาน รวมทังมี
้ ความกระตือรื อร้ นในการปฏิบตั งิ าน
Gallup (2013) ได้ ให้ นิยามความยึดมัน่ ผูกพันในงานว่า หมายถึง การที่พนักงานรู้สกึ มีสว่ นร่วม
ในงานที่ปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ รวมทังมี
้ ความกระตือรื อร้ นในงานที่ได้ รับมอบหมาย ซึง่ แบ่งลักษณะของความ
ความยึดมัน่ ผูกพันเป็ น 3 ลักษณะคือ 1) ยึดมัน่ ผูกพัน (engaged) หมายถึง การที่บคุ ลากรปฏิบตั งิ านด้ วย
ความมุง่ มัน่ และมีความรู้สกึ ผูกพันกับงาน 2) ไม่ยดึ มัน่ ผูกพัน (not engaged) หมายถึง การที่บคุ ลากรขาด
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน มีความมุง่ มัน่ หรื อความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายหรื อผลลัพธ์ขององค์การ
น้ อยลง และ 3) การแสดงออกถึงความไม่ยดึ มัน่ ผูกพันอย่างชัดเจน (actively disengaged) หมายถึง การ
ที่บคุ ลากรไม่มีความสุขในการปฏิบตั งิ านและไม่มีผลงาน
รวมไปถึงพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ ที่
แสดงออกมายังผู้ร่วมงาน
Schaufeli และคณะ ( 2004) ได้ ให้ นิยามความยึดมัน่ ผูกพันในงานว่า หมายถึง ความรู้สกึ เชิง
บวกที่มีตอ่ งาน และเป็ นสภาวะด้ านจิตใจที่มีความเกี่ยวข้ องกับงานที่ปฏิบตั ิ ซึง่ มีความคงทน ไม่
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซึง่ ไม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั บุคคล สถานการ ณ์ หรื อสิ่งใดสิ่งหนึง่ โดยบุคคลที่มีความยึด
มัน่ ผูกพันในงานจะมีความกระตือรื อร้ น และขยันขันแข็งในการปฏิบตั งิ าน ไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรค โดยมองว่า
งานที่ตนเองปฏิบตั มิ ีความสําคัญและท้ าทาย อีกทังมี
้ แรงบันดาลใจและภาคภูมิใจในงานของตนเอง มี
สมาธิจดจ่ออยูก่ บั งานที่ปฏิบตั จิ นรู้สกึ ว่าเวลาผ่านไปเร็ วในขณะที่ปฏิบตั งิ าน
จากนิยามข้ างต้ นสามารถสรุปความหมายของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement)
หมายถึง ความรู้สกึ เชิงบวกที่มีตอ่ งาน และเป็ นสภาวะด้ านจิตใจที่มีความเกี่ยวข้ องกับงานที่ปฏิบตั ิ รู้สกึ มี
ส่วนร่วมในงานที่ปฏิบตั งิ านอย่างเต็ มที่ รวมทังมี
้ ความกระตือรื อร้ นในงานที่ได้ รับมอบหมาย ค่อนข้ างมี
ความคงทน ค่อนข้ างไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
1.3 ประเภทของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ได้ มีผ้ แู บ่งประเภทของ ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ไว้ อย่างหลากหลาย ซึง่ ความยึดมัน่ ผูกพันใน
งานเป็ นตัวแปรที่ได้ รับการศึกษาอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การ ในที่นี ้ได้ รวบรวมประเภท
ของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ดังนี ้
Lodahl และ Kejner (1956) ได้ เสนอการแบ่งองค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกในงานออกเป็ น
5 มิตดิ งั นี ้
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1. ความเชื่อในคุณค่าของงาน หมายถึง ความรู้สกึ ของบุคคลที่มีความเชื่อว่างานที่ปฏิบตั อิ ยูเ่ ป็ น
สิ่งที่มีความสําคัญ และถือเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิต อีกทังยั
้ งมีความเชื่อว่างานเปรี ยบเสมือนภาพลักษณ์ของ
ตนเอง ที่สามารถแสดงให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ได้
2. ความรับผิดชอบต่องาน หมายถึง การที่บคุ คลมีความสนใจ เอาใจใส่งาน มี ความรับชอบต่อ
งานที่ปฏิบตั อิ ยู่ รวมถึงความกล้ าในการเผชิญหน้ ากับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการปฏิบตั งิ าน ไม่
หลีกเลี่ยงงาน และมีความพยายามในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั งิ านอยูเ่ สมอ
3. ความทุม่ เทเสียสละให้ กบั งาน หมายถึง การให้ ความสําคัญกับงานที่ปฏิบตั ิ โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถที่มีเพื่อการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มศักยภาพ พร้ อมทังทุ
้ ม่ เทแรงกายแรงใจ เพื่อให้ งานที่ได้ รับ
มอบหมายบรรลุเป้าหมายตามที่ตงไว้
ั้
4. การให้ เวลากับงาน หมายถึง ความรู้สกึ ที่บคุ คลเชื่อว่าผลลัพธ์ของานที่ปฏิบตั คิ ้ มุ ค่ากับเวลาที่
เสียไป โดยบุคลากรจะใช้ เวลา ส่วนใหญ่ไปกับการปฏิบตั งิ าน โดยอาจไม่ได้ สนใจหรื อมุง่ หวังในเรื่ อง
ค่าตอบแทนหรื อรางวัลที่จะได้ รับ
5. การมีสว่ นเกี่ยวข้ องในงาน หมายถึง การที่บคุ ลากรเข้ าไปมีสว่ นร่วมในขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน
หรื อการตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ กล่าวคือพฤติก รรมที่บคุ ลากรจะนํา
ตนเองเข้ าไปมีสว่ นข้ องกับงานที่ปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอ อาทิการเสนอความคิดเห็นเพื่อนนําไปสู้การปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขัน้
May และคณะ (2004) ได้ เสนอการแบ่งองค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกในงานออกเป็ น 3 มิติ
ดังนี ้
1. มิตทิ างด้ านการรู้คดิ (cognitive component) หมายถึง ทัศนคติหรื อความคิดที่บคุ ลมีตอ่ งาน
ที่ปฏิบตั ิ โดยบุคลากรที่มีความยึดมัน่ ผูกพันในงานในมิตนิ ี ้มักจะเป็ นผู้ที่มีความคิดวนเวียนเกี่ยวกับงานที่
ตเองกําลังปฏิบตั ิ จนบางครัง้ อาจทําให้ ลืมนึกถึงเรื่ องๆอื่น
2. มิตทิ างด้ านร่างกาย (physical component) หมายถึง การทุม่ เทแรงกายอย่างสุดกําลัง
ความสามารถเพื่อให้ งานที่ได้ รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
3. มิตทิ างด้ านอารมณ์ (emotional component) หมายถึง อารมณ์ความรู้สกึ ด้ านบวกที่มีตอ่
การปฏิบตั งิ าน กล่าวคือบุคลาก รจะแสดงความสนใจ และเอาใจใส่ในงาน เพื่อผลการปฏิบตั งิ านที่มี
ประสิทธิภาพ
Schaufeli และ Bakker (2004) ได้ เสนอการแบ่งองค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกในงาน
ออกเป็ น 3 มิตดิ งั นี ้
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1.ความกระฉับกระเฉง (vigor) หมายถึง การที่บคุ คลมีพลังและทุม่ เทพยายามในการปฏิบตั งิ าน
สูง มีความยืดหยุน่ ทางจิตสูง แม้ วา่ จะเจออุปสรรคและความแยกลําบากในการปฏิบตั งิ าน ก็จะใช้ ความ
พยายาม และวิริะยะอุตสาหะเพื่อใช้ งานนันประสบความสํ
้
าเร็ จ
2. การทุม่ เทอุทิศ (dedication) หมายถึง การที่บคุ คลรู้สกึ ว่างานที่ตนปฏิบตั มิ ีความสําคัญและ
ท้ าทาย มีความกระตือรื อร้ นในการปฏิบั ติงาน รู้สกึ ภาคภูมิใจในงาน เต็มไปด้ วยแรงบันดาลใจการ
สร้ างสรรค์ผลงาน และมีความเกี่ยวพันกับงานของตนเองสูง
3. ความซึมซาบในงาน (absorption) หมายถึง การที่บคุ คลมีสมาธิ และจิตใจจดจ่อในขณะ
ปฏิบตั งิ าน จนทําให้ ร้ ูสกึ ว่าเวลาที่ปฏิบตั งิ านผ่านไปอย่างรวดเร็ ว และรู้สกึ ว่า งานเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิตที่
แยกออกจากกันได้ ยาก
จากข้ อมูลข้ างต้ นสามารถสรุปได้ วา่ องค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีหลากหลาย
ตามการแบ่งและที่มาของแนวคิด ซึง่ พบว่าแนวคิดที่กล่าวมาข้ างต้ น มีความสอดคล้ องกันของการนิยาม
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับสภาวะทางด้ านจิตใจ และพฤติกรรมเชิงบวกต่อการปฏิบตั งิ าน ทังนี
้ ้จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั พบว่าแนวคิดของ Schaufeli และ Bakker (2004) เป็ นแนวคิดที่มีความ
ครอบคลุมและชัดเจนทังในส่
้ วนของการนิยามองค์ประกอบในการปฏิบตั งิ าน สามารถแบ่งแยก
องค์ประกอบได้ อย่างชัดเจนไม่ทบั ซ้ อนกัน อีกทัง้ ยังถูกใช้ ในการอ้ างอิงเพื่อการศึกษาตัวแปรความยึดมัน่
ผูกพันในงาน ผู้วิจยั จึง เลือกใช้ แนวคิดความยึดมัน่ ผูกพันในงานของ Schaufeli และ Bakker (2004) เพื่อ
ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้
2.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างความยึดมั่นผูกพันในงาน กับ การตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
และโครงสร้ างเป้าหมาย
แนวคิดความยึดมัน่ ผูกพันในงานได้ พฒ
ั นามาเป็ นแบบจําลองความยึดมัน่ ผูกพันในงาน JD-R
Model (Bakker & Demerouti, 2008) ซึง่ ได้ เสนอแนวคิดที่วา่ รูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นกลไกที่
คัน่ กลางระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิ งาน (job resources) ที่เป็ นปั จจัยที่
สนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน และปั จจัยความต้ องการในงาน (job demands) รวมทังปั
้ จจัยส่วนบุคคล
(personal resources) ที่สง่ ผลต่อการยึดมัน่ ผูกพันในงาน ทังนี
้ ้การที่บคุ คลมีความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านขององค์การในเชิงบวก (Bakker &
Demerouti, 2008)
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Bakker และ Demerouti (2008) อธิบายว่าทรัพยากรจากแหล่งงาน (job resources) คือ
ลักษณะงานด้ านกายภาพในองค์การที่ชว่ ยกระตุ้นการเติบโต การเรี ยนรู้และพัฒนาการของบุคคล ใหัสา
มารถบรรลุเป้าหมายใน การปฏิบตั งิ านได้ ทรัพยากรจากแหล่งงาน (job resources) จะแสดงออกมาใน
รูปแบบของแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดยรูปแบบของแรงจูงใจภายในนัน้ จะช่วยส่งเสริมการ
เติบโต การเรี ยนรู้และพัฒนาการของบุคคล ด้ วยการเติมเต็มความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ (basic
human needs)ได้ แก่ความต้ องการมีอิสระ ความต้ องการความสัมพันธ์ ความต้ องการมีความสามารถ
(Deci & Ryan, 1985; Ryan & Frederick, 1997) ในส่วนของรูปแบบแรงจูงใจภายนอกของทรัพยากรจาก
แหล่งงานเปรี ยบได้ กบั เครื่ องมือที่ใช้ สําหรับการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบตั งิ าน จากสภาพแวดล้ อมการ
ปฏิบัตงิ าน ที่เอื ้อให้ บคุ คลากรทุม่ เทความพยายามและความสามารถในปฏิบตั งิ านเพื่อให้ งานนันประสบ
้
ความสําเร็ จ (Meijman & Mulder, 1998) ในส่วนปั จจัยด้ านทรัพยากรบุคคล (personal resource) คือ
เป็ นการประเมินตนเองทางบวกที่เชื่อมกับความยืดหยุน่ (resiliency) และความสามารถของ บุคคลที่จะ
ควบคุม รวมทังการประเมิ
้
นตนเองในเชิงบวก เพื่อใช้ ในการทํานายแรงจูงใจ ผลการปฏิบตั งิ าน และความ
พึงพอใจในงานรวมถึงผลที่พงึ ปรารถนา (Bakker & Demerouti, 2008) ทังนี
้ ้ในโมเดลดังกล่าวยังได้
นําเสนอปั จจัยด้ านความต้ องการงาน (job demand) คือ ลักษณะงานด้ านกายภาพ ด้ านจิตใจ ด้ านสังคม
หรื อด้ านองค์การที่ต้องการทักษะ ความพยายามทางสรี ระ และความพยายามทางจิตใจของบุคลากรโดย
ความต้ องการงานดังกล่าวอาจส่งผลให้ เกิดท้ าทายในงาน
หรื อความกดดันจากงานซึง่ ก่อให้ เกิด
ความเครี ยดในกรณีที่บคุ ลากรต้ องใช้ ความพยายามสูงเพื่อให้ ได้ ผลการปฏิบตั งิ านตามที่คาดหวังไว้
การศึกษางานวิจยั จํานวนหนึง่ แสดงให้ เห็นว่าการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายส่งผลต่อความยึดมัน่
ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงาน (Skaalvik & Skaalvik, 2013) โดยโครงสร้ างเป้าหมาย (goal
structure) เปรี ยบเสมือน แนวทางหรื อการดําเนินการของชันเรี
้ ยนหรื อโรงเรี ยน ที่ยื่นเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญหรื อเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานให้ กบั ผู้เรี ยน (Ames, 1992 ; Ames & Archer, 1988) ทังนี
้ ้หาก
เปรี ยบเทียบกับบริ บทขององค์การ โครงสร้ างเป้าหมาย อาจเปรี ยบได้ กบั การที่องค์การจัดสภาพแวดล้ อมที่
ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเกิดการตังเป
้ ้ าหมายตามการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของค์การ เพื่อให้ งานประสบ
ผลสําเร็ จซึง่ มีความใกล้ เคียงกับนิยามของสภาพแวดล้ อมที่มาจากแหล่งงาน
(job resources) ของ
Bakker และ Demerouti (2008) ซึง่ ได้ เสนอแนวคิดที่วา่ รูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงานมีผลมาจากการ
สนับสนุนขององค์การ เช่น การรับรู้การสับสนุนจากหัวหน้ างาน การสนับสนุนทางสังคม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
โครงสร้ างเป้าหมายในบริ บทขององค์การ
น่าจะเปรี ยบได้ กบั การที่บคุ ลากรรับรู้วา่ องค์การมีการ
ตังเป
้ ้ าหมายเพื่อให้ บคุ ลากรปฏิบตั งิ านและได้ ผลลัพธ์ในลักษณะใด ซึง่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายนี ้ส่งผล
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ต่อ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (achievement goal orientation) ซึง่ เป็ นการตังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคล โดย
ทฤษฎีก ารตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มีความเชื่อว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การ
ระบุความสําเร็ จ หรื อเหตุผลที่บคุ คลจะแสดงพฤติกรรมนัน้ (Ames, 1992; Urdan, 1997; Elliot, 1999)
ซึง่ เปรี ยบเทียบได้ กบั ทรัพยากรส่วนบุคคล (personal resource) ซึง่ เป็ นการประเมินตนเองในเชิงบวกอัน
ส่งผลเกิดแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ซึง่ ตัวแปรทัง้ 2 นี ้ ถือเป็ นปั จจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ และความยึดมัน่ ผูกพัน กล่าวคือหากบุคคลมีการรับรู้เป้าหมายขององค์การ และมีการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ก็จะก่อให้ เกิ ดความยึดมัน่ ผูกพัน อันส่งผลต่อผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบตั งิ าน ซึง่ จากการสืบค้ นงานวิจยั พบว่า มีงานวิจยั ที่ประยุกต์ใช้ แนวคิดเรื่ องโครงสร้ างเป้าหมาย
และการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงาน คือ งานวิจยั ของ
Skaalvi และ
Skaalvik (2013) ที่ศกึ ษาโมเดลเชิงสาเหตุของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันใน
งานและความพึงพอใจในงานโดยมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ในกลุม่ ของครูชนั ้
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมตอนต้ นของประเทศนอร์ เวย์ จํานวน 2,569 คน พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายส่งผล
ทางบวกต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงาน ทังนี
้ ้โครงสร้ างเป้าหมายแบบมุง่ ความ
เชี่ยวชาญจะส่งผลโดยตรงต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงาน ในขณะที่โครงสร้ าง
เป้าหมายแบบมุง่ แสดงผลงานส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจในง
าน โดยมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นตัวแปรส่งผ่าน
2.4 ผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
Salanova และคณะ (2005) ได้ ทําการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุเกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์การ
(organization recourse) การให้ การอบรม การให้ อิสระในการตัดสินใจ การใช้ เทคโนโลยีในการปฏิบตั งิ าน
วัฒนธรรมการให้ บริ การ (service climate) และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ในกลุม่ ของพนักงานโรงแรมและ
ร้ านอาหาร ในส่วนของงานต้ อนรับ จํานวน 342 คน พบว่า การบริ หารจัดการองค์การ (organization
recourse) และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน เป็ นตัวแปรที่ทํานายวัฒนธรรมการให้ บริการ และ
ผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Giverveld และ Bakker (2005) ที่พบว่าความยึดมัน่
ผูกพันในงานสามารถทํานายผลการปฏิบตั งิ านในกลุม่ ของเลขานุการ และพนักงานที่ทํางานในร้ านอาหาร
(Xanthopoulou et al., 2007) ทังนี
้ ้ความยึดมัน่ ผูกพันในงานมิได้ สง่ ผลเพี ยงแต่ผลการปฏิบตั งิ านส่วน
บุคคลเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงประสิทธิผลขององค์การอีกด้ วย (Harter et al., 2002)
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นอกจากนี ้ Bakker และคณะ (2004) ได้ ทําการศึกษาพบว่าระดับของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Schaufeli และคณะ (2006) ที่ได้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมัน่ ผูกพันในงานที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านในกลุม่ ของพนักงานใน
ประเทศเนเธอร์ แลนด์จํานวน 2,164 คน พบว่า ความยึดมัน่ ผูกพันในงานส่งผลทางบวกต่อผลการ
ปฎิบตั งิ านทังรู้ ปแบบของพฤติกรรมในงาน (in-role performance) และพฤติกรรมนอกเหนืองานที่ปฏิบตั ิ
(extra-role performance) รวมทังความคิ
้
ดสร้ างสรรค์ในงานอีกด้ วย ต่อมา Bakker และคณะ (2006) ได้
ทําการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่นําไปสูค่ วามสําเร็ จในการปฏิบตั งิ านของครูผ้ บู ริหาร
จํานวน 105 คนและครูจํานวน 232 คน ในโรงเรี ยนประถมศึกษา พบว่า ระดับของความยึดมัน่ ผูกพันใน
งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านทังในกลุ
้
ม่ ของครูผ้ บู ริหารโรงเรี ยนและครูผ้ สู อน
นอกจากนี ้ระดับของความยึดมัน่ ผูกพันในงานของกลุม่ ครูผ้ บู ริ หารโรงเรี ยนยังมีระดับที่สงู ว่าครูผ้ สู อน ทังใน
้
ส่วนของพฤติกรรมในงาน (in-role performance)และพฤติกรรมนอกเหนืองาน (extra-role performance)
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เสนอว่า ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้ างสรรค์ ครูในกลุม่ ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนที่มีระดับความยึดมัน่ ผูกพันในงานสูง จะส่งผลให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น จากงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทังยั
้ งนําไปสูผ่ ้ บู ริ หารที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (transformational leader) ซึง่
สามารถสร้ างแรงบันดาลใจ กระตุ้น และพัฒนาผู้ร่วมงานได้ ดอี ีกด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Saks
(2006) ที่พบว่าความยึดมัน่ ผูกพันในงานมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่และงาน
นอกเหนือหน้ าที่
ในการศึกษาความยึดมัน่ ผูกพันในงานในบริ บทของประเทศไทย มีผ้ ทู ี่ได้ ศกึ ษาความยึดมัน่
ผูกพันในงานที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั ิ งาน คือ ยุทธการ ก้ านจักร (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้วฒ
ั นธรรมองค์การ กา รบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมัน่ ผูกพันในงานกับผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานการท่าเรื อแห่งประเทศไทย และตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างการรับรู้วฒ
ั นธรรมองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมัน่ ผูกพันในงานที่มีผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานการท่าเรื อแห่งประเทศ
ไทย กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ พนักงาน การท่าเรื อแห่งประเทศไทย จํานวน 217 คน ผลการวิจยั
พบว่า การรับรู้วฒ
ั นธรรมองค์การ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน และการรับรู้วฒ
ั นธรรมองค์การด้ านความสอดคล้ องกันและ
ด้ านการมีสว่ นเกี่ยวข้ องสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานการท่าเรื อแห่งประเทศ
ไทยได้ ร้อยละ 41.20 นอกจากนี ้ ยังมีผ้ นู ําแนวเรื่ องความยึดมัน่ ผูกพัน มาศึกษาในบริบทของการ ศึกษา ทิพ
อาภา กลิ่นคําหอม (2556) ได้ ศกึ ษาการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของความยึด
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มัน่ ผูกพันของผู้เรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่เกิดจากอิทธิพลของครูกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดย
วิเคราะห์ลกั ษณะอิทธิพลของความยึดมัน่ ผูกพันของผู้เรี ยนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่เกิดจากอิทธิพล
ของครู กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา ได้ แก่ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ 4 ที่อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 429 คน ผลการวิจยั พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันของผู้เรี ยนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนที่เกิดจากอิทธิพลของครู ส่งผลทางตรงและทางอ้ อมต่อความยึดมัน่ ผูกพั นของผู้เรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยตัวแปรการปฏิบตั กิ ารสอนของครูมีอิทธิพลการส่งผ่านแบบบางส่วนจากความ
ยึดมัน่ ผูกพันของครูไปยังความยึดมัน่ ผูกพันของผู้เรี ยน และตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันของผู้เรี ยนมีอิทธิพล
การส่งผ่านแบบบางส่วนจากการปฏิบตั กิ ารสอนของครูไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.5 การวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน
จากการศึกษาและทบทวนเอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานสามารถ
แบ่งการวัดออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ มาตรวัดความเหนื่อยหน่ายในงาน (burnout) และมาตรวัดความยึด
มัน่ ผูกพันในงาน ทังนี
้ ้ในการวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานในช่วงเริ่มแรก ที่ยงั ไม่การพัฒนามาตรวัดที่ใช้
สําหรับวัดความ ยึดมัน่ ผูกพันในงานโดยตรง ผู้วิจยั จึงใช้ มาตรวัดความเหนื่อยหน่ายในงาน
(burnout)
เนื่องจากแนวคิดเรื่ องความยึดมัน่ ผูกพันในงาน เป็ นคูต่ รงข้ ามกับความเหนื่อยล้ าในงาน ต่ อมาจึงได้ มีการ
พัฒนามาตรวัดสําหรับวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน โดยสามารถสรุปมาตรวัดได้ ดงั นี ้
1. มาตรวัดความเหนื่อยหน่ายในงานของมาสลาช (Maslach Burnout Inventory : MBI)
Maslach และ Leiter (1997) ได้ แสดงทัศนะองค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกพันในงาน เป็ นคู่
ตรง ข้ ามกับองค์ประกอบของความเหนื่อยล้ าในงาน จึงได้ เสนอว่า มาตรวัดความเหนื่อยล้ าในงานสามารถ
นํามาใช้ ในการวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานได้ โดยใช้ รูปแบบของคะแนนตรงข้ าม (Maslach et al., 1996)
โดยมาตรวัดความเหนื่อยล้ าในงานของมาสลาช (Maslach Burnout Inventory : MBI) แบ่งออกเป็ น 3
มิติ คือ มิตคิ วามอ่อนล้ าด้ านอารมณ์ (emotional exhaustion) มิตคิ วามรู้สกึ ลดทอนคุณค่าความเป็ น
บุคคล (depersonalization) และมิตดิ ้ านความสามารถในอาชีพ (professional efficacy) โดยการวัด
ดังกล่าว อยูภ่ ายใต้ ข้อสันนิษฐานที่วา่ หากมีความเหนื่อยล้ าในการทํางานสูงก็จะมีความยึดมัน่ ผูกพันใน
งานตํ่า แต่ถ้าหากมีความเหนื่อยล้ าในการทํางานตํ่าก็แสดงว่าบุคคลนันน่
้ าจะมีความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
สูง ซึง่ ต่อมา Schaufeli และคณะ (2002) ได้ เสนอว่าสภาวะทางจิต ใจหรื อประสบการณ์ของความยึดมัน่
ผูกพันในงาน เป็ นสิ่งตรงข้ ามกับความเหนื่อยล้ าในงานโดยสิ ้นเชิง กล่าวคือ บุคคลที่มีความเหนื่อยล้ าใน
การทํางานตํ่า อาจไม่ได้ มีความยึดมัน่ ผูกพันในงานสูง จึงควรแยกการวัดความเหนื่อยล้ าในงานและความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานออกจากกัน
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2. มาตรวัดความยึดมัน่ ผูกในงานของ May และคณะ (2004) สร้ างขึ ้นตามแนวคิดของ Kahn
(1990) โดยประเมินความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ใน 3 ด้ าน ได่แก่ ด้ านการรู้คดิ (cognitive component)
ด้ านร่างกาย (physical component) และด้ านอารมณ์ (emotional component)
3. มาตรวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานของยูเทรชท์ (utrecht work engagement Scale :UWES)
มาตรวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน โดยแบ่งออกเป็ น 3 มิติ คือ ความกระตือรื อร้ น (vigor) การ
ทุม่ เทอุทิศ (dedication) และความจดจ่อใส่ใจ (absorption) เป็ นมาตรวัดแบบรายงานตนเอง (self
report) (Schaufeli et al., 2002) ในช่วงแรกมาตรวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานของยูเทรชท์ (utrecht work
engagement scale : UWES) มีจํานวนทังหมด
้
24 ข้ อ หลังจากนันได้
้ มีการพัฒนาเครื่ องมือ จนเหลือ 17
ข้ อ และต่อมา (Schaufeli et al., 2006) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดฉบับย่อ โยมีคําถามเพียง 9 ข้ อ (UWES-9)
จากการสืบค้ นงานวิจยั เกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันในงาน พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ศกึ ษาความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานตามแนวคิดของ (Schaufeli et al., 2002) และใช้ มาตรวัด ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ของยูเทรชท์ (utrecht work engagement scale :UWES) ซึง่ มาตรวัดดังกล่าวได้ รับความเชื่ อถือและ
นําไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในงานวิจยั เกี่ยวกับความผูกพันยึดมัน่ ผูกพันในงาน (Simpson, 2009) อีกทังมาตร
้
วัดดังกล่าวยังได้ ทําการศึกษา วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้ ามเชื ้อชาติ (a cross-national study) ทังในทวี
้
ป
้ โครงสร้ างที่ไม่ซํ ้าซ้ อนกับแนวคิด
ยุโรป อเมริกา แอฟริ กาใต้ และ เอเชีย (Schaufeli et al., 2006) อีกทังมี
ความเหนื่อยล้ าในการปฏิบตั งิ าน และมีการนิยามองค์ประกอบที่ชดั เจน สําหรับการศึกษาวิจยั ในประเทศ
ไทยเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันในงาน งานวิจยั หลายเรื่ องได้ มีการนําแบบวัด UWES ทังฉบั
้ บเต็ม (17 ข้ อ)
และฉบับย่อ (9 ข้ อ) มาใช้ และพบว่ามาตรวัดนี ้เมื่อใช้ ในประเทศไทย ก็ยงั มีคา่ ความเชื่อมัน่ มากกว่า .80 ขึ ้น
ไป และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างและยืนยันว่าแบบวัดนี ้มี 3 องค์ประกอบตามแนวคิดความยึดมัน่
ผูกพันในงาน (ปั ญจมาส ทวิชาตานนท์ , 2555; อรพินทร์ ชูชม, 2557) ผู้วิจยั จึงขอพัฒนามาตรวั ดที่ใช้ ใน
การวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานของ ยูเทรชท์ (Utrecht Work Engagement Scale :UWES) เป็ นมาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ จนถึงตรงกับตัวท่านน้ อยที่สดุ
43
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3. แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ทฤษฎีแรงจูงใจเป็ นแนวคิดที่ได้ รับความสนใจตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั ทุกบริ บท เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์อนั พึงพอใจ ทังนี
้ ้ในปั จจุบนั การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
เรื่ องแรงจูงใจได้ พฒ
ั นาไปสูก่ ารอธิบายถึงการมีเป้าหมายของบุคคล ในการ ดําเนินงานหรื อกิจกรรมใดๆ
นัน่ ก็คือ ทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Weiner, 1990) ซึง่ นับได้ วา่ เป็ นทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา
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(educational psychology) ที่นํามาใช้ อธิบายพฤติกรรมในบริ บทการศึกษา และการพัฒนาผู้เรี ยน เป็ น
อย่างมาก และในต้ นทศวรรษ 90 เริ่ มมีการนําม าประยุกต์ใช้ ในการศึกษาและวิจยั ในแขนงจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ (VandeWalle & Slocum, 2001) ซึง่ ทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มีความ
เชื่อว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การระบุความสําเร็ จ หรื อเหตุผลที่บคุ คลจะแสดง
พฤติกรรมนัน้ (Ames, 1992; Urdan, 1997; Elliot, 1999) โดยการนําเสนอในส่วนนี ้มุง่ นําเสนอองค ความ
รู้เกี่ยวกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ โดยนําเสนอ 1) ความหมายของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ 2)
ประเภทของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
กับ
โครงสร้ างเป้าหมาย 4) ผลของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ 5) การวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ รายละเอียด
ดังนี ้
3.1 ความหมายของการตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ไว้ อย่างหลากหลาย ในที่นี ้ได้ รวบรวม
ความหมาย ดังนี ้
Nicholl (1984 อ้ างถึงใน Ames, 1992) ได้ ให้ นิยามของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ หมายถึง การ
กําหนดเป้าหมายเป็ นสิ่งที่แต่ละบุคคลใช้ เป็ นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อ
จุดมุง่ หมายนันๆ
้
Cury และคณะ (2006) ได้ ให้ นิยามของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ หมายถึง การกําหนดเป้าหมาย
ของแต่ละบุคคลเพื่อให้ บคุ คลเกิดคุณลักษณะพื ้นฐานที่จะมุง่ มัน่ ทําให้ เป้าหมายนันสํ
้ าเร็ จหรื อพยายาม
หลีกเลี่ยงความล้ มเหลวเพื่อให้ สเู่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั้
สุรวิทย์ อัสสพันธ์ (2556) ได้ ให้ นิยามของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ หมายถึง ลักษณะทางการรู้คดิ
ของบุคคลที่พยายามกําหนดสภาพในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถเมื่อสิ ้นสุดการปฏิบตั งิ านได้ แก่
ความต้ องการแสดงออกถึงระดับความสามารถของตนเอง หรื อ ความต้ องการพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง โดยลักษณะดังกล่าวจ ะเป็ นแนวทางในการกํากับพฤติกรรมของบุคคล ทังนี
้ ้บุคคลจะพยายามให้
เกิดสภาพดังกล่าว หรื อหลีกเลี่ยงสภาพดังกล่าวก็ได้
จากนิยามข้ างต้ นสามารถสรุปความหมายของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ หมายถึง
การ
ตังเป
้ ้ าหมายของบุคลากรจากการรับรู้ในวัตถุประสงค์ขององค์การอันทําให้ เกิด พฤติกรรมที่สง่ ผลให้ งาน
สําเร็ จลุลว่ ง
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3.2 ประเภทของการตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
แนวคิดทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีนกั วิจยั และนักวิชาการ ได้
นําทฤษฎีของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ไปประยุกต์ใช้ ในศาสตร์ ตา่ งๆ เป็ นจํานวนมาก (Hulleman et al.,
2010) ซึง่ จากการศึกษาการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ จากอดีต จนถึง
ปั จจุบนั สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1.การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบสองประเภท
ในตอนแรกเริ่ มของการศึกษาเรื่ องเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์นนั ้ มีแนวคิดที่วา่ การกําหนดเป้าหมาย
เป็ นสิ่งที่แต่ละบุคคลใช้ เป็ นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อจุดมุง่ หมายนันๆ
้
ซึง่ Nicholl (1984 อ้ างถึงใน Ames, 1992) ได้ แบ่งการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤ ทธิ์ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) และการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (performance goal orientation) ดังภาพประกอบ 1
1) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) มุง่ เน้ นในมิติ
ของการวางแนวทางหรื อกําหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเอง จนเกิด
ความเชี่ยวชาญ หรื อพยายามทําความเข้ าใจในงานเพื่อให้ ประสบผลสําเร็ จ (Ames, 1992)
2) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (performance goal orieantation) มุง่ เน้ นใน
มิตขิ องการแสดงความสามารถของบุคคลโดยการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมหรื อความสมารถของตนเองกับ
บุคคลอื่น เพื่อแสดงความสามารถของตนเองให้ ดีกว่าบุคคลอื่น (Ames, 1984)

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
(achievement goal orientation)

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิเ์ พื่อความเชี่ยวชาญ
(mastery goal orientation)
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิเ์ พื่อการแสดงผลงาน
(performance goal orientation)

ภาพประกอบ 1 การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบสองประเภท
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3.2.2 การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบสามประเภท (Trichotomous model)
Elliot และ Harackiewicz (1996) ได้ พฒ
ั นาการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์จากแบบ 2
ประเภท เป็ น 3 ประเภท (trichotomous model) โดยแบ่งประเภทของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อการ
แสดงผลงาน (performance goal orieantation) ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ
การแสดงผลงานแบบเข้ าหา (performance approach goal) และการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อมุง่ การ
แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (performance avoidance goal) เพิ่มขึ ้นมา ซึง่ ได้ ทําการศึกษาลักษณะการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบมุง่ แส ดงผลงานและลักษณะมุง่ แสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (approachavoidance) พบว่าลักษณะเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบมุง่ แสดงผลงาน ทัง้ 2 ลักษณะ สามารถนํามาอธิบาย
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อการแสดงผลงานได้ ละเอียดมากยิ่งขึ ้น ดังนันการตั
้
งเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 3
ลักษณะประกอบด้ วย ดังภาพประกอบ 2
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิเ์ พื่อความเชี่ยวชาญ
(mastery goal orientation orientation )
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
(achievement goal orientation)

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
(performance approach goal orientation )
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิเ์ พื่อ
การแสดงผลงานแบบหลีกเลีย่ ง
(performance avoidance goal orientation )

ภาพประกอบ 2 การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบสามประเภท
1) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) มุง่ เน้ นการ
พัฒนาความความสามารถ ศักยภาพของตนเอง และความรู้ในเรื่ องของงานนันๆ
้ จนเกิดความชํานา ญหรื อ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้ งานประสบผลสําเร็ จ
2) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา (performance approach
goal)มุง่ เน้ นการแข่งขัน และเปรี ยบเทียบความสามารถของตนเองกับบุคคลอื่นในทางบวก คือ บุคคลจะมี
ความมุง่ มัน่ ในการแสดงความสามารถให้ ประสบผลสําเร็ จให้ ดีกว่าบุคคลอื่น
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3) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อการแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (performance avoidance
goal) มุง่ เน้ นนการหลีกเลี่ยงการแสดงความสามารถที่ไม่ดี โดยมุง่ เน้ นการกระทําหรื อพฤติกรรมที่จะทําให้
ตนเองมีผลลัพธ์ที่ด้อยกว่าผู้อื่น (Elliot & McGregor, 2001) เช่น การแสดงผลงานเพื่อหลีกเลี่ยงความ
อ่อนด้ อยของตนเองเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงความล้ มเหลวที่จะเกิดขึ ้น ซึง่ ในบริ บทของ
การปฏิบตั งิ าน บุคลากรที่มีเป้าหมายชิงสัมฤทธิ์เพื่อมุง่ การแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง
(performance
avoidance goal) มักมีการมุง่ เน้ นการแสดงความสามารถเพื่อทําผลงานให้ ตนเองถูกมองว่าไม่ได้ เป็ น ผู้ที่
ปฏิบตั งิ านได้ แย่ที่สดุ แต่ก็จะไม่มงุ่ เน้ นว่าตนเองจะต้ องปฏิบตั งิ านให้ ได้ ดีที่สดุ
3.3.3 การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2X2 มิติ (2X2 achievement goal model)
Elliot (1999) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดทฤษฎีขึ ้นโดยจําแนก การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ
ความเชี่ยวชาญออกเป็ น 2 ลักษณะเพิ่มขึ ้นจากทฤษฎีเดิมคือ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัม ฤทธิ์ เพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (mastery approach goal) และการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ
แบบหลีกเลี่ยง (mastery avoidance goal) แนวคิดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 ประกอบด้ วย 4
ประเภทคือการมีเป้ าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา (performance - approach goal) การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงาน แบบหลีกเลี่ยง (performance avoidance goal) การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ แบบเข้ าหา (mastery approach goal) และการตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง(mastery avoidance goal) ดังภาพประกอบ 3
เข้ าหา (approach)
มุ่งสู่ความสําเร็จทางบวก

หลีกเลี่ยง (avoidance)
มุ่งหลีกเลี่ยงความผิดพลาด

การตัง้ เป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์
เพื่อความเชี่ยวชาญ
(mastery)

เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา
(mastery approach goal) - เป็ นเป้าหมายเพื่อให้
ได้ มาซึง่ ความเชี่ยวชาญในงาน ความรู้
ความสามารถ และทักษะใหม่ๆ หรื อการพัฒนา
ตนเองเต็มศักยภาพของตนเอง

เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (mastery
avoidance goal) - เป็ นเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงจาก
สภาวะขาดความเชี่ยวชาญในงาน ขาดการพัฒนาตนเอง
หรื อพัฒนาตนเองได้ ตํ่ากว่าศักยภาพของตนเอง

การตัง้ เป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์
เพื่อการแสดงผลงาน
(performance)

เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบเข้ าหา
(performance – approach goal)- เป็ นเป้าหมาย
เพื่อแสดงออกว่าตนเองมีความสามารถ ทําผลงาน
ได้ ดีกว่าคนอื่น หรือได้ รับการประเมินว่ามี
ความสามารถมากกว่าคนอื่น

เป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานแบบ
หลีกเลี่ยง (performance - avoidance goal)
- เป็ นเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงจากการแสดงออกว่าตน
ด้ อยความสามารถ ทําผลงานด้ อยกว่าคนอื่น หรือได้ รับ
การประเมินว่ามีความสามารถด้ อยกว่าคนอื่น

ภาพประกอบ 3 การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 มิติ (Elliot & McGergor, 2001 อ้ างถึงใน สุรวิทย์ อัสสพันธ์,
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มิตขิ องการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 ประกอบด้ วย 2 ประเภท คือ การตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ
(mastery) และการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อการแสดงผลงาน
(performance) ซึง่ ทัง้ 2 ประเภทนี ้มีความแตกต่างกันโดยมิตขิ องความเชี่ยวชาญจะเป็ นมิตทิ ี่พิจารณาจาก
ตัวบุคคลหรื อตนเองเป็ นหลักโดยไม่เน้ นการเปรี ยบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น ในขณะที่มิตขิ องการแสดงผล
งานจะพิจารณาความสามารถของตนเองในเชิงการเปรี ยบเทียบกับคนอื่นๆ ด้ วย
ทังนี
้ ้ในส่วนของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 ได้ เพิ่มเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (mastery avoidance goal) ที่มงุ่ เน้ นการหลีกเลี่ยงสภาพอันไม่พงึ ประสงค์ เช่น
ขาดความรู้ความสามารถที่ จําเป็ น หรื อขาดการพัฒนา รวมทังการพั
้
ฒนาไม่ได้ เต็มศักยภาพของตนเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นกับต น (Elliot & McGregor, 2001) ซึง่ ความแตกต่างระหว่าง การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ แบบเข้ าหา (mastery approach goal) และการตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ แบบหลีกเลี่ยง (mastery avoidance goal) คือ เป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (mastery approach goal) จะมุง่ เน้ นในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ ตนเองมีความ
ความรู้ความชํานาญในระดับที่สงู ขึ ้น ซึง่ จะนําไปสูเ่ ป้าหมายและประสบ ผลสัมฤทธิ์ ในขณะที่เป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (mastery avoidance goal) จะมุง่ เน้ นการหลีกเลี่ยงข้ อผิดพลาดหรื อ
การขาดความรู้และทักษะในงานนันๆ
้ (Elliot, 2005)
3.3.4 การตังเป
้ ้ าหมายใฝ่ สัมฤทธิ์แบบ 3x2 มิติ (3x2 Ahieviment Goal Model)
Elliot, Murayama และ Pekun (2011) ได้ พฒ
ั นารูปแบบของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์จาก
แบบ 2x2 มิติ เป็ น 3x2 มิติ โดยจัดมิตดิ ้ านการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ใหม่ โดยการจําแนก มิติ เป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery) ออกเป็ น 2 ด้ านคือ เป้าหมายมุง่ งานเป็ นฐาน (task-based goal) และ
เป้าหมาย พิจารณาตนเองเป็ นฐาน (self-based goal) ส่วน ด้ านเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน
(performance) เปลี่ยนเป็ นด้ านเป้าหมาย พิจารณาบุคคลอื่นเป็ นฐาน (other-based goal) ดัง
ภาพประกอบ 4
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การตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธ์
มุ่งงาน
task-based
มุ่งตนเอง
self- based
มุ่งเปรียบเทียบบุคคลอื่น
other- based

เข้ าหา (approach)
มุ่งสู่ความสําเร็จทางบวก
task-approach goal
เป้าหมายมุง่ งานแบบเข้ าหา
self- approach goal
เป้าหมายมุง่ ตนเองแบบเข้ าหา
other-approach goal
เป้าหมายมุง่ เปรี ยบเทียบบุคคลอื่น
แบบเข้ าหา

หลีกเลี่ยง (avoidance)
มุ่งหลีกเลี่ยงความผิดพลาด
task-avoidance goal
เป้าหมายมุง่ งานแบบหลีกเลีย่ ง
task-avoidance goal
เป้าหมายมุง่ ตนเองแบบหลีกเลีย่ ง
other-avoidance goal
เป้าหมายมุง่ เปรี ยบเทียบบุคคลอื่นแบบ
หลีกเลีย่ ง

ภาพประกอบ 4 การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 3x2 มิติ (Elliot, Murayama & Pekun, 2011)
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ พบว่าแม้ วา่ จะมีการแบ่งเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เป็ นประเภทต่างๆ ตามแนวคิดของนักวิจยั หรื อนักทฤษฎีนนๆ
ั ้ แต่หากพิจารณาการแบ่งประเภท
ของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ตามแนวคิดต่างๆแล้ ว สามารถสรุปได้ วา่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มี 2 ลักษณะหลัก
ได้ แก่
1. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) จะมุง่ เน้ นไปที่
การเรี ยนรู้ ความชํานาญในงาน ความเข้ าใจในงานรวมไปถึงการพัฒนาตนเองหรื อเพิ่มพูนศักยภาพของ
ตัวเอง
2. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (performance goal orientation) จะมุง่ เน้ นไป
ที่ การแสดงออกถึงความสามารถหรื อศักยภาพของตัวเอง การแข่งขันและการตัดสินระดับของ
ความสามารถของตนเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น
สําหรับการศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกแนวคิดการตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2 ลักษณะ
(Ames, 1992) คือการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) และ การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อการแสดงผลงาน (performance goal orieantation) เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
บริ บทที่จะศึกษา ทังนี
้ ้จากการทบทวน งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความ
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อการแสดงผลงาน
เชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) และ การตังเป
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(performance goal orieantation) ส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจที่จะนําไปสูผ่ ลการปฏิบตั งิ านมากกว่า ลักษณะ
การตังเป
้ ้ าหมายที่เป็ นแบบหลีกเลี่ยง (Janssen & Van Yperen, 2004)
จากการศึกษาอภิมานงานวิจยั (meta – analytic review) เรื่ องการวัด การตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ของ Hulleman และคณะ (2010) พบว่า แม้ วา่ จะมีการเปลี่ยนชื่อหรื อให้ นิยามและความหมายของ
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แตกต่างกันออกไป แต่พบว่าองค์ประกอบของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์มี
ความคล้ ายคลึงกัน ซึง่ ในงานวิจยั นี ้จะขอใช้ องค์ประกอบของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ โดยอ้ างอิงจาก
แนวคิดของ Hulleman และคณะ (2010) ที่ได้ จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจยั จํานวน 246 เรื่ อง โดย
ในส่วนของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1.ด้ านการบรรลุผลเต็มศักยภาพ (potential attainment) หมายถึง การตังเป
้ ้ าหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาตนเองให้ สอดคล้ องหรื อเต็มศักยภาพที่มีอยู่
2. ด้ านการปรับปรุง (improvement) หมายถึง การตังเป
้ ้ าหมายเพื่อปรับปรุงและทําผลงานของ
ตนเองได้ ดีกว่าที่ผา่ นมา
3.ด้ านความเชี่ยวชาญในงาน (task mastery) หมายถึงการตังเป
้ ้ าหมายที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มา
ซึง่ การเรี ยน รู้ ความเข้ าใจ และความสามารถที่จะนําไปใช้ ในการปฏิบตั งิ าน หรื อเป็ นพื ้นฐานสําหรับการ
ปฏิบตั งิ านในอนาคต
ส่วนองค์ประกอบของ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน สามารถแบ่งออกเป็ น 3
องค์ประกอบหลักดังนี ้
1. ด้ านบรรทัดฐาน (normative) หมายถึง การตังเป
้ ้ าหมายที่มงุ่ การเปรี ยบเทียบรรทัดฐานที่
ปรากฏหรื อการแข่งขันกับผู้อื่น โดยองค์ประกอบนี ้จะให้ ความสําคัญกับการสร้ างผลงานที่สามารถตัดสิน
ได้ วา่ ตนเองทําผลงานได้ ดีกว่าคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น “My goal in this class is to do better than
other.”เป้าหมายของการเรี ยนในชันเรี
้ ยนนนี ้คือการที่ฉนั มีผลงานที่ดีกว่าผู้อื่น (Elliot & McGregor, 2001)
2. ด้ านภาพลักษณ์ (appearance) หมายถึง การตังเป
้ ้ าหมายเพื่อยืนยันความสามารถของ
ตนเองให้ ผ้ อู ื่นได้ เห็น โดยองค์ประกอบนี ้อาจมิได้ มีการเปรี ยบเทียบตนเองกับผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น “I like
school work that lets me show how smart I am.” ฉันชอบกิจกรรมหรื องานของโรงเรี ยนเพราะทําให้ ฉนั
ได้ แสดงความสามารถของตนเอง (Midgley et al., 1996)
3. ด้ านการประเมิน (evaluation) หมายถึง การตังเป็
้ นเป้าหมายที่รวมลักษณะของเป้าหมาย
ด้ านบรรทัดฐานและ ด้ านภาพลักษณ์ เข้ าไว้ ด้วยกัน โดยเป้าหมายนี ้มิได้ มงุ่ เพียงที่จะแสดงความสามารถ
(ลักษณะของเป้าหมายด้ านภาพลักษณ์ ) เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการมุง่ แสดงความสามารถที่ทําให้ เห็นว่า
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ตนเองมีความสามารถมากกว่าผู้อื่น กล่าวคือการที่ตนเองได้ รับการประเมินว่ามีความสามารถหรื อผลงาน
ที่ดีกว่าผู้อื่น ดังนัน้ ข้ อกระทงในองค์ประกอบนี ้จึงมีลกั ษณะที่แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ เู ชี่ยวชาญ ผู้บงั คับบัญชา
หรื อผู้สงั เกตการณ์ (เช่น หัวหน้ างานหรื อเพื่อนร่วมงาน ) สามารถประเมินความสามารถหรื อผลงานของ
ตนเองในเชิงเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น “ I like to show my teacher that I’m smarter than
other kids ” ฉันต้ องการแสดงให้ ครูเห็นว่า ฉันมีความสามารถมากกว่านักเรี ยนคนอื่นๆ (Midgley et al.,
1996)
3.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างการตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ กับโครงสร้ างเป้าหมาย
แนวคิดโครงสร้ างเป้าหมาย (goal structure) ของอาเมส (Ames, 1992) ใช้ ในการอธิบาย
สาเหตุที่ทําให้ บคุ ลากรทํางานเกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ทังนี
้ ้การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายจะส่งผลไป
ยังลักษณะการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของบุคคลด้ วย (Ames, 1992; Ames & Ames, 1984) ซึง่ มี
งานวิจยั หลายชิ ้นที่สนับสนุนแนวคิดที่วา่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายส่งผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Luo,
Hogan, & Paris, 2011) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเป้าหมายในวิชาภาษาอังกฤษกับ การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ ในวิชาภาษาอังกฤษ ของผู้เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาใน
ประเทศสิงคโปร์ พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กบั การมีเป้าความเพื่อ
ความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยน เช่นเดียวกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงานของผู้เรี ยนเช่นกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Roeser, Midgley และ Urdan (1996)
ได้ ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างเป้าหมายของโรงเรี ยนที่มีตอ่ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมี
ความสัมพันธ์กบั การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญของผู้
เรี ยน เช่นเดียวกับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานของผู้เรี ยน ทังนี
้ ้มีงานวิจยั ที่แสดง
ถึงอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายที่มีอิทธิพลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ซึง่ สอดคล้ องกับ การ ศึกษา
ของ Kim, Schallert และ Kim (2010) ได้ ศกึ ษามุมมองทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการของแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของ การตังเป
้ ้ าหมายของ ผู้ปกครองและเป้าหมายในชันเรี
้ ยนที่สง่ ผลต่อการตัง้
เป้ายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนในประเทศเกาหลี พบว่า พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมี
ความสัมพันธ์กบั การตั ้งเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ ของผู้เรี ยนเช่นเดียวกับโครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา
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3.4 ผลของการตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ถือเป็ นตัวแทนที่แสดงถึง ความมุง่ หมายหรื อเหตุผลของ
บุคคล เมื่อมีความผูกพันในงาน (Ames, 1992; Dweck & Leggett, 1988) นอกจากนนี ้ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของบุคคล มีความเกี่ยวข้ องและส่งผลต่อระดับผลลัพธ์ของ
งานนันๆ
้ เช่นในงานวิจยั ของ Silver, Dwyer และ Alford (2006) ได้ ศกึ ษาโมเดลเชิงสาเหตุของการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านในกลุม่ ของพนักงานขาย พบว่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ของพนักงานขาย ทังแบบแสดงความเชี
้
่ยวชาญ และ แบบแสดงผลงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผลการปฏิบตั งิ าน ทังในส่
้ วนของพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านและผลลัพธ์ในงาน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Porath และ Bateman (2006) ที่ได้ ศกึ ษาอิทธพลของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และการกํากับตนเอง ที่
ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นการศึกษาแบบระยะยาว
(longitudinal field study) พบว่า การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัม ฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงงาน สามารถพยากรณ์
และส่งผลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาอิทธิพลของการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน พบว่าเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ทงั ้ 2 ประเภท ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ทังที
้ ่เป็ นการตังเป
้ ้ าหมายแบบเดี่ยวและแบบร่วมกัน
(Chen & Latham, 2014)
ทังนี
้ ้การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุการรับรู้ความสามารถของตนเอง ค่านิยมในงาน และการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ วิชาภาษาอังกฤษ ในกลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยน
มัธยมศึกษาชันปี
้ ที่ 3 จํานวน 1,475 คน พบว่า การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญและการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์พื่อแสดงผลงานเป็ นตัวแปรที่พยากรณ์การเรี ยนรู้เชิงลึก และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน
(Liem, Lau, & Nie, 2008) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Taing และคณะ (2013) ที่ได้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง การตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนซึง่ เป็ นการศึกษาแบบระยะยาว (longitudinal field study) พบว่า การตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญส่งผลให้ เกิดการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของผู้เรี ยน นอกจากนี ้การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญยังมีความสัมพันธ์กบั การตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับสูงอีกด้ วย
นอกจากนี ้ยังมีงานวิจยั ที่ศกึ ษาโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และ
อารมณ์ใฝ่ สัมฤทธิ์ ที่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน ของ Pekrun, Elliot และ Maier (2009) โดย
ศึกษาในกลุม่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 218 คน พบว่า การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดง
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ผลงานและการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ของ Elliot และ Church (1997) ที่ศกึ ษาแบบจําลองลําดับชันของการตั
้
งเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ พบว่าบุคคลที่มีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
เพื่อแสดงผลงาน มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน อีกทังเป็
้ นตัวแปรที่พยากรณ์ผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั อื่นๆที่พบว่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์สง่ ผลต่อผลลัพธ์ของงาน (Skaalvik, 1997; Urdan,
2004) นอกจากนี ้ Tanaka และ Yamauchi (2000) ยังได้ ศกึ ษาโมเดลเชิงสาเหตุของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ร่วมกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ในกลุม่ ผู้เรี ยนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน 529 คน พบว่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์มี
อิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรี ยน ต่อมา Tanaka, Takehara และ Yamauchi (2006) ได้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน โดยเพิ่มเติมตัวแปรความ
กังวลสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ในกลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 53 คน พบว่า
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงานส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในงาน
Shih (2005) ได้ ศกึ ษารูปแบบของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนใน
ประเทศไต้ หวัน จํานวน 198 คน พบว่า เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญสามารถพยากรณ์แรงจูง
ในภายใน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Sullivan และคณะ (2006)
ที่ศกึ ษาโมเดลอิทธิพลของการมีเป้าหมาเชิงสัมฤทธิ์แบบ 3 ประเภท ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
พบว่า ผู้เรี ยนที่มีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงแบบเข้
ั้
าหาและแบบหลีกเลี่ยง ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน และงานวิจยั ของ Linnenbrink (2005) ได้ ศกึ ษาความหลากหลายของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่สง่ เสริ ม
แรงจูงใจและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยน ในลักษณะทดลอง ในกลุม่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กกษาตอน
ปลาย จํานวน 237 พบว่า เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์สง่ ผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน งานวิจยั ของ
Radosevich, Allyn และ Yun (2007) ได้ ศกึ ษาโมเดลอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเอง การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัย จํานวน 335
คน พบว่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์สง่ อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในฐานะของตัวแปรส่งผ่าน
3.5 การวัดการตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
จากการศึกษาและทบทวนเอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ สามารถ
แบ่งมาตรวัดออกได้ ตามแนวคิดของการแบ่งประเภทของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (The Achievement
Goal Questionnaire : AGQ) โดยมาตรวัดที่นิยมใข้ ในการวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มีดงั นี ้
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3.5.1 มาตรวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 3 ประเภท
Midgley และคณะ (2000) ได้ พฒ
ั นามาตรวัดในชุดมาตรวดัรูปแบบการเรี ยนรู้อย่างยืดหยุน่
(patterns of adaptive learning scales: PALS) ซึง่ แบบสอบถามดังกล่าวจะให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบตาม
ระดับความคิดเห็นของตนเองโดยเป็ นมาตรปรมาณค่า 5 ระดับจากไม่จริ งเลย จนถึงจริ งที่สดุ โดยใช้ กรอบ
แนวคิดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ แบบ 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (performance-approach goal orientation) ใน
มิตนิ ี ้ประกอบด้ วยข้ อกระทงจํานวน 5 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .89
2. การมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (performance-avoidance goal
orientation) ในมิตนิ ี ้ประกอบด้ วยข้ อกระทงจํานวน 4 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .74
3. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) ในมิตนิ ี ้
ประกอบด้ วยข้ อกระทงจํานวน 5 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .85
3.5.2 มาตรวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2x2 มิติ
Elliot และ McGregor (2001) ได้ พฒ
ั นามาตรวัดสําหรับใช้ ในการวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ
2 x 2 โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นของตนเองโดยเป็ นมาตร
ประมาณค่า 7 ระดับจากไม่จริ งเลย จนถึงจริ งที่สดุ ซึง่ แบ่งเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ออกเป็ น 4 ลักษณะดังนี ้
1. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญแบบเข้ าหา (mastery-approach goal) ใน
มิตนิ ี ้ประกอบด้ วยข้ อกระทงจํานวน 3 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .87
2. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญแบบหลีกเลี่ยง (mastery-avoidance goal)
ในมิตนิ ี ้ประกอบด้ วยข้ อกระทงจํานวน 3 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .84
3. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหา (performance-approach goal) ใน
มิตนิ ี ้ประกอบด้ วยข้ อกระทงจํานวน 3 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .96
4. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงานแบบหลีกเลี่ยง (performance-avoidance
goal) ในมิตนิ ี ้ประกอบด้ วยข้ อกระทงจํานวน 3 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .82
อย่างไรก็ดีในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกใช้ มาตรวัดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่ผ้ วู ิจยั
พัฒนาขึ ้นเองตามแนวคิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบ บ 2 ลักษณะ ซึง่ ได้ ปรับปรุงตามการสังคราะห์
เอกสารของ Hulleman และคณะ (2010) โดยบางส่วนพัฒนาจากชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบ
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ยืดหยุน่ (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ของ Midgley และคณะ (2000) มาตรวัดเป็ น
มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ จนถึงตรงกับตัวท่านน้ อยที่สดุ
4. แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับโครงสร้ างเป้าหมาย
ทฤษฎีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Achievement Goal Theory) ไม่ได้ มงุ่ เน้ นเฉพาะการศึกษาตัวแปร
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่ถือว่าเป็ นการตังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคลเท่านัน้ แต่ยงั ให้ ความสําคัญบริ บทที่
ก่อให้ เกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ด้วยนันก็
้ คือ โครงสร้ างเป้าหมาย (goal structure) ซึง่ มีนกั วิจยั
หลายท่านเสนอว่าความสําเร็ จที่เกิดจากการตังเป
้ ้ าหมายนัน้ อาจได้ รับอิทธิพลมากจากโครงสร้ าง
เป้าหมายด้ วย (Ames, 1992; Ames & Ames, 1984) กล่าวคือ การรับรู้ของบุคลากรว่าองค์การได้ ให้
ความสําคัญกับความสามารถในลักษณะใดนัน้ ก็จะส่งผลให้ บคุ ลากรตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีเกี่ยวข้ อง

โครงสร้ าง
เป้าหมาย โดยนําเสนอ 1) ความหมายของ โครงสร้ างเป้าหมาย 2) ประเภทของ โครงสร้ างเป้าหมาย
3) ผลของโครงสร้ างเป้าหมาย 4) การวัดโครงสร้ างเป้าหมาย รายละเอียดดังนี ้

กับเป้าหมายขององค์การด้ วย โดยการนําเสนอในส่วนนี ้มุง่ นําเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ

4.1 ความหมายของโครงสร้ างเป้าหมาย
Ames (1992) ได้ ให้ นิยามว่าโครงสร้ างเป้าหมาย หมายถึง แนวทางหรื อการดําเนินการของชัน้
เรี ยนหรื อโรงเรี ยน ที่ยื่นเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญหรื อเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานให้ กบั ผู้เรี ยน ทังนี
้ ้หาก
เปรี ยบเทียบในบริ บทของค์การ โครงสร้ างเป้าหมายเปรี ยบเสมือน วิสยั ทัศน์ พันธกิจหรื อค่านิยมตลอดจน
บรรทัดฐานขององค์การ ที่กระตุ้นให้ บคุ ลากรเกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์สว่ นบุคคล เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์
หรื อผลการดําเนินงานตามที่องค์การตังเป
้ ้ าหมายไว้
4.2 ประเภทของโครงสร้ างเป้าหมาย
แนวคิดโครงสร้ างเป้าหมาย (goal structure) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal structure) หมายถึง ลักษณะของ
สิ่งแวดล้ อมหรื อบรรยกาศในการเรี ยน อาจเป็ นรูปแบบของการถ่ายทอด และบรรทัดฐานที่ผ้ เู รี ยน ตระหนัก
ว่าการเรี ยนรู้ และการทําความเข้ าใจเป็ นสิ่งสําคัญ อีกทังมี
้ คา่ นิยมความพยายามในการพัฒนาปรับปรุง
ความสามารถของตนเอง (Wolters, 2004) ซึง่ หากมองในบริ บทขององค์การ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ (mastery goal structure) น่าจะเปรี ยบกับการที่บคุ ลากรตระหนักว่า การแสวงความรู้ การทํา
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ความเข้ าใจ และการพัฒนาความสามารถของตนเองที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ปฏิบตั ถิ ือเป็ นสิ่งสําคัญในการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
2. โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (performance goal structure) หมายถึง ลักษณะของ
สิ่งแวดล้ อมหรื อบรรยากาศในการเรี ยน ที่ถ่ายทอดหรื อสื่อสารให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักว่าความพยายามในการ
กระทําสิ่งต่างๆ ให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีกว่าผู้อื่นหรื อเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน สําคัญกว่ าการพัฒนาตนเอง (Skaalvik,
1997) กล่าวคือผู้เรี ยนที่มีการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
จะให้ ความสําคัญกับการ
เปรี ยบเทียบทางสังคมและการแข่งขัน (Urdan & Schoenfelder, 2006) ซึง่ หากมองในบริ บทขององค์การ
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (performance goal structure) น่าจะเปรี ยบกับการที่บคุ ลากร
ตระหนักว่า ผลการปฏิบตั งิ านที่ดีกว่าผู้อื่นเป็ นสิ่งสําคัญ และทําให้ เกิดค่านิยมในการแข่งขันเพื่อให้ ผ้ อู ื่น
เห็นว่าตนเองมีความสามารถและศักยภาพสูงกว่าผู้ร่วมงานที่ปฏิบตั งิ านในลักษณะคล้ ายคลึงกัน
การศึกษาโครงสร้ างเป้าหมาย (goal structure) ในเวลาต่อมา นักวิจยั ได้ ให้ ข้อสังเกตว่า แม้ วา่
ผู้เรี ยนอยูใ่ นชันเรี
้ ยนหรื อบริ บทเดียวกัน แต่อาจมีการตีความหรื อประเมินเป้าหมายโครงสร้ างที่แตกต่างกัน
ออกไปตามประสบการณ์ของผู้เรี ยน (Ames, 1992; Patrick, Kaplan, & Ryan, 2011) ยกตัวอย่างใน
งานวิจยั ของ Kaplan และคณะ (2002, อ้ างถึงใน สุรวิทย์ อัสสพันธ์ , 2556) ได้ เสนอว่า ผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยน
เดียวกันอาจจะมีการตีความเกี่ยวกับเป้าหมายที่สื่อผ่านกิจกรรมเดียวกันแตกต่างกันได้ เช่น ในการประกาศ
ผลการสอบอย่างเป็ นทางการ ผู้เรี ยนบางคนอาจตีความว่า ครูประจําชันต้
้ องการสะท้ อนถึงความสามารถ
ของผู้เรี ยน (ลักษณะของโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ) ในขณะที่ผ้ เู รี ยนบางคนอาจตีความว่า
ครูประจําชันต้
้ องการแสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความสามารถของผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยน เดียวกัน (ลักษณะ
ของโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงาน ) ซึง่ จากผลงานวิจยั ดังกล่าวทําให้ ทราบว่าการประเมิน
โครงสร้ างเป้าหมายของผู้เรี ยนนันไม่
้ สามารถประเมินจากกิจกรรมที่จดั ขึ ้นได้ หากแต่ต้องประเมินจากสิ่งที่
ผู้เรี ยนรับรู้จากกิจกรรมนันๆ
้ ซึง่ หากเปรี ยบเทียบในลักษณะขององค์การ สมมุตวิ า่ องค์การที่ปฏิบตั งิ านอยู่
ประกาศนโยบายในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็ นแบบมุง่ เน้ นผลงาน บุคลากรที่มีการรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal structure) จะตีความว่าองค์การหรื อหัวหน้ างาน
ต้ องการสะท้ อนหรื อประเมินระดับผลการปฏิบตั งิ านตามความชํานาญ และจะมุง่ ไปสูก่ ารเรี ยนรู้
และ
พัฒนาปรับปรุงความสามารถของตนเองเพื่อให้ เกิดความชํานาญหรื อเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบตั ิ ในส่วนของ
บุคลากรกลุม่ ที่มีการรรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเชิงแสดงผลงาน (performance goal structure) จะตีความ
ว่าองค์การหรื อหัวหน้ างานต้ องการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของบุคลาก รแต่ละบุคคล ซึง่ จะไปสูก่ าร
ตังเป
้ ้ าหมายเพื่อการแข่งขันหรื อเปรี ยบเทียบกับผู้อื่น จะเห็นว่าการวัดและประเมินโครงสร้ างเป้าหมายนัน้
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ไม่ได้ วดั ที่กิจกรรมหรื อนโยบายโดยตรง แต่สามารถวัดได้ จากการรับรู้และการประเมินโครงสร้ างเป้าหมาย
จึงจะเกิดประโยชน์สงู สุด
4.3 ผลของโครงสร้ างเป้าหมาย
Kaplan และคณะ (2002 อ้ างถึงใน สุรวิทย์ อัสสพันธ์ , 2556) ได้ กล่าวว่าการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายจะส่งผลโดยตรงกับเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน โดยผู้เรี ยนจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ไปตาม
โครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนที่ตนเองรับรู้
กล่าวคือหากผู้เรี ยนรับรู้วา่ ชันเรี
้ ยนที่ตนเรี ยนอยูใ่ ห้
ความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง (mastery goal structure) ผู้เรี ยนก็จะมีแนวโน้ มว่าจะมีเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ ในทางตรงกันข้ ามหากผู้เรี ยนรับรู้วา่ ชันเรี
้ ยนของตนมุง่ เน้ นด้ านการแข่งขัน ให้ ความสําคัญ
กับการแสดงผลงานเชิงเปรี ยบเที ยบ (performance goal structure) ผู้เรี ยนก็จะมีแนวโน้ มว่าจะมี
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานเช่นกัน
จากแนวคิดดังกล่าว Cho และ Shim (2013) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
การสอนของครูที่สอนในโรงเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาในสหรัฐอเมริ กา จํานวน
211 คน พบว่าการรับ รู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์เชิงบวกและสามารถพยากรณ์การตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญในการสอน ในขณะที่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายแบบแสดงผลงานสามารถ
พยากรณ์การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงานในการสอน ซึง่ สอดคล้ องกับ การศึกษาของ สุรวิทย์
อัสสพันธ์ (2556) ได้ ทําการศึกษาเพื่อทดสอบอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายและความเชื่อเกี่ยวกับความ
ฉลาดของตนเองที่มีผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนและอิทธิพลของการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรม ของผู้เรี ยน รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ข้ามบริ บท
ของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์ พบว่า
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานทําให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ส่วนโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญทําให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
นอกจากนี ้ Gonida, Voulala และ Kiosseoglou (2009) ได้ ศกึ ษาอิทธิพลการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายของโรงเรี ยน และผู้ปกครอง ที่สง่ ผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ความผูกพันด้ านอารมณ์และ
พฤติกรรม ในกลุม่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน 271 คน ในประเทศกรี ซ พบว่า 1) การรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของโรงเรี ยน และผู้ปกครอง ส่งผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
เพื่อความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยน ในขณะที่การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานของผู้ปกครอง
ส่งผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ
เช่นเดียวกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
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ผลงานมีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหาของผู้เรี ยนเช่นกัน 2) การรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของโรงเรี ยน และผู้ปกครอง สามารถพยากรณ์ผลสัมฤ ทธิ์ทางการเรี ยนโดย
ผ่านการตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ 3) ผู้เรี ยนที่มี การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญ จะส่งผลให้ เกิดความผูกพันทางอารมณ์และพฤติกรรมในการเรี ยน จากผลวิจยั ดังกล่าวหาก
เปรี ยบเทียบในบริ บทขององค์การ อาจกล่าวได้ วา่ โครงสร้ างเป้าหมายขององค์การ ส่งผลให้ บคุ ลากรเกิด
การตังเป
้ ้ าหมายตามการรับรู้ ทังการตั
้
งเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ และการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน ซึง่ ทัง้ 2 ปั จจัยต่างส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านและความรู้สกึ ผูกพันทาง
อารมณ์ รวมทังการแสดงออกถึ
้
งพฤติกรรมความผูกพันที่มีตอ่ งานนันๆ
้
ทังนี
้ ้มีงานวิจยั ที่พบว่า การรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายนอกจจะส่งผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อี ก
ด้ วย เช่นในงานของ Wolters (2004) ได้ ศกึ ษาการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย และการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาคณิคศาสตร์ พบว่าการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญและการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กบั สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.4 การวัดโครงสร้ างเป้าหมาย
มาตรวัดโครงสร้ างเป้าหมายของชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้แบบยืดหยุน่
(Patterns of
Adaptive Learning Scales: PALS) ของ Midgley และคณะ (2000) ซึง่ จะวัดโครงสร้ างเป้าหมายใน
รูปแบบของการรับรู้ของผู้เรี ยนที่ผ้ สู อนมุง่ หวัง โดยแบ่งโครงสรร้ างเป้าหมายออกเป็ น 2 ลักษณะคือ การวัด
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ประกอบด้ วย ข้ อกระทงจํา นวน 5 ข้ อ เช่น “ครูของฉันต้ องการให้
พวกเรามีความเข้ าใจในสิ่งที่เรี ยน ไม่ใช่เพียงแค่จําได้ เท่านัน้ ” (“My teacher wants us to understand our
work, not just memorize it.”) ส่วนการวัดโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน จะประกอบด้ วยข้ อกระทง
จํานวน 3 ข้ อ เช่น “ครูของฉันจะชี ้ให้ เห็นว่านักเรี ยนที่ได้ ผลการเรี ยนดีจะเป็ นแบบอย่างของพวกเรา ”
(“My teacher points out those students who get good grades as an example to all of us.”) มาตร
วัดทัง้ 2 ด้ านมีคา่ ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ระดับ .83 และ .79 ตามลําดับ ในการวัดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายใน
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ มาตรวัดที่พฒ
ั นาจากชุดมาตรวัดรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบยืดหยุน่ (Patterns of Adaptive
Learning Scales: PALS) ของ Midgley และคณะ (2000) มาตรวัดเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ
ตังแต่
้ ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ จนถึงตรงกับตัวท่านน้ อยที่สดุ
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5.ที่มาของกรอบแนวคิดในงานวิจัย
จากการทบทวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่กล่าวมาข้ างต้ น ทําให้ พอจะเห็นถึง
ภาพรวมและความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยผู้วิจยั สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศกึ ษา ใน
รูปแบบเมทริ กซ์สมั พันธ์ ซึง่ งานวิจยั บางงานที่นํามาใช้ อ้างอิงในกรอบแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ เทียบเคียง
กับงานวิจยั ในบริ บทของจิตวิทยาการศึกษา เนื่องจากงานวิจยั ในบริ บทขององค์การยังมีไม่มากนัก ซึง่
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนของผู้เรี ยนในที่นี ้เปรี ยบได้ กบั ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ในกรณีที่ผ้ ู วิจยั ใช้ ผ้ ู วิจยั
อ้ างอิงทางการศึกษาผู้วิจยั จะใส่เครื่ องหมายดอกจันกํากับไว้ เพื่อเป็ นป ระโยชน์ในอ้ างอิง แสดงดังตาราง 2
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ตาราง 2 สรุปงานวิจยั ที่ระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรนําเสนอในรูปแบบเมทริ กซ์ความสัมพันธ์
ตัวแปร

การรับรู้ โครงสร้ าง การรับรู้ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความ
เป้าหมายเพื่อ
เชี่ยวชาญ
แสดงผลงาน
Skaalvi&Skaalvi,
(2013) Luo, Hogan,
& Paris, (2011)
Kim, Schallert &
Kim (2010)

การรับรู้ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ

การรับรู้ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงาน

การตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ
ความเชี่ยวชาญ

สุรวิทย์ อัสสพันธ์
(2556)*

สุรวิทย์ อัสสพันธ์
(2556)*

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญ
Ames, (1992) Ames & Ames (1984) Kaplan ;
et al. (2002) Cho & Shim, (2013) Murayama, &
Elliot, (2009)* Skaalvik & Skaalvik, (2013)
Luo, Hogan, & Paris (2011) Kim, Schallert &
Kim (2010) Gonida, Voulala& Kiosseoglou,
(2009) Gonida, Voulala & Kiosseoglou (2009)*
Kaplan ; et al. (2002) Skaalvi & Skaalvik,
(2013)
Kim, Schallert & Kim (2010)
Wolters (2004)*

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน

ความยึดมัน่
ผูกพันในงาน

ผลการปฏิบตั งิ าน
(ผลสัมฤทธิ์)

Kaplan ; et al. (2002)
Kim, Schallert & Kim (2010)
Skaalvi & Skaalvik (2013)

Bakker &
Demerouti,
(2008)
Skaalvik &
Skaalvik (2013)

Ames (1992) Ames & Ames (1984)
Murayama & Elliot (2009)*

Ames (1992) Ames & Ames, (1984) Kaplan ; et
al. (2002) Cho & Shim (2013) Murayama& Elliot
(2009)* Skaalvik & Skaalvik (2013) Luo, Hogan, &
Paris (2011) Kim, Schallert & Kim (2010) Gonida,
Voulala& Kiosseoglou (2009) Gonida, Voulala &
Kiosseoglou (2009)*

Skaalvik &
Skaalvik (2013)
Bakker &
Demerouti (2008)

Ames (1992) Ames & Ames (1984)
Murayama & Elliot (2009)*

Bakker &
Demerouti,
(2008)
Skaalvik
&Skaalvik, (2013)
Gonida, Voulala
& Kiosseoglou
(2009)*

Locke & Latham (2013) Dweck
(1989)* Hesabi et al , (2011)*
VandeWalle et al., (1999)
Matuga (2009)* Murayama & Elliot,
(2009) Silver, Dwyer & Alford (2006)*
Porath & Bateman (2006) Chen &
Latham (2014) Liem, Lau & Nie
(2008)* Taing et al., (2013)* Pekrun,
Elliot & Maier (2009)* Tanaka &
Yamauchi (2000)* Tanaka, Takehara
& Yamauchi (2006)* Shih (2005)*
Sullivan et al., (2006)* Linnenbrink
(2005)* Radosevich, Allyn & Yun,
(2007)* Gonida, Voulala &
Kiosseoglou (2009)* Wolters(2004)*
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ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปร

การตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อ
แสดงผลงาน

การรับรู้ โครงสร้ าง การรับรู้ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความ
เป้าหมายเพื่อ
เชี่ยวชาญ
แสดงผลงาน

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ
ความเชี่ยวชาญ

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ
แสดงผลงาน

สุรวิทย์ อัสสพันธ์ (2556)*

ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน

Bakker & Demerouti
(2008)
Skaalvi & Skaalvik (2013)

ความยึดมัน่
ผูกพันในงาน

ผลการปฏิบตั งิ าน
(ผลสัมฤทธิ์)

สุธีรา นิมิตรนิวฒ
ั น์ (2537)*

สุธีรา นิมิตรนิวฒ
ั น์ (2537)*

ผลการปฏิบตั งิ าน
(ผลสัมฤทธิ์)
Locke & Latham (2013)
Dweck (1989)* Hesabi et al , (2011)
VandeWalle et al., (1999)
Matuga (2009)* Murayama & Elliot (2009)*
Silver, Dwyer & Alford (2006)* Porath & Bateman
(2006)
Chen & Latham (2014)
Liem, Lau & Nie (2008)*
Pekrun, Elliot & Maier (2009)*
Elliot & Church (1997)
Skaalvik (1997) Urdan (2004)
Tanaka & Yamauchi (2000)*
Tanaka, Takehara & Yamauchi (2006) * Sullivan
et al., (2006)*
Linnenbrink (2005)* Radosevich, Allyn & Yun,
(2007)*
Salanova et al., (2005)
Demerouti & Cropanzano, (2010)
Bakker et al., (2004) Giverveld & Bakker (2005)
Xanthopoulou et al., (2007) Bakker et al. (2006)
Schaufeli et al., (2006)
Halbesleben &Wheeler (2008)
Rich, Lepine, & Crawford, (2010)
Harter et al., (2002) Saks (2006)
Bakker & Bal (2010)

ทิพอาภา กลิน่ คําหอม (2556)
ยุทธการ ก้ านจักร (2554)
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ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) เป็ นกรอบแนวคิดที่นํามาใช้ ในการศึกษาใน
แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึง่ แนวคิดความยึดมัน่ ผูกพันในงานได้ พฒ
ั นามาเป็ น
แบบจําลองความยึดมัน่ ผูกพันในงาน JD-R Model (Bakker & Demerouti, 2008) ซึง่ ได้ เสนอแนวคิดที่วา่
รูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นกลไกที่คนั่ กลางระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้ อม ใน
การปฏิบตั งิ าน (job resources) ที่เป็ นปั จจัยที่สนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน และปั จจัยที่เป็ นความกดดันใน
การปฏิบตั งิ าน (job demands) รวมทังลั
้ กษณะส่วนบุคคล (personal resources) ที่สง่ ผลต่อการยึดมัน่
ผูกพันในงาน ทังนี
้ ้การที่บคุ คลมีความยึดมัน่ ผูกพันในงานส่งผลต่อปร ะสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และ
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านขององค์การในเชิงบวก (Bakker & Demerouti, 2008)
แสดงดังภาพประกอบ 5
ปั จจัยความต้ องการในงาน
(job demands)
ปั จจัยจากแหล่งของงาน
(job resources)
ปั จจัยส่วนบุคคล
(personal resources)

ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
(work engagement)

ผลการปฏิบตั ิงาน
(job performance)

(ที่มา : Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career
development international, 13(3), 209-223.)
โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกศึกษาเฉพาะ ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้ อมใน
การปฏิบตั งิ าน (job resources) และ ลักษณะส่วนบุคคล (personal resources)เท่านัน้ เนื่องจาก
การศึกษาระยะยาว (longitudinal field study) เกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อคว ามยึดมัน่ ผูกพันใน
งานพบว่า ปั จจัยด้ านความต้ องการในงาน (job demands) สามารถพยากรณ์ความยึดมัน่ ผูกพันในงานได้
น้ อยกว่าปั จจัยทรัพยากรจากแหล่งงาน (Mauno, Kinnunen & Ruokolainen, 2007) อีกทังจากการ
้
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ตรวจสอบรูปแบบความกดดัน จากงาน-ทรัพยากรงาน (JD-R model) พบว่าความกดดันจากงานส่งผล
ทางอ้ อมในเชิงลบด้ านสุขภาพ และส่งผลทางอ้ อมในทางลบต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (อรพินทร์ ชูชม,
2556)
Bakker และ Demerouti (2008) ได้ ให้ นิยามคําว่า ทรัพยากรจากแหล่งงาน (job resources)
หมายถึง ลักษณะงานด้ านกายภาพในองค์การที่ชว่ ยกระตุ้นกา รเติบโต การเรี ยนรู้และพัฒนาการของ
บุคคล ใหัสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านได้ ทรัพยากรจากแหล่งงาน (job resources) จะแสดง
ออกมาในรูปแบบของแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดยรูปแบบของแรงจูงใจภายในนัน้ จะช่วย
ส่งเสริ มการเติบโต การเรี ยนรู้และพัฒนาการของบุคคล ด้ วยการเติมเต็มความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์
(basic human needs)ได้ แก่ความต้ องการมีอิสระ ความต้ องการความสัมพันธ์ ความต้ องการมี
ความสามารถ (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Frederick, 1997) ในส่วนของรูปแบบแรงจูงใจภายนอกของ
ทรัพยากรจากแหล่งงานเปรี ยบได้ กบั เครื่ องมือที่ใช้ สําหรับการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบตั งิ าน
จาก
สภาพแวดล้ อมการปฏิบตั งิ าน ที่เอื ้อให้ บคุ คลากรทุม่ เทความพยายามและความสามารถในปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ งานนันประสบความสํ
้
าเร็ จ (Meijman & Mulder, 1998) ซึง่ จากนิยามของ ทรัพยากรจากแหล่งงาน
(job resources) ผู้วิจยั ได้ นํามาเชื่อมโยงกับ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย (goal structure) ซึง่ Ames
(1992) ; Ames และ Archer (1988) ได้ นิยามการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย เปรี ยบเสมือน แนวทางหรื อการ
ดําเนินการของชันเรี
้ ยนหรื อโรงเรี ยน ที่ยื่นเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญหรื อเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
ให้ กบั ผู้เรี ยน ทังนี
้ ้หากเปรี ยบเทียบกับบริ บทขององค์การ โครงสร้ างเป้าหมาย อาจเปรี ยบได้ กบั การที่
องค์การจัดสภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริ มให้ บคุ ลากรเกิดการตังเป
้ ้ าหมายตามการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายของ
องค์การ เพื่อให้ งานประสบผลสําเร็ จ
ในส่วนของนิยามด้ าน ทรัพยากรบุคคล (personal resource) หมายถึง เป็ นการประเมินตนเอง
ทางบวกที่เชื่อมกับความสามารถของบุคคลที่จะควบคุม เพื่อใช้ ในการทํานายแรงจูงใจ ผลการปฏิบตั งิ าน
และความพึงพอใจในงานรวมถึงผลที่พงึ ปรารถนา (Bakker & Demerouti, 2008) โดยผู้วิจยั ได้ เชื่อมโยง
นิยามกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (Achievement Goal Orientation) ซึง่ เป็ นการตังเป
้ ้ าหมายส่วน
บุคคล โดยทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มีความเชื่อว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดนันขึ
้ ้นอยู่
กับการระบุความสําเร็ จ หรื อเหตุผลที่บคุ คลจะแสดงพฤติกรรมนัน้ (Ames, 1992; Urdan, 1997; Elliot,
1999) ซึง่ ตัวแปรทัง้ 2 นี ้ ถือเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ และความยึดมัน่ ผูกพัน กล่าวคือหากบุคคลมี
การรับรู้เป้าหมายของอ งค์การ และมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ก็จะก่อให้ เกิดความยึดมัน่ ผูกพัน ซึง่
ส่งผลต่อผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ าน ทังนี
้ ้จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามี

68
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างเป้าหมาย การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน เช่น
งานวิจยั ของ Murayama และ Elliot (2009) ได้ ศกึ ษาอิทธิพลร่วมของโครงสร้ างเป้าหมาย (classroom
structure) และการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน ภายใต้ กรอบแนวคิด
3
โมเดล (โมเดลอิทธิพลทางตรง โมเดลอิทธิพลทางอ้ อม และโมเดลเชิ งสัมพันธ์ ) โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมตันและมัธยมปลาย พบว่าโมเดลทัง้ 3 สามารถทํานายอิทธิผลร่วมของตัวแปร
โครงสร้ างเป้าหมาย การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ทงั ้
3 โมเดล ซึง่
โครงสร้ างเป้าหมายไม่เพียงแต่สง่ ผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทา งการเรี ยน แต่ยงั ส่งผลทางอ้ อมต่อแรงจูงใจ
ภายใน และการประเมินตนเองทางด้ านวิชาการ (academic self-concept) และมีความสัมพันธ์ข้ามระดับ
ระหว่าง (cross-level interactions) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์และโครงสร้ างเป้าหมาย
โครงสร้ างเป้าหมาย

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน

นอกจากนี ้ยังพบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างเป้าหมาย การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ในบริ บทขององค์การ แต่ยงั ไม่มากนัก เช่น งานวิจยั ของ
Skaalvik และ
Skaalvik (2013) ที่ศกึ ษาโมเดลเชิงสาเหตุของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันใน
งานและความพึงพอใจในงานโดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ในกลุม่ ของครูชนั ้
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมตอนต้ นของประเทศนอร์ เวย์ จํานวน 2,569 คน พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายส่งผล
ทางบวกต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงาน ทังนี
้ ้โครงสร้ างเป้าหมายแบบมุง่ ความ
เชี่ยวชาญจะส่งผลโดยตรงต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงาน ในขณะที่โครงสร้ าง
เป้าหมายแบบมุง่ แสดงผลงานส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงาน โดยมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นตัวแปรส่งผ่าน
โครงสร้ างเป้าหมาย

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
แบบ 3 ประเภท

ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ความพึงพอใจในงาน

โมเดลเชิงสาเหตุปรับจาก Skaalvik และ Skaalvik (2013)
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นํามาซึง่ การศึกษาอิทธิพลการรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน อันมีพื ้นฐานมาจากแนวคิดความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงาน (work engagement) ภายใต้ กรอบแนวคิด JD-R Model (Bakker & Demerouti, 2008) ซึง่ ได้
รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจยั ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมเชิงบวกของ
องค์การ (positive organizational behavior) การศึกษาวิจยั พฤติกรรมเชิงบวกขององค์การ (POB
research) ซึง่ เป็ นการศึกษาเพื่อนําจุดแข็งของทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการศึกษาด้ านต้ นทุน
ทางจิต ที่สามารถวัด และพัฒนา ได้ เพื่อให้ เกิดการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังใช้
้ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร (Luthans, 2002) โดยงานวิจยั ใ นครัง้ นี ้ มุง่ เน้ น
การศึกษาตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน ที่ได้ รับอิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
(mastery goal structure) และการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (performance goal
structure) โดยมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวช าญ (mastery goal orientation) การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (performance goal orientation) และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
(work engagement) เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ดังโมเดลสมมุตฐิ าน

โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญ

เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
เพื่อความเชี่ยวชาญ
ความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงาน

โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงาน

เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
เพื่อแสดงผลงาน

ภาพประกอบ 6 โมเดลสมมุตฐิ านการวิจยั

ผลการปฏิบตั ิงาน
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สมมุตฐิ านในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ อิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผล
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่
ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ส่ง ผลทางตรงต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ส่ง ผลทางตรงต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย
สมมติฐานที่ 4 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ส่ง ผลทางอ้ อมต่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานที่ 5 การรับรู้โครงส ร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ส่ง ผลทางอ้ อมต่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดง
ผลงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ส่ง ผลทางอ้ อมต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีความยึดมัน่ ผูกพันในงานตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานที่ 7 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายพื่อแสดงผลงาน ส่งผลทางอ้ อมต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีความยึดมัน่ ผูกพันในงานตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานที่ 8 การรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ส่ง ผลทางอ้ อมต่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญและความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานที่ 9 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ส่ง ผลทางอ้ อมต่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดง
ผลงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
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6. การวิเคราะห์ โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเป็ นการศึกษาอิทธิพล ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อประมาณ
ค่าอิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ของตัวแปรที่สนั นิษฐานว่าเป็ น
สาเหตุตอ่ ตัวแปรที่เป็ นผลหรื อไม่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล (path coefficient) เป็ นค่าสถิตทิ ี่บง่ บอกถึงอิทธิพล
ทางตรงของตัวแปรที่เป็ นสาเหตุที่ทําให้ อีกตัวหนึง่ เปลี่ยนแปลงไป (Cohen, Cohen, West, &Aiken, 2003)
ในการวิจยั โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้าน การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัว
แปรส่งผ่านมีสาเหตุเกิดมาจากตัวแปรต่างๆ ตามแนวคิด ทฤษฎี ตังเป็
้ นสมมติฐาน โดยการสร้ างเป็ น
ภาพประกอบเส้ นทางแสดงอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ จากนันจึ
้ งดําเนินการทดสอบ ภาพประกอบตาม
สมมติฐานว่ามีความสอดคล้ อ งกัน ทังนี
้ ้การวิเคราะห์เส้ นทางมีข้อตกลงเบื ้องต้ นทางสถิติ (นงลักษณ์ วิรัช
ชัย, 2542) ดังนี ้ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลจะต้ องเป็ นเชิงเส้ นตรง เป็ นบวกและเป็ นเหตุผล
2) ความคลาดเคลื่อนแต่ละตัวจะต้ องไม่สมั พันธ์กบั ตัวแปรภายในโมเดล 3) เส้ นทางเชิงสาเหตุจะต้ องเป็ น
ระบบทิศทางเดียว 4) ตัวแปรวัดอยูใ่ นมาตราอันตรภาค (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2556)

7.ประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์ การที่ศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นโรงพยาบาลและโรงเรี ยนแพทย์แห่ง
แรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ของประเทศไทย ได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั สถาปนาขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2431 พระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล ”
ต่อมาได้ โปรดเกล้ าให้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนแพทย์แห่งแรกของไทย “โรงเรี ยนศิริราชแพทยากร ” และเริ่ มเปิ ดสอน
ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกสําเร็จการศึกษาและรับประกาศนียบัตรแพทย์
พ.ศ. 2436 และใน พ.ศ. 2443 รัชกาลที่ 5 พระราชทานนามโรงเรี ยนแพทย์แห่งนี ้ว่า“ราชแพทยาลัย”
จากโรงเรี ยนแพทย์ ต่อมาได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นคณะแพทยศาสตร์ แห่งแรกในประเทศไทย
จัดการเรี ยนการสอนระดั บปริ ญญาตรี จากนันได้
้ จดั ตัง้ “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” ใน พ.ศ. 2485 ครัน้
ถึง พ.ศ. 2512 ได้ สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาลเป็ น
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล ด้ วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
เข้ าสูม่ าตรฐานสากล
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คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้ บริ การทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และค้ นคว้ าวิจยั เพื่อสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์
สุขของประชาชนทุกระดับเป็ นจุดมุง่ หมายสูงสุด และมีวิสยั ทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
คือ เป็ นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในระดับสากล โดยมีพนั ธกิจในการจัด
การศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทกุ ระดับและแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทําการ
วิจยั สร้ างบรรยากาศทางวิชาการ ให้ บริ การทางการแพทย์ที่มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม ทันสมัยได้
มาตรฐานสากล สอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ และนําามาซึง่ ศรัทธาและความนิยมสูงสุดจาก
ประชาชนรวมทังชี
้ ้นําสังคมไทยในด้ านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการวิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างแล้ วนํา
ข้ อมูลที่ได้ ไปทําการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ดังนี ้
1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. ขันตอนการสร้
้
างและพัฒนามาตรวัด
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
6. สิทธิของผู้ร่วมวิจยั
7. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ น บุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 1,886 คน จากฐานข้ อมูลบุคลากร ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2558 (ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล, 2558) โดยเป็ นผู้ปฏิบตั งิ านในตําแหน่งประเภทสนับสนุนกลุม่ ตําแหน่งสนับสนุนวิชาการ และกลุม่
ตําแหน่งสนับสนุนทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ได้ แก่ บุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ซึง่ กํา หนด
ขนาดตัวอย่างใช้ แนวคิดของ Hairและคณะ (1988 อ้ างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542) ที่เสนอว่าขนาด
กลุม่ ตัวอย่างต้ องมีอย่างน้ อย 5 - 20 ตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ ที่ต้องประมาณค่า 1 ค่า การวิจยั ครัง้ นี ้มี
พารามิเตอร์ ที่ต้องการประมาณค่าจํานวน 15 พารามิเตอร์ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจึงมีขนาด 15 x 20 มีคา่
เท่ากับ 300 คน ทังนี
้ ้เพื่อให้ อํานาจการทดสอบมีความคาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ ในระดับนัย สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 ผู้วิจยั จึงเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
350 คน โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างชันภู
้ มิแบบสัดส่วน
(stratified random sampling) นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพิจารณาการกําหนดกลุม่ ตัวอย่างนี ้ ตามตารางการ
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กําหนดขนาดตัวอย่างเครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970) คือ 320 คน พบว่าครอบคลุมตาม
ตารางกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้ วย
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั นี ้ผู้วิจยั ใช้ วิธีการ เลือกตัวอย่างชันภู
้ มิแบบสัดส่วน (stratified random sampling) ซึง่
หน่วยงานของคณะฯ ประกอบด้ วย 54 หน่วยงาน โดยใช้ สดั ส่วน 1 ต่อ 6 ผู้วิจยั แจกแบบสอบถามฉบับ
ให้ กบั บุคลากรสายสนับสนุน ที่ปฏิบตั งิ านในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รวมทังสิ
้ ้น 400 ชุด มีอตั รา
การตอบกลับทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 87.50
ตาราง 3 ตารางแสดงการสุม่ ตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงานภายใต้ สงั กัด

หน่ วยงาน

จํานวนประชากร
(คน)

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

15

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

81

ภาควิชาจักษุวิทยา

28

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

29

ภาควิชาจุลชีววิทยา

44

ภาควิชาชีวเคมี

16

ภาควิชาตจวิทยา

22

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

27

ภาควิชาปรสิตวิทยา

19

ภาควิชาพยาธิวิทยา

53

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

38

ภาควิชาเภสัชวิทยา

41

ภาควิชารังสีวิทยา

52

ภาควิชาวิทยาภูมิค้ มุ กัน

15

ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา

27

จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
3
14
5
5

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่ างที่เก็บ
จริง (คน)
3
14
5
5

7

7

3

3

4
4

4
5

3

3

9

9

6

6

7

7

9

9
3

2
4

5
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ตาราง 3 (ต่อ)
จํานวนประชากร
(คน)

จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(คน)

ภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด
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11

ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน

3

ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม

22

ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

23

ภาควิชาศัลยศาสตร์

55

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์และ
กายภาพบําบัด
ภาควิชาสรี รวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา

52

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา

22

ภาควิชาอายุรศาสตร์

123

ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

15

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

5

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

89

สถานส่งเสริ มการวิจยั

46

โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร

33

สถานวิทยามะเร็ งศิริราช

9

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

9

งานการศึกษาระดับหลังปริ ญญา

16

งานกิจการนักศึกษา

9

งานคุณธรรมและจริ ยธรรม

6

งานจัดการความรู้

6

งานบริ หารทรัพยากรสุขภาพ

1

งานบริ หารและธุรการ

20

งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

19

หน่ วยงาน

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่ างที่เก็บ
จริง (คน)
11

0

0

4

4

4

4

36

9
6

9
6

22

4

4

9

9

4

4
33

20
2

3

0

0

15

18
8

8
5
1
1
3

6
2
2
3

1

2

1

1

1

1

0

0

7

7

3

3
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ตาราง 3 (ต่อ)
หน่ วยงาน

จํานวนประชากร
(คน)

งานพัฒนาคุณภาพ

17

งานวิจยั

89

งานวิชาการ

14

งานวิเทศสัมพันธ์

10

งานสร้ างเสริ มสุขภาพ

18

งานหอสมุดศิริราช

14

ฝ่ ายการคลัง

166

ฝ่ ายการศึกษา

72

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

83

ฝ่ ายนโยบายและแผน

22

ฝ่ ายวิศวกรรมบริ การและอาคารสถานที่

86

ฝ่ ายสารสนเทศ

57

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

14

หน่วยวินยั และนิติการ

5

หน่วยสวัสดิการคณะฯ
รวม

5
1,866

จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
3

จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่ างที่เก็บ
จริง (คน)
3

15

20

2

2

2

2

3

3

2

2

28

35

12

12

14

14

4

4

14

14

10

10

1

1

0
0
314

0
0
350

2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามจํานวน 5 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่
ลักษณะคําถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check lists) และเลือกข้ อที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ที่สดุ โดยมีรายละเอียดการวัดระดับข้ อมูล ดังนี ้
1. ข้ อมูลนามบัญญัติ (nominal scale) ได้ แก่ เพศ
2. ข้ อมูลเรี ยงลําดับ (ordinal scale) ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน
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ส่ วนที่ 2 มาตรวัดโครงสร้ างเป้าหมาย ผู้วิจยั ศึกษาตามแนวคิดของ อาเมส และคณะ
(Ames, 1992; Ames & Archer, 1988) ซึง่ แบ่งโครงสร้ างเป้าหมายออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย วัดโดย มาตรวัดที่พฒ
ั นาจาก ชุดมาตรวั ดรูป แบบการเรี ยนรู้แบบ
ยืดหยุน่ (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ของ Midgley และคณะ (2000)
โดยมาตรวัด การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย เพื่อความเชี่ยวชาญ
(mastery goal structure)
ประกอบด้ วยข้ อกระทง 12 ข้ อ ส่วนมาตรวัดการรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงาน
(performance goal structure) ประกอบด้ วยข้ อกระทง 12 ข้ อ มาตรวัดมีลกั ษณะ มาตรวัดเป็ นมาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ตรงกับตัวท่าน มากที่สดุ จนถึง ตรงกับตัวท่าน น้ อยที่สดุ มีคา่ ความเชื่อมัน่
Cronbach’s Alpha เท่ากับ .96 และ .91 ตามลําดับ
ตัวอย่ างมาตรวัดการรั บรู้ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
คําชี ้แจง ทําเครื่ องหมาย  ทับตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ข้ อ
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
ที่
0 คณะฯ ให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้สิ่งทีเ่ กี ่ยวข้องกับงานที่ทา่ นปฏิบตั ิ
00 คณะฯ ต้ องการให้ ทา่ นมีความเข้าใจในงานทีท่ ่านปฏิ บตั ิ เป็ นอย่างดี
000 คณะฯ ส่งเสริ มให้ ทา่ นพัฒนาตนเองตามเนือ้ งานที่ทา่ นปฏิบตั ิ

น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

มาตรวัดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total Correlation : CITC) ขององค์ประกอบที่ 1 มิตกิ าร
เรี ยนรู้ในงานที่รับผิดชอบ ระหว่าง .744 - .809 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective
congruence: IOC) ระหว่าง .66 – 1.00 องค์ประกอบที่ 2 มิตคิ วามเข้ าใจที่เกี่ยวข้ องกับงาน มีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ Corrected Item-Total Correlation ระหว่าง
.776 - .843 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00
และ องค์ประกอบที่ 3 มิตกิ ารพัฒนาความสามารถในงานของตนเอง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total Correlation : CITC) ระหว่าง .690 - .871 และค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 แสดงดังตาราง 4
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ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total
Correlation: CITC) และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) ของ
มาตรวัดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบ

ข้ อความ

1) มิติ การเรี ยนรู้ในงานที่
คณะฯ ให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้สิ่งทีเ่ กี ่ยวข้องกับงานที่ทา่ น
รับผิดชอบ หมายถึง การรับรู้
ปฏิบตั ิ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
2. คณะฯ มีการ จัดอบรม เพื่อทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ในงานที่ ท่าน
เกี่ยวกับความต้ องการของ
ปฏิบตั ิ
องค์การในการเรี ยนรู้งานที่
3. สภาพแวดล้อม ของคณะฯ เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ ในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรต้ องปฏิบตั ิ รวมทัง้
ของท่าน
การจัดบรรยากาศที่ทํางานให้ 4. คณะฯ มีการ จัดการความรู้ใน ประเด็นทีต่ รงกับความต้องการ
เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ของท่าน
2) มิติความเข้ าใจที่เกี่ยวข้ อง 5. คณะฯ ต้ องการให้ ทา่ นมีความ เข้าใจในงานทีท่ ่านปฏิ บตั ิ เป็ น
กับงาน หมายถึง การที่
อย่างดี
บุคลากรสายสนับสนุนรับรู้วา่ 6. หากท่านไม่เข้ าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ท่านจะ ได้รั บ
องค์การต้ องการให้ บคุ ลากร
การสนับสนุนการทํางานจากคณะฯ
เกิดความเข้ าใจในลักษณะ
7. คณะฯ ให้ความสําคัญกับทักษะ และความเข้าใจ ในเนื ้องานที่
งานที่ทํา รวมทังเกิ
้ ดทักษะใน
ท่านปฏิบตั ิ
งาน
8. คณะฯ ให้ความสําคัญกับการเพิ่ มพูนทักษะในงานที่ทา่ นปฏิบตั ิ
3 ) มิติ การพัฒนา
9. คณะฯ ส่งเสริ มให้ ทา่ นพัฒนาตนเองตามเนือ้ งานที่ทา่ นปฏิบตั ิ
ความสามารถในงานของ
10. คณะฯ จัดให้ มีระบบพีเ่ ลีย้ งเพือ่ ช่วยในการปฏิ บตั ิ งานของท่าน
ตนเอง หมายถึง การที่
11. คณะฯ มีความต้ องการให้ ทา่ น พัฒนาตนเองเพือ่ นํามา
บุคลากรสายสนับสนุนรับรู้วา่
ประยุกต์ใช้กบั การปฏิ บตั ิ งานของของท่าน
องค์การต้ องการให้ บคุ ลากร 12. คณะฯ มี ระบบการส่งไปอบรมฯ เพื่อให้ ทา่ นมีความสามารถที่
เกิดการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
นําไปปรับใช้ กั บงานที่ทํา และ
มีการจัดบรรยากาศ ส่งเสริ ม
ให้ เกิดการพัฒนาในงาน
Cronbach’s Alpha เท่ากับ .91
หมายเหตุ p < .01; เป็ นข้ อความทางบวกทังหมด
้

ค่ า
IOC
1.00

ค่ า
CITC
.809

1.00

.807

1.00

.744

0.66

.772

1.00

.776

1.00

.834

1.00

.806

1.00
1.00

.843
.871

1.00

.690

1.00

.776

1.00

.783
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ตัวอย่ างมาตรวัดการรั บรู้ โครงสร้ างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน
คําชี ้แจง ทําเครื่ องหมาย  ทับตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ข้ อ
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
ที่
0 คณะฯ มีนโยบายมุ่งเน้นผลสําเร็ จในงานของบุคลากร
00 คณะฯ มีการยกย่องบุคลากรทีม่ ี ผลการปฏิ บตั ิ งานดีเด่น
000 คณะฯ มีการรายงานผลงานของหน่วยงานในสังกัดเพือ่ เปรี ยบเทียบกัน

น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

มาตรวัดการรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงานมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total Correlation : CITC) ขององค์ประกอบที่ 1
มิติผลลัพธ์ในงานที่ทํา ระหว่าง .600 - .692 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective
congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 องค์ประกอบที่ 2 มิติการแข่งขัน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อ
กระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ Corrected Item-Total Correlation ระหว่าง .610 - .723 และค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 และ องค์ประกอบที่ 3 มิติการ
เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั งิ าน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ
(Corrected Item-Total Correlation : CITC) ระหว่าง .450 - .748 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of item-objective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 แสดงดังตาราง 5
ตาราง 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total
Correlation: CITC) และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) ของ
มาตรวัดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบ

ข้ อความ

1) มิตผิ ลลัพธ์ในงานที่ทํา
13. คณะฯ มีนโยบายมุ่งเน้นผลสําเร็ จในงานของบุคลากร
หมายถึง การที่บคุ ลากรสาย
14. คณะฯ ให้ความสําคัญกับผลการปฏิ บตั ิ งานตามที ่
สนับสนุนรับรู้วา่ องค์การ
ตัง้ เป้ าหมายไว้
ต้ องการให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิงาน

ค่ า
IOC
1.00

ค่ า
CITC
.691

1.00

.667
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ตาราง 5 (ต่อ)
องค์ ประกอบ

ข้ อความ

ค่ า
IOC
1.00

ค่ า
CITC
.688

ได้ ตามเป้าหมายที่องค์การตัง้
ไว้ และผลลัพธ์ในงานที่ปฏิบตั ิ
มีผลต่อการพิจารณาเลือ่ น
ตําแหน่งและค่าตอบแทน

15. ผลลัพธ์ ในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นสิง่ ที่คณะฯ ให้ ความสําคัญ
16. การพิจารณาเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนหรื อตําแหน่งที่สงู ขึ ้น ดูจาก
ผลลัพธ์ ในการปฏิ บตั ิ งานเป็ นหลัก

1.00

.600

2) มิตกิ ารแข่งขัน หมายถึง
การที่บคุ ลากรสายสนับสนุน
รับรู้วา่ องค์การต้ องการให้
บุคลากรเกิดการแข่งขันในการ
ทําปฏิบตั ิงาน และมีการ
สนับสนุนให้ เกิดการแข่งขัน
ระหว่างบุคลากร เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่องค์การตังไว้
้

17. คณะฯ มีการยกย่องบุคลากรทีม่ ี ผลการปฏิ บตั ิ งานดีเด่น

1.00

.663

18. คณะฯ มี การให้รางวัลสําหรับบุคลากรหรื อหน่วยงาน ที่มี
ผลงานดีเด่นในด้ านงานวิจยั และงานด้ านการศึกษา

1.00

.610

19. ท่านรับรู้ถึง การแข่งขันในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์
ตามที่คณะฯ ตังไว้
้

1.00

.723

20. หน่วยงานทีทา่ นปฏิบตั ิงานมี การแข่งขันเพือ่ ให้บรรลุตวั ชี ้วดั
ที่คณะฯ ตังเป
้ ้ าหมายไว้

1.00

.659

3) มิตกิ ารเปรี ยบเทียบผลการ
ปฏิบตั ิงาน หมายถึง การที่
บุคลากรสายสนับสนุนรับรู้วา่
องค์การมีการเปรี ยบเทียบผล
การปฏิบตั ิงานระหว่าง
บุคลากร

21. คณะฯ มีการ รายงานผลงานของหน่วยงาน ในสังกัด เพือ่
เปรี ยบเทียบกัน
22. คณะฯ แจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า ท่านมี ผลการปฏิ บตั ิ งานอยู่ใน
เกณฑ์ระดับใด
23. ท่านมักได้ รับการ เปรี ยบเทียบผลการปฏิ บตั ิ งานจากผูท้ ีม่ ี
เนือ้ งานเหมื อนกัน

1.00

.748

1.00

.746

1.00

.450

24. คณะฯ มี เกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบผลการปฏิ บตั ิ งานระหว่าง 1.00
บุคลากรอย่างชัดเจน

.581

Cronbach’s Alpha เท่ากับ .96
หมายเหตุ p < .01; เป็ นข้ อความทางบวกทังหมด
้

ส่วนที่ 3 มาตรวัดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั งิ าน (achievement goals
orientation) โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกศึกษาการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์แบบ 2 ลักษณะ ได้ แก่
การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) และ การ
ตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงาน (performance goal orientation) วัดโดยใช้ มาตรวัด ที่
ผู้วิจยั พัฒนาขึ ้นเองตามแนวคิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิ งสัมฤทธิ์แบบ 2 ลักษณะ ซึง่ ได้ ปรับปรุงตามการ
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สังเคราะห์เอกสารของ Hulleman และคณะ (2010) โดยบางส่วนพัฒนาจากชุดมาตรวั ดรูปแบบการเรี ยนรู้
แบบยืดหยุน่ (Patterns of Adaptive Learning Scales: PALS) ของ Midgley และคณะ (2000)
โดยมาตรวัด การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation)
ประกอบด้ วยข้ อกระทง จํานวน 12 ข้ อ และมาตรวัด การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงาน
(performance goal orientation) ประกอบด้ วยข้ อกระทง จํานวน 12 ข้ อ มาตรวัดมีลกั ษณะ มาตรวัดเป็ น
มาตรวัด ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ จนถึง ตรงกับตัวท่านน้ อยที่สดุ มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha เท่ากับ .93 และ .95 ตามลําดับ
ตัวอย่ างมาตรวัดการตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ
คําชี ้แจง ทําเครื่ องหมาย  ทับตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ข้ อ
น้ อย
ปาน
มาก
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
น้ อย
มาก
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
0 ท่าน ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ สิง่ ต่างๆเพื่อเป็ นประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
1
2
3
4
5
00 ท่านตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้งานที่ทา่ นรับผิดชอบให้ ดีกว่าที่ เคยทําได้
2
3
4
5
000 ท่านตั้งใจที่จะเพิ่มพูน ความรู้ความเข้ าใจ ในงานที่ปฏิบตั ิ เพื่อ ทําให้ 1
ท่านก้ าวหน้ าในงาน

มาตรวัดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อ
กระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total Correlation : CITC) ขององค์ประกอบที่ 1 มิติการ
บรรลุผลเต็มศักยภาพ ระหว่าง .636 - .779 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective
congruence: IOC) ระหว่าง 0.66 - 1.00 องค์ประกอบที่ 2 มิติการปรับปรุง มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ Corrected Item-Total Correlation ระหว่าง .747 - .791 และค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 และ องค์ประกอบที่ 3
มิติความเชี่ยวชาญในงาน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected
Item-Total Correlation : CITC) ระหว่าง .485 - .714 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of itemobjective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 แสดงดังตาราง 6
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ตาราง 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total
Correlation: CITC) และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) ของ
มาตรวัดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
องค์ประกอบ

ข้ อความ

1)มิตกิ ารบรรลุผลเต็มศักยภาพ
(Potential Attainment)
หมายถึง การตังเป
้ ้ าหมายที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาตนเอง
ให้ สอดคล้ องหรื อเต็ม
ความสามารถและศักยภาพที่มี
อยู่

25. ท่านตัง้ เป้ าหมายในการเรี ยนรู้ สงิ่ ต่างๆเพื่อเป็ นประโยชน์ใน
การปฏิบตั ิงาน

2)มิตกิ ารปรับปรุง
(Improvement) หมายถึง การ
ตังเป
้ ้ าหมายเพื่อปรับปรุงและ
ทําผลงานหรื อการปฏิบตั ิงาน
ของตนเองได้ ดีกว่าที่ผา่ นมา

3.มิตคิ วามเชี่ยวชาญในงาน
(Task Mastery) หมายถึงการ
ตังเป
้ ้ าหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ได้ มาซึง่ การเรี ยนรู้ ความเข้ าใจ
และความสามารถที่จะนําไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานจริ งเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทังในระดั
้
บมาตรฐาน
และระดับที่สงู ขึ ้น

ค่า
IOC
1.00

ค่า
CITC
.636

26. ท่านตัง้ เป้ าหมายเพือ่ พัฒนาผลงานของตนเองให้ ดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
27. ท่านกํ าหนดเป้ าหมายตามศักยภาพของตนเอง

1.00

.707

1.00

.622

28. ท่านมุ่งมัน่ ทีจ่ ะเก็บเกี ่ยวความรู้ ในการปฏิบตั ิงานให้ มาก
ที่สดุ เท่าที่จะทําได้

0.66

.779

29. ท่านตัง้ เป้ าหมายทีจ่ ะเรี ยนรู้งาน ที่ทา่ นรับผิดชอบให้ ดีกว่าที่
เคยทําได้
30. ท่านตัง้ เป้ าหมายในการเรี ยนรู้งานที่ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ

1.00

.779

1.00

.777

31. ท่านมีการวางแผนปรับปรุงตนเองเพื่อให้มีความรู้ความเข้ าใจ
ในงานมากยิ่งขึ ้น
32. ท่านตัง้ เป้ าหมายในการปรับปรุง ผลงานให้ ดีขึ ้นกว่าที่ทา่ น
เคยทําได้

1.00

.747

1.00

.791

33. ท่านตัง้ ใจทีจ่ ะเพิ่ มพูนความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบตั ิเพื่อ
ทําให้ ท่านก้ าวหน้ าในงาน
34. การบรรลุเป้าหมายในงานของท่านต้องอาศัยความรู้ จนเกิด
ความชํานาญในงานที่ปฏิบตั ิ
35. ท่านตังเป
้ ้ าหมายในการปฏิบตั ิงานโดย เทียบเคียงกั บ
มาตรฐานที่ทางคณะฯ กําหนดไว้
ท่านมุง่ เน้ นที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานที่รับผิดชอบ
ให้ ได้ มากที่สดุ เพือ่ มาตรฐานทีส่ ูงขึ้น
Cronbach’s Alpha เท่ากับ .93

0.66

.714

1.00

.625

1.00

.485

1.00

.676

หมายเหตุ p < .01; เป็ นข้ อความทางบวกทังหมด
้
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ตัวอย่ างมาตรวัดการตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน
คําชี ้แจง ทําเครื่ องหมาย  ทับตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ข้ อ
น้ อย
ปาน
มาก
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
น้ อย
มาก
ที่
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
0 ผลงานของท่านจะดีที่สดุ เมื่อลงมือทําอย่ างเต็มที่
2
3
4
5
00 สิง่ สําคัญในการทํางานของท่านคือ ทําให้ ทกุ คนเห็นว่า
ท่ าน มี 1
ความสามารถเพียงพอกับงานที่รับผิดชอบ
2
3
4
5
000 การได้ รับการยอมรั บในความสามารถจากหัวหน้ างาน เป็ นเป้าหมาย 1
หนึง่ ในการปฏิบตั ิงานของท่าน

มาตรวัดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อ
กระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total Correlation : CITC) ขององค์ประกอบที่ 1 มิติบรรทัด
ฐาน ระหว่าง .712 - .877 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC)
ระหว่าง 0.66 - 1.00 องค์ประกอบที่ 2 มิติภาพลักษณ์ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกั บ
คะแนนรวมอื่นๆ Corrected Item-Total Correlation ระหว่าง .465 - .923 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง
(Index of item-objective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 และ องค์ประกอบที่ 3 มิติการประเมิน มีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total Correlation : CITC)
ระหว่าง .739 - .917 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) เท่ากับ
1.00 แสดงดังตาราง 7
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ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total
Correlation: CITC) และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) ของ
มาตรวัดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบ

ข้ อความ

ค่ า
IOC
0.66

ค่ า
CITC
.712

1.มิติ บรรทัดฐาน (Normative)
หมายถึง การตังเป
้ ้ าหมายที่มงุ่
การเปรี ยบเทียบ และแข่งขัน
การปฏิบตั ิงานของตนเองกับ
ผู้อื่น เพื่อมุง่ ที่จะได้ ระดับผล
การปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ

36. ผลงานของท่านจะดีที่สดุ เมื่อลงมื อทําอย่างเต็มที ่
37. ท่านตัง้ เป้ าหมายในการปฏิ บตั ิ งาน ที่เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สดุ
38. ท่านมี เป้ าหมาย ที่จะเป็ นผู้ที่มี ผลการปฏิ บตั ิ งานในระดับดี
เยีย่ ม
39. ท่านมุง่ มัน่ ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ได้ รับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานที่อยู่ในกลุ่มสูงของหน่วยงาน

1.00

.756

1.00

.768

1.00

.877

2 .มิติ ภาพลักษณ์
(Appearance) หมายถึง การ
ตังเป
้ ้ าหมายเพื่อแสดง
ความสามารถของตนเองใน
การปฏิบตั ิงาน และพิสจู น์
ตนเองให้ ผ้ อู ื่นเห็นถึงควา
สามารถในการปฏิบตั ิงาน

40. สิง่ สําคัญในการทํางานของท่านคือ ทําให้ ทกุ คนเห็นว่า ท่าน
มี ความสามารถเพียงพอกับงานทีร่ บั ผิ ดชอบ
41. ท่านต้ องการ พิ สูจน์ว่าตนเอง เป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
42. การทําให้ ทกุ คน (เพื่อนร่วมงาน) เห็นว่าท่านมี ความสามารถ
เหมาะสมกับหน้าทีท่ ี่ได้ รับมอบหมายเป็ นสิง่ สําคัญ
43. ในการปฏิบตั ิงานท่านตังเป
้ ้ าหมายให้ ผ้ รู ่วมงาน ยอมรับใน
ความสามารถและผลงานของท่าน

1.00

.694

1.00

.923

1.00

.465

1.00

.854

3.มิตกิ ารประเมิน (Evaluation) 44. การได้ รับการ ยอมรับในความสามารถจากหัวหน้างาน เป็ น
หมายถึง การตังเป็
้ นเป้าหมาย
เป้าหมายหนึง่ ในการปฏิบตั ิงานของท่าน
ที่การมุง่ เน้ นการปฏิบตั ิงานที่ 46.ท่านวางเป้าหมายการทํางานที่จะให้ผอู้ ืน่ เห็นถึง
แสดงให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของท่าน
ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพ
47.การมีความสามารถในการปฏิบตั งิ านสูงกว่าผู้อื่นเป็ นหนึง่ ใน
และความสามารถสูงกว่าผู้ที่
เป้าหมายของท่าน
ปฏิบตั ิงานคนอื่นๆ
48.ท่านแสดงให้ คนอื่นๆเห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพสูงที่จะบรรลุ
เป้าหมายขององค์การมากกว่าผูอ้ ืน่

1.00

.917

1.00

.742

1.00

.781

1.00

.739

Cronbach’s Alpha เท่ากับ .95

หมายเหตุ p < .01; เป็ นข้ อความทางบวกทังหมด
้
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ส่วนที่ 4 มาตรวัด ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาตามแนวคิดของ
ชูเฟลิและคณะ (Schaufeli et al., 2004) ซึง่ แบ่งองค์ประกอบของความยึดมัน่ ผูกพันในงานออกเป็ น 3 มิติ
คือ ความกระฉับกระเฉง (vigor) การทุม่ เทอุทิศ (dedication) และความจดจ่อใส่ใจ (absorption)
การวัดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ผู้วิจยั พัฒนามาตร วัดความยึดมัน่ ผูกพันในงานของชูเฟลิและ
คณะ (UWES; Schaufeli et al., 2004) จํานวน 17 ข้ อ มาตรวัดเป็ นมาตรวัด ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้
ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ จนถึงตรงกับตัวท่านน้ อยที่สดุ มีคา่ ความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha เท่ากับ .78
ตัวอย่ างมาตรวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน
คําชี ้แจง ทําเครื่ องหมาย  ทับตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ข้ อ
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
ที่
0 ฉันรู้สึกเต็มเปี่ ยมไปด้ วยพลังในการทํางาน
00 งานของฉัน ทําให้ ฉนั มีกําลังใจและแรงบันดาลใจในการทํางาน
000 เมือ่ ฉันได้ เริ่ มทํางาน จะไม่ ค่อยอยากแยกตัวเองออกจากเนื ้องานที่ทํา

น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

มาตรวัด ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวม
อื่นๆ (Corrected Item-Total Correlation : CITC) ขององค์ประกอบที่ 1 มิติความกระฉับกระเฉง ระหว่าง
.201 - .613 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) ระหว่าง 0.66 1.00 องค์ประกอบที่ 2 มิติการทุม่ เทอุทิศ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวม
อื่นๆ Corrected Item-Total Correlation ระหว่าง .511- .643 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of
item-objective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 และ องค์ประกอบที่ 3 มิติความซึมซาบในงาน มีคา่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total Correlation : CITC)
ระหว่าง .504 - .680 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) ระหว่าง
0.66 - 1.00 แสดงดังตาราง 8
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ตาราง 8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ
(Corrected Item-Total
Correlation: CITC) และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) ของ
มาตรวัดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบ
1) มิติ ความกระฉับกระเฉง
(vigor)หมายถึงคุณลักษณะของ
บุคคลที่มีพลังและทุม่ เทพยายาม
ในการปฏิบตั ิงานสูง มีความ
ยืดหยุน่ ทางจิตขณะปฏิบตั ิงาน
ไม่ยอ่ ท้ อต่อความยากของงาน
เต็มใจที่จะทุม่ เทแรงกายแรงใจ

ข้ อความ

49. ฉันรู้สึกเต็มเปี ่ ยมไปด้ วยพลังในการทํางาน
50. ในงานที่ฉนั ทํา ฉันรู้สกึ มัน่ ใจและทํางานได้ อย่างได้ เป็ นอย่าง
ดี
51. ในตอนเช้ า ฉันรู้สกึ อยากไปทํางาน
52. ฉันสามารถทํางานต่อเนือ่ งได้ เป็ นระยะเวลานานๆ
53. ในงานที่ทํางาน ฉันสามารถ บริ หารจัดการอารมณ์ได้ เป็ น
อย่างดี
54. ฉันพยายามทํางานให้สําเร็ จ แม้ วา่ บางครัง้ จะพบปั ญหา
2)มิตกิ ารทุม่ เทอุทิศ (dedication) 55. งานที่ฉนั ทํามีคณ
ุ ค่าและมี ประโยชน์
หมายถึง การที่บคุ คลรู้สกึ ว่างาน 56. ฉันมีความกระตือรื อร้นในการทํางาน
ที่ตนปฏิบตั ิมีความสําคัญและท้ า 57. งานของฉัน ทําให้ ฉนั มี กํ าลังใจ และแรงบันดาลใจ ในการ
ทาย มีความกระตือรื อร้ นในการ ทํางาน
ปฏิบตั ิงาน รู้สกึ ภาคภูมิใจในงาน 58. ฉันรู้สกึ ภาคภูมิใจในงานที่ฉนั ทํา
เต็มไปด้ วยแรงบันดาลใจการ
59. งานของฉันมีความท้าทาย
สร้ างสรรค์ผลงาน และมีความ
เกี่ยวพันกับงานของตนเองสูง
3) มิติ ความซึมซาบในงาน
60.เวลาทํางานฉันรู้สกึ ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว
(absorption) หมายถึง การที่ 61. ฉันเพลิ ดเพลิ นกับการทํางาน จนลืมเรื่ องราวต่างๆรอบตัว
บุคคลมีสมาธิ และจิตใจจดจ่อ
62. ฉันรู้สกึ มี ความสุขในขณะที่ทํางานอย่างจริ งจัง
ในขณะปฏิบตั ิงาน จนทําให้ ร้ ูสกึ
63. ฉันรู้สกึ จดจ่ออยูก่ บั งานที่ทํา
ว่าเวลาที่ปฏิบตั ิงานผ่านไปอย่าง
64. ฉันมักทํางานจนติ ดลม
รวดเร็ ว และรู้สกึ ว่างานเป็ นส่วน
65. เมื่อฉันได้ เริ่ มทํางาน จะไม่ค่อยอยากแยกตัวเองออกจาก
หนึง่ ของชีวิตที่แยกออกจากกันได้
เนื ้อ งานที่ทํา
ยาก
Cronbach’s Alpha เท่ากับ .78

หมายเหตุ p < .01; เป็ นข้ อความทางบวกทังหมด
้

ค่ า
IOC
1.00
1.00

ค่ า
CITC
.524
.613

0.66
1.00
0.66

.575
.513
.496

1.00
1.00
1.00
1.00

.201
.511
.626
.643

1.00
1.00

.586
.518

1.00

.504

1.00

.643

0.66
1.00
1.00
1.00

.557
.680
.600
.614
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ส่วนที่ 5 มาตรวัดผลการปฏิบตั งิ าน การวัดผลการปฏิบตั งิ านวัดจากระดับการรับรู้ของบุคคล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ ง านประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้ มาตรวัดตาม
แนวคิด ของ Viswesvaran, 1993 ซึง่ ผู้วิจยั ได้ พัฒนามาตรวัดการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบประเมิน
ด้ วยตนเอง (self report) มาตรวัดเป็ นมาตรวัด ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ ตรงกับตัวท่านมากที่สดุ จนถึง
ตรงกับตัวท่านน้ อยที่สดุ ที่สดุ มีคา่ ความเชื่อมัน่ Cronbach’s Alpha เท่ากับ .92
ตัวอย่ างมาตรวัดผลการปฏิบัตงิ าน
คําชี ้แจง ทําเครื่ องหมาย  ทับตัวเลขที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ข้ อ
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
ที่
0 ท่านสามารถปฏิบตั ิงานเสร็ จตรงตามเวลาที่หน่วยงาน กําหนด
00 ท่านมีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้ รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
000 ท่านปฏิบตั ิงานได้ เป็ นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

มาตรวัดผลการปฏิบตั งิ าน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ
(Corrected Item-Total Correlation : CITC) ขององค์ประกอบที่ 1 มิติผลิตภาพ ระหว่าง .405 - .656
และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 องค์ประกอบที่
2 มิติความรู้ที่เกี่ยวข้ องในงานที่ปฏิบตั ิ มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ
Corrected Item-Total Correlation ระหว่าง .615 - .722 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of itemobjective congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 และ องค์ประกอบที่ 3 มิติคณ
ุ ภาพงาน มีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total Correlation : CITC) ระหว่าง
.605 - .742 และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) ระหว่าง 0.66 1.00 แสดงดังตาราง 9
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ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงกับคะแนนรวมอื่นๆ (Corrected Item-Total
Correlation: CITC) และค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) ของ
มาตรวัดการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
องค์ ประกอบ
1)มิตผิ ลิตภาพ (productivity)
หมายถึง ปริ มาณงานหรื อ
บริ การที่ถกู ส่งมอบไปยัง
ผู้รับบริ การและผู้บงั คับบัญชา
ตามที่ตกลงไว้ กบั หน่วยงาน
และการปฏิบตั ิงานเสร็ จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
2)มิตคิ วามรู้ที่เกี่ยวข้ องในงาน
ที่ปฏิบตั ิ (job knowledge)
หมายถึง ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรื อทักษะที่
บุคลากรสายสนับสนุน แสดง
ออกมาในงานนันๆ
้ อันส่งผลให้
งานประสบผลสําเร็ จตามที่
ตังเป
้ ้ าหมาย
3)มิตคิ ณ
ุ ภาพงาน (quality)
หมายถึง ผลลัพธ์ของงานที่
แสดงออกมาว่าตรงตาม
มาตรฐานที่หน่วยงานตังไว้
้ ทํา
ให้ ผ้ รู ับบริ การเกิดความพึง
พอใจ และคุ้มค่ากับทรัพยากร
ที่องค์การลงทุนไป

ข้ อความ

ค่ า
IOC
66. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานเสร็ จตรงตามเวลาที่หน่วยงาน กําหนด 1.00

ค่ า
CITC
.544

67. ท่านสามารถทําผลงานได้ ตามภาระงานที่ตกลงไว้

1.00

.540

68. ท่านสามารถทํางานได้ สาํ เร็ จตามทีห่ วั หน้างานกําหนดไว้
69. ท่านมีผลงานตามเกณฑ์ตวั ชี ้วดั ของคณะฯ
70. ท่านไม่เคยปฏิ บตั ิ งานล่าช้ากว่าเวลาที่ได้ กําหนด

1.00
1.00
1.00

.656
.653
.405

71. ท่านใช้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ งานที่ได้ รั บมอบหมายสําเร็ จ
ลุลว่ ง

1.00

.693

72. ท่านมี ความเชี ่ยวชาญในงานที่ได้ รับมอบหมายเป็ นอย่างดี

1.00

.649

73. ท่านใช้ทกั ษะในการปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็ม ที่จนทําให้ งานสําเร็ จ
ตามเป้าหมาย
74. ท่านสามารถอธิ บายและแนะนําให้ แก่ผ้ รู ับบริการได้ เป็ นอย่างดี

1.00

.615

1.00

.634

75. ท่านสามารถใช้ ความรู้ความเข้ าใจเพื่อ แก้ไขปั ญหาให้งาน
สําเร็ จลุล่วง

1.00

.722

76. ท่านปฏิบตั ิงานได้ เป็ นที่พึงพอใจของผูร้ บั บริ การ
77.ท่านสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื ่อเทียบกับทรัพยากร
ทีท่ างคณะฯ ลงทุน
78.ท่านไม่เคยได้รบั ตําหนิ หรื อข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน
79. ท่านได้ รับคําชมเชยจากหัวหน้ างานและผู้ร่วมงาน

1.00
1.00

.697
.718

1.00

.654

0.66

.605

80. ท่านปฏิบตั ิงานได้ ค้ ุมค่ ากับทรั พยากรที่เสียไป

0.66

.742

Cronbach’s Alpha เท่ากับ .92

หมายเหตุ p < .01; เป็ นข้ อความทางบวกทังหมด
้
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3. ขัน้ ตอนการสร้ างและพัฒนามาตรวัด
1. กําหนดจุดมุง่ หมายในการสร้ างมาตรวัด
2. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด รวมทังงานวิ
้
จยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกําหนดแนวทางในการสร้ างมาตรวัด
3. ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการสร้ างเครื่ องมือจากตําราและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรวัด
4. กําหนดนิยามปฏิบตั กิ ารของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แต่ละตัวแปร
5. สร้ างตารางการกําหนดลักษณะเฉพาะตามนิยามของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั แต่ละตัวแปร
แล้ วจึงดําเนินการสร้ างข้ อกระทง โดยมาตรวัดที่สร้ างมีลกั ษณะเป็ นข้ อกระทงมาตราส่วนประเมินค่า

5

ระดับ ตรวจสอบคุณภาพของมาตรวั ด โดยวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และนํามาตร
วัดให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิพิจารณาจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบในเรื่ องของการใช้ ภาษา ความครอบคลุมนิยาม
ของมาตรวัด สามารถวัดได้ ถกู ต้ องตรงตามจุดประสงค์ของเนื ้อหาที่ต้องการวัด

และปรับปรุงตาม

ข้ อเสนอแนะ โดยการหาค่ าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) โดย
กําหนดให้ คะแนน +1 คือ เนื ้อหาของข้ อกระทงสอดคล้ องกับนิยามปฏิบตั กิ าร คะแนน 0 คือ ไม่แน่ใจว่า
เนื ้อหาของข้ อกระทงสอดคล้ องกับนิยามปฏิบตั กิ ารหรื อไม่ และคะแนน

-1 คือเนื ้อหาของข้ อกระทงไม่

สอดคล้ องกับนิย ามเชิงปฏิบตั กิ าร และคัดเลือกข้ อกระทงที่มีคา่ IOC สูงกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 เพื่อนําไป
ทดลองใช้
6. นํามาตรวัดไปทดลองใช้ (Try out) และทําการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยรวบรวมข้ อมูล
จากบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างจริ ง จํานวน 100 คน
7. นํา ผลที่ได้ จากการทดลองใช้ ม าวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้ สตู ร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และ Corrected Item-Total
Correlation เพื่อหาความสอดคล้ องของข้ อกระทง ซึง่ ในการพิจารณาค่าของข้ อกระทงที่เหมาะสมได้ แก่ข้อ
กระทงที่มีคา่ ตังแต่
้ 0.2 ขึ ้นไป ส่วนค่าที่มีคา่ เป็ นลบและตํ่ากว่า 0.2 จะต้ องพิจารณาปรับปรุง หรื อตัดทิ ้ง
8. ปรับปรุงแก้ ไขจนได้ มาตรที่มีคณ
ุ ภาพดีแล้ วจึงนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ก่อนจะดําเนินการจัดพิมพ์เพื่อทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
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4.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1.

ผู้วิจยั ยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ทัง้ 2 แห่ง ได้ แก่
1) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร วิโรฒ
2) คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2.

ผู้วิจยั นําบันทึกชี ้แจงวัตถุประสงค์และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้ อมูล จากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตจากองค์การในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับการ
วิจยั
3.

เมื่อได้ รับอนุมติแล้ ว ผู้วิจยั จะประสาน งานไปยังภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

ดําเนินการส่งแบบสอบถาม โดยมีการใส่ซองปิ ดผนึกไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามตารางการสุม่ ตัวอย่าง โดย
ไม่มีการระบุชื่อ หรื อรหัส และระบุระย้ เวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน
4.

ผู้วิจยั ใช้ เวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 15 วัน

5.

นําแบบสอบถามที่ได้ รับกลับมา ตรวจสอบความความถูกต้ องและครบถ้ วน

6.

ผู้วิจยั นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบ มาดําเนินการจัดทําข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมุตฐิ าน และรายงานผลการวิจยั ต่อไป
5.การรั บรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการยื่นเรื่ องขอการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ 2 แห่ง ดังนี ้
1)

คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์

ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร วิโรฒ รหัส

โครงการ SWUEC 292/58 และได้ ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
ใบรับรองการอนุมตั ใิ ห้ ดําเ นินการวิจยั ในมนุษย์ (Certificate of Approval : COA) เลขที่ SWUEC/E017/25
2)

คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของ

คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ร าชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ เป็ นสถานที่ที่เก็บข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ รหัสโครงการ 039/2559 (EC2) เมื่อวัน ที่
19 กุมภาพันธ์ 2559 แบบ

Expedited

review ใบรับรองการอนุมตั ใิ ห้ ดําเนินการวิจยั ในมนุษย์
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(Certificate of Approval : COA) เลขที่ Si109/2016 ทังนี
้ ้งานวิจยั ได้ เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เขียนผล
0

การวิเคราะห์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

ผู้วิจยั จึงทําบันทึกข้ อความแจ้ งปิ ดโครงการโดยเรี ยนประธาน

คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
6. สิทธิของผู้เข้ าร่ วมวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ คํานึงถึงสิทธิของผู้ร่วมวิจยั โดยก่อนการเก็บข้ อมูลผู้วิจยั ได้ ชี ้แจง
อาสาสมัคร เกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามและพิทกั ษ์สิทธิ์ โดย ข้ อมูลและคําตอบทังหมดจะถู
้
กปกปิ ดเป็ น
ความลับ และจะนํามาใช้ ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาครัง้ นี ้โดยออกมาเป็ นภาพรวมของการวิจยั เท่านัน้
จึงไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ตอบหรื อหน่วยงานของผู้ตอบเนื่องจากไม่สามาร ถนํามาสืบค้ นเจาะจงหาผู้ ตอบ
ได้ ผู้เข้ าร่วมวิจยั มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคําถามข้ อใดข้ อหนึง่ หากอาสาสมัคร ไม่สบายใจหรื ออึดอัดที่จะตอบ
คําถาม ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบแบบสอบถามทังหมดได้
้
โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบตั งิ าน รวมทังมี
้ สิทธิ์
ที่จะไม่เข้ าร่วมการวิจยั ได้ ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้ งเหตุผล และหากผู้เข้ าร่วมวิจยั มีข้อร้ องเรี ยนสามารถแจ้ ง
ได้ ที่ประธานจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โดยการวิจยั นี ้ไม่พบว่ามีการร้ องเรี ยนหรื อการถอนตัวจากการวิจยั
7.สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1.วิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ สถิตบิ รรยายค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้ อยละ (Percentage) เพื่อจําแนกลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุงาน ดูการกระจายของข้ อมูลด้ วยการหาค่า เฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิติ
2. วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
43

Coefficient) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริ กซ์สหสัมพันธ์ที่จะนําไปใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
43

43

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อประมาณค่า
43

อิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ของตัวแปรที่สนั นิษฐานว่าเป็ น
สาเหตุตอ่ ตัวแปรที่เป็ นผลหรื อไม่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล (path coefficient) โดยใช้ ค่าสถิตทิ ี่บง่ บอกถึง
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อิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่เป็ นสาเหตุที่ทําให้ อีกตัวหนึง่ เปลี่ยนแปลงไป

(Cohen, Cohen, West, &

Aiken, 2003 อ้ างถึงใน สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2556) เพื่อทํา การวิเคราะห์และศึกษารูปแบบอิทธิพล
43

ทางตรงของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย ที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน และอิทธิพลทางอ้ อมที่มีการส่งผ่าน
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และความยึดมัน่ ผูกพันในงานไปยังผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสาย
สนับสนุนสังกัดมหาวิ ทยาลัย โดยตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ด้ วยโปรแกรม LISREL โดยค่าสถิตทิ ี่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลตาม
สมมติฐาน ดังนี ้
3.1 ค่าไค-สแควร์ (chi-square ) เป็ นค่าสถิตทิ ี่ที่ใช้ ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลตาม
สมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในการทําสอบโมเดลต้ องการให้ คา่ ไค – สแควร์ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
(P>.05) และควรมีคา่ ดัชนีน้อยกว่า 2 เพราะต้ องการยืนยันว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ไม่แตกต่างกัน ถ้ า ค่า ไค-สแควร์ มีคา่ สูงมากและมีนยั สําคัญทางสถิตแิ สดงว่าฟั งก์ชนั่ ความ
กลมกลืน มีคา่ ความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตหิ รื ออีกนัยหนึง่ คือโมเดลตามภาวะ
สันนิษฐานไม่กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ ผู้วิจยั ต้ องทําการปรับข้ อมูลต่อไป จนเมื่อค่าไค- สแควร์ มี
ค่าตํ่าและ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ จึงแสดงว่าโมเดลตามภาวะสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึง่ หากปรับแล้ วยังพบว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ ให้ พิจารณาดัชนีตวั อื่นๆประกอบ เนื่องจากถ้ ากลุม่
ตัวอย่างค่อนข้ างใหญ่ จะพบว่าค่าไค – สแควร์ จะมีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2 ดัชนีรากกําลั งสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (root mean squared error of
approximation : RMSEA) เป็ นค่าสถิตจิ ากข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ยวกับค่า ไค-สแควร์ วา่ โมเดลลิสเรลตาม
สมมติฐานมีความเที่ยงตรงนันไม่
้ สอดคล้ องกับความจริ ง และเมื่อเพิ่มพารามิเตอร์ อิสระแล้ วค่าสถิตมิ ีคา่
ลดลง เนื่องจากค่าสถิตขิ ึ ้นอยูก่ บั ประชากรและขันของความอิ
้
สระ RMSEA จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0 และ 1โดย
ถ้ าค่าดัชนี RMSEA ตํ่ากว่า .05 แสดงว่าโมเดลตามสม มุตฐิ านมีความกลมกลืน กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ใน
ระดับดี (good fit) ถ้ าอยูร่ ะหว่าง .05 - .08 แสดงว่าพอใช้ ได้ และถ้ าอยูร่ ะหว่าง .08 – .10 แสดงว่าไม่คอ่ ย
ดี (mediocre) และถ้ ามากกว่า .10 แสดงว่าไม่ดี
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3.3 ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (standardized root

mean

squared residual : SRMR) แสดงขนาดของส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรี ยบเทียบระดับความ
กลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี SRMR ควรมีคา่ ตํ่ากว่า .05
3.4 ดัชนีวดั ระดับความกล มกลืน (goodness of fir index : GFI) จะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0 และ 1
ค่าดัชนี GFI ที่เข้ าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่ า
ดัชนี GFI ควรมีคา่ สูงกว่า .90
3.5 ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (adjusted goodness of fit index : AGFI) เมื่อนําค่า
ดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึง่ รวมทังจํ
้ านวนตัวแปรและขนาดของกลุม่
ตัวอย่างจะได้ คา่ ดัชนี AGFI ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับค่าดัชนี GFI โดยจะมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0 และ 1 แสดง
ว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี GFI ควรมีคา่ สูงกว่า 0.90
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแป ร
ต่าง ๆ เพื่อประมาณค่าอิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) มี
รายละเอียดแสดงดังตาราง 10
ตาราง 10 แสดงค่าสถิตแิ ละเกณฑ์วดั ระดับความกลมกลืนของเมทริกซ์ความแปรปรวนความแปรปรวน
ร่วมของโมเดลและเมทริ กซ์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมของข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Thompson
et al., 2008; Anderson & Gerbing, 1984; Yu & Muthen, 2002 อ้ างถึงใน สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์
สกุล, 2556)
ค่ าสถิติ
Chi-square/df
ดัชนีรากของค่าเฉลีย่ กําลังสองของการประมาณค่าความ
คลาดเคลือ่ น (Root Mean Square Error of Approximation:RMSEA)

ดัชนีรากของค่าเฉลีย่ กําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR)

เกณฑ์การพิจารณา
<2
< 0.05 =สอดคล้ องดี
0.05 – 0.08 =พอใช้ ได้
0.08-0.10 = ไม่คอ่ ยดี
> 0.10 =สอดคล้ องไม่ดี
< 0.05
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ตาราง 10 (ต่อ)
ค่ าสถิติ
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน
(Goodness of Fit Index: GFI)
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)
ดัชนีวดั ระดับความพอดีเปรี ยบเทียบ (Comparative Fit Index)
Largest Standardized Residual
ค่าส่วนเหลือที่มากที่สดุ

เกณฑ์การพิจารณา
> 0.09
> 0.09
> 0.09
< 2.00

95

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อตรวจสอบความตรงของ โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของ อิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน 2) เพื่อ
วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย รวมทังอิ
้ ทธิพลทางอ้ อมที่สง่ ผ่านการตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์ และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ไปยัง ผลการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรสายสนับสนุนสังกั ด
มหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ กําหนด
สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ และอักษรย่อแทนความหมายต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
M
หมายถึง
ค่าเฉลี่ยคะแนนตัวแปร
SD หมายถึง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
N
หมายถึง
จํานวนประชากรทังหมด
้
n
หมายถึง
จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
Max หมายถึง
คะแนนสูงสุด
Min หมายถึง
คะแนนตํ่าสุด
SE หมายถึง
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
b
หมายถึง
ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
β
Sk
หมายถึง
ค่าความเบ้ (Skewness)
Ku หมายถึง
ค่าความโด่ง (Kurtosis)
r
หมายถึง
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
χ2
หมายถึง
ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-square)
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df
R2
p
TE
IE
DE
CFI

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

GFI หมายถึง
AGFI หมายถึง
RMSEA หมายถึง
SRMR หมายถึง

ค่าองศาความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of Determination)
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ขนาดอิทธิพลรวม (Total Effects)
ขนาดอิทธิพลทางอ้ อม (Indirect Effects)
ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct Effects)
ดัชนีวดั ความสอดคล้ องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์(Comparative Fit
Index)
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index)
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (Adjusted
Goodness of Fit Index)
ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ
(Root Mean Square Error of Approximation)
ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square Residual)

เพื่อให้ การนําเสนอผลการวิจยั สะดวกขึ ้น ผู้วิจยั จึงกําหนดสัญลักษณ์ และอักษรภาษาอังกฤษ
ของตัวแปรในในการวิจยั เพื่อการวิเคราะห์และการนําเสนอข้ อมูล ดังนี ้
MGS
หมายถึง
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
(Mastery Goal Structure)
PGS
หมายถึง
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
(Performance Goal Structure)
MGO
หมายถึง
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิเ์ พื่อความเชี่ยวชาญ
(Mastery Goal Orientation)
PGO
หมายถึง
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิเ์ พื่อแสดงผลงาน
(Performance Goal Orientation)
Work_Eng
หมายถึง
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (Work Engagement)
Job_Perform หมายถึง
ผลการปฏิบตั งิ าน (Job Performance)
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การนําเสนอ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยจะนําเสนอแบ่ งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นการนําเสนอผลการวิเคราะห์การ
แจกแจงความถี่ จํานวน ร้ อยละ ของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปร เป็ นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของตัวแปรจากค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนตํ่าสุด (Min)
ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ตวั แปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
อิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย
โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ตอนที่ 4 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั วิเคราะห์ภมู ิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ จํานวนและร้ อยละ
ประกอบด้ วย เพศ อายุ อายุการทํางาน และระดับการศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 25.1 เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น ร้ อยละ 74.9 มีอายุระหว่าง 26 –
30 ปี มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 23.1 รองลงมาอายุระหว่าง 40 - 45 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 20.6 ส่วนอายุการ
ทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุงานน้ อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 48.2 รองลงมาคือ 6 – 10
ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18 และมี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นรายละ 49.2 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้ อยละ 31.7 รายละเอียดดังตาราง 11
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ตาราง 11 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=350)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน

ร้ อยละ

88
262
350

25.0
74.9
100.0

37
81
68
59
72
33

10.6
23.1
19.4
16.9
20.6
9.4

169
63
25
37
56

48.2
18.0
7.2
10.6
16.0

111
172
62
5

31.7
49.2
17.7
1.4

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ

น้ อยกว่า 25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
40 – 45 ปี
45 ปี ขึ ้นไป
อายุการทํางาน
น้ อยกว่า 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
20 ปี ขึ ้นไป
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ สถิตพ
ิ นื ้ ฐานของตัวแปร
ผลการวิเคราะห์สถิตเิ บื ้องต้ นของตัวแปร ที่ศกึ ษาในโมเดลการวิจยั จํานวน 6 ตัวแปร ได้ แก่ ตัว
แปรการรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
ตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ ตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดง
ผลงาน ตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน และผลการปฏิบตั งิ าน ด้ วยการวิเคราะห์ ค่าสถิติ ต่างๆ ได้ แก่
ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนตํ่าสุด (Min) ผลการวิเคราะห์มี
รายละเอียดดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ สถิตพ
ิ นื ้ ฐานของตัวแปรในโมเดลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ มีคา่ เฉลี่ย (M)
เท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .54 คะแนนสูงสุด (Max) เท่ากับ 5.00 คะแนนตํ่าสุด
(Min) เท่ากับ 1.50 วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่าความเบ้ และ
ความโด่ง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 วิเคราะห์ค่ าความเบ้ (Skewness) มีคา่ เป็ นลบ (-.37) แสดงว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ พิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่ามีคา่ เป็ นบวก (1.06) แสดงว่า มีการแจกแจงเป็ นโค้ ง สูงกว่า
ปกติ (leptokurtic)
ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน มีคา่ เฉลี่ย (M)
เท่ากับ 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .52 คะแนนสูงสุด (Max) เท่ากับ 5.33 คะแนนตํ่าสุด
(Min) เท่ากับ 1.42 วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่าความเบ้ และ
ความโด่ง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness) มีคา่ เป็ นลบ (-.35) แสดงว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงานตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ พิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่ามีคา่ เป็ นบวก (1.32) แสดงว่า การแจกแจง เป็ นโค้ ง สูงกว่า
ปกติ (leptokurtic)
ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ มีคา่ เฉลี่ย (M)
เท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .51 คะแนนสูงสุด (Max) เท่ากับ 5.00 คะแนนตํ่าสุด
(Min) เท่ากับ 2.42 วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่า ไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ งั ้ 2 ค่า แสดงว่าการกระจายของคะแนนตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ
มีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ ไม่พบว่ามีความโด่งหรื อความเบ้ ผิดปกติ
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ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน มีคา่ เฉลี่ย (M)
เท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .58 คะแนนสูงสุด (Max) เท่ากับ 7.33 คะแนนตํ่าสุด
(Min) เท่ากับ 1.92 วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่าความเบ้ และ
ความโด่ง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness) มีคา่ เป็ นบวก (.52) แสดงว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
กลุม่ พิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่ามีคา่ เป็ นบวก (3.36) แสดงว่า การแจกแจง เป็ นโค้ ง สูงกว่า
ปกติ (leptokurtic)
ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีคา่ เฉลี่ย (M) เท่ากับ 3.76 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .55 คะแนนสูงสุด (Max) เท่ากับ 6.18 คะแนนตํ่าสุด (Min) เท่ากับ 1.94
วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่าความเบ้ และความโด่ง มีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness) มีคา่ เป็ นบวก (.38) แสดงว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีคะแนนตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุม่ พิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis)
พบว่ามีคา่ เป็ นบวก (1.06) แสดงว่าการแจกแจงเป็ นโค้ งสูงกว่าปกติ (leptokurtic)
ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปรผลการปฏิบตั งิ านมีคา่ เฉลี่ย (M) เท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ .47 คะแนนสูงสุด (Max) เท่ากับ 5.00 คะแนนตํ่าสุด (Min) เท่ากับ 2.73 พบว่า
ความเบ้ มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01วิเคราะห์คา่ ความเบ้ (Skewness) มีคา่ เป็ นบวก (.38) แสดงว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน สู งกว่าค่าเฉลี่ยของกลุม่ ส่วนค่าความโด่ง
(Kurtosis) พบว่าไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ มีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ รายละเอียดดังตาราง 12
ตาราง 12 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปร
1. การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ

Max
5.00

Min
1.50

M
3.58

SD
.54

Sk
-.37**

Ku
1.06**

2. การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
3. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ

5.33

1.42

3.94

.52

-.35**

1.32**

5.00

2.42

3.94

.51

-.09

0.14

4. การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน

7.33

1.92

3.87

.58

.52**

3.36**

5. ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน

6.18

1.94

3.76

.55

.38**

1.06**

6. ผลการปฏิบตั ิงาน

5.00

2.73

3.78

.47

.38**

0.06

หมายเหตุ **p<.01, SE for Skewness = .130, และ SE for Kurtosis = .26
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ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ เมทริกซ์ สหสัมพันธ์ ตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ อิทธิพล
การรั บรู้ โครงสร้ างเป้าหมายที่มีต่อผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด
มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมั่นผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่ งผ่ าน
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ เป็ นการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ในการวิจยั
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รวมทังพิ
้ จารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบความตรงของโมเดลสมมุตฐิ านการวิจยั
ผลการวิเคราะห์เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ตวั แปรในโ มเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการ
ปฏิบตั งิ านในบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย พบว่า ตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความ
เชี่ยวชาญ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีความสัมพันธ์กบั
ตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ กุ คู่ โดยตัวแปรทังหมดมี
้
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
กับผลการปฏิบตั งิ าน แสดงดังตาราง 13
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์รายคูร่ ะหว่างตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
กับผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญ ที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .346 แสดงว่า
หากบุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ มากขึ ้น ระดับผล
การปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ รายคูร่ ะหว่างตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน
กับผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญ ที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .321 แสดงว่าหาก
บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ การรับรู้โคร งสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงานมากขึ ้น ระดับผลการ
ปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์รายคูร่ ะหว่างตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความเชี่ยวชาญ
กับผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ ความเชี่ยวชาญ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญ ที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .602 แสดงว่า
หากบุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความเชี่ยวชาญ มากขึ ้น ระดับผล
การปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
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ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ รายคูร่ ะหว่างตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ แสดงผลงาน
กับผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญ ที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .586 แสดงว่าหาก
บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ แสดงผลงาน มากขึ ้น ระดับผลการ
ปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์รายคูร่ ะหว่างตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน กับผลการปฏิบตั งิ าน
พบว่า ตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากั บ .676 แสดงว่าหากบุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ ความยึดมัน่
ผูกพันในงาน มากขึ ้น ระดับผลการปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน กับตัว
แปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ ความเชี่ยวชาญ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ กับ
พบว่าตัวแปรทังสอง
้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ
.598
ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ กับ
ตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน
พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .474 .507
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน ตัวแปร
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน กับ
ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .376 .422 .690 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ตัวแปร การรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน ตัวแปร การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ กับตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน พบว่า
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .472 .418 .628
.619 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 12
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ตาราง 13 เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ตวั แปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขอ งอิทธิพลการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (n=350)
ตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน
M
SD

1
1
.598**
.474**
.376**
.472**
.346**
3.582
.546

2

3

4

5

6

1
.507**
.422**
.418**
.321**
3.625
0.521

1
.690**
.628**
.602**
3.944
.515

1
.619**
.586**
3.866
.577

1
.676**
3.762
.547

1
3.785
.474

** p <0.01

พิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้ แก่ 1)การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ 2) การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน 3) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญ 4) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน 5) ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน พบว่ามีขนาด
ความสัมพันธ์ .321 ถึง .690 ซึง่ ค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าว มีขนาดความสัมพันธ์ไม่เกิน .80 (Hair et al.,
2010) แสดงว่า การวิเคราะห์ชดุ นี ้ไม่เกิดภาวะร่วมเส้ นตรงพหุ (multicollinearity) ผู้วิจยั จึงนําเมทริ กซ์
สหสัมพันธ์ชดุ นี ้ไปวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบตั งิ านในกลุม่ บุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล นําเสนอรายละเอียดในตอนที่ 4
ตอนที่ 4 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของอิทธิพลการ
รั บรู้ โครงสร้ างเป้าหมายที่มีต่อผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย
โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมั่นผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่ งผ่ าน
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิง
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สัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า ค่า Chi-square มีคา่ เท่ากับ 3.89 ที่องศา
อิสระเท่ากับ 2 ระดับนัยสําคัญเท่ากับ .142 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (Adjusted
Goodness of Fit Index: AGFI) เท่ากับ .96 ค่า ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) เท่ากับ .004 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลัง
สองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)
เท่ากับ .052
ส่วนผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect)
ระหว่างตัวแปรแฝงตามกรอบแนวคิดการวิจยั พบว่าตัว แปรที่เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของุคลากรสายสนับสนุน ได้ แก่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ การรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ การตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน โดยตัวแปรดังกล่าว ร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนในตัวแปรตาม คิดเป็ นร้ อยละ 56 (R2 = .56)
เมื่อพิจารณา อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ต่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่สง่ อิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ผ่านตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน และตัวแปรความยึด
มัน่ ผูกพันในงาน
เมื่อพิจารณา อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง

(direct effect) ของตัวแปรการรับรู้

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ เชี่ยวชาญ ที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการปฏิบตั งิ าน ไม่มี นยั สําคัญทางสถิติ แต่
ส่งผลทางอ้ อม(indirect effect) ผ่านตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ และตัวแปร
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (IE = .34)
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เมื่อพิจารณา อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานไม่มีอิทธิพลทางตรง (direct effect) ต่อตัวแปรตาม แต่สง่ ผลทางอ้ อม (indirect
effect) ผ่านตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (IE=.25)
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง (direct
effect) มีนยั สําคัญทางสถิติ (DE=.27) เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) พบว่ามีนยั สําคัญ
ทางสถิติ โดยส่งผ่านตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (IE=.14)
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดง
ผลงานที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง

(direct

effect) มีนยั สําคัญทางสถิติ (DE=.23) เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) พบว่ามีนยั สําคัญ
ทางสถิติ โดยส่งผ่านตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (IE=.12)
เมื่อพิจารณา อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระ พบว่าตัวแปรที่สง่ อิทธิพล
ทางตรง(direct effect) สูงสุดได้ แก่ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (.27) และ ความยึด
มัน่ ผูกพันในงาน (.27) รองลงมาคือ ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (.23)
เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม (Total effect) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวม (total effect) ต่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน มากที่สดุ ได้ แก่ ตัวแปรการตั้งเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ

(TE=.41)

รองลงมาคือ ตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (TE=.35) ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (TE=.35) ตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (TE=.27) และตัวแปรการรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน (TE=.26)
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ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ วา่ โมเดลที่ผ้ ู

วิจยั ขึ ้นมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง

ประจักษ์ (Chi-square =3.89, df=2, p=.142; AGFI =.960; RMSEA =.052 ; RMR =.0004; R2 = .56)
โดยตัวแปรทัง้ 5 ตัวแปร คือ 1) การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ 2) การรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน 3) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ 4) การตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน และ 5) ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตาม
คือ ผลการปฏิบตั งิ านในกลุม่ บุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็ นร้ อยละ 56 (R2 = .56)
ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์อิทธิพลรวม (total effect) อิทธิพลทางตรง (direct effect) และ
อิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) แสดงดังตาราง 14 ทังนี
้ ้ผู้วิจยั นําเสนอรูปโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของผลการปฏิบตั งิ านในกลุม่ บุคลากรสายสนับสนุน ดังภาพประกอบ 7
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์อิทธิพลรวม (total effect) อิทธิพลทางตรง (direct effect) และ
อิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect)
ตัวแปรสาเหตุ

การรับรู้
การรับรู้
โครงสร้ าง
โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อ เป้าหมายเพื่อ
ความ
แสดงผลงาน
เชี่ยวชาญ

ตัวแปรผล
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
เพื่อความเชี่ยวชาญ

การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
เพื่อแสดงผลงาน

ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน

การ
ความยึด
ตังเป
้ ้ าหมาย
มัน่
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อ ผูกพันใน
แสดงผลงาน
งาน

TE

.82**
(.08)

--

--

--

--

IE

--

--

--

--

--

DE

--

--

--

--

TE

.82**
(.08)
--

.71**
(.10)

--

--

--

IE

--

--

--

--

--

DE

--

--

--

--

TE

.42**
(.04)
.41**
(.05)
.01
<-->
.35**
(.04)
.34**
(.04)
.01
<-->

.71**
(.10)
.32**
(.04)
.31**
(.04)
.01
<-->
.26**
(.04)
.25**
(.04)
.01
<-->

.50**
(.04)
--

.43**
(.04)
--

--

.50**
(.04)
.41**
(.04)
.14**
(.03)
.27**
(.05)

.43**
(.04)
.35**
(.03)
.12**
(.03)
.23**
(.04)

--

IE
DE
ผลการปฏิบตั ิงาน

การ
ตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์
เพื่อความ
เชี่ยวชาญ

TE
IE
DE

--

.27**
(.06)
-.27**
(.06)

Chi-square =3.89, df=2, p=.142; AGFI =.960; RMSEA =.052 ; RMR =.0004; R2 = .56
หมายเหตุ **p<.01 <--> พารามิเตอร์ กําหนด; TE = Total Effect, IE = Indirect Effect, DE = Direct Effect, ค่าใน
วงเล็บคือค่า SE (Standard Error)
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***p<.001

ภาพประกอบ 7 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่
ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริมาณ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล
อิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย
โดยมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ใช้ เทคนิค
การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) ด้ วยโปรแกรม LISREL โดยผู้วิ จยั ได้ นําเสนอผลการวิจยั ในบทนี ้แบ่ง
ออกเป็ น 3 หัวข้ อ ได้ แก่ 1) สรุปผลการวิจยั 2) การอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมุตฐิ าน และ 3)
ข้ อเสนอแนะ รายละเอียดดังนี ้

สรุ ปผลการวิจัย
1) ผลวิเคราะห์ เมทริกซ์ สหสัมพันธ์ ตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ อิทธิพลการรั บรู้ โครงสร้ างเป้าหมายที่มีต่อผลการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมั่นผูกพันใน
งานเป็ นตัวแปรส่ งผ่ าน
ผลการวิเคราะห์เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ตวั แปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุข
องผลการ
ปฏิบตั งิ านในบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย พบว่า ตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความ
เชี่ยวชาญ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีความสัมพันธ์กบั
ตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ กุ คู่ โดยตัวแปรทังหมดมี
้
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
กับผลการปฏิบตั งิ าน
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์รายคูร่ ะหว่างตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
กับผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ มีความสั มพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ านอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .346 แสดงว่าหาก
บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ มากขึ ้น ระดับผลการ
ปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ รายคูร่ ะหว่างตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน
กับผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
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กับผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญ ที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .321 แสดงว่าหาก
บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ การรับรู้โคร งสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงานมากขึ ้น ระดับผลการ
ปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์รายคูร่ ะหว่างตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความเชี่ยวชาญ
กับผลการปฏิบั ติงาน พบว่า ตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ ความเชี่ยวชาญ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญ ที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .602 แสดงว่า
หากบุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ ความเชี่ยวชาญ มากขึ ้น ระดับผล
การปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ รายคูร่ ะหว่างตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ แสดงผลงาน
กับผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงาน มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคั ญที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .586 แสดงว่าหาก
บุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ การตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์ เพื่อ แสดงผลงาน มากขึ ้น ระดับผลการ
ปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์รายคูร่ ะหว่างตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน กับผลการปฏิบตั งิ าน
พบว่า ตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีความสั มพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .676 แสดงว่าหากบุคลากรสายสนับสนุนมีระดับของ ความยึดมัน่
ผูกพันในงาน มากขึ ้น ระดับผลการปฏิบตั งิ านมีแนวโน้ มมากขึ ้น
ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน กับตัว
แปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ ความเชี่ยวชาญ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ กับ
พบว่าตัวแปรทังสอง
้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคั ญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ
.598
ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ กับ
ตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน
พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .474 .507
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน ตัวแปร
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ตัวแปรการรับ รู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน กับ
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ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ พบว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .376 .422 .690 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความยึดมัน่ ผูกพันในงา น ตัวแปรการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ

ตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ

แสดงผลงาน ตัวแปร กา ร

ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ กับตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน พบว่า
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .472, .418, .628,
.619 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้ แก่ 1) การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ 2) การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน 3) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญ 4) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน 5) ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน พบว่ามีขนาด
ความสัมพันธ์ .321 ถึง .690 ซึง่ ค่าความสัมพันธ์ดงั กล่าว มีขนาดความสัมพันธ์ไม่เกิน .80 (Hair; et al.
2010) แสดงว่า การวิเคราะห์ชดุ นี ้ไม่เกิดภาวะร่วมเส้ นตรงพหุ
2) ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของ อิทธิพลการรั บรู้
โครงสร้ างเป้าหมายที่มีต่อผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมี
เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมั่นผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่ งผ่ าน
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ อิทธิพลการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผู กพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า โมเดลที่พฒ
ั นาขึ ้นมามีความสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยูใ่ นระดับที่ดีโดยพิจารณาจากค่าสถิตทิ ี่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่าง
โมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ได้ แก่ ค่า Chi-square มีคา่ เท่ากับ 3.89 ที่องศาอิสระเท่ากับ 2 ระดับ
นัยสําคัญเท่ากับ .142 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) เท่ากับ .96 ค่า ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Root Mean
Square Residual: SRMR) เท่ากับ .004 และค่า ดัชนีรากของค่าเฉลี่ ยกําลังสองของการประมาณค่าความ
คลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) เท่ากับ .052
ส่วนผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect)
ระหว่างตัวแปรแฝงตามกรอบแนวคิดการวิจยั พบว่าตัวแปรที่เป็ นปั จจัยเชิงส

าเหตุที่สง่ ผลต่อผลการ
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ปฏิบตั งิ านของบุ คลากรสายสนับสนุน ได้ แก่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ การรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ แสดงผลงาน การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ การตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน โดยตัวแปรดังกล่าว ร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนในตัวแปรตาม คิดเป็ นร้ อยละ 56 (R2 = .56)
เมื่อพิจารณา อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ต่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่สง่ อิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ผ่านตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมา ยเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน และตัวแปรความยึด
มัน่ ผูกพันในงาน
เมื่อพิจารณา อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง

(direct effect) ของตัวแปรการรับรู้

โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ย วชาญไม่มีอิทธิพลทางตรง (direct effect) ต่อตัวแปรตาม แต่สง่ ผล
ทางอ้ อม(indirect effect) ผ่านตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ และตัวแปรความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงาน (.34)
เมื่อพิจารณา อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานไม่มีอิทธิพลทางตรง (direct effect) ต่อตัวแปรตาม แต่สง่ ผลทางอ้ อม (indirect
effect) ผ่านตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงผลงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (.25)
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความ
เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง (direct
effect) มีนยั สํา คัญทางสถิติ (.27) เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) พบว่ามีนยั สําคัญทาง
สถิติ โดยส่งผ่านตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (.14)
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เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดง
ผลงานที่มีตอ่ ตัวแปรตามผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า อิทธิพลทางตรง

(direct

effect) มีนยั สําคัญทางสถิติ (.23) เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) พบว่ามีนยั สําคัญทาง
สถิติ โดยส่งผ่านตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (.12)
เมื่อพิจารณา อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระ พบว่าตัวแปรที่สง่ อิทธิพล
ทางตรง(direct effect) สูงสุดได้ แก่ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (.27) และ ความยึด
มัน่ ผูกพันในงาน (.27) รองลงมาคือ ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (.23)
เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม (Total effect) พบว่า ตัว แปรที่มีอิทธิพลรวม (total effect) ต่อตัวแปร
ผลการปฏิบตั งิ านได้ แก่ ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (.41) รองลงมาคือ ตัวแปร
การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (.35) ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน
(.35) ตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (.27) และตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
(.26)
ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ วา่ โมเดลที่ผ้ วู ิจยั ขึ ้นมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยตัวแปรทัง้ 5 ตัวแปร คือ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ กา รรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
เพื่อแสดงผลงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตาม คือ ผลการ
ปฏิบตั งิ านในกลุม่ บุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็ นร้ อยละ 56 แสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ และตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรที่สง่ อิทธิพลทางตรง (direct
effect) ต่อผลการปฏิบตั งิ านสูงที่สดุ รองลงมาคือ ตัวแปรตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน ซึง่ หาก
บุคลากรมีระดับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน และการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน ที่สงู ก็มีแนวโน้ มที่จะทําให้ ผลการปฏิบตั งิ านสูงขึ ้นไปด้ วย
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาครัง้ นี ้อิงตามแนวคิดความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) ภายใต้ กรอบ
แนวคิด JD-R Model (Bakker & Demerouti, 2008) ซึง่ ได้ รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจยั ตลอดจน
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แนวคิดทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมเชิงบวกขององค์การ (positive organizational behavior)
โดยงานวิจยั ในครัง้ นี ้ มุง่ เน้ น การศึกษาตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน ที่ได้ รับอิทธิพลการรับรู้ โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal structure) และการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน (performance goal structure) โดยมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery
goal orientation) การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (performance goal orientation) และ
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ในกลุม่ บุคลากรสายสนับสนุนสังกัด
มหาวิทยาลัย โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์ อิทธิพลหรื อการวิเคราะห์เส้ น ทาง (Path
Analysis) ผู้วิจยั อภิปรายผลการวิเคราะห์ที่ได้ ตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้ 9 สมมุตฐิ านการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผล
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่
ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่านสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ข้ อค้ นพบจากการศึกษานี ้ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ อิทธิพลการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลั ย โดยมีเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาค่าดัชนีตา่ งๆ ที่ชี ้วัดและสอดคล้ องกลมกลืน (fit) ระหว่างโมเดลที่พฒ
ั นาขึ ้นกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ แสดงให้ เห็นว่า โมเดลที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้ นสอดคล้ องกับทฤษฎี และงานวิจยั ก่อนหน้ าที่พฒ
ั นา
กรอบแนวคิดตามโมเดลความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) ได้ พฒ
ั นามาเป็ นแบบจําลอง
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน JD-R Model (Bakker & Demerouti, 2008) ซึง่ ได้ เสนอแนวคิดที่วา่ รูปแบบ
ความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นกลไกที่คนั่ กลางระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้ อมในการ
ปฏิบตั งิ าน (job resources) ที่เป็ นปั จจัยที่สนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน และปั จจัยที่เป็ นความ กดดันในการ
ปฏิบตั งิ าน (job demands) รวมทังลั
้ กษณะส่วนบุคคล (personal resources) ที่สง่ ผลต่อการยึดมัน่
ผูกพันในงาน ทังนี
้ ก้ ารที่บคุ คลมีความยึดมัน่ ผูกพันในงานส่งผลต่อ ผลการปฏิบตั งิ าน (Bakker &
Demerouti, 2008)
โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกศึกษาเฉพาะ
ตัวแปร ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มาจาก
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั งิ าน (job resources) และ ลักษณะส่วนบุคคล (personal resources) โดยได้
นํานิยามของ Bakker และ Demerouti (2008) มาปรับให้ สอดคล้ องกับบริ บทขององค์การ โดยผู้วิจยั ได้ ให้
นิยามของทรัพยากรจากแหล่งงาน (job resources) หมายถึง ลักษณะงานด้ านกายภาพในองค์การที่ชว่ ย
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กระตุ้นการเติบโต การเรี ยนรู้และพัฒนาการของบุคคล ให้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านได้
ได้ แก่ ตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ และ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน โดยผู้วิจยั ได้ นํามาเชื่อมโยงกับ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย (goal structure) ของ Ames (1992)
และ Ames และ Archer (1988) ในส่วนของนิยามด้ าน ทรัพยากรบุคคล (personal resource) หมายถึง
เป็ นการประเมินตนเองทางบวกที่เชื่อมกับความสามารถของบุคคลที่จะควบคุม
เพื่อใช้ ในการ ทํานาย
แรงจูงใจ ผลการปฏิบตั งิ าน และความพึงพอใจ ในงานรวมถึง ผลที่พงึ ปรารถนา (Bakker & Demerouti,
2008) ผู้วิจยั ได้ เชื่อมโยงนิยามกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (achievement goal orientation) ซึง่ เป็ น
การตังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคล โดยทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มีความเชื่อว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมไป
ในทิศทางใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การระบุความสําเร็ จ หรื อเหตุผลที่บคุ คลจะแสดงพฤติกรรมนัน้ (Ames, 1992;
Urdan, 1997; Elliot, 1999) ซึง่ ตัวแปรทัง้ 2 นี ้ ถือเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั งิ าน และ
ความยึดมัน่ ผูกพัน ในงาน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ ที่ศกึ ษาเกี่ยว กับโครงสร้ างเป้าหมาย การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน เช่น งานวิจยั ของ Murayama และ Elliot (2009) ได้
ศึกษาอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมาย (classroom structure) และการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมตันและมัธยมปลาย พบว่า
โครงสร้ างเป้าหมายส่งอิทธิพลทังทางตรง
้
(direct effect) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ไปยัง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
นอกจากนี ก้ ารศึกษาครัง้ นี ้ยังได้ นํากรอบแนวคิดบางส่วนของ Skaalvik และ Skaalvik (2013)
ที่ศกึ ษาโมเดลเชิงสาเหตุของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึง
พอใจในงานโดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ในกลุม่ ของครูชนประถมศึ
ั้
กษาจนถึงมัธยม
ตอนต้ นของประเทศนอร์ เวย์ จํานวน 2,569 คน พบว่า โครงสร้ า งเป้าหมายส่งผลทางบว กต่อความยึดมัน่
ผูกพัน ในงานและความพึงพอใจในงาน โดยการรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมาย เพื่อ ความเชี่ยวชาญ จะส่งผล
โดยตรงต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงาน ในขณะที่โครงสร้ างเป้าหมายแบบมุง่
แสดงผลงานส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจใ นงาน โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ น
ตัวแปรส่งผ่าน
จากเหตุผลและข้ อค้ นพบสําคัญของ Skaalvik และ Skaalvik (2013) และแบบจําลองความยึด
มัน่ ผูกพันในงาน JD-R Model (Bakker & Demerouti, 2008) ทําให้ สรุปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ าน
ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปร การรับรู้ โครงสร้ างเป้าหมาย การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงาน โดยผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของโมเดล พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
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อิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย
โดยมีเป้าหมาย เชิงสัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น สอดคล้ อง
กับทฤษฏี และกรอบแนวคิดในรูปแบบเดียวกัน
กล่าวโดยสรุป ในกลุม่ บุคลากรสายสนับสนุน ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านมากที่สดุ
ได้ แก่ ได้ แก่ ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (.41) รองลงมาคือ ตัวแปรการรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ (.35) ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน (.35)
ตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (.27) และตัวแปรการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแ สดงผลงาน (.26)
ตามลําดับ
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ผลการวิจยั ส่วนนี ้สนับสนุนสมมุตฐิ านข้ อที่ 1
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ส่ง ผลทางตรงต่อผล การ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย สมมติฐานที่ 4 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
ความเชี่ยวชาญ ส่งผลทางอ้ อมต่อผลการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมี
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญเป็ นตัวแปรส่งผ่าน สมมติฐานที่ 6 การรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ส่ง ผลทางอ้ อมต่อผ ลการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด
มหาวิทยาลัยโดยมีความยึดมัน่ ผูกพันในงานตัวแปรส่งผ่าน และสมมติฐานที่ 8 การรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ส่ง ผลทางอ้ อมต่อผล การปฏิบตั ิ งานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัด
มหาวิทยาลัยโดยมีการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญและความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัว
แปรส่งผ่าน
ข้ อค้ นพบจากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความ
เชี่ยวชาญ กับตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน พบว่ามีควา มสัมพันธ์ในทิศทางบวก และมีนยั สําคัญทางสถิติ นัน่
คือ ถ้ าบุคลากรมี การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ เพิ่มขึ ้น แนวโน้ มผลการปฏิบตั งิ านก็จะ
สูงขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎี การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (achievement goal theory) ของ
Ames (1992) ที่ให้ ความสําคัญบริ บทที่ก่อให้ เกิดการตังเป
้ ้ าหมา ยเชิงสัมฤทธิ์ด้วย คือ ตัวแปรโครงสร้ าง
เป้าหมาย (goal structure) ซึง่ ได้ เสนอว่าความสําเร็ จที่เกิดจากการตังเป
้ ้ าหมาย ของบุคคล อาจได้ รับ
อิทธิพลมากจากโครงสร้ างเป้าหมายด้ วย (Ames, 1992; Ames & Ames, 1984) กล่าวคือ การรับรู้ของ
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บุคลากรว่าองค์การได้ ให้ ความสําคัญกับความสามารถในลักษณะใดนัน้ ก็จะส่งผลให้ บคุ ลากร
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีเกี่ยวข้ องกับเป้าหมายขององค์การด้ วย และสอดคล้ องกับ ผลการศึกษาวิจยั ของ
Murayama และ Elliot (2009) ที่ ได้ ศกึ ษาอิทธิพล ของโครงสร้ างเป้าหมาย (classroom structure) และ
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายส่งอิทธิพลทัง้
ทางตรง (direct effect) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ โดยนําตั วแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ
ความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) ตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน
(performance goal orientation) และตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) เข้ ามา
วิเคราะห์ร่วมด้ วย พบว่าอิทธิพลทางตรงของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ กับตัวแปรผล
การปฏิบตั งิ าน ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ผลการวิจยั ส่วนนี ้ไม่สนับสนุนสมมุตฐิ านข้ อที่ 2
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ของตัวแปรการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ผ่านตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ (mastery goal
orientation) และตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) ไปยังผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า
อิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) มีนยั สํา คัญทางสถิติ สอดคล้ อง แนวคิดของ Kaplan และคณะ (2002
อ้ างถึงใน สุรวิทย์ อัสสพันธ์ , 2556) ที่ได้ เสนอ ว่าการรับรู้โ ครงสร้ างเป้าหมายจะส่งผล ต่อเป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน โดยผู้เรี ยนจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ไปตามโครงสร้ างเป้าหมายของชั ้ นเรี ยนที่ตนเอง
รับรู้ กล่าวคือหากผู้เรี ยนรับรู้วา่ ชั ้นเรี ยนที่ตนเรี ยนอยูใ่ ห้ ความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง (mastery goal
structure) ผู้เรี ยนก็จะมีแนวโน้ มว่าจะมีเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ ในทางตรงกันข้ ามหากผู้เรี ยนรับรู้วา่
ชันเรี
้ ยนของตนมุง่ เน้ นด้ านการแข่งขัน ให้ ความสําคัญกับการแสดงผล งานเชิงเปรี ยบเทียบ (performance
goal structure) ผู้เรี ยนก็จะมีแนวโน้ มว่าจะมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานเช่นกัน
จากแนวคิดดังกล่าว Cho และ Shim (2013) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ใน
การสอนของครูที่สอนในโรงเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาในสหรัฐอเมริ กา จํานวน
211 คน พบว่าการรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์เชิงบวกและสามารถพยากรณ์การตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ ในขณะที่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายแบบแสดงผลงานสามารถพยากรณ์การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงานในการส อน ซึง่ สอดคล้ องกับ การศึ กษาของ สุรวิทย์ อัสสพันธ์
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(2556) ได้ ทําการศึกษาเพื่อทดสอบอิทธิพลของโครงสร้ างเป้าหมายและความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดของ
ตนเองที่มีผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรี ยนและอิทธิพลของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนรู้เชิงพฤติกรรมของผู้เรี ยน รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ข้ามบริ บทของการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่าโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน ส่วนโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญทําให้ ผ้ เู รี ยนมี
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ
นอกจากนี ้ Gonida, Voulala และ Kiosseoglou (2009) ได้ ศกึ ษาอิทธิพลการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายของโรงเรี ยน และผู้ปกครอง ที่สง่ ผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ความผูกพันด้ านอารมณ์และ
พฤติกรรม ในกลุม่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น จํานวน 271 คน ในประเทศกรี ซ พบว่า 1) การรับรู้
โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญของโรงเรี ยน และผู้ปกครอง ส่งผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
เพื่อความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยน ในขณะที่การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อการแสดงผลงานของผู้ปกครอง
ส่งผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับโครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
มีความสัมพันธ์กบั เป้าหมายเพื่อแสดงผลงานแบบเข้ าหาของผู้เรี ยนเช่นกัน 2) การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อความเชี่ยวชาญของโรงเรี ยน และผู้ปกครอง สามารถพยากรณ์ผลสัมฤท ธิ์ทางการเรี ยนโดยผ่านการ
ตังเป
้ ้ าหมาย เชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ 3) ผู้เรี ยนที่มีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ จะ
ส่งผลให้ เกิดความผูกพันทางอารมณ์และพฤติกรรมในการเรี ยน จากผลวิจยั ดังกล่าวหากเปรี ยบเทียบใน
บริ บทขององค์การ อาจกล่าวได้ วา่ โครงสร้ างเป้าหม ายขององค์การ ส่งผลให้ บคุ ลากรเกิดการตังเป
้ ้ าหมาย
ตามการรับรู้ ทังการตั
้
งเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ และการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสั มฤทธิ์เพื่อแสดง
ผลงาน ซึง่ ทัง้ 2 ปั จจัยต่างส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านและความรู้สกึ ยึดมัน่ ผูกพัน ทางอารมณ์
(engagement emotion) รวมทังการแสดงออกถึ
้
งพฤติกรรมความผูกพันที่มีตอ่ งานนันๆ
้ ทังนี
้ ้มีงานวิจยั ที่
พบว่า การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายนอกจากจะส่งผลต่อการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน อีกด้ วย เช่นในงานของ Wolters (2004) ได้ ศกึ ษาการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย และการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่สง่ ผลต่ อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาคณิต ศาสตร์ พบว่าการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญและการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์กบั
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Skaalvi และ Skaalvik (2013) ที่ศกึ ษาโมเดลเชิงสาเหตุ
ของการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงานโดยมี การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ในกลุม่ ของครูชนประถมศึ
ั้
กษาจนถึงมัธยมตอนต้ นของประเทศ
นอร์ เวย์ จํานวน 2,569 คน พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายส่งผลทางบวกต่อความยึดมัน่ ผูกพันในงานและ
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ความพึงพอใจในงาน ทังนี
้ ้โครงสร้ างเป้าหมายแบบมุง่ ความเชี่ยวชาญ จะส่งผลโดยตรงต่อคว ามยึดมัน่
ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงาน ในขณะที่โครงสร้ างเป้าหมายแบบมุง่ แสดงผลงานส่งผลต่อความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานและความพึงพอใจในงาน โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เป็ นตัวแปรส่งผ่าน นอกจากนี ้ยังมี
งานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นว่าความยึดมัน่ ผูกพันในงานมีความสัมพันธ์ในทางบว กกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของหัวหน้ างาน และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน
เช่นในงานวิจยั ของ
(Halbesleben & Wheeler, 2008) ได้ ศกึ ษารูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงาน กั บผลการปฏิบตั งิ านในกลุม่
พนักงานที่ปฏิบตั งิ านด้ านอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริ กา จํานวน 587 คน พบว่า ความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงาน มีอิทธิพลในการทํานายผลการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าที่ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (Bakker
& Bal, 2010) ที่ศกึ ษาโมเดลความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ร่วมกับแรงจูงใจจากแหล่งงาน (job resourse)ใน
กลุม่ ครู ของ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ จํานวน 54 คน พบ ว่า ปั จจัยของแรงจูงใจที่มาจากแหล่งงาน มี
ความสัมพันธ์ กบั ความยึดมัน่ ผูกพันในงานซึง่ ส่งให้ เกิดผลในเชิงบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี ้ยัง มี
งานวิจยั ที่ศกึ ษาความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ในฐานะที่เป็ นตัวแปรส่งผ่านไปยังผลลัพธ์เชิงบวกและผลการ
ปฏิบตั งิ านด้ วย (Rich, Lepine & Crawford, 2010)
แนวคิดความยึดมัน่ ผูกพันในงานได้ พฒ
ั นามาเป็ นแบบจําลองความยึดมัน่ ผูกพันในงาน JD-R
Model (Bakker & Demerouti, 2008) ซึง่ ได้ เสนอแนวคิดที่วา่ รูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นกลไกที่
คัน่ กลางระหว่างปั จจัยเชิงสาเหตุที่มาจากสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั งิ าน (job resources) ที่เป็ นปั จจัยที่
สนับสนุนในการปฏิบตั งิ าน และปั จจัย ความต้ องการใน งาน (job demands) รวมทังปั
้ จจัยส่วนบุคคล
(personal resources) ที่สง่ ผลต่อการยึดมัน่ ผูกพันในงาน ทังนี
้ ก้ ารที่บคุ คลมีความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านขององค์การในเชิงบวก (Bakker &
Demerouti, 2008)
Bakker และ Demerouti (2008) อธิบายว่า ทรัพยากรจากแหล่งงาน (job resources) คือ
ลักษณะงานด้ านกายภาพในองค์การที่ชว่ ยกระตุ้นการเติบโต การเรี ยนรู้และพัฒนาการของบุคคล ให้
สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านได้ ทรัพยากรจากแหล่งงาน (job resources) จะแสดงออกมาใน
รูปแบบของแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดยรูปแบบของแรงจูงใจภายในนัน้ จะช่วยส่งเสริ มการ
เติบโต การเรี ยนรู้และพัฒนาการของบุคคล ด้ วยการเติมเต็มความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ (basic
human needs) ได้ แก่ความต้ องการมีอิสระ ความต้ องการความสัมพันธ์ ความต้ องการมีความสามารถ
(Deci & Ryan, 1985; Ryan & Frederick, 1997) ในส่วนของรูปแบบแรงจูงใจภายนอกของทรัพยากรจาก
แหล่งงานเปรี ยบได้ กบั เครื่ องมือ ที่ใช้ สําหรับ การบรรลุเป้าหมาย ในการปฏิบตั งิ าน จากสภาพแวดล้ อมการ
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ปฏิบตั งิ าน ที่เอื ้อให้ บุ คลากรทุม่ เทความพยายามและความสามารถในปฏิบตั งิ านเพื่อให้ งานนันประสบ
้
ความสําเร็ จ (Meijman & Mulder, 1998) ในส่วนปั จจัยด้ านทรัพยากรบุคคล (personal resource) คือ
เป็ นการประเมินตนเองทางบวกที่เชื่อมกับความยืดหยุน่ (resiliency) และความสามารถของบุคคลที่จะ
ควบคุม รวมทังการประเมิ
้
นตนเอง ในเชิง บวก เพื่อใช้ ในการทํานายแรงจูงใจ ผลการปฏิบตั งิ าน และความ
พึงพอใจในงานรวมถึงผลที่พงึ ปรารถนา (Bakker & Demerouti, 2008) ทังนี
้ ้ในโมเดลดังกล่าวยังได้
นําเสนอปั จจัยด้ านความต้ องการงาน (job demand) คือ ลักษณะงานด้ านกายภาพ ด้ านจิตใจ ด้ านสังคม
หรื อด้ านองค์การที่ต้องการทักษะ ความพยายามทางสรี ระ และความพยายามทางจิตใจของบุคลากรโดย
ความต้ องการงานดังกล่าวอาจส่งผลให้ เกิดท้ าทายในงาน หรื อความกดดันจากงานซึง่ ก่อให้ เกิด
ความเครี ยดในกรณีที่บคุ ลากรต้ องใช้ ความพยายามสูงเพื่อให้ ได้ ผลการปฏิบตั งิ านตามที่คาดหวังไว้
ข้ อค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ องกับ แนวคิดโมเดลความยึดมัน่ ผูกพันในงานของ Bakker และ
Demerouti (2008) ซึง่ ได้ เสนอแนวคิดที่วา่ รูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงาน มีผลมาจากการสนับสนุ น
ขององค์การ เช่น การรับรู้การสนั บสนุนจากหัวหน้ างาน การสนับสนุนทางสังคม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้โครงสร้ า ง
เป้าหมายในบริ บทขององค์การ อาจ เปรี ยบได้ กบั การที่บคุ ลากรรับรู้วา่ องค์การมีการตังเป
้ ้ าหมายเพื่อให้
บุคลากรปฏิบตั งิ านและได้ ผลลัพธ์ในลักษณะใด ซึง่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายนี ้ส่งผลต่อ
การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (achievement goal orientation) ซึง่ เป็ น การตังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคล โดยทฤษฎี
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มีความเชื่อว่ าบุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การระบุ
ความสําเร็ จ หรื อเหตุผลที่บคุ คลจะแสดงพฤติกรรมนัน้ (Ames, 1992; Urdan, 1997; Elliot, 1999) ซึง่
เปรี ยบเทียบได้ กบั ทรัพยากรส่วนบุคคล (personal resource) ซึง่ เป็ นการประเมินตนเองในเชิงบวกอัน
ส่งผลเกิดแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ซึง่ ตัวแปรทัง้ 2 นี ้ ถือเป็ นปั จจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ และความยึดมัน่ ผูกพัน กล่าวคือหากบุคคลมีการรับรู้เป้าหมายขององค์การ และมีการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ก็จะก่อให้ เกิดความยึดมัน่ ผูกพัน อันส่งผลต่อผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบตั งิ าน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Dweck (1989) ที่แสดงทัศนะว่าผู้เรี ยนที่มีตงเป
ั ้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตังเป
้ ้ าหมายเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญ หรื อเพื่อการเรี ยนรู้จะทําให้ ผ้ เู รี ยนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเชี่ยวชาญหรื อความรอบรู้ในสิ่งนันๆ
้ รวมทังเกิ
้ ดความท้ าทายที่จะทํา
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และนําไปสูค่ วามพยายามที่จะทําให้ ตนเองเป็ นผู้ที่ มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ในสิ่ง
นันๆ
้ ซึง่ รูปแบบของการตังการเป
้
้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในบริ บทของการเรี ยนนี ้จะเป็ นสิ่งที่นําผู้เรี ยนไปสูร่ ะดับ
ของความ สําเร็ จทางการเรี ยนที่สงู ขึ ้น ทังนี
้ ง้ านวิจยั ของ Taing และคณะ (2013) ที่ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่าง การตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญ และผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนซึง่ เป็ นการศึกษาแบบระยะยาว (longitudinal field study) พบว่า การตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญส่งผลให้ เกิดการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของผู้เรี ยน นอกจา
กนี ้การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อความเชี่ยวชาญ ยัง มี ความสัมพัน ธ์ กบั การตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับสูงอีกด้ วย
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ผลการวิจยั ส่วนนี ้สนับสนุนสมมุตฐิ านข้ อที่ 4 ,6,8
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
ส่ง ผลทางตรงต่อผล การ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย สมมติฐานที่ 5 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงาน ส่งผลทางอ้ อมต่อผลการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน สมมติฐานที่ 7 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย
เพื่อแสดงผลงาน ส่งผลทางอ้ อมต่อผลการปฏิบตั ิ งานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมี
ความยึดมัน่ ผูกพันในงานตัวแปรส่งผ่าน และสมมติฐานที่ 9 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน
ส่งผลทางอ้ อมต่อผล การปฏิบตั ิ งานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยโดยมีการตังเป
้ ้ าหมาย
เชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน และความยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ข้ อค้ นพบจากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร การรับรู้โคร งสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดง
ผลงาน กับตัวแปรผลการปฏิบตั งิ าน พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก และมีนยั สําคัญทางสถิติ นัน่ คือ
ถ้ าบุคลากรมี การรับรู้โคร งสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงานเพิ่มขึ ้น แนวโน้ มผลการปฏิบตั งิ านก็จะสูงขึ ้น
ตามไปด้ วย ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎี การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (achievement goal theory) ของ Ames
(1992) ที่ให้ ความสําคัญบริ บทที่ก่อให้ เกิดการตังเป
้ ้ าหมา ยเชิงสัมฤทธิ์ด้วย คือ ตัวแปรโครงสร้ างเป้าหมาย
(goal structure) ซึง่ ได้ เสนอว่าความสําเร็ จที่เกิดจากการตังเป
้ ้ าหมาย ของบุคคล อาจได้ รับอิทธิพลมาก
จากโครงสร้ างเป้าหมายด้ วย (Ames, 1992; Ames & Ames, 1984) กล่าวคือ การรับรู้ของบุคลากรว่า
องค์การได้ ให้ ความสําคัญกับความสามารถในลักษณะใดนัน้ ก็จะส่งผลให้ บคุ ลากรตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ที่มีเกี่ยวข้ องกับเป้าหมายขององค์การด้ วย และสอดคล้ องกับ ผลการศึกษาวิจยั ของ Murayama
และ Elliot (2009) ที่ ได้ ศกึ ษาอิทธิพล ของ โครงสร้ างเป้าหมาย (classroom structure) และการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน พบว่า โครงสร้ างเป้าหมายส่งอิทธิพลทังทางตรง
้
(direct effect) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ โดยนําตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ
ความเชี่ยวชาญ (mastery goal orientation) ตัวแปร การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน
(performance goal orientation) และตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) เข้ ามา
วิเคราะห์ร่วมด้ วย พบว่าอิทธิพลทางตรงของ การรับรู้โคร งสร้ างเป้าหมายเพื่อแสดงผลงาน กับตัวแปรผล
การปฏิบตั งิ าน ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ผลการวิจยั ส่วนนี ้ไม่สนับสนุนสมมุตฐิ านข้ อที่ 3
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ของตัวแปรการรับรู้โคร งสร้ างเป้าหมายเพื่อ
แสดงผลงาน ผ่านตัวแปรการตังเป
้ ้ าหม ายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ แสดงผลงาน (performance goal orientation)
และตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันในงาน (work engagement) ไปยังผลการปฏิบตั งิ าน พบว่าอิ ทธิพลทางอ้ อม
(indirect effect) มีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้ อง แนวคิดของ Kaplan และคณะ (2002 อ้ างถึงใน สุรวิทย์
อัสสพันธ์, 2556) ที่ได้ เสนอว่าการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายจะส่งผลต่อเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน โดย
ผู้เรี ยนจะมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ไปตามโครงสร้ างเป้าหมายของชันเรี
้ ยนที่ตนเองรับรู้ ซึง่ งานวิจยั ก่อนหน้ าที่
เกี่ยวกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ พบว่า การตังเป
้ ้ าหมายมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน อีก
ทังผู
้ ้ เรี ยนที่ได้ นํากระบวนการตังเป
้ ้ าหมายไปใช้ ในก ารเรี ยนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้น ทังในวิ
้ ชา
วิทยาศาสตร์ (Matuga, 2009) คณิตศาสตร์ (สุธีรา นิมิตรนิวฒ
ั น์ , 2537) และด้ านภาษา ซี่งเป็ น การศึกษา
เกี่ยวกับตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ในการจดจําคําศัพท์โดยศึกษาในกลุม่ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในประเทศอิหร่าน ผลการวิจยั พบว่าผู้เรี ยนที่มีการเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ส่งผลให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ในการจดจําคําศัพท์เพิ่มสูงขึ ้น (Hesabi et al., 2011) ซึง่ การศึกษาเรื่ องการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ มิได้ จํากัดอยูใ่ นแค่กลุม่ ของผู้เรี ยน ชันประถมศึ
้
กษา หรื อมัธยมศึกษาเท่านัน้ แต่ยงั มีการศึกษาใน
กลุม่ ผู้เรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย และ การศึกษาของผู้ใหญ่อีกด้ วย เช่นในการศึกษา Button และคณะ
(1996) ได้ ศกึ ษาเกี่ย วกับการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีผลต่อผลการเรี ยน และการเห็นคุณค่าในตนเอง
กับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริ กาในรัฐเพนซิลวานเนีย จํานวน 374
คน พบว่า การตังเป
้ ้ าหมายเพื่อความเชี่ยวชาญ มีความสัมพันธ์ทางบวก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
จากงานวิจยั ข้ างต้ น หากนํามาเปรี ยบเทียบในบริ บทขององค์การ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ของผู้เรี ยน และผลสัมฤทธิ์ของการ เรี ยนของผู้เรี ยน ก็เปรี ยบได้ กบั การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบตั งิ าน และผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร ซึง่ ต้ องการกระบวนการเรี ยนรู้ การปฏิบั ติ ที่นํามาสูก่ าร
วัดผลอย่างมีกฎเกณฑ์ที่ชดั เจน เพื่อประเมินผลของการกระทําหรื อการปฏิบตั งิ านโดยรวม ซึง่ หากบุคลากร
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มีลกั ษณะของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านก็จะนําไปสู่ ผลการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ ้น ทังในแง่
้
ของผลลัพธ์ และกระบวนการ
นอกจากการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านแล้ ว ปั จจัยสําคัญ
อีกประการหนึง่ ก็คือ โครงสร้ างเป้าหมาย (goal structure) ซึง่ มีฐานจากแนวคิดที่วา่ ความสําเร็ จที่เกิดจาก
การตังเป
้ ้ าหมายนัน้ อาจได้ รับอิทธิพลมาจากโครงสร้ างเป้าหมายด้ วย (Ames, 1992; Ames & Ames,
1984) ทังนี
้ ้ในบริ บทขององค์การ การรับรู้ของบุคลากรว่าองค์การได้ ให้ ความสําคัญกั บผลลัพธ์ในงาน ก็จะ
ส่งผลให้ บคุ ลากรเกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีเกี่ยวข้ องกับเป้าหมายขององค์การด้ วย
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ถือเป็ นตัวแทนที่แสดงถึง ความมุง่ หมาย หรื อเหตุผลของบุคคล เมื่อ
มีความผูกพันในงาน (Ames, 1992; Dweck & Leggett, 1988) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของบุคคล มีความเกี่ยวข้ องและส่งผลต่อระดับผลลัพธ์ของงานนันๆ
้ เช่นใน
งานวิจยั ของ Silver, Dwyer และ Alford (2006) ได้ ศกึ ษาโมเดลเชิงสาเหตุของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านในกลุม่ ของพนักงานขาย พบว่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของพนักงานข าย
ทังแบบแสดงความเชี
้
่ยวชาญและ แบบแสดงผลงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบตั งิ าน ทังใน
้
ส่วนของพฤติกรรมการปฏิบตั งิ า นและผลลัพธ์ในงาน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Porath และ Bateman
(2006) ที่ได้ ศกึ ษาอิทธพลของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และการกํากับตนเอง ที่สง่ ผลต่อผลการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นการศึกษาแบบระยะยาว (longitudinal field study) พบว่า การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัม ฤทธิ์
เพื่อความเชี่ยวชาญและเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ เพื่อแสดงงาน สามารถพยากรณ์ และส่งผลในเชิงบวกต่อผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานขาย ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาอิทธิพลของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อ
ความเชี่ยวชาญ และเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงาน พบว่าเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงั ้
2 ประเภท
ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ทังที
้ ่เป็ นการตังเป
้ ้ าหมายแบบเดี่ยวและแบบร่วมกัน (Chen & Latham, 2014)
ทังนี
้ ก้ ารศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุการรับรู้ความสามารถของตนเอง ค่านิยมในงาน และการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ที่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยน
มัธยมศึกษ าชันปี
้ ที่ 3 จํานวน 1,475 คน พบว่า การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อความเชี่ยวชาญและ การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์เพื่อแสดงผลงานเป็ นตัวแปรที่พยากรณ์การเรี ยนรู้เชิงลึก และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน
(Liem, Lau & Nie, 2008)
ข้ อค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ องกับ แนวคิดโมเดลความ ยึดมัน่ ผูกพันในงานของ Bakker และ
Demerouti (2008) ซึง่ ได้ เสนอแนวคิดที่วา่ รูปแบบความยึดมัน่ ผูกพันในงานมีผลมาจากการสนับสนุ นของ
องค์การ เช่น การรับรู้การสนั บสนุนจากหัวหน้ างาน การสนับสนุนทางสังคม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้โครงสร้ า
ง
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เป้าหมายในบริ บทขององค์การ อาจ เปรี ยบได้ กบั การที่บคุ ลากรรับรู้วา่ องค์การมีการตังเป
้ ้ าหมายเพื่อให้
บุคลากรปฏิบตั งิ านและได้ ผลลัพธ์ในลักษณะใด ซึง่ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายนี ้ส่งผลต่อ
การ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ (achievement goal orientation) ซึง่ เป็ น การตังเป
้ ้ าหมายส่วนบุคคล โดยทฤษฎี
การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ มีความเชื่อว่า บุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การระบุ
ความสําเร็ จ หรื อเหตุผลที่บคุ คลจะแสดงพฤติกรรมนัน้ (Ames. 1992; Urdan. 1997; Elliot, 1999) ซึง่
เปรี ยบเทียบได้ กบั ทรัพยากรส่วนบุคคล (personal resource) ซึง่ เป็ นการประเมินตนเองในเชิงบวกอัน
ส่งผลเกิดแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ซึง่ ตัวแปรทัง้ 2 นี ้ ถือเป็ นปั จจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ และความยึดมัน่ ผูกพัน กล่าวคือหากบุคคลมีการรับรู้เป้าหมายขององค์การ และมีการ
ตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ก็จะก่อให้ เกิดความยึดมัน่ ผูกพัน อันส่งผลต่อผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบตั งิ าน
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ผลการวิจยั ส่วนนี ้สนับสนุนสมมุตฐิ านข้ อที่ 5 ,7,9
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยในอนาคต
1.การวิจยั ครัง้ ต่อไป กลุม่ ประชากรในการศึกษ าครัง้ ต่อไป ควรมีการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลกับกลุม่ บุคลากรอื่นๆ เช่น กลุม่ บุคลากรสายวิชาการ หรื อสายวิชาชีพเฉพาะเพื่อประโยชน์ในเชิง
เปรี ยบเทียบ และเพื่อให้ ได้ ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้ วนในการนําไปวางแผนการบริ หารงานด้ านทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ เกิดผลการปฏิบตั งิ านที่สงู ขึ ้นต่อไป
2. การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสาย
สนับสนุน ในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causal relationships model) ดังนันในการ
้
วิจยั เพื่อต่อยอดครัง้ ต่อไปอาจจะใช้ วิธีวิจยั ทังในเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน (mixed method) โดย
อาจจัดให้ มีการทําสนทนากลุม่ หรื อโปรแกรมเสริ มสร้ างการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านร่วม
ด้ วย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้ วนมากยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสําหรั บการนําไปใช้
1.การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ของบุคลากร ซึง่ องค์การ
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ต้ องตังเป
้ ้ าหมายตัวชี ้วัดเพื่อกําหนดความสําเร็ จขององค์การ รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
องค์การอื่ นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับองค์การที่มีวิสยั ทัศน์ในการบริหารงานแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์
(result based management) ก่อให้ เกิดแรงกระตุ้นภายในองค์การ ให้ มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงาน ที่สอดคล้ องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเ กณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2553 โดยตอบสนองต่อ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) ที่มงุ่ เน้ นการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ ซึง่ กระบวนการเหล่านี ้จะดําเนินการควบคูไ่ ปการดําเนินงานตามพันธกิจหลักขององค์การ เ พื่อ
ยกระดับมาตรฐานองค์การตลอดจนตัวชี ้วัดความสําเร็ จตามเป้าหมาย อีกทังเพิ
้ ่มสมรรถนะในการแข่งขัน
กับองค์การภายนอก ทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2553)
การดําเนินการปฏิรูปการบริ หารงานนี ้ ส่วนใหญ่จะเน้ นเรื่ องการปรับปรุงผลการปฏิบั
ติงาน การ
ตังเป
้ ้ าหมายตัวชี ้วัดการปฏิบตั งิ านในระดับที่สงู ขึ ้น แต่อาจจะยังไม่ได้ กล่าวถึงการเสริ มสร้ างแรงจูงใจ หรื อ
การสร้ างเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ านมากนัก ดังนันองค์
้ การ หรื อหน่วยงานที่มีหน้ าที่ดแู ลการ
บริ หารจัดการในเชิงนโยบาย จึงควรพิจารณาถึงการจั ดโปรแกรม หรื อกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้ างให้ บคุ ลากร
สายสนับสนุนเกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ าน อันจะเอื ้อให้ เกิดพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
และผลการปฏิบตั งิ านที่ดีด้วย โดยการส่งเสริ มให้ เกิดการวิจยั เกี่ยวกับจัดรูปแบบการอบรม หรื อสอดแทรก
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ บุ คลากรเกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิง
สัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ าน การสนับสนุนให้ ความรู้กบั ผู้บริหารหรื อหัวหน้ างานเกี่ยวกับแรงจูงใจ อันจะ
ก่อให้ เกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ทงในแบบเพื
ั้
่อความเชี่ยวชาญ และแบบแสดงผลงาน
ตลอดจน
ส่งเสริ มให้ สร้ างค่านิยมของผู้บงั คับบัญชา ในการสร้ างแรงจูงใจ และปลูกฝั งการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์
ให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาอีกด้ วย
2. จากผลการวิเคราะห์ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่
มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความ
ยึดมัน่ ผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า ตัวแปรการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ทัง้ 2 ลักษณะ มีอิทธิพล
ทังทางตรง
้
(direct effect) และอิทธิพลทางอ้ อม (indirect effect) ต่อผลการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ หน่วยงานที่
มีหน้ าดูแลเรื่ องการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลจึงควรพิจารณาและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรสายสนับสนุน
เกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะช่วยเอื ้อให้ เกิดการพัฒนาหรื อปรับปรุงผลการ
ปฏิ บตั งิ านของบุคลากรให้ มีระดับที่สงู ขึ ้น โดยการส่งเสริ มให้ เกิดการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการ
39
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ปฏิบตั งิ าน อาจทําได้ ทงระดั
ั ้ บบุคคล และระดับหน่วยงาน เช่นการจัดฝึ กอบรมให้ บคุ ลากรสายสนับสนุน
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั งิ าน
3. ผลการวิจยั พบว่าการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์สว่ นบุคคลนัน้ เกิดจากการรับรู้โครงสร้ าง
เป้าหมายขององค์การด้ วย ดังนันหากองค์
้
การสามารถจัดบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย
ขององค์การได้ เช่นการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้ แก่บคุ ลากรได้ รับทราบ
จนทําให้
บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญในเป้าหมายระดับองค์การแล้ ว ก็จะทําให้ บคุ ลากร เกิดการวางแผนใน
การปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ ได้ ตามเป้าประสงค์ที่องค์การตังไว้
้ โดยอาจจัดกิจกรรมเสริ มต่างๆ ทังในระดั
้
บ
หน่วยงาน ในสังกัด หรื อในระดับองค์การ ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้จะเกี่ยวข้ องกั บโครงสร้ างเป้าหมายขององค์การ
ทังนี
้ ้จากการศึกษาพบว่า หากผู้เรี ยนรับรู้ถึงเป้าหมายที่องค์การตังไว้
้ บุคลากรก็จะรับเอาเป้าหมายนันไป
้
เป็ นเป้าหมายส่วนบุคคล เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านด้ วย ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการ
ปฏิบตั งิ าน ทังในแง่
้
ของการตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ และผลการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ ผู้บริ หารหรื อหน่วยงาน
ที่มีความควรคํานึงถึงการรับรู้ของบุคลากรในการรับรู้โครงสร้ าง เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ขององค์การด้ วย
4. จากผลการวิจยั พบว่า ความยึดมัน่ ผูกพันในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ าน และ
ทําหน้ าที่เป็ น ตัวแปรส่งผ่านทางตรงจากตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ไปยังผลการปฏิบตั งิ าน และเป็ นตัวแปร
ส่งผ่านทางอ้ อมจากการรับรู้การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ไปยังผลการปฏิบตั งิ าน อีกด้ วย ดังนัน้ องค์การ
หรื อหน่วยงานที่บริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงควรสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรสาย สนับสนุนเกิด
ความยึดมัน่ ผูกพันในงานที่ตนเองปฏิบตั ิ โดยอาจจะจัดอบรมหรื อกิจกรรม เพื่อให้ บคุ ลากรเกิดผลลัพธ์การ
ปฏิบตั งิ านในระดับที่สงู ขึ ้น
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DA NI=6 NO=350 MA=CM
LA
mgs pgs mgo pgo we job
KM
1
.598 1
.474 .507 1
.376 .422 .690 1
.472 .418 .628 .619 1
.346 .321 .602 .586 .676 1
ME
3.582 3.625 3.944 3.866 3.762 3.785
SD
.546 .521 .515 .577 .547 .474
SE
3 4 5 6 1 2 /
MO NX=2 NY=4 BE=FU GA=FI PS=SY TE=FU
FR BE(4,1) BE(4,2) BE(4,3) GA(1,1) GA(2,2) GA(3,1) GA(3,2) GA(4,1)
GA(4,2)
FR be 3 2 be 3 1
FI ga 4 1 ga 4 2 ga 3 2 ga 3 1
va .01 ga 4 1 ga 4 2 ga 3 2 ga 3 1
FR te 2 1 td 1 1 th 1 3 th 2 4 th 2 2
FI td 2 2
va .16 td 2 2
PD
OU se mi tv ef ss rs fs sc
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DA NI=6 NO=350 MA=CM
Number
Number
Number
Number
Number
Number

of
of
of
of
of
of

Input Variables 6
Y - Variables
4
X - Variables
2
ETA - Variables 4
KSI - Variables 2
Observations
350

DA NI=6 NO=350 MA=CM
Covariance Matrix
mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

0.27
0.21
0.18
0.15
0.13
0.14

0.33
0.20
0.16
0.12
0.13

0.30
0.18
0.14
0.12

0.22
0.09
0.08

0.30
0.17

mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

3.94

3.87

3.76

3.79

3.58

pgo
-------0
0
2
4

we
-------0
0
0
5

job
-------0
0
0
0

pgs
-------

mgo
pgo
we
job
mgs
pgs
0.27
Means

pgs
3.63

DA NI=6 NO=350 MA=CM
Parameter Specifications
BETA

mgo
pgo
we
job

mgo
-------0
0
1
3
GAMMA

mgo
pgo

mgs
-------6
0

pgs
-------0
7

-------
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we
job

0
0

0
0

mgs
-------8
9

pgs
--------

mgo
-------11

pgo
-------12

we
-------13

job
-------14

pgo
-------21

we
-------22

job
-------23

PHI

mgs
pgs

10

PSI

ALPHA
mgo
-------20

DA NI=6 NO=350 MA=CM
Number of Iterations = 13
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
BETA

mgo

mgo
-------- -

pgo
-------- -

we
-------- -

job
-------- -

pgo

- -

- -

- -

- -

we

0.50
(0.04)
11.97

0.43
(0.04)
12.29

- -

- -

job

0.27
(0.05)
5.35

0.23
(0.04)
5.17

0.27
(0.06)
4.38

- -

mgs
-------0.82
(0.08)
9.83

pgs
-------- -

GAMMA

mgo
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pgo

- -

0.71
(0.10)
7.46

we

0.01

0.01

job

0.01

0.01

Covariance Matrix of Y and X
mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

0.26
0.10
0.18
0.14
0.13
0.14

0.33
0.19
0.16
0.12
0.08

0.30
0.18
0.12
0.11

0.22
0.10
0.09

0.16
0.17

we
-------3.76

job
-------3.79

pgs
mgo
pgo
we
job
mgs
pgs
0.12
Mean Vector of Eta-Variables
mgo
-------3.94

pgo
-------3.87

mgs
-------0.16
(0.02)
6.71

pgs
--------

0.17
(0.02)
9.43

0.12
(0.02)
5.70

PHI

mgs

pgs

PSI
Note: This matrix is diagonal.
mgo
-------0.16
(0.01)
10.41

pgo
-------0.27
(0.02)
12.26

we
-------0.13
(0.01)
9.02

job
-------0.10
(0.01)
11.41

Squared Multiple Correlations for Structural Equations

-------
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mgo
-------0.41

pgo
-------0.18

we
-------0.58

job
-------0.56

Squared Multiple Correlations for Reduced Form
mgo
-------0.41

pgo
-------0.18

we
-------0.28

job
-------0.26

we
-------0.05
(0.24)
0.23

job
-------0.72
(0.19)
3.88

Reduced Form

mgo

mgs
-------0.82
(0.08)
9.83

pgs
-------- -

pgo

- -

0.71
(0.10)
7.46

we

0.42
(0.05)
9.13

0.32
(0.04)
7.15

job

0.35
(0.04)
8.73

0.26
(0.04)
7.18

mgo
-------1.01
(0.30)
3.35

pgo
-------1.29
(0.35)
3.72

ALPHA

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 2
Minimum Fit Function Chi-Square = 4.00 (P = 0.14)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 3.89 (P = 0.14)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.89
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 11.71)
Minimum Fit Function Value = 0.011
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0054
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.034)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.052
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90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.13)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.37
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.16
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.13 ; 0.17)
ECVI for Saturated Model = 0.12
ECVI for Independence Model = 4.25
Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom =
1464.22
Independence AIC = 1476.22
Model AIC = 53.89
Saturated AIC = 42.00
Independence CAIC = 1505.37
Model CAIC = 175.34
Saturated CAIC = 144.02
Normed Fit Index (NFI) = 1.00
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.13
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00
Relative Fit Index (RFI) = 0.98
Critical N (CN) = 804.96

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0040
Standardized RMR = 0.015
Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.095
DA NI=6 NO=350 MA=CM
Fitted Covariance Matrix
mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

0.26
0.20
0.18
0.14
0.13
0.14

0.33
0.19
0.16
0.12
0.12

0.30
0.18
0.14
0.11

0.22
0.10
0.08

0.30
0.17

pgo

we

job

mgs

pgs
mgo
pgo
we
job
mgs
pgs
0.28
Fitted Means
mgo
pgs

-------
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--------

--------

--------

--------

--------

3.94

3.87

3.76

3.79

3.58

mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.01

0.00
-0.01
0.00

0.00
0.00

-------

3.63
Fitted Residuals

pgs
-------

mgo
pgo
we
job
mgs
pgs

-

0.01
Fitted Residuals for Means
mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

- -

0.00

0.00

- -

- -

pgs
-------

-

Summary Statistics for Fitted Residuals
Smallest Fitted Residual =
Median Fitted Residual =
Largest Fitted Residual =

-0.01
0.00
0.01

Stemleaf Plot
- 1|0
- 0|5
- 0|10000
0|1111222222334
0|
1|3
Standardized Residuals
mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

0.63
0.62
0.44
0.85
0.61

0.82
0.58
0.96
0.37

-0.26
-1.13
0.16

-0.16
-1.29

1.64

pgs
mgo
pgo
we
job
mgs

-------
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pgs

-1.37

1.63

1.41

0.42

1.64

-

1.17
Summary Statistics for Standardized Residuals
Smallest Standardized Residual =
Median Standardized Residual =
Largest Standardized Residual =

-1.37
0.58
1.64

Stemleaf Plot
- 1|4321
- 0|32
0|2444666689
1|04666
DA NI=6 NO=350 MA=CM
Qplot of Standardized Residuals
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3.5.......................................................................
...
-3.5
3.5
Standardized Residuals
DA NI=6 NO=350 MA=CM
Modification Indices and Expected Change
Modification Indices for BETA

mgo
pgo
we
job

mgo
-------- 0.39
- - -

pgo
-------0.00
- - - -

we
-------0.56
0.02
0.95
- -

job
-------0.37
1.13
3.63
2.19

we
--------0.09
0.05
7.91
- -

job
-------0.08
0.26
10.21
-8.56

Expected Change for BETA

mgo
pgo
we
job

mgo
-------- 0.16
- - -

pgo
-------0.00
- - - -

Standardized Expected Change for BETA

mgo
pgo
we
job

mgo
-------- 0.53
- - -

pgo
--------0.01
- - - -

we
--------0.31
0.15
26.43
- -

Modification Indices for GAMMA

mgo
pgo
we
job

mgs
-------- 2.42
1.37
2.19

pgs
-------2.19
- 0.31
2.19

Expected Change for GAMMA

mgo
pgo
we
job

mgs
-------- 0.74
0.14
-0.18

pgs
-------17.66
- 0.13
-0.16

job
-------0.34
0.95
39.36
-38.09
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Standardized Expected Change for GAMMA

mgo
pgo
we
job

mgs
-------- 0.51
0.10
-0.16

pgs
-------11.75
- 0.08
-0.12

No Non-Zero Modification Indices for PHI
Modification Indices for PSI

mgo
pgo
we
job

mgo
-------- 0.00
1.37
2.19

pgo
--------

we
--------

job
--------

- 0.31
2.19

- 2.19

- -

pgo
--------

we
--------

job
--------

- -0.05
0.06

- 1.08

- -

Expected Change for PSI

mgo
pgo
we
job

mgo
-------- 0.00
-0.03
0.03

Standardized Expected Change for PSI

mgo
pgo
we
job

mgo
-------- -0.01
-0.10
0.14

pgo
--------

we
--------

job
--------

- -0.16
0.22

- 4.15

- -

Modification Indices for THETA-EPS

mgo
pgo
we
job

mgo
-------0.11
- 2.41
2.19

pgo
--------

we
--------

job
--------

0.37
2.45
2.19

2.19
2.19

- -

Expected Change for THETA-EPS

mgo
pgo
we

mgo
-------0.01
- -0.04

pgo
--------

we
--------

-0.07
-0.15

-3.93

job
--------
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job

0.04

0.06

1.08

- -

Modification Indices for THETA-DELTA-EPS
mgo
-------2.23
3.81

mgs
pgs

pgo
-------0.38
- -

we
-------- 2.39

job
-------2.19
- -

Expected Change for THETA-DELTA-EPS
mgo
-------0.03
-0.05

mgs
pgs

pgo
-------0.04
- -

we
-------- 0.02

job
--------0.01
- -

Modification Indices for THETA-DELTA
mgs
-------- 3.14

mgs
pgs

pgs
-------2.42

Expected Change for THETA-DELTA
mgs
-------- 0.10

mgs
pgs

pgs
--------0.05

No Non-Zero Modification Indices for ALPHA
No Non-Zero Modification Indices for KAPPA
Maximum Modification Index is
EPSILON

3.81 for Element ( 2, 1) of THETA DELTA-

DA NI=6 NO=350 MA=CM
Factor Scores Regressions
Y
mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

mgo

1.34

-0.71

0.17

0.13

-0.03

pgo

-0.94

1.36

0.15

0.17

0.18

we

0.01

-0.01

1.03

0.01

-0.12

job

-0.02

-0.01

0.00

1.00

-0.03

pgs
-------

0.06
0.06
0.05
0.07

-
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X
mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

mgs

0.12

-0.01

0.03

0.12

0.24

pgs

0.39

-0.19

-0.01

0.08

0.41

pgo
-------- - 0.46
0.28

we
-------- - - 0.32

job
-------- - - - -

pgs
-------

0.36
0.05
DA NI=6 NO=350 MA=CM
Standardized Solution
BETA

mgo
pgo
we
job

mgo
-------- - 0.47
0.30
GAMMA

mgo
pgo
we
job

mgs
-------0.64
- 0.01
0.01

pgs
-------- 0.42
0.01
0.01

Correlation Matrix of Y and X
mgo

pgo

we

job

mgs

--------

--------

--------

--------

--------

1.00
0.33
0.63
0.59
0.64
0.78

1.00
0.62
0.58
0.51
0.42

1.00
0.68
0.55
0.57

1.00
0.52
0.54

1.00
1.21

pgs
mgo
pgo
we
job
mgs
pgs
1.00
PSI
Note: This matrix is diagonal.
mgo
-------0.59

pgo
-------0.82

we
-------0.42

job
-------0.44

-------
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Regression Matrix Y on X (Standardized)

mgo
pgo
we
job

mgs
-------0.64
- 0.31
0.29

pgs
-------- 0.42
0.20
0.19

DA NI=6 NO=350 MA=CM
Total and Indirect Effects
Total Effects of X on Y

mgo

mgs
-------0.82
(0.08)
9.83

pgs
-------- -

pgo

- -

0.71
(0.10)
7.46

we

0.42
(0.05)
9.13

0.32
(0.04)
7.15

job

0.35
(0.04)
8.73

0.26
(0.04)
7.18

Indirect Effects of X on Y

mgo

mgs
-------- -

pgs
-------- -

pgo

- -

- -

we

0.41
(0.05)
8.91

0.31
(0.04)
6.93

job

0.34
(0.04)
8.48

0.25
(0.04)
6.90

Total Effects of Y on Y
mgo

pgo

we

job
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mgo

-------- -

-------- -

-------- -

-------- -

pgo

- -

- -

- -

- -

we

0.50
(0.04)
11.97

0.43
(0.04)
12.29

- -

- -

job

0.41
(0.04)
10.91

0.35
(0.03)
10.71

0.27
(0.06)
4.38

- -

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is
Indirect Effects of Y on Y

mgo

mgo
-------- -

pgo
-------- -

we
-------- -

job
-------- -

pgo

- -

- -

- -

- -

we

- -

- -

- -

- -

job

0.14
(0.03)
4.45

0.12
(0.03)
4.43

- -

- -

DA NI=6 NO=350 MA=CM
Standardized Total and Indirect Effects
Standardized Total Effects of X on Y

mgo
pgo
we
job

mgs
-------0.64
- 0.31
0.29

pgs
-------- 0.42
0.20
0.19

Standardized Indirect Effects of X on Y

mgo
pgo
we
job

mgs
-------- - 0.30
0.29

pgs
-------- - 0.19
0.18

Standardized Total Effects of Y on Y

0.580

160

mgo
pgo
we
job

mgo
-------- - 0.47
0.44

pgo
-------- - 0.46
0.42

we
-------- - - 0.32

job
-------- - - - -

Standardized Indirect Effects of Y on Y

mgo
pgo
we
job

mgo
-------- - - 0.15

pgo
-------- - - 0.14

we
-------- - - - -

Time used:

job
-------- - - - -

0.047 Seconds
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ ตี รวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย

1.อาจารย์ ดร. อมราพร สุรการ

อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2. อาจารย์ ดร. สรี ยา

อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

โชติธรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. อาจารย์ ดร. ปิ ยพงษ์ คล้ ายคลึง

อาจารย์ประจําสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

163

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจัย
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เอกสารชีแ้ จงอาสาสมัครผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัยโดยการตอบแบบสอบถาม
และการพิทักษ์ สิทธิผ้ ูเข้ าร่ วมการวิจัย
(Information sheet)
เรี ยน ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่ าน
ด้ วยข้ าพเจ้ า นางสาววารุณี ทองดี นิสิตปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ หัวหน้ า
โครงการวิจยั อยูใ่ นระหว่างการทําวิจยั เรื่ อง “อิทธิพลการรับรู้โครงสร้ างเป้าหมายที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และคว ามยึดมัน่ ผูกพันในงาน
เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ” ซึง่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับคือ ทราบรูปแบบของปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย
ท่านได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมการวิจยั นี ้เพราะท่านเป็ น บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัย ในการ
นี ้ ผู้วิจยั มีความจําเป็ นต้ องเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเรื่ องต่าง ๆ ซึง่ ประกอบด้ วยคําถาม
ประมาณ 80 ข้ อ เป็ นแบบวัดความรู้เกี่ยวกับ การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย ผลการปฏิบตั งิ าน เป้าหมายเชิง
สัมฤทธิ์และความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ท่านจะใช้ เวลาในการตอบคําถามประมาณ 10 -12 นาที ผู้วิจยั จะ
ขอรับแบบสอบถามคืนทันทีที่ทา่ นทําเสร็ จ
เนื่องจากแบบสอบถามประกอบด้ วยคําถามหลายส่วน จึงขอความกรุณาให้ ทา่ นพิจารณาตอบ
ตามความ รู้สกึ ของท่านให้ มากที่สดุ โดยข้ อมูลและคําตอบทังหมดจะถู
้
กปกปิ ดเป็ นความลับ และจะ
นํามาใช้ ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาครัง้ นี ้ โดยออกมาเป็ นภาพรวมของการวิจยั เท่านัน้ จึงไม่มีผลกระทบ
ใดๆต่อผู้ตอบหรื อหน่วยงานของผู้ตอบเนื่องจากไม่สามารถนํามาสืบค้ นเจาะจงหาผู้ตอบได้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะ
ไม่ตอบคําถามข้ อใดข้ อหนึง่
หากท่านไม่สบายใจหรื ออึดอัดที่จะตอบคําถาม ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบแบบสอบถามทังหมดก็
้
ได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบตั งิ านของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้ าร่วมการวิจยั ได้ โดยไม่ต้องแจ้ ง
เหตุผล
หากผู้เข้ าร่วมวิจยั มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิจยั หรื อแบบสอบถาม สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่
นางสาววารุณี ทองดี
ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม“อิทธิพลการรั บรู้ โครงสร้ างเป้าหมายที่มีต่อผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรสายสนับสนุน
สังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์และความยึดมั่นผูกพันในงานเป็ นตัวแปรส่ งผ่ าน”
คําชีแ้ จง
แบบสอบถามฉบับนี ้มี 5 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย
ตอนที่ 3 การตังเป
้ ้ าหมายเชิงสัมฤทธิ์ ตอนที่ 4 ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน ตอนที่ 5 ผลการปฏิบตั ิงาน แบบสอบถามฉบับนี ้
เป็ นส่วนหนึง่ ของปริ ญญานิพนธ์ของนิสติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ผู้วิจยั จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบด้ วยความเป็ นจริ งและตามความคิดเห็นของท่าน
อย่างครบถ้ วนในทุกข้ อคําถาม ทังนี
้ ้ผลจากการตอบผู้วิจยั จะเก็บเป็ นความลับ และ ไม่กระทบต่อการทํางานหรื อก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่ทา่ น โดยจะนําไปใช้ ประโยชน์เพื่อการวิจยั และนําเสนอผลการวิจยั เป็ นภาพรวมเท่านัน้ งานวิจยั นี ้ได้ ผา่ น
คณะกรรมการพิจารณางานวิจยั ที่ทําในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ รหัสโครงการ SWUEC 292/58
วารุณี ทองดี ผู้วิจยั
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คําชีแ้ จง ทําเครื่ องหมาย  ลงใน  ให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ ……….. ปี
3. ระดับการศึกษา  1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี  2) ปริ ญญาตรี  3) ปริ ญญาโท  4) ปริ ญญาเอก
4. อายุงาน ……….. ปี
ตอนที่ 2 การรับรู้โครงสร้ างเป้าหมาย
คําชีแ้ จง ทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องทับตัวเลขให้ ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (โปรดตอบให้ ครบทุกข้ อ)
น้ อย
ปาน
มาก
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
1. คณะฯ ให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้สงิ่ ที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ทา่ นปฏิบตั ิ
1
2
3
4
5
2. คณะฯ มีการจัดอบรมเพื่อทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ในงานที่ทา่ นปฏิบตั ิ
1
2
3
4
5
3. สภาพแวดล้ อมของคณะฯ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ในการปฏิบตั ิงานของท่าน
1
2
3
4
5
4. คณะฯ มีการจัดการความรู้ในประเด็นที่ตรงกับความต้ องการของท่าน
1
2
3
4
5
5. คณะฯ ต้ องการให้ ทา่ นมีความเข้ าใจในงานที่ทา่ นปฏิบตั ิเป็ นอย่างดี
6. หากท่านไม่เข้ าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ท่านจะได้ รั บการสนับสนุน
1
2
3
4
5
การทํางานจากคณะฯ เมื่อท่านไม่เข้ าใจลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1
2
3
4
5
7. คณะฯ ให้ ความสําคัญกับทักษะ และความเข้ าใจในเนื ้องานที่ทา่ นปฏิบตั ิ
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ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
8. คณะฯ ให้ ความสําคัญกับการเพิ่มพูนทักษะในงานที่ทา่ นปฏิบตั ิ
9. คณะฯ ส่งเสริ มให้ ทา่ นพัฒนาตนเองตามเนื ้องานที่ทา่ นปฏิบตั ิ
10. คณะฯ จัดให้ มีระบบพี่เลี ้ยงเพื่อช่วยในการปฏิบตั ิงานของท่าน
11. คณะฯ มีความต้ องการให้ ทา่ นพัฒนาตนเองเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ กบั การ
ปฏิบตั ิงานของของท่าน
12. คณะฯ มีระบบการส่งไปอบรม เพื่อให้ ทา่ นมีความสามารถที่เพียงพอต่อ
การปฏิบตั ิงาน
13. คณะฯ มีนโยบายมุง่ เน้ นผลสําเร็ จในงานของบุคลากร
14. คณะฯให้ ความสําคัญกับผลการปฏิบตั ิงานตามที่ตงั ้ เป้าหมายไว้
15. ผลลัพธ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นสิง่ ที่คณะฯ ให้ ความสําคัญ
16. การพิจารณาเลือ่ นขันเงิ
้ นเดือนหรื อตําแหน่งที่สงู ขึ ้นดูจากผลลัพธ์ในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นหลัก
17. คณะฯ มีการยกย่องบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น
18. คณะฯ มีการให้ รางวัลสําหรับบุคลากรหรื อหน่วยงานที่ มีผลงานดีเด่นใน
ด้ านงานวิจยั และงานด้ านการศึกษา
19. ท่านรับรู้ถึงการแข่งขันกันในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ตามที่คณะฯ
ตังไว้
้
20. หน่วยงานทีทา่ นปฏิบตั ิงานมีการแข่งขันเพื่อให้ บรรลุตวั ชี ้วัดที่คณะฯ
ตังเป
้ ้ าหมายไว้
21. คณะฯ มีการรายงานผลงานของหน่วยงานในสังกัดเพื่อ เปรี ยบเทียบกัน
22. คณะฯ แจ้ งให้ ทา่ นทราบว่าท่านมีผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ระดับใด
23. ท่านมักได้ รับการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานจากผู้ที่มีเนื ้องาน
เหมือนกัน
24. คณะฯ มีเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานระหว่างบุคลากร
อย่างชัดเจน

น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ตอนที่ 3 การตัง้ เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์
คําชีแ้ จง ทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องทับตัวเลขให้ ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (โปรดตอบให้ ครบทุกข้ อ)
น้ อย
ปาน
มาก
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
25. ท่านตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนรู้สงิ่ ต่างๆเพื่อเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน 1
2
3
4
5
26. ท่านตังเป
้ ้ าหมายเพื่อพัฒนาผลงานของตนเองให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
1
2
3
4
5
27. ท่านกําหนดเป้าหมายตามศักยภาพของตนเอง
1
2
3
4
5
28. ท่านมุง่ มัน่ ที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ในการปฏิบตั ิงานให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทํา
1
2
3
4
5
ได้
29. ท่านตังเป
้ ้ าหมายที่จะเรี ยนรู้งานที่ทา่ นรับผิดชอบให้ ดีกว่าที่ เคยทําได้
1
2
3
4
5
30. ท่านตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนรู้งานที่ปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
1
2
3
4
5
31. ท่านมีการวางแผนปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในงาน มาก
1
2
3
4
5
ยิ่งขึ ้น
32. ท่านตังเป
้ ้ าหมายในการปรับปรุงผลงานให้ ดีขึ ้นกว่าที่ทา่ นเคยทําได้
1
2
3
4
5
33. ท่านตังใจที
้ ่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจในงานที่ปฏิบตั ิเพื่อทําให้ ท่าน
1
2
3
4
5
ก้ าวหน้ าในงาน
34. การบรรลุเป้าหมายในงานของท่านต้ องอาศัยความรู้จนเกิดความชํานาญ
1
2
3
4
5
ในงานที่ปฏิบตั ิ
35. ท่านตังเป
้ ้ าหมายในการปฏิบตั ิงานโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานที่ทาง
1
2
3
4
5
คณะฯ กําหนดไว้
36. ท่านมุง่ เน้ นที่จะเรี ยนรู้สงิ่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานที่รับผิดชอบให้ ได้ มาก
1
2
3
4
5
ที่สดุ เพื่อมาตรฐานที่สงู ขึ ้น
37. ผลงานของท่านจะดีที่สดุ เมื่อลงมือทําอย่างเต็มที่
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
38. ท่านตังเป
้ ้ าหมายในการปฏิบตั ิงานที่เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ
39. ท่านมีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้ที่มีผลการปฏิบตั ิงานในระดับดีเยี่ยม
1
2
3
4
5
40. ท่านมุง่ มัน่ ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ได้ รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ น
1
2
3
4
5
กลุม่ สูงของหน่วยงาน
41. สิง่ สําคัญในการทํางานของท่านคือ ทําให้ ทกุ คนเห็นว่าท่านมี
1
2
3
4
5
ความสามารถเพียงพอกับงานที่รับผิดชอบ
42. ท่านต้ องการพิสจู น์วา่ ตนเองเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1
2
3
4
5
43. การทําให้ ทกุ คน (เพื่อนร่วมงาน) เห็นว่าท่านมีความสามารถเหมาะสมกับ
1
2
3
4
5
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นสิง่ สําคัญ
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ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
44. ในการปฏิบตั ิงานท่านตังเป
้ ้ าหมายให้ ผ้ รู ่วมงานยอมรับในความสามารถ
และผลงานของท่าน
45. การได้ รับการยอมรับในความสามารถจากหัวหน้ างานเป็ นเป้าหมายหนึง่
ในการปฏิบตั ิงานของท่าน
46.ท่านวางเป้าหมายการทํางานที่จะให้ ผ้ อู ื่นเห็นถึงความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของท่าน
47.การมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานสูงกว่าผู้อื่นเป็ นหนึง่ ในเป้าหมายของ
ท่าน
48.ท่านแสดงให้ คนอื่นๆเห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพสูงที่จะบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ มากกว่าผู้อื่นๆ

น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ตอนที่ 4 ความยึดมั่นผูกพันในงาน
คําชีแ้ จง ทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องทับตัวเลขให้ ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (โปรดตอบให้ ครบทุกข้ อ)
น้ อย
ปาน
มาก
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
49. ฉันรู้สกึ เต็มเปี่ ยมไปด้ วยพลังในการทํางาน
1
2
3
4
5
50. ในงานที่ฉนั ทํา ฉันรู้สกึ มัน่ ใจและทํางานได้ อย่างได้ เป็ นอย่างดี
1
2
3
4
5
51. ในตอนเช้ า ฉันรู้สกึ อยากไปทํางาน
1
2
3
4
5
52. ฉันสามารถทํางานต่อเนื่องได้ เป็ นระยะเวลานานๆ
1
2
3
4
5
53. ในงานที่ทํา ฉันสามารถบริ หารจัดการอารมณ์ได้ เป็ นอย่างดี
1
2
3
4
5
54. ฉันพยายามทํางานให้ สาํ เร็ จ แม้ วา่ บางครัง้ จะพบปั ญหา
1
2
3
4
5
55. งานที่ฉนั ทํามีคณ
ุ ค่าและมีประโยชน์
1
2
3
4
5
56. ฉันมีความกระตือรื อร้ นในการทํางาน
1
2
3
4
5
57. งานของฉัน ทําให้ ฉนั มีกําลังใจและแรงบันดาลใจในการทํางาน
1
2
3
4
5
58. ฉันรู้สกึ ภาคภูมิใจในงานที่ฉนั ทํา
1
2
3
4
5
59. งานของฉันมีความท้ าทาย
1
2
3
4
5
60. เวลาทํางานฉันรู้สกึ ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ ว
1
2
3
4
5
61. ฉันเพลิดเพลินกับการทํางาน จนลืมเรื่ องราวต่างๆรอบตัว
1
2
3
4
5
62. ฉันรู้สกึ มีความสุขในขณะที่ทํางานอย่างจริ งจัง
1
2
3
4
5
63. ฉันรู้สกึ จดจ่ออยูก่ บั งานที่ทํา
โปรดตอบแบบสอบถามหน้ าถัดไป
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ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
64. ฉันมักทํางานจนติดลม
65. เมื่อฉันได้ เริ่ มทํางาน เป็ นเรื่ องยากที่จะแยกตัวเองออกจากงานที่ทํา

น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ตอนที่ 5 ผลการปฏิบัติงาน
คําชีแ้ จง ทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องทับตัวเลขให้ ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (โปรดตอบให้ ครบทุกข้ อ)
น้ อย
ปาน
มาก
ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความต่ อไปนีใ้ นระดับใด
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1
2
3
4
5
66. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานเสร็ จตรงตามเวลาที่หน่วยงาน กําหนด
1
2
3
4
5
67. ท่านสามารถทําผลงานได้ ตามภาระงานที่ตกลงไว้
1
2
3
4
5
68. ท่านสามารถทํางานได้ สาํ เร็ จตามที่หวั หน้ างานกําหนดไว้
1
2
3
4
5
69. ท่านมีผลงานตามเกณฑ์ตวั ชี ้วัดของคณะฯ
1
2
3
4
5
70. ท่านไม่เคยปฏิบตั ิงานล่าช้ ากว่าเวลาที่ได้ กําหนด
1
2
3
4
5
71. ท่านใช้ ความรู้ความเข้ าใจเพื่อให้ งานที่ได้ รับมอบหมายสําเร็ จลุลว่ ง
1
2
3
4
5
72. ท่านมีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้ รับมอบหมายเป็ นอย่างดี
1
2
3
4
5
73. ท่านใช้ ทกั ษะในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่จนทําให้ งานสําเร็ จตาม
เป้าหมาย
1
2
3
4
5
74. ท่านสามารถอธิบายและแนะนําให้ แก่ผ้ รู ับบริ การได้ เป็ นอย่างดี
1
2
3
4
5
75. ท่านสามารถใช้ ความรู้ความเข้ าใจเพื่อแก้ ไขปั ญหาให้ งานสําเร็ จลุลว่ ง
76. ท่านปฏิบตั ิงานได้ เป็ นที่พงึ พอใจของผู้รับบริ การ
1
2
3
4
5
77.ท่านสามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ทาง
1
2
3
4
5
คณะฯ ลงทุน
2
3
4
5
78.ท่านไม่เคยได้ รับตําหนิหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน 1
1
2
3
4
5
79. ท่านได้ รับคําชมเชยจากหัวหน้ างานและผู้ร่วมงาน
1
2
3
4
5
80. ท่านปฏิบตั ิงานได้ ค้ มุ ค่ากับทรัพยากรที่เสียไป

“ขอขอบพระคุณท่ าน ที่ให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามครั ง้ นี ”้
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ภาคผนวก ง
เอกสารการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน
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172

173

174

ประวัตยิ ่ อผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล

วารุณี ทองดี

วัน เดือน ปี เกิด

27 สิงหาคม 2530

สถานที่เกิด

กรุงเทพมหานคร

สถานที่อยูป่ ั จจุบนั

511/151 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้ อย
กรุงเทพมหานคร 10700

ที่ทํางานปั จจุบนั

คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตําแหน่งปั จจุบนั

เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2547

มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรี ยนสตรี วดั ระฆัง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2551

ปริ ญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2559

ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์
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