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บทคั ด ย่ อ
เนื่องด้ วยสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) มีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนา
ระบบราชการให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ จึง จํ า เป็ นต้ องพัฒ นาให้ ข้ า ราชการยุค ใหม่นี ม้ ี ค่า นิ ย มที่
สอดคล้ องต่อการพัฒนาระบบราชการในยุคใหม่ ค่านิยมที่ว่านีเ้ ป็ นค่านิยมที่สร้ างขึ ้นใหม่และ
ค่านิยมที่ดีที่มีอยูเ่ ดิม ค่านิยมดังกล่าวคือ ค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการได้ แก่ ค่านิยมกล้ ายืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการที่จะส่งเสริ มค่านิยมนี ้ได้ จําเป็ นต้ องมีการวิจยั อย่างเป็ น
ระบบเพื่อทําความเข้ าใจว่า ค่านิยมดังกล่าวควรมีนิยามว่าอย่างไร วัดได้ อย่างไร และอะไรจะเป็ น
เครื่ องชี ้วัดถึงระดับค่านิยมดังกล่าวของข้ าราชการ นอกจากนี ้การทราบถึงปั จจัยเชิงสาเหตุของการ
ทําตามค่านิยม ก็ ทําให้ สามารถส่งเสริ มได้ ถูกต้ องเหมาะสมยิ่งขึน้ และจากเครื่ องชี ว้ ัดก็ทําให้
สามารถหาบุคคลตัวอย่างที่มีคณ
ุ ลักษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์นี ้ได้ ดังนันคณะผู
้
้ วิจยั จึงกําหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้ 1) เพื่อพัฒนาเครื่ องชี ้วัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5
ประการ 2) เพื่อค้ นหาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ และ
3) เพื่อค้ นหาบุคคลที่มีลกั ษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ และศึกษาประวัติการทํางาน
บุคลิกลักษณะเป็ นรายกรณี
กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาได้ แก่ข้าราชการและครู ดีเด่นย้ อนหลัง 5 ปี จํ านวน 900 คน และ
ข้ า ราชการทั่ว ไปจํ า นวน 1,127 คน ซึ่ง เป็ นข้ า ราชการระดับ 3 -10 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย รวมเป็ นจํานวนกลุ่ม
ตัว อย่ า งทั ง้ สิ น้ 2,027 คน ผู้ วิ จั ย ใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ส่ ว นมากเป็ นแบบมาตรรวมประเมิ น ค่ า
(Summated rating scale) และบางส่วนเป็ นคําตอบถูก-ผิด วัดตัวแปรเชิงอิสระที่เป็ น ตัวแปร
ลัก ษณะทางจิ ต และตัว แปรสถานการณ์ จํ า นวน 15 ตัว แปร (แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ลัก ษณะ
มุง่ อนาคต-ควบคุมตน เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม การคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ อิทธิ บาท 4 หิริ- โอตตัปปะ วิถีชีวิตตามแนวศาสนา ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ การรับรู้ การเมืองในองค์การ การมี
แบบอย่างในการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม งานตรงอุปนิสยั ) และตัวแปรตามคือพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ ในการเก็บข้ อมูล คณะผู้วิจยั ส่งเครื่ องมือวัดทางไปรษณีย์ และ
ได้ รับและมีข้อมูลที่สมบูรณ์คดิ เป็ น 53% ในการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์จําแนก
(Discriminant Analysis) เพื่อหาเครื่ องชี ้วัดที่สามารถจําแนกข้ าราชการดีเลิศ (ข้ าราชการดีเด่นที่
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ผลการวิจยั เสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
ผลการพัฒนาเครื่ องชีว้ ัดพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
เครื่ อ งชี ว้ ัด ของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มทุ ก ค่ า นิ ย ม คื อ คะแนนที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งมื อ วัด
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ค่านิยมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยที่คะแนนตังแต่
้ 85
คะแนนขึ ้นไป (เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็ นค่าที่บ่งชี ้ถึงการที่ข้าราชการผู้นนมี
ั้
ค่านิยมสร้ างสรรค์ทกุ ด้ านที่กล่าวมาอยู่ในระดับสูงและคะแนนตังแต่
้ 75 คะแนนลงมา (เมื่อเทียบ
กับคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็ นค่าที่บง่ ชี ้ถึงการที่ข้าราชการผู้นนมี
ั ้ คา่ นิยมสร้ างสรรค์ตํ่า
สําหรับเครื่ องชี ้วัดปั จจัยจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวมสูง
และตํ่า ได้ แก่ คะแนนจากแบบวัดการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และโยนิโสมนสิการ ซึ่งเมื่อนําคะแนนเหล่านี ้แทนค่าในสมการ
จําแนกจะสามารถระบุได้ วา่ ข้ าราชการผู้นนอยู
ั ้ ใ่ นกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมรวมสูงหรื อตํ่าได้
ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ปั จจัย เชิ ง สาเหตุข องพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ โ ดยรวมและทุก ค่า นิ ย ม ได้ แ ก่
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ก็เป็ น
ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมเกื อบทุกค่านิยม นอกจากนีก้ ารมีแบบอย่างในการ
ทํางานเป็ นตัวแปรสถานการณ์ ที่เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืน
หยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยม
ซื่อสัตย์รับผิดชอบ ส่วนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และการคิดถูกวิธีหรื อคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็ นปั จจัย
เชิงสาเหตุโดยตรงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ที่ศึกษาอีก
หลายตัวก็จดั เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ที่ไม่ได้ ส่งอิทธิพลทางตรง
แต่มีอิทธิ พลทางอ้ อมโดยมีอิทธิ พลต่อตัวแปรที่เป็ นปั จจัยโดยตรงอีกทีหนึ่ง ตัวแปรเชิงสาเหตุที่
ส่งผลทางอ้ อมนี ้ ที่มีค่าอิทธิ พลโดยรวมสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ คือ ปรี ชาเชิง
อารมณ์ อิทธิบาท 4 และลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
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ผลการหาบุคคลตัวอย่ างที่มีพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คณะผู้วิจัยหาบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์จากข้ าราชการดีเด่น
และครู ดีเด่น ที่ได้ คะแนนค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวมและคะแนนรายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ านใน
ระดับสูง และผ่านการรับรองของผู้บงั คับบัญชาในระดับต้ นและกรรมการที่ประเมิน ในระดับสูง
ตามที่ ข้ าราชการและผู้ประเมินได้ สง่ ข้ อมูลแก่ผ้ วู ิจยั ตามกําหนดเวลา ได้ 15 คน ที่กระจายอยู่ตาม
กระทรวงต่าง ๆ ทัง้ 4 กระทรวง และมีพฤติกรรมการทํางานตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมและค่านิยม
รายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ าน

ง

Abstract
In order to successfully develop the civil service system, government officials
have to have new values which are accordance with the new system. A Sub-committee
for Improving the Culture and Values of Government Officials established by the
Government in 1999, therefore, proposed a set of new creative values to be promoted in
officials which includes Moral Courage, Integrity, Transparency and Accountability,
Nondiscrimination, and Result Orientation. Before promoting the creative values,
research had to be conducted to investigate their meanings, their indicators, and their
antecedents so that good role models of these values could be identified and extolled.
Thus, the Office of the Civil Service Commission and the researchers aimed 1) to
examine the indicators of the creative values, 2) to investigate causal factors of the
values, and 3) to seek good role models expressing these values.
The sample of the study was 900 outstanding-award teachers and officials from
the past 5 years until now and 1,127 officials from the Ministry of Agriculture, Ministry of
Health, Ministry of Education, and Ministry of Interior- 2,027 officials altogether. The
researchers utilized mostly summated rating scales to measure 15 independent
variables, both personal and situational variables, 5 creative values, and these 5
behavioral values of officials assessed by the authority of the sample. The independent
variables were achievement motivation, future-orientation and self-control, attitude
towards creative values, moral reasoning, right thinking or Yonisomanasikara, the Four
Paths of Accomplishment or Iddhipada, moral shame and fear or Hiri-Ottappa, religious
way of living, work stress, emotional intelligence, organizational citizenship behavior,
organizational politics perception, work role model, social support, and work interest.
The five creative values were Moral Courage, Integrity, Transparency and
Accountability, Nondiscrimination, and Result Orientation. The questionnaires were
administered by mail. The data were analyzed by applying Multivariate Analysis of
Variance, Chi-Square Test, Discriminant Analysis, and Structural Equation Modeling.
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The results of the research were as follows:
1. A score of 85% and above represents high value, while a score of 75% or
lower low value. All the indicators can differentiate the high from the low.
2. Organizational citizenship behavior, attitude towards creative models and
achievement motivation are good variables differentiating the high from the
low in almost every values, while the Four Paths of Accomplishment or
Iddhipada and right thinking or Yonisomanasikara are good variables
differentiating those hing in some values. The scores of these variables
when replacing in discriminating equations can suggest who will be the low
and who will be the high.
3. The most direct influential causal variable of the total creative value and
each specific value is organizational citizenship behavior, while an attitude
towards creative value is a causal factor of almost every value. A work role
model and moral reasoning have direct effects on Moral Courage and
Integrity, respectively. Achievement motivation and right thinking are direct
causal factors of Result Orientation. The other variables are indirect causal
factors of the five behavioral values; they have an influence on the behavioral
values via the direct factors. The first three variables with a high indirect
effect on the behavioral values are emotional intelligence, the Four Paths of
Accomplishment, and future orientation and self-control.
4. Applying the indicators, the researchers identified 15 officials from the four
ministries who rated high in total value scores, also high in at least two
specific value scores, and who have received very good ratings on
behavioral values from their superordinates.
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บทสรุ ปสําหรั บผู้บริหาร
เนื่องด้ วยสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) มีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนา
ระบบราชการให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ จึง จํ า เป็ นต้ องพัฒ นาให้ ข้ า ราชการยุค ใหม่นี ม้ ี ค่า นิ ย มที่
สอดคล้ องต่อการพัฒนาระบบราชการในยุคใหม่ ค่านิยมที่ว่านีเ้ ป็ นค่านิยมที่สร้ างขึ ้นใหม่และ
ค่านิยมที่ดีที่มีอยูเ่ ดิม ค่านิยมดังกล่าวคือ ค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการได้ แก่ ค่านิยมกล้ ายืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
และ ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการที่จะส่งเสริ มค่านิยมนี ้ได้ จําเป็ นต้ องมีการวิจยั อย่าง
เป็ นระบบเพื่อทําความเข้ าใจว่า ค่านิยมดังกล่าวควรมีนิยามว่าอย่างไร วัดได้ อย่างไร และอะไรจะ
เป็ นเครื่ องชี ้วัดถึงระดับค่านิยมดังกล่าวของข้ าราชการ นอกจากนี ้การทราบถึงปั จจัยเชิงสาเหตุของ
การทําตามค่านิยม ก็ทําให้ สามารถส่งเสริ มได้ ถกู ต้ องเหมาะสมยิ่งขึ ้น และจากเครื่ องชี ้วัดก็ทําให้
สามารถหาบุคคลตัวอย่างที่มีคณ
ุ ลักษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์นี ้ได้ ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ของการ
วิจยั จึงได้ แก่ 1) เพื่อพัฒนาเครื่ องชี ้วัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ 2) เพื่อค้ นหา
ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ และ 3) เพื่อค้ นหาบุคคลที่มี
ลักษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ และศึกษาประวัติ การทํางาน บุคลิกลักษณะเป็ นราย
กรณี
กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาได้ แก่ข้าราชการและครู ดีเด่นย้ อนหลัง 5 ปี จํ านวน 900 คน และ
ข้ าราชการทัว่ ไปจํานวน 1,127 คน ซึง่ เป็ นข้ าราชการระดับ 3-10 ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย รวมเป็ นจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ สิ น้ 2,027 คน ผู้วิ จัย ใช้ เ ครื่ องมื อ วัดที่ ส่ว นมากเป็ นแบบมาตรรวมประเมิ น ค่า (Summated
rating scale) และบางส่วนเป็ นคําตอบถูก-ผิด วัดตัวแปรเชิงอิสระที่เป็ น ตัวแปรลักษณะทางจิต
และตัวแปรสถานการณ์ จํานวน 15 ตัวแปร (แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ เหตุผลเชิง จริ ยธรรม การคิดแบบโยนิ โสมนสิการ
อิทธิบาท 4 หิริ- โอตตัปปะ วิถีชีวิตตามแนวศาสนา ความเครี ยดในการทํางาน ปรี ชาเชิงอารมณ์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ การรับรู้ การเมืองในองค์การ การมีแบบอย่างในการ
ทํ า งาน การสนับสนุน ทางสัง คม งานตรงอุปนิ สัย) และตัว แปรตามคือพฤติกรรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ 5 ประการ ในการเก็บข้ อมูล คณะผู้วิจยั ส่งเครื่ องมือวัดทางไปรษณีย์ และได้ รับและมี
ข้ อมู ล ที่ ส มบู ร ณ์ คิ ด เป็ น 53% ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล คณะผู้ วิ จั ย ใช้ การวิ เ คราะห์ จํ า แนก
(Discriminant Analysis) เพื่อหาเครื่ องชี ้วัดที่สามารถจําแนกข้ าราชการดีเลิศ (ข้ าราชการดีเด่นที่
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ผลการวิจยั เสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
ผลการพัฒนาเครื่ องชีว้ ัดพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
เครื่ อ งชี ว้ ัด ของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มทุ ก ค่ า นิ ย ม คื อ คะแนนที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งมื อ วัด
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ค่านิยมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยที่คะแนนตังแต่
้ 85
คะแนนขึ ้นไป (เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็ นค่าที่บ่งชี ้ถึงการที่ข้าราชการผู้นนมี
ั้
ค่านิยมสร้ างสรรค์ทกุ ด้ านที่กล่าวมาอยู่ในระดับสูงและคะแนนตังแต่
้ 75 คะแนนลงมา (เมื่อเทียบ
กับคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็ นค่าที่บง่ ชี ้ถึงการที่ข้าราชการผู้นนมี
ั ้ คา่ นิยมสร้ างสรรค์ตํ่า
สําหรับเครื่ องชี ้วัดปั จจัยจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวมสูง
และตํ่า ได้ แก่ คะแนนจากแบบวัดการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และโยนิโสมนสิการ ซึ่งเมื่อนําคะแนนเหล่านี ้แทนค่าในสมการ
จําแนก จะสามารถระบุได้ วา่ ข้ าราชการผู้นนอยู
ั ้ ใ่ นกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมรวมสูงหรื อตํ่าได้
ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ปั จจัย เชิ ง สาเหตุข องพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ โ ดยรวมและทุก ค่า นิ ย ม ได้ แ ก่
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ก็เป็ น
ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมเกื อบทุกค่านิยม นอกจากนีก้ ารมีแบบอย่างในการ
ทํางานเป็ นตัวแปรสถานการณ์ ที่เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืน
หยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยม
ซื่อสัตย์รับผิดชอบ ส่วนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และการคิดถูกวิธีหรื อคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็ นปั จจัย
เชิงสาเหตุโดยตรงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ที่ศึกษาอีก
หลายตัวก็จดั เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ที่ไม่ได้ ส่งอิทธิพลทางตรง
แต่มีอิทธิ พลทางอ้ อมโดยมีอิทธิ พลต่อตัวแปรที่เป็ นปั จจัยโดยตรงอีกทีหนึ่ง ตัวแปรเชิงสาเหตุที่
ส่งผลทางอ้ อมนี ้ ที่มีค่าอิทธิ พลโดยรวมสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ คือ ปรี ชาเชิง
อารมณ์ อิทธิบาท 4 และลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
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ผลการหาบุคคลตัวอย่ างที่มีพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คณะผู้วิจัยหาบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์จากข้ าราชการดีเด่น
และครู ดีเด่น ที่ได้ คะแนนค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวมและคะแนนรายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ านใน
ระดับสูง และผ่านการรับรองของผู้บงั คับบัญชาในระดับต้ นและกรรมการที่ประเมิน ในระดับสูง
ตามที่ ข้ าราชการและผู้ประเมินได้ สง่ ข้ อมูลแก่ผ้ วู ิจยั ตามกําหนดเวลา ได้ 15 คน ที่กระจายอยู่ตาม
กระทรวงต่าง ๆ ทัง้ 4 กระทรวง และมีพฤติกรรมการทํางานตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมและค่านิยม
รายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ าน
ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
คณะผู้วิจยั เสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้ โดยเสนอแนะจากผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยตรง จากผลการสัมภาษณ์ บุคคลตัวอย่าง และจากการจัดการประชุมวิชาการในการนําเสนอ
ผลการวิจยั สองครัง้ ของงานวิจยั เรื่ องนี ้ ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะประการแรก เครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์สามารถใช้ ใน
การประเมิ น เพื่ อ การพัฒ นาได้ และใช้ เ พื่ อ แสวงหาบุค คลตัว อย่า งที่ มี พ ฤติ ก รรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ เพื่ อการยกย่องให้ เป็ นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั่วไป เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการแสวงหา
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สามารถแยกบุคคลดีเลิศออกจากข้ าราชการปกติได้ เครื่ องมือวัดในการวิจยั
นี ้ได้ ผ่านกระบวนการหาคุณภาพเรี ยบร้ อยแล้ วทุกเครื่ องมือ และสามารถจําแนกข้ าราชการดีเด่น
และดี เ ลิ ศ ออกจากข้ า ราชทั่ว ไปได้ ข้ า ราชการที่ ไ ด้ ค ะแนนพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มตํ่ า กว่ า 75
เปอร์ เซ็นต์ ก็น่าที่จะได้ รับการพัฒนา หรื อแม้ ว่าข้ าราชการที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า 85 เปอร์ เซ็นต์ลงมา
(74-84 เปอร์ เซ็ น ต์ ) ก็ ส ามารถพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ ค่ า นิ ย มดั ง กล่ า วให้ เพิ่ ม ขึ น้ ด้ วย
กระบวนการพัฒนาที่ต้องมีการศึกษาวิจยั อย่างเป็ นระบบต่อไป
ในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ วัด พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ แต่ ต้ อ งการทราบว่ า
ข้ า ราชการผู้นัน้ น่า จะตกอยู่ในกลุ่มที่ มี พฤติกรรมตามค่า นิ ยมสูงหรื อตํ่า ก็ อาจใช้ เ ครื่ องมื อวัด
ตัวแปรที่จําแนกพฤติกรรมตามค่านิยมนัน้ ๆ แล้ วแทนค่าคะแนนที่ ได้ ลงในสมการจําแนก ก็จะ
สามารถบอกได้ วา่ ข้ าราชการผู้นนั ้ เป็ นผู้ที่มีคา่ นิยมสูงหรื อตํ่า
ข้ อเสนอแนะประการที่สอง การได้ มาซึง่ กลุม่ ข้ าราชการที่สมควรรับการพัฒนา อาจ
กระทํ าได้ อย่างน้ อยสามวิธี วิธีแรกคือ การทํ าแบบวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ แต่ละ
ค่านิ ยม ตามที่ ได้ ก ล่าวมาแล้ ว วิธี ที่สองคือ การให้ ข้า ราชการตอบแบบวัดตัว แปรที่ สามารถ
จําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสูงและตํ่า แล้ วแทนค่าคะแนนลงในสมการจําแนก ซึง่
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ข้ อเสนอแนะประการทีส่ าม ในการพัฒนาพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อาจกระทํา
ได้ อย่างน้ อยสองแนวทางคือ แนวทางแรก เป็ นการพัฒนาที่ตวั พฤติกรรมตามค่านิยมนัน้ ๆ ดังเช่น
ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง จะต้ องเป็ นเช่นไร ก็พิจารณาตามนิยามที่ให้ ไว้ ผู้พฒ
ั นาก็
แสวงหาวิ ธีการที่ ให้ ข้าราชการได้ ฝึกกระทํ า ในเรื่ อ งนัน้ ๆ เช่น วิธี ก ารหลีกเลี่ย งสภาพการณ์ ที่
ล่อแหลมต่อการถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิ พล ควรเป็ นอย่างไร ผู้พฒ
ั นาก็อาจเสนอแนะวิธีการพูด
วิธีการแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้มีอํานาจกว่า เป็ นต้ น หรื อในการส่งเสริ มพฤติกรรมตาม
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การฝึ กที่ตวั พฤติกรรมก็อาจกระทําโดยการฝึ ก ให้ ข้าราชการระบุถึง
กระบวนการขันตอนในการทํ
้
างานที่เป็ นอุปสรรค ทําให้ การทํางานนัน้ ล่าช้ า แล้ วให้ ฝึกนําเสนอ
วิธีการทํางานที่จะลดขันตอนลง
้
หรื อการฝึ กพฤติกรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ ก็อาจฝึ กให้ ข้าราชการเผชิญ
กับสถานการณ์ขดั แย้ งที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกบริการใคร ด้ วยเหตุผลใด เป็ นต้ น
ส่ว นแนวทางที ่สองคือ การใช้ ความรู้ จากปั จจัย เชิ ง สาเหตุของพฤติกรรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์นนๆมาช่
ั้
วยกําหนดว่าควรพัฒนาที่ลกั ษณะใดที่จะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ เช่นพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ทางตรงคือ การมีแบบอย่างในการทํางาน ดังนันการส่
้
งเสริ มให้ ข้าราชการมีค่านิยมนี ้ก็ต้องไปที่
ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานด้ วย แต่จากการสัมภาษณ์ ข้าราชที่เป็ นแบบอย่าง หลายคนก็ ให้
ความเห็นตรงกันว่า ผู้บงั คับบัญชามีความสําคัญ การพัฒนาในเรื่ องนี ้ ถ้ าพัฒนาที่ผ้ บู งั คับบัญชา
ให้ มีความกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ องให้ ก็จะเป็ นแบบอย่างและส่งผลให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาทําตาม
และไม่ ก ล้ ากระทํ า การที่ ไ ม่ ถู ก ต้ องได้ และสามารถประหยั ด ทรั พ ยากรที่ จ ะต้ องพั ฒ นา
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาจํานวนมากด้ วย สําหรับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ก็มีอิทธิ พล
ทางตรงต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยม การให้ ข้าราชการมีประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
และหน่วยงานโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลตอบแทนจากหน่วยงาน ทําให้ ข้าราชการพร้ อมที่จะทํางาน
ตามค่านิยม สร้ างสรรค์ไปด้ วย ดังนันประสบการณ์
้
แบบนี ้หน่วยงานสามารถจัดได้ สมํ่าเสมอ ให้
ข้ าราชการได้ ทํากิ จกรรมร่ วมกัน ได้ มีโอกาสทําดีเพื่อหน่วยงาน ให้ มีแบบอย่างที่ดีให้ เห็น การ
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ปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ กล่า วมาเป็ นปั จจัย ที่ ใกล้ ชิดกับพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ ที่
สามารถนํามาพัฒนาได้ แต่ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สมควรได้ รับการพัฒนาอีกได้ แก่ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งอิทธิพลทางอ้ อม โดยส่งให้ ปัจจัยอื่นๆที่เป็ นสาเหตุอีกหลายปั จจัย ซึง่ โดยรวมก็จดั ได้ วา่ มีอิทธิพล
ทางอ้ อมสูงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ปั จจัยดังกล่าวได้ แก่ อิทธิบาท 4 ปรี ชาเชิงอารมณ์
และลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน จากปั จจัยที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทํางานให้ สําเร็ จ ควบคุมตนเองเพื่อการทําตามแผนให้ สําเร็ จได้ และการที่สามารถทํางานร่ วมกับ
ผู้อื่ น ได้ อย่า งดี ดัง นัน้ การพัฒ นาให้ ข้า ราชการมี คุณลัก ษณะดัง ที่ ก ล่า วมา จะนํ าไปสู่ก ารเป็ น
ข้ าราชการพึงประสงค์ตามค่านิยมสร้ างสรรค์
จากข้ อ เสนอแนะที่ ก ล่า วมา อาจนํ า มาประกอบกัน ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึน้ โดยการ
พัฒนาข้ าราชการทังที
้ ่ตวั พฤติกรรม และปั จจัยที่นําไปสูพ่ ฤติกรรมเหล่านันด้
้ วย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวมี
ทังปั
้ จจัยที่เป็ นคุณลักษณะของข้ าราชการ และสภาพแวดล้ อม การที่พฒ
ั นาข้ าราชการแล้ ว แต่ถ้า
สภาพแวดล้ อมไม่เอื ้ออํานวย ก็จะเป็ นการยากต่อข้ าราชการที่จะดํารงไว้ ซงึ่ พฤติกรรมนัน้ ๆ
ข้ อเสนอแนะประการที่สี่ สืบเนื่องจากข้ อเสนอแนะประการที่สามที่กล่าวถึงปั จจัยที่
นํามาซึง่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ทําให้ ทราบว่าลักษณะของข้ าราชการแบบใดที่นําไปสู่
การมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ได้ การคัดเลือกข้ าราชการเข้ าทํางานก็อาจต้ องคํานึงถึง
ลักษณะดังกล่าว และคํานึงถึงลักษณะที่เน้ นในแต่ละงานโดยเฉพาะด้ วย เช่น งานที่ต้องการการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู้มารับบริ การอย่างเสมอภาคด้ วยความยุตธิ รรม อย่างมีคณ
ุ ธรรม และมีคณ
ุ ภาพ การใน
การคัดเลือกเข้ าทํางานก็อาจสอบถามเจตคติในเรื่ องนี ้ ให้ แสดงความคิดเห็นว่าในสถานการณ์นนๆ
ั้
เขาจะปฏิบตั ิอย่างไร หรื อประเมินว่าบุคคลที่สมัครเข้ ารับราชการมีคณ
ุ ธรรมในเรื่ องการทํางานให้
สําเร็ จ (อิทธิบาท 4) เพียงใด เป็ นคนที่มงุ่ อนาคตและควบคุมตนมากน้ อยเพียงใด หรื อเขาสามารถ
ทํางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่างดีเพียงใดด้ วย ก็อาจทําให้ ได้ บุคลากรที่พร้ อมที่จะมีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์
ข้ อเสนอแนะประการที่ห้ า ก่ อ นที่ จะให้ ข้า ราชการเห็ นความสํา คัญและปฏิบัติต าม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ ผู้นํารัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และผู้บงั คับบัญชาจะต้ องให้ ความสําคัญก่อน
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ข้ อเสนอแนะประการทีห่ ก เนื่องจากค่านิยมสร้ างสรรค์เป็ นเรื่ องที่ข้าราชการยังไม่เป็ นที่
รู้จกั มากนัก รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเช่นสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน ควร
ประชาสัม พัน ธ์ ให้ ข้าราชการได้ ร้ ู จัก ในวงกว้ าง ให้ สาระของค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ กระจายเข้ า ถึง
ทุ ก กลุ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ก็ ค วรกระทํ า หลายลั ก ษณะ ทั ง้ สื่ อ เอกสาร สื่ อ บุ ค คล ทํ า การ
ประชาสัมพันธ์ แ บบสัน้ ๆผ่ า นสื่ อ มวลชน เช่น สื่ อ โทรทัศ น์ สื่ อวิท ยุ หรื อจัด เป็ นการอบรม การ
ประกวดเขียนเรื่ องสัน้ คําขวัญ และอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะประการที่เจ็ด หน่วยงานของรัฐ โดยสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการ
พลเรื อ นจัด โครงการพัฒ นาข้ า ราชการเรื่ อ งการปฏิบัติง านอย่า งมี ค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ โดยใช้
ผลการวิจยั ในเรื่ องนี ้เป็ นแนวทางในการจัด เพื่อจะได้ ทราบว่า คุณลักษณะใดบ้ างที่ควรพัฒนา ซึง่
จะนําไปสูก่ ารมีคา่ นิยมสร้ างสรรค์ และควรจัดการพัฒนาหรื อฝึ กอบรมผู้บงั คับบัญชาก่อน เพื่อนํา
นโยบายไปเผยแพร่ และเป็ นแบบอย่างในการทํางานที่ดีของผู้ใต้ บงั คับบัญชาต่อไป หรื อกําหนด
เป็ นหัวข้ อหนึง่ ในหลักสูตรอบรมผู้บริ หาร หลังการพัฒนาก็ควรมีการติดตามประเมินผล
ข้ อเสนอแนะประการที่แปด ค้ น หาบุคคลที่ มี ค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ และยกย่องให้ เ ป็ น
แบบอย่าง ในการค้ นหาอาจให้ ประชาชนมีส่วนด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่ต้องบริ การ
ประชาชนอย่างใกล้ ชิด ซึง่ จัดเป็ นรางวัลของสังคม จะเป็ นความภาคภูมิใจของผู้ได้ รับ ที่ประชาชน
ให้ ความชื่นชมในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี ้ก็เชิดชูหน่วยงานที่ยดึ มัน่ ในค่านิยมสร้ างสรรค์ หรื อเป็ น
หน่วยงานที่ให้ ความสําคัญ จัดการพัฒนาข้ าราชการในเรื่ องนี ้ได้ อย่างดีและอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะประการทีเ่ ก้ า เนื่องด้ วยข้ าราชการเป็ นหน่วยเล็กสุดของระบบราชการ ถ้ า
ระบบใหญ่ไม่เอื ้อต่อการทําตามค่านิยม ก็ย่อมยากที่จะทําให้ ข้าราชการยึดมัน่ ในค่านิยมต่อไปได้
เช่นระบบการคัดเลือกบุคลากรควรเป็ นไปตามความสามารถและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ระบบ
การให้ รางวัลหรื อการส่งเสริ มความก้ าวหน้ าที่สมั พันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานและค่านิยม ระบบการ
ตรวจสอบที่โปร่ งใสยุติธรรม ระบบการทํางานที่เอื ้อต่อการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและเป็ น
อิสระพอควร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ความชัดเจนในนโยบายก็มีความสําคัญ ถ้ านโยบายยังไม่ชดั เจน
และเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้ ข้าราชการสับสน ไม่แน่ใจว่าควรให้ ความสําคัญในเรื่ องใดแน่ ซึง่ จะทํา
ให้ คา่ นิยมสําคัญๆไม่มีโอกาสได้ รับการปลูกฝั งอย่างจริงจัง
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Executive Summary
In order to successfully develop the civil service system, government officials
have to have new values which are accordance with the new system. A Sub-committee
for Improving the Culture and Values of Government Officials established by the
Government in 1999, therefore, proposed a set of new creative values to be promoted in
officials which includes Moral Courage, Integrity, Transparency and Accountability,
Nondiscrimination, and Result Orientation. Before promoting the creative values,
research had to be conducted to investigate their meanings, their indicators, and their
antecedents so that good role models of these values could be identified and extolled.
Thus, the Office of the Civil Service Commission and the researchers aimed 1) to
examine the indicators of the creative values, 2) to investigate causal factors of the
values, and 3) to seek good role models expressing these values.
The sample of the study was 900 outstanding-award teachers and officials from
the past 5 years until now and 1,127 officials from the Ministry of Agriculture, Ministry of
Health, Ministry of Education, and Ministry of Interior- 2,027 officials altogether. The
researchers utilized mostly summated rating scales to measure 15 independent
variables, both personal and situational variables, 5 creative values, and these 5
behavioral values of officials assessed by the authority of the sample. The independent
variables were achievement motivation, future-orientation and self-control, attitude
towards creative values, moral reasoning, right thinking or Yonisomanasikara, the Four
Paths of Accomplishment or Iddhipada, moral shame and fear or Hiri-Ottappa, religious
way of living, work stress, emotional intelligence, organizational citizenship behavior,
organizational politics perception, work role model, social support, and work interest.
The five creative values were Moral Courage, Integrity, Transparency and
Accountability, Nondiscrimination, and Result Orientation. The questionnaires were
administered by mail. The data were analyzed by applying Multivariate Analysis of
Variance, Chi-Square Test, Discriminant Analysis, and Structural Equation Modeling.
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The results of the research were as follows:
1. A score of 85% and above represents high value, while a score of 75% or
lower low value. All the indicators can differentiate the high from the low.
2. Organizational citizenship behavior, attitude towards creative models and
achievement motivation are good variables differentiating the high from the
low in almost every values, while the Four Paths of Accomplishment or
Iddhipada and right thinking or Yonisomanasikara are good variables
differentiating those hing in some values. The scores of these variables
when replacing in discriminating equations can suggest who will be the low
and who will be the high.
3. The most direct influential causal variable of the total creative value and
each specific value is organizational citizenship behavior, while an attitude
towards creative value is a causal factor of almost every value. A work role
model and moral reasoning have direct effects on Moral Courage and
Integrity, respectively. Achievement motivation and right thinking are direct
causal factors of Result Orientation. The other variables are indirect causal
factors of the five behavioral values; they have an influence on the behavioral
values via the direct factors. The first three variables with a high indirect
effect on the behavioral values are emotional intelligence, the Four Paths of
Accomplishment, and future orientation and self-control.
4. Applying the indicators, the researchers identified 15 officials from the four
ministries who rated high in total value scores, also high in at least two
specific value scores, and who have received very good ratings on
behavioral values from their superordinates.
The potential applications of the research findings are as follows:
1. The creative value questionnaires can be used to evaluate government
officials’ behavioral values because all the questionnaires are wellconstructed and have acceptable validity and reliability.
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2. Officials needing development can be identified in 3 ways: 1) having them fill
in the value questionnaires using the criterion suggested (≥ 85% as a high
group and ≤ 75% as a low group) 2) having them fill in the questionnaires
measuring differentiating variables and replacing the scores in
discriminating equations, and 3) using bio-social background of government
officials who have lower behavioral values as suggested by the research to
identify who will be in the lower group.
3. The are 2 possible ways to develop officials’ creative values: 1) develop
their behavioral values directly and 2) promote the antecedent factors for
those values. For example, for the first method in order to promote their
moral courage, they should be trained to deal with morally questionable
situations and coached in how to ask the authorities for help. For the second
way, since having a good role model in the workplace is an antecedent of
having moral courage, training the superordinate to have moral courage can
lead to the moral courage of the subordinate. The factors mentioned have a
direct effect on the behavioral values. However, the factors that indirectly
affect the behavioral values can also be promoted. The significant factors or
variables of indirect influence are emotional intelligence, the Four Paths of
Accomplishment, and future orientation and self-control.
4. The characteristics or factors which develop creative values should be
examined in the process of recruitment of government officials.
5. Government leaders and superordinates should recognize the importance of
creative values and propose a policy of evaluating the values of officials
together with other performance assessment and also a policy for requiring
officials to attend value training.
6. Since creative values are not well recognized by all officials, the government
should promote awareness of their importance through the media and other
methods.

ฒ

7. The Office of the Civil Service Commission should launch training programs
in order to develop officials’ creative values by applying these research
results which identify the characteristics that should be developed and
situations needing to be improved.
8. Role models with excellent creative behavioral values should be identified
and lauded so that they can motivate other officials to follow them, and the
agencies which have programs to promote values consistently should be
rewarded.
9. Other civil service systems should reinforced the encouragement of
government officials to have creative values; for example, the reward system
should be justified, the assessment system should be transparent, and the
working system should support work effectiveness.
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ต้ องขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นายสีมา สีมานันท์ เลขาธิการ ก.พ. คณะกรรมการผู้ประเมินงานวิจยั ของ ก.พ. ซึง่ ได้ แก่
ดร. อรพินทร์ สพโชคชัย นายเอกศักดิ์ ตรี กรุณาสวัสดิ์ นางชมนาด พงศ์พนรัตน์ และ ดร.ชุติมา
หาญเผชิ ญ ผู้อํ านวยการศูนย์ ส่งเสริ มจริ ยธรรม และนางสาวพัชรวรรณ วงษ์ ไทย เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู
ประสานงาน ที่ให้ โอกาสแก่คณะผู้วิจยั ได้ ทํางานวิจยั ชิ ้นสําคัญชิ ้นนี ้ ซึง่ เป็ นงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์
ต่อประเทศชาติตอ่ การสร้ างองค์ความรู้ และต่อการเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักวิจยั เองด้ วย
งานวิ จัย นี ส้ ํ า เร็ จ ลงได้ ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ ร่ ว มมื อ ของบุค คลหลายท่ า น เริ่ ม ต้ น ด้ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดื อ น พัน ธุ ม นาวิ น ที่ ไ ด้ ส ละเวลาให้ คํ า ปรึ ก ษาที่ มี ค่ า ยิ่ ง ต่อ งานวิ จัย
ท่ า นผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ร่ ว มสั ม มนากลุ่ ม ย่ อ ย ซึ่ ง ได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ติ น ปรั ช ญพฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดื อ น ศาสตรภัท ร รองศาสตราจารย์ ดร. ศัก ดิ์ ชั ย นิ รั ญ ทวี
นายแพทย์ธนู ชาติธนานนท์ นายสมพร เทพสิทธา และนายธีรยุทธ หล่อเลิศรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ต รวจเครื่ อ งมื อ วิ จัย ได้ แ ก่ นายสี ม า สี ม านัน ท์ ศาสตราจารย์ ดร. จรรจา สุว รรณทัต
ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์ ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน รองศาสตราจารย์
ดร.โกศล มีคณ
ุ รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ สุภาผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เลี ้ยววา
ริ น และ ดร. ชุติมา หาญเผชิญ ผู้ให้ คําแนะนําเรื่ องการปฏิบตั ิราชการที่เกี่ ยวข้ องกับค่านิยม
สร้ างสรรค์ คือ ดร. สุวรรณ พิณตานนท์ และนางสาวเดือนฉาย หงษ์ ทอง และผู้วิพากษ์ งานวิจยั
เพื่อการ ปรับปรุ ง ซึ่งได้ แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรร
วงษ์ อยูน่ ้ อย คณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ กล่าวนามมาข้ างต้ น
นอกจากนี ้คณะผู้วิจยั ยังขอขอบคุณศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ทังระดั
้ บมหาบัณฑิตและ
ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาการวิ จัย พฤติก รรมศาสตร์ ป ระยุก ต์ ทัง้ ที่ ช่ว ยทบทวนวรรณกรรม ซึ่ง ได้ แ ก่
นางสาวณัฐสุดา สุจินนั ท์กลุ นางสาวทิพย์สดุ า จันทร์ แจ่มหล้ า และนางสาวพรรัตน์ พันธุ์ศรี มงั กร
ผู้ช่ ว ยสัม ภาษณ์ บุ ค คลตัว อย่ า ง ได้ แ ก่ นางสาวยุ ภ าดี ปณะราช นางสาววี ร วรรณ สุกิ น
นางชุลีกร ยิ ้มสุด นางรสวลีย์ อักษรวงค์ และนายอนุ เจริ ญวงศ์ระยับ และขอขอบคุณผู้ช่วย
นักวิจัย 4 ท่าน คือ นางสาวสุภมาส จินะราช นางสาววนันดา หมวดเอียด นางสาวดวงพร
พิณธุรักษ์ และนายพิทพิชยั หรรษอุดม

ด

ผู้ที่ได้ กล่าวนามมาทังหมดนี
้
้มีส่วนช่วยเหลือในลักษณะต่าง ๆ ที่ทําให้ งานวิจยั นี ้สําเร็ จลง
ได้ และท้ ายสุดคณะผู้วิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่ให้ การสนับสนุนการทําวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี

คณะผู้วิจยั
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์
วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล
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พ ฤ ติ ก ร ร ม ต า ม ค่ า นิ ย ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 146
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52 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ของเครื่ อ งมื อ วัด พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย ม
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 5
ประการ
(ผู้บงั คับบัญชา)…………………………………………………….
53 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืน
หยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง (ข้ าราชการทัว่ ไป)…………………………………………….
54 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์
รับผิดชอบ(ข้ าราชการทัว่ ไป)………………………………………………………….

224
265
268

269

270
271

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตาราง
55 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ (ข้ าราชการทัว่ ไป)……...………………………………………………..
56 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือก
ปฏิบตั (ิ ข้ าราชการทัว่ ไป)……………………………………………………………...
57 ผลการวิเคราะห์ อ งค์ ประกอบเชิ ง ยื นยันของเครื่ องมื อวัดพฤติกรรมตามค่า นิ ย มมุ่ง
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น (ข้ า ร า ช ก า ร
ทัว่ ไป)………………………………….………………...
58 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืน
หยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง (ผู้บงั คับบัญชา)………………………………………………
59 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์
รับผิดชอบ(ผู้บงั คับบัญชา)……………………………………………………………
60 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใส

หน้ า
272
273
274

275
276

277
61 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือก
ปฏิบตั (ิ ผู้บงั คับบัญชา)…...…………………………………………………………...
62 ผลการวิเคราะห์ อ งค์ ประกอบเชิ ง ยื นยันของเครื่ องมื อวัดพฤติกรรมตามค่า นิ ย มมุ่ง
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น
(ผู้บงั คับบัญชา)……………………………………………………...
63 คุณภาพเครื่ องมือวัดเจตคติตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ…………………………...
64 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดเจตคติตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์ 5
ประการ…………………………………………………………………………….....
65 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดเจตคติต่อค่านิยมกล้ ายืนหยัด
ทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง……………………………………………………………………...
66 ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ประกอบเชิ ง ยื น ยัน ของเครื่ อ งมื อวัดเจตคติต่อค่า นิ ย มซื่ อสัตย์
รับผิดชอบ…………..…………………………………………………………………
…….
67 ผลการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง ยื นยัน ของเครื่ อ งมื อวัดเจตคติต่อค่า นิ ยมโปร่ ง ใส
ต
ร
ว
จ
ส
อ
บ
ได้ ………..……………………………………………………………………….

278
279
280
283
284
285

286

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตาราง
68 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิง ยื นยันของเครื่ องมือวัดเจตคติต่อค่านิ ยมไม่เลือก
ปฏิบตั …
ิ ………………………………………………………………………………
69 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดเจตคติตอ่ ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน……………………………………………………………………………….
70 คุณภาพเครื่ องมือวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม………………………………………………..
71 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม…………..
72 คุณภาพเครื่ องมือวัดโยนิโสมนสิการ…………………………………………………….
73 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดโยนิโสมนสิการ………………..

หน้ า
287
288
289
290
291
292

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

คุณภาพเครื่ องมือวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์………………………………………………...
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์……………
คุณภาพเครื่ องมือวัดการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ……………………………………
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
คุณภาพเครื่ องมือวัดอิทธิบาท 4 ………………………………………………………..
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดอิทธิบาท 4 …………………...
คุณภาพเครื่ องมือวัดลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน…………………………………..
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน.
คุณภาพเครื่ องมือวัดหิริ – โอตตัปปะ…………………………………………………….
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดหิริ - โอตตัปปะ………………..
คุณภาพเครื่ องมือวัดวิถีชีวิตตามแนวศาสนา……………………………………………
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดวิถีชีวิตตามแนวศาสนา……….
คุณภาพเครื่ องมือวัดปรี ชาเชิงอารมณ์…………………………………………………...
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดปรี ชาเชิงอารมณ์……………...
คุณภาพเครื่ องมือวัดความเครี ยดในการทํางาน…………………………………………
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดความเครี ยดในการทํางาน……
คุณภาพเครื่ องมือวัดการมีแบบอย่างในการทํางาน……………………………………..

293
294
295
297
298
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตาราง
91
92
93
94
95
96
97
98

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดการมีแบบอย่างในการทํางาน..
คุณภาพเครื่ องมือวัดการสนับสนุนทางสังคม……………………………………………
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดการสนับสนุนทางสังคม………
คุณภาพเครื่ องมือวัดการรับรู้การเมืองในองค์การ……………………………………….
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดการรับรู้การเมืองในองค์การ….
ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ของเพศกับตัวแปรในการศึกษา……………..
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของอายุ กับตัวแปรในการศึกษา……………………..
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของระดับการศึกษากับตัวแปรในการศึกษา………….

หน้ า
312
313
314
315
316
318
321
325

99
100
101
102

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของอายุราชการกับตัวแปรในการศึกษา……………...
ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ของกลุม่ ข้ าราชการกับตัวแปรในการศึกษา…
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของระดับ (ซี) กับตัวแปรในการศึกษา………………..
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่า นิยมสร้ างสรรค์ รวม
พิจารณาตามเพศ อายุราชการและระดับการศึกษาของข้ าราชการกลุ่มทัว่ ไปและ
กลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่ ………………………………………………………..
103 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ า
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง พิจารณาตามเพศ อายุราชการและระดับการศึกษาของ
ข้ า ร า ช ก า ร ก ลุ่ ม ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ แ บ่ ง ต า ม ร ะ ดั บ ซี 3
กลุม่ ………………………………..
104 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ ด้าน
ซื่ อ สัต ย์ รั บ ผิ ด ชอบ พิ จ ารณาตามเพศ อายุร าชการและระดับ การศึ ก ษาของ
ข้ า ร า ช ก า ร ก ลุ่ ม ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ แ บ่ ง ต า ม ร ะ ดั บ ซี 3
กลุม่ …………………………………...
105 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ด้าน
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ พิ จ ารณาตามเพศ อายุร าชการและระดับ การศึก ษาของ
ข้ า ร า ช ก า ร ก ลุ่ ม ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ แ บ่ ง ต า ม ร ะ ดั บ ซี 3
กลุม่ ………………………………

330
334
336

340

340

341

341

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตาราง
หน้ า
106 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่
เลือกปฏิบตั ิ พิจารณาตามเพศ อายุราชการและระดับการศึกษาของข้ าราชการ
กลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่ …………………………….………… 342
107 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุ่ง
ผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน พิ จ ารณาตามเพศ อายุร าชการและระดับ การศึก ษาของ

342
108 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ รวม
พิจารณาตามเพศ อายุราชการและงานตรงอุปนิสยั ของข้ าราชการกลุ่มทัว่ ไปและ
กลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่ ……………………………………………………….
109 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ า
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง พิจารณาตามเพศ อายุราชการและงานตรงอุปนิสยั ของ
ข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่ ………………………………..
110 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ด้าน
ซื่ อ สัต ย์ รั บ ผิ ด ชอบ พิ จ ารณาตามเพศ อายุร าชการและงานตรงอุ ป นิ สัย ของ
ข้ า ร า ช ก า ร ก ลุ่ ม ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ แ บ่ ง ต า ม ร ะ ดั บ ซี 3
กลุม่ …………………………………...
111 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ ด้าน
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ พิ จ ารณาตามเพศ อายุร าชการและงานตรงอุป นิ สัย ของ
ข้ า ร า ช ก า ร ก ลุ่ ม ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ แ บ่ ง ต า ม ร ะ ดั บ ซี 3
กลุม่ …………………………………...
112 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่
เลือกปฏิบตั ิ พิจารณาตามเพศ อายุราชการและงานตรงอุปนิสยั ของข้ าราชการ
กลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่ ……………………………………….…….
113 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุ่ง
ผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน พิ จ ารณาตามเพศ อายุร าชการและงานตรงอุป นิ สัย ของ
ข้ า ร า ช ก า ร ก ลุ่ ม ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ แ บ่ ง ต า ม ร ะ ดั บ ซี 3
กลุม่ ………………………………………...

343
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345

345

345

345

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตาราง
หน้ า
114 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ด้ า นโปร่ ง ใส

346
115 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ
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คํา นํา
แบบสอบถามทัง้ หมดในฉบับนี ้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ วดั ตัวแปรในงานวิจยั เรื่ อง กรณีศึกษา
บุคคลตัวอย่างและเครื่ องชี ้วัดเพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้ าราชการยุคใหม่ ซึง่ แบบสอบถาม
ส่ว นหนึ่งคณะวิ จัย สร้ างขึน้ เอง ส่ว นหนึ่ง ปรั บ จากแบบสอบถามที่ มี ผ้ ูสร้ างไว้ และบางส่ว นใช้
แบบสอบถามตังเดิ
้ มที่มีผ้ สู ร้ างเพื่อใช้ กับข้ าราชการระดับ 3-10 สําหรับแบบสอบถามของผู้อื่น
ผู้วิจยั ได้ ขออนุญาตใช้ เกือบทุกฉบับ คณะผู้วิจยั เคยทดลองใช้ แบบสอบถามทังหมดนี
้
้กับข้ าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
รวมจํานวนทังสิ
้ ้น 2,027 คน แบบสอบถามทังหมดได้
้
ผ่านกระบวนการหาคุณภาพแบบคลาสสิค
โดยหาความเที่ยงตรง (Validity) อํานาจจําแนก (Discrimination Index) ความเชื่อมัน่
(Reliability) และก่อนที่จะวิเคราะห์สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น (Structural Equation Modeling) ก็
ได้ มีการประเมินแบบจําลองการวัดด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor
analysis) จึงอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นแบบสอบถามที่มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพตามหลักวิชาการ และ
คาดว่าจะเป็ นประโยชน์สําหรับผู้วิจยั ที่สนใจจะนําไปใช้ ตอ่ ไป
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รายนามผู้มีคุณูปการแก่ งานวิจัย
คณะกรรมการผู้ประเมินจากสํานักงาน ก.พ.
1. นายสีมา สีมานันท์
2. นางสาวอรพินทร์ สพโชคชัย
3. นายเอกศักดิ์ ตรี กรุณาสวัสดิ์
4. นางชมนาด พงศ์พนรัตน์
5. นางสาวชุตมิ า หาญเผชิญ
ผู้ประสานงานของ ก.พ.
นางสาวพัชรวรรณ วงษ์ ไทย
ที่ปรึกษางานวิจัย
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ รี ่ วมสัมมนากลุ่มย่ อย (Focus Group)
1. ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิช์ ยั นิรัญทวี
4. นายแพทย์ ธนู ชาติธนานนท์
5. นายสมพร เทพสิทธา
6. นายธีรยุทธ หล่อเลิศรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเครื่องมือวิจัย
1. นายสีมา สีมานันท์
2. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต
3. ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
4. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคณ
ุ
6. รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ สุภาผล

ข

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เลี ้ยววาริน
8. ดร.ชุตมิ า หาญเผชิญ
ผู้ให้ คาํ แนะนํา/เสนอแนะเหตุการณ์ ในการปฏิบัตริ าชการที่เกี่ยวข้ องกับค่ านิยมสร้ างสรรค์
1. ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
2. นางสาวเดือนฉาย หงษ์ ทอง
และนิ สิตระดับบัณฑิ ตศึก ษา สาขาการวิจัย พฤติกรรมศาสตร์ ประยุก ต์ มหาวิท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผู้ร่วมทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
1. นางสาวณัฐสุดา สุจินนั ท์กลุ
2. นางสาวทิพย์สดุ า จันทร์ แจ่มหล้ า
3. นางสาวพรรัตน์ พันธุ์ศรี มงั กร
ผู้ร่วมสัมภาษณ์ บุคคลตัวอย่ าง
1. นางสาวยุภาดี ปณะราช
2. นางสาววีรวรรณ สุกิน
3. นางชุลีกร ยิ ้มสุด
4. นางรสวลีย์ อักษรวงค์
5. นายอนุ เจริญวงศ์ระยับ
ผู้วิพากษ์ งานวิจัยในการประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์ อยูน่ ้ อย
ผู้ช่วยนักวิจยั
1. นางสาวสุภมาส จินะราช
2. นางสาวดวงพร พิณธุรักษ์
3. นางสาววนันดา หมวดเอียด
4. นายพิทพิชยั หรรษอุดม
กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างและเครื่ องชี ้วัดเพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้ าราชการยุคใหม่

ค

บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร
เรื่ อง
กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่ างและเครื่องชีว้ ัด
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้ าราชการยุคใหม่
โดย
ดร. วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
รองศาสตราจารย์ งามตา วนินทานนท์
ดร. วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 2547
เนื่องด้ วยสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) มีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนา
ระบบราชการให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ จึง จํ า เป็ นต้ องพัฒ นาให้ ข้ า ราชการยุค ใหม่นี ม้ ี ค่า นิ ย มที่
สอดคล้ องต่อการพัฒนาระบบราชการในยุคใหม่ ค่านิยมที่ว่านีเ้ ป็ นค่านิยมที่สร้ างขึ ้นใหม่และ
ค่านิยมที่ดีที่มีอยูเ่ ดิม ค่านิยมดังกล่าวคือ ค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการได้ แก่ ค่านิยมกล้ ายืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการที่จะส่งเสริ มค่านิยมนี ้ได้ จําเป็ นต้ องมีการวิจยั อย่างเป็ น
ระบบเพื่อทําความเข้ าใจว่า ค่านิยมดังกล่าวควรมีนิยามว่าอย่างไร วัดได้ อย่างไร และอะไรจะเป็ น
เครื่ องชี ้วัดถึงระดับค่านิยมดังกล่าวของข้ าราชการ นอกจากนี ้การทราบถึงปั จจัยเชิงสาเหตุของ
การทําตามค่านิยม ก็ทําให้ สามารถส่งเสริ มได้ ถกู ต้ องเหมาะสมยิ่งขึ ้น และจากเครื่ องชี ้วัดก็ทําให้
สามารถหาบุคคลตัวอย่างที่มีคณ
ุ ลักษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์นี ้ได้ ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ของการ
วิจยั จึงได้ แก่ 1) เพื่อพัฒนาเครื่ องชี ้วัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ 2) เพื่อค้ นหา
ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ และ 3) เพื่อค้ นหาบุคคลที่มี
ลักษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ และศึกษาประวัติ การทํางาน บุคลิกลักษณะเป็ นราย
กรณี
กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาได้ แก่ข้าราชการและครู ดีเด่นย้ อนหลัง 5 ปี จํ านวน 900 คน และ
ข้ าราชการทัว่ ไปจํานวน 1,127 คน ซึง่ เป็ นข้ าราชการระดับ 3-10 ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย รวมเป็ นจํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ สิ น้ 2,027 คน ผู้วิ จัย ใช้ เ ครื่ องมื อ วัดที่ ส่ว นมากเป็ นแบบมาตรรวมประเมิ น ค่า (Summated
rating scale) และบางส่วนเป็ นคําตอบถูก-ผิด วัดตัวแปรเชิงอิสระที่เป็ น ตัวแปรลักษณะทางจิต
และตัวแปรสถานการณ์ จํานวน 15 ตัวแปร (แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างและเครื่ องชี ้วัดเพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้ าราชการยุคใหม่

ง

ผลการวิจยั เสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั ด้ งนี ้
ผลการพัฒนาเครื่ องชีว้ ัดพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
เครื่ อ งชี ว้ ัด ของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มทุ ก ค่ า นิ ย ม คื อ คะแนนที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งมื อ วัด
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ค่านิยมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยที่คะแนนตังแต่
้ 85
คะแนนขึ ้นไป (เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็ นค่าที่บ่งชี ้ถึงการที่ข้าราชการผู้นนมี
ั้
ค่านิยมสร้ างสรรค์ทกุ ด้ านที่กล่าวมาอยู่ในระดับสูงและคะแนนตังแต่
้ 75 คะแนนลงมา (เมื่อเทียบ
กับคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็ นค่าที่บง่ ชี ้ถึงการที่ข้าราชการผู้นนมี
ั ้ คา่ นิยมสร้ างสรรค์ตํ่า
สําหรับเครื่ องชี ้วัดปั จจัยจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวมสูง
และตํ่า ได้ แก่ คะแนนจากแบบวัดการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติต่อ
ค่านิ ยมสร้ างสรรค์ และโยนิ โสมนสิการ ซึ่งเมื่ อนํ าคะแนนเหล่านี แ้ ทนค่าในสมการจํ าแนก จะ
สามารถระบุได้ วา่ ข้ าราชการผู้นนอยู
ั ้ ใ่ นกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมรวมสูงหรื อตํ่าได้
ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ปั จจัย เชิ ง สาเหตุข องพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ โ ดยรวมและทุก ค่า นิ ย ม ได้ แ ก่
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ก็เป็ น
ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมเกื อบทุกค่านิยม นอกจากนีก้ ารมีแบบอย่างในการ
ทํางานเป็ นตัวแปรสถานการณ์ ที่เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืน
หยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยม
ซื่อสัตย์รับผิดชอบ ส่วนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และการคิดถูกวิธีหรื อคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็ นปั จจัย
กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างและเครื่ องชี ้วัดเพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้ าราชการยุคใหม่

จ

ผลการหาบุคคลตัวอย่ างที่มีพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คณะผู้วิจัยหาบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์จากข้ าราชการดีเด่น
และครู ดีเด่น ที่ได้ คะแนนค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวมและคะแนนรายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ านใน
ระดับสูง และผ่านการรับรองของผู้บงั คับบัญชาในระดับต้ นและกรรมการที่ประเมิน ในระดับสูง
ตามที่ ข้ าราชการและผู้ประเมินได้ สง่ ข้ อมูลแก่ผ้ วู ิจยั ตามกําหนดเวลา ได้ 15 คน ที่กระจายอยู่ตาม
กระทรวงต่าง ๆ ทัง้ 4 กระทรวง และมีพฤติกรรมการทํางานตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมและค่านิยม
รายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ าน
ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
คณะผู้วิจยั เสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้ โดยเสนอแนะจากผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยตรง จากผลการสัมภาษณ์ บุคคลตัวอย่าง และจากการจัดการประชุมวิชาการในการนําเสนอ
ผลการวิจยั สองครัง้ ของงานวิจยั เรื่ องนี ้ ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะประการแรก เครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์สามารถใช้ ใน
การประเมิ น เพื่ อ การพัฒ นาได้ และใช้ เ พื่ อ แสวงหาบุค คลตัว อย่า งที่ มี พ ฤติ ก รรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ เพื่อการยกย่องให้ เป็ นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั่วไป เครื่ องมือที่ ใช้ ในการแสวงหา
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สามารถแยกบุคคลดีเลิศออกจากข้ าราชการปกติได้ เครื่ องมือวัดในการวิจยั
นี ้ได้ ผ่านกระบวนการหาคุณภาพเรี ยบร้ อยแล้ วทุกเครื่ องมือ และสามารถจําแนกข้ าราชการดีเด่น
และดี เ ลิ ศ ออกจากข้ า ราชทั่ว ไปได้ ข้ า ราชการที่ ไ ด้ ค ะแนนพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มตํ่ า กว่ า 75
เปอร์ เซ็นต์ ก็น่าที่จะได้ รับการพัฒนา หรื อแม้ ว่าข้ าราชการที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า 85 เปอร์ เซ็นต์ลงมา
(74-84 เปอร์ เซ็ น ต์ ) ก็ ส ามารถพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ ค่ า นิ ย มดั ง กล่ า วให้ เพิ่ ม ขึ น้ ด้ วย
กระบวนการพัฒนาที่ต้องมีการศึกษาวิจยั อย่างเป็ นระบบต่อไป
ในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ วัด พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ แต่ ต้ อ งการทราบว่ า
ข้ าราชการผู้นนั ้ น่าจะตกอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสูงหรื อตํ่า ก็อาจใช้ เครื่ องมือวัดตัว
กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างและเครื่ องชี ้วัดเพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้ าราชการยุคใหม่
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ข้ อเสนอแนะประการที่สอง การได้ มาซึง่ กลุม่ ข้ าราชการที่สมควรรับการพัฒนา อาจ
กระทํ าได้ อย่างน้ อยสามวิธี วิธีแรกคือ การทํ าแบบวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ แต่ละ
ค่านิ ยม ตามที่ ได้ ก ล่าวมาแล้ ว วิธี ที่สองคือ การให้ ข้า ราชการตอบแบบวัดตัว แปรที่ สามารถ
จําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสูงและตํ่า แล้ วแทนค่าคะแนนลงในสมการจําแนก ซึง่
จะสามารถบอกได้ ว่าข้ าราชการผู้นนอยู
ั ้ ่ในกลุม่ สูงหรื อกลุม่ ตํ่า วิธีที่สามคือ การใช้ ความรู้ จากการ
วิเคราะห์ที่ว่าข้ าราชกลุ่มใดที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ในปริ มาณที่ตํ่ากว่า ตัวอย่างเช่น
ตามการวิเคราะห์หาบุคคลกลุม่ นี ้พบว่า ข้ าราชการทัว่ ไปซึง่ เป็ นชาย อายุราชการน้ อย (1-15 ปี ) มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า มีปริ มาณค่านิยมตํ่ากว่าในกลุ่มที่มีลกั ษณะตรงข้ าม แล้ ว
จึงนําแบบวัดพฤติกรรมตามค่านิยมมาให้ ตอบอีกครัง้ หนึ่งเพื่อให้ แน่ใจก็ย่อมทําได้ และเป็ นการ
จํากัดจํานวนข้ าราชการที่จะทําแบบสอบถามให้ น้อยลงด้ วย
ข้ อเสนอแนะประการทีส่ าม ในการพัฒนาพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อาจกระทํา
ได้ อย่างน้ อยสองแนวทางคือ แนวทางแรก เป็ นการพัฒนาที่ตวั พฤติกรรมตามค่านิยมนัน้ ๆ ดังเช่น
ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง จะต้ องเป็ นเช่นไร ก็พิจารณาตามนิยามที่ให้ ไว้ ผู้พฒ
ั นาก็
แสวงหาวิ ธีการที่ ให้ ข้าราชการได้ ฝึกกระทํ า ในเรื่ อ งนัน้ ๆ เช่น วิธี ก ารหลีกเลี่ย งสภาพการณ์ ที่
ล่อแหลมต่อการถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิ พล ควรเป็ นอย่างไร ผู้พฒ
ั นาก็ อาจเสนอแนะวิธีการพูด
วิธีการแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้มีอํานาจกว่า เป็ นต้ น หรื อในการส่งเสริ มพฤติกรรมตาม
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การฝึ กที่ตวั พฤติกรรมก็อาจกระทําโดยการฝึ ก ให้ ข้าราชการระบุถึง
กระบวนการขันตอนในการทํ
้
างานที่เป็ นอุปสรรค ทําให้ การทํางานนัน้ ล่าช้ า แล้ วให้ ฝึกนําเสนอ
วิธีการทํางานที่จะลดขันตอนลง
้
หรื อการฝึ กพฤติกรรมไม่เลือกปฏิบตั ิ ก็อาจฝึ กให้ ข้าราชการเผชิญ
กับสถานการณ์ขดั แย้ งที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกบริการใคร ด้ วยเหตุผลใด เป็ นต้ น
ส่ว นแนวทางที ่สองคือ การใช้ ความรู้ จากปั จจัย เชิ ง สาเหตุของพฤติกรรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์นนๆมาช่
ั้
วยกําหนดว่าควรพัฒนาที่ลกั ษณะใดที่จะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ เช่นพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ทางตรงคือ การมีแบบอย่างในการทํางาน ดังนันการส่
้
งเสริ มให้ ข้าราชการมีค่านิยมนี ้ก็ต้องไปที่
ผู้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานด้ วย แต่จากการสัมภาษณ์ ข้าราชที่เป็ นแบบอย่าง หลายคนก็ ให้
ความเห็นตรงกันว่า ผู้บงั คับบัญชามีความสําคัญ การพัฒนาในเรื่ องนี ้ ถ้ าพัฒนาที่ผ้ บู งั คับบัญชา
ให้ มีความกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ องให้ ก็จะเป็ นแบบอย่างและส่งผลให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชาทํา
กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างและเครื่ องชี ้วัดเพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้ าราชการยุคใหม่
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ปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ กล่า วมาเป็ นปั จจัย ที่ ใกล้ ชิดกับพฤติกรรมตามค่า นิยมสร้ างสรรค์ ที่
สามารถนํามาพัฒนาได้ แต่ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สมควรได้ รับการพัฒนาอีกได้ แก่ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งอิทธิพลทางอ้ อม โดยส่งให้ ปัจจัยอื่นๆที่เป็ นสาเหตุอีกหลายปั จจัย ซึง่ โดยรวมก็จดั ได้ วา่ มีอิทธิพล
ทางอ้ อมสูงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ปั จจัยดังกล่าวได้ แก่ อิทธิบาท 4 ปรี ชาเชิงอารมณ์
และลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน จากปั จจัยที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทํางานให้ สําเร็ จ ควบคุมตนเองเพื่อการทําตามแผนให้ สําเร็ จได้ และการที่สามารถทํางานร่ วมกับ
ผู้อื่น ได้ อย่า งดี ดัง นัน้ การพัฒ นาให้ ข้า ราชการมี คุณลัก ษณะดัง ที่ ก ล่า วมา จะนํ าไปสู่ก ารเป็ น
ข้ าราชการพึงประสงค์ตามค่านิยมสร้ างสรรค์
จากข้ อ เสนอแนะที่ ก ล่า วมา อาจนํ า มาประกอบกัน ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึน้ โดยการ
พัฒนาข้ าราชการทังที
้ ่ตวั พฤติกรรม และปั จจัยที่นําไปสูพ่ ฤติกรรมเหล่านันด้
้ วย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวมี
ทังปั
้ จจัยที่เป็ นคุณลักษณะของข้ าราชการ และสภาพแวดล้ อม การที่พฒ
ั นาข้ าราชการแล้ ว แต่ถ้า
สภาพแวดล้ อมไม่เอื ้ออํานวย ก็จะเป็ นการยากต่อข้ าราชการที่จะดํารงไว้ ซงึ่ พฤติกรรมนัน้ ๆ
ข้ อเสนอแนะประการที่ส่ี สืบเนื่องจากข้ อเสนอแนะประการที่สามที่กล่าวถึงปั จจัยที่
นํามาซึง่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ทําให้ ทราบว่าลักษณะของข้ าราชการแบบใดที่นําไปสู่
การมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ได้ การคัดเลือกข้ าราชการเข้ าทํางานก็อาจต้ องคํานึงถึง
ลักษณะดังกล่าว และคํานึงถึงลักษณะที่เน้ นในแต่ละงานโดยเฉพาะด้ วย เช่น งานที่ต้องการการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู้มารับบริ การอย่างเสมอภาคด้ วยความยุตธิ รรม อย่างมีคณ
ุ ธรรม และมีคณ
ุ ภาพ การใน
การคัดเลือกเข้ าทํางานก็อาจสอบถามเจตคติในเรื่ องนี ้ ให้ แสดงความคิดเห็นว่าในสถานการณ์นนๆ
ั้
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ข้ อเสนอแนะประการที่ห้ า ก่ อ นที่ จะให้ ข้า ราชการเห็ นความสํา คัญและปฏิบัติต าม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ ผู้นํารัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และผู้บงั คับบัญชาจะต้ องให้ ความสําคัญก่อน
โดยอาจกําหนดเป็ นนโยบายให้ ข้าราชการต้ องได้ รับการประเมินในเรื่ องค่านิยมสร้ างสรรค์ ร่วมกับ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และเป็ นนโยบายให้ ข้าราชการต้ องเข้ ารับการพัฒนาในเรื่ องนี ้
ข้ อเสนอแนะประการทีห่ ก เนื่องจากค่านิยมสร้ างสรรค์เป็ นเรื่ องที่ข้าราชการยังไม่เป็ นที่
รู้จกั มากนัก รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเช่นสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน ควร
ประชาสัม พัน ธ์ ให้ ข้าราชการได้ ร้ ู จัก ในวงกว้ าง ให้ สาระของค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ กระจายเข้ า ถึง
ทุ ก กลุ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ก็ ค วรกระทํ า หลายลั ก ษณะ ทั ง้ สื่ อ เอกสาร สื่ อ บุ ค คล ทํ า การ
ประชาสัมพันธ์ แ บบสัน้ ๆผ่ า นสื่ อ มวลชน เช่น สื่ อ โทรทัศ น์ สื่ อวิท ยุ หรื อจัด เป็ นการอบรม การ
ประกวดเขียนเรื่ องสัน้ คําขวัญ และอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะประการที่เจ็ด หน่วยงานของรัฐ โดยสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการ
พลเรื อ นจัด โครงการพัฒ นาข้ า ราชการเรื่ อ งการปฏิบัติง านอย่า งมี ค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ โดยใช้
ผลการวิจยั ในเรื่ องนี ้เป็ นแนวทางในการจัด เพื่อจะได้ ทราบว่า คุณลักษณะใดบ้ างที่ควรพัฒนา ซึง่
จะนําไปสูก่ ารมีคา่ นิยมสร้ างสรรค์ และควรจัดการพัฒนาหรื อฝึ กอบรมผู้บงั คับบัญชาก่อน เพื่อนํา
นโยบายไปเผยแพร่ และเป็ นแบบอย่างในการทํางานที่ดีของผู้ใต้ บงั คับบัญชาต่อไป หรื อกําหนด
เป็ นหัวข้ อหนึง่ ในหลักสูตรอบรมผู้บริ หาร หลังการพัฒนาก็ควรมีการติดตามประเมินผล
ข้ อเสนอแนะประการที่แปด ค้ น หาบุคคลที่ มี ค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ และยกย่องให้ เ ป็ น
แบบอย่าง ในการค้ นหาอาจให้ ประชาชนมีส่วนด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่ต้องบริ การ
ประชาชนอย่างใกล้ ชิด ซึง่ จัดเป็ นรางวัลของสังคม จะเป็ นความภาคภูมิใจของผู้ได้ รับ ที่ประชาชน
ให้ ความชื่นชมในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี ้ก็เชิดชูหน่วยงานที่ยดึ มัน่ ในค่านิยมสร้ างสรรค์ หรื อเป็ น
หน่วยงานที่ให้ ความสําคัญ จัดการพัฒนาข้ าราชการในเรื่ องนี ้ได้ อย่างดีและอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะประการทีเ่ ก้ า เนื่องด้ วยข้ าราชการเป็ นหน่วยเล็กสุดของระบบราชการ ถ้ า
ระบบใหญ่ไม่เอื ้อต่อการทําตามค่านิยม ก็ย่อมยากที่จะทําให้ ข้าราชการยึดมัน่ ในค่านิยมต่อไปได้
เช่นระบบการคัดเลือกบุคลากรควรเป็ นไปตามความสามารถและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ระบบ
การให้ รางวัลหรื อการส่งเสริมความก้ าวหน้ าที่สมั พันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานและค่านิยม ระบบการ
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2004
In order to successfully develop the civil service system, government officials
have to have new values which are accordance with the new system. A Sub-committee
for Improving the Culture and Values of Government Officials established by the
Government in 1999, therefore, proposed a set of new creative values to be promoted in
officials which includes Moral Courage, Integrity, Transparency and Accountability,
Nondiscrimination, and Result Orientation. Before promoting the creative values,
research had to be conducted to investigate their meanings, their indicators, and their
antecedents so that good role models of these values could be identified and extolled.
Thus, the Office of the Civil Service Commission and the researchers aimed 1) to
examine the indicators of the creative values, 2) to investigate causal factors of the
values, and 3) to seek good role models expressing these values.
The sample of the study was 900 outstanding-award teachers and officials from
the past 5 years until now and 1,127 officials from the Ministry of Agriculture, Ministry of
Health, Ministry of Education, and Ministry of Interior- 2,027 officials altogether. The
researchers utilized mostly summated rating scales to measure 15 independent
variables, both personal and situational variables, 5 creative values, and these 5
behavioral values of officials assessed by the authority of the sample. The independent
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variables were achievement motivation, future-orientation and self-control, attitude
towards creative values, moral reasoning, right thinking or Yonisomanasikara, the Four
Paths of Accomplishment or Iddhipada, moral shame and fear or Hiri-Ottappa, religious
way of living, work stress, emotional intelligence, organizational citizenship behavior,
organizational politics perception, work role model, social support, and work interest.
The five creative values were Moral Courage, Integrity, Transparency and
Accountability, Nondiscrimination, and Result Orientation. The questionnaires were
administered by mail. The data were analyzed by applying Multivariate Analysis of
Variance, Chi-Square Test, Discriminant Analysis, and Structural Equation Modeling.
The results of the research were as follows:
1. A score of 85% and above represents high value, while a score of 75% or
lower low value. All the indicators can differentiate the high from the low.
2. Organizational citizenship behavior, attitude towards creative models and
achievement motivation are good variables differentiating the high from the
low in almost every values, while the Four Paths of Accomplishment or
Iddhipada and right thinking or Yonisomanasikara are good variables
differentiating those hing in some values. The scores of these variables
when replacing in discriminating equations can suggest who will be the low
and who will be the high.
3. The most direct influential causal variable of the total creative value and
each specific value is organizational citizenship behavior, while an attitude
towards creative value is a causal factor of almost every value. A work role
model and moral reasoning have direct effects on Moral Courage and
Integrity, respectively. Achievement motivation and right thinking are direct
causal factors of Result Orientation. The other variables are indirect causal
factors of the five behavioral values; they have an influence on the behavioral
values via the direct factors. The first three variables with a high indirect
effect on the behavioral values are emotional intelligence, the Four Paths of
Accomplishment, and future orientation and self-control.
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4. Applying the indicators, the researchers identified 15 officials from the four
ministries who rated high in total value scores, also high in at least two
specific value scores, and who have received very good ratings on
behavioral values from their superordinates.
The potential applications of the research findings are as follows:
1. The creative value questionnaires can be used to evaluate government
officials’ behavioral values because all the questionnaires are wellconstructed and have acceptable validity and reliability.
2. Officials needing development can be identified in 3 ways: 1) having them fill
in the value questionnaires using the criterion suggested (≥ 85% as a high
group and ≤ 75% as a low group) 2) having them fill in the questionnaires
measuring differentiating variables and replacing the scores in
discriminating equations, and 3) using bio-social background of government
officials who have lower behavioral values as suggested by the research to
identify who will be in the lower group.
3. The are 2 possible ways to develop officials’ creative values:
1) develop
their behavioral values directly and 2) promote the antecedent factors for
those values. For example, for the first method in order to promote their
moral courage, they should be trained to deal with morally questionable
situations and coached in how to ask the authorities for help. For the second
way, since having a good role model in the workplace is an antecedent of
having moral courage, training the superordinate to have moral courage can
lead to the moral courage of the subordinate. The factors mentioned have a
direct effect on the behavioral values. However, the factors that indirectly
affect the behavioral values can also be promoted. The significant factors or
variables of indirect influence are emotional intelligence, the Four Paths of
Accomplishment, and future orientation and self-control.

กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอย่างและเครื่ องชี ้วัดเพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาพฤติกรรมข้ าราชการยุคใหม่

ฐ

4. The characteristics or factors which develop creative values should be
examined in the process of recruitment of government officials.
5. Government leaders and superordinates should recognize the importance of
creative values and propose a policy of evaluating the values of officials
together with other performance assessment and also a policy for requiring
officials to attend value training.
6. Since creative values are not well recognized by all officials, the government
should promote awareness of their importance through the media and other
methods.
7. The Office of the Civil Service Commission should launch training programs
in order to develop officials’ creative values by applying these research
results which identify the characteristics that should be developed and
situations needing to be improved.
8. Role models with excellent creative behavioral values should be identified
and lauded so that they can motivate other officials to follow them, and the
agencies which have programs to promote values consistently should be
rewarded.
9. Other civil service systems should reinforced the encouragement of
government officials to have creative values; for example, the reward system
should be justified, the assessment system should be transparent, and the
working system should support work effectiveness.
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คํา นํา
คณะผู้วิจยั ต้ องขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง นายสี ม า สี ม านนท์ ท่ า นเลขาธิ ก าร ก.พ. ท่ า นคณะกรรมการผู้ป ระเมิ น งานวิ จัย
ผู้อํานวยการศูนย์สง่ เสริ ม จริ ยธรรมและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระสานงานทุกท่าน ที่ให้ โอกาสแก่คณะผู้วิจยั
ได้ ทํางานวิจยั ชิ ้นสําคัญชิ ้นนี ้ และได้ เอื ้ออํานวยความสะดวกตลอดการวิจยั และขอขอบพระคุณ
ท่านที่ปรึกษาโครงการวิจยั ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน ที่ได้ สละเวลาให้ คําปรึกษาที่
มีคา่ ยิ่ง คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้ที่ให้ คําแนะนําแก่โครงการนี ้ทุกท่าน ขอขอบคุณลูกศิษย์ และนิสิต
ของสถาบัน วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ง านวิ จัย นี ้ และที่ สํ า คัญ ยิ่ ง คื อ
ข้ าราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกระทรวงคมนาคม ที่ตอบแบบวัดในการ
ทดลองใช้ เครื่ องมือวิจยั และขอขอบคุณข้ าราชการใน 4 กระทรวง ซึง่ ได้ แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ที่สละเวลาตอบแบบ
วัดทุกฉบับของการวิจยั ด้ วยความเต็มใจ และขอขอบคุณข้ าราชการที่เป็ นบุคคลตัวอย่าง 15 ท่าน
ที่ให้ ความร่ วมมือในการสัมภาษณ์อย่างดียิ่ง ท้ ายที่สดุ คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ และสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่ให้ การสนับสนุนการทําวิจยั เรื่ องนี ้เป็ นอย่างดี

คณะผู้วิจยั
ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
รศ.งามตา วนินทานนท์
ดร.วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล
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บทที่ 1
บ ท นํา
ความเป็ นมาของการวิจัย
จากภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในโลกปั จจุบนั ในหลาย ๆ ด้ าน ทัง้ ด้ าน
ความสัม พัน ธ์ กับ ต่า งประเทศ ที่ มี ก ารเปิ ดการค้ า เสรี การสร้ างความร่ ว มมื อ ในภูมิ ภ าค การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทําให้ เกิดความจําเป็ นที่ต้องมีการแข่งขันมากขึ ้น อีกทังปั
้ ญหาวิกฤต
ทางสังคมในประเทศ เช่น ปั ญหาด้ านคุณธรรม และการขาดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็ น
การเร่งการปฏิรูประบบราชการให้ เป็ นรูปธรรมยิ่งขึ ้น ประชาชนเองก็ต้องการเห็นระบบราชการใหม่
ที่มี ประสิทธิภาพ มีความโปร่ งใส ให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารประเทศ และสามารถ
ตรวจสอบการทํางานของรัฐ
ระบบราชการใหม่ตามแผนปฏิรูประบบราชการภาครัฐ เน้ นการเป็ นระบบราชการที่ มี
สมรรถนะสูง มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม มีประสิทธิผลเป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เจ้ าหน้ าที่
ของรั ฐ จึ ง ต้ อ งเป็ นผู้ที่ มี ทัศ นคติ แ ละค่า นิ ย มในการทํ า งานที่ ส อดคล้ อ งกับ ระบบราชการใหม่
มาตรการสําคัญประการหนึ่ง คือ การสร้ างค่านิยมสร้ างสรรค์ขึ ้นในเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (ศูนย์สง่ เสริ ม
จริ ยธรรม, 2544) คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการปรับปรุ งวัฒนธรรม
และค่า นิ ย มของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ อย่า งเป็ นขัน้ ตอน โดยมี เ ลขาธิ ก าร ก.พ.เป็ นประธานต่อ มา
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ชวน หลีกภัย) เป็ นประธาน มีมติเห็นชอบกับค่านิยมสร้ างสรรค์ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ 5 ประการ
คือ
1) กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
2) ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
3) โปร่งใสตรวจสอบได้
4) ไม่เลือกปฏิบตั ิ
5) มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) ได้ กําหนด ยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ สํานักงาน ก.พ. จึงดําเนินการ
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ทํางานอย่างมีศกั ดิศ์ รี (Integrity)
ขยันตังใจทํ
้ างาน (Activeness)
มีศีลธรรม คุณธรรม (Morality)
รู้ทนั โลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม (Relevancy)
มุง่ เน้ นประสิทธิภาพ (Efficiency)
รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม (Accountability)
มีใจและการกระทําที่เป็ นประชาธิปไตย (Democracy)
มีผลงาน มุง่ เน้ นที่ผลงาน (Yield)
ทางสํานักงาน ก.พ. และคณะผู้วิจยั จึงเห็นความสําคัญในการวิจยั เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ข้ าราชการให้ มีคา่ นิยมของระบบราชการที่พงึ ประสงค์ โดยศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุพร้ อมทังดั
้ ชนีชี ้วัด
ของพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ รวมทังหาบุ
้ คคลตัวอย่างเพื่อการเชิดชู
และให้ เป็ นแบบอย่างแก่ข้าราชการยุคใหม่โดยทัว่ ไป โดยในงานวิจยั นี ้จะเน้ นที่คา่ นิยมสร้ างสรรค์ 5
ประการ คือ กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ซื่อสัตย์รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน จะเห็ น ได้ ว่ า ค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ 5 ประการ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
คุณลักษณะ 8 ประการดังที่กล่าว โดยที่ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง จะต้ องเป็ นการ
ทํางานที่มีศกั ดิศ์ รี มีคณ
ุ ธรรม ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ ค่านิยมซื่อสัตย์ก็เป็ นการทํางานที่มีศกั ดิศ์ รี
ขยัน และรับผิดชอบต่อผลงาน ค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็ นการทํางานที่มีความรับผิดชอบเป็ น
ประชาธิ ปไตยและโปร่ งใส ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ จะเป็ นการทํางานที่มีคุณธรรม ตรงกับสังคม
รับผิดชอบต่อสังคม ส่วนค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นการทํางานที่ม่งุ เน้ นผลงาน ขยันตังใจทํ
้ างาน
ปรับตัวทันโลก มุง่ เน้ นประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผลงาน
ความหมายของค่ านิยมสร้ างสรรค์
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งประธานคณะกรรมการได้ แก่ นายพิชัย รั ตตกุล
รองนายกรั ฐมนตรี ในขณะนัน้ ได้ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการปรั บปรุ งวัฒนธรรมและค่านิยมของ
เจ้ าหน้ าที่รัฐ โดยเลขาธิการก.พ.เป็ นประธานคณะอนุกรรมการชุดนี ้ได้ ให้ ความหมายของค่านิยม
สร้ างสรรค์ไว้ ดังนี ้
“ค่านิ ยมสร้างสรรค์ เป็ น ค่านิ ยมที ด่ ี มี ประโยชน์ ต่อสังคม ทีไ่ ด้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ่งไปยังคนอี กรุ่นหนึ่ง นอกจากนัน้ หมายถึง ค่านิ ยมใหม่ทีย่ งั ไม่เคยมี มาก่อน และเข้ามาแทนที ่
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จากการที่คณะวิจยั ได้ สมั มนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ 6
ท่าน ซึง่ ได้ แก่
- นายสมพร เทพสิทธา
- นายธีรยุทธ หล่อเลิศรัตน์
- ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
- นายแพทย์ธนู ชาติธนานนท์
- รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิช์ ยั นิรันดร์ ทวี
- รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
ก็ได้ มีการปรับความหมายของค่านิยมสร้ างสรรค์แต่ละค่านิยม จากความหมายเดิมที่กําหนดโดย
คณะอนุกรรมการปรับปรุ งวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐให้ ชดั เจนขึ ้น เพื่อประโยชน์
ในการสร้ างเครื่ องมือวัดในการวิจยั อีกทังเพื
้ ่อประโยชน์ในเชิงการพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยที่ใน
เบื ้องต้ นคณะผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ ความหมายของค่านิยมดังนี ้
ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่ บุคคลให้ ความสําคัญทัง้ บวกและทางลบ ค่านิ ยมทางบวกเป็ น
ค่านิยมที่ควรส่งเสริ ม ส่วนค่านิยมทางลบเป็ นค่านิยมที่ต้องมีการปรับปรุง แต่ถ้าเป็ นค่านิยมทางลบ
มากหรื อไม่ดีมาก ก็ควรตัดทิ ้ง ค่านิยมของสังคม (Social value) ประกอบกับการถ่ายทอดทาง
สังคม (Socialization) และปั จจัยภายในตัวบุคคล ประกอบกันเป็ นค่านิยมของบุคคลนัน้
(Personal value)
จากความหมายของค่านิยมสร้ างสรรค์แต่ละค่านิยมที่ได้ จากการสัมมนากลุ่มย่อยและ
การพิจารณาของคณะผู้วิจยั ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการวิจยั ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ได้ กําหนดความหมายของค่านิยมให้ ชดั เจนและเป็ นระบบเพื่อประโยชน์ตอ่ การสร้ างเครื่ องชี ้วัด ซึง่
ความหมายของค่านิยมสร้ างสรรค์แต่ละค่านิยมที่ได้ ผ่านการสัมมนากลุ่มย่อยและการพิจารณา
ดังที่กล่าวมา มีดงั นี ้
ค่ านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง (Moral courage) หมายถึง การที่ข้าราชการ
เห็นว่า เรื่ องต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าควรปฏิบตั ิ
1. ยืนหยัดที่จะปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามระเบียบกฎเกณฑ์ของราชการ
2. ยืนหยัดที่จะปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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3. การไม่ โ อนอ่ อ นต่ อ อิ ท ธิ พ ลและผลประโยชน์ ใ ด ๆ ทัง้ จากภายในหน่ ว ยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน
4. การกล้ าพูดกล้ าทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
5. การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทําผิด
ค่ านิยมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ (Integrity) หมายถึง การที่ข้าราชการเห็นว่า เรื่ องต่อไปนี ้เป็ น
สิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าควรปฏิบตั ิ
1. การปฏิบตั หิ น้ าที่เต็มความสามารถด้ วยความรับผิดชอบ
2. การรักษาเกียรติของข้ าราชการ
3. การตรงต่อกําหนดนัดหมายต่าง ๆ
4. การไม่นําทรัพยากรของราชการมาเป็ นของตน
5. การปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างถูกต้ องด้ วยจิตใจที่มนั่ คงและภาคภูมิใจ
ค่ านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ (Transparency) หมายถึง การที่ข้าราชการเห็นว่า เรื่ อง
ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าควรปฏิบตั ิ
1. มีการทํางานในรูปของคณะกรรมการ
2. มีขนตอนในการทํ
ั้
างานชัดเจน
3. การกําหนดหลักการในการทํางานและตัดสินใจอย่างชัดเจนและเหมาะสม
4. สามารถอธิบายได้ อย่างชอบธรรมในสิง่ ที่ตนปฏิบตั ิ
5. การเก็บหลักฐานทุกอย่างในการทํางานเพื่อรับการตรวจสอบ
6. การจัดหาข้ อมูลให้ ครบถ้ วน จากหลายแหล่งเพื่อประกอบการตัดสินใจ
7. การเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระเบียบ เพื่อสะดวกต่อการใช้ และการตรวจสอบ
8. การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ
9. การเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูล
ค่ า นิ ย มไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ (Nondiscrimination) หมายถึ ง การที่ ข้ า ราชการเห็ น ว่า การ
ปฏิบตั สิ งิ่ ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าควรปฏิบตั ิ
1. การปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อให้ บริการด้ วยความเสมอภาคอย่างยุตธิ รรม
2. การปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อให้ บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
3. การปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อให้ บริการอย่างมีนํ ้าใจ เมตตา กรุณา เอื ้อเฟื อ้
ค่ านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) หมายถึง การที่ข้าราชการเห็นว่า
การปฏิบตั สิ งิ่ ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าควรปฏิบตั ิ
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1. การกําหนดเป้าหมายในการทํางาน
2. การสามารถปฏิบตั งิ านได้ บรรลุเป้าหมาย
3. การจัดสภาพที่เอื ้อต่อการทํางานให้ สําเร็จ
4. การขจัดสภาพที่ขดั ขวางการทํางาน
5. การทํางานให้ สําเร็ จโดยใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด
6. การฟั นฝ่ าอุปสรรคทุกด้ านเพื่อความสําเร็จในงาน
7. การประเมินและปรับปรุงงานให้ ดีขึ ้น
กล่า วโดยสรุ ป เพื่ อ ให้ ก ารรณรงค์ ค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ เ ป็ นไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และ
ข้ าราชการได้ เห็นแบบอย่างที่เป็ นรู ปธรรมในสถานการณ์จริ ง สํานักงาน ก.พ. และคณะผู้วิจยั จึง
เห็นสมควรให้ มีการค้ นหาบุคคลที่เป็ นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบตั ิตามค่านิยมอย่างแท้ จริ ง
ในรู ปกรณี ศึกษา รวมทัง้ การศึกษาปั จจัยที่ เป็ นสาเหตุซึ่งรวมถึ งปั จจัยเอื อ้ และปั จจัย ขัดขวาง
พฤติ กรรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ดัง กล่ า ว และการพัฒ นาเครื่ อ งชี ว้ ัด (Indicators) ค่ า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้ าราชการต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเครื่ องชี ้วัด (Indicators) ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
ที่มีคณ
ุ ภาพ
2. เพื่อค้ นหาปั จจัยเชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
3. เพื่อค้ นหาบุคคลที่มีลกั ษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ และศึกษาบุคคล
ดังกล่าวในเชิงวิชาการ ทางด้ านการทํางาน การดําเนินชีวิต และบุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่าง
ที่มี ค่านิยมสร้ างสรรค์ ในลักษณะกรณีศกึ ษา จํานวน 15 กรณี

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. จากผลการวิจยั ที่ว่า มีปัจจัยใดบ้ างที่เอื ้อและขัดขวางค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
จะนําไปสู่การส่งเสริ ม ปรับปรุ ง และพัฒนาทังในตั
้ วข้ าราชการ รวมทังสภาพแวดล้
้
อม ที่จะช่วย
เพิ่มพูนค่านิยมสร้ างสรรค์ในตัวข้ าราชการได้
2. เครื่ องชี ้วัดที่ได้ จากการวิจยั นี ้ จะเป็ นเครื่ องมือที่สามารถบอกระดับค่านิยม สร้ างสรรค์
แต่ละด้ านในตัวข้ าราชการว่ามีมากน้ อยเพียงใด ทังนี
้ ้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
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3. เพื่อนําประสบการณ์ ชีวิตและการทํางานของบุคคลตัวอย่าง เป็ นกรณีศึกษาในการ
ฝึ กอบรม และเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่ข้าราชการ
4. บุคคลตัวอย่างจะเป็ นแบบอย่างให้ ข้าราชการเกิ ดแรงบันดาลใจที่ จะปรั บปรุ งการ
ปฏิบตั งิ านของตนให้ สอดคล้ องกับค่านิยมสร้ างสรรค์
5. ได้ องค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลัก ษณะร่ ว มด้ านการทํ า งาน การดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
บุคลิกลักษณะของบุคคลที่เป็ นแบบอย่าง
7

ขอบเขตการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ ข้ าราชการระดับ 3 – 10 ใน 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตัวอย่ าง คณะผู้วิจยั กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างไว้ ที่ 3,000 คน เป็ นข้ าราชการระดับ
3 – 10 จาก 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย โดยที่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,500 คน เป็ นข้ าราชการที่เคยได้ รับการ
คัดเลือกและ/หรื อได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นข้ าราชการดีเด่น ย้ อนหลังไป 5 ปี (พ.ศ.2541–พ.ศ.2545)
และอีกจํานวน 1,500 คน เป็ นข้ าราชการทัว่ ไปใน 4 กระทรวงเดียวกัน
วิธีการได้ มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั ศึกษาข้ าราชการดีเด่นและข้ าราชการที่เคยได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นข้ าราชการดีเด่นย้ อนหลัง 5 ปี ของทัง้ 4 กระทรวง ซึ่งมีจํานวนทังหมด
้
1,571 คน
ส่วนข้ าราชการทัว่ ไปผู้วิจยั สุม่ ข้ าราชการที่อยูใ่ นกองเดียวกันและอยูใ่ นระดับ (ซี) กลุม่ เดียวกัน (คือ
กลุ่ม 3 – 5 , 6 -7 และ 8 -10) มาจํานวน 2,229 คน ผู้วิจยั ศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามไป 3,800
คน แต่กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้เป็ นข้ าราชการที่สง่ แบบสอบถามกลับคืนและ
มี ข้ อมูลที่สมบูรณ์เป็ นส่วนมากเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 2,027 คน (คิดเป็ นจํานวนข้ าราชการที่ตอบแบบ
สอบถามกลับคืน 53%) เป็ นข้ าราชการดีเด่นจํานวน 900 คน ข้ าราชการทัว่ ไปจํานวน 1,127 คน
ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบด้ วย 15 ตัวแปร ได้ แก่
1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2) ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
3) เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
4) เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
11
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5) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
6) อิทธิบาท 4
7) หิริ - โอตตัปปะ
8) วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
9) ความเครี ยดในการทํางาน
10) ปรี ชาเชิงอารมณ์
11) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
12) การรับรู้การเมืองในองค์การ
13) การมีแบบอย่างในการทํางาน
14) การสนับสนุนทางสังคม
15) งานตรงกับอุปนิสยั
ตัวแปรผลลัพธ์ เป็ นพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ ได้ แก่
1) พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
2) พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
3) พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งในตรวจสอบได้
4) พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
5) พฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
8

นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปร

พฤติกรรมการทํางานตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
พฤติกรรมตามค่ านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง หมายถึง การปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ข้ าราชการที่กล้ าต้ านทานกับอิทธิพลหรื อผลประโยชน์ทงที
ั ้ ่มาจากภายในหน่วยงานเอง หรื อจาก
ภายนอกที่จะทําให้ ข้าราชการผู้นนปฏิ
ั ้ บตั ิไม่ถกู ต้ องตามระเบียบกฏเกณฑ์หรื อหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพของตน ทังกล้
้ าที่จะพูดและกระทําเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ เมื่อพบเห็นการ
กระทําที่ไม่ถกู ต้ องและพยายามหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด รวมถึงการ
หาความช่วยเหลือจากผู้มีอํานาจกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดสถานการณ์ที่ไม่ถกู ต้ องขึ ้น พฤติกรรม
ตามค่ า นิ ย มกล้ า ยื น หยัด ทํ า ในสิ่ ง ที่ ถูก ต้ อ ง วัด โดยแบบวัด ประเภทมาตราประเมิ น รวมค่ า ที่
คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ ง
9
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พฤติกรรมตามค่ านิยมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่างเต็มความสามารถด้ วยการทุ่มเทกําลังกาย สติปัญญา และเวลาให้ แก่ทางราชการ ปฏิบตั งิ าน
ได้ สําเร็ จตรงตามกํ าหนดเวลา และตรงตามการนัดหมาย มีความเสียสละในการปฏิบัติงานที่
บางครั ง้ อาจต้ อ งปฏิ บัติน อกเหนื อ จากหน้ า ที่ ห รื อ เวลาราชการ ทัง้ นี เ้ พื่ อผลประโยชน์ ของทาง
ราชการหรื อประชาชน ไม่นําทรัพยากรของทางราชการมาใช้ เป็ นของส่วนตัว และแสดงพฤติกรรมที่
คงไว้ ซึ่งเกียรติของข้ าราชการ โดยไม่โอนอ่อนต่อความทุจริ ต หรื อผู้มีอิทธิ พล พฤติกรรมตาม
ค่านิยมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจัยสร้ างขึน้
จํานวน 11 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของ
คะแนนอยู่ระหว่าง 11 ถึง 66 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยม
ซื่อสัตย์รับผิดชอบมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
พฤติกรรมตามค่ านิ ยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติงาน
อย่างมีแผนการดําเนินงาน ระบุขนตอนในการปฏิ
ั้
บตั ิงานชัดเจน มีการตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินงาน
สามารถอธิบายได้ ในสิ่งที่ตนปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมา ในการทํางานเก็บหลักฐานไว้ พร้ อมเพื่อรับ
การตรวจสอบ ผู้ที่มีหน้ าที่จัดหาข้ อมูล มีการจัดหาข้ อมูลจากหลายแหล่งเพื่อประโยชน์ ต่อการ
ทํางาน และประกอบการตัดสินใจอย่างยุตธิ รรม และมีการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบง่ายต่อการ
ตรวจสอบ อํานวยความสะดวกต่อผู้มาตรวจสอบทัง้ จากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
และจากประชาชน มี ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถรั บ รู้ ข้ อ มูล ของหน่ ว ยงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ร้ องเรี ยนได้ พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวม
ค่าที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่
จริ งที่ สุด” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มี
พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
พฤติกรรมตามค่ านิ ยมไม่ เลื อกปฏิบัติ หมายถึง การที่ ข้าราชการปฏิบัติหน้ าที่ หรื อ
ให้ บริ การแก่ผ้ มู ารับบริ การอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็ นข้ าราชการหรื อคนทัว่ ไป ไม่
แบ่งแยกเชื ้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับความรู้ และความใกล้ ชิด ให้ บริ การด้ วยความ
สะดวก ถูกต้ อง รวดเร็ ว ทันกับสถานการณ์ อย่างมีนํ ้าใจ เมตตากรุณา และเอื ้อเฟื อ้ กรณีมีเหตุจําเป็ น
หรื อเหตุฉกุ เฉินที่ต้องบริ การให้ ผ้ ใู ดก่อน ก็สามารถอธิบายเหตุผลให้ ผ้ รู ับบริ การคนอื่นทราบทัว่ กัน
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พฤติกรรมตามค่ านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง การปฏิบตั ิงานของข้ าราชการ
ที่ มุ่ง ให้ เ กิ ด ความสํ า เร็ จ ในงาน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลลัพ ธ์ ข องงานเป็ นหลัก ซึ่ง แสดงออกโดยการ
ตังเป
้ ้ าหมายในการปฏิบตั ิงาน ทังเป
้ ้ าหมายใหญ่และแยกออกเป็ นเป้าหมายย่อย มีการจัดสภาพที่
จะเอือ้ ต่อความสําเร็ จในงาน และขจัดสภาพที่ ขัดขวางการทํ างานให้ สําเร็ จ รวมถึงการฟั นฝ่ า
อุปสรรคทุกอย่างที่ขวางกัน้ ปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ซึง่ รวมถึงทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ วิธีการ และเวลา มีการประเมินติดตามการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นระยะ และมีการปรับปรุงงานที่ทําและกระบวนการทํางานเพื่อให้ งานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น ในที่สดุ สามารถปฏิบตั ิงานได้ บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร
ประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่ สุด” ถึง “ไม่จริ งที่สุด” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60
คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากกว่า
ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ ของผู้ใต้ บังคับบัญชา
พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ข องผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชา หมายถึ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้บงั คับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชาว่าเป็ นไปตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เพียงใด ค่านิยมที่วดั มี 5 ด้ าน คือ ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้ างสรรค์ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา วัดโดยแบบวัดแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 45 ข้ อ แต่ละข้ อมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงที่สดุ ”
พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 45 ถึง 270 ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า ผู้บงั คับบัญชารายงาน
ว่า ผู้ใต้ บงั คับบัญชามีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์มากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง พลังความต้ องการสัมฤทธิ์ผล เป็ นลักษณะภายในจิตใจของ
บุคคลลักษณะหนึง่ ที่ก่อให้ เกิดความพากเพียรพยายามที่จะทํางานอย่างหนึง่ อย่างใดให้ สําเร็ จด้ วย
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ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
การมุง่ อนาคต หมายถึง ความสามารถที่จะคาดการณ์ไกล และเห็นความสําคัญของผลดี
และผลเสียที่ จะเกิ ดในอนาคต สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่ อรับผลดีหรื อป้องกันผลเสียที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตได้ ความสามารถควบคุมตน หมายถึง ความสามารถที่จะละเว้ นการกระทําบาง
ชนิ ด หรื อ ความสามารถที่ จ ะเริ่ ม กระทํ า พฤติ ก รรมที่ ต้ อ งใช้ ค วามอดทนหรื อ เสี ย สละและทํ า
พฤติกรรมนันได้
้ อย่างมีปริ มาณและคุณภาพเหมาะสมเป็ นเวลานานพอที่จะนําไปสูผ่ ลที่ต้องการใน
อนาคตได้ สรุปได้ ว่าบุคคลที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน ดังนี ้ (1) สามารถคาดการณ์ไกล
เห็นความสําคัญของอนาคตและสามารถตัดสินใจเลือกกระทํา (2) หาทางแก้ ปัญหาและวางแผน
ดําเนินการเพื่อผลในอนาคต (3) รู้ จกั การปฏิบตั ิให้ เกิดการอดได้ รอได้ อย่างเหมาะสม (4) สามารถ
ให้ รางวัลตนเองเมื่อทําดีและลงโทษตนเองเมื่อทําไม่เหมาะสม ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน วัด
โดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 27 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตร
ประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งที่สุด” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 27 ถึง 162
คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีลักษณะมุ่ง อนาคต – ควบคุม ตน มากกว่า ผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า
เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ หมายถึง ความรู้ สกึ พอใจหรื อไม่พอใจในการ
ทํางานตามค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยเป็ นความรู้ สึกที่เกิดจากความรู้ เชิงประเมินค่าของบุคคลว่า
พฤติกรรมการทํางานราชการตามค่านิยมนันเป็
้ นประโยชน์หรื อมีโทษมากน้ อยเพียงใด ซึ่งทําให้
เกิ ด ความพอใจหรื อ ไม่ พ อใจ และมี ค วามพร้ อมที่ จ ะทํ า งานราชการที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
ความชอบหรื อไม่ชอบของตนเองต่องานราชการหรื อไม่ สําหรับการวิจยั นี ้ วัดเจตคติต่อพฤติกรรม
การทํางาน ใน 2 องค์ประกอบ คือ
ความรู้ เชิงประเมินค่า หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ ว่าดีมีประโยชน์ และ/หรื อเกิดโทษมากน้ อยเพียงใด หากบุคคลมี ความรู้ เชิง
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ความรู้ สกึ พอใจ หมายถึง ความรู้ สึกของบุคคลในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อ
ไม่พอใจต่อการปฏิบตั ิราชการตามค่านิยมสร้ างสรรค์ส่วนใหญ่แล้ วความรู้ สึกพอใจของบุคคลต่อ
สิง่ หนึง่ จะเกิดโดยอัตโนมัตแิ ละสอดคล้ องกับความรู้เชิงประเมินค่าต่อสิง่ นันด้
้ วย
เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวม
ค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 51 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง
“ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 51 ถึง 306 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มี
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
เหตุผลเชิงจริยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม หมายถึง การใช้ เหตุผลของบุคคลในการเลือกที่จะกระทําหรื อไม่
กระทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลดังกล่าวนี ้สะท้ อนเหตุจูงใจที่อยู่เบื ้องหลังการกระทํา
ของบุ ค คล นอกจากนัน้ เหตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมยัง มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรม
พัฒนาการทางด้ านสติปัญญาและอารมณ์ของบุคคล เหตุผลเชิงจริ ยธรรมวัดโดยแบบวัดของโกศล
มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) มาใช้ วัดโดยแบบวัดที่เป็ นสถานการณ์ 12 เรื่ อง แต่ละเรื่ องมี
ประโยคบอกเล่า 2 ประโยค โดยเป็ นการใช้ เหตุผลขันที
้ ่ 5 และ 6 ในการวัดแบบมาตรประเมินค่า
รวมคะแนนเต็มข้ อละ 11 คะแนน โดยให้ ผ้ ตู อบสมมติวา่ ตนเองอยูใ่ นสถานการณ์ดงั กล่าว และต้ อง
ตัด สิน ใจกระทํ า หรื อ ไม่ก ระทํ า อย่า งใดอย่า งหนึ่ง ในแต่ล ะการตัดสิน ใจ ให้ ผ้ ูต อบเลื อ กแสดง
ความเห็น 6 หน่วย จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
132 ถึง 792 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมในระดับที่สงู กว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า
ปรีชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาอารมณ์ หมายถึง ความสามารถที่จะเข้ าใจอารมณ์ของตนเองและผู้ที่มีปฏิสมั พันธ์
ด้ วย การจัดการกับอารมณ์ตนและผู้ที่ตนมีปฎิสมั พันธ์ด้วย และการใช้ ประโยชน์เชิงสร้ างสรรค์จาก
การมีความรู้ และความเข้ าใจเรื่ องอารมณ์ ปรี ชาอารมณ์วดั โดย แบบวัดที่คณะผู้วิจยั ปรับจากแบบ
วัดของชัทและคณะ (Schutte,et al.,1998) ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 32 ข้ อ แต่ละ
ข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 32 ถึง
192 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีปรี ชาอารมณ์มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดอย่างแยบคาย คิดอย่างถูกวิธี มีระบบ มี
ระเบียบ รู้จกั การวิเคราะห์ โดยไม่พิจารณาสิง่ ใดแต่เพียงผิวเผิน แต่ได้ ทําการพิจารณาอย่างลึกซึ ้งใน
หลายมุ ม มอง โดยให้ เห็ น ตามสภาวะและตามความสัม พัน ธ์ แ ห่ ง เหตุ ปั จจั ย การคิ ด แบบ
โยนิโสมนสิการวัดโดยแบบวัดที่ คณะผู้วิจัยสร้ างขึ ้น เป็ นข้ อคําถาม 8 ข้ อ ที่ผ้ ูตอบต้ องคิดว่าจะ
ตัดสินใจทําอย่างไร ซึ่งสะท้ อนถึงวิธีการคิด ถ้ าคิดแบบโยนิโสมนสิการจะได้ 1 คะแนน ถ้ าไม่คิด
แบบโยนิโสมนสิการจะได้ 0 คะแนน พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนน
มากกว่า แสดงว่า เป็ นผู้ที่คดิ แบบโยนิโสมนสิการมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณธรรมหรื อคุณลักษณะที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานในชีวิตประจําวัน
อันเป็ นความรู้สกึ ที่มีตอ่ งานต่าง ๆ จําแนกออกเป็ นคุณธรรม 4 ด้ าน ที่มีความเกี่ยวข้ องกันคือ
ฉันทะ หมายถึง ความรู้ สกึ รักและพอใจในงาน ตลอดรวมถึงเป้าหมายของงานที่ทําด้ วย
โดยมีความปรารถนาที่จะทําให้ งานนันสํ
้ าเร็ จลงด้ วยดี มีความพอใจในความสําเร็ จของงานโดย
ไม่ได้ คํานึงถึงผลตอบแทนที่ได้ รับจากงาน แต่มีความพอใจอย่างยิ่งที่จะเห็นงานนันสํ
้ าเร็ จลงด้ วยดี
และมุง่ ที่เป้าหมายของงานอย่างแท้ จริง
วิริยะ หมายถึง ความรู้ สกึ ที่ต้องการทํางานให้ สําเร็ จลง โดยไม่ย่อท้ อกับอุปสรรคใด ๆ ที่
เกิดขึ ้น โดยมองเห็นว่าอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นเป็ นสิง่ ที่ท้าทายในการทํางานให้ สําเร็ จต่อไป
จิตตะ หมายถึง ความรู้ สกึ ที่มีความมุ่งมัน่ ในการทํางานด้ วยความแน่วแน่ จดจ่อในสิ่งนัน้
เมื่อมีสิ่งใดมารบกวนก็ไม่สามารถที่จะละทิ ้งงานนันได้
้ ด้ วยเห็นว่างานที่ทํานันมี
้ ความสําคัญต่อ
ตนเอง ผู้อื่น ตลอดรวมถึงสภาพแวดล้ อมด้ วย จึงได้ อทุ ิศกายและจิตใจในการทํางานนัน้
วิมงั สา หมายถึง ความรู้ สกึ ที่ได้ ใช้ ปัญญาในการพิจารณาใคร่ ครวญ และการค้ นหาและ
แก้ ไขข้ อบกพร่ องในการทํางาน โดยได้ มีการทดลองและหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อนํ ามาใช้ ในการ
ทํางาน อันส่งเสริ มให้ งาน เสร็ จสิ ้น และบรรลุเป้าหมายได้ อย่างสมบูรณ์เรี ยบร้ อย
อิทธิ บาท 4 วัดโดยแบบวัดประเภทมาตรประเมิ นรวมค่าที่ คณะผู้วิ จัยปรั บจากจารุ พร
แสงเป่ าและคณะ (2539) แบบวัดมีข้อคําถามทังหมด
้
20 ข้ อ แต่ละข้ อมาตรประเมินค่า 6 หน่วย
จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 120 ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า
แสดงว่า มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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หิริ - โอตตัปปะ
หิริ หมายถึง ความละอายต่อบาปทุจริ ต คือ ละอายต่อการทําชัว่ ความละอายเป็ นเหตุให้
สํารวมตนเหนี่ยวรัง้ จิตใจมิให้ ทําชัว่ ต่าง ๆ แต่ถ้าการละอายไม่กล้ าทําชัว่ นัน้ เกิดจากความกระดาก
ต่อคนอื่น ๆ ที่พบเห็น ไม่ถือว่าเป็ นหิริ การละอายไม่กล้ าทําชัว่ ที่เกิดขึ ้นจากใจตนเองแล้ วจะไม่กล้ า
ทําสิง่ ไม่ดีทงในที
ั ้ ่ลบั และที่แจ้ ง จึงเรี ยกว่าเป็ นผู้มีหิริ
โอตตัปปะ หมายถึง การความเกรงกลัวต่อการทําบาป ไม่กล้ าทําผิด มีความเกรงกลัวต่อ
การรับผลร้ ายต่อการทําชัว่ อันเป็ นปทัสถานของศีล แต่ถ้าความเกรงกลัวไม่กล้ าทําบาปเกิดจาก
เกรงว่าจะถูกทําโทษจากบุคคลอื่น ๆ ไม่นบั ว่าเป็ นโอตตัปปะ ความเกรงกลัวที่เกิดจากใจตน เกรง
ว่า การกระทํ า นัน้ จะผิ ด ทํ า นองคลองธรรม ผิ ด ศีล ผิ ด ระเบี ย บแบบแผน จึง จะเรี ย กว่ า เป็ นผู้มี
โอตตัปปะ
หิริ – โอตตัปปะ วัดโดยแบบวัดที่คณะผู้วิจัยสร้ างขึ ้น ซึ่งเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า
จํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของ
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่ามีหิริ - โอตตัปปะมากกว่าผู้
ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
วิถีชีวิตตามแนวศาสนา หมายถึง การประพฤติในการดําเนินชีวิตประจําวันที่สอดคล้ อง
ตามหลักความเชื่อและการปฏิบตั ิทางศาสนา เช่น นําหลักความเชื่อและการปฏิบตั ิทางศาสนามา
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ วิธีการพักผ่อนหย่อนใจ นิสยั การให้ ทาน การใช้ เวลาว่าง
เป็ นต้ น วิถีชีวิตตามแนวศาสนาวัดโดย แบบวัดที่คณะผู้วิจัยปรับจากแบบวัดความเชื่อและการ
ปฏิบตั ิทางพุทธศาสนาของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2540) ซึ่งเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า
จํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของ
คะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน หมายถึง ความรู้ สกึ ว่าการทํางานเป็ นปั ญหา เกิดความรู้ สึก
กัง วลใจ หงุด หงิ ด เครี ย ดและคิ ด ว่ า แก้ ไขได้ ย าก ความเครี ย ดในการทํ า งานวัด โดยแบบวัด
ความเครี ยดในการทํางานแบบประเมินรวมค่าของบังอร โสฬส และอัจฉรา วงศ์วฒ
ั นามงคล
(2539) ที่เป็ นข้ อความให้ ผ้ ตู อบประเมินว่า ตนมีความรู้สกึ หนักใจ เพียงใดในเหตุการณ์นนั ้ ๆ คําตอบ
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การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู้ ถึงการส่งเสริ ม ช่วยเหลือ เรื่ องการทํางานจาก
ผู้บงั คับบัญชาในด้ านต่าง ๆ เช่น ด้ านอารมณ์ ด้ านสังคม ด้ านวัตถุ และด้ านข้ อมูลข่าวสาร เป็ น
ต้ น การสนับสนุน ทางสัง คมวัด โดย แบบวัด การสนับ สนุน ทางสัง คมของหัว หน้ า ของดุจ เดื อ น
พันธุมนาวิน (2547) ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 18 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6
หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 18 ถึง 108 คะแนน ผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
13

การมีแบบอย่ างในการทํางาน
การมีแบบอย่างในการทํางาน หมายถึง ปริ มาณการสังเกตเห็นหรื อรับรู้ ของบุคคลว่ามี
บุคคลอื่น ซึ่งเป็ นผู้ที่มีความสําคัญต่อตนได้ กระทําพฤติกรรมทัง้ ดีและไม่ดีในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ราชการ การมีแบบอย่างในการทํางานวัดโดย แบบวัดที่ คณะผู้วิจัยสร้ างขึน้ ซึ่งเป็ นแบบมาตร
ประเมินรวมค่าจํานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ”
พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 15 ถึง 90 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีแบบอย่างที่ดี
ในการทํางานมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง การปฏิบตั หิ รื อการกระทําของบุคคลที่
นอกเหนือจากงานที่หน่วยงานกําหนดให้ เป็ นหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิ แต่บุคคลเต็มใจที่จะปฏิบตั ิเพื่อ
หน่วยงาน และเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน จําแนกการวัดพฤติกรรมออกเป็ น 4 ด้ าน คือ
ด้ านการช่วยเหลือ หมายถึง การให้ ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงาน และผู้บงั คับบัญชาใน
การปฏิบตั งิ าน
ด้ านการคํานึงถึงผู้อื่น หมายถึง การเคารพสิทธิของผู้อื่น และพยายามไม่ให้ มีปัญหา
กระทบกระทัง่ กับผู้อื่น
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ด้ านการอดทนอดกลัน้ หมายถึง การต่อสู้ปัญหา อุปสรรค ความเครี ยด ความกดดันต่าง ๆ
ด้ วยความเต็มใจ
ด้ านการทําความดีให้ กบั สังคมในองค์การ หมายถึง การมีความรับผิดชอบและสนใจใน
การเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัดโดยแบบวัดที่คณะผู้วิจัยปรับจากแบบวัด
ของพอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff ,et al.,1997) ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 20
ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่
ระหว่าง 20 ถึง 120 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
การรั บรู้ การเมืองในองค์ การ
การรับรู้การเมืองในองค์การ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลในหน่วยงาน ที่
กระทําอย่างจงใจเพื่อให้ เกิดเพื่อผลประโยชน์ ของบุคคลเอง หรื อของกลุ่มนัน้ ๆ โดยขัดแย้ งกับ
ผลประโยชน์ของบุคคลอื่น ๆ หรื อกลุ่มอื่น ๆ หรื อเป็ นอุปสรรคต่อประสิทธิผลขององค์การ จําแนก
การวัดการรับรู้การเมืองในองค์การเป็ น 3 ด้ านดังนี ้
ด้ านพฤติกรรมการเมืองในองค์การโดยทัว่ ไป หมายถึง พฤติกรรมที่สนองผลประโยชน์ของ
ตนเอง พฤติกรรมเหล่านี ้มักเกิดขึ ้นเมื่อระเบียบ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานไม่ชดั เจน
ด้ านการคล้ อยตามเพื่อความก้ าวหน้ าของตนเอง หมายถึง การคล้ อยตามผู้อื่นโดยไม่
ต้ องการเผชิญกับความขัดแย้ ง แต่ก็เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
ด้ านนโยบายเรื่ องการเลื่อนขันและเปลี
้
่ยนตําแหน่ง หมายถึง ระบบการจ่ายค่าตอบแทน
และการเลื่อนตําแหน่งที่เอื ้อต่อการมีการเมืองในหน่วยงาน
การรั บรู้ การเมืองในองค์การวัดโดย แบบวัดที่คณะผู้วิจัยปรั บจากแบบวัดของแคกมาร์
และเฟอรี ส (Kacmar & Ferris,1991) ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 14 ข้ อ แต่ละข้ อมี
มาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 14 ถึง 84
คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า รับรู้การเมืองในหน่วยงานมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
งานตรงกับอุปนิสัย
งานตรงกับอุปนิสยั หมายถึง งานที่ทําตรงกับสาขาวิชาที่ศกึ ษา ตรงกับความถนัดและตรง
กับความสนใจ งานตรงอุปนิสยั วัดโดย แบบวัดที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้น ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวม
ค่าจํานวน 3 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 3 หน่วย จาก “ตรง ใกล้ เคียง ไม่ตรง” พิสยั ของคะแนน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการพัฒ นาเครื่ อ งชี ว้ ัด ของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ คณะผู้วิ จัย ได้ ส ร้ าง
แบบสอบถามขึน้ เพื่ อวัดพฤติกรรมตามค่านิยม 5 ประการ โดยกระบวนการสร้ างเครื่ องชี ว้ ัดนี ้
คณะผู้วิ จัยได้ ท บทวนเอกสารของราชการ เอกสารเชิ ง วิ ช าการ การสัม มนากลุ่ม ย่อย (Focus
Group Discussion) กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรึกษากับข้ าราชการกระทรวงต่าง ๆ และสอบถามนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ ซึง่ ปฏิบตั ิงานในหลายหน้ าที่เพื่อให้
ได้ เครื่ องชี ้วัดที่มีคณ
ุ ภาพ และทําการตรวจสอบทางสถิติเพื่อพิสจู น์ว่า เครื่ องชี ้วัดดังกล่าวสามารถ
แยกข้ าราชการที่มีประสิทธิผลสูง (ได้ รับเลือกเป็ นข้ าราชการ/ครูดีเด่น) และมีคณ
ุ ธรรม (มีพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้ างสรรค์อย่างน้ อย 2 ด้ านขึ ้นไป) สูง (ซึ่งในที่นี ้จะเรี ยกว่า กลุ่มที่มีผลปฏิบตั ิงานดี
เลิศ) กับกลุม่ ข้ าราชการปกติ ดังภาพประกอบที่ 1
พฤติกรรมตามค่านิยม
กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
พฤติกรรมตามค่านิยม
ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
พฤติกรรมตามค่านิยม
โปร่งใสตรวจสอบได้

ข้ าราชการที่มีผลปฏิบตั งิ านดีเลิศ
ข้ าราชการปกติ

พฤติกรรมตามค่านิยม
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
พฤติกรรมตามค่านิยม
มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ภาพประกอบ 1 เครื่ องชี ้วัดแยกข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศกับข้ าราชการปกติ
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สําหรับในการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ของข้ าราชการ
คณะผู้วิจัยได้ อาศัยพื น้ ฐานทางทฤษฎีหรื อแนวคิดที่ เกี่ ยวข้ องหลัก 4 แนวคิด คือ แนวคิด
ปฏิสมั พันธ์ นิยม (Interactionism Model) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานในองค์การ
ทฤษฎี ท างจิ ตวิ ท ยาที่ เ กี่ ย วกับ พฤติก รรมการทํ า งานและพฤติก รรมจริ ย ธรรม (Psychological
Theory of Moral and Work Behaviors) (หรื อทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม) และแนวพุทธธรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการทํางานตามค่านิยมสร้ างสรรค์
แนวคิดปฏิสมั พันธ์ นิยม (Magnusson&Endler, 1977) จะให้ แนวคิดที่ว่า ในการพิจารณา
สาเหตุหลักของพฤติกรรมบุคคลควรพิจารณาทัง้ ปั จจัยที่เป็ นลักษณะจิตใจของบุคคลนัน้ และ
ปั จจัยที่เป็ นสถานการณ์หรื อสภาพแวดล้ อม โดยที่ปัจจัยที่เป็ นลักษณะบุคคลมีทงลั
ั ้ กษณะที่สะสม
ในตัวบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั ที่ค่อนข้ างคงที่ เช่น บุคลิกภาพ และลักษณะทางจิตใจที่เป็ นผล
ของปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบนั กับจิตลักษณะเดิมของบุคคล เช่น เจตคติที่มีตอ่ สิ่งใด
สิ่งหนึ่งในสถานการณ์นนั ้ และในการวิเคราะห์ให้ คํานึงถึงปฏิสมั พันธ์ ร่วมระหว่างปั จจัยทางจิตใจ
และปั จจัยทางสถานการณ์
แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การในส่วนที่กล่าวถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรในหน่วยงาน ซึง่ ได้ กล่าวถึงตัวแปรที่สําคัญทางจิตวิทยาหลายตัวที่จะส่งผล
ต่อ ผลการปฏิ บัติ ง านที่ ดี ข องบุค คลและประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร และตัว แปรบางตัว มี ค วาม
สอดคล้ องกับตัวแปรในทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานและพฤติกรรมจริ ยธรรม
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) ที่สร้ างขึ ้นจากผลการวิจยั ในคนไทย และพบปั จจัยทางจิตใจที่เป็ น
พื ้นฐานนําไปสู่พฤติกรรมการเป็ นคนดีและทํางานได้ สําเร็ จ เช่น การเป็ นบุคคลที่ตงมาตรฐานการ
ั้
ทํางานของตนเองไว้ สงู และเพียรพยามไปสูเ่ ป้าหมาย (ซึง่ ก็คือตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์) การมี
แผนในการทํ างาน สามารถคาดการณ์ ไกลและควบคุมตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้
(ซึง่ ก็คือลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน)
ในการทํางานและดําเนินชีวิตของคนไทยส่วนมากจะยึดหลักศาสนาที่ได้ รับการอบรมสัง่
สอนกันมานาน และแทรกซึมในวิถีชีวิตของคนไทย ดังนันจึ
้ งควรได้ นําหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องมา
ศึกษาในฐานะเป็ นตัวแปรในงานวิจยั ด้ วย เช่น การมีหิริ - โอตตัปปะ ซึง่ เป็ นความละอายและเกรง
กลัวที่จะทําบาป ทําให้ บุคคลมีการทํางานที่ซื่อสัตย์และโปร่ งใส หรื อการมีอิทธิ บาท 4 ที่ทําให้
บุคคลรักการทํางาน และสามารถทํางานให้ สําเร็จได้ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
จากแนวคิด/ทฤษฎีที่กล่าวมาพร้ อมกับการทบทวนผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการทํางาน
และการมี พ ฤติ ก รรมจริ ย ธรรม ตัว แปรที่ ศึก ษา ซึ่ง เป็ นจิ ต ลัก ษณะได้ แ ก่ แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์
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ภาพประกอบ 2 แบบจําลองเชิงสาเหตุจากกรอบแนวคิดการวิจยั
สัญลักษณ์ในแบบจําลอง BehVa = พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์,
AttVa = เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์, nAch = แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์,
FOSC=ลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน, MR= เหตุผลเชิงจริยธรรม, EQ = ปรี ชาเชิงอารมณ์,
Think = การคิดแบบโยนิโสมนสิการ, Itti = อิทธิบาท 4, Hiri = หิริ - โอตตัปปะ , RLS = วิถีชีวิตตามแนวศาสนา,
Stress = ความเครี ยดในการทํางาน, Sup = การสนับสนุนทางสังคม, Model = การมีแบบอย่างในการทํางาน,
OCB=พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ, Pol=การรับรู้การเมืองในองค์การ,JobIn = งานตรงกับอุปนิสยั

จากภาพประกอบ 2 ซึ่งเป็ นแบบจําลองที่ได้ จากกรอบแนวคิดการวิจัย พฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ (BehVa) จะได้ รับอิทธิพลทางตรงจากทุกตัวแปรในงานวิจัยนี ้ แต่ตวั แปรที่มี
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ตัวแปรลักษณะทางจิตวิทยาและตัวพุทธศาสนาที่กล่าวมา น่าที่จะได้ รับอิทธิพลจากวิธีคิด
หรื อปั ญญาของบุคคล ในทางพุทธศาสนา ปั ญญาเป็ นตัวนําการรู้ แจ้ งทังปวง
้
การกระทําทุกอย่าง
ของข้ าราชการที่เกิดจากการใช้ ปัญญาย่อมส่งผลให้ เป็ นคนดี ทําให้ มีพฤติกรรมดีตามไปด้ วย และ
ปั ญญาในการวิจยั นี ้มุ่งเน้ นที่การคิดถูกวิธี ในทางพุทธศาสนาเรี ยกว่า “โยนิโสมนสิการ” การคิด
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นอกจากลักษณะทางจิตและคุณธรรมของข้ าราชการผู้นนั ้ แล้ ว สิ่งแวดล้ อมที่บุคคลนัน้
ทํางานอยู่ก็ย่อมส่งผลต่อการทํางานด้ วย ตัวแปรสิ่งแวดล้ อมตามการรับรู้ ของข้ าราชการที่สําคัญ
ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนจากหัวหน้ างาน หัวหน้ างานที่ สนับสนุนส่งเสริ มช่วยเหลือในการ
ทํ างาน ย่อมเป็ นขวัญกํ าลังใจให้ แก่ข้าราชการได้ การมีแบบอย่างที่ ดีในการทํ างานก็ เป็ นเรื่ อง
สําคัญ การเรี ยนรู้ หลายอย่างเกิดขึ ้นจากการทําตามแบบอย่าง ส่วนสิ่งแวดล้ อมทางลบของการ
ทํ า งานก็ คื อ การรั บ รู้ ว่ า มี ก ารเมื อ งในการทํ า งานสูง การที่ ใ นหน่ ว ยงานมี ก ารดํา เนิ น การทาง
การเมืองเพื่อประโยชน์ ตนหรื อพรรคพวก โดยไม่ส่งเสริ มประสิทธิ ผลของหน่วยงาน ก็ อาจทํ าให้
บุคคลในหน่วยงาน ไม่มีกําลังใจในการทํางาน หรื อทํางานโดยหลีกเลี่ยงการขัดแย้ งกับผู้มีอิทธิพล
เพื่อเอาตัวรอดก็จะทําให้ หน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างสูงตามที่ควรจะเป็ นได้ นอกจากนี ้ก็มี
ตัวแปรที่ผลวิจยั เคยพบว่ามีความเกี่ยวข้ องกับการทํางานที่มีประสิทธิผล คือ การทํางานตรงกับ
อุปนิสยั ในที่นี ้คือตรงกับความสนใจและความถนัด ตัวแปรสถานการณ์เหล่านี ้คาดว่าจะส่งผลต่อ
ความเครี ยดจากสภาพการทํางาน และความเครี ยดก็ส่งผลต่อการมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการทํางาน
และพฤติกรรมการทํางานตามค่านิยมสร้ างสรรค์ได้ สําหรับเส้ นอิทธิพลที่แต่ละตัวแปรส่งผล หรื อ
ได้ รับอิทธิ พลจาก ตัวแปรอื่นโดยละเอียดนัน้ ดูได้ จากภาพประกอบผลการวิเคราะห์ แบบจําลอง
สมการโครงสร้ างเชิงเส้ นของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ในหน้ า 170
10

สมมติฐานการวิจัย

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง คณะผู้วิจยั จึงตังสมมติ
้
ฐานการวิจยั ดังนี ้
1. เครื่ องชี ้วัดที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น สามารถจําแนกข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศกับ
ข้ าราชการทัว่ ไปได้
2. ปั จจัยที่เป็ นจิตลักษณะของบุคคล 10 ปั จจัย และสถานการณ์ในการทํางาน 5 ปั จจัยเป็ น
ปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ด้ าน ซึ่งความสัมพันธ์ ของปั จจัยต่าง ๆ ที่
ปรากฏตามกรอบแนวคิดข้ างต้ น กล่าวคือ
2.1 ตัวแปรลักษณะทางจิตทุกตัว นอกจากส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์แล้ ว ยังส่งอิทธิพลทางอ้ อมโดยผ่านตัวแปรการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
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2.2 การคิดแบบโยนิโสมนสิการยังส่งอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
โดยผ่านตัวแปรลักษณะทางจิตทุกตัว และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2.3 ตัวแปรสถานการณ์ซงึ่ ได้ แก่ การสนับสนุนทางสังคม การมีแบบอย่างในการทํางาน
งานตรงอุปนิสยั และการรับรู้ การเมืองในองค์การ นอกจากส่งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตาม
ค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ แล้ ว ยัง ส่ง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อม โดยผ่า นความเครี ย ดในการทํ า งาน เจตคติต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
2.4 ตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์นอกจากส่งอิทธิ พลทางตรงต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์แล้ วยังส่งอิทธิพลทางอ้ อม โดยผ่านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การด้ วยเช่นกัน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อง
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องชี ้วัด (Indicators) ของพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ 5 ประการ และศึกษาถึงปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ดงั กล่าว
ลําดับต่อมาจะได้ ค้นหาบุคคลดีเด่นที่แสดงถึงการมีค่านิยมสร้ างสรรค์ และศึกษาบุคคลนันโดย
้
ละเอียด งานวิจยั นี ้จึงมีส่วนที่เป็ นการวิจยั ในเชิงปริ มาณและการศึกษารายกรณี ในการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จะทบทวนในลักษณะของการวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตามโดยที่ตวั แปรตาม คือ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ ซึง่ ในที่นี ้
เรี ยกรวมกันว่า พฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิผลและมีจริ ยธรรม การทบทวนเอกสารจะเริ่ ม
อธิบายตัวแปรตามก่อน แล้ วจึงทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

ค่ านิยม
ความหมายของค่ านิยม
ความหมายของค่านิยมจากการทบทวนเอกสาร
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของค่านิยมไว้ ดงั นี ้
ค่านิยม (Value) คือ สิ่งที่บคุ คลยึดถือเป็ นเครื่ องช่วยตัดสินใจ และกําหนดการกระทําของ
ตนเอง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้ า 242)
ค่านิยม คือ สิง่ ที่บคุ คลพอใจ หรื อเห็นว่าเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าแล้ วยอมรับไว้ เป็ นความเชื่อหรื อ
อยูใ่ นความสํานึก ค่านิยมจะสิงอยูใ่ นตัวบุคคลในรูปแบบความเชื่อหรื อรู้สกึ นึกคิดจนกว่าเจ้ าตัวจะ
พบกับค่านิยมมใหม่ ซึง่ ตนพอใจและยอมรับไว้ ค่านิยมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล จะติดตัว
ไปทุกหนแห่ง จะเป็ นเครื่ องมือประเมินเหตุการณ์ จะช่วยในการตัดสินใจกระทําการอย่างใดอย่าง
หนึง่ (อุทยั หิรัญโต, 2526, หน้ า 270)
ค่านิยม คือ สิ่งที่กลุ่มสังคมหนึ่ง ๆ เห็นว่าเป็ นสิ่งที่มีค่าควรแก่การกระทํา น่ายกย่อง หรื อ
เห็นว่าถูกต้ อง ค่านิยมเปรี ยบเสมือนหางเสือที่นําเรื อไปในทิศทางที่สงั คมต้ องการ (สุพตั รา สุภาพ,
2536, หน้ า 22)
นักวิชาการต่างประเทศได้ ให้ ความหมายของค่านิยมไว้ ดงั นี ้
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โรคีช (Rokeach, 1968) ได้ ให้ ความหมายของค่านิยมและระบบค่านิยมไว้ ดงั นี ้ ค่านิยม
คือ ความเชื่ อที่ คงทนเกี่ ยวกับการกระทํ าหรื อเป้าหมายปลายทาง ที่ บุคคลหรื อสังคมพึงพอใจ
มากกว่าการกระทําหรื อเป้าหมายที่ตรงกันข้ าม ส่วนระบบค่านิยม (Value system) คือ การจัด
กลุ่ม ความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกับ การกระทํ า หรื อ เป้ าหมายที่ พึง พอใจ ซึ่ง มี เ ป็ นลํ า ดับ เรี ย งกัน ไปตาม
ความสําคัญ
สุนทรี โคมิน (Komin,1990, p.19 - 22) ได้ ศกึ ษาความหมายของค่านิยมที่โรคีชเสนอไว้
และได้ สรุปประเด็นสําคัญไว้ ดงั นี ้
1. ค่านิยมเป็ นความเชื่อ (Belief) และเป็ นความเชื่อประเภทที่เกี่ยวกับวิถีแห่งการกระทํา
(Means) หรื อเป้าหมายปลายทางของการกระทํา (Ends of action) ที่ถกู ตัดสินว่าน่าพึงพอใจ
หรื อไม่น่าพึงพอใจ
2. ค่านิยมเป็ นสิ่งที่คงทน (Enduring) ค่านิยมเป็ นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดชีวิต
ของบุคคล ค่านิยมไม่ใช่สงิ่ ที่คงที่ (Stable) อย่างที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ค่านิยม
ไม่ใช่สงิ่ ที่จะเปลี่ยนแปลงชัว่ ข้ ามคืน ค่านิยมมีความคงที่ในระดับที่ทําให้ บคุ ลิกภาพของบุคคลและ
ลักษณะทางสังคมแสดงลักษณะที่ต่อเนื่องไปได้ ค่านิยมเปลี่ยนแปลงในเชิงความสําคัญที่เมื่อ
เทียบกับค่านิยมตัวอื่น แต่ไม่ใช่วา่ ระดับความสําคัญจะสูง ๆ ตํ่าอย่างไม่มีความหมาย
3. ค่านิยมมีสองประเภท ค่านิยมที่เกี่ยวข้ องกับวิถีแห่งการกระทํา (Instrumental values)
กับค่านิยมที่เป็ นเป้าหมายสุดท้ าย (Terminal values) ค่านิยมที่เกี่ยวข้ องกับวิถีแห่งการกระทําจะ
รวมพวกมโนทัศน์ เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความกล้ าหาญ ส่วนค่านิยมเป็ นเป้าหมาย
เช่ น ความอิ ส ระ ความเสมอภาค ค่า นิ ย มเป้ าหมายยัง แบ่ง เป็ น เป้ าหมายที่ เ น้ น ที่ ตัว บุค คล
(Personal focus) เช่น ค่านิยมที่ช่วยให้ รอดพ้ นจากสิง่ เลวร้ าย และการอยูอ่ ย่างกลมกลืนกับตัวเอง
หรื อค่านิยมที่เน้ นสังคม (Social focus) เช่น ค่านิยมเพื่อความสงบสุขของประชาคมโลก และ
ค่านิยมที่เป็ นวิถี ก็ยงั แบ่งออกเป็ นสองประเภทคือ ค่านิยมที่เน้ นจริ ยธรรม (Moral focus) และ
ค่านิยมที่ เน้ นเรื่ องความสามารถหรื อการบรรลุศกั ยภาพแห่งตน (Competence or self
actualization)
4. ค่านิยมมีลกั ษณะที่ “ควรจะ” ลักษณะที่เป็ น “ควรจะ” (Ought) ของค่านิยมนี ้จะไม่เป็ น
เฉพาะบุคคล ไม่ผนั แปร และสมเหตุสมผลในเชิงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ลักษณะ “ควรจะ”
ของค่านิยมนี ้มักจะเป็ นของค่านิยมที่เป็ นวิถีมากกว่าค่านิยมที่เป็ นเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่านิยมเชิงวิถีที่เกี่ยวข้ องกับจริ ยธรรมและข้ อตกลงที่บุคคลปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่น ดังนัน้ ลักษณะ
“ควรจะ” ของค่านิยมไม่ใช่เป็ นลักษณะที่จําเป็ นของทุกค่านิยม ยิ่งค่านิยมใดบุคคลในสังคมยึดถือ
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5. ค่านิยมเป็ นความชอบ “Preference” และเป็ นสิง่ ที่น่าพึงปรารถนา ค่านิยมสามารถให้
ความหมายในเชิงของการเป็ นความชอบ หรื อเป็ นสิ่งที่บคุ คลเลือกเมื่อต้ องเผชิญกับค่านิยมอื่น ๆ
หรื อค่านิยมที่ตรงกันข้ ามกัน ค่านิยมเป็ นสิ่งที่บุคคลคิดว่าเป็ นสิ่งที่น่าปรารถนาที่ตวั เขาเองหรื อ
บุคคลอื่น หรื อทังสองควรยึ
้
ดถือ
6. จํานวนของค่านิยม โรคีชเสนอว่าโดยพื ้นฐานทางทฤษฎีแล้ ว จํานวนค่านิยมทังหมดจะ
้
จํากัดโดยลักษณะทางสังคมและชีววิทยาของบุคคลนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยความต้ องการ
พื ้นฐานของเขา และจากวิธีการเชิงประจักษ์ ในการวัดค่านิยมชี ้ให้ เห็นว่า บุคคลสามารถยึดถือ
ค่านิยมได้ จํานวนหนึง่ ที่คอ่ นข้ างจะจํากัด
7. ความเป็ นศูนย์กลางของค่านิยม ค่านิยมทังสองประเภทเป็
้
นองค์ประกอบสําคัญของ
ระบบเจตคติ (Attitudes) และความเชื่อทัง้ หมดของบุคคล แต่ค่านิยมเป้าหมายจะได้ รับการ
พิจารณาว่าอยู่ที่ศนู ย์กลางระบบทังหมดที
้
่ว่านี ้ มากกว่าค่านิยมวิถีการกระทําและค่านิยมทังสอง
้
เป็ นรากเหง้ าของสิ่งต่าง ๆ มากกว่าความเชื่อและเจตคติ ถ้ าค่านิยมตัวใดกลายเป็ นความสําคัญ
ของบุคคลคนนัน้ เราก็คาดได้ ว่าบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ เจตคติ และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้ องไปด้ วย ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าเจตคติหรื อความเชื่อของบุคคลในเรื่ องใดเกิดเปลี่ยนแปลง
หรื อถูกปรับไป ผลของความเปลี่ยนแปลงนี ้จะจํากัดมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่คา่ นิยม ดังนันการ
้
เปลี่ยนแปลงค่านิยมของบุคคลจึงเหมือนกับการไปรบกวนพื ้นฐานของระบบ
8. ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมวิถีการกระทําและค่านิยมเป้าหมาย โรคีชเห็นว่าค่านิยมที่
เกี่ยวข้ องกับวิถีกระทําจะเป็ นเครื่ องมือที่จะนําไปสู่คา่ นิยมที่เกี่ยวข้ องกับเป้าหมาย ความแตกต่าง
ระหว่างวิถีและเป้าหมายได้ เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญในทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อนักวิชาการที่สนใจมโนทัศน์ (Concepts) ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดระบบการรู้ คิดและ
เป้าหมายในการกระทํา
ความหมายของค่ านิยมจากการประชุมกลุ่มย่ อยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการที่คณะผู้วิจยั ได้ จดั ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ท่าน ในเรื่ องความหมายของค่านิยมและค่านิยมสร้ างสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ ความหมายของ
ค่านิยมดังนี ้
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ค่านิยม หมายถึง สิง่ ที่บคุ คลให้ ความสําคัญทังทางบวกและทางลบ
้
ค่านิยมทางบวกเป็ น
ค่านิยมที่ควรส่งเสริ ม ส่วนค่านิยมทางลบเป็ นค่านิยมที่ต้องมีการปรับปรุง แต่ถ้าเป็ นค่านิยมในทาง
ลบมากหรื อไม่ดีมาก ก็ควรตัดทิ ้ง ค่านิยมของสังคม (Social value) ประกอบกับการถ่ายทอดทาง
สังคม (Socialization) และปั จจัยภายในตัวบุคคลเอง เช่น บุคลิกภาพของบุคคลผู้นนั ้ จะส่งผลให้
เกิดเป็ นค่านิยมส่วนบุคคล (Personal value) และค่านิยมที่บคุ คลยึดถือนี ้ จะส่งผลต่อความคิด
จิตใจ และพฤติกรรมของผู้นนั ้ แต่ค่านิยมไม่ใช่เรื่ องของอิทธิพลทางเดียว แต่เป็ นอิทธิพลสองทาง
กล่ า วคื อ ความคิ ด จิ ต ใจ และพฤติ ก รรมของบุ ค คลก็ จ ะสามารถทํ า ให้ ค่ า นิ ย มส่ ว นบุ ค คล
เปลี่ยนแปลงไปได้ และค่านิยมส่วนบุคคลก็สามารถส่งผลกระทบต่อค่านิยมของสังคมได้ เช่นกัน
ประเทศไทยในปั จจุบนั ตกอยู่ในสภาวะวิกฤติทงทางเศรษฐกิ
ั้
จและสังคม ซึง่ ส่วนหนึ่งเกิด
จากค่านิยมมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น จากเดิมการทําความดีทําให้ เกิดความสุข แต่ในปั จจุบนั มี
ค่านิยมที่วา่ เงินนํามาซึง่ ความสุข ทําให้ บคุ คลมีพฤติกรรมเพื่อให้ ได้ มาซึง่ รายได้ จํานวนมาก โดยไม่
คํานึงถึงวิธีการได้ มาซึง่ รายได้ เหล่านัน้ หรื อค่านิยมบางประการก็ไม่เหมาะสมกับเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัย เช่น ค่านิยมเรื่ องการมีอํานาจ เป็ นต้ น สังคมไทยจึงจําเป็ นที่จะต้ องเร่งส่งเสริ มค่านิยมที่ดี
งามให้ เกิดขึ ้น และค่านิยมดังกล่าวควรมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ของสังคมและของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปด้ วยเช่นกัน

ค่ านิยมสร้ างสรรค์
ความหมายของค่ านิยมสร้ างสรรค์
การทํางานในระบบราชการใหม่ตามแผนปฏิรูประบบบริ หารภาครัฐ เน้ นการเป็ นระบบ
ราชการที่มีสมรรถนะสูง มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม และมีประสิทธิผลสูง มาตรการสําคัญประการหนึ่ง
ของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารภาครัฐ คือ การสร้ างค่านิยมสร้ างสรรค์ขึ ้น
ในเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ คณะอนุกรรมการปรับปรุ งวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้ าหน้ าที่รัฐ โดยการ
แต่ง ตัง้ ของคณะกรรมการปฏิ รู ป ระบบราชการ จึง จัด ให้ มี ก ารศึก ษาและกํ า หนดเป็ นค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ไว้ 5 ประการ (ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรม, 2544) โดยที่ให้ ความหมายของค่านิ ยม
สร้างสรรค์ ไว้ ว่า คื อค่านิ ยมที ่ดี มี ประโยชน์ ต่อสังคม ที ่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคน
อีกรุ่นหนึ่ง นอกจากนัน้ ยังหมายถึงค่านิ ยมใหม่ทีย่ งั ไม่เคยมี มาก่อน และเข้ามาแทนทีค่ ่านิ ยมเก่าที ่
ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น และที ่ไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมโลกาภิ วตั น์ ได้ คํ าว่า ค่านิ ยม
สร้างสรรค์ จึ งมี ความหมายเป็ นสองนัย คือ ค่านิ ยมทีเ่ ป็ นคุณประโยชน์ และเป็ นค่านิ ยมทีป่ รับปรุง
พัฒนาขึ้นมาใหม่ (ศูนย์สง่ เสริ มจริ ยธรรม, 2545 หน้ า 3) โดยสํานักงานข้ าราชการพลเรื อนมุ่งหวัง
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คณะผู้วิจยั ได้ จดั การประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน
6 ท่าน เพื่อการปรับชื่อและความหมายของค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ที่ศนู ย์สง่ เสริ มจริ ยธรรมสํานักงาน
ข้ าราชการพลเรื อนกําหนดไว้ เดิม นอกจากนี ้ คณะผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ความหมายในเอกสารของ
สํานักงานข้ าราชการพลเรื อน เรื่ องค่านิยมสร้ างสรรค์ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ (ศูนย์สง่ เสริ มจริ ยธรรม,
2544) เพื่อให้ แต่ละค่านิยมมีความชัดเจนและมีความแตกต่างกัน เพื่อไม่ให้ เกิดความซํ ้าซ้ อนและ
เป็ นปั ญหาในการวัดตัวแปร ชื่อและความหมายของค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 ประการที่ได้ จาก
ผลการประชุมสัมมนาและการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจยั มีดงั นี ้
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
1. ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง (Moral courage)
2. ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ (Integrity)
3. ค่านิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency)
4. ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ (Nondiscrimination)
5. ค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation)
ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง หมายถึง การที่ข้าราชการเห็นว่า เรื่ องต่อไปนี ้เป็ น
สิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าควรปฏิบตั ิ
1. ยืนหยัดที่จะปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามระเบียบกฎเกณฑ์ของราชการ
2. ยืนหยัดที่จะปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. การไม่ โ อนอ่ อ นต่ อ อิ ท ธิ พ ลและผลประโยชน์ ใ ดๆ ทัง้ จากภายในหน่ ว ยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน
4. การกล้ าพูด กล้ าทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
5. การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทําผิด
(หมายเหตุ: ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ตามเอกสารของศูนย์สง่ เสริ มจริ ยธรรม
สํานักงาน ก.พ. หมายรวมความเสียสละด้ วย แต่ที่ประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้ ตดั ความ
เสียสละออก ด้ วยเห็นว่าความหมายของความเสียสละไม่ควรรวมอยูใ่ นค่านิยมนี ้)
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ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ หมายถึง การที่ข้าราชการเห็นว่า เรื่ องต่อไปนี ้เป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า
ควรปฏิบตั ิ
1. การปฏิบตั หิ น้ าที่เต็มความสามารถด้ วยความเสียสละ
2. การรักษาเกียรติของข้ าราชการ
3. การตรงต่อกําหนดการนัดหมายต่างๆ
4. การไม่นําทรัพยากรของทางราชการมาเป็ นของตน
5. การปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างถูกต้ องด้ วยจิตใจที่มนั่ คงและภาคภูมิใจ
ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ หมายถึง การที่ข้าราชการเห็นว่า เรื่ องต่อไปนี ้เป็ นสิ่งที่มี
คุณค่าควรปฏิบตั ิ
1. มีการทํางานในรูปของคณะกรรมการ
2. มีขนตอนในการทํ
ั้
างานชัดเจน
3. การกําหนดหลักการในการทํางานและการตัดสินใจอย่างชัดเจนและเหมาะสม
4. สามารถอธิบายได้ อย่างชอบธรรมในสิง่ ที่ตนปฏิบตั ิ
5. การเก็บหลักฐานทุกอย่างในการทํางานเพื่อรับการตรวจสอบ
6. การจัดหาข้ อมูลให้ ครบถ้ วน จากหลายแหล่งเพื่อประกอบการตัดสินใจ
7. การเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระเบียบ เพื่อสะดวกต่อการใช้ และการตรวจสอบ
8. การอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ
9. การเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลได้
ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ หมายถึง การที่ข้าราชการเห็นว่า เรื่ องต่อไปนี ้เป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าควร
ปฏิบตั ิ
1. การปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อให้ บริ การด้ วยความเสมอภาคอย่างยุตธิ รรม
2. การปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อให้ บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
3. การปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อให้ บริการอย่างมีนํ ้าใจ เมตตา กรุณา เอื ้อเฟื อ้
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง การที่ข้าราชการเห็นว่า เรื่ องต่อไปนี ้เป็ นสิ่งที่มี
คุณค่าควรปฏิบตั ิ
1. การกําหนดเป้าหมายในการทํางาน
2. การสามารถปฏิบตั งิ านได้ บรรลุเป้าหมาย
3. การจัดสภาพที่เอื ้อต่อการทํางานให้ สําเร็จ
4. การขจัดสภาพที่ขดั ขวางการทํางาน
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5. การทํางานให้ สําเร็ จโดยใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด
6. การฟั นฝ่ าอุปสรรคทุกด้ าน เพื่อความสําเร็จในการทํางาน
7. การประเมินและปรับปรุงงานให้ ดีขึ ้น
พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ความหมายของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ความหมายของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ จะสอดคล้ องกับความหมาย
ของค่านิยมสร้ างสรรค์ มีดงั นี ้
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง หมายถึง การปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ข้ าราชการที่กล้ าต้ านทานกับอิทธิพลหรื อผลประโยชน์ทงที
ั ้ ่มาจากภายในหน่วยงานเอง หรื อจาก
ภายนอกที่จะทําให้ ข้าราชการผู้นนปฏิ
ั ้ บตั ิไม่ถกู ต้ องตามระเบียบกฏเกณฑ์ หรื อหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพของตน ทังกล้
้ าที่จะพูดและกระทําเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ เมื่อพบเห็นการ
กระทําที่ไม่ถกู ต้ อง และพยายามหลีกเลี่ยงไปจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด ซึ่งรวมถึง
การหาความช่วยเหลือจากผู้มีอํานาจกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดสถานการณ์ที่ไม่ถกู ต้ องขึ ้น
พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเต็ม
ความสามารถด้ วยการทุ่มเทกําลังกาย สติปัญญา และเวลาให้ แก่ทางราชการ ปฏิบตั ิงานได้ สําเร็ จ
ตรงตามกําหนดเวลา และตรงตามการนัดหมาย มีความเสียสละในการปฏิบตั ิงานที่บางครัง้ อาจ
ต้ องปฏิ บัติน อกเหนื อ จากหน้ า ที่ ห รื อ เวลาราชการ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ผลประโยชน์ ข องทางราชการหรื อ
ประชาชน ไม่นําทรัพยากรของทางราชการมาใช้ เป็ นของส่วนตัว และแสดงพฤติกรรมที่คงไว้ ซึ่ง
เกียรติของข้ าราชการ โดยไม่โอนอ่อนต่อความทุจริต หรื อผู้มีอิทธิพล
พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบตั ิงานอย่างมี
แผนการดํ าเนินงาน ระบุขัน้ ตอนในการปฏิบัติงานชัดเจน มี ก ารตัง้ คณะกรรมการดํ าเนิ น งาน
สามารถอธิบายได้ ในสิ่งที่ตนปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมา ในการทํางานเก็บหลักฐานไว้ พร้ อมเพื่อรับ
การตรวจสอบ ผู้ที่มีหน้ าที่จัดหาข้ อมูล มีการจัดหาข้ อมูลจากหลายแหล่งเพื่อประโยชน์ ต่อการ
ทํางาน และประกอบการตัดสินใจอย่างยุติธรรม และมีการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ง่ายต่อ
การตรวจสอบ อํานวยความสะดวกต่อผู้มาตรวจสอบ ทังจากหน่
้
วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
และจากประชาชน มี ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถรั บรู้ ข้ อมูล ของหน่ว ยงาน ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ร้ องเรี ยนได้
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พฤติกรรมตามค่านิ ยมไม่เลือกปฏิบตั ิ หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อ
ให้ บริ การแก่ผ้ มู ารับบริ การอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็ นข้ าราชการหรื อคนทัว่ ไป ไม่
แบ่งแยกเชื ้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับความรู้ และความใกล้ ชิด ให้ บริ การด้ วยความ
สะดวก ถูกต้ อง รวดเร็ ว ทันกับสถานการณ์ อย่างมีนํ ้าใจ เมตตากรุ ณา และเอื ้อเฟื อ้ กรณีมีเหตุ
จําเป็ นหรื อเหตุฉกุ เฉินที่ต้องบริ การให้ ผ้ ใู ดก่อน ก็สามารถอธิบายเหตุผลให้ ผ้ รู ับบริ การคนอื่นทราบ
ทัว่ กัน
พฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง การปฏิบตั ิงานของข้ าราชการที่ม่งุ
ให้ เกิดความสําเร็จในงาน โดยคํานึงถึงผลลัพธ์ของงานเป็ นหลัก ซึง่ แสดงออกโดยการตังเป
้ ้ าหมาย
ในการปฏิบตั ิงาน ทังเป
้ ้ าหมายใหญ่และแยกออกเป็ นเป้าหมายย่อย มีการจัดสภาพที่จะเอื ้อต่อ
ความสําเร็ จในงาน และขจัดสภาพที่ขดั ขวางการทํางานให้ สําเร็ จ รวมถึงการฟั นฝ่ าอุปสรรคทุก
อย่างที่ขวางกัน้ ปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ วิธีการ และเวลา มีการประเมินติดตามการปฏิบตั ิงาน
เป็ นระยะ และมีการปรับปรุ งงานที่ทําและกระบวนการทํางานเพื่อให้ งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ใน
ที่สดุ สามารถปฏิบตั งิ านได้ บรรลุเป้าหมาย
การวัดพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์วดั โดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเป็ นแบบมาตร
ประเมินค่ารวม (Summated rating scales) ข้ อความบางข้ อจะถามเฉพาะระดับผู้บงั คับบัญชา
เพราะมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการทํ า เช่ น นัน้ ได้ เช่ น การแต่ง ตัง้ คณะกรรมการในการดํ า เนิ น งาน
ข้ อความที่ถามมีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์ที่ให้ ข้าราชการตอบว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นจริ งสําหรับ
ตัวเขาเพียงใด โดยจะมีคําตอบให้ เลือกตังแต่
้ “จริ งที่สดุ ” จนถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” ข้ อความทางบวก
ที่ตอบว่าจริ งที่สดุ จะได้ คะแนน 5 คะแนน ไปจนถึง 1 คะแนน สําหรับคําตอบว่าไม่จริ งที่สดุ
ข้ อความทางลบจะได้ คะแนนกลับกัน
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พฤติกรรมการทํางานตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ กับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมี
ประสิทธิผลและมีจริยธรรม
เนื่องจากค่านิยมสร้ างสรรค์เป็ นค่านิยมที่สร้ าง และปรับปรุ งขึ ้นมาใหม่เพื่อการส่งเสริ ม
ข้ าราชการยุคใหม่ จึงมีลกั ษณะเฉพาะของตน และแตกต่างจากค่านิยมเดิมที่เคยมีมา งานวิจัย
ที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ใหม่นีจ้ ึงยังไม่ปรากฏ คณะผู้วิจัยจึงได้
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานของบุคคลที่บรรลุผลตามเป้าหมาย หรื อที่มี
ประสิทธิผล และพฤติกรรมการทํางานที่เป็ นไปอย่างถูกต้ องดีงาม หรื อที่มีจริ ยธรรมและเป็ นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี ้ค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 ประการเองก็จะแสดงออกในรู ปของ
พฤติกรรมการทํางานที่มีสมั ฤทธิ์ ผลและที่แสดงออกถึงการมีจริ ยธรรมอยู่แล้ วด้ วย ดังนันในการ
้
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงใช้ คําว่า พฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิผลและมีจริ ยธรรม
แทนคําว่า พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

พฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายของพฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
คํา ว่า ประสิท ธิ ผลในสาขาจิตวิทยาองค์ การ มักเป็ นเรื่ องของประสิทธิ ผลขององค์ ก าร
(Organizational effectiveness) ซึ่งมีการกําหนดความหมายไว้ หลายแนวทาง แซมมัตโต
(Zammuto, 1982, p. 22) สรุ ปความหมายของประสิทธิผลขององค์การตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี ้
แนวทางที่เน้ นเป้าหมาย (Goal-based approach) ประสิทธิผลขององค์การจะหมายถึง การบรรลุ
เป้าหมายเฉพาะ ซึ่งแนวทางนีย้ งั คงมีผ้ ูใช้ อยู่ แต่มีรายละเอียดมากขึ ้น เช่น หมายถึงระดับของ
บรรลุเป้าหมายหลายประการ (Multiple goals) หรื อระดับของความสอดคล้ องระหว่างการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การกับผลลัพธ์ที่สงั เกตได้ ส่วนแนวทางระบบ (Systems approach) ได้ กําหนด
ประสิทธิผลขององค์การว่า องค์การในลักษณะที่เป็ นระบบสังคม ที่ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของตน
โดยไม่ทําให้ เกิดความเสียหายแก่วิธีการดําเนินงานและทรัพยากรขององค์การ และไม่ทําให้ เกิด
ความตึงเครี ยดแก่สมาชิกในองค์การ และต่อมามีการปรับความหมายของประสิทธิผลในเชิงของ
สถานะที่ได้ เปรี ยบขององค์การ ซึง่ เป็ นการสะท้ อนถึงความสามารถขององค์การ (จะในลักษณะที่
สัมบูรณ์หรื อในลักษณะที่เปรี ยบเทียบก็ได้ ) ในเรื่ องการใช้ ประโยชน์จากสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้ ได้ มาซึง่
ทรัพยากรที่หายากและมีคณ
ุ ค่า ส่วนอีกแนวทางหนึ่งเป็ นการให้ ความหมายของประสิทธิผลในเชิง
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง (Constituent) กับองค์การ กล่าวคือถ้ าข้ อกําหนดหรื อความต้ องการของ
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อาจสรุ ปได้ ว่า ประสิทธิ ผลขององค์การนัน้ อาจพิจารณาได้ จากการบรรลุเป้าหมายการ
บรรลุเป้าหมายที่ไม่สร้ างความเครี ยดให้ แก่ให้ ระบบขององค์การ การใช้ ประโยชน์จากสิ่งแวดล้ อม
เพื่ อ ได้ ม าซึ่ง ทรั พ ยากรมี ค่า และการบรรลุเ กณฑ์ ที่ ผ้ ูมี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ องค์ ก ารกํ า หนด จาก
ความหมายที่ ก ล่า วมาทัง้ หมดนี ้ เป็ นแนวทางหลัก ๆ ในการประเมิน ประสิท ธิ ผ ลองค์ ก าร ใน
งานวิจยั นี ้ประสิทธิผลที่วดั จะเป็ นระดับบุคคล ไม่ได้ วดั ที่ระดับหน่วยงาน และประสิทธิผลจะใช้ แนว
ทางการบรรลุเป้าหมายของการทํางานเป็ นหลัก
ในการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ รวบรวมงานวิจยั ที่ใช้ ชื่อตัวแปรว่า ประสิทธิภาพ
การทํ า งาน ผลการปฏิ บัติ ง าน และพฤติ ก รรมการทํ า งานเข้ า ไว้ ด้ ว ย ต่อ ไปจะได้ ย กตัว อย่ า ง
ความหมายของตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้ องกับประสิทธิผลและจริ ยธรรมในการทํางานของงานวิจยั
บางเรื่ องที่ได้ มีการทบทวนไว้ ในรายงานฉบับนี ้
ตั ว แปรประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งาน ผู้ ที่ ศึ ก ษาในเรื่ อ งนี ใ้ ห้ ความหมายไว้ ว่ า คื อ
ความสามารถในการทํางานอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสบความสําเร็ จ ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคต่าง ๆ
พนัก งานมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่อ งาน พร้ อมที่ จะแก้ ไขปั ญ หาต่า ง ๆ เพื่ อให้ บรรลุเ ป้าหมายหรื อ
นโยบายขององค์กร (ปราการ กุฎีคง, 2544) จะเห็นได้ ว่าความหมายประสิทธิภาพนี ้มีความหมาย
คล้ ายกับพฤติกรรมการทํางานที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจยั นี ้
นอกจากนี ้ก็มีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานจากผลการปฏิบตั ิงาน เช่น งานวิจัย
ของวงเดือน จงไพบูรณ์ (2543) ที่ประเมินผลการทํางานโดยการรายงานของผู้ทํางานเองและจาก
การประเมินของผู้บัง คับบัญชา การประเมินประสิทธิ ภาพการทํ า งานจากการประเมิน ผลการ
ทํางานโดยตนเอง หมายถึง การรายงานตนเองเกี่ยวกับการทํางานในหน้ าที่ด้านความรู้ และความ
เข้ าใจในงาน ความรู้ สึกมีความสุขและความพอใจขณะทํางาน การประสบความสําเร็ จในการ
ทํางาน และทําให้ หน่วยงานเจริ ญมากขึ ้น ไม่ยอ่ ท้ อต่องานยาก ช่วยเหลือและแนะนําการทํางานแก่
ผู้อื่น แก้ ปัญหาที่เกิดจากงาน และผลงานเป็ นที่ยอมรับ
ส่วนประสิทธิภาพการทํางานจากการประเมินผลการทํางานโดยผู้บงั คับบัญชา หมายถึง
ความคิดเห็นของผู้บงั คับบัญชาเกี่ ยวกับการทํางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ในด้ านความรู้ ความ
เข้ า ใจในงาน การพัฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพของงาน ความกระตื อรื อล้ น และความ
พยายามในการทํางาน การตัดสินใจและความรับผิดชอบต่องานในหน้ าที่ ความกล้ าแสดงออก

บทที่ 2: การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

32

ความหมายที่ให้ นี ้ เป็ นการประเมินพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรมการติดต่อ
สัมพันธ์กบั ผู้อื่น ความรู้ ความเข้ าใจในงานและด้ านความรู้ สกึ ในการทํางานด้ วย ตรงกับพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้ างสรรค์ในส่วนพฤติกรรมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ และพฤติกรรมไม่เลือกปฏิบตั บิ างส่วน
สําหรับตัวแปรพฤติกรรมการทํางาน มีผ้ ใู ห้ นิยามไว้ ตามลักษณะงานที่ทําดังเช่นงานวิจยั
ของณัฐสุดา สุจินนั ท์กลุ (2541) ที่ศกึ ษาพยาบาลวิชาชีพที่ดแู ลผู้ป่วยด้ านอายุรกรรมและศัลยกรรม
ให้ ความหมายของพฤติกรรมพยาบาลว่า หมายถึง พฤติกรรมการทํางานด้ านพยาบาลโดยทัว่ ไป
และการพยาบาลผู้ป่วยโรคทางด้ านอายุรกรรมหรื อด้ านศัลยกรรมที่สําคัญ ๆ ซึง่ แสดงถึงการเอาใจ
ใส่ดูแ ลป้ องกัน โรคแทรกซ้ อ น ฟื ้น ฟูแ ละส่ง เสริ ม สุข ภาพอนามัย ของผู้ป่ วยอย่ า งเหมาะสมทัง้
ทางด้ านร่างกาย จิตใจและสังคม โดยพยาบาลวิชาชีพประเมินการทํางานของตนเองจาก แบบวัด
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นแบบมาตรประเมินค่ารวม ที่ถามว่าพยาบาลได้ ปฏิบตั ิงานพยาบาลตาม
ข้ อ
คําถามจริ งหรื อไม่
ส่วนอุบล ภัศระ (2534) ที่ศกึ ษาการทํางานของครู มธั ยมศึกษา ได้ ให้ ความหมายพฤติกรรม
การทํางานของครู ว่า หมายถึง พฤติกรรมที่ครู ต้องปฏิบตั ิตามบทบาทและภาระหน้ าที่ของความ
เป็ นครูอย่างเต็มความสามารถ ซึง่ จะพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมการสอนอันเป็ นการกระทําหรื อการ
ปฏิบตั ิงานของครู ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเนื ้อหาวิชาทังนอกห้
้
องเรี ยนและ
ในห้ องเรี ยน รวมไปถึงการอบรมตักเตือนปกครองนักเรี ยนโดยใช้ ระเบียบวินยั ด้ วย โดยแบ่งเป็ น 2
ช่วงคือ การเตรี ยมสอน และการปฏิ บตั ิ การสอนในห้องเรี ยน ซึง่ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเตรี ยม
สอน ได้ แก่ การค้ นคว้ าหาความรู้ ในเนื ้อหาวิชาที่สอน ทําบันทึกการสอน เตรี ยมสื่อการสอนและ
เอกสารประกอบการสอน เตรี ยมการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล และปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตาม
นโยบายของโรงเรี ยน ส่วนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน ได้ แก่ การจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ถ่ ายทอดวิชาความรู้ ในเนื อ้ หาวิชาให้ นักเรี ยนอย่างถูกต้ องแม่นยํ า
บริหารเวลาในห้ องเรี ยนอย่างเหมาะสม ควบคุมชันเรี
้ ยน รวมถึงดูแลความประพฤติของนักเรี ยนให้
อยูใ่ นระเบียบวินยั ก่อนจะสิ ้นสุดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละครัง้ ได้ ทําการประเมินผลนักเรี ยน
เพื่อจะนําไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนครัง้ ต่อไป ในการศึกษานี ้ผู้วิจยั ใช้ แบบวัดที่สร้ างขึ ้นแบบ
มาตรประเมินค่า โดยให้ ครู เป็ นผู้ประเมินพฤติกรรมการทํางานของตนเอง และให้ ผ้ บู ริ หารประเมิน
อีกครัง้ หนึง่ ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูง แสดงว่าเป็ นผู้มีพฤติกรรมการทํางานสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
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จะเห็นได้ ว่า การศึกษาพฤติกรรมการทํางาน เป็ นการศึกษาพฤติกรรมตามบทบาทหน้ าที่
ในอาชีพนัน้ ๆ ว่าปฏิบตั ิได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมเพียงไร ซึ่งอาจคล้ ายกับพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างซื่อสัตย์ อย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ และอย่างมุง่ ผลสัมฤทธิ์ได้ งานวิจยั ที่ทบทวนจึงมีความ
เกี่ยวข้ องในบางส่วนกับพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ดังนันจึ
้ งสามารถเป็ นแนวทางที่ใช้ ในการ
ตังสมมติ
้
ฐานการวิจยั ต่อไป

ปั จจั ย จิ ต ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการทํ า งานที่ มี
ประสิทธิผลและมีจริยธรรม
คณะผู้วิจยั จะได้ กล่าวถึงปั จจัยที่เป็ นลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิผลและมีจริยธรรมเป็ นรายจิตลักษณะดังนี ้

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement motive) เป็ นแรงจูงใจทางสังคมที่เกี่ยวกับการทํางาน
มีหลักฐานจากการวิจัยมากมายที่บ่งชีว้ ่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หรื อความต้ องการสัมฤทธิ์ ผลเป็ น
ลักษณะภายในที่สําคัญลักษณะหนึ่ง ซึง่ ผลักดันบุคคลให้ เกิดความพากเพียรพยายามที่จะทํางาน
จนสําเร็ จลงด้ วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการทํางานเพื่อ
มุ่งให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อประสบความสําเร็ จก็เกิด
ความสุข ความภาคภูมิใจ แต่เมื่อเกิดความล้ มเหลวก็ไม่ท้อแท้ กลับพร้ อมที่จะลองพยายามทําใหม่
ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มักจะเป็ นผู้ที่ชอบอาสาสมัครทํางานต่าง ๆ ชอบแข่งขันเพื่อชัยชนะ
มีนิสยั รักงานและทํางานที่ยากโดยไม่ย่อท้ อ ทําให้ เป็ นคนที่พงึ่ ตนเองและอาจเป็ นที่พงึ่ ของผู้อื่นได้
อีกด้ วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2523, 2530)
นักจิตวิทยากลุม่ หนึง่ (Atkinson & Raynor, 1978) ได้ ทําการค้ นคว้ าวิจยั โดยอาศัยข้ อมูล
ที่ ได้ จากการศึกษาในห้ องปฏิบัติการ สร้ างขึน้ เป็ นแนวคิดทฤษฎีในรู ปของสมการที่ อธิ บายถึง
แนวโน้ มของการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมมุ่งสัมฤทธิผลว่า เกิดจากผลที่ขดั แย้ งกันระหว่างการ
เข้ าหาเป้าหมายหรื อความคาดหวังที่จะประสบความสําเร็ จ (Hope of success) กับการหลีกเลี่ยง
จากเป้าหมายหรื อความกลัวการล้ มเหลว (Fear of failure)
นักวิจัยทัง้ สองท่าน ให้ ข้อสรุ ปว่า ในสถานการณ์ ที่งานมีลกั ษณะยากง่ายปานกลาง
บุคคลมองเห็นว่าจะทํางานนัน้ ๆ ได้ สําเร็ จและให้ คณ
ุ ค่าด้ านความภาคภูมิใจพอประมาณ จัดเป็ น
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ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู จะเป็ นคนที่อยู่ในโลกของความเป็ นจริ ง แม้ ว่าเขาจะไม่สนใจ
งานที่ยากมากหรื อง่ายมาก แต่เขาก็ยงั ชอบทํางานที่ยากมากกว่าคนอื่น ๆ เมื่อเขาไม่มีโอกาส
เลือกที่จะทํางานอื่น เขาชอบงานนี ้ เพราะเขาชอบความท้ าทายและมีความรู้ สกึ ว่าเขาสามารถทํา
ได้ ดีกว่าคนอื่น ๆ เมื่อเขาทํางานที่ท้าทาย เขาจะต่อสู้อดทนกว่าคนอื่น ๆ ทัง้ ๆ ที่มีโอกาสที่จะหยุด
และทํางานอื่นแทนได้ แต่เขาจะไม่ยอมเสียเวลาติดตามงานที่เห็นได้ ชดั ว่าเป็ นไปไม่ได้ หรื อพอใจ
อยู่กบั งานที่เขาทําได้ ดีแล้ ว เมื่อมีงานใหม่ที่จะทําต่อไปและเป็ นงานที่มีทางจะทําสําเร็ จได้ แม้ ว่า
เขาจะไม่ส นใจติด ตามงานที่ ย ากมาก แต่เ ขาก็ เชื่ อว่า ผู้ที่ ทํ า งานยากมาก ๆ ได้ สํา เร็ จจะได้ รับ
ผลตอบแทนมากกว่าผู้ที่ทํางานง่าย ๆ เมื่อเขาทํางานสําเร็ จจึงเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็ จ
นัน้ มากกว่าคนอื่น ๆ และเมื่อเขาทํางานที่มีทางจะสําเร็ จหรื อล้ มเหลวครึ่ งต่อครึ่ ง เขาจะมีความ
เชื่อมัน่ มากกว่าคนอื่น ๆ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าเขาเคยพบการท้ าทายมาแล้ วในอดีต และเรี ยนรู้ ว่า
ความมุ่งมั่นและความอดทนทํ าให้ เขาได้ รับความสําเร็ จ เขาจะนําเอาประสบการณ์ ที่เขาได้ รับ
ความสําเร็ จเหล่านันมาใช้
้
แก้ ปัญหาใหม่ที่เขาได้ พบ ดังนัน้ งานที่คนอื่น ๆ เห็นว่ายากมากอาจเป็ น
งานที่ยากปานกลางเท่านันสํ
้ าหรับผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู
สรุ ปว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หมายถึง พลังความต้ องการสัมฤทธิ์ผล เป็ นลักษณะภายใน
จิตใจของบุคคลลักษณะหนึ่งที่ก่อให้ เกิดความพากเพียรพยายามที่จะทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดให้
สําเร็ จด้ วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม งานที่บคุ คลประเภทนี ้สนใจ เป็ นงานที่ต้องใช้ ความชํานาญ งานที่มี
ลักษณะยากปานกลาง กล่าวคือ ยากพอที่จะท้ าทายความสามารถ และบุคคลมองเห็นได้ ว่าตน
สามารถจะทํางานนันให้
้ สําเร็ จลุล่วงด้ วยดี เมื่อประสบอุปสรรคหรื อเกิดความล้ มเหลวก็ไม่ย่อท้ อ
คิดหาทางแก้ ไข ปรับปรุงการทํางานจนบรรลุความสําเร็จ
การวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
นักจิตวิทยาวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ด้วยวิธีการหลายวิธี เช่น วิธีการเล่าเรื่ องจากภาพ TAT
(Thematic Apperception Test) เป็ นวิธีการที่นกั จิตวิทยาใช้ วดั แรงจูงใจประเภทต่าง ๆ สามารถ
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ต่อมา บุญรับ ศักดิม์ ณี (2532) ได้ ทําการสร้ างแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ขึ ้น ด้ วยวิธีมาตร
ประเมินรวมค่า (Summate ratings) และอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สงู ตามที่ เฮอร์ แมนส์ (Hermans,1970) กําหนดไว้ 10 ประการ เป็ นเนื ้อหาในข้ อคําถาม
แบบวัด นี ใ้ ช้ วัด แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ใ นข้ า ราชการไทย แบบวัด ฉบับ นี ม้ ี ข้ อ คํ า ถาม จํ า นวน 20
ประโยค แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบจาก “จริ งที ่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” คะแนนสูง
แสดงว่า ผู้ตอบมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู กว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ ในแบบวัดของบุญรับ ศักดิ์มณี (2532) เช่น “เมื่อทํางานใด ๆ ฉันจะ
ทุ่มเทความพยายามให้ กบั งานนัน”(+)
้
“ฉันอยากมีชีวิตอยู่อย่างสบาย ๆ โดยไม่ต้องทํางานใด ๆ
เลย” (-) “เมื่อฉันยังเรี ยนหนังสืออยูน่ นั ้ ฉันคิดว่าความพยายามเป็ นสิง่ สําคัญ” (+) ข้ อความหมาย
(+) จริ งที่สดุ ได้ 6 คะแนน ไม่จริ งเลยได้ 1 คะแนน ข้ อความหมาย (-) จริ งที่สดุ ได้ 1 คะแนน
ไม่จริงเลยได้ 6 คะแนน
เกี่ยวกับคุณภาพของแบบวัดนี ้ เมื่อนําไปใช้ กับข้ าราชการบรรจุใหม่ จํานวน 105 คน
ข้ อคําถามแต่ละประโยคมีคา่ อํานาจจําแนก (ค่าที) อยู่ระหว่าง 2.75 – 7.45 ได้ คา่ ความเชื่อมัน่
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .84 ล่าสุด โกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) ได้ นําแบบ
วัดฉบับเดียวกันนี ้ไปใช้ กับครู ผ้ ูสอนในระดับประถมศึกษา ปรากฏว่า ข้ อคําถามแต่ละประโยคมี
ค่าอํานาจจําแนก (ค่าที) ตังแต่
้ 2.68 – 8.25 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ
.85 ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จะใช้ แบบวัดลักษณะเดียวกันนี ้ วัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของข้ าราชการในกลุม่
ตัวอย่าง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
บังอร โสฬส (2545) เป็ นการวิจัยประเภทข้ ามวัฒนธรรมทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่เป็ น
ปั จจุบัน ที่ สุด ในช่ ว งเวลานี ้ ซึ่ง ให้ ข้อค้ น พบที่ ยื น ยัน ถึง ความสํา คัญ ของแรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ต่อ
ประสิทธิผลการทํางานของหัวหน้ าในองค์การประเภทสถาบันการเงินในประเทศไทย ได้ แก่ หัวหน้ า
ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรื อ ธ.ก.ส. และในสหรัฐอเมริ กา ได้ แก่ หัวหน้ า
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ในการศึกษาของบังอร โสฬส ได้ นําตัวแปรจากทฤษฎีทงั ้ 3 ทฤษฎี ตัวแปรจากทฤษฎี
ประสิทธิ ผลการเป็ นผู้นําตามสถานการณ์ ได้ แก่ จิตลักษณะแอลพีซีของผู้นํา สถานการณ์ การ
ทํางาน (วัด 3 ส่วน คือ การรับรู้ ความสัมพันธ์ ระหว่างหัวหน้ ากับลูกน้ อง โครงสร้ างของงาน และ
อํานาจในตําแหน่งของหัวหน้ า)
ตัวแปรในทฤษฎีขุมทรัพย์ทางปั ญญา ได้ แก่ สติปัญญา
ประสบการณ์การทํางาน และความเครี ยดในการทํางาน และตัวแปรจากทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม 5
ตัวแปร ได้ แก่ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ความ
เชื่ออํานาจภายในตน และเจตคติที่ดีต่อการทํางาน ส่วนประสิทธิผลการทํางานประเมินจากการ
แสดงพฤติกรรมและความสามารถในการทํางานตามหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นหัวหน้ าของผู้ถกู ศึกษา
กลุม่ นี ้ รวมตัวแปรเชิงเหตุสําคัญที่ศกึ ษาทังสิ
้ ้น 12 ตัวแปร ผู้วิจยั ได้ นําตัวแปรทังหมดมาตรวจสอบ
้
ว่าเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กบั ประสิทธิผลการทํางานของหัวหน้ าชาวไทยและชาวอเมริ กนั ตามที่ระบุใน
ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีหรื อไม่ และตัวแปรใดสามารถทํานายได้ มากที่สดุ โดยทําการเก็บข้ อมูลจาก
ผู้จดั การและ ผู้ช่วย ผู้จดั การธนาคารเพื่อการเกษตรในประเทศไทย จํานวน 607 คน และใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา อีก 97 คน รวมทังสิ
้ ้น 704 คน แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ที่ใช้ ในการวิจยั นี ้
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ผลการศึกษาปรากฏว่า พบผลที่สนับสนุนทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม กล่าวคือ พบว่าหัวหน้ าที่
มีจิตลักษณะในแต่ละด้ านสูงหรื อมีจิตลักษณะรวมในระดับสูง มีประสิทธิผลการทํางานมากกว่า
หัวหน้ าที่ มีจิตลักษณะในแต่ละด้ านตํ่า หรื อมีจิตลักษณะรวมในระดับตํ่า จากการเปรี ยบเที ยบ
ปริ มาณการทํานายของกลุ่มตัวแปรจากแต่ละทฤษฎี พบว่า กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามทฤษฎี
ต้ นไม้ จริ ยธรรม 5 ตัวแปร มีอํานาจในการทํานายประสิทธิผลการทํางานของหัวหน้ ามากที่สดุ
(ร้ อยละ 53.4) โดยมีปริ มาณการทํานายได้ มากกว่ากลุม่ ตัวแปรในทฤษฎีประสิทธิผลการเป็ นผู้นํา
ตามสถานการณ์ และมากกว่าค่าทํานายของกลุม่ ตัวแปรในทฤษฎีขมุ ทรัพย์ทางปั ญญาอย่างมาก
ผลยังบ่งชี ้ว่าในจํานวนตัวแปรทังหมดที
้
่ศกึ ษา แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มีบทบาทมากที่สดุ ในการทํานาย
ประสิทธิ ผลการทํางาน โดยตัวแปรจิตลักษณะอื่น ๆ มีปริ มาณการทํานายได้ ในลําดับรองลงมา
แต่ต่างกันในแต่ละกลุ่มย่อยที่แบ่งแยกออกจากกันตามลักษณะทางชีวสังคมและตามตัวแปรที่
ศึกษาบางตัวแปร อย่างไรก็ตาม เฉพาะกลุ่มหัวหน้ าชาวอเมริ กนั พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์เป็ น
จิตลักษณะเพียงตัวแปรเดียวจาก 5 ตัวแปร ที่มีอํานาจในการทํานายประสิทธิผลการทํางานของ
หัวหน้ าอย่างชัดเจน ในกลุ่มหัวหน้ าชาวอเมริ กันโดยรวม จิตลักษณะ 5 ด้ าน ร่ วมกันทํานาย
ประสิทธิผลการทํางานได้ ร้อยละ 40.8 และทํานายได้ ร้อยละ 33.3 - 51.1 ในกลุม่ ย่อยต่าง ๆ โดย
มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์เป็ นตัวทํานายได้ เพียงตัวแปรเดียว (เบต้ าในกลุม่ รวม = .64 และกลุม่ หัวหน้ า
จากธนาคารพาณิชย์ = .71) ผลการวิจยั ของบังอร โสฬสครัง้ นี ้ แสดงให้ เห็นความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะและประสิทธิผลการทํางานของหัวหน้ า
ในขณะเดียวกัน แสดงให้ เห็นความเป็ นสากลของตัวแปรบางตัว คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ที่ส่งผล
เกี่ยวข้ องประสิทธิผลการทํางานของหัวหน้ าในทังสองวั
้
ฒนธรรมไม่แตกต่างกัน
ตํารวจ เป็ นข้ าราชการกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสําคัญต่อความมัน่ คงของชุมชน
และสังคม นีออน พิณประดิษฐ์ (2545) ทําการวิจยั ตัวบ่งชี ้ทางด้ านจิตใจและด้ านสภาพแวดล้ อม
ในที่ ทํ า งานที่ มี ค วามสํ า คัญต่อ พฤติกรรมการทํ า งานของตํา รวจ กลุ่ม ตัว อย่า งเป็ นข้ า ราชการ
ตํารวจภูธรภาค 4 จํานวน 1,209 นาย เป็ นตํารวจชันสั
้ ญญาบัตร 203 นาย และชันประทวน
้
1,006 นาย ตัวบ่งชี ้สําคัญที่ศกึ ษา ได้ แก่ ลักษณะทางจิตใจของตํารวจ 6 ด้ าน หนึ่งในหกด้ าน คือ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สภาพแวดล้ อมในการทํางาน 4 ด้ าน และการรับรู้ทางสังคม 4 ด้ าน รวมตัวแปร
เชิงเหตุหลักที่ศกึ ษาครัง้ นี ้ทังสิ
้ ้น 14 ตัวแปร ตัวแปรเหล่านี ้ แต่ละตัวแปรถูกวัดโดยแบบวัดประเภท
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สําหรับในกลุม่ ข้ าราชการครู วิชยั เอียดบัว (2534) ได้ ทําการศึกษาลักษณะทางจิตสังคมที่
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครูสายงานปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร ทังชายและหญิ
้
ง จํานวนทังหมด
้
468 คน พฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครู ในที่นี ้หมายถึง กระบวนการรับรู้ ความรู้ ใหม่ที่จําเป็ นและมี
ประโยชน์ต่อการสอนของครู ซึง่ มี 3 ลักษณะ คือ (1) การตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญ
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ก่อนหน้ านี ้ ก็ได้ มีการวิจัยกับกลุ่มข้ าราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการ
พลเรื อน คือ งานวิจยั ของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ซึ่งทําการวิจยั เชิงทดลองประเมินผลวิธีการ
เสริ มสร้ างลักษณะทางจิตบางประการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการทํางานราชการของข้ าราชการพล
เรื อนที่บรรจุใหม่ (ทํางานไม่เกิน1ปี ) จํานวน 120 คน ผู้วิจยั ได้ ทําการฝึ กลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนเอง ซึง่ เป็ นลักษณะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ ชิด และจินตนา บิลมาศ และคณะ
(2529) ก็ได้ เคยวิจยั พบก่อนหน้ านี ้ว่า เป็ นลักษณะทางจิตใจที่มีน้อยในกลุ่มข้ าราชการบรรจุใหม่
ก่อนทําการฝึ กลักษณะทางจิต 2 ด้ านดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ ทําการวัดลักษณะทางจิตประเภทอื่น ๆ ไว้
แล้ ว รวมทังแรงจู
้
งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ด้วย และจากการหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะทางจิตด้ าน
ต่าง ๆ ของข้ าราชการกลุม่ นี ้กับพฤติกรรมการทํางานราชการ 4 ประเภท (พฤติกรรมการเตรี ยมตัว
เพื่อการทํางานในอนาคต พฤติกรรมการทํางานแบบมุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง พฤติกรรมการ
ทํางานเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน) พบว่า แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเตรี ยมตัวเพื่อการทํางานในอนาคตกับพฤติกรรมการ
ทํางานแบบมุ่งอนาคตและควบคุมตนเองในระดับที่ยอมรับได้ (ค่าอาร์ = .18 และ .25 ตามลําดับ)
ข้ าราชการที่เข้ ารับการฝึ กทังหมด
้
ถูกจัดเข้ ากลุม่ โดยการจับสลากเป็ น 4 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ได้ รับการ
ฝึ กทังลั
้ กษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง กลุ่มที่ฝึกอย่างใดอย่างหนึ่ง และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
รับการฝึ กทังสองอย่
้
าง จากการวิเคราะห์ผลหลังจากการฝึ กที่มีตอ่ พฤติกรรมการทํางาน 4 ประเภท
ดังกล่าวข้ างต้ น พบว่า ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สามารถทํานายพฤติกรรมการเตรี ยมตัวเพื่อการ
ทํางานในอนาคตได้ ร้อยละ 13 ในกลุ่มข้ าราชการที่ได้ รับการฝึ กการควบคุมตนเองอย่างเดียว จึง
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สรุ ปจากการประมวลผลวิจัย ทัง้ ภายในและต่างประเทศ เป็ นที่ ชัดเจนว่า บุคคลในวัย
ทํางานที่มีพฤติกรรมทํางานในหลายอาชีพอย่างขยันขันแข็ง มานะพากเพียรในการปฏิบตั ิหน้ าที่
มุ่งแสวงหาความรู้ และรู้ จักนํ าความรู้ ใหม่ ๆ มาใช้ ปฏิบตั ิ มีพฤติกรรมการเตรี ยมตัวเพื่องานใน
อนาคต และมีพฤติกรรมทํางานอย่างมีประสิทธิผลสูง บุคคลซึง่ มีพฤติกรรมเหล่านี ้ ล้ วนเป็ นบุคคล
ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในปริมาณสูง ทําให้ คาดได้ วา่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จะเป็ นลักษณะทางจิตใจ
ที่มีบทบาทสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมีประสิทธิผลและมีจริ ยธรรม
ของข้ าราชการ

ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผล
และมีจริยธรรม
ความหมายของลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
การมุง่ อนาคต หมายถึง ความสามารถที่จะคาดการณ์ไกล และเห็นความสําคัญของผลดี
และผลเสียที่จะเกิ ดในอนาคต สามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่ อรับผลดีหรื อป้องกันผลเสียที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตได้
ส่วนความสามารถควบคุมตน หมายถึง ความสามารถที่จะละเว้ นการกระทําบางชนิดหรื อ
ความสามารถที่จะเริ่ มกระทําพฤติกรรมที่ต้องใช้ ความอดทนหรื อเสียสละ และทําพฤติกรรมนันได้
้
อย่างมี ปริ มาณและคุณภาพเหมาะสมเป็ นเวลานานพอที่ จะนํ าไปสู่ผลที่ ต้องการในอนาคตได้
จะเห็นได้ ว่าจิตลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนนีเ้ กิดอย่างต่อเนื่องในปรากฎการณ์ เดียวกัน
กล่ า วคื อ บุ ค คลจะต้ อ งมี ค วามต้ อ งการผลในอนาคตมากกว่ า ผลในปั จ จุ บัน แล้ ว ต่ อ มาจึ ง
ดําเนินการปฏิบตั ิเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตนัน้ เช่น การอดได้ รอได้ มีกระบวนการสองขันตอน
้
ตอนแรกคือ สาเหตุที่ทําให้ บคุ คลเลือกที่จะรับผลที่ดีกว่าที่จะมาในอนาคตแทนการรับผลเล็กน้ อย
ในปั จจุบนั ความสามารถที่จะคาดการณ์ไกลและความรู้ สกึ ว่าระยะเวลาที่ต้องรอคอยไม่บนั่ ทอน
คุณค่าของผลที่ จะได้ รับ จึงเป็ นลักษณะมุ่งอนาคต ส่วนตอนที่ สองของการอดได้ รอได้ คือการ
กระทําการเป็ นขันตอนเพื
้
่อนําไปสู่ผลที่ปรารถนาที่จะมีมาในอนาคต ซึ่งจะต้ องมีการปฏิบตั ิเป็ น
ระยะเวลานานหรื อทํ า หลายครั ง้ หรื อต้ อ งรอคอยผลเป็ นเวลานาน ความสามารถส่ว นหลัง นี ้
เกี่ยวกับการควบคุมตน ให้ กระทําหรื อละเว้ นที่จะกระทําบางอย่างในช่วงเวลาหนึง่ จนกว่าจะได้ ผล
ตามต้ องการ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531, หน้ า 99 ; อ้ างอิงจาก Mischel,1974, p. 287 ) สรุป
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การวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
วิ ธี วัด ลัก ษณะมุ่ง อนาคตและควบคุม ตน อาจวัด ส่ว นใดส่ว นหนึ่ง หรื อ ทัง้ สองส่ว นไป
พร้ อมกัน แบบวัดอาจเน้ นเรื่ องอนาคตหรื อเน้ นการเลือกปฏิบตั ิซงึ่ แสดงถึงปริ มาณการอดได้ รอได้
อย่างเหมาะสม หรื อเน้ นการรายงานการมุง่ อนาคตและการปฏิบตั ใิ นชีวิตประจําวันไปพร้ อมกัน ใน
ประเทศไทยแบบวัดลัก ษณะมุ่ง อนาคตและควบคุม ตนที่ ได้ รับ การยอมรั บ และนํ า มาใช้ อ ย่า ง
กว้ างขวาง เช่น จินตนา บิลมาศ และคณะ (2529) สร้ างแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต โดยมีเนื ้อหา
พาดพิงถึงนิสยั ส่วนตัวของผู้ตอบเกี่ยวกับผลงานและอนาคต การวางแผนการทํางาน การประหยัด
เป็ นต้ น และแบบวัดการควบคุมตนเอง โดยมีเนือ้ หาเกี่ ยวกับการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ความสามารถในการอดได้ รอได้ และการดําเนินการตามแผนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ มีประโยค
คําถามรวม 20 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 หน่วย ต่อมาบุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ได้ นําแบบวัด
ดังกล่าวมาใช้ วดั ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของข้ าราชการบรรจุใหม่ โดยแยกเป็ น 2 แบบ
วัด แบบวัดละ 10 ข้ อ แล้ วนํามาทดลองใช้ กบั ข้ าราชการใหม่ จํานวน 105 คน ได้ คา่ ความเชื่อมัน่
ด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟ่ าของแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและแบบวัดควบคุมตนเท่ากับ .78 และ
.81 ตามลําดับ ซึง่ แบบวัดของ บุญรับ ศักดิม์ ณี นี ้ได้ รับการนํามาใช้ อีกหลายงานวิจยั เช่น เจิดหล้ า
สุนทรวิภาต (2534) ศึกษาในกลุ่มหัวหน้ าภาควิชาในมหาวิทยาลัยปิ ด ได้ นําแบบวัดทัง้ 20 ข้ อ
มาหาค่าความเชื่อมัน่ ได้ เท่ากับ .72 วิชยั เอียดบัว (2534) ศึกษาในกลุม่ ครูประถมศึกษา ได้ ค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและแบบวัดควบคุมตนเท่ากับ .78
และ .81
ตามลําดับ ต่อมาเปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2536) ศึกษาในกลุม่ ผู้บริ หารโรงเรี ยน ได้ นําแบบวัดเฉพาะ
ลักษณะมุ่งอนาคตของ บุญรับ ศักดิ์มณี มา 10 ข้ อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .59 และเมื่อเร็ ว ๆ นี ้
วิรัติ ปานศิลา (2542) ได้ นําแบบวัดดังกล่าวทัง้ 20 ข้ อวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนใน
กลุม่ บุคลากรด้ านสาธารณสุขระดับตําบลภาคเหนือของไทย ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .61 ในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ จึงได้ นําแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของ บุญรับ ศักดิ์มณี มาใช้ ผู้ที่ได้
คะแนนสูง แสดงว่า เป็ นผู้ที่มีลกั ษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตนมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการประมวลทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนของ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531, หน้ า 100 –117) สรุ ปได้ ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน
เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมหลายชนิด ทังพฤติ
้ กรรมส่วนตัว เช่น การรักษาสุขภาพอนามัย การอดออม
ทัง้ พฤติกรรมการทํ า งาน เช่ น การวางแผนระยะยาว การเพิ่มผลผลิต และทัง้ พฤติก รรมทาง
จริ ยธรรม เช่น พฤติกรรมซื่อสัตย์ การช่วยเหลือผู้อื่น เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม แม้ ลกั ษณะมุ่งอนาคต
และ ควบคุมตนจะมีประโยชน์ทําให้ เกิดพฤติกรรมที่น่าปรารถนาและขจัดพฤติกรรมที่ไม่น่า
ปรารถนาอย่างจริ งจัง แต่ยงั จะต้ องพึ่งจิตลักษณะอื่นๆ ประกอบด้ วย เช่น เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขัน้
สูง เพื่อให้ บุคคลตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมเพื่อคนอื่นและเพื่อส่วนรวมมากกว่าที่จะทําเพื่อ
ตนเอง เจตคติที่ดีตอ่ การเพิ่มหรื อลดพฤติกรรมนัน้ ซึง่ จะต้ องมาก่อนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการ
ทํางานและการแก้ อปุ สรรคปั ญหาเพื่อให้ เกิดความสําเร็จ ฉะนัน้ ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตน
จึงมีความจําเป็ น แต่ไม่เพียงพอที่จะทําให้ เกิดพฤติกรรมที่น่าปรารถนาได้ บุคคลจะต้ องมีจิต
ลักษณะอื่นๆ ดังกล่าวประกอบด้ วย จึงจะเกิดผลที่พฤติกรรมตามต้ องการ
จินตนา บิลมาศ และคณะ (2529) ศึกษาคุณลักษณะของข้ าราชการพลเรื อนที่บรรจุใหม่
และข้ าราชการพลเรื อนระดับกลางทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีสํานักงาน ก.พ. เป็ น
องค์การกลางในการบริ หารงานบุคคล จํานวน 1,253 คน พบว่า (1) ข้ าราชการบรรจุใหม่และ
ข้ าราชการระดับกลางมีปริ มาณความสัมพัน ธ์ ระหว่างจิ ตลักษณะต่างๆ ในระดับสูง กล่าวคือ
พบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออํานาจภายในตน สุขภาพจิต เจตคติตอ่ การทํางานราชการ และ
ลักษณะมุ่งอนาคต (มุ่งอนาคตและควบคุมตน) ในระดับสูงที่ยอมรับได้ และพบว่าลักษณะมุ่ง
อนาคตมีความสัมพันธ์กบั เหตุผลเชิงจริยธรรมมากกว่าจิตลักษณะอื่น (2) ข้ าราชการระดับกลางมี
ความเชื่ออํานาจในตน เจตคติต่อการทํางานราชการ ลักษณะมุ่งอนาคตสูงกว่าข้ าราชการบรรจุ
ใหม่ อ ย่ า งเด่ น ชัด โดยเฉพาะความเชื่ อ อํ า นาจในตนและลัก ษณะมุ่ง อนาคตนัน้ ข้ า ราชการ
ระดับกลางเพศชายมีสูงสุด ข้ าราชการระดับกลางเพศหญิ งมีตํ่าสุด จึงกล่าวได้ ว่าผลวิจัยนีใ้ ห้
ประโยชน์
เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เข้ ารับการพัฒนา ควรเลือกผู้ที่มีลกั ษณะมุ่ง
อนาคตตํ่า เนื่องจากผู้ที่มีลกั ษณะมุ่งอนาคตตํ่า จิตลักษณะอื่นก็จะตํ่าไปด้ วย และในทางกลับกัน
ถ้ าพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตให้ สงู ขึ ้น จิตลักษณะอื่นก็จะสูงตามไปด้ วย หรื ออาจใช้ จิตลักษณะ
ด้ านความเชื่ออํานาจภายในตนมาประกอบในการคัดเลือกบุคคลด้ วย ก็จะให้ ผลที่เที่ยงตรงขึ ้น
จากการศึกษาของ จินตนา บิลมาศ และคณะ ที่พบผลเด่นชัดว่า กลุ่มข้ าราชการที่ควร
ได้ รั บ การพัฒ นาก่ อ นกลุ่ม อื่ น คื อ กลุ่ม ข้ า ราชการบรรจุใ หม่ เพราะกลุ่ม ข้ า ราชการใหม่ นี ม้ ี
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วิชยั เอียดบัว (2534) ศึกษาลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมทางวิชาการของครู ประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพฯ จํานวน 468 คน โดยพฤติกรรมการ
ยอมรับนวัตกรรมมี 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของความรู้ ด้ าน
การแสวงหาความรู้ และด้ านการนําความรู้ ไปใช้ ปฏิบตั ิ พบผลชัดเจนในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
หลายกลุ่มว่า (1) ครู ที่มีเจตคติที่ดีต่องานมาก มุ่งอนาคตสูง มีพฤติกรรมกรรมการยอมรั บ
นวัตกรรม 3 ด้ าน มากกว่าครู ที่มีจิตลักษณะ 2 ด้ านนี ้ตํ่า (2) ครู ที่มีเจตคติที่ดีต่องานมาก
มุ่ง อนาคตสูง และครู ที่ มี แ รงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ สูง มี พ ฤติ ก รรมกรรมการยอมรั บ ฯ สูง กว่ า ครู ที่ มี
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เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2536) ศึกษาการได้ รับรางวัลพระราชทานและประสิทธิผลของ
โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนที่ได้ รับ
รางวัลและไม่ได้ รับรางวัลพระราชทาน จํานวน 240 คน พบผลเด่นชัดว่า (1) ผู้บริ หารโรงเรี ยนซึง่
ได้ รั บ รางวัล พระราชทาน มี ลัก ษณะมุ่ง อนาคตมากกว่ า ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ รางวัล
พระราชทาน พบในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อยหลายกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริ หารอาวุโสน้ อย (อายุ
น้ อย อายุราชการน้ อยและเป็ นเพียงครู ใหญ่เท่านัน้ ) มีประสบการณ์ ในการบริ หารน้ อย (เป็ น
ผู้บริ หารมาไม่นาน เป็ นผู้บริ หารโรงเรี ยนปั จจุบนั มาไม่นาน)
ผู้บริ หารที่ได้ รับการอบรมมาก
โรงเรี ยนมีนกั เรี ยนน้ อย ผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรี ยนประถมขนาดเล็ก และ
ผู้บริ หารที่มี
จิตลักษณะแบบมุ่งสัมพันธ์ (2) ผู้บริ หารที่มีจิตลักษณะแอลพีซีแบบมุ่งงาน มี
ลักษณะมุ่งอนาคตสูงกว่าผู้บริ หารที่มีจิตลักษณะแบบมุ่งสัมพันธ์ พบเฉพาะในกลุม่ ผู้บริ หารที่ไม่ได้
รับรางวัลพระราชทานและผู้บริหารอายุน้อยเท่านัน้ (3) ผู้บริหารที่รับรู้โครงสร้ างของงานว่าง่ายหรื อ
ปานกลาง มีลกั ษณะมุ่งอนาคตสูงกว่าผู้บริ หารที่รับรู้โครงสร้ างของงานว่ายาก พบผลเด่นชัดใน
กลุ่มรวมและ 4 กลุ่มย่อย ได้ แก่ กลุ่มผู้บริ หารที่บริ หารมาไม่นาน กลุ่มที่ได้ รับการอบรมน้ อย
ผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยม และผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ไม่ได้ รับรางวัลพระราชทาน (4) ผู้บริ หารโรงเรี ยนที่
รายงานว่าโรงเรี ยนมี ประสิทธิผลสูง มีลกั ษณะมุง่ อนาคตมากกว่าผู้บริ หารโรงเรี ยนมีประสิทธิผลตํ่า
(5) จิตลักษณะ 6 ด้ านทํานายการได้ รับรางวัลพระราชทาน 63% ในกลุม่ รวมและ 53–77% ในกลุม่
ย่อย โดยมีตวั ทํานายสําคัญ คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต ความเชื่ออํานาจภายใน
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เจิดหล้ า สุนทรวิภาต (2534) ศึกษาคุณลักษณะของผู้นําและประสิทธิผลของงานใน
ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยไทย จํานวน 99 คน ประสิทธิผลของงานที่ศกึ ษา มี
2 ด้ านคือ ประสิทธิ ผลของหัวหน้ าภาควิชา และประสิทธิ ผลของกลุ่มหรื อภาควิชา พบว่า
(1) ประสิทธิผลของกลุ่มหรื อภาควิชามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคตในหัวหน้ าที่มี
ระยะเวลาอยู่ในตําแหน่งนาน (2) จิตลักษณะ 5 ด้ าน (ได้ แก่ ความเชื่ออํานาจภายในตน การ
มุง่ อนาคต เหตุผลเชิงจริ ยธรรม สุขภาพจิต และเจตคติที่ดีตอ่ งาน) ร่วมกันทํานายประสิทธิผลของ
หัวหน้ าภาควิชาในกลุม่ รวมได้ เพียง 3.88% แต่ทํานายได้ สงู กว่าในกลุม่ ย่อยเช่น ในกลุม่ หัวหน้ าที่มี
พฤติกรรมร่ วมมือสูง (7.28%) กลุม่ อายุมาก (17.72%) การศึกษาสูง (7.11%) และมีระยะเวลา
ดํารงตําแหน่งหัวหน้ ามานาน (19.19%) แสดงว่าหัวหน้ าภาควิชาที่มีจิตลักษณะ 5 ด้ านสูง จะเป็ น
ผู้ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของหัว หน้ า สูง ด้ ว ย โดยเฉพาะหัว หน้ า ที่ มี พ ฤติ ก รรมร่ ว มมื อ สูง มี อ ายุม าก
การศึกษาสูง และมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งหัวหน้ ามานาน และ (3) จิตลักษณะ 5 ด้ านร่ วมกัน
ทํานายประสิทธิผลของภาควิชาในกลุ่มรวมได้ 6.95% แต่ทํานายได้ สงู กว่าในกลุ่มย่อย เช่น ใน
กลุม่ หัวหน้ าที่มีพฤติกรรมร่วมมือตํ่า (12.69%) อายุมาก (8.87%) การศึกษาตํ่า (10.42%) และ
มีระยะเวลาดํารงตําแหน่งหัวหน้ ามานาน (17.95%) แสดงว่าหัวหน้ าภาควิชาที่มีพฤติกรรมร่วมมือ
ตํ่า มีอายุมาก การศึกษาตํ่าและมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งหัวหน้ ามานาน ถ้ าเป็ นผู้ที่มีจิตลักษณะ
5 ด้ านสูงเท่าใด ก็จะเป็ นผู้ที่มีประสิทธิผลของภาควิชาสูงด้ วย
ชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2545) ศึกษาตัวบ่งชี ้ทางจิตสังคมของพฤติกรรรมประหยัดทรัพยากร
ของอาจารย์ในสถาบันราชภัฎ จํานวน 1,440 คน พฤติกรรรมประหยัดที่ศึกษามี 3 ด้ านคือ
พฤติกรรมประหยัดเวลา ประหยัดวัสดุและพลังงาน และประหยัดค่าใช้ จ่าย พบผลที่น่าสนใจว่า
(1) ตัวแปรในกลุม่ จิตลักษณะ (ได้ แก่ การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม มุ่งอนาคตและควบคุมตน ความ
เชื่ออํานาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และสุขภาพจิต) ทํานายพฤติกรรมประหยัดเวลาในกลุม่
รวมได้ 37% และทํานายพฤติกรรมประหยัดวัสดุและพลังงานในกลุม่ รวมได้ 31% โดยมีลกั ษณะ
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นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ (2545) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของข้ าราชการตํารวจ
จํานวน 1,209 นาย เป็ นตํารวจสัญญาบัตร 203 นาย ชันประทวน
้
1,006 นาย กลุ่มตัวอย่าง
สามารถแยกเป็ น 3 สายงานคือ สายงานสอบสวน 81 คน สายงานจราจร 118 คน และสายงาน
ป้องกันปราบปราม 1,010 คน พบผลที่เด่นชัดว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตน และเจตคติต่อการเป็ นตํารวจ ร่ วมกันสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานทั่วไปได้
36.43% ในกลุม่ รวมสัญญาบัตร และทํานายได้ 39.78% ในกลุม่ รวมตํารวจชันประทวน
้
โดยมี
ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตนเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 รองจากแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ
พบด้ วยว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนและเจตคติต่อการเป็ นตํารวจ
ทํานายพฤติกรรมการทํางานทั่วไปและการทํางานเฉพาะสายงานได้ สูงสุดในสายงานสอบสวน
(ทํานายได้ 40%) โดยมีลกั ษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตนเป็ นตัวทํานายสําคัญลําดับที่ 2 รองจาก
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
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และเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ โกศล มีคณ
ุ และ ณรงค์ เทียมเมฆ (2545) ศึกษาผลการฝึ กใช้ เหตุผล
เชิงจริ ยธรรมที่ มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมจริ ยธรรมของครู ที่สอนในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ในจังหวัดราชบุรี จํานวน 300 คน สุ่มเข้ ากลุ่ม 3 กลุ่ม กลุ่มละ 100 คน ให้ การฝึ กเหตุผลเชิง
จริ ยธรรมในปริ มาณต่างกันคือ ฝึ ก 100% (กลุม่ ที่ 1) ฝึ ก 50% (กลุม่ ที่ 2) และฝึ ก 0% (กลุม่ ที่ 3)
พบว่า จิตลักษณะใหม่ 2 ด้ านกับจิตลักษณะเดิม 7 ด้ านร่วมกัน สามารถทํานายความแปรปรวน
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริ ยธรรมของครูอาจารย์ได้ มากกว่าตัวแปรชุดใดชุดหนึ่งเพียงชุดเดียว
โดยทํานายในกลุ่มรวมได้ ตงแต่
ั ้ 29.8 – 61.5% ตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติต่อพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมหลังฝึ ก เหตุผลเชิงจริยธรรมหลังฝึ ก ค่านิยมในอาชีพ และการมุง่ อนาคตควบคุมตน
สรุ ปได้ ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิ ผลและจริ ยธรรม นอกจากนี ้ ผลวิจัยยังแสดงว่าลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนเมื่ อศึกษาร่ วมกับตัวแปรจิ ตลักษณะอื่ น ๆ เช่น ความเชื่ ออํ านาจภายในตน การมุ่ง
อนาคต แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม สุขภาพจิต เป็ นต้ น จะสามารถทํานายพฤติกรรม
การทํางานอย่างมีประสิทธิผลและจริ ยธรรมได้ ดีกว่าการใช้ ตวั แปรลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตนเพียงตัวเดียว

เหตุผลเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายของเหตุผลเชิงจริยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม คือ จิตลักษณะที่เป็ นแกนกลางของพฤติกรรมจริ ยธรรม จากการวิจยั
พบว่าว่าบุคคลทัว่ ไป จะมีพฤติกรรมดีละเว้ นชัว่ ในสถานการณ์ต่าง ๆ นัน้ ส่วนหนึ่งขึ ้นอยู่กบั การมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่เหมาะสมด้ วยจากลักษณะดังกล่าวนี ้ ระดับเหตุผลเชิงจริ ยธรรมของ
บุคคลพิจารณาจากการใช้ เหตุผลในการเลือกกระทําหรื อไม่กระทําพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่ง เป็ นเครื่ องแสดงเหตุจูง ใจที่ อยู่เ บื อ้ งหลัง การกระทํ า ของบุคคล นักจิ ตวิท ยาชาวอเมริ กัน ชื่ อ
โคลเบอร์ ก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543, หน้ า 174 – 175 ; อ้ างอิงจาก Kohlberg, p. 1964 –
1976) ได้ ทําการวิจยั แะสร้ างเป็ นทฤษฎีพฒ
ั นาการใช้ ใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยพบว่าบุคคล
ตังแต่
้ เด็กจนถึง ผู้ใหญ่จะมีความสามารถในการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในขันที
้ ่สงู ขึ ้นเรื่ อย ๆ ตังแต่
้
ขันที
้ ่ 1 ถึงขันที
้ ่ 6 เหตุผลเชิงจริยธรรมทัง้ 6 ขัน้ ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ๆ ละ 2 ขัน้ ดังนี ้
ระดับก่อนเกณฑ์ (อายุ 2 - 10 ปี ) มี 2 ขัน้ คือ
ขัน้ 1 ยึดหลักหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางกาย และกลัวความทุกข์โทรมาน (อายุ 2 – 7 ปี )

บทที่ 2: การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

48

ขัน้ 2 ยึดหลักการแสวงหารางวัลที่เป็ นวัตถุสงิ่ ของ (อายุ 7 – 10 ปี )
ระดับกฎเกณฑ์ (อายุ 10 – 16 ปี ) มี 2 ขัน้ คือ
ขัน้ 3 ยึดหลักการทําตามที่ผ้ อู ื่นเห็นสอบ เห็นแก่พวกพ้ องเป็ นสําคัญ
ขัน้ 4 ยึดหลักการทํางานตามหน้ าที่ เคารพต่อกฎหมาย ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของศาสนา
ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (อายุ 16 – ผู้ใหญ่) มี 2 ขัน้ คือ
ขัน้ 5 ยึดหลักการควบคุมตนเอง ภาคภูมใิ นเมื่อทําดี และละอายใจตนเองเมื่อทําผิด
ขัน้ 6 ยึดหลักอุดมคติสากล เกรงกลัวต่อการทําความชัว่ เพราะความชัว่ แม้ เพียงน้ อยนิด
จะทําให้ ผ้ กู ระทําจําเป็ นต้ องทําชัว่ มากยิ่งขึ ้น รุนแรงยิ่งขึ ้น
การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม ตลอดจนพัฒนาการ
ด้ านต่าง ๆ ของบุคคล โดยเฉพาะพัฒนาการทางสติปัญญาและพัฒนาการทางด้ านอารมณ์ด้วย
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) อธิบายว่าเหตุผลเชิงจริ ยธรรมเป็ นลักษณะทางจิตประเภทหนึ่งที่มี
ความสําคัญต่อการทําดีละเว้ นความชัว่ และการทํางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวมของบุคคล
เป็ นอย่างมาก โดยทัว่ ไปบุคคลมักตกอยู่ในสภาพการณ์ ที่เป็ นการขัดแย้ งระหว่างประโยชน์ ของ
หลายฝ่ าย เช่นความขัดแย้ งระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของผู้อื่น ความขัดแย้ งระหว่าง
การช่วยเหลือเพื่อนฝูงกับการเคารพกฎเกณฑ์ ตลอดจนความขัดแย้ งระหว่างการทําตามระเบียบ
กับ การยึด หลัก คุณ ธรรมหรื อ อุด มคติ บ างประการ ในสถานการณ์ ที่ มี ค วามขัด แย้ ง เช่ น นี เ้ ป็ น
ลักษณะของสถานการณ์ทางจริยธรรม และในสถานการณ์ทางจริยธรรมนันบุ
้ คคลจะต้ องเลือกที่จะ
กระทําหรื อไม่กระทําบางอย่างซึ่งจะทําให้ เกิดผลดีต่อบุคคลบางฝ่ ายและเกิดผลเสียต่อบางฝ่ าย
การที่บุคคลใช้ เหตุผลที่จะกระทําหรื อไม่กระทําสิ่งใด ยึดหลักเพื่อประโยชน์ส่วนร่ วมหรื อยึดหลัก
คุณธรรม แสดงว่าบุคคลนันมี
้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูงกว่าบุคคลที่ใช้ เหตุผลโดยยึดหลักพวกพ้ อง
และเห็นแก่ตนเอง
จากความหมายดังกล่าวจึงสรุ ปได้ ว่า เหตุผลเชิงจริ ยธรรม หมายถึง การใช้ เหตุผลของ
บุคคลในการเลือกที่ จะกระทํ าหรื อไม่ก ระทํ าพฤติกรรมอย่างใดอย่า งหนึ่ง เหตุผลดังกล่า วนนี ้
สะท้ อ นเหตุจูง ใจที่ อ ยู่เ บื อ้ งหลัง การกระทํ า ของบุค คล นอกจากนัน้ เหตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมยัง มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม พัฒนาการทางด้ านสติปัญญาและอารมณ์ของบุคคล
มีการวิจัยพบว่า เหตุผลเชิงจริ ยธรรมนัน้ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมทํ างาน เช่น
การศึกษาของ อภิญญา โพธิ์ศรี ทอง (2536) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพยาบาลพบว่า ตัว
แปรเหตุผลเชิงจริ ยธรรม เป็ นตัวแปรลําดับต้ น ๆ ในการร่ วมกันทํานายพฤติกรรมการพยาบาล
ผู้ป่วย สูงอายุทงในกลุ
ั้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อยได้ ร้อยละ 17 – 25 และยังพบว่าเหตุผลเชิงจริยธรรมนัน้
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การวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม
การวัดจริ ยธรรมโดยเน้ นที่เหตุผลในการตัดสินใจและแก้ ปัญหาทางจริ ยธรรม หรื อเหตุผล
เชิงจริ ยธรรมมีพฒ
ั นาการมานาน โดยวิธีการวัดเหตุผลเชิงจริ ยธรรมที่เป็ นหลักทัง้ 3 วิธี คือ วิธีให้
ตอบโดยอิ ส ระ วิ ธี ใ ห้ เ ลื อ กตอบ และวิธี ให้ ป ระเมิน ผลและเรี ย งลํา ดับ ความสํ า คัญ ของปั ญหา
เกิดขึ ้นจากการพัฒนาอย่างเป็ นระบบตามหลักวิชา อย่างไรก็ตามแม้ วิธีการเหล่านี ้จะใช้ ได้ ผลดี
เหมาะสมกับงาน และช่วยสมัยของการศึกษาวิจยั ช่วงนันๆ
้ แต่พบว่ามีข้อจํากัดอยูใ่ นแต่ละวิธี วิธี
วัดเหตุผลเชิงจริ ยธรรมที่เคยใช้ กนั แพร่ หลายในการวิจยั กับคนไทย คือ วิธีให้ เลือกตอบและวิธีให้
ประเมินผลและเรี ยงลําดับความสําคัญของปั ญหา
วิธีการวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมแบบให้ เลือกตอบ หรื อแบบมีคําตอบให้ เลือกซึง่ มีลกั ษณะให้
ผู้ตอบอ่านเรื่ องที่เป็ นความขัดแย้ งทางจริ ยธรรมหลายเรื่ อง แต่ละเรื่ องจะมีการตัดสินใจ และมี
เหตุผลของการตัดสินในเรื่ องต่าง ๆ หลายเหตุผล ฮานและคณะ (Hann, Smith & Block,1967 ;
อ้ างอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524 หน้ า 43) ซึง่ เป็ นกลุม่ แรกที่ใช้ แบบวัดดังกล่าว ใช้ แบบที่
มี 5 คําตอบในแต่ละเรื่ อง ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปั จจนึก (2520) ใช้ แบบ
ที่มี 6 คําตอบในแต่ละเรื่ อง ขณะที่ยสั เสน (Yussen) ใช้ แบบที่มี 12 คําตอบให้ เลือกปั ญหาหรื อ
ข้ อจํากัดของวิธีการนีก้ ็คือ มีข้อสงสัยว่าคําตอบเป็ นเหตุผลให้ เลือกนัน้ จะตรงกับขันของเหตุ
้
ผล
เชิงจริ ธรรมตามทฤษฎี (ของโคลเบอร์ ก) จริ งหรื อไม่ และมีแนวโน้ มที่ผ้ ตู อบอาจมีผลการวัดเป็ น
เหตุผลที่สงู กว่าขันที
้ ่เป็ นจริ ง ทังนี
้ ้เพราะมีผลการวิจยั (Rest, Turiel & Kohlberg,1969) แสดงว่า
ผู้ตอบสามารถเข้ าใจขันจริ
้ ยธรรมที่สงู กว่าขันของตนหนึ
้
่งขันหรื
้ อสองขัน้ นอกจากนี ้เท่าที่มีการใช้
แบบวัด นี ใ้ นประเทศไทย พบว่ า ค่ า ความเชื่ อ มั่น ยัง อยู่ใ นระดับ ที่ ไ ม่ ดี นัก กล่ า วคื อ แบบวัด ที่
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปั จจนึก (2520) ร่วมกันสร้ างขึ ้นในครัง้ แรกนันแม้
้ จะมี
ค่าความเชื่อมัน่ .77 แต่เมื่อ ศิริพร แย้ มนิล (2530) นําไปใช้ ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ ใหม่ พบว่ามี
ค่าความเชื่อมัน่ เพียง .44 เท่านัน้
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วิธีการวัดเหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบให้ ประเมินผลและเรี ยงลําดับความสําคัญของปั ญหา
(DIT) วิธีซงึ่ พัฒนาขึ ้นโดยเรสท์ และคณะ (Rest and others,1996 อ้ างใน Emler, 1996 p. 241)
มีข้อจํากัด ดังที่เอ็มเลอร์ (Emler, 1996) วิจารณ์วา่ เป็ นอีกวิธีหนึง่ ที่ต้องใช้ เวลามาก ต้ องใช้ กบั คนที่
มี ค วามสามารถทางการอ่า น มุ่ง วัดพัฒ นาการเหตุผลในระดับสูงกว่า และผลการวัดไม่เ พี ย ง
สะท้ อนพัฒนาการทางจริ ยธรรมของบุคคลออกมา แต่ยงั สะท้ อนเจตคติทางการเมืองของบุคคล
ออกมาด้ วย จึงทําให้ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความตรง (Validity) ของวิธีดงั กล่าวเกี่ยวกับความเที่ยง
ของการวัดโดยวิธีการนี ้ก็ยงั มีข้อสงสัย แม้ ว่าแบบวัดที่สร้ างโดย เรสท์ เองจะมีค่าความเชื่อมัน่ ถึง
.81 สําหรับการใช้ P-score แต่เมื่อมีผ้ นู ําไปใช้ ในสังคมอื่นพบว่าความเที่ยงค่อนข้ างตํ่า เช่น
สุพตั นศรี ขุมทรัพย์ (2522) ซึ่งแปลและเรี ยบเรี ยงจากต้ นฉบับเดิมของเรสท์ และใช้ กับคนใน
ประเทศไทย พบว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่ เพียง .65 และเมื่อศิริพร แย้ มนิล (2530) ได้ นํามาใช้ อีกครัง้
คํานวณค่าความเชื่อมัน่ ได้ เพียง .22 เท่านัน้ อาจกล่าวได้ ว่าแบบวัดที่ให้ ประเมินและเรี ยงลําดับ
ความสําคัญของปั ญหานี ้นอกจากมีปัญหาเรื่ องการใช้ แล้ ว ยังอาจมีปัญหาในเรื่ องคุณภาพอีกด้ วย
ด้ ว ยปั ญ หาและข้ อ จํ า กัด ของเครื่ อ งมื อ หลัก ที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษา และพัฒ นาเหตุผ ลเชิ ง
จริ ยธรรมดังกล่าว ต่อมา โกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) จึงได้ แสวงหารู ปแบบหรื อ
วิธีการใหม่ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในที่สดุ ได้ สร้ างแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมในลักษณะที่
เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าขึ ้น
การวัดแบบมาตรประเมินรวมค่านี ้ต้ นคิดมาจาก ลิเคอร์ ท (Likert) โดยได้ ติดสเกลการวัด
แบบนี ้ขันเพื
้ ่อวัดเจตคติ ซึง่ พบว่าใช้ ได้ ผลดีมีคณ
ุ ภาพไม่ด้อยไปกว่าสเกลชนิดอื่นที่อาจสร้ างและใช้
ยากกว่า จากนันมาได้
้
มีการนําสเกลการวัดแบบนี ้ไปใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย และมีผ้ นู ําไปใช้ ในการ
วัดลักษณะต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเจตคติด้วย ทังการวั
้
ดเกี่ยวกับจิตลักษณะ (Traits) และ
พฤติกรรม (Behaviors) ขณะเดียวกันมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสเกลแบบ
ดังกล่าวด้ วย ในประเทศไทยก็ได้ มีการนํามาตรประมาณรวมค่าไปใช้ กบั การวัดในการศึกษาและ
วิ จัย กัน อย่ า งแพร่ ห ลาย เช่ น กลุ่ม นัก วิ จัย ทางพฤติก รรมศาสตร์ ซึ่ง มี ดวงเดื อ น พัน ธุ ม นาวิ น
เป็ นผู้นํา
แบบวัดเหตุผลเชิงจริ ยธรรมของ โกศล มีคณ
ุ (2542) ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยอาศัยหลักการวัด
แบบมาตรเมินรวมค่า (The summated ratings) ประกอบด้ วย สถานการณ์ขดั แย้ งทางจริ ยธรรม
จํานวน 12 เรื่ อง แต่ละเรื่ องมีประโยคบอกเล่า 2 ประโยค ที่แสดงเหตุผลของผู้ตอบ ในการเลือกที่
จะกระทําหรื อไม่กระทํา เป็ นเหตุผลเชิงจริ ยธรรมในขันที
้ ่ 5 และ 6 ตามทฤษฎีของโคลเบอร์ ก (ซึง่
ผ่านการทดสอบมาแล้ วว่า การใช้ ขนเหตุ
ั ้ ผลที่ 5 และ 6 ในการวัดแบบมาตรประเมินค่า แบบวัดทัง้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่ แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมกับพฤติกรรมของ
บุคคล มีจํานวนมากตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เนื่องจากสังคมส่วนใหญ่ให้ ความสนใจกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ นักวิจัยจึงพยายามหาคําตอบในปั ญหาส่วนนี ้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ฮานน์ และคณะ (Hann & other, 1969 ; citing in Psychology Today: An
Introduction, 1992, p. 149) ได้ ศกึ ษาพบว่า นิสิตที่เข้ าร่ วมขบวนการเรี ยกร้ องทางสังคมและ
การเมือง เป็ นผู้มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมในระดับเหนือกฎเกณฑ์ถึงร้ อยละ 80 ส่วนนิสิตที่มีระดับ
เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมตามกฎเกณฑ์ จะเข้ าร่ วมขบวนการเรี ยกร้ องทางการเมืองเพียงร้ อยละ 10
เท่านัน้ จากผลดังกล่าวนีส้ รุ ปได้ ว่า ผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมเหนื อกฎเกณฑ์ ขนั ้ พลังอีโก้ และ
สถานการณ์ ยวั่ ยุไม่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของเขามากนัก จะเกิดจากอุดมคติอนั สูงส่ง
นอกจากนัน้ การวิ จัย นี ย้ ัง พบว่ า นิ สิ ต ที่ มี ร ะดับ เหตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมก่ อ นกฎเกณฑ์ จ ะเข้ า ร่ ว ม
ขบวนการเรี ยกร้ องทางการเมืองถึง ร้ อยละ 50 ด้ วยสาเหตุที่เกิดความขัดแย้ งทางจิตใจ
ลิโคนา (Lickona, 1976 p.17) ได้ สรุ ปจากผลการศึกษารวบรวมงานวิจยั หลายเรื่ อง
พบว่า เหตุผลเชิงจริ ยธรรมมีความสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผู้ใหญ่มากกว่าผู้ที่อยู่ใน
วัยรุ่นหรื อวัยเด็ก
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การวิจยั ในประเทศไทยที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุผลเชิงจริ ยธรรมกับพฤติกรรม
เป็ นเรื่ องแรก คือเรื่ อง “จริ ยธรรมของเยาวชนไทย” (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปั จจนึก,
2520) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมซื่อสัตย์ของวัยรุ่ นกับจิตลักษณะ 2 ด้ าน คือ
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม และลักษณะมุ่งอนาคต โดยทดลองให้ กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่ นชาย จํานวน 300
คน เล่นเกมในห้ องปฏิบตั กิ าร จากการทําลอง พบว่าผู้ที่ไม่โกงในการเล่นเกมชิงรางวัล มีเหตุผลเชิง
จริ ยธรรมสูงและมีลกั ษณะมุ่งอนาคตสูงด้ วย และยังได้ พบว่าผู้ไม่โกงในการเล่นเกมนันมี
้ เจตคติ
ต่อความซื่อสัตย์ มากกว่าผู้ที่โกง กล่าวได้ ว่าลักษณะที่ ประสานกันของจิตลักษณะด้ านการใช้
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ลักษณะมุ่งอนาคต และเจตคติต่อคุณธรรมความซื่อสัตย์ ทังสามประการนี
้
้มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมซื่อสัตย์ และสามารถทํานายพฤติกรรมซื่อสัตย์อย่างเชื่อมัน่ ได้ อีกเรื่ อง
หนึ่งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมอาสาพัฒนาชนบท (วิเชียร รักการ, 2522) ผลการวิจยั พบว่า
ผู้ที่ มี ร ะดับ เหตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรมสูง จะมี พ ฤติ ก รรมอาสาพัฒ นาชนบทมากกว่ า ผู้มี เ หตุผ ลเชิ ง
จริยธรรมตํ่า และผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูงจะมีพฤติกรรมอาสาพัฒนาชนบทมากกว่าผู้มีเหตุผล
เชิงจริ ยธรรมตํ่า และผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมในระดับสูง (ขัน้ 5 – 6) ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการ
ทําดีละเว้ นชัว่ อย่างสมํ่าเสมอ มากกว่าบุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมระดับอื่น ๆ
ปั จจุบนั งานวิจยั ด้ านพฤติกรรมศาสตร์ หลายเรื่ องซึง่ ได้ รับการสนับสนุนทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ กําลังนําผลออกเผยแพร่ เช่น บังอร โสฬส (2545) ทําการศึกษาข้ าม
วัฒนธรรมเพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรทางจิตสังคมในทฤษฎี 3 ทฤษฎี จะมีความสัมพันธ์ กับ
ประสิทธิผลการทํางานของหัวหน้ าชาวไทยและชาวอเมริกนั เพียงใด และตัวแปรใดสามารถทํานาย
ได้ ดีที่สดุ ทฤษฎีแรก คือ ทฤษฎีประสิทธิผลการเป็ นผู้นําตามสถานการณ์ ของฟิ ตเลอร์ (Fiedler,
1967) ตัวแปรที่ศกึ ษาได้ แก่ ลักษณะความเป็ นผู้นํา ลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ ากับ
ลูกน้ อง และอํานาจของหัวหน้ า ในทฤษฎีขมุ ทรัพย์ทางปั ญญา (Fielder & Garcia, 1987) มี
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระดับสติปัญญา ประสบการณ์ในการทํางาน และความเครี ยดในการทํางาน
และทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543) ได้ นําตัวแปรจิตลักษณะมาศึกษา 5
ตัวแปรด้ วยกัน คือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติต่อการทํางาน ความเชื่ออํานาจในตน เหตุผลเชิง
จริ ยธรรม และลักษณะมุ่งอนาคต รวมเป็ นตัวแปรในการศึกษา 10 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผู้จัดการและผู้ช่วย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรในประเทศไทย 607 คน และในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา 97 คน ผลการศึกษาปรากฎว่ากลุม่ ตัวแปรจิตลักษณะตามทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม มี
อํานาจในการทํานายประสิทธิผลการทํางานได้ มากที่สดุ (53%) สําหรับกลุม่ หัวหน้ าคนไทยนัน้ มี
ตัวแปรจิตลักษณะตามทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม ร่ วมกันทํานายได้ ร้อยละ 59 โดยมีแรงจูงใจใฝ่
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ในงานวิจัยของ โกศล มีคุณ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง
ประเมินผลการฝึ กอบรมการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมที่มีตอ่ พฤติกรรมทํางานอย่างมีจริ ยธรรมของครู
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นครูระดับประถมศึกษาอาสาสมัครเข้ ารับการพัฒนาจํานวน 300 คน จึงทําการสุม่
เข้ ากลุ่มฝึ ก ร้ อยละ 100 กลุ่มฝึ ก ร้ อยละ 50 และกลุ่มฝึ กร้ อยละ 0 กลุ่มละ 100 คน พบ
ผลการวิจยั ที่สําคัญคือ กลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กเหตุผลเชิงจริ ยธรรมร้ อยละ 100 ได้ ผลไม่ตา่ งจากกลุม่ ที่
ได้ รับการฝึ กร้ อยละ 50 แต่ตา่ งจากกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กร้ อยละ 0 อย่างชัดเจน เมื่อนําเอาตัวแปรจิต
ลักษณะที่วดั หลังฝึ ก 2 ตัวแปร คือ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมหลักฝึ ก และเจตคติตอ่ พฤติกรรมจริ ยธรรม
หลังฝึ กร่วมกับจิตลักษณะเดิมของครูอีก 7 ด้ าน (ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความเชื่ออํานาจในตน
ค่านิยมในอาชีพ ลักษณะมุ่งอนาต – ควบคุมตน สุขภาพจิต ความใกล้ ชิดศาสนา และเจตคติต่อ
การฝึ กอบรม) สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีจริ ยธรรมของครู ได้ ร้อยละ 29.8 ถึง
61.5 โดยทํานายได้ สงู สุดในกลุม่ ครูชาย ตัวทํานายสําคัญ คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมจริ ยธรรมของครู
หลังฝึ ก เหตุผลเชิงจริยธรรมหลังฝึ ก ค่านิยมในอาชีพ และลักษณะมุง่ อนาคต – ควบคุมตน
จากผลการวิจัยกับบุคคลที่ทํางานในอาชี พต่าง ๆ เช่น พนักงานธนาคาร ตํารวจ และ
ครู อาจารย์ พบว่า จิ ตลักษณะด้ านการใช้ เ หตุผลเชิ งจริ ยธรรมของบุคคลมี ความเกี่ ย วข้ อ งกับ
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิผลและมีจริ ยธรรมอย่างชัดเจน ทําให้ คาดได้ ว่า จิตลักษณะ
ด้ านการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมจะเป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่สําคัญด้ านหนึ่งในการทํานายพฤติกรรมการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมของข้ าราชการไทย
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ปรีชาเชิงอารมณ์ กับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายของปรีชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์ หรื อ ”Emotional Intelligence” มีผ้ แู ปลเป็ นคําไทยหลายแบบ เช่น
ความฉลาดทางอารมณ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เชาว์อารมณ์ สติปัญญาทางอารมณ์ ส่วนปรี ชาเชิง
อารมณ์ เป็ นคําที่ท่านพระธรรมปิ ฎกเป็ นผู้บญ
ั ญัติขึ ้น ความหมายของปรี ชาเชิงอารมณ์ อาจมีคนใช้
แตกต่างกันบ้ าง แต่ในความแตกต่างก็มีสว่ นที่ร่วมกันอยูม่ าก ดังจะเห็นจากนิยามของนักวิชาการที่
ศึกษาเรื่ องนี ้อย่างเข้ มข้ นและต่อเนื่อง ดังต่อไปนี ้
เมเยอร์ และซาโลเวย์ (Mayer & Salovey, 1997) ให้ ความหมายปรี ชาเชิงอารมณ์ใน
ลักษณะที่ว่า (1) เป็ นความสามารถที่จะเข้ าใจอารมณ์ ของตนเองและความสามารถที่จะแสดง
อารมณ์ ของตนเองออกมา ทัง้ เข้ าใจอารมณ์ และการแสดงอารมณ์ ของผู้อื่นด้ วย (2) อารมณ์
สามารถช่วยเรื่ องการคิด ช่วยในเรื่ องความจํา ช่วยให้ เกิดมุมมองในการแก้ ปัญหาที่สร้ างสรรค์ได้
(3) สามารถแยกแยะวิเคราะห์ อารมณ์ ของตน และมีความรู้ ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับอารมณ์ และ
(4) สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนได้ อย่างเหมาะสมกับงานหรื อสถานการณ์ในขณะนัน้
และสามารถที่จะจัดการอารมณ์ของผู้อื่นโดยการให้ กําลังใจเมื่อเขาท้ อแท้ ได้ ”
ส่วนโกลแมน (Goleman, 1998) ได้ ปรับโมเดลของซาโลเวย์และเมเยอร์ ไปในแนวที่เขา
เห็นว่ามีประโยชน์ที่สดุ ในการทําความเข้ าใจว่าความสามารถพิเศษ (Talents) เหล่านี ้มีผลต่อชีวิต
การทํางานอย่างไร โดยปรี ชาเชิงอารมณ์ของเขาประกอบด้ วย ความสามารถทางอารมณ์ ในส่วน
บุคคล (Personal competence) 3 มิติและในทางสังคม (Social competence) 2 มิติ ดัง
รายละเอียดตามลําดับดังนี ้
1. การตระหนักรู้ อารมณ์ของตนเอง (Self-awareness) คือ การที่บคุ คลรู้ ว่าตนกําลังรู้ สกึ
อย่างไรในขณะนัน้ และใช้ ประโยชน์จากความรู้สกึ พึงพอใจช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี ้ก็มีการ
ประเมินอย่างเป็ นจริ งเกี่ยวกับความสามารถของตนเองและมีความรู้ สึกเพียบพร้ อมในเรื่ องความ
มัน่ ใจในตนเอง
2. การจัดการอารมณ์ของตนเอง (Self-regulation) คือ ความสามารถในการจัดการกับ
อารมณ์ของตนในลักษณะที่จะเอื ้อประโยชน์มากกว่าที่จะขัดขวางการทํางานในขณะนัน้ เป็ นคนมี
สติและสามารถเลื่อนการสนองความพึงพอใจของตนออกไปก่อนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายได้ และเมื่อ
มีความทุกข์ใจก็สามารถกลับคืนสูส่ ภาพปกติได้ ดี

บทที่ 2: การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

55

3. การจูงใจตนเอง (Motivation) คือ การใช้ ความรู้ สกึ พึงพอใจอย่างลึกซึ ้งที่จะนําทางและ
ทํ าให้ ตนทํ ากิ จกรรมเพื่ อการไปสู่เป้าหมายที่ ตัง้ ไว้ ได้ ใช้ ความรู้ สึกช่วยให้ ตนมีความริ เริ่ มและ
พยายามที่จะปรับปรุ งเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เป็ นเลิศ และใช้ ความรู้ สึกช่วยให้ มีความเพียรพยายาม
แม้ มีอปุ สรรคและความคับข้ องใจ
4. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) คือการที่รับรู้ ได้ ว่าคนอื่นกําลังรู้ สึกอย่างไร
สามารถเข้ าใจในมุมมองของคนอื่นได้ และสามารถสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลหลายแบบได้
5. การมีทักษะทางสังคม (Social skills) คือ สามารถจัดการกับอารมณ์ ในเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ ดี สามารถอ่านสภาพการณ์ทางสังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ อย่าง
แม่ น ยํ า มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ที่ ร าบรื่ น ได้ สามารถใช้ ทัก ษะเหล่า นี ใ้ นการชัก จูง และเป็ นผู้นํ า ในการ
ประนีประนอมและยุตขิ ้ อโต้ แย้ ง เพื่อการร่วมมือกันและการทํางานเป็ นทีมได้
จะเห็นได้ ว่า นิยามของสติปัญญาทางอารมณ์ของนักวิชาการสําคัญทังสองท่
้
านมีส่วนที่
เหมือนกันในแง่ของการเข้ าใจและการจัดการกับอารมณ์ ของตนเองได้ เหมาะสม และการเข้ าใจ
อารมณ์ความรู้ สึกของผู้อื่นได้ โดยที่โกลแมนจะให้ รายละเอียดในเรื่ องของการมีการมีทกั ษะทาง
สังคม คือมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น ขณะที่เมเยอร์ และซาโลเวย์จะเน้ นการตระหนักและสามารถ
จัดการกับอารมณ์ ของตนเองและผู้อื่น และความสามารถในการใช้ อารมณ์ ให้ เป็ นประโยชน์ ต่อ
การคิด ในการวิจยั นี ้จะให้ ความหมายของปรี ชาเชิงอารมณ์ในแนวของโกลแมน
การวัดปรีชาเชิงอารมณ์
การวัดปรี ชาเชิงอารมณ์ในงานวิจยั นี ้ คณะผู้วิจยั ปรับจากแบบวัดปรี ชาเชิงอารมณ์ของชัท
และคณะ (Schutte ,it al., 1998) ที่ใช้ แนวคิดของซาโลเวย์และเมเยอร์ (Salovey & Mayer, 1990)
เป็ นฐานของการสร้ างเครื่ องมือวัด พบว่าเครื่ องมือวัดปรี ชาเชิงอารมณ์ของซาโลเวย์มีความสัมพันธ์
กับ เครื่ อ งมื อ วัด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อารมณ์ ห ลายเครื่ องมื อ วัด เช่ น สัม พัน ธ์ ท างบวก (r(47)=0.52,
p<0.0001) กับคะแนนความชัดเจนในเรื่ องความรู้ สกึ จากเครื่ องมือวัด “Trait Meta Mood Scale”
มีความสัมพันธ์ ทางบวก (r (26)=0.52, p< 0.006) กับคะแนนการมองโลกในแง่ดีจากเครื่ องมือวัด
“Life Orientation Test” และมีความสัมพันธ์ทางลบ (r(24)=-0.65, p<0.0001) กับการเป็ นอะเล็ก
สิไทเมีย (alexithymia) ซึง่ วัดโดยแบบวัด “Toronto Alexithymia Scale” สําหรับค่าความเชื่อมัน่
แบบความคงที่ภายใน (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.87 และแบบวัดซํ ้า (test-retest) เท่ากับ
0.78
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในปั จจุบนั การศึกษาพฤติกรรมในองค์การมีความสนใจเรื่ องของอารมณ์ว่าส่งผลต่อการ
ทํางานหรื อไม่มากขึ ้น ดังเช่น งานวิจยั ในต่างประเทศที่ศกึ ษาว่าอารมณ์มีผลต่อคุณภาพ ปริ มาณ
และความสนใจในงานของบุคคลหรื อไม่ เฮิร์ทและคณะ (Hirt, et al., 1996) ได้ ทําการทดลองกับ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ที่เรี ยนวิชาจิตวิทยาเบื ้องต้ นจํานวน 194 คน โดยให้ กลุม่ ตัวอย่างเกิดอารมณ์
สุข อารมณ์เศร้ า และอารมณ์เฉยๆ โดยการให้ อา่ นประโยคต่าง ๆ ที่ทําให้ เกิดอารมณ์ที่ตา่ งกันไป
หลังอ่านจบแล้ วถามว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ สกึ อย่างไร จากนันจึ
้ งให้ กลุม่ ตัวอย่างดูรายการโชว์
แล้ วตอบคําถาม ที่เป็ นการประเมินผลการทํางาน ผลการวิจยั พบว่า อารมณ์ทางบวกนี ้ส่งผลต่อ
ทังด้
้ านปริ มาณและคุณภาพของผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่มที่มีอารมณ์สขุ ใช้ เวลาน้ อยกว่าน้ อยกว่า
กลุม่ ตัวอย่างอารมณ์อื่นในการทํางาน นอกจากนี ้ยังพบว่าอารมณ์มีผลต่อการรายงานความสนใจ
หลังทํากิจกรรมด้ วย โดยที่กลุม่ มีอารมณ์สขุ จะรายงานว่า ตนมีความสนใจหลังทํางาน (Posttask
interest) มากกว่ากลุ่มที่มีอารมณ์เศร้ าหรื ออารมณ์เฉย ๆ จากการวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่าอารมณ์
ทางบวกส่งผลให้ บคุ คลทํางานได้ อย่างมีปริมาณและมีคณ
ุ ภาพ ดังนันถ้
้ าบุคคลสามารถจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองได้ สามารถใช้ อารมณ์ของตนจูงใจให้ ทํางานได้ ซึง่ เป็ นลักษณะของผู้มีปรี ชาเชิง
อารมณ์ บุคคลนันก็
้ น่าที่จะบรรลุเป้าหมายในการทํางานได้ ดีกว่าบุคคลที่ไม่มีปรี ชาเชิงอารมณ์
ส่วนงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างปรี ชาเชิงอารมณ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน ก็ได้ แก่
งานวิจยั ของแลมและเคอร์ บี (Lam & Kirby, 2002) ที่ศกึ ษาว่าปรี ชาเชิงอารมณ์และองค์ประกอบ
ย่อยของปรี ชาเชิงอารมณ์ สามารถอธิบายผลการปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ การรู้ คิด (Cognitive-based
performance) ได้ ดีกว่าสติปัญญาโดยทัว่ ไปหรื อไม่ และมีความสัมพันธ์ กันทางบวกใช่หรื อไม่
แลมและเคอร์ บี ศึก ษากลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นนัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 304
คน โดยใช้
แบบสอบถามปรี ชาเชิงอารมณ์ (Multifactor Emotional Intelligence Scale--MEIS) และให้
ปฏิบตั ิงาน
ที่เป็ นแบบวัดที่มีปัญหา 8 ข้ อ ที่เลือกจากแบบทดสอบเหตุผลทางตรรกศาสตร์
ผู้วิจยั บอกผู้ตอบว่า ผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุดจะได้ รับรางวัล 25 ดอลล่าร์ รางวัลตังขึ
้ ้นเพื่อให้ ผ้ ตู อบคง
ระดับแรงจูงใจที่ สูงไว้ ผลการวิจัยพบว่า ปรี ชาเชิงอารมณ์ โดยรวม การรั บรู้ อารมณ์ และการ
ควบคุมอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวก และสามารถอธิบายผลการปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ การรู้ คิดได้
ดีกว่าสติปัญญาโดย ทัว่ ไป
ในประเทศไทยก็ มี ผ้ ูใ ห้ ค วามสนใจศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปรี ช าเชิ ง อารมณ์ กับ
ประสิทธิผลการทํางานมากขึ ้นดังเช่น ฉัตรฤดี สุกปลัง่ (2543) ได้ ศกึ ษาผลของบุคลิกภาพ และ
เชาวน์อารมณ์ที่มีตอ่ คุณภาพของการให้ บริการ ตามการรับรู้ของหัวหน้ าของพนักงานส่วนหน้ าของ
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นอกจากนี ้ยังมีผ้ ศู กึ ษาผู้ประสบความสําเร็ จในการทํางานในอาชีพต่าง ๆ ว่ามีระดับปรี ชา
เชิงอารมณ์ ระดับใด ดังเช่น งานของ สายสุณีย์ ศุกรเตมีย์ (2543) ที่ศึกษาเชาวน์ปัญญาและ
เชาวน์อารมณ์ของวิศวกร ครู พยาบาล นักร้ อง และพระสงฆ์ที่ประสบความสําเร็ จ จํานวนทังสิ
้ ้น
239 คน ในการวัดเชาวน์ อารมณ์ ผ้ ูวิจัยใช้ แบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นตามแนวคิดของโกลแมน
ผลการวิจยั พบว่า เชาวน์อารมณ์ทกุ มิติของกลุม่ ตัวอย่างอยู่ในระดับสูง แต่เชาวน์ปัญญาของกลุม่
ตัวอย่างอยู่ในระดับปกติขึน้ ไป ผู้วิจัยสรุ ปว่า กลุ่มผู้ประสบความสําเร็ จมีเชาวน์ อารมณ์ อยู่ใน
ระดับสูง และเชาวน์อารมณ์สามารถมีสว่ นร่วมทํานายความสําเร็ จของบุคคลได้
งานวิจยั ที่ได้ กล่าวมาเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจยั ที่ศกึ ษาความเกี่ยวข้ องระหว่างปรี ชา
เชิ งอารมณ์ กับผลการปฏิบัติงาน ที่ แสดงให้ เห็นว่าผู้ที่มีปรี ชาเชิ งอารมณ์ คือ บุคคลที่สามารถ
จัดการ หรื อใช้ ประโยชน์จากอารมณ์เพื่อการทํางานให้ สําเร็ จได้ หรื อสามารถที่จะเข้ าใจความรู้ สกึ
ของผู้อื่นและมีทกั ษะทางสังคมที่จะสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื่นหรื อสามารถให้ บริ การได้ อย่างดีได้
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เจตคติต่อพฤติกรรมการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผล
และมีจริยธรรม
ความหมายของเจตคติต่อพฤติกรรมการทํางาน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531, หน้ า 125) ได้ นิยามเจตคติว่าเป็ นจิตลักษณะประภทหนึ่ง
ของบุคคลอยู่ในรู ปของความรู้ สึกพอใจหรื อไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้ สึกนี ้เกิดจากความรู้ เชิง
ประเมินค่าของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งว่า สิ่งนันเป็
้ นประโยชน์หรื อมีโทษมากน้ อยเพียงใด ซึง่ ทําให้
เกิ ดความพอใจหรื อไม่พอใจ และมีความพร้ อมที่ จะกระทํ าต่อสิ่ง นัน้ ไปในทางที่ สอดคล้ องกับ
ความชอบหรื อไม่ชอบของตนต่อสิ่งนัน้ ฉะนัน้ บุคคลจึงสามารถมีเจตคติต่อสิ่งต่าง ๆ มากมาย
แม้ แต่เจตคติตอ่ ตนเองหรื อเจตคติตอ่ การกระทําอย่างหนึง่ อย่างใด
เจตคติของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมี 3 องค์ประกอบ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531, หน้ า
125 –127) คือ (1) ความรู้เชิงประเมินค่า หมายถึง การที่บคุ คลมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าดี
มีประโยชน์ และ/หรื อเลวมากน้ อยเพียงใด จัดเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นต้ นกํ าเนิดของเจตคติของ
บุคคลต่อสิ่งต่าง ๆ ดังนัน้ หากบุคคลมีความรู้ เชิงประเมินค่าต่อสิ่งต่าง ๆ ไม่สมบูรณ์ หรื ออาจมี
ความรู้ ที่ ผิดพลาด จะทําให้ เกิดอคติหรื อลําเอียงและอาจทําให้ เกิดผลเสียหายต่อผู้ยึดถือหรื อ
ส่วนรวมได้ มาก (2) ความรู้ สกึ พอใจ หมายถึง ความรู้ สกึ ของบุคคลในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบ
พอใจหรื อไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ส่วนใหญ่แล้ วความรู้ สกึ พอใจของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง จะเกิดโดย
อัตโนมัติและสอดคล้ องกับความรู้ เชิงประเมินค่าต่อสิ่งนันด้
้ วย จัดเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของ
เจตคติ (3) ความพร้ อมกระทํา หมายถึง การที่บุคคลมีความพร้ อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน
ส่งเสริ ม ทะนุบํารุ ง สิ่งที่เขาชอบพอใจและพร้ อมที่จะทําลายหรื อทําเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาไม่ชอบ
หรื อ ไม่ พ อใจ องค์ ป ระกอบนี ย้ ัง คงอยู่ภ ายในจิ ต ใจของบุ ค คลและยัง ไม่ ป รากฎออกมาเป็ น
พฤติกรรม ความพร้ อมจะกระทําจะปรากฎออกมาเป็ นพฤติกรรมหรื อไม่ย่อมขึ ้นอยู่กบั ลักษณะอื่น
ๆ ของบุคคลและ สถานการณ์ ผู้ที่มีลกั ษณะเป็ นตัวของตัวเอง (ผู้มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมในขัน้ 5
และ 6) และสามารถควบคุมบังคับตนได้ จะเป็ นผู้ที่กระทําตามเจตคติของตน ส่วนผู้ที่ขาดความ
เป็ นตัวของตัวเอง ต้ องพึง่ การควบคุม การให้ รางวัลและการลงโทษจากผู้อื่น หรื อจากสังคม จะ
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จากการประมวลงานวิจยั หลายเรื่ อง พบว่า ในการศึกษาตัวแปรด้ านเจตคติตอ่ การทํางาน
ในอาชีพต่าง ๆ เช่น อาชีพครู อาจารย์ พยาบาล บุคลากรสายการเงินและบัญชี นักฝึ กอบรม
รวมทังการทํ
้
างานในระบบราชการ มีการศึกษาทัง้ 3 องค์ประกอบดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ใน
งานวิจยั ของ จินตนา บิลมาศ (2529) บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ศักดิ์ชยั นิรัญทวี (2532) วิชยั
เอียดบัว (2534) เจิดหล้ า สุนทรวิภาต (2534) อ้ อมเดือน สดมณี (2539) ผอบเธียร วงศ์ภกั ดี
(2537) ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ณัฐสุดา สุจินนั ท์กลุ (2541) สุพรรณา หนูรักษ์ (2542)
วงเดือน จงไพบูลย์ (2543) เป็ นต้ น มีบางงานวิจยั ที่ศกึ ษาเพียงหนึ่งหรื อสององค์ประกอบ เช่น
อุบล ภัศระ (2535) ศึกษาเจตคติเฉพาะด้ านความรู้ เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน
ปราการ กุฎีคง (2544) ศึกษาเจตคติเฉพาะด้ านความรู้ สึกของบุคคลที่มีต่องาน 5 ด้ าน (ได้ แก่
สภาพงาน ลักษณะงาน นโยบายการบริ หารงาน ความสัมพันธ์กบั ผู้ร่วมงาน และความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพ) พิมใจ ตรี สตั ยพันธ์ (2529) ศึกษา เจตคติเฉพาะด้ านท่าทีการแสดงออกของบุคคลที่มี
ต่อการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น นอกจากองค์ประกอบทัง้ 3 ดังกล่าวแล้ ว มีมิติสําคัญที่นกั จิตวิทยา
สังคมนิยมวัดเจตคติ อีก 2 ประการ(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ,2524 หน้ า 5 – 9 ) คือ
ทิศทาง (Direction) หมายถึง การที่บคุ คลมีความรู้ ในประเด็นที่ต้องการวัดว่าสิ่งนันดี
้ หรื อเลว มี
ความรู้ สึกต่อสิ่งนัน้ ไปในทางที่ ชอบหรื อไม่ชอบและพร้ อมที่จะให้ การสนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อ
พร้ อมที่จะทําลายหรื อขัดขวางความเจริ ญของสิ่งนัน้ และ ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความ
เข้ มข้ นหรื อปริ มาณความรุนแรงของเจตคติไปในทิศทางบวกหรื อลบ นัน่ คือ อาจมีเจตคติตอ่ สิ่งหนึ่ง
อย่าง
รุนแรงมาก หรื ออีกสิ่งหนึ่งเพียงบางเบา ทังนี
้ ้ย่อมขึ ้นอยู่กบั ความสําคัญของสิ่งนันหรื
้ อ
ขึ ้นอยูก่ บั ความพัวพันของบุคคลต่อเรื่ องนันๆ
้
การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมการทํางาน
วิธีวดั เจตคติตอ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ที่นิยมใช้ มากที่สดุ มักเป็ นแบบสอบถามที่สร้ างในลักษณะการ
ประเมินมาตราส่วนแบบลิเกิร์ต เพราะมีวิธีที่สร้ างได้ ง่าย มีขนตอนน้
ั้
อยกว่าวิธีอื่นๆ สิ ้นเปลืองเวลา
และทุนน้ อยกว่าวิธีอื่น (งามตา วนินทานนท์, 2535, หน้ า 220 – 224) การสร้ างแบบสอบถาม
เจตคติ ต่อ การทํ า งานส่ว นใหญ่ มัก จะสร้ างขึน้ เองตามองค์ ป ระกอบของเจตคติ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง
ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามเจตคติต่อการทํางานของงานวิจยั อื่นที่ศกึ ษาในอาชีพเดียวกันหรื อ
ใกล้ เคียงกัน ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาเจตคติตอ่ การทํางานในกลุม่ พยาบาล อภิญญา โพธิ์ศรี ทอง
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สําหรับการวัดเจตคติตอ่ การทํางานของข้ าราชการมีผ้ สู ร้ างแบบสอบถามไว้ มาก แต่ที่ได้ รับ
การยอมรับและนํามาใช้ อย่างกว้ างขวาง เช่น แบบวัดเจตคติตอ่ การทํางานของข้ าราชการพลเรื อน
ของจินตนา บิลมาศ และคณะ (2529) ซึง่ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานราชการ ได้ แก่
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การบริ การประชาชน การร่ วมปฏิบตั ิงานกับผู้อื่น กฎระเบียบ มี
ประโยคคําถาม 15 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 หน่วย ได้ ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
3.81–7.17 ต่อมา มีหลายงานวิจยั ที่นําแบบวัดเจตคติต่อการทํางานของข้ าราชการของจินตนา
บิลมาศ และคณะมาใช้ เช่น บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) ศึกษาในกลุ่มข้ าราชการบรรจุใหม่ ได้
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .74 และผอบเธียร วงศ์ภกั ดี (2537)
ศึกษา เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมในธนาคารพาณิชย์ไทย ได้ นําแบบวัดดังกล่าวมาดัดแปลง มี 15 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 หน่วย ได้ คา่ อํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง -.38 – 3.87 มีคา่ ความเชื่อมัน่
(แอลฟ่ า) .77 นอกจากนี ้ ศักดิ์ชยั นิรัญทวี (2532) ได้ สร้ างแบบวัดเจตคติตอ่ สภาพการทํางานใน
2 ด้ าน ด้ านแรก หมายถึง ความรู้ และความรู้ สึกพอใจของครู ที่มีต่อการทํางานในหน้ าที่ของครู
ผู้สอน ส่วนด้ านที่สอง หมายถึง แนวโน้ มของการกระทําพฤติกรรมการสอนและอบรมนักเรี ยน
รวม 2 ด้ าน มีประโยคคําถาม 20 ข้ อ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ (แอลฟ่ า) ในด้ านแรกเท่ากับ .56 และ
ด้ านที่สอง เท่ากับ .58 ตามลําดับ ซึง่ แบบวัดเจตคติตอ่ สภาพการทํางานของศักดิ์ชยั นิรัญทวี นี ้
ได้ รับความนิยมสูง โดยจะเห็นได้ ว่าได้ รับการนํามาใช้ หรื อปรับปรุ ง ดัดแปลงเพื่อสอบถามในกลุ่ม
ตัวอย่างต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มข้ าราชการ เช่น วิชยั เอียดบัว (2534) ศึกษาเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพครู เจิดหล้ า สุนทรวิภาต (2534) ศึกษาในกลุม่ หัวหน้ าภาควิชาในมหาวิทยาลัยปิ ด
ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดรวม 2 ด้ านเท่ากับ .76 เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2536) ศึกษา เจตคติ
ต่องานของผู้บริ หารโรงเรี ยน ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดรวม 2 ด้ านในระดับสูงเช่นกัน (แอลฟ่ า
= .81) และเมื่อเร็ วๆ นี ้ วิรัติ ปานศิลา (2542) ได้ นําแบบวัดดังกล่าวมาปรับปรุ งเพื่อใช้ วดั เจตคติ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เจตคติเป็ นจิตลักษณะหนึ่งในแปดของทฤษฎีต้นไม้ จริ ยธรรม ซึ่งจิตลักษณะทังแปดเป็
้
น
แกนกลางของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาคือ พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื ้อต่อการ
พัฒนาประเทศและพฤติกรรมในหน้ าที่ราชการ ผู้ที่มีการพัฒนาทางจิตใจหรื อจิตลักษณะที่เป็ น
แกนกลางสมบูรณ์ จะเป็ นข้ า ราชการที่ ส ามารถกระทํ า พฤติกรรมที่ น่ าปรารถนาอย่า งถูก ต้ อง
เหมาะสมกับกาละเทศะและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524)
จากหลักฐานทางการวิจยั ในวิชาจิตวิทยาสังคม อาจกล่าวได้ วา่ เจตคติเป็ นจิตลักษณะที่มี
ผู้เห็นว่ามีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงมากที่ สุดกับพฤติก รรม โดยเจตคติอาจทํ านายพฤติกรรมได้
แม่นยําตังแต่
้ ร้อยละ 10 ถึง 60 ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในการวัดเจตคติและพฤติกรรมที่ศกึ ษา
และยังพบอีกว่า เจตคติเพียงด้ านเดียวสามารถทํานายพฤติกรรมได้ ไม่เต็มที่ จําเป็ นต้ องพิจารณา
จิตลักษณะอื่นๆ ของผู้กระทําไปพร้ อมๆ กัน เช่น แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความสามารถบังคับตน
ส่วนเหตุผลเชิงจริ ยธรรมและความเชื่ออํานาจภายในตน ก็เป็ นจิตลักษณะที่จะช่วยเสริ มให้ บคุ คลมี
เจตคติที่มนั่ คงและเหมาะสมกับพฤติกรรมการทํางานเพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะในคนไทย และในผู้ที่
เห็นคุณประโยชน์ ของการทํางานราชการอย่างเต็มกําลัง มีความพอใจที่จะทํางานราชการและ
พร้ อมที่จะทํางานราชการ บุคคลนันก็
้ จะมีสขุ ภาพจิตที่ดี มีความสุข ความยินดีและความพอใจใน
งานอาชีพตลอดจนชีวิตการทํางานของตน ซึง่ จะทําให้ เกิดผลดีตอ่ งาน ต่อครอบครัว ต่อสังคมและ
ประเทศชาติในที่สดุ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2531, หน้ า 129 –130)
งานวิ จัยที่ ศึกษาเจตคติต่อการทํ างานของข้ าราชการ เช่น จินตนา บิลมาศ และคณะ
(2529) ศึกษาคุณลักษณะของข้ าราชการพลเรื อนที่บรรจุใหม่และข้ าราชการพลเรื อนระดับกลางทัง้
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีสํานักงาน ก.พ. เป็ นองค์การกลางในการบริหารงานบุคคลจํานวน
1,253 คน จิตลักษณะที่ผ้ วู ิจยั ศึกษามี 5 ประเภท คือ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ความเชื่ออํานาจภาย
ในตน เจตคติต่อการทํ างานราชการ ลักษณะมุ่งอนาคต และสุขภาพจิ ต พบว่า ข้ าราชการ
ระดับกลางมีเจตคติตอ่ การทํางานราชการสูงกว่าข้ าราชการบรรจุใหม่ และข้ าราชการที่ทํางานตรง
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งานวิจยั ที่ศึกษาเจตคติต่อการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิผลและมี
จริ ยธรรมมีหลายเรื่ อง เช่น วิชัย เอียดบัว (2534) ศึกษาลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ ยวข้ องกับ
พฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพฯ จํานวน 468 คน
จิตลักษณะที่ศึกษามี 5 ด้ านคือ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพครู สุขภาพจิต การมุ่งอนาคต
ความเชื่ ออํานาจภายในตน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ส่วนพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทาง
วิชาการประกอบด้ วย 3 ด้ าน (ได้ แก่ การตระหนัก การแสวงหาความรู้ และการนําความรู้ ไปใช้
ปฏิบตั ิ) ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า ครู ที่มีเจตคติที่ดีฯ มาก ครู ที่ม่งุ
อนาคตสูง และครู ที่มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมสูงกว่าครู ที่มีจิต
ลักษณะทัง้ 3 ด้ านนี ้น้ อย พบทังในกลุ
้
ม่ รวมและกลุม่ ย่อยหลายกลุม่ เมื่อพิจารณาความแปรปรวน
แบบสองทางของพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการในแต่ละด้ าน พบว่า ครูที่มีเจตคติที่ดี
ฯ มาก
มุ่งอนาคตสูง มีพฤติกรรมด้ านการตระหนักสูงมากกว่าครูที่มีจิตลักษณะ 2 ด้ านนี ้ตํ่า
พบในกลุม่ ย่อย 3 กลุม่ มีพฤติกรรมด้ านการแสวงหาความรู้มากกว่าครูที่มีจิตลักษณะ 2 ด้ านนี ้ตํ่า
พบในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 12 กลุม่ และมีพฤติกรรมด้ านการนําความรู้ไปใช้ ปฏิบตั ิมากกว่าครูที่
มี
จิตลักษณะ 2 ด้ านนี ้ตํ่า พบในกลุม่ รวมและกลุม่ ย่อย 4 กลุม่ และเมื่อพิจารณาความ
แปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมฯ ในแต่ละด้ าน พบว่า (ก) ครู ที่มีเจตคติที่ดีฯ มาก มุ่ง
อนาคตสูง และมี แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ สูง มี พฤติกรรมด้ านการตระหนักและการแสวงหาความรู้
มากกว่าครูที่มี มุ่งอนาคตตํ่า แต่มีเจตคติที่ดีฯ มากและมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู และ(ข) ครูที่มี
เจตคติที่ดีฯ มาก มุง่ อนาคตสูง และมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู มีพฤติกรรมด้ านการนําความรู้ไป
ใช้ ปฏิบตั ิมากกว่าครู ที่มีจิตลักษณะทัง้ 3 ด้ านนี น้ ้ อย พบในกลุ่มรวมและกลุ่มครู อายุมาก
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ยังพบว่า จิตลักษณะ 3 ด้ านคือ เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพครู การมุ่ง
อนาคตและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มีปริ มาณการทํานายพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมทางวิชาการ
ทัง้ 3 ด้ าน ในครูที่มีสขุ ภาพจิตดีมากกว่าในครูที่มีสขุ ภาพจิตดีน้อย
เจิดหล้ า สุนทรวิภาต (2534) ศึกษาคุณลักษณะของผู้นําและประสิทธิผลของงานใน
ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยไทย จํานวน 99 คน จิตลักษณะที่ศกึ ษามี 5 ด้ าน
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อุบล ภัศระ (2535) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของครูมธั ยมศึกษา จิตลักษณะที่ศกึ ษามี
2 ด้ านคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และเจตคติตอ่ งาน ส่วนพฤติกรรมการทํางานของครู เฉพาะด้ านการ
สอนมีการประเมิน 2 ด้ านคือ ประเมินตนเองและจากการประเมินของผู้บริ หาร พบว่า เจตคติต่อ
งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานอย่างเชื่อมัน่ ได้ และพบด้ วยว่าเจตคติตอ่ งาน
เป็ นตัวทํานายพฤติกรรมการทํางานของครูในลําดับที่ 4 ร่ วมกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ปั จจัยสุขศาสตร์
และวุฒิการศึกษา ในหลายกลุ่มย่อย ได้ แก่ ครู ชายฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า กลาง สูง(ทํานายได้
36.85%,10.97% และ 39.31% ตามลําดับ) ครูหญิงฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าและสูง (17.31%และ
12.75% ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาความแปรปรวนแบบสองทาง พบว่า กลุม่ ครู ชายที่มีเจตคติ
ต่องานตํ่า จะมีพฤติกรรมการทํางานตํ่ากว่าครู กลุ่มอื่น ๆ และในกลุ่มครู ชายที่มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี แต่มีเจตคติตอ่ งานตํ่า จะมีพฤติกรรมการทํางานตํ่ากว่าครูกลุม่ อื่น ๆ
อ้ อมเดือน สดมณี (2536) ศึกษาผลของการฝึ กอบรมทางพุทธพฤติกรรมศาสตร์ ต่อ
จิตลักษณะและประสิทธิผลของครู กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ประถมศึกษาที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร จํานวน 76
คน สุม่ เข้ ากลุม่ 4 กลุม่ กลุม่ แรก ฝึ กอบรมทางพุทธ (ฝึ กอบรมข้ อธรรมะและการปฏิบตั ิ) และทาง
พฤติกรรมศาสตร์ (ฝึ กจิตลักษณะการเชื่ออํานาจภายในตน) กลุ่มที่ 2 ได้ รับการฝึ กทางพุทธ
กลุม่ ที่ 3 ได้ รับการฝึ กทางพฤติกรรมศาสตร์ และกลุม่ ที่ 4 เป็ นกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการฝึ ก พบว่า
(1) ในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กทางพุทธ การฝึ กไม่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการทํางานของครูและเจตคติต่อ
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เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง (2536) ศึกษาการได้ รับรางวัลพระราชทานและประสิทธิผลของ
โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างสุม่ เลือกจากผู้บริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึง่ จําแนกเป็ น
โรงเรี ยนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในเขตการศึกษา 1, 5, 6, 12 ที่ได้ รับรางวัลและไม่ได้ รับรางวัล
พระราชทาน กลุม่ ละ 30 คน รวม 240 คน จิตลักษณะที่ศกึ ษามี 6 ด้ านคือ สุขภาพจิต ความเชื่อ
อํานาจภายในตน ลักษณะมุ่งอนาคต เจตคติตอ่ งาน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และค่านิยมเกี่ยวกับงาน
วิชาการ พบผลเด่นชัดทังในกลุ
้
่มรวมและกลุ่มย่อยทุกกลุ่มว่า ผู้บริ หารที่มีเจตคติที่ดีต่องานมาก
จะบริ หารโรงเรี ยนให้ มีประสิทธิ ผลสูง และมีสขุ ภาพจิตดีกว่าผู้บริ หารที่มีเจตคติที่ดีต่องานน้ อย
นอกจากนี ้ยังพบด้ วยว่า (1) ผู้บริ หารโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีอายุราชการมากหรื อเป็ น
ผู้บริหารมานาน ถ้ าอยูใ่ นกลุม่ ที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีตอ่ งานมาก โรงเรี ยนจะมีประสิทธิผลสูง
กว่าผู้บริ หารที่อยู่ในกลุ่มไม่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่องานน้ อย ส่วนผู้บริ หารโรงเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษา พบผลเช่น นี เ้ ฉพาะในกลุ่มที่ มี อายุราชการมากเท่า นัน้ (2)
พบผลเด่น ชัดว่า
จิตลักษณะที่ผ้ ูบริ หารโรงเรี ยนซึ่งได้ รับรางวัลพระราชทานมีมากกว่าผู้บริ หารโรงเรี ยนที่ไม่ได้ รับ
รางวัลพระราชทาน คื อ ลัก ษณะมุ่ง -อนาคต แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ และเจตคติต่อ งาน และจิ ต
ลักษณะที่ผ้ ูบริ หารโรงเรี ยนที่มีประสิทธิ ผลสูงมีมากกว่าผู้บริ หารโรงเรี ยนที่มีประสิทธิ ผลตํ่า คือ
แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ เจตคติ ต่ อ งาน ลัก ษณะมุ่ง -อนาคต และความเชื่ อ อํ า นาจภายในตน
(3) จิตลักษณะ 6 ด้ านทํานายการได้ รับรางวัลพระราชทาน 63% ในกลุ่มรวมและ 53 – 77%
ในกลุ่มย่อย โดยมีตวั ทํานายสําคัญคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต ความเชื่ออํานาจ
ภายในตน และเจตคติต่องาน และทํานายประสิทธิผลของโรงเรี ยนได้ 37% ในกลุ่มรวม และ
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ผอบเธี ยร วงศ์ภกั ดี (2537) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ฝึก
อบรมในธนาคารพาณิชย์ไทย จํานวน 140 คน จิตลักษณะที่ศึกษามี 3 ด้ านคือ แรงจูงใจตาม
ทฤษฎีความคาดหวัง เจตคติต่อการทํางานด้ านการฝึ กอบรม และการสนับสนุนทางสังคม ส่วน
การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ ประเมินโดยตนเองและผู้บังคับบัญชาเป็ นผู้ประเมิน จากการให้
เจ้ าหน้ าที่ประเมินการปฏิบตั งิ านของตนเอง พบว่า เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรมที่มีคณ
ุ สมบัติของเจ้ าหน้ าที่
ฝึ กอบรมสูง มี เ จตคติ ต่อ การทํ า งานสูง มี ก ารปฏิ บัติ ง านสูง กว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี คุณ สมบัติ ข อง
เจ้ าหน้ าที่ ฝึกอบรบตํ่า มีเจตคติต่อการทํางานตํ่า แต่ไม่พบผลเช่นนี เ้ มื่อให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาเป็ นผู้
ประเมินการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี ้ยัง พบว่า ปั จจัยทางจิต 3 ด้ านร่วมกับคุณสมบัติของเจ้ าหน้ าที่
และลักษณะทางชีวสังคม รวม 11 ด้ าน ทํานายการปฏิบตั ิงาน (ประเมินโดยตนเอง) ได้ 41.2%
โดยมีปัจจัยทางจิต 3 ด้ านสามารถทํานายการปฏิบตั ิงานได้ มากกว่าตัวแปรปั จจัยอื่นอย่างเด่นชัด
(ทํานายได้ 15.3%) และผลของการวิเคราะห์การถดถอยแบบเป็ นขัน้ พบว่า เจตคติต่อการทํางาน
เป็ นตัวทํานายลําดับที่ 3 ร่วมกับตัวแปรความคาดหวังเกี่ยวกับความพยายามนํามาสูผ่ ลการปฏิบตั ิ
และคุณสมบัติด้ า นลัก ษณะส่ว นบุคคลทํ า นายการปฏิบัติง านที่ ป ระเมิ น โดยตนเองได้ 37.6%
สําหรับการปฏิบตั ิงานที่ประเมินโดยหัวหน้ า พบว่า ตัวแปรรวม 11 ด้ าน ร่ วมกันทํานายการ
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ณัฐสุดา สุจินนั ท์ กุล (2541) ศึกษาปั จจัยด้ านครอบครัว การทํางาน และลักษณะส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 299 คน พฤติกรรมการ
ทํางานมีการประเมิน 2 ด้ านคือ ประเมินตนเองและหัวหน้ าประเมิน ซึ่งพบผลเด่นชัดเฉพาะ
พฤติกรรมการทํางานที่พยาบาลประเมินตนเอง ส่วนจิตลักษณะ 2 ด้ านซึง่ อยู่ในปั จจัยด้ านจิตใจ
และลัก ษณะทางพุท ธศาสนาที่ ศึก ษา คื อ ความเชื่ อ อํ า นาจภายในตน เจตคติ ต่อ พฤติ ก รรม
พยาบาล ผลสําคัญเด่นชัดที่พบทังในกลุ
้
ม่ รวมและทุกกลุม่ ย่อย คือ พยาบาลที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การ
ทํางานมาก มีพฤติกรรมการทํางานอย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การทํางานน้ อย เมื่อ
พิจารณาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ด้ าน ก็พบว่า พยาบาลที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การทํางานมากและ
มี วิ ถี ชี วิ ต แบบพุท ธมากด้ ว ย จะมี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งเหมาะสมมากที่ สุด ในทุก กลุ่ม
เปรี ยบเทียบ พบเด่นชัดในกลุม่ รวม กลุม่ พยาบาลอายุมาก กลุม่ ที่มีระยะเวลาทํางานมาก กลุม่ ที่
บุตรคนที่สองมีอายุน้อยและกลุม่ มีระดับเงินเดือนตํ่า และเมื่อพิจารณาปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปร
3 ด้ าน พบผลว่า พยาบาลที่มีเจตคติที่ดีตอ่ การทํางานมาก มีความเชื่ออํานาจภายในตนสูงและมี
วิ ถี ชี วิ ต แบบพุ ท ธมากด้ ว ย จะมี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานอย่ า งเหมาะสมมากที่ สุ ด ในทุ ก กลุ่ ม
เปรี ยบเทียบ พบผลที่น่าสนใจว่าเฉพาะในกลุม่ พยาบาลมีระยะเวลาการทํางานมาก กลุม่ ที่บตุ รคน
แรกมีอายุน้อยและกลุ่มที่มีระดับเงินเดือนตํ่า แม้ จะที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนตํ่า มีวิถีชีวิต
แบบพุทธมากหรื อน้ อยก็ตาม ถ้ ายังมีเจตคติที่ดีตอ่ การทํางานมาก จะมีพฤติกรรมการทํางานอย่าง
เหมาะสมมากกว่าผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อการทํ างานน้ อย นอกจากนีจ้ ากการวิเคราะห์ การถดถอย
พหุคณ
ู พบว่า ปั จจัยด้ านครอบครัว ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านจิตใจและลักษณะทางพุทธศาสนา
รวม 10 ด้ าน ทํานายพฤติกรรมการทํางานที่พยาบาลประเมินตนเองในกลุ่มประเภทต่าง ๆ ได้
มากกว่า 44% ขึ ้นไป โดยทํานายในกลุ่มระดับเงินเดือนสูงได้ มากที่สดุ (56%) ตัวทํานายสําคัญ
ลําดับแรกคือ เจตคติต่อพฤติกรรมการทํ างาน รองลงมาคือ ความเชื่ ออํานาจภายในตน การ
ปฏิบตั ิทางพุทธและวิถีชีวิตแบบพุทธ ตามลําดับ จึงอาจกล่าวได้ ว่า ถ้ าพยาบาลมีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการทํางานมาก เชื่ออํานาจภายในตนสูง มีการปฏิบตั ิทางพุทธและยึดมัน่ ในวิถีชีวิตแบบ
พุทธมาก
เท่าใด ก็มีพฤติกรรมการทํางานอย่างเหมาะสมมากเท่านัน้ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ได้
วิเคราะห์ ข้อมูลเพิ่ม เติม นอกเหนื อสมมติฐานพบผลในภาพรวมว่า ปั จจัย ด้ า นสถานการณ์ ใน
ครอบครั ว และจากสภาพการทํ า งาน (ที่ สํ า คัญ คื อ การปรั บ ตัว ระหว่ า งคู่ส มรส การรั บ รู้ การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในหน่วยงาน การรับรู้ภาระของครอบครัว และการรับรู้การสนับสนุน
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ชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2546) ศึกษาตัวบ่งชี ้ทางจิตสังคมของพฤติกรรรมประหยัดทรัพยากร
ของอาจารย์ในสถาบันราชภัฎ จํานวน 1,440 คน พบผลที่น่าสนใจว่า ตัวแปรในกลุม่ ลักษณะของ
สถานการณ์ (ได้ แก่ การได้ รับการสนับสนุนจากคนรอบด้ าน การได้ แบบอย่างประหยัดทรัพยากร
และบรรยากาศทางสังคมในสถาบัน) ตัวแปรในกลุม่ จิตลักษณะ (ได้ แก่ การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
มุง่ อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และสุขภาพจิต) และตัวแปร
ในกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ (เจตคติต่อการประหยัดทรัพยากร) รวม 9 ด้ าน ทํานาย
พฤติ ก รรมประหยัด เวลา ประหยัด วัส ดุแ ละพลัง งาน และประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยในกลุ่ม รวมได้
44%,44% และ 40% ตามลําดับ โดยเจตคติต่อการประหยัดทรัพยากรเป็ นตัวทํานายลําดับแรก
ของพฤติกรรมประหยัดเวลาและพฤติกรรมประหยัดวัสดุและพลังงาน แต่เป็ นตัวทํานายลําดับที่ 3
รองจากมุ่ง อนาคตและควบคุม ตน และการได้ แ บบอย่ า งประหยัด ทรั พ ยากร ในการทํ า นาย
พฤติกรรมประหยัดค่าใช้ จ่าย นอกจากนี ้ยังพบผลที่น่าสนใจในกลุม่ รวมว่า เจตคติตอ่ การประหยัด
ทรั พยากรเพียงด้ านเดี ยวทํ านายพฤติก รรมประหยัด 3
ด้ านได้ เด่นชัดกว่าตัวแปรในกลุ่ม
จิตลักษณะทัง้ 5 ด้ านร่วมกันทํานาย ดังนี ้
(ก) เจตคติตอ่ การประหยัดฯ ทํานายพฤติกรรมประหยัดเวลาได้ 33% และประหยัดวัสดุ
และพลังงานได้ 33% ส่วนตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะทัง้ 5 ด้ านร่ วมกันทํานายพฤติกรรม
ประหยัดเวลาและประหยัดวัสดุและพลังงานได้ 37% และ 31% ตามลําดับ (2) เจตคติตอ่ การ
ประหยัดฯ ทํานายพฤติกรรมประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ 27% ส่วนตัวแปรในกลุม่ จิตลักษณะทัง้ 5 ด้ าน
ร่ วมกันทํานายพฤติกรรมประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ 33% จึงอาจกล่าวได้ ว่า อาจารย์ที่มีเจตคติที่ดีต่อ
การประหยัดฯ มาก มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มาก มุง่ อนาคตควบคุมตนสูง มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมมาก
และมีสขุ ภาพจิตดีมาก จะมีพฤติกรรมประหยัดทัง้ 3 ด้ านมากด้ วย
สุดใจ บุญอารี ย์ (2545) ศึกษาผลการฝึ กการรู้ คิดและการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมที่มีต่อ
เจตคติต่อพฤติกรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 และปี ที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สถาบัน
ราชภัฎอุบลราชธานี จํานวน 281 คน สุม่ เข้ ากลุม่ 4 กลุม่ กลุม่ ละ 70 คน ตัวแปรจัดกระทํามี 2
ด้ านคือ การฝึ กการรู้ คิดและการฝึ กเหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยแต่ละตัวแปรมี 2 ค่าคือ ฝึ กกับไม่ฝึก
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สรุ ปได้ ว่า เจตคติต่อการทํางานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานอย่างมี
ประสิทธิผลและมีจริ ยธรรม นอกจากนี ้ผลวิจยั ยังแสดงว่าเจตคติต่อการทํางานเมื่อศึกษาร่ วมกับ
ตัวแปรจิตลักษณะอื่น ๆ เช่น ความเชื่ออํานาจภายในตน การมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุ ผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม สุ ข ภาพจิ ต ความเครี ย ดในการทํ า งาน เป็ นต้ น จะสามารถทํ า นาย
พฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิผลและจริยธรรมได้ ดกี ว่าการใช้ ตวั แปรเจตคติเพียงตัวเดียว

การคิดแบบโยนิโสมนสิการกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและ
มีจริยธรรม
ความหมายของการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
โยนิโสมนสิการ ประกอบด้ วย โยนิโส กับ มนสิการ โยนิโส แปลว่า เหตุ ต้ นเค้ า แหล่งเกิด
ปั ญญา อุบาย วิธี ทาง สําหรับมนสิการ แปลว่า การทําในใจ การคิด คํานึงนึกถึง ใส่ใจ พิจารณา
เมื่อรวมคํากันแล้ วแปลว่า การทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทังหลายด้
้
วยความคิดพิจารณา รู้ จกั
สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนัน้ ๆ ออก ให้ เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์ แห่งเหตุปัจจัย
โดยมีลกั ษณะของการคิด 4 ประการ คือ คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล และคิดเร้ ากุศล

บทที่ 2: การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

70

ในพระบาลี ได้ กล่าวถึงวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยแยกเป็ นหมวดใหญ่ ๆ ดังนี ้
(พระธรรมปิ ฏก, 2543)
1. วิธี คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ พิจารณาปั ญหา หาหนทางแก้ ไขด้ วยการค้ นหา
สาเหตุและปั จจัยต่าง ๆ
2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรื อ กระจายเนื ้อหา เป็ นการคิดที่ม่งุ ให้ มองและให้
รู้จกั สิง่ ทังหลายตามสภาวะของมั
้
นเอง
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ คือ การมองอย่างรู้ เท่าทันความเป็ นไปของสิ่งทัง้ หลายว่า
จะต้ องเป็ นไปตามเหตุปัจจัย
4. วิธีคิดแบบอริ ยสัจจ์ คือ การทําความเข้ าใจกับทุกข์ให้ ชดั เจน แล้ วสืบค้ นหาสาเหตุ
เพื่อแก้ ไข ในเวลาเดียวกันกําหนดเป้าหมายของตนให้ ชดั เจนว่าคืออะไร จะเป็ นไปได้ หรื อไม่ และ
เป็ นไปได้ อย่างไร แล้ ววางวิธีปฏิบตั ิที่จะกําจัดสาเหตุของปั ญหา โดยสอดคล้ องกับการที่จะบรรลุ
จุดหมายที่กําหนดไว้
5. วิธีคดิ แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ คือ พิจารณาให้ เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและ
ความมุ่งหมายในการปฏิบตั ิธรรมหรื อกระทําการตามหลักการใด ๆ ก็ตาม จะต้ องเข้ าใจความหมาย
และความมุง่ หมายของหลักธรรมหรื อหลักการนัน้ ๆ ว่าปฏิบตั ไิ ปเพื่ออะไร จะนําไปสูผ่ ลอะไรบ้ าง
6. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก เป็ นการมองสิ่งทังหลายตามความเป็
้
นจริ งอีกแบบ
หนึง่ ซึง่ เน้ นการยอมรับความจริ งตามที่สงิ่ นัน้ ๆ เป็ นอยูท่ กุ ด้ าน ทังด้
้ านดีด้านเสีย
7. วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม หรื อการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนา คือการใช้
สอยหรื อบริ โภค เป็ นวิธีคดิ แบบสกัดหรื อบรรเทาตัณหาแล้ วชักจูงพฤติกรรมต่อไป
8. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้ าคุณธรรม เป็ นวิธีคิดในแนวสะกัน้ หรื อบรรเทาและขัดเกลา
ตัณหา การทําใจที่ช่วยตังต้
้ นและชักนําความคิดให้ เดินไปในทางที่ดีงามและเป็ นประโยชน์
9. วิธีคดิ แบบเป็ นอยูใ่ นขณะปั จจุบนั หรื อวิธีคดิ แบบมีปัจจุบนั ธรรมเป็ นอารมณ์ เป็ นการ
มองอีกด้ านหนึ่งของการคิดแบบอื่น ๆ เป็ นการใช้ ความคิดและเนือ้ หาของความคิดที่สติระลึกรู้
กําหนดอยูน่ นั ้
10. วิธีคดิ แบบวิภชั ชวาท เป็ นการคิดแบบแยกแยะ จําแนกออก โดยเน้ นที่การพูดหรื อการ
มองในส่วนของความเป็ นจริ ง โดยแยกแยะให้ เห็นในแต่ละด้ านแต่ละแง่
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สรุปได้ วา่ การคิ ดแบบโยนิ โสมนสิ การ หมายถึง การคิ ดอย่างแยบคาย โดยคิ ดอย่างถูกวิ ธี
มี ระบบ มี ระเบี ยบ รู้จกั การวิ เคราะห์ โดยไม่พิจารณาสิ่ งใดแต่เพียงผิ วเผิ น แต่ได้ทําการพิ จารณา
อย่างลึกซึ้ งในหลายมุมมอง โดยให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์ แห่งเหตุปัจจัย
การวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์) ได้ สร้ างเครื่ องมือวัดการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการขึ ้น ข้ อคําถามเพื่อวัดการคิดตัดสินใจในสถานการณ์ตา่ ง ๆ มีคําตอบเป็ นตัวเลือก 4
คําตอบ จํานวน 22 สถานการณ์ ผู้ที่ตอบข้ อเลือกที่แสดงถึงการคิดแบบโยนโสมนสิการจะได้ 1
คะแนน หากผู้ตอบตอบในข้ อที่ไม่ใช่การคิดแบบโยนิโสมนสิการจะไม่ได้ คะแนน ภายหลังการนํา
เครื่ องมือวัดชุดนี ไ้ ปทําลองใช้ กับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่า ข้ อคําถามมีอํานาจจําแนก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ในงานวิจยั นี ้ คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดของ ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะนํามาปรับใช้
ให้ สอดคล้ องกับกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี ้ โดยมีสถานการณ์ให้ ตอบจํานวน 15 สถานการณ์ ผู้ที่
ตอบข้ อเลือกที่แสดงถึงการคิดแบบโยนโสมนสิการจะได้ 1 คะแนน หากผู้ตอบตอบในข้ อที่ไม่ใช่
การคิดแบบโยนิโสมนสิการจะไม่ได้ คะแนน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเชิงทดลองกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้ รับการฝึ ก
การคิดแบบโยนิโสมนสิการมีความสามารถในการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ปราณี สมสกุล, 2538) และมีคะแนนความสามารถในการ
วิเคราะห์ตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (พจนารถ บัวเขียว,
2535)
สุปราณี การพึ่งตน (2542) ทําการศึกษาเชิงทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา
พยาบาล พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับการสอนโดยสร้ างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ มีความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาทางการพยาบาลสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องคณะผู้วิจยั คาดว่า การคิดแบบโยนิโส
มนสิก ารของข้ า ราชการน่ า จะเป็ นตัว แปรทํ า นายพฤติ ก รรมการทํ า งานที่ มี ป ระสิท ธิ ผ ลและมี
จริยธรรม
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อิทธิบาท 4 กับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายของอิทธิบาท 4
อิทธิบาท มาจากคํา 2 คํา คือ อิทธิ คือ ความสําเร็ จ ความสัมฤทธิ์ การบรรลุผล และบาท
คือ วิถี ทาง เป็ นรากฐานที่ นํา ไปสู่ความสําเร็ จ ดัง นัน้ อิท ธิ บาทจึงหมายถึง วิถี ทางที่ จะนํ า ไปสู่
ความสําเร็ จ เป็ นหลักในการสร้ างความสําเร็ จให้ แก่ตนเอง จัดเป็ นหมวดธรรมที่นําไปใช้ ในการ
ประกอบกิจซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็ จ โดยความหมายของความสําเร็ จนัน้ ควรเป็ นความสําเร็ จ
ในทางที่ดี ทางสร้ างสรรค์ มากกว่าความชัว่ ทางทําลาย เป็ นธรรมที่ต้องกระทําร่ วมกัน จึงเรี ยก
ธรรมนี ้ว่าเป็ นธรรมสามัคคี คือจะทําเพียงข้ อใดข้ อหนึ่งไม่ได้ จะต้ องทําทัง้ 4 ข้ อเกี่ยวโยงกันไป ถึง
จะไปถึงความสําเร็ จที่หวังไว้ (กรมวิชาการ, 2534, หน้ า 91) การทํางานใด ๆ ถ้ าไม่ได้ นําหลักของ
อิทธิบาท 4 มาใช้ ก็จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้
อิทธิบาทประกอบองค์ประกอบ 4 ประการ คือ (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). 2543ค,
หน้ า 842 – 846 ; วิชยั ธรรมเจริ ญ, 2543, หน้ า 41 ; กรมวิชาการ, 2534, หน้ า 91 - 92)
ฉันทะ คือ ความพอใจ ใฝ่ รัก ใฝ่ หาความรู้ ใฝ่ สร้ างสรรค์ ความชอบใจ ความยินดี มีความ
พอใจในจุดหมายของสิ่งที่ทํานัน้ อยากทําสิ่งนันให้
้ สําเร็ จ หรื อให้ บรรลุเป้าหมาย กล่าวว่ารักงาน
และรักจุดหมายของงานด้ วย เป็ นความอยากและเป็ นความต้ องการอย่างหนึ่ง ซึง่ ความอยากของ
ฉันทะนี จ้ ะทํ าให้ เกิ ดความสุขความชื่ น ชมเมื่อเห็น สิ่งหรื องานนัน้ บรรลุความสําเร็ จ ดัง้ นัน้ การ
ทํางานหากมีจดุ เริ่ มต้ นของการทํางานเกิดขึ ้นที่ใจ เมื่อใจรักงานแล้ วก็อยากทํา เต็มใจที่จะทํางาน
นัน้ ก็จะมีความต้ องการทําสิ่งนันให้
้ ดีที่สดุ ให้ สําเร็ จผลที่ดีที่สดุ ในสิ่งนัน้ โดยจะไม่พะวงกับสิ่งล่อ
ใจหรื อผลตอบแทนอื่น ๆ ทําให้ มีจิตใจแน่วแน่ในการทํางาน ฉันทะจึงไม่เพียงแค่เป็ นเพียงแค่รักใน
งานที่ทําเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมถึงการอยากทําให้ ดีด้วย นัน่ คือ เมื่อจะทําอะไรแล้ วจะต้ องทําให้ ดี
ที่สดุ ให้ เรี ยบร้ อยสมบูรณ์ (พระธรรมปิ ฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต). 2543ก, หน้ า 183) เห็นได้ ว่าฉันทะจะ
ทําให้ เกิดการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ งานก็ย่อมถึงซึ่งความสําเร็ จได้ และสําเร็ จได้ ด้วยดีและมี
ความสมบูรณ์ในงาน
วิริยะ คือ ความเพียร ความบากบัน่ ความพยายามทําหน้ าที่ อย่างไม่ท้อถอย มีใจสู้โดย
ไม่หวัน่ กลัวต่ออุปสรรค์และความยากลําบาก ในการทํางานถึงแม้ ว่างานจะถูกใจ แต่ถ้าไม่ขยัน
ฝึ กฝนจนชํานาญหรื อมีความเพียรพยายาม งานย่อมไม่เกิดผลสําเร็ จขึ ้นได้ ต้ องมีความกล้ าที่จะ
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จิตตะ คือ จิตใจจดจ่อ เอาใจใส่ ตังใจแน่
้
วแน่ในการทํางาน เอาใจฝั กใฝ่ ในสิ่งนันไม่
้ วาง
ธุระ และเป็ นความคิดฝั กใฝ่ ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ในการทํางานจะต้ องเอาใจใส่กบั งานที่ทํา
ไม่ปล่อยปละละเลยงานของตน คอยตรวจตรางานอยู่เสมอ เป็ นการอุทิศตนแก่งานที่ทํา ในการ
สร้ างเสริ มจิตตะให้ เกิดขึ ้นในตัวบุคคลนัน้ จะต้ องชี ้ให้ เห็นความสําคัญของงานที่ทําว่า งานนันมี
้
ความสําคัญต่อชีวิต ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ต่อโลก (พระธรรมปิ ฎก.(ป.อ. ปยุตฺโต). 2543ก หน้ า
187) เห็นได้ ว่าจิตตะมีความจําเป็ นยิ่งที่จะทําให้ การงานสําเร็ จลงได้ อย่างสมบูรณ์ ด้ วยการมุ่งมัน่
ในการทํางานนัน้
วิมังสา คือ การสอบสวนไตร่ ตรอง เป็ นการหมัน่ ใช้ ปัญญาและสติในการไตร่ ตรอง
พิจารณาเหตุผลในสิ่งนัน้ การทํางานจะต้ องใช้ ปัญญา พิจารณาเหตุผลในสิ่งนัน้ ๆ ริ เริ่ มใช้ วิธีการ
ใหม่ ๆ มีการตรวจสอบความบกพร่ องของงาน หาวิธีการแก้ ไขปรับปรุ งเพื่อช่วยให้ งานนันง่
้ ายขึ ้น
การใช้ ปัญญาจะเป็ นกุญแจสําคัญที่จะนํางานไปสูค่ วามสําเร็จ
องค์ประกอบทัง้ 4 ของอิทธิบาท 4 นี ้เป็ นสิ่งที่เกื ้อหนุนกัน บุคคลที่จะสามารถบรรลุถึง
ความสําเร็ จของงานได้ จะต้ องมีครบในคุณลักษณะทัง้ 4 ประการ จะขาดในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ เป็ นหลักคุณธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน พระธรรมปิ ฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต)
(2543ค, หน้ า 842) ได้ กล่าวถึงอิทธิบาท 4 สัน้ ๆ ไว้ ว่า “มี ใจรัก พากเพียรทํา เอาจิ ตฝั กใฝ่ และใช้
ปั ญญาสอบสวน”. แต่หากจะให้ ได้ ถึงความหมายที่ลกึ ซึ ้งของอิทธิบาท 4 สามารถกล่าวเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิได้ ว่า “อยากทํ าให้มนั ดี ที่สดุ มี อะไรต้องทํ าให้สําเร็ จ ทํ างานอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ และใช้
ปั ญญาจัดการ นํ างานสู่จุดหมาย” (พระธรรมปิ ฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต). 2543ก, หน้ า 190) และ
สามารถสรุปประโยชน์ของอิทธิบาท 4 (วิชยั ธรรมเจริญ, 2543, หน้ า 41) ได้ ดงั นี ้
- ทําให้ เป็ นคนมีนิสยั รักงาน ใฝ่ ใจติดตามผลงานอย่างเพลิดเพลิน
- รู้จกั รับผิดชอบงานที่ทําด้ วยความมีระเบียบและสมเหตุสมผล
- มีประสบการณ์ จดั เจนในกิจกรรมหลายสาขา สามารถแก้ ปัญหาได้ เฉียบ
ขาดถูกต้ องและรอบคอบ
- ทําให้ กิจการบรรลุเป้าหมายสําเร็จ คุ้มค่าและทันเหตุการณ์
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จากความหมายและความสําคัญของอิทธิบาท 4 ข้ างต้ น สรุปได้ ว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง
คุณธรรมหรื อคุณลักษณะที เ่ กี ่ยวข้องกับการทํางานในชี วิตประจํ าวัน อันเป็ นความรู้สึกที ม่ ี ต่องาน
ต่าง ๆ จํ าแนกออกเป็ นคุณธรรม 4 ด้าน ที่มีความเกี่ยวข้ องกัน คือ 1) ฉันทะ คือความรู้ สกึ รักและ
พอใจในงานตลอดรวมถึงเป้าหมายของงานที่ทําด้ วย โดยไม่ได้ คํานึงถึงผลตอบแทนที่ได้ รับจาก
งาน 2) วิ ริยะ คือความรู้สกึ ที่ต้องการทํางานให้ สําเร็จลง โดยไม่ยอ่ ท้ อกับอุปสรรคที่เกิดขึ ้น โดยมอง
ว่าอุปสรรคเป็ นสิ่งที่ท้าทายในการทํางานให้ สําเร็ จต่อไป 3) จิ ตตะ คือความรู้ สึกมุ่งมัน่ ต่อการ
ทํางานด้ วยความแน่วแน่ จดจ่อ เมื่อมีสิ่งใดมารบกวนก็ไม่สามารถที่จะละทิ ้งงานนันได้
้ 4) วิ มงั สา
คือความรู้ สกึ ที่ได้ ใช้ ปัญญาในการพิจารณาใคร่ ครวญ และการค้ นหาและแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการ
ทํางาน มีการหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทํางานเพื่อส่งเสริ มให้ งานเสร็ จสิ ้น และบรรลุเป้าหมายได้
อย่างสมบูรณ์เรี ยบร้ อย
การวัดอิทธิบาท 4
พัชนี ทองศรี นาก. (2518, หน้ า 102 - 111) สร้ างเครื่ องมือวัดอิทธิบาท 4 ขึ ้นมามีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ จําแนกเป็ นการรับรู้ตามมาตรฐานสังคม และความตังใจที
้ ่ จะ
แสดงพฤติ ก รรมเป็ นคํ า ถามที่ เ กี่ ย วกั บ การกระทํ า ที่ อ าจเคยทํ า จริ ง หรื อ ยั ง ไม่ เ คย สร้ าง
แบบสอบถามด้ วยวิธี Projective Technique เป็ นการสร้ างสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหาขึ ้น แล้ วให้
ผู้ตอบสมมติตวั เองว่า ถ้ าอยู่ในสถานการณ์เช่นนันจะทํ
้
าอย่างไร เครื่ องมือวัดนี ้มีค่าความเชื่อมัน่
ความสอดคล้ องภายใน เมื่อวัดการรับรู้ ตามมาตรฐานสังคมเท่ากับ .85 และเมื่อวัดตามการรับรู้
ของตนเองเท่ากับ .88 ต่อมาปริ ญญา ณ วันจันทร์ (2536, หน้ า 52) นําเครื่ องมือวัดชุดนี ้ไปปรับใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู ระดับประถมศึกษา โดยปรับให้ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ จากจริ งที่สดุ ถึงไม่จริ งที่สดุ เครื่ องมือวัดนี ้มีค่าความเชื่อมัน่ ความสอดคล้ องภายในเท่ากับ
.84 วิเชียร พากเพียร (2531, หน้ า 115 - 122) สร้ างเครื่ องมืออิทธิบาท 4 ของนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยสร้ างเป็ นสถานการณ์สมมติที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน จํานวน 80 ข้ อ
จําแนกออกเป็ นด้ านละ 20 ข้ อ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ ด้ านฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา และทังฉบั
้ บ
เท่ากับ .57, .72, .83, .82 และ .90 ตามลําดับ จารุพร แสงเป่ า และคณะ (2539, หน้ า 71) ได้ สร้ าง
เครื่ องมือวัดอิทธิบาท 4 ของข้ าราชการไทย มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาก
จริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย มีค่าความเชื่อมัน่ ความสอดคล้ องภายใน ด้ านฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา
และทังฉบั
้ บ เท่ากับ .79, .77, .64, .75 และ .91 ตามลําดับ และทุกข้ อมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
รายข้ อกับคะแนนรวม (Item total correlation) มากกว่า .30 และเมื่อนํามาหาค่าคะแนนรายด้ าน
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ในการวิจยั นี ้ ใช้ เครื่ องมือวัด อิทธิบาท 4 (คุณลักษณะการทํางาน) ของ จารุ พร แสงเป่ า
และคณะ (2539) นํามาปรับใช้ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 16 ข้ อ โดยด้ านฉันทะมี 4 ข้ อ
ด้ านวิริยะมี 4 ข้ อ ด้ านจิตตะมี 4 ข้ อ และด้ านวิมงั สามี 4 ข้ อ และปรับตัวเลือกให้ เป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ จริงที่สดุ (6) ถึง ไม่จริงที่สดุ (1)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กนิษฐา ตัณฑพันธ์ (2541, บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
โดยศึกษาพฤติกรรมการให้ การพยาบาลตามบทบาทเชิงวิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า อิทธิบาท 4
ร่ วมกับตัวแปรทํานายอื่น คือ เอกลักษณ์ บทบาทเชิงวิชาชีพ ปฏิสงั สรรค์ถ่ายทอดเชิงวิชาชีพกับ
บุคลากรในทีมสุขภาพ ร่ วมกันทํานายความแปรปรวนพฤติกรรมการให้ การพยาบาลตามบทบาท
เชิงวิชาชีพในด้ านรวม ด้ านการป้องกันโรค และด้ านการส่งเสริ มและคงไว้ ซึ่งสุขภาพอนามัย ได้
ร้ อยละ 22.08, 13.88 และ 13.21 ตามลําดับ การศึกษาในกลุม่ วิชาชีพครู (ปริ ญญา ณ วันจันทร์ ,
2536, หน้ า 74 - 79) พบว่า อิทธิบาท 4 มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการทํางานของครูอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ อิทธิบาท 4 ยังเป็ นตัวแปรทํานายความแปรปรวนของ
ประสิทธิภาพในการทํางานของครูในกลุม่ รวม และกลุม่ ครูหญิง โดยร่วมกับตัวแปรอื่น ได้ แก่ ความ
เชื่อทางพุทธ การปฏิบตั ิทางพุทธ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความเชื่ออํานาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่
สัม ฤทธิ์ การรั บ รู้ การสนับ สนุน จากสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน โดยร่ ว มกัน ทํ า นายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานของครูได้ ร้อยละ 7.30 และ 16.40 ตามลําดับ และการศึกษา
ของ ดุษฎี
โยเหลา และคณะ (2538, หน้ า 13) ใช้ การวิเคราะห์เส้ นทาง (Path analysis)
พบว่า การปฏิบตั ิงานตามแบบพุทธ (วัดการทํางานโดยยึดหลักอิทธิบาท 4) มีอิทธิทางตรงต่อเจต
คติต่ออาชีพครู โดยมีค่าสัมประสิทธิเส้ นทาง เท่ากับ .90
และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านของครู โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์เส้ นทางเท่ากับ .67 และการปฏิบตั ิงานตามแบบพุทธได้ รับ
อิทธิพลย้ อนกลับจาก ตัวแปรเจตคติตอ่ อาชีพครู โดยมีคา่ สัมประสิทธิเส้ นทางเท่ากับ .29
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องคณะผู้วิจัยคาดว่าอิทธิ บาท 4 ของ
ข้ าราชการน่าจะเป็ นตัวแปรทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิผลและมีจริ ยธรรม

หิริ – โอตตัปปะ กับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายหิริ-โอตตัปปะ
หิริ – โอตตัปปะ เป็ นธรรมคุ้มครองโลก ด้ วยจะทําให้ สงั คมสงบสุข อยู่กนั ด้ วยสันติ สมเด็จ
พระวันรัต (2483, หน้ า 2 – 3 ; อ้ างถึงใน ธานี กลิ่นเกษร, 2537 หน้ า 26) กล่าวว่า หิริโอตตัปปะ
เป็ นสมุฎฐานให้ เกิดกุศลกรรม โดย หิริ เป็ นเจตนาของบุคคลที่ละอายต่อความประพฤติไม่ดี ทําชัว่
ในขณะที่โอตตัปปะ เป็ นเจตนาของบุคคลที่กลัวต่อความประพฤติเช่นนัน้ ดังนัน้ เจตนาทัง้ สอง
อย่างบุคคลพึงมีไว้ ในใจ อันเป็ นปั จจัยให้ บคุ คลทําความดี กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่าคุณธรรมนี ้กํากับ
ให้ บคุ คลดํารงตนอยู่ในศีล หากบุคคลขาดคุณธรรมทังสองนี
้
้ ศีลก็จะไม่สามารถคงอยู่ได้ กล่าวสัน้
ๆ ได้ วา่ หิริ เป็ นความละอายต่อบาปทังปวง
้ และ โอตตัปปะ เป็ นความกลัวเกรงต่อบาป
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ าพระวชิรญาณวโรรส (2520, หน้ า 26 ; อ้ างถึงใน ธานี กลิน่ เกษร,
2537, หน้ า 30 - 31) ได้ ให้ ความหมายและอธิบายขยายความคําว่าหิริ และ โอตตัปปะ ดังนี ้ หิริ
เป็ นความละอายต่อการกระทําผิดที่เกิดขึ ้นภายในใจของตน เมื่อบุคคลได้ รับการอบรมแล้ วจะ
เข้ าใจและรู้ ซึ ้งในสิ่งที่ควรปฏิบตั ิและไม่ควรปฏิบตั ิ รับรู้ ว่าสิ่งใดที่ทางศาสนาถือว่าเป็ นบาป อกุศล
หรื อนอกกรอบบรรทัดฐานทางสังคม เช่น การด่าว่าบุคคลอื่น การทําร้ ายบุคคลอื่น เป็ นต้ น หาก
บุคคลใดมี ความรู้ สึกหรื ออย่างทํ าให้ สิ่งดังกล่าว บุคคลจะรู้ สึกเกิ ดความละอายขึน้ ในใจที่ จะ
กระทํา ถึงจะไม่มีผ้ ใู ดรับรู้ ก็ตาม สิ่งนี ้จึงเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าบุคคลสามารถควบคุมตนเองได้
และไม่ทําในสิ่งที่เป็ นอกุศล หรื อละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม บุคคลใดที่ขาด หิริ บุคคลนันจะทํ
้
า
ความผิด
ทําความไม่ดีได้ หิริ จึงเป็ นความรู้ สกึ ที่แยกแยะความเหมาะสมออกจากความไม่
เหมาะสม แยกความชัว่ ออกจากความดี และความถูกต้ องตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม จาก
ความผิด ในปกติแล้ วจิตใจของบุคคลมักจะถูกกระตุ้นเร้ าจากสิ่งภายนอกให้ ทําในสิ่งที่ไม่ดี ดังนัน้
หากบุคคลขาดหิ ริในจิตใจแล้ ว จะทํ าให้ บุคคลนัน้ ทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสม กระทํ าความชั่ว
ร้ ายแรงขึ ้นได้ ในการดํารงชีวิตของบุคคล เปรี ยบได้ ดงั กับการพายเรื อทวนกระแสนํ ้า ถ้ าหากไม่ออก
แรงพาย คือการสร้ างพลังให้ เกิดหิริภายในจิตใจแล้ ว บุคคลก็ไม่มีอะไรในการควบคุมตนเอง หิริ
จึงไม่เพียงแต่ที่จะยับยัง้ ควบคุมไม่ให้ บุคคลละเมิดศีลธรรมเท่านัน้ แต่ยังทํ าให้ บุคคลจํ าแนก
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พระกรี วรญาณ (2502, หน้ า 407) ให้ ความหมาย หิริ ไว้ ว่าเป็ นความละอายแก่ใจ ละอาย
ต่อการที่จะกระทําความชัว่ ในการที่จะไม่ทําความชัว่ นันไม่
้ ใช่เพราะว่ามาจากบุคคลอื่น ถ้ าเป็ น
ดังนี ้แล้ ว หากไม่มีใครรู้ ใครเห็น บุคคลนันก็
้ จะสามารถกระทําความชัว่ ได้ แต่หากว่าบุคคลไม่ทํา
ความชัว่ เนื่องมาจากความละอายแก่ใจของตนเองแล้ ว บุคคลก็จะไม่ทําความชัว่ ทังในที
้ ่ลบั และที่
แจ้ ง แม้ ว่าจะมีบคุ คลมาให้ สินจ้ างรางวัล ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่บคุ คลก็ไม่ยอมทํา สําหรับบุคคลที่
มีโอกาสที่จะโกงก็จะไม่โกง ด้ วยเพราะละอายแก่ใจตนเอง ดังนัน้ หิริจึงเป็ นธรรมที่ค้ มุ ครองโลก ให้
บุคคลในสังคมอยูร่ ่วมกันอย่างสงบและสันติสขุ สําหรับ โอตตัปปะนัน้ เป็ นความเกรงกลัวต่อบาป
โดยการที่บคุ คลไม่ทําความชัว่ นัน้ มิใช่เพราะว่าบุคคลอื่นจะเห็น หรื อด้ วยเพราะว่ามีบคุ คลอื่นมา
ควบคุม เช่น กลัวตํารวจจับ กลัวติดคุก แต่การที่บุคคลไม่ทําชัว่ นันเพราะว่
้
า บุคคลเกรงว่าจิตใจ
ของเขานันจะตํ
้
่าทรามลงไปเรื่ อย ๆ ด้ วยหากบุคคลทําชัว่ บ่อย ๆ นัน้ จะทําให้ จิตใจของบุคคลตํ่า
ทรามลงไปตามลําดับ
กล่า วได้ ว่ า หิ ริ และ โอตตัป ปะ เป็ นธรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกัน หากบุค คลขาดหิ ริ แต่ยัง มี
โอตตัปปะ กํากับแล้ ว บุคคลก็ยงั สามารถยับยังการกระทํ
้
าของตนเองได้ ถึงแม้ ว่าจะได้ พยายาม
ทําไปแล้ วบางส่วน ทังในส่
้ วนของการคิดและการวางแผนในการกระทํา แต่ว่าจะไม่กระทําด้ วย
บุคคลมีโอตตัปปะ หากบุคคลใดที่มี หิริที่มนั่ คงหนักแน่นแล้ ว การกระทําความผิด และการละเมิด
บรรทัดฐานทางสังคมจะไม่เกิดขึ ้นอย่างเด็ดขาด ดังนันแล้
้ ว หิริ – โอตตัปปะ จึงเป็ นธรรมที่ทําให้
บุคคลสามารถควบคุมตนเองในอยู่ในกรอบแห่งความดี ตามบรรทัดฐานของสังคม นิคม ตังคะ
พิภพ (2516, หน้ า 10) กล่าวว่า หิริ – โอตตัปปะ มีความสัมพันธ์กบั การควบคุมตนเองของบุคคล
เพราะการควบคุม ตนเองบ่งถึงระดับความพอดี เป็ นบุคคลไม่ทําอะไรตามแต่อารมณ์ หรื อถือตน
เป็ นที่ตงั ้ บุคคลที่สามารถควบคุมตนเองได้ สงู แสดงว่าเป็ นคนที่มีความเยือกเย็นเป็ นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะ อย่างเข้ มงวด ทังในการทํ
้
างานของตนเอง และในการคาดหวังเกี่ยวกับงานของบุคคล
อื่นด้ วย สําหรับบุคคลที่มีการควบคุมตนเองตํ่านัน้ แสดงว่าเป็ นบุคคลทีทําอะไรตามอารมณ์ของ
ตนเอง ตื่นเต้ นง่าย ถือตนเป็ นที่ตงั ้ ก้ าวร้ าว และเห็นแก่ตวั ดังนันในการทํ
้
างานใด ๆ ก็ตาม บุคคล
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จากความหมายและความสําคัญของหิริ และโอตัปปะ สรุ ปได้ ว่า หิริ หมายถึง ความ
ละอายต่อบาปทุจริ ต ความละอายเป็ นเหตุให้สํารวมตนเหนี ย่ วรั้งจิ ตใจมิ ให้ทําชัว่ โดยการละอาย
ไม่กล้าทําชัว่ นัน้ เกิ ดขึ้นจากจิ ตใจตนเอง จะไม่กล้าทําสิ่ งไม่ดีทงั้ ในทีล่ บั และทีแ่ จ้ง และ โอตตัปปะ
หมายถึง การความเกรงกลัวต่อการทําบาป ไม่กล้าทําผิ ด มี ความเกรงกลัวต่อการรับผลร้ายต่อการ
ทําชัว่ อันเป็ นปทัสถานของศี ล โดยความเกรงกลัวนัน้ เกิ ดจากจิ ตใจของตนเอง เกรงว่าการกระทํา
นัน้ จะผิ ดทํานองคลองธรรม ผิ ดศีล ผิ ดระเบียบแบบแผน ตามบรรทัดฐานของสังคม
การวัดหิริ-โอตตัปปะ
บุญกอบ วิสมิตะนันท์ (2524, หน้ า 61 – 62) สร้ างเครื่ องมือวัดหิริ – โอตตัปปะ ขึ ้นมี
ลักษณะของการวัดในเชิงพฤติกรรมแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นข้ อความมีลกั ษณะเป็ น
สถานการณ์ เป็ นการกระทําที่แสดงให้ เห็นความไม่ละอายที่จะทําชัว่ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ จากบ่อยที่สดุ ถึง ไม่เคยเลย เครื่ องมือในส่วนนี ้เมื่อนําไปใช้ กบั ข้ าราชการครู
พบว่ามีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .95 และเมื่อนําไปใช้ กบั เด็กนักเรี ยน มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .87
เครื่ องมือวัดอีกส่วนหนึ่งเป็ นข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์ต่าง ๆ อันเป็ นการกระทําในสิ่งที่
ถูกต้ อง มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จากบ่อยที่สดุ ถึง ไม่เคยเลย และมีเหตุผล
ประกอบการกระทําให้ เลือกตอบ โดยผู้ที่ตอบเหตุผลในการทําความดีเพื่อตนเอง ถือว่าเป็ นผู้ที่ไม่มี
หิริ–โอตัปปะหากว่าการทําความดีนนทํ
ั ้ าเพื่อความดีหรื อความถูกต้ องถือว่าบุคคลนันมี
้ หิริ–โอตตัปปะ
เครื่ องมือวัดในส่วนนี ้เมื่อนําไปใช้ กบั ข้ าราชการครู พบว่ามีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .81 และนํามาใช้
กับเด็กนักเรี ยน มีคา่ ความเชื่อมัน่ .63 ธานี กลิ่นเกษร (2537, หน้ า 65) ได้ นําเครื่ องมือวัดการ
ควบคุมตนเอง ของ จรรจา สุวรรณทัต และคณะ (2533) มาปรับใช้ ให้ เข้ ากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
นักศึกษา มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ จริ งที่สดุ ถึง ไม่จริ งเลย มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .89
ในการวิจัยนี ้ คณะผู้วิจัยได้ สร้ างเครื่ องมือวัด หิริ – โอตตัปปะ ขึ ้นใหม่ โดยสร้ างเป็ น
ข้ อความที่เป็ นพฤติกรรมและมีเหตุผลประกอบการกระทํานัน้ คําตอบมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ จริ งที่สดุ (6) ถึง ไม่จริงที่สดุ (1) จํานวน 10 ข้ อ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั หิริ – โอตตัปปะ ซึง่ นํามาประมวลไว้ นี ้ ส่วนใหญ่เป็ นผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
หิริ – โอตตัปปะ และการควบคุมตนเอง ที่เกี่ยวกับกับพฤติกรรมการทํางาน ดังนี ้ บุญรับ ศักดิ์มณี
(2532, บทคัดย่อ) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “การเสริ มสร้ างจิตลักษณะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางานราชการ” เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นข้ าราชการบรรจุใหม่สงั กัดกระทรวง
ต่าง ๆ และทํางานไม่เกิน 1 ปี ผลการศึกษาพบว่า การควบคุมตนเอง เป็ นจิตลักษณะที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมการทํางานที่พึงปรารถนาของกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา และลักษณะมุ่งอนาคต
การควบคุมตนเอง แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความเชื่ออํานาจภายในตน เป็ นจิตลักษณะที่สําคัญที่
ควรนํามาพัฒนาเพื่อให้ ข้าราชการมีการทํางานที่มีประสิทธิผล
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องคณะผู้วิจยั คาดว่าหิริ – โอตตัปปะของ
ข้ าราชการน่าจะเป็ นตัวแปรทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม

วิถีชีวติ ตามแนวศาสนากับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายของวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
วิถีชีวิต(Life style) หมายถึง การที่บคุ คลเลือกดําเนินชีวิตประจําวันตามความเชื่อ เจตคติ
ค่านิยม หรื อแบบแผนพฤติก รรมอัน เป็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมที่ บุคคลเป็ น
สมาชิกอยู่ (งามตา วนินทานนท์, 2536, หน้ า 27) ตัวอย่างเช่น วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่กบั
พระพุทธศาสนามาเป็ นเวลานาน การดําเนินชีวิต ประเพณี พิธีการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชีวิตก็มี
ความเกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนามาโดยตลอด เช่น คติการดําเนินชีวิต การแต่งงาน ทําบุญ พิธีศพ
ตลอดจนประเพณี และเทศกาลประจําปี ซึง่ เป็ นวันสําคัญทางพุทธศาสนา เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา
เข้ าพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐิ น เป็ นต้ น พุทธศาสนิกชนก็จะร่ วมทําบุญ ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาที่วดั แบบแผนตามหลักของพระพุทธศาสนาได้ รับการยึดถือเป็ นแนวนําและเป็ นมาตรฐาน
สําหรับความประพฤติ การบําเพ็ญกิจหน้ าที่ และการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยทุกระดับ
ตังแต่
้ เกิดจนตาย สภาพดังกล่าวได้ เป็ นมาช้ านาน จนฝั งลึกในจิตของคนไทย กลายเป็ นเครื่ อง
หล่อหลอม กลัน่ กรองนิสยั ใจคอพื ้นจิตของคนไทยให้ มีลกั ษณะเฉพาะตน จนเรี ยกว่า เป็ นเอกลักษณ์
ของสังคมไทย(พระธรรมปิ ฎก, 2537, หน้ า 1 - 4) วิถีชีวิตของคนไทยที่นบั ถือศาสนา อื่น ๆ ก็
เช่นเดียวกัน การดําเนินชีวิตย่อมผูกพันอยู่กบั ขนมธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ ตาม
แนวศาสนา ดังนัน้ แบบการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่บุคคลนับถื อนึงมีส่วนอย่างยิ่งในการ
กําหนดพฤติกรรมของบุคคล
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สรุ ปได้ ว่า วิ ถีชีวิตตามแนวศาสนา หมายถึง การประพฤติ ในการดําเนิ นชี วิตประจํ าวันที ่
สอดคล้องตามหลักความเชื อ่ และการปฏิ บตั ิ ทางพุทธศาสนา เช่น นําหลักความเชื่อและการปฏิบตั ิ
ทางศาสนามาประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ วิธีการพักผ่อนหย่อนใจ นิสยั การให้ ทาน
การใช้ เวลาว่างเป็ นต้ น
การวัดวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2540) ได้ ทําการศึกษาและการวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ
อย่างกว้ างขวาง ได้ สร้ างแบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ โดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการเลือกประพฤติปฏิบตั ิใน
การดําเนินชีวิตประจําวันอย่างสอดคล้ องตามหลักคําสอนขันพื
้ ้นฐานทางพระพุทธศาสนา (ได้ แก่
การให้ ทาน การรักษาศีล และการเจริญสมาธิภาวนา) ในเรื่ องต่าง ๆ ตังแต่
้ การเลือกประกอบอาชีพ
การคบเพื่อน การใช้ เวลาว่าง และวิธีกี่พกั ผ่อนหย่อนใจ แบบวัดประกอบด้ วยประโยคคําถาม 10
ประโยค แต่ละข้ อมีมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
10 ถึง 60 คะแนน ผู้ตอบที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่ามีการดําเนินชีวิตแบบพุทธสูง แต่ละประโยคมีคา่
อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 6.41 ถึง 10.87 ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .85
ปั จจุบนั แบบวัด ดังกล่าวได้ ถกู นําไปใช้ ในงานวิจยั หลาย ๆ เรื่ อง เช่นงานวิจยั ของงามตา วนินทานนท์
(2536) ได้ นําแบบวัดนี ้ไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบิดามารดาของเยาวชนที่มีอายุอยู่ระหว่าง
8 - 15 ปี ได้ ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .83 ต่อมา ณัฐสุดา สุจินนั ท์กุล
(2541) ได้ นําแบบวัดเดียวกันนี ้ไปใช้ กบั พยาบาล พบว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ .80 และอนิสรา จรัสศรี (2541) ได้ นําแบบวัดนี ้ไปใช้ กบั กลุม่ พยาบาลเช่นเดียวกัน พบว่า มี
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .76 จะเห็นได้ วา่ แบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธนี ้มีความ
เชื่อมัน่ ในระดับที่ยอมรับได้
ในการวิจยั ได้ นําเครื่ องมือวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ
(2540) มาปรับใช้ โดยเปลี่ยนแปลงข้ อความบางส่วนให้ มีเนื ้อหาที่เหมาะสม เพื่อวัดวิถีชีวิตตาม
แนวศาสนาของข้ าราชการที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมานี ้ ประเทศไทยได้ มีการวิจยั วิถีชีวิตแบบพุทธกับพฤติกรรมการ
ทํ า งาน เช่ น พฤติกรรมการทํ างานของครู และพฤติกรรมการพยาบาล เช่ น งานวิจัยของดุษ ฎี
โยเหลา อภิญญา โพธิ์ศรี ทอง และปริ ญญา ณ วันจันทร์ (2538) เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิต และผลการปฏิบตั ิงาน ในกลุม่ ตัวอย่างครู
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้ องผู้วิจยั คาดว่า วิถีตามแนวศาสนาน่าจะ
เป็ นตัวแปรทํานายพฤติกรรมการทํางานอย่างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรมของข้ าราชการไทย

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ การกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมี
ประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior OCB) เป็ นพฤติกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นบทบาทพิเศษ (Extra role) ที่บคุ คลได้ กระทํานอกเหนือจาก
การทําหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากองค์การ มีลกั ษณะสําคัญ 3 ประการ คือ เป็ นการกระทํา
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ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมี 2 แนวคิดหลักที่สําคัญ
คือ แนวคิดที่แยกโครงสร้ างของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การออกจากการปฏิบตั ิงาน
ตามหน้ าที่ (e.g., Burn & Collins, 1998 ; Schnake, Cochran & Dumler, 1995 ; Becker &
Randall, 1994 ; Organ, 1988) ซึง่ มีพื ้นฐานในการศึกษาที่ขยายความมาจากพฤติกรรมใน
บทบาทพิเศษที่ เคทซ์ (Katz) ได้ กล่าวไว้ ใน ค.ศ. 1964 และนิยามของพฤติกรรมพิเศษที่ เบทแมน
และออร์ แกน (Bateman & Organ) ได้ ศกึ ษาไว้ ใน ค.ศ. 1982 (Smith, Organ, & Near, 1983 p.
653 ; citing Bateman & Organ, 1982 ; Katz, 1964) ดังนันพฤติ
้
กรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ จึงเป็ นพฤติกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นบทบาทพิเศษเพียงอย่างเดียว นักวิชาการในกลุ่มนี ้
มองว่าการแสดงพฤติกรรมที่นอกเหนือจากพฤติกรรมที่ถกู กําหนดโดยบทบาทหน้ าที่ แล้ วส่งผลให้
ประสิทธิผลในการทํางานสูงขึ ้น หรื อเป็ นพฤติกรรมที่ส่งเสริ มสนับสนุนการทํางานของผู้ร่วมงาน
ทํ า ให้ อ งค์ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสูง ขึ น้ พฤติ ก รรมเหล่า นี ถ้ ื อ ว่ า เป็ นพฤติ ก รรมตามบทบาทพิ เ ศษ
เนื่องจากหากบุคคลไม่แสดงพฤติกรรมบทบาทพิเศษนี ้ ก็จะไม่ถกู ลงโทษภายใต้ ระบบการลงโทษ
ขององค์การ
แนวคิดที่สอง มีพื ้นฐานการศึกษามาจากทฤษฎีในเชิงปรัชญา (Philosophy) รัฐศาสตร์
(Political Science) และประวัติศาสตร์ สงั คม (Social history) ซึง่ พิจารณาพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีของ องค์การใน 3 ลักษณะ คือ เป็ น ก) พฤติกรรมตามบทบาทของการปฏิบตั ิงานตาม
หน้ าที่ (In-role job performance behavior) ข) พฤติกรรมบทบาทพิเศษตามหน้ าที่ (Functional
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สําหรับองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ยังไม่มีการกําหนดแน่
ชัดว่ามีกี่องค์ ประกอบ ด้ วยมีการศึกษาในบริ บทเฉพาะ และในองค์การทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ดีใน
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การนัน้ หากพิจารณาที่
เนื อ้ หาตามองค์ ป ระกอบที่ มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า มี ค วามคล้ า ยคลึง กัน พอดซาคอฟ และคณะ
(Podsakoff et al., 2000, p. 516 – 526) ได้ สรุปองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การเป็ น 7 องค์ประกอบ ได้ แก่
พฤติ กรรมการช่วยเหลื อ (Helping behavior) เป็ นการช่วยเหลือบุคคลในการ
ทํางานด้ วยความเต็มอกเต็มใจ (e.g., Altruism, Organ, 1988 ; Interpersonal helping,
Moorman & Blakely, 1995 ; Graham, 1989 ; Helping coworker, George & Brief, 1992 ;
George & Jones, 1997 ; OCB-I, Williams & Anderson, 1991) การอํานวยความสะดวกให้
บุคคล (Interpersonal facilitation, Van Scotter & Motowidlo, 1996) การการช่วยเหลือและ
ความร่ วมมือกับบุคคลอื่น (Helping and cooperation with others, Borman & Motowidlo,
1997) เฉพาะความหมายของการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และการช่วยเหลือลูกค้ า นอกจากนี ้ยังหมาย
รวมถึงความมีมารยาท (Courtesy) การกระทําที่ช่วยเหลือการป้องกันและการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
ระหว่างบุคคล (Peacemaking) และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการสนับสนุนในความสําเร็ จของ
ผู้ร่วมงาน และการพัฒนาวิชาชีพ ซึง่ เป็ นการแสดงออกทังคํ
้ าพูดและการกระทํา (Cheerleading)
(Organ, 1988)
การมี นํ้าใจเป็ นนักกี ฬา (Sportsmanship) เป็ นการแสดงออกของบุคคลด้ วย
ความเต็มใจในการอดทนต่อความไม่สุขสบายในงาน มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เป็ นไปตาม
ทิศทางที่ควรจะเป็ น ให้ การยอมรับความคิดเห็นของความคิดของสมาชิกในกลุ่ม เสียสละความ
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ความจงรักภักดี ต่อองค์ การ (Organizational loyalty) เป็ นการแสดงถึงการมี
ไมตรี จิตอันดี และการป้องกันองค์การ การสนับสนุนส่งเสริ ม และการปกป้องพิทกั ษ์ โครงสร้ างที่
เป็ นรู ปธรรมขององค์การ การป้องกันเหตุจากปั จจัยภายนอก (e.g., Loyalty boosterism,
Graham, 1989 ; Moorman & Blakely, 1995 ; Organizational loyalty, Graham, 1991 ;
Spreading goodwill, George & Brief, 1992 : George & James, 1997 ; Endorsing,
Supporting and defending Organizational objectives, Borman & Motowidlo, 1997)
การปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบขององค์การ (Organizational compliance) เป็ นการ
ติดตามกฎระเบียบ และวิธีการรวมถึงกระบวนการในองค์การที่ได้ ซึมซับเข้ าไปในตัวบุคคล ทําให้
บุค คลนัน้ ยอมรั บ กฎกติ ก าของบริ ษั ท รวมถึ ง ข้ อ ปฏิบัติ วิธี ก ารทัง้ หมดของงาน โดยกฎกติ ก า
เหล่านันเป็
้ นกฎกติกาที่ไม่มีบคุ คลใดเฝ้าติดตามการกระทํา (e.g., Generalized compliance,
Smith & Organ, 1983 ; Organizational Obedience, Graham, 1991 ; OCB – O, Williams &
Anderson, 1991 ; Following organizational rules and procedures. Borman & Motowidlo,
1997 ; Job dedication, Van Scotter & Motowidlo, 1996)
ความคิ ดสร้ างสรรค์ (Individual Initiative) เป็ นการแสดงออกถึงความคิด
สร้ างสรรค์ของบุคคล และการออกแบบนวัตกรรมที่ม่งุ ในการพัฒนางาน หรื อผลการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การ (e.g., Conscientiousness. Organ, 1988 ; Personal industry, Individual
initiative, Graham, 1989 ; Moorman & Blakely, 1995) การทํางานหนัก และการใช้ ความคิดเส
ร้ างสรรค์ในการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับงาน (e.g., Job deduction, Van Scotter & Motowidlo, 1996)
การทําความดี ให้สงั คมในองค์การ (Civic virtue) เป็ นการแสดงความเต็มอกเต็ม
ใจในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับองค์การ การเฝ้าติดตามสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ขององค์การที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อองค์การ การแสดงพฤติกรรมเช่นนี ้เป็ นสิ่งที่บ่งบอกให้ เห็นว่าบุคคลรู้ สกึ ผูกพันกับ
องค์การ รู้ สึกว่าตนเองเป็ นเจ้ าขององค์การด้ วย (e.g., Civic virtue. Organ, 1988 ;
Organizational participation. Graham, 1991 ; Protecting the organization. George &
Brief, 1992)
การพัฒนาตนเอง (Self development) เป็ นการที่บคุ คลพัฒนาตนเองโดยการค้ น
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คว้ าเพิ่มเติม การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถ เพื่อนํามาใช้ ในการทํางาน การเข้ ารับ
การอบรมต่าง ๆ เป็ นต้ น (e.g., Developing Oneself, George & Brief, 1992 ; George &
Jones, 1997)
สรุปได้ ว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง “การปฏิ บตั ิ หรื อการกระทํา
ของข้าราชการทีก่ ระทํานอกเหนือจากงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพือ่ ส่งเสริ มการทํางานตามหน้าทีข่ อง
ตนเอง ของเพื ่อนร่ วมงาน และส่งเสริ มให้หน่วยงานประสบความสํ าเร็ จและมี ประสิ ทธิ ผล ทัง้
สภาพแวดล้อมทางสังคมและทางด้านจิ ตใจ โดยการกระทํ าดังกล่าวทํ าด้วยความเต็มใจโดยไม่
ตระหนักในผลตอบแทนตามระบบรางวัลทีท่ างราชการกํ าหนด”
การวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ การ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การสามารถสรุปได้ เป็ น 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 เป็ นเครื่ องมือวัดที่ให้ นิยามของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การว่า
เป็ น “พฤติกรรมบทบาทพิเศษ” ตามแนวคิดที่แยกโครงสร้ างของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การออกจากการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ เช่น สมิทธิ์ ออร์ แกน และเนียร์ (Smith, Organ &
Near, 1983) เป็ นนักวิชาการกลุม่ แรกที่สร้ างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ขึ ้นประกอบด้ วย 16 ข้ อคําถาม การศึกษาของ พอดซาคอฟ และคณะ (Podsakoff, et al. 1997)
ได้ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ดัชนีวดั ความกลมกลืน Tucker-Lewis fit Index
(TLI) มีค่าเท่ากับ .94 มีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ .70 - .85 ต่อมา มอร์ แมน
(Moorman) ใช้ เครื่ องมือวัดดังกล่าวมาวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าดัชนีวดั ความ
กลมกลืน Comparative Fit Index (CFI) มีคา่ เท่ากับ .90 และค่า TLI มีคา่ เท่ากับ .88 (Moorman,
1991, p. 848 – 849 ; citing Podsakoff, et al., 1990) เครื่ องมือวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การที่มี 5 องค์ประกอบ ได้ ถกู นํามาใช้ อย่างแพร่หลายในหลายกลุม่ ตัวอย่าง เช่น ลูกจ้ าง
ในโรงงานอุตสาหกรรม (เมธี ศรี วิริยะเลิศกุล, 2542 ; Schnake, Cochran & Dumler, 1995)
เป็ นต้ น
แนวทางที่ 2 เป็ นเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การจากแนวคิด
ทางด้ านรัฐศาสตร์ ที่ พิจารณาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การใน 3 ลักษณะ คือ
พฤติกรรมตามบทบาทของการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ พฤติกรรมบทบาทพิเศษตามหน้ าที่ และ
พฤติกรรมด้ านการปกครอง แกรเฮม (Graham) เป็ นผู้นําในแนวคิดนีไ้ ด้ สร้ างเครื่ องมือวัด
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การจําแนกเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ การเชื่อฟั งคําสัง่
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แนวทางที่ 3 เป็ นการสร้ างเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ภายใต้
การกํ าหนดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์ การตามการรั บรู้ ของบุคคลในองค์ การนัน้ ๆ
ตัวอย่างการศึกษาในแนวทางนี ้ได้ แก่ การศึกษาของ สการิ กี ้ และลาทัม (Skarlicki & Latham.
1997 : 624 – 628) ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานในสหภาพแรงงาน นักวิจยั ให้ สมาชิกใน
สหภาพแรงงานคิด ว่า พฤติก รรมใดเป็ น พฤติก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ ก าร และสร้ าง
เครื่ องมือวัดขึน้ ภายใต้ นิยามและพฤติกรรมที่ สมาชิกในสหภาพแรงงานได้ กําหนดขึน้ เรี ยกว่า
เครื่ องมือวัดการสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observe Scales – BOS) จํานวน 20 ข้ อ จําแนก
เป็ นเครื่ องมือวัดก่อนและหลังการทดสอบ ฉบับละ 10 ข้ อ นําคะแนนที่ได้ จากการสังเกตพฤติกรรม
จําแนกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้ านองค์การ และองค์ประกอบด้ านบุคคล จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เครื่ องมือวัดก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบ มีดชั นี
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สําหรับการศึกษานี ้ คณะผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือวัดที่สร้ างขึ ้นตามแนวทางที่ 1 เป็ นเครื่ องมือวัด
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยนําเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มีการศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล ซึง่
พบว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคคลในหลายกลุ่มตัวอย่าง เช่น ในกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นพนักงานขายคอมพิวเตอร์ พบว่า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Altruism) สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านรวมได้ ร้อยละ 21 – 48 (Podsakoff, et al., 2000, p. 534 ; citing Avila,
Fern & Mann, 1988) ในกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทประกัน พบว่า พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารเป็ นตัว แปรสาเหตุ ข องการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านโดยหั ว หน้ า
(Subjective Managerial Evaluation) โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหัวหน้ าได้ รับอิทธิพล
ทางตรงจากพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การด้ านการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน (Altruism) และ
ด้ านการทําความดีให้ สงั คมในองค์การ (Civic virtue) มีคา่ สัมประสิทธิ์เส้ นทางเท่ากับ .40 - .34
และ .21 – 32 ในกลุม่ ตัวอย่างที่ 1 และ 2 ตามลําดับ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การสามารถอธิบายความแปรปรวนของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหัวหน้ าได้ ร้อยละ
23 – 27 (MacKenzie, Podsakoff & Fetter, 1991, p. 140, 144) สอดคล้ องกับการศึกษาในปี
ค.ศ. 1993 ที่พบว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานรวมได้ ร้อยละ 44 โดยการประเมินผลรวมได้ รับอิทธิพลทางตรงจาก
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การด้ านการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ด้ านการมีนํ ้าใจเป็ นนักกีฬา
และด้ านการทําความดีให้ สงั คมในองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์เส้ นทางเท่ากับ .20, .14 และ .46
ตามลําดับ ในกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นพนักงานขายปิ โตรเคมี และพนักงานขายเวชภัณฑ์ ยา พบว่า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ สามารถอธิบายความแปรปรวนของการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านรวมได้ ร้อยละ 43 และ 54 โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานรวมได้ รับ อิทธิพลทางตรง
จากพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การด้ านการมีนํ ้าใจเป็ นนักกีฬา และด้ านการมีมโนสํานึก
มีคา่ สัมประสิทธิ์เส้ นทางเท่ากับ .24 - .32 และ .50 - .47 ตามลําดับ (MacKenzie, Podsakoff &
Fetter, 1993 : 75) สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่พนักงานขายและตัวแทนบริ ษัทประกัน พบว่า
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ในการวิจยั ของคารัมเบย์ยา (Karambayya, 1990 ; cited by Podsakoff & MacKenzie,
1997, p. 139 – 142) พบว่า พนักงานที่ถกู ประเมินว่ามีผลการปฏิบตั ิงานสูงจะมีความพึงพอใจ
และแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ มากกว่าพนักงานที่ถูกประเมินว่ามีผลการ
ปฏิบัติง านตํ่ า และมี ง านวิ จัย จํ า นวนหนึ่ง พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์ ทงทางบวกและทางลบกั
ั้
บผลการปฏิบตั ิงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ใน
ด้ านการช่วยเหลือ (ได้ แก่ การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การตระหนักในหน้ าที่ และการเอื ้อเฟื อ้ ) เท่ากับ
-.494, -.424, .397 และ .180 ด้ านการมีนํ ้าใจเป็ นนักกีฬา เท่ากับ -.028, 0.7, .325, และ .393
และด้ านการทําความดีให้ สงั คมในองค์การ เท่ากับ -.318, .044, .180, และ .529 และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ สามารถอธิบายความแปรปรวนในผลการปฏิบตั ิงาน ได้ ร้อยละ
16.7–25.7 (Podsakoff & MacKenzie, 1994 ; Podsakoff et al., 1996a, 1996b) การศึกษาใน
ประเทศไทย เมธี ศรี วิริยะเลิศกุล (2542, หน้ า 80 – 82) พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์การขนาดใหญ่ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .44 - .50 และพบว่า 4 ใน 5 ขององค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ (ยกเว้ นด้ านการมีนํ ้าใจเป็ นนักกีฬา) อธิบายความแปรปรวนของผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานรวมกันได้ ร้อยละ 35.24 วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2544, หน้ า 106)
ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตามบทบาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ส้นทางเท่ากับ .77
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องคณะผู้วิจัยคาดว่า พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีขององค์ การของข้ า ราชการ น่า จะเป็ นตัว แปรทํ านายพฤติกรรมการทํ างานอย่า งมี
ประสิทธิผลและมีจริ ยธรรมของข้ าราชการไทย

บทที่ 2: การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

90

ปั จจัยสถานการณ์ ท่ ีมีสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการทํางานที่มีประสิทธิผลและ
จริยธรรม
ปั จัยทางสถานการณ์ ที่จะกล่าวเป็ นรายหัวข้ อต่อไปนี จ้ ะเกี่ ยวข้ องกับสถานการณ์ การ
ทํางานที่ผ้ ทู ํางานรับรู้ เช่น การเมืองในองค์การตามการรับรู้ ของผู้ทํางาน การมีแบบอย่างในการ
ทํางานตามการรับรู้ของผู้ทํางาน เป็ นต้ นและจะได้ กล่าวเป็ นรายตัวแปรสถานการณ์
สําหรับในเบื ้องต้ นจะได้ กล่าวถึงงานวิจยั ที่ศึกษาปั จจัยสถานการณ์ ที่เป็ นครอบครัวและ
สถานที่ทํางาน ซึง่ สัมพันธ์ กบั ความซื่อสัตย์ในการทํางาน ซึง่ ได้ แก่ การศึกษาพฤติกรรมการทํางาน
ในหน่วยงานให้ บริ การประชาชนภาครัฐที่มีแนวโน้ มความไม่ซื่อสัตย์ในการทํางาน โดย ขวัญรัก
สุขสมหทัย (2547) ซึ่งเป็ นกรณีศึกษาเจ้ าหน้ าที่ของรัฐที่ได้ รับการยกย่องจากผู้บงั คับบัญชา และ
เพื่ อ นร่ ว มงานว่ า เป็ น “เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ดี มี ค วามซื่ อ สัต ย์ ” จากสํ า นัก งานเขตในกรุ ง เทพมหานคร
(ประเวศ บางนา บางพลัด บางแค) จํานวน 29 คน และจากองค์การบริหารส่วนตําบล (อ.บ.ต.) ใน
จัง หวัดสมุท รปราการ 2 แห่ ง (บ้ า นระกาศ บางโฉลง) จํ า นวน 6 คน รวมทัง้ สิน้ 35 คน ใช้ วิ ธี
สัม ภาษณ์ เ จาะลึก ร่ ว มกับ วิ ธี เ สวนากลุ่ม ย่ อ ยเจ้ า หน้ า ที่ ข องเขตและของ อ.บ.ต. ที่ ห น่ ว ยงาน
คัด เลื อกว่ าเป็ นผู้ปฏิ บัติ งานดี มี คุณธรรมรวม 40 คน และประชาชนผู้มาติ ดต่อกับหน่ วยงาน
ดังกล่าวอีก รวม 35 คน แล้ วนําผลการสัมภาษณ์และผลการเสวนามาสรุ ปผล ผลการวิจยั พบว่า
องค์ประกอบในการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ที่ดีมีความซื่อสัตย์ในหน่วยงานดังกล่าวมี 2 ประการ คือ (1) การ
หล่อหลอมก่อนเข้ าทํางาน โดยการเลี ้ยงดูแบบให้ พงึ่ ตนเองเร็ ว การได้ เห็นแบบอย่างความซื่อสัตย์
จากผู้ใหญ่ การได้ รับการบ่มเพาะด้ านคุณธรรมจากครอบครัวและการใกล้ ชิดสถาบันศาสนา (2)
การหล่อหลอมจากการทํางานในหน่วยงาน โดยลักษณะงานวัฒนธรรมองค์การ ผู้บงั คับบัญชา เพื่อน
ร่ วมงาน กฎระเบียบในการทํางาน และการหล่อหลอมจากภายนอก คือ ประชาชนผู้มาติดต่อและ
สภาพสังคมรอบตัว และการที่เจ้ าหน้ าที่ที่ดีมีความชื่อสัตย์อาจหวัน่ ไหวไปสูก่ ารประพฤติมิชอบได้
นัน้ เกิ ดจากผู้บงั คับบัญชาทํางานให้ เห็นเป็ นแบบอย่างเพื่อนร่ วมงานเบี่ยงเบน และประชาชน
สมยอม ตลอดจนลักษณะงานเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหน้ าที่ใช้ วิจารณญาณ รวมทังปั
้ ญหาเศรษฐกิจส่วน
ตนด้ วย

ความเครียดในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายของความเครี ยดในการทํางาน
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ความเครี ยด ( stress ) ได้ รับการนิยามไว้ หลายความหมาย เช่น เป็ นตัวกระตุ้น เป็ นการ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อม เป็ นผลจากการมีปฏิสมั พันธ์หรื อการปรับตัวไม่ได้ ระหว่างความเป็ น
ปั จเจก-บุคคลและความต้ องการของสภาพแวดล้ อม เป็ นต้ น และอาการตอบสนองทางกายและ
ทางจิตต่าง ๆ เช่น อาการปวดศีรษะ อาการโรคหัวใจ ซึมเศร้ า นอนไม่หลับนันคื
้ อ ความเครี ยด
หรื อผลของความเครี ยด ซึ่งต่อมาได้ มีการพิจารณาและแบ่งแยกให้ ชัดเจนขึน้ ว่า ความเครี ยด
(Stress) คือ การรับรู้ (เชิงประเมิน) คุณสมบัติของสิ่งแวดล้ อมหรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นใน
จิตสํานึกของบุคคล ในขณะที่การตอบสนองของความเครี ยด (Strain) คือ อาการทางกายหรื อ
ทางจิต และรวมไปถึงพฤติกรรมแสดงออกมาเป็ นการตอบสนองต่อการรับรู้ ความเครี ยด ส่วน
ต้ นเหตุหรื อสาเหตุของความเครี ยด (Stressor ) คือสิ่งแวดล้ อมหรื อเหตุการณ์ที่แยกต่างหากจาก
ตัวบุคคลผู้รับรู้ (บังอร โสฬส และ อัจฉรา วงศ์วฒ
ั นามงคล, 2539 ; อ้ างอิงจาก Eden, 1982, p.
313 )
เพราะฉะนัน้ ความเครี ยดจึงจํากัดวงเฉพาะปฏิกริ ยาที่ เกิ ดขึน้ ภายในร่ างกาย อันได้ แก่
การทํ างานของประสาทรับสัมผัส การคิด การตัดสินใจ และการประเมินวัตถุ เหตุการณ์ หรื อ
สิ่งแวดล้ อม ซึง่ เป็ นกระบวนการของการคิดและประเมินผล (Cognitive appraisal , Evaluation)
ลาซารัส และ โฟล์คแมน ( บังอร โสฬส และ อัจฉรา วงศ์วฒ
ั นามงคล. 2539 อ้ างอิงจาก
Lazarus and Folkman, 1984, p. 31 – 32 ) อธิบายว่าในการประเมินเหตุการณ์หรื อสิ่งใดนัน้
อาจประเมินได้ ว่า สิ่งนันไม่
้ เกี่ยวข้ องกับเรา (Irrelevant) สิ่งนันดี
้ มีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ เรา (Benign
– positive ) หรื อสิ่งนันไม่
้ ดีมีโทษ คุกคาม ขู่เข็ญ ทําให้ เราเสียหาย (Stressful) การประเมินไป
ในทางไม่ดีหรื อเสียหายนี ้เองที่ทําให้ เกิดความเครี ยดขึ ้น อย่างไรก็ตาม ความกังวลระแวงและเกรง
ว่าจะสูญเสียก็อาจทําให้ บางคนเกิดความเครี ยดได้ เช่นกัน
วนิภา ว่องวัจนะ (2534)
ซึ่งศึกษาความเครี ยดในงานของพยาบาลวิชาชีพ ให้
ความหมายความเครี ยดในงานว่า เป็ นความรู้ สกึ ต่อการทํางานว่ามีภาวะกดดันต่อร่ างกาย จิตใจ
ทําให้ มีความวิตกกังวล มีความคับข้ องใจ เกิดความเหนื่อยหน่ายในการทํางานตามขอบเขตหน้ าที่
ที่มีอยู่ โดยองค์ประกอบของปั จจัยต่อความเครี ยดที่ศกึ ษามี 5 ด้ าน คือ (1) ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ (หมายถึงงานที่ทํานันต้
้ องเกี่ยวข้ องกับคนซึง่ มีความต้ องการซับซ้ อน เป็ นงานที่ต้องใช้
ความพยายามสูง ต้ องตัดสินใจ และปฏิบตั ิด้วยความรวดเร็ ว เสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิต การต้ อง
ทํางานให้ มีคณ
ุ ภาพและการมีปริมาณงานมากเกินไป) (2) การบริหารงานในหน่วยงาน (หมายถึง
ความไม่ ชัด เจนในนโยบายและบทบาทหน้ า ที่ มี ก ารสื่ อ สารและประเมิ น ผลการทํ า งานไม่ ดี
บุคลากรขาดโอกาสใช้ ความรู้ ความสามารถและไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางาน
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การวัดความเครี ยดในการทํางาน
ดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นว่า การที่บคุ คลประเมินเหตุการณ์หรื อสิง่ ใดที่มากระทบว่าไม่ดี ไม่
มีประโยชน์หรื อเสียหาย ทําให้ บุคคลนันเกิ
้ ดความเครี ยดขึ ้น ในการสอบถามความเครี ยดจึงควร
เน้ นที่การประเมินรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงสอบถามว่ามีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ ้นหรื อไม่ การรับรู้ ว่าที่
ทํางานมีคนทํางานมาก ไม่ได้ แสดงว่ามีความเครี ยด หากแต่ความรู้สกึ ที่ประเมินว่าการมีคนทํางาน
มากไม่ดีทําให้ เกิดปั ญหา เกิดความไม่พอใจหรื อกังวลใจจึงจะจัดเป็ นความเครี ยดได้ ในการศึกษา
จึงควรใช้ แบบวัดความเครี ยดใน 2 มิติ คือ มิติแรกเป็ นการประเมินความรู้ สึกที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรื อ
เหตุการณ์หนึง่ มิตทิ ี่สองเป็ นการสอบถามว่า สิง่ นัน/เหตุ
้
การณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นกับผู้ตอบหรื อไม่
ตัวอย่างของการวัดในมิตเิ ดียว เช่น วนิภา ว่องวัจนะ (2534) ได้ สร้ างแบบวัดความเครี ยด
ในงานของพยาบาลวิชาชีพตามแนวคิดของ Brown & Moberg (วนิภา ว่องวัจนะ, 2534 ; อ้ างอิง
จาก Brown and Moberg, 1980) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ก่อให้ เกิดความเครี ยดใน
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ในงานวิจยั นี ้คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดความเครี ยดในการทํางานของ บังอร โสฬส และ
อัจฉรา วงศ์วฒ
ั นามงคล (2539) มาปรับใช้ โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินรวมค่า จํานวน
25 ข้ อ โดยให้ ผ้ ตู อบประเมินว่าความสึกในระดับใดกับข้ อความ จาก “ไม่หนักใจ” ถึง “หนักใจ”
และให้ เลือกว่าเหตุการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นมากน้ อยเพียงใด จาก “เกิดบ่อย” ถึง “ไม่เกิดเลย” และนํา
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครี ยดในการทํางานกับพฤติกรรมทํางานเช่น
งานวิจยั ของ วนิภา ว่องวัจนะ (2534) ศึกษาในกลุม่ ข้ าราชการที่เป็ นพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิงาน
ในโรงพยาบาลของรัฐ 7 แห่ง ในกรุ งเทพมหานคร และต้ องเป็ นพยาบาลเฉพาะที่ทํางานทัง้ 3
ผลัดคือ เวรเช้ า เวรบ่ายและเวรดึก จํานวน 357 คน พบว่า พยาบาลวิชาชีพในกลุ่มที่ศึกษามี
ความเครี ยดในงานระดับปานกลาง และพยาบาลวิชาชีพที่มีระดับความเครี ยดในงานแตกต่างกัน
มีความสามารถในการทํางานเป็ นรายด้ าน ทัง้ 6 ด้ าน (ได้ แก่ ภาวะผู้นํา การจัดการในการดูแล
ผู้ป่วย การสอนและการนิเทศเจ้ าหน้ าที่และผู้ป่วย การวางแผนและการประเมินผล การติดต่อ
สื่อสารและสัมพันธภาพ และการพัฒนาวิชาชีพ) แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และ
ในการวิเคราะห์การถดถอยแบบเป็ นขันก็
้ พบว่า ตัวแปรความเครี ยดในงานไม่เข้ าสมการทํานาย
ความสามารถในการทํางาน นอกจากนี ้ในงานวิจยั ของ บังอร โสฬส และ อัจฉรา วงศ์วฒ
ั นามงคล
(2539) ซึ่งศึกษาความเครี ยดในการทํางานกับประสิทธิผลในการทํางาน ในกลุ่มผู้บริ หารที่เป็ น
ข้ าราชการระดับ 5 ถึงระดับ 8 จากกระทรวงต่าง ๆ 5 กระทรวง จํานวน 174 คน พบผลว่า
ผู้บริ หารที่มีความเครี ยดในการทํางานมาก รายงานอาการตอบสนองของความเครี ยดทังทางกาย
้
และทางจิตโดยรวมมากกว่าผู้บริ หารที่มีความเครี ยดในการทํางานน้ อย ซึ่งปรากฏในด้ านอาการ
ตอบสนองทางจิตเด่นชัดกว่าอากรทางกาย และพบผลอย่างเชื่อถือได้ ว่าผู้บริ หารที่มีความเครี ยด
ในการทํางานมาก มีความพึงพอใจในการทํางานน้ อยกว่าผู้บริ หารที่มีความเครี ยดในการทํางาน
น้ อย ทังนี
้ ้โดยพบเด่นชัดในองค์ประกอบของความพอใจในด้ านผู้บงั คับบัญชา ผู้ร่วมงานและการ
เลื่อนขัน้ อย่า งไรก็ ตาม ในงานวิ จัย นี ไ้ ม่พบผลเด่น ชัดต่อประสิท ธิ ผลในการทํ า งาน เนื่ องจาก
ความเครี ยดในการทํางานทํานายประสิทธิผลในการทํางานของผู้บริ หารเป็ นอันดับที่ 2 ร่วมกับการ
ควบคุมสถานการณ์และบุคลิกภาพแบบเอ โดยร่วมกันทํานายได้ ร้อยละ 30 ซึง่ ความเครี ยดในการ
ทํางานช่วยเพิ่มค่าการทํานายได้ เพียงร้ อยละ 3 เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจยั นี ้ ก็พบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างอาการตอบสนองความเครี ยด ความพอใจในการทํางานและประสิทธิผลใน
การทํางานอย่างเชื่อถือได้ ทางสถิติ โดยอาการตอบสนองความเครี ยดมีความสัมพันธ์ ทางลบกับ
ความพอใจในการทํางาน (r = -.28) และกับประสิทธิผลในการทํางาน (r = -.32) ส่วนความพอใจ
ในการทํางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการทํางานอย่างเด่นชัด (r = .44) จึงอาจ
กล่าวได้ ว่าบุคคลที่มีความเครี ยดสูงจะมีประสิทธิผลในการทํางานลดลง และบุคคลที่มีความพึง
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การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม เป็ นพฤติกรรมทางสังคมประเภทหนึ่ง ที่แสดงถึงการพึง่ พาอาศัย
กันเพื่อตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานทางสังคมของบุคคล การสนับสนุนทางสังคม จะเป็ นปั จจัย
สําคัญที่ทําให้ เกิดความรู้ สกึ ที่ดีตอ่ ตนเองและการดําเนินชีวิตจาคอบสัน(Jacobson,1986, p. 250
- 264) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อความผาสุกของชีวิต บุคคล
ทุกคนต้ องการที่ จะมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม หรื อมีความต้ องการการสนับสนุนทางสังคม ได้ แก่
ความต้ องการความรัก การยอมรับ ยกย่อง เห็นคุณค่า การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม การมีชื่อเสียง
และความปลอดภัย ถ้ าบุคคลไม่ได้ รับการตอบสนองความต้ องการนี ้ จะทําให้ เกิดภาวะซึมเศร้ าได้
ความต้ องการพืน้ ฐานทางสังคมดังกล่า ว จะได้ รับการตอบสนองเมื่ อบุคคลได้ รับการ
ช่วยเหลืออย่างหนึ่งอย่างใด หรื อทัง้ 3 ประการนี ้ (Thoits,1982, p. 147 - 148) คือ 1) ความ
ช่วยเหลือด้ านอารมณ์และสังคม เช่น การได้ รับความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่
ความเข้ าใจ การได้ รับการยอมรับ และการเห็นคุณค่า จากบุคคลอันเป็ นที่รัก และความรู้ สกึ เป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคม 2) ความช่วยเหลือทางด้ านเครื่ องมือ ได้ แก่ การได้ รับความช่วยเหลือด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ สิ่งของ เงินทอง ที่จะทําให้ บคุ คลที่ได้ รับนันสามารถดํ
้
ารงบทบาท หรื อหน้ าที่รับผิดชอบ
ได้ ปกติ และ 3) ความช่วยเหลือด้ านข้ อมูลข่าวสาร ซึง่ รวมถึงคําแนะนําคําปรึกษา การได้ รับข้ อมูล
ย้ อนกลับ และ คอบบ์ (Bloom,1990, p. 635 - 637 ; Citing Cobb,1976) ได้ แบ่งพฤติกรรมการ
สนับสนุนทางสังคมเป็ น 3 ประการ คือ 1) การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional support) ได้ แก่
ข้ อมูลที่ได้ ทําให้ บคุ คลรับรู้ ว่า ได้ รับความรัก และการดูแล มีความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน 2) การ
สนับสนุนด้ านการยอมรับนับถือ (Esteem support) ได้ แก่ข้อมูลที่ทําให้ บคุ คลรู้ สกึ ว่า มีคณ
ุ ค่า มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง และการสนับสนุนด้ านสังคม ( Socially support) ได้ แก่ข้อมูลที่ทําให้
บุคคลรู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม
นอกจากนี ้มีนกั วิชาการบางกลุม่ ที่ศกึ ษาการสนับสนุนทางสังคมว่าทําหน้ าที่เป็ น “ปั จจัย
ป้องกัน” (Protective factor) หรื อตัวคัน่ กลาง (Buffer) ในขณะที่บคุ คลต้ องเผชิญกับสภาพการณ์
ต่าง ๆ การสนับสนุนทางสังคมจะทําให้ บุคคลมีสภาจิตเข้ มแข็ง ไม่เสื่อมถอย และปรับตัวต่อ
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เพราะฉะนันการสนั
้
บสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู้ ถึงการสนับสนุน ช่วยเหลือในด้ าน
ต่างๆ เช่น ด้ านอารมณ์ ด้ านสังคม ด้ านวัตถุ และด้ านข้ อมูลข่าวสาร เป็ นต้ น
การวัดการสนับสนุนทางสังคม
สาราซัน และคณะ (Sarason, et al, 1983, p. 127 – 129) ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ การ
สนับสนุนทางสังคมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยวอชิงตัน จํานวน 602 คน ด้ วยแบบสอบถาม SSQ
(Social Support Questionnaire) จํานวน 27 ข้ อ โดยลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้ วย
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1) ระบุตวั บุคคลที่ผ้ ตู อบรับรู้วา่ สามารถพึง่ พาอาศัยได้ ในสถานการณ์
ต่างๆ 2) ให้ ผ้ ตู อบแสดงความรู้ สกึ พอใจหรื อไม่พอใจต่อการช่วยเหลือนัน้ โดยค่าของคะแนนจะ
แบ่งเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ พอใจมาก (6) ถึงไม่พอใจมาก(1) ซึง่ แบบวัดนี ้มี
ค่าสหสัมพันธ์ ของแต่ละข้ ออยู่ระหว่าง .35 -.71 และมีค่าความเชื่อมัน่ ภายใน .97 นอกจากนัน้
ยังพบว่า องค์ประกอบแรกสามารถอธิบายการสนับสนุนทางสังคมถึงร้ อยละ 82 องค์ประกอบ
ที่สองสามารถอธิบายการสนับสนุนทางสังคมร้ อยละ 72 ในประเทศไทย ศักดิช์ ยั นิรัญทวี (2532,
หน้ า 32) ได้ สร้ างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมโดยดัดแปลงมาจากแบบวัดการสนับสนุนทาง
สังคมของ สาราซันและคณะ (Sarason, et al) ประกอบด้ วย ความช่วยเหลือด้ านอารมณ์ ด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร และการยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีข้อคําถาม 28 ข้ อ คําถามแต่ละข้ อ
ประกอบด้ วยมาตรวัด 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งเลย” นํามาใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างครู
จํานวน 150 คน มีคา่ ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า .87 ต่อมา ณัฐสุดา สุจินนั ท์กลุ (2541)
ได้ นําแบบวัดของศักดิช์ ยั นิรัญทวี มาปรับปรุงแล้ วใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพยาบาล จํานวน 299
คน ลักษณะของแบบวัดจะเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม 3 ด้ าน คือ 1) ด้ านอารมณ์
ได้ แก่ ความรัก ความห่วงใย ความเอื ้ออาทร และการยอมรับเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ 2) ด้ านวัตถุ
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ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คณะผู้วิจยั จะทําการวัดการรับรู้ การสนับสนุนทางสังคมของข้ าราชการ
ใน 3 ด้ าน คือ การรับรู้ การสนับสนุนด้ านวัตถุสิ่งของ ด้ านอารมณ์ และด้ านข้ อมูลข่าวสาร ด้ วย
แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อคําถามมีมาตร 6 หน่วยประกอบ โดยจะ
นําเนื ้อหาจากข้ อคําถามในแบบวัดที่เคยใช้ มาก่อน (ศักดิ์ชยั นิรัญทวี, 2533 ; ณัฐสุดา สุจินนั ท์กลุ ,
2541 และอนิสรา จรัสศรี , 2541) มาปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ การทํางานของ
ข้ าราชการที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้
สําหรับการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการทํางาน พบอย่างชัดเจนว่า การ
สนับสนุนทางสังคมช่วยให้ บคุ คลมีความสามารถในการเผชิญกับความเครี ยดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ ความเหนื่อยหน่าย หรื อความเครี ยดจากการทํางานลดลงได้ โดยอาจเป็ นการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อระบายปั ญหาคับข้ องใจให้ กนั ฟั ง ช่วยให้ บุคคลมีความเข้ าใจ
ปั ญหา หรื อความกดดันที่กําลังเผชิญอยู่ และพัฒนากลไกการต่อสู้ได้ ดีขึ ้น ณัฐสุดา สุจินนั นท์กลุ
(2541) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการทํางานของพยาบาลจํานวน 299 คน โดย
ศึ ก ษาการรั บ รู้ การสนั บ สนุ น ทางสัง คมจากสมาชิ ก ในครอบครั ว และบุ ค คลในหน่ ว ยงาน
ด้ านอารมณ์ ด้ านวัตถุ สิ่งของ เงิน และด้ านข่าวสารข้ อมูลย้ อนกลับ พบว่า การรับรู้ การสนับสนุน
ทางสังคมจากสมาชิกในครอบครั วและจากบุคคลในหน่วยงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ทางอ้ อม โดยส่งผลต่อจิตใจของพยาบาล ทําให้ มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมพยาบาล ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมการทํางานพยาบาล สอดคล้ องกับการศึกษาของ ศักดิ์ชยั นิรัญทวี (2532) ที่ศกึ ษา
ความแปลกแยกกับพฤติกรรมการทํ างานของครู สังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ครู ที่ได้ รับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก จะมีเจตคติที่ดีตอ่ การทํางาน ซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานให้ สงู ขึ ้น
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จากผลวิจัยดังกล่าว ทําให้ คาดได้ ว่าข้ าราชการในการวิจัยนี ้ ผู้ซึ่งรับรู้ การสนับสนุนทาง
สังคมจากหัวหน้ าและเพื่ อนร่ วมงานมากเท่าใดก็ มีพฤติกรรมทํ างานอย่างมีประสิทธิ ผลและมี
จริยธรรมมากเท่านัน้

การมีแบบอย่ างในการทํางานกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมี
จริยธรรม
ความหมายของการมีแบบอย่ าง
นักจิตวิทยาพัฒนาการเชื่อว่า การถ่ายทอดลักษณะทางสังคมจากคนรุ่ นหนึ่งไปยังอีก
รุ่นหนึง่ ทําได้ โดยผ่านตัวแทนของกลุม่ สังคมต่าง ๆ เช่น พ่อหรื อแม่ถ่ายทอดไปยังบุตร ครูถ่ายทอด
ให้ นกั เรี ยน เพื่อนให้ เพื่อน เป็ นต้ น การถ่ายทอดทางสังคมนี ้ ส่วนมากเกิดจากการเรี ยนรู้ และ
เลียนแบบ การเลียนแบบเป็ นวิธีการถ่ายทอดทางสังคมที่สําคัญมากวิธีหนึ่ง ซึง่ สามารถใช้ ในการ
อธิบายการกระทําต่างๆ ของบุคคลได้ เป็ นอย่างดี เช่น การปลูกฝั งค่านิยมต่าง ๆ ทางสังคม การมี
ความอยากความต้ องการต่างๆ การมีความรู้ สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนการบังคับตน (จรรจา
สุวรรณทัต และคณะ, 2521, 11 - 14) ในการวิจยั เชิงทดลองเพื่อยกระดับพัฒนาการทางจริ ยธรรม
ของเยาวชนไทย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปั จจนึก (2520) ได้ ใช้ วิธีการให้
เยาวชนเลียนแบบจากตัวแบบ เพื่อก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรม การจัด
ตัวแบบเพื่อให้ ผ้ ูถูกทดลองเกิดการเลียนแบบ เป็ นวิธีการที่มีการศึกษาค้ นคว้ ากันมาก และเป็ น
วิธีการที่นกั จิตวิทยาเชื่อว่า บุคคลจะเรี ยนรู้ จากสังคมได้ มากที่สดุ และบุคคลอาจทําตามโดยไม่
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จากการประมวลเอกสารวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า การได้ เห็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคลใกล้ ชิด
รอบข้ าง ส่งผลให้ บุคคลมีพฤติกรรมที่นําปรารถนา นภา ปิ ยะศิรินนท์ (2541) ได้ ทําการศึกษา
ปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการไปลงคะแนนเสียงเลือกตังของนั
้
กศึกษาสถาบันราชภัฏ ใน
การวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา การเป็ นแบบอย่างในการไปเลือกตังของบิ
้
ดามารดา เป็ นตัวแปรหนึ่งใน
กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ ทางสังคมของนักศึกษา และวัดตัวแปรนี ้ ด้ วยวิธีมาตรประเมินรวมค่า
กลุม่ ตัวอย่างที่วิจยั เป็ นนักศึกษาสถาบันราชภัฏ ระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1 - 4 จํานวน 420 คน
ปรากฏผลการวิจยั ในส่วนของความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณการเป็ นแบบอย่างในการไปเลือกตัง้
ของบิดามารดากับความตังใจในการไปเลื
้
อกตังในอนาคตของนั
้
กศึกษา ดังนี ้ นักศึกษาที่มีบิดา
มารดาเป็ นแบบอย่างในการไปเลือกตังมาก
้
มีความตังใจไปเลื
้
อกตังมากกว่
้
านักศึกษาที่มีบิดา
มารดาเป็ นแบบอย่างในการไปเลือกตังน้
้ อยอย่างชัดเจน ผลเช่นนี ้ ปรากฎในกลุม่ ตัวอย่างรวมและ
กลุ่มตัวอย่างที่แยกย่อยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังที่สําคัญ คือ ในกลุ่มนักศึกษาหญิงหรื อ
นักศึกษาอายุน้อย ยิ่งกว่านัน้ ยังพบว่า ในหมู่นกั ศึกษาที่เรี ยนวิชารัฐศาสตร์ มาก ผู้ที่มีบิดามารดา
เป็ นแบบอย่างในการไปเลือกตังน้
้ อย แม้ จะได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก ก็มี
ความตังใจไปเลื
้
อกตังน้
้ อยซึ่งแตกต่างจากนักศึกษากลุ่มเปรี ยบเทียบอีก 3 กลุ่มอย่างชัดเจน
นอกจากนัน้ เมื่อนําตัวแปรลักษณะสถานการณ์ ทางสังคม 3 ตัวแปร ตัวแปรลักษณะจิตใจ 5
ตัวแปร และพฤติกรรมการไปเลือกตังในอดี
้
ต มาร่วมกันเพื่อทํานายความตังใจในการไปเลื
้
อกตัง้
ในอนาคต ก็พบผลใช้ กลุ่มตัวอย่างโดยรวมว่า การมีบิดามารดา เป็ นแบบอย่างในการไปเลือกตัง้
เป็ นตัวแปรที่เข้ าทํานายความตังใจในการไปเลื
้
อกตังในอนาคต
้
เป็ นลําดับแรก และยังพบผลเช่นนี ้
มีในกลุม่ นักศึกษาประเภทต่างๆ อีกหลายกลุม่ สรุปได้ ว่า การเป็ นแบบอย่างในการไปเลือกตังของ
้
บิดามารดาส่งผลอย่างเด่นชัดต่อความตังใจไปเลื
้
อกตังในอนาคตของนั
้
กศึกษา
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สําหรับบุคคลในวัยทํางาน อาจได้ แบบอย่างการทํางานจากบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน
เช่น หัวหน้ างาน เพื่อนร่ วมงาน หรื อบุคคลในอาชีพเดียวกัน นีออน พิณประดิษฐ์ (2545) ได้
ทําการศึกษาตัวบ่งชี ้ทางจิตสังคมของพฤติกรรมการทํางานในข้ าราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธร
ภาค 4 จํานวน 1,209 คน เป็ นตํารวจชันสั
้ ญญาบัตร 203 นาย และตํารวจชันประทวน
้
1,006 นาย
ในการวิ จั ย นี ้ มี ก ารศึ ก ษา การเป็ นแบบอย่ า งของตํ า รวจ เป็ นตัว แปรหนึ่ ง ในกลุ่ ม ตัว แปร
สภาพแวดล้ อมทางสังคม ตัวแปรดังกล่าวถูกกําหนดให้ วดั การรับรู้ของข้ าราชการตํารวจในกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่ของข้ าราชการตํารวจระดับผู้บงั คับบัญชาและระดับ
เพื่อนร่ วมงานและผลการปฏิบตั ินนๆ
ั ้ และพิจารณาว่าน่าจะนําไปเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงาน
ของตนมากเพียงใด วัดด้ วยแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 15 ข้ อ แต่ละข้ อมีค่า
อํานาจจําแนก โดยวิธี Item Total Correlation (ค่าอาร์ ) อยู่ระหว่าง .27 ถึง .59 และมีคา่ ความ
เชื่อมัน่ ได้ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่ า เท่ากับ .76
เมื่อนําตัวแปรด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ จํานวนปี ที่ได้ รับการศึกษาลักษณะงานตรวจ
อุป นิ สัย การได้ รั บ การสนับ สนุ น ทางสัง คม การรั บ รู้ สภาพแร้ นแค้ น ในหน่ ว ยงานและการมี
แบบอย่างที่ดีในการทํางานตํารวจ เข้ าร่ วมทํานายพฤติกรรมการทํางานของตํารวจกลุ่มสัญญา
บัตร พบว่า สามารถทํานายพฤติกรรมทํางานในกลุม่ ตัวอย่างโดยรวมได้ ร้อยละ 14.13 โดยมีตวั
ทํ านายสําคัญ คือ การได้ รับการสนับสนุนทางสัง คม การมี แบบอย่างและงานตรงกับอุปนิสัย
ตามลําดับ และยังพบว่าตัวทํานายชุดนี ้ เข้ าทํานายพฤติกรรมการทํางานของตํารวจกลุ่มสัญญา
บัตรมีการศึกษาสูงได้ มากที่สดุ (ร้ อยละ 22.62) โดยมีตวั แปรการมีแบบอย่างเป็ นตัวทํานายสําคัญ
ลําดับแรก ส่วนกลุม่ ตํารวจชันประทวน
้
พบว่า ตัวแปรปั จจัยส่วนตัวและสภาพแวดล้ อมทางสังคม
ชุดเดียวกันนี ้ สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของตํารวจชันประทวนโดยรวมได้
้
ร้อยละ 14.68
มีตวั แปรการมีแบบอย่างในการทํางาน เป็ นตัวทํานายลําดับแรก และยังพบผลในการวิเคราะห์
กลุม่ ตัวอย่างที่แยกย่อยตามลักษณะส่วนตัวด้ วยว่า การมีแบบอย่างในการทํางานเป็ นตัวแปรที่เข้ า
ทํานาย พฤติกรรมการทํางานของตํารวจชันประทวนทุ
้
กประเภทเป็ นลําดับแรก กล่าวได้ ว่า การ
เห็นแบบอย่างในการทํางานที่ดีและไม่ดีของตํารวจ มีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการทํางานของ
ตํารวจ อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะกลุม่ ตํารวจชันประทวน
้
ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน ชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2545) ได้ ทําการศึกษาตัวบ่งชี ้ทางจิตสังคม
ของพฤติก รรมประหยัดทรั พ ยากรของอาจารย์ ส ถาบัน ราชภัฏ พฤติ ก รรมประหยัด ทรั พ ยากร
ประกอบด้ วย พฤติกรรม 3 ด้ าน คือ ประหยัดเวลา ประหยัดวัสดุสํานักงาน และประหยัดค่าใช้ จ่าย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ศกึ ษากลุม่ ตัวแปรลักษณะสถานการณ์ปัจจุบนั เห็นปั จจัยเชิงเหตุกลุม่ หนึ่งของ
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จากผลวิจัยดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ คาดได้ ว่า ข้ าราชการผู้ซึ่งได้ รับแบบอย่างที่ ดีในการ
ทํางานมากเท่าใด ก็ ยิ่งมีพฤติกรรมการทํางานราชการอย่างมีประสิทธิ ผลและมีจริ ยธรรมมาก
เท่า นัน้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ จะนํ า แบบวัดการมี แ บบอย่า งพฤติก รรมการทํ า งานของตํ า รวจจาก
งานวิจยั ของ นีออน พิณประดิษฐ์ (2545) และแบบวัดการมีแบบอย่างพฤติกรรมประหยัด
ทรัพยากรจากงานวิจยั ของชวนชัย เชื ้อสาธุชน (2545) ซึง่ เป็ นแบบวัดประเภทประเมินรวมค่า มา
ปรับปรุงเพื่อใช้ วดั ตัวแปร การมีแบบอย่างที่ดีในการทํางานราชการต่อไป

การรับรู้การเมืองในองค์ การกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและ มี
จริยธรรม

บทที่ 2: การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

103

การเมืองในองค์การ (Organizational politics) เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นในองค์การโดยทัว่ ไป
และน่าจะเกิดในองค์การของสังคมไทยมากด้ วย ทังในองค์
้
การของรัฐและของเอกชน เนื่องจาก
สังคมไทยเป็ นสังคมแบบกลุม่ นิยม (Collectivism) ที่เห็นแก่พวกพ้ อง เน้ นการช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
และเป็ นสังคมที่มีค่านิยมต้ องต่างตอบแทนบุญคุณกัน การเมืองในองค์การจึงน่าที่จะเป็ นตัวแปร
สํา คัญในการชี ว้ ัดพฤติกรรมในองค์ การที่ สํ าคัญหลายประการ เช่น พฤติกรรมการทํ า งานที่ มี
คุณธรรม โปร่ งใสตรวจสอบได้ พฤติกรรมการไม่เลือกปฏิบตั ิว่าเป็ นพวกใคร และกล้ ายืนหยัดทํา
ในสิ่งที่ถกู ต้ องแม้ ว่าผู้ที่เป็ นพรรคพวกของตนกระทําผิด และพฤติกรรมการทํางานที่ม่งุ ผลสัมฤทธิ์
มากกว่าการเห็นแก่เพื่อนร่วมงานที่เป็ นคนสนิทแต่ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น
แม้ ว่าการเมืองในองค์การเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นจริ งและน่าที่จะส่งผลที่สําคัญต่อพฤติกรรม
หลายอย่างในองค์การ แต่เป็ นเรื่ องที่ได้ รับความสนใจและการศึกษากันน้ อยในสาขาจิตวิทยา และ
สาขาการบริ หารจัดการ จนกระทัง่ ในสองทศวรรษที่ผ่านมา การเมืองในองค์การได้ รับความสนใจ
จากนักวิชาการมากขึ ้น ด้ วยความคาดหวังที่จะตอบคําถามเก่า ๆ ว่า อะไรที่จูงใจหรื อไม่จูงใจ
คนทํางาน และตัวแปรอะไรบ้ างที่จะสามารถอธิ บายพฤติกรรมการทํางานและการสร้ างผลงาน
ของผู้ทํางาน ดังนันจึ
้ งมีการวิจยั จํานวนมากที่สนใจเป็ นพิเศษที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง
การเมืองที่เกิดขึ ้นในหน่วยงานกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล (Vigoda, 2000)
ความหมายของการเมืองในองค์ การ
การเมืองในองค์การเป็ นคําที่มีความหมายซับซ้ อนที่ยากแก่การให้ นิยาม วิโกดา (Vigoda,
2000, p. 3-3) ได้ รวบรวมนิยามของการเมืองในองค์การไว้ จํานวนหนึง่ ดังนี ้
เฟอรี สและคณะ (Ferris, Fedor, Chachere, & Pondy, 1989 ; cited in Vigoda, 2000)
นิยามการเมืองในองค์การว่า หมายถึงกระบวนการอิทธิ พลทางสังคม ที่มีการแสดงพฤติกรรม
เชิงกลยุทธิ์เพื่อให้ ได้ ผลประโยชน์ สงู สุดแก่ส่วนตนในระยะสันหรื
้ อระยะยาว ที่อาจสอดคล้ องกับ
ผลประโยชน์ของผู้อื่น หรื ออาจทําให้ ผ้ อู ื่นเสียผลประโยชน์ เฟฟเฟอร์ (Pfeffer, 1992 ; cited in
Vigoda, 2000) ให้ ความหมายการเมืองในองค์การว่า เป็ นกิจกรรมที่บคุ คลมากกว่าหนึ่งคนกระทํา
เพื่อให้ ได้ มา เพื่อการเพิ่ม และเพื่อการใช้ อํานาจ และทรัพยากรอื่นๆ ทังนี
้ ้ให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ต้องการ
ในสถานการณ์ ที่มี ความไม่แน่นอนหรื อมีความเห็นขัดแย้ งกัน ซึ่งความหมายนี เ้ ป็ นไปในทาง
เดียวกับความหมายของมินซ์เบอร์ ก (Mintzberg, 1983 ; cited in Vigoda, 2000) ที่ว่า การเมือง
ใน องค์การเป็ นพฤติกรรมของบุคคลหรื อของกลุม่ บุคคลที่ไม่เป็ นทางการ แสร้ งว่าให้ การสนับสนุน
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ส่วนวิทและคณะ (Witt, Patti, & Farmer, 2002) ได้ แบ่งความหมายของการเมืองใน
องค์การไว้ ว่ามีอย่างน้ อย 2 กลุ่ม คือ 1) เป็ นกระบวนการที่โดยเนื ้อหาเพื่อการใช้ อํานาจในการ
ตัดสินใจ และ 2) เป็ นพฤติกรรมเพื่อตนเองที่ทําให้ เกิดความไม่มีประสิทธิผลของบุคคลหรื อของ
องค์การ
จะเห็นได้ ว่านิยามส่วนมากเน้ นผลทางลบของการเมืองในองค์การ ดังที่วรี เดนเบอร์ และ
เมาเรอร์ (Vredenburgh & Maurer, 1984 ; cited in Witt, Patti, & Farmer, 2002) ได้ กล่าวว่า
พฤติกรรมการเมืองในการทํางาน 1) กระทําโดยบุคคลหลายคน หรื อกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็น
เหมือนกัน เพื่อการมีอิทธิพลโดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อบุคคลเป้าหมาย ต่อบทบาท (Roles) หรื อ
ต่อกลุ่ม เพื่อนํ าไปสู่เป้าหมายของผู้กระทํา ซึ่งโดยทั่วๆไปจะตรงกันข้ ามเป้าหมายของคนอื่นๆ
2) ประกอบด้ วยเป้าหมายหรื อวิธีการที่ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากเป้าหมายอย่างเป็ นทางการของ
องค์การ หรื อได้ รับการยอมรับจากบรรทัดฐานที่ไม่เป็ นทางการในองค์การ และ 3) โดยธรรมชาติ
ของการเมืองในองค์การแล้ ว มันเป็ นลักษณะที่เป็ นปรนัยและอัตนัย ซึง่ รวมเหตุการณ์ จริ งรวมทัง้
การระบุสาเหตุจากการรับรู้
โดยสรุป การเมืองในองค์การจะหมายถึง การรับรู้วา่ มีพฤติกรรมของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล
ในหน่วยงาน ที่กระทํ าอย่างจงใจเพื่อให้ เกิดเพื่อผลประโยชน์ ของบุคคลเอง หรื อของกลุ่มนัน้ ๆ
โดยขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบุคคลอื่น ๆ หรื อกลุ่มอื่น ๆ หรื อเป็ นอุปสรรคต่อประสิทธิ ผลของ
องค์การ
การที่ผ้ ทู ํางานรับรู้วา่ มีการเมืองในองค์การ จะมีอิทธิพลต่อวิธีการทํางานของเขา กล่าวคือ
การรับรู้เหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อความรู้ สกึ ของผู้ทํางานที่มีตอ่ หน่วยงาน หัวหน้ า และเพื่อนร่ วมงาน
และกระทบต่อคุณภาพ (Productivity) ความพึงพอใจ และความตังใจที
้ ่จะเปลี่ยนงานด้ วย (Ferris
& Kacmar, 1992) นอกจากนี ้การที่บุคคลรับรู้ ว่าเพื่อนร่ วมงานมีความก้ าวหน้ า เนื่องจากมี
พฤติกรรมในเชิงการเมืองก็อาจทําให้ บคุ คลเหล่านี ้มีการกระทําในเชิงการเมืองไปด้ วย
การวัดการรับรู้การเมืองในองค์ การ
ตัว แปรการเมื อ งในองค์ ก ารในการวิ จัย ต่ า ง ๆ จะใช้ แ บบสอบถามที่ ใ ห้ ผ้ ู ต อบที่ เ ป็ น
คนทํางานในองค์การนัน้ ๆเป็ นคนตอบ ซึ่งส่วนมากจะเป็ นการรับรู้ ของบุคคลนัน้ ว่ามีพฤติกรรม
การเมืองในองค์การของตนหรื อไม่ แบบสอบถามที่มีนกั วิจยั ใช้ และมีการตรวจสอบคุณภาพของ
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แบบสอบถามพอพส์ (POPS) ประกอบด้ วยข้ อคําถามที่สร้ างเริ่ มต้ นมี 40 ข้ อ และมีชดุ สัน้
ประกอบด้ วย 12 ข้ อคําถาม ตัวอย่างข้ อคําถามได้ แก่ (1) มีกลุม่ คนในแผนกของข้ าพเจ้ าที่มกั ได้ ใน
สิ่งที่เขาต้ องการโดยใช้ วิธีการของเขา เพราะว่าไม่มีใครกล้ าคัดค้ าน (2) คนที่ทํางานหนักใน
องค์การนี ้เท่านันที
้ ่จะได้ รางวัล (ข้ อนี ้เป็ นข้ อทางลบ) คําตอบมีให้ เลือกตังแต่
้ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
(ได้ 5 คะแนน) จนถึงไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (ได้ 1 คะแนน) ดังนันผู
้ ้ ตอบที่ได้ คะแนนมากกว่า
หมายถึงรับรู้ ว่ามีการเมืองในองค์การมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
แบบสันเท่
้ ากับ 0.90 (Kacmar & Ferris, 1991)
ต่อมาแคกมาร์ และคาลสัน (Kacmar & Carlson, 1997) ได้ มีการปรับปรุ งคุณภาพของ
เครื่ องมือวัดการรับรู้ การเมืองในองค์การ โดยการศึกษาองค์ประกอบหรื อมิติ (Dimensionality)
ของเครื่ อ งมื อ พอพส์ (POPS) โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองสมการโครงสร้ างเชิ ง เส้ น โดย
โปรแกรมลิ ส เรล (LISRELS) พบว่ า มี 3 องค์ ป ระกอบคื อ 1) พฤติ ก รรมการเมื อ งในองค์ ก าร
โดยทัว่ ไป เป็ นพฤติกรรมที่สนองผลประโยชน์ของตัวเองซึง่ พฤติกรรมเหล่านี ้มักเกิดขึ ้นเมื่อระเบียบ
กฎเกณฑ์ ของหน่วยงานไม่ชัดเจน และเมื่อมีทรัพยากรจํากัด 2) การคล้ อยตามโดยไม่ต้องการ
เผชิญกับความขัดแย้ ง แต่ก็เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ 3) ระบบการจ่ายค่าตอบแทน
และการเลื่อนตําแหน่งที่เอื ้อต่อการมีการเมืองในหน่วยงาน แคกมาร์ และคาลสัน ได้ ศึกษาความ
เที่ยงตรงเชิงจํ าแนก (Discriminant) โดยการหาความสัมพันธ์ กับคะแนนจากแบบวัดอื่น ๆ เช่น
แบบวัดความเชื่อถือในบุคคล (faith in person) ความแปลกแยก (alienation) ความไม่เชื่อถือใน
เพื่อนมนุษย์ (cynicism) ความไว้ วางใจ (trust) ความเอื ้ออาทร (altruism) เจตคติต่อเพื่อนมนุษย์
(social attitude) การปรัปอัตมโนทัศน์ (self-activity or self-concept adjustment) ซึง่ ผลการวิจยั
พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ มีพิสยั 0.24-0.59 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ แสดงถึงมีความเที่ยงตรงเชิง
จําแนก
แบบสอบถามดูป (DOOP Scale) ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 28 ข้ อ ตัวอย่างข้ อคําถาม
ได้ แก่ (1) ความพยายามหรื อความริ เริ่ มของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าถูกทําลายลงอย่าง
จงใจ และ (2) หลังจากที่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลทําผิดพลาด แล้ วมีความพยายามที่จะให้ อีกบุคคล
หรื ออีกกลุ่มหนึ่งรับผิดชอบต่อปั ญหานัน้ โดยให้ ผ้ ตู อบพิจารณาว่า ใน 1 ปี ที่ผ่านมา เหตุการณ์
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ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ปรับแบบสอบถามการเมืองในองค์ของพอพส์ของแคกมาร์ และเฟอรี ส
(Kacmar & Ferris, 1991) ขัอคําถามเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า ที่ให้ ผ้ ตู อบรายงานตามการ
รับรู้ของเขาว่า ในที่ทํางาน มีการเมืองในองค์การเกิดขึ ้นหรื อไม่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้การเมืองในองค์การกับตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง
กับการทํางานในองค์การหลายตัวแปร ดังเช่นงานวิจยั ของ วิทและคณะ (Witt, Patti, & Farmer,
2002) ที่ศกึ ษาว่าเอกลักษณ์ในงาน (Work identity) เป็ นตัวแปรแทรกกลาง (Moderator) ระหว่าง
การเมืองในองค์การกับความผูกพันต่อองค์การหรื อไม่ เอกลักษณ์ ในงานแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
เอกลักษณ์ในอาชีพ (Occupational identity) เป็ นการเทียบเคียงตนเองกับอาชีพ กับเอกลักษณ์ใน
องค์การ (Orgainzational identity) เป็ นการเทียบเคียงตนเองกับองค์การที่ตนทํางานอยู่ โดย
ศึกษากับผู้ทํางานในหน่วยงานเอกชนสองแห่งจํานวน 1443 คน ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้
การเมืองในองค์การมีความสัมพันธ์ ทางลบกับความผูกพันต่อองค์การ (r = -.49, p<.01) และตัว
แปรเอกลักษณ์ในงานเป็ นตัวแปรแทรกกลางระหว่างการรับรู้ การเมืองในองค์การกับความผูกพัน
ต่อองค์การ โดยที่การรับรู้ ว่ามีการเมืองในองค์การจะส่งผลเสียต่อความผูกพันต่อองค์การ น้ อย
กว่าสําหรับกลุม่ ผู้ทํางานที่เทียบเคียงตัวเองกับอาชีพ เมื่อเทียบเคียงกับกลุม่ ที่เทียบเคียงตนเองกับ
องค์การ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะคนที่เทียบเคียงตนเองกับอาชีพจะเลือกหน่วยงานที่ตนจะไปทํางาน
ด้ ว ยความระมัด ระวัง และเขาอาจทํ า งานอาชี พ ของเขาได้ ดี ใ นหน่ ว ยงานนัน้ ในขณะที่ ผ้ ูที่
เทียบเคียงตนเองกับองค์การจะรู้ สกึ ไวต่อบรรยากาศองค์การมากกว่า และอาจรู้ สกึ ว่าเสียหายมา
กว่าถ้ าการเมืองของหน่วยงานมีมาก ถึงแม้ ว่าความผูกพันต่อองค์การจะไม่ใช่ตวั แปรพฤติกรรม
การทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีจริ ยธรรมโดยตรง แต่ความหมายของความผูกพันต่อองค์การจะ
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สําหรับงานวิจยั ของแวล แมททิว และวิท (Valle, Matthew, & Witt, 2001) ศึกษาผลของ
การรับรู้ ความสําคัญของทีมงานในฐานะเป็ นตัวแปรแทรกกลางระหว่างการเมืองในองค์การกับ
ความพึงพอใจในงาน โดยศึกษากับผู้ทํางานในหน่วยงานเอกชนที่เป็ นการบริ การ จํานวน 355 คน
ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้วา่ มีการเมืองในองค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในงาน
(r = -.41, p<.001) และพบว่าการรับรู้การเมืองในองค์การมีความสัมพันธ์ ทางลบกับความพึง
พอใจในงานในระดับที่มากกว่าในกลุม่ ผู้ทํางานที่ให้ ความสําคัญต่อทีมงานน้ อยมาก เมื่อเทียบกับ
กลุ่มที่ให้ ความสําคัญกับทีมงานมาก ดังนันการพั
้
ฒนาทีมงาน เช่น การฝึ กอบรมทีมงานในการ
แก้ ไขความขัด แย้ ง สร้ างความเชื่ อ มั่น และความผูก พัน จะช่ ว ยให้ ผ้ ูทํ า งานเกิ ด ความเข้ า ใจ
หน่ ว ยงานและมี ค วามรู้ สึก ของความสามารถในการควบคุม ได้ ม ากขึ น้ จะทํ า ให้ การได้ รั บ
ผลกระทบจากการเมืองในองค์การลดลง งานวิจยั ที่กล่าวมา ทังสองเรื
้
่ องยืนยันว่า การเมืองใน
องค์การส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการทํางาน และว่าความสัมพันธ์ ทางลบจะมาก
หรื อน้ อยขึ ้นกับตัวแปรตัวที่สามด้ วย
วิโกดา (Vigoda, 2000) ได้ ศกึ ษาการรับรู้ การเมืองในองค์การของคนทํางานภาครัฐใน
ประเทศอิสราเอล จํานวน 303 คน โดยมีเป้าหมายของการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความสอดคล้ องกันในงาน (Job congruence) การรับรู้การเมืองในองค์การ และพฤติกรรมการ
ทํางานสองเรื่ อง คือ ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาท (In-role performance) กับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ(Organizational citizenship behavior) ซึง่ ตัวแปรพฤติกรรมการทํางาน
ประเมินโดยผู้บงั คับบัญชา ความสอดคล้ องกันในงานหมายถึง ความสอดคล้ องระหว่างลักษณะ
ของผู้ทํางาน (ทักษะ ความต้ องการ ค่านิยม บุคลิกภาพ) ที่ไปกันได้ กบั ข้ อกําหนดของงาน กับ
ความสามารถของผู้ทํางานที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพการทํางานของตน ผลการวิจยั พบว่า การ
รับรู้ การเมืองในองค์การมีความสัมพันธ์ ทางลบกับผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาท (r = -.16,
p <.05) และกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การด้ านความเอื ้ออาทร (Altruism) (r =
-.24, p <.05) และด้ านการคล้ อยตาม (Compliance) (r = -.23, p<.05) และพบว่าการเมืองใน
องค์การเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างความสอดคล้ องในงาน กับ พฤติกรรมการทํางาน นั่นคือ
ความสอดคล้ องในงานส่งผลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการทํางาน โดยส่งผลผ่านการเมืองในองค์การ
ซึ่งแสดงว่าการเมืองในองค์การส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการทํางานในปริ มาณที่สงู กว่าความ
สอดคล้ องในงาน
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แอนเดอร์ สนั (Anderson, 1994) ได้ หาคุณภาพเครื่ องมือวัดการรับรู้ การเมืองในองค์การ
(DOOP Scale) โดยการนําไปหาความสัมพันธ์ กับคะแนนจากแบบสอบถามอื่น ๆ หลาย
แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงแล้ ว โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้จัดการ ผู้ช่วย
ผู้จดั การจากหน่วยงานเอกชนที่ขายสินค้ าและบริ การ จํานวนระหว่าง 261-267 คน (ขึ ้นกับจํานวน
ผู้ตอบในแต่ละแบบสอบถาม) ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ การเมืองในองค์การ (ฉบับสัน)
้ มี
ความสัมพันธ์ กับ ตัวแปรอื่น ๆ ดังนี ้ สัมพันธ์ ทางลบกับผลิตผลขององค์การ (organizational
productivity) (r = -.32, p <.0001) กับความพึงพอใจในงานโดยรวม (r = -.42, p <.0001)
ความคิดสร้ างสรรค์ในงาน (Creativity at work) (r = -.38, p < .0001) และความมีอิสระในงาน
(job autonomy) (r = -.46, p <.0001) แต่สมั พันธ์ทางบวกกับการเปลี่ยนงาน (r = .26, p
<.0001) กับความเครี ยดในงาน (r = .27, p <.0001) กับความครุ มเครื อในบทบาท (Role
ambiguity) (r = .44, p <.0001) แม้ ว่าการหาความสัมพันธ์ นี ้เพื่อการอธิบายคุณภาพของ
เครื่ องมือวัดการรับรู้ การเมืองในองค์การที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมา แต่ก็แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ใน
เชิงลบต่อพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ที่เกี่ยวข้ องกับการทํางาน เช่นความคิดสร้ างสรรค์ในงาน ผลิตผล
ขององค์การ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นการยํ ้าถึงการที่การเมืองในองค์การอาจส่งผลเสียต่อการทํางานที่มี
ประสิทธิผลในองค์การได้
นอกจากนี ก้ ็ มี นัก วิ จัย ตัง้ สมมติ ฐ านว่ า การเมื อ งในหน่ ว ยงานจะส่ ง ผลระยะยาวต่ อ
ความเครี ยดในงาน และพฤติกรรมก้ าวร้ าว เช่น วิโกดา (Vigoda, 2002) ได้ ศกึ ษาผู้ทํางานใน
องค์การสามแห่งในประเทศอิสราเอล จํานวน 155 184 และ 201 คน จากองค์การภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์การประเภทอื่น ผลการวิจยั พบว่า ความเครี ยดในงานเป็ นปฏิกิริยาในทันที
ต่อ การเมื อ งในองค์ ก าร ในทัง้ สามหน่ ว ยงาน และความเครี ย ดในงานเป็ นตัว แปรคั่น กลาง
(Mediator) ระหว่างการเมืองในองค์การกับพฤติกรรมก้ าวร้ าว นัน่ คือการเมืองในองค์การอาจทํา
ให้ เกิดความเครี ยดในการทํางาน และความเครี ยดนี ้ก่อให้ เกิดพฤติกรรมก้ าวร้ าวขึ ้นได้
จากผลการวิจัยอาจสรุ ปได้ ว่า การรับรู้ การเมืองในองค์การ มีความสัมพันธ์ ทางลบกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในองค์การ และทางด้ านความรู้ สึกที่เกี่ยวกับงาน จึงเป็ นแนวทางในการ
ตังสมมติ
้
ฐานการวิจยั ว่า การเมืองในองค์การจะมีความเกี่ยวข้ องทางลบกับพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ในการทํางานราชการด้ วย

งานตรงกับอุปนิสัยกับพฤติกรรมการทํางานอย่ างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม
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นักจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ ให้ ความสนใจศึกษาว่า การที่บคุ คลรับรู้วา่ งานอาชีพที่กําลัง
ทําอยูน่ นตรงกั
ั้
บอุปนิสยั ของตน จะมีผลดีตอ่ พฤติกรรมการทํางานของบุคคลนันเพี
้ ยงใด มีงานวิจยั
ในประเทศไทยจํานวนหนึ่งศึกษาในเรื่ องนี ้ ตัวอย่างเช่น ในการวิจยั แบบสํารวจเพื่อศึกษาลักษณะ
จิตใจของข้ าราชการบรรจุใหม่และข้ าราชการระดับกลาง เพื่อนําผลวิจยั ไปใช้ ในการสร้ างหลักสูตร
ฝึ กอบรม(จินตนา บิลมาศและคณะ, 2529) ลักษณะจิตใจที่ศกึ ษา คือ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ความ
เชื่ออํานาจในตน เจตคติต่อการทํางานราชการ ลักษณะมุ่งอนาคตและสุขภาพจิตของข้ าราชการ
ซึง่ เป็ นลักษณะทางจิตใจ 5 ประการ จาก 8 ประการ ที่เป็ นสาเหตุสําคัญของการมีพฤติกรรมคนดี
และคนเก่งในคนไทยตามทฤษฎีต้นไม้ จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543) วัตถุประสงค์หนึ่ง
จากห้ าประการในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ต้ องการค้ นหาตัวทํานายสําคัญที่เป็ นลักษณะทางชีวสังคม
และภูมิหลังของข้ าราชการ (ลักษณะภูมิหลัง 9 ด้ าน สถานภาพการรับราชการ 9 ด้ าน การได้ รับ
การพัฒนาและรางวัลในการทํางานราชการ 21 ด้ าน) รวม 39 ด้ านที่สามารถอธิบายลักษณะจิตใจ
แต่ละด้ านจาก 5 ด้ านดังกล่าวข้ างต้ น ลักษณะงานตรงกับอุปนิสยั เป็ นลักษณะภูมิหลังลักษณะ
หนึ่ง วัดด้ วยข้ อคําถามเพียงข้ อเดียวว่า “งานที่ท่านทําในปั จจุบนั ตรงกับอุปนิสยั ของท่านเพียงใด”
ข้ อคําถามนี ้มีมาตรวัด 5 หน่วยประกอบ จาก “มากที่สดุ ” ถึง “น้ อยที่สดุ ” กลุ่มตัวอย่างเป็ น
ข้ าราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน
1,253 คน พบผลการวิจยั ว่า ลักษณะงานตรงกับอุปนิสยั เป็ นลักษณะภูมิหลังของข้ าราชการที่
สําคัญที่สดุ ต่อลักษณะทางจิตใจ 5 ประการ กล่าวคือ พบผลสอดคล้ องกันว่าลักษณะงานที่ทําอยู่
ในปั จจุบนั ตรงกับอุปนิสยั มากกว่าเป็ นผู้ที่มีจิตลักษณะ 5 ประการสูงกว่าข้ าราชการที่รายงานว่า
ทํางานตรงอุปนิสยั น้ อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตลักษณะด้ านเจตคติต่อการทํางานราชการนัน้
พบผลดังกล่าวในข้ าราชการทุกประเภท ยิ่งกว่านัน้ ยังพบว่าลักษณะงานตรงกับอุปนิสยั เป็ นตัว
ทํานายที่มีความสําคัญมากที่สดุ โดยเฉพาะในการทํานายจิตลักษณะด้ านเจตคติต่อการทํางาน
ราชการ ลักษณะมุง่ อนาคตและควบคุมตนและความเชื่ออํานาจในตน
ในระยะต่อมา อ้ อมเดือน สดมณี (2536, หน้ า 95 - 96) ได้ ทําการวิจยั เชิงทดลองฝึ กอบรม
จิ ตลัก ษณะด้ า นความเชื่ ออํ า นาจในตนตามแนวพุท ธศาสนาและแนวพฤติกรรมศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นกลุ่มครู สังกัดสํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร จํานวน 75 คน ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาลักษณะงานตรงกับอุปนิสยั ของครู เป็ นตัวแปรอิสระด้ านภูมิหลังของ
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ติดตัวผู้ถูกศึกษามาแต่เ ดิมและอาจเป็ นสาเหตุร่วมกับตัว แปรอิสระ จัดกระทํ า
ก่อให้ เกิดผลต่อตัวแปรตามได้ พบผลว่า ครูที่ได้ รับผลดีจากการฝึ กความเชื่ออํานาจในตนตามแนว
พฤติกรรมศาสตร์ เป็ นครู ที่มีการนับถือพุทธศาสนาตํ่า (มีความเชื่อ การปฏิบตั ิและวิถีชีวิตแบบ
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ล่าสุด นีออน พิณประดิษฐ์ (2545) ทําการศึกษาตัวแปรลักษณะงานตรงกับอุปนิสยั ของ
ตํารวจ เป็ นตัวแปรอิสระในกลุม่ สภาพแวดล้ อมในการทํางานที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน
ได้ ซึ่งพบว่า ตํารวจทังชั
้ นสั
้ ญญาบัตรและชันประทวน
้
ที่รายงานว่างานที่ปฏิบตั ิในขณะปั จจุบนั
ตรงกับอุปนิสยั มาก เป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการทํ างานทั่วไปสูงกว่าตํารวจที่รายงานว่างานตรงกับ
อุปนิสยั น้ อย และยังทราบผลอีกว่า ในหมู่ตํารวจที่ทํางานตรงกับอุปนิสยั สูง ถ้ าเห็นประโยชน์ของ
การฝึ กอบรมมากด้ วย มีพฤติกรรมการทํางานในสายงานปราบปรามมากกว่าผู้ที่เห็นประโยชน์ของ
การฝึ กอบรมน้ อย
จากการประมวลผลงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรลักษณะงานที่ตรงกับอุปนิสยั ของผู้ทํางาน
อาจสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรดังกล่าวนี ้ มีความเกี่ยวข้ องอย่างสําคัญกับลักษณะทางจิตใจที่เอื ้อต่อการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิผลและมีจริ ยธรรม ตลอดจนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับพฤติกรรมการทํางานที่มี
ประสิทธิผลด้ วย

บทที่ 3
วิ ธี ดํา เ นิ น ก า ร วิ จั ย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ ข้ าราชการระดับ 3 – 10 ใน 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตัวอย่ าง คณะผู้วิจยั กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างไว้ ที่ 3,000 คน เป็ นข้ าราชการระดับ
3 – 10 จาก 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย โดยที่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,500 คน เป็ นข้ าราชการที่เคยได้ รับการ
คัดเลือกและ/หรื อได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นข้ าราชการดีเด่น ย้ อนหลังไป 5 ปี (พ.ศ.2541 - พ.ศ.
2545) และอีกจํานวน 1,500 คน เป็ นข้ าราชการทัว่ ไปใน 4 กระทรวงเดียวกัน
วิธีการได้ มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั ศึกษาข้ าราชการดีเด่นและข้ าราชการที่เคยได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นข้ าราชการดีเด่นย้ อนหลัง 5 ปี ของทัง้ 4 กระทรวง ซึง่ มีจํานวนทังหมด
้
771 คน ส่วน
ข้ าราชการทัว่ ไปผู้วิจยั สุม่ ข้ าราชการที่อยูใ่ นกองเดียวกันและอยูใ่ นระดับ (ซี) กลุม่ เดียวกัน (คือกลุม่
3 – 5 , 6-7 และ 8-10) มาจํานวน 2,229 คน ผู้วิจยั ศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามไป 3,800 คน
แต่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้เป็ นข้ าราชการที่ส่งแบบสอบถามกลับคืนและมี
ข้ อ มูล ที่ ส มบูร ณ์ เ ป็ นส่ ว นมากเป็ นจํ า นวนทัง้ สิ น้ 2,027 คน (คิ ด เป็ นจํ า นวนข้ า ราชการที่ ต อบ
แบบสอบถามกลับคืน 53%) เป็ นข้ าราชการดีเด่นจํานวน 900 คน ข้ าราชการทัว่ ไปจํานวน 1,127
คน รายละเอียดของกลุม่ ตัวอย่างดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนของข้ าราชการดีเด่นและข้ าราชการทัว่ ไป จําแนกตามกระทรวงและระดับ
ระดับ
3–5
6–7
8 – 10
ไม่ตอบ
รวม

เกษตรและสหกรณ์

สาธารณสุข

ศึกษาธิการ

มหาดไทย

รวม

ดีเด่ น

ทั่วไป

ดีเด่ น

ทั่วไป

ดีเด่ น

ทั่วไป

ดีเด่ น

ทั่วไป

ดีเด่ น

ทั่วไป

39
59
29
3
130

256
270
51
7
584

14
25
12
51

65
50
37
3
155

32
215
231
12
490

101
110
55
2
268

50
107
65
7
229

41
52
26
1
120

135
406
337
22
900

463
482
169
13
1,127
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การวิจัยระยะที่ 1: การพัฒนาเครื่ องชีว้ ัดของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
และการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ในการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการพัฒนาเครื่ องชี ้วัดของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
สําหรับการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ในการพัฒนา
เครื่ องชีว้ ดั คณะผู้วิจัยสร้ างแบบวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ฉบับ และตรวจสอบ
เครื่ องชีว้ ดั ว่าสามารถจําแนกระหว่างข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีและมีจริ ยธรรม ออกจาก
ข้ าราชการทัว่ ไปได้ หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์จําแนกซึ่งมีกลุ่มข้ าราชการดีเด่นกับข้ าราชการทัว่ ไป
เป็ นตัวแปรเกณฑ์และพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 พฤติกรรมเป็ นตัวแปรอิสระ
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า มีตวั แปรเชิงสาเหตุที่น่าจะส่งผลหรื อมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ใน 15 ตัวแปร ได้ แก่
1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2) ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
3) เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
4) เหตุผลเชิงจริยธรรม
5) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
6) อิทธิบาท 4
7) หิริ – โอตตัปปะ
8) วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
9) ความเครี ยดในการทํางาน
10) ปรี ชาเชิงอารมณ์
11) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
12) การรับรู้การเมืองในองค์การ
13) การมีแบบอย่างในการทํางาน
14) การสนับสนุนทางสังคม
15) งานตรงกับอุปนิสยั
โดยเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และตัวแปรเชิงสาเหตุ มีรายละเอียด
ของเครื่ องมือดังนี ้
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เครื่ องมือและคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและวิธีการสร้ างเครื่ องมือ
เครื่ องมือวัดในการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้ วยเครื่ องมือวัดจํานวน 21 ฉบับ ได้ แก่
พฤติกรรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ จํ า นวน 5
ฉบับ พฤติกรรมตามค่า นิยมสร้ างสรรค์ ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา (คือ แบบสอบถามที่ผ้ บู งั คับบัญชาประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา) 1 ฉบับ และเครื่ องมือวัดตัวแปรเชิงสาเหตุ จํานวน 15 ฉบับ
โดยเครื่ องมือวัดที่สร้ างขึ ้นใหม่ คณะผู้วิจยั ได้ ทําการทบทวนเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ องกับตัวแปรนัน้ และได้ กําหนดความหมายและองค์ประกอบของแต่ละตัวแปร จากนันจึ
้ ง
สร้ างข้ อคําถามให้ ครอบคลุมทุกองค์ประกอบโดยให้ มีทงข้
ั ้ อทางบวกและข้ อทางลบ จากนันจึ
้ งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แก่
ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต
ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคณ
ุ
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ สุภาผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เลี ้ยววาริน
ดร.ชุตมิ า หาญเผชิญ
โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ ทุก ท่ า นจะตรวจแบบสอบถามพฤติก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ทัง้
5 ฉบับ และตรวจแบบสอบถามฉบับอื่ นบางฉบับ ทัง้ นี เ้ พื่อไม่ให้ เป็ นภาระที่ หนักจนเกิ นไป
นอกจากนี ้ นายสีม า สีมานัน ท์ ซึ่งเป็ นรองเลขาธิ การ ก.พ.
ในขณะนัน้ ได้ กรุ ณาตรวจแก้
แบบสอบถาม พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการด้ วย จากนันคณะผู
้
้ วิจยั ได้ ประชุม
ตรวจแก้ ไขข้ อคําถามหลายครัง้ และได้ นําเครื่ องมือวัดไปทดลองใช้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
1) พฤติกรรมตามค่ านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่ง
ที่ถูกต้ องมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 35 ถึง 100 คะแนน
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ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
แม้ ผ้ รู ่วมงานทําผิดระเบียบและชักชวนให้ ข้าพเจ้ าทําตาม ข้ าพเจ้ าก็ยืนหยัดที่จะทําอย่าง
ถูกต้ อง
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

2) พฤติกรรมตามค่ านิยมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 11 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
11 ถึง 66 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 46 ถึง 100 คะแนน ค่าเฉลี่ย
78.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.69 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .15 ถึง .48 และ
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .64 (N=1,948 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
มีกฎระเบียบของทางราชการบางประการที่ข้าพเจ้ าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

3) พฤติกรรมตามค่ านิยมโปร่ งในตรวจสอบได้
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่าที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 46 ถึง 100 คะแนน ค่าเฉลี่ย
76.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.30 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .13 ถึง .36 และ
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .58 (N=1,941 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้
ข้ าพเจ้ าเก็บหลักฐานทุกอย่างในการทํางานไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ
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4) พฤติกรรมตามค่ านิยมไม่ เลือกปฏิบัติ
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 9 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
9 ถึ ง 54 คะแนน ผู้ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสูง กว่า แสดงว่า มี พ ฤติก รรมตามค่า นิ ย มไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 คะแนน ค่าเฉลี่ย
79.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.48 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .17 ถึง .47 และ
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .65 (N=1,967 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้ าพเจ้ าจะให้ บริ การแก่บคุ คลสําคัญเป็ นพิเศษก่อนผู้รับบริการรายอื่นๆ
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

5) พฤติกรรมตามค่ านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 43 ถึง 100 คะแนน ค่าเฉลี่ย
80.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.18 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .18 ถึง .52 และ
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .74 (N=1,960 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้ าพเจ้ ามีการตังเป
้ ้ าหมายใหญ่ และเป้าหมายย่อยในการปฏิบตั งิ าน
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

6) พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ ของผู้ใต้ บังคับบัญชา
วัดโดยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ซึ่งเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 45 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
45 ถึง 270 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่ามีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ของ
ผู้ใต้ บัง คับบัญชามากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า กว่า พบว่า ผู้ตอบได้ ค ะแนนอยู่ระหว่า ง 35 ถึง 62
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ตั ว อย่ า งแบบสอบถามของการพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ข อง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่านกล้ าสอบถามหรื อขอคําอธิบาย เมื่อเขาสงสัยในคําสัง่ ของท่าน
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่านเคยรายงานข้ อมูลที่เป็ นเท็จ
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านโปร่งใสตรวจสอบได้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่าน เก็บหลักฐานทุกอย่างในการทํางานไว้ เพื่อรับการตรวจสอบ
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่านให้ บริการแก่ผ้ ทู ี่มาขอรับบริการตามลําดับก่อนหลัง
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่าน เคยขอให้ มีการทบทวนขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน เพื่อให้ สามารถ
ทํางานได้ เร็ วขึ ้น
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

หมายเหตุ เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ปรับคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทุกตัวให้ เท่ากัน คือ
เต็ม 100 คะแนน ทังนี
้ ้ด้ วยเหตุผลอย่างน้ อย 3 ประการ คือ
(1) เพื่อสามารถนําคะแนนทุกค่านิยมมารวมกันเป็ นค่านิยมรวมได้ และให้ ทกุ ค่านิยมมี
ความสําคัญเท่ากัน
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(2) เพื่ อ การกํ า หนดคะแนนผู้มี พ ฤติก รรมตามค่า นิ ย มสูง และตํ่ า โดยใช้ ม าตรฐาน
เดียวกันเพราะเป็ นค่านิยมที่มีความสําคัญเสมอกัน จึงใช้ ฐานคะแนนเต็ม 100 คะแนน
(3) เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การทํ า ความเข้ าใจและคํ า นวณให้ เป็ นร้ อยละ สํ า หรั บ ผู้ ที่ จ ะนํ า
แบบสอบถามไปใช้ และต้ องการเทียบว่าคะแนนที่แปลงเป็ นร้ อยละแล้ วตกอยูใ่ นกลุม่ ที่มีคา่ นิยมสูง
หรื อตํ่า ตามเกณฑ์ของงานวิจยั นี ้
ดังนันพิ
้ สยั ของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ที่จะรายงานเป็ นพิสยั ของคะแนน
จากกลุม่ ตัวอย่างที่แปลงเป็ นคะแนนร้ อยละแล้ ว
7) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) มาใช้ วัดโดยแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินรวมค่า แบบวัดมีข้อคําถามทัง้ หมด 10 ข้ อ แต่ละข้ อมาตรประเมินค่า 6
หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 ผู้ที่ได้ คะแนนรวม
สูงกว่า แสดงว่า มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่
ระหว่ า ง 31 ถึ ง 60 คะแนน ค่ า เฉลี่ ย 48.61 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 5.31 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .30 ถึง .64 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .81
(N=1,983 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เมื่อข้ าพเจ้ าพบว่างานที่กําลังทําอยูน่ นยาก
ั้
ข้ าพเจ้ าจะเลิกทําโดยเร็ว
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

8) ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 27 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
27 ถึง 162 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีลกั ษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน มากกว่า
ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 93 ถึง 162 คะแนน ค่าเฉลี่ย 130.61 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.57 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .22 ถึง .59 และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .86 (N=1,969 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
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ข้ าพเจ้ ามักจัดเตรี ยมกระเป๋ าและสิง่ ของที่จะต้ องนําไปที่ทํางานไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนเย็น เพื่อว่าจะ
ไม่ลืมในวันรุ่งขึ ้น
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

9) เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 51 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
51 ถึ ง 306 คะแนน ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสูง กว่ า แสดงว่ า มี เ จตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย ม
สร้ างสรรค์มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 169 ถึง 306 คะแนน
ค่าเฉลี่ย 252.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 22.73 มีค่าสัมประสิทธิ์สมั พันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .13 ถึง
.55 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .91 (N=1,929 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
คนเราจําเป็ นต้ องทําตามพรรคพวก แม้ ในสิง่ ผิด เพราะไม่อาจจะอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวได้
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ในการทํางานราชการเป็ นสิง่ ที่ทําได้ ยากลําบาก
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านโปร่งใสตรวจสอบได้
ข้ าพเจ้ าเห็ น ว่ า การทํ า งานอย่ า งโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ความ
เจริญก้ าวหน้ าของหน่วยงาน
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าบุคคลที่ให้ บริ การโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั เป็ นผู้ที่ควรได้ รับการยกย่อง
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ
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ด้ านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้ที่ทํางานด้ วยความมุง่ มัน่ เป็ นผู้ที่น่านับถือ
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

10) เหตุผลเชิงจริยธรรม
คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดของ โกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) มาใช้
วัดโดยแบบวัดที่เป็ นสถานการณ์ 12 เรื่ อง แต่ละเรื่ องมีประโยคบอกเล่า 2 ประโยค โดยเป็ นการใช้
เหตุผลขัน้ ที่ 5 และ 6 ในการวัดแบมาตรประเมินค่า รวมคะแนนเต็มข้ อละ 11 คะแนน โดยให้
ผู้ตอบสมมติว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ดงั กล่าว และต้ องตัดสินใจกระทําหรื อไม่กระทําอย่างใด
อย่างหนึ่ง ในแต่ละการตัดสินใจ ให้ ผ้ ตู อบเลือกแสดงความเห็น 6 หน่วย จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง”
ถึง “ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 132 ถึง 792 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า
แสดงว่ามีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมในระดับที่สงู กว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่
ระหว่าง 441 ถึง 792 คะแนน ค่าเฉลี่ย 655.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 61.57 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .35 ถึง .50 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .64
(N=1,879 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของเหตุผลเชิงจริยธรรม
นายมิ่ง เป็ นราษฎรที่มีความขยันขันแข็ง เขาทํามาหากินด้ วยความซื่อสัตย์ เขาบริ จาคเงิน
กําไรส่วนหนึ่งให้ กบั การกุศล ช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้ เจริ ญขึ ้นอย่างมาก และยังได้ บริ จาคเงินก้ อน
ใหญ่ให้ กบั โรงเรี ยนในหมู่บ้านอีกด้ วย วันหนึ่งข้ าพเจ้ าได้ ทราบข่าวว่า นายมิ่งนันที
้ ่จริ งคือผู้ต้องหา
ซึ่งหลบหนีเจ้ าหน้ าที่ตํารวจมาเมื่อ 2-3 ปี ที่แล้ ว ซึ่งทางตํารวจออกหมายจับทัว่ ประเทศ โดยให้
รางวัลอย่างสูง แก่ผ้ บู อกเบาะแสแก่ตํารวจ คนในครอบครัวบอกให้ ข้าพเจ้ าไปแจ้ งความ ข้ าพเจ้ า
พิจารณาแล้ วตัดสินใจที่จะไปแจ้ งความ เพราะ
1) ข้ าพเจ้ าพิจารณาแล้ วตัดสินใจที่จะไปแจ้ งความ เพราะการแจ้ งความเป็ นการแสดงถึง
ความร่วมมือกันรักษาความศักดิส์ ทิ ธิ์ของกฎหมาย
....................

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

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

เห็นด้ วยที่สดุ

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

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

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

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

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

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยที่สดุ

2) ข้ าพเจ้ าพิจารณาแล้ วตัดสินใจที่จะไปแจ้ งความ เพราะคิดว่าเพื่อเป็ นการช่วยรักษา
ความยุตธิ รรมให้ กบั สังคม ข้ าพเจ้ าจะกระทําโดยไม่ลงั เล
....................

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

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

เห็นด้ วยที่สดุ

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

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

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

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

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

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยที่สดุ
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11) ปรีชาเชิงอารมณ์
คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดของ ชัท และคณะ (Schutte, et al., 1998) นํามาปรับ
ใช้ ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 32 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ ง
ที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 32 ถึง 192 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า
แสดงว่า มีปรี ชาอารมณ์ มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 46 ถึง
100 คะแนน ค่าเฉลี่ย 78.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.69 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่
ระหว่าง .22 ถึง .64 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .91 (N=1,930 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของปรี ชาเชิงอารมณ์
ฉันสามารถรู้อารมณ์ตนเองที่เกิดขึ ้นได้
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

12) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
วัดโดยแบบวัดที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้น เป็ นข้ อคําถาม 8 ข้ อ ที่ผ้ ูตอบต้ องคิดว่าจะ
ตัดสินใจทําอย่างไร ซึ่งสะท้ อนถึงวิธีการคิด ถ้ าคิดแบบโยนิโสมนสิการจะได้ 1 คะแนน ถ้ าไม่คิด
แบบโยนิโสมนสิการจะได้ 0 คะแนน พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8 ผู้ที่ได้ คะแนนมากกว่า
แสดงว่า เป็ นผู้ที่คิดแบบโยนิโสมนสิการมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 8 คะแนน ค่าเฉลี่ย 6.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
รายข้ ออยู่ระหว่าง .0 ถึง .27 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์ แอลฟาเท่ากับ .40 (N=2,027
คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ถ้ าผู้ร่วมงานมาทํางานสายบ่อย ๆ ทังที
้ ่มีระเบียบคาดโทษไว้ แล้ ว ท่านคิดว่าน่าจะมาจาก
สาเหตุอะไร
........ (2) นอนตื่นสาย
........ (3) ขี ้เกียจทํางาน
........ (1) บ้ านไกล
13) อิทธิบาท 4
คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดของ จารุพร แสงเป่ า และคณะ (2539) มาปรับใช้ แบบ
วัดมีข้อคําถามทังหมด
้
20 ข้ อ แต่ละข้ อมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ”
พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 120 ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
มากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 45 ถึง 120 คะแนน ค่าเฉลี่ย
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ตัวอย่างแบบสอบถามของอิทธิบาท 4
ด้ านฉันทะ
ฉันมีความสุขที่ได้ ทํางาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านวิริยะ
ฉันพยายามหาหนทางที่จะทํางานต่อให้ สาํ เร็จจนได้
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านจิตตะ
ขณะทํางานฉันตระหนักรู้ถงึ ความสําคัญของงานนัน้
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านวิมงั สา
ไม่เพียงแต่จะทํางานให้ สาํ เร็จเท่านัน้ ฉันจะคอยตรวจสอบข้ อบกพร่องในการทํางานด้ วย
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

14) หิริ – โอตตัปปะ
หิริ – โอตตัปปะ วัดโดยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า
จํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของ
คะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่ามีหิริ – โอตตัปปะมากกว่า
ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 62 คะแนน ค่าเฉลี่ย 49.11 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.65 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .26 ถึง .57 และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .77 (N=2,000 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของหิริ – โอตตัปปะ
ข้ าพเจ้ ามักจะหยิบสิง่ ของของเพื่อนไปใช้ ก่อนขออนุญาต เพราะคิดว่าถึงอย่างไรเพื่อนก็ให้ ยืม
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ
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15) วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดความเชื่อและการปฏิบตั ิทางพุทธศาสนาของดวงเดือน
พันธุมนาวิน และคณะ (2540) ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรา
ประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน
ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีวิถีชีวิตตามแนวศาสนามากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า
ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 19 ถึง 60 คะแนน ค่าเฉลี่ย 44.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.58 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .39 ถึง .65 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ .83 (N=1,937 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ข้ าพเจ้ าชอบที่จะไปเที่ยวตามศาสนสถานมากกว่าสถานที่อื่น ๆ
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

16) ความเครี ยดในการทํางาน
คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดของ บังอร โสฬส และอัจฉรา วงศ์วฒ
ั นามงคล (2539)
มาใช้ แบบวัดความเครี ยดในการทํางานที่เป็ นข้ อความให้ ผ้ ตู อบประเมินว่า ตนมีความรู้ สกึ หนักใจ
เพี ย งใดในเหตุก ารณ์ นัน้ ๆ คํ า ตอบประเมิ น ค่า 5 หน่ วย จํ านวน 25 ข้ อ จาก “ไม่ หนักใจ” ถึ ง
“หนักใจมาก” และให้ เลือกว่าเหตุการณ์ นัน้ ๆ เกิดขึน้ บ่อยเพียงใด คําตอบมาตรา 3 หน่วย คือ
“เกิดบ่อย บางครัง้ ไม่เลย” คะแนนของแต่ละข้ อคําถามเกิดจากผลคูณของคะแนนความรู้ สึกกับ
คะแนนความบ่อย พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 25 ถึง 375 คะแนน คนที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดง
ว่ามีความเครี ยดในการทํางานมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 29
ถึง 366 คะแนน ค่าเฉลี่ย 140.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 47.34 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ อ
อยูร่ ะหว่าง .07 ถึง .60 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .89 (N=1,784 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของความเครี ยดในการทํางาน
ไม่
หนักใจ

งานล้ นมือ

1

2

หนักใจ เกิด บางครัง้ ไม่เลย
มาก บ่อย
3

4

5

A

B

C

17) การสนับสนุนทางสังคม
คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547) มาใช้ ซึง่ เป็ นแบบ
มาตรประเมินรวมค่าจํานวน 18 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ ง
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ตัวอย่างแบบสอบถามของการสนับสนุนทางสังคม
เมื่อข้ าพเจ้ ามีปัญหาในการทํางาน หัวหน้ ามักจะบอกแนวทางการแก้ ไขปั ญหาให้ ข้าพเจ้ า
เสมอ
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

18) การมีแบบอย่ างในการทํางาน
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 15 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
15 ถึง 90 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีแบบอย่างที่ดีในการทํางานมากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 143 คะแนน ค่าเฉลี่ย 60.92 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 10.44 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .32 ถึง .75 และค่าความเชื่อมัน่
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .89 (N=1,955 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของการมีแบบอย่างในการทํางาน
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าเป็ นคนเคร่งครัดต่อกฎระเบียบราชการ
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

19) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ การ
คณะผู้วิจยั นําเครื่ องมือวัดในงานวิจยั ของ พอดซาคอฟ และคณะ (Podsakoff, et
al., 1997) นํามาปรับใช้ ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 20 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน
6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 120 คะแนน ผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
กว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 63 ถึง 120 คะแนน ค่าเฉลี่ย 97.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
9.57 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ร ายข้ อ อยู่ร ะหว่ า ง .29 ถึ ง .54 และค่ า ความเชื่ อ มั่น แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .87 (N=1,985 คน)
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ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้ านการช่วยเหลือ
ข้ าพเจ้ าปฏิบตั งิ านแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้ มาทํางาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านการคํานึงถึงผู้อื่น
ข้ าพเจ้ าพยายามสร้ างระบบการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหากับผู้อื่น
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านอดทนอดกลัน้
ข้ าพเจ้ าอดทนต่อข้ อจํากัด และความไม่สะดวกต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านการทําความดีให้ กบั สังคมในองค์การ
ข้ าพเจ้ าให้ ข้อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

20) การรั บรู้ การเมืองในองค์ การ
แบบวัดที่คณะผู้วิจัยปรับจากแบบวัดของแคกมาร์ และเฟอรี ส (Kacmar &
Ferris,1991) ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 14 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย
จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 14 ถึง 84 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวม
สูงกว่า แสดงว่า รับรู้ การเมืองในหน่วยงานมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนน
อยู่ระหว่าง 14 ถึ ง 83 คะแนน ค่าเฉลี่ย 45.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.54 มีค่าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .30 ถึง .65 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .89
(N=1,945 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของการรับรู้การเมืองในองค์การ
ด้ านพฤติกรรมการเมืองโดยทัว่ ไป
คนในหน่วยงานนี ้พยายามสร้ างความก้ าวหน้ าให้ แก่ตนเอง โดยการทําลายคนอื่น
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ
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ด้ านการคล้ อยตามเพื่อความก้ าวหน้ าของตนเอง
หน่วยงานสนับสนุนให้ คนทํางานแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา แม้ เมื่อ
พวกเขาจะวิจารณ์ความคิดเห็นของหน่วยงานที่ลงตัวแล้ ว
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านนโยบายเรื่ องการเลื่อนขันและเปลี
้
่ยนตําแหน่ง
การเลื่อนขันและการเปลี
้
่ยนตําแหน่งของข้ าพเจ้ าไม่เคยเป็ นไปตามนโยบายของหน่วยงาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

21) งานตรงกับอุปนิสัย
แบบวัดที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้น ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 3 ข้ อ แต่
ละข้ อมีมาตราประเมิน 3 หน่วย จาก “ตรง ใกล้ เคียง ไม่ตรง” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 3 ถึง 9
คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า ทํางานตรงอุปนิสยั มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า
ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 3 ถึง 9 คะแนน ค่าเฉลี่ย 7.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 (N=2,014
คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของงานตรงกับอุปนิสยั
ท่านได้ ทํางานตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยนมาหรื อไม่
 ตรง
 ใกล้ เคียง
 ไม่ตรง
การทดลองใช้ เครื่องมือวิจัย
คณะผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นใหม่ไปทดลองใช้ กบั ข้ าราชการระดับ 3 ถึง 10 ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ของ 2 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (1. สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ 2. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน 3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4. กรมการจัดหางาน
และ 5. สํานักงานประกันสังคม) และ กระทรวงคมนาคม (1. สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 2.
สํานักงานนโยบายและแผนการจราจร 3. กรมทางหลวง 4. กรมการขนส่งทางบก 5. กรมการขนส่ง
ทางนํ ้า 6. กรมการขนส่งทางอากาศ และ 7. กรมทางหลวงชนบท) ในระดับผู้บงั คับบัญชาได้
ทดลองใช้ เครื่ องมือวิจยั กับ อธิบดี รองอธิบดี ผู้อํานวยการกอง และผู้อํานวยการสํานัก
คณะผู้วิจัยได้ รับแบบสอบถามคืนจากทัง้ 2 หน่วยงาน คือ ข้ าราชการจากกระทรวง
คมนาคม จํานวน 70 ราย จําแนกเป็ นข้ าราชการระดับผู้บงั คับบัญชา จํานวน 23 ราย และเป็ น
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การหาคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
ในการวิจยั นี ้ กําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือวัด ดังนี ้
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination Index) ผู้วิจยั หาค่าอํานาจจําแนกโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlations) และคัดเลือกข้ อที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตงแต่
ั ้ .20 ขึ ้นไปและมีคา่ เป็ นบวก ในกรณีที่คา่ ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตํ่ากว่า
.20 เล็กน้ อยและเป็ นเนื ้อความที่จําเป็ นต้ องคงอยู่ในแบบสอบถาม ผู้วิจยั ปรับภาษาใหม่ก่อน
นําไปใช้ จริ ง
3. ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้วิจยั หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามแบบค่าความ
คงที่ ความสอดคล้ องภายใน (Internal consistency) โดยใช้ สูตรแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ในกรณีที่เป็ นคะแนนต่อเนื่อง และใช้ คเู ดอร์ – ริ ชาร์ ดสันสูตร 20
(Kuder – Uichardson, KR – 20) สําหรับคะแนน 0 - 1
สําหรับลักษณะของเครื่ องมือวัด จํานวนข้ อ ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของ
เครื่ องมือวัดแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จํานวนข้ อ พิสยั ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวัดที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปร

จํานวน
ข้ อ

ลักษณะ
คําตอบ

ค่ าอํานาจ
จําแนก

ค่ าความ
เชื่อมั่น

50
10
11
10
9
10

มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ

.13 ถึง .52
.35 ถึง .50
.15 ถึง .48
.13 ถึง .36
.17 ถึง .47
.18 ถึง .52

.89
.76
.64
.58
.65
.74

พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้
พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
พฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
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50

มาตรวัด 6 ระดับ .19 ถึง .71

.94

ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปร

จํานวน
ข้ อ

ลักษณะ
คําตอบ

ค่ าอํานาจ
จําแนก

ค่ าความ
เชื่อมั่น

10
27
51
12
8
20
10
10
25
32
20
14
14
15

มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
*
เลือกตอบ***
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
**
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ

.30 ถึง .64
.22 ถึง .59
.13 ถึง .55
.18 ถึง .47
.11 ถึง .27
.29 ถึง .71
.26 ถึง .57
.39 ถึง .65
.07 ถึง .60
.22 ถึง .64
.29 ถึง .54
.32 ถึง .75
.30 ถึง .65
.48 ถึง .82

.81
.86
.91
.69
.40
.92
.77
.83
.89
.91
.87
.87
.89
.94

ตัวแปรเชิงสาเหตุ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เหตุผลเชิงจริยธรรม
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
อิทธิบาท 4
หิริ-โอตตัปปะ
วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

หมายเหตุ
สําหรับลักษณะคําตอบของเครื่ องมือวัดที่เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ ตัวเลือกจะเป็ น
“จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ”
* เครื่ องมือวัดเหตุผลเชิงจริ ยธรรม เป็ นสถานการณ์ขดั แย้ งทางจริ ยธรรม จํานวน 12 เรื่ อง
แต่ละเรื่ องมีประโยคบอกเล่า 2 ประโยค ที่แสดงเหตุผลของผู้ตอบในการเลือกที่จะทําหรื อไม่ทํา แต่
ละประโยคมีมาตรวัด 6 ระดับ (เห็นด้ วยมากที่สดุ ถึง ไม่เห็นด้ วยมากที่สดุ )
** เครื่ องมือวัดความเครี ยดในการทํางาน เป็ นข้ อความโดยให้ ผ้ ตู อบประเมินว่ามีความ
รู้สกึ ในระดับใด คําตอบเป็ นมาตรวัด 5 ระดับ (หนักใจ ถึง ไม่หนักใจ) และให้ เลือกว่าเหตุการณ์นนั ้
เกิดขึ ้นมากน้ อยเพียงใด คําตอบเป็ นมาตรวัด 3 ระดับ (เกิดบ่อย ถึง ไม่เกิดเลย)
*** เครื่ องมือวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็ นข้ อความโดยให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียง 1
คําตอบ จาก 3 ตัวเลือก คําตอบที่ถกู ต้ องจะได้ 1 คะแนน
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(ติดต่อขอดูเครื่ องมือวิจยั ได้ ที่สํานักงาน ก.พ. หรื อ คณะผู้วิจยั )

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ แก่กลุ่มตัวอย่างทังหมดรวมทั
้
งผู
้ ้ บงั คับบัญชาของ
กลุ่ม ตัว อย่า ง เพื่ อ ประเมิน พฤติก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ข องผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาที่ เ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างด้ วย แต่เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนการประเมินตนเองของข้ าราชการและ
คะแนนการประเมินของผู้บงั คับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์ กนั (ดูคะแนนในภาคผนวก ก) ประกอบ
กับปั ญหาอื่น ๆ เช่น เรื่ องการปรับโครงสร้ างระบบราชการ มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ ายหน่วยงานทํา
ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชายัง ไม่ร้ ู จัก ผู้ใต้ บังคับบัญชาของตนดีพอ ทางคณะผู้วิ จัยจึ งไม่นํ าคะแนนของ
ผู้บงั คับบัญชามาวิเคราะห์ร่วมด้ วย

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อตรวจสอบว่า เครื่ องมือวัด
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 ฉบับ เป็ นเครื่ องชีว้ ดั ที่มีประสิทธิ ผล ที่สามารถจําแนกกลุ่ม
ข้ าราชการที่ มีผลปฏิบัติงานดีเลิศ ออกจากลุ่มข้ าราชการทั่วไปได้ หรื อไม่ ด้ วยการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนพหุ (Multivariate Analysis of Variance) และเพื่อตรวจสอบว่าการจําแนกข้ าราชการเป็ น
กลุ่มที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสูง ปานกลาง และตํ่า โดยใช้ เกณฑ์คะแนนที่กําหนด เกี่ยวข้ องกับ
การจําแนกข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ กับข้ าราชการทั่วไปหรื อไม่ โดยใช้ ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square test) ซึ่งการวิเคราะห์ทงั ้ หมดที่กล่าวมาข้ างต้ นเพื่อหาเครื่ องชี ้วัดของ
พฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ รวม และค่านิ ยมรายด้ า น 2) เพื่ อหาเครื่ องชี ว้ ัดที่ เ ป็ นปั จจัย
จําแนกของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ กล่าวคือ ศึกษาว่ามีปัจจัย (ตัวแปรอิสระ) ใดบ้ างที่
สามารถจํ าแนกข้ าราชการที่ มีพฤติกรรมตามค่านิยมสูงและตํ่าได้ และเพื่อหาสมการจํ าแนกที่
สามารถนําไปใช้ จําแนกข้ าราชการได้ ว่าน่าจะเป็ นบุคคลกลุ่มใด (ค่านิยมสูงหรื อตํ่า) เมื่อทราบ
คะแนนที่เป็ นปั จจัยจําแนกของข้ าราชการผู้นนั ้ โดยใช้ เครื่ องมือวัดในการวิจยั นี ้ การวิเคราะห์เพื่อ
วัตถุประสงค์ข้อนีใ้ ช้ การวิเคราะห์ จําแนก (Discriminant Analysis) วัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2
วิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรม SPSS for Windows และ 3) เพื่อการพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลของตัวแปร ซึง่ ในการพัฒนาแบบจําลอง อาศัยกรอบแนวคิดจากการวิจยั ที่กล่าวมา
เป็ นแบบจําลองตังต้
้ น ประกอบกับค่าสถิติพื ้นฐาน ซึ่งได้ แก่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัว
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การวิเคราะห์ สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
ในการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของตัวแปร ผู้วิจยั มีกระบวนการ
วิเคราะห์ตามแนวทางที่แอนเดอร์ สนั และเกอร์ บิง (Anderson & Gerbing, 1988) เสนอ ซึง่ มี
ขันตอนหลั
้
กดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การประเมินแบบจําลองการวัด (Assessing the measurement model) โดยใช้
การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ซึ่งวิธีการนี ้เป็ นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ของการวัดตัวแปร ถ้ าเส้ นทาง
(Path) ระหว่างตัวแปรแฝง (Latent variable) กับตัวชี ้วัด (Indicators) ของมัน มีขนาด
ความสัมพันธ์ ที่มากและมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าตัวชี ้วัด (ซึ่งในงานวิจยั นี ้เป็ นข้ อคําถามใน
แบบวัด) เป็ นตัวแทนที่ดีของตัวแปรแฝงนัน้ ๆ ซึง่ แสดงถึงการมีความเที่ยงตรง ส่วนตัวชี ้วัดที่ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติจะถูกตัดออก สําหรับค่าความเชื่อมัน่ ของตัวชี ้วัด พิจารณาจากสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู กําลังสอง (Squared multiple correlation, R2) ถ้ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคณ
ู ยกกําลังสองมีคา่ สูง แสดงถึงการมีความเชื่อมัน่ ของตัวชี ้วัดตัวแปรแฝงตัวนันสู
้ ง นอกจากนี ้
ผู้วิจัยจะหาความเชื่ อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct reliability)ที่ วัดด้ วยตัวชี ว้ ัดทุกตัวที่ มี
นัยสําคัญด้ วย
ขันตอนที
้
่ 2 เป็ นการประเมินโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของตัวแปร หรื อโครงสร้ างของ
แบบจําลอง (Assessing the structural model) โดยใช้ การประมาณค่าแบบไล้ ค์ลิฮดู สูงสุด
(Maximum-Likelihood) ซึง่ มีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่า 1) ข้ อมูลต้ องมีการแจกแจงแบบโค้ งปกติหลาย
ตัวแปร (Multivariate normality) ซึง่ เป็ นการยากที่จะเป็ นเช่นนี ้ จึงมีผ้ เู สนอให้ พิจารณาที่ความเบ้
(Skewness) ว่าไม่ควรเกิน 2 และความโด่ง (Kurtosis) ว่าไม่เกิน 7 และ 2) ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างต้ องใหญ่เพียงพอ คือประมาณ 5 เท่าของพารามิเตอร์ ซึ่งในงานวิจยั นี ้เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงเบื ้องต้ นดังกล่าว
ในการพิจารณาความสอดคล้ องของแบบจําลองกับข้ อมูล ผู้วิจยั พิจารณาจากดัชนีความ
กลมกลืน (Fit indices)หลายตัว ซึง่ รวม สถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistic) ซึง่ เป็ นการวัดแบบ
ดังเดิ
้ มเพื่อประเมินแบบจําลองในภาพรวมว่าแบบจําลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
หรื อไม่ แต่เนื่องจากสถิติไค-สแควร์ มีความไวต่อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แม้ พบว่ามีนยั สําคัญทาง
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ดัชนีอื่นที่งานวิจยั นี ้ใช้ พิจารณาความสอดคล้ องของแบบจําลองกับข้ อมูล ได้ แก่
1. อัตราส่วนไค-สแควร์ (Chi-square ratio) ซึง่ ได้ จากค่าไค-สแควร์ หารด้ วยค่าระดับชัน้
ความเป็ นอิสระ (Degrees of freedom) คาร์ ไมน์ และแมคเวอร์ (Bollen, 1989, p. 287 ; citing
Carmine & Mclver, 1981) เสนอว่าควรมีคา่ ตํ่ากว่า 2 – 5 ซึง่ ยังเป็ นข้ อกําหนดที่ยงั ไม่แน่นอน
ในงานวิจยั นี ้กําหนดให้ อตั ราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ กับองศาความเป็ นอิสระมีคา่ ตังแต่
้ 2 ลงมา
ถือว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2. ดัชนีตวั ต่อไปจะขึ ้นกับข้ อมูลจากเมทริ กซ์ของส่วนที่เหลือ หรื อความคลาดเคลื่อน
(Residual matrix) ซึง่ ก็คือ ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของ
กลุม่ ตัวอย่าง (Sample covariance matrix) กับเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่วมอ้ างจากแบบจําลอง
(Implied covariance matrix) ซึง่ เรี ยกว่า Root Mean Square residual (RMR) ซึง่ ควรมีค่า
ตํ่ากว่า 0.05 (Diamantopoulos & Siguaw, 2000)
3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) คํานวณจากความ
คลาดเคลื่อน แต่เป็ นการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของ
ประชากร กับ เมทริ ก ซ์ ค วามแปรปรวนร่ ว มของตัว แปรในโมเดล เมื่ อ เที ย บกับ ระดับ ชัน้ แห่ ง
ความเป็ นอิสระ ซึง่ ควรมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ถือว่ากลมกลืนดี ค่าที่อยูร่ ะหว่าง 0.08 – 0.10 ก็เป็ นค่า
ที่สมเหตุสมผล (Diamantopoulos & Siguaw, 2000)
4. Goodness of Fit Index (GFI) วัดว่าโมเดลจะสอดคล้ องได้ ดีกว่าหรื อไม่ เมื่อเทียบกับ
การที่ไม่มีโมเดล (Joreskog & Sorbom, 1993) ส่วน Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
คือการปรับ GFI ด้ วยระดับขันแห่
้ งความเป็ นอิสระ ค่า GFI และ AGFI ควรมีคา่ อยู่ระหว่าง 0 กับ 1
ค่าที่มากกว่า 0.90 ถือว่ามีความกลมกลืนดี
5. Comparative Fit Index (CFI) เป็ นดัชนีที่ประเมินว่าแบบจําลองมีความกลมกลืน
หรื อไม่เมื่อเทียบกับแบบจําลองเส้ นฐาน (Baseline model) หรื อแบบจําลองที่ตวั แปรทุกตัวใน
แบบจําลองไม่มีความสัมพันธ์ กนั (“null” or “independence” model) เบนเลอร์ (Kelloway,
1998 ; citing Bentler, 1990) เป็ นผู้เสนอดัชนี CFI ดัชนีนี ้มีคา่ อยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดยที่คา่ ที่เกิน
0.90 แสดงว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนดีกบั ข้ อมูล
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การวิจัยระยะที่ 2: การคัดเลือกและศึกษาบุคคลตัวอย่ าง
กระบวนการคัดเลือกบุคคลตัวอย่ าง
ในการคัดเลือกบุคคลตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นข้ าราชการที่ได้ รับการคัดเลือกจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็ นข้ าราชการดีเด่น หรื อเป็ นผู้ที่
เคยได้ รับเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา หรื อเป็ นอาสาสมัครดีเด่น
2. มีคะแนนค่านิยมรวมและค่านิยมรายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ านในระดับสูง (85 คะแนน ขึ ้นไป)
3. ผู้ประเมินซึ่งก็ คือผู้บังคับบัญชาระดับต้ น ประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมในข้ อ 2 ตัง้ แต่ 8
คะแนนขึ ้นไป (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) และ
4. ผู้ประเมินเซ็นชื่อรับรองผลการประเมินตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป
ทัง้ นี ค้ ณะผู้วิจัยได้ พิจารณาผู้ที่ส่งผลประเมินมาภายในเวลาตามสมควรด้ วย ผู้วิจัยได้
บุคคลดีเด่นตามเกณฑ์ข้างต้ นจํานวน 14 คน และมี 1 คน ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 - 3 แต่มี
ผู้บังคับบัญชาเซ็นชื่ อรั บรอง 1
คน ซึ่งคณะผู้วิ จัยอนุโลมให้ เป็ นบุคคลตัวอย่าง แต่ต่อมา
ผู้บงั คับบัญชาอีกท่านหนึ่งได้ รับรองด้ วยวาจาในการในการประชุมเพื่อเสนอผลการวิจยั เรื่ องนี ้ ใน
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ณ สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน จังหวัดนนทบุรี รวมบุคคล
ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 15 คน

บทที่ 3
วิ ธี ดํา เ นิ น ก า ร วิ จั ย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ ข้ าราชการระดับ 3 – 10 ใน 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตัวอย่ าง คณะผู้วิจยั กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างไว้ ที่ 3,000 คน เป็ นข้ าราชการระดับ
3 – 10 จาก 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงมหาดไทย โดยที่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,500 คน เป็ นข้ าราชการที่เคยได้ รับการ
คัดเลือกและ/หรื อได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นข้ าราชการดีเด่น ย้ อนหลังไป 5 ปี (พ.ศ.2541 - พ.ศ.
2545) และอีกจํานวน 1,500 คน เป็ นข้ าราชการทัว่ ไปใน 4 กระทรวงเดียวกัน
วิธีการได้ มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั ศึกษาข้ าราชการดีเด่นและข้ าราชการที่เคยได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นข้ าราชการดีเด่นย้ อนหลัง 5 ปี ของทัง้ 4 กระทรวง ซึง่ มีจํานวนทังหมด
้
771 คน ส่วน
ข้ าราชการทัว่ ไปผู้วิจยั สุม่ ข้ าราชการที่อยูใ่ นกองเดียวกันและอยูใ่ นระดับ (ซี) กลุม่ เดียวกัน (คือกลุม่
3 – 5 , 6-7 และ 8-10) มาจํานวน 2,229 คน ผู้วิจยั ศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามไป 3,800 คน
แต่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้เป็ นข้ าราชการที่ส่งแบบสอบถามกลับคืนและมี
ข้ อ มูล ที่ ส มบูร ณ์ เ ป็ นส่ ว นมากเป็ นจํ า นวนทัง้ สิ น้ 2,027 คน (คิ ด เป็ นจํ า นวนข้ า ราชการที่ ต อบ
แบบสอบถามกลับคืน 53%) เป็ นข้ าราชการดีเด่นจํานวน 900 คน ข้ าราชการทัว่ ไปจํานวน 1,127
คน รายละเอียดของกลุม่ ตัวอย่างดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนของข้ าราชการดีเด่นและข้ าราชการทัว่ ไป จําแนกตามกระทรวงและระดับ
ระดับ
3–5
6–7
8 – 10
ไม่ตอบ
รวม

เกษตรและสหกรณ์

สาธารณสุข

ศึกษาธิการ

มหาดไทย

รวม

ดีเด่ น

ทั่วไป

ดีเด่ น

ทั่วไป

ดีเด่ น

ทั่วไป

ดีเด่ น

ทั่วไป

ดีเด่ น

ทั่วไป

39
59
29
3
130

256
270
51
7
584

14
25
12
51

65
50
37
3
155

32
215
231
12
490

101
110
55
2
268

50
107
65
7
229

41
52
26
1
120

135
406
337
22
900

463
482
169
13
1,127
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การวิจัยระยะที่ 1: การพัฒนาเครื่ องชีว้ ัดของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
และการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ในการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการพัฒนาเครื่ องชี ้วัดของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
สําหรับการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ในการพัฒนา
เครื่ องชีว้ ดั คณะผู้วิจัยสร้ างแบบวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ฉบับ และตรวจสอบ
เครื่ องชีว้ ดั ว่าสามารถจําแนกระหว่างข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีและมีจริ ยธรรม ออกจาก
ข้ าราชการทัว่ ไปได้ หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์จําแนกซึ่งมีกลุ่มข้ าราชการดีเด่นกับข้ าราชการทัว่ ไป
เป็ นตัวแปรเกณฑ์และพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 พฤติกรรมเป็ นตัวแปรอิสระ
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า มีตวั แปรเชิงสาเหตุที่น่าจะส่งผลหรื อมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ใน 15 ตัวแปร ได้ แก่
1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2) ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
3) เจตคติตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์
4) เหตุผลเชิงจริยธรรม
5) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
6) อิทธิบาท 4
7) หิริ – โอตตัปปะ
8) วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
9) ความเครี ยดในการทํางาน
10) ปรี ชาเชิงอารมณ์
11) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
12) การรับรู้การเมืองในองค์การ
13) การมีแบบอย่างในการทํางาน
14) การสนับสนุนทางสังคม
15) งานตรงกับอุปนิสยั
โดยเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และตัวแปรเชิงสาเหตุ มีรายละเอียด
ของเครื่ องมือดังนี ้
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เครื่ องมือและคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยและวิธีการสร้ างเครื่ องมือ
เครื่ องมือวัดในการวิจยั ระยะที่ 1 ประกอบด้ วยเครื่ องมือวัดจํานวน 21 ฉบับ ได้ แก่
พฤติกรรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ จํ า นวน 5
ฉบับ พฤติกรรมตามค่า นิยมสร้ างสรรค์ ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา (คือ แบบสอบถามที่ผ้ บู งั คับบัญชาประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา) 1 ฉบับ และเครื่ องมือวัดตัวแปรเชิงสาเหตุ จํานวน 15 ฉบับ
โดยเครื่ องมือวัดที่สร้ างขึ ้นใหม่ คณะผู้วิจยั ได้ ทําการทบทวนเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ องกับตัวแปรนัน้ และได้ กําหนดความหมายและองค์ประกอบของแต่ละตัวแปร จากนันจึ
้ ง
สร้ างข้ อคําถามให้ ครอบคลุมทุกองค์ประกอบโดยให้ มีทงข้
ั ้ อทางบวกและข้ อทางลบ จากนันจึ
้ งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แก่
ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต
ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคณ
ุ
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ สุภาผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เลี ้ยววาริน
ดร.ชุตมิ า หาญเผชิญ
โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ ทุก ท่ า นจะตรวจแบบสอบถามพฤติก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ทัง้
5 ฉบับ และตรวจแบบสอบถามฉบับอื่ นบางฉบับ ทัง้ นี เ้ พื่อไม่ให้ เป็ นภาระที่ หนักจนเกิ นไป
นอกจากนี ้ นายสีม า สีมานัน ท์ ซึ่งเป็ นรองเลขาธิ การ ก.พ.
ในขณะนัน้ ได้ กรุ ณาตรวจแก้
แบบสอบถาม พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการด้ วย จากนันคณะผู
้
้ วิจยั ได้ ประชุม
ตรวจแก้ ไขข้ อคําถามหลายครัง้ และได้ นําเครื่ องมือวัดไปทดลองใช้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
1) พฤติกรรมตามค่ านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่ง
ที่ถูกต้ องมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 35 ถึง 100 คะแนน
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ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
แม้ ผ้ รู ่วมงานทําผิดระเบียบและชักชวนให้ ข้าพเจ้ าทําตาม ข้ าพเจ้ าก็ยืนหยัดที่จะทําอย่าง
ถูกต้ อง
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

2) พฤติกรรมตามค่ านิยมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 11 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
11 ถึง 66 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 46 ถึง 100 คะแนน ค่าเฉลี่ย
78.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.69 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .15 ถึง .48 และ
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .64 (N=1,948 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
มีกฎระเบียบของทางราชการบางประการที่ข้าพเจ้ าไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

3) พฤติกรรมตามค่ านิยมโปร่ งในตรวจสอบได้
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่าที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 46 ถึง 100 คะแนน ค่าเฉลี่ย
76.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.30 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .13 ถึง .36 และ
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .58 (N=1,941 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้
ข้ าพเจ้ าเก็บหลักฐานทุกอย่างในการทํางานไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ
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4) พฤติกรรมตามค่ านิยมไม่ เลือกปฏิบัติ
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 9 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
9 ถึ ง 54 คะแนน ผู้ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสูง กว่า แสดงว่า มี พ ฤติก รรมตามค่า นิ ย มไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 คะแนน ค่าเฉลี่ย
79.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.48 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .17 ถึง .47 และ
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .65 (N=1,967 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้ าพเจ้ าจะให้ บริ การแก่บคุ คลสําคัญเป็ นพิเศษก่อนผู้รับบริการรายอื่นๆ
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

5) พฤติกรรมตามค่ านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 10 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 43 ถึง 100 คะแนน ค่าเฉลี่ย
80.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.18 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .18 ถึง .52 และ
ค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .74 (N=1,960 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้ าพเจ้ ามีการตังเป
้ ้ าหมายใหญ่ และเป้าหมายย่อยในการปฏิบตั งิ าน
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

6) พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ ของผู้ใต้ บังคับบัญชา
วัดโดยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ซึ่งเป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 45 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
45 ถึง 270 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่ามีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ของ
ผู้ใต้ บัง คับบัญชามากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า กว่า พบว่า ผู้ตอบได้ ค ะแนนอยู่ระหว่า ง 35 ถึง 62
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ตั ว อย่ า งแบบสอบถามของการพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ข อง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่านกล้ าสอบถามหรื อขอคําอธิบาย เมื่อเขาสงสัยในคําสัง่ ของท่าน
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่านเคยรายงานข้ อมูลที่เป็ นเท็จ
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านโปร่งใสตรวจสอบได้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่าน เก็บหลักฐานทุกอย่างในการทํางานไว้ เพื่อรับการตรวจสอบ
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านไม่เลือกปฏิบตั ิ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่านให้ บริการแก่ผ้ ทู ี่มาขอรับบริการตามลําดับก่อนหลัง
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาของท่าน เคยขอให้ มีการทบทวนขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน เพื่อให้ สามารถ
ทํางานได้ เร็ วขึ ้น
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

หมายเหตุ เนื่องจากผู้วิจยั ได้ ปรับคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทุกตัวให้ เท่ากัน คือ
เต็ม 100 คะแนน ทังนี
้ ้ด้ วยเหตุผลอย่างน้ อย 3 ประการ คือ
(1) เพื่อสามารถนําคะแนนทุกค่านิยมมารวมกันเป็ นค่านิยมรวมได้ และให้ ทกุ ค่านิยมมี
ความสําคัญเท่ากัน
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(2) เพื่ อ การกํ า หนดคะแนนผู้มี พ ฤติก รรมตามค่า นิ ย มสูง และตํ่ า โดยใช้ ม าตรฐาน
เดียวกันเพราะเป็ นค่านิยมที่มีความสําคัญเสมอกัน จึงใช้ ฐานคะแนนเต็ม 100 คะแนน
(3) เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การทํ า ความเข้ าใจและคํ า นวณให้ เป็ นร้ อยละ สํ า หรั บ ผู้ ที่ จ ะนํ า
แบบสอบถามไปใช้ และต้ องการเทียบว่าคะแนนที่แปลงเป็ นร้ อยละแล้ วตกอยูใ่ นกลุม่ ที่มีคา่ นิยมสูง
หรื อตํ่า ตามเกณฑ์ของงานวิจยั นี ้
ดังนันพิ
้ สยั ของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ที่จะรายงานเป็ นพิสยั ของคะแนน
จากกลุม่ ตัวอย่างที่แปลงเป็ นคะแนนร้ อยละแล้ ว
7) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
นําเครื่ องมือวัดของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) มาใช้ วัดโดยแบบวัดประเภทมาตร
ประเมินรวมค่า แบบวัดมีข้อคําถามทังหมด
้
10 ข้ อ แต่ละข้ อมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ ง
ที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 10 ถึง 60 ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ มากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 31 ถึง 60
คะแนน ค่าเฉลี่ย 48.61 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.31 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง
.30 ถึง .64 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .81 (N=1,983 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เมื่อข้ าพเจ้ าพบว่างานที่กําลังทําอยูน่ นยาก
ั้
ข้ าพเจ้ าจะเลิกทําโดยเร็ว
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

8) ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 27 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
27 ถึง 162 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีลกั ษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน มากกว่า
ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 93 ถึง 162 คะแนน ค่าเฉลี่ย 130.61 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.57 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .22 ถึง .59 และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .86 (N=1,969 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
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ข้ าพเจ้ ามักจัดเตรี ยมกระเป๋ าและสิง่ ของที่จะต้ องนําไปที่ทํางานไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนเย็น เพื่อว่าจะ
ไม่ลืมในวันรุ่งขึ ้น
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

9) เจตคติต่อค่ านิยมสร้ างสรรค์
วัดโดยแบบวัดประเภทมาตราประเมินรวมค่า ที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นจํานวน 51 ข้ อ
แต่ละข้ อมีมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
51 ถึง 306 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีเจตคติตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์มากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่า กว่า พบว่ า ผู้ตอบได้ ค ะแนนอยู่ร ะหว่า ง 169 ถึง 306 คะแนน ค่า เฉลี่ย 252.55 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 22.73 มีค่าสัมประสิทธิ์ สมั พันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .13 ถึง .55 และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .91 (N=1,929 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของเจตคติตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์
ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
คนเราจําเป็ นต้ องทําตามพรรคพวก แม้ ในสิง่ ผิด เพราะไม่อาจจะอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวได้
..........................

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

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

ค่อนข้ างจริ ง

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

ค่อนข้ างไม่จริ ง

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

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ความซื่อสัตย์ในการทํางานราชการเป็ นสิง่ ที่ทําได้ ยากลําบาก
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านโปร่งใสตรวจสอบได้
ข้ าพเจ้ าเห็ น ว่ า การทํ า งานอย่ า งโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ความ
เจริญก้ าวหน้ าของหน่วยงาน
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าบุคคลที่ให้ บริ การโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั เป็ นผู้ที่ควรได้ รับการยกย่อง
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ
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ด้ านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้ที่ทํางานด้ วยความมุง่ มัน่ เป็ นผู้ที่น่านับถือ
..........................

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

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

ไม่จริ งที่สดุ

10) เหตุผลเชิงจริยธรรม
นําเครื่ องมือวัดของ โกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) มาใช้ วัดโดยแบบ
วัดที่เป็ นสถานการณ์ 12 เรื่ อง แต่ละเรื่ องมีประโยคบอกเล่า 2 ประโยค โดยเป็ นการใช้ เหตุผลขันที
้ ่
5 และ 6 ในการวัดแบมาตรประเมินค่า รวมคะแนนเต็มข้ อละ 11 คะแนน โดยให้ ผ้ ตู อบสมมติว่า
ตนเองอยู่ในสถานการณ์ดงั กล่าว และต้ องตัดสินใจกระทําหรื อไม่กระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่
ละการตัดสินใจ ให้ ผ้ ตู อบเลือกแสดงความเห็น 6 หน่วย จาก “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง” ถึง “ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 132 ถึง 792 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีเหตุผล
เชิงจริ ยธรรมในระดับที่สูงกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 441 ถึง
792 คะแนน ค่าเฉลี่ย 655.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 61.57 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่
ระหว่าง .35 ถึง .50 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .64 (N=1,879 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของเหตุผลเชิงจริยธรรม
นายมิ่ง เป็ นราษฎรที่มีความขยันขันแข็ง เขาทํามาหากินด้ วยความซื่อสัตย์ เขาบริ จาคเงิน
กําไรส่วนหนึ่งให้ กบั การกุศล ช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้ เจริ ญขึ ้นอย่างมาก และยังได้ บริ จาคเงินก้ อน
ใหญ่ให้ กบั โรงเรี ยนในหมู่บ้านอีกด้ วย วันหนึ่งข้ าพเจ้ าได้ ทราบข่าวว่า นายมิ่งนันที
้ ่จริ งคือผู้ต้องหา
ซึ่งหลบหนีเจ้ าหน้ าที่ตํารวจมาเมื่อ 2-3 ปี ที่แล้ ว ซึ่งทางตํารวจออกหมายจับทัว่ ประเทศ โดยให้
รางวัลอย่างสูง แก่ผ้ บู อกเบาะแสแก่ตํารวจ คนในครอบครัวบอกให้ ข้าพเจ้ าไปแจ้ งความ ข้ าพเจ้ า
พิจารณาแล้ วตัดสินใจที่จะไปแจ้ งความ เพราะ
1) ข้ าพเจ้ าพิจารณาแล้ วตัดสินใจที่จะไปแจ้ งความ เพราะการแจ้ งความเป็ นการแสดงถึง
ความร่วมมือกันรักษาความศักดิส์ ทิ ธิ์ของกฎหมาย
....................

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

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

เห็นด้ วยที่สดุ

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

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

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

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

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

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยที่สดุ

2) ข้ าพเจ้ าพิจารณาแล้ วตัดสินใจที่จะไปแจ้ งความ เพราะคิดว่าเพื่อเป็ นการช่วยรักษา
ความยุตธิ รรมให้ กบั สังคม ข้ าพเจ้ าจะกระทําโดยไม่ลงั เล
....................

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

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

เห็นด้ วยที่สดุ

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

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

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

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

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

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยที่สดุ
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11) ปรีชาเชิงอารมณ์
นําเครื่ องมือวัดของ ชัท และคณะ (Schutte, et al., 1998) นํามาแปล และปรับ
ใช้ ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 32 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ ง
ที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 32 ถึง 192 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า
แสดงว่า มีปรี ชาอารมณ์ มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 46 ถึง
100 คะแนน ค่าเฉลี่ย 78.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.69 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่
ระหว่าง .22 ถึง .64 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .91 (N=1,930 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของปรี ชาเชิงอารมณ์
ฉันสามารถรู้อารมณ์ตนเองที่เกิดขึ ้นได้
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

12) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
วัดโดยแบบวัดที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้น เป็ นข้ อคําถาม 8 ข้ อ ที่ผ้ ูตอบต้ องคิดว่าจะ
ตัดสินใจทําอย่างไร ซึ่งสะท้ อนถึงวิธีการคิด ถ้ าคิดแบบโยนิโสมนสิการจะได้ 1 คะแนน ถ้ าไม่คิด
แบบโยนิโสมนสิการจะได้ 0 คะแนน พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8 ผู้ที่ได้ คะแนนมากกว่า
แสดงว่า เป็ นผู้ที่คิดแบบโยนิโสมนสิการมากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 8 คะแนน ค่าเฉลี่ย 6.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
รายข้ ออยู่ระหว่าง .0 ถึง .27 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์ แอลฟาเท่ากับ .40 (N=2,027
คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ถ้ าผู้ร่วมงานมาทํางานสายบ่อย ๆ ทังที
้ ่มีระเบียบคาดโทษไว้ แล้ ว ท่านคิดว่าน่าจะมาจาก
สาเหตุอะไร
........ (2) นอนตื่นสาย
........ (3) ขี ้เกียจทํางาน
........ (1) บ้ านไกล
13) อิทธิบาท 4
นําเครื่ องมือวัดของ จารุ พร แสงเป่ า และคณะ (2539) มาปรับใช้ แบบวัดมีข้อ
คําถามทังหมด
้
20 ข้ อ แต่ละข้ อมาตรประเมินค่า 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั
ของคะแนนอยู่ร ะหว่า ง 20 ถึ ง 120 ผู้ที่ ไ ด้ ค ะแนนรวมสูง กว่า แสดงว่า มี แ รงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์
มากกว่า ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 45 ถึง 120 คะแนน ค่าเฉลี่ย
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ตัวอย่างแบบสอบถามของอิทธิบาท 4
ด้ านฉันทะ
ฉันมีความสุขที่ได้ ทํางาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านวิริยะ
ฉันพยายามหาหนทางที่จะทํางานต่อให้ สาํ เร็จจนได้
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านจิตตะ
ขณะทํางานฉันตระหนักรู้ถงึ ความสําคัญของงานนัน้
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านวิมงั สา
ไม่เพียงแต่จะทํางานให้ สาํ เร็จเท่านัน้ ฉันจะคอยตรวจสอบข้ อบกพร่องในการทํางานด้ วย
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

14) หิริ – โอตตัปปะ
หิริ – โอตตัปปะ วัดโดยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่า
จํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของ
คะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่ามีหิริ – โอตตัปปะมากกว่า
ผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 62 คะแนน ค่าเฉลี่ย 49.11 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.65 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .26 ถึง .57 และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .77 (N=2,000 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของหิริ – โอตตัปปะ
ข้ าพเจ้ ามักจะหยิบสิง่ ของของเพื่อนไปใช้ ก่อนขออนุญาต เพราะคิดว่าถึงอย่างไรเพื่อนก็ให้ ยืม
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ
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15) วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
นํ า เครื่ อ งมื อ วั ด ความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ ท างพุ ท ธศาสนาของดวงเดื อ น
พันธุมนาวิน และคณะ (2540) ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 10 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตรา
ประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 คะแนน
ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีวิถีชีวิตตามแนวศาสนามากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า
ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 19 ถึง 60 คะแนน ค่าเฉลี่ย 44.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.58 มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ ออยู่ระหว่าง .39 ถึง .65 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ .83 (N=1,937 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ข้ าพเจ้ าชอบที่จะไปเที่ยวตามศาสนสถานมากกว่าสถานที่อื่น ๆ
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

16) ความเครี ยดในการทํางาน
นําเครื่ องมือวัดของ บังอร โสฬส และอัจฉรา วงศ์วฒ
ั นามงคล (2539) มาใช้
แบบวัดความเครี ย ดในการทํ า งานที่ เ ป็ นข้ อความให้ ผ้ ูตอบประเมิน ว่า ตนมี ค วามรู้ สึก หนักใจ
เพี ย งใดในเหตุก ารณ์ นัน้ ๆ คํ า ตอบประเมิ น ค่า 5 หน่ วย จํ านวน 25 ข้ อ จาก “ไม่ หนักใจ” ถึ ง
“หนักใจมาก” และให้ เลือกว่าเหตุการณ์ นัน้ ๆ เกิดขึน้ บ่อยเพียงใด คําตอบมาตรา 3 หน่วย คือ
“เกิดบ่อย บางครัง้ ไม่เลย” คะแนนของแต่ละข้ อคําถามเกิดจากผลคูณของคะแนนความรู้ สึกกับ
คะแนนความบ่อย พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 25 ถึง 375 คะแนน คนที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดง
ว่ามีความเครี ยดในการทํางานมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 29
ถึง 366 คะแนน ค่าเฉลี่ย 140.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 47.34 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้ อ
อยูร่ ะหว่าง .07 ถึง .60 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .89 (N=1,784 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของความเครี ยดในการทํางาน
ไม่
หนักใจ

งานล้ นมือ

1

2

หนักใจ เกิด บางครัง้ ไม่เลย
มาก บ่อย
3

4

5

A

B

C

17) การสนับสนุนทางสังคม
นําเครื่ องมือวัดของ ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2547) มาใช้ ซึ่งเป็ นแบบมาตร
ประเมินรวมค่าจํานวน 18 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงที่สดุ ”
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ตัวอย่างแบบสอบถามของการสนับสนุนทางสังคม
เมื่อข้ าพเจ้ ามีปัญหาในการทํางาน หัวหน้ ามักจะบอกแนวทางการแก้ ไขปั ญหาให้ ข้าพเจ้ า
เสมอ
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

18) การมีแบบอย่ างในการทํางาน
แบบวัดที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้น ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 15 ข้ อ แต่
ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 15
ถึง 90 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีแบบอย่างที่ดีในการทํ างานมากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 143 คะแนน ค่าเฉลี่ย 60.92 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 10.44 มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .32 ถึง .75 และค่าความเชื่อมัน่
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .89 (N=1,955 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของการมีแบบอย่างในการทํางาน
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าเป็ นคนเคร่งครัดต่อกฎระเบียบราชการ
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

19) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ การ
นําเครื่ องมือวัดในงานวิจยั ของ พอดซาคอฟ และคณะ (Podsakoff, et al., 1997)
นํามาแปล และปรับใช้ ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 20 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน
6 หน่วย จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 20 ถึง 120 คะแนน ผู้ที่ได้
คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
กว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 63 ถึง 120 คะแนน ค่าเฉลี่ย 97.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
9.57 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ร ายข้ อ อยู่ร ะหว่ า ง .29 ถึ ง .54 และค่ า ความเชื่ อ มั่น แบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .87 (N=1,985 คน)
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ตัวอย่างแบบสอบถามของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ด้ านการช่วยเหลือ
ข้ าพเจ้ าปฏิบตั งิ านแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้ มาทํางาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านการคํานึงถึงผู้อื่น
ข้ าพเจ้ าพยายามสร้ างระบบการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหากับผู้อื่น
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านอดทนอดกลัน้
ข้ าพเจ้ าอดทนต่อข้ อจํากัด และความไม่สะดวกต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านการทําความดีให้ กบั สังคมในองค์การ
ข้ าพเจ้ าให้ ข้อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

20) การรั บรู้ การเมืองในองค์ การ
แบบวัดที่คณะผู้วิจัยปรับจากแบบวัดของแคกมาร์ และเฟอรี ส (Kacmar &
Ferris,1991) ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 14 ข้ อ แต่ละข้ อมีมาตราประเมิน 6 หน่วย
จาก “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 14 ถึง 84 คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวม
สูงกว่า แสดงว่า รับรู้ การเมืองในหน่วยงานมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า ผู้ตอบได้ คะแนน
อยู่ระหว่าง 14 ถึ ง 83 คะแนน ค่าเฉลี่ย 45.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.54 มีค่าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ รายข้ ออยู่ระหว่าง .30 ถึง .65 และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .89
(N=1,945 คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของการรับรู้การเมืองในองค์การ
ด้ านพฤติกรรมการเมืองโดยทัว่ ไป
คนในหน่วยงานนี ้พยายามสร้ างความก้ าวหน้ าให้ แก่ตนเอง โดยการทําลายคนอื่น
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ
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ด้ านการคล้ อยตามเพื่อความก้ าวหน้ าของตนเอง
หน่วยงานสนับสนุนให้ คนทํางานแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา แม้ เมื่อ
พวกเขาจะวิจารณ์ความคิดเห็นของหน่วยงานที่ลงตัวแล้ ว
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

ด้ านนโยบายเรื่ องการเลื่อนขันและเปลี
้
่ยนตําแหน่ง
การเลื่อนขันและการเปลี
้
่ยนตําแหน่งของข้ าพเจ้ าไม่เคยเป็ นไปตามนโยบายของหน่วยงาน
..........................

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

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

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

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

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

จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

21) งานตรงกับอุปนิสัย
แบบวัดที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้น ซึง่ เป็ นแบบมาตรประเมินรวมค่าจํานวน 3 ข้ อ แต่
ละข้ อมีมาตราประเมิน 3 หน่วย จาก “ตรง ใกล้ เคียง ไม่ตรง” พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง 3 ถึง 9
คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่า ทํางานตรงอุปนิสยั มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า พบว่า
ผู้ตอบได้ คะแนนอยู่ระหว่าง 3 ถึง 9 คะแนน ค่าเฉลี่ย 7.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.54 (N=2,014
คน)
ตัวอย่างแบบสอบถามของงานตรงกับอุปนิสยั
ท่านได้ ทํางานตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยนมาหรื อไม่
 ตรง
 ใกล้ เคียง
 ไม่ตรง
การทดลองใช้ เครื่องมือวิจัย
คณะผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นใหม่ไปทดลองใช้ กบั ข้ าราชการระดับ 3 ถึง 10 ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ของ 2 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (1. สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ 2. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน 3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4. กรมการจัดหางาน
และ 5. สํานักงานประกันสังคม) และ กระทรวงคมนาคม (1. สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 2.
สํานักงานนโยบายและแผนการจราจร 3. กรมทางหลวง 4. กรมการขนส่งทางบก 5. กรมการขนส่ง
ทางนํ ้า 6. กรมการขนส่งทางอากาศ และ 7. กรมทางหลวงชนบท) ในระดับผู้บงั คับบัญชาได้
ทดลองใช้ เครื่ องมือวิจยั กับ อธิบดี รองอธิบดี ผู้อํานวยการกอง และผู้อํานวยการสํานัก
คณะผู้วิจัยได้ รับแบบสอบถามคืนจากทัง้ 2 หน่วยงาน คือ ข้ าราชการจากกระทรวง
คมนาคม จํานวน 70 ราย จําแนกเป็ นข้ าราชการระดับผู้บงั คับบัญชา จํานวน 23 ราย และเป็ น
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การหาคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
ในการวิจยั นี ้ กําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือวัด ดังนี ้
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination Index) ผู้วิจยั หาค่าอํานาจจําแนกโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ รายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlations) และคัดเลือกข้ อที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ตงแต่
ั ้ .20 ขึ ้นไปและมีคา่ เป็ นบวก ในกรณีที่คา่ ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตํ่ากว่า
.20 เล็กน้ อยและเป็ นเนื ้อความที่จําเป็ นต้ องคงอยู่ในแบบสอบถาม ผู้วิจยั ปรับภาษาใหม่ก่อน
นําไปใช้ จริ ง
3. ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้วิจยั หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามแบบค่าความ
คงที่ ความสอดคล้ องภายใน (Internal consistency) โดยใช้ สูตรแอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ในกรณีที่เป็ นคะแนนต่อเนื่อง และใช้ คเู ดอร์ – ริ ชาร์ ดสันสูตร 20
(Kuder – Uichardson, KR – 20) สําหรับคะแนน 0 - 1
สําหรับลักษณะของเครื่ องมือวัด จํานวนข้ อ ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของ
เครื่ องมือวัดแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จํานวนข้ อ พิสยั ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวัดที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวแปร

จํานวน
ข้ อ

ลักษณะ
คําตอบ

ค่ าอํานาจ
จําแนก

ค่ าความ
เชื่อมั่น

50
10
11
10
9
10

มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ

.13 ถึง .52
.35 ถึง .50
.15 ถึง .48
.13 ถึง .36
.17 ถึง .47
.18 ถึง .52

.89
.76
.64
.58
.65
.74

พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้
พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
พฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
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50

มาตรวัด 6 ระดับ .19 ถึง .71

.94

ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปร

จํานวน
ข้ อ

ลักษณะ
คําตอบ

ค่ าอํานาจ
จําแนก

ค่ าความ
เชื่อมั่น

10
27
51
12
8
20
10
10
25
32
20
14
14
15

มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
*
เลือกตอบ***
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
**
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ
มาตรวัด 6 ระดับ

.30 ถึง .64
.22 ถึง .59
.13 ถึง .55
.18 ถึง .47
.11 ถึง .27
.29 ถึง .71
.26 ถึง .57
.39 ถึง .65
.07 ถึง .60
.22 ถึง .64
.29 ถึง .54
.32 ถึง .75
.30 ถึง .65
.48 ถึง .82

.81
.86
.91
.69
.40
.92
.77
.83
.89
.91
.87
.87
.89
.94

ตัวแปรเชิงสาเหตุ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
เจตคติตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์
เหตุผลเชิงจริยธรรม
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
อิทธิบาท 4
หิริ-โอตตัปปะ
วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

หมายเหตุ
สําหรับลักษณะคําตอบของเครื่ องมือวัดที่เป็ นมาตรวัด 6 ระดับ ตัวเลือกจะเป็ น
“จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริ งที่สดุ ”
* เครื่ องมือวัดเหตุผลเชิงจริ ยธรรม เป็ นสถานการณ์ขดั แย้ งทางจริ ยธรรม จํานวน 12 เรื่ อง
แต่ละเรื่ องมีประโยคบอกเล่า 2 ประโยค ที่แสดงเหตุผลของผู้ตอบในการเลือกที่จะทําหรื อไม่ทํา แต่
ละประโยคมีมาตรวัด 6 ระดับ (เห็นด้ วยมากที่สดุ ถึง ไม่เห็นด้ วยมากที่สดุ )
** เครื่ องมือวัดความเครี ยดในการทํางาน เป็ นข้ อความโดยให้ ผ้ ตู อบประเมินว่ามีความ
รู้สกึ ในระดับใด คําตอบเป็ นมาตรวัด 5 ระดับ (หนักใจ ถึง ไม่หนักใจ) และให้ เลือกว่าเหตุการณ์นนั ้
เกิดขึ ้นมากน้ อยเพียงใด คําตอบเป็ นมาตรวัด 3 ระดับ (เกิดบ่อย ถึง ไม่เกิดเลย)
*** เครื่ องมือวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็ นข้ อความโดยให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบเพียง 1
คําตอบ จาก 3 ตัวเลือก คําตอบที่ถกู ต้ องจะได้ 1 คะแนน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ แก่กลุ่มตัวอย่างทังหมดรวมทั
้
งผู
้ ้ บงั คับบัญชาของ
กลุ่ม ตัว อย่า ง เพื่ อ ประเมิน พฤติก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ข องผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาที่ เ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างด้ วย แต่เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนการประเมินตนเองของข้ าราชการและ
คะแนนการประเมินของผู้บงั คับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์ กนั (ดูคะแนนในภาคผนวก ก) ประกอบ
กับปั ญหาอื่น ๆ เช่น เรื่ องการปรับโครงสร้ างระบบราชการ มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ ายหน่วยงานทํา
ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชายัง ไม่ร้ ู จัก ผู้ใต้ บังคับบัญชาของตนดีพอ ทางคณะผู้วิ จัยจึ งไม่นํ าคะแนนของ
ผู้บงั คับบัญชามาวิเคราะห์ร่วมด้ วย

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อตรวจสอบว่า เครื่ องมือวัด
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 ฉบับ เป็ นเครื่ องชีว้ ดั ที่มีประสิทธิ ผล ที่สามารถจําแนกกลุ่ม
ข้ าราชการที่ มีผลปฏิบัติงานดีเลิศ ออกจากลุ่มข้ าราชการทั่วไปได้ หรื อไม่ ด้ วยการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนพหุ (Multivariate analysis of variance) โดยใช้ โปรแกรม SPSS for windows และ 2) เพื่อ
การพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร ซึง่ ในการพัฒนาแบบจําลอง อาศัย
กรอบแนวคิดจากการวิจยั ที่กล่าวมา เป็ นแบบจําลองตังต้
้ น ประกอบกับค่าสถิติพื ้นฐาน ซึง่ ได้ แก่
ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทุกตัว และผลการวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องที่ บ่งบอกถึงความ
เป็ นไปได้ ถึ ง เส้ น ทางความสัม พัน ธ์ ข องตัว แปร วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ ใ ช้ คื อ การวิ เ คราะห์ ส มการ
โครงสร้ างเชิงเส้ น (Structural Equation Modeling) ด้ วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL for Windows)
การวิเคราะห์ สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
ในการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของตัวแปร ผู้วิจยั มีกระบวนการ
วิเคราะห์ตามแนวทางที่แอนเดอร์ สนั และเกอร์ บิง (Anderson & Gerbing, 1988) เสนอ ซึง่ มี
ขันตอนหลั
้
กดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การประเมินแบบจําลองการวัด (Assessing the measurement model) โดยใช้
การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ซึ่งวิธีการนี ้เป็ นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ของการวัดตัวแปร ถ้ าเส้ นทาง
(Path) ระหว่างตัวแปรแฝง (Latent variable) กับตัวชี ้วัด (Indicators) ของมัน มีขนาด
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ขันตอนที
้
่ 2 เป็ นการประเมินโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของตัวแปร หรื อโครงสร้ างของ
แบบจําลอง (Assessing the structural model) โดยใช้ การประมาณค่าแบบไล้ ค์ลิฮดู สูงสุด
(Maximum-Likelihood) ซึง่ มีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่า 1) ข้ อมูลต้ องมีการแจกแจงแบบโค้ งปกติหลาย
ตัวแปร (Multivariate normality) ซึง่ เป็ นการยากที่จะเป็ นเช่นนี ้ จึงมีผ้ เู สนอให้ พิจารณาที่ความเบ้
(Skewness) ว่าไม่ควรเกิน 2 และความโด่ง (Kurtosis) ว่าไม่เกิน 7 และ 2) ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างต้ องใหญ่เพียงพอ คือประมาณ 5 เท่าของพารามิเตอร์ ซึ่งในงานวิจยั นี ้เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงเบื ้องต้ นดังกล่าว
ในการพิจารณาความสอดคล้ องของแบบจําลองกับข้ อมูล ผู้วิจยั พิจารณาจากดัชนีความ
กลมกลืน (Fit indices)หลายตัว ซึง่ รวม สถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistic) ซึง่ เป็ นการวัดแบบ
ดังเดิ
้ มเพื่อประเมินแบบจําลองในภาพรวมว่าแบบจําลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
หรื อไม่ แต่เนื่องจากสถิติไค-สแควร์ มีความไวต่อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แม้ พบว่ามีนยั สําคัญทาง
สถิติ แต่ความแตกต่างก็ อาจไม่มีความหมายในเชิงปฏิบตั ิ นักวิจัยจึงมักไม่เชื่ อถื อการทดสอบ
ไค-สแควร์ และหันไปอาศัยวิธีการอื่นที่ให้ ดชั นีตวั อื่นในการประเมินความสอดคล้ องของโมเดล
กับข้ อมูล (Bearden, Sharma, & Teel, 1982 cited in Sharma, 1996, p.157)
ดัชนีอื่นที่งานวิจยั นี ้ใช้ พิจารณาความสอดคล้ องของแบบจําลองกับข้ อมูล ได้ แก่
1. อัตราส่วนไค-สแควร์ (Chi-square ratio) ซึง่ ได้ จากค่าไค-สแควร์ หารด้ วยค่าระดับชัน้
ความเป็ นอิสระ (Degrees of freedom) คาร์ ไมน์ และแมคเวอร์ (Bollen, 1989, p. 287 ; citing
Carmine & Mclver, 1981) เสนอว่าควรมีคา่ ตํ่ากว่า 2 – 5 ซึง่ ยังเป็ นข้ อกําหนดที่ยงั ไม่แน่นอน
ในงานวิจยั นี ้กําหนดให้ อตั ราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์ กับองศาความเป็ นอิสระมีคา่ ตังแต่
้ 2 ลงมา
ถือว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
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2. ดัชนีตวั ต่อไปจะขึ ้นกับข้ อมูลจากเมทริ กซ์ของส่วนที่เหลือ หรื อความคลาดเคลื่อน
(Residual matrix) ซึง่ ก็คือ ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างแมทริ กซ์ความแปรปรวนร่วมของ
กลุม่ ตัวอย่าง (Sample covariance matrix) กับเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมอ้ างจากแบบจําลอง
(Implied covariance matrix) ซึง่ เรี ยกว่า Root Mean Square residual (RMR) ซึง่ ควรมีค่า
ตํ่ากว่า 0.05 (Diamantopoulos & Siguaw, 2000)
3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) คํานวณจากความ
คลาดเคลื่อน แต่เป็ นการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างแมทริ กซ์ความแปรปรวนร่วมของ
ประชากร กับ เมทริ ก ซ์ ค วามแปรปรวนร่ ว มของตัว แปรในโมเดล เมื่ อ เที ย บกับ ระดับ ชัน้ แห่ ง
ความเป็ นอิสระ ซึง่ ควรมีคา่ น้ อยกว่า 0.05 ถือว่ากลมกลืนดี ค่าที่อยูร่ ะหว่าง 0.08 – 0.10 ก็เป็ นค่า
ที่สมเหตุสมผล (Diamantopoulos & Siguaw, 2000)
4. Goodness of Fit Index (GFI) วัดว่าโมเดลจะสอดคล้ องได้ ดีกว่าหรื อไม่ เมื่อเทียบกับ
การที่ไม่มีโมเดล (Joreskog & Sorbom, 1993) ส่วน Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
คือการปรับ GFI ด้ วยระดับขันแห่
้ งความเป็ นอิสระ ค่า GFI และ AGFI ควรมีคา่ อยู่ระหว่าง 0 กับ 1
ค่าที่มากกว่า 0.90 ถือว่ามีความกลมกลืนดี
5. Comparative Fit Index (CFI) เป็ นดัชนีที่ประเมินว่าแบบจําลองมีความกลมกลืน
หรื อไม่เมื่อเทียบกับแบบจําลองเส้ นฐาน (Baseline model) หรื อแบบจําลองที่ตวั แปรทุกตัวใน
แบบจําลองไม่มีความสัมพันธ์ กนั (“null” or “independence” model) เบนเลอร์ (Kelloway,
1998 ; citing Bentler, 1990) เป็ นผู้เสนอดัชนี CFI ดัชนีนี ้มีคา่ อยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดยที่คา่ ที่เกิน
0.90 แสดงว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนดีกบั ข้ อมูล
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การวิจัยระยะที่ 2: การคัดเลือกและศึกษาบุคคลตัวอย่ าง
กระบวนการคัดเลือกบุคคลตัวอย่ าง
ในการคัดเลือกบุคคลตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นข้ าราชการที่ได้ รับการคัดเลือกจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็ นข้ าราชการดีเด่น หรื อเป็ นผู้ที่
เคยได้ รับเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา หรื อเป็ นอาสาสมัครดีเด่น
2. มีคะแนนค่านิยมรวมและค่านิยมรายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ านในระดับสูง (85 คะแนน ขึ ้นไป)
3. ผู้ประเมินซึ่งก็ คือผู้บังคับบัญชาระดับต้ น ประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมในข้ อ 2 ตัง้ แต่ 8
คะแนนขึ ้นไป (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) และ
4. ผู้ประเมินเซ็นชื่อรับรองผลการประเมินตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป
ทัง้ นี ค้ ณะผู้วิจัยได้ พิจารณาผู้ที่ส่งผลประเมินมาภายในเวลาตามสมควรด้ วย ผู้วิจัยได้
บุคคลดีเด่นตามเกณฑ์ข้างต้ นจํานวน 14 คน และมี 1 คน ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 - 3 แต่มี
ผู้บังคับบัญชาเซ็นชื่ อรั บรอง 1
คน ซึ่งคณะผู้วิ จัยอนุโลมให้ เป็ นบุคคลตัวอย่าง แต่ต่อมา
ผู้บงั คับบัญชาอีกท่านหนึ่งได้ รับรองด้ วยวาจาในการในการประชุมเพื่อเสนอผลการวิจยั เรื่ องนี ้ ใน
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ณ สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน จังหวัดนนทบุรี รวมบุคคล
ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 15 คน

บทที่ 4
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 จํานวนกลุม่ ตัวอย่างและลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาเครื่ องชี ้วัด (Indicators) ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ส่วนที่ 1 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรที่ศกึ ษา
ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาเครื่ องชี ้วัดของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาเครื่ องชี ้วัดปั จจัยจําแนกพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหากลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ในปริ มาณน้ อย
ตอนที่ 5 ผลการค้ นหาบุคคลตัวอย่างที่มีคณ
ุ ลักษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์

บทที่ 4: ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

132

ตอนที่ 1 จํานวนกลุ่มตัวอย่ างและลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่างแสดงในตาราง 3 – 4
ตาราง 3 จํานวน และร้ อยละ ของเพศ อายุ ศาสนา อายุราชการ ระดับ(ซี) จําแนกตามกระทรวง
ข้ อมูล
ทั่วไป

กระทรวง
เกษตรและสหรณ์
มหาดไทย
ศึกษาธิการ
สาธารณสุข
รวม
จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ)

เพศ
หญิง
ชาย
ไม่ระบุ
อายุ
21-39 ปี
40-49 ปี
50-60 ปี
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่น ๆ
ไม่ระบุ
ศาสนา
พุทธ
คริ สต์
อิสลาม
ไม่ระบุ
อายุราชการ
1-15 ปี
16-25 ปี
26-42 ปี
ไม่ระบุ

331
379
4

(46.4)
(53.1)
(.6)

167
177
5

(47.9)
(50.7)
(1.4)

306
451
1

(40.4)
(59.5)
(.1)

132
74
-

(64.7)
(35.9)
(0.0)

936
1081
10

(46.2)
(53.3)
(.5)

234
283
183
14

(32.8)
(39.8)
(25.2)
(4.0)

90
157
88
14

(25.8)
(45.0)
(25.2)
(4.0)

129
3493
256
24

(17.0)
(46.0)
(33.8)
(3.2)

83
74
46
3

(40.3)
(35.9)
(22.3)
(1.5)

536
863
573
55

(26.4)
(42.6)
(28.3)
(2.7)

105

(14.7)

18

(5.2)

50

(6.6)

24

(11.7)

197

(9.7)

467
122
8
12
2

(65.4)
(17.1)
(1.1)
(1.7)
(.3)

186
135
4
6
2

(53.3)
(38.7)
(1.1)
(1.7)
(.7)

411
279
11
7
2

(54.2)
(36.8)
(1.5)
(.9)
(.5)

113
51
8
10
2

(54.9)
(24.8)
(3.9)
(4.9)
(1.0)

1177
587
31
35
12

(58.1)
(29.0)
(1.5)
(1.7)
(.7)

659
6
6
43

(92.3)
(.8)
(.8)
(6.0)

311
5
4
27

(89.1)
(1.4)
(1.7)
(7.7)

689
3
7
59

(90.9)
(.4)
(.9)
(7.8)

193
5
1
7

(93.7)
(2.4)
(.5)
(3.4)

1852
19
20
136

(91.4)
(.9)
(1.0)
(6.7)

240
232
159
83

(33.6)
(32.5)
(22.3)
(11.6)

90
132
83
44

(25.8)
(37.8)
(23.8)
(12.6)

144
266
258
90

(19.0)
(35.1)
(34.0)
(11.9)

70
60
49
27

(34.0)
(29.1)
(22.8)
(14.1)

544
690
547
246

(26.8)
(34.0)
(27.0)
(12.1)
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้ อมูล
ทั่วไป
ระดับ (ซี)
ระดับ 3-5
ระดับ 6-7
ระดับ 8-10
ไม่ระบุ
รวม

กระทรวง
เกษตรและสหรณ์
มหาดไทย
ศึกษาธิการ
สาธารณสุข
รวม
จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ) จํานวน (ร้ อยละ)
295
329
80
10
714

(41.3)
(46.1)
(11.2)
(1.4)
(100.0)

91 (26.1)
159 (45.6)
91 (26.1)
8
(2.3)
349 (100.0)

133 (17.5)
325 (42.9)
286 (37.7)
14
(1.8)
758 (100.0)

79 (38.3)
75 (36.4)
49 (23.8)
3
(1.5)
206 (100.0)

598 (29.5)
888 (43.8)
506 (25.0)
35
(1.7)
2027 (100.0)

จากตาราง 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ทัง้ ในกลุ่มรวม และในแต่ละ
กระทรวง ยกเว้ นกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่ องอายุทงในภาพรวมและเฉพาะกระทรวงศึ
ั้
กษาธิการ
มีกลุ่มตัวอย่างอายุอยู่ระหว่าง 40 – 49 ปี มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ 50 – 60 ปี และ 21 – 39 ปี
ตามลําดับ ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ 21 – 39 ปี และ 50 –
60 ปี ตามลําดับ สําหรับระดับการศึกษาในกลุม่ รวมและทุกกระทรวง พบว่า มากกว่าร้ อยละ 50 มี
การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มากที่ สุด รองลงมาได้ แ ก่ ปริ ญ ญาโท และ ตํ่ า กว่ า ปริ ญ ญาตรี
ตามลําดับ และกลุม่ ตัวอย่างมากกว่าร้ อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ
ในกลุม่ รวม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุราชการระหว่าง 16 – 25 ปี มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ 26 – 42 ปี ในขณะที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่มีอายุราชการระหว่าง 1 – 15 ปี รองลงมา ได้ แก่
16 – 25 ปี สําหรับระดับ (ซี) ในกลุม่ รวม และในทุกกระทรวง ยกเว้ น กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการระดับ 6 – 7 มากที่สดุ รองลงมา คือ ระดับ 3 – 5 ในกลุ่มรวม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ในกระทรวงศึกษาธิการมีจํานวนข้ าราชการระดับ 8 – 10
รองลงมา สําหรับในกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการระดับ 3 – 5 มากที่สดุ
รองลงมาได้ แก่ ระดับ 6 – 7
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ตาราง 4 จํานวน และร้ อยละ ของเพศ อายุ ศาสนา อายุราชการ ระดับ (ซี) จําแนกตามข้ าราชการ
ที่เคยได้ รับรางวัล และข้ าราชการทัว่ ไป
ข้ อมูลทั่วไป

ข้ าราชการ
เคยได้ รับรางวัล

จํานวน

ทั่วไป

(ร้ อยละ)

จํานวน

รวม

(ร้ อยละ)

จํานวน

(ร้ อยละ)

เพศ
หญิง
ชาย
ไม่ระบุ

423
472
5

(47.0)
(52.4)
(.6)

513
609
5

(45.5)
(54.0)
(.4)

936
1081
10

(46.2)
(53.3)
(.5)

141
431
302
26

(15.7)
(47.9)
(33.6)
(2.9)

395
432
271
29

(35.0)
(38.3)
(24.0)
(2.6)

536
863
573
55

(26.4)
(42.6)
(28.3)
(2.7)

40
483
362
9
6

(4.4)
(53.7)
(40.2)
(1.0)
(.7)

157
694
225
22
29

(13.9)
(61.6)
(20.0)
(2.0)
(2.6)

197
1177
587
31
35

(9.7)
(58.1)
(29.0)
(1.5)
(1.7)

2

0.42

10

0.88

12

0.75

148
327
310
115

(16.4)
(36.3)
(34.4)
(12.8)

396
363
237
121

(35.1)
(32.2)
(21.0)
(11.6)

544
690
547
246

(26.8)
(34.0)
(27.0)
(12.1)

135
406
337
22
900

(15.0)
(45.1)
(37.4)
(2.4)
(100.00)

463
482
169
13
1127

(41.1)
(42.8)
(15.0)
(1.2)
(100.00)

598
888
506
35
2027

(29.5)
(43.8)
(25.0)
(1.7)
(100.00)

อายุ
21-39 ปี
40-49 ปี
50-60 ปี
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

อื่น ๆ
ไม่ระบุ
อายุราชการ
1-15 ปี
16-25 ปี
26-42 ปี
ไม่ระบุ
ระดับ (ซี)
ระดับ 3-5
ระดับ 6-7
ระดับ 8-10
ไม่ระบุ
รวม
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จากตาราง 4 พบว่า กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย ทัง้ ในกลุ่ม รวม และในกลุ่ม
ข้ าราชการที่เคยได้ รับรางวัล และข้ าราชการทัว่ ไป กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี
มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่ 50 – 60 ปี ในกลุ่มรวม และในกลุม่ ข้ าราชการที่เคยได้ รับรางวัล สําหรับ
ในกลุ่มข้ าราชการทัว่ ไป ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ 21 – 39 ปี
สําหรับเรื่ องระดับการศึกษาพบว่า ในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ ปริ ญญาโท และตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ตามลําดับ ในกลุ่มรวม
และกลุ่ม ข้ าราชการที่เคยได้ รับรางวัล มีอายุราชการระหว่าง 16 – 25 ปี มากที่สดุ รองลงมาได้ แก่
26 – 42 ปี ในขณะที่กลุ่มข้ าราชการทั่วไป มีอายุราชการระหว่าง 1 – 15 ปี มากที่สุด รองลงมา
ได้ แก่ 16 – 25 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการระดับ 6 – 7 รองลงมา ระดับ 3 – 5 ใน
กลุม่ รวม และในกลุม่ ข้ าราชการทัว่ ไป สําหรับในกลุม่ ข้ าราชการที่เคยได้ รับรางวัล พบว่า ส่วนใหญ่
เป็ นข้ าราชการระดับ 6 – 7 รองลงมาได้ แก่ ระดับ 8 – 10 และ 3 – 5 ตามลําดับ
หมายเหตุ เนื่องด้ วยคะแนนค่านิยมสร้ างสรรค์ของข้ าราชการและคะแนนที่ผ้ บู งั คับบัญชา
ประเมิน ไม่มีความสัมพันธ์ กัน ซึ่งอาจเนื่องมาจากช่วงการเก็ บข้ อมูลมีการปรับโครงสร้ างของ
กระทรวงต่าง ๆ ทําให้ ข้าราชการและผู้บงั คับบัญชามีการโยกย้ าย การจับคู่กนั ของผู้บงั คับบัญชา
และผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ น้อย ดังนัน้ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน คณะผู้วิจัยจึงไม่นําคะแนนของ
ผู้บงั คับบัญชาของข้ าราชการมาวิเคราะห์ด้วย
คณะผู้วิจยั เปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และคะแนนของตัวแปร
อิสระ ระหว่างข้ าราชการที่มีภมู ิหลังต่างกัน และระหว่างข้ าราชการดีเด่นกับข้ าราชการทัว่ ไป โดย
ใช้ สถิตคิ า่ ที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)
ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ระหว่ า งกลุ่ ม
ตัวอย่ างที่มีภมู ิหลังต่ างกันและระหว่ างข้ าราชการดีเด่ นกับข้ าราชการทั่วไป
1. การเปรี ยบเทียบระหว่างข้าราชการชายกับข้าราชการหญิ ง
ข้ าราชการหญิงมีคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์สงู กว่าข้ าราชการชายทัง้
ค่า นิ ย มรวมทุก ด้ า น และค่า นิ ย มเกื อ บทุก ด้ า น ยกเว้ น ค่า นิ ย มมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน อย่า งมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 (ดูตาราง 96 ในภาคผนวก ข)
2. การเปรี ยบเทียบระหว่างอายุ (แบ่งเป็ น อายุมากคือ 50-59 ปี อายุปานกลาง คือ 4049 ปี และอายุนอ้ ย คือ 21-39 ปี )
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ข้ าราชการอายุมากและปานกลาง มีพฤติกรรมตามค่านิยมรวมและค่านิยมเกือบทุก
ด้ าน ยกเว้ นค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ สูงกว่าข้ าราชการอายุน้อย อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (ดู
ตาราง 97 ในภาคผนวก ข)
3. การเปรี ยบเทียบระหว่างระดับการศึกษา
ข้ าราชการที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีพฤติกรรมตามค่านิยมรวม ค่านิยมกล้ า
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สูงกว่าข้ าราชการที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และตํ่ากว่า และมีคา่ นิยมโปร่งใส ตรวจสอบได้ สงู กว่าข้ าราชการที่มีการศึกษาระดับตํ่า
กว่า ปริ ญ ญาตรี นอกนัน้ ไม่พ บความแตกต่า ง อย่า งมี นัย สํา คัญ ที่ ร ะดับ .05 (ดูต าราง 98 ใน
ภาคผนวก ข)
4. การเปรี ยบเที ยบระหว่างอายุราชการ (แบ่งเป็ นอายุราชการมาก คื อ 26-42 ปี ปาน
กลาง คือ 16-25 ปี และน้อย คือ 1-15 ปี )
ข้ าราชการที่มีอายุราชการมากและปานกลาง มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
และค่านิยมเกือบทุกด้ าน ยกเว้ นค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิสงู กว่าข้ าราชการอายุราชการน้ อย อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .001(ดูตาราง 99 ในภาคผนวก ข)
5. การเปรี ยบเทียบระหว่างข้าราชการดีเด่น กับข้าราชการทัว่ ไป
ข้ าราชการดีเด่นมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมและค่านิยมสร้ างสรรค์ทกุ ด้ าน
สูงกว่า ข้ าราชการทัว่ ไป อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .001 (ดูตาราง 100 ภาคผนวก ข)
ผลการเปรี ยบเทีบบคะแนนจิตลักษณะและพฤติกรรม ระหว่ างกลุ่มตัวอย่ างที่มีภมู ิ
หลังต่ างกัน และระหว่ างข้ าราชการดีเด่ นกับข้ าราชการทั่วไป
1. การเปรี ยบเทียบระหว่างข้าราชการชายกับข้าราชการหญิ ง
ข้ าราชการหญิงมีเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ปรี ชาเชิงอารมณ์ การคิด
แบบโยนิ โสมนสิการ อิทธิ บาท 4 สูงกว่าข้ าราชการชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ตที่ ระดับ .05
ส่วนตัวแปรอื่น ข้ าราชการชายและหญิงมีคะแนนไม่แตกต่างกัน (ดูตาราง 96 ภาคผนวก ข)
2. การเปรี ยบเที ยบระหว่างอายุ (อายุมาก คื อ 50-60 ปี ปานกลาง คื อ 40-49 ปี และ
น้อยคือ 21-39 ปี )
ข้ าราชการอายุมากมักมีคะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ค่านิยม
กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การคิดแบบโยนิโสมนสิการและอิทธิบาท 4 สูง
กว่า ข้ าราชการที่มีอายุน้อยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 - .001 ส่วนคะแนนของตัวแปร
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3. การเปรี ยบเที ยบระหว่างระดับการศึ กษา (แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คื อ ตํ่ ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก)
ข้ าราชการที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า มีคะแนนในตัวแปรเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ปรี ช าเชิ ง อารมณ์
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และอิทธิ บาท 4 มากกว่าข้ าราชการที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05-.001 ส่วนคะแนนของตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
(ดูตาราง 98 ภาคผนวก ข)
4. การเปรี ยบเที ยบระหว่างอายุราชการ (อายุราชการมาก คื อ 26-42 ปี ปานกลาง คื อ
16-25 ปี น้อย คือ 1-15 ปี )
ข้ า ราชการที่ มี อ ายุ ร าชการมากกว่ า มี เ จตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน การ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ และอิทธิบาท 4 มากกว่า ข้ าราชการที่มีอายุราชการน้ อย อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05-.001 ส่วนคะแนนของตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน (ดูตาราง 99
ภาคผนวก ข)
5. การเปรี ยบเทียบระหว่างข้าราชการดีเด่นกับข้าราชการทัว่ ไป
ข้ าราชการดีเด่นมีคะแนนของตัวแปรอิสระทุกตัว คือ เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ปรี ชาเชิงอารมณ์ เหตุผล
เชิงจริ ยธรรมและอิทธิบาท 4 มากกว่าข้ าราชการทัว่ ไป แต่มีการรับรู้ การเมืองในองค์การน้ อยกว่า
ข้ าราชการทัว่ ไปอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 (ดูตาราง 100 ภาคผนวก ข)
6. การเปรี ยบเที ยบระหว่างระดับ (ซี ) (แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คื อ กลุ่มสูง คื อ ระดับ 8-10
กลุ่มปานกลางคือ ระดับ 6-7 และระดับตํ่า คือ 3-5)
ข้ าราชการที่มีระดับสูงกว่า มีเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมและรายด้ าน
ปรี ชาเชิ งอารมณ์ ลักษณะมุ่ง อนาคต-ควบคุม ตน การคิดแบบโยนิ โสมนสิการและอิทธิ บาท 4
มากกว่า ข้ า ราชการที่ มีระดับตํ่ าหรื อตํ่ากว่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05-.001 ส่ว น
คะแนนของตัวแปรอิสระตัวอื่นไม่แตกต่างกัน (ดูตาราง 101 ภาคผนวก ข)
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาเครื่องชีว้ ัดของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ส่ วนที่ 1 : ค่ าสถิตพ
ิ ืน้ ฐานของตัวแปรที่ศึกษา
ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรในการศึกษา แสดงในตาราง 5 – 6
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปร
กระทรวง
ตัวแปร เกษตรและสหรณ์
X

BehVa
BehVa1
BehVa2
BehVa3
BehVa4
BehVa5
OCB
OCB1
OCB2
OCB3
OCB4
AttVa
AttVa1
AttVa2
AttVa3
AttVa4
AttVa5
nAch
FOSC
EQ
Think
MR
Hiri
Itti
Itti1
Itti2
Itti3

78.12
79.16
77.38
75.04
79.68
79.58
95.42
28.10
24.12
24.24
18.94
248.02
63.65
43.23
47.14
39.47
54.50
47.58
128.52
143.14
6.02
649.13
47.95
96.45
24.14
24.16
24.21

(S.D.)
(6.58)
(8.77)
(8.24)
(7.89)
(8.07)
(8.12)
(8.95)
(3.19)
(2.69)
(2.75)
(2.23)
(22.28)
( 6.42)
(4.75)
(5.64)
(4.08)
(4.64)
(5.08)
(11.46)
(14.42)
(1.31)
(59.83)
(5.50)
(10.20)
(2.94)
(2.69)
(2.84)

มหาดไทย
(S.D.)
X
80.20 (7.32)
82.09 (8.81)
79.83 (9.20)
76.98 (8.74)
79.98 (8.74)
81.25 (8.11)
98.80 (10.10)
28.96 (3.21)
24.82 (3.24)
24.73 (3.22)
20.16 (2.23)
252.65 (23.95)
64.75 (6.78)
44.38 (5.15)
48.36 (6.32)
39.74 (4.07)
54.72 (5.42)
50.15 (5.07)
132.60 (11.10)
148.81 (13.59)
6.08 (1.45)
665.42 (57.45)
50.21 (5.55)
101.65 (9.93)
25.62 (2.73)
25.33 (2.77)
25.19 (2.80)

ศึกษาธิการ
(S.D.)
X
78.43 (6.77)
79.46 (8.34)
77.36 (8.61)
75.98 (7.93)
79.52 (8.39)
79.85 (8.10)
96.28 (9.15)
28.37 (3.11)
24.27 (2.89)
24.48 (2.79)
19.15 (2.32)
251.02 (21.10)
64.33 (6.19)
43.90 (4.67)
47.94 (5.56)
39.84 (3.83)
54.75 (4.68)
48.15 (5.38)
129.75 (11.04)
145.37 (14.65)
6.02 (1.32)
655.57 (66.08)
48.41 (5.78)
97.27 (10.50)
24.27 (2.98)
24.34 (2.77)
24.45 (2.81)

สาธารณสุข
(S.D.)
X
79.57 (6.99)
81.31 (8.60)
78.91 (8.83)
77.01 (8.35)
80.50 (8.88)
80.84 (8.11)
95.86 (9.93)
28.71 (3.51)
24.00 (2.69)
23.68 (3.22)
19.44 (2.38)
255.79 (22.59)
65.72 (6.35)
44.57 (4.72)
49.14 (5.76)
40.86 (4.03)
55.39 (4.90)
48.00 (5.23)
130.07 (11.83)
147.34 (14.23)
6.08 (1.33)
648.02 (62.02)
48.84 (5.32)
97.38 (10.52)
24.52 (2.92)
24.25 (2.81)
24.23 (2.81)

รวม
X

78.75
80.05
78.01
75.88
79.79
80.11
96.27
28.39
24.26
24.32
19.26
250.56
64 .28
43.76
47.84
39.78
54.71
48.21
129.73
145.22
6.04
653.36
48.58
97.69
24.48
24.42
24.44

(S.D.)
(6.86)
(8.72)
(8.64)
(8.16)
(8.38)
(8.13)
(9.41)
(3.23)
(2.83)
(2.92)
(2.32)
(22.44)
(6.44)
(4.82)
(5.80)
(4.03)
(4.83)
(5.26)
(11.44)
(14.45)
(1.35)
(61.56)
(5.61)
(10.45)
(2.96)
(2.77)
(2.85)
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ตาราง 5 (ต่อ)
กระทรวง
ตัวแปร เกษตรและสหรณ์
X

Itti4
Model
Pol
Pol1
Pol2
Pol3
RLS
Stress
Sup
JobIn

23.90
61.04
46.76
15.71
13.56
17.50
42.81
139.17
73.49
7.56

(S.D.)
(3.15)
(10.34)
(10.93)
(4.59)
(3.02)
(4.65)
(6.43)
(47.79)
(14.67)
(1.64)

มหาดไทย
(S.D.)
X
25.45 (2.90)
59.56 (9.73)
44.96 (12.31)
15.21 (4.95)
13.23 (3.40)
16.63 (5.12)
45.51 (6.19)
138.35 (46.86)
73.65 (15.51)
8.19 (1.26)

ศึกษาธิการ
(S.D.)
X
24.17 (3.14)
60.49 (10.21)
46.95 (11.09)
15.77 (4.55)
13.67 (3.15)
17.47 (4.69)
43.20 (6.34)
140.68 (49.17)
73.77 (15.54)
7.76 (1.64)

สาธารณสุข
(S.D.)
X
24.36 (3.19)
61.74 (10.29)
44.83 (11.55)
15.55 (4.60)
13.35 (3.53)
16.14 (4.65)
43.40 (6.39)
141.83 (47.30)
75.33 (16.03)
7.88 (1.52)

รวม
X

24.29
60.73
46.28
15.63
13.51
17.19
43.46
139.79
73.81
7.76

(S.D.)
(3.16)
(10.20)
(11.32)
(4.65)
(3.19)
(4.77)
(6.42)
(47.93)
(15.20)
(1.58)

สัญลักษณ์ในตาราง
BehVa = พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม, BehVa1 = พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
BehVa2 = พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ, BehVa3 = พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ ,
BehVa4 = พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ, BehVa5 = พฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ,
OCB = พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ, OCB1 = ด้ านการให้ การช่วยเหลือ ,
OCB2=ด้ านการคํานึงถึงผู้อื่น,OCB3=ด้ านการอดทนอดกลัน,OCB4=
้
ด้ านการทําความดีให้ กบั สังคมในองค์กร,
AttVa = เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม,
AttVa1 = เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง ,
AttVa2= เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ,
AttVa3= เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ ,
AttVa4= เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ,
AttVa5= เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน , nAch = แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์,
FOSC = ลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน, EQ = ปรี ชาเชิงอารมณ์, Think = การคิดแบบโยนิโสมนสิการ,
MR = เหตุผลเชิงจริ ยธรรม, Hiri = หิริ-โอตตัปปะ, Itti = อิทธิบาท 4, Itti1 = ฉันทะ , Itti2 = วิริยะ , Itti3 = จิตตะ ,
Itti4 = วิมงั สา , Model = การมีแบบอย่างในการทํางาน, Pol= การรับรู้การเมืองในองค์การ,
Pol1 = ด้ านพฤติกรรมการเมืองทัว่ ไป , Pol2= ด้ านการคล้ อยตามเพื่อความก้ าวหน้ าของตนเอง,
Pol3 =ด้ านนโยบายเรื่ องการเลื่อนขันและเปลี
้
่ยนตําแหน่ง,RLS = วิถีชีวิตตามแนวศาสนา,
Stress = ความเครี ยดในการทํางาน ,Sup = การสนับสนุนทางสังคม, JobIn = งานตรงกับอุปนิสยั

ตาราง 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในกลุม่ ตัวอย่างรวม
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ตัวแปร BehVa BehVa1 BehVa2 BehVa3 BehVa4 BehVa5 AttVa nAch EQ FOSC Hiri
Itti Model MR OCB Pol RLS Stress Sup Think JobIn
BehVa 1.000 .851*** .821*** .821*** .777*** .808*** .683*** .599*** .481*** .596*** .526*** .629*** .308*** .463*** .690*** -.223*** .443*** -.215*** .204*** .237*** .116***
BehVa1
1.000 .673*** .596*** .527*** .659*** .577*** .500*** .416*** .523*** .486*** .555*** .294*** .450*** .576*** -.243*** .415*** -.161*** .224*** .249*** .142***
BehVa2
1.000 .535*** .599*** .522*** .606*** .448*** .346*** .435*** .481*** .476*** .258*** .387*** .528*** -.196*** .375*** -.204*** .139*** .218*** .021
BehVa3
1.000 .567*** .652*** .529*** .472*** .396*** .484*** .382*** .488*** .243*** .347*** .542*** -.167*** .312*** -.160*** .165*** .177*** .111***
BehVa4
1.000 .474*** .570*** .393*** .327*** .417*** .365*** .400*** .258*** .320*** .540*** -.170*** .296*** -.181*** .160*** .145*** .042
BehVa5
1.000 .506*** .600*** .469*** .563*** .393*** .622*** .218*** .369*** .628*** -.120*** .387*** -.109*** .165*** .223*** .133***
AttVa
1.000 .518*** .461*** .601*** .529*** .549*** .299*** .435*** .656*** -.317*** .451*** -.223*** .242*** .248*** .103***
nAch
1.000 .553*** .622*** .451*** .761*** .194*** .438*** .653*** -.138*** .410*** -.073** .156*** .159*** .142***
EQ
1.000 .684*** .497*** .582*** .215*** .397*** .595*** -.125*** .481*** -.034 .168*** .105*** .052*
FOSC
1.000 .665*** .689*** .259*** .503*** .736*** -.160*** .577*** -.066* .217*** .200*** .112***
Hiri
1.000 .537*** .184*** .446*** .550*** -.122*** .574*** -.075** .134*** .218*** .024
Itti
1.000 .279*** .495*** .734*** -.204*** .496*** -.140*** .218*** .201*** .204***
Model
1.000 .194*** .338*** -.601*** .184*** -.368*** .775*** .086*** .132***
MR
1.000 .459*** -.102*** .310*** -.055* .124*** .144*** .053*
OCB
1.000 -.253*** .537*** -.213*** .287*** .236*** .131***
Pol
1.000 -.128*** .382*** -.597*** -.124*** -.191***
RLS
1.000 -.099*** .149*** .214*** .053*
Stress
1.000 -.380*** -.153*** -.139***
Sup
1.000 .080*** .172***
Think
1.000 .052*
JobIn
1.000
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จากค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปร พบว่า ตัว แปรพฤติ ก รรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ 5 ด้ าน มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันในระดับปานกลาง (.474 - .673) และตัว
แปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์ กับตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทงโดยรวม
ั้
และแยกแต่ละค่านิยม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ยกเว้ นตัวแปรงานตรงอุปนิสยั ที่ไม่
สัมพันธ์ กับตัวแปรพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์บางด้ าน ได้ แก่ ด้ านซื่อสัตย์รับผิดชอบและ
ด้ านไม่เลือกปฏิบตั ิ ตัวแปรอิสระทุกตัวสัมพันธ์ ทางบวกกับตัวแปรตาม ยกเว้ นตัวแปรการรั บรู้
การเมืองในองค์การ และตัวแปรความเครี ยดในการทํางานที่มีความสัมพันธ์ ทางลบกับตัวแปรตาม
สําหรับตัวแปรอิสระด้ วยกันเกือบทุกตัวมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ในระดับน้ อยจนถึงระดับปานกลาง และมีตวั แปรอิสระบางตัวที่ไม่สมั พันธ์ กบั ตัวแปรอิสระด้ วยกัน
บางตัว และมีตวั แปรอิสระบางตัวที่ไม่สมั พันธ์กบั ตัวแปรอิสระด้ วยกันบางตัว เช่น ตัวแปรงานตรง
อุปนิสยั ที่ไม่สมั พันธ์ กบั ตัวแปรหิริ – โอตตัปปะ และตัวแปรปรี ชาเชิงอารมณ์ ไม่สมั พันธ์ กบั ตัวแปร
ความเครี ยดในการทํางาน
ส่ วนที่ 2 ผลการพัฒนาเครื่องชีว้ ัดของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ในส่วนที่ 2 เป็ นการค้ นหาเครื่ องชี ้วัด (Indicators) ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ซึ่ง การวิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นนี ้ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาว่ า เครื่ อ งมื อ วัด พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย ม
สร้ างสรรค์สามารถจําแนกข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั งิ านดีเลิศออกจากข้ าราชการทัว่ ไปได้ หรื อไม่
โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ (Multivariate Analysis of Variance) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบรายตัวแปร (Univariate Analysis of Variance)
ผลการวิเคราะห์ ประสิ ท ธิ ผลของเครื่ องชี ว้ ั ด พฤติกรรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์
ในการจําแนกกลุ่มข้ าราชการกลุ่มข้ าราชการดีเด่ น กับข้ าราชการทั่วไป
ในส่ว นนี เ้ ป็ นการวิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บคะแนนพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ ของ
ข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ (หมายถึง ข้ าราชการดีเด่น ที่ได้ คะแนนค่านิยมโดยรวมและ
รายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ าน ตังแต่
้ 85% ขึ ้นไป) ว่าแตกต่างจากข้ าราชการทัว่ ไป อย่างมีนยั สําคัญ
หรื อไม่ เนื่องจากพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ คือ
1) กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง 2) ซื่อสัตย์รับผิดชอบ 3) โปร่งใสตรวจสอบได้ 4) ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และ 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ในการทดสอบคณะผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ
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ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 684 คน ซึ่งเป็ นข้ าราชการที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดีเลิศ จํานวน 342 คน และข้ าราชการทัว่ ไปจํานวน 342 คน เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการ
ฝ่ าฝื นข้ อตกลงเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับความเท่ากันของเมทริ กซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่ วม
(Variance - Covariance matrices) สําหรับตัวแปรกลุม่ คือ ข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ
กับข้ าราชการทัว่ ไป ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ตัวแปร
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ (MANOVA) คณะผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบข้ อตกลง
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ 1) การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติหลายตัวแปร (Multivariate normal distribution)
และ 2) เมทริ กซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม (Variance – covariance Matrices) ของ
กลุม่ ตัวอย่างในทุกกลุม่ เท่ากัน รายละเอียดและผลการตรวจสอบ มีดงั นี ้
1) การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติหลายตัวแปร การตรวจสอบค่อนข้ างเป็ นไปได้ ยากในทาง
ปฏิบตั ิ นักวิชาการจึงได้ เสนอให้ ใช้ การตรวจสอบข้ อมูลโดยดูการแจกแจงข้ อมูลทีละตัวแปร โดย
พิ จ ารณาว่ า ตัว แปรที่ นํ า มาศึก ษามี ก ารแจกแจงเป็ นโค้ ง ปกติ แ บบตัว แปรเดี ย ว (Univariated
normal distribution) หรื อไม่ โดยพิจารณาจากความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kertosis)
(Stevens. 1992) ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์ ให้ คา่ ความเบ้ และความโด่ง ไม่ควรเกินบวกลบ 1.0 ซึง่
เป็ นเกณฑ์ ในการอนุมานว่า การแจกแจงของตัวแปรน่าจะมีแนวโน้ มเป็ นโค้ งปกติ จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ตัวแปรพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 ตัวแปร มีค่าความเบ้ และ
ความโด่ง อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่เล็ก นอกจากนี ้ ยังพบอีก
ว่า ความเฉลี่ย (mean) และ ค่ามัธยฐาน (Median) ส่วนใหญ่มีคา่ ใกล้ เคียงกันมาก และจากพลอ
ตกราฟแบบหลายตัวแปร (Multivariate plot) พบว่า รูปกราฟมีการกระจายเป็ นวงรี รูปไข่ ทังการ
้
พลอตกราฟแบบคูต่ วั แปร และการพลอตร่วมกันทัง้ 5 ตัวแปร ดังภาพประกอบ 10 ในภาคผนวก ข
หน้ า 353
2) เมทริ กซ์ความแปรปรวน (Variance – covariance Matrices) ของกลุม่ ตัวอย่างในทุก
กลุม่ เท่ากันโดยใช้ Box’s test ในการตรวจสอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าสถิติเอฟ(F-value)
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดูผลการทดสอบ Box’s test ในท้ ายตาราง 7 แต่เนื่องจากใน
กลุม่ ตัวอย่างย่อยทังสองกลุ
้
ม่ มีจํานวนกลุม่ ตัวอย่างเท่ากัน คือมีจํานวนกลุม่ ละ 342 คน อันทําให้
ส่งผลกระทบน้ อยมากต่อค่าความคลาดเคลื่อนแบบที่ 1 (Type I error) แต่อาจทําให้ power
ลดลงบ้ าง (Stevens.1992,p.267)
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้ าราชการดีเลิศ
กับข้ าราชการทัว่ ไป และตัวแปรตามคือ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ด้ าน
Test Name
Pillai
Wilks
Hotelling
Roy

Value

F

.386
.616
.622
.622

84.403
84.403
84.403
84.403

Hypothesis
df
5.000
5.000
5.000
5.000

Error df

Sig

Eta 2

678.000
678.000
678.000
678.000

.000
.000
.000
.000

.384
.384
.384
.384

Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
Box’s M
133.453
F
8.827
df1
15
df2
1872736
Sig.
.000
ผลการวิเคราะห์ แสดงว่า สถิติทกุ ตัว (Pillai, Wilks, Hotelling , และ Roy) มีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .001 ซึ่ง แสดงว่า ข้ า ราชการทั่วไปในพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ ทัง้ 5
ประการ ซึง่ อาจกล่าวได้ ว่า เครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 เครื่ องมือ สามารถ
จําแนกข้ าราชการสองกลุม่ นี ้ได้
(สําหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ใช้ กลุ่มตัวอย่างเดิม คือ ไม่ได้ ส่มุ กลุ่มข้ าราชการทัว่ ไปให้ มี
จํานวนเท่ากับกลุม่ ดีเลิศ ดูได้ ที่ตาราง 125 ในภาคผนวก ข)
นอกจากนี ค้ ณะผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ เพิ่มเติมว่า กลุ่มข้ าราชการดีเด่น (n=900) โดยไม่ได้
พิจารณาคะแนนค่านิยมสร้ างสรรค์ร่วมด้ วย จะมีความแตกต่างจากข้ าราชการทั่วไป (สุ่มโดย
คอมพิวเตอร์ ให้ มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน) ในคะแนนค่านิยมสร้ างสรรค์หรื อไม่ ผลการวิจัย
พบว่า ข้ าราชการดีเด่นก็ มี ความแตกต่างจากข้ าราชการทั่ว ไป ในเรื่ องพฤติกรรมตามค่านิย ม
สร้ างสรรค์ทงั ้ 5 ค่านิยม แม้ ว่าจะมีค่าอิทธิพล (Eta squared) ตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบระหว่างข้ าราชการดีเลิศกับข้ าราชการทัว่ ไป (ดูตาราง 8)
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ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้ าราชการดีเด่น
กับข้ าราชการทัว่ ไป และตัวแปรตามคือ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ด้ าน
Test Name
Pillai
Wilks
Hotelling
Roy

Value

F

.040
.960
.041
.041

14.870
14.870
14.870
14.870

Hypothesis
df
5.000
5.000
5.000
5.000

Error df

Sig

Eta 2

1794.000
1794.000
1794.000
1794.000

.000
.000
.000
.000

.040
.040
.040
.040

ผลการวิจยั จึงสามารถสรุ ปได้ ว่า เครื่ องมือวัดพฤติกรรมค่านิยมสร้ างสรรค์เป็ นเครื่ องชี ้วัด
(Indicatiors) ที่สามารถจําแนกข้ าราชการดีเลิศและดีเด่น ออกจากข้ าราชการทัว่ ไปได้
จากนันคณะผู
้
้ วิจยั ได้ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบรายตัวแปร (Univariate Analysis of
Variance) เพื่อยืนยันความสามารถในการจําแนกเป็ นรายตัวแปร (เครื่ องมือวัด) และหาค่าอิทธิพล
(Eta square) ผลดังแสดงในตาราง 9
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบรายตัวแปร ในกรณีที่กลุม่ ตัวอย่าง คือ ข้ าราชการ
ดีเลิศกับข้ าราชการทัว่ ไป และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ด้ าน
Dependent Variable
กล้ ายืนหยัดฯ

Contrast
Error
ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
Contrast
Error
โปร่งใสตรวจสอบได้ Contrast
Error
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
Contrast
Error
มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน Contrast
Error

Sun of
Squares
19011.30
39742.68
14495.56
39420.90
10047.03
42252.57
7793.85
40744.07
13288.58
35545.70

df
1
682
1
682
1
682
1
682
1
682

Mean
Square
19011.30
58.274
14495.56
57.802
10047.03
61.954
7793.85
59.742
13288.58
52.120

F

Sig

Eta 2

356.241 .000 .324
250.780 .000 .269
162.169 .000 .192
130.458 .000 .161
254.962 .000 .272

ความสัมพันธ์ ระหว่ างการจําแนกข้ าราชการตามคะแนนพฤติกรรมตามค่ านิ ยม
สร้ างสรรค์ สูง ปานกลาง และตํ่า กับ การจําแนกเป็ นข้ าราชการดีเด่ นกับข้ าราชการทั่วไป
เพื่อแสดงว่าการจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์สงู ( ≥ 85%) ปาน
กลาง (>75% - <85%) และตํ่า ( ≤ 75%) มีความเกี่ยวข้ องกับการแบ่งประเภทข้ าราชการที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น กับข้ าราชการทั่วไปหรื อไม่ เพื่ อที่ จะใช้ เกณฑ์ คะแนนดังกล่าวต่อไป เป็ น
เครื่ องชี ้วัด คณะผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบโดยใช้ สถิตไิ ค-สแควร์ ซึง่ ปรากฎผลดังตารางที่ 10 – 15
218
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ตาราง 10 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทัว่ ไป และข้ าราชการดีเด่น จําแนกตามกลุ่มของ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

306
67.40
16.57

567
53.95
30.70

143
41.81
7.74

1016
55.01
55.01

ดีเด่น

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

148
32.60
8.01

484
46.05
26.20

199
58.19
10.77

831
44.99
44.99

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

454
100.00
24.58

1051
100.00
56.90

342
100.00
18.52

1847
100.00
100.00

2

= 52.710, df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.297, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมสูง
ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ ยวข้ องกับการจําแนกข้ าราชการดีเด่น กับข้ าราชการปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 11 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทัว่ ไป และข้ าราชการดีเด่นจําแนกตามกลุ่มของ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

350
66.29
17.92

476
56.07
24.37

257
44.62
13.16

1083
55.45
55.45

ดีเด่น

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

178
33.71
9.11

373
43.93
19.10

319
55.38
16.33

870
44.55
44.55

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

528
100.00
27.04

849
100.00
43.47

576
100.00
29.49

1953
100.00
100.00

2

= 52.595 , df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.270, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ า
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ องสูง ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ยวข้ องกับการจําแนกข้ าราชการดีเด่น
กับข้ าราชการปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 12 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทัว่ ไป และข้ าราชการดีเด่น จําแนกตามกลุ่มของ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

409
64.51
21.00

471
53.83
24.18

190
43.28
9.75

1070
54.93
54.93

ดีเด่น

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

225
35.49
11.55

404
46.17
20.74

249
56.72
12.78

878
45.07
45.07

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

634
100.00
32.55

875
100.00
44.92

439
100.00
22.54

1948
100.00
100.00

2

= 48.003 , df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.261, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจํ า แนกข้ า ราชการที่ มี พ ฤติก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ด้า น
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบสูง ปานกลาง และตํ่า มี ความเกี่ ยวข้ องกับการจํ าแนกข้ าราชการดีเด่น กับ
ข้ าราชการปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 13 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทัว่ ไป และข้ าราชการดีเด่น จําแนกตามกลุ่มของ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่งใสตรวจสอบได้

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ ด้ านโปร่ งใสตรวจสอบได้
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

561
60.52
28.90

408
52.58
21.02

99
41.60
5.10

1068
55.02
55.02

ดีเด่น

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

366
39.48
18.86

368
47.42
18.96

139
58.40
7.16

873
44.98
44.98

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

927
100.00
47.76

776
100.00
39.98

238
100.00
12.26

1941
100.00
100.00

2

= 30.522, df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.212, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ สงู ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ยวข้ องกับการจําแนกข้ าราชการดีเด่น กับข้ าราชการ
ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 14 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทัว่ ไป และข้ าราชการดีเด่น จําแนกตามกลุ่มของ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ ด้ านไม่ เลือกปฏิบัติ
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

309
59.08
15.71

473
55.19
24.05

304
51.79
15.46

1086
55.21
55.21

ดีเด่น

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

214
40.92
10.88

384
44.81
19.52

283
48.21
14.39

881
44.79
44.79

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

523
100.00
26.59

857
100.00
43.57

587
100.00
29.84

1967
100.00
100.00

2

= 5.950 , df = 2, Sig = .051
Gamma correlation = 0.091, Sig = .015

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่
เลือกปฏิบตั ิสงู ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ยวข้ องกับการจําแนกข้ าราชการดีเด่น กับข้ าราชการ
ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตาราง 15 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทัว่ ไป และข้ าราชการดีเด่น จําแนกตามกลุ่มของ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

313
64.27
15.97

545
55.39
27.81

222
45.40
11.33

1080
55.10
55.10

ดีเด่น

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

174
35.73
8.88

439
44.61
22.40

267
54.60
13.62

880
44.90
44.90

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

487
100.00
24.85

984
100.00
50.20

489
100.00
24.95

1960
100.00
100.00

2

= 35.19, df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.227, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ของงานสูง ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ ยวข้ องกับการจํ าแนกข้ าราชการดีเด่น กับ
ข้ าราชการปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
229
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการจําแนกข้ าราชการตามคะแนนพฤติกรรมตามค่ านิ ยม
สร้ างสรรค์ สูง ปานกลาง และตํ่า กับ การจําแนกเป็ นข้ าราชการที่มีผลการปฏิบัตงิ านดีเลิศ
กับข้ าราชการทั่วไป
เพื่อแสดงว่าการจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์สงู ( ≥ 85%) ปาน
กลาง (>75% - <85%) และตํ่า ( ≤ 75%) มีความเกี่ยวข้ องกับการแบ่งประเภทข้ าราชการที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเลิศ กับข้ าราชการทั่วไปหรื อไม่ เพื่ อที่ จะใช้ เกณฑ์ คะแนนดังกล่าวต่อไป เป็ น
เครื่ องชี ้วัด คณะผู้วิจยั ได้ ทําการทดสอบโดยใช้ สถิตไิ ค-สแควร์ ซึง่ ปรากฎผลดังตารางที่ 16 – 21
230

231

ตาราง 16 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทั่วไป และข้ าราชการที่มี่ผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ
จําแนกตามกลุม่ ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

ดีเลิศ

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง
454
100.00
24.58

454
100.00
24.58

925
88.01
50.08

145
42.40
7.85

1524
82.51
82.51

126
11.99
6.82

197
57.60
10.67

323
100.00
100.00

1051
100.00
56.90

342
100.00
18.52

1847
100.00
100.00

2

= 499.644, df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.895, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมสูง
ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ ยวข้ องกับการจําแนกข้ าราชการดีเลิศ กับข้ าราชการปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 17 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทัว่ ไป และข้ าราชการที่มี่ผลการปฏิบตั งิ านดีเลิศ
จําแนกตามกลุม่ ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

520
98.48
26.63

795
93.64
40.71

304
52.78
15.57

1619
82.90
82.90

ดีเลิศ

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

8
1.52
0.41

54
6.36
2.76

272
47.22
13.93

334
17.10
17.10

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

528
100.00
27.04

849
100.00
43.47

576
100.00
29.49

1953
100.00
100.00

2

= 505.310, df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.877, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ า
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ องสูง ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ยวข้ องกับการจําแนกข้ าราชการดีเด่น
กับข้ าราชการปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 18 จํ านวนและร้ อยละของข้ าราชการทั่วไป และข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ
จําแนกตามกลุม่ ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

622
98.11
31.93

766
87.54
39.32

224
51.03
11.50

1612
82.75
82.75

ดีเลิศ

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

12
1.89
0.62

109
12.46
5.60

215
48.97
11.04

336
17.25
17.25

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

634
100.00
32.55

875
100.00
44.92

439
100.00
22.54

1948
100.00
100.00

2

= 428.397, df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.820, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ซื่อสัตย์
รับผิดชอบสูง ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ยวข้ องกับการจําแนกข้ าราชการดีเด่น กับข้ าราชการ
ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 19 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทั่วไป และข้ าราชการที่มี่ผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ
จําแนกตามกลุม่ ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่งใสตรวจสอบได้

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ โปร่ งใสตรวจสอบได้
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

871
93.96
44.87

630
81.19
32.46

106
44.54
5.46

1607
82.79
82.79

ดีเลิศ

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

56
6.04
2.89

146
18.81
7.52

132
55.46
6.80

334
17.21
17.21

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

927
100.00
47.76

776
100.00
39.98

238
100.00
12.26

1941
100.00
100.00

2

= 327.016, df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.703, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจํ า แนกข้ า ราชการที่ มี พ ฤติก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ด้ า น
โปร่ งใสตรวจสอบได้ สูง ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ยวข้ องกับการจําแนกข้ าราชการดีเด่น กับ
ข้ าราชการปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 20 จํานวนและร้ อยละของข้ าราชการทั่วไป และข้ าราชการที่มี่ผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ
จําแนกตามกลุม่ ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ ไม่ เลือกปฏิบตั ิ
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

504
96.37
25.62

764
89.15
38.84

358
60.99
18.20

1626
82.66
82.66

ดีเลิศ

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

19
3.63
0.97

93
10.85
4.73

229
39.01
11.64

341
17.34
17.34

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

523
100.00
26.59

857
100.00
43.57

587
100.00
29.84

1967
100.00
100.00

2

= 286.127, df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.721, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่
เลือกปฏิบตั ิสงู ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ยวข้ องกับการจําแนกข้ าราชการดีเด่น กับข้ าราชการ
ปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
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ตาราง 21 จํ านวนและร้ อยละของข้ าราชการทั่วไป และข้ าราชการที่มี่ผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศ
จําแนกตามกลุม่ ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ข้ าราชการ

ค่ าสถิติ

พฤติกรรมฯ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตํ่า
สูง
รวม
ปานกลาง

ทัว่ ไป

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

474
97.33
24.18

900
91.46
45.92

247
50.51
12.60

1621
82.70
82.70

ดีเลิศ

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

13
2.67
0.66

84
8.54
4.29

242
49.49
12.35

339
17.30
17.30

รวม

จํานวน
ร้ อยละ ตามกลุม่ พฤติกรรมฯ
ร้ อยละ ตามกลุม่ รวม

487
100.00
24.85

984
100.00
50.20

489
100.00
24.95

1960
100.00
100.00

2

= 479.903, df = 2, Sig = .000
Gamma correlation = 0.825, Sig = .000

χ

จากตารางแสดงว่า การจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ของงานสูง ปานกลาง และตํ่า มีความเกี่ ยวข้ องกับการจํ าแนกข้ าราชการดีเด่น กับ
ข้ าราชการปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
กล่าวโดยสรุป จากการวิ เคราะห์ขอ้ มูลในส่วนที ่ 2 ทัง้ หมดแสดงว่า เครื ่องมื อวัดพฤติ กรรม
ตามค่านิ ยมสร้างสรรค์ ทงั้ โดยรวมและรายด้าน และเกณฑ์ ที่กําหนด คื อ สูง ( ≥ 85%) ปานกลาง
(> 75% - < 85%) และตํ่า ( ≤ 75%) สามารถแบ่งข้าราชการว่าเป็ นผูท้ ีม่ ี ค่านิ ยมดังกล่าวสูง ปาน
กลาง และตํ่าได้
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ส่ วนที่ 3 ผลการพัฒนาเครื่ องชีว้ ัดปั จจัยจําแนกพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ในส่วนที่ 3 เป็ นผลการศึกษาจากการวิเคราะห์จําแนกกลุม่ (Discriminant analysis) ซึง่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่เป็ นปั จจัยจําแนกพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ว่าชุดตัวแปร
ใดสามารถจํ า แนกข้ า ราชการที่ มี พ ฤติก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ สูง ออกจากข้ า ราชการที่ มี
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ตํ่าได้ อย่างชัดเจน ข้ าราชการที่มีคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์สงู มีคะแนนตังแต่
้ ร้อยละ 85 ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ ตํ่า มีคะแนนตังแต่
้ ร้อยละ 75 ลงมา
คณะผู้วิจยั กําหนดให้ ตวั แปรเชิงสาเหตุจํานวน 12 ตัวแปร เป็ นตัวแปรจําแนกกลุ่ม ได้ แก่
1) เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ (AttVa) 2) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
(OCB) 3) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (nAch) 4) ลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน (FOSC) 5) อิทธิบาท 4
(Itti) 6) เหตุผลเชิงจริ ยธรรม (MR) 7) ปรี ชาเชิงอารมณ์ (EQ) 8) ความเครี ยดในงาน (Stress)
9) การมีแบบอย่างในการทํางาน (Model) 10) การได้ รับการสนับสนุนทางสังคม (Sup)
11) การเมืองในองค์การ (Pol) 12) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ (Think)
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แบ่งข้ าราชการที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง (1,597 ตัวอย่าง) ออกเป็ น 2
กลุ่ม กลุ่มแรกคิดเป็ นร้ อยละ 55 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนํามาใช้ ในการสมการจําแนกกลุ่ม
โดยใช้ การวิเคราะห์แบบ Stepwise Discriminant Analysis สําหรับกลุม่ ตัวอย่างที่สอง มีจํานวน
ร้ อยละ 45 นํามาใช้ ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) ของสมการ
จํ า แนกกลุ่ม ในการเสนอผลการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยนํ าเสนอคะแนนมาตรฐาน และคะแนน
โครงสร้ างของค่าสัมประสิทธิ์ จําแนกกลุ่ม ค่า สัมประสิท ธิ์ สหสัมพัน ธ์ คาโนนิ คอล และค่าสถิ ติ
Wilks’ Lamda และผลการทดสอบความมีนยั สําคัญของค่าสถิติ มีรายละเอียดดังนี ้
ผลการวิเคราะห์ จาํ แนกกลุ่ม : พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม
จากการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ สูงและตํ่า
พบว่า ตัวแปรสําคัญที่สามารถจําแนกกลุม่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมได้ มี 4 ตัวแปร ซึง่
ตัวแปรที่ มีค่าสัมประสิทธิ์ จําแนกกลุ่มแบบคะแนนโครงสร้ างสูงที่สุด ได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ รองลงมาได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลอยู่ในระดับสูง (R >
0.80) และมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และยังพบว่าสมการจัดกลุม่ ข้ าราชการที่มีพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมสูงและตํ่า มีค่าความเที่ยงตรงภายในและนอกในระดับที่สงู มาก โดย
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ตาราง 22 คะแนนมาตรฐาน และคะแนนโครงสร้ างของค่าสัมประสิทธิ์จําแนกกลุม่ ข้ าราชการที่มี
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมตํ่าและสูง
ตัวแปรจําแนกกลุ่ม

236

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

237

238

239

240

ค่ าสัมประสิทธิ์จาํ แนกกลุ่ม
คะแนนมาตรฐาน
คะแนนโครงสร้ าง
0.412
0.846
0.390
0.754
0.402
0.748
0.182
0.309

Canonical Correlation = 0.811
Wilks’ Lambda = 0.343, Chi-square = 232.494***
สมการจัดกลุม่ ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมตํา่
= -107.768 + 0.360(AttVa) + 1.224(nAch) + 0.733(OCB) + 2.008(Think)

241

สมการจัดกลุม่ ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมสูง
= -153.024 + 0.417(AttVa) + 1.486(nAch) + 0.891(OCB) + 2.418(Think)
ประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์ของสมการจัดกลุม่
Internal Validity
=
93.4% (n = 302)
External Validity
=
93.2% (n = 278)
ผลการวิเคราะห์ จาํ แนกกลุ่ม : พฤติกรรมตามค่ านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
จากการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกต้ องสูงและตํ่า พบว่า ตัวแปรสําคัญที่สามารถจําแนกกลุ่มพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัด
ทําในสิ่งที่ถูกต้ องมี 4 ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์จําแนกกลุ่มแบบคะแนนโครงสร้ างสูง
ที่สดุ ได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ รองลงมา ได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมตาม
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ตาราง 23 คะแนนมาตรฐาน และคะแนนโครงสร้ างของค่าสัมประสิทธิ์จําแนกกลุม่ ข้ าราชการที่มี
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ องตํ่าและสูง
ตัวแปรจําแนกกลุ่ม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
อิทธิบาท 4
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

ค่ าสัมประสิทธิ์จาํ แนกกลุ่ม
คะแนนมาตรฐาน
คะแนนโครงสร้ าง
0.322
0.835
0.474
0.820
0.308
0.788
0.403
0.247

Canonical Correlation = 0.717
Wilks’ Lambda = 0.486, Chi-square = 207.124***
สมการจัดกลุม่ ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ องตํ่า
= -93.170 + 0.384(AttVa) +0.352(Itti) + 0.545(OCB) + 2.335(Think)

242

สมการจัดกลุม่ ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ องสูง
= -123.027 + 0.433(AttVa) +0.422(Itti) + 0.627(OCB) + 2.769(Think)
ประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์ของสมการจัดกลุม่
Internal Validity
=
84.6% (n = 409)
External Validity
=
84.2% (n = 386)
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ผลการวิเคราะห์ จาํ แนกกลุ่ม : พฤติกรรมตามค่ านิยมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
จากการวิเคราะห์ จําแนกกลุ่มข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบสูง
และตํ่า พบว่า ตัวแปรสําคัญที่สามารถจําแนกกลุ่มพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบมี 3
ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์ จําแนกกลุ่มแบบคะแนนโครงสร้ างสูงที่สดุ ได้ แก่ เจตคติต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ รองลงมาได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลอยู่ในระดับปานกลาง (R > 0.60) และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี ้ยังพบว่า สมการจัดกลุ่มข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบสูงและตํ่า มีคา่ ความเที่ยงตรงภายในและภายนอกระดับสูง โดยสามารถ
จัดกลุม่ ตัวอย่างเข้ ากลุม่ ได้ อย่างถูกต้ องมากกว่าร้ อยละ 80 ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 24
ตาราง 24 คะแนนมาตรฐาน และคะแนนโครงสร้ างของค่าสัมประสิทธิ์จําแนกกลุม่ ข้ าราชการที่มี
พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบตํ่าและสูง
52

ตัวแปรจําแนกกลุ่ม

243

เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

244

245

246

ค่ าสัมประสิทธิ์จาํ แนกกลุ่ม
คะแนนมาตรฐาน
คะแนนโครงสร้ าง
0.598
0.868
0.277
0.787
0.353
0.745

Canonical Correlation = 0.678
Wilks’ Lambda = 0.540, Chi-square = 185.301***
สมการจัดกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบตํ่า
= -98.568 + 0.413(AttVa) + 0.977(nAch) + 0.562(OCB)

247

สมการจัดกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบสูง
= -127.007 + 0.417(AttVa) + 1.125(nAch) + 0.627(OCB)
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ประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์ของสมการจัดกลุม่
Internal Validity
=
83.7% (n = 410)
External Validity
=
100% (n = 369)
ผลการวิเคราะห์ จาํ แนกกลุ่ม : พฤติกรรมตามค่ านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้
จากการวิเคราะห์จําแนกกลุม่ ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ สงู
และตํ่า พบว่า ตัวแปรสําคัญที่สามารถจําแนกกลุ่มพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ มี 3
ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์จําแนกกลุ่มแบบคะแนนโครงสร้ างสูงที่สดุ ได้ แก่ พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ รองลงมาได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และเจตคติตอ่ พฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลอยู่ในระดับปานกลาง (R > 0.50) และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี ้ยังพบว่า สมการจัดกลุ่มข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ สูงและตํ่า มีค่าความเที่ ยงตรงภายในและภายนอกระดับสูง โดย
สามารถจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่ม ได้ อย่างถูกต้ องมากกว่าร้ อยละ 80 ผลการวิเคราะห์แสดงใน
ตาราง 25
ตาราง 25 คะแนนมาตรฐาน และคะแนนโครงสร้ างของค่าสัมประสิทธิ์จําแนกกลุม่ ข้ าราชการที่มี
พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ ตํ่าและสูง
ตัวแปรจําแนกกลุ่ม

248

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

249

250

251

ค่ าสัมประสิทธิ์จาํ แนกกลุ่ม
คะแนนมาตรฐาน
คะแนนโครงสร้ าง
0.309
0.861
0.449
0.837
0.439
0.815

Canonical Correlation = .586
Wilks’ Lambda = .656, Chi-square = 138.271***
สมการจัดกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ ตํ่า
= -83.522 + 0.353(AttVa) + 0.961(nAch) + 0.375(OCB)

252

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

163

สมการจัดกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ สงู
= -107.906 + 0.390(AttVa) + 1.131(nAch) + 0.438(OCB)
ประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์ของสมการจัดกลุม่
Internal Validity
=
81.1% (n = 454)
External Validity
=
86.9% (n = 412)
ผลการวิเคราะห์ จาํ แนกกลุ่ม : พฤติกรรมตามค่ านิยมไม่ เลือกปฏิบัติ
จากการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิสงู และ
ตํ่า พบว่า ตัวแปรสําคัญที่สามารถจําแนกกลุม่ พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิได้ มี 2 ตัวแปร
ซึง่ ตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์จําแนกกลุ่มแบบคะแนนโครงสร้ างสูงที่สดุ ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรม
ตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ รองลงมาได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์ การโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์คาโนนิคอลอยู่ในระดับปานกลาง (R > 0.60) และมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
นอกจากนี ้ยังพบว่า สมการจัดกลุม่ ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั สิ งู และตํ่า มี
ค่าความเที่ยงตรงภายในระดับสูง โดยสามารถจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มได้ อย่างถูกต้ องมากกว่า
ร้ อยละ 80 และมีความเที่ยงตรงภายนอกในระดับปานกลาง โดยจัดกลุม่ ตัวอย่างเข้ ากลุม่ ได้ อย่าง
ถูกต้ องมากกว่าร้ อยละ 70 ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 26
ตาราง 26 คะแนนมาตรฐาน และคะแนนโครงสร้ างของค่าสัมประสิทธิ์จําแนกกลุม่ ข้ าราชการที่มี
พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ติ ํ่าและสูง
ตัวแปรจําแนกกลุ่ม

253

เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ

254

255

ค่ าสัมประสิทธิ์จาํ แนกกลุ่ม
คะแนนมาตรฐาน
คะแนนโครงสร้ าง
0.656
0.904
0.494
0.824

Canonical Correlation = 0.693
Wilks’ Lambda = 0.519, Chi-square = 202.509***
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สมการจัดกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฎิบตั สิ งู
= -87.251 + 0.437(AttVa) + 0.792(OCB)

256

สมการจัดกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฎิบตั ติ ํ่า
= -114.378 + 0.502(AttVa) + 0.907(OCB)
ประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์ของสมการจัดกลุม่
Internal Validity
=
80.3% (n = 436)
External Validity
=
78.4% (n = 339)
ผลการวิเคราะห์ จาํ แนกกลุ่ม : พฤติกรรมตามค่ านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
จากการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
สูงและตํ่า พบว่า ตัวแปรสําคัญที่สามารถจําแนกกลุม่ พฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงานได้
มี 4 ตัวแปร ซึง่ ตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์จําแนกกลุม่ แบบคะแนนโครงสร้ างสูงที่สดุ ได้ แก่ อิทธิบาท 4
รองลงมาได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ มุ่งอนาคตควบคุมตน และการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลอยู่ในระดับปานกลาง (R > 0.70) และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี ้ยังพบว่า สมการจัดกลุม่ ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานสูงและตํ่า มีค่าความเที่ยงตรงภายในและภายนอกระดับสูง โดย
สามารถจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่ม ได้ อย่างถูกต้ องมากกว่าร้ อยละ 80 ผลการวิเคราะห์แสดงใน
ตาราง 27
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ตาราง 27 คะแนนมาตรฐาน และคะแนนโครงสร้ างของค่าสัมประสิทธิ์จําแนกกลุม่ ข้ าราชการที่มี
พฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงานตํ่าและสูง
ตัวแปรจําแนกกลุ่ม

257

อิทธิบาท 4
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

258

259

260

261

ค่ าสัมประสิทธิ์จาํ แนกกลุ่ม
คะแนนมาตรฐาน
คะแนนโครงสร้ าง
0.303
0.850
0.372
0.849
0.397
0.844
0.223
0.413

Canonical Correlation = 0.750
Wilks’ Lambda = 0.438, Chi-square = 211.307***
สมการจัดกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงานตํ่า
= -80.560 + 1.178(nAch) + 0.278(Itti) + 0.803(OCB) + 1.944(Think)
สมการจัดกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงานสูง
= -111.481 + 1.390(nAch) + 0.356(Itti) + 0.910(OCB) + 2.379(Think)
ประสิทธิ์ภาพในการพยากรณ์ของสมการจัดกลุม่
Internal Validity
=
86.5% (n = 393)
External Validity
=
87.0% (n = 339)
จากผลการวิเคราะห์จําแนกกลุ่มข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม และ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รายค่านิยม ในกลุ่มตัวอย่างรวมสามารถสรุ ปอันดับความสําคัญ
ของตัวแปรจําแนกกลุม่ ได้ ในตาราง 28

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

166

ตาราง 28 อันดับความสําคัญของตัวแปรจําแนกกลุม่ ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์รวม และพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รายค่านิยม ในกลุม่ ตัวอย่างรวม
ตัวแปรจําแนกกลุ่ม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีฯ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมฯ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

อันดับความสําคัญของตัวแปรจําแนกกลุ่ม
BehVa BehVa1 BehVa2 BehVa3 BehVa4 BehVa5

1
3
2
4

1
2
3
4

2
1
3
-

1
3
2
-

2
1
-

2
3
1
4

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง อันดับความสําคัญของค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้ าง (Structure
coefficients) ของสมการจําแนกกลุม่ โดยอันดับที่หนึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์โครงสร้ างสูงสุด
จากตาราง 28 พบว่า
1) ตัวแปรที่สามารถจําแนกบุคคลที่มี พฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ รวม สูงและตํ่า
เรี ยงลําดับตามความสําคัญได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2) ตัวแปรที่ สามารถจํ าแนกบุคคลที่ มี พฤติ ก รรมตามค่า นิ ยมกล้า ยื นหยัดทํ า ในสิ่ ง ที ่
ถู ก ต้อ ง สูง และตํ่ า เรี ย งลํ า ดับ ความสํ า คัญ ได้ แ ก่ พฤติก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ขององค์ ก าร
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อิทธิบาท 4 และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
3) ตัวแปรที่สามารถจําแนกบุคคลที่มี พฤติ กรรมตามค่านิ ยมซื ่อสัตย์ รับผิ ดชอบ สูงและ
ตํ่า เรี ยงลําดับความสําคัญ ได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
4) ตัว แปรที่ ส ามารถจํ า แนกบุค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มโปร่ ง ใสตรวจสอบได้
สูงและตํ่า เรี ยงลําดับความสําคัญ ได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
5) ตัวแปรที่สามารถจําแนกบุคคลที่มี พฤติ กรรมตามค่านิ ยมไม่เลื อกปฏิ บตั ิ สูงและตํ่า
เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
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6) ตัว แปรที่ ส ามารถจํ า แนกบุคคลที่ มี พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน
สูงและตํ่า เรี ยงลําดับความสําคัญ ได้ แก่ อิทธิ บาท 4 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
โดยสรุ ป ในภาพรวม พบว่ า พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที ่ ดี ข ององค์ ก าร เจตคติ ต่ อ
พฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ และแรงจู งใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เป็ นตัวแปรจํ าแนกกลุ่มข้าราชการที ่มี
พฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้างสรรค์ สูงและตํ่าได้ในเกื อบทุกด้าน นอกจากนี อ้ ิ ทธิ บาท 4 และการคิ ด
แบบโยนิ โสมนสิ การ ยังเป็ นตัวแปรจํ าแนกกลุ่มข้าราชการที ม่ ี พฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้างสรรค์ สูง
และตํ่า ในบางค่านิ ยมได้ดว้ ย
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ในการวิ เ คราะห์ ปั จจัย เชิ ง สาเหตุข องพฤติก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วม และราย
ค่า นิ ย ม คณะผู้วิ จัย ใช้ ก ารตรวจสอบความกลมกลื น ของแบบจํ า ลอง (Model) กับ ข้ อ มูล เชิ ง
ประจักษ์
ในการพัฒนาแบบจําลองคณะวิจยั ดําเนินการดังนี ้
1. สร้ างกรอบแนวคิดดังที่กล่าวในบทที่ 1 ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ ของชุดตัวแปรหลัก และ
ให้ ตัวแปรทุก ตัว ส่ง อิ ท ธิ พ ลทางตรงไปที่ ตัวแปรตามเนื่ อ งจากการที่ ท บทวนเอกสารงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ อง พบว่าตัวแปรทุกตัวในกรอบแนวคิดมีความสัมพันธ์หรื อเป็ นตัวทํานายของตัวแปรตาม
2. หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัว (Intercorrelations)
3. กําหนดเส้ นทางโยงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรลักษณะทางจิตใจด้ วยกัน ซึง่ รวมตัว
แปรลักษณะทางพุทธด้ วย โดยพิจารณาจากเหตุผลเชิงวิชาการ ซึ่งได้ แก่ ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
และค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรและการเชื่อมโยงกับตัวแปรภายนอก (Exogeneous variables)
ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ส่งอิทธิ พลให้ ตวั แปรอื่น แต่ไม่ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรใด ในกรอบแนวคิดนี ้ ตัว
แปรภายนอก ได้ แก่ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ และตัวแปรสถานการณ์ ซึ่งได้ แก่ การสนับสนุน
ทางสังคม การรับรู้การเมืองในองค์การ การมีแบบอย่างในการทํางาน และงานตรงกับอุปนิสยั
จากกรอบแนวคิดหลักสูแ่ บบจําลองที่แสดงเส้ นทางที่โยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของ
ตัวแปร ดังปรากฎในภาพประกอบที่ 2 คณะผู้วิจยั ตรวจสอบแบบจําลอง โดยใช้ โปรแกรมลิสเรล
(LISREL) ในกรณีที่แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลที่เก็บจากกลุม่ ตัวอย่าง ก็จะทําให้ ทราบ
ว่ามีตัวแปรอิสระใดบ้ างที่ เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมากน้ อยเพียงใด นอกจากนี ้ตัวแปรอิสระเหล่านันเป็
้ นปั จจัยเชงสาเหตุของตัว
แปรอิสระอื่น ๆ อย่างไร ในขนาดเท่าใด
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล จะนําเสนอผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจํ าลองของ
ข้ อมูลในภาพรวม และผลการทดสอบความกลมกลืนของผลลัพธ์ ในส่วนประกอบที่สําคัญของ
แบบจําลอง รายละเอียดดังนี ้
สัญลักษณ์ ในแบบจําลอง
JobIn =
งานตรงกับอุปนิสยั
Model =
การมีแบบอย่างในการทํางาน
Think =
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
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Pol =
Sup =
EQ =
MR =
Hiri =
Stress =
Itti
=
nAch =
FOSC =
RLS =
AttVa =
OCB =
BehVa =
BehVa1 =
BehVa2 =
BehVa3 =
BehVa4 =
BehVa5 =

การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริยธรรม
หิริ-โอตตัปปะ
ความเครี ยดในการทํางาน
อิทธิบาท 4
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้
พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
พฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
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ผลการวิเคราะห์ ความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุท่ ีพัฒนาจากกรอบแนวคิดการ
วิจัย

ภาพประกอบ 3 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุ
ที่พัฒนาจากกรอบแนวคิดการวิจัย

หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
ยกเว้ น ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของการคิดแบบโยนิโสมนสิการ (Think) ที่สง่ ไปยัง
อิทธิบาท 4 (Itti) ที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตาราง 29 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองที่พฒ
ั นาจากกรอบแนวคิดการวิจยั
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 1,549)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 813.63, df = 341, p = 0.0

2.39
1.00
0.97
1.00
0.032
0.029

ตาราง 30 ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองที่พฒ
ั นาจากกรอบแนวคิดการวิจยั
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
หิริ-โอตตัปปะ
ความเครี ยดในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.65
.23
.20
.28
.16
.27
.08
-.07
.07
.08
.25
.21
.14
.12
-.08
.12

17.18
6.87
7.60
7.60
3.05
5.36
3.11
-4.04
2.97
4.47
4.22
5.92
4.11
2.21
-3.67
3.70

R2
0.69

0.87

0.55
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→ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

-.14

-6.15

ตาราง 30 (ต่อ)

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
หิริ-โอตตัปปะ
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
หิริ-โอตตัปปะ
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
งานตรงอุปนิสยั
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
หิริ-โอตตัปปะ
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม
งานตรงอุปนิสยั

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

.24
.09
.47
.25
.06
.83
.10
.25
.29
.29
.05
.09
.07
.35
.38
.23
.30
.40
.14
.11
.42
.16
.12
.14
.23
.23
-.22
-.07

8.91
3.31
15.05
10.01
3.79
28.97
4.00
7.82
7.76
10.53
1.32
4.03
2.65
9.87
12.65
6.14
3.15
6.30
3.74
2.75
13.56
3.61
4.05
3.59
8.40
6.34
-6.34
-2.53

ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
หิริ-โอตตัปปะ
หิริ-โอตตัปปะ
หิริ-โอตตัปปะ
วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2

0.81

0.80

0.57

0.52

0.57

0.27
0.08
0.18
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จากตาราง 29 เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโดยรวม และสัมประสิทธิ์
อิ ท ธิ พ ลแล้ ว พบว่ า แบบจํ า ลองมี ค วามกลมกลื น กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ซึ่ ง หมายถึ ง ว่ า
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปรเป็ นไปตามแบบจําลองที่ได้ ปรับจนมีความกลมกลืน
ตัว แปรที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลโดยตรงสูง สุด ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วม ได้ แ ก่
พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร รองลงมาคื อ เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ ร วม ซึ่ง หมายถึ ง ว่ า การที่ ข้ า ราชการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารคื อ การกระทํ า ที่
นอกเหนือจากหน้ าที่ เช่น ช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมงานและหน่วยงาน การมีเจตคติที่ดีต่อ
ค่านิยมสร้ างสรรค์ คือ การเห็นประโยชน์ พอใจ และพร้ อมที่จะทําพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
จะนําไปสู่การมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวมได้ โดยที่สองตัวแปรนีร้ ่ วมกันอธิ บาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ได้ ร้อยละ 69 (ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลและ
้
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) ของตัวแปรในแบบจําลองนี ้ทังหมดแสดงในตาราง
30)
สําหรับตัวแปรอื่นๆจะส่งอิทธิ พลต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยทางอ้ อม คือ
ส่งผ่านตัวแปรสองตัวนี ้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตัว แปรที่ ส่ง อิ ท ธิ พ ลสูง สุดต่อ การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารคื อ ลัก ษณะมุ่ง อนาคตควบคุมตน และอิทธิบาท 4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลรอง ๆ ลงไปได้ แก่ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ปรี ชาเชิงอารมณ์ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการมีแบบอย่าง
ในการทํ างาน ส่วนความเครี ยดในการทํ างานส่ง อิทธิ พลในทางลบต่อการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์ การ โดยที่ ตัวแปรทัง้ หมดที่ ก ล่าวมานี อ้ ธิ บายความแปรปรวนของการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การได้ ร้อยละ 87
ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลสูงสุดต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ได้ แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน รองลงมาได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม การคิดแบบโยนิโส
มนสิ ก าร ส่ว นตัว แปรที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางลบต่อ เจตคติ ไ ด้ แ ก่ การรั บ รู้ การเมื อ งในองค์ ก ารและ
ความเครี ยดในการทํางาน โดยที่ตวั แปรทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของเจตคติตอ่
พฤติกรรมตามค่านิยม สร้ างสรรค์ได้ ร้อยละ 55
อาจกล่า วได้ ว่ า ตัว แปรเชิ ง สาเหตุโ ดยตรงของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ คื อ
พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร และเจตคติ ต่อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์
และตัวแปรที่ส่งอิทธิพลสูงต่อสองตัวแปรนี ้ คือ อิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และ
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ส่วนตัวแปรลักษณะทางจิตใจ ที่สง่ อิทธิพลต่อตัวแปรที่อยูใ่ กล้ ชิดกับตัวแปรพฤติกรรมตาม
ค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วม คื อ ปรี ช าเชิ ง อารมณ์ เหตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม และหิ ริ -โอตตัป ปะ โดยที่
ปรี ชาเชิงอารมณ์ ส่งอิทธิพลค่อนข้ างสูงต่อเหตุผลเชิงจริ ยธรรม และยังส่งอิทธิพลต่ออิทธิบาท 4
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
นัน่ คือ ผู้ที่มีปรี ชาเชิงอารมณ์ จะส่งผลให้ เป็ นผู้มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูง มีคณ
ุ ธรรมการทํางานให้
สําเร็ จ คาดการณ์ อนาคต-ควบคุมตนเองให้ บรรลุเป้าหมาย เป็ นบุคคลที่ต้องการทํางานอย่างมี
มาตรฐานสูง และมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและองค์การ
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมมีอิทธิพลต่ออิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และเจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ กล่าวคือ ผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูงกว่าจะนําไปสูก่ ารเป็ นผู้
ที่มีธรรมะในการทํางาน สามารถมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายและเห็นประโยชน์
พอใจ และพร้ อมที่จะมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์และเป็ นน่าสังเกตว่าตัวแปรอิทธิบาท 4 ส่ง
อิทธิพลอย่างสูงต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทังนี
้ ้เพราะอิทธิบาท 4 เป็ นธรรมะของการทํางานให้ สําเร็ จ
ซึง่ ย่อมจะส่งผลต่อการเพียรพยายามทํางานให้ ได้ มาตรฐานสูงด้ วย และยังส่งผลระดับปานกลาง
ต่อลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
ส่วนตัวแปรภายนอกที่ ไม่ได้ รับอิทธิ พลจากตัวแปรใด ๆ แต่ส่งอิทธิ พลต่อตัวแปรอื่น ๆ
ได้ แ ก่ ตัว แปรสถานการณ์ และตัว แปรด้ า นการคิ ด ของข้ า ราชการ ตัว แปรสถานการณ์ ใ น
แบบจําลองนีไ้ ด้ แก่ การมีแบบอย่างในการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ การเมืองใน
องค์ การ และงานตรงกับอุปนิ สัย ตัวแปรการมีแบบอย่างในการทํ า งานมีอิทธิ พลต่อปรี ชาเชิ ง
อารมณ์ เหตุผลเชิง
จริยธรรม อิทธิบาท 4 และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่
คือการมีแบบอย่างที่ ดีในเรื่ องพฤติกรรมการทํางานจะส่งผลให้ ข้าราชการเป็ นคนที่มีปรี ชาเชิง
อารมณ์ดีไปด้ วย ช่วยให้ บคุ คลนันมี
้ การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมที่เห็นแก่สว่ นรวม ชอบทํางาน และมี
พฤติกรรมการช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมงานและหน่วยงาน ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม
เป็ นตัวแปรสถานการณ์ ที่มีอิทธิ พลต่อลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และส่งอิทธิ พลทางลบต่อ
ความเครี ยดในการทํางาน นัน่ คือการสนับสนุนทางสังคมช่วยให้ ข้าราชการคาดการณ์ในอนาคต
วางแผน และควบคุมตนเพื่อการบรรลุเป้าหมายได้ และถ้ าได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมาก
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สําหรับตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการคือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่ามีอิทธิพล
ต่อลักษณะทางจิตใจของข้ าราชการหลายตัว ได้ แก่ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ปรี ชาเชิงอารมณ์ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ วิถีชีวิตตามแนวศาสนา อิทธิ บาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่ คือ ข้ าราชการที่มีการคิดที่ถกู วิธีจะมี
การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในขันที
้ ่สูงกว่า เข้ าใจตนเองและผู้อื่น มีความพอใจและพร้ อมที่จะมี
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ดําเนินชีวิตตามแนวศาสนา ทํางานด้ วยความพอใจและอุตสาหะ
วิริยะ คาดการณ์ในอนาคต-ควบคุมตนให้ บรรลุเป้าหมายได้ และมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและ
หน่วยงานที่นอกเหนือจากหน้ าที่ตนได้
หิริ-โอตตัปปะส่งอิทธิ ลต่อลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน การมีวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
อิทธิบาท 4 และเจตคิต่อค่านิยมสร้ างสรรค์ ซึ่งแสดงว่าที่ละอายที่จะทําบาปและเกรงกลัวต่อผล
ของการทําบาปจะส่งผลให้ เป็ นผู้มีธรรมะในลักษณะอื่นด้ วย คือ ธรรมะในการทํางานให้ สําเร็ จ การ
ดําเนินชีวิตตามแนวศาสนา การที่สามารถคาดการณ์ ไกล วางแผนและควบคุมตนเพื่อไปสู่ผลที่
ต้ องการได้ และเห็นประโยชน์ พอใจที่กระทําตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เป็ นที น่ ่าสังเกตว่า ตัวแปรวิ ถีชีววิ ตตามแนวศาสนาได้รับอิ ทธิ พลจากตัวแปรอื ่น แต่ไม่ได้
ส่งอิ ทธิ พลต่อตัวแปรใด ในการปรับแบบจํ าลองที ่ใช้ในการวิ จัยนี ้ผู้วิจัยจึ งตัดตัวแปรนี ้ออกจาก
แบบจํ าลอง เพื ่อ การพัฒ นาให้แบบจํ า ลองนี ้มี ค วามประหยัด มากขึ้ น และตัดตัว แปรงานตรง
อุปนิ สยั ออกด้วยเนือ่ งจากส่งอิ ทธิ พลต่อตัวแปรภายในน้อยตัว และในปริ มาณน้อย
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ผลการวิเคราะห์ ความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตาม
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม

ภาพประกอบ 4 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม
หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ ≤ .05
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ตาราง 31 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 1,549)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 706.83, df = 282, p = 0.0

2.51
1.00
0.97
1.00
0.031
0.03

ตาราง 32 ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.65
.22
.19
.29
.14
.28
-.08
.08
.07
.07
.35
.20
.15
-.09

17.17
6.70
7.48
7.39
2.71
5.08
-4.56
3.06
2.90
3.78
8.83
5.68
4.36
-4.02

R2
0.69

0.88

0.55
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→ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
→ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

.14
-.13

4.38
-5.80

ตาราง 32 (ต่อ)

อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

.37
.18
.38
.10
.05
.83
.10
.36
.39
.11
.13
.42
.16
.10
.14
.23
.23
-.23

12.45
5.98
15.55
3.38
2.85
29.01
4.10
11.61
14.72
3.36
5.65
13.53
3.63
3.36
3.66
8.50
6.58
-6.52

ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2

0.72

0.80

0.53

0.26
0.08
0.17

จากตาราง 31 เมื่อปรับแบบจําลองโดยตัดตัวแปรวิถีชีวิตตามแนวศาสนา ตัวแปรงานตรง
อุปนิสยั และตัวแปรหิริ-โอตตัปปะออก และพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโดยรวม
และสัมประสิทธิ์อิทธิพลแล้ ว พบว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แม้ ว่าตัด
ตัวแปรหิริ-โอตตัปปะ ซึง่ เป็ นตัวแปรทางจริยธรรมออกแต่ก็ยงั มีตวั แปรเหตุผลเชิงจริ ยธรรมที่เป็ นตัว
แปรทางจริ ยธรรมที่ครอบคลุมการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในระดับสูงสุด คือ ระดับเหนือกฎเกณฑ์
และตัวแปรเหตุผลเชิงจริ ยธรรมก็เป็ นตัวแปรที่สง่ อิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรหิริ-โอตตัปปะ
ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลโดยตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ได้ แก่ พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ การ รองลงมาคือ เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ รวม ซึ่ง
หมายถึงว่า การที่ข้าราชการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ คือ ช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมงาน
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้
32)
ประสิทธิสหสัมพันธ์พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) ของตัวแปรในแบบจําลองนี ้ทังหมดแสดงในตาราง
สําหรับตัวแปรอื่น ๆ จะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยทางอ้ อม คือ
สง่ ผ่านตวั แปรสองตัวนี ้ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรที่ ส่ง อิทธิ พ ลสูงสุดต่อการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์ การคือ อิท ธิ บาท 4
และ
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ตัวแปรที่มีอิทธิ พลรอง ๆ ลงไปได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ปรี ชาเชิงอารมณ์ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการมี
แบบอย่างในการทํางาน ส่วนความเครี ยดในการทํางานส่งอิทธิพลในทางลบต่อการเป็ นสมาชิกที่ดี
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
ขององค์การ โดยที่ตวั แปรทังหมดที
องค์การได้ ร้ อยละ 88
ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลสูงสุดต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ได้ แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน รองลงมาได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม การคิดแบบโยนิโส
มนสิ ก าร ส่ ว นตัว แปรที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางลบต่อ เจตคติ ไ ด้ แ ก่ การรั บ รู้ การเมื อ งในองค์ ก ารและ
ี่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของเจตคติตอ่
ความเครี ยดในการทํางาน โดยที่ตวั แปรทังหมดท
้
พฤติกรรมตามค่านิยม สร้ างสรรค์ได้ ร้อยละ 55
อาจกล่า วได้ ว่ า ตัว แปรเชิ ง สาเหตุโ ดยตรงของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ คื อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และ
ตัวแปรที่โดยส่งอิทธิ พลสูงต่อสองตัวแปรนี ้ คือ อิทธิ บาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ซึง่ อธิบายได้ วา่ ข้ าราชการที่มีใจรักในการทํางาน มีความอุตสาหะวิริยะ มีการ
คาดการณ์ อ นาคต วางแผนและควบคุม ตนเองเพื่ อบรรลุเ ป้ าหมายในอนาคตได้ และมี ค วาม
พยายามที่ จะทํ างานให้ ได้ มาตรฐานสูง จะนํ า ไปสู่การมีพฤติกรรมเอื อ้ อาทรต่อผู้ร่วมงานและ
หน่วยงาน และการเห็นประโยชน์ พอใจ และพร้ อมที่จะทํางานด้ วยความซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ส่วนตัวแปรลักษณะทางจิตใจ ที่สง่ อิทธิพลต่อตัวแปรที่อยูใ่ กล้ ชิดกับตัวแปรพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์รวม คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์ และเหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยที่ปรี ชาเชิงอารมณ์ ส่ง
อิทธิพลค่อนข้ างสูงต่อเหตุผลเชิงจริ ยธรรม และยังส่งอิทธิพลต่ออิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่ คือผู้ที่มีปรี ชาเชิง
อารมณ์ จะส่งผลให้ เป็ นผู้มีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูง มีคุณธรรมการทํางานให้ สําเร็ จ คาดการณ์
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น
ามทํางานให้ ได้
มาตรฐานสูงด้ วย และยังส่งผลระดับปานกลางต่อลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
ส่วนตัวแปรภายนอกที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรใด ๆ แต่สง่ อิทธิพลต่อตัวแปรอื่น ๆ ได้ แก่
ตัวแปรสถานการณ์ และตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการ ตัวแปรสถานการณ์ ในแบบจําลองนี ้
ได้ แก่ การมีแบบอย่างในการทํ างาน การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ การเมืองในองค์การ
ตัวแปรการมีแบบอย่างในการทํางานมีอิทธิพลต่อปรี ชาเชิงอารมณ์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม อิทธิบาท 4
และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์การ นั่นคือการมีแบบอย่างที่ดีในเรื่ องพฤติกรรมการ
ทํางานจะส่งผลให้ ข้าราชการเป็ นคนที่มีปรี ชาเชิงอารมณ์ดีไปด้ วย ช่วยให้ บคุ คลนันมี
้ การใช้ เหตุผล
เชิ ง จริ ยธรรมที่ เ ห็ นแก่ ส่วนรวม ชอบทํ า งาน และมี พฤติกรรมการช่ว ยเหลือเอื อ้ อาทรต่อเพื่ อน
ร่ วมงานและหน่วยงาน ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรสถานการณ์ ที่มีอิทธิ พลต่อ
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และส่งอิทธิ พลทางลบต่อความเครี ยดในการทํางาน นั่นคือการ
สนับสนุนทางสังคมช่วยให้ ข้าราชการคาดการณ์ในอนาคต วางแผน และควบคุมตนเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายได้ และถ้ าได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมาก ความเครี ยดในการทํางานก็น้อย ส่วนตัว
แปรการรับรู้การเมืองในองค์การจะมีผลต่อความเครี ยดและส่งผลทางลบต่อเจตคติ ซึง่ หมายถึงว่า
ถ้ าข้ าราชการรับรู้ ว่ามีการเมืองในองค์การสูงก็ทําให้ เกิดความเครี ยดสูงไปด้ วย และทําให้ เกิดเจต
คติที่ไม่ดีตอ่ การทํางาน สําหรับตัวแปรสถานการณ์ที่ไม่ใช่ตวั แปรภายนอก แต่ได้ รับอิทธิพลจากตัว
แปรภายนอกสองตัวที่ กล่าวมา ได้ แก่ความเครี ยดในการทํ างาน ความเครี ยดในการทํ างานมี
อิทธิพลทางลบต่อทังเจตคติ
้
ตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ซึง่ หมายถึงว่า การที่ข้าราชการมีความเครี ยดในการทํางานสูงจะนําไปสู่การมีเจตคติ
ต่อพฤตกิ รรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ตํ่าและมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีตอ่ องค์การน้ อย
สําหรับตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการคือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่ามีอิทธิพล
ต่อลักษณะทางจิตใจของข้ าราชการหลายตัว ได้ แก่ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ปรี ชาเชิงอารมณ์ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และพฤติกรรม
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นให้ บรรลุ
เป้าหมายได้ และมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและหน่วยงานที่นอกเหนือจากหน้ าที่ตนได้
เมื่ อพิจารณาค่า อิท ธิ พลทางตรงและทางอ้ อมของตัวแปรอิสระที่ มี ต่อตัวแปรตาม คือ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ในตาราง 43 พบว่า พฤติก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การและเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์มีคา่ อิทธิพลสูงสุดดังที่กล่าว และตัวแปรที่
ส่ง อิทธิพลทางอ้ อมผ่านตัวแปรอื่น ๆ ไปยังพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมสูงสุด 2 ตัวแปร
แรก คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์และอิทธิบาท 4 จึงอาจกล่าวได้ ว่า ข้ าราชการที่มีการจัดการกับอารมณ์
ของตนเองและเข้ าใจผู้อื่นได้ ดี (ปรี ชาเชิงอารมณ์ สงู ) และมีความรักและหมัน่ เพียรในงาน (อิทธิ
ุ ลักษณะอื่น ๆ และในที่สดุ ก็นําไปสู่การมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
บาท 4) จะนําไปสู่คณ
โดยรวมได้
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ผลการวิเคราะห์ ความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตาม
ค่ านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง

ภาพประกอบ 5 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมตามค่ านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง

หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
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ตาราง 33 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทํา
ในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
ดัชนี

เกณฑ์

คา่ สถิติ

Chi – Square (N = 1,549)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 524.79, df = 212, p = 0.0

2.48
1.00
0.97
1.00
0.031
0.029

ตาราง 34 ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองตามพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
การมีแบบอย่างในการทํางาน
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมฯ กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
พฤติกรรมฯ กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
พฤติกรรมฯ กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.62
.16
.06
.19
.29
.15
.29
-.07
.08
.06
.06
.35
.18
.15

14.14
3.91
2.22
7.37
7.36
2.81
5.06
-2.49
2.89
2.28
3.41
8.76
5.19
4.37

R2
0.60

0.88

0.54
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ความเครี ยดในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การรับรู้การเมืองในองค์การ
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→ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
→ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
→ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

-.10
.13
-.15

-4.37
3.94
-6.18

ตาราง 34 (ต่อ)

อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนนุ ทางสังคม

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

.38
.18
.38
.10
.05
.83
.10
.36
.40
.11
.12
.42
.16
.11
.14
.23
.23
-.22

12.64
5.89
15.31
3.36
2.82
28.91
3.88
11.44
15.04
3.29
5.22
13.48
3.54
3.70
3.69
8.40
6.53
-6.41

ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2

0.72

0.80

0.53

0.26
0.08
0.17

เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโดยรวม และสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลแล้ ว
พบว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่ตวั แปรที่ส่งอิทธิพลโดยตรงสูงสุด
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ องได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ รองลงมาคือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม และการมีแบบอย่างในการ
ทํางาน ซึง่ หมายถึงว่า การที่ข้าราชการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การคือ ช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อน
ร่ วมงานและหน่วยงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทําพฤติกรรมตามค่านิยม และมีแบบอย่างที่ดีในการ
ทํางานก็จะนําไปสู่การมีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ องได้ โดยที่ตวั แปรทัง้
สามนี ้ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ องได้
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ร้ อยละ 60 (ค่าสัมประสิทธิ อิทธิพลและค่าสหสัมพันธ์ พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) ของตัวแปรใน
แบบจําลองนี ้ทังหมดแสดงในตาราง
้
34)
สําหรับตัวแปรอื่น ๆ จะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยทางอ้ อม คือ
ส่งผ่านตัวแปร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรที่ ส่ง อิทธิ พ ลสูงสุดต่อการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์ การคือ อิท ธิ บาท 4
และ
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ตัวแปรที่ มี อิทธิ พลรอง ๆ ลงไปได้ แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ปรี ชาเชิงอารมณ์ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการมี
แบบอย่างในการทํางาน สว่ นความเครี ยดในการทํางานส่งอิทธิพลในทางลบต่อการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ โดยที่ตวั แปรทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ ร้ อยละ 88
ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลสูงสุดต่อเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ได้ แก่ ลักษณะ
มุง่ อนาคต-ควบคุมตน รองลงมาได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม การคิดแบบโยนิโส
มนสิ ก าร ส่ว นตัว แปรที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางลบต่ อ เจตคติ ไ ด้ แ ก่ การรั บ รู้ การเมื อ งในองค์ ก ารและ
ความเครี ยดในการทํางาน โดยที่ตวั แปรทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของเจตคติตอ่
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ได้ ร้อยละ 54
อาจกล่ า วได้ ว่ า ตัว แปรเชิ ง สาเหตุโ ดยตรงของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ คื อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และ
ตัวแปรที่มีส่งอิทธิ พลสูงต่อสองตัวแปรนี ้ คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อิทธิบาท 4 และ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ซึ่งอธิบายได้ ว่า การที่ข้าราชการมีลกั ษณะที่สามารถคาดการณ์ อนาคต วาง
แผนการทํางานและควบคุมตนให้ บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ มีความรักในการทํางาน มีความ
วิริยะอุตสาหะ และมีความพยายามทํางานเพื่อมาตรฐานสูง จะนําไปสูก่ ารช่วยเหลือเกื ้อกูลผู้ร่วมงาน
และหน่วยงาน และการเห็นประโยชน์ พอใจและพร้ อมที่จะกล้ ายืนหยัดทํางานด้ วยความถูกต้ อง
ส่ว นตัว แปรลัก ษณะทางจิ ต ใจ ที่ ส่ง อิ ท ธิ พ ลต่อ ตัว แปรที่ อ ยู่ใ กล้ ชิ ด กับ พฤติ ก รรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ รวม คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์ และเหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยปรี ชาเชิงอารมณ์ ส่ง
อิทธิพลค่อนข้ างสูงต่อเหตุผลเชิงจริ ยธรรม อิทธิบาท 4 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และยัง
ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่ คือ ผู้ที่มีปรี ชาเชิง
อารมณ์ จะส่งผลการมีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูง มีคณ
ุ ธรรมการทํางานให้ สําเร็ จ คาดการณ์อนาคต
และควบคุมตนเองให้ บรรลุเป้าหมาย เป็ นบุคคลที่ ต้องการทํ างานอย่างมีมาตรฐานสูง และมี
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ม
ตนเองเพื่อไปสูเ่ ป้าหมาย พอใจและพร้ อมที่จะมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และอิทธิบาท 4
ส่งอิทธิพลสูงต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และส่งผลระดับปานกลางต่อลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
ส่วนตัวแปรภายนอกที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรใด ๆ แต่ส่งอิทธิพลต่อ ตัวแปรอื่น ๆ
ได้ แ ก่ ตัว แปรสถานการณ์ และตัว แปรด้ า นการคิ ด ของข้ า ราชการ ตัว แปรสถานการณ์ ใ น
แบบจําลองนี ้ได้ แก่ การมีแบบอย่างในการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้การเมืองใน
องค์การ ตัวแปรการมีแบบอย่างในการทํางานมีอิทธิพลต่อปรี ชาเชิงอารมณ์ อิทธิบาท 4 เหตุผล
เชิงจริ ยธรรม พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทํ าในสิ่งที่ถูกต้ อง และการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ นัน่ คือการมีแบบอย่างที่ดีในเรื่ องพฤติกรรมการทํางานจะส่งผลให้ ข้าราชการเป็ นคนที่มี
ปรี ชาเชิงอารมณ์ ดีไปด้ วย ช่วยให้ บุคคลนันมี
้ การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในทางดี ชอบทํางาน มี
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง และช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมงานและ
หน่ ว ยงาน ตัว แปรการสนับ สนุน ทางสัง คมเป็ นตัว แปรสถานการณ์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ลัก ษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน และส่งอิทธิพลทางลบต่อความเครี ยดในการทํางาน นัน่ คือการสนับสนุนทาง
สังคมช่วยให้ ข้าราชการคาดการณ์ ในอนาคต วางแผน และควบคุมตนเพื่อการบรรลุเป้าหมายได้
และถ้ าได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมาก ความเครี ยดในการทํางานก็น้อย ส่วนตัวแปรการรับรู้
การเมืองในองค์การจะส่งอิทธิพลต่อความเครี ยดและส่งอิทธิพลทางลบต่อเจตคติ ซึ่งหมายถึงว่า
ถ้ าข้ าราชการรับรู้ ว่ามีการเมืองใน องค์การสูงก็ทําให้ เกิดความเครี ยดสูงไปด้ วย และทําให้ เกิดเจต
คติที่ไม่ดีตอ่ การทํางาน สําหรับตัวแปรสถานการณ์ที่ไม่ใช่ตวั แปรภายนอก แต่ได้ รับอิทธิพลจากตัว
แปรภายนอกสองตัวที่ กล่าวมา ได้ แก่ความเครี ยดในการทํ างาน ความเครี ยดในการทํ างานมี
อิทธิพลทางลบต่อทังเจตคติ
้
ตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ซึง่ หมายถึงว่า การที่ข้าราชการมีความเครี ยดในการทํางานสูงจะนําไปสู่การมีเจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ตํ่าและมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีตอ่ องค์การน้ อย
สําหรับตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการคือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า มีอิทธิพล
ต่อลักษณะทางจิตใจของข้ าราชการหลายตัว ได้ แก่ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ปรี ชาเชิงอารมณ์ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่ คือ ข้ าราชการที่มีการคิดที่ถกู วิธีจะมีการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ในขันที
้ ่สงู กว่า เป็ นคนที่เข้ าใจตนเองและผู้อื่น มีความพอใจและพร้ อมที่จะมีพฤติกรรมตามค่านิยม
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สร้ างสรรค์ ทํางานด้ วยความพอใจและอุตสาหะวิริยะ คาดการณ์ในอนาคตและควบคุมตนให้ บรรลุ
เป้าหมายได้ และมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและหน่วยงานที่นอกเหนือจากหน้ าที่ตนได้
เมื่ อพิ จารณาค่า อิท ธิ พลทางตรงและทางอ้ อมของตัวแปรอิสระที่ มี ต่อตัวแปรตาม คือ
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ องในตาราง 44 พบว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์การและเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์และการมีแบบอย่างในการทํางาน
มีค่าอิทธิ พลสูงสุดดังที่กล่าว และตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางอ้ อมผ่านตัวแปรอื่น ๆ ไปยังพฤติกรรม
ตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ องที่มีค่าอิทธิพลรวมสูงสุดสองตัวแปรแรก คือ ปรี ชาเชิง
อารมณ์ และอิทธิ บาท 4 จึงอาจกล่าวได้ ว่า ข้ าราชการที่มีการจัดการกับอารมณ์ ของตนเองและ
เข้ าใจผู้อื่นได้ ดี (ปรี ชาเชิงอารมณ์สงู ) และมีความรักและหมัน่ เพียรในงาน (อิทธิบาท 4) จะนําไปสู่
คุณลักษณะอื่น ๆ และในที่สดุ ก็นําไปสู่การมีพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
ได้
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ผลการวิเคราะห์ ความกลมกลื นของแบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิ ยม
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

ภาพประกอบ 6 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมตามค่ านิยมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
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ตาราง 35 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ดัชนี

เกณฑ์

คา่ สถิติ

Chi – Square (N = 1,549)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 540.23, df = 209, p = 0.0

2.58
1.00
0.97
1.00
0.032
0.029

ตาราง 36 ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองตามพฤตกิ รรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมฯ ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
พฤติกรรมฯ ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
พฤติกรรมฯ ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.44
.34
.09
.20
.30
.14
.28
-.08
.08
.07
.06
.35
.18
.15
-.10

8.26
7.24
2.07
7.41
6.98
2.55
4.73
-4.68
2.98
2.57
3.48
8.82
5.12
4.38
-4.20

R2
0.61

0.89

0.54

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การรับรู้การเมืองในองค์การ

190
→ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
→ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

.13
-.15

3.84
-6.25

ตาราง 36 (ต่อ)

อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

.38
.17
.38
.10
.05
.83
.10
.36
.40
.11
.12
.42
.16
.12
.14
.23
.23
-.23

12.57
5.77
15.30
3.39
2.87
28.91
3.90
11.56
15.11
3.35
5.16
13.31
3.58
3.74
3.64
8.49
6.44
-6.58

ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2

0.72

0.80

0.54

0.26
0.08
0.17

เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโดยรวม และสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลแล้ ว
พบว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่ตวั แปรที่ส่งอิทธิพลโดยตรงสูงสุด
ต่อ พฤติกรรมตามค่า นิ ยมซื่ อสัตย์ รับผิดชอบได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ ก าร
รองลงมาคือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมและเหตุผลเชิงจริ ยธรรม ซึง่ หมายถึงว่า
การที่ข้าราชการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การคือช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมงานและหน่วยงาน
การมีเจตคติที่ดีตอ่ การทําพฤติกรรมตามค่านิยม และการที่บคุ คลมีความสามารถในการใช้ เหตุผล
เชิงจริ ยธรรมได้ ดี ก็จะนําไปสูก่ ารมีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยตัวแปรทังสามนี
้
้
ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบได้ ร้อยละ 61 (ค่า
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สัมประสิทธิ์อิทธิพลและค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) ของตัวแปรในแบบจําลองนี ้ ทังหมด
้
แสดงในตาราง 36)
สําหรั บตัวแปรอื่ น ๆ จะส่ง อิทธิ พลต่อพฤติกรรมตามค่า นิยมซื่อสัตย์ รับผิดชอบได้ โดย
ทางอ้ อม คือส่งผ่านตัวแปรสองตัวคือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเจตคติต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตัว แปรที่ ส่ง อิท ธิ พ ลสูง สุดต่อ การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารคื อ ลัก ษณะมุ่ง อนาคตควบคุมตน ตัวแปรที่มีอิทธิพลรอง ๆ ลงไปได้ แก่ อิทธิบาท 4 เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ รวม แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ปรี ช าเชิ ง อารมณ์ การคิ ดแบบโยนิ โ สมนสิก าร และการมี
แบบอย่างในการทํางาน ส่วนความเครี ยดในการทํางานส่งอิทธิพลในทางลบต่อการเป็ นสมาชิกที่ดี
ของ องค์การ โดยที่ตวั แปรทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ ร้ อยละ 89
ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลสูงสุดต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ได้ แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน รองลงมาได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม การคิดแบบโยนิโส
มนสิ ก าร ส่ว นตัว แปรที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางลบต่อ เจต คติ ไ ด้ แ ก่ การรั บ รู้ การเมื อ งในองค์ ก ารและ
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของเจตคติตอ่
ความเครี ยดในการทํางาน โดยที่ตวั แปรทังหมดที
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมได้ ร้อยละ 54
อาจกล่าวได้ ว่าตัวแปรเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้
คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ส่วนตัวแปรที่ส่งอิทธิพลสูงต่อสองตัวแปรนี ้ คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อิทธิบาท 4 และ
แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ซึ่ง อธิ บ ายได้ ว่า การที่ ข้า ราชการมี ลัก ษณะที่ ส ามารถคาดการณ์ อ นาคต
วางแผนการทํ า งาน และควบคุมตนให้ บรรลุเ ป้าหมายในอนาคตได้ มี ค วามรั ก ในการทํ า งาน
มี ความวิริยะอุตสา หะ และมีความพยายามทํ างานเพื่อมาตรฐานสูง จะนํ าไปสู่การช่วยเหลือ
เกือ้ กูลผ้ ูร่วมงานและหน่วยงาน และการเห็นประโยชน์ พอใจ และพร้ อมที่จะทํางานด้ วยความ
ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ส่วนตัวแปรลักษณะทางจิตใจ ที่สง่ อิทธิพลต่อตัวแปรที่อยูใ่ กล้ ชิดกับตัวแปรพฤติกรรมตาม
ค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์และเหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยที่ปรี ชาเชิงอารมณ์
ส่งอิทธิพลค่อนข้ างสูงต่อเหตุผลเชิงจริ ยธรรม อิทธิบาท 4 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และ
ยังส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่ คือผู้ที่มีปรี ชาเชิง
อารมณ์จะส่งผลการมีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูง มีคณ
ุ ธรรมการทํางานให้ สําเร็ จ คาดการณ์อนาคต-
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ไปสูเ่ ป้าหมาย พอใจและพร้ อมที่จะมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และตัวแปรอิทธิบาท 4 ส่ง
อิทธิพลอย่างสูงต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และส่งผลระดับปานกลางต่อลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
ส่วนตัวแปรภายนอก ที่ ไม่ได้ รับอิทธิ พลจากตัวแปรใดๆ แต่ส่งอิทธิ พลต่อตัวแปรอื่น ๆ
ได้ แก่ตวั แปรสถานการณ์ และตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการ ตัวแปรสถานการณ์ในแบบจําลอง
นี ้ได้ แก่ การมีแบบอย่างในการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ การเมืองในองค์การ
ตัวแปรการมีแบบอย่างในการทํางานมีอิทธิ พลต่อปรี ชาเชิงอารมณ์ อิทธิ บาท 4 เหตุผลเชิง
จริ ย ธรรม และพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร นั่น คื อ การมี แ บบอย่ า งที่ ดี ใ นเรื่ อ ง
พฤติกรรมการทํางานจะส่งผลให้ ข้าราชการเป็ นคนที่มีปรี ชาเชิงอารมณ์ดีไปด้ วย ช่วยให้ บคุ คลนันมี
้
การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในทางดี ชอบทํางาน และช่วยเหลือเอือ้ อาทรต่อเพื่อนร่ วมงานและ
หน่วยงาน ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรสถานการณ์ที่มีอิทธิ พลต่อการมุ่งอนาคตควบคุมตน และส่งอิทธิพลทางลบต่อความเครี ยดในการทํางาน นัน่ คือการสนับสนุนทางสังคมช่วย
ให้ ข้าราชการคาดการณ์ ในอนาคต วางแผน และควบคุมตนเพื่อการบรรลุเป้าหมายได้ และถ้ า
ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมมาก ความเครี ยดในการทํางานก็น้อย ส่วนตัวแปรการรับรู้ การเมือง
ในองค์ ก ารจะส่ง อิ ท ธิ พ ลต่อ ความเครี ย ดและส่ง อิ ท ธิ พ ลทางลบต่อ เจตคติ ซึ่ง หมายถึ ง ว่า ถ้ า
ข้ าราชการรับรู้วา่ มีการเมืองในองค์การสูงก็ทําให้ เกิดความเครี ยดสูงไปด้ วย และทําให้ เกิดเจตคติที่
ไม่ดีตอ่ การทํางาน สําหรับตัวแปรสถานการณ์ที่ไม่ใช่ตวั แปรภายนอก แต่ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปร
ภายนอกสองตัวที่กล่าวมา ได้ แก่ความเครี ยดในการทํางาน ความเครี ยดในการทํางานมีอิทธิพล
ทางลบต่อทังเจตคติ
้
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ซึง่ หมายถึงว่า การที่ข้าราชการมีความเครี ยดในการทํางานสูงจะนําไปสู่การมีเจตคติต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ตํ่าและมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีตอ่ องค์การน้ อย
สําหรับตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการคือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่ามีอิทธิพล
ต่อลักษณะทางจิตใจของข้ าราชการหลายตัว ได้ แก่ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ปรี ชาเชิงอารมณ์ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร นั่น คื อ ข้ า ราชการที่ มี ก ารคิ ด ที่ ถูก วิ ธี จ ะมี ก ารใช้ เ หตุผ ลเชิ ง
จริ ย ธรรมในขัน้ ที่ สูงกว่า เข้ าใจตนเองและผู้อื่น มี ความพอใจและพร้ อมที่ จ ะมีพ ฤติก รรมตา ม
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ค่านิยมสร้ างสรรค์ ทํางานด้ วยความพอใจและอุตสาหะวิริยะ คาดการณ์ในอนาคตและควบคุมตน
ให้ บรรลุเป้าหมายได้ และมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและหน่วยงานที่นอกเหนือจากหน้ าที่ตนได้
เมื่อพิจารณาค่าอิทธิ พลโดยรวมทังทางตรงและทางอ้
้
อมของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปร
ตาม คือ พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ดังปรากฎในตาราง 45 พบว่าพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และเหตุผลเชิงจริ ยธรรม ส่ง
อิทธิพลทางตรงสูงสุด แต่ตวั แปรที่สง่ อิทธิพลทางอ้ อมผ่านตัวแปรอื่น ๆ ไปสูต่ วั แปรพฤติกรรมตาม
ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ที่มีค่าอิทธิพลสูงสุด 2 ตัวแปรแรก คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์และอิทธิบาท 4
จึงอาจกล่าวได้ ว่า ข้ าราชการที่มีการจัดการกับอารมณ์ ของตนเองและเข้ าใจผู้อื่นได้ ดี (ปรี ชาเชิง
อารมณ์สูง) และมีความรักและหมัน่ เพียรในงาน (อิทธิบาท 4) จะนําไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะอื่น ๆ และใน
ที่สดุ ก็นําไปสกู่ ารมีพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบได้

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

194

ผลการวิเคราะห์ ความกลมกลื นของแบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิ ยม
โปร่ งใสตรวจสอบได้

ภาพประกอบ 7 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมตามค่ านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้

หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
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ตาราง 37 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส
ตรวจสอบได้
ดัชนี

เกณฑ์

คา่ สถิติ

Chi – Square (N = 1,549)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 542.02, df = 217, p = 0.0

2.50
1.00
1.00
0.97
0.031
0.028

ตาราง 38 ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมฯ โปร่ งใสตรวจสอบได้
พฤติกรรมฯ โปร่ งใสตรวจสอบได้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.58
.29
.19
.30
.15
.27
-.08
.08
.07
.06
.35
.18
.13
-.10
.13

11.37
5.86
7.27
7.32
2.73
4.65
-4.46
2.85
2.45
3.41
8.77
5.20
4.41
-4.37
3.97

R2
0.67

0.88

0.54
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→ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

-.15

-6.17

ตาราง 38 (ต่อ)

อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

.38
.18
.38
.09
.05
.83
.10
.36
.40
.11
.12
.42
.16
.12
.14
.23
.23
-.22

12.44
5.85
15.57
3.20
2.84
28.96
3.80
11.60
15.04
3.35
5.18
13.28
3.57
3.73
3.66
8.39
6.58
-6.39

ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2

0.72

0.80

0.54

0.26
0.08
0.17

เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโดยรวม และสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลแล้ ว
พบว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่ตวั แปรที่ส่งอิทธิพลโดยตรงสูงสุด
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ ได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
รองลงมาคือ เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ซึง่ หมายถึงว่า การที่ข้าราชการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การคือ ช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและหน่วยงาน และมีเจตคติที่ดีต่อ
การทําพฤติกรรมตามค่านิยม ก็จะนําไปสู่การมีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ โดยที่
ตัวแปรทังสองนี
้
้ร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ ร้อย
ละ 67 (ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลและค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) ของตัวแปรในแบบจําลอง
นี ้ทังหมดแสดงในตาราง
้
38)
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สําหรั บตัว แปรอื่ น ๆ จะส่ง อิท ธิ พ ลต่อพฤติกรรมตามค่า นิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ โดย
ทางอ้ อม คือ ส่งผ่านตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเจตคติต่อพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตัว แปรที่ ส่ง อิ ท ธิ พ ลสูง สุดต่อ การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารคื อ ลัก ษณะมุ่ง อนาคตควบคุมตน ตัวแปรที่มีอิทธิพลรอง ๆ ลงไปได้ แก่ อิทธิบาท 4 เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ รวม แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ปรี ช าเชิ ง อารมณ์ การคิดแบบโยนิ โ สมนสิก าร และการมี
แบบอย่างในการทํางาน ส่วนความเครี ยดในการทํางานส่งอิทธิพลในทางลบต่อการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ โดยที่ตวั แปรทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ ร้อยละ 88
ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลสูงสุดต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ได้ แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน รองลงมาได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม การคิดแบบโยนิโส
มนสิ ก าร ส่ว นตัว แปรที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางลบต่อ เจตคติ ไ ด้ แ ก่ การรั บ รู้ การเมื อ งในองค์ ก ารและ
ความเครี ยดในการทํางาน โดยที่ตวั แปรทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของเจตคติตอ่
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมได้ ร้อยละ 54
อาจกล่าวได้ ว่าตัวแปรเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้
คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ส่วนตัวแปรที่สง่ อิทธิพลสูงต่อสองตัวแปรนี ้ทางอ้ อม คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อิทธิบาท 4
และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ซึ่งอธิบายได้ ว่า การที่ข้าราชการมีลกั ษณะที่สามารถคาดการณ์ อนาคต
วางแผนการทํ างาน และควบคุมตนให้ บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ มีความรักในการทํางาน มี
ความวิริยะอุตสาหะ และมีความพยายามทํางานเพื่อมาตรฐานสูง จะนําไปสู่การช่วยเหลือเกื ้อกูล
ผู้ร่วมงานและหน่วยงาน และการเห็นประโยชน์ พอใจ และพร้ อมที่จะทํางานด้ วยความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้
ส่วนตัวแปรลักษณะทางจิตใจ ที่สง่ อิทธิพลต่อตัวแปรที่อยูใ่ กล้ ชิดกับตัวแปรพฤติกรรมตาม
ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์และเหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยที่ปรี ชาเชิงอารมณ์
ส่งอิทธิพลค่อนข้ างสูงต่อเหตุผลเชิงจริ ยธรรม อิทธิบาท 4 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และ
ยังส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่ คือผู้ที่มีปรี ชาเชิง
อารมณ์จะส่งผลการมีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูง มีคณ
ุ ธรรมการทํางานให้ สําเร็ จ คาดการณ์ อนาคตควบคุมตนเองให้ บรรลุเป้าหมาย เป็ นบุคคลที่ต้องการทํางานอย่างมีมาตรฐานสูง และมีพฤติกรรม
ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์การ ส่วนเหตุผลเชิงจริ ยธรรมมีอิทธิพลต่ออิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-
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ส่วนตัวแปรภายนอกที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรใดๆ แต่สง่ อิทธิพลต่อตัวแปรอื่น ๆ ได้ แก่
ตัวแปรสถานการณ์ และตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการ ตัวแปรสถานการณ์ในแบบจําลองนี ้ได้ แก่
การมีแบบอย่างในการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ การเมืองในองค์การ ตัวแปร
การมีแบบอย่างในการทํางานมีอิทธิพลต่อปรี ชาเชิงอารมณ์ อิทธิบาท 4 เหตุผลเชิงจริ ยธรรม และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่ คือการมีแบบอย่างที่ดีในเรื่ องพฤติกรรมการทํางาน
จะส่งผลให้ ข้าราชการเป็ นคนที่มีปรี ชาเชิงอารมณ์ ดีไปด้ วย ช่วยให้ บุคคลนันมี
้ การใช้ เหตุผลเชิง
จริยธรรมในทางดี ชอบทํางาน และช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและหน่วยงาน ตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และส่ง
อิทธิ พลทางลบต่อความเครี ยดในการทํางาน นั่นคือการสนับสนุนทางสังคมช่วยให้ ข้าราชการ
คาดการณ์ ใ นอนาคต วางแผน และควบคุม ตนเพื่ อ การบรรลุเ ป้ าหมายได้ และถ้ า ได้ รั บ การ
สนับสนุนทางสังคมมาก ความเครี ยดในการทํางานก็น้อย ส่วนตัวแปรการรับรู้การเมืองในองค์การ
จะส่งอิทธิพลต่อความเครี ยดและส่งอิทธิพลทางลบต่อเจตคติ ซึง่ หมายถึงว่า ถ้ าข้ าราชการรับรู้ว่ามี
การเมืองในองค์การสูงก็ทําให้ เกิดความเครี ยดสูงไปด้ วย และทําให้ เกิดเจตคติที่ไม่ดีตอ่ การทํางาน
สําหรับตัวแปรสถานการณ์ ที่ไม่ใช่ตวั แปรภายนอก แต่ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรภายนอกสองตัวที่
กล่าวมา ได้ แก่ความเครี ยดในการทํางาน ความเครี ยดในการทํางานมีอิทธิพลทางลบต่อทังเจตคติ
้
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึงว่า
การที่ข้าราชการมีความเครี ยดในการทํางานสูงจะนําไปสู่การมีเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ตํ่าและ มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีตอ่ องค์การน้ อย
สําหรับตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการคือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่ามีอิทธิพล
ต่อลักษณะทางจิตใจของข้ าราชการหลายตัว ได้ แก่ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ปรี ชาเชิงอารมณ์ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่ คือ ข้ าราชการที่มีการคิดที่ถกู วิธีจะมีการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ในขัน้ ที่ สูง กว่ า เข้ า ใจตนเองและผู้อื่ น มี ค วามพอใจและพร้ อมที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมตามค่า นิ ย ม
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เมื่ อพิ จารณาค่า อิท ธิ พลทางตรงและทางอ้ อมของตัวแปรอิสระที่ มี ต่อตัวแปรตาม คือ
พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ ในตาราง 46 พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การและเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์มีคา่ อิทธิพลสูงสุดดังที่กล่าว และตัวแปรที่
ส่งอิทธิพลทางอ้ อมผ่านตัวแปรอื่น ๆ ไปยังพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ สงู สุด 2 ตัว
แปรแรก คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์ และอิทธิ บาท 4 จึงอาจกล่าวได้ ว่า ข้ าราชการที่มีการจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองและเข้ าใจผู้อื่นได้ ดี (ปรี ชาเชิงอารมณ์สงู ) และมีความรักและหมัน่ เพียรในงาน
(อิทธิบาท 4) จะนําไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะอื่น ๆ และในที่สดุ ก็นําไปสูก่ ารมีพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยรวมได้
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ผลการวิเคราะห์ ความกลมกลื นของแบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิ ยม
ไม่ เลือกปฏิบัติ

ภาพประกอบ 8 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมตามค่ านิยมไม่ เลือกปฏิบัติ

หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
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ตาราง 39 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 1,549)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 564.34, df = 215, p = 0.0

2.62
1.00
0.97
1.00
0.032
0.029

ตาราง 40 ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ความเครี ยดในการทํางาน
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การรับรู้การเมืองในองค์การ

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมฯ ไม่เลือกปฏิบตั ิ
พฤติกรรมฯ ไม่เลือกปฏิบตั ิ
พฤติกรรมฯ ไม่เลือกปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.33
.42
-.07
.19
.31
.15
.27
-.08
.08
.06
.06
.35
.18
.15
-.10
.13
-.15

7.25
9.15
-2.51
7.29
7.29
2.58
4.52
-4.29
2.83
2.24
3.45
8.82
5.15
4.37
-4.34
3.96
-6.20

R2
0.52

0.88

0.54
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ตาราง 40 (ต่อ)

อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

.38
.18
.38
.09
.05
.83
.10
.36
.40
.12
.12
.42
.16
.12
.14
.23
.23
-.22

12.48
5.82
15.37
3.25
2.87
28.90
3.85
11.55
15.09
3.40
5.17
13.36
3.59
3.71
3.55
8.41
6.51
-6.43

ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2

0.72

0.80

0.54

0.26
0.08
0.17

เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโดยรวม และสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลแล้ ว
พบว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่ตวั แปรที่ส่งอิทธิพลโดยตรงสูงสุด
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ไิ ด้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ รองลงมา
คือ เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม และความเครี ยดในการทํางาน ซึง่ หมายถึงว่า
การที่ข้าราชการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การคือ ช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมงานและหน่วยงาน
มีเจตคติที่ดีต่อการทําพฤติกรรมตามค่านิยม และบุคคลมีความเครี ยดในการทํางานน้ อย ก็จะ
นําไปสูก่ ารมีพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ไิ ด้ โดยที่ตวั แปรทังสามร่
้
วมกันอธิบายความแปร
ปรวนของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ ไ ด้ ร้ อยละ 52 (ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลและ
ั้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู กําลังสอง (R2) ของตัวแปรในแบบจําลองนีท้ งหมดแสดงใน
ตาราง 40)
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สําหรับตัวแปรอื่นๆจะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิได้ โดยทางอ้ อม
คือส่งผ่านตัวแปร คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเจตคติต่อพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตัวแปรที่ ส่งอิท ธิ พลสูง สุดต่อการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีขององค์ การ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตัวแปรที่มีอิทธิพลรอง ๆ ลงไปได้ แก่ อิทธิบาท 4 เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ รวม แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ปรี ช าเชิ ง อารมณ์ การคิดแบบโยนิ โ สมนสิก าร และการมี
แบบอย่างในการทํางาน ส่วนความเครี ยดในการทํางานส่งอิทธิพลในทางลบต่อการเป็ นสมาชิกที่ดี
ของ องค์การ โดยที่ตวั แปรทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ ร้อยละ 88
ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลสูงสุดต่อเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ได้ แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน รองลงมาได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม การคิดแบบโยนิโส
มนสิ ก าร ส่ ว นตัว แปรที่ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางลบต่อ เจตคติ ไ ด้ แ ก่ การรั บ รู้ การเมื อ งในองค์ ก ารและ
ความเครี ยดในการทํางาน โดยที่ตวั แปรทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของเจตคติตอ่
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมได้ ร้อยละ 54
อาจกล่าวได้ ว่าตัวแปรเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ คือ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ส่วน
ตัวแปรที่ส่งอิทธิ พลสูงต่อสองตัวแปรนี ้ คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อิทธิ บาท 4 และ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ซึ่งอธิบายได้ ว่า การที่ข้าราชการมีลกั ษณะที่สามารถคาดการณ์ อนาคต วาง
แผนการทํางาน และควบคุมตนให้ บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ มีความรักในการทํางาน มีความ
วิริย ะอุต สาหะ และมี ค วามพยายามทํ า งานเพื่ อ มาตรฐานสูง จะนํ าไปสู่การช่ ว ยเหลื อเกื อ้ กูล
ผู้ร่วมงานและหน่วยงาน และการเห็นประโยชน์ พอใจ และพร้ อมที่จะทํางานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ส่วนตัวแปรลักษณะทางจิตใจ ที่สง่ อิทธิพลต่อตัวแปรที่อยูใ่ กล้ ชิดกับตัวแปรพฤติกรรมตาม
ค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์และเหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยที่ปรี ชาเชิงอารมณ์
ส่งอิทธิพลค่อนข้ างสูงต่อเหตุผลเชิงจริ ยธรรม อิทธิบาท 4 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และ
ยังส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ องค์การ นัน่ คือผู้ที่มีปรี ชา
เชิ ง อารมณ์ จะส่ง ผลการมี เหตุผลเชิ ง จริ ยธรรมสูง มี คุณธรรมการทํ า งานให้ สํ าเร็ จ คาดการณ์
อนาคตและควบคุมตนเองให้ บรรลุเป้าหมาย เป็ นบุคคลที่ต้องการทํางานอย่างมีมาตรฐานสูง และ
มีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและองค์การ ส่วนเหตุผลเชิงจริ ยธรรมมีอิทธิพลต่ออิทธิบาท 4 ลักษณะ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตน และเจคคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ กล่าวคือ ผู้ที่มีเหตุผลเชิง
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ส่วนตัวแปรภายนอกที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรใด ๆ แต่ส่งอิทธิ พลต่อ ตัวแปรอื่น ๆ
ได้ แ ก่ ตัว แปรสถานการณ์ และตัว แปรด้ า นการคิ ด ของข้ าราชการ ตัว แปรสถานการณ์ ใ น
แบบจําลองนี ้ได้ แก่ การมีแบบอย่างในการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้การเมืองใน
องค์การ ตัวแปรการมีแบบอย่างในการทํางานมีอิทธิพลต่อปรี ชาเชิงอารมณ์ อิทธิบาท 4 เหตุผล
เชิงจริ ยธรรม และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์การ นั่นคือการมีแบบอย่างที่ดีในเรื่ อง
พฤติกรรมการทํางานจะส่งผลให้ ข้ าราชการเป็ นคนที่มีปรี ชาเชิงอารมณ์ดีไปด้ วย ช่วยให้ บคุ คล
นันมี
้ การใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในทางดี ชอบทํางาน และช่วยเหลือเอื ้ออาทรต่อเพื่อนร่ วมงานและ
หน่วยงาน ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรสถานการณ์ ที่มีอิทธิ พลต่อลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน และส่งอิทธิพลทางลบต่อความเครี ยดในการทํางาน นัน่ คือการสนับสนุนทาง
สังคมช่วยให้ ข้าราชการคาดการณ์ในอนาคต วางแผน และควบคุมตนเพื่อการบรรลุเป้าหมายได้
และถ้ าได้ รับการสนับสนุนจากหัวหน้ ามาก ความเครี ยดในการทํางานก็น้อย ส่วนตัวแปรการรับรู้
การเมืองในองค์การจะส่งอิทธิพลต่อความเครี ยดและส่งอิทธิพลทางลบต่อเจตคติ ซึ่งหมายถึงว่า
ถ้ าข้ าราชการรับรู้ ว่ามีการเมืองในองค์การสูงก็ทําให้ เกิดความเครี ยดสูงไปด้ วย และทําให้ เกิดเจต
คติที่ไม่ดีตอ่ การทํางาน สําหรับตัวแปรสถานการณ์ที่ไม่ใช่ตวั แปรภายนอก แต่ได้ รับอิทธิพลจากตัว
แปรภายนอกสองตัวที่ กล่าวมา ได้ แก่ความเครี ยดในการทํ างาน ความเครี ยดในการทํ างานมี
อิทธิพลทางลบต่อทังเจตคติ
้
ตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การและพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ ซึง่ หมายถึงว่า การที่ข้าราชการมีความเครี ยดใน
การทํางานสูงจะนําไปสู่การมีเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ตํ่ามีพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีตอ่ องค์การน้ อยและมีพฤติกรรมไม่เลือกปฏิบตั นิ ้ อย
สําหรับตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการคือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่ามีอิทธิพล
ต่อลักษณะทางจิตใจของข้ าราชการหลายตัว ได้ แก่ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ปรี ชาเชิงอารมณ์ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่ คือ ข้ าราชการที่มีการคิดที่ถกู วิธีจะมีการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ในขัน้ ที่ สูง กว่ า เข้ า ใจตนเองและผู้อื่ น มี ค วามพอใจและพร้ อมที่ จ ะมี พ ฤติ ก รรมตามค่า นิ ย ม
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เมื่อพิจารณาค่าอิทธิ พลโดยรวมทังทางตรงและทางอ้
้
อมของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปร
ตาม คือ พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ ดังในตาราง 47 พบว่ า ตั ว แปรที่ มี ค่ า อิ ท ธิ พล
ทางตรงได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ และความเครี ยดในการทํ างาน ดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ น และตัวแปรที่ส่งผลต่ออิทธิ พล
ทางอ้ อมผ่านตัวแปรอื่น ๆ ไปยังพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบัติสูงสุด 2 ตัวแปรแรก คือ
ปรี ชาเชิงอารมณ์ และอิทธิ บาท 4 จึงอาจกล่าวได้ ว่า ข้ าราชการที่มีการจัดการกับอารมณ์ ของ
ตนเองและเข้ าใจผู้อื่นได้ ดี (ปรี ชาเชิงอารมณ์สงู ) และมีความรักและหมัน่ เพียรในงาน (อิทธิบาท 4)
จะนําไปสู่คุณลักษณะ อื่น ๆ และในที่ สุดก็นําไปสู่การมีพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบัติ
โดยรวมได้
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ผลการวิเคราะห์ ความกลมกลื นของแบบจําลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิ ยม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ภาพประกอบ 9 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมตามค่ านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
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ตาราง 41 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 1,549)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 548.18, df = 218, p = 0.0

2.51
1.00
0.97
1.00
0.031
0.029

ตาราง 42 ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การรับรู้การเมืองในองค์การ

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมฯ ด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
พฤติกรรมฯ ด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
พฤติกรรมฯ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.49
.34
.11
.19
.30
.15
.27
-.07
.08
.06
.06
.35
.19
.15
-.10
.14
-.15

8.68
6.51
3.07
7.35
7.30
2.67
4.62
-4.14
2.82
2.33
3.18
8.78
5.31
4.27
-4.47
4.21
-6.36

R2
0.69

0.87

0.55
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ตาราง 42 (ต่อ)

อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

.38
.18
.38
.09
.05
.83
.09
.36
.40
.11
.12
.42
.16
.12
.14
.23
.23
-.22

12.49
5.84
15.54
3.26
2.85
19.08
3.69
11.57
15.10
3.37
5.20
13.28
3.54
3.76
3.69
8.45
6.49
-6.41

ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2

0.72

0.80

0.54

0.26
0.08
0.17

เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโดยรวม และสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลแล้ ว
พบว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยที่ตวั แปรที่ส่งอิทธิพลโดยตรงสูงสุด
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึง่ หมายถึงว่า การที่ข้าราชการ
ช่ ว ยเหลื อ เอื อ้ อาทรต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานและหน่ ว ยงาน มี ค วามเพี ย รพยายามที่ จ ะทํ า งาน เพื่ อ
มาตรฐานที่เป็ นเลิศ และมีการคิดถูกวิธี ก็จะนําไปสูก่ ารมีพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานได้ โดยที่ ตวั แปรทัง้ สามตัวนีร้ ่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ร้อยละ 69 (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู
้
42)
กําลังสอง (R2) ของตัวแปรในแบบจําลองนี ้ทังหมดแสดงในตาราง
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สําหรับตัวแปรอื่น ๆ จะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานได้ โดย
ทางอ้ อม คือส่งผ่านตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตัว แปรที่ ส่ง อิ ท ธิ พ ลสูง สุดต่อ การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารคื อ ลัก ษณะมุ่ง อนาคตควบคุมตน ตัวแปรที่มีอิทธิพลรองๆลงไปได้ แก่ อิทธิบาท 4 เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ รวม แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ปรี ช าเชิ ง อารมณ์ การคิดแบบโยนิ โ สมนสิก าร และการมี
แบบอย่างในการทํางาน ส่วนความเครี ยดในการทํางานส่งอิทธิพลในทางลบต่อการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ โดยที่ตวั แปรทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้อธิบายความแปรปรวนของการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การได้ ร้อยละ 87
สําหรับตัวแปรการคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็ นตัวแปรภายนอกใน
แบบจํ า ลองนี ้ จึงไม่มี ตัวแปรใดที่ ส่ง อิทธิ พลต่อตัวมัน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ส่วนตัว แปร
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรอิทธิบาท 4 ในระดับสูง และได้ รับอิทธิพลจากตัวแปร
ปรี ชาเชิงอารมณ์ด้วย
อาจกล่าวได้ ว่าตัวแปรเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ส่วนตัวแปรที่สง่ อิทธิพลสูงต่อสามตัวแปรนี ้ คือ อิทธิบาท 4 และลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
ส่วนตัวแปรลักษณะทางจิตใจ ที่สง่ อิทธิพลต่อตัวแปรที่อยูใ่ กล้ ชิดกับตัวแปรพฤติกรรมตาม
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานได้ คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม และอิทธิบาท 4 โดยที่
ปรี ชาเชิงอารมณ์สง่ อิทธิพลค่อนข้ างสูงต่อเหตุผลเชิงจริยธรรม อิทธิบาท 4 และลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน และยังส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นัน่
คือผู้ที่มีปรี ชาเชิงอารมณ์ จะส่งผลการมีเหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูงมีคุณธรรมการทํ างานให้ สําเร็ จ
คาดการณ์อนาคต-ควบคุมตนเองให้ บรรลุเป้าหมาย เป็ นบุคคลที่ต้องการทํางานอย่างมีมาตรฐาน
สูง และมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่นและองค์การ ส่วนเหตุผลเชิงจริ ยธรรมมีอิทธิพลต่ออิทธิบาท 4
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ กล่าวคือ ผู้ที่มี
เหตุผลเชิงจริ ยธรรมสูงจะนําไปสู่การเป็ นผู้ที่มีธรรมะในการทํางานให้ สําเร็ จ สามารถมุ่งอนาคต
และควบคุมตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมาย พอใจและพร้ อมที่จะมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
และตัวแปรอิทธิบาท 4 ส่งอิทธิพลอย่างสูงต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และส่งผลระดับปานกลางต่อ
ลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
ส่วนตัวแปรภายนอกที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจากตัวแปรใดๆ แต่ส่งอิทธิพลต่อตัวแปรอื่นๆ ได้ แก่
ตัวแปรสถานการณ์ และตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการ ตัวแปรสถานการณ์ ในแบบจําลองนี ้
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สําหรับตัวแปรด้ านการคิดของข้ าราชการคือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่านอกจาก
จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานแล้ ว ยังมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ลักษณะทางจิตใจของข้ าราชการหลายตัว ได้ แก่ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ปรี ชาเชิงอารมณ์ เจตคติต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ นั่นคือ ข้ าราชการที่มีการคิดที่ถูกวิธีจะนําไปสู่การมีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมในขันที
้ ่สงู กว่า เข้ าใจตนเองและผู้อื่น มี
ความพอใจและพร้ อมที่จะมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ทํางานด้ วยความพอใจและอุตสาหะ
วิริยะ คาดการณ์ ในอนาคตและควบคุมตนให้ บรรลุเป้าหมายได้ และมีพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่น
และหน่วยงานที่นอกเหนือจากหน้ าที่ตนได้
เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลโดยรวมทังทางตรงและทางอ้
้
อมของตัวแปรอิสระที่สง่ ผ่านตัวแปร
อื่นมายังพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานดังแสดงในตาราง 48 พบว่า พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์มีคา่ อิทธิพลสูงสุดดังที่
กล่าว และตัวแปรที่สง่ อิทธิพลทางอ้ อมผ่านตัวแปรอื่น ๆ ไปยังพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์
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ตัวแปรเชิงสาเหตุ
ตัวแปรผลลัพธ์

การรั บรู้
การ
โยนิโส
การเมืองใน สนับสนุน
มนสิการ
องค์ การ ทางสังคม
DE IE DE IE DE IE

พฤติกรรม เจตคติต่อ
สมาชิกที่ดีฯ ค่ านิยมฯ

มุ่งอนาคต
-ควบคุม

แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์

อิทธิบาท
4

เหตุผลเชิง ความเครี ยด
จริยธรรม การทํางาน

ปรี ชาเชิง
อารมณ์

DE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

-

.31**

-

.16**

-

.44**

-

.27**

-

-.08**

-

.47**

.29**

-

-.07**

-

.03**

-

.30** -.08** -.02** .08** .50** .07** .26**

-

-.05**

-

.04** .07** .24**

.40** .14** .18** -.13** -.02**

-

.04**

-

.16**

IE

DE

IE

พฤติกรรมฯค่านิยมรวม .65**

-

.22** .13**

พฤติกรรมฯ สมาชิกฯ

-

-

.19**

-

.29** .07** .14** .04** .28** .28**

เจตคติตอ่ ค่านิยมฯ

-

-

-

-

.35**

-

.20**

-

-

มุ่งอนาคต- ควบคุมตน

-

-

-

-

-

-

-

-

.37**

-

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

.83**

-

-

อิทธิบาท 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความเครี ยดการทํางาน

-

-

-

-

-

-

-

-

ปรี ชาเชิงอารมณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

.30** .15** .17** -.09**

-

DE

IE

-

.24**

-

-

.38** .28** .10** .19**

-

-

.05**

-

-

.23**

.30**

-

-

.10** .45**

.22**

-

-

-

-

-

.26**

.36**

-

-

-

.39** .15** .11** .14**

-

-

-

-

.13** .16**

-

-

-

-

-

.42**

-

-

-

-

-

.10** .10**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.23**

-

-.23**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.14**

-

-

-

-

-

.23**

-

-

.16** .06**
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DE = อิทธิพลทางตรง , IE = อิทธิพลทางอ้ อม, อิทธิพลรวม = DE+IE
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

.18** .14**

-

-

การมี
แบบอย่ าง
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ตัวแปรเชิงสาเหตุ
ตัวแปรผลลัพธ์

การรั บรู้
การ
โยนิโส
การเมืองใน สนับสนุน
มนสิการ
องค์ การ ทางสังคม
DE IE DE IE DE IE

พฤติกรรม เจตคติต่อ
สมาชิกที่ดีฯ ค่ านิยมฯ

มุ่งอนาคต
-ควบคุม

แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์

อิทธิบาท
4

เหตุผลเชิง ความเครี ยด
จริยธรรม การทํางาน

ปรี ชาเชิง
อารมณ์

DE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

-

.28**

-

.15**

-

.41**

-

.24**

-

-.07**

-

.43**

.25**

-

-.06**

-

.03** .06* .21**

-

.30** -.07** -.02** .08** .51** .06* .26 **

-

-.05**

-

.04** .06** .24**

.40** .13** .17** -.15** -.02**

-

.04**

-

.16**

IE

DE

IE

พฤติกรรมฯกล้ ายืนหยัด .62**

-

.16** .12**

พฤติกรรมฯ สมาชิกฯ

-

-

.19**

-

.29** .07** .15** .04** .29** .29**

เจตคติตอ่ ค่านิยมฯ

-

-

-

-

.35**

-

.18**

-

-

มุ่งอนาคต-ควบคุมตน

-

-

-

-

-

-

-

-

.38**

-

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

.83**

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความเครี ยดการทํางาน

-

-

-

-

-

-

-

-

ปรี ชาเชิงอารมณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

.29** .15** .17** -.10**

-

DE

IE

-

-

.38** .28** .10** .19**

-

-

.05**

-

-

.23**

.30**

-

-

.10** .46**

.22**

-

-

-

-

-

.26**

.36**

-

-

-

.40** .15** .11** .14**

-

-

-

-

.12** .17**

-

-

-

-

-

.42**

-

-

-

-

-

.11** .10**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.23**

-

-.22**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.14**

-

-

-

-

-

.23**

-

-

.16** .06**
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DE = อิทธิพลทางตรง , IE = อิทธิพลทางอ้ อม, อิทธิพลรวม = DE+IE
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

.18** .14**

-

-

การมี
แบบอย่ าง

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตาราง 44 ค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ในแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง

ตัวแปรเชิงสาเหตุ
พฤติกรรม เจตคติต่อ
สมาชิกที่ดีฯ ค่ านิยมฯ

มุ่งอนาคต
-ควบคุม

แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์

อิทธิบาท
4

เหตุผลเชิง ความเครียด
จริยธรรม การทํางาน

ปรี ชาเชิง
อารมณ์

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

DE

พฤติกรรมฯซื่อสัตย์ฯ

.44**

-

.34** .09**

-

.28**

-

.14**

-

พฤติกรรมฯ สมาชิกฯ

-

-

.20**

-

.30** .07** .14** .04** .28** .29**

เจตคติตอ่ ค่านิยมฯ

-

-

-

-

.35**

-

.18**

-

-

มุ่งอนาคต- ควบคุมตน

-

-

-

-

-

-

-

-

.38**

-

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

.83**

-

-

อิทธิบาท 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความเครี ยดการทํางาน

-

-

-

-

-

-

-

-

ปรี ชาเชิงอารมณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวแปรผลลัพธ์

DE

IE

IE

IE

.35** .09 .24**
-

DE

IE

DE

IE

-

-.08**

-

.43**

การรั บรู้
การ
โยนิโส
การเมืองใน สนับสนุน
มนสิการ
องค์ การ ทางสังคม
DE IE DE IE DE IE

DE

IE

-

.21**

.26**

-

-.08**

-

.03**

.30** -.08** -.02** .08** .51** .07** .26**

-

-.05**

-

.04** .06** .24**

.40** .13** .18** -.15** -.02**

-

.04**

-

.16**

.29** .15** .17** -.10**

-

-

-

.38** .28** .10** .19**

-

-

.05**

-

-

.24**

.30**

-

-

.10** .46**

.22**

-

-

-

-

-

.26**

.36**

-

-

-

.40** .15** .11** .14**

-

-

-

-

.12** .17**

-

-

-

-

-

.42**

-

-

-

-

-

.12** .10**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.23**

-

-.23**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.14**

-

-

-

-

-

.23**

-

-

.16** .06**
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DE = อิทธิพลทางตรง , IE = อิทธิพลทางอ้ อม, อิทธิพลรวม = DE+IE
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

.17** .14**

-

-

การมี
แบบอย่ าง

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตาราง 45 ค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ในแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ

ตัวแปรเชิงสาเหตุ
การรั บรู้
การ
โยนิโส
การเมืองใน สนับสนุน
มนสิการ
องค์ การ ทางสังคม
DE IE DE IE DE IE

พฤติกรรม เจตคติต่อ
สมาชิกที่ดีฯ ค่ านิยมฯ

มุ่งอนาคต
-ควบคุม

แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์

อิทธิบาท
4

เหตุผลเชิง ความเครี ยด
จริยธรรม การทํางาน

ปรี ชาเชิง
อารมณ์

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

พฤติกรรมฯ โปร่ งใสฯ

.58**

-

.29** .11**

-

.32**

-

.16**

-

.41**

-

.27**

-

-.09**

-

.46**

.27**

-

-.08**

-

.04**

พฤติกรรมฯ สมาชิกฯ

-

-

.19**

-

.30** .07** .15** .04** .27** .30**

-

.30** -.08** -.02** .08** .51** .07* .26**

-

-.05**

-

.04** .06** .24**

เจตคติตอ่ ค่านิยมฯ

-

-

-

-

.35**

-

.18**

-

-

.40** .13** .17** -.15** -.02**

-

.04**

-

.16**

มุ่งอนาคต- ควบคุมตน

-

-

-

-

-

-

-

-

.38**

-

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

.83**

-

-

อิทธิบาท 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความเครี ยดการทํางาน

-

-

-

-

-

-

-

-

ปรี ชาเชิงอารมณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวแปรผลลัพธ์

DE

IE

.29** .16** .17** -.10**

-

DE

IE

-

.22**

-

-

.38** .28** .09** .19**

-

-

.05**

-

-

.23**

.30**

-

-

.10** .46**

.22**

-

-

-

-

-

.26**

.36**

-

-

-

.40** .15** .11** .14**

-

-

-

-

.12** .17**

-

-

-

-

-

.42**

-

-

-

-

-

.12** .10**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.23**

-

-.22**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.14**

-

-

-

-

-

.23**

-

-

.16** .06**
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DE = อิทธิพลทางตรง , IE = อิทธิพลทางอ้ อม, อิทธิพลรวม = DE+IE
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

.18** .14**

-

-

การมี
แบบอย่ าง

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตาราง 46 ค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ในแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้

ตัวแปรเชิงสาเหตุ
พฤติกรรม เจตคติต่อ
สมาชิกที่ดีฯ ค่ านิยมฯ

มุ่งอนาคต
-ควบคุม

แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์

อิทธิบาท
4

เหตุผลเชิง ความเครี ยด
จริยธรรม การทํางาน

DE

IE

DE

IE

DE

DE

DE

พฤติกรรมฯ ไม่เลือกฯ

.33**

-

-

.27**

-

พฤติกรรมฯ สมาชิกฯ

-

-

-

-

ตัวแปรผลลัพธ์

-

DE

IE

.42** .06**
-

IE

IE

-

-

-

-

-

-

DE

IE

-.07 -.07**

.07** .15* .04** .27**

-

IE

-

-

-

-

-

.38**

-

DE

IE

-

.36**

การรั บรู้
การ
โยนิโส
การเมืองใน สนับสนุน
มนสิการ
องค์ การ ทางสังคม
DE IE DE IE
IE
-

-.10**

-

.26**

-.05**

-

.40** .13** .17**

-.02**

-.08** -.02** .08** .51**

.29** .15**

-.10**

.18** .14**

-

-

การมี
แบบอย่ าง
DE

IE

.04** .06**
.04**

-

.16**

-

-

.38** .28** .09** .19**

-

-

.05**

-

-

.23**

-

.26**

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

.83**

-

-

.30**

-

-

.10** .46**

.22**

-

-

-

-

อิทธิบาท 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.36**

-

-

-

.40** .15** .12** .13**

-

-

-

-

.12** .17**

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.42**

-

-

-

-

-

.12** .10**

ความเครี ยดการทํางาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.23**

-

-.22**

-

-

-

ปรี ชาเชิงอารมณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.14**

-

-

-

-

-

.23**

-

.16** .06**
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DE = อิทธิพลทางตรง , IE = อิทธิพลทางอ้ อม, อิทธิพลรวม = DE+IE
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

-

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตาราง 47 ค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ในแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ

ตัวแปรเชิงสาเหตุ
การรั บรู้
การ
โยนิโส
การเมืองใน สนับสนุน
มนสิการ
องค์ การ ทางสังคม
DE IE DE IE DE IE

พฤติกรรม เจตคติต่อ
สมาชิกที่ดีฯ ค่ านิยมฯ

มุ่งอนาคต
-ควบคุม

แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์

อิทธิบาท
4

เหตุผลเชิง ความเครี ยด
จริยธรรม การทํางาน

ปรี ชาเชิง
อารมณ์

DE

IE

DE

IE

DE

DE

DE

IE

DE

IE

DE

IE

DE

พฤติกรรมฯ มุ่งผลฯ

.49**

-

-

.10**

-

-

.56**

-

.25**

-

-.05*

-

.47** .11** .23**

-

-.02**

-

.02**

พฤติกรรมฯ สมาชิกฯ

-

-

.19**

-

.30** .07** .15** .04** .27** .30**

-

.30** -.07** -.02** .08** .51** .06* .26**

-

-.05**

-

.04** .06** .24**

เจตคติตอ่ ค่านิยมฯ

-

-

-

-

.35**

-

.19**

-

-

.40** .14** .17** -.15** -.02**

-

.04**

-

.16**

มุ่งอนาคต- ควบคุมตน

-

-

-

-

-

-

-

-

.38**

-

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

.83**

-

-

อิทธิบาท 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความเครี ยดการทํางาน

-

-

-

-

-

-

-

-

ปรี ชาเชิงอารมณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวแปรผลลัพธ์

IE

IE

.18** .34** .09**

.29** .15** .17** -.10**

-

DE

IE

-

.23**

-

-

.38** .28** .09** .19**

-

-

.05**

-

-

.24**

.30**

-

-

.09** .46**

.22**

-

-

-

-

-

.26**

.36**

-

-

-

.40** .15** .11** .14**

-

-

-

-

.12** .17**

-

-

-

-

-

.42**

-

-

-

-

-

.12** .10**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.23**

-

-.22**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.14**

-

-

-

-

-

.23**

-

-

.16** .06**
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DE = อิทธิพลทางตรง , IE = อิทธิพลทางอ้ อม, อิทธิพลรวม = DE+IE
* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

.18** .14**

-

IE

การมี
แบบอย่ าง

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตาราง 48 ค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผลลัพธ์ในแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

218

จากการวิเคราะห์ ข้อมูลในภาพรวม สรุปผลได้ ดงั นี ้
1. ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม (รวมค่านิยม 5 ตัว) พบว่า
ตัวแปรที่ ส่ง อิ ทธิ พ ลทางตรงสูง สุดต่อพฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ คือ พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิ กที ด่ ี ขององค์ การ รองลงมาคือ เจตคติ ต่อพฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้างสรรค์ ตัวแปรอื่น ๆ
จะมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยการส่งอิทธิพลผ่านตัวแปร 2 ตัวนี ้
ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางอ้ อมสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนี ้ 3 ตัวแปรแรก คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์
อิทธิบาท 4 และลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
2. ปั จจัย เชิ ง สาเหตุข องพฤติ กรรมตามค่า นิ ย มกล้ า ยื น หยัดทํ า ในสิ่ง ที่ ถูก ต้ อง พบว่า
ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนี ้คือ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีด่ ี ของ
องค์ การ รองลงมาคือ เจตคติ ต่อพฤติ กรรมค่านิ ยมสร้างสรรค์ และการมี แบบอย่างในการทํ างาน
ตัวแปรอื่นๆจะมีอิทธิ พลทางอ้ อม โดยการส่งอิทธิ พลผ่านตัวแปร 3 ตัวนี ้ ตัวแปรที่ส่งอิทธิ พล
ทางอ้ อมสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนี ้ 3 ตัวแปรแรก คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์ อิทธิ บาท 4 และ
ลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
3. ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ พบว่า ตัวแปรที่ส่ง
อิทธิ พลทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนีค้ ือ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที ่ดีขององค์ การ
เจตคติ ต่อพฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้างสรรค์ และเหตุผลเชิงจริ ยธรรมตัวแปรอื่น ๆ จะมีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยการส่งอิทธิพลผ่านตัวแปร 3 ตัวนี ้ ตัวแปรที่ส่ง
อิทธิพลทางอ้ อมสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนี ้ 3 ตัวแปรแรก คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์ อิทธิบาท 4
และลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
4. ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ พบว่า ตัวแปรที่ส่ง
อิทธิพลทางตรง สูงสุดต่อพฤติกรรมค่านิยมนี ้คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ
เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ตัวแปรอื่น ๆ จะมีอิทธิ พลทางอ้ อม โดยการส่ง
อิทธิพลผ่านตัวแปร 2 ตัวนี ้ ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลทางอ้ อมสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนี ้ 3 ตัวแปร
แรกคือ ปรี ชาเชิงอารมณ์ อิทธิบาท 4 และลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
5. ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน พบว่า ตัวแปรที่สง่
อิทธิ พลทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนีค้ ือ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที ่ดีขององค์ การ
รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการคิ ดแบบโยนิ โสมนสิ การ และ ตัวแปรอื่น ๆ จะมีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยการส่งอิทธิพลผ่านตัวแปร 3 ตัวนี ้ ตัวแปรที่ส่ง
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6. ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ พบว่า ตัวแปรที่สง่ อิทธิพล
ทางตรง สูง สุด ต่ อ พฤติ ก รรมค่ า นิ ย มนี ค้ ื อ เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีขององค์ ก าร และความเครี ย ดในการทํ า งาน ตัว แปรอื่ น ๆ จะมี
อิทธิ พลทางอ้ อม โดยการส่งอิทธิ พลผ่านตัวแปร 3 ตัวนี ้ ตัวแปรที่ส่งอิทธิ พลทางอ้ อม สูงสุดต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมนี ้ 3 ตัวแปรแรกคือ ปรี ชาเชิงอารมณ์ อิทธิบาท 4 และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
โดยสรุป ตัวแปรพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที ่ดีในองค์ การมี อิทธิ พลทางตรงต่อพฤติ กรรม
ตามค่ า นิ ย มสร้ า งสรรค์ ทุก ด้า น ส่ ว นตัว แปรเจตคติ ก็ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงในเกื อ บทุก พฤติ ก รรม
เป็ นที ่น่าสังเกตว่า การมี แบบอย่างในการทํ างานเป็ นตัวแปรสถานการณ์ ที่มี อิ ทธิ พลโดยตรงต่อ
การกล้ายื นหยัดทํ าในสิ่ งที ่ถูกต้อง เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมมี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมซื ่อสัตย์ รับผิ ดชอบ
และการทีบ่ คุ คลมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และมีการคิ ดถูกวิ ธีคือการคิ ดแบบโยนิ โสมนสิ การก็มีอิทธิ พล
โดยตรงต่อการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน ส่วนตัวแปรอื ่น ๆ จัดเป็ นตัวแปรเชิ งสาเหตุ เช่นกัน แต่ส่ง
อิ ทธิ พลทางอ้อม ตัวแปรที ส่ ่งอิ ทธิ พลทางอ้อมที ่มีความสําคัญสูง 3 ตัวแรก คื อ ปรี ชาเชิ งอารมณ์
อิ ทธิ บาท 4 และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

220

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อหากลุ่มที่มีพฤติกรรมตามค่ านิยม
สร้ างสรรค์ ในปริมาณน้ อย
ลั ก ษณะของข้ า ราชการที่มี พ ฤติก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วมและพฤติก รรมตาม
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ แต่ ละด้ านใน 5 ด้ าน ในปริมาณน้ อย
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ มีจดุ ประสงค์ที่จะระบุประเภทของข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ ด้านรวมและด้ านย่อย 5 ด้ านในปริ มาณน้ อย พิจารณาจากลักษณะทาง
ชีวสังคมและภูมิหลังที่สําคัญบางด้ าน คือ เพศ อายุราชการ ระดับการศึกษาและลักษณะงานตรง
กับ อุป นิ สัย มากหรื อ น้ อ ย เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการฝึ กอบรมพัฒ นาข้ า ราชการกลุ่ม ต่า ง ๆ ให้ ต รง
เป้าหมายตามความจําเป็ นก่อนหลัง
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านรวม
และพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านย่อยทีละด้ าน (คือ ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
ด้ านซื่อสัตย์รับผิดชอบ ด้ านโปร่ งใสตรวจสอบได้ ด้ านไม่เลือกปฏิบตั ิ และด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน) พิจารณาตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของข้ าราชการทีละ 3 ด้ าน คือ ด้ านเพศ อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา ลักษณะงานตรงกับอุปนิสยั ทีละ 3 ด้ านพร้ อมกัน พบผลดังต่อไปนี ้ (ดู
ตาราง 96 ถึง 124 ในภาคผนวก ข)
1. ข้ า ราชการที่ มี พ ฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ด้ า นรวมในปริ ม าณน้ อ ย ได้ แ ก่
ก) ข้ าราชการทัว่ ไปซึง่ เป็ นชาย อายุราชการน้ อย (1-15 ปี ) มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อตํ่า
กว่า หรื อทํางานตรงอุปนิสยั น้ อย ข) ข้ าราชการระดับซี 6-7 ที่มีอายุราชการปานกลาง (16-25 ปี )
หรื อ ข้ า ราชการกลุ่ม ซี เ ดี ย วกัน นี ท้ ี่ อ ายุร าชการน้ อ ยและทํ า งานตรงอุป นิ สัย มาก ซึ่ง เป็ นชาย
ค) ข้ าราชการหญิงระดับซี 6-7 และทํางานตรงอุปนิสยั มาก ซึง่ มีอายุราชการตังแต่
้ ระดับปานกลาง
(16 – 25 ปี ) ถึงระดับมาก (26 – 42 ปี ) หรื อ ง) ข้ าราชการหญิงระดับซี 6-7 ที่อายุน้อย ซึง่ ทํางาน
ตรงอุปนิสยั น้ อย
2. ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ องใน
ปริ มาณน้ อย ได้ แก่ ก) ข้ าราชการทัว่ ไปที่มีอายุราชการน้ อย หรื อโดยเฉพาะกลุม่ ซี 6-7 ซึง่ เป็ นชาย
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า หรื อทํางานตรงอุปนิสยั น้ อย ข) ข้ าราชการระดับซี 8-10
ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึง่ เป็ นชาย
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3. ข้ าราชการที่ มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ด้านซื่อสัตย์ รับผิดชอบน้ อย ได้ แก่
ข้ าราชการทัว่ ไป หรื อโดยเฉพาะกลุม่ ซี 3-5 หรื อกลุม่ ซี 6-7 ซึง่ เป็ นชาย
4. ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่ งใสตรวจสอบได้ ในปริ มาณ
น้ อย ได้ แก่ ก) ข้ าราชการทัว่ ไปซึง่ เป็ นชาย หรื อทํางานตรงอุปนิสยั น้ อย ข) ข้ าราชการชายระดับซี
3-5 ซึง่ มีอายุราชการปานกลาง (16-25 ปี ) หรื อข้ าราชการหญิงระดับซี 6-7 ที่ทํางานตรงอุปนิสยั
มาก ซึง่ มีอายุราชการตังแต่
้ ระดับปานกลาง (16-25 ปี ) ถึงมาก (26-42 ปี ) หรื อ ค) ข้ าราชการหญิง
ระดับซี 6-7 ที่อายุน้อย ซึง่ ทํางานตรงอุปนิสยั น้ อย หรื อข้ าราชการชายระดับซี 6-7 ที่อายุน้อย ซึง่
ทํางานตรงอุปนิสยั มาก
5. ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิในปริ มาณน้ อย
ได้ แก่ ก) ข้ าราชการทัว่ ไป หรื อโดยเฉพาะกลุม่ ซี 3-5 ที่อายุราชการปานกลางถึงมาก หรื อกลุม่ ซี 810 ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึง่ เป็ นชาย ข) ข้ าราชการชายระดับซี 3-5 ซึง่ มีอายุราชการมาก
6. ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานน้ อย ได้ แก่
ก) ข้ าราชการทัว่ ไป ซึง่ มีอายุราชการน้ อย หรื อโดยเฉพาะข้ าราชการระดับซี 6-7 ซึง่ จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี หรื อทํางานตรงอุปนิสยั น้ อย ข) ข้ าราชการหญิงระดับซี 6-7 ที่มีอายุราชการน้ อย
ซึ่งทํางานตรงกับอุปนิสยั น้ อย หรื อข้ าราชการหญิงระดับซี 6-7 ที่มีอายุราชการปานกลางและ
ทํางานตรงกับอุปนิสยั มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาผลโดยภาพรวมจากลัก ษณะของข้ า ราชการที่ มี พ ฤติ ก รรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ด้านรวมและด้ านต่าง ๆ อาจสรุ ปได้ ว่า ข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ด้ านต่าง ๆ ทัง้ 5 ด้ าน ในปริมาณน้ อย คือ
1) ข้ าราชการทัว่ ไป หรื อโดยเฉพาะกลุม่ ซี 6-7 ซึง่ เป็ นชาย หรื อกลุม่ ซี 6-7 ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรื อกลุม่ ข้ าราชการทัว่ ไปที่ทํางานตรงกับอุปนิสยั น้ อย
2) ข้ าราชการหญิงระดับซี 6-7 ที่อายุราชการน้ อยและทํางานตรงกับอุปนิสยั น้ อย
3) ข้ าราชการชายระดับซี 6-7 ที่อายุราชการน้ อยแต่ทํางานตรงกับอุปนิสยั มาก
4) ข้ าราชการชาย ระดับซี 8-10 ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
5) ข้ าราชการชาย ระดับซี 3-5 ที่มีอายุราชการปานกลาง (16-25 ปี )
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพิ่มเติม
คณะผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่งได้ แก่ 1) การ
วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ เป็ นรายกระทรวง และตามกลุ่ม
ระดับ (ซี) และ 2) การเปรี ยบเทียบคะแนนจิตลักษณะและพฤติกรรมที่เป็ นตัวแปรอิสระระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างทีมีภมู ิหลังทางสังคมต่างกัน และระหว่างข้ าราชการดีเด่นกับข้ าราชการทัว่ ไป ซึง่ ผล
การวิเคราะห์สรุปได้ ดงั นี ้
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องพฤติก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ เ ป็ นราย
กระทรวง
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ของข้ าราชการ
ทังหมดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
้
พบผลที่สําคัญคล้ ายกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของกลุม่ ข้ าราชการทังหมด
้
กล่าวคือ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดที่มีตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์รวม คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ โดยตัว แปรทัง้ สองนี ร้ ่ ว มกัน อธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย ม
สร้ างสรรค์รวมได้ ร้อยละ 65 (ดูตาราง 126-128 ภาคผนวก ค)
2. กระทรวงมหาดไทย
ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงสูง สุด ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วม คื อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ เพียงตัวเดียว โดยตัวแปรนี ้ทํานายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมได้ ร้อยละ 68 (ดูตาราง 129-131 ภาคผนวก ค)
3. กระทรวงศึกษาธิ การ
ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงสูง สุด ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วม คื อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ การและการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยตัวแปรทัง้ สอง
ทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ รวมได้ ร้อยละ 71 (ดูตาราง 132-134
ภาคผนวก ค)
4. กระทรวงสาธารณสุข
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดที่มีต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม คือ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการคิดแบบ
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การวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ เป็ นรายกลุ่ม
ระดับ (ซี)
1. ระดับ 3-5
ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงสูง สุด ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วม คื อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์ การ การคิดแบบโยนิโสมนสิการและความเครี ยดในการ
ทํางาน โดยที่ความเครี ยดส่งอิทธิพลทางลบ ตัวแปรทังสามทํ
้
านายความแปรปรวนของพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมได้ ร้อยละ 65 (ดูตาราง 139-141 ภาคผนวก ค)
2. ระดับ 6-7
ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงสู ง สุด ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วม คื อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยตัว
แปรทัง้ สองทํ านายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ รวมได้ ร้อยละ 67 (ดู
ตาราง 142-144 ภาคผนวก ค)
3. ระดับ 8-10
ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงสู ง สุด ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มสร้ างสรรค์ ร วม คื อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยตัว
แปรทัง้ สองทํ านายความแปรปรวนของพฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ รวมได้ ร้อยละ 73 (ดู
ตาราง 145-147 ภาคผนวก ค)
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ตอนที่ 5 ผลการค้ นหาบุคคลตัวอย่ างที่มีคุณลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
รายชื่อบุคคลตัวอย่ างที่ได้ รับการคัดเลือก
คณะผู้วิจยั ได้ บคุ คลตัวอย่างตามเกณฑ์จํานวน 15 คน โดยรายชื่อบุคคลตัวอย่างที่ได้ รับ
การคัดเลือกไว้ ดังแสดงในตาราง 49 (ดูผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่างภาคผนวก ง)
ตาราง 49 บุคคลตัวอย่างที่ได้ รับการคัดเลือก
ที่
1

รูปถ่ าย

ข้ อมูล
ชื่อ – นามสกุล นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ระดับ 7
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- โปร่งใสตรวจสอบได้
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ

2

ชื่อ – นามสกุล นายดุลยเดช วัชรสินธิ์
กระทรวง มหาดไทย ระดับ 8
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
- ซื่อสัตย์รับผิดชอบ

3

ชื่อ – นามสกุล นายพินิจ หาญพาณิชย์
กระทรวง มหาดไทย ระดับ 8
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- โปร่งใสตรวจสอบได้
- ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ
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ตาราง 49 (ต่อ)
ที่
4

5

รูปถ่ าย

ข้ อมูล
ชื่อ – นามสกุล นางฐิ ตพิ ร จุง่ ประสพมงคล
กระทรวง มหาดไทย ระดับ 7
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
- กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ชื่อ – นามสกุล นางนิตยา เจนบรรจง
กระทรวง มหาดไทย ระดับ 8
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ
- ซื่อสัตย์รับผิดชอบ

6

ชื่อ – นามสกุล นางวิไล จิตต์อําไพ
กระทรวง มหาดไทย ระดับ 7
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
- มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

7

ชื่อ – นามสกุล นายรุ่งโรจน์ อาริยะ
กระทรวง ศึกษาธิการ ระดับ 5
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ
- ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
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ตาราง 49 (ต่อ)
ที่
8

รูปถ่ าย

ข้ อมูล
ชื่อ – นามสกุล นายสมศักดิ์ ไวยานิกรณ์
กระทรวง ศึกษาธิการ ระดับ 8
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ซื่อสัตย์รับผิดชอบ

9

ชื่อ – นามสกุล นายอรชุน จันทร์ นวล
กระทรวง ศึกษาธิการ ระดับ 8
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ

10

ชื่อ – นามสกุล นายอรรถพร คําธร
กระทรวง ศึกษาธิการ ระดับ 7
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ
- กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
- มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ชื่อ – นามสกุล นางสาวนุ่มนวล หาหลัก
กระทรวง ศึกษาธิการ ระดับ 6
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- โปร่งใสตรวจสอบได้
- กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง

11
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ตาราง 49 (ต่อ)
ที่
12

รูปถ่ าย

ข้ อมูล
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์
กระทรวง ศึกษาธิการ ระดับ 5
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ

13

ชื่อ – นามสกุล นางศุภวรรณ แก้ วคําแสน
กระทรวง ศึกษาธิการ ระดับ 8
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ

14

ชื่อ – นามสกุล นายเขมชาติ อิ่มรัตนะ
กระทรวง สาธารณสุข ระดับ 6
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
- ไม่เลือกปฏิบตั ิ
- มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ชื่อ – นามสกุล นางสาวชัดเจน จันทรพัฒน์
กระทรวง สาธารณสุข ระดับ 6
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับคัดเลือก
- มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
- กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง

15
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บทที่ 5
ส รุ ป ผ ล แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเครื่ องชี ้วัด (Indicators) ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
ที่มีคณ
ุ ภาพ
2. เพื่อค้ นหาปั จจัยเชิงสาเหตุ ของบุคคลที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
3. เพื่อค้ นหาบุคคลที่มีลกั ษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ และศึกษาบุคคล
ดังกล่าวในเชิงวิชาการ ทางด้ านการทํางาน การดําเนินชีวิต และบุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่าง
ที่มีคา่ นิยมสร้ างสรรค์ ในลักษณะกรณีศกึ ษา จํานวน 15 กรณี

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ได้ แก่ ข้ าราชการระดับ 3 – 10 ใน 4 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตัวอย่ าง ผู้วิจยั ศึกษาข้ าราชการดีเด่นและข้ าราชการที่เคยได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ น
ข้ าราชการดีเด่นย้ อนหลัง 5 ปี ของทัง้ 4 กระทรวง ซึ่งมีจํานวนทังหมด
้
1,571 คน ส่วนข้ าราชการ
ทัว่ ไปผู้วิจยั สุ่มข้ าราชการที่อยู่ในกองเดียวกันและอยู่ในระดับ (ซี) กลุ่มเดียวกัน (คือกลุ่ม 3 – 5,
6-7 และ 8-10) มาจํานวน 2,229 คน ผู้วิจยั ศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามไป 3,800 คน แต่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลครัง้ นี ้เป็ นข้ าราชการที่ส่งแบบสอบถามกลับคืนและมีข้อมูลที่
สมบูรณ์เป็ นส่วนมากเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 2,027 คน (คิดเป็ นจํานวนข้ าราชการที่ตอบแบบสอบถาม
กลับคืน 53%) เป็ นข้ าราชการดีเด่นจํานวน 900 คน ข้ าราชการทัว่ ไปจํานวน 1,127 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า มีตวั แปรเชิงสาเหตุที่น่าจะส่งผลหรื อมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ใน 15 ตัวแปร ได้ แก่
กลุ่มตัวแปรจิ ตและพฤติ กรรม
1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
2) ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
3) เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
4) ปรี ชาเชิงอารมณ์
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5) ความเครี ยดในการทํางาน
6) เหตุผลเชิงจริยธรรม
7) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
8) อิทธิบาท 4
9) หิริ – โอตตัปปะ
10) วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
11) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กลุ่มตัวแปรสถาณการณ์
12) การรับรู้การเมืองในองค์การ
13) การมีแบบอย่างในการทํางาน
14) การสนับสนุนทางสังคม
15) งานตรงกับอุปนิสยั
กลุ่มตัวแปรตาม
1) พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์กล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
2) พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ซื่อสัตย์รับผิดชอบ
3) พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โปร่งใส ตรวจสอบได้
4) พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ไม่เลือกปฏิบตั ิ
5) พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์มงุ่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือวัดในการวิจยั ประกอบด้ วยเครื่ องมือวัดจํานวน 21 ฉบับ ได้ แก่ พฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ จํานวน 5 ฉบับ การปฏิบตั ริ าชการของผู้ใต้ บงั คับบัญชา (คือ แบบสอบถามที่ให้
ผู้บงั คับบัญชาประเมินพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์) 1 ฉบับ และเครื่ องมือวัดตัวแปรเชิง
สาเหตุ จํานวน 15 ฉบับ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ แก่กลุ่มตัวอย่างทังหมดรวมทั
้
งผู
้ ้ บงั คับบัญชาของ
กลุ่ม ตัว อย่า ง เพื่ อ ประเมิน พฤติก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ ข องผู้ใต้ บัง คับ บัญ ชาที่ เ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างด้ วย แต่เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนการประเมินตนเองของข้ าราชการและ
คะแนนการประเมินของผู้บงั คับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์กนั ประกอบกับปั ญหาอื่นๆ เช่น เรื่ องการ
ปรับโครงสร้ างระบบราชการ ทําให้ มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ ายหน่วยงาน ทางคณะผู้วิจยั จึงไม่นํา
คะแนนของผู้บงั คับบัญชามาวิเคราะห์ร่วมด้ วย

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อหาปั จจัยที่สามารถจําแนก
กลุ่ม (กลุ่มข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์สงู และตํ่า) ออกจากกันได้ ด้ วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรนแบบพหุ (Multivariate Analysis of Variance) และสถิติไค-สแควร์ (ChiSquare) และหาเครื่ องชี ว้ ัดเชิงจํ าแนกของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยการวิเคราะห์
จําแนก (Discriminant analysis) โดยใช้ โปรแกรม SPSS for windows และ 2) เพื่อการพัฒนา
แบบจําลองความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของตัวแปร ซึ่งในการพัฒนาแบบจําลอง อาศัยกรอบ
แนวคิดจากการวิจยั ที่กล่าวมา ค่าสถิติพื ้นฐาน ซึง่ ได้ แก่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
ทุกตัว และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่บ่งบอกถึงความเป็ นไปได้ ถึงเส้ นทางความสัมพันธ์ ของตัวแปร
วิธีการทางสถิติที่ใช้ คือการวิเคราะห์สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น (Structural Equation Modeling)
ด้ วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL for Windows)

การคัดเลือกและศึกษาบุคคลตัวอย่ าง
กระบวนการคัดเลือกบุคคลตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นข้ าราชการที่ได้ รับการคัดเลือกจากหน่วยงานของรัฐว่าเป็ นข้ าราชการดีเด่น หรื อเป็ นผู้ที่
เคยได้ รับเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา หรื อเป็ นอาสาสมัครดีเด่น
2. มีคะแนนค่านิยมรวมและค่านิยมรายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ านในระดับสูง (85 คะแนน ขึ ้นไป)
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3. ผู้ประเมินซึ่งก็คือผู้บงั คับบัญชาระดับต้ น ประเมินให้ คะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมในข้ อ 3
ตังแต่
้ 8 คะแนนขึ ้นไป (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) และ
4. ผู้ประเมินเซ็นชื่อรับรองผลการประเมินตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป

สรุ ปผลการวิจัย
1. การพัฒนาเครื่องชีว้ ัดพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
1.1 เครื่ องชีว้ ัดของพฤติกรรมตามพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
เครื่ องชี ้วัด (Indicators) ของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ คือ คะแนนจาก
แบบวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ได้ แก่ คะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านซื่อสัตย์
รั บผิดชอบ พฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ ด้านโปร่ งใสตรวจสอบได้ พฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน และพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ
โดยที่คะแนนตังแต่
้ 85 คะแนนขึ ้นไป (เมื่อเทียบกับ 100 คะแนน) เป็ นค่าที่บง่ ชี ้ถึงการที่บคุ คลนันมี
้
ค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ 4 ด้ านสูง คะแนนตัง้ แต่ 75 คะแนนลงมาเป็ นผู้ที่ มีพ ฤติกรรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ตํ่า สามารถจําแนกข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั งิ านดีเลิศออกจากข้ าราชการทัว่ ไปได้
1.2 เครื่ องชีว้ ัดปั จจัยจําแนกพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คะแนนจากปั จจัย (ตัวแปร) ที่สามารถจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์สงู และตํ่า เมื่อแทนค่าในสมการของกลุ่มสูง และกลุ่มตํ่า จะสามารถบอกได้ ว่า
ข้ าราชการผู้นนจะตกอยู
ั้
ใ่ นกลุม่ ที่มีคา่ นิยมสูงหรื อตํ่าได้ โดยตัวแปรที่สามารถจําแนกได้ มีดงั นี ้
1) ตัวแปรที่สามารถจําแนกบุคคลที่มี พฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ รวม สูงและตํ่า
เรี ยงลําดับตามความสําคัญได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เจตคติที่มีตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์ และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2) ตัวแปรที่ สามารถจํ าแนกบุคคลที่ มี พฤติ ก รรมตามค่า นิ ยมกล้า ยื นหยัดทํ า ในสิ่ ง ที ่
ถู ก ต้อ ง สูง และตํ่ า เรี ย งลํ า ดับ ความสํ า คัญ ได้ แ ก่ พฤติก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ขององค์ ก าร
เจตคติที่มีตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์ อิทธิบาท 4 และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
3) ตัวแปรที่สามารถจําแนกบุคคลที่มี พฤติ กรรมตามค่านิ ยมซื ่อสัตย์ รับผิ ดชอบ สูงและ
ตํ่า เรี ยงลําดับความสําคัญ ได้ แก่ เจตคติที่มีต่อค่านิยมสร้ างสรรค์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
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4) ตัว แปรที่ ส ามารถจํ า แนกบุค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มโปร่ ง ใสตรวจสอบได้
สูงและตํ่า เรี ยงลําดับความสําคัญ ได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ และเจตคติที่มีตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์
5) ตัวแปรที่สามารถจําแนกบุคคลที่มี พฤติ กรรมตามค่านิ ยมไม่เลื อกปฏิ บตั ิ สูงและตํ่า
เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ได้ แก่ เจตคติที่มีตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
6) ตัว แปรที่ ส ามารถจํ า แนกบุคคลที่ มี พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน
สูงและตํ่า เรี ยงลําดับความสําคัญ ได้ แก่ อิทธิ บาท 4 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
อนึ่งสมการจํ าแนกดูได้ในบทที ่ 4
2. การหาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม สรุปผลได้ ดงั นี ้
1. ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม (รวมค่านิยม 5 ตัว) พบว่า
ตัว แปรที่ ส่ง อิท ธิ พ ลทางตรงสูง สุดต่อพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ คือ พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิ กที ่ดีขององค์ การ รองลงมาคือ เจตคติ ต่อพฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ ตัวแปรอื่น ๆ
จะมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยการส่งอิทธิพลผ่านตัวแปร 2 ตัวนี ้
2. ปั จจัย เชิ ง สาเหตุข องพฤติกรรมตามค่า นิ ย มกล้ า ยื น หยัดทํ า ในสิ่ง ที่ ถูก ต้ อง พบว่า
ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนี ้คือ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีด่ ี ของ
องค์การ รองลงมาคือ เจตคติ ต่อพฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้างสรรค์รวม และการมี แบบอย่างในการ
ทํางาน ตัวแปรอื่น ๆ จะมีอิทธิพลทางอ้ อม โดยการส่งอิทธิพลผ่านตัวแปร 3 ตัวนี ้
3. ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ พฤติกรรมตามค่านิยม
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ และพฤติ ก รรมตามค่า นิ ย มไม่เ ลือ กปฏิบัติ พบว่า ตัว แปรที่ ส่ง อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนี ้คือ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีด่ ีขององค์การ และเจตคติ
ต่อพฤติ กรรมตามค่านิ ยมสร้างสรรค์ รวม ตัวแปรอื่น ๆ จะมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ โดยการส่งอิทธิพลผ่านตัวแปร 2 ตัวนี ้
4. สํ า หรั บปั จ จัย เชิ ง สาเหตุข องพฤติก รรมตามค่า นิ ย มมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน พบว่า
ตัวแปรที่สง่ อิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมนี ้ คือ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กทีด่ ี ของ
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ตัวแปรที่ อิทธิ พลทางอ้ อมและมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดรองลงไปจากพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การกับเจตคคิตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยม ได้ แก่ อิทธิบาท 4 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และตัวแปรที่สง่ อิทธิพลต่อตัวแปรทัง้ 3 นี ้ คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม การคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการมีแบบอย่าง ส่วนตัวแปรสถานการณ์อื่น ๆ
มักส่งผลต่อตัวแปรลักษณะทางจิตใจน้ อย ตัวแปรสถานการณ์เชิงลบ ได้ แก่ การเมืองในองค์การ
และความเครี ยดในการทํางานจะส่งอิทธิพลทางลบต่อตัวแปรทางจิตใจ คือ เจตคติและพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางอ้ อมนี ้ เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวม ได้ แก่
ปรี ชาเชิงอารมณ์และอิทธิบาท 4
3. ผลการค้ นหาบุคคลตัวอย่ างที่มีคุณลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ผู้วิจยั ได้ บคุ คลดีเด่นตามเกณฑ์จํานวน 15 คน ซึง่ ได้ สรุปและอภิปรายผลการศึกษาประวัติ
บุคคลตัวอย่างตามชื่อที่ได้ รับการคัดเลือกไว้ ดงั นี ้
1) นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์
2) นายดุลยเดช วัชรสินธิ์
3) นายพินิจ หาญพาณิชย์
4) นางฐิ ตพิ ร จุง่ ประสพมงคล
5) นางนิตยา เจนบรรจง
6) นางวิไล จิตต์อําไพ
7) นายรุ่งโรจน์ อาริยะ
8) นายสมศักดิ์ ไวยานิกรณ์
9) นายอรชุน จันทร์ นวล
10) นายอรรถพร คําธร
11) นางสาวนุ่มนวล หาหลัก
12) นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์
13) นางศุภวรรณ แก้ วคําแสน
14) นายเขมชาติ อิ่มรัตนะ
15) นางสาวชัดเจน จันทรพัฒน์
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สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษาประวัตบิ ุคคลตัวอย่ าง
ในการศึกษาประวัติบคุ คลตัวอย่าง ผู้วิจยั ใช้ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง เพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับชี วิตครอบครั ว การทํ างาน บุคลิกลักษณะ เหตุการณ์ ที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ รวมทัง้ ความคิดเห็ น ในเรื่ อ งการพัฒ นาข้ า ราชการเพื่ อให้ มี พ ฤติกรรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ 5 ประการ ผลการสัมภาษณ์ดงั รายงานในประวัติบคุ คลตัวอย่าง ส่วนผลการศึกษาใน
ภาพรวมและการอภิปรายผล ผู้วิจยั จะนําเสนอเป็ น 4 หัวข้ อ ซึง่ ได้ แก่ ชีวิตครอบครัว การศึกษา
การทํ างาน การแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และการพัฒนาข้ าราชการเพื่อส่งเสริ ม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ ดังนี ้
ชีวิตครอบครั ว
บุคคลตัวอย่างที่ศกึ ษาเกือบทังหมดมี
้
ครอบครัวที่สมบูรณ์ กล่าวคือบิดามารดาอยู่ด้วยกัน
คุณลักษณะที่ดีหลายประการ เช่น ความซื่อสัตย์รับผิดชอบ ความมีวินยั ความเสียสละในหน้ าที่
การงาน ความรักและทุ่มเทในงานที่ทําเหล่านี ้ บุคคลตัวอย่างรายงานว่าได้ รับการอบรมสัง่ สอน
ตังแต่
้ วยั เด็กจากบิดามารดา และได้ เห็นแบบอย่างที่ดีจากบิดามารดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบิดา
ซึง่ บุคคลตัวอย่างมีความประทับใจในการทํางานของบิดาของตน และทําตามแบบอย่างที่บิดาเคย
สอนและกระทํา ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ที่ว่า ในสมัยก่อน บิดาจะเป็ นฝ่ ายทํางานนอกบ้ านเพื่อหาเลี ้ยง
ครอบครัว มารดาเป็ นแม่บ้านหรื อช่วยทํากิจการของครอบครัว บุตรจึงเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่ อง
การทํางานจากบิดา แต่มารดาก็เป็ นแบบอย่างที่บคุ คลตัวอย่างประทับใจ ในเรื่ องความสนิทสนม
เป็ นกําลังใจ ความขยัน เป็ นต้ น ถึงแม้ ว่าบุคคลตัวอย่างบางท่านที่บิดามารดาหย่าร้ างกัน เขาก็ยงั
แสดงความภาคภูมิใจในตัวบิดาอยู่ในเรื่ องการทํางาน และเอาแบบอย่างจากบิดามา ซึง่ แสดงให้
เห็นว่า ความเป็ นแบบอย่างที่ ดีมีความสําคัญต่อการทํางานต่อมาในชีวิตบุตรอย่างมาก บางที
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบิ ด ากับ มารดาที่ ไ ม่ ดี ก็ ยัง ไม่ อ าจทํ า ลายความประทับ ใจของบุ ต รใน
คุณลักษณะที่ดีของบิดาหรื อมารดาในเรื่ องการทํางานไปได้ อย่างไรก็ตามการที่จะสามารถสรุปได้
อย่างมัน่ ใจในเรื่ องนี ้ ก็คงต้ องการการศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างจํานวนมากต่อไป
สําหรับการกระทําที่บคุ คลตัวอย่างรายงานว่าจะไม่ทําตามอย่างบิดามารดาของตนได้ แก่
การเลี ้ยงดูแบบที่ใช้ การลงโทษ เช่นการตี แต่จะให้ อิสระและใช้ เหตุผล บุคคลตัวอย่างกล่าวว่า ใน
วัยเด็กจะเห็นว่า การเลี ้ยงดูลกั ษณะนี ้เข้ มงวด และคิดว่าจะไม่ใช้ กบั ลูกของตน แต่ก็บอกว่าเข้ าใจ
เหตุผลของการกระทําและไม่ร้ ูสกึ โกรธเคืองบิดามารดาเมื่อโตขัน้ นอกจากนี ้พฤติกรรมบางประการ
ของบิดามารดาที่บคุ คลตัวอย่างไม่ต้องการจะทําตาม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และ เล่นการพนัน
ผลการศึกษาชีวิตครอบครัวปั จจุบนั ของบุคคลตัวอย่าง จะเห็นได้ ว่า บุคคลตัวอย่างที่มีคู่
สมรสและบุตร จะมีครอบครัวที่เป็ นสุข ไม่มีปัญหากับคูส่ มรส และบุตรก็ไม่มีปัญหา กล่าวคือ บุตร
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ในการสนับสนุนของครอบครัวในเรื่ องการทํางาน จะมีตงแต่
ั ้ เป็ นที่ปรึ กษาในเรื่ องงานได้
เพราะมีอาชีพเดียวกัน หรื อต่างอาชีพกันและไม่เข้ ามายุ่งเกี่ยวในการทํางานของบุคคลตัวอย่าง
ทําให้ ทํางานได้ สบายใจ หรื อคนละอาชีพแต่ช่วยเหลือบ้ างเมื่อได้ รับคําขอร้ อง หรื อแม้ กระทัง่ เป็ น
กําลังสําคัญในการเลี ้ยงดูบตุ ร ทําให้ บคุ คลตัวอย่างไม่ต้องเป็ นกังวลในเรื่ องนี ้ เรื่ องนี ้แสดงให้ เห็น
ว่า การสนับสนุนส่งเสริ มในเรื่ องการทํางานของคู่สมรสมีได้ หลายลักษณะ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับหลายปั จจัย
และปั จจัยที่สําคัญคือ น่าจะเป็ นการสนับสนุนในลักษณะที่สอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละ
บุคคล ของแต่ละครอบครัว เหมาะกับบทบาทหน้ าที่ในครอบครัว และลักษณะอาชีพของบุคคล
นันๆ
้ กล่าวคือ บางคนต้ องการคําปรึกษา ต้ องการกําลังใจ ในขณะที่บางอาชีพต้ องอยู่ในพื ้นที่และ
โยกย้ ายบ่อย จึงต้ องการให้ มีคนรับภาระสําคัญ เช่นการดูแลบุตรไป
นอกจากนี ้การส่งเสริ มของครอบครัวจะมีอีกลักษณะหนึ่งคือ การที่บุคคลตัวอย่างได้ รับ
การอบรมสัง่ สอนจากครอบครัวมา เช่น ให้ ขยัน อดทน ไม่เอาเปรี ยบคนอื่น ซื่อสัตย์ เป็ นต้ น ทําให้
บุค คลตัว อย่ า งเป็ นข้ า ราชการที่ ทํ า งานดี ต่ อ มา และการที่ บุค คลตัว อย่ า งเคยทํ า กิ จ การของ
ครอบครัว ทําให้ มีความรู้ และมีทกั ษะที่เป็ นประโยชน์ต่องานราชการของตน เช่น การจัดซื ้อพัสดุ
การต่อรองราคา การรู้ทนั เล่ห์กลของผู้มาติดต่อราชการ เป็ นต้ น
การศึกษา
ในเรื่ องการศึกษาได้ ให้ บคุ คลตัวอย่างเล่าถึงครู ที่ประทับใจ ซึ่งพบว่า คือครู ที่มีความเป็ น
ครู ครู ที่เป็ นกันเองกับนักเรี ยน สอนเก่ง สอนด้ วยใจ มุ่งมัน่ ให้ เด็กเป็ นคนดี ปรารถนาดีต่อเด็กซึ่ง
เด็กจะรู้สกึ ได้ ให้ กําลังใจเด็ก ทําให้ เด็กอยากเรี ยน มีความเอาใจใส่ และวางตัวเหมาะสม บุคคล
ตัวอย่างบางท่านจะมีความประทับใจอย่างยิ่งในครู ที่ได้ เมตตาช่วยเหลือ ซึง่ ก็เป็ นแรงบันดาลใจที่
ทําให้ ดําเนินรอยตาม บุคคลตัวอย่างที่เป็ นครู มักระลึกถึงแบบอย่างที่ดีของครู ที่เคยสอน ส่วน
บุคคลตัวอย่างบางท่านก็บอกว่า นําวิชาความรู้และข้ อคิดของครูอาจารย์ไปใช้ ในการทํางาน
การทํางาน
ในชีวิตการทํางานที่ต้องเกี่ยวข้ องกับผู้ร่วมงานหลายสถานะนัน้ บุคคลตัวอย่างได้ รายงาน
อย่างหลากหลายถึงลักษณะของผู้บังคับบัญชาที่ ประทับใจ ซึ่งได้ แก่ ผู้บัง คับบัญชาที่ มีความ
ยุติธรรม เป็ นกันเองไม่ถือตัว ให้ คําแนะนําเป็ นที่ปรึกษาแก่ลกู น้ องได้ มีส่วนร่ วมในการทํางาน ให้
อิสระในการตัดสินใจ ส่งเสริ มการทํางานของลูกน้ อง เมื่อลูกน้ องทําถูกต้ องแต่ถูกกล่าวหา ก็จะ
ปกป้องลูกน้ อง มีความเอื ้ออาทรต่อลูกน้ อง และเอื ้ออาทรห่วงใยไปถึงครอบครัวของลูกน้ องด้ วย
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สํา หรั บ เพื่ อนร่ ว มงาน บุค คลตัว อย่ า งจะประทับ ใจเพื่ อนร่ ว มงานที่ มี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ ดี
ร่ วมกันทํางาน ร่วมกันแก้ ปัญหา มีความรับผิดชอบ ไม่เกี่ยงงาน บุคคลตัวอย่างบางท่านใช้ คําว่า
ต้ องประสานใจกัน การทํางานจึงจะสําเร็จ และทํางานกันด้ วยความสุข
สําหรับลูกน้ องหรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่บคุ คลตัวอย่างประทับใจ ก็มีความเห็นหลากหลาย
เช่นกัน แต่สว่ นมากจะอยูใ่ นประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางานให้ สําเร็ จ ซึง่ ได้ แก่ การมีความรับผิดชอบ
ให้ ความร่ วมมือในการทํางานด้ วยความเต็มใจ ตังใจทํ
้ างาน เสียสละ ยึดถื อความต้ องการของ
ประชาชน และบุคคลตัวอย่างบางท่านก็ชอบที่ลกู น้ องคอยบอกคอยเตือนเรื่ องต่างๆ เพราะบุคคล
ตัวอย่างเองมีภาระมาก อาจลืมทําภารกิจบางอย่าง บุคคลตัวอย่างบางท่านไม่ได้ มองว่า ผู้อยู่ใน
สายใต้ บงั คับบัญชามีความแตกต่างจากตน แต่เห็นว่าเป็ นเพื่อนกัน คุยกันได้ ทกุ เรื่ อง แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
สําหรับความประทับใจในเรื่ องการทํางานของบุคคลตัวอย่าง จะเป็ นเรื่ องของการได้ ทํา
ประโยชน์ให้ ประชาชน ทําประโยชน์ให้ แก่ลกู ศิษย์ (ในกรณีที่เป็ นครู อาจารย์) เมื่อประชาชนได้ รับ
ประโยชน์แล้ วก็เป็ นความสุขใจของบุคคลตัวอย่าง หรื อเมื่อนักเรี ยนของบุคคลตัวอย่างได้ เปลี่ยน
พฤติกรรมเป็ นคนดี หรื อจากที่เรี ยนไม่ร้ ูเรื่ องเป็ นทําการบ้ านการงานได้ คล่อง หรื อได้ รับรางวัลจาก
การแข่งขัน ได้ มีรายได้ หรื อยังคงนึกถึงครู บาอาจารย์ ก็เป็ นความสุขใจของผู้เป็ นครู แม้ ว่าบุคคล
ตัวอย่างเหล่านี ้ทุกท่านจะเคยได้ รับรางวัลการเป็ นข้ าราชการดีเด่น หรื อรางวัลอื่น ๆ มาแล้ ว แต่
การที่ได้ ทําประโยชน์ให้ แก่บุคคลต่าง ๆ ดังที่กล่าว เป็ นความภูมิใจและความสุขใจที่มากกว่า ซึ่ง
เป็ นรางวัลภายในตน ที่มีคณ
ุ ค่ามากกว่ารางวัลจากภายนอกซึง่ เป็ นเพียงสิง่ ตอกยํ ้าความดีเหล่านัน้
เท่านัน้
สําหรับหลักการในการทํางานบุคคลตัวอย่างให้ ความเห็นไว้ หลายแบบ ซึง่ มีทงหลั
ั ้ กการกว้ าง
ๆ เช่น หลักการครองตน ครองคน ครองงาน แล้ ว ก็ยงั ให้ แนวคิดอื่น ๆ อาทิ ต้ องรักงานของตนก่อน
ต้ องมีกําลังภายในคือ สร้ างกําลังใจให้ ตวั เอง ทํางานอย่าหวังได้ ขนั ้ ศึกษาเรื่ องที่เกี่ยวกับงานอยู่
เสมอ เสียสละให้ กบั งาน บุคคลตัวอย่างที่เป็ นผู้บงั คับบัญชาจะเน้ นในเรื่ องการเป็ นแบบอย่างที่ดี
ดูแลลูกน้ องให้ มีความสุขนอกจากจะเอาใจไปใส่ในงานแล้ วก็ต้องเอาใจใส่ในคนด้ วย เข้ าทํานอง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา บุคคลตัวอย่างบางท่านจะยึดหลักของบุคคลสําคัญหรื อคติเตือนใจต่าง ๆ
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ าง
ในสายตาของผู้บัง คับ บัญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน และผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชา มัก เห็ น ว่ า บุค คล
ตัวอย่างมีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกับค่านิยมที่บุคคลตัวอย่างมี เช่น เป็ นคนตรง เสียสละ ทํางานจริ ง
ซึง่ บุคคลตัวอย่างส่วนมากก็เห็นด้ วยกับทัศนะของผู้ร่วมงานที่มีตอ่ ตน พร้ อมแสดงความคิดเห็นว่า
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เรื่ องค่ านิยมสร้ างสรรค์
บุคคลตัวอย่างได้ เ ล่าถึ งประสบการณ์ ในการทํ า งานที่ ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่านิ ย ม
สร้ างสรรค์ ซึง่ เป็ นแบบอย่างที่ดี ที่ข้าราชการทํางานประเภทเดียวกันสามารถนําไปปฏิบตั ิตามได้
เช่น การทักท้ วงเมื่อผู้บงั คับบัญชากระทําไม่ถกู ต้ อง หรื อการว่ากล่าวเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานกระทํา
ไม่ถกู ตามระเบียบ ตัวอย่างความเสียสละในการทํางาน เช่นทํางานนอกเวลาเพื่อสอนหนังสือเด็ก
ที่เรี ยนอ่อนเป็ นประจํา การไม่เอาของหลวงมาเป็ นของตน แต่ใช้ เงินส่วนตัวซื ้อของใช้ เอง การ
ปฏิบตั ิต่อทุกคนเสมอหน้ ากัน ไม่คํานึงถึงฐานะหรื อความสนิทสนม การใช้ วิธีการต่าง ๆ เพื่อการ
ทํางานให้ บรรลุผลสําเร็ จ
สําหรับสถานการณ์ที่เป็ นจุดเปลี่ยนหรื อจุดผกผันสําคัญ ที่ทําให้ บคุ คลมีความมุง่ มัน่ ที่จะมี
ลักษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์นนั ้ บุคคลตัวอย่างบางท่านก็บอกว่ามี และเล่าสถานการณ์ให้ ฟัง
เช่น จากการที่ข้าราชการปฏิบตั ิไม่เหมาะสม ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม ทําให้ ตงใจไว้
ั ้ ว่า เมื่อทํางาน
จะไม่ทําตัวเช่นนัน้ แต่ก็มีหลายท่านที่บอกว่าไม่มีจุดผกผัน แต่ตนเองมีลกั ษณะเช่นนัน้ จากการ
อบรมสัง่ สอนของบิดามารดา หรื องานที่ทํามีลกั ษณะสอดคล้ อกับค่านิยมอยูแ่ ล้ ว
สําหรั บการให้ ความสํ าคัญแก่ค่า นิยม เป็ นที่ น่าสังเกตว่าบุคคลตัวอย่างหลายท่ านให้
ความสําคัญแก่คา่ นิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ด้ วยเห็นว่าเมื่อมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบแล้ ว ค่านิยมที่
ดีอย่างอื่นๆก็จะตามมา พร้ อมทังเห็
้ นว่า ประเทศไทยยังมีเรื่ องคอรัปชัน่ อยู่มากและมีการกล่าวถึง
การคอรับชัน่ ในวงการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นว่ามีมาก จึงสนับสนุนมากให้ ปลูกฝั งค่านิยม
นี ้
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาค่ านิยมสร้ างสรรค์ ในข้ าราชการ
บุคคลตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ค่านิยมสร้ างสรรค์ที่ดีงามเหล่านี ้มาจากการปลูกฝั งอบรม
ตัง้ แต่ยัง เด็ก จากครอบครั ว ถ้ า พื น้ ฐานครอบครั ว ดี เรื่ องอื่ น ก็ จ ะดี ต ามไปด้ ว ย การฝึ กอบรม
ข้ าราชการอาจสูญเปล่า เพราะการพัฒนาในวัยผู้ใหญ่จะไม่ประสบความสําเร็ จ เข้ าทํานอง “ไม้
อ่อนดัดง่าย ไม้ แก่ดดั ยาก” แต่ก็มีบางท่านที่เสนอแนะการพัฒนาไว้ ว่า ควรเริ่ มตังแต่
้ การอบรม
ข้ าราชการเข้ าใหม่ และอบรมเป็ นระยะ พร้ อมทังมี
้ การประเมินผล และติดตามผลด้ วย บางท่าน
เสนอว่าในการพัฒนาควรเริ่ มที่ผ้ ูบงั คับบัญชาก่อน เพราะผู้บงั คับบัญชาจะเป็ นแบบอย่าง บาง
ท่านเสนอให้ เลือกผู้บงั คับบัญชาโดยต้ องดูที่ครอบครัวของผู้ที่จะเป็ นผู้บงั คับบัญชาด้ วย นอกจากนี ้
บุคคลตัวอย่างได้ เสนอว่า ควรพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับค่านิยมสร้ างสรรค์แจกข้ าราชการทุกคน และ
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บุคคลตัวอย่างได้ เสนอแนะการส่งเสริ มในลักษณะทั่วไปว่า ข้ าราชการควรดําเนินชีวิต
อย่างพอเพียง มีความมุง่ มัน่ ในการทํางาน ให้ หวั หน้ าเป็ นแบบอย่างที่ดี และสร้ างบรรยากาศการ
ทํางานให้ ดี ให้ ทกุ คนมีความสุข

สรุ ปผลการวิจัยโดยย่ อ
ผลการวิจยั จะสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาเครื่ องชีว้ ัดพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
เครื่ อ งชี ว้ ัด ของพฤติ ก รรมตามค่ า นิ ย มทุ ก ค่ า นิ ย ม คื อ คะแนนที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ งมื อ วัด
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ ค่านิยมโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ และค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยที่คะแนนตังแต่
้ 85
คะแนนขึ ้นไป (เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็ นค่าที่บ่งชี ้ถึงการที่ข้าราชการผู้นนมี
ั้
ค่านิยมสร้ างสรรค์ทกุ ด้ านที่กล่าวมาอยู่ในระดับสูงและคะแนนตังแต่
้ 75 คะแนนลงมา (เมื่อเทียบ
กับคะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็ นค่าที่บง่ ชี ้ถึงการที่ข้าราชการผู้นนมี
ั ้ คา่ นิยมสร้ างสรรค์ตํ่า
สําหรับเครื่ องชี ้วัดปั จจัยจําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวมสูง
และตํ่า ได้ แก่ คะแนนจากแบบวัดการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เจตคติต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึง่ เมื่อนําคะแนนเหล่านี ้แทนค่า
ในสมการจําแนก จะสามารถระบุได้ วา่ ข้ าราชการผู้นนอยู
ั ้ ่ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมรวมสูง
หรื อตํ่าได้
2. ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ปั จจัย เชิ ง สาเหตุข องพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ โ ดยรวมและทุก ค่า นิ ย ม ได้ แ ก่
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ก็เป็ น
ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมเกื อบทุกค่านิยม นอกจากนีก้ ารมีแบบอย่างในการ
ทํางานเป็ นตัวแปรสถานการณ์ ที่เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืน
หยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยม
ซื่อสัตย์รับผิดชอบ ส่วนแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และการคิดถูกวิธีหรื อคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็ นปั จจัย
เชิงสาเหตุโดยตรงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนตัวแปรอื่น ๆ ที่ศึกษาอีก
หลายตัวก็จดั เป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ที่ไม่ได้ ส่งอิทธิพลทางตรง
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3. ผลการหาบุคคลตัวอย่ างที่มีพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คณะผู้วิจัยหาบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์จากข้ าราชการดีเด่น
และครู ดีเด่น ที่ได้ คะแนนค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวมและคะแนนรายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ านใน
ระดับสูง และผ่านการรับรองของผู้บงั คับบัญชาในระดับต้ นและกรรมการที่ประเมิน ในระดับสูง
ตามที่ ข้ าราชการและผู้ประเมินได้ สง่ ข้ อมูลแก่ผ้ วู ิจยั ตามกําหนดเวลา ได้ 15 คน ที่กระจายอยู่ตาม
กระทรวงต่าง ๆ ทัง้ 4 กระทรวง และมีพฤติกรรมการทํางานตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมและค่านิยม
รายด้ านอย่างน้ อย 2 ด้ าน

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ส่วนมากเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ กล่าวคือ ในการหาเครื่ องชี ้วัดพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ เครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ทุกฉบับสามารถ
จําแนกข้ าราชการที่มีผลการปฏิบตั งิ านดีเลิศ ออกจากข้ าราชการทัว่ ไปได้
สําหรับปั จจัยเชิงสาเหตุ พบผลน่าสนใจที่วา่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็ น
ปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ อิทธิพลทางตรงในระดับมากต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของวิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2547) ที่พบว่า พฤติกรรมการทํางานตามบทบาทได้ รับ
อิทธิพลทางตรงสูงสุดจากพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังที่ออร์ แกน (Organ, 1997;
Smith, Organ, & Near, 1983) นักวิชาการที่ศกึ ษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
โดยตรงกล่าวว่า เป็ นพฤติกรรมที่ ส่งเสริ มการปฏิบัติงานตามหน้ าที่ สนับสนุนการทํ างานของ
ผู้ร่วมงาน ทําให้ องค์การมีประสิทธิผลสูงขึ ้น และถ้ าพิจารณาตามงานวิจยั นี ้คือเป็ นบุคคลที่ได้ รับ
อิทธิพลจากลักษณะทางจิตที่ดีของตน คือ มีอิทธิบาท 4 ซึง่ เป็ นธรรมที่ทําให้ งานสําเร็ จ มีลกั ษณะ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตน คือสามารถคาดการณ์ไกล มีการวางแผน ควบคุมตนเองให้ ทําพฤติกรรมที่
ต้ องใช้ ความอดทนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ คือ มีความพากเพียรที่จะปฏิบตั งิ านให้
สําเร็ จด้ วยมาตรฐานดีเยี่ยม และมีเจตคติที่ดีตอ่ การทําตามค่านิยม นอกจากนี ้ก็ได้ รับอิทธิพลจาก
ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ ตวั อื่น ๆ อีก เช่น ปรี ชาเชิงอารมณ์ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
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ตัวแปรเจตคติก็เป็ นตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลและสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานได้ ดี
ในหลายงานวิจยั ที่ได้ เคยกล่าวมาแล้ ว และงานวิจยั ในปั จจุบนั เช่น ในการทํางานด้ านบริ การของ
พนักงานธนาคาร (ณัฐยา ลือชากิตติกุล 2546) ในการทํางานด้ านการสื่อสาร (ลักษมี ลุประสงค์
2546) การทํางานพยาบาล (กมลรัตน์ ทองสว่าง 2546) การทํางานของตํารวจท่องเที่ยว (อิสรี ยา
สดมณี 2546) เป็ นต้ น จากหลักฐานทางจิตวิทยาสังคม อาจกล่าวได้ วา่ เจตคติเป็ นจิตลักษณะที่มี
ผู้เห็นว่า มีความเกี่ ยวข้ องโดยตรงมากที่สุดกับพฤติกรรม โดยเจตคติอาจทํานายพฤติกรรมได้
ตังแต่
้ 10 ถึง 60 เปอร์ เซ็นต์ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในการวัดและพฤติกรรมที่ศกึ ษา (ดวงเดือน
พัน ธุ ม นาวิ น และคณะ 2530) แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามเจตคติอ ย่า งเดี ย วยัง ไม่เ พี ย งพอที่ จ ะทํ า นาย
พฤติกรรมได้ อย่างเต็มที่ต้องการจิตลักษณะอื่นๆไปพร้ อมกันด้ วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คณะ 2530) ดังในงานวิจยั นี ้ ตัวแปรสําคัญตัวอื่นที่ร่วมทํานายหรื ออธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรตาม ก็คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังที่ได้ กล่าวมา และในการพัฒนาก็ต้อง
อาศัยตัวแปรทางจิตใจตัวอื่นร่ วมด้ วยเช่นกัน เช่น ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เป็ นต้ น เพราะตัวแปรเหล่านี ้ส่งอิทธิพลสูงต่อเจตคติ
นอกจากนี ผ้ ลการวิจัย ที่ น่าสนใจที่ ว่า ตัวแปรที่ ไม่ได้ ส่งอิทธิ พลทางตรง แต่ส่ง อิทธิ พ ล
ทางอ้ อมสูงสองอันดับแรกต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ได้ แก่ ปรี ชาเชิงอารมณ์ และอิทธิ
บาท 4 เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับกับการทํางานให้ สําเร็ จและการจัดการกับตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ อย่างดี เป็ นตัวแปรที่ ส่งผลทัง้ ในด้ านการงานโดยตรง และการทํางานร่ วมกับผู้อื่น อีกทัง้
สําหรับ ตัวแปรปรี ชาเชิงอารมณ์ เองก็ส่งผลอย่างสําคัญต่อตัวแปรอิทธิบาท 4 ด้ วย ดังนันในการ
้
พัฒนา ข้ าราชการนอกจากจะคํานึงถึงปั จจัยที่ส่งอิทธิพลโดยตรงแล้ ว ก็ยงั ควรพัฒนาปั จจัยอื่น ๆ
ที่สง่ อิทธิพลทางอ้ อมด้ วย
จากผลการวิจัยข้ างต้ นอาจกล่าวได้ ว่า สนับสนุนสมมติฐานที่ 2.1 ในส่วนที่ว่า ตัวแปร
ลักษณะทางจิตหลายตัวส่งอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวม ผ่านตัว
แปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและเจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ แต่
ไม่สนับสนุนในส่วนที่วา่ ลักษณะทางจิตส่งอิทธิพลทางตรงด้ วย ซึง่ อาจเป็ นไปได้ ว่าตัวแปรลักษณะ
ทางจิตที่ ศึกษามีหลายตัวแปร และตัวแปรเหล่านี ม้ ีความสัมพันธ์ กันเองในระดับปานกลางถึง
ค่อนข้ างสูง (ค่า r อยู่ระหว่าง .397-.761) จึงส่งอิทธิพลต่อกันเป็ นส่วนมาก มีตวั แปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์ สูงสุดกับตัวแปรตาม 2 ตัว เท่านัน้ ที่ส่งอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
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สําหรับตัวแปรโยนิโสมนสิการ ผลการวิจัยพบว่าส่งอิทธิ พลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์รวม โดยผ่านลักษณะทางจิตเกือบทุกตัว ยกเว้ นแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และการมีวิถี
ชี วิ ต ตามแนวศาสนา และส่ ง ผลทางอ้ อ มผ่ า นพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร จึ ง
สนับสนุนสมมติฐานที่ 2.2 เป็ นส่วนมาก การที่โยนิโสมนสิการไม่ส่งอิทธิพลทางอ้ อมผ่านแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ เพราะทังแรงจู
้
งใจใฝ่ สัมฤทธิ์และอิทธิบาท 4 ก็เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานให้ มี
คุณภาพและมีความสัมพันธ์ กนั สูง (r = .761) เมื่อโยนิโสมนสิการส่งอิทธิพลต่ออิทธิบาท 4 แล้ ว
เส้ นอิทธิ พลที่ มีต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ จึงไม่มีนัยสําคัญพอ ทําให้ เส้ นอิทธิ พลนีถ้ ูกปรับออกจาก
แบบจําลอง ส่วนตัวแปรวิถีชีวิตตามแนวศาสนานัน้ ถูกตัดออกจากแบบจําลองตังแต่
้ ต้น เนื่องจาก
เป็ นตัวแปรที่รับอิทธิ พลจากตัวแปรอื่นแต่ไม่ส่งอิทธิ พลต่อตัวแปรใด (ดูแบบจําลองเชิงสาเหตุที่
พัฒนาจากกรอบแนวคิดการวิจัย) อาจเป็ นเพราะตัว แปรวิถีชีวิตตามแนวศาสนา เป็ นตัวแปร
ทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการทํางานที่อาศัยความเมตตากรุ ณาสูง เช่น งานพยาบาล (เช่น
อนิสรา จรัสศรี . 2541 ; ณัฐสุดา สุจินนั ท์ กุล, 2541) การปฏิบตั ิงานของครู (ดุษฎี โยเหลา,
อภิญญา โพธิ์ศรี ทอง และปริ ญญา ณ วันจันทร์ , 2538) แต่เมื่อทํานายพฤติกรรมการทํางานตาม
ค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ อาจมี ค วามสํ า คัญ น้ อ ยกว่ า โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เมื่ อ เที ย บกับ ตัว แปรด้ า น
คุณธรรมอื่น ๆ เช่น เหตุผลเชิงจริ ยธรรม และอิทธิบาท 4 ที่ร่วมอยู่ในแบบจําลองด้ วย ซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับเหตุผลในการตัดสินใจกระทําและคุณธรรมที่ทําให้ ทํางานได้ สําเร็ จด้ วยความหมัน่ เพียรและ
รอบคอบ จึงทําให้ อิทธิพลของตัวแปรวิถีชีวิตตามแนวศาสนาไม่สง่ อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางาน
สํ า หรั บ สมมติ ฐ านข้ อ 2.3 พบว่ า ผลการวิ จัย สนับ สนุน สมมติ ฐ านข้ อ นี เ้ ป็ นบางส่ ว น
กล่ า วคื อ การสนับ สนุ น ทางสัง คมและการรั บ รู้ การเมื อ งในองค์ ก าร ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม โดยผ่านความเครี ยดในการทํางานและเจตคติตอ่ พฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้ างสรรค์ และความเครี ยดก็สง่ อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
และเจตคติอีกทอดหนึ่ง แต่ตวั แปรการสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ การเมืองในองค์การไม่ส่ง
อิทธิพลทางอ้ อมผ่านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ อาจเนื่องจากว่า การรับรู้การเมือง
ในองค์การเป็ นเรื่ องของผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ มากกว่า จึงไม่คอ่ ยเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การที่เป็ นเรื่ องของการช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานและทําเพื่อองค์การซึ่ง
ไม่ ใ ช่ ห น้ าที่ ก ารงานโดยตรง เช่ น เดี ย วกับ การสนับ สนุ น ทางสัง คมก็ เ ป็ นการช่ ว ยเหลื อ ของ
ผู้บงั คับบัญชาในเรื่ องของงานในหน้ าที่ไม่ใช่สงิ่ ที่นอกเหนือบทบาทหน้ าที่
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ส่วนการมีแบบอย่างในการทํางาน ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานที่ 2.3 ตรงที่สง่ อิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ แต่ไม่สนับสนุนสมมติฐานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
ความเครี ยดในการทํางาน แต่ไปส่งอิทธิพลต่อตัวแปรทางจิตบางตัว คือ ปรี ชาเชิงอารมณ์ เหตุผล
เชิงจริ ยธรรมและอิทธิบาท 4 ซึ่งแสดงว่า การเห็นแบบอย่างที่ดีในการทํางานน่าจะเกี่ยวข้ องหรื อ
ส่งผลกับจิตใจและพฤติกรรมในเชิงบวกของบุคคลหลายประการ เช่น การทํางานด้ วยความเพียร
พยายาม ด้ วยความเอาใจใส่ ทําเพื่อส่วนรวมมากกว่าพวกพ้ อง คํานึงถึงผู้อื่น และช่วยเหลือผู้อื่น
มากกว่าจะเกี่ยวข้ องกับความเครี ยดที่เป็ นสภาพทางลบของการทํางาน
สําหรับตัวแปรงานตรงอุปนิสยั ที่คาดว่าจะส่งผลเช่นเดียวกับตัวแปรสถานการณ์ อื่น ๆ
ตามสมมติฐานที่ 2.3 แต่กลับไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เพราะถูกตัดออกจากแบบจําลอง เหตุที่ตวั
แปรนี ้มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นน้ อยมาก อาจเป็ นเพราะทางราชการมักคัดเลือกบุคคลที่ทํางาน
ตรงสาขาอยูแ่ ล้ ว และข้ าราชการในกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากก็มีความถนัดในงานอาชีพของตน เพราะ
อายุราชการส่วนใหญ่ (70.9%) มากกว่า 16 ปี ข้ าราชการจึงมีงานตรงอุปนิสยั ใกล้ เคียงกัน ทําให้
ความแปรปรวนของคะแนนตัวนี ้แคบ จึงมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอื่นตํ่า หรื อไม่มีเลย
ส่วนสมมติฐานที่ 2.4 ได้ รับการสนับสนุนจากผลวิจัยเป็ นส่วนมาก กล่าวคือ เจตคติต่อ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ส่งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์โดยรวม
และส่งอิทธิพลทางอ้ อมผ่านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ยกเว้ นกรณีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ม่งุ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เจตคติไม่ส่งอิทธิพลทางตรง อาจเป็ นเพราะพฤติกรรม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานได้ รับอิทธิ พลสูงจากแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การแล้ ว การมีเจตคติที่ดีอาจส่งอิทธิพลไม่เพียงพอต่อการทํางานให้ บรรลุผลอย่างดีก็เป็ นได้
ในการสัม ภาษณ์ บุ ค คลตัว อย่ า งก็ ใ ห้ ผ ลที่ ส อดคล้ อ งกับ ผลการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณเป็ น
ส่วนมาก กล่าวคือ บุคคลตัวอย่างได้ กล่าวถึงปั จจัยที่เป็ นสถานการณ์และลักษณะของตนเองที่ทํา
ให้ สามารถทํางานได้ ตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ปั จจัยสถานการณ์ ได้ แก่ การอบรมกล่อมเกลาจาก
ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นแบบอย่างของบิดามารดาในเรื่ องการทํางาน การสัง่ สอน
โดยตรง ทําให้ บุคคลตัวอย่างซึมซับคุณลักษณะที่ดีงามมา การสนับสนุนของครอบครัวในการ
ทํ า งาน ในหลาย ๆ ด้ า น ทัง้ ทางจิ ต ใจ ทางความคิ ด และทางวัต ถุก็ มี ส่ว นทํ า ให้ ข้ า ราชการมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ การสนับ สนุน ของผู้บัง คับ บัญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงานในลัก ษณะการให้
คําปรึ กษาเรื่ องงาน การช่วยทํางาน หรื อการช่วยเหลือทางจิตใจ ล้ วนเป็ นสิ่งเอื ้อต่อการทํางาน
ทัง้ สิน้ ส่วนปั จจัย ที่ เป็ นลักษณะบุคคล บุคคลตัวอย่างได้ กล่าวถึงลักษณะของความเสีย สละ
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ในเรื่ องสถานการณ์ ที่เ ป็ นจุดเปลี่ยนในชี วิตที่ สําคัญ ซึ่งทํ าให้ บุคคลตัวอย่างมีค่านิย ม
สร้ างสรรค์นนบุ
ั ้ คคลตัวอย่างบางคนรายงานว่ามี แต่บางคนก็รายงานว่า ตนเป็ นคนเช่นนันอยู
้ ่แล้ ว
ไม่มีจุดผกผัน ตามที่บุคคลตัวอย่างรายงาน คณะผู้วิจยั วิเคราะห์ ได้ ว่า เมื่อมีสถานการณ์ กระตุ้น
อย่างแรง พร้ อมกับที่บคุ คลนันใช้
้ ปัญญาไตร่ตรอง แล้ วตังเป
้ ้ าหมายที่ต้องการจะกระทําในบางเรื่ อง
การเป็ นคนมุ่งมัน่ มีทงลั
ั ้ กษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตนเองได้ และเพียรพยายาม บุคคลก็สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการได้ แต่เหตุการณ์ ดงั กล่าวจะต้ องเกิดในลักษณะที่ ต่อเนื่ อง ถ้ าจะใช้
ประโยชน์ จากเรื่ องนีเ้ พื่อการพัฒนา ผู้พัฒนาก็ คงต้ องใช้ ตวั อย่างเหตุการณ์ ที่กระทบความรู้ สึก
อย่า งมากมากระตุ้น แล้ ว ให้ ข้ า ราชการคิ ด พิ จ ารณา แล้ ว ตัง้ เป้ าหมาย สร้ างความผูก พัน กับ
เป้าหมายนัน้ พร้ อมทังพั
้ ฒนาคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
อย่างไรก็ตาม บุคคลตัวอย่างได้ ให้ ความสําคัญของการอบรมจากครอบครัวอย่างมาก
ดังนันการที
้
่จะพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควรได้ มีการ “ปลูกฝั ง” มาตังแต่
้ วยั เด็ก แต่ในวัย
ทํางานก็สามารถพัฒนาได้ แต่อาจเป็ นลักษณะของการ “ปลุก” ลักษณะเดิมที่มีอยู่ในตัว ที่เคย
ได้ รับการปลูกฝั งมาแล้ ว ให้ แข็งแรงขึ ้น หรื อถ้ าไม่มีลกั ษณะนันจริ
้ ง ๆ ก็จําเป็ นต้ องปลูกฝั งกันใหม่
ข้ อดีของการวิจัย
ข้ อดีประการแรก งานวิจยั มีความครอบคลุมหลายกระบวนการ ตังแต่
้ การหานิยามของ
ตัวแปร อย่างเป็ นระบบ ด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และด้ วยวิธีการวิจยั มีการหา
เครื่ อ งชี ว้ ัดของพฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ (รวมทัง้ หาเครื่ องชี ว้ ัดของปั จจัยจํ าแนกของ
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์) หาปั จจัยเชิงเหตุและผลของตัวแปรทังหมด
้
มีการหากลุ่มที่มี
ค่านิยมสร้ างสรรค์ตํ่าเพื่อหากลุ่มที่ควรได้ รับการพัฒนาก่อน และท้ ายที่สดุ หาบุคคลตัวอย่างโดย
ใช้ เครื่ องชี ้วัดของการวิจยั
ข้ อดีประการสอง งานวิจยั นี ้ศึกษาตัวแปรจํานวนมาก ทําให้ ครอบคลุมปั จจัยต่าง ๆ ทัง้
ปั จจัยภายในตัวบุคคล และปั จจัยสถานการณ์ได้ มาก
ข้ อดีประการที่สาม งานวิจัยใช้ กลุ่มตัวอย่างมาก เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดข้ อสถิติที่ใช้
และทําให้ มีความน่าเชื่อถือได้ มาก
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ข้ อดีประการที่สี่ สถิ ติที่ใช้ มีความก้ าวหน้ า ทํ าให้ สามารถตอบคําถามวิจัยได้ ดี และ
ค่อนข้ างครอบคลุม
ข้ อดีประการที่ห้า เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีการสร้ างและปรับปรุ งอย่างถี่ถ้วน หลาย
ขันตอน
้
อีกทังยั
้ งมีการหาคุณภาพหลายแบบทังแบบคลาสสิ
้
ค และแบบวิเคราะห์โมเดลการวัด
ข้ อจํากัดของการวิจัย
ข้ อจํากัดประการแรก เนื่องจากยังไม่มีกลุ่มที่มีคณ
ุ ลักษณะตามค่านิยมสร้ างสรรค์มา
เป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ จึงต้ องใช้ กลุ่มข้ าราชการและครู ดีเด่นมาแทน ซึ่งเกณฑ์ การตัดสินอาจไม่
ตรงกันทีเดียว แต่ก็คงมีส่วนที่สอดคล้ องกันมาก อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจยั ได้ ใช้ คะแนนค่านิยม
สร้ างสรรค์ร่วมด้ วย เพื่อให้ ได้ กลุม่ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงที่สดุ
ข้ อจํากัดประการที่สอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็ นกลุ่มที่รวมข้ าราชการทุกหน้ าที่ของการ
ทํ า งาน ซึ่ง อาจมีความต้ องการค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ ในระดับที่ ต่างกัน เกณฑ์ ที่ ได้ จึงเป็ นเกณฑ์
สําหรับข้ าราชการทัว่ ๆไป ไม่จํากัดเฉพาะบางตําแหน่งหน้ าที่การงาน
ข้ อจํากัดประการทีส่ าม การเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ใช้ วิธีการเก็บพร้ อมกันหมดทุก
ตัวแปร จึงไม่ได้ เป็ นการรอผลให้ เกิดขึ ้นจากเหตุของตัวแปรที่เป็ นปั จจัยนําหรื อปั จจัยเชิงสาเหตุ แต่
ก็สามารถลดความจํากัดนี ้ได้ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่สามารถดําเนินการในเหตุการณ์
เช่นนี ้ได้ อีกทังเป็
้ นสถิตทิ ี่เป็ นที่ยอมรับและมีผ้ ใู ช้ อย่างกว้ างขวาง

ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
คณะผู้วิจยั เสนอแนะการนําผลการวิจยั ไปใช้ โดยเสนอแนะจากผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยตรง จากผลการสัมภาษณ์ บุคคลตัวอย่าง และจากการจัดการประชุมวิชาการในการนําเสนอ
ผลการวิจยั สองครัง้ ของงานวิจยั เรื่ องนี ้ ดังนี ้
ข้ อเสนอแนะประการแรก เครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์สามารถใช้ ใน
การประเมิ น เพื่ อ การพัฒ นาได้ และใช้ เ พื่ อ แสวงหาบุค คลตัว อย่า งที่ มี พ ฤติ ก รรมตามค่า นิ ย ม
สร้ างสรรค์ เ พื่ อการยกย่องให้ เ ป็ นแบบอย่างแก่ข้า ราชการทั่ว ไป เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการแสวงหา
ดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สามารถแยกบุคคลดีเลิศออกจากข้ าราชการปกติได้ เครื่ องมือวัดในการวิจยั
นี ้ได้ ผ่านกระบวนการหาคุณภาพเรี ยบร้ อยแล้ วทุกเครื่ องมือ และสามารถจําแนกข้ าราชการดีเด่น
และดี เ ลิ ศ ออกจากข้ า ราชทั่ว ไปได้ ข้ า ราชการที่ ไ ด้ ค ะแนนพฤติ ก รรมตามค่า นิ ย มตํ่ า กว่ า 75
เปอร์ เซ็นต์ ก็น่าที่จะได้ รับการพัฒนา หรื อแม้ ว่าข้ าราชการที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า 85 เปอร์ เซ็นต์ลงมา
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ในกรณี ที่ ไ ม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ วัด พฤติ ก รรมตามค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ แต่ต้ อ งการทราบว่ า
ข้ าราชการผู้นนั ้ น่าจะตกอยู่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสูงหรื อตํ่า ก็อาจใช้ เครื่ องมือวัดตัว
แปรที่ จํ า แนกพฤติ ก รรมตามค่า นิ ย มนัน้ ๆ แล้ ว แทนค่า คะแนนที่ ไ ด้ ล งในสมการจํ า แนก ก็ จ ะ
สามารถบอกได้ วา่ ข้ าราชการผู้นนั ้ เป็ นผู้ที่มีคา่ นิยมสูงหรื อตํ่า
ข้ อเสนอแนะประการที่สอง การได้ มาซึง่ กลุม่ ข้ าราชการที่สมควรรับการพัฒนา อาจ
กระทํ า ได้ อย่างน้ อยสามวิ ธี วิธี แรกคือ การทํ าแบบวัดพฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ แต่ละ
ค่านิ ยม ตามที่ ได้ ก ล่าวมาแล้ ว วิธี ที่สองคือ การให้ ข้า ราชการตอบแบบวัดตัว แปรที่ สามารถ
จําแนกข้ าราชการที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสูงและตํ่า แล้ วแทนค่าคะแนนลงในสมการจําแนก ซึง่
จะสามารถบอกได้ ว่าข้ าราชการผู้นนอยู
ั ้ ่ในกลุม่ สูงหรื อกลุม่ ตํ่า วิธีที่สามคือ การใช้ ความรู้ จากการ
วิเคราะห์ที่ว่าข้ าราชกลุ่มใดที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ในปริ มาณที่ตํ่ากว่า ตัวอย่างเช่น
ตามการวิเคราะห์หาบุคคลกลุม่ นี ้พบว่า ข้ าราชการทัว่ ไปซึง่ เป็ นชาย อายุราชการน้ อย (1-15 ปี ) มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า มีปริ มาณค่านิยมตํ่ากว่าในกลุม่ ที่มีลกั ษณะตรงข้ าม แล้ ว
จึงนําแบบวัดพฤติกรรมตามค่านิยมมาให้ ตอบอีกครัง้ หนึ่งเพื่อให้ แน่ใจก็ย่อมทําได้ และเป็ นการ
จํากัดจํานวนข้ าราชการที่จะทําแบบสอบถามให้ น้อยลงด้ วย
ข้ อเสนอแนะประการที่สาม ในการพัฒนาพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ อาจ
กระทําได้ อย่างน้ อยสองแนวทางคือ แนวทางแรก เป็ นการพัฒนาที่ตวั พฤติกรรมตามค่านิยมนัน้ ๆ
ดัง เช่ น ค่า นิ ย มกล้ า ยื น หยัดทํ า ในสิ่ง ที่ ถูก ต้ อง จะต้ อ งเป็ นเช่น ไร ก็ พิ จารณาตามนิ ยามที่ ให้ ไว้
ผู้พัฒ นาก็ แ สวงหาวิ ธี ก ารที่ ใ ห้ ข้ าราชการได้ ฝึ กกระทํ า ในเรื่ อ งนั น้ ๆ เช่ น วิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย ง
สภาพการณ์ที่ลอ่ แหลมต่อการถูกคุกคามจากผู้มีอิทธิพล ควรเป็ นอย่างไร ผู้พฒ
ั นาก็อาจเสนอแนะ
วิธีการพูด วิธีการแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้มีอํานาจกว่า เป็ นต้ น หรื อในการส่งเสริ มพฤติกรรม
ตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การฝึ กที่ตวั พฤติกรรมก็อาจกระทําโดยการฝึ ก ให้ ข้าราชการ
ระบุถึงกระบวนการขัน้ ตอนในการทํ างานที่ เป็ นอุปสรรค ทํ าให้ การทํ างานนัน้ ล่าช้ า แล้ วให้ ฝึก
นํ า เสนอวิ ธี ก ารทํ า งานที่ จ ะลดขัน้ ตอนลง หรื อ การฝึ กพฤติ ก รรมไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ ก็ อ าจฝึ กให้
ข้ าราชการเผชิญกับสถานการณ์ขดั แย้ งที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกบริการใคร ด้ วยเหตุผลใด เป็ นต้ น
ส่วนแนวทางที ่สองคือ การใช้ ความรู้ จากปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์นนๆมาช่
ั้
วยกําหนดว่าควรพัฒนาที่ลกั ษณะใดที่จะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ เช่นพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
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ปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ กล่า วมาเป็ นปั จจัย ที่ ใกล้ ชิดกับพฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ ที่
สามารถนํามาพัฒนาได้ แต่ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สมควรได้ รับการพัฒนาอีกได้ แก่ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งอิทธิพลทางอ้ อม โดยส่งให้ ปัจจัยอื่นๆที่เป็ นสาเหตุอีกหลายปั จจัย ซึง่ โดยรวมก็จดั ได้ วา่ มีอิทธิพล
ทางอ้ อมสูงต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ปั จจัยดังกล่าวได้ แก่ อิทธิบาท 4 ปรี ชาเชิงอารมณ์
และลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน จากปั จจัยที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทํางานให้ สําเร็ จ ควบคุมตนเองเพื่อการทําตามแผนให้ สําเร็ จได้ และการที่สามารถทํางานร่ วมกับ
ผู้อื่น ได้ อย่า งดี ดัง นัน้ การพัฒ นาให้ ข้า ราชการมี คุณลัก ษณะดัง ที่ ก ล่า วมา จะนํ าไปสู่ก ารเป็ น
ข้ าราชการพึงประสงค์ตามค่านิยมสร้ างสรรค์
จากข้ อ เสนอแนะที่ ก ล่า วมา อาจนํ า มาประกอบกัน ให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึน้ โดยการ
พัฒนาข้ าราชการทังที
้ ่ตวั พฤติกรรม และปั จจัยที่นําไปสูพ่ ฤติกรรมเหล่านันด้
้ วย ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวมี
ทังปั
้ จจัยที่เป็ นคุณลักษณะของข้ าราชการ และสภาพแวดล้ อม การที่พฒ
ั นาข้ าราชการแล้ ว แต่ถ้า
สภาพแวดล้ อมไม่เอื ้ออํานวย ก็จะเป็ นการยากต่อข้ าราชการที่จะดํารงไว้ ซงึ่ พฤติกรรมนัน้ ๆ
ข้ อเสนอแนะประการที่ส่ี สืบเนื่องจากข้ อเสนอแนะประการที่สามที่กล่าวถึงปั จจัยที่
นํามาซึง่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ทําให้ ทราบว่าลักษณะของข้ าราชการแบบใดที่นําไปสู่
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ข้ อเสนอแนะประการที่ห้ า ก่ อ นที่ จะให้ ข้า ราชการเห็ นความสํา คัญและปฏิบัติต าม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ ผู้นํารัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และผู้บงั คับบัญชาจะต้ องให้ ความสําคัญก่อน
โดยอาจกําหนดเป็ นนโยบายให้ ข้าราชการต้ องได้ รับการประเมินในเรื่ องค่านิยมสร้ างสรรค์ ร่วมกับ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และเป็ นนโยบายให้ ข้าราชการต้ องเข้ ารับการพัฒนาในเรื่ องนี ้
ข้ อเสนอแนะประการทีห่ ก เนื่องจากค่านิยมสร้ างสรรค์เป็ นเรื่ องที่ข้าราชการยังไม่เป็ นที่
รู้จกั มากนัก รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเช่นสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน ควร
ประชาสัม พัน ธ์ ให้ ข้าราชการได้ ร้ ู จัก ในวงกว้ าง ให้ สาระของค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ กระจายเข้ า ถึง
ทุ ก กลุ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ก็ ค วรกระทํ า หลายลั ก ษณะ ทั ง้ สื่ อ เอกสาร สื่ อ บุ ค คล ทํ า การ
ประชาสัมพันธ์ แ บบสัน้ ๆผ่า นสื่อ มวลชน เช่น สื่ อ โทรทัศ น์ สื่ อวิท ยุ หรื อจัด เป็ นการอบรม การ
ประกวดเขียนเรื่ องสัน้ คําขวัญ และอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะประการที่เจ็ด หน่วยงานของรัฐ โดยสํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการ
พลเรื อ นจัด โครงการพัฒ นาข้ า ราชการเรื่ อ งการปฏิบัติง านอย่า งมี ค่า นิ ย มสร้ างสรรค์ โดยใช้
ผลการวิจยั ในเรื่ องนี ้เป็ นแนวทางในการจัด เพื่อจะได้ ทราบว่า คุณลักษณะใดบ้ างที่ควรพัฒนา ซึง่
จะนําไปสูก่ ารมีคา่ นิยมสร้ างสรรค์ และควรจัดการพัฒนาหรื อฝึ กอบรมผู้บงั คับบัญชาก่อน เพื่อนํา
นโยบายไปเผยแพร่ และเป็ นแบบอย่างในการทํางานที่ดีของผู้ใต้ บงั คับบัญชาต่อไป หรื อกําหนด
เป็ นหัวข้ อหนึง่ ในหลักสูตรอบรมผู้บริหาร หลังการพัฒนาก็ควรมีการติดตามประเมินผล
ข้ อเสนอแนะประการที่แปด ค้ น หาบุคคลที่ มี ค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ และยกย่องให้ เ ป็ น
แบบอย่าง ในการค้ นหาอาจให้ ประชาชนมีส่วนด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่ต้องบริ การ
ประชาชนอย่างใกล้ ชิด ซึง่ จัดเป็ นรางวัลของสังคม จะเป็ นความภาคภูมิใจของผู้ได้ รับ ที่ประชาชน
ให้ ความชื่นชมในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี ้ก็เชิดชูหน่วยงานที่ยดึ มัน่ ในค่านิยมสร้ างสรรค์ หรื อเป็ น
หน่วยงานที่ให้ ความสําคัญ จัดการพัฒนาข้ าราชการในเรื่ องนี ้ได้ อย่างดีและอย่างต่อเนื่อง
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ข้ อเสนอแนะประการทีเ่ ก้ า เนื่องด้ วยข้ าราชการเป็ นหน่วยเล็กสุดของระบบราชการ ถ้ า
ระบบใหญ่ไม่เอื ้อต่อการทําตามค่านิยม ก็ย่อมยากที่จะทําให้ ข้าราชการยึดมัน่ ในค่านิยมต่อไปได้
เช่นระบบการคัดเลือกบุคลากรควรเป็ นไปตามความสามารถและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ระบบ
การให้ รางวัลหรื อการส่งเสริมความก้ าวหน้ าที่สมั พันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานและค่านิยม ระบบการ
ตรวจสอบที่โปร่ งใสยุติธรรม ระบบการทํางานที่เอื ้อต่อการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและเป็ น
อิสระพอควร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ความชัดเจนในนโยบายก็มีความสําคัญ ถ้ านโยบายยังไม่ชดั เจน
และเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้ ข้าราชการสับสน ไม่แน่ใจว่าควรให้ ความสําคัญในเรื่ องใดแน่ ซึง่ จะทํา
ให้ คา่ นิยมสําคัญ ๆ ไม่มีโอกาสได้ รับการปลูกฝั งอย่างจริงจัง

ข้ อเสนอแนะการวิจัยต่ อไป
ข้ อเสนอแนะประการแรก ควรมี การตรวจสอบเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ มีพฤติกรรมเหล่านัน้ เด่นชัดแล้ ว จากการประเมินลักษณะอื่น ๆ
วิธีการอย่างง่ายก็โดยที่หน่วยงานคัดสรรบุคคลตามความหมายของค่านิยม ซึ่งจะทําให้ ทราบว่า
ข้ าราชการคนใดที่มีคา่ นิยมดังกล่าวมากน้ อยเพียงใด
ข้ อเสนอแนะประการที่ ส อง ควรมี ก ารศึ ก ษามากกว่ า หนึ่ ง ช่ ว งเวลาเพื่ อ รอให้
คุณลักษณะหรื อสถานการณ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมตามค่านิ ยมสร้ างสรรค์ แต่งานวิจัยเช่นนีอ้ าจ
กระทําได้ ยากกับข้ าราชการที่ทํางานมานานแล้ ว อาจเริ่ มศึกษากับข้ าราชการเข้ าใหม่
ข้ อเสนอแนะประการที่สาม ควรมีการศึกษาซํ ้าในลักษณะเช่นนี ้ แต่กระทําเป็ นราย
กระทรวง หรื อเฉพาะตําแหน่งหน้ าที่ แทนที่จะศึกษารวม ๆ อาจทําให้ เห็นผลได้ เด่นชัดขึ ้น ทังนี
้ ้
เพราะแต่ละตําแหน่งหน้ าที่ ก็อาจต้ องการค่านิยมในแต่ละเรื่ องไม่เท่ากัน
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ภาคผนวก ก.
คุ ณ ภาพเครื่ องมื อ วั ด ในการวิ จั ย
ในส่วนนีน้ ําเสนอคุณภาพเครื่ องมือวัดในการวิจัย โดยเสนอค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับคะแนนรวม (Item total corelation) ค่าความเชื่อมัน่ ของครอนบาค และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmanary factor analysis)
เครื่ องมือวัดที่นํามาหาคุณภาพ ได้ แก่
1) พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
2) พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
3) เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
4) เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
5) การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
6) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
7) อิทธิบาท 4
8) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
9) ลักษณะมุง่ อนาคต-ควบคุมตน
10) หิริ – โอตตัปปะ
11) วิถีชีวิตตามแนวศาสนา
12) ปรี ชาเชิงอารมณ์
13) ความเครี ยดในการทํางาน
14) การมีแบบอย่างในการทํางาน
15) การสนับสนุนทางสังคม
16) การรับรู้การเมืองในองค์การ
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ตาราง 50 คุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.สหสัมพันธ์
ข้ าราชการ
ทั่วไป

ผู้บงั คับ
บัญชา

.3582
.4315
.4176
.3582
.4268

.4350
.4597
.5737
.4084
.4014

.4592

.4682

.4052
.4796
.5026
.4127
-

.4471
.4167
.5351
.4638
.3375
.3590
.4454

-

.4829
.4054

.7602

.8162

1. มีกฎระเบียบของทางราชการบางประการที่ข้าพเจ้ าไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้
2. ข้ าพเจ้ าพยายามปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ แม้ บางครัง้ จะมีภารกิจส่วนตัว

.2727
.4283

.2702
.4428

3.
4.
5.
6.
7.
8.

.2667
.4578
.3553
.4854
.2958
.3169

.4115
.5129
.4784
.5024
.4357
.2961

ค่ านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
1.
2.
3.
4.
5.

แม้ ผ้ รู ่ วมงานทําผิดระเบียบและชักชวนให้ ข้าพเจ้ าทําตาม ข้ าพเจ้ าก็ยืนหยัดที่จะทําอย่างถูกต้ อง
ข้ าพเจ้ าปฏิเสธผู้ที่จะให้ ข้าพเจ้ าทําในสิ่งที่ขดั ต่อมาตรฐานของวิชาชีพของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าปฏิเสธที่จะรับผลประโยชน์ที่มีผ้ เู สนอให้
เมื่อเห็นผู้ร่วมงานจํานวนหนึง่ กําลังปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง ข้ าพเจ้ าเข้ าไปทักท้ วง
เมื่อรู้สกึ ว่าผู้บงั คับบัญชาสัง่ ในสิ่งที่อาจจะไม่ถกู ต้ องตามระเบียบราชการ ข้ าพเจ้ าจะขอคําอธิบาย
จากท่าน
6. เมื่อมีผ้ เู สนอผลประโยชน์ให้ แก่ข้าพเจ้ า เพื่อเขาว่าจะได้ รับความสะดวกจากทางราชการ ข้ าพเจ้ า
ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
7. เมื่อทราบว่ามีการปฏิบตั ิตํ่ากว่ามาตรฐานวิชาชีพ ข้ าพเจ้ ารี บทักท้ วง
8. เมื่อคนจํานวนหนึง่ คิดเห็นในทางที่ไม่เหมาะสมข้ าพเจ้ าจะพยายามโน้ มน้ าวเขาให้ ทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
9. ข้ าพเจ้ าไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ดมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในหน่วยงานของข้ าพเจ้ า
10. ข้ าพเจ้ ายืนหยัดที่จะปฏิบตั ิราชการอย่างถูกต้ อง แม้ วา่ จะขัดกับความต้ องการของผู้ใหญ่
11. เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่ใกล้ ชิดกระทําผิดร้ ายแรง ข้ าพเจ้ าไม่กล้ าลงโทษเขา
12. เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาของข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานดี ข้ าพเจ้ าชมเชยหรื อให้ รางวัล เพื่อเป็ นกําลังใจแก่เขา
13. เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชากระทําการเลี่ยงกฎระเบียบ ข้ าพเจ้ าตักเตือนเขาเพราะเกรงว่าอาจเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ
14. ข้ าพเจ้ าไม่ปฏิเสธของกํานัลเมื่อมีผ้ มู าเสนอให้ เราะไม่ผิดระเบียบราชการ
15. เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชากระทําผิด ข้ าพเจ้ าลงโทษ เพราะไม่ต้องการให้ เป็ นแบบอย่าง

ค่ าความเชื่อมั่น
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ข้ าพเจ้ าจะไม่เข้ าประชุมตามนัดหมาย ถ้ าข้ าพเจ้ าติดภารกิจส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าทํางานอย่างตรงไปตรงมาตามหน้ าที่
ข้ าพเจ้ าไม่เคยผิดนัดกับผู้มาติดต่อราชการ
ข้ าพเจ้ าทํางานให้ ตรงตามกําหนดการ แม้ มีเหตุจําเป็ นส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าเคยใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ของสํานักงานในงานส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าหลีกเลี่ยงที่จะร่ วมทําผิดระเบียบกับคนในที่ทํางาน

ภาคผนวก ก. คุณภาพเครื่ องมือวัด

266

ตาราง 50 (ต่อ)
ข้ อคําถาม
9. ข้ าพเจ้ าจําเป็ นต้ องเอาอกเอาใจพวกผู้ใหญ่ทงภายในและภายนอกหน่
ั้
วยงาน
10. เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับมอบหมายงานที่ข้าพเจ้ าไม่ชอบ ข้ าพเจ้ าก็พยายามทําอย่างดีจนสําเร็ จ
11. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ไม่สบายใจที่ไม่ร่วมกับเพื่อน ๆ ในการทําผิดระเบียบของทางราชการ
12. เมื่อมีการพิจารณาความดีความชอบแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา ข้ าพเจ้ าต้ องนึกถึงคนใกล้ ชิดก่อน

ค่ าความเชื่อมั่น

ค่ า สปส.สหสัมพันธ์
ข้ าราชการ ผู้บงั คับบัญช
ทั่วไป
า
.2952
.3331
.3802
.4696
.1547
.3075
.4747
.6476

.7528

.3114
.3561
.2474
.2677
.1339

.2451
.4033
.3220
.2542
.1666

.1989
.3663
.3599
.2943
.3065
-

.2026
.4404
.4511
.2739
.2512
.2828
.3229

.5834

.6372

โปร่ งใส ตรวจสอบได้
1.
2.
3.
4.
5.

ข้ าพเจ้ าเก็บหลักฐานทุกอย่างในการทํางานไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ าพยายามจัดหาข้ อมูลที่เทียงตรงให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อให้ ทีมงานใช้ ในการตัดสินใจ
ในการจัดหาข้ อมูลเพื่อประกอบการทํางาน ข้ าพเจ้ ามักเลือกเฉพาะแหล่งที่ร้ ูจกั คุ้นเคย
ข้ าพเจ้ าจัดข้ อมูลและเอกสารของทางราชการในส่วนที่ตวั เองรับผิดชอบได้ ไม่เป็ นระเบียบมากนัก
ในกรณีที่มีผ้ รู ้ องขอดูหลักฐานของทางราชการในส่วนที่ข้าพเจ้ ารับผิดชอบ แต่ทางราชการไม่
สามารถให้ ดไู ด้ ข้ าพเจ้ าหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายเหตุผลแก่เขา
6. ข้ าพเจ้ ามักให้ ความสะดวกแก่หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกมากกว่าหน่วยงานภายใน
7. ข้ าพเจ้ ายึดถือเสมอว่า ในการปฏิบตั ิราชการ คนราชการต้ องปกปิ ดข้ อมูลของทางราชการ
8. ข้ าพเจ้ ากําหนดหลักการในการทํางานก่อนการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
9. ข้ าพเจ้ าระบุขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงาน พร้ อมชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกขันตอน
้
10. ข้ าพเจ้ านําเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อคิดเห็น ให้ คณะกรรมการร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
11. เมื่อข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามขันตอน
้
หรื อวิธีการตามปกติ ข้ าพเจ้ าอธิบายได้
12. ข้ าพเจ้ าจัดให้ มีหน่วยบริ การข้ อมูลข่าวสารแก่บคุ คลทัว่ ไปขึ ้นในหน่วยงานของข้ าพเจ้ า*
13. เมื่อคนใกล้ ชิดขาดคุณสมบัติบางประการ ข้ าพเจ้ าเคยลดเกณฑ์ลงเพื่อให้ เขาได้ รับการพิจารณา
รับเลือกหรื อได้ รางวัล

ค่ าความเชื่อมั่น
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ตาราง 50 (ต่อ)
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.สหสัมพันธ์
ข้ าราชการ ผู้บงั คับบัญช
ทั่วไป
า

ไม่ เลือกปฏิบตั ิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ข้ าพเจ้ าจะให้ บริ การแก่บคุ คลสําคัญเป็ นพิเศษก่อนผู้รับบริ การรายอื่นๆ
ข้ าพเจ้ าให้ เพื่อนสนิทรับบริ การตามลําดับก่อนหลัง
แม้ วา่ จะมีผ้ รู ับบริ การมาก ข้ าพเจ้ าก็ให้ บริ การตามสบาย ไม่เร่ งรี บกว่าปกติ
ข้ าพเจ้ าอารมณ์เสียที่ต้องบริ การแก่ผ้ ทู ี่พดู แล้ วเข้ าใจยาก
ข้ าพเจ้ ามักให้ บริ การคนยากจนทีหลัง เพราะต้ องเสียเวลาอธิบายมาก
ในขณะที่ให้ บริ การ บางครัง้ มีผ้ ใู ช้ วาจาไม่ดีกบั ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะโต้ ตอบกลับไป
เมื่อมีคนจากหน่วยงานอื่นมาติดต่อกับข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามักบอกให้ เขาติดต่อกับคนอื่นแทน
เมื่อคนที่มาติดต่อขาดหลักฐานบางอย่าง ข้ าพเจ้ าหาหนทาง เช่น การใช้ เอกสารอื่นที่จําเป็ นแทน
เพื่อให้ เขาได้ รับบริ การ
9. แม้ เวลาที่ข้าพเจ้ าเหนื่อย ข้ าพเจ้ าก็ยงั พูดจาดีกบั ผู้มาติดต่อ
10. ข้ าพเจ้ าปฏิเสธที่จะรับงาน เมื่อมีผ้ มู าติดต่อเวลาใกล้ เลิกงาน

ค่ าความเชื่อมั่น

.2853
.2985
.3796
.3802
.3390
.3942
.1710
.4707

.2988
.3630
.5706
.4612
.5227
.4053
.2669

.4049
-

.4765
.5826

.6512

.7402

.4830
.4967
.2360
.5226
.3453
.4336
.5017
.4540
.1884
.4428

.4951
.5830
.3438
.5587
.4911
.3537
.5009
.4572
.1898
.4122

.7417

.7626

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
1. ข้ าพเจ้ ามีการตังเป
้ ้ าหมายใหญ่ และเป้าหมายย่อยในการปฏิบตั ิงาน
2. ข้ าพเจ้ าวางแผนการทํางานอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด
3. ข้ าพเจ้ ามักทํางานไม่ทนั เวลาที่กําหนด
4. ข้ าพเจ้ าแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ งานสําเร็ จดีขึ ้น
5. ข้ าพเจ้ าปรับขันตอนการทํ
้
างานให้ สนลง
ั ้ เพื่อให้ งานเสร็ จเร็วขึ ้น
6. ข้ าพเจ้ าเคยขอให้ มีการทบทวนขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน เพื่อจะสามารถทํางานได้ เร็ วขึ ้น
7. ข้ าพเจ้ าประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นระยะ ว่างานนันดํ
้ าเนินตามเป้าหมายหรื อไม่
8. ข้ าพเจ้ าตรวจทานงานที่ทําด้ วยความระมัดระวังทุกครัง้
9. ข้ าพเจ้ าไม่ตามไปแก้ ไขสิ่งที่ข้าพเจ้ าทําบกพร่ อง ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ สง่ งานนันไปแล้
้
ว
10. ข้ าพเจ้ าจัดประชุมกลุม่ ทํางาน เพื่อการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น

ค่ าความเชื่อมั่น
ค่ าความเชื่อมั่นรวม ข้ าราชการทั่วไป = .8986 , ผู้บังคับบัญชา = .9301
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ตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
สร้ างสรรค์ 5 ประการ (ข้ าราชการทั่วไป)
ข้ อคําถาม
1. พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
2. พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
3. พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้
4. พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. พฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

Chi – square = .49
RMSEA = 0.0
GFI = 1.00

df = 1
RMR = 0.079
AGFI = 1.00

Loading R2
.72
.73
.82
.73
.90

p = .48
SRMR = 0.0027
NFI = 1.00
NNFI = 1.00

.52
.53
.68
.53
.82
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ตาราง 52 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
สร้ างสรรค์ 5 ประการ (ผู้บังคับบัญชา)
ข้ อคําถาม
1. พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
2. พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
3. พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้
4. พฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. พฤติกรรมตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

Chi – square = .94
RMSEA = 0.0
GFI = 1.00

df = 2
RMR = 0.19
AGFI = 0.99

Loading R2
.96
.84
.85
.88
.82

p = .63
SRMR = 0.0047
NFI = 1.00
NNFI = 1.00

.92
.70
.72
.78
.67
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ตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง (ข้ าราชการทั่วไป)
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.

แม้ ผ้ รู ่ วมงานทําผิดระเบียบและชักชวนให้ ข้าพเจ้ าทําตาม ข้ าพเจ้ าก็ยืนหยัดที่จะทําอย่างถูกต้ อง
ข้ าพเจ้ าปฏิเสธผู้ที่จะให้ ข้าพเจ้ าทําในสิ่งที่ขดั ต่อมาตรฐานของวิชาชีพของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าปฏิเสธที่จะรับผลประโยชน์ที่มีผ้ เู สนอให้
เมื่อเห็นผู้ร่วมงานจํานวนหนึง่ กําลังปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง ข้ าพเจ้ าเข้ าไปทักท้ วง
เมื่อรู้สกึ ว่าผู้บงั คับบัญชาสัง่ ในสิ่งที่อาจจะไม่ถกู ต้ องตามระเบียบราชการ ข้ าพเจ้ าจะขอคําอธิบายจาก
ท่าน
6. เมื่อมีผ้ เู สนอผลประโยชน์ให้ แก่ข้าพเจ้ า เพื่อเขาว่าจะได้ รับความสะดวกจากทางราชกาข้ าพเจ้ า
ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
7. เมื่อทราบว่ามีการปฏิบตั ิตํ่ากว่ามาตรฐานวิชาชีพ ข้ าพเจ้ ารี บทักท้ วง
8. เมื่อคนจํานวนหนึง่ คิดเห็นในทางที่ไม่เหมาะสม ข้ าพเจ้ าจะพยายามโน้ มน้ าวเขาให้ ทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
9. ข้ าพเจ้ าไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ดมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในหน่วยงานของข้ าพเจ้ า
10. ข้ าพเจ้ ายืนหยัดที่จะปฏิบตั ิราชการอย่างถูกต้ อง แม้ วา่ จะขัดกับความต้ องการของผู้ใหญ่

Chi – square = 81.95
RMSEA = 0.043
GFI = 0.99

df = 27
RMR = 0.026
AGFI = 0.97

p = 0.00000019
SRMR = 0.030
NFI = 0.96
NNFI = 0.95

Loading R2
.45
.53
.48
.31

.20
.28
.23
.10

.41

.16

.52

.27

.36
.41
.58
.51

.13
.17
.34
.26
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ตาราง 54 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ (ข้ าราชการทั่วไป)
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

มีกฎระเบียบของทางราชการบางประการที่ข้าพเจ้ าไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้
ข้ าพเจ้ าพยายามปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ แม้ บางครัง้ จะมีภารกิจส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าจะไม่เข้ าประชุมตามนัดหมาย ถ้ าข้ าพเจ้ าติดภารกิจส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าทํางานอย่างตรงไปตรงมาตามหน้ าที่
ข้ าพเจ้ าไม่เคยผิดนัดกับผู้มาติดต่อราชการ
ข้ าพเจ้ าทํางานให้ ตรงตามกําหนดการ แม้ มีเหตุจําเป็ นส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าเคยใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ของสํานักงานในงานส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าหลีกเลี่ยงที่จะร่ วมทําผิดระเบียบกับคนในที่ทํางาน
ข้ าพเจ้ าจําเป็ นต้ องเอาอกเอาใจพวกผู้ใหญ่ทงภายในและภายนอกหน่
ั้
วยงาน
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับมอบหมายงานที่ข้าพเจ้ าไม่ชอบ ข้ าพเจ้ าก็พยายามทําอย่างดีจนสําเร็ จ
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ไม่สบายใจที่ไม่ร่วมกับเพื่อน ๆ ในการกระทําผิดระเบียบของทางราชการ

Chi – square = 76.28
RMSEA = 0.028
GFI = 0.99

df = 41
RMR = 0.042
AGFI = 0.98

p = 0.00068
SRMR = 0.028
NFI = 0.95
NNFI = 0.97

Loading R2
.29
.59
.34
.56
.47
.69
.28
.36
.30
.55
.15

.08
.35
.11
.32
.22
.48
.08
.13
.09
.30
.20
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ตาราง 55 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
โปร่ งใสตรวจสอบได้ (ข้ าราชการทั่วไป)
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้ าพเจ้ าเก็บหลักฐานทุกอย่างในการทํางานไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ าพยายามจัดหาข้ อมูลที่เทียงตรงให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อให้ ทีมงานใช้ ในการตัดสินใจ
ในการจัดหาข้ อมูลเพื่อประกอบการทํางาน ข้ าพเจ้ ามักเลือกเฉพาะแหล่งที่ร้ ูจกั คุ้นเคย
ข้ าพเจ้ าจัดข้ อมูลและเอกสารของทางราชการในส่วนที่ตวั เองรับผิดชอบได้ ไม่เป็ นระเบียบมากนัก
ในกรณี ที่ มี ผ้ ูร้องขอดูห ลักฐานของทางราชการในส่วนที่ ข้าพเจ้ ารั บผิ ด ชอบ แต่ทางราชการไม่
สามารถให้ ดไู ด้ ข้ าพเจ้ าหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายเหตุผลแก่เขา
ข้ าพเจ้ ามักให้ ความสะดวกแก่หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกมากกว่าหน่วยงานภายใน
ข้ าพเจ้ ากําหนดหลักการในการทํางานก่อนการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
ข้ าพเจ้ าระบุขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงาน พร้ อมชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกขันตอน
้
ข้ าพเจ้ านําเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อคิดเห็น ให้ คณะกรรมการร่ วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
เมื่อข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามขันตอนหรื
้
อวิธีการตามปกติ ข้ าพเจ้ าสามารถอธิบายได้

Chi – square = 46.06
RMSEA = 0.028
GFI = 0.99

df = 26
RMR = 0.041
AGFI = 0.98

p = 0.0041
SRMR = 0.027
NFI = 0.95
NNFI = 0.96

Loading R2
.52
.52
.20
.24

.27
.27
.04
.06

.09

.01

.14
.62
.56
.41
.37

.02
.39
.32
.17
.14
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ตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
ไม่ เลือกปฏิบตั ิ (ข้ าราชการทั่วไป)
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข้ าพเจ้ าจะให้ บริ การแก่บคุ คลสําคัญเป็ นพิเศษก่อนผู้รับบริ การรายอื่นๆ
แม้ วา่ จะมีผ้ รู ับบริ การมาก ข้ าพเจ้ าก็ให้ บริ การตามสบาย ไม่เร่ งรี บกว่าปกติ
ข้ าพเจ้ าอารมณ์เสียที่ต้องบริ การแก่ผ้ ทู ี่พดู แล้ วเข้ าใจยาก
ข้ าพเจ้ ามักให้ บริ การคนยากจนทีหลัง เพราะต้ องเสียเวลาอธิบายมาก
ในขณะที่ให้ บริ การ บางครัง้ มีผ้ ใู ช้ วาจาไม่ดีกบั ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะโต้ ตอบกลับไป
เมื่อมีคนจากหน่วยงานอื่นมาติดต่อกับข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามักบอกให้ เขาติดต่อกับคนอื่นแทน
เมื่อคนที่มาติดต่อขาดหลักฐานบางอย่าง ข้ าพเจ้ าหาหนทาง เช่น การใช้ เอกสารอื่นที่จําเป็ นแทน
เพื่อให้ เขาได้ รับบริ การ
8. แม้ เวลาที่ข้าพเจ้ าเหนื่อย ข้ าพเจ้ าก็ยงั พูดจาดีกบั ผู้มาติดต่อ
9. ข้ าพเจ้ าปฏิเสธที่จะรับงาน เมื่อมีผ้ มู าติดต่อเวลาใกล้ เลิกงาน

Chi – square = 41.04
RMSEA = 0.028
GFI = 0.99

df = 22
RMR = 0.027
AGFI = 0.98

p = 0.0081
SRMR = 0.025
NFI = 0.96
NNFI = 0.97

Loading R2
.33
.49
.42
.57
.42
.43

.11
.24
.18
.33
.18
.19

.21

.04

.63
.49

.39
.24
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ตาราง 57 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (ข้ าราชการทั่วไป)
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้ าพเจ้ ามีการตังเป
้ ้ าหมายใหญ่ และเป้าหมายย่อยในการปฏิบตั ิงาน
ข้ าพเจ้ าวางแผนการทํางานอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ข้ าพเจ้ ามักทํางานไม่ทนั เวลาที่กําหนด
ข้ าพเจ้ าแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ งานสําเร็ จดีขึ ้น
ข้ าพเจ้ าปรับขันตอนการทํ
้
างานให้ สนลง
ั ้ เพื่อให้ งานเสร็จเร็ วขึ ้น
ข้ าพเจ้ าเคยขอให้ มีการทบทวนขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน เพื่อจะสามารถทํางานได้ เร็ วขึ ้น
ข้ าพเจ้ าประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นระยะว่างานนันดํ
้ าเนินตามเป้าหมายหรื อไม่
ข้ าพเจ้ าตรวจทานงานที่ทําด้ วยความระมัดระวังทุกครัง้
ข้ าพเจ้ าไม่ตามไปแก้ ไขสิ่งที่ข้าพเจ้ าทําบกพร่ อง ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ สง่ งานนันไปแล้
้
ว
ข้ าพเจ้ าจัดประชุมกลุม่ ทํางาน เพื่อการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น

Chi – square = 93.52
RMSEA = 0.044
GFI = 0.98

df = 30
RMR = 0.025
AGFI = 0.97

p = 0.19030318D −07
SRMR = 0.030
NFI = 0.95
NNFI = 0.95

Loading R2
.61
.55
.19
.62
.38
.48
.63
.44
.18
.51

.37
.30
.03
.39
.15
.23
.39
.20
.03
.26
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ตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง (ผู้บังคับบัญชา)
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

แม้ ผ้ รู ่ วมงานทําผิดระเบียบและชักชวนให้ ข้าพเจ้ าทําตาม ข้ าพเจ้ าก็ยืนหยัดที่จะทําอย่างถูกต้ อง
ข้ าพเจ้ าปฏิเสธผู้ที่จะให้ ข้าพเจ้ าทําในสิ่งที่ขดั ต่อมาตรฐานของวิชาชีพของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าปฏิเสธที่จะรับผลประโยชน์ที่มีผ้ เู สนอให้
เมื่อเห็นผู้ร่วมงานจํานวนหนึง่ กําลังปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง ข้ าพเจ้ าเข้ าไปทักท้ วง
เมื่อรู้สกึ ว่าผู้บงั คับบัญชาสัง่ ในสิ่งที่อาจจะไม่ถกู ต้ องตามระเบียบราชการ ข้ าพเจ้ าจะขอคําอธิบาย
จากท่าน
เมื่อมีผ้ เู สนอผลประโยชน์ให้ แก่ข้าพเจ้ า เพื่อเขาว่าจะได้ รับความสะดวกจากทางราชการ ข้ าพเจ้ า
ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
เมื่อทราบว่ามีการปฏิบตั ิตํ่ากว่ามาตรฐานวิชาชีพ ข้ าพเจ้ ารี บทักท้ วง
เมื่ อ คนจํ านวนหนึ่ง คิดเห็ นในทางที่ไม่ เหมาะสม ข้ าพเจ้ าจะพยายามโน้ ม น้ าวเขาให้ ทํ าในสิ่ ง ที่
ถูกต้ อง
ข้ าพเจ้ าไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ดมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในหน่วยงานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ายืนหยัดที่จะปฏิบตั ิราชการอย่างถูกต้ อง แม้ วา่ จะขัดกับความต้ องการของผู้ใหญ่
ข้ าพเจ้ าไม่ปฏิเสธของกํานับเมื่อมีผ้ มู าเสนอให้ เราะไม่ผิดระเบียบราชการ
เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่ใกล้ ชิดกระทําผิดร้ ายแรง ข้ าพเจ้ าไม่กล้ าลงโทษเขา
เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาของข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานดี ข้ าพเจ้ าชมเชยหรื อให้ รางวัล เพื่อเป็ นกําลังใจแก่เขา
เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชากระทําการเลี่ยงกฎระเบียบ ข้ าพเจ้ าตักเตือนเขาเพราะเกรงว่าอาจเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ
เมื่อผู้ใต้ บงั คับบัญชากระทําผิด ข้ าพเจ้ าลงโทษ เพราะไม่ต้องการให้ เป็ นแบบอย่าง

Chi – square = 76.76
RMSEA = 0.038
GFI = 0.96

df = 73
RMR = 0.040
AGFI = 0.94

p = .36
SRMR = 0.060
NFI = 0.94
NNFI = 1.00

Loading R2
.58
.59
.59
.51

.34
.35
.35
.26

.47

.22

.50

.25

.54

.29

.58

.35

.59
.45
.23
.30
.51

.34
.20
.05
.09
.26

.48

.23

.37

.14
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ตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ (ผู้บังคับบัญชา)
Loading R2

ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

มีกฎระเบียบของทางราชการบางประการที่ข้าพเจ้ าไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้
ข้ าพเจ้ าพยายามปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ แม้ บางครัง้ จะมีภารกิจส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าจะไม่เข้ าประชุมตามนัดหมาย ถ้ าข้ าพเจ้ าติดภารกิจส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าทํางานอย่างตรงไปตรงมาตามหน้ าที่
ข้ าพเจ้ าไม่เคยผิดนัดกับผู้มาติดต่อราชการ
ข้ าพเจ้ าทํางานให้ ตรงตามกําหนดการ แม้ มีเหตุจําเป็ นส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าเคยใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ของสํานักงานในงานส่วนตัว
ข้ าพเจ้ าหลีกเลี่ยงที่จะร่ วมทําผิดระเบียบกับคนในที่ทํางาน
ข้ าพเจ้ าจําเป็ นต้ องเอาอกเอาใจพวกผู้ใหญ่ทงภายในและภายนอกหน่
ั้
วยงาน
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับมอบหมายงานที่ข้าพเจ้ าไม่ชอบ ข้ าพเจ้ าก็พยายามทําอย่างดีจนสําเร็ จ
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ไม่สบายใจที่ไม่ร่วมกับเพื่อน ๆ ในการกระทําผิดระเบียบของทางราชการ
เมื่อมีการพิจารณาความดีความชอบแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา ข้ าพเจ้ าต้ องนึกถึงคนใกล้ ชิดก่อน

Chi – square = 41.04
RMSEA = 0.0
GFI = .98

df = 44
RMR = .033
AGFI = .96

p = .60
SRMR = .034
NFI = .97

NNFI = 1.00

.30
.64
.56
.56
.59
.74
.39
.44
.19
.66
.49
.34

.09
.41
.31
.31
.35
.55
.15
.19
.03
.43
.24
.12
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ตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
โปร่ งใสตรวจสอบได้ (ผู้บังคับบัญชา)
Loading R2

ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ข้ าพเจ้ าเก็บหลักฐานทุกอย่างในการทํางานไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ าพยายามจัดหาข้ อมูลที่เทียงตรงให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อให้ ทีมงานใช้ ในการตัดสินใจ
ในการจัดหาข้ อมูลเพื่อประกอบการทํางาน ข้ าพเจ้ ามักเลือกเฉพาะแหล่งที่ร้ ูจกั คุ้นเคย
ข้ าพเจ้ าจัดข้ อมูลและเอกสารของทางราชการในส่วนที่ตวั เองรับผิดชอบได้ ไม่เป็ นระเบียบมากนัก
ในกรณี ที่ มี ผ้ ูร้องขอดูห ลักฐานของทางราชการในส่วนที่ ข้าพเจ้ ารั บผิ ด ชอบ แต่ทางราชการไม่
สามารถให้ ดไู ด้ ข้ าพเจ้ าหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายเหตุผลแก่เขา
ข้ าพเจ้ ามักให้ ความสะดวกแก่หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกมากกว่าหน่วยงานภายใน
ข้ าพเจ้ ากําหนดหลักการในการทํางานก่อนการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
ข้ าพเจ้ าระบุขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงาน พร้ อมชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจนทุกขันตอน
้
ข้ าพเจ้ านําเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อข้ อคิดเห็น ให้ คณะกรรมการร่ วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
เมื่อคนใกล้ ชิดขาดคุณสมบัติบางประการ ข้ าพเจ้ าเคยลดเกณฑ์ลงเพื่อให้ เข้ าได้ รับการพิจารณารับ
เลือกหรื อได้ รับรางวัล
ข้ าพเจ้ าจัดให้ มีหน่วยบริ การข้ อมูลข่าวสารแก่บคุ คลทัว่ ไปขึ ้นในหน่วยงานของข้ าพเจ้ า
เมื่อข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามขันตอน
้
หรื อวิธีการตามปกติ ข้ าพเจ้ าสามารถอธิบายได้

Chi – square = 44.21
RMSEA = 0.0
GFI = .97

df = 50
RMR = .043
AGFI = .96

p = .70
SRMR = .037
NFI = .95

NNFI = 1.01

.43
.57
.32
.33
.33

.18
.32
.10
.11
.11

.22
.65
.62
.52
.45

.05
.43
.38
.27
.21

.48
.54

.23
.29
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ตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
ไม่ เลือกปฏิบตั ิ (ผู้บังคับบัญชา)
Loading R2

ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข้ าพเจ้ าจะให้ บริ การแก่บคุ คลสําคัญเป็ นพิเศษก่อนผู้รับบริ การรายอื่นๆ
แม้ วา่ จะมีผ้ รู ับบริ การมาก ข้ าพเจ้ าก็ให้ บริ การตามสบาย ไม่เร่ งรี บกว่าปกติ
ข้ าพเจ้ าอารมณ์เสียที่ต้องบริ การแก่ผ้ ทู ี่พดู แล้ วเข้ าใจยาก
ข้ าพเจ้ ามักให้ บริ การคนยากจนทีหลัง เพราะต้ องเสียเวลาอธิบายมาก
ในขณะที่ให้ บริ การ บางครัง้ มีผ้ ใู ช้ วาจาไม่ดีกบั ข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะโต้ ตอบกลับไป
เมื่อมีคนจากหน่วยงานอื่นมาติดต่อกับข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามักบอกให้ เขาติดต่อกับคนอื่นแทน
เมื่อคนที่มาติดต่อขาดหลักฐานบางอย่าง ข้ าพเจ้ าหาหนทาง เช่น การใช้ เอกสารอื่นที่จําเป็ นแทน
เพื่อให้ เขาได้ รับบริ การ
8. แม้ เวลาที่ข้าพเจ้ าเหนื่อย ข้ าพเจ้ าก็ยงั พูดจาดีกบั ผู้มาติดต่อ
9. ข้ าพเจ้ าปฏิเสธที่จะรับงาน เมื่อมีผ้ มู าติดต่อเวลาใกล้ เลิกงาน

Chi – square = 23.08
RMSEA = .026
GFI = .98

df = 19
RMR = .026
AGFI = .96

p = .23
SRMR = .032
NFI = .98

NNFI = .99

.27
.62
.50
.68
.53
.57
.41

.07
.39
.25
.47
.28
.32
.17

.67
.70

.45
.49
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ตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมตามค่ านิยม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผู้บังคับบัญชา)
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้ าพเจ้ ามีการตังเป
้ ้ าหมายใหญ่ และเป้าหมายย่อยในการปฏิบตั ิงาน
ข้ าพเจ้ าวางแผนการทํางานอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ข้ าพเจ้ ามักทํางานไม่ทนั เวลาที่กําหนด
ข้ าพเจ้ าแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ งานสําเร็ จดีขึ ้น
ข้ าพเจ้ าปรับขันตอนการทํ
้
างานให้ สนลง
ั ้ เพื่อให้ งานเสร็จเร็ วขึ ้น
ข้ าพเจ้ าเคยขอให้ มีการทบทวนขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน เพื่อจะสามารถทํางานได้ เร็ วขึ ้น
ข้ าพเจ้ าประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นระยะ ว่างานนันดํ
้ าเนินตามเป้าหมายหรื อไม่
ข้ าพเจ้ าตรวจทานงานที่ทําด้ วยความระมัดระวังทุกครัง้
ข้ าพเจ้ าไม่ตามไปแก้ ไขสิ่งที่ข้าพเจ้ าทําบกพร่ อง ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ สง่ งานนันไปแล้
้
ว
ข้ าพเจ้ าจัดประชุมกลุม่ ทํางาน เพื่อการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น

Chi – square = 34.14
RMSEA = 0.019
GFI = 0.98

df = 31
RMR = 0.030
AGFI = 0.96

p = .32
SRMR = 0.045
NFI = 0.95
NNFI = 0.99

Loading R2
.62
.65
.41
.65
.59
.53
.55
.55
.16
.49

.39
.42
.17
.43
.35
.28
.30
.31
.02
.24
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ตาราง 63 คุณภาพเครื่ องมือวัดเจตคติต่อพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.สห
สัมพันธ์

กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คนเราจําเป็ นต้ องทําตามพรรคพวก แม้ ในสิ่งผิด เพราะไม่อาจจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ไม่จําเป็ นต้ องยึดมัน่ ตามมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบตั ิราชการ
การต่อสู้ด้วยความจริ ง เป็ นการกระทําที่ไม่ฉลาด
ข้ าราชการที่รับของกํานัลเพื่อแลกกับการทําผิดระเบียบ เป็ นคนที่น่าละอายใจ
ข้ าพเจ้ าไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้ องยึดมัน่ ต่อกฎระเบียบ
ข้ าพเจ้ าไม่เห็นความจําเป็ นที่จะต้ องโอนอ่อนตามผู้อื่นในเรื่ องที่ไม่ถกู ต้ อง
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เครี ยดที่ต้องระมัดระวังตัวไม่ให้ ทําผิดกฎระเบียบ
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ภูมิใจเมื่อสามารถดําเนินงานตามหน้ าที่ได้ สําเร็ จ
ความซื่อสัตย์ในการทํางานราชการเป็ นสิ่งที่ทําได้ ยากลําบาก
ในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ ถ้ าเพื่อนสนิทบางคนไม่เห็นด้ วย ข้ าพเจ้ าก็จะไม่ทํา
ข้ าพเจ้ ามักทํางานตามความเคยชิน ไม่สนใจว่าสิ่งที่ทําไปนันจะถู
้ กต้ องหรื อไม่
ข้ าพเจ้ าจะให้ กําลังใจเพื่อนที่ยดึ ความถูกต้ องในการทํางาน
หากมีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นในการทํางาน ข้ าพเจ้ าพร้ อมอยู่ฝ่ายที่ยดึ ความถูกต้ อง

.4567
.3314
.4060
.3754
.3782
.4925
.3215
.3200
.3714
.3966
.5104
.4728
.4753

ค่ าความเชื่อมั่น

.7633

ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
1. ความซื่อสัตย์ในการทํางานราชการเป็ นสิ่งที่ทําได้ ยากลําบาก

.3676

2. ข้ าพเจ้ าเห็นว่าการทุจริ ตในราชการไม่ค้ มุ ค่ากับชื่อเสียงที่จะต้ องเสียหาย

.2763

3. การใช้ โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่ องส่วนตัว ไม่ได้ ทําความเสียหายแก่หน่วยงาน

.2890

4. คนที่เคร่ งครัดในกฎระเบียบ มักเป็ นผู้ที่หาภัยใส่ตวั

.3551

5. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เบื่อหน่ายกับงานราชการที่ต้องรับผิดชอบสูง

.3433

6. ข้ าพเจ้ ารับประกันไม่ได้ วา่ ข้ าพเจ้ าจะทํางานราชการด้ วยความซื่อสัตย์ตลอดไป

.3826

7. ข้ าพเจ้ าพร้ อมจะสนับสนุนเพื่อนที่ซื่อสัตย์ในการทํางาน

.3613

8. ข้ าพเจ้ าเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตนเองและพวกพ้ อง

.4199

9. ข้ าพเจ้ าไม่พร้ อมที่จะแสดงความอ่อนน้ อมต่อนักการเมืองจนเกินเหตุ

.1388

ค่ าความเชื่อมั่น

.6327

ภาคผนวก ก. คุณภาพเครื่ องมือวัด

281

ตาราง 63 (ต่อ)
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.สห
สัมพันธ์

โปร่ งใส ตรวจสอบได้
1. ข้ าพเจ้ าเห็นว่าการทํางานอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีความสําคัญต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของหน่วยงาน

.3554

2. ข้ าพเจ้ าไม่เชื่อว่าการจัดหาข้ อมูลเกี่ยวกับวัสดุครุภณ
ั ฑ์จากหลายแหล่ง จะช่วยให้ สามารถจัดซื ้อได้ อย่างมี
คุณภาพมากขึ ้น
3. ข้ าพเจ้ าเห็นว่า หลักการตรวจสอบ 4 ระดับ(ตรวจสอบภายใน สตง. กตส. และจากประชาชน) เพิ่มภาระ
ให้ แก่หน่วยงานจนเกินความจําเป็ น
4. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เบื่อหน่ายที่จะต้ องชี ้แจงขันตอนการทํ
้
างานอย่างละเอียด ให้ แก่ผ้ ตู รวจสอบ

.2788

5. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เบื่อหน่ายกับการจัดหาข้ อมูล เมื่อมีการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงาน

.4839

6. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ มัน่ ใจกับการทํางานที่มีขนตอนโปร่
ั้
งใส ตรวจสอบได้

.3876

7. ข้ าพเจ้ าเต็มใจที่จะรับผิดชอบทํางานที่มีขนตอนโปร่
ั้
งใสตรวจสอบได้

.4592

8. ข้ าพเจ้ าพร้ อมให้ ความร่ วมมือในการวางแผนดําเนินงานให้ มีลกั ษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้

.4292

9. ข้ าพเจ้ ายินดีให้ ความสะดวกในการตรวจสอบแก่คณะเจ้ าหน้ าที่อย่างเต็มที่

.4524

10. ถ้ าเป็ นไปได้ ข้ าพเจ้ าจะเลือกทํางานที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเตรี ยมข้ อมูลหรื อเก็บหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ

.3333

ค่ าความเชื่อมั่น

.4832
.5518

.7272

ไม่ เลือกปฏิบตั ิ
1. ข้ าพเจ้ าเห็นว่าบุคคลที่ให้ บริ การโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั เป็ นผู้ที่ควรได้ รับการยกย่อง

.2603

2. การให้ บริ การอย่างเสมอภาคป็ นสิ่งที่กระทําได้ ยาก

.3529

3. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ สุขใจที่ได้ ช่วยเหลือผู้รับบริ การที่ยากเข็ญ

.3234

4. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ หงุดหงิดมากกับผู้รับบริ การที่พดู เข้ าใจยาก

.3598

5. ข้ าพเจ้ าพร้ อมบริ การเฉพาะบุคคลที่ข้าพเจ้ าพอใจ

.4156

6. ข้ าพเจ้ ายินดีสนับสนุนแนวคิดวิธีการใดๆ ที่จะช่วยให้ เกิดการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ ว

.3523

7.

.4058

ข้ าพเจ้ าเต็มใจให้ บริ การประชาชนในท้ องถิ่นห่างไกล

8. ข้ าพเจ้ าเต็มใจที่จะให้ บริ การ แม้ จะล่วงเลยเวลาราชการไปบ้ าง

ค่ าความเชื่อมั่น

.3968
.6243
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ตาราง 63(ต่อ)
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.สห
สัมพันธ์

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
1. ผู้ที่ทํางานด้ วยความมุ่งมัน่ เป็ นผู้ที่น่านับถือ

.3497

2. ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าการแบ่งงานออกเป็ นส่วนย่อย ๆ เพื่อจัดทําทีละส่วน จะช่วยให้ ทํางานได้ สําเร็ จง่ายขึ ้น

.1505

3. การต้ องแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคในการทํางานทําให้ สิ ้นเปลืองเวลาโดยใช่เหตุ

.2768

4. การมุ่งทํางานให้ สาํ เร็ จ ทําให้ เหน็ดเหนื่อยเกินจําเป็ น

.3196

5. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ กังวลใจมาก เมื่อทํางานไม่เสร็ จตามเวลา

.2863

6. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ มืดมนไม่ร้ ูวา่ จะปรับปรุง แก้ ไขวิธีการทํางานให้ ดีขึ ้นได้ อย่างไร

.3111

7. งานราชการทําไปเรื่ อย ๆ ได้ ไม่ต้องกระตือรื อร้ น

.4110

8. ข้ าพเจ้ าพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขวิธีการทํางาน เพื่อลดข้ อบกพร่ องที่เคยเกิดขึ ้น

.5502

9. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่ามีปัญหาในการทํางานและจะพยายามแก้ ไขให้ ลลุ ว่ ง

.2842

10. ข้ าพเจ้ าจะพยายามพัฒนาตนเอง เพื่อให้ สามารถทํางานได้ ดีขึ ้น

.5002

11. ข้ าพเจ้ ายินดีช่วยเหลือ ปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็ นอุปสรรคในการทํางาน

.3810

ค่ าความเชื่อมั่น
ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .9192

.6748
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ตาราง 64 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดเจตคติต่อพฤติกรรม
ตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ
ข้ อคําถาม
1. เจตคติตอ่ ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง
2. เจตคติตอ่ ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
3. เจตคติตอ่ ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้
4. เจตคติตอ่ ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. เจตคติตอ่ ตามค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

Chi – square = 1.52
RMSEA = 0.0
GFI = 1.00

df = 2
RMR = 0.073
AGFI = 0.99

p = .47
SRMR = 0.0026
NFI = 1.00
NNFI = 1.00

Loading

R2

.88
.81
.78
.86
.83

.77
.65
.61
.73
.70
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ตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดเจตคติต่อค่ านิยม
กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คนเราจําเป็ นต้ องทําตามพรรคพวก แม้ ในสิ่งผิด เพราะไม่อาจจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า ไม่จําเป็ นต้ องยึดมัน่ ตามมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบตั ิราชการ
การต่อสู้ด้วยความจริ ง เป็ นการกระทําที่ไม่ฉลาด
ข้ าราชการที่รับของกํานัลเพื่อแลกกับการทําผิดระเบียบ เป็ นคนที่น่าละอายใจ
บางครัง้ ข้ าพเจ้ าจําเป็ นต้ องสร้ างข้ อมูลขึ ้นเองบ้ าง เพื่อให้ สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้
ข้ าพเจ้ าไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้ องยึดมัน่ ต่อกฎระเบียบ
ข้ าพเจ้ าไม่เห็นความจําเป็ นที่จะต้ องโอนอ่อนตามผู้อื่นในเรื่ องที่ไม่ถกู ต้ อง
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เครี ยดที่ต้องระมัดระวังตัวไม่ให้ ทําผิดกฎระเบียบ
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ภูมิใจเมื่อสามารถดําเนินงานตามหน้ าที่ได้ สําเร็ จ
ในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ ถ้ าเพื่อนสนิทบางคนไม่เห็นด้ วย ข้ าพเจ้ าก็จะไม่ทํา
ข้ าพเจ้ ามักทํางานตามความเคยชิน ไม่สนใจว่าสิ่งที่ทําไปนันจะถู
้ กต้ องหรื อไม่
ข้ าพเจ้ าจะให้ กําลังใจเพื่อนที่ยดึ ความถูกต้ องในการทํางาน
หากมีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นในการทํางาน ข้ าพเจ้ าพร้ อมอยู่ฝ่ายที่ยดึ ความถูกต้ อง

Chi – square = 160.97
RMSEA = 0.037
GFI = 0.98

df = 55
RMR = 0.037
AGFI = 0.97

p = 00
SRMR = 0.039
NFI = 0.96
NNFI = 0.96

Loading R2
.58
.48
.53
.50
.51
.62
.49
.46
.53
.52
.64
.60
.57

.33
.23
.28
.25
.26
.39
.24
.21
.28
.27
.41
.36
.32
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ตาราง 66 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดเจตคติต่อค่ านิยม
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความซื่อสัตย์ในการทํางานราชการเป็ นสิ่งที่ทําได้ ยากลําบาก
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าการทุจริ ตในราชการไม่ค้ มุ ค่ากับชื่อเสียงที่จะต้ องเสียหาย
การใช้ โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่ องส่วนตัว ไม่ได้ ทําความเสียหายแก่หน่วยงาน
คนที่เคร่ งครัดในกฎระเบียบ มักเป็ นผู้ที่หาภัยใส่ตวั
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เบื่อหน่ายกับงานราชการที่ต้องรับผิดชอบสูง
ข้ าพเจ้ ารับประกันไม่ได้ วา่ ข้ าพเจ้ าจะทํางานราชการด้ วยความซื่อสัตย์ตลอดไป
ข้ าพเจ้ าพร้ อมจะสนับสนุนเพื่อนที่ซื่อสัตย์ในการทํางาน
ข้ าพเจ้ าเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตนเองและพวกพ้ อง
ข้ าพเจ้ าไม่พร้ อมที่จะแสดงความอ่อนน้ อมต่อนักการเมืองจนเกินเหตุ

Chi – square = 69.45
RMSEA = 0.041
GFI = 0.99

df = 21
RMR = 0.034
AGFI = 0.98

p = .00000043
SRMR = 0.031
NFI = 0.96
NNFI = 0.96

Loading R2
.41
.53
.46
.43
.43
.55
.56
.64
.23

.17
.28
.21
.19
.19
.31
.31
.40
.05
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ตาราง 67 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดเจตคติต่อค่ านิยม
โปร่ งใสตรวจสอบได้
ข้ อคําถาม
1. ข้ าพเจ้ าเห็นว่าการทํางานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความสําคัญต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
หน่วยงาน
2. ข้ าพเจ้ าไม่เชื่อว่าการจัดหาข้ อมูลเกี่ยวกับวัสดุครุภณ
ั ฑ์จากหลายแหล่ง จะช่วยให้ สามารถจัดซื ้อได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
3. ข้ าพเจ้ าเห็นว่า หลักการตรวจสอบ 4 ระดับ(ตรวจสอบภายใน สตง. กตส. และจากประชาชน)
เพิ่มภาระให้ แก่หน่วยงานจนเกินความจําเป็ น
้
างานอย่างละเอียด ให้ แก่ผ้ ตู รวจสอบ
4. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เบื่อหน่ายที่จะต้ องชี ้แจงขันตอนการทํ
5. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ เบื่อหน่ายกับการจัดหาข้ อมูล เมื่อมีการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงาน
6. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ มัน่ ใจกับการทํางานที่มีขนตอนโปร่
ั้
งใส ตรวจสอบได้
ั้
งใสตรวจสอบได้
7. ข้ าพเจ้ าเต็มใจที่จะรับผิดชอบทํางานที่มีขนตอนโปร่
8. ข้ าพเจ้ าพร้ อมให้ ความร่ วมมือในการวางแผนดําเนินงานให้ มีลกั ษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้
9. ข้ าพเจ้ ายินดีให้ ความสะดวกในการตรวจสอบแก่คณะเจ้ าหน้ าที่อย่างเต็มที่
10. ถ้ าเป็ นไปได้ ข้ าพเจ้ าจะเลือกทํางานที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเตรี ยมข้ อมูลหรื อเก็บหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ

Chi – square = 87.05
RMSEA = 0.045
GFI = 0.99

df = 23
RMR = 0.060
AGFI = 0.97

p = .00
SRMR = 0.037
NFI = 0.99
NNFI = 0.99

Loading R2
.55

.30

.36

.13

.39

.15

.40
.33
.58
.79
.79
.74
.23

.16
.11
.34
.63
.62
.55
.05
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ตาราง 68 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดเจตคติต่อค่ านิยม
ไม่ เลือกปฏิบตั ิ
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ข้ าพเจ้ าเห็นว่าบุคคลที่ให้ บริ การโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั เป็ นผู้ที่ควรได้ รับการยกย่อง
การให้ บริ การอย่างเสมอภาคป็ นสิ่งที่กระทําได้ ยาก
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ สุขใจที่ได้ ช่วยเหลือผู้รับบริ การที่ยากเข็ญ
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ หงุดหงิดมากกับผู้รับบริ การที่พดู เข้ าใจยาก
ข้ าพเจ้ าพร้ อมบริ การเฉพาะบุคคลที่ข้าพเจ้ าพอใจ
ข้ าพเจ้ ายินดีสนับสนุนแนวคิดวิธีการใดๆ ที่จะช่วยให้ เกิดการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ ว
ข้ าพเจ้ าเต็มใจให้ บริ การประชาชนในท้ องถิ่นห่างไกล
ข้ าพเจ้ าเต็มใจที่จะให้ บริ การ แม้ จะล่วงเลยเวลาราชการไปบ้ าง

Chi – square = 57.93
RMSEA = 0.043
GFI = 0.99

df = 16
RMR = 0.021
AGFI = 0.98

p = .0000012
SRMR = 0.026
NFI = 0.97
NNFI = 0.97

Loading R2
.53
.28
.58
.29
.59
.64
.65
.63

.28
.08
.34
09
.35
.41
.42
.39
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ตาราง 69 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดเจตคติต่อค่ านิยม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้ อคําถาม
1. ผู้ที่ทํางานด้ วยความมุ่งมัน่ เป็ นผู้ที่น่านับถือ
2. ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าการแบ่งงานออกเป็ นส่วนย่อย ๆ เพื่อจัดทําทีละส่วน จะช่วยให้ ทํางานได้ สําเร็ จง่ายขึ ้น
3. การต้ องแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคในการทํางานทําให้ สิ ้นเปลืองเวลาโดยใช่เหตุ
4. การมุ่งทํางานให้ สาํ เร็ จ ทําให้ เหน็ดเหนื่อยเกินจําเป็ น
5. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ กังวลใจมาก เมื่อทํางานไม่เสร็ จตามเวลา
6. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ มืดมนไม่ร้ ูวา่ จะปรับปรุง แก้ ไขวิธีการทํางานให้ ดีขึ ้นได้ อย่างไร
7. งานราชการทําไปเรื่ อย ๆ ได้ ไม่ต้องกระตือรื อร้ น
8. ข้ าพเจ้ าพร้ อมที่จะปรับปรุงแก้ ไขวิธีการทํางาน เพื่อลดข้ อบกพร่ องที่เคยเกิดขึ ้น
9. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่ามีปัญหาในการทํางานและจะพยายามแก้ ไขให้ ลลุ ว่ ง
10. ข้ าพเจ้ าจะพยายามพัฒนาตนเอง เพื่อให้ สามารถทํางานได้ ดีขึ ้น
11. ข้ าพเจ้ ายินดีช่วยเหลือ ปรับปรุงกฎระเบียบที่อาจเป็ นอุปสรรคในการทํางาน

Chi – square = 102.89
RMSEA = 0.035
GFI = 0.99

df = 38
RMR = 0.023
AGFI = 0.98

p = .68488448D −07
SRMR = 0.028
NFI = 0.96
NNFI = 0.97

Loading R2
.51
.31
.36
.32
.46
.33
.50
.74
.54
.72
.57

.26
.10
.13
.10
.21
.11
.25
.55
.29
.51
.33
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ตาราง 70 คุณภาพเครื่องมือวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .6973

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
.2997
.3854
.1862
.4783
.3324
.4728
.2093
.3268
.4130
.3086
.4130
.4499
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ตาราง 71 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Chi – square = 33.769
RMSEA = 0.0108
GFI = 0.99

df = 29
p = .248
RMR = 0.0157 SRMR = 0.0157
AGFI = 0.98
NFI = 0.99
NNFI = 0.99

Loading R2
.291
.421
.215
.709
.463
.672
.283
.279
.329
.342
.406
.661

.085
.177
.046
.502
.215
.452
.080
.078
.108
.117
.165
.437
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ตาราง 72 คุณภาพเครื่ องมือวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
ถ้ าผู้ร่วมงานมาทํางานสายบ่อย ๆ ทังที
้ ่มีระเบียบคาดโทษไว้ แล้ ว ท่านคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไร
.1201
ถ้ าท่านมีปัญหาเรื่ องมีเงินผ่อนบ้ านไม่พอ ท่านจะคิดแก้ ปัญหาตามข้ อใด
.2392
ถ้ าท่านตื่นขึ ้นมาในตอนเช้ า แล้ วรู้สกึ หงุดหงิด ท่านจะทําอย่างไรเป็ นอันดับแรก
.2792
ถ้ ามีคนมาบอกท่านว่าปวดท้ อง ท่านจะทําอย่างไรเป็ นอันดับแรก
.2736
ถ้ าท่านมีเพื่อนมาเยี่ยม ท่านจะเลือกพาเพื่อนไปรับประทานอาหารตามข้ อใด
.1168
ถ้ าท่านจะซื ้อนาฬิกาใหม่มาใช้ แทนเรื อนเก่าที่ชํารุด ท่านจะตัดสินใจตามข้ อใด
.1694
ถ้ าท่านไปเป็ นกรรมการตัดสินผลการโต้ วาทีในหัวข้ อ “การเลือกที่จะมีโทรศัพท์มือถือกับการเลือกที่จะไม่มี”
.1712
ท่านจะเลือกตัดสินในข้ อใด
ถ้ าท่านถูกเลือกเป็ นกรรมการตัดสินบทความ ที่มีผ้ สู ง่ เข้ ามาขอทุนท่านจะเลือกตัดสินโดยใช้ เกณฑ์ตามข้ อใด
.2653

ข้ อคําถาม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .4062
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ตาราง 73 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ถ้ าผู้ร่วมงานมาทํางานสายบ่อย ๆ ทังที
้ ่มีระเบียบคาดโทษไว้ แล้ ว ท่านคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไร
ถ้ าท่านมีปัญหาเรื่ องมีเงินผ่อนบ้ านไม่พอ ท่านจะคิดแก้ ปัญหาตามข้ อใด
ถ้ าท่านตื่นขึ ้นมาในตอนเช้ า แล้ วรู้สกึ หงุดหงิด ท่านจะทําอย่างไรเป็ นอันดับแรก
ถ้ ามีคนมาบอกท่านว่าปวดท้ อง ท่านจะทําอย่างไรเป็ นอันดับแรก
ถ้ าท่านมีเพื่อนมาเยี่ยม ท่านจะเลือกพาเพื่อนไปรับประทานอาหารตามข้ อใด
ถ้ าท่านจะซื ้อนาฬิกาใหม่มาใช้ แทนเรื อนเก่าที่ชํารุด ท่านจะตัดสินใจตามข้ อใด
ถ้ าท่านเห็นเพื่อนไม่ยอมเข้ าทํางาน แต่แอบไปเล่นสนุกเกอร์ หรื อเดินซื ้อของตามศูนย์การค้ า
ท่านจะเลือกปฏิบตั ิตามข้ อใด
8. ถ้ าหัวหน้ างานขอให้ ท่านประเมินตัวเอง ท่านจะเลือกตามข้ อใด

Chi – square = 27.74
RMSEA = 0.023
GFI = 1.00

df = 16
p = .034
RMR = 0.0040 SRMR = 0.024
AGFI = 0.99
NFI = 0.91
NNFI = 0.93

Loading R2
.23
.30
.51
.11
.17
.34
.44

.05
.09
.26
.01
.03
.11
.19

.19

.04
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ตาราง 74 คุณภาพเครื่องมือวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เมื่อข้ าพเจ้ าพบว่างานที่กําลังทําอยู่นนยาก
ั้
ข้ าพเจ้ าจะเลิกทําโดยเร็ ว
ข้ าพเจ้ าสามารถทํางานอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ ติดต่อกันเป็ นเวลานาน โดยไม่เบื่อหน่าย
เมื่อทํางานใด ๆ ข้ าพเจ้ าจะทุ่มเทความพยายามเพื่อให้ ได้ ผลงานดีที่สดุ
เมื่อทํางานใดๆ ข้ าพเจ้ าคิดว่าความพยายามเป็ นสิ่งสําคัญ
เมื่อเริ่ มต้ นทําสิ่งใด ข้ าพเจ้ าจะพยายามทําจนกระทัง่ สําเร็ จ
ข้ าพเจ้ าชอบทํางานที่ต้องใช้ ความรับผิดชอบสูง
ข้ าพเจ้ าให้ ความสนใจกับการงานที่ยากและท้ าทายความสามารถ
ข้ าพเจ้ าคิดว่าการเตรี ยมตัวอย่างเต็มที่ เพื่อจะทํางานสําคัญๆ นันเป็
้ นสิ่งจําเป็ น
ข้ าพเจ้ าจะทํางานมากกว่าที่ได้ ตงใจเอาไว้
ั้
เพื่อน ๆ คิดว่าข้ าพเจ้ าเป็ นคนทํางานหนัก

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .8105

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
.3066
.3446
.6405
.5175
.6295
.5988
.6229
.5097
.5596
.4049
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ตาราง 75 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เมื่อข้ าพเจ้ าพบว่างานที่กําลังทําอยู่นนยาก
ั้
ข้ าพเจ้ าจะเลิกทําโดยเร็ ว
ข้ าพเจ้ าสามารถทํางานอย่างใดอย่างหนึง่ ได้ ติดต่อกันเป็ นเวลานาน โดยไม่เบื่อหน่าย
เมื่อทํางานใด ๆ ข้ าพเจ้ าจะทุ่มเทความพยายามเพื่อให้ ได้ ผลงานดีที่สดุ
เมื่อทํางานใดๆ ข้ าพเจ้ าคิดว่าความพยายามเป็ นสิ่งสําคัญ
เมื่อเริ่ มต้ นทําสิ่งใด ข้ าพเจ้ าจะพยายามทําจนกระทัง่ สําเร็ จ
ข้ าพเจ้ าชอบทํางานที่ต้องใช้ ความรับผิดชอบสูง
ข้ าพเจ้ าให้ ความสนใจกับการงานที่ยากและท้ าทายความสามารถ
ข้ าพเจ้ าคิดว่าการเตรี ยมตัวอย่างเต็มที่ เพื่อจะทํางานสําคัญๆ นันเป็
้ นสิ่งจําเป็ น
ข้ าพเจ้ าจะทํางานมากกว่าที่ได้ ตงใจเอาไว้
ั้
เพื่อน ๆ คิดว่าข้ าพเจ้ าเป็ นคนทํางานหนัก

Chi – square = 168.50
RMSEA = 0.054
GFI = 0.98

df = 33
RMR = 0.037
AGFI = 0.96

p = .00
SRMR = 0.045
NFI = 0.98
NNFI = 0.98

Loading R2
.44
.40
.78
.68
.75
.58
.61
.64
.62
.45

.20
.16
.61
.47
.57
.34
.37
.41
.38
.20
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ตาราง 76 คุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ การ
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์

ด้ านการให้ การช่ วยเหลือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้ มาทํางาน
ข้ าพเจ้ าให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่ แม้ วา่ ไม่ใช่หน้ าที่โดยไม่ต้องร้ องขอ
ข้ าพเจ้ าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ทํางานไม่ทนั หรื อมีงานล้ นมือโดยไม่ต้องรอให้ เพื่อนขอร้ อง
ข้ าพเจ้ าอาสาสมัครรับทํางานโดยไม่ต้องร้ องขอ
ข้ าพเจ้ าพยายามทําให้ ดเู หมือนงานยุ่ง แต่จริ ง ๆ แล้ วไม่ใช่ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะรับงานเพิ่ม
ข้ าพเจ้ าช่วยเหลือให้ คําแนะนําเพื่อนร่วมงานที่ประสบปั ญหาในการทํางาน

.4222
.5180
.5438
.4696
.2922
.4897

ค่ าความเชื่อมั่น

.7161

ด้ านการคํานึงถึงผู้อ่ นื
1.
2.
3.
4.
5.

ข้ าพเจ้ าพยายามสร้ างระบบการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหากับผู้อื่น
ข้ าพเจ้ ามักไตร่ ตรองก่อนว่าการกระทําของตนเอง อาจส่งผลกระทบกับเพื่อนร่ วมงาน
ข้ าพเจ้ าล้ อเลียน หรื อวิจารณ์เพื่อนร่วมงานที่ทํางานผิดพลาด
ข้ าพเจ้ ารับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงานเสมอ
ข้ าพเจ้ ามักลืมที่จะคิดก่อนพูด ซึง่ บางครัง้ คําพูดนันทํ
้ าให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน

.4045
.5128
.4021
.5251
.3562

ค่ าความเชื่อมั่น

.6615

ด้ านการอดทนอดกลัน้
1.
2.
3.
4.
5.

ข้ าพเจ้ าอดทนต่อข้ อจํากัด และความไม่สะดวกต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
ข้ าพเจ้ ามักจะพูดว่าอยากจะลาออกจากงาน
เมื่อมีปัญหาในงาน ข้ าพเจ้ ามุ่งแก้ ไขปรับปรุงงานมากกว่าการวิจารณ์
ข้ าพเจ้ าชอบจับผิดการทํางานของเพื่อนร่ วมงาน
ข้ าพเจ้ าเคยร้ องเรี ยนเรื่ องการทํางาน แม้ จะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย

.3412
.2762
.4404
.3767
.3273

ค่ าความเชื่อมั่น

.5702
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ตาราง 76 (ต่อ)
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์

ด้ านการทําความดีให้ กับสังคมในองค์ การ
1.
2.
3.
4.

ข้ าพเจ้ าให้ ข้อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ข้ าพเจ้ าชอบมีสว่ นร่ วมในการจัด หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมของหน่วยงาน
ข้ าพเจ้ าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ข้ าพเจ้ าสามารถรักษาความลับของหน่วยงานได้ ดี

.5125
.5256
.5334
.3847

ค่ าความเชื่อมั่น

.6994

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .8739
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ตาราง 77 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดขี ององค์ การ
ข้ อคําถาม
1. ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้ มาทํางาน
2. ข้ าพเจ้ าให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่ แม้ วา่ ไม่ใช่หน้ าที่โดยไม่ต้องร้ องขอ
3. ข้ าพเจ้ าช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานที่ทํางานไม่ทนั หรื อมีงานล้ นมือโดยไม่ต้องรอให้ เพื่อน
ขอร้ อง
4. ข้ าพเจ้ าอาสาสมัครรับทํางานโดยไม่ต้องร้ องขอ
5. ข้ าพเจ้ าพยายามทําให้ ดเู หมือนงานยุ่ง แต่จริ ง ๆ แล้ วไม่ใช่ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะรับงานเพิ่ม
6. ข้ าพเจ้ าช่วยเหลือให้ คําแนะนําเพื่อนร่วมงานที่ประสบปั ญหาในการทํางาน
7. ข้ าพเจ้ าพยายามสร้ างระบบการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหากับผู้อื่น
8. ข้ าพเจ้ ามักไตร่ตรองก่อนว่าการกระทําของตนเอง อาจส่งผลกระทบกับเพื่อนร่ วมงาน
9. ข้ าพเจ้ าล้ อเลียน หรื อวิจารณ์เพื่อนร่วมงานที่ทํางานผิดพลาด
10. ข้ าพเจ้ ารับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ
11. ข้ าพเจ้ ามักลืมที่จะคิดก่อนพูด ซึง่ บางครัง้ คําพูดนันทํ
้ าให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
12. ข้ าพเจ้ าอดทนต่อข้ อจํากัด และความไม่สะดวกต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
13. ข้ าพเจ้ ามักจะพูดว่าอยากจะลาออกจากงาน
14. เมื่อมีปัญหาในงาน ข้ าพเจ้ ามุ่งแก้ ไขปรับปรุงงานมากกว่าการวิจารณ์
15. ข้ าพเจ้ าชอบจับผิดการทํางานของเพื่อนร่ วมงาน
16. ข้ าพเจ้ าเคยร้ องเรี ยนเรื่ องการทํางาน แม้ จะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย
17. ข้ าพเจ้ าให้ ข้อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
18. ข้ าพเจ้ าชอบมีสว่ นร่ วมในการจัด หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมของหน่วยงาน
19. ข้ าพเจ้ าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของหน่วยงาน
20. ข้ าพเจ้ าสามารถรักษาความลับของหน่วยงานได้ ดี

Loading

R2

ก
.46
.60

ข
-

ค
-

ง
-

.21
.36

.56

-

-

-

.31

.58
.44
.67
-

.62
.65
.42
.67
.38
-

.60
.32
.69
.46
.31
-

.65
.55
.58
.53

.34
.20
.45
.38
.42
.18
.45
.15
.37
.10
.48
.21
.10
.42
.30
.34
.28
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df = 133
RMR = 0.041
AGFI = 0.96

p = .00
SRMR = 0.032
NFI = 0.98
NNFI = 0.99

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรองค์ประกอบ
ก
ด้ านการให้ การช่วยเหลือ (ก)
1.00
ด้ านการคํานึงถึงผู้อื่น (ข)
.91
ด้ านการอดทนอดกลัน้ (ค)
.85
ด้ านการทําความดีให้ กบั สังคมในองค์กร (ง) .91

ข

ค

ง

1.00
.94
.97

1.00
.95

1.00

ตาราง 78 คุณภาพเครื่องมือวัดอิทธิบาท 4
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์

ฉันทะ
1.
2.
3.
4.
5.

ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้ มาทํางาน
ข้ าพเจ้ าพยายามสร้ างระบบการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหากับผู้อื่น
ข้ าพเจ้ าอดทนต่อข้ อจํากัด และความไม่สะดวกต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
ข้ าพเจ้ าให้ ข้อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ข้ าพเจ้ าให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่ แม้ วา่ ไม่ใช่หน้ าที่โดยไม่ต้องร้ องขอ

.6181
.5607
.7193
.6211
.4711

ค่ าความเชื่อมั่น

.7985

วิริยะ
1.
2.
3.
4.
5.

ข้ าพเจ้ ามักไตร่ ตรองก่อนว่าการกระทําของตนเอง อาจส่งผลกระทบกับเพื่อนร่ วมงาน
ข้ าพเจ้ ามักจะพูดว่าอยากจะลาออกจากงาน
ข้ าพเจ้ าชอบมีสว่ นร่วมในการจัด หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมของหน่วยงาน
ข้ าพเจ้ าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ทํางานไม่ทนั หรื อมีงานล้ นมือโดยไม่ต้องรอให้ เพื่อนขอร้ อง
ข้ าพเจ้ าล้ อเลียน หรื อวิจารณ์เพื่อนร่วมงานที่ทํางานผิดพลาด

.6269
.3961
.5221
.4249
.6230

ค่ าความเชื่อมั่น

.7254

จิตตะ
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3.
4.
5.
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เมื่อมีปัญหาในงาน ข้ าพเจ้ ามุ่งแก้ ไขปรับปรุงงานมากกว่าการวิจารณ์
ข้ าพเจ้ าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ข้ าพเจ้ าอาสาสมัครรับทํางานโดยไม่ต้องร้ องขอ
ข้ าพเจ้ ารับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงานเสมอ
ข้ าพเจ้ าชอบจับผิดการทํางานของเพื่อนร่ วมงาน

.6178
.6090
.2960
.6902
.6180

ค่ าความเชื่อมั่น

.7439

ตาราง 78 (ต่อ)
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์

วิมังสา
1.
2.
3.
4.
5.

ข้ าพเจ้ าสามารถรักษาความลับของหน่วยงานได้ ดี
ข้ าพเจ้ าพยายามทําให้ ดเู หมือนงานยุ่ง แต่จริ ง ๆ แล้ วไม่ใช่ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะรับงานเพิ่ม
ข้ าพเจ้ ามักลืมที่จะคิดก่อนพูด ซึง่ บางครัง้ คําพูดนันทํ
้ าให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
ข้ าพเจ้ าเคยร้ องเรี ยนเรื่ องการทํางาน แม้ จะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย
ข้ าพเจ้ าช่วยเหลือให้ คําแนะนําเพื่อนร่วมงานที่ประสบปั ญหาในการทํางาน

.6258
.4703
.6840
.6412
.6881

ค่ าความเชื่อมั่น

.8162

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .9266
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ตาราง 79 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดอิทธิบาท 4
ข้ อคําถาม

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

ก
ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานแทนเพื่อนร่ วมงานที่ไม่ได้ มาทํางาน
.71
ข้ าพเจ้ าพยายามสร้ างระบบการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหากับผู้อื่น
.60
ข้ าพเจ้ าอดทนต่อข้ อจํากัด และความไม่สะดวกต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในหน่วยงาน
.81
ข้ าพเจ้ าให้ ข้อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
.78
ข้ าพเจ้ าให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่พนักงานใหม่ แม้ วา่ ไม่ใช่หน้ าที่โดยไม่ต้องร้ องขอ
.56
ข้ าพเจ้ ามักไตร่ตรองก่อนว่าการกระทําของตนเอง อาจส่งผลกระทบกับเพื่อนร่ วมงาน
ข้ าพเจ้ ามักจะพูดว่าอยากจะลาออกจากงาน
ข้ าพเจ้ าชอบมีสว่ นร่ วมในการจัด หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมของหน่วยงาน
ข้ าพเจ้ าช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานที่ทํางานไม่ทนั หรื อมีงานล้ นมือโดยไม่ต้องรอให้ เพื่อนขอร้ อง ข้ าพเจ้ าล้ อเลียน หรื อวิจารณ์เพื่อนร่ วมงานที่ทํางานผิดพลาด
เมื่อมีปัญหาในงาน ข้ าพเจ้ ามุ่งแก้ ไขปรับปรุงงานมากกว่าการวิจารณ์
ข้ าพเจ้ าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ข้ าพเจ้ าอาสาสมัครรับทํางานโดยไม่ต้องร้ องขอ
ข้ าพเจ้ ารับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ
ข้ าพเจ้ าชอบจับผิดการทํางานของเพื่อนร่ วมงาน
ข้ าพเจ้ าสามารถรักษาความลับของหน่วยงานได้ ดี
ข้ าพเจ้ าพยายามทําให้ ดเู หมือนงานยุ่ง แต่จริ ง ๆ แล้ วไม่ใช่ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะรับงานเพิ่ม ข้ าพเจ้ ามักลืมที่จะคิดก่อนพูด ซึง่ บางครัง้ คําพูดนันทํ
้ าให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
ข้ าพเจ้ าเคยร้ องเรี ยนเรื่ องการทํางาน แม้ จะเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย
ข้ าพเจ้ าช่วยเหลือให้ คําแนะนําเพื่อนร่วมงานที่ประสบปั ญหาในการทํางาน
-

Loading
ข
.78
.44
.62
.52
.79
-

ค
.78
.77
.36
.85
.78
-

ง
.79
.52
.77
.71
.77

R2
.50
.36
.65
.60
.31
.61
.19
.39
.27
.62
.61
.60
.13
.71
.61
.62
.27
.59
.50
.59
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Chi – square = 411.74
RMSEA = 0.036
GFI = 0.97
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df = 145
RMR = 0.041
AGFI = 0.96

p = .00
SRMR = 0.032
NFI = 0.98
NNFI = 0.99

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรองค์ประกอบ
ฉันทะ
วิริยะ
ฉันทะ (ก)
1.00
วิริยะ (ข)
.92
1.00
จิตตะ (ค)
.88
.95
วิมงั สา (ง)
.86
.85

จิตตะ

วิมงั สา

1.00
.84

1.00

ตาราง 80 คุณภาพเครื่องมือวัดลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ข้ าพเจ้ ามักจัดเตรี ยมกระเป๋ าและสิ่งของที่จะต้ องนําไปที่ทํางานไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนเย็น เพื่อว่าจะไม่ลืมในวันรุ่งขึ ้น
ข้ าพเจ้ าพยายามค้ นหาข้ อบกพร่ องในการทํางาน เพื่อจัดการไม่ให้ เกิดขึ ้นอีกในอนาคต
ข้ าพเจ้ าเตรี ยมรับสถานการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในการทํางาน
ข้ าพเจ้ าพยายามระมัดระวังเมื่อถือของมีคม เพราะอาจเกิดอันตรายแก่ผ้ อู ื่นได้
ข้ าพเจ้ าสนับสนุนคํากล่าวที่ว่า ประหยัดการใช้ ทรัพยากรวันนี ้เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ลกู หลาน
การเห็นแก่ผลประโยชน์ที่มิชอบ ทําให้ เสียชื่อเสียงในภายหลัง
ข้ าพเจ้ าวางแผนล่วงหน้ าว่าจะต้ องทํางานอะไรในแต่ละวัน และทําได้ ตามแผนเป็ นส่วนมาก
ข้ าพเจ้ าสังเกตตนเองว่าปั จจุบนั ทํางานได้ มากกว่าแต่ก่อน
ข้ าพเจ้ าพยายามาหาเหตุปัจจัยที่ทําให้ ตนเองมีสมาธิทํางานได้ ลลุ ว่ งอย่างมากในบางวัน
ข้ าพเจ้ าตื่นเร็ วขึ ้น เพื่อเตรี ยมตัวมาทํางานแต่เช้ าในช่วงที่มีงานมาก
เมื่อทํางานสําเร็ จ ข้ าพเจ้ ามักจะให้ รางวัลเล็กๆ น้ อยๆ กับตนเอง
ข้ าพเจ้ าเคยคิดว่า การได้ รับมอบหมายให้ ทํางานมากเป็ นเรื่ องท้ าทายความสามารถ
ข้ าพเจ้ าศึกษาเพื่อให้ สามารถคาดการณ์ได้ ลว่ งหน้ าว่าจะเกิดอะไรต่อไปในการทํางาน
การวางแผนล่วงหน้ าเป็ นการกระทําที่ไร้ ประโยชน์ เพราะมักไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
โรคร้ ายที่เกิดกับผู้อื่น ก็อาจเกิดกับข้ าพเจ้ าได้ ถ้าไม่รีบป้องกันเสียก่อน
การรักษาระบบนิเวศให้ คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็ นสิ่งจําเป็ น เพื่ออนาคตของเรา
ถ้ าบุคคลเบียดเบียนตนเอง(สูบบุหรี่ ดื่มสุรา)ก็เชื่อได้ ว่าจะเป็ นคนสุขภาพเสื่อมโทรมเมื่ออายุมาก
งานโดยรวมจะสําเร็จได้ ถ้าเราทํางานแต่ละส่วนย่อยให้ ดี
ข้ าพเจ้ าพยายามจัดการสภาพแวดล้ อมในที่ทํางานให้ สะดวกต่อการทํางาน
ข้ าพเจ้ านึกต่อว่าตนเองเมื่อทํางานล่าช้ า

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
.3497
.5921
.2294
.4180
.4896
.3699
.4980
.3908
.4020
.5182
.3061
.5125
.5384
.3179
.4437
.5186
.4421
.5531
.5864
.3548

ภาคผนวก ก. คุณภาพเครื่ องมือวัด
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23.
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25.
26.
27.
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ถ้ ามีคนมาด่าว่าข้ าพเจ้ าอย่างผิด ๆ ข้ าพเจ้ าจะไม่โกรธ เพราะคิดว่าเขากําลังด่าตัวของเขาเอง
คนเราจะรํ่ ารวยไม่ได้ ถ้าไม่ร้ ูจกั ประหยัดและอดออม
ข้ าพเจ้ าสังเกตตนเองว่าอะไรเป็ นอุปสรรคขัดขวาง ทําให้ ทํางานได้ น้อยในบางวัน
ข้ าพเจ้ าเคยคิดว่าการได้ รับมอบหมายให้ ทํางานมาก เป็ นความไม่ยตุ ิธรรม
กว่านักกีฬาจะได้ เหรี ยญทอง จะต้ องทุ่มเทฝึ กฝนมาอย่างยาวนาน
ข้ าพเจ้ าใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ของหน่วยงานอย่างทะนุถนอม เหมือนเป็ นของข้ าพเจ้ าเอง
การแบ่งงานใหญ่เป็ นงานย่อย ๆ แล้ วทําทีละส่วน จะทําให้ งานนันสํ
้ าเร็ จได้ ช้า

.2284
.4198
.4861
.2499
.4079
.5355
.2261

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .8661

ตาราง 81 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดลักษณะมุ่งอนาคต –
ควบคุมตน
ข้ อคําถาม
1. ข้ าพเจ้ ามักจัดเตรี ยมกระเป๋ าและสิ่งของที่จะต้ องนําไปที่ทํางานไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนเย็น เพื่อว่าจะไม่ลืมใน
วันรุ่งขึ ้น
2. ข้ าพเจ้ าพยายามค้ นหาข้ อบกพร่องในการทํางาน เพื่อจัดการไม่ให้ เกิดขึ ้นอีกในอนาคต
3. ข้ าพเจ้ าเตรี ยมรับสถานการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในการทํางาน
4. ข้ าพเจ้ าพยายามระมัดระวังเมื่อถือของมีคม เพราะอาจเกิดอันตรายแก่ผ้ อู ื่นได้
5. ข้ าพเจ้ าสนับสนุนคํากล่าวที่ว่า ประหยัดการใช้ ทรัพยากรวันนี ้เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ลกู หลาน
6. การเห็นแก่ผลประโยชน์ที่มิชอบ ทําให้ เสียชื่อเสียงในภายหลัง
7. ข้ าพเจ้ าศึกษาเพื่อให้ สามารถคาดการณ์ได้ ลว่ งหน้ าว่าจะเกิดอะไรต่อไปในการทํางาน
8. การวางแผนล่วงหน้ าเป็ นการกระทําที่ไร้ ประโยชน์ เพราะมักไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
9. โรคร้ ายที่เกิดกับผู้อื่น ก็อาจเกิดกับข้ าพเจ้ าได้ ถ้าไม่รีบป้องกันเสียก่อน
10. การรักษาระบบนิเวศให้ คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็ นสิ่งจําเป็ น เพื่ออนาคตของเรา
11. ถ้ าบุคคลเบียดเบียนตนเอง(สูบบุหรี่ ดื่มสุรา)ก็เชื่อได้ ว่าจะเป็ นคนสุขภาพเสื่อมโทรมเมื่ออายุมาก
12. ข้ าพเจ้ าวางแผนล่วงหน้ าว่าจะต้ องทํางานอะไรในแต่ละวัน และทําได้ ตามแผนเป็ นส่วนมาก
13. ข้ าพเจ้ าสังเกตตนเองว่าปั จจุบนั ทํางานได้ มากกว่าแต่ก่อน
14. ข้ าพเจ้ าพยายามาหาเหตุปัจจัยที่ทําให้ ตนเองมีสมาธิทํางานได้ ลลุ ว่ งอย่างมากในบางวัน
15. ข้ าพเจ้ าตื่นเร็ วขึ ้น เพื่อเตรี ยมตัวมาทํางานแต่เช้ าในช่วงที่มีงานมาก
16. เมื่อทํางานสําเร็ จ ข้ าพเจ้ ามักจะให้ รางวัลเล็กๆ น้ อยๆ กับตนเอง
17. ข้ าพเจ้ าเคยคิดว่า การได้ รับมอบหมายให้ ทํางานมากเป็ นเรื่ องท้ าทายความสามารถ

Loading R2
.36

.13

.59
.56
.54
.60
.55
.50
.31
.55
.60
.54
.53
.41
.41
.53
.27
.47

.35
.31
.29
.36
.30
.25
.10
.30
.36
.29
.28
.17
.17
.28
.08
.22
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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งานโดยรวมจะสําเร็ จได้ ถ้าเราทํางานแต่ละส่วนย่อยให้ ดี
ข้ าพเจ้ าพยายามจัดการสภาพแวดล้ อมในที่ทํางานให้ สะดวกต่อการทํางาน
ข้ าพเจ้ านึกต่อว่าตนเองเมื่อทํางานล่าช้ า
ถ้ ามีคนมาด่าว่าข้ าพเจ้ าอย่างผิด ๆ ข้ าพเจ้ าจะไม่โกรธ เพราะคิดว่าเขากําลังด่าตัวของเขาเอง
คนเราจะรํ่ ารวยไม่ได้ ถ้าไม่ร้ ูจกั ประหยัดและอดออม
ข้ าพเจ้ าสังเกตตนเองว่าอะไรเป็ นอุปสรรคขัดขวาง ทําให้ ทํางานได้ น้อยในบางวัน
ข้ าพเจ้ าเคยคิดว่าการได้ รับมอบหมายให้ ทํางานมาก เป็ นความไม่ยตุ ิธรรม
กว่านักกีฬาจะได้ เหรี ยญทอง จะต้ องทุ่มเทฝึ กฝนมาอย่างยาวนาน
ข้ าพเจ้ าใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ของหน่วยงานอย่างทะนุถนอม เหมือนเป็ นของข้ าพเจ้ าเอง
การแบ่งงานใหญ่เป็ นงานย่อย ๆ แล้ วทําทีละส่วน จะทําให้ งานนันสํ
้ าเร็ จได้ ช้า

Chi – square = 420.85
RMSEA = 0.024
GFI = 0.98

df = 236
RMR = 0.072
AGFI = 0.96

.65
.66
.42
.26
.48
.51
.25
.47
.64
.24

.42
.44
.18
.07
.23
.26
.06
.22
.41
.06

p = .00
SRMR = 0.049
NFI = 0.96
NNFI = 0.97

ตาราง 82 คุณภาพเครื่ องมือวัดหิริ – โอตตัปปะ
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้ าพเจ้ ามักจะหยิบสิ่งของของเพื่อนไปใช้ ก่อนขออนุญาต เพราะคิดว่าถึงอย่างไรเพื่อนก็ให้ ยืม
ความรู้สกึ ผิดชอบ ชัว่ ดี ช่วยทําให้ ข้าพเจ้ าระวังไม่ทําผิด
ข้ าพเจ้ าจะทํางานอย่างถูกต้ อง แม้ วา่ จะไม่มีใครเห็นก็ตาม
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าหากเริ่ มพูดเท็จสักเพียงครัง้ สองครัง้ จะทําให้ ติดเป็ นนิสยั ต้ องพูดเท็จไปเรื่ อยๆ
ข้ าพเจ้ าจะหลีกเลี่ยงการกล่าวคําพูดยุยงส่อเสียดผู้อื่น เพราะเกรงว่าจะทําให้ ผ้ ฟู ั งเป็ นทุกข์
ข้ าพเจ้ าจะหลีกเลี่ยงการพูดตลก หรื อล้ อเลียนผู้อื่น เพื่อความสนุกสนาน ด้ วยเกรงว่าจะก่อให้ เกิดโทษแก่
ตนเองและผู้อื่นในภายหลัง
ข้ าพเจ้ าจะไม่เล่นการพนันทุกชนิด เพราะเกรงว่าจะนําตนไปสูค่ วามทุกข์ในภายหลัง
ข้ าพเจ้ าจะรู้สกึ ผิดมาก หากข้ าพเจ้ าเป็ นสาเหตุที่ทําให้ การทํางานของกลุม่ ล่าช้ า
ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด เพราะเห็นว่าหากละเลยอาจจะทําให้ บคุ คลอื่นเดือดร้ อนได้
ข้ าพเจ้ าไม่คิดจะดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แม้ เพียงเล็กน้ อย ด้ วยเห็นว่าจะทําให้ ดื่มมากขึ ้นจนติด

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .7709

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
.2619
.4633
.5372
.4689
.5281
.4123
.5053
.5413
.5779
.3655
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ตาราง 83 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดหิริ – โอตตัปปะ
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้ าพเจ้ ามักจะหยิบสิ่งของของเพื่อนไปใช้ ก่อนขออนุญาต เพราะคิดว่าถึงอย่างไรเพื่อนก็ให้ ยืม
ความรู้สกึ ผิดชอบ ชัว่ ดี ช่วยทําให้ ข้าพเจ้ าระวังไม่ทําผิด
ข้ าพเจ้ าจะทํางานอย่างถูกต้ อง แม้ วา่ จะไม่มีใครเห็นก็ตาม
ข้ าพเจ้ าเห็นว่าหากเริ่ มพูดเท็จสักเพียงครัง้ สองครัง้ จะทําให้ ติดเป็ นนิสยั ต้ องพูดเท็จไปเรื่ อยๆ
ข้ าพเจ้ าจะหลีกเลี่ยงการกล่าวคําพูดยุยงส่อเสียดผู้อื่น เพราะเกรงว่าจะทําให้ ผ้ ฟู ั งเป็ นทุกข์
ข้ าพเจ้ าจะหลีกเลี่ยงการพูดตลก หรื อล้ อเลียนผู้อื่น เพื่อความสนุกสนาน ด้ วยเกรงว่าจะก่อให้ เกิด
โทษแก่ตนเองและผู้อื่นในภายหลัง
7. ข้ าพเจ้ าจะไม่เล่นการพนันทุกชนิด เพราะเกรงว่าจะนําตนไปสูค่ วามทุกข์ในภายหลัง
8. ข้ าพเจ้ าจะรู้สกึ ผิดมาก หากข้ าพเจ้ าเป็ นสาเหตุที่ทําให้ การทํางานของกลุม่ ล่าช้ า
9. ข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด เพราะเห็นว่าหากละเลยอาจจะทําให้ บคุ คลอื่นเดือดร้ อนได้
10. ข้ าพเจ้ าไม่คิดจะดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แม้ เพียงเล็กน้ อย ด้ วยเห็นว่าจะทําให้ ดื่มมากขึ ้นจนติด

Chi – square = 157.38
RMSEA = 0.052
GFI = 0.98

df = 33
RMR = 0.045
AGFI = 0.96

p = .00
SRMR = 0.038
NFI = 0.96
NNFI = 0.96

Loading R2
.43
.63
.65
.59
.62

.19
.39
.43
.35
.39

.46

.21

.61
.67
.69
.43

.37
.45
.48
.19
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ตาราง 84 คุณภาพเครื่องมือวัดวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ข้ อคําถาม
1. ข้ าพเจ้ าชอบที่จะไปเที่ยวตามศาสนสถานมากกว่าสถานที่อื่น ๆ
2. ข้ าพเจ้ ามักระลึกถึงบุคคลสําคัญทางศาสนาของข้ าพเจ้ า ( เช่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ) เมื่อผ่าน
สถานที่ทางศาสนา
3. อาชีพของข้ าพเจ้ าไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื ออนาคต ต้ องเป็ นอาชีพที่ไม่ทําให้ ข้าพเจ้ าผิดข้ อบัญญัติทางศาสนา เช่น
ไม่ต้องฆ่าสัตว์ ไม่ต้องโกหก
4. ข้ าพเจ้ าใช้ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในการทําความดี ตามคําสัง่ สอนของศาสนา
5. ข้ าพเจ้ ามักใช้ เวลาว่างไปในการศึกษาหลักคําสอนทางศาสนา
6. ขณะเที่ยวเตร่ กบั เพื่อนฝูงข้ าพเจ้ ามักไม่สนใจว่าสิ่งที่กระทําลงไปนันจะผิ
้ ดข้ อบัญญัติทางศาสนาหรื อไม่
7. ข้ าพเจ้ าชอบสนทนาเกี่ยวกับคําสอนของศาสนา
8. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าตนเองเป็ นศาสนิกชนแต่เพียงในนาม หรื อในทะเบียนเท่านัน้
9. การหมกมุ่นกับศาสนาทําให้ คนเรามีความก้ าวหน้ าในชีวิตไม่มากเท่าที่ควร
10. ฉันช่วยเหลือคนอื่นและสังคมอยู่เสมอ เพื่อสร้ างความดี

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .8396

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
.5577
.5908
.4829
.6292
.6552
.4177
.6405
.4884
.3992
.5092
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ตาราง 85 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดวิถีชีวิตตามแนวศาสนา
ข้ อคําถาม
1. ข้ าพเจ้ าชอบที่จะไปเที่ยวตามศาสนสถานมากกว่าสถานที่อื่น ๆ
2. ข้ าพเจ้ ามักระลึกถึงบุคคลสําคัญทางศาสนาของข้ าพเจ้ า ( เช่น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ) เมื่อ
ผ่านสถานที่ทางศาสนา
3. อาชีพของข้ าพเจ้ าไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื ออนาคต ต้ องเป็ นอาชีพที่ไม่ทําให้ ข้าพเจ้ าผิดข้ อบัญญัติทาง
ศาสนา เช่น ไม่ต้องฆ่าสัตว์ ไม่ต้องโกหก
4. ข้ าพเจ้ าใช้ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตในการทําความดี ตามคําสัง่ สอนของศาสนา
5. ข้ าพเจ้ ามักใช้ เวลาว่างไปในการศึกษาหลักคําสอนทางศาสนา
6. ขณะเที่ยวเตร่ กบั เพื่อนฝูงข้ าพเจ้ ามักไม่สนใจว่าสิ่งที่กระทําลงไปนันจะผิ
้ ดข้ อบัญญัติทางศาสนา
หรื อไม่
7. ข้ าพเจ้ าชอบสนทนาเกี่ยวกับคําสอนของศาสนา
8. ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าตนเองเป็ นศาสนิกชนแต่เพียงในนาม หรื อในทะเบียนเท่านัน้
9. การหมกมุ่นกับศาสนาทําให้ คนเรามีความก้ าวหน้ าในชีวิตไม่มากเท่าที่ควร
10. ฉันช่วยเหลือคนอื่นและสังคมอยู่เสมอ เพื่อสร้ างความดี

Chi – square = 185.11
RMSEA = 0.065
GFI = 0.97

df = 27
RMR = 0.062
AGFI = 0.95

p = .00
SRMR = 0.059
NFI = 0.98
NNFI = 0.97

Loading R2
.71

.51

.68

.46

.55

.30

.73
.73

.54
.54

.45

.20

.73
.50
.40
.52

.53
.25
.16
.27
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ตาราง 86 คุณภาพเครื่องมือวัดปรีชาเชิงอารมณ์
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ฉันสามารถรู้อารมณ์ตนเองที่เกิดขึ ้นได้
ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
ฉันหวังว่าฉันจะทําได้ ดีในสิ่งต่างๆ ที่ฉนั ใช้ ความพยายาม
คนอื่นๆ เห็นว่าเป็ นการง่ายที่จะไว้ วางใจฉัน
เมื่ออารมณ์ของฉันเปลี่ยนไป ฉันมองเห็นโอกาสใหม่ๆ
อารมณ์เป็ นสิ่งหนึง่ ที่ทําให้ การดํารงชีวิตของฉันมีคณ
ุ ค่า
ฉันหวังว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ ้น
ฉันชอบให้ ผ้ อู ื่นร่วมรับรู้ความรู้สกึ ของฉัน
เมื่อฉันมีอารมณ์ที่ดี ฉันรู้วิธีที่ทําให้ คนอื่นมีความสุขได้
ฉันจัดสภาพการณ์ที่ทําให้ คนอื่นมีความสุขได้
ฉันแสวงหากิจกรรมที่ทําให้ ฉนั มีความสุข
ฉันรู้สกึ ตัวว่า กําลังสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยภาษาท่าทางอย่างไร
เมื่อฉันอยู่ในสภาวะที่อารมณ์ดี การแก้ ปัญหาก็เป็ นสิ่งที่ง่ายสําหรับฉัน
เมื่อมองสีหน้ าของบุคคล ฉันก็ร้ ูถึงอารมณ์ของเขา
เมื่อฉันอารมณ์ดี ฉันสามารถเกิดความคิดใหม่ๆ
ฉันรู้ได้ อย่างง่ายดายว่าตนเองกําลังมีอารมณ์อย่างไร
ฉันจูงใจตนเองให้ ทํางาน โดยนึกถึงผลลัพธ์ที่ดีของงานที่ฉนั ทํา
ฉันชมเชยคนอื่นเมื่อบุคคลนันทํ
้ าสิ่งต่างๆ ได้ ดี

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
.5468
.4688
.5387
.3859
.3656
.3817
.4784
.2235
.6088
.6402
.4605
.5499
.5840
.5622
.6206
.6020
.5603
.5629
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19. ฉันเข้ าใจภาษาท่าทางของผู้อื่นที่สง่ ให้ ฉนั
20. เมื่อมีคนเล่าให้ ฉนั ฟั งเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญในชีวิตของเขา ฉันรู้สกึ ราวกับว่าฉันมีประสบการณ์ เช่นนันด้
้ วย
ตนเอง
21. เมื่อฉันรู้สกึ ถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ ฉันมีแนวโน้ มที่จะเกิดความคิดใหม่ๆ
22. เมื่อฉันเจอกับสิ่งที่ท้าทาย ฉันจะเลิกทําเพราะฉันเชื่อว่าฉันจะล้ มเหลว
23. ฉันรู้วา่ คนอื่นกําลังรู้สกึ อย่างไรโดยการมองเขา
24. ฉันช่วยคนอื่นให้ ร้ ูสกึ ดีขึ ้น เมื่อคนนันรู
้ ้ สกึ หมดหวัง
25. ฉันใช้ สภาวะอารมณ์ที่ดีช่วยให้ ตนเองใช้ ความพยายามต่อไปเพื่อเผชิญกับอุปสรรค
26. ฉันสามารถบอกได้ วา่ คนนันมี
้ ความรู้สกึ เช่นไร โดยฟั งจากนํ ้าเสียงของเขา
27. เป็ นการยากสําหรับฉันที่จะเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น
28. ฉันรู้วา่ เมื่อไหร่จะพูดปั ญหาส่วนตัวกับผู้อื่นได้
29. ฉันรู้วา่ ทําไมอารมณ์ของฉันจึงเปลี่ยนไป
30. ฉันนําเสนอตัวเองในแบบที่ทําให้ ผ้ อู ื่นประทับใจได้
31. เมื่อฉันเผชิญกับอุปสรรค ฉันจะนึกว่าเคยพบกับอุปสรรคที่คล้ ายกันและสามารถเอาชนะได้
32. เหตุการณ์สําคัญบางอย่างในชีวิตทําให้ ฉนั ต้ องประเมินอีกครัง้ ว่า อะไรเป็ นสิ่งสําคัญและอะไรไม่สําคัญ

.5889
.3930
.5281
.2927
.4380
.5440
.5969
.5461
.2842
.5151
.5479
.5927
.6228
.5203

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .9172
ตาราง 87 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดปรี ชาเชิงอารมณ์
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ฉันสามารถรู้อารมณ์ตนเองที่เกิดขึ ้นได้
ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
ฉันหวังว่าฉันจะทําได้ ดีในสิ่งต่างๆ ที่ฉนั ใช้ ความพยายาม
คนอื่นๆ เห็นว่าเป็ นการง่ายที่จะไว้ วางใจฉัน
เมื่ออารมณ์ของฉันเปลี่ยนไป ฉันมองเห็นโอกาสใหม่ๆ
อารมณ์เป็ นสิ่งหนึง่ ที่ทําให้ การดํารงชีวิตของฉันมีคณ
ุ ค่า
ฉันหวังว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ ้น
ฉันชอบให้ ผ้ อู ื่นร่ วมรับรู้ความรู้สกึ ของฉัน
เมื่อฉันมีอารมณ์ที่ดี ฉันรู้วิธีที่ทําให้ คนอื่นมีความสุขได้
ฉันจัดสภาพการณ์ที่ทําให้ คนอื่นมีความสุขได้
ฉันแสวงหากิจกรรมที่ทําให้ ฉนั มีความสุข
ฉันรู้สกึ ตัวว่า กําลังสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยภาษาท่าทางอย่างไร
เมื่อฉันอยู่ในสภาวะที่อารมณ์ดี การแก้ ปัญหาก็เป็ นสิ่งที่ง่ายสําหรับฉัน
เมื่อมองสีหน้ าของบุคคล ฉันก็ร้ ูถึงอารมณ์ของเขา
เมื่อฉันอารมณ์ดี ฉันสามารถเกิดความคิดใหม่ๆ
ฉันรู้ได้ อย่างง่ายดายว่าตนเองกําลังมีอารมณ์อย่างไร
ฉันจูงใจตนเองให้ ทํางาน โดยนึกถึงผลลัพธ์ที่ดีของงานที่ฉนั ทํา
ฉันชมเชยคนอื่นเมื่อบุคคลนันทํ
้ าสิ่งต่างๆ ได้ ดี
ฉันเข้ าใจภาษาท่าทางของผู้อื่นที่สง่ ให้ ฉนั

Loading R2
.55
.47
.57
.39
.31
.37
.50
.19
.60
.64
.49
.59
.61
.53
.66
.61
.62
.61
.54

.31
.22
.32
.15
.10
.14
.25
.04
.36
.40
.24
.35
.37
.28
.44
.38
.39
.70
.29
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20. เมื่อมีคนเล่าให้ ฉนั ฟั งเกี่ยวกับเหตุการณ์ สําคัญในชีวิตของเขา ฉันรู้สึกราวกับว่าฉันมีประสบการณ์
เช่นนันด้
้ วยตนเอง
21. เมื่อฉันรู้สกึ ถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ ฉันมีแนวโน้ มที่จะเกิดความคิดใหม่ ๆ
22. เมื่อฉันเจอกับสิ่งที่ท้าทาย ฉันจะเลิกทําเพราะฉันเชื่อว่าฉันจะล้ มเหลว
23. ฉันรู้วา่ คนอื่นกําลังรู้สกึ อย่างไรโดยการมองเขา
24. ฉันช่วยคนอื่นให้ ร้ ูสกึ ดีขึ ้น เมื่อคนนันรู
้ ้ สกึ หมดหวัง
25. ฉันใช้ สภาวะอารมณ์ที่ดีช่วยให้ ตนเองใช้ ความพยายามต่อไปเพื่อเผชิญกับอุปสรรค
26. ฉันสามารถบอกได้ วา่ คนนันมี
้ ความรู้สกึ เช่นไร โดยฟั งจากนํ ้าเสียงของเขา
27. เป็ นการยากสําหรับฉันที่จะเข้ าใจความรู้สกึ ของผู้อื่น
28. ฉันรู้วา่ เมื่อไหร่ จะพูดปั ญหาส่วนตัวกับผู้อื่นได้
29. ฉันรู้วา่ ทําไมอารมณ์ของฉันจึงเปลี่ยนไป
30. ฉันนําเสนอตัวเองในแบบที่ทําให้ ผ้ อู ื่นประทับใจได้
31. เมื่อฉันเผชิญกับอุปสรรค ฉันจะนึกว่าเคยพบกับอุปสรรคที่คล้ ายกันและสามารถเอาชนะได้
32. เหตุการณ์สําคัญบางอย่างในชีวิตทําให้ ฉนั ต้ องประเมินอีกครัง้ ว่า อะไรเป็ นสิง่ สําคัญและอะไรไม่
สําคัญ

Chi – square = 729.147 df = 347
RMSEA = 0.029
RMR = 0.024
GFI = 0.97
AGFI = 0.95

.36

.13

.48
.31
.38
.57
.64
.52
.24
.54
.55
.59
.67

.23
.09
.14
.32
.42
.27
.06
.29
.30
.35
.44

.60

.35

p = .00
SRMR = 0.031
NFI = 0.99
NNFI = 0.99

ตาราง 88 คุณภาพเครื่องมือวัดความเครียดในการทํางาน
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

งานล้ นมือ
ไม่คอ่ ยมีงานให้ ทํา
งานเร่ งด่วนเสมอ
งานยุ่งยาก-สําเร็ จยาก
งานต่อเนื่องไม่มีจดุ จบหรื อจุดสําเร็ จ
ทํางานไม่เสร็จหรื อไม่สําเร็ จตามที่ต้องการ
รายได้ ไม่เหมาะสมกับงาน
โอกาสก้ าวหน้ ามีจํากัด
ขัดแย้ งกับผู้บงั คับบัญชา
ผู้บงั คับบัญชาไม่สนใจว่าใครทํางานดีหรื อไม่ อย่างไร
ผู้บงั คับบัญชาไม่ยตุ ิธรรม
ผู้บงั คับบัญชาเรี ยกหาแต่ข้าพเจ้ า
ขาดเครื่ องมืออุปกรณ์ที่จําเป็ นหลายอย่าง
ที่ทํางานคับแคบและไม่สะอาด
สถานที่ทํางานไม่ปลอดภัย
ตนเองขาดความรู้จริ งในงาน
ตนเองไม่มีอํานาจที่แท้ จริ งตามตําแหน่ง

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
.4741
.0754
.5138
.5106
.4977
4497
.4542
.4153
.5353
.5483
.5551
.4597
.5036
.4461
.3807
.4169
.5255

ภาคผนวก ก. คุณภาพเครื่ องมือวัด
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

310

ลูกน้ องไม่เกรงใจ ไม่นบั ถือ
ต้ องรับผิดชอบมากมาย
เพื่อนร่ วมงานไม่มีความรับผิดชอบ
ขาดความสามัคคีในกลุม่ คนที่ทํางานร่วมกัน
ลูกน้ อง/เพื่อนร่วมงานขาดความรู้ความสามารถในงาน
ต้ องเอางานกลับไปทําต่อที่บ้าน
ไม่คอ่ ยมีเวลาให้ ครอบครัว
ต้ องเดินทางหรื อโยกย้ ายบ่อย

.5113
.6007
.5944
.5742
.5909
.5555
.5220
.4051

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .8988

ตาราง 89 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดความเครี ยดในการทํางาน
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

งานล้ นมือ
ไม่คอ่ ยมีงานให้ ทํา
งานเร่ งด่วนเสมอ
งานยุ่งยาก-สําเร็ จยาก
งานต่อเนื่องไม่มีจดุ จบหรื อจุดสําเร็ จ
ทํางานไม่เสร็ จหรื อไม่สําเร็ จตามที่ต้องการ
รายได้ ไม่เหมาะสมกับงาน
โอกาสก้ าวหน้ ามีจํากัด
ขัดแย้ งกับผู้บงั คับบัญชา
ผู้บงั คับบัญชาไม่สนใจว่าใครทํางานดีหรื อไม่ อย่างไร
ผู้บงั คับบัญชาไม่ยตุ ิธรรม
ผู้บงั คับบัญชาเรี ยกหาแต่ข้าพเจ้ า
ขาดเครื่ องมืออุปกรณ์ที่จําเป็ นหลายอย่าง
ที่ทํางานคับแคบและไม่สะอาด
สถานที่ทํางานไม่ปลอดภัย
ตนเองขาดความรู้จริ งในงาน
ตนเองไม่มีอํานาจที่แท้ จริ งตามตําแหน่ง
ลูกน้ องไม่เกรงใจ ไม่นบั ถือ

Loading R2
.37
.17
.40
.40
.40
.40
.50
.42
.51
.55
.56
.41
.50
.43
.43
.49
.60
.51

.14
.03
.16
.16
.16
.16
.25
.17
.26
.30
.31
.17
.25
.18
.19
.24
.36
.26
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ต้ องรับผิดชอบมากมาย
เพื่อนร่ วมงานไม่มีความรับผิดชอบ
ขาดความสามัคคีในกลุม่ คนที่ทํางานร่วมกัน
ลูกน้ อง/เพื่อนร่วมงานขาดความรู้ความสามารถในงาน
ต้ องเอางานกลับไปทําต่อที่บ้าน
ไม่คอ่ ยมีเวลาให้ ครอบครัว
ต้ องเดินทางหรื อโยกย้ ายบ่อย

Chi – square = 509.20
RMSEA = 0.035
GFI = 0.97

df = 191
RMR = 0.035
AGFI = 0.95

.52
.65
.59
.62
.47
.49
.41

.27
.43
.34
.39
.22
.24
.17

p = .00
SRMR = 0.035
NFI = 0.98
NNFI = 0.98

ตาราง 90 คุณภาพเครื่องมือวัดการมีแบบอย่ างในการทํางาน
ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าเป็ นคนเคร่ งครัดต่อกฎระเบียบราชการ
.6003
หัวหน้ าวางแผนการทํางานอย่างมีขนตอน
ั้
ที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ ง่าย
.6817
เพื่อนร่ วมงานของข้ าพเจ้ าส่วนใหญ่เลือกให้ บริ การแก่ญาติและคนรู้จกั ก่อนคนอื่น ๆ
.3274
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าพยายามใช้ จ่ายเงินงบประมาณ โดยเน้ นที่ความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
.7146
เพื่อนร่ วมงานของข้ าพเจ้ าทํางานราชการโดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพจนมีความเจริ ญก้ าวหน้ า
.5329
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้ทํางานอย่างเสียสละ
.7508
หลายครัง้ ที่หวั หน้ าสัง่ ให้ ทํางาน โดยไม่บอกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจน
.4666
เพื่อนของข้ าพเจ้ าพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริ การอย่างสุภาพ
.4196
เมื่อเกิดปั ญหาในการทํางาน หัวหน้ าของข้ าพเจ้ ามักจะยอมรับว่ามีปัญหาและพยายามหาทางปรับปรุงแก้ ไข
.6956
แม้ จะเป็ นเรื่ องที่ถกู ต้ องควรทําแต่เมื่อมีเสียงคัดค้ าน หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าจะลังเลใจไม่กล้ าดําเนินการ
.4328
ข้ าพเจ้ าสังเกตเห็นว่า บางครัง้ หัวหน้ านํารถราชการไปทําธุระส่วนตัว
.5442
เพื่ อ นร่ ว มงานของข้ า พเจ้ า บางคน วางแผนการทํ า งานด้ ว ยการแบ่ ง งานออกเป็ นขัน้ ตอนเพื่ อ สามารถ
.3206
ดําเนินงานได้ สําเร็ จได้ ง่าย
ข้ าพเจ้ าสังเกตเห็นหัวหน้ าในหน่วยงานพยายามทําตัวใกล้ ชิดสนิมสนมกับนักการเมืองท้ องถิ่น
.4597
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ า เป็ นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่พยายามทํางานให้ สําเร็ จตามกําหนด
.7466

ข้ อคําถาม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .8780
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ตาราง 91 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดการมีแบบอย่ างในการ
ทํางาน
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าเป็ นคนเคร่ งครัดต่อกฎระเบียบราชการ
เพื่อนร่วมงานบางคน มาทํางานสายบ่อยครัง้
หัวหน้ าวางแผนการทํางานอย่างมีขนตอน
ั้
ที่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ ง่าย
เพื่อนร่วมงานของข้ าพเจ้ าส่วนใหญ่เลือกให้ บริ การแก่ญาติและคนรู้จกั ก่อนคนอื่น ๆ
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าพยายามใช้ จ่ายเงินงบประมาณ โดยเน้ นที่ความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
เพื่อนร่วมงานของข้ าพเจ้ าทํางานราชการโดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพจนมีความเจริ ญก้ าวหน้ า
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้ทํางานอย่างเสียสละ
หลายครัง้ ที่หวั หน้ าสัง่ ให้ ทํางาน โดยไม่บอกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิที่ชดั เจน
เพื่อนของข้ าพเจ้ าพูดคุยกับประชาชนที่มารับบริ การอย่างสุภาพ
เมื่อเกิ ดปั ญหาในการทํางาน หัวหน้ าของข้ าพเจ้ ามักจะยอมรั บว่ามีปัญหาและพยายามหาทาง
ปรับปรุงแก้ ไข
11. แม้ จะเป็ นเรื่ องที่ ถูกต้ องควรทํ าแต่เมื่อมี เสียงคัดค้ าน หัวหน้ าของข้ าพเจ้ าจะลังเลใจไม่กล้ า
ดําเนินการ
12. ข้ าพเจ้ าสังเกตเห็นว่า บางครัง้ หัวหน้ านํารถราชการไปทําธุระส่วนตัว
13. เพื่ อ นร่ ว มงานของข้ า พเจ้ า บางคน วางแผนการทํ า งานด้ ว ยการแบ่ ง งานออกเป็ นขัน้ ตอนเพื่ อ
สามารถดําเนินงานได้ สําเร็ จได้ ง่าย

Loading R2
.66
.17
.75
.23
.79
.54
.85
.43
.37

.43
.03
.56
.05
.63
.29
.72
.18
.14

.76

.58

.41

.17

.49

.24

.26

.07
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14. ข้ าพเจ้ าสังเกตเห็นหัวหน้ าในหน่วยงานพยายามทําตัวใกล้ ชิดสนิมสนมกับนักการเมืองท้ องถิ่น
15. หัวหน้ าของข้ าพเจ้ า เป็ นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่พยายามทํางานให้ สําเร็ จตามกําหนด

Chi – square = 198.05
RMSEA = 0.04
GFI = 0.98

df = 61
RMR = 0.036
AGFI = 0.96

.39
.82

.15
.67

p = .00
SRMR = 0.026
NFI = 0.99
NNFI = 0.99

ตาราง 92 คุณภาพเครื่องมือวัดการสนับสนุนทางสังคม
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เมื่อข้ าพเจ้ ามีปัญหาในการทํางาน หัวหน้ ามักจะบอกแนวทางการแก้ ไขปั ญหาให้ ข้าพเจ้ าเสมอ
หัวหน้ ามักเข้ ามาให้ กําลังใจ เมื่อข้ าพเจ้ าพบอุปสรรคในการทํางาน
ข้ าพเจ้ าต้ องคอยให้ หวั หน้ าดําเนินการเป็ นเวลานาน กว่าจะได้ อปุ กรณ์/เครื่ องมือในการทํางาน
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ า เป็ นที่ปรึกษาที่ดีในการทํางาน
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าให้ การยอมรับและหวังดีกบั ข้ าพเจ้ า
หัวหน้ าชี ้แจงรายละเอียดขันตอนการทํ
้
างานให้ ข้าพเจ้ า ก่อนที่ข้าพเจ้ าจะลงมือปฏิบตั ิ
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าจริ งใจกับข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าไม่เห็นใจที่ข้าพเจ้ าทํางานหนัก
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าทําตัวห่างเหินกับข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าทราบข้ อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ ในการทํางานจากผู้อื่นมากกว่าจากหัวหน้ า
เมื่ออุปกรณ์เครื่ องมือในการทํางานขาดแคลนหรื อชํารุด หัวหน้ ามักรี บจัดหามาให้
เมื่อหัวหน้ าไม่พอใจงานของข้ าพเจ้ า ท่านไม่คอ่ ยบอกว่าจะปรับปรุงอย่างไร
หัวหน้ ามักสนับสนุนการเสนอขอวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทํางานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าคอยจับผิดในการทํางานของข้ าพเจ้ าอยู่เสมอ
ข้ าพเจ้ าขาดอุปกรณ์เครื่ องมือในการทํางาน เพราะหัวหน้ าไม่คอ่ ยใส่ใจในเรื่ องนี ้

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์
.7313
.7930
.4880
.8261
.8170
.7183
.8265
.7147
.7333
.6815
.6988
.6758
.6627
.6470
.7478

ภาคผนวก ก. คุณภาพเครื่ องมือวัด

314

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .9465

ตาราง 93 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่องมือวัดการสนับสนุนทางสังคม
ข้ อคําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

เมื่อข้ าพเจ้ ามีปัญหาในการทํางาน หัวหน้ ามักจะบอกแนวทางการแก้ ไขปั ญหาให้ ข้าพเจ้ าเสมอ
หัวหน้ ามักเข้ ามาให้ กําลังใจ เมื่อข้ าพเจ้ าพบอุปสรรคในการทํางาน
ข้ าพเจ้ าต้ องคอยให้ หวั หน้ าดําเนินการเป็ นเวลานาน กว่าจะได้ อปุ กรณ์/เครื่ องมือในการทํางาน
หัวหน้ าของข้ าพเจ้ า เป็ นที่ปรึกษาที่ดีในการทํางาน
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าให้ การยอมรับและหวังดีกบั ข้ าพเจ้ า
หัวหน้ าชี ้แจงรายละเอียดขันตอนการทํ
้
างานให้ ข้าพเจ้ า ก่อนที่ข้าพเจ้ าจะลงมือปฏิบตั ิ
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าจริ งใจกับข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าไม่เห็นใจที่ข้าพเจ้ าทํางานหนัก
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าทําตัวห่างเหินกับข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าทราบข้ อมูลส่วนใหญ่ที่ใช้ ในการทํางานจากผู้อื่นมากกว่าจากหัวหน้ า
เมื่ออุปกรณ์เครื่ องมือในการทํางานขาดแคลนหรื อชํารุด หัวหน้ ามักรี บจัดหามาให้
เมื่อหัวหน้ าไม่พอใจงานของข้ าพเจ้ า ท่านไม่คอ่ ยบอกว่าจะปรับปรุงอย่างไร
หัวหน้ ามักสนับสนุนการเสนอขอวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทํางานของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ว่าหัวหน้ าคอยจับผิดในการทํางานของข้ าพเจ้ าอยู่เสมอ
ข้ าพเจ้ าขาดอุปกรณ์เครื่ องมือในการทํางาน เพราะหัวหน้ าไม่คอ่ ยใส่ใจในเรื่ องนี ้
ข้ าพเจ้ ามักได้ รับคําชมเชยจากหัวหน้ า เมื่อข้ าพเจ้ าทําสิ่งที่ถกู ต้ อง

Loading R2
.77
.84
.51
.85
.85
.80
.86
.66
.68
.63
.69
.62
.63
.51
.65
.72

.59
.70
.35
.72
.73
.64
.75
.43
.46
.40
.47
.38
.40
.26
.42
.52
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17. ข้ าพเจ้ าได้ รับงบประมาณจากหัวหน้ าไม่เพียงพอที่จะไปประชุม หรื อเข้ าอบรมเกี่ยวกับการทํางาน
18. หัวหน้ ามักสัง่ งานไม่ชดั เจน

Chi – square = 81.66
RMSEA = 0.016
GFI = 0.99

df = 59
RMR = 0.010
AGFI = 0.98

.35
.67

.12
.45

p = .027
SRMR = 0.010
NFI = 0.99
NNFI = 0.99

ตาราง 94 คุณภาพเครื่องมือวัดการรั บรู้ การเมืองในองค์ การ
ข้ อคําถาม

ค่ า สปส.
สหสัมพันธ์

1. คนในหน่วยงานนี ้พยายามสร้ างความก้ าวหน้ าให้ แก่ตนเอง โดยการทําลายคนอื่น
2. เมื่อมีหลายคนขอใช้ งบประมาณของหน่วยงานนี ้ที่มีจํานวนจํากัด จะมีคนพยายามหาแนวร่ วมเพื่อหาทางให้
ตนได้ งบ
3. ในหน่วยงานนี ้มีกลุม่ อิทธิพล ที่ไม่มีใครเคยโต้ แย้ งด้ วย
4. การเห็นด้ วยกับกลุ่มที่มีอิทธิพล เป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ ของหน่วยงานนี ้
5. ในการตัดสินใจเรื่ องสําคัญที่ไม่มีเกณฑ์ที่ชดั เจนกําหนดไว้ จะมีผ้ พู ยายามกําหนดเกณฑ์เพื่อผลประโยชน์ของ
กลุม่ ของตน

.5779
.5335

พฤติกรรมการเมืองโดยทั่วไป

ค่ าความเชื่อมั่น

.6509
.6404
.5952

.8113

การคล้ อยตามเพื่อความก้ าวหน้ าของตนเอง
1. หน่วยงานสนับสนุนให้ คนทํางานแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา แม้ เมื่อพวกเขาจะวิจารณ์
ความคิดเห็นของหน่วยงานที่ลงตัวแล้ ว

.3077
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2. การคิดตามที่คนอื่นบอกมา เป็ นการปลอดภัยกว่าที่จะตัดสินใจด้ วยตัวเอง
3. บางครัง้ การนิ่งเฉยก็ง่ายกว่าการต่อสู้กบั ระบบของหน่วยงาน
4. การพูดในสิง่ ที่เขาอยากฟั ง บางทีก็ดีกว่าการพูดความจริ ง

.3713
.4844
.4601

ค่ าความเชื่อมั่น

.6243

นโยบายเรื่องการเลื่อนขัน้ และเปลี่ยนตําแหน่ ง
1. การเลื่อนขันและการเปลี
้
่ยนตําแหน่งของข้ าพเจ้ าไม่เคยเป็ นไปตามนโยบายของหน่วยงาน
2. ตังแต่
้ ทํางานในหน่วยงานนี ้มา ยังไม่เคยเห็นว่า การเลื่อนขันและการเปลี
้
่ยนตําแหน่งจะมีการเมืองเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง
3. คนในหน่วยงานนี ้ไม่ให้ คณ
ุ ค่าแก่การเปลี่ยนตําแหน่งมากนัก เพราะวิธีการเป็ นการเมืองมากไป
4. นโยบายที่ประกาศไว้ เรื่ องการเลื่อนขันและการเปลี
้
่ยนตําแหน่ง ไม่สอดคล้ องกับวิธีการที่ปฏิบตั ิกนั มา
5. เมื่อหน่วยงานจัดกิจกรรมใดที่มีผลประโยชน์ เกณฑ์ที่วา่ ผู้ใดจะได้ รับค่าตอบแทนเท่าใดจะเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ

.4851
.4684
.5519
.6555
.5357

ค่ าความเชื่อมั่น

.7664

ค่ าความเชื่อมั่นรวม = .8940
ตาราง 95 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของเครื่ องมือวัดการรับรู้การเมืองใน
องค์ การ
ข้ อคําถาม
1. คนในหน่วยงานนี ้พยายามสร้ างความก้ าวหน้ าให้ แก่ตนเอง โดยการทําลายคนอื่น
2. เมื่อมีหลายคนขอใช้ งบประมาณของหน่วยงานนี ้ที่มีจํานวนจํากัด จะมีคนพยายามหาแนว
ร่ วมเพื่อหาทางให้ ตนได้ งบ
3. ในหน่วยงานนี ้มีกลุม่ อิทธิพล ที่ไม่มีใครเคยโต้ แย้ งด้ วย
4. การเห็นด้ วยกับกลุ่มที่มีอิทธิพล เป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ ของหน่วยงานนี ้
5. ในการตัดสินใจเรื่ องสําคัญที่ไม่มีเกณฑ์ที่ชดั เจนกําหนดไว้ จะมีผ้ พู ยายามกําหนดเกณฑ์เพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุม่ ของตน
6. หน่วยงานสนับสนุนให้ คนทํางานแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา แม้ เมื่อ
พวกเขาจะวิจารณ์ความคิดเห็นของหน่วยงานที่ลงตัวแล้ ว
7. การคิดตามที่คนอื่นบอกมา เป็ นการปลอดภัยกว่าที่จะตัดสินใจด้ วยตัวเอง
8. บางครัง้ การนิ่งเฉยก็ง่ายกว่าการต่อสู้กบั ระบบของหน่วยงาน
9. การพูดในสิ่งที่เขาอยากฟั ง บางทีก็ดีกว่าการพูดความจริ ง
10. การเลื่อนขันและการเปลี
้
่ยนตําแหน่งของข้ าพเจ้ าไม่เคยเป็ นไปตามนโยบายของหน่วยงาน

Loading

R2

ก
.62

ข
-

ง
-

.38

.60

-

-

.36

.68
.72

-

-

.46
.52

.73

-

-

.53

-

.46

-

.21

-

.46 .65 .62 - .63

.22
.42
.38
.40
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11. ตังแต่
้ ทํางานในหน่วยงานนี ้มา ยังไม่เคยเห็นว่า การเลื่อนขันและการเปลี
้
่ยนตําแหน่งจะมี
การเมืองเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
12. คนในหน่วยงานนี ้ไม่ให้ คณ
ุ ค่าแก่การเปลี่ยนตําแหน่งมากนัก เพราะวิธีการเป็ นการเมืองมาก
ไป
13. นโยบายที่ประกาศไว้ เรื่ องการเลื่อนขันและการเปลี
้
่ยนตําแหน่ง ไม่สอดคล้ องกับวิธีการที่
ปฏิบตั ิกนั มา
14. เมื่อหน่วยงานจัดกิจกรรมใดที่มีผลประโยชน์ เกณฑ์ที่วา่ ผู้ใดจะได้ รับค่าตอบแทนเท่าใดจะ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Chi – square = 411.74
RMSEA = 0.036
GFI = 0.97

df = 57
RMR = 0.041
AGFI = 0.96

p = .00
SRMR = 0.032
NFI = 0.98
NNFI = 0.99

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรองค์ประกอบ
ด้ านพฤติกรรมการเมืองทัว่ ไป (ก)
ด้ านการคล้ อยตามเพื่อความก้ าวหน้ าของตนเอง (ข)
ด้ านนโยบายเรื่ องการเลื่อนขันและเปลี
้
่ยนตําแหน่ง (ค)

ก
1.00
.92
.93

ข

ค

1.00
.82

1.00

-

-

.54

.29

-

-

.64

.40

-

-

.75

.56

-

-

.68

.46

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ภาคผนวก ข.
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ตาราง 96 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ย ของเพศกับตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปร
BehVa
BehVa1
BehVa2
BehVa3
BehVa4
BehVa5
AttVa
AttVa1
AttVa2
AttVa3
AttVa4
AttVa5
OCB

Sex

N

Mean

SD.

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

845
994
897
1047
898
1041
895
1038
913
1045
907
1045
880
1041
907
1054
906
1059
903
1055
912
1057
904
1057
913
1063

80.26
78.60
81.69
80.17
80.82
77.17
77.03
75.91
81.19
78.77
80.63
80.98
255.08
250.32
65.69
63.99
44.65
43.82
48.67
47.83
40.48
39.74
55.44
54.73
97.35
96.91

6.68
6.99
8.61
8.81
8.19
8.75
8.45
8.10
8.21
8.54
8.46
7.94
21.52
23.49
6.29
6.69
4.65
4.93
5.60
6.14
3.93
4.07
4.83
4.92
9.58
9.52

Mean dif t-value

sig

1.66

5.175

.000

1.52

3.826

.000

3.65

9.488

.000

1.12

2.976

.003

2.42

6.384

.000

.346

.932

.352

4.75

4.59

.000

1.69

5.754

.000

.823

3.782

.000

.836

3.127

.002

.745

4.115

.000

.711

3.210

.001

.441

1.024

.306
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ตาราง 96 (ต่อ)
ตัวแปร
nACH
EQ
FOSC
Think
MR
Itti
Model
Pol
Stress
Sup

Sex

N

mean

SD.

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

919
1055
884
1037
911
1049
936
1081
854
1016
919
1063
896
1050
889
1047
823
959
898
1060

48.75
48.49
147.65
145.27
130.87
130.31
6.00
6.24
654.80
655.76
99.21
98.24
60.99
60.86
45.82
45.68
143.54
140.43
73.41
74.37

5.34
5.25
14.76
14.50
11.89
11.26
1.26
1.39
61.50
61.72
10.98
10.12
10.98
9.98
11.55
11.51
62.26
55.01
15.71
15.38

Mean dif t-value

Sig

.262

1.097

.273

2.37

3.547

.000

.565

1.080

.280

.237

3.976

.000

.957

.335

.738

.973

2.051

.040

.126

.266

.791

.147

.280

.780

3.11

1.120

.263

.956

1.357

.175

จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของเพศกับตัวแปร ดังตารางที่ 96 พบว่าผลการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ลักษณะทางจิต ลักษณะทางศาสนา
และลักษณะสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ของข้ าราชการ พิจารณาตามตัวแปรเพศ พบว่า สถานการณ์
ด้ านต่าง ๆ ของข้ าราชการหญิ งมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ รวม พฤติกรรมตามค่านิยม
สร้ างสรรค์ ด้านกล้ ายืนหยัดทํ าในสิ่งที่ ถูกต้ อง ด้ านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และด้ านไม่เลือกปฏิบัติ
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ตาราง 97 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน ของอายุ กับตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปร
BehVa

BehVa1

BehVa2

BehVa3

BehVa4

BehVa5

AttVa

AttVa1

อายุ

N

Mean

SD.

(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59

499
788
513
523
830
547
515
833
548
518
824
548
524
834
554
524
838
546
515
824
543
525
840
553

78.07
79.58
80.21
78.91
81.18
82.21
77.73
79.04
79.49
75.18
76.64
77.26
80.00
80.00
79.70
78.99
80.96
82.31
249.79
252.63
254.79
63.91
64.84
65.54

7.07
6.61
6.89
9.32
8.31
8.49
8.84
8.54
8.67
8.18
8.31
8.28
8.46
8.21
8.63
8.29
8.14
7.75
22.10
23.04
22.30
6.43
6.66
6.51

F-value

sig

หมายเหตุ

13.330

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***

20.429

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***

5.974

.003

(2) > (1)***
(3) > (1)***

8.920

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***

.246

.782

22.866

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)***

6.520

.002

(3) > (1)**

8.387

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
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ตาราง 97 (ต่อ)
ตัวแปร
AttVa2

AttVa3

AttVa4

AttVa5

OCB

nACH

EQ

FOSC

อายุ

N

mean

SD.

(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59

524
841
559
520
841
553
523
843
560
522
843
555
526
847
560
530
844
556
514
824
543
526
836
556

43.39
44.36
44.78
47.80
48.10
48.77
39.89
40.09
40.25
54.68
55.16
55.22
95.53
97.07
98.62
47.91
48.86
48.80
146.88
146.05
146.19
129.39
130.74
131.35

4.81
4.78
4.75
5.62
6.07
5.79
3.98
4.09
3.90
4.71
4.93
4.79
22.10
23.04
22.30
4.98
5.24
5.61
13.92
14.56
15.72
11.36
11.36
11.92

F-value

Sig

หมายเหตุ

12.143

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***

3.921

.020

((3) > (1)**

1.080

.340

2.123

.120

14.582

.000

(2) > (1)**
(3) > (1)***
(3) > (2)**

5.968

.003

(2) > (1)***
(3) > (1)*

.531

.588

4.131

.016
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ตาราง 97 (ต่อ)
ตัวแปร
Think

MR

Itti

Model

Pol

Stress

Sup

อายุ

N

mean

SD.

(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59
(1) 21 – 39
(2) 40 – 49
(3) 50 – 59

536
863
573
510
806
513
526
853
558
521
834
548
524
820
551
475
767
503
524
841
551

5.78
6.19
6.35
654.16
656.07
656.13
96.71
98.95
100.05
61.19
60.26
61.47
46.28
45.82
45.27
149.43
141.22
136.17
73.17
73.58
75.03

1.26
1.35
1.32
60.67
61.27
62.81
10.31
10.23
10.94
10.62
10.11
10.66
10.77
11.59
12.13
47.67
54.23
72.03
15.76
15.41
15.60

F-value

Sig

หมายเหตุ

26.837

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***

.181

.835

14.393

.000

2.584

.076

1.021

.360

6.423

.002

2.211

.110

(2) > (1)***
(3) > (1)***

(1) > (3)**

จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างอายุกบั ตัวแปร ดังตารางที่ 97 พบว่า ผลการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ลักษณะทางจิตใจ ลักษณะศาสนา
และลัก ษณะสถานการณ์ ด้ า นต่า ง ๆ ของข้ า ราชการ พิ จ ารณาตามตัว แปรอายุ พบว่ า กลุ่ม
ข้ าราชการอายุมาก (50 – 5 ปี ) และกลุม่ ข้ าราชการอายุปานกลาง (40-49 ปี ) มีพฤติกรรมตาม
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ตาราง 98 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน ของระดับการศึกษากับตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปร
BehVa

BehVa1

BehVa2

BehVa3

BehVa4

BehVa5

การศึกษา

N

mean

SD.

< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

176
1072
542
27
189
1137
565
30
188
1126
572
30
188
1123
570
30
193
1142
567
30
189
1136
574
31

77.87
79.20
80.24
79.72
79.24
80.54
82.22
81.09
77.35
78.91
79.32
77.07
75.30
76.21
77.31
77.38
79.07
80.06
80.15
77.74
79.48
80.33
82.25
81.77

6.14
6.93
6.95
6.47
8.60
8.81
8.58
7.63
8.51
8.66
8.68
8.52
8.05
8.39
8.28
7.52
7.49
8.36
8.73
8.63
7.40
8.22
8.20
8.73

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

F-value

Sig

หมายเหตุ

5.934

.001

(3) > (1)***
(3) > (2)*

7.247

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)**

2.884

.035

3.672

.012

1.565

1.96

9.074

.000

(3) > (1)*

(3) > (1)***
(3) > (2)***
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ตาราง 98 (ต่อ)
ตัวแปร
AttVa

AttVa1

AttVa2

AttVa3

AttVa4

AttVa5

การศึกษา

N

mean

SD.

< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

187
1119
565
31
190
1145
575
31
194
1144
574
31
190
1140
577
31
194
1148
575
31
193
1141
575
31

245.98
252.14
256.11
249.19
62.84
64.73
65.68
64.54
43.03
44.14
44.87
43.51
46.67
48.17
48.97
47.38
39.41
39.99
40.61
39.51
53.88
55.05
55.62
54.22

22.50
22.20
23.15
23.27
6.78
6.53
6.60
6.40
4.49
4.82
4.79
5.13
6.15
5.71
6.09
6.31
3.75
3.96
4.15
3.86
4.62
4.83
5.02
5.05

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

F-value

sig

หมายเหตุ

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)**
(2) > (1)**

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)*
(2) > (1)**

7.853

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)*
(2) > (1)*

7.758

.000

(3) > (1)***
(2) > (1)*

5.97

.001

(3) > (1)**
(3) > (2)*

6.611

.000

(3) > (1)***
(2) > (1)*

10.335

9.101
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ตาราง 98 (ต่อ)
ตัวแปร
OCB

nACH

EQ

FOSC

Think

MR

การศึกษา

N

Mean

SD.

< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

196
1151
574
31
192
1150
578
31
186
1127
556
30
188
1151
569
29
197
1177
587
31
186
1086
548
29

95.16
96.82
98.60
97.64
46.48
48.19
50.21
50.00
143.34
145.89
148.52
148.60
128.45
130.33
131.93
134.72
6.01
6.12
6.20
5.96
648.56
654.24
659.99
667.17

8.45
9.38
9.97
11.01
5.11
5.27
4.88
5.88
14.80
14.66
14.35
13.55
11.40
11.68
11.14
11.55
1.51
1.27
1.41
1.37
59.68
61.33
62.56
56.63

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

F-value

Sig

หมายเหตุ

7.826

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)**

32.662

.000

(4) > (1)**
(3) > (1)***
(3) > (2)***
(2) > (1)***

7.338

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)**

6.152

.000

(3) > (1)**

1.173

.319

2.265

.079
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ตาราง 98 (ต่อ)
ตัวแปร
Itti

Model

Pol

Stress

Sup

การศึกษา

N

Mean

SD.

< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
< ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

190
1162
575
31
188
1142
564
31
193
1131
563
29
163
1034
538
23
489
1149
570
30

96.10
98.20
100.66
100.83
61.45
61.13
60.30
58.83
46.50
45.93
45.25
45.24
132.75
140.66
141.25
141.82
73.58
74.11
73.84
72.60

9.98
10.60
10.30
10.17
10.34
10.72
9.91
10.72
10.67
11.61
11.74
12.87
47.05
46.64
47.81
56.20
16.30
15.27
15.83
14.84

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

F-value

Sig

หมายเหตุ

11.992

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)***

1.381

.247

.729

.535

1.484

.217

.161

.923

จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างระดับการศึกษากับตัวแปร ดังตารางที่ 98
พบว่า ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมตามค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ ลัก ษณะทางจิ ตใจ
ลักษณะศาสนาและลักษณะสถานการณ์ ของข้ าราชการ พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า
ข้ าราชการที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม พฤติกรรมตาม
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ตาราง 99 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน ของอายุราชการ กับตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปร
BehVa

BehVa1

BehVa2

BehVa3

BehVa4

BehVa5

AttVa

AttVa1

อายุราชการ

N

mean

SD.

(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42

498
626
501
528
664
526
521
661
529
521
659
525
528
669
530
530
667
523
525
657
521
533
673
529

78.00
79.98
80.36
78.71
81.42
82.41
77.77
79.46
79.79
75.05
77.07
77.40
79.87
80.44
79.79
79.10
81.36
82.33
249.53
252.72
256.14
63.82
64.96
65.80

7.05
6.76
6.72
9.29
8.48
8.44
8.71
8.77
8.41
8.36
8.12
8.26
8.36
8.19
8.75
8.43
7.98
7.84
22.39
22.73
22.34
6.42
6.52
6.63

F-value

Sig

หมายเหตุ

17.383

.000

(3) > (1)***
(2) > (1)***

25.696

.000

(3) > (1)***
(2) > (1)***

8.453

.000

(3) > (1)***
(2) > (1)**

13.004

.000

(3) > (1)***
(2) > (1)***

1.108

.330

22.343

.000

(3) > (1)***
(2) > (1)***

11.281

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)*

12.276

.000

(3) > (1)***
(2) > (1)*
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ตาราง 99 (ต่อ)
ตัวแปร
AttVa2

AttVa3

AttVa4

AttVa5

OCB

nACH

EQ

FOSC

อายุราชการ

N

mean

SD.

(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42

532
673
535
529
674
528
532
675
534
531
676
528
535
673
537
536
677
535
526
660
517
535
668
531

43.47
44.26
45.08
47.77
48.20
48.87
39.72
40.12
40.52
54.61
55.13
55.66
95.63
97.23
98.87
48.05
48.81
48.98
146.85
146.31
146.62
129.37
130.97
131.69

4.86
4.80
4.79
5.62
5.93
5.96
4.10
4.00
3.95
4.80
4.90
4.73
9.59
9.48
9.68
5.07
5.23
5.69
14.58
13.74
16.45
11.77
11.12
12.25

F-value

Sig

หมายเหตุ

14.928

.000

(3) > (2)*
(3) > (1)***
(2) > (1)*

4.736

.009

(3) > (1)**

5.835

.005

(3) > (1)**

6.326

.002

(3) > (1)**

15.310

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)*
(2) > (1)*

4.611

.010

(3) > (1)*

.198

.820

5.575

.004

(3) > (1)**
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ตาราง 99 (ต่อ)
ตัวแปร
Think

MR

Itti

Model

Pol

Stress

Sup

อายุราชการ

N

mean

SD.

(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42
(1) 1 – 15
(2) 16 – 25
(3) 26 – 42

544
690
547
519
641
499
535
679
538
529
664
525
530
657
531
481
606
486
533
667
530

5.80
6.14
6.43
654.07
655.69
655.99
96.84
98.98
100.33
61.42
60.39
61.30
45.96
46.02
45.56
147.41
138.56
134.59
73.33
74.13
74.58

1.25
1.39
1.28
61.12
59.85
65.20
10.39
10.19
11.06
10.66
9.89
10.92
10.88
11.57
12.33
47.10
46.32
46.77
15.97
15.20
15.66

F-value

sig

หมายเหตุ

31.249

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)***
(2) > (1)***

.146

.864

15.013

.000

1.773

.170

.263

.769

9.603

.000

.880

.415

(3) > (1)***
(2) > (1)**

(1) > (2)**
(1) > (3)***
(2) > (3)***

จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างอายุราชการกับตัวแปร ดังตารางที่ 99 พบว่า
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ลักษณะทางจิตใจลักษณะ
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ตาราง 100 ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยของกลุ่มข้ าราชการกับตัวแปรใน
การศึกษา
ตัวแปร
BehVa
BehVa1
BehVa2
BehVa3
BehVa4
BehVa5
AttVa
AttVa1
AttVa2
AttVa3
AttVa4

Group

N

Mean

SD.

ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป

831
1016
870
1083
878
1070
873
1068
881
1086
880
1080
861
1068
881
1088
882
1091
881
1086
884
1094

80.73
78.29
82.66
79.46
80.58
77.49
77.56
75.54
80.53
79.41
82.25
79.67
257.18
248.82
65.86
63.92
45.18
43.44
49.15
47.49
40.78
39.52

6.72
6.86
8.32
8.82
8.48
8.61
8.47
8.04
8.59
8.36
8.07
8.10
22.42
22.30
6.56
6.43
4.75
4.74
6.09
5.65
3.90
4.02

Mean dif t-value

sig

2.44

7.681

.000

3.20

8.186

.000

3.08

7.931

.000

2.01

5.358

.000

1.12

2.927

.000

2.57

7.006

.000

8.36

8.166

.000

1.94

6.601

.000

1.73

8.088

.000

1.66

6.266

.000

1.25

6.972

.000
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ดีเด่น
ทัว่ ไป

880
1090

55.86
54.42

5.01
4.70

Group

N

Mean

SD.

ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป
ดีเด่น
ทัว่ ไป

880
1105
885
1098
856
1074
871
1098
900
1127
829
1050
891
1099
869
1086
867
1078
830
954
876
1091

99.19
95.49
49.70
47.73
148.82
144.43
132.40
129.18
6.33
5.97
660.55
651.19
101.02
96.86
61.10
60.78
44.10
47.11
139.73
140.27
74.60
73.40

9.78
9.07
5.16
5.27
15.07
14.07
11.72
11.24
1.32
1.34
61.99
60.94
10.32
10.37
10.54
10.36
11.75
11.20
46.86
47.79
15.92
15.18

1.44

6.585

.000

Mean dif t-value

sig

ตาราง 100 (ต่อ)
ตัวแปร
OCB
nACH
EQ
FOSC
Think
MR
Itti
Model
Pol
Stress
Sup

3.70

8.723

.000

1.96

8.343

.000

4.39

6.599

.000

3.22

6.195

.000

.361

6.056

.000

9.35

3.280

.001

4.16

8.915

.000

.325

.684

.494

3.01

5.771

.000

.537

.239

.811

1.20

1.713

.087
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ตาราง 101 ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน ของระดับ (ซี) กับตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปร
BehVa

BehVa1

BehVa2

BehVa3

BehVa4

BehVa5

AttVa

AttVa1

ระดับ (ซี)

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7

N

Mean

SD.

548
805
466
577
857
487
572
852
492
573
849
488
578
862
490
578
859
492
568
841
490
582
860

78.07
79.35
80.94
78.94
81.03
82.93
77.89
78.81
79.95
74.96
76.54
78.07
80.03
79.82
79.84
79.73
80.7
83.03
247.55
253.11
257.71
63.30
65.06

6.69
6.92
6.87
8.70
8.95
8.07
8.56
8.72
8.77
8.04
8.44
8.19
8.28
8.23
9.05
7.95
8.20
7.87
22.16
22.30
22.87
6.40
6.65

F-value

sig

หมายเหตุ

.000

(2) > (1)**
(3) > (1)***
(3) > (2)***

28.307

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)***

7.455

.001

(3) > (1)***

18.821

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)***

.122

.885

22.112

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)***

27.370

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)***

27.483

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***

38.639
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(3) 8 – 10

494

66.20

6.40

ระดับ (ซี)

N

mean

SD.

583
860
500
577
861
497
583
864
499
580
862
496
588
871
493
586
870
494
570
845
485
584
858

43.18
44.28
45.34
47.34
48.21
49.32
39.50
40.13
40.74
54.18
55.22
55.86
95.21
97.34
99.27
47.39
48.71
49.91
145.46
146.57
147.30
128.52
131.15

4.82
4.77
4.70
5.67
5.91
5.96
3.90
4.01
4.06
4.76
4.81
4.99
8.98
9.51
9.78
4.97
5.39
5.20
14.08
14.67
15.14
11.16
11.52

(3) > (2)**

ตาราง 101 (ต่อ)
ตัวแปร
AttVa2

AttVa3

AttVa4

AttVa5

OCB

nACH

EQ

FOSC

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7

F-value

Sig

หมายเหตุ

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)***

.000

(2) > (1)*
(3) > (1)***
(3) > (2)**

13.034

.000

(2) > (1)*
(3) > (1)***
(3) > (2)*

16.891

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)***

31.327

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)***

2.141

.118

16.611

.000

27.795

15.196

25.117

(2) > (1)***
(3) > (1)***
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(3) 8 – 10

495

132.40

11.74

ระดับ (ซี)

N

mean

SD.

598
888
506
562
819
469
587
872
498
580
852
491
576
849
489
510
792
452
581
862
494

5.86
6.14
6.42
652.65
654.84
660.49
96.42
99.09
100.89
60.97
60.34
61.83
47.08
46.53
42.92
144.69
139.92
135.09
72.90
73.68
75.69

1.26
1.36
1.31
59.71
61.82
63.33
9.95
10.74
10.40
10.39
10.43
10.44
11.08
11.66
11.40
48.71
47.21
45.31
15.36
16.02
14.72

ตาราง 101 (ต่อ)
ตัวแปร
Think

MR

Itti

Model

Pol

Stress

Sup

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10
3–5
6–7
8 – 10

F-value

Sig

หมายเหตุ

24.817

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)***

2.189

.112

25.606

.000

(2) > (1)***
(3) > (1)***
(3) > (2)**

3.175

.042

(3) > (2)*

20.876

.000

(3) > (1)***
(3) > (2)***

3.510

.015

(1) > (3)*

4.555

.011

(3) > (1)*
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของระดับ (ซี) กับตัวแปรดังตารางที่ 101 พบว่า ผลการ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ ลักษณะทางจิตใจ ลักษณะศาสนาและ
ลักษณะสถานการณ์ของข้ าราชการ พิจารณาตามระดับซี พบว่า ข้ าราชการระดับซีสงู (ซี 8-10) มี
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม และด้ านย่อย 3 จาก 5 ด้ าน คือ ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกต้ อง โปร่งใสตรวจสอบได้ มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
มากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ที่มีระดับซีปานกลางและตํ่า (ซี 6-7 และ ซี 3-5) และพบด้ วยว่า
ข้ าราชการระดับซีสงู (ซี 8-10) มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบมากกว่าผู้
ที่มีระดับซีตํ่า (ซี 3-5) ในส่วนของลักษณะทางจิตใจพบว่า ข้ าราชการระดับซีสงู (ซี 8-10) มีเจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวมและด้ านย่อยทุกด้ านสูงที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ที่มี
ระดับซีปานกลางและตํ่า (ซี 6-7 และ ซี 3-5) พบอีกว่าผู้ที่มีระดับซีสงู และซีปานกลาง (ซี 8-10
และ ซี 6-7) มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และลักษณะมุง่ อนาคต – ควบคุมตน สูงกว่าผู้ที่มีระดับซีตํ่า (ซี 35) แต่ผ้ ทู ี่มีระดับซีสงู (ซี 8-10) จะมีความเครี ยดในการทํางานตํ่ากว่าผู้ที่มีระดับซีตํ่า (ซี 3-5) ใน
ด้ านลักษณะทางศาสนาพบว่า ผู้ที่มีระดับ ซีสงู (ซี 8-10) มีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และมีหลัก
อิทธิบาท 4 สูงสุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ าราชการที่มีระดับซีปานกลางและตํ่า(ซี 6-7 และ ซี 3-5)
ส่วนลักษณะสถานการณ์ พบว่า ผู้ที่มีระดับซีสงู (ซี 8-10) มีแบบอย่างในการทํางานมากกว่าแต่
รับรู้ การเมืองในองค์การน้ อยกว่าผู้มีระดับซีปานกลาง (ซี 6-7) และพบอีกว่าผู้ที่มีระดับซีสงู (ซี 810) รับรู้ การสนับสนุนทางสังคมมากกว่า แต่ก็รับรู้ อิทธิพลทางการเมืองในองค์กรน้ อยกว่าผู้ที่มี
ระดับซีตํ่า (ซี 3-5) สรุปว่าข้ าราชการที่มีระดับซีสงู กว่าเป็ นผู้ที่มีซี 6-7 และ ซี 3-5 มีลกั ษณะทาง
จิตใจ ลักษณะศาสนาสูงกว่าข้ าราชการระดับซีตํ่ากว่า นอกจากนันยั
้ งเป็ นผู้ที่มีแบบอย่างในการ
ทํางานมาก รับรู้การสนับสนุนทางสังคมมากแต่รับรู้เกี่ยวกับการเมืองในองค์การน้ อย

ภาคผนวก ข : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม
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กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
979
404
428
140

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

8.132**
4.211*
1.177
4.134*

4.072*
<1
<1
<1

ค่ าเอฟ
ระดับการศึกษา(ค)
4.782*
<1
3.436
2.734

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

<1
2.311
<1
<1

<1
1.047
1.765
3.670

<1
<1
<1
1.047

2.413
<1
<1
3.497

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 102 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม พิจารณาตามเพศ อายุราชการและระดับการศึกษาของ
ข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตาราง 103 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง พิจารณาตามเพศ อายุ
ราชการและระดับการศึกษาของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่
กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
979
404
428
140

อายุราชการ(ข)

4.308*
<1
5.452*
2.297

4.270*
<1
1.609
1.185

3.855*
<1
5.042*
1.877

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

<1
<1
1.254
<1

<1
<1
<1
4.176*

<1
<1
1.047
<1

2.669
<1
<1
<1
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*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เพศ (ก)

ค่ าเอฟ
ระดับการศึกษา(ค)

กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
979
404
428
140

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

19.089***
6.039*
6.008**
2.909

2.734
<1
<1
<1

ค่ าเอฟ
ระดับการศึกษา(ค)
1.135
<1
<1
<1

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

<1
1.039
<1
<1

<1
<1
1.571
1.672

<1
<1
<1
<1

1.086
<1
<1
1.443

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 104 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านซือ่ สัตย์รับผิดชอบ พิจารณาตามเพศ อายุราชการและ
ระดับการศึกษาของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ตาราง 105 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่งใสตรวจสอบได้ พิจารณาตามเพศ อายุราชการและ
ระดับการศึกษาของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่
กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
979
404
428
140

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

3.887*
3.576
<1
6.942**

1.611
<1
<1
<1

3.283
<1
3.417
3.697

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

<1
6.108**
1.386
<1

<1
1.660
<1
6.477*

<1
<1
<1
1.704

2.127
<1
1.005
3.200
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*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค่ าเอฟ
ระดับการศึกษา(ค)

กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
979
404
428
140

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

15.073***
11.152***
2.941
5.572*

<1
1.153
<1
<1

ค่ าเอฟ
ระดับการศึกษา(ค)
<1
1.050
<1
6.947**

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

<1
3.709
<1
<1

<1
<1
1.215
4.027*

<1
2.534
<1
2.010

<1
<1
2.035
3.710

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 106 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ พิจารณาตามเพศ อายุราชการและระดับ
การศึกษาของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ตาราง 107 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาตามเพศ อายุราชการและ
ระดับการศึกษาของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่
กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
979
404
428
140

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

<1
<1
<1
<1

5.650**
<1
<1
2.153

13.420***
<1
8.570**
<1

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

<1
<1
<1
1.653

<1
<1
<1
1.324

<1
<1
<1
<1

<1
<1
2.275
<1
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**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ค่ าเอฟ
ระดับการศึกษา(ค)

กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
991
412
427
144

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

11.465***
5.773*
8.584**
1.214

3.471*
<1
<1
1.340

ค่ าเอฟ
งานตรงอุปนิสัย(ค)
5.497**
3.815
1.819
1.076

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

<1
2.595
<1
1.521

1.740
1.944
2.859
<1

<1
2.163
<1
1.111

<1
<1
4.177*
<1

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 108 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม พิจารณาตามเพศ อายุราชการและงานตรงอุปนิสยั ของ
ข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ตาราง 109 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง พิจารณาตามเพศ อายุ
ราชการและงานตรงอุปนิสยั ของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่
กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
991
412
427
144

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

3.888*
1.041
8.194**
<1

4.495*
1.573
1.537
1.616

ค่ าเอฟ
งานตรงอุปนิสัย(ค)
10.462***
<1
7.257**
1.881

กxค

ขxค

กxขxค

<1
<1
2.543
1.774

<1
3.545
<1
<1

<1
<1
1.869
<1

<1
1.799
1.900
<1
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*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

กxข

กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
991
412
427
144

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

33.509***
8.952**
21.180***
1.953

2.549
<1
1.078
<1

ค่ าเอฟ
งานตรงอุปนิสัย(ค)
<1
3.014
<1
<1

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

<1
1.416
<1
<1

<1
<1
1.404
<1

<1
2.031
<1
<1

<1
<1
<1
<1

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 110 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ พิจารณาตามเพศ อายุราชการและงาน
ตรงอุปนิสยั ของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่

**มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ตาราง 111 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่งใสตรวจสอบได้ พิจารณาตามเพศ อายุราชการและ
งานตรงอุปนิสยั ของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่
กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
991
412
427
144

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

4.575*
3.929
3.483
1.122

2.006
<1
<1
1.178

ค่ าเอฟ
งานตรงอุปนิสัย(ค)
5.493*
3.407
1.826
2.441

กxค

ขxค

กxขxค

2.721
6.723***
<1
<1

4.871*
3.182
5.219*
<1

<1
2.032
<1
1.279

<1
<1
5.796**
<1
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*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

กxข

กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
991
412
427
144

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

23.619***
12.899***
13.028***
2.978

<1
<1
<1
<1

ค่ าเอฟ
งานตรงอุปนิสัย(ค)
<1
2.667
<1
1.301

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

1.181
3.747*
1.474
<1

<1
<1
1.280
<1

<1
1.449
1.583
2.682

<1
<1
2.567
1.130

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 112 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ พิจารณาตามเพศ อายุราชการและงานตรง
อุปนิสยั ของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ***มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ตาราง 113 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาตามเพศ อายุราชการและ
งานตรงอุปนิสยั ของข้ าราชการกลุม่ ทัว่ ไปและกลุม่ ที่แบ่งตามระดับซี 3 กลุม่
กลุ่ม
ข้ าราชการทั่วไป
ซี 3-5
ซี 6-7
ซี 8-10

จํานวนคน
991
412
427
144

เพศ (ก)

อายุราชการ(ข)

1.422
<1
<1
<1

4.791**
<1
<1
2.193

7.777**
2.986
4.636*
<1

กxข

กxค

ขxค

กxขxค

<1
<1
<1
2.454

<1
<1
1.865
<1

<1
1.944
2.062
<1

2.116
<1
4.103*
<1
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*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค่ าเอฟ
งานตรงอุปนิสัย(ค)

ภาคผนวก ข : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม
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ตาราง 114 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่งใส
ตรวจสอบได้ พิจารณาตามเพศ และอายุราชการ ในกลุม่ ข้ าราชการระดับซี 3-5
เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ
ราชการ
ปานกลาง
มาก
มาก
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง

(2,3)
x
73.3942
(2,2) 30 71.9072 1.487
(2,3) 9 73.3942
(1,3) 14 74.3249
(1,1) 161 74.3422
(2,1) 141 75.0570
(1,2) 49 77.7546
รหัส

n

(1,3)
74.3249
2.4177
.9307

(1,1)
74.3422
2.435*
.9480
.0173

(2,1)
75.0570
3.1498**
1.6628
.7321
.7148

(1,2)
77.7546
5.8474**
4.3604*
3.4297*
3.4124**
2.6976**

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ตาราง 115 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ
พิจารณาตามเพศ และอายุราชการ ในกลุม่ ข้ าราชการระดับซี 3-5
เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง

อายุ
ราชการ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
มาก

(2,2)
77.4619
(2,3) 9 73.0453 4.4166*
(2,2) 30 77.4619
(2,1) 141 79.3770
(1,1) 161 80.3231
(1,2) 49 80.9813
(1,3) 14 81.8627
รหัส

n

x

(2,1)
(1,1)
79.3770 80.3231
6.3317** 7.2778**
1.9151 2.8612**
.9461

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

(1,2)
80.9813
7.9360**
3.5194**
1.6043
.6582

(1,3)
81.8627
8.8174**
4.4008**
2.4857
1.5396
.8814

ภาคผนวก ข : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม
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ตาราง 116 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านกล้ ายืนหยัดทําใน
สิง่ ที่ถกู ต้ อง พิจารณาตามเพศและระดับการศึกษาในกลุม่ ข้ าราชการระดับซี 8-10
ระดับ
การศึกษา
ชาย
น้ อย
ชาย
มาก
หญิง
มาก
หญิง
น้ อย
เพศ

รหัส

n

x

(2,1)
(2,2)
(1,2)
(1,1)

49
61
20
10

80.8620
81.1666
81.2786
87.1111

(2,2)
81.1666
.3046

(1,2)
81.2786
.4166
.1120

(1,1)
87.1111
6.2491**
5.9445**
5.8325**

**มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ตาราง 117 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่ งใสตรวจสอบ
ได้ พิจารณาตามเพศและระดับการศึกษาในกลุม่ ข้ าราชการระดับซี 8-10
ระดับ
การศึกษา
ชาย
น้ อย
ชาย
มาก
หญิง
มาก
หญิง
น้ อย
เพศ

รหัส

n

x

(2,1)
(2,2)
(1,2)
(1,1)

49
61
20
10

75.9919
76.6526
77.4441
82.9167

**มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

(2,2)
76.6526
.6607

(1,2)
77.4441
1.4522
.7915

(1,1)
82.9167
6.9248**
6.2641**
5.4726**

ภาคผนวก ข : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

348

ตาราง 118 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ
พิจารณาตามเพศและระดับการศึกษาในกลุม่ ข้ าราชการระดับซี 8-10
ระดับ
การศึกษา
ชาย
มาก
ชาย
น้ อย
หญิง
มาก
หญิง
น้ อย
เพศ

รหัส

n

x

(2,2)
(2,1)
(1,2)
(1,1)

61
49
20
10

77.7670
78.6048
79.9891
85.7407

(2,1)
78.6048
.8378

(1,2)
79.9891
2.2221
1.3843

(1,1)
85.7407
7.9737**
7.1359**
5.7516*

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ตาราง 119 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่ งใสตรวจสอบ
ได้ พิจารณาตามเพศและอายุราชการในกลุม่ ข้ าราชการระดับซี 3-5
อายุ
ราชการ
ชาย ปานกลาง
ชาย
มาก
หญิง
น้ อย
หญิง
มาก
ชาย
น้ อย
หญิง ปานกลาง
เพศ

(2,3)

(1,1)

(1,3)

(2,1)

(1,2)

x

73.3942

74.3639

74.7032

75.0918

77.7239

31

72.0246

1.3696

2.3393*

2.6786

3.0672**

5.6993**

(2,3)

9

73.3942

.9697

1.3090

1.6976

4.3297*

(1,1)

163

74.3639

.3393

.7279

3.3600**

(1,3)

15

74.7032

.3886

3.0207

(2,1)

142

75.0918

(1,2)

152

77.7239

รหัส

n

(2,2)

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

2.6321**

ภาคผนวก ข : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม
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ตาราง 120 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ
พิจารณาตามเพศ และอายุราชการในกลุม่ ข้ าราชการระดับซี 3-5
อายุ
ราชการ
ชาย
มาก
ชาย ปานกลาง
ชาย
น้ อย
หญิง
น้ อย
หญิง ปานกลาง
หญิง
มาก
เพศ

(2,2)

(2,1)

(1,1)

(1,2)

(1,3)

x

77.5247

79.3788

80.4042

80.8321

83.0719

9

73.0453

4.4794*

6.3335**

7.3589**

7.7868**

10.0266**

(2,2)

31

77.5247

1.8541

2.8795**

3.3074**

5.5472**

(2,1)

142

79.3788

1.0254

1.4533

3.6931**

(1,1)

163

80.4042

.4279

2.6677

(1,2)

52

80.8321

(1,3)

15

83.0719

รหัส

n

(2,3)

2.2398

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ตาราง 121 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่ งใสตรวจสอบ
ได้ พิจารณาตามเพศและงานตรงอุปนิสยั ในกลุม่ ข้ าราชการระดับซี 6-7
เพศ

งานตรงอุปนิสัย

รหัส

n

ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

มาก
น้ อย
น้ อย
มาก

(2,2)
(2,1)
(1,1)
(1,2)

127
129
87
84

(1,2)
(2,1)
(1,1)
x
75.2491 75.4274 77.7841
75.1484
.1007 .2790 2.6357**
75.2491
.1783 2.5350**
75.4274
2.3567*
77.7841

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

อายุ
ราชการ
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
น้ อย

งานตรง
อุปนิสัย
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
มาก
น้ อย
มาก

รหัส

n

(212)
(111)
(221)
(211)
(222)
(231)
(232)
(121)
(132)
(122)
(131)
(112)

21
22
66
21
65
42
41
44
22
44
21
18

(111)
75.9122
75.4008 .5114
75.9122
77.0117
77.3159
77.5826
78.0314
78.6605
79.1398
79.1674
79.5108
79.8956
82.6197

x

(221)
77.0117
1.6109
1.0995

(211)
77.3159
1.9151
1.4037
.3042

(222)
77.5826
2.1818*
1.6704
.5709
.2667

(231)
78.0314
2.6306**
2.1192
1.0197
.7155
.4488

(232)
78.6605
3.2597**
2.7483**
1.6488
1.3446
1.0779
.6291

(121)
79.1398
3.7390**
3.2276**
2.1281**
1.8239
1.5572
1.1084
.4793

(132)
79.1674
3.7666**
3.2552**
2.1557*
1.8515
1.5848
1.136
.5069
.0276

(122)
79.5108
4.11**
3.5986**
2.4991**
2.1949
1.9282**
1.4794
.8503
.3710
.3434

(131)
79.8956
4.4948**
3.9834**
2.8839**
2.5797
2.313*
1.8642
1.2351
.7558
.7282
.3848

(112)
82.6197
7.2189**
6.7075**
5.6080**
5.3038**
5.0371**
4.5883**
3.9592**
3.4799**
3.4523**
3.1089**
2.7241

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 122 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และลักษณะงานตรงอุปนิสยั ของ
ข้ าราชการระดับ ซี 6-7

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

อายุ
ราชการ
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
น้ อย
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
น้ อย

งานตรง
อุปนิสัย
มาก
น้ อย
น้ อย
มาก
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
มาก

รหัส

n

(212)
(111)
(221)
(222)
(231)
(132)
(211)
(131)
(121)
(232)
(122)
(112)

21
22
66
65
42
22
21
21
44
41
44
18

(111)
72.4242
72.1954 .2288
72.4242
74.9614
75.1793
75.2774
75.8712
76.0968
76.3882
76.4704
76.6119
77.3292
81.2341

x

(221)
74.9614
2.766*
2.5372

(222)
75.1793
2.9839**
2.7551*
.2179

(231)
75.2774
3.082*
2.8532*
.316
.0981

(132)
75.8712
3.6758**
3.447*
.9098
.6919
.5938

(211)
76.0698
3.9014**
3.6726**
1.1354
.9175
.8194
.2256

(131)
76.3882
4.1928**
3.964**
1.4268
1.2089
1.1108
.517
.2914

(121)
76.4704
4.275**
4.0462**
1.509
1.2911
1.193
.5992
.3736
.0822

(232)
76.6119
4.4165**
4.1877**
1.6505
1.4326
1.3345
.7407
.5151
.2237
.1415

(122)
77.3292
5.1338**
4.905**
2.3678**
2.1499
2.0518
1.458
1.2324
.941
.8588
.7173

(112)
81.2341
9.0387**
8.8099**
6.2727**
6.0548**
5.9567**
5.3629**
5.1373**
4.8459**
4.7637**
4.6222**
3.9049**

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 123 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านโปร่งใสตรวจสอบได้ พิจารณาตามเพศ อายุราชการ และลักษณะงานตรง
อุปนิสยั ของข้ าราชการระดับซี 6-7

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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เพศ
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ
ราชการ
น้ อย
น้ อย
ปานกลาง
น้ อย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
น้ อย

งานตรง
อุปนิสัย
น้ อย
มาก
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
มาก
มาก
มาก
น้ อย
มาก
มาก

รหัส

n

(111)
(212)
(221)
(211)
(231)
(121)
(122)
(132)
(222)
(131)
(232)
(112)

22
21
66
21
42
44
44
22
65
21
41
18

(212)
(221)
79.1116 79.3288
73.4848 5.6268** 5.844**
79.1116
.2172
79.3288
79.5878
79.7069
79.8644
79.9242
80.0000
80.1952
80.5248
81.3506
83.0376

x

(211)
79.5878
6.103**
.4762
.259

(231)
(121)
79.7049 79.8644
6.2221** 6.3796**
.5953
.7528
.3781
.5356
.1191
.2766
.1575

(122)
(132)
79.9242 80.0000
6.4394** 6.5152**
.8126
.8884
.5954
.6712
.3364
.4122
.2173
.2931
.0598
.1356
.0758

(222)
80.1952
6.7104**
1.0836
.8664
.6074
.4883
.3308
.271
.1952

(131)
80.5248
7.04**
1.4132
1.196
.937
.8179
.6604
.6006
.5248
.3296

(232)
81.3506
7.8658**
2.239
2.0218
1.7628
1.6437
1.4862
1.4264
1.3506
1.1554
.8258

(112)
83.0376
9.5528**
3.926**
3.7088**
3.4498*
3.3307**
3.1732*
3.1134*
3.0376
2.8424
2.5128
1.687

ภาคผนวก ข. : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตาราง 124 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาตามเพศ อายุราชการและลักษณะงานตรง
อุปนิสยั ของข้ าราชการระดับซี 6-7

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 **มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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ภาคผนวก ข : ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม
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ตาราง 125 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุ ในกรณีที่กลุม่ ตัวอย่าง คือ ข้ าราชการดีเลิศ
กับข้ าราชการทัว่ ไป (ทังหมด)
้
และตัวแปรตามคือพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
5 ด้ าน
สถิติ

ค่ าสถิติ

ค่ าเอฟ

Hypo. df

Error df

Sig

Eta2

Pilla’s trace
Wilks’ lambda
Hotelling’s trace
Roy’s largest root

.264
.736
.358
.358

95.456
95.456
95.456
95.456

5
5
5
5

1333.00
1333.00
1333.00
1333.00

.000
.000
.000
.000

.264
.264
.264
.264

Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
143.967
Box’s M
F
9.541
df1
15
df2
1464269
Sig.
.000

ภาพประกอบ 10 การกระจายของคะแนนพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ในกลุ่มข้ าราชการทั่วไป พลอตระหว่ างคู่ตวั แปร

ภาคผนวก ค.
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในกลุ่มย่ อย
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ เป็ นการนําเสนอข้ อมูลจําแนกกลุ่มย่อย
เป็ นรายกระทรวง ได้ แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข และตามระดับ (ซี) ของข้ าราชการ ได้ แก่ ระดับ 3 – 5 ระดับ 6 – 7 และ
ระดับ 8 – 10 ซึง่ ในแต่ละกลุม่ ย่อยจะนําเสนอใน 4 ตอน คือ 1) ค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปร 2) ผล
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้
Model =
การมีแบบอย่างในการทํางาน
Think =
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
Pol =
การรับรู้การเมืองในองค์การ
Sup =
การสนับสนุนทางสังคม
EQ =
ปรี ชาเชิงอารมณ์
MR =
เหตุผลเชิงจริยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน
Stress =
Itti
=
อิทธิบาท 4
nAch =
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน
FOSC =
AttVa =
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
OCB =
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
BehVa =
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
BehVa1 = พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
BehVa2 = พฤติกรรมตามค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ
BehVa3 = พฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้
BehVa4 = พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านไม่เลือกปฏิบตั ิ
BehVa5 = พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอนที่ 1 : ค่ าสถิตพ
ิ ืน้ ฐานของตัวแปร
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ดูในตาราง 5 บทที่ 4
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงในตาราง 128

ตอนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม

ภาพประกอบ 11 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05

355

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย
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ตาราง 126 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 343)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 481.81, df = 318, p = 0.0

1.51
0.99
0.93
0.99
0.033
0.051

ตาราง 127 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ความเครี ยดในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.60
.26
.16
.27
.48
.16
-.07
.43
.30
-.15
-.09
.79
.20
.43
.17

8.46
4.09
3.18
3.79
8.58
.16
-.07
6.92
4.79
-2.30
-2.16
7.71
4.09
9.82
3.48

R2
0.65

0.89

0.55

0.74

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย
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ตาราง 127 (ต่อ)
เส้ นทาง
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

.79
.18
.30
.38
.17
.39
.16
.24
.31
-.15

15.37
4.05
5.21
7.45
3.81
6.94
2.72
4.73
4.83
-2.33

R2
0.81
0.42
0.21
0.06
0.17

358

ตัวแปร BehVa BehVa1 BehVa2 BehVa3 BehVa4 BehVa5 AttVa nAch EQ FOSC Hiri
Itti Model Moral OCB Pol RLS Stress Sup Think JobIn
BehVa 1.000 .846*** .804*** .810*** .761*** .796*** .661*** .581*** .448*** .595*** .510*** .633*** .339*** .460*** .697*** -.227*** .445*** -.164*** .223*** .237*** .115**
BehVa1
1.000 .620*** .593*** .512*** .641*** .533*** .461*** .345*** .496*** .434*** .569*** .323*** .452*** .559*** -.249*** .401*** -.112** .249*** .214*** .185***
BehVa2
1.000 .509*** .575*** .496*** .557*** .412*** .313*** .413*** .444*** .461*** .288*** .360*** .521*** -.183*** .355*** -.178*** .133** .188*** -.037
BehVa3
1.000 .540*** .622*** .536*** .454*** .373*** .493*** .382*** .505*** .290*** .329*** .558*** -.200*** .346*** -.134** .187*** .193*** .140***
BehVa4
1.000 .427*** .559*** .383*** .285*** .390*** .348*** .356*** .261*** .330*** .490*** -.188*** .267*** -.171*** .162*** .084* .060
BehVa5
1.000 .462*** .561*** .446*** .552*** .399*** .620*** .197*** .371*** .626*** -.083 .381*** -.035 .135** .219*** .090*
AttVa
1.000 .519*** .406*** .560*** .493*** .527*** .321*** .402*** .628*** -.290*** .401*** -.168*** .220*** .166*** .033
nAch
1.000 .518*** .576*** .441*** .730*** .253*** .404*** .630*** -.152*** .380*** -.025 .165*** .163*** .086*
EQ
1.000 .649*** .480*** .519*** .224*** .368*** .538*** -.090* .449*** -.001 .135** .109** -.048
FOSC
1.000 .692*** .642*** .268*** .464*** .698*** -.132** .552*** -.031 .190*** .230*** .043
Hiri
1.000 .510*** .213*** .374*** .535*** -.073 .552*** -.071 .140*** .218*** -.077
Itti
1.000 .335*** .458*** .724*** -.208*** .468*** -.103* .228*** .202*** .144***
Model
1.000 .225*** .341*** -.620*** .192*** -.332*** .774*** .083* .188***
MR
1.000 .418*** -.116** .254*** -.059 .151*** .115** .033
OCB
1.000 -.239*** .518*** -.140** .245*** .189*** .074
Pol
1.000 -.107* .377*** -.557*** -.097* -.184***
RLS
1.000 -.099* .130** .209*** -.059
Stress
1.000 -.346*** -.152*** -.163***
Sup
1.000 .091* .200***
Think
1.000 .002
JobIn
1.000

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย

ตาราง 128 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย

359

กระทรวงมหาดไทย
ตอนที่ 1 : ค่ าสถิตพ
ิ ืน้ ฐานของตัวแปร
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ดูในบทที่ 4 ตาราง 5
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงในตาราง 131

ตอนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม

ภาพประกอบ 12 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของ
กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
ยกเว้ น ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของการรับรู้การเมืองในองค์การ (Pol) ที่สง่ ผลไปยัง
ความเครี ยดในการทํางาน (Stress) ที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย
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ตาราง 129 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
กระทรวงมหาดไทย
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 167)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 317.82, df = 306, p = .31

1.04
1.00
0.89
1.00
0.0
0.053

ตาราง 130 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม กระทรวงมหาดไทย
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ความเครี ยดในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.82
.45
.38
.25
.17
.69
-.14
.31
.38
.51
.20
.93
.57
.21

9.64
5.41
5.87
3.92
2.22
9.94
-2.31
3.71
5.65
7.86
3.82
12.75
5.24
2.30

R2
.68

.95

.70

.73
.87
.51
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ตาราง 130 (ต่อ)

ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การมีแบบอย่างในการทํางาน

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→

.54
.36
.29
.17
-.25

6.64
3.36
3.63
1.54
-2.29

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2
.45
.08
.14

362

ตัวแปร BehVa BehVa1 BehVa2 BehVa3 BehVa4 BehVa5 AttVa nAch EQ FOSC Hiri
Itti Model Moral OCB Pol RLS Stress Sup Think JobIn
BehVa 1.000 .899*** .845*** .843*** .828*** .878*** .601*** .597*** .396*** .544*** .495*** .649*** .211* .538*** .698*** -.150 .278** -.148 .166 .281** -.099
BehVa1
1.000 .733*** .680*** .672*** .755*** .589*** .553*** .353*** .537*** .526*** .584*** .243** .533*** .654*** -.213* .332*** -.138 .247** .279** -.039
BehVa2
1.000 .603*** .632*** .636*** .564*** .457*** .230* .389*** .466*** .509*** .211* .475*** .536*** -.132 .259** -.191* .132 .317*** -.116
BehVa3
1.000 .596*** .756*** .450*** .531*** .403*** .485*** .376*** .531*** .084 .434*** .559*** -.049 .110 .028 .048 .138 -.075
BehVa4
1.000 .643*** .501*** .378*** .272** .396*** .311*** .414*** .183* .427*** .612*** -.156 .236* -.181 .167 .295*** -.178
BehVa5
1.000 .440*** .611*** .382*** .492*** .379*** .650*** .185* .409*** .623*** -.057 .248** -.089 .142 .208* -.032
AttVa
1.000 .435*** .404*** .641*** .621*** .529*** .220* .435*** .630*** -.346*** .483*** -.212* .364*** .233* -.050
nAch
1.000 .408*** .511*** .420*** .833*** .150 .511*** .643*** -.098 .297** .002 .082 .155 -.034
EQ
1.000 .707*** .445*** .524*** .163 .369*** .542*** -.106 .317*** -.074 .108 -.052 -.202*
FOSC
1.000 .652*** .662*** .308*** .472*** .705*** -.239* .499*** -.048 .378*** .057 -.036
Hiri
1.000 .521*** .220* .426*** .562*** -.172 .526*** -.121 .208* .215* -.038
Itti
1.000 .166 .503*** .751*** -.074 .423*** -.074 .102 .147 -.005
Model
1.000 .216* .330*** -.577*** .210* -.382*** .666*** .105 .123
MR
1.000 .496*** -.126 .309*** -.112 .199* .133 -.102
OCB
1.000 -.250** .380*** -.172 .321*** .234* -.031
Pol
1.000 -.142 .337*** -.694*** -.064 -.168
RLS
1.000 -.019 .303*** .084 -.037
Stress
1.000 -.320*** -.158 -.125
Sup
1.000 .072 .240**
Think
1.000 .028
JobIn
1.000

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย

ตาราง 131 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย

363

กระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 1 : ค่ าสถิตพ
ิ ืน้ ฐานของตัวแปร
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ดูในบทที่ 4 ตาราง 5
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงในตาราง 134

ตอนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม

ภาพประกอบ 13 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุ
กระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
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ตาราง 132 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 380)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 321.66, df = 303, p = .22

1.06
1.00
0.95
1.00
0.011
0.051

ตาราง 133 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ขอกระทรวงศึกษาธิการ
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
อิทธิบาท 4
ความเครี ยดในการทํางาน
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.79
.15
.28
.34
.37
-.08
.08
.30
.18
.29
-.11
-.17
.52
.13
.30

13.80
3.05
5.75
5.67
6.27
-2.64
2.45
4.08
2.57
4.33
-2.45
-3.55
8.37
2.24
6.17

R2
0.71

0.87

0.58

0.70
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ตาราง 133 (ต่อ)
เส้ นทาง
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

→
→
→
→
→
→
→
→
→

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

R2

.91
.42
.40
.15
.43
.25
.30
.23
-.26

21.56
7.45
8.05
3.52
7.43
3.49
5.70
2.93
-3.47

0.82
0.58
0.28
0.09
0.21
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ตัวแปร BehVa BehVa1 BehVa2 BehVa3 BehVa4 BehVa5 AttVa nAch EQ FOSC Hiri
Itti Model Moral OCB Pol RLS Stress Sup Think JobIn
BehVa 1.000 .844*** .833*** .825*** .743*** .825*** .658*** .592*** .507*** .633*** .523*** .636*** .399*** .489*** .709*** -.188** .483*** -.221*** .250*** .236*** -.044
BehVa1
1.000 .670*** .613*** .475*** .677*** .562*** .498*** .480*** .570*** .490*** .529*** .349*** .451*** .578*** -.148* .453*** -.133* .242*** .232*** -.022
BehVa2
1.000 .573*** .589*** .576*** .579*** .481*** .355*** .442*** .442*** .500*** .291*** .432*** .519*** -.188** .352*** -.218*** .155* .211*** -.075
BehVa3
1.000 .543*** .645*** .533*** .402*** .380*** .464*** .379*** .440*** .305*** .343*** .530*** -.123 .318*** -.198** .198** .235*** -.077
BehVa4
1.000 .481*** .547*** .393*** .360*** .439*** .359*** .420*** .277*** .302*** .508*** -.076 .302*** -.132* .132* .106 -.122*
BehVa5
1.000 .506*** .612*** .490*** .615*** .396*** .657*** .288*** .409*** .710*** -.115 .486*** -.123 .234*** .223*** .064
AttVa
1.000 .488*** .413*** .537*** .485*** .500*** .265*** .473*** .596*** -.224*** .361*** -.176** .143* .255*** -.015
nAch
1.000 .507*** .623*** .374*** .757*** .247*** .451*** .660*** -.120 .366*** -.002 .192** .120 .023
EQ
1.000 .617*** .500*** .558*** .235*** .326*** .556*** -.056 .489*** .050 .197** .064 -.005
FOSC
1.000 .609*** .681*** .263*** .462*** .703*** -.035 .567*** -.013 .160* .143* .026
Hiri
1.000 .420*** .159* .467*** .489*** .001 .557*** .015 .066 .202*** -.095
Itti
1.000 .319*** .493*** .727*** -.180** .404*** -.093 .252*** .122* .132*
Model
1.000 .203*** .393*** -.578*** .190** -.420*** .774*** .030 .055
MR
1.000 .450*** -.036 .239*** .032 .026 .130* .006
OCB
1.000 -.197** .490*** -.214*** .303*** .155* .013
Pol
1.000 -.050 .415*** -.581*** -.124* -.210***
RLS
1.000 .007 .150* .161** .023
Stress
1.000 -.451*** -.148* -.081
Sup
1.000 .021 .154*
Think
1.000 .007
JobIn
1.000
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กระทรวงสาธารณสุข
ตอนที่ 1 : ค่ าสถิตพ
ิ ืน้ ฐานของตัวแปร
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ดูในบทที่ 4 ตาราง 5
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงในตาราง 137

ตอนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม

ภาพประกอบ 14 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุ
กระทรวงสาธารณสุ่ข
หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
ยกเว้ น ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลของลักษณะมุง่ อนาคต - ควบคุมตน (FOSC) ที่สง่ ไปยัง
เจตคติที่มีตอ่ ค่านิยมสร้ างสรรค์ (AttVa) ที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตาราง 135 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
ของกระทรวงสาธารณสุข
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 167)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 322.80, df = 321, p = .46

1.00
1.00
0.90
1.00
0.0
0.054

ตาราง 136 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ของกระทรวงสาธารณสุข
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
การรับรู้การเมืองในองค์การ
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
อิทธิบาท 4

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.43
.46
.11
.22
.58
.25
.08
.44
.28
-.20
.43
.42
.27
.89

5.18
5.42
2.13
3.64
7.06
3.93
0.44
3.83
1.98
-3.35
6.02
5.96
4.05
12.43

R2
0.76

0.89

0.60

0.90
0.80
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ตาราง 136 (ต่อ)

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การสนับสนุนทางสังคม

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→

.27
-.18
.51
.46
.25
.36
-.25
-.33

3.20
-2.96
6.62
5.36
2.77
4.64
-2.94
-4.24

อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2
0.55
0.32
0.13
0.19
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ตัวแปร BehVa BehVa1 BehVa2 BehVa3 BehVa4 BehVa5 AttVa nAch EQ FOSC Hiri
Itti Model Moral OCB Pol RLS Stress Sup Think JobIn
BehVa 1.000 .816*** .835*** .807*** .827*** .771*** .775*** .561*** .489*** .572*** .521*** .606*** .222* .405*** .692*** -.209* .405*** -.193* .157 .372*** .253**
BehVa1
1.000 .666*** .503*** .515*** .533*** .620*** .414*** .347*** .430*** .479*** .473*** .256** .325*** .559*** -.337*** .343*** -.243** .204* .448*** .234**
BehVa2
1.000 .485*** .675*** .484*** .694*** .453*** .327*** .419*** .525*** .467*** .145 .370*** .546*** -.135 .389*** -.125 .063 .313*** .095
BehVa3
1.000 .588*** .671*** .505*** .469*** .468*** .490*** .344*** .480*** .231** .271** .519*** -.086 .206* -.117 .157 .243** .198*
BehVa4
1.000 .460*** .639*** .394*** .412*** .456*** .457*** .410*** .257** .282*** .575*** -.122 .318*** -.133 .186* .184* .112
BehVa5
1.000 .518*** .526*** .456*** .562*** .343*** .620*** .208* .281*** .640*** -.089 .297*** -.104 .117 .320*** .234**
AttVa
1.000 .470*** .413*** .650*** .525*** .543*** .250** .447*** .663*** -.278*** .469*** -.216* .205* .352*** .256**
nAch
1.000 .533*** .627*** .409*** .760*** .107 .310*** .634*** -.010 .438*** -.106 .050 .239** .140
EQ
1.000 .728*** .446*** .643*** .192* .360*** .637*** -.104 .497*** -.174 .221** .190* .192*
FOSC
1.000 .676*** .735*** .232** .527*** .732*** -.133 .568*** -.090 .180* .290*** .196*
Hiri
1.000 .560*** .158 .457*** .573*** -.209* .560*** -.051 .083 .302*** .065
Itti
1.000 .241** .367*** .765*** -.181* .578*** -.186* .213** .319*** .241**
Model
1.000 .143 .284*** -.572*** .053 -.425*** .817*** .085 .019
MR
1.000 .334*** -.152 .351*** -.020 .131 .228** .043
OCB
1.000 -.169* .620*** -.229** .226** .350*** .201*
Pol
1.000 -.202* .378*** -.627*** -.275*** -.041
RLS
1.000 -.073 .062 .333*** .141
Stress
1.000 -.430*** -.220* -.182*
Sup
1.000 .060 .069
Think
1.000 .110
JobIn
1.000

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย
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ข้ าราชการระดับ 3 – 5
ตอนที่ 1 : ค่ าสถิตพ
ิ ืน้ ฐานของตัวแปร
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร แสดงในตาราง 138
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงในตาราง 139
ตาราง 138 ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของตัวแปร จําแนกตามระดับ
ระดับ
ตัวแปร
BehVa
BehVa1
BehVa2
BehVa3
BehVa4
BehVa5
OCB
OCB1
OCB2
OCB3
OCB4
AttVa
AttVa1
AttVa2
AttVa3
AttVa4
AttVa5
nAch
FOSC
EQ
Think

3–5
6–7
8 – 10
รวม
(mean) (S.D.) (mean) (S.D.) (mean) (S.D.) (mean) (S.D.)
77.84
78.70
77.63
74.83
79.82
78.59
94.71
28.05
23.88
24.00
18.75
246.54
63.10
42.94
47.08
39.41
54.06
47.20
128.09
145.19
5.80

6.52
8.79
8.37
7.84
8.12
7.85
8.72
3.11
2.62
2.85
2.29
22.04
6.46
4.81
5.63
3.85
4.65
5.01
11.01
14.05
1.27

78.20
79.53
77.05
75.64
79.19
79.89
95.53
28.17
24.11
24.12
19.12
249.50
64.21
43.49
47.58
39.59
54.57
47.72
129.65
143.43
6.06

7.00
9.12
8.70
8.13
8.23
8.25
9.04
3.23
2.69
2.78
2.27
22.08
6.49
4.63
5.57
4.13
4.68
5.32
11.24
13.88
1.38

79.68
81.01
78.18
77.14
78.69
82.14
97.52
28.46
24.58
24.71
19.77
252.90
65.28
44.65
48.26
39.66
54.95
49.30
130.84
145.32
6.20

7.34
8.04
9.08
8.06
9.44
7.93
9.94
3.38
3.09
2.86
2.32
23.31
5.99
4.76
5.92
4.23
4.96
5.51
11.72
14.40
1.39

78.29
79.46
77.49
75.55
79.41
79.68
95.49
28.17
24.08
24.15
19.06
248.82
63.92
43.44
47.49
39.53
54.42
47.74
129.19
144.43
5.97

6.87
8.83
8.61
8.05
8.37
8.11
9.07
3.20
2.73
2.83
2.31
22.30
6.44
4.75
5.66
4.03
4.71
5.27
11.25
14.07
1.35
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ตาราง 138 (ต่อ)
ระดับ
ตัวแปร
MR
Hiri
Itti
Itti1
Itti2
Itti3
Itti4
Model
Pol
Pol1
Pol2
Pol3
RLS
Stress
Sup
JobIn

3–5
6–7
8 – 10
รวม
(mean) (S.D.) (mean) (S.D.) (mean) (S.D.) (mean) (S.D.)
654.00
47.57
95.96
24.02
24.10
24.14
23.66
61.34
47.68
16.23
14.01
17.50
42.12
144.74
73.29
7.39

59.36
5.35
9.92
2.90
2.67
2.75
3.04
10.33
10.81
4.59
3.10
4.61
6.26
48.56
15.33
1.73

648.04
48.53
96.80
24.23
24.22
24.24
24.10
60.24
47.57
16.08
13.80
17.78
43.45
138.92
73.19
7.69

60.93
5.69
10.34
2.98
2.75
2.86
3.14
10.36
11.22
4.69
3.19
4.72
6.65
46.45
15.19
1.62

654.35
48.84
99.37
24.83
24.75
24.76
24.99
60.80
43.88
14.93
12.44
16.54
44.35
130.70
74.73
8.20

65.58
5.39
11.23
3.06
2.95
3.01
3.18
10.40
11.75
4.56
3.21
4.84
6.28
46.60
14.80
1.33

651.19
48.19
96.86
24.24
24.25
24.28
24.05
60.78
47.12
15.98
13.70
17.50
43.05
140.27
73.40
7.64

60.95
5.52
10.37
2.97
2.75
2.85
3.14
10.36
11.20
4.65
3.19
4.72
6.47
47.79
15.19
1.65
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ตัวแปร BehVa BehVa1 BehVa2 BehVa3 BehVa4 BehVa5 AttVa nAch EQ FOSC Hiri
Itti Model Moral OCB Pol RLS Stress Sup Think JobIn
BehVa 1.000 .829*** .795*** .787*** .743*** .795*** .555*** .558*** .405*** .524*** .434*** .631*** .331*** .444*** .689*** -.215*** .390*** -.129* .213*** .253*** .124*
BehVa1
1.000 .599*** .539*** .457*** .629*** .440*** .459*** .343*** .450*** .392*** .579*** .320*** .414*** .539*** -.253*** .350*** -.094 .236*** .199*** .138**
BehVa2
1.000 .465*** .564*** .483*** .501*** .386*** .224*** .315*** .391*** .461*** .250*** .331*** .518*** -.189*** .301*** -.196*** .142** .198*** .011
BehVa3
1.000 .489*** .612*** .429*** .423*** .350*** .421*** .290*** .483*** .284*** .303*** .524*** -.132** .261*** -.061 .191*** .214*** .120*
BehVa4
1.000 .408*** .425*** .334*** .223*** .327*** .272*** .305*** .247*** .291*** .458*** -.150** .219*** -.116* .161*** .122** .076
BehVa5
1.000 .364*** .552*** .436*** .524*** .335*** .620*** .200*** .395*** .611*** -.040 .367*** .028 .099* .225*** .139**
AttVa
1.000 .432*** .392*** .484*** .436*** .470*** .321*** .388*** .554*** -.344*** .346*** -.158** .265*** .169*** .052
nAch
1.000 .466*** .542*** .381*** .706*** .195*** .427*** .603*** -.060 .338*** .030 .090 .103* .098
EQ
1.000 .675*** .474*** .507*** .154*** .342*** .555*** -.052 .512*** .053 .109* .110* .010
FOSC
1.000 .598*** .631*** .204*** .468*** .676*** -.064 .520*** .089 .157*** .183*** .083
Hiri
1.000 .471*** .151*** .364*** .495*** -.070 .535*** -.016 .077 .231*** -.068
Itti
1.000 .305*** .486*** .726*** -.184*** .484*** -.026 .193*** .177*** .194***
Model
1.000 .116* .306*** -.569*** .118* -.360*** .766*** .041 .203***
MR
1.000 .422*** -.045 .301*** .064 .049 .119* .015
OCB
1.000 -.203*** .512*** -.108* .201*** .189*** .092
Pol
1.000 -.111* .399*** -.565*** -.074 -.212***
RLS
1.000 -.012 .087 .188*** -.022
Stress
1.000 -.426*** -.118** -.157**
Sup
1.000 .044 .259***
Think
1.000 .022
JobIn
1.000

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย

ตาราง 139 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ของข้ าราชการระดับ 3 – 5

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย

ตอนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม

ภาพประกอบ 15 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุ
ระดับ 3 – 5

หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
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ตาราง 140 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
ของข้ าราชการระดับ 3 – 5
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 422)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 373.89, df = 308, p = .006

1.21
1.00
0.94
1.00
0.020
0.044

ตาราง 141 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ของข้ าราชการระดับ 3 – 5
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ความเครี ยดในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
อิทธิบาท 4
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
อิทธิบาท 4

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.73
-.12
.14
.19
.33
.54
.29
.24
.16
-.13
0.24
.39
.20
.36
.84

12.35
-3.19
2.62
4.67
6.29
9.24
4.42
4.05
2.61
-2.92
-5.21
17.46
3.61
7.13
17.46

R2
0.65

0.89

0.51

0.65
0.70
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ตาราง 141 (ต่อ)

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→

.39
.41
.27
.17
.44
.21
.23
-.26

7.11
8.27
4.47
3.69
7.95
4.14
3.59
-4.12

อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2

0.62
0.19
0.05
0.20

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย
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ข้ าราชการระดับ 6 – 7
ตอนที่ 1 : ค่ าสถิตพ
ิ ืน้ ฐานของตัวแปร
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร แสดงในตาราง 138
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงในตาราง 144

ตอนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม

ภาพประกอบ 16 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุ
ระดับ 6 – 7
หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย
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ตาราง 142 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
ระดับ 6 – 7
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 691)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 482.34, df = 309, p = 0.0

1.56
1.00
0.95
1.00
0.028
0.036

ตาราง 143 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ระดับ 6 – 7
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ความเครี ยดในการทํางาน
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การรับรู้การเมืองในองค์การ
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน

สปส.
ค่ าที R2
อิทธิพล
.61
.25
.22
.42
.36
-.08
.07
.55
.19
.12
-.10
.40
.18
.41

10.68
4.70
5.54
8.88
8.72
-3.23
2.79
10.32
3.53
2.61
-3.09
9.13
4.40
10.85

0.67

0.87

0.57

0.71
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ตาราง 143 (ต่อ)
เส้ นทาง
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การรับรู้การเมืองในองค์การ
การสนับสนุนทางสังคม

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

.81
.13
.31
.45
.17
.09
.42
.19
.12
.22
-.19
.17
-.21

18.21
3.41
6.88
11.19
3.72
2.64
9.61
4.25
2.10
5.20
-3.42
3.22
-4.11

R2
0.82

0.55

0.25
0.07
0.18

380

ตัวแปร BehVa BehVa1 BehVa2 BehVa3 BehVa4 BehVa5 AttVa nAch EQ FOSC Hiri
Itti Model Moral OCB Pol RLS Stress Sup Think JobIn
BehVa 1.000 .869*** .817*** .825*** .777*** .812*** .711*** .588*** .508*** .632*** .549*** .627*** .254*** .455*** .697*** -.163*** .478*** -.140** .160*** .283*** .002
BehVa1
1.000 .664*** .640*** .566*** .649*** .618*** .487*** .417*** .542*** .498*** .518*** .279*** .444*** .581*** -.187*** .432*** -.127* .218*** .279*** .084
BehVa2
1.000 .541*** .577*** .541*** .598*** .475*** .391*** .488*** .498*** .486*** .228*** .376*** .513*** -.137** .415*** -.121* .096* .269*** -.104*
BehVa3
1.000 .567*** .654*** .570*** .449*** .418*** .494*** .399*** .481*** .179*** .362*** .542*** -.145** .303*** -.087 .093 .198*** .020
BehVa4
1.000 .501*** .627*** .410*** .367*** .455*** .398*** .424*** .205*** .324*** .561*** -.139** .349*** -.111* .103* .133** -.056
BehVa5
1.000 .519*** .561*** .470*** .560*** .392*** .629*** .172*** .332*** .648*** -.055 .377*** -.083 .144** .214*** .012
AttVa
1.000 .532*** .459*** .632*** .549*** .560*** .233*** .442*** .647*** -.225*** .462*** -.159*** .140** .230*** .001
nAch
1.000 .533*** .605*** .428*** .771*** .221*** .384*** .658*** -.150*** .411*** -.057 .159*** .213*** .031
EQ
1.000 .656*** .484*** .571*** .219*** .379*** .566*** -.097* .443*** -.043 .137** .118* -.007
FOSC
1.000 .694*** .682*** .271*** .467*** .717*** -.137** .594*** -.076 .180*** .198*** .011
Hiri
1.000 .486*** .192*** .431*** .527*** -.081 .549*** -.046 .128** .217*** -.074
Itti
1.000 .286*** .417*** .730*** -.182*** .460*** -.157*** .211*** .203*** .104*
Model
1.000 .270*** .317*** -.619*** .229*** -.364*** .762*** .075 .084
MR
1.000 .397*** -.142** .238*** -.112* .165*** .157*** .034
OCB
1.000 -.182*** .527*** -.190*** .260*** .222*** .021
Pol
1.000 -.116* .347*** -.589*** -.133** -.104*
RLS
1.000 -.107* .181*** .225*** -.025
Stress
1.000 -.351*** -.167*** -.117*
Sup
1.000 .075 .128**
Think
1.000 -.010
JobIn
1.000

ภาคผนวก ค : ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อย

ตาราง 144 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ของข้ าราชการระดับ 6 – 7
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ข้ าราชการระดับ 8 – 10
ตอนที่ 1 : ค่ าสถิตพ
ิ ืน้ ฐานของตัวแปร
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร แสดงในตาราง 138
ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงในตาราง 147

ตอนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์ รวม

ภาพประกอบ 17 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองเชิงสาเหตุของ
ข้ าราชการระดับ 8 – 10
หมายเหตุ
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทุกค่ามีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ < .05
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ตาราง 145 ค่าสถิตปิ ระเมินความกลมกลืนของแบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
ของข้ าราชการระดับ 8 – 10
ดัชนี

เกณฑ์

ค่าสถิติ

Chi – Square (N = 243)
Chi – Square / df
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Incremental Fit Index (IFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

p > .05
<5
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08
< 0.08

χ 2 = 332.91, df = 319, p = .28

1.04
1.00
0.92
1.00
0.010
0.045

ตาราง 146 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรแฝงเชิงผลของ
แบบจําลองพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม ข้ าราชการระดับ 8 – 10
เส้ นทาง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
อิทธิบาท 4
การมีแบบอย่างในการทํางาน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การสนับสนุนทางสังคม
อิทธิบาท 4
ปรี ชาเชิงอารมณ์

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์รวม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
เจตคติตอ่ พฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต - ควบคุมตน
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

สปส.
ค่ าที
อิทธิพล
.54
.36
.27
.38
.34
.13
.65
.32
.36
.31
.33
.16
.77
.15

6.23
4.47
4.61
4.59
5.30
3.19
10.72
4.36
4.90
4.75
5.54
3.63
11.56
2.38

R2
0.73

0.90

0.64

0.81

0.76
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ตาราง 146 (ต่อ)

เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ความเครี ยดในการทํางาน
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ปรี ชาเชิงอารมณ์
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การมีแบบอย่างในการทํางาน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การรับรู้การเมืองในองค์การ

เส้ นทาง

สปส.
อิทธิพล

ค่ าที

→
→
→
→
→
→
→
→

.47
-.06
.45
.37
.37
.33
-.20
.31

7.03
-1.21
7.81
5.02
3.81
4.92
-2.13
4.27

อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม
ปรี ชาเชิงอารมณ์
ความเครี ยดในการทํางาน
ความเครี ยดในการทํางาน

R2
0.62
0.31
0.11
0.17

Think
JobIn

Think JobIn
.195* .038
.346*** .120
.253*** .024
.161* .042
.203** -.036
.203** .052
.281*** .055
.085 -.038
.031 -.058
.171* .035
.164* -.055
.128 .015
.212** .057
.156 -.034
.220** .063
-.199* -.174*
.117 .011
-.225** -.050
.120

.071

1.000

.004
1.000
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ตัวแปร BehVa BehVa1 BehVa2 BehVa3 BehVa4 BehVa5 AttVa nAch EQ FOSC Hiri
Itti Model Moral OCB Pol RLS Stress Sup
BehVa 1.000 .856*** .898*** .865*** .861*** .858*** .794*** .617*** .511*** .646*** .595*** .640*** .477*** .593*** .731*** -.279*** .400*** -.382*** .364***
BehVa1
1.000 .791*** .628*** .630*** .722*** .703*** .464*** .420*** .566*** .558*** .568*** .411*** .595*** .643*** -.306*** .416*** -.255** .367***
BehVa2
1.000 .711*** .737*** .674*** .740*** .489*** .354*** .484*** .538*** .504*** .348*** .557*** .607*** -.224** .345*** -.332*** .189*
BehVa3
1.000 .693*** .730*** .603*** .551*** .519*** .616*** .518*** .550*** .413*** .389*** .611*** -.182* .387*** -.354*** .313***
BehVa4
1.000 .639*** .738*** .485*** .408*** .510*** .499*** .484*** .391*** .398*** .607*** -.216** .289*** -.407*** .299***
BehVa5
1.000 .633*** .627*** .509*** .635*** .489*** .648*** .446*** .487*** .738*** -.221** .399*** -.230** .361***
AttVa
1.000 .514*** .392*** .631*** .567*** .525*** .366*** .494*** .703*** -.275*** .404*** -.264** .290***
nAch
1.000 .573*** .639*** .468*** .787*** .268*** .492*** .685*** -.097 .345*** -.091 .242**
EQ
1.000 .691*** .557*** .631*** .295*** .322*** .571*** -.112 .442*** -.158 .324***
FOSC
1.000 .731*** .696*** .397*** .526*** .741*** -.219** .530*** -.235** .376***
Hiri
1.000 .557*** .322*** .521*** .634*** -.145 .607*** -.145 .249***
Itti
1.000 .339*** .538*** .770*** -.145 .423*** -.162 .321***
Model
1.000 .219*** .483*** -.665*** .188* -.481*** .795***
MR
1.000 .516*** -.093 .341*** -.092 .158
OCB
1.000 -.299*** .458*** -.259** .420***
Pol
1.000 -.053 .362*** -.666***
RLS
1.000 -.006 .191*
Stress
1.000 -.374***
Sup
1.000
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ภาคผนวก ง.
ผลการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลตั ว อย่ าง
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บุคคลดีเด่ นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 7ว
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่ ี 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านโปร่ งใสตรวจสอบได้
: ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 16 มกราคม 2496 อายุ 50 ปี เพศ หญิง
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 7ว หน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ร.ร.มารดานฤมล จ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ร.ร.พณิชยการเชตุพน กทม.
ปริ ญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิต)
มหาวิทยาลัยหอการค้ า
ปริ ญญาตรี (นิตศิ าสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริ ญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายเกี๊ยว แซ่ชงั ้
3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 3
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 4
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 5

ชื่อมารดา นางเฮงน้ อย แซ่ชงั ้

ปี พ.ศ.
2525
2527
2531

หน่ วยงาน
กตบ.1
กตบ.1
กตบ.1
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ตําแหน่ ง
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานตรวจสอบบัญชี 6
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานพัสดุ 6
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 7
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 7
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 7ว
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ปี พ.ศ.
2533
2537
2544
2546
ปั จจุบนั

หน่ วยงาน
สตส.เชียงใหม่
ฝ่ ายคลัง สลก.
สตภ.9 (ชลบุรี)
สตภ.1 (อยุธยา)
สตท.1 (อยุธยา)

3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- ปี พ.ศ.2536 ได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ จากสมาคมนักบริ หารพัสดุแห่งประเทศไทย โดย
ได้ รับคัดเลือกเป็ น “นักบริหารพัสดุดีเด่นประจําปี 2536”
- ปี พ.ศ.2542 ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น “ข้ าราชการดีเด่นประจําปี พ.ศ.2542”
- ปี พ.ศ.2540-2541 ได้ ริเริ่ มจัดทําโครงการ 3 โครงการ ได้ แก่ โครงการปิ ดบัญชี
ประจําปี โครงการติดตามการจัดทําบัญชี และโครงการจัดทําบัญชี
3.3 งานอดิเรก อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์
3.4 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.4.1 คติในการดําเนินชีวิต ความถูกต้ อง ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบโดยมี
ครอบครัวเป็ นจุดเริ่ มต้ น
3.4.2 คติในการทํางาน ทําวันนี ้ให้ ดีที่สดุ ผลวันต่อไปก็จะดีเอง โดยเฉพาะศีล
สมาธิ ปั ญญา ต้ องมีอยูใ่ นใจตลอดเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
คุณวรนุช ชัยกิตติภรณ์ มีพี่น้อง 11 คน ตนเองเป็ นบุตรคนที่ 5 และเป็ นพี่สาวคนโต พี่
น้ อ งทุ ก คนมี อ าชี พ หมด ทัง้ รั บ ราชการ ทํ า ธุ ร กิ จ การค้ า และทํ า การเกษตรตามอาชี พ เดิ ม ของ
ครอบครัว บ้ านเกิดอยู่จงั หวัดฉะเชิงเทรา มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพฯ เสาร์ อาทิตย์กลับบ้ าน บิดามารดา
อายุ 80 ปี ขึ ้นไป กลับไปเยี่ยมบ้ านที่ฉะเชิงเทราเป็ นครัง้ คราว ครอบครัวทําการเกษตร เลี ้ยงเป็ ด
น้ อง ๆ ทํากิจการอิฐบล็อก น้ องคนเล็กบวชที่วดั ธรรมกาย คุณวรนุชทําบุญอยู่ตลอด และคิดว่า
ตนเองมีฐานะพอเพียง จึงไม่อยากได้ ใคร่ ดี บิดามารดาเคยสอนว่า รับราชการต้ องทําให้ ดี อย่าให้
เสียชื่อเสียง
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ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดามีแต่เรื่ องที่ดี ความทรงจําที่ดีที่ติดมาคือบิดามารดาสอน
ให้ ทําดี ซื่อสัตย์ และยุติธรรม ถึงแม้ ตอนเล็กอาจถูกบิดามารดาตีบ้าง แต่ก็ไม่ได้ ร้ ู สึกว่าเป็ นเรื่ อง
ทางลบ เห็นว่าเป็ นการอบรมเลี ้ยงดูแบบสมัยก่อน ที่บิดามารดมีเวลาจํากัดต้ องทํามาหากินและ
เลี ้ยงลูกหลายคน
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรือ
ดําเนินชีวิต
ก่อนที่คณ
ุ วรนุชจะรับราชการได้ ทํากิจการขายวัสดุก่อสร้ าง โดยที่ตนเองทําร่ วมกับพี่ชาย
ต่อมาไปสอบ ก.พ. และสอบติด เห็นว่าน้ องๆก็เริ่ มเรี ยนจบ จึงคิดว่าออกมารับราชการ ได้ ทํางาน
เกี่ยวกับพัสดุ จึงได้ ใช้ ความรู้ ที่ทํากิจการกับครอบครัว รู้ จกั การต่อรอง รู้ จกั การปกครองคน บิดา
มารดาก็สอนว่า การซื ้อมาขายไปอย่าเอากําไรเขามาก การจัดซื ้อจัดจ้ างต้ องเที่ยงตรง บิดามารดา
เป็ นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และประหยัด ในการรับราชการปี หนึ่ง ๆ จะมีคนนํา
ของมาให้ ตนเองก็เอาไว้ ที่สว่ นกลาง ให้ จบั สลากกัน หรื อมิฉะนันก็
้ จ่ายออกไป
การศึกษา
ลักษณะของครู ท่ ปี ระทับใจ
คุณวรนุชเล่าถึงครู ที่ประทับใจว่าตอนเด็ก ๆ มีครู การฝี มือ จะเป็ นผู้ที่จํ ้าจี ้จํ ้าไช เป็ นคนที่
ยิ ้มแย้ ม ในความดุหรื อบ่นก็ยงั มีความนิ่มนวล สมัยที่เรี ยนพาณิชยการมีอาจารย์สอนภาษาจีนที่
พยายามสอนให้ ลกู ศิษย์เข้ าใจ เรี ยนรู้และยิ ้มแย้ มแจ่มใสและตอนที่เรี ยนปริ ญญาโทมีอาจารย์ท่าน
หนึง่ สอนเรื่ องการปรับระบบราชการ มีนกั ศึกษาถามว่า ความยุติธรรมมีไหม อาจารย์ตอบว่าไม่มี
มีใครที่จะเอาศัตรู มาทํางานด้ วย ถ้ ามีคน 2 คนที่มีความสามารถเท่ากัน ก็ต้องเลือกคนที่เรารู้ จกั
เขามาทํ า งานด้ ว ยการเลื อ กบุคคลมาทํ า งานต้ องมี เ รื่ อ งอื่ น ๆ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย ไม่ใช่เ รื่ อ ง
ความสามารถอย่างเดียว คนเราต้ องทังเก่
้ งและเฮง ต้ องเอาเรื่ องบุญมาเกี่ยวข้ องด้ วย คุณวรนุช
เพิ่มเติมว่า คนเราต้ องสร้ างบุญ เติมบุญด้ วย
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
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คุณวรนุชกล่าวว่า ส่วนมากเป็ นการนําความรู้ที่ครูสงั่ สอนมาปรับใช้ ในการทํางานมากกว่า
การนํารูปแบบของครูมาเป็ นแบบอย่าง
การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
ความประทับใจในผู้บงั คับบัญชาที่ผ่านมาคือ การให้ อิสระในการทํางาน ให้ นโยบาย และ
กรอบในการทํางาน ให้ ความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ ซึง่ เป็ นเรื่ องสําคัญ แต่ในขณะเดียวกันท่านก็ดเู ราอยู่
มีอะไรก็ปรึกษาได้ ในการปรึกษาหารื อ ผู้บงั คับบัญชาจะมีมมุ มองที่หลายมุมกว่า นอกจากนี ้ คุณ
วรนุชแสดงความเห็นว่า ถ้ าผู้บังคับบัญชาไว้ ใจ จะเป็ นแรงผลักดัน ผู้ทํางานจะทุ่มเทให้ เต็ม ที่
สํา หรั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน คุณ วรนุช ให้ ค วามเห็ น ว่า ต้ อ งอาศัย ความเข้ า ใจกัน จริ ง ใจกัน
ปรึกษาหารื อกัน ต้ องมาพูดมาคุย ร่วมกันคิดร่วมกันทํา และต้ องดูโอกาส ดูจงั หวะ ถ้ าต้ องการงาน
จากเขา ต้ องหาเขา สําหรับเพื่อนร่ วมงานที่อยู่ต่างที่ทํางาน เช่น ต่างก็ทํางานระดับภาค สิ่งดีของ
เขาก็นํามาปรับใช้ กับผู้ใต้ บงั คับบัญชาคุณวรนุชแนะว่าเวลามอบหมายงานให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาต้ องทําความเข้ าใจงาน มีปัญหาอะไรค่อยมาสอบถาม
หลักการ แนวทาง หรื ออุดมการณ์ ในการทํางาน
ประการแรกคุณวรนุชให้ ความสําคัญในเรื่ อง กําลังภายในของคนเราว่าเป็ นสิ่งสําคัญมาก
เป็ นแรงผลักดัน ตัวเราเองต้ องสร้ างกําลังใจให้ ตวั เองก่อน การเติมบุญเติมกําลังใจจะดีมาก ใน
เรื่ องงาน ต้ องมีความตังใจ
้ ศึกษาเรื่ องที่เกี่ยวกับงานอยู่เสมอ ศึกษางานใหม่ ถ้ าอะไรที่อยู่ใน
วงจรของเรา (หมายถึงเกี่ยวข้ องกับงานที่ทํา) เราจะนํามาเป็ นประสบการณ์ได้ ในการทํางาน
ทํางานให้ เป็ นทีม แต่บางงานก็เป็ นทีมไม่ได้ เรื่ องของคนทํางาน ต้ องประสานทังคนภายนอกและ
้
คนทํางานภายในได้ ส่วนมากคนเราไม่ต้องการรับผิดชอบ เช่น ไม่ชอบเป็ นกรรมการตรวจรับ แต่
เมื่อตราบใดที่เรายังใช้ ของ (เช่น ครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ) ก็ต้องซื ้อ ต้ องซ่อม ระเบียบให้ มีกรรมการ ก็บอก
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาว่า ให้ ตงกรรมการได้
ั้
เลย ไม่ต้องรอถามเพราะไม่มีใครต้ องการเป็ นกรรมการ แต่
อย่ า งไรก็ ต ามแต่ล ะคนต้ อ งทํ า หน้ า ที่ ข องตน กรรมการก็ ต้ อ งตรวจ ไม่ ใ ช่ เ ซ็ น ชื่ อ อย่ า งเดี ย ว
คนทํางานที่ดีก็พยายามสนับสนุน เช่น ให้ ได้ 2 ขัน้ เพื่อให้ เขามีกําลังใจ การทํางานในบาง
ตําแหน่งต้ องเลือกคน โดยต้ องดูที่บคุ ลิกด้ วย ในเรื่ องการทํางาน คุณวรนุชยังแนะว่า ไม่ต้องบอก
เขา (หมายถึงคนทํางาน) ทุกเรื่ อง เพราะบางเรื่ องบอกไม่ได้ และไม่ต้องรู้ ทกุ เรื่ องของเขา รู้ในสิ่งที่
เขาต้ องการให้ ร้ ู เท่านัน้ แต่ถ้าเป็ นเรื่ องของงาน ก็ถามได้ ถ้ าเขาไม่ต้องการจะบอกก็ให้ หยุด ใน
บางครัง้ การนิ่ง เป็ นการแก้ ปัญหาไปในตัวเลย ในกรณีที่เกิดปั ญหาระหว่างคนทํางานด้ วยกัน ควร
สอบถามหรื อไกล่เกลี่ยในพื ้นที่ (ในที่ทํางาน) ก่อน ก่อนทําเรื่ องส่งต่อไประดับสูง ซึง่ คล้ ายเป็ นการ
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สิ่งสําคัญประการต่อมาคือชีวิตครอบครัว ฐานของครอบครัวต้ องดี คุณวรนุชได้ สงั่ สมใน
เรื่ องขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และประหยัดมาจากครอบครัว นอกจากนี ้ได้ ประโยชน์จากฐานครอบครัว
ที่ทําธุรกิจ ทําให้ เป็ นคนคล่องตัว ความสําคัญประการที่สามคือ เรื่ องเพื่อนดี ระดับเพื่อนร่ วมงาน
ต้ องคุยกัน อธิบายให้ เขาเข้ าใจ ในการทํางานถ้ ามีปัญหาอะไร ให้ คยุ กันในกลุ่มให้ ร้ ู เรื่ อง หาข้ อ
ยุติให้ ได้ และต้ องยอมรับในส่วนรวม ให้ มองในส่วนรวม ไม่ใช่แต่ในกลุ่มของตน งานการอาจ
ซ้ อนกันบ้ าง การที่เราไปช่วยงานคนอื่น ถึงแม้ จะเหนื่อย แต่จะได้ ประสบการณ์ ประการสุดท้ าย
เรื่ องคนทํางานต้ องสร้ างคนให้ ดี แม้ เป็ นลูกจ้ างชัว่ คราว เมื่อเขาไปอยู่ที่ไหนก็จะดี ดังนันต้
้ องสร้ าง
คนให้ เป็ นคนดี
ค่ านิยมสร้ างสรรค์
ค่านิยมสร้ างสรรค์ที่ได้ รับเลือกให้ เป็ นแบบอย่าง คือ โปร่ งใสตรวจสอบได้ และไม่เลือก
ปฏิบตั ิ คุณวรนุชเห็นว่าเป็ นคนละด้ านกัน ต้ องไปพร้ อม ๆ กัน มีความสําคัญพอ ๆ กัน จึงไม่ได้
ลําดับความสําคัญให้
สําหรั บเหตุการณ์ สําคัญที่ ทําให้ คุณวรนุชได้ แสดงออกถึงค่านิ ยมโปร่ งใสตรวจสอบได้
ได้ แก่ การจัดจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว จะจ้ างต่อเนื่องกันหลายปี ซึ่งมีลกู จ้ างที่ทํางานดีและไม่ดี ครัง้
หนึ่งที่คณ
ุ วรนุชคิดเปิ ดสอบใหม่หมด ซึง่ อาจสร้ างความไม่พอใจ แต่คณ
ุ วรนุชคิดว่าเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ คนดีเข้ าสู่ระบบ ครัง้ นันมี
้ การตังกรรมการหลายคณะ
้
เพราะคัดเลือกหลายตําแหน่ง การ
คัดเลือกต้ องระวังในเรื่ องความเป็ นธรรม ซึ่งผลออกมาก็ดี คือคนดีก็คงอยู่ มีคนใหม่เข้ าสู่ระบบ
เป็ นสิ่ง ที่ คุณ วรนุช คิด ว่า ต้ อ งทํ า ขณะดํา เนิ น การคุณ วรนุช บอกว่า มี ส ติต ลอด ไม่ไ ด้ ทํ า ตาม
อารมณ์ มีเหตุผลตลอด
อีกเหตุการณ์ หนึ่งที่ ได้ แสดงถึงค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ คือ การดําเนินการ เรื่ อง การใช้
รถยนต์ของทางราชการ คุณวรนุชได้ มอบหมายให้ พนักงานขับรถยนต์ ดูแลบํารุ งรักษารถยนต์ที่
รับผิดชอบ การจัดรถยนต์ออกปฏิบตั ิงานในพื ้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ข้ าราชการทุกระดับตังแต่
้
ผู้บงั คับบัญชาจนถึงผู้ปฏิบตั ิงานไม่มีรถยนต์ใช้ ประจําบุคคลหรื อในแต่ละงาน การใช้ รถยนต์ทุก
ครั ง้ พิ จ ารณาจากความจํ า เป็ นของสภาพงาน สถานที่ ลํ า ดับ การใช้ ร ถยนต์ จํ า นวนครั ง้ และ
บุคลิกภาพของพนักงานขับรถยนต์ รวมถึงความถี่ห่างของการใช้ งานโดยมีสมุดคุมการใช้ รถใน
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1. ผู้ใช้ ร ถไม่ส ามารถเลื อ กชนิ ดรถ พนัก งานขับ รถ เว้ น แต่มี เ หตุผล ความจํ า เป็ น เช่ น
พนักงานขับรถยนต์บางคนรู้จกั สถานที่ไปปฏิบตั ริ าชการหรื อมีความชํานาญเรื่ องเส้ นทาง
2. ทําให้ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความสามารถกับผู้ใช้ บริการทุกคน
นอกจากการปฏิบตั งิ านหน้ าที่หลักแล้ ววันใดไม่ได้ ออกปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ มีการมอบหมาย
งานอื่นให้ ปฏิบตั ิ เช่น ซ่อมไฟ โทรศัพท์ (เท่าที่ทําได้ ในระดับหนึง่ ) ตัดหญ้ า ดูแลต้ นไม้ ถ่ายภาพใน
งานจัดอบรมของหน่วยงาน ดูแลการใช้ เครื่ องเสียงในงานจัดอบรมและประชุมข้ าราชการ
ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ ปั จ จุ บัน พนัก งานมี โ อกาสแสดงความสามารถในการทํ า งานร่ ว มกับ
ผู้ใช้ บริ การทุกคนด้ วยความเต็มใจ เนื่องจากไม่มีการเลือกปฏิบตั ิให้ ความเป็ นธรรมในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ หากมีปัญหาหรื อข้ อขัดข้ อง ไม่เข้ าใจกัน ใช้ วิธีการเรี ยกมาพูดคุย สอบถามสาเหตุและทํา
ความเข้ าใจกัน
(หมายเหตุ เดิมมีการจัดรถยนต์ ใช้ เฉพาะตําแหน่ง เฉพาะงาน ทําให้ การใช้ รถยนต์และพนักงาน
ขับรถยนต์ เป็ นการสร้ างอิทธิพลในการใช้ รถยนต์ของข้ าราชการและพนักงานขับรถยนต์)
สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คุณวรนุชเล่าถึงเหตุการณ์ครัง้ ที่คณ
ุ วรนุชยังทําธุรกิจขายวัสดุก่อสร้ าง ค้ าไม้ มีพวกค้ าไม้
เถื่อนให้ ตํารวจมาจับร้ านของคุณวรนุช โดยข้ อกล่าวหาว่ามีไม้ เถื่อน ครัง้ นันพี
้ ่ชายคุณวรนุชถูกจับ
ตํารวจบอกว่า คุณบริ สทุ ธิ์ แต่เราต้ องทําตามกฏหมาย คุณวรนุชกล่าวว่าเป็ นการผลักดันให้ เรี ยน
นิตศิ าสตร์ ส่วนเรื่ องการทําบุญคุณวรนุชกล่าวว่ามีสว่ นช่วยให้ รอดพ้ นในภาวะวิกฤตได้
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
คุ ณ วรนุ ช กล่ า วว่ า ต้ องพัฒ นาไปพร้ อมๆกั น ทั ง้ คนทํ า งาน ซึ่ ง ได้ แก่ ผ้ ู บัง คับ บัญ ชา
ข้ าราชการ และระบบ ผู้บงั คับบัญชาเป็ นต้ นแบบ ต้ องเป็ นบุคคลที่ปฏิบตั ิจริ ง ต้ องเริ่ มจากตัว
ผู้บงั คับบัญชาก่อน ลูกน้ องจะดูที่ผ้ บู งั คับบัญชา ถ้ าเจ้ านายไม่ดี ลูกน้ องก็จะดีได้ ยาก แต่ก็ขึ ้นกับ
จิตใจพื ้นฐานของลูกน้ องด้ วย สําหรับการพัฒนาข้ าราชการด้ วยวิธีการอบรม คุณวรนุชเห็นว่า มัก
สูญเปล่า เป็ นการที่ได้ ไปพักผ่อน ก็มีสว่ นดีบ้าง แต่ดีน้อย ควรเริ่ มที่พฤติกรรมของผู้บงั คับบัญชา
ผู้บงั คับบัญชาให้ ความรู้ในการทํางานแก่ลกู น้ อง ให้ การสนับสนุนการทํางานของเขา ทําดี ให้ ได้ ดี
จริง ถ้ าทําไม่ดีก็ต้องพัฒนา ลูกน้ องต้ องรักหน่วยงาน เขาจึงจะทําอะไรดี ๆ ให้ หน่วยงาน การที่จะ
ให้ ผ้ ทู ํางานรักหน่วยงาน คุณวรนุชได้ กล่าวไว้ เป็ นประเด็นๆ ดังนี ้
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- ให้ เขามีความสุขในการทํางานร่วมกัน ร่วมคิดร่วมทํา
- ให้ เกิดความสามัคคีในการทํางาน ถ้ ามีคนทํางานโกรธกัน ก็ทําเป็ นไม่ร้ ูไม่ชี ้ว่า เขาโกรธ
กัน เอางานมาเป็ นสื่อ เรี ยกมาคุยพร้ อมๆกันในเรื่ องงาน
- ผู้บงั คับบัญชาเป็ นกันเอง
- มีที่ปรึกษา ผู้บงั คับบัญชาแนะนําได้
ส่วนในเรื่ องของระบบ ทุกวันนี ้ข้ าราชการทํางานตามความเคยชิน ควรมีคมู่ ือการทํางาน
การให้ คนทํางานศึกษาเอง (ในบางเรื่ อง) เป็ นเรื่ องยาก เรื่ องโครงสร้ างดี สําคัญที่คนทํางาน คนที่
ทํางานแต่ละจุดต้ องทํางานให้ เต็มที่ คนทํางานยิง่ มาก ยิ่งปกครองยากและทํางานได้ ช้าลง
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาผู้ร่วมทํางาน
คุณวรนุชบอกว่า คิดว่าผู้บงั คับบัญชาเห็นว่าตนเป็ นคนไว้ วางใจได้ เห็นว่าตนเองจะเป็ น
คนใจดี เมื่อผู้ทํางานทําตามระเบียบ เป็ นคนที่ต้องทําตามกฏเกณฑ์ สําหรับเพื่อนร่ วมงานเห็นว่า
คุณวรนุชเป็ นคนตังใจทํ
้ างาน ขยันทํางาน และจริ งจังกับงาน งานต้ องมาอันดับหนึ่ง ถ้ านอกเรื่ อง
งานก็เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ สําหรับลูกน้ องเห็นว่าคุณวรนุชเป็ นคนดุ และจริ งใจกับงาน
ความเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
คุณวรนุชเห็นด้ วยกับความคิดเห็นของผู้ร่วมทํางาน และยอมรับว่าตนเองเป็ นคนเด็ดเดี่ยว
เข้ มแข็ง
ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานราชการ
การส่ง เสริ ม ของครอบครั ว คื อ บิด ามารดาคอยเตื อ นว่า อย่ า ขาดงานบ่อ ย ต้ อ งขยัน
ซื่อสัตย์ ครอบครัวคอยผลักดันให้ เป็ นคนดี ส่วนที่วา่ ครอบครัวจะเป็ นอุปสรรคนันไม่
้ มี
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณวรนุชให้ ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมคนดีจะดูที่ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้
ต้ องดูที่อาวุโสด้ วย และดูที่ว่าเป็ นคนของใครอย่างเดียวก็ไม่ได้ ในการเลื่อนตําแหน่ง คนใหม่อาจ
เขียนเก่ง แต่ปฏิบตั ิไม่เป็ น คนรุ่ นใหม่อาจมีความสามารถทางเทคโนโลยีดี แต่อาจบริ หารไม่เป็ น
เวลาจะแต่งตังต้
้ องดูความเหมาะสมหลาย ๆ ด้ านผสมผสานกัน การเกษี ยณก่อนกําหนด (Early
retire) ก็เสียคนดีไปหลายคน แต่ละคนมีต้นทุนสูง กว่าจะมีความรู้ และประสบการณ์ คุณวรนุช
เห็นว่าควรพยายามดึงคนที่มีประสบการณ์มาใช้ งาน
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บุคคลดีเด่ นกระทรวงมหาดไทย
นายดุลยเดช วัชรศิลป์
นายอําเภอ ระดับ 8
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
: ด้ านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ-นามสกุล นายดุลยเดช วัชรศิลป์
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 9 มิถนุ ายน 2496 อายุ 51 ปี
เพศ ชาย
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั นายอําเภอ หน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อระดับการศึกษา ปี พ.ศ.ที่จบ
ประถมศึกษาปี ที่ 1-5
2504
โรงเรี ยนศรี ธรรมราชศึกษา จ.นครศรี ฯ
ประถมศึกษาปี ที่ 7
2508
โรงเรี ยนสยามวิทยา กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2513
โรงเรี ยนสาธิต มศว. ประสานมิตร
ปริ ญญาตรี (รัฐศาสตร์ )
2517
มหาวิทยาลัยกานพู ประเทศอินเดีย
ปริ ญญาโท (รัฐประสานศาสตร์ )
2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา ทวี วัชรศิลป์
2.2 ชื่อคูส่ มรส รศ.วัชริ นทร์ วัชรศิลป์
2.3 ชื่อบุตร ปรัชญ์ วัชรศิลป์

ชื่อมารดา เกศินี วัชรศิลป์
อาชีพ ข้ าราชการครู
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปีที่3

ภาคผนวก ง : ผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง

3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ปลัดอําเภอ
ปลัดอําเภอ
รอง ผบ.กองร้ อย อส.จ.สงขลา
ปลัดอําเภอ
ปลัดอําเภอ( ช่วยราชการกระทรวง)
ปลัดอาวุโส
ปลัดอาวุโส
หน.กิ่งอําเภอคลองหอยโข่ง
นายอําเภอกระแสสินธุ์
หน.ฝ่ ายกิจกรรม ศาสนาอิสลาม
นายอําเภอ
นายอําเภอ
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ปี พ.ศ.

หน่ วยงาน

2522
2523
2523
2524-2527
2527-2533
2533-2534
2534-2535
2536
2537
2539
2540-2546
2546

ที่วา่ การอําเภอเทพา จ.สงขลา
ที่วา่ การอําเภอสะบ้ าย้ อย จ.สงขลา
กองร้ อย อส. จ.สงขลา
ที่วา่ การอําเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่วา่ การอําเภออรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี
ที่วา่ การอําเภอนาทวี จ.สงขลา
ที่วา่ การกิ่งอําเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ที่วา่ การอําเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่วา่ การอําเภอบางปลาม้ า จ.สุพรรณบุรี
ที่วา่ การอําเภอหัวไทร จ.นครศรี ฯ

3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน นายอําเภอประชาชน ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําปี 2544
3.3 ความสามารถพิเศษ การสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ
3.4 งานอดิเรก การอ่านหนังสือ
3.5 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.5.1 คติในการดําเนินชีวิต จริ งจัง จริงใจ ซื่อสัตย์
3.5.2 คติในการทํางาน จริงจัง จริงใจ ซื่อสัตย์
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์ กบั ครอบครัว มีความสัมพันธ์ที่ดี ตังแต่
้ เด็ก ๆ มา อาชีพของพ่อแม่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวอยูท่ ี่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช พ่อแม่เลี ้ยงดูด้วยความรักความเข้ าใจ
ความสัมพันธ์ กับคู่สมรส ขณะปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่ได้ อยู่กับครอบครัว ภรรยากับลูกอยู่ที่
กรุงเทพ แต่คณ
ุ ดุลยเดชมาปฏิบตั ริ าชการต่างจังหวัด กลับเยี่ยมบ้ านเดือนละครัง้ ความสัมพันธ์ ใน
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ความสัมพันธ์กบั บุตร ความสนิทสนมกับบุตร บุตรสนิทกับแม่มากกว่า เนื่องจากคุณดุลย
เดชไม่ได้ อยู่ใกล้ ชิดเท่าภรรยา แต่ให้ คําปรึกษากับลูกในบางโอกาสที่ลกู ต้ องการ หากกลับเยี่ยม
บ้ านจะให้ เวลากับลูกเต็มที่ โดยการไปพักผ่อน
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
พ่อแม่ประกอบธุรกิจ ดังนัน้ ท่านมักจะสัง่ สอนในเรื่ องความซื่อสัตย์ การแบ่งปั น ไม่เอา
เปรี ยบผู้อื่น หากมีโอกาสให้ ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควร
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
นําเรื่ องความซื่อสัตย์มาใช้ เป็ นแนวทางในการทํางาน ไม่เอาเปรี ยบผู้อื่น เนื่องจากตอน
เด็ก ๆ ได้ เห็นเกี่ยวกับการกระทําของข้ าราชการที่เอาเปรี ยบประชาชน คือเมื่อข้ าราชการไปที่บ้าน
พ่อแม่ต้องรับรองทังค่
้ าที่พกั อาหาร เป็ นประจํา ซึง่ สร้ างความเดือดร้ อนให้ พ่อแม่ ดังนันเมื
้ ่อตนเอง
มาเป็ นข้ าราชการจึงไม่เอาเปรี ยบประชาชน การทํางานจะยึดความต้ องการของประชาชนเป็ นที่ตงั ้
การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
ครูที่ให้ โอกาสนักเรี ยนเมื่อนักเรี ยนทําผิดควรเรี ยกมาพูดคุยหาสาเหตุก่อนที่จะลงโทษ และ
พร้ อมให้ การช่วยเหลือเมื่อนักเรี ยนต้ องการ
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
สิ่งที่นํามาปฏิบตั ิ คือ การบอกกล่าว ตักเตือน เมื่อลูกน้ องทํางานผิดพลาด โดยการชี ้แจง
ให้ เขาเข้ าใจเกี่ยวกับงานที่ทํา โดยเฉพาะการทํางานนันต้
้ องยึดความต้ องการของประชาชนเป็ นหลัก
และให้ ยึดถือความถูกต้ อง นอกจากนี ้เกี่ยวกับการให้ โอกาส ช่วยเหลือลูกน้ อง เพื่อนร่ วมงานให้ มี
ความก้ าวหน้ า
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การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ประทับใจผู้บงั คับบัญชาที่มีความซื่อตรง ดูแลลูกน้ อง ใจนักเลง
ช่วยเหลือเกื ้อกูลลูกน้ อง ไม่เอารัดเอาเปรี ยบลูกน้ อง
เพื่อนร่ วมงาน ประทับใจเพื่อนร่ วมงานที่ร่วมกันทํางาน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน พร้ อมที่
จะบริ การประชาชน
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ความตังใจทํ
้ างาน ยึดถือความต้ องการของประชาชน
เรื่ องการทํางาน ประทับในการทํางานที่ทําอยู่ เพราะเป็ นงานที่ได้ ช่วยพี่น้องประชาชน
ตามความต้ องการของเขา เท่าที่จะทําได้ และช่วยให้ เขามีชีวิตที่ดีขึ ้น
หลักการ แนวทาง หรื ออุดมการณ์ ในการทํางาน
จริ งจัง คือ ตังใจทํ
้ างาน ยึดระเบียบกฎหมายและความพึงพอใจของชาวบ้ าน
จริ งใจ คือ มีความปรารถนาดีตอ่ เพื่อร่วมงาน ลูกน้ อง และชาวบ้ าน
ซื่อสัตย์ คือ ยึดถือความถูกต้ อง สุจริตในการทํางานและมีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
เมื่ อ ให้ ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของค่ า นิ ย มที่ ไ ด้ รั บ เลื อ ก 2 ค่ า นิ ย ม คุ ณ ดุ ล ยเดชได้ ให้
ความสําคัญแก่ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ องมากกว่าค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ คุณดุลย
เดชได้ ยกเหตุการณ์เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ ที่มีการย้ ายประชาชนเข้ ามาในเขตเลือกตังของกํ
้
านัน
ตําบลหนึง่ ในอําเภอบางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้ มีการตรวจสอบงานทะเบียนของอําเภอ
เกี่ยวกับปริ มาณประชาชนที่ย้ายเข้ าย้ ายออกในช่วงที่มีเลือกตัง้ จนส่งผลให้ ถกู กํานันคนดังกล่าว
โจมตีเรื่ อยมา อีกเรื่ องคือ การทุจริ ตเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์การเกษตร ที่อําเภอบางปลาม้ าเช่นกัน
มี การตรวจสอบผู้ทุจริ ต จนสามารถหาตัว ผู้ก ระทํ า ผิดได้ แม้ ว่าบางครั ง้ จะรู้ ว่าตนเองจะได้ รับ
อันตราย แต่มนั จําเป็ นต้ องทําเพื่อพี่น้องประชาชนและความถูกต้ อง หากทุกคนไม่กล้ ากระทําในสิ่ง
ที่ถกู ต้ องแล้ ว ประชาชนก็คงถูกเอาเปรี ยบตลอดไป
สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
เมื่อตอนเป็ นเด็ก ได้ เห็นข้ าราชการมาหาพ่อที่บ้าน ซึง่ อยู่ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ในการ
มาของข้ าราชการเหล่านี ้พ่อต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังค่
้ าโรงแรม ค่าอาหารและค่าบริ การอื่นๆ
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ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
1. ผู้บงั คับบัญชาต้ องปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง
2. ดูแลด้ านสวัสดิการให้ มีความเหมาะสม เพียงพอ
3. ใช้ ระบบปูนบําเหน็จบนพื ้นฐานความเป็ นจริง
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เห็นว่าคุณดุลยเดชเป็ นคนบ้ างาน เข้ มงวด ซื่อสัตย์จนเกินไปจน
ทําให้ ผ้ อู ื่นสูญเสียผลประโยชน์ที่พึงได้ มีความเข้ มงวดในทุกเรื่ อง จนทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาต้ อง
ทํางานหนัก
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา เห็นว่าคุณดุลยเดชเป็ นคนขยัน รับผิดชอบ จริ งจังในการทํางาน มี
ความกล้ าหาญ
ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
คุณดุลยเดชกล่าวว่าไม่สนใจต่อคําพูด ความคิดของคนกลุ่มนี ้ เพราะตนเองเป็ นคนตังใจ
้
ทํางานรับใช้ ประชาชน ให้ ประชาชนพึงพอใจคนอื่นจะคิดอย่างไรก็ไม่สนใจ ทุกคนมีหน้ าที่ต้องทํา
จึงจําเป็ นที่ต้องฝื นความรู้สกึ พวกเขาแต่หวังว่าสักวันเขาคงเข้ าใจ ยอมรับและร่วมมือทํางานด้ วยกัน
ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานราชการ
ภรรยามีสว่ นเกี่ยวข้ องและส่งเสริ มการทํางานราชการอย่างมาก ให้ กําลังใจตลอดมาไม่ว่า
จะไปปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ไหนก็ตาม จะไม่เข้ ามาสร้ างความวุน่ วายในที่ทํางานหรื อยุง่ เกี่ยวกับลูกน้ อง
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณดุล ยเดชเสนอแนะว่า การที่ สร้ างค่า นิ ยมสร้ างสรรค์ ใ ห้ เ กิ ดขึน้ กับข้ า ราชการได้ นัน้
จะต้ องพัฒนาจากผู้บงั คับบัญชาเสียก่อน ทังนี
้ ้ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องเป็ นแบบอย่างให้ กบั ลูกน้ อง
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นายพินิจ หาญพานิชย์
นายอําเภอชะอํา ระดับ 8
กระทรวงมหาดไทย
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านโปร่ งใส ตรวจสอบได้
: ด้ านไม่ เลือกปฏิบัติ
: ด้ านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ-นามสกุล นายพินิจ หาญพาณิชย์
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 22 มีนาคม 2499 อายุ 48 ปี
เพศ ชาย
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั นายอําเภอ หน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒิ หรื อระดับการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้ น
2513
ร.ร.พรตพิทยัต กทม.
มัธยมศึกษาตอนปลาย
2515
ร.ร.อํานวยศิลป์พระนคร
รัฐศาสตรบัณฑิต
2520
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
2536
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายจันทร์ หาญพาณิชย์
ชื่อมารดา นางระเบียบ หาญพาณิชย์
2.2 ชื่อคูส่ มรส ศิริพรรณ หาญพาณิชย์
อาชีพ รับราชการครู
2.3 ชื่อบุตรคนที่ 1 นางสาวกมลวรรณ หาญพาณิชย์
ศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 2
บุตรคนที่ 2 นางสาวลักษมีลาวัลย์ หาญพาณิชย์ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ปลัดอําเภอ
ปลัดอําเภอ
ปลัดอําเภอ
ปลัดอําเภอ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
ปลัดอําเภอหัวหน้ าฝ่ ายปกครองและพัฒนา
ผู้ตรวจการส่วนท้ องถิ่น
นายอําเภอ
นายอําเภอ
นายอําเภอ
นายอําเภอ
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ปี พ.ศ.

หน่ วยงาน

2522
2522
2528
2528
2532
2533
2533
2536
2540
2542
2546

ที่วา่ การอําเภอหนองสองห้ อง จ.ขอนแก่น
ที่วา่ การอําเภอเมือง จ.ขอนแก่น
ที่วา่ การอําเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
ที่วา่ การอําเภอศรี ราชา จ.ชลบุรี
สํานักงานเลขานุการกรมการปกครอง
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
ที่วา่ การอําเภอบ้ านหลวง จ.น่าน
ที่วา่ การอําเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ที่วา่ การอําเภอนํ ้าพอง จ.ขอนแก่น
ที่วา่ การอําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี

3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- ปี พ.ศ.2542 ได้ รับรางวัลข้ าราชการพลเรื อนดีเด่น
- ปี พ.ศ.2545 เป็ นตัวแทนนายอําเภอของจังหวัดขอนแก่น ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
3.3 ความสามารถพิเศษ ด้ านคอมพิวเตอร์
3.4 งานอดิเรก ซ่อมคอมพิวเตอร์
3.5 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.5.1 คติในการดําเนินชีวิต ทําหน้ าที่ให้ ดีทีสดุ
3.5.2 คติในการทํางาน ทําหน้ าที่ให้ ดที ีสดุ
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์ กบั คูส่ มรส คุณพินิจเริ่ มมีครอบครัวเมื่อเป็ นปลัดอําเภอที่ขอนแก่น เริ่ มปลูก
บ้ านเมื่ออายุ 26 ปี เพื่อสร้ างครอบครัว เมื่อได้ ลกู สาวคนแรก (มีลกู สาว 2 คน) ต้ องย้ ายไปชลบุรี
ตอนนันอยู
้ ก่ บั คุณแม่ ต่อมาย้ ายไปเชียงรายและน่าน (เป็ นนายอําเภอครัง้ แรกที่จงั หวัดน่าน) ตอน
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ความสัมพันธ์กบั บุตร คุณพินิจจะพยายามผูกใจผูกความรู้สกึ กับลูกว่าจะไม่ให้ ห่าง แต่ละ
วัยความต้ องการจะไม่เหมือนกัน บางวัยมีเรื่ องที่จะต้ องอยู่ใกล้ ชิด แต่ตอนนี ้วัยนันได้
้ ผ่านพ้ นไป
แล้ ว ปั จจุบนั นี ้คนโตเรี ยนอยูส่ ถาบันราชภัฎสวนดุสติ ชันปี
้ ที่ 1 คนเล็กอยู่โรงเรี ยนสาธิตสถาบันราช
ภัฎสวนสุนนั ทา คนโตขับรถไปเรี ยนหนังสือเองและคอยพาน้ องไปเรี ยนด้ วย คุณพินิจจะมอบภาระ
การดูแลลูกอย่างใกล้ ชิดไว้ กบั ภรรยา ซึง่ อยู่กนั 3 คนแม่ลกู การติดต่อจะใช้ โทรศัพท์ โดยจะ
โทรศัพท์คยุ กับลูกๆ ทุกวัน ชดเชยกับการที่ไม่ได้ อยูด่ ้ วยกัน
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว คุณพ่อเสียชีวิตนานแล้ ว พ่อมีภรรยา 2 คน ภรรยาคนแรกมี
ลูก 5 คน ภรรยาคนที่สองมีลกู 8 คน คุณพินิจเป็ นคนที่ 4 พี่สาวคนโตจากแม่แรกอายุตอนนี ้ 82
ส่วนแม่คณ
ุ พินิจอายุ 84 บ้ านอยู่แถวหัวตะเข้ ลาดกระบัง ตอนเด็กอยู่รวมกันหมด อาชีพทาง
บ้ านจะค้ าไม้ ค้ านํา้ มัน พี่น้องที่เกิดไล่เลี่ยกันจะสนิทกัน คุณพินิจเองจะสนิทกับพี่ที่เป็ นหมอ
พี่ เ ป็ นคนเก่ ง เป็ นตัว แบบในการเรี ย น คุณ พิ นิ จ สอบเข้ า เตรี ย มอุด มแต่ไม่ ไ ด้ จึ ง ไปเรี ย นต่อ ที่
โรงเรี ยนอํานวยศิลป์ คุณพินิจจะดูแลตนเอง ส่วนพี่ผ้ ชู ายที่เป็ นหมอจะเป็ นคนคอยดูแลน้ อง ๆ
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
ความทรงจําเกี่ยวกับพ่อแม่ พ่อแม่จะดูแลลูก ๆ ค่อนข้ างดี เป็ นครอบครัวใหญ่ พ่อแม่จะให้
โอกาส ธุรกิจของครอบครัวประสบความสําเร็ จสามารถส่งเสียลูกๆ ให้ เรี ยนได้ ดี คุณพินิจจะเป็ น
คนเรี ยนค่อนข้ างเร็ ว เข้ าโรงเรี ยนตังแต่
้ สามขวบ การเข้ าเรี ยนอนุบาลก็เรี ยนโรงเรี ยนข้ างบ้ าน เขา
ให้ เข้ าเรี ยนเพราะทางบ้ านขายไม้ ให้ ไปสร้ างโรงเรี ยนโดยไม่คิดเงิน คุณพินิจเรี ยนตามพี่ชายและ
เห็นว่าความสามารถไม่ตา่ งจากพี่ชาย ปี แรกตอนสอบเอนทรานซ์จงึ เลือกแพทย์ทงหมด
ั้
แต่สอบไม่
ติด ปี ที่สองจึงเลือกสํารองที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ติดที่นนั่ ในปี แรกที่สอบไม่
ติด ทุกคนในบ้ านค่อนข้ างช๊ อค แต่แม่ไม่ได้ ตําหนิ แม่คอยสนับสนุน จะไปเรี ยนที่ไหนก็ได้
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การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
สิ่งที่ นําแบบอย่างจากพ่อแม่มาใช้ กับลูก ได้ แก่ ความเป็ นอยู่ในชีวิตประจํ าวัน การกิ น
อาหาร การเรี ยน การให้ ประสบการณ์ คุณพินิจจะบอกว่า ควรเลี ้ยงลูกให้ ดีกว่าแม่เลี ้ยงตนเองมา
ประสบการณ์ที่จะไม่นํามาใช้ กบั ลูกคือเรื่ องการตี การไม่ให้ รับประทานข้ าวหากมาผิดเวลา สําหรับ
คุณพินิจเมื่อลูกกระทําผิดจะพูดคุยกัน จะไม่ใช้ การทําโทษ ก่อนนอนตอนหัวคํ่าคุณพินิจกับลูกจะ
นอนเล่น ดูโทรทัศน์ด้วยกัน ลูกจะถอนหนวด นวด และเหยียบให้ พอ่ บ้ าง
นอกจากนี ้เรื่ องการเล่นนํ ้าหน้ าบ้ าน พ่อแม่ของคุณพินิจจะไม่ให้ เล่นเพราะกลัวลูกจมนํ ้า
ถ้ าเล่นจนลืมรับประทานข้ าวก็จะถูกตี (ที่บ้านรับประทานข้ าวพร้ อมกันหมดทุกคน) พ่อแม่คอ่ นข้ าง
จะเข้ มงวดกับลูก ความรู้ สกึ ตอนนันของคุ
้
ณพินิจไม่คอ่ ยดี เพราะยังไม่เข้ าใจ พอโตขึ ้นจึงรู้ ว่าที่โต
มาได้ เพราะการอบรมของพ่อแม่แบบนัน้ กับลูกตนเองก็นําแบบอย่างนี ้มาใช้ แต่จะเปิ ดกว้ าง ให้
เขาคิดและตัดสินใจ อธิบายพูดคุยกันมากกว่า
การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
ครู ที่ประทับใจ เป็ นครู ภาษาไทยระดับมัธยม มีความเป็ นกันเอง มีลกั ษณะเป็ นครู เป็ นผู้
อาวุโส น่าเลื่อมใส มีบคุ ลิกภาพของการเป็ นครู แต่งตัวเรี ยบร้ อย สอนเด็กด้ วยความตังใจ
้ สอนแก่น
แท้ โดยไม่อ้อมค้ อม อธิ บายแบบเดียวกับครู ลิลลี่ แต่ไม่คล่องเหมือนครู ลิลลี่ แต่ที่สอนจะมีวิธีการ
แบบนัน้
แต่ตรงไปตรงมา ฟั งครู่ เดียวรู้ เรื่ อง รู้ ว่าใจความสําคัญของเรื่ องอยู่ตรงไหน ความ
ปรารถนาดีของครูทําให้ เรารู้สกึ ได้ คุณพินิจเห็นว่าครูต้องปรารถนาดีตอ่ ศิษย์ด้วยวิญญาณ
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
คุณพินิจเล่าว่าการนําแบบอย่างของครูมาใช้ ในการทํางาน คือ จะปฏิบตั ิตนแบบเรี ยบง่าย
แต่ชดั เจน ในการปฏิบตั กิ บั ผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชาจะเป็ นกันเอง เรี ยบง่าย เริ่ มทํางาน
ตอนต้ นเราจะไม่ร้ ู จะต้ องเรี ยนรู้ ขอคําปรึกษากับคนที่เคยปฏิบตั ิ ไม่อายที่จะสอบถาม ต้ องทํา
การบ้ านทุกวัน พยายามค้ นหาแก่นของมัน (วิธีปฏิบตั ิ) เรี ยนรู้ มาด้ วยความรวดเร็ ว ต้ องอ่าน
เรื่ องราว ระเบียบทุกวันว่าเป็ นอย่างไร จึงจะปฏิบตั ิได้ อย่างชัดเจน หลายเรื่ องต้ องทําความเข้ าใจ
กับชาวบ้ าน กับเพื่อนร่วมงาน จะต้ องสามารถเสนอให้ เขาฟั งได้ ว่าเรื่ องนี ้เป็ นอย่างนัน้ ทางเลือกมี
อะไรบ้ า งที่ จ ะต้ อ งทํ า เมื่ อ มี ป ระสบการณ์ เ ราก็ จ ะถ่ า ยทอดสิ่ ง เหล่ า นี ใ้ ห้ กับ เพื่ อ ร่ ว มงานหรื อ
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การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
เพื่อนร่ วมงานและผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานในอาชี พจะไม่มี จะมีเพียงหน่วย
ข้ างเคียงซึง่ ไม่ได้ ติดต่อกัน มีความประทับใจคนตังใจทํ
้ างาน มีความรับผิดชอบต่องานต่ออาชีพ
ของตนเอง ผู้ใต้ บงั คับบัญชาส่วนใหญ่น่าประทับใจ มีหลายคนตังใจ
้ เขามีทางเลือกมากกว่าที่จะ
มารั บ เงิ น เดื อ นเพี ย งหมื่ น ต้ น ๆ แต่เ ขายัง คงยึด มั่น กับ อาชี พ นี ้ และทุ่ม เทตัง้ ใจในการทํ า งาน
บางครัง้ ก็ทํางานเกินเวลา
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ผู้บริ หารมีหลายแบบแตกต่างกัน คุณพินิจจะไม่คอ่ ยมีปัญหากับ
ผู้ใหญ่ แต่บางทีก็มีโดยไม่ร้ ู ตวั คุณพินิจยกตัวอย่างว่า คนร่ วมอาชีพเดียวกัน ที่เป็ นนายอําเภอ
เหมือนกัน เสนอบางเรื่ องขึ ้นไปที่ผ้ บู งั คับบัญชาโดยที่เราไม่ร้ ูเรื่ อง ผู้บงั คับบัญชาก็ไม่พอใจเรา ซึง่
เราก็ไม่มีวิธีการที่จะสื่อสาร มิฉะนันก็
้ จะก้ าวหน้ าเร็วกว่านี ้ คุณพินิจเป็ นนายอําเภอมาเกือบ 11 ปี
ความจริ งแล้ วน่าจะได้ ระดับ 9 แต่ยงั ไม่ได้ เนื่องจากระบบนี ้มีลกั ษณะกึ่งพลเรื อนกึ่งทหาร
ผู้บงั คับบัญชายังคงทรงสิทธิ ที่จะเป็ นผู้บนั ดาลให้ กับผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บงั คับบัญชายังคงเป็ นผู้
ประเมิน บรรจุแต่งตัง้ ความประทับใจหรื อไม่ประทับใจเกี่ยวกับผู้บงั คับบัญชาก็เก็บเอาไว้ คุณพินิจ
ใช้ วิธีเลือกผู้บงั คับบัญชา คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเมื่อก่อนเป็ นรองผู้ว่าจังหวัดขอนแก่น
เมื่อคุณพินิจทราบว่าท่านจะมาอยู่เพชรบุรี เลยขอย้ ายมาอยู่ที่จงั หวัดเพชรบุรี อย่างน้ อยก็ทราบ
ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นอย่างไร เข้ าใจวิธีคิดกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ ให้ อะไรเป็ นพิเศษแต่
ทํางานแล้ วไม่มีปัญหา ผู้บงั คับบัญชาจะมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึง่ เป็ นความประสงค์ที่ตรงกัน
นอกจากนี ้คุณพินิจก็เล่าความประทับใจเกี่ยวกับผู้บงั คับบัญชาในกรณีนํ ้าท่วมที่อําเภอนํ ้า
พอง ตอนนัน้ นํ า้ ท่ว มริ ม ถนนมิตรภาพ ท่วมทางขาออกไปจังหวัดอุดรธานี ไม่มี ทางระบายนํ า้
จะต้ องขุดทางนํ ้าในพื ้นที่เอกชน โดยที่เจ้ าตัวไม่ร้ ู คุณพินิจก็ให้ รถแบ็คโฮขุดเลย ไม่ถึงครึ่งชัว่ โมงนํ ้า
ก็แห้ ง ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อทราบก็เข้ ามาดู เห็นคุณพินิจลุยนํา้ อยู่และบอกว่าจะทํา
อย่างนี ้ ท่านก็บอกเลยว่าทําได้ เลย ท่านก็แสดงออกถึงบทบาทผู้นําและตัดสินใจที่จะทํา
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หลักการ แนวทาง หรื ออุดมการณ์ ในการทํางาน
ตอนที่เป็ นนายอําเภอบ้ านหลวง จังหวัดน่าน อยูท่ ี่นนั ้ 4 ปี เป็ นอําเภอเล็ก ๆ มีคนอยู่เพียง
12,000 คน มีภเู ขาสูงล้ อมรอบทุกทิศ มีงานน้ อยมาก วันหนึ่งทําชัว่ โมง สองชัว่ โมงก็เสร็ จแล้ ว แต่
คุณพินิจก็คิดจะทํางานชิน้ ที่ลําบาก คือคิดที่จะรักษาต้ นไม้ เนื่องจากอาชีพหลักชาวบ้ านคือ
ลักลอบตัดต้ นไม้ แถวนัน้ เป็ นป่ าต้ นนํ า้ ยม ต้ นนํา้ น่าน กรมป่ าไม้ มีคนมากแต่รักษาป่ าไว้ ไม่ได้
จุดอ่อนอันหนึ่งคือไม่บุก ไม่บงั คับใช้ กฎหมาย แต่ตํารวจฉลาด จะจับไม้ บนถนน แต่ป่าไม้ เฝ้า
สํานักงาน ผ่านหน่วยจึงค่อยจับ คุณพินิจต้ องอาศัยอาสาสมัครซึง่ มีความรู้ ไม่มาก แต่ให้ ทําอะไร
ก็ทํา ส่วนปลัดอําเภอไปเพียงครัง้ สองครัง้ แต่ใจไม่ส้ ู เนื่องจากงานเหนื่อยมาก แต่คณ
ุ พินิจทํา ถ้ า
ไม่ทําก็ไม่มีใครทํา คนตัดไม้ ตัดไม้ แปรรู ป ย้ ายต้ นไม้ ถ้ าจับทุกคน คนที่นนก็
ั ้ จะเกลียดเรา จะ
ทํางานไม่ได้ คุณพินิจบอกผู้กระทําผิดว่า สามอย่างนี ้ผมขอหนึ่ง คุณจะเอาไม้ ก็ได้ แต่เกวียนและ
ตัวคุณต้ องอยู่ และเลื่อยต้ องยึด ถ้ าขอตัวไปก็ให้ แต่ตวั อย่างอื่นยึดหมด การให้ เผชิญหน้ าทุกเรื่ อง
นัน้ คงไม่ไหว ความประทับใจจึงเป็ นการสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ตรง แต่ขณะเดียวกันก็ ไม่เสีย
มวลชน เราไม่สามารถใช้ กฎบังคับได้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์ เราไม่สามารถกันคนเหล่านันเป็
้ นคนผิดแล้ ว
ให้ ไปอยู่ที่อื่นได้ คือมีความยืดหยุ่น ทังทางด้
้
านผู้ปฏิบตั ิงาน ชุมชน และประโยชน์ของรัฐ ต้ อง
เชื่อมโยงให้ เห็นผล
ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ค่านิยมโปร่ งใสตรวจสอบได้ เหตุการณ์สําคัญที่บง่ บอกถึงค่านิยมนี ้ เป็ นสิ่งที่ปฏิบตั ิอยู่
ทุกวัน กรณี ที่พอหยิบยกขึน้ มาพูด คือ ขณะทํางานเป็ นปลัดอยู่อําเภอบางละมุง มีเอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ แบบ สค 1 ปี 2549 ตอนนันคงเป็
้
นป่ า มีคนคนที่พฒ
ั นาพื ้นที่รายใหญ่ และเป็ น
คนแรกที่นํามันสําปะหลังจากอินโดนีเซียมาปลูกในไทย มาทดลองปลูกเป็ นจํานวนมาก และได้
จ้ างลูกไร่ จํานวนมาก และส่วนหนึ่งมาปลูกบ้ าน จับจองพื ้นที่ และมี สค1 อยู่ เมื่อปี 2531
ชาวบ้ านเอา สค.1 มาเป็ นโฉนด แต่เจ้ าหน้ าที่ยงั ไม่ทําให้ เพราะแจ้ งว่าเป็ นทุ่งนาสาธารณะ แต่ที่
จริ งเป็ นพื ้นที่เจริ ญแล้ ว เขาขอมาตังแต่
้ ปี 2520 ปี 2530 ยังไม่ได้ คุณพินิจดูแล้ วว่ามันไม่น่าจะ
ถูกต้ อง จึงทําการประชุมวินิจฉัยพื ้นที่ให้ กบั ที่ดินจังหวัด เพื่อประกอบการออกโฉนด สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดก็ออกโฉนดให้ เขาก็ได้ ในสิ่งที่ต้องการ หลังจากนันไม่
้ ถึงเดือนเขาก็ขายได้ หลายร้ อย
ล้ านบาท มีชาวบ้ านคนหนึง่ ที่เคยมาปรึกษาเรื่ องนี ้ เขามาหาและเอาถุงกระดาษมาให้ ข้ างในมีแต่
เงิน จึงถามว่าเงินอะไร เขาบอกว่าเป็ นเงินของเจ้ าของที่ คุณพินิจปฏิเสธที่จะรับ และแจ้ งภรรยา
ไม่ให้ รับฝากอะไรทังสิ
้ ้น และเป็ นดังคาดเขาไปหาภรรยา ภรรยาก็บอกว่าปลัดไม่ให้ รับ แล้ วเขา
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ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิและซื่อสัตย์รับผิดชอบ คุณพินิจเห็นว่ามีความสําคัญเสมอกัน
เหตุการณ์ที่บง่ บอกถึงการปฏิบตั ิตามค่านิยม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ย้ อนกลับไปเหตุการณ์เก่าเรื่ องที่ดิน
เมื่อดูข้อเท็จจริ งแล้ วสมควรปฏิบตั ิ ก็ปฏิบตั ใิ ห้ ไม่เลือกว่าเขาเป็ นใคร แต่ต้องเป็ นเรื่ องที่ถกู ต้ อง อีก
กรณีหนึ่งชาวบ้ านเขาอยู่แถวปากนํ ้า ระยอง คุณแม่ของเขากําลังจะตาย คุณแม่เขามีเรื อประมง
2 ลํา มูลค่าเกือบสิบล้ าน มีพี่น้องหลายคน เมื่อแม่ตายกลัวจะยุ่งยาก เขาเข้ ามาปรึกษา คุณ
พินิจก็แนะให้ ทําพินยั กรรมและก็ทําเรื่ องไปทําพินยั กรรมนอกสถานที่กบั นายอําเภอ ไม่ถึงยี่สิบนาที
แล้ วก็ไปกับเขาไปพบแม่ที่นอนซมอยู่ แต่ก็พดู รู้ เรื่ อง และลูกหลานก็อยู่ด้วยหลายคน พอทํา
พินยั กรรมเสร็ จกลับมาตอนบ่ายก็ทราบว่า คุณแม่ตายแล้ ว การทําพินยั กรรมที่ทนั การณ์ทําให้ เขา
ลดขันตอนไปได้
้
มาก เวลาเป็ นสิ่งที่สําคัญ การทํางานบางคนที่พดู ว่ารอเดี๋ยวนะ แต่สําหรับคนมา
รอเหมือนรอเป็ นปี ผู้มารับบริการก็จะพึงพอใจ แต่ก็ต้องทําตามกรอบของกฎหมาย หากรอให้ เขา
เขียนคําร้ องและรอให้ นายอําเภออนุมตั ิ ก็จะไม่ทนั การณ์ เขาก็จะไม่ได้ ทําพินยั กรรม
สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ตอนที่คุณพินิจเรี ยนจบยังมองไม่ออกว่าจบมาจะทําอะไร ได้ สอบปลัดอําไว้ แต่ยงั ไม่
ประกาศผล สมัครทําธนาคารเขาก็ไม่เรี ยกตัว จึงคิดว่าจะไปเรี ยนต่ออเมริ กา เพราะพ่อแม่อยากให้
เรี ยนและพี่ชายอยูท่ ี่อเมริ กา ที่รัฐมิชิแกน ซึง่ ต้ องใช้ เอกสาร ที่เป็ นใบอนุญาตร่ วมใช้ ชื่อสกุล เพราะ
ใบเกิดเป็ นแซ่เหีย ใบอนุญาตร่วมสกุลทําร่วมกันประมาณ 3-4 คน จึงไปขอใบนี ้ที่อําเภอ ตอนนัน้
เพิ่งเรี ยนจบ ยังมีความรู้ สกึ ถึงความมีสิทธิอยู่อย่างเต็มเปี่ ยม ไปติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่รับคําร้ อง ซึง่
เป็ นผู้หญิงเด็กบ้ านเดียวกัน เขาเป็ นลูกตํารวจ เขาบอกว่าไม่มีเวลาให้ ยื่นคําร้ องไว้ อีก 3 วัน ค่อย
มาติดต่อใหม่ ทําให้ คณ
ุ พินิจโกรธมาก จึงเข้ าไปพบกับผู้อํานวยการเขต ซึง่ ไม่อยู่ จึงเข้ าพบผู้ช่วย
แจ้ งว่าต้ องการขอใบนี ้เพื่อขอวีซ่า แล้ วแจ้ งความจําเป็ น ผู้ช่วยบอกว่าเด็กคงไม่มีเวลาค้ น คุณ
พินิจบอกว่าขอหาเอง ผู้ช่วยเลยบอกว่าเดี๋ยวจะลองหาให้ พอค้ นก็พบเลย (ในปี พ.ศ.2503 มีคนมา
ทํารายการนี ้ไม่มาก) แต่เด็กผู้หญิงคนนันบอกว่
้
าให้ รออีก 3 วัน คุณพินิจจึงคิดว่าถ้ ามาทํางาน
อย่างนี ้ จะไม่ทําตัวเช่นนี ้แน่นอน เนื่องจากเหตุการณ์ นี ้ทําให้ ชีวิตพลิกผัน ทําให้ ม่งุ มัน่ ที่จะมา
ทํางานตรงนี ้ และคิดว่าถ้ าเป็ นเราเราจะทําให้ ดีกว่านี ้ มายาวไกลจนบัดนี ้ วิธีคิดนี ้ก็ยงั นํามาใช้ อยู่
คุณพินิจจะพูดคุยกับผู้คนมาก จะไม่ได้ แบ่งว่าคนนี ้ซ่อมซ่อ แต่จะให้ บริ การที่ดีที่สดุ ถ้ าข้ าราชการ
คนใดไม่มี “Service Mind” คุณพินิจก็จะเข้ าไปต่อว่าเพื่อให้ เขามีบริการที่ดีกบั ชาวบ้ าน
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ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
คุณพินิจมองที่หลักประกันของอาชีพ คือเงินเดือนที่พออยูไ่ ด้ งานมากไม่มีใครบ่น แต่ถ้าไม่
มีเงินอยู่ไม่ได้ การพัฒนาข้ าราชการจะต้ องเป็ นระบบ วิถีของรัฐต้ องชัดเจนกว่านี ้ เมื่อมองในเชิง
ระบบ วิธีบริ หารกรม กอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่น จะมีปัญหาในทุก ๆ จุด ปฏิสมั พันธ์
ในกลุ่ม โครงสร้ างเดี ย วกัน มี ไม่มาก เงิน ของรั ฐใช้ แบบไม่มีทิ ศทาง มี ก ารจ้ างบุคคลในท้ อ งถิ่ น
มากมาย แต่จะลดปริมาณข้ าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค ซึง่ ทางระบบเป็ นไปไม่ได้ ตราบใดที่มี
การจัดการแบบเอกรัฐแบบไทย ๆ ต้ องให้ ความสําคัญกับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอยู่ เรายัง
ไม่ให้ การศึกษากับคนในท้ องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรให้ เป็ น ก็จะสิ ้นเปลืองกับตรงนี ้มาก
การพัฒนาคุณภาพข้ าราชการต้ องแยกแยะ ส่วนท้ องถิ่ นต้ องหาข้ าราชการที่ มีขีด
ความสามารถสูงกว่านี ้ ให้ คนที่จบ ปวช. ปวส. มาทํางานเกินตัว ประสบการณ์ไม่มี ก็ทํางานไม่ได้
เหมือนโรงเรี ยนที่ไม่มีรูปแบบ สําหรับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคจะลดคนก็ไม่เป็ นไร แต่ต้องสร้ าง
หลักประกันอาชีพ คือ ต้ องให้ เขาอยู่ให้ ได้ กบั รายได้ ที่ได้ รับ ส่วนการพัฒนาระบบในส่วนอื่นพอไป
ได้ อยู่แล้ ว แต่รัฐต้ องกําหนดวิถีของรัฐให้ ชดั เจน ว่าจะเน้ นส่วนไหน ถ้ าเน้ นท้ องถิ่นก็ต้องเร่ งให้
การศึกษา คุณพินิจกล่าวว่า “แต่ไม่ใช่ให้ กิ่งนี ้โตแล้ วไปตัดอีกกิ่งหนึง่ มันต้ นเดียวกันครับ”
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
ในสายตาของลูกน้ อง คุณพินิจเป็ นคนเรี ยบง่าย เป็ นกันเอง ใจดี ไม่เครี ยดกับเรื่ องงาน แต่
งานก็ต้องจริ งจัง สําหรับชาวบ้ านก็มีความรู้สกึ เดียวกัน เขารับรู้ถึงความเป็ นกันเอง จะไม่หลีกเลี่ยง
การทํางาน ชาวบ้ านมองนายอําเภอเป็ นคน “active” ซึง่ มาจากภาพที่ลงพื ้นที่ จะขับรถไปเอง เขา
จะให้ ภาพความง่าย ๆ รวดเร็ ว การพูดจาในที่สาธารณะแล้ วจะง่าย ๆ เร็ว ๆ
ในสายตาของผู้บงั คับบัญชา มองว่าไม่มีปัญหากับใคร อยูก่ บั ใครก็อยูไ่ ด้ รับผิดชอบ แต่
ผู้วา่ ราชการมองว่าไม่มีลกู บู๊ แต่นนั่ ก็ไม่ใช่วิธีคดิ ของคุณพินิจ ไม่บ๊ ู แต่บกุ คือเรื่ องที่ทําต้ องทํา แต่
จะให้ ไปตะแบง จะไม่ทํา เลิกงานแล้ วเราก็เป็ นนายคนหนึ่งเท่านัน้ แต่การเป็ นนายอําเภอมีคน
คาดหวังมาก ทํางานเกือบยี่สบิ สี่ชวั่ โมง งานมากจนไม่ร้ ูเวลา
ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานของราชการ
ภรรยาช่วยมาก ถ้ าไม่มีแม่บ้านที่เข้ าใจ และมีเวลาให้ กบั ลูกอย่างนี ้ คงทํางานแบบนี ้ไม่ได้
ภรรยาช่วยดูแลลูก ดูแลบ้ าน และดูแลธุรกิจ พี่ ๆ จะเป็ นตัวแบบที่ดีเกี่ยวกับความล้ มเหลวและ
ความสําเร็ จซึ่งเป็ นตัวผลักดันในการทํางานอยู่ตลอดเวลา คุณพินิจอยู่ในครอบครัวที่มีชื่อเสียง
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ระบบการฝึ กอบรมของราชการจะต้ องมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เมื่อผ่านการสรรหาบุคลากร
แล้ ว ควรให้ ความสําคัญกับระบบการฝึ กอบรม เพราะคนที่อยู่ระบบเดียวกัน มีภูมิหลังและ
ประสบการณ์ตา่ งกัน แต่ต้องทํางานร่วมกัน สมัยที่เป็ นปลัดอําเภอ ไปฝึ กอบรม 1 เดือน ก็ยงั ไม่ร้ ู
อะไร ต้ อ งมาเรี ย นรู้ เอาเอง คื อ ให้ ร ะดับ ล่ า ง เป็ นผู้ฝึ กเอง หน่ ว ยกลางอาจจะอุ้ย อ้ า ยเกิ น ไป
นอกจากนี ้การดูแลเกี่ยวกับการดํารงชีพที่เหมาะสม จะทําให้ การทํางานดีแน่นอน

นางฐิตพ
ิ ร จุ่งประสพมงคล
อาจารย์ 2 ระดับ 7
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม จังหวัดประจวบคีรีขันท์
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
: ด้ านไม่ เลือกปฏิบตั ิ
: ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ-นามสกุล นางฐิ ตพิ ร จุ่งประสพมงคล
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 21 กุมภาพันธ์ 2497 อายุ 50 ปี
เพศ หญิง
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั อาจารย์ 2 ระดับ 7 หน่วยงาน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อระดับการศึกษา ปี พ.ศ.ที่จบ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
2512
ร.ร.รัชตะวิทยา อ.ปราณบุรี จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
2514
ร.ร.ราชบริกรนุเคราะห์ จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2515
สถาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา
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ปี พ.ศ.ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2516
สถาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา
2532
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา ร้ อยโทสงคราม ทัพจันทร์
ชื่อมารดา นางสวัสดิ์ ทัพจันทร์
2.2 ชื่อคูส่ มรส นายศุภโชค จุ่งประสพมงคล
อาชีพ รับราชการครู
2.3 ชื่อบุตรคนที่ 1 นายชานนท์ จุ่งประสพมงคล อาชีพ ทํางานเกี่ยวกับสํานักพิมพ์
บุตรคนที่ 2 นางสาวจิรนัทฐ์ จุ่งประสพมงคล อาชีพ ฝึ กงานที่สํานักพิมพ์ขา่ วสด
บุตรคนที่ 3 นางสาวรักษ์ ปริญ จุง่ ประสพมงคล ศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 3
3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ครูตรี
อาจารย์ 1 ระดับ 3
อาจารย์ 1 ระดับ 4
อาจารย์ 2 ระดับ 5
อาจารย์ 2 ระดับ 6
อาจารย์ 2 ระดับ 7

ปี พ.ศ.
2516
2521
2525
2529
2532
2538-ปั จจุบนั

หน่ วยงาน
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านค่าย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านค่าย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านค่าย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านค่าย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านค่าย
โรงเรี ยนเทศบาลวัดธรรมิการาม

3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- ปี พ.ศ.2528 รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ปี พ.ศ.2533 รางวัลครูสอนภาษาไทยดีเด่น จากเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
- ปี พ.ศ.2533 รางวัลพนักงานครูเทศบาลดีเด่น จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
- ปี พ.ศ.2543 ได้ รับคัดเลือกเป็ นครูแกนนําปฏิรูปการเรี ยนรู้ของเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขนั ธ์
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- ปี พ.ศ.2543 ได้ รับรางวัลชมเชยประกวดคําขวัญวันครู จากนายชวน หลีกภัย ได้ รับ
เงินรางวัล 3,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
- ปี พ.ศ.2543 ได้ รับเกียรติบตั รครูผ้ จู ดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนยอดเยี่ยม จาก
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ท์
- ปี พ.ศ.2544 ได้ รับโล่จากสมาคมนักบริหารสถานศึกษาท้ องถิ่นแห่งประเทศไทย
กรมการปกครอง ในฐานะช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคม
- ปี พ.ศ.2544 ได้ รับเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
- ปี พ.ศ.2544 ได้ รับรางวัล “ต้ นแบบคนดี” จากหนังสือพิมพ์ทนั โลก
- ปี พ.ศ.2544 ได้ รับรางวัลเพชรแผ่นดิน จากหนังสือพิมพ์แผ่นดินธรรม
3.3 ความสามารถพิเศษ การแต่งคําประพันธ์ แต่งคํากลอน
3.4 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.4.1 คติในการดําเนินชีวิต ทําวันนี ้ให้ ดีที่สดุ
3.4.2 คติในการทํางาน ทํางานอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตามหลักการสอน 5 ต คือ
- ตรงและเต็มหลักสูตร
- เต็มเวลา ความสามารถ
- เต็มคุณธรรมและจิตวิญญาณในวิชาชีพ
- เต็มใจที่จะพัฒนาการเรี ยนการสอน
- ตรวจสอบได้ ทกุ รูปแบบและทุกเวลา
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์ กบั คู่สมรส สามีของคุณฐิ ติพรเป็ นครู ใหญ่โรงเรี ยนบ้ านค่าย พยายามทํา
ผลงานเพื่อเลื่อนตําแหน่งเป็ นผู้อํานวยการ ตอนแรกทํางานร่วมกัน คุณฐิ ตพิ รกําลังทําอาจารย์ 3 มี
งานมากไม่คอ่ ยมีเวลา
ความสัมพันธ์ กบั บุตร คุณฐิ ติพรมีลกู 3 คน คนโต จบคณะอักษรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คนกลางจบนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คนเล็กกําลังเรี ยนเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเลี ้ยงลูกคุณฐิ ติพรจะคอยเอาใจใส่เขา คอยสนับสนุนเขาแต่จะ
ไม่ให้ เปล่า จะคอยกระตุ้นให้ เขาเรี ยนให้ ดีแล้ วจะให้ สิ่งที่เขาชอบเป็ นสิ่งตอบแทน เช่น ถ้ าเรี ยนได้
“top ten” จะซื ้อสิ่งที่ชอบให้ เช่น ขิม จะปลูกฝั งให้ รักหนังสือ โดยซื ้อของขวัญเป็ นหนังสือ ทําให้
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ความสัมพันธ์ กบั ครอบครัว เดิมครอบครัวคุณฐิ ติพรเหมือนครอบครัวไทย ๆ เคารพนับถือ
ช่วยเหลือกัน ทังครอบครั
้
วตนเองและสามี พูดคุยกัน ปรึกษาหารื อกัน คุณแม่คณ
ุ ฐิ ติพรยังมีชีวิตอยู่
คุณพ่อเสียชีวิตแล้ ว มีพี่น้อง 8 คน คุณฐิ ตพิ รเป็ นคนโต ส่วนใหญ่เป็ นครูและรับราชการ
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
ความทรงจําเกี่ยวกับพ่อแม่ คือ พ่อจะคอยปลอบใจ เขาจบ ป. 4 เป็ นจ่า จะให้ สอบนาย
ร้ อยก็ไม่มีความรู้ และจะไม่ใช้ เส้ นสาย เอาเงินให้ ลกู เรี ยนดีกว่า จึงเป็ นความประทับใจที่พ่อแม่ส่ง
เสียให้ ลูกจบปริ ญญาตรี ทุกคน ลูกชายต้ องเป็ นนายร้ อย ต้ องสังกัดทหารบกด้ วย พ่อจะใกล้ ชิด
จะสอน ตอนสอบเอนทรานซ์ไม่ติด พ่อจะไปดูผลสอบเอนทรานซ์และปลอบใจ พาไปเดินเที่ยว
สวนสัตว์ และชี ้แนะให้ เรี ยนครู ตอนนันแม่
้ ต้องดูแลน้ องมาไม่ได้ เมื่อใครจบการศึกษา พ่อจะติดยศ
ให้ ทกุ คนและจะอวยพรตลอด ให้ ตงใจทํ
ั ้ างาน รับผิดชอบ และทํางานให้ ดีที่สดุ
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
เรื่ องที่ ทําตามแบบที่ พ่อแม่เคยทํา คือ ได้ พ่อเป็ นแบบอย่างเรื่ องที่ ในการทํางาน 80-90
เปอร์ เซ็นต์ เป็ นคนตรง ไม่ชอบอะไรที่ซิกแซ็ก พ่อจะทุ่มเทในการทํางานราชการมากซึง่ ตกทอด
มาถึงลูก
เรื่ องที่ไม่ทําตามแบบที่พ่อแม่เคยทํา คือ การเป็ นคนดุ ต้ องเป็ นระเบียบ บางครัง้ พ่อจะใช้
ระบบทหารมาเลี ้ยงดูก็เพราะความเป็ นห่วง แต่คณ
ุ ฐิ ตพิ รก็ไม่ได้ คดิ ว่าเป็ นสิ่งไม่ดี ทุกอย่างในความ
ทรงจําจะภูมิใจในตัวพ่อแม่มาก
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การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
ประทับใจครูภาษาไทยตอน มศ. 4-5 เป็ นแรงดลใจที่เข้ ามาเรี ยนเป็ นครู ครูที่ประทับใจคือ
สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ กับลูกศิษย์ ด้ วยความตังใจ
้ ให้ กําลังใจลูกศิษย์ มีความเอื ้ออาทร
พูดจาให้ กําลังใจตลอดเวลา ที่ สําคัญคือคําชมเชยถึงแม้ งานลูกศิษย์ ไม่ค่อยได้ เรื่ อง แต่จะให้
กําลังใจ ซึง่ เป็ นแบบอย่างในการทํางานด้ วย ในเรื่ องการจูงใจให้ เด็กอยากเรี ยน
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
การนําการปฏิบตั ิของครู มาเป็ นแนวทาง คือ อยู่ที่บ้านต้ องเข้ าใจกัน จริ งใจกัน ทุกคนก็อยู่
ด้ วยกันอย่างมีความสุข
การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา/เพื่อนร่ วมงาน คุณฐิ ติพรเล่าว่าตนเองเป็ นคนที่โชคดีมาก ได้ รับความ
ร่ วมมือจากน้ อง ๆ ที่ทํางานดี เขาร่ วมแรงร่ วมใจกันทํางานให้ แต่เราต้ องเป็ นหลัก ต้ องจ่ายงาน
เมื่อขอร้ องเขาจะมา จะช่วยทํางานอย่างเต็มที่ ไม่มีใครปฏิเสธเมื่อเราขอความร่วมมือ ก็เพราะ
เราจะคอยสอนในเรื่ องการทํางาน ให้ ทํางานเป็ นระบบ เป็ นที่ปรึ กษาให้ กับคนอื่น ๆ เป็ นฝ่ าย
ให้ กบั เขามากกว่า จะคอยเลี ้ยงเขาเมื่องานประสบความสําเร็ จ เขายอมรับเรา อาจจะเป็ นเพราะ
อาวุโสด้ วย เราจะพูดอะไรเขาจะทําให้ อย่างเต็มความสามารถ เขาศรัทธาในตัวเรา เมื่อบรรยาย
เรื่ องอะไรเขาก็จะมาฟั ง ไม่ต้องทําหนังสือเชิญ เขาจะมากันเอง ชวนกันมา คุณฐิ ตพิ รเห็นว่าศรัทธา
นันสร้
้ างยาก แต่ถ้าสร้ างได้ อะไรก็จะตามมาเอง บางคนสร้ างอํานาจ เมื่อหมดตําแหน่งนัน้ ทุกสิ่ง
ก็หมดไป เราไม่ได้ เสแสร้ ง แต่เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ทกุ คน
ความประทับใจผู้บงั คับบัญชา ผู้อํานวยการให้ คณ
ุ ฐิ ติพรทําอะไร เขาจะไว้ วางใจ เพราะ
เราทํ า งานให้ เ ขาวางใจ เพราะได้ ทํ า เต็ม ความสามารถ รั บผิ ด ชอบเต็ม ที่ จนไม่ต้องห่ ว งอะไร
ผู้บงั คับบัญชาจะชื่นชมอาจารย์
หลักการ แนวทาง หรื ออุดมการณ์ ในการทํางาน
เมื่อครู ใหม่เข้ ามาคุณฐิ ติพรก็จะสอน ในฐานะเป็ นรุ่ นแม่ คุณฐิ ติพรให้ ความเห็นว่าในการ
ทํางานถ้ าทําแบบเช้ าชามเย็นชาม เราทําได้ แต่มนั จะไม่สร้ างบารมีให้ กบั ตัวเอง การทํางานอย่า
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ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ คุณฐิ ติพรเล่าว่าไม่ว่าจะทํางานอะไร เราต้ องมีความซื่อสัตย์ใน
หน้ าที่การงาน รับผิดชอบต่อหน้ าที่การงาน เคยมีผ้ ปู กครองให้ เราแก้ เกรดให้ ลกู เขา เพื่อเข้ าทหาร
ก็บอกว่าไม่ได้ มันผิดวินยั จะให้ เงินเท่าไรก็ไม่ได้ ชีวิตราชการจะเสียกับเรื่ องนี ้ไม่ได้ ผิดแล้ วแก้
ไม่ได้ จะไม่ยอมทํา ถึงจะมีบญ
ุ คุณกันมาก็ทําไม่ได้ เด็กฝากก็ไม่รับ เราไม่มีดา่ งพร้ อยเรื่ องนี ้ แม้
สอนพิเศษก็ไม่รับเงินเลย
ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิและกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง คุณฐิ ติพรกล่าวว่าจะไม่เลือกที่
รั กมักที่ ชัง ให้ ความเสมอภาคกับนักเรี ยนทุก คน ทํ า อย่างไรก็ ทํา ให้ เหมื อนกัน เด็กที่ พ่อแม่ที่
ยากแค้ นแสนสาหัส เรายิ่งต้ องช่วยเหลือ ส่วนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําใน
สิ่งที่ถกู ต้ อง เช่น ฝ่ ายกีฬาต้ องการดึงตัวนักเรี ยนเก่า ซึง่ ไปเรี ยนต่อที่อื่นแล้ ว มาแข่งกีฬาให้ แล้ ว
ต้ องมาทําชื่อเป็ นนักเรี ยนเรา ฝ่ ายกีฬาทําเรื่ องมา เราก็ไม่ทําให้ แม้ เขาขอร้ องก็ไม่ทํา ถึงแม้ จะย้ าย
ชื่อเด็กมาแต่เด็กไม่ได้ เรี ยนที่นี ้ ยิ่งเป็ นนักกีฬาแต่ไม่มีนํ ้าใจนักกีฬาเรายิ่งไม่ชอบ
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สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คุณฐิ ติพรเล่าว่า ในชีวิตครู ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่สําคัญเช่นนัน้ แต่จะปฏิบตั ิอยู่เป็ นกิจวัตร
ประจําวัน ทําอะไรก็ด้วยตัวเอง ไม่เคยทําอะไรที่จะให้ ได้ มาซึง่ สิ่งที่ตนเองคาดหวัง ชีวิตครูไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับเรื่ องเงิน ๆ ทอง ๆ เราเป็ นครู ต้องตังอยู
้ ่ในความซื่อสัตย์รับผิดชอบเป็ นปกติอยู่
แล้ ว ทํามาตังแต่
้ เด็ก พอเห็นใครทําอะไรที่ไม่ชอบไม่อยากไปยุง่ แต่ห้ามได้ ก็ห้าม
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
คุณฐิ ติพรเสนอแนะว่า ต้ องทํางานอย่างมีความสุข ให้ อยู่ด้วยใจ ด้ วยความตังใจ
้ ทํางาน
อย่างเต็มความสามารถ เห็นงานเป็ นสิ่งที่ดี ยึดมัน่ ในคุณธรรม งานก็จะไปได้ ดี คนไม่ดีจะแพ้ ภยั
ตัวเอง ให้ อยู่ในวินยั ของข้ าราชการ ข้ าราชครูก็ตงอยู
ั ้ ่ในจรรยาบรรณครู คุณฐิ ติพรยอมรับว่าทําได้
ทุกข้ อ จนได้ รางวัลครุสดุดีมาแล้ ว ถ้ าทําตามนันได้
้ หมด ครูก็จะเป็ นต้ นแบบเป็ นตัวอย่าง คุณฐิ ติพร
กล่าวว่า “เป็ นครู อย่าเป็ นแต่แค่สอนเขา สอนตัวเรานันด้
้ วยจะอํานวยผล เกียรติของครู คนบูชาทัว่
สากล เพราะเป็ นคนแนะและนําทําได้ จริง” ดังนันถ้
้ าครูเป็ นแบบอย่างที่ดี ประพฤติดีในทุก ๆ ด้ าน จะ
ได้ รับการยอมรับ และเป็ นบุญกุศลแก่ตวั เอง ถ้ าข้ าราชการให้ ยึดมัน่ ในวินยั ของข้ าราชการอย่าง
จริงจัง สังคมไทยก็จะดี จะเป็ นสถาบันที่คนยอมรับและศรัทธา ถ้ าทําตามจรรยาบรรณครู ได้ หมด
จะเป็ นที่ยอมรับกับคนทัว่ ไป เราไม่ใช่ทําอาชีพครู แต่เราเป็ นครูมืออาชีพ ต้ องมีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู
ความเกี่ยวข้ องหรื อการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานของราชการ
คุณฐิ ติพรกล่าวว่า ครอบเป็ นสุข ลูกดี สามีดีมีความรับผิดชอบ ไม่มีปัญหาเรื่ องการเงิน
ด้ านความประพฤติที่จะทําให้ เสื่อมเสีย ซึง่ สร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั เรา จะทํางานด้ วยความเป็ น
สุข สามีทํางานในแวดวงเดียวกัน จะคอยช่วยส่งเสริ มกัน ทําให้ เป็ นที่ยอมรับในวงการ บางครัง้
อาจจะมีความขัดแย้ งเรื่ องลูกบ้ างแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่จะคุยกัน ไม่เคยทะเลาะกัน อยู่กนั ด้ วย
ความราบรื่ น เมื่อมีปัญหาอาศัยการให้ อภัย จริ งใจต่อกัน และคํานึงถึงลูก ภูมิใจที่มีครอบครัวที่
อบอุน่
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นางนิตยา เจนบรรจง
อาจารย์ 3 ระดับ 8
โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงมหาดไทย
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านไม่ เลือกปฏิบัติ
: ด้ านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นางนิตยา เจนบรรจง
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 25 พฤษภาคม 2549 อายุ 47 ปี เพศ หญิง
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั อาจารย์ 3 ระดับ 8 หน่วยงาน โรงเรี ยนเทศบาล 3 (บ้ านบ่อ)
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2518
วิทยาลัยครูนครปฐม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
2520
วิทยาลัยครูนครปฐม
คุรุศาสตรบัณฑิต
2525
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา
2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายแจ่ม ธีระเสถียร
2.2 ชื่อคูส่ มรส นายชายชาญ เจนบรรจง
2.3 ชื่อบุตรคนที่ 1 นางสาวนีรชา เจนบรรจง
2.4 ชื่อบุตรคนที่ 2 เด็กชายพีรณัฐ เจนบรรจง

ชื่อมารดา นางภักดี ธีระเสถียร
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษาระดับชันมั
้ ธยมปี ที่ 6
การศึกษาระดับชันประถมปี
้
ที่ 6
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3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ปี พ.ศ.
หน่ วยงาน
ครู 2 ระดับ 2
2522
ร.ร.วัดมะเกลือ จ.นครปฐม
อาจารย์ 1 ระดับ 3
2527
ร.ร.บ้ านงิ ้วทราย จ.กาญจนบุรี
อาจารย์ 1 ระดับ 4
2532
ร.ร.เทศบาล3 จ.กาญจนบุรี
อาจารย์ 3 ระดับ 8
2546
ร.ร.เทศบาล3 จ.กาญจนบุรี
3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- พ.ศ.2543 รางวัลครูผ้ ปู ฏิบตั งิ านมีผลงานดีเด่น จากคุรุสภา จ.กาญจนบุรี
- พ.ศ.2545 รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
- พ.ศ.2546 รางวัลครูดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น
- พ.ศ.2546 รางวัลครูดีเด่น จากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
- พ.ศ.2546 เกียรติบตั รผู้ประสบความสําเร็จในการทําวิจยั ในชันเรี
้ ยน
3.3 เกียรติประวัติด้านอื่น ๆ เป็ นผู้เผยแพร่ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น “วุ้นเส้ นท่าเรื อ” และการทํา
เครื่ องดนตรี ไทย
3.4 ความสามารถพิเศษ ใช้ คอมพิวเตอร์
3.5 งานอดิเรก อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ปลูกต้ นไม้
3.6 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.6.1 คติในการดําเนินชีวิต ทําให้ ดีที่สดุ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่
ทําได้ และไม่ทําให้ ตนเองเดือนร้ อน
3.6.2 คติในการทํางาน มีความมุง่ มัน่ อดทน ตรงต่อเวลาและมีความเสียสละ
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์ กบั ครอบครัว บ้ านของคุณนิตยามีพ่อแม่และลูก 2 คน คุณนิตยามีพี่น้อง 6
คน คุณนิตยาเป็ นคนที่ 2 คนโตเป็ นผู้ชาย นอกนัน้ เป็ นผู้หญิ งทัง้ หมด พี่ชายและพี่สะใภ้ อยู่
ต่า งจัง หวัด ส่ว นน้ อ งชายและน้ อ งสาวมี บ้ า นอยู่ใ กล้ กัน ทุก คนจะมารวมตัว กัน ในวัน ปี ใหม่
สงกรานต์ ที่บ้านคุณนิตยา รับประทานอาหารร่วมกัน น้ องชายที่อยู่บ้านใกล้ เคียงจะเอาลูกมาฝาก
ตอนเย็น ลูก ๆ จะรับประทานอาหารรวมกัน คุณแม่ก็อยู่บ้านใกล้ ๆ กัน คุณนิตยาเป็ นคนซื ้อ
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ความสัมพันธ์กบั คูส่ มรส สามีคณ
ุ นิตยามีธุรกิจส่วนตัว มีรถ 10 ล้ อรับบรรทุกดิน ถมที่ ทํา
ปั๊ มนํ ้ามัน ทําไร่ อ้อย อยู่ด้วยกันด้ วยดี สามีดแู ลดี สามีเข้ าใจงานของคุณนิตยา เวลาคุณนิตยา
ทําผลงานอาจารย์ 3 สามีก็จะช่วยเหลือดี เช่นไปถ่ายเอกสารให้ ช่วยขับรถพาไปติดต่องานทุกครัง้
ที่คณ
ุ นิตยาไหว้ วาน เวลาป่ วยก็พาไปหาหมอตลอด
ความสัมพันธ์ กบั บุตร คุณนิตยามีลกู 2 คน มีความสนิทสนมกันเป็ นอย่างดี ลูกคนโต
ปั จจุบนั อายุ 16 ปี เดิมเรี ยนอยู่ที่โรงเรี ยนประจําจังหวัดนครปฐม คือโรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย
ถ้ าเขาไม่กลับบ้ านก็จะไปเยี่ยมทุกอาทิตย์ ปั จจุบนั อยู่โรงเรี ยนวิสทุ ธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส่วน
ลูกสาวคนโตเวลามีปัญหาอะไรจะคุยให้ คุณนิตยาฟั งเสมอและจะนอนกับคุณนิตยา ตังแต่
้ ค ุณ
นิตยาป่ วย ก็แยกมานอนคนเดียว เพราะคุณนิตยาจะมีภูมิต้านทานตํ่าและลูกสาวเป็ นหวัดบ่อย
และชอบพาเพื่อนมานอนที่บ้าน สําหรับลูกชายอายุ 11 ปี ขึ ้นชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
อนุบาลกาญจนบุรี เวลาคุณนิตยาป่ วย ลูกชายจะดูแลดีมาก จะสวดมนต์ให้ แม่ทกุ คืน คุณนิตยา
เป็ นคนทําอาหารให้ ลกู ๆ รับประทาน นอกจากวันไหนรี บร้ อนก็จะซื ้ออาหารมาให้ ความสัมพันธ์
กับบุตรจึงดีมาก
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
คุณพ่อคุณนิตยาเป็ นสาธารณสุขอําเภอ คุณพ่อเสียชีวิตตังแต่
้ ลกู ยังเรี ยนไม่จบ ตอนนัน้
พี่ชายเรี ยนสัตวแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 1 ส่วนคุณนิตยาเรี ยนอยู่วิทยาลัยวิชาการศึกษาปี 2 คุณพ่อเป็ นคน
รักครอบครัวมาก เสียสละทุกอย่าง เวลาตอนเย็นคุณพ่อจะกลับมาทํากับข้ าวและเรี ยกให้ ลกู ๆ มา
รับประทานก่อน พ่อแม่รับประทานทีหลัง คุณพ่อจะดูแลเรื่ องทําการบ้ าน คุณพ่อจะให้ ลกู มาอ่าน
หนังสือให้ ฟังตอนกลางคืน ลูกทุกคนจะมานัง่ ทําการบ้ านรวมกันที่โต๊ ะ คุณพ่อจะให้ เงินในส่วนที่
นอกเหนือจากที่คณ
ุ แม่ให้ ประจํา เช่นให้ เงินลูกไปตัดกางเกง ไปซื ้อเสื ้อผ้ า คุณพ่อเป็ นคนซื่อสัตย์
เมื่อก่อนคุณพ่อต้ องเป็ นคนชันสูตรศพและต้ องขึ ้นศาลไปเป็ นพยานด้ วย มีคนเอาเงินมาให้ เพื่อให้
คุณพ่อแจ้ งเท็จ แต่คณ
ุ พ่อไม่รับพร้ อมบอกว่าไม่ต้องมาพูดเรื่ องนี ้กับคุณพ่อ คุณพ่อถึงได้ ยากจน
ส่วนคุณแม่เป็ นแม่บ้าน เป็ นคนขยัน เมื่อคุณพ่อเสีย คุณแม่ก็นําเงินบําเหน็จตกทอดของคุณพ่อ
มาส่งเสียลูกทุกคน แต่ก็ส่งเสียได้ ไม่เต็มที่นกั เมื่อคุณนิตยาเรี ยนถึงระดับปกศ.สูงก็ต้องออกมา
ทํางาน ช่วงที่คุณพ่อเสีย หัวหน้ าของคุณพ่อก็บอกให้ อยู่ที่บ้านพักข้ าราชการไปก่อน แต่คุณแม่
เกรงใจจึงไปซื ้อที่ปลูกบ้ านห้ องแถว 2 ห้ อง และออกเงินกู้ เพื่อเอาดอกเบี ้ยมาใช้ ในช่วงที่คณ
ุ นิตยา
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การนําเอาแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของพ่ อแม่ มาใช้
คุณพ่อเป็ นคนซื่อสัตย์และขยัน เป็ นมือขวาของสาธารณสุขจังหวัด เป็ นคนที่สาธารณสุข
จังหวัดไว้ ใจมากที่สดุ คุณนิตยาคิดว่าตนเองได้ รับจากคุณพ่อมาโดยสายเลือด และจากการเห็น
แบบอย่าง คุณพ่อเป็ นคนที่ท่มุ เทกับงานมาก วันเสาร์ วนั อาทิตย์ก็ไปทีทํางาน สําหรับตัวคุณนิตยา
วันเสาร์ ตอนเย็นก็สอนซ่อมเสริ มให้ กบั เด็กที่เรี ยนหนังสือไม่เก่งโดยไม่คิดเงิน และบอกเด็กไว้ เลยว่า
ไม่ต้องคิดซื ้ออะไรมาให้ บางทีพ่อแม่ของเด็กเอาเงินมาให้ คุณนิตยาก็จะไม่รับและกล่าวว่าไม่เคย
คิดใช้ เด็กเป็ นเครื่ องทํามาหากิน
เรื่องการศึกษา
ความประทับใจในการทํางาน
มีครูสมัยที่เรี ยนโรงเรี ยนมัธยม ดูแลเอาใจใส่เด็กดี ดูแลเด็กทุกคน คอยตักเตือนเด็กเสมอ
ส่วนตอนที่เรี ยนที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้ าพระยา มีครูที่ให้ ความเป็ นกันเองกับนักศึกษาดี สอนดี
ใกล้ ชิดกับนักเรี ยน ในวันเกิดของครู ก็มีการจัดเลี ้ยง ให้ นักศึกษาไปรับประทานกันที่บ้าน ส่วน
คุณลักษณะครูในอุดมคติของคุณนิตยาก็คือ ครูที่มีความเสียสละกับอาชีพ ไม่เบียดเบียนเวลาของ
เด็ก พอถึงเวลาสอนก็ เข้ าสอนและสอนให้ เต็มที่ มีการเตรี ยมการสอนดี เด็กที่เรี ยนไม่ร้ ู เรื่ องก็
นํามาสอนซ่อมเสริ ม ไม่คดิ ว่าไม่ใช่ลกู หลานของตน สอนได้ แค่ไหน ก็แค่นนั ้
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัตขิ องครูมาเป็ นแนวทางในการทํางาน
คุณ นิ ต ยาให้ ค วามสนใจเอาใจใส่นัก เรี ย นเหมื อ นครู ที่ เ คยสอนระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษา
ปั จจุบนั สอนระดับชันประถมศึ
้
กษา ทุกวันช่วงโฮมรู มจะดูแลนักเรี ยน นักเรี ยนคนใดขาดเรี ยนจะ
เชิญผู้ปกครองมาพบ ถ้ านักเรี ยนขาดเรี ยนไปหลายวันก็จะตามไปดูที่บ้าน ตอนกลางวันก็ตรวจดู
ความสะอาดของร่ างกาย พูดคุยกับนักเรี ยนสร้ างความเป็ นกันเอง เวลานักเรี ยนมีปัญหาอะไรก็จะ
เข้ ามาปรึ กษาตลอดมา คุณนิตยาก็จัดการให้ ถ้ านักเรี ยนมีปัญหากันเองคุณนิตยาก็จะถามถึง
สาเหตุแ ล้ ว ก็ จัด การให้ เด็ ก รู้ ว่ า ฟ้ องครู ค นไหนจะได้ ผ ล คื อ ครู ส นใจ ถ้ า ครู ไ ม่ ส นใจ เด็ ก และ
ผู้ปกครองก็จะเสียความรู้สกึ
สําหรั บแบบอย่างที่ ไม่ดี คือ เมื่อสมัยเรี ยนมัธยม ครู คนหนึ่งเวลาโกรธจะเอาแปรงลบ
กระดานขว้ าง เวลาเพื่อนทําเลขไม่เป็ นครูก็ให้ ไปทําหน้ าชัน้ แล้ วครูจะตีเพื่อนจนเป็ นรอยที่หน้ าชัน้

ภาคผนวก ง : ผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง

417

การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา สมัยอยู่ที่โรงเรี ยนบ้ านงิ ้วราย มีครู ในโรงเรี ยนเพียง 7 คน คุณ
นิตยาย้ ายไปอยูใ่ หม่ อาจารย์ใหญ่ให้ เกียรติมาก เวลาอาจารย์ใหญ่ไปประชุมกลุม่ ประชุมอําเภอ
ก็ ช มคุ ณ นิ ต ยาในที่ ป ระชุ ม อาจารย์ ใ หญ่ จ ะสอนงานว่ า ต้ อ งทํ า อะไรบ้ า ง เช่ น งานธุ ร การ
ผู้ อํ า นวยการที่ โ รงเรี ย นปั จจุ บั น ก็ ดี เป็ นที ป รึ ก ษาได้ ดี เวลาคุ ณ นิ ต ยาจะทํ า อาจารย์ 3
ผู้อํานวยการก็จะตรวจผลงานให้ เพราะผู้อํานวยการเป็ นคนอ่านไว อ่านละเอียด
เพื่อนร่วมงาน เมื่อครัง้ ที่คณ
ุ นิตยาป่ วย เพื่อนร่วมงานก็ไปเยี่ยม ให้ กําลังใจ เวลาทํางานก็
บอกคุณนิตยาว่า ไม่ต้องอยูถ่ ึงเย็น ได้ เห็นใจกันยามเจ็บป่ วยมาก ตอนช่วงอยู่โรงพยาบาลต้ องรับ
การผ่าตัด ก็โทรศัพท์มาคุยตลอด เพื่อนร่วมงานร่ วมมือกันทํางานดี ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก มีความ
สนิทสนมกันหมด
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ลูกน้ องมีทงที
ั ้ ่ทํางานดีและทํางานไม่คอ่ ยดี เช่น บางคนทํางานช้ า
ลูกน้ องบางคนทํางานดี ทํางานไว ลูกน้ องที่ดีเสียสละมาก อยู่เย็นทุกวัน เพื่อสอนซ่อมเสริ มเด็ก
ส่วนครูนาฏศิลป์จะสอนซ่อมเสริ ม เลิกงานเย็นและฝึ กซ้ อมนาฎศิลป์เด็นในตอนเช้ าก่อนถึงเวลาเข้ า
แถวด้ วย
เรื่ องการทํางาน ประทับใจที่เวลาสอนเสริมเด็ก แล้ วเด็กไปแข่งขันได้ รางวัล นอกจากนี ้คุณ
นิตยาทําวิจยั ในชันเรี
้ ยนหลายเรื่ อง ทําแล้ วประสบความสําเร็จ จากเด็กที่เรี ยนไม่ร้ ูเรื่ อง กลายเป็ น
เด็กที่ทําการบ้ านหรื อเรี ยนได้ ดีขึ ้นมาก คุณนิตยาชอบสอนเด็กเรี ยนอ่อนเพราะถ้ าเด็กพัฒนาขึ ้นทํา
ให้ ร้ ูสกึ ประสบความสําเร็ จในเรื่ องการสอน
เมื่อครัง้ ที่คณ
ุ นิตยาทําผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็ นอาจารย์ 3 ได้ สร้ างนวัตกรรมการ
สอนเรื่ อง “เศษส่วน” หลังจากนําไปใช้ กบั เด็กทําให้ เด็กเรี ยนรู้เรื่ อง คุณนิตยาได้ เป็ นอาจารย์ 3 คน
แรก และคนเดียวของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดกาญจนบุรี นวัตกรรมดังกล่าวเป็ นแบบฝึ ก 12 เล่ม
เล่มละ 1 เรื่ อง มีคําอธิบาย มีแบบฝึ กให้ เด็ก ๆ ทํา ทําให้ เด็กรู้ สกึ อยากทําแบบฝึ ก เหมือนเด็กเกิด
การเรี ยนรู้ ตอนที่กําลังสร้ างนวัตกรรมก็ได้ คําแนะนําจากอาจารย์ 3 ระดับ 9 นอกจากนี ้ก็ทําวิจยั
เล็ก ๆ ในชันเรี
้ ยนอีก เช่น เรื่ อง “ทศนิยม” “ทิศ” “การหา ค.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบ ทําวิจยั
พฤติกรรมเด็กที่ไม่ทํางาน โดยใช้ วิธีการสังเกต พูดคุย เยินยอ จนเด็กยอมทําการบ้ านส่งทุกวัน
เวลาโรงเรี ยนจัดงานวิชาการ ก็นําผลงานไปโชว์ มีคนขอไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนด้ วย
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หลักการ แนวทาง หรืออุดมการณ์ ในการทํางาน
คุณนิตยาเห็นว่า ความขยัน อดทน เสียสละต้ องมาก่อน ไม่ทํางานแบบเช้ าชามเย็นชาม
ความรับผิดชอบถือว่าสําคัญที่สดุ เพราะครู ต้องรับผิดชอบเด็ก 50 คน ทังในเรื
้ ่ องการเรี ยน และ
พฤติกรรมทุก ๆ ด้ าน
ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คุณ นิ ต ยาได้ รับ เลื อ กให้ เ ป็ นแบบอย่า งในค่า นิ ย มไม่เ ลือ กปฏิ บัติ และค่า นิ ย มซื่ อสัต ย์
รับผิดชอบ ซึง่ คุณนิตยาเห็นว่าค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบต้ องมาก่อน
คุณนิตยาเป็ นคนที่มาทํางานเช้ า ทําหน้ าที่ของครู อย่างเต็มที่ ดูแลนักเรี ยนทําเวร จัดแถว
นักเรี ยน อบรมตอนเช้ า เอาใจใส่ว่าวันนี ้ใครไม่เอาเงินมา จะมีเด็กที่ผ้ ปู กครองมีรายได้ น้อยได้ รับ
บัตรรับประทานอาหารกลางวันฟรี ประมาณ 13 คน คุณนิตยาจะตรวจงานเด็กให้ เป็ นปั จจุบนั คือ
งานไม่คงั่ ค้ าง เด็กมีปัญหาอะไรก็ตดิ ต่อผู้ปกครอง
สําหรับของใช้ เช่น อุปกรณ์การทํางาน ลวดเย็บกระดาษ ตัวยิงกระดาษ คุณนิตยาไม่คอ่ ย
ได้ เบิกจากทางราชการ แต่ซื ้อด้ วยเงินส่วนตัวทังหมดและไม่
้
เคยเอาของจากทางโรงเรี ยนไปเป็ น
ของส่วนตัวที่บ้าน
เวลาโรงเรี ยนจัดนิทรรศการวันวิชาการ คุณนิตยาก็ทําหน้ าที่เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ช่วยขายของ โดยนําวุ้นเส้ นมาจําหน่าย มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่โรงงานคิดเงินผิด โดยทางโรงงานจัด
ของให้ 20 กิโลกรัม แต่ลงใบเสร็ จเพียง 10 กิโลกรัม คุณนิตยาก็นําของไปคืน
ที่โรงเรี ยนเทศบาล 3 มีการขายขนมนักเรี ยน เงินที่ได้ จากการขายจะนับใส่ถงุ ๆ ละ 100
บาท บางถุงได้ เพียง 97 บาท คุณนิตยาต้ องการจะให้ ได้ ครบ 100 บาท คุณนิตยาจึงนําเงินตนเอง
ใส่ให้ ครบ 100 บาท แต่สําหรับครูบางคน จะดึงเงินไป 50 บาทเพื่อนํามาเลี ้ยงกัน หรื อรับประทาน
ขนมฟรี ซึง่ คุณนิตยารู้ สกึ ไม่พอใจกับพฤติกรรมเหล่านี ้ คุณนิตยาเคยคุยกับผู้ช่วยผู้อํานวยการใน
เรื่ องนี ้ ผู้ช่วยผู้อํานวยการจึงได้ ไปปรึ กษากับผู้อํานวยการ ต่อมาผู้ช่วยผู้อํานวยการจึงเปลี่ยนให้
เจ้ าหน้ าที่ธุรการไปตรวจจํานวนขนมและเงินที่ขายได้ และระยะหลังทางโรงเรี ยนได้ และได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นระบบคูปองแทน
สําหรับพฤติกรรมตามค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ คือ คุณนิตยาให้ บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ และ
เอื อ้ เฟื ้อ เช่ น เวลาที่ รั บ สมัค รนัก เรี ย นที่ ผ้ ูป กครองมี ก ารศึก ษาดี ก็ ใ ห้ เ ขี ย นใบสมัค รเอง ส่ ว น
ผู้ปกครองคนไหนไม่คอ่ ยมีการศึกษา คุณนิตยาก็จะเขียนให้ การแสดงพฤติกรรมที่เป็ นการไม่เลือก
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สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ตงแต่
ั ้ วยั เด็กที่เห็นตัวอย่างจากพ่อที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน ไม่คิดโกง
ใคร จากการสัง่ สอนของพ่อแม่ เมื่อถึงเวลาที่ตนเองเป็ นครู แล้ วเห็นคนที่ชอบเอาของของโรงเรี ยน
ไปใช้ ที่บ้าน คุณนิตยาก็คดิ ว่า ทําไมต้ องเบียดเบียนราชการ มีเงินเดือนของตนเองแล้ ว ทําไมจึงไม่
ซื ้อใช้ เอง
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
คุณนิตยามีความเห็นว่า ค่านิยมสร้ างสรรค์เป็ นสิ่ง ที่อยู่ในจิตใต้ สํานึกของบุคคล ต้ อง
ฝึ กอบรมกัน ตัง้ แต่เ ล็ก ๆ ให้ มี คุณธรรม ฝึ กตัง้ แต่เ ข้ าเรี ย นอนุบ าล ปลูก ฝั ง ตัง้ แต่ในครอบครั ว
โรงเรี ยน และสมํ่าเสมอ การแก้ ไขตอนโตจะไม่ค่อยได้ ผล ทังที
้ ่บางคนเก่ง ฉลาด แต่เกียจคร้ าน ไม่
รับผิดชอบ ทัง้ ๆ ที่มีความรู้ดี คุณนิตยาเห็นว่าคนที่เกียจคร้ านอยูต่ รงไหนก็เกียจคร้ าน เช่นเดียวกับ
คนขยัน อยูท่ ี่ไหนก็ขยัน
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
ในสายตาของเพื่อนร่วมงาน มองว่าคุณนิตยาเป็ นคนขยัน รับผิดชอบ ทํางานละเอียดรอบคอบ
ในสายตาของลูกน้ องเห็นว่าคุณนิตยาเป็ นคนจริ งจัง เวลาทํางานต้ องเสร็ จทันเวลา มิฉะนันจะถู
้
ก
ต่อ ว่า ส่ว นหัว หน้ า จะเห็ น ว่า คุณ นิ ต ยาเป็ นคนขยัน รั บผิ ด ชอบ มุ่ง มั่น มอบหมายงานให้ ทํ า ก็
สามารถทําได้ เสร็ จทันเวลาที่กําหนด เวลาโรงเรี ยนจัดอบรม ก็นําผลของการอบรมมาพัฒนาตนเอง
ทําให้ เป็ นคนที่พฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอ
ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
คุณนิตยาเห็นด้ วยกับความคิดเห็นที่กล่าวมาว่าตนเองเป็ นเช่นนันจริ
้ งๆ
ความเกี่ยวข้ องหรื อการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานราชการ
ครอบครัวของคุณนิตยาหลายคนมีส่วนส่งเสริ มการทํางานของคุณนิตยา สามีคณ
ุ นิตยา
เวลาขอร้ องให้ ไปทําอะไรให้ เขาก็ทําให้ เช่น เวลาที่คณ
ุ นิตยากําลังทํางานเพื่อขอตําแหน่งอาจารย์
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พวกลูก ๆ ไม่มีปัญหาอะไร เวลาลูกจ้ างลากลับบ้ าน แล้ วลูกชายมาบอกว่าหิว คุณนิตยาก็
สอนวิธีทําบะหมี่ ทอดไข่ แล้ วลูกชายก็ทําเองได้ สําหรับพวกพี่น้องก็ช่วยเหลือดี เช่น น้ องเขยเป็ น
ผู้อํานวยการ ตอนที่คณ
ุ นิตยาทํางานเพื่ออาจารย์ 3 น้ องเขยก็เป็ นคนกระตุ้น และบอกว่าเขาจะ
ช่วยดูให้ ในเรื่ องการเขียนรายงาน และการเขียนคําขอ และเมื่อน้ องเขยมาเห็นงานที่คณ
ุ นิตยาทําก็
บอกให้ สง่ ได้ เลย ส่วนน้ องสาวก็จะถามเสมอว่าทําถึงไหน ให้ นํามาให้ เขาดู ทุกวันศุกร์ น้องสาวจะ
มาดูให้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณนิตยาปรารถนาจะให้ ข้าราชการซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จะทําให้ ประเทศชาติเจริ ญกว่านี ้
มาก ยังเห็นว่ามีข้าราชการโกงกินอีกมาก คุณนิตยายังยํ ้าว่า ต้ องปลูกฝั งความซื่อสัตย์รับผิดชอบ
ตังแต่
้ เด็ก ๆ นอกจากนี ้เด็ก ๆ ก็ควรได้ รับการปลูกฝั งในเรื่ องความกตัญญูกตเวที คุณนิตยาจะ
บอกให้ ลกู นําเงินที่คณ
ุ นิตยาตังใจให้
้
คณ
ุ แม่เพื่อไปซื ้อกับข้ าว เอาไปให้ คณ
ุ ยาย เพื่อให้ ลกู ได้ เรี ยนรู้
ว่า เวลาแม่แก่เฒ่าก็เป็ นหน้ าที่ที่ลกู ต้ องเลี ้ยงดูพอ่ แม่ และสอนว่าไม่ให้ เถียงคุณยาย เพราะคุณยาย
ไม่เข้ าใจว่าทําไมหลานจึงต้ องออกไปนอกบ้ าน ไปทํารายงานกับเพื่อน แต่สว่ นมากเพื่อน ๆ ชอบมา
ทํารายงานที่บ้านคุณนิตยามากกว่า เพราะบ้ านคุณนิตยามีอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ พร้ อม
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นางวิไล จิตต์ อาํ ไพ
อาจารย์ 2 ระดับ 7
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่ องลม) จังหวัดราชบุรี
กระทรวงมหาดไทย
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
: ด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. ข้ อมูลส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ – นามสกุล นางวิไล จิตต์อําไพ
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 20 พฤศจิกายน 2597 อายุ 50 ปี
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั อาจารย์ 2 ระดับ 7 หน่วยงาน โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) สังกัด
สํานักงานบริหารการศึกษาท้ องถิ่น เทศบาลเมืองราชบุรี กระทรวงมหาดไทย
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 4
2508
โรงเรี ยนวัดหนองเสือ จ.ราชบุรี
ประถมศึกษาปี ที่ 7
2511
โรงเรี ยนสามัคคีคณ
ุ ปู ถัมภ์ จ.ราชบุรี
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
2514
โรงเรี ยนรัตนราษฎร์ บํารุง จ.ราชบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
2516
สถาบันราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง จ.ราชบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง
2518
สถาบันราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง จ.ราชบุรี
ครุศาสตรบัณฑิต เอกประถมศึกษา
2527
สถาบันราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง จ.ราชบุรี
2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายโฝ ตาลเจริ ญ
2.2 ชื่อคูส่ มรส จ.ส.อ. วีรศักดิ์ จิตต์อําไพ
2.3 ชื่อบุตร น.ส. วีรวิ จิตต์อําไพ

ชื่อมารดา นางโม่ย
อาชีพ รับราชการ (ปั จจุบนั เสียชีวิต)
อาชีพ พนักงานบริษัท
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3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ครูตรี ครู 2 ระดับ 2
ครู 2 ระดับ 2
อาจารย์ 1 ระดับ 3
อาจารย์ 1 ระดับ 4
อาจารย์ 2 ระดับ 5
อาจารย์ 2 ระดับ 6
อาจารย์ 2 ระดับ 7

ปี พ.ศ.
2519
2521
2523
2527
2532
2535
2539 - ปั จจุบนั
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หน่ วยงาน
รร.เทศบาลทรงพลวิทยา จ. ราชบุรี
รร.เทศบาล 2 (วัดช่องลม) จ. ราชบุรี
รร.เทศบาล 2 (วัดช่องลม) จ. ราชบุรี
รร.เทศบาล 2 (วัดช่องลม) จ. ราชบุรี
รร.เทศบาล 2 (วัดช่องลม) จ. ราชบุรี
รร.เทศบาล 2 (วัดช่องลม) จ. ราชบุรี
รร.เทศบาล 2 (วัดช่องลม) จ. ราชบุรี

3.2 เกียรติประวัติ / รางวัลในการทํางาน
1) รางวัลคุรุสดุดี ประจําปี 2545
2) ครู ผ้ มู ีผลงานการสอนภาษาไทยดีเด่น ประจําปี 2540 สํานักงานคณะกรรมการคุรุ
สภาอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3) รางวัลประดิษฐ์ สื่อการเรี ยนการสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดี เทศบาลเมืองราชบุรี
พ.ศ. 2543
4) รองชนะเลิศอัน ดับ 2
การประกวดสื่อ การเรี ยนการสอน ระดับประถมศึก ษา
ชื่อสื่อการสอน “ตู้ไม้ แสนกล” เทศบาลเมืองราชบุรี พ.ศ. 2544
5) อาจารย์ที่ปรึกษา นักเรี ยนที่ได้ รับรางวัลยอดเยี่ยม ตามโครงการการประกวดหนังสือ
เด็กหนึ่งเดียวในโลก เรื่ อง “ต้ นไม้ เพื่อนรัก” ชมรมสร้ างเสริ มหนังสือเด็กและเยาวชนกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2540
6) อาจารย์ที่ปรึ กษาและเป็ นอาจารย์ฝึกสอน ในการจัดส่งนักเรี ยนเข้ าร่ วมประกวดใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ และนักเรี ยนได้ รับรางวัลอย่างมากมาย
เช่น รางวัลการประกวดสวดมนต์ทํานองสรภัญญะ มารยาทไทยและวิธีปฏิบตั ิศาสนพิธี เรี ยงความ
การจัดนิทรรศการ กองเชียร์ การจัดกระทงดอกไม้ สด เป็ นต้ น
3.3 ความสามารถพิเศษ
1) การประดิษฐ์ ดอกไม้ สด และเศษวัสดุ
2) พิมพ์ดีด
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3) นันทนาการต่าง ๆ เช่น เพลง เกม
3.4 งานอดิเรก อ่านหนังสือ ปลูกต้ นไม้
3.5 คติ / หลักยึดประจําใจ
3.5.1 คติในการดําเนินชีวิต “เชื่อมัน่ จริงใจ ขยัน อดทน”
3.5.2 คติในการทํางาน “เชื่อมัน่ จริงใจ ขยัน อดทน”
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว สําหรับความสัมพันธ์ของคุณวิไลกับพ่อแม่ ในปั จจุบนั ยังไปมา
หาสู่กันตามปกติ เนื่องจากบ้ านเดิมของพ่อแม่ อยู่ที่อําเภอบ้ านโป่ ง ซึ่งเมื่อคุณวิไลมีเวลา ก็จะ
กลับไปเยี่ยมบ้ านเดิมบ้ าง และดูแลพ่อแม่ แต่ไม่สามารถกลับไปอยู่ด้วยได้ เนื่องจากต้ องทํางาน
และเมื่อชวนพ่อแม่มาอยูด่ ้ วย พ่อแม่ไม่มา เนื่องจากต้ องการอยู่บ้านเดิม ในความสัมพันธ์ ระหว่าง
คุณวิไลกับพ่อแม่ ก็ยงั คงพูดคุยกันได้ ด้วยดีตามปกติ ด้ วยพ่อแม่จะเลี ้ยงดูบตุ รแบบให้ คําปรึกษา
และไม่บงั คับ สอนให้ รับผิดชอบ และต้ องมีความกตัญญู
ความสัมพันธ์ กบั คู่สมรส คุณวิไลอาศัยอยู่บ้านเพียงลําพัง สามีเสียชีวิตแล้ ว เมื่อครัง้ ที่
สามียงั มีชีวิตอยูก่ ็เข้ าใจกันดี สามีจะสนับสนุนมากในเรื่ องของการทํางาน จะให้ เวลาในการทํางาน
เต็มที่ นอกจากนี ้แล้ วยังส่งเสริ มในการหาความรู้เพิ่มเติมจนเรี ยนจบปริ ญญาตรี ให้ ซื่อสัตย์กบั งาน
ที่ทํา และต้ องไม่คดโกง ไม่ใช้ จ่ายเกินตัว สามีจะกลัวมากเรื่ องการมีหนีส้ ิน จะไม่ยอมมีหนีส้ ิน
เด็ดขาด หากไม่จําเป็ น ซึง่ ตอนนันก็
้ มีหนี ้สิน เพราะว่ากู้เงินมาปลูกบ้ าน ซึง่ ตนเองคิดว่า ไม่ได้ เป็ น
เรื่ องฟุ่ มเฟื อย หรื อใช้ เงินเกินตัวแต่อย่างไร เนื่องจากมีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้น ในการเลี ้ยงดูบุตร ก็จะ
ช่วยกันเลี ้ยง ตนจะมีหน้ าที่หลักในการเลี ้ยงลูก ส่วนสามีมกั เน้ นในการสอนลูกให้ เป็ นคนมีระเบียบ
ตรงต่อเวลา ให้ เป็ นคนดี และต้ องมีความกตัญญู รักพ่อแม่และครอบครัว ส่วนตัวเองก็จะเน้ นใน
เรื่ องของการใช้ จ่ายอย่างประหยัด และจะเป็ นแบบอย่างในเรื่ องความกตัญญู จะทํ าให้ ดูเป็ น
ตัวอย่าง เช่น การไปหาพ่อแม่ เอาเงินไปให้ พอ่ แม่ ดูแลพ่อแม่ เป็ นต้ น
ความสัมพันธ์ กบั บุตร บุตรสาวทํางานที่กรุ งเทพมหานคร ซึง่ บุตรสาวก็จะไป ๆ มา ๆ
ประมาณ 1 – 2 เดือน จะกลับมาบ้ าน มีความสัมพันธ์กนั ดี คุณวิไลเลี ้ยงดูบตุ รสาวแบบเพื่อน มีตี
บ้ างหากลูกดื ้อ และเมื่อลูกมีปัญหาจะมาพูดคุยกัน 3 คน พ่อแม่ลกู เพื่อจะได้ หาวิธีแก้ ปัญหาไป
ด้ วยกัน เช่น เมื่อลูกเรี ยนไม่ดี ก็จะคุยกันว่าจะทําอย่างไรดี หลังจากนันลู
้ กก็จะเรี ยนดีขึ ้น แต่ลกู สาว
เรี ยนไม่เก่ง เรี ยนได้ ปานกลาง ซึง่ ก็พอใจเพราะว่าต้ องการให้ ลกู เป็ นคนดี มากกว่าให้ ลกู เรี ยนเก่ง
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ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
ในสมัยเป็ นเด็ก คุณวิไลเองอยูก่ บั ย่า และพ่อแม่ก็มีบ้านเรื อนอยูใ่ กล้ กนั ย่าเป็ นคนจีน ก็จะ
สอนในเรื่ องของความขยัน อดทน และการใช้ จ่ายอย่างประหยัด ซื่อสัตย์ ไม่ให้ เอาของของใคร
ซึง่ การสอนนันจะเป็
้
นการซึมซับจากการที่เห็นย่าและพ่อแม่ ทําให้ ดู แม่จะมีความกตัญญูสงู มาก
จึงได้ เห็นพฤติกรรมของแม่ที่มีตอ่ ยาย และก็ซมึ ซับมาโดยตลอดและจําได้ ดี สําหรับความขยันอดทน
ก็ ได้ จากย่าและพ่อแม่ เพราะว่าทางบ้ านมีอาชี พ ทํ าไร่ อ้อย ดังนัน้ คุณวิ ไลก็ ต้องทํ าไร่ อ้อยและ
ทํางานบ้ านด้ วย โดยหุงข้ าว ทํากับข้ าว ก่อนไปโรงเรี ยน การที่ได้ เห็นย่า และพ่อแม่ทําไร่ จําได้ ว่า
ลําบากและเหนื่อยมาก อายุประมาณ 9 ขวบ จึงคิดว่าโตขึ ้นอยากรับราชการ ไม่อยากทําไร่ กลัว
ลําบาก จึงขยันเรี ยน
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
คุณวิไลจะสอนลูกเช่นเดียวกับพ่อแม่ คือ สอนให้ บตุ รสาวให้ มีความกตัญญู รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ไม่เอาของใคร ต้ องซื่อสัตย์กบั ตัวเองและคนอื่น สอนให้ คดิ เอง และการทําตัวตนให้ เป็ น
แบบอย่างกับลูก (จําได้ จากการที่เห็นแม่ทําสมัยเด็ก ๆ) เช่น การไปเยี่ยมพ่อแม่ เอาเงินไปให้ ไป
ดูแลพ่อแม่ ทําให้ ลกู เห็น และพาลูกไปด้ วย
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การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
ประทับใจครูที่มีความเข้ าใจนักเรี ยน รักและดูแลนักเรี ยน มีการซักถามปั ญหาของนักเรี ยน
และให้ การช่วยเหลือตามสภาพการณ์ ในการสอนมีความตังใจสอนเอาใจใส่
้
นกั เรี ยน ซึง่ คุณวิไลได้
นิสยั การเอาใจใส่นกั เรี ยน จากครูที่เป็ นแบบอย่าง 2 ท่าน ในระดับชันประถมศึ
้
กษา
สําหรับครูที่ประทับใจในสมัยที่เรี ยนระดับอุดมศึกษานัน้ ประทับใจครูที่สอนโดยใช้ เทคนิค
การสอนกับเด็กนักเรี ยน และครูที่เอาใจใส่นกั เรี ยน และการเรี ยนของนักเรี ยน
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินหชีวิต
คุณวิไลได้ นํารู ปแบบครู ที่ตนเองประทับใจมาใช้ การสอน และดูแลนักเรี ยนในปั จจุบนั คือ
การเอาใจใส่เด็ก สนใจสาระทุกข์สกุ ดิบของนักเรี ยน ให้ คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือ ให้ ความ
รักอย่างจริ งใจ สําหรับการสอนก็ได้ ใช้ เทคนิคการสอนต่าง ๆ โดยการสร้ างสื่อการเรี ยนการสอนขึ ้น
เองเพื่อสอนนักเรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนเพิ่มขึ ้น ในฐานะที่ประกอบวิชาชีพครู
ก็ ได้ ทําทุกอย่างเพื่อให้ นักเรี ยนได้ มีความรู้ รอบด้ าน ตามความสามารถที่ ตนเองมี อยู่ ให้ ความ
ช่วยเหลือเด็กนักเรี ยนเท่าที่จะทําได้ ในการทํางานและการวางตัวในฐานะครู ก็จะทําตามแบบครูที่
ประทับใจในสมัยเป็ นเด็ก เพราะว่าครู ท่มุ เทและเข้ าใจเด็กทุกอย่าง ดังนัน้ จึงคิดว่าหากทําตัว
เช่นนันแล้
้ ว ก็จะทําให้ นกั เรี ยนรัก และเคารพ และทําให้ นกั เรี ยนตังใจเรี
้ ยนด้ วย
การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า / ผู้บงั คับบัญชา ให้ การสนับสนุนต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาดี เป็ นคนตรง ส่งเสริ มให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชามีความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ ให้ ความเป็ นกันเองต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันดี
เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนครู มีหลายประเภท แต่กบั เพื่อนครูที่สนิทกัน จะมีความสนิทสนมกัน
มากอยู่ 2 คน ก็จะช่วยกันทํางานเพื่อโรงเรี ยนและนักเรี ยน โดยจะมีมีรูปแบบการทํางานคล้ าย ๆ
กัน เพื่อนสนิทนี ้จะคอยให้ กําลังใจซึง่ กันและกัน ให้ คําปรึกษาซึง่ กันและกัน เมื่อคนใดมีปัญหาก็จะ
ช่วยกันแก้ ปัญหา

ภาคผนวก ง : ผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง

426

เรื่ องการทํางาน มีความสุขในการทํางานเป็ นครู เพราะว่าชอบที่จะสอน ซึง่ รู้สกึ ว่าตนเอง
เหมาะสมกับอาชีพครูระดับประถมศึกษา เพราะว่าชอบสอนเด็กนักเรี ยนในวัยนี ้ เนื่องจากเป็ นวัยที่
ครูจะพาไปทางใดก็ได้ ถ้ าเราสอนนักเรี ยนให้ ไปในทางที่ดี เด็กก็จะดีได้ จากในช่วงวัยนี ้
ในตอนนี ้ไม่คิดที่จะ Early retire
คงจะทํางานในวิชาชีพนี ้จะเกษี ยณอายุราชการ
เพราะว่ายังชอบที่การทํางานนี ้อยู่ รักการสอน รักการเป็ นครู สงสารเด็กเนื่องจากเด็กที่โรงเรี ยนเป็ น
เด็กขาดโอกาส อีกทังเด็
้ กนักเรี ยนส่วนใหญ่มาจากสลัม ชุมชนแออัด มีมากถึงร้ อยละ 90 ที่พ่อแม่
หย่าร้ างกัน และมีส่วนหนึ่งที่พ่อแม่ติดคุก เนื่องจากคดียาเสพติด ทําให้ เด็กขาดความอบอุ่น คุณ
วิไลจะให้ คําปรึกษากับเด็ก และสอนเด็กในเรื่ องของการดําเนินชีวิตในภายหน้ า เด็กนักเรี ยนจะมา
เล่าเหตุการณ์ในบ้ านให้ ฟัง ก็จะให้ คําแนะนําตามสถานการณ์ และจะบอกว่าเรื่ องต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
เป็ นเรื่ องของพ่อแม่ ของให้ เด็กนักเรี ยนทําตัวเองให้ ดีที่สดุ
แรงบันดาลใจในการทํางาน คิดว่าจากประสบการณ์การเป็ นครูมาเกือบ 22 ปี คุณวิไลได้
พบเห็ นเด็ก นักเรี ยนในสภาพที่ แย่ ๆ มามาก จึงเป็ นแรงบันดาลใจในการทํ างานในทุกวันนี ว้ ่า
ต้ องการให้ เ ด็ก นักเรี ยนเมื่ อโตขึน้ สามารถอยู่รอดด้ วยตนเองได้ ในสังคม โดยเชื่ อว่ามนุษย์ นัน้
สามารถมีการพัฒนาตนเองได้ เด็กนักเรี ยนเมื่อมาคุยกับคุณวิไลเด็กก็จะสบายใจขึ ้น ตังใจเรี
้ ยน
และสามารถเผชิญปั ญหาในชีวิตประจําวันของตนเองได้ และเมื่อเห็นเด็กโตขึ ้นและดําเนินชีวิต
ต่อไปได้ คุณวิไลก็มีความสุข และเป็ นรางวัลที่สําคัญที่สดุ สําหรับตนเองในการเป็ นครู
สําหรับหัวหน้ านัน้ ก็ไม่ได้ ส่งเสริ ม หรื อทําลายแรงบันดาลใจอะไร ส่วนใหญ่ผ้ อู ํานวยการ
จะคอยให้ กําลังใจในการทํางาน ก็มกั จะบอกว่า “เสียสละก่อนนะ” “ไม่เป็ นไหร่นะ” หัวหน้ าก็จะให้
การสนับสนุนในการทํ างาน มอบหมายงานที่ สํา คัญให้ ทํ า เมื่อคุณวิไลมี ผลงานดี ก็ สนับสนุน
ส่งเสริมให้ ได้ รับรางวัล
หลักการ แนวทาง หรืออุดมการณ์ ในการทํางาน
“ตนเป็ นที่พงึ่ แห่งตน” “ความพยายามอยูท่ ี่ไหน ความสําเร็จอยูท่ ี่นนั่ ”
ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คุณวิไลกล่าวว่า หากตนเองทําอะไรหรื อพูดอะไรแล้ ว ก็กล้ ายืนยันว่าเป็ นคนพูด เป็ นคนทํา
และสิ่งใดที่ได้ มอบหมายงานมาให้ ทํา ก็จะทําลุล่วงไปได้ โดยตลอด และมีการแก้ ไขปั ญหาที่เกิด
ขึ ้นอยู่ตลอดเวลา ในการทํางานเมื่อรู้ ว่ามีจุดบอดหรื อจุดบกพร่ องใด ก็จะแก้ ไข และระวังป้องกัน
ไม่ให้ มีปัญหาเกิดขึ ้นก่อน เป็ นคนที่รักษาคําพูด พูดอะไรทําอะไร ไม่ว่าจะผิดหรื อถูก ก็จะยอมรับ
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1) การที่ครู เบียดบังเวลาของนักเรี ยน ของทางราชการ ไปหาประโยชน์ส่วนตัว / เพื่อ
ตนเอง โดยไม่เข้ าสอน ไม่อยูใ่ นโรงเรี ยน (ซึง่ อันนี ้กล่าวตักเตือนได้ ยาก เพราะว่าบางทีทราบทีหลัง
หรื อไม่ก็หายไปเลย ไม่มีใครเห็น เป็ นต้ น แต่ก็จะทราบกันเองว่าหายไปไหน ไปทําอะไร ก็มีการ
กล่าวตักเตือนบ้ าง แต่ก็ยงั หลบออกไปทํา โดยไม่ให้ ผ้ อู ํานวยการทราบ แต่เพื่อนครูจะทราบกันดี)
2) มีการทุจริ ตเกี่ยวกับการจัดซื ้อในโรงเรี ยน ได้ แก่ การกําหนดราคาวัสดุอปุ กรณ์ เช่น
ราคาจริ ง 10 บาท ก็จะเขียนเบิกในราคา 20 บาท เป็ นต้ น
คุณวิไลก็จะมีการกล่าวตักเตือน บอกว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่ถกู ต้ องซึง่ เพื่อนครูก็จะไม่ทําเนื่องจาก
ทราบว่ามีเพื่อนครู ร้ ู (แต่ถ้าไม่ทราบก็มกั จะทํา) สําหรับการตักเตือนเพื่อนครูนนจะทํ
ั้
าได้ เนื่องจาก
เพื่ อ นครู จ ะมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน แบบพี่ ๆ น้ อ ง ๆ ด้ ว ยเป็ นเงิ น ของแผ่ น ดิ น เนื่ อ งจากเราเป็ น
ข้ าราชการ ก็คือ เป็ นผู้รับใช้ ประชาชน ดังนันเราจึ
้
งควรซื่อสัตย์ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ แม้ เพียง
เล็ก ๆ น้ อย ๆ ก็ไม่ควรทํา ในกรณีที่บคุ คลตัวอย่างอยู่ในทีมทํางานด้ วย มักจะไม่มีเหตุการณ์ไม่มี
การทําทุจริ ตเกี่ยวกับการจัดซื ้อ เนื่องจากผู้ร่วมงานทราบว่าตนเองเป็ นคนตรง และเป็ นคนไม่ยอม
หากมีการทุจริ ตเกิดขึ ้น
หัวหน้ าจะไม่สงั่ ให้ ทําทุจริ ตเนื่องจากทราบว่าเป็ นคนตรง หากในกรณีที่หวั หน้ าสัง่ ให้ ทํา
จริง ๆ ก็จะปฏิเสธการทําทุจริ ต และบอกกับหัวหน้ าว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่ถกู ต้ อง
เรื่ องของการเลื่อนขันหรื
้ อรางวัล คุณวิไลไม่ได้ ใส่ใจแต่อย่างใดเพราะว่า รางวัลสําหรับการ
ทํางานไม่ได้ อยู่ตรงนัน้ แต่ก็ยอมรั บว่า บางครัง้ ก็น้อยใจเหมือนกันว่า ทํางานแล้ วผู้ใหญ่ไม่เห็น
ผลงาน ไม่ใส่ใจแต่ก็ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี ้มากนัก เพราะว่ารางวัลการทํางานของคุณ
วิไลคือ การที่เห็นนักเรี ยนมีความก้ าวหน้ า นักเรี ยนรัก เวลานักเรี ยนเข้ ามาทักทายจะมีความเคารพ
จะทราบว่าเด็กรั กเรา เพราะว่าเด็กจะเข้ ามาพูดคุยและสวัสดีอยู่เสมอทัง้ ในโรงเรี ยนและนอก
โรงเรี ยน ถึงแม้ วา่ นักเรี ยนจะจบไปแล้ ว ก็จะยังมีการสวัสดีทกั ทาย พูดคุย อยู่เสมอ ซึง่ ลูกศิษย์เก่า
ๆ ก็ยงั ทักทายพูดคุยกัน ยังเอาลูกมาฝากฝั งให้ สอนและอบรม ซึง่ หากเด็กนักเรี ยนไม่รักครู คนไหน
ก็จะไม่ทกั ทายพูดคุย เด็กนักเรี ยนไม่ได้ ทกั ทายครู ทุกคนในโรงเรี ยน แต่จะทักทายพูดคุยกับครู
นอกโรงเรี ยนเฉพาะครูที่ตนเองรักและเคารพเท่านัน้
สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
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ในการเป็ นคนที่มีคา่ นิยมซื่อสัตย์อย่างสง่างามนัน้ คุณวิไลเชื่อว่าตนเองได้ รับการอบรมสัง่
สอนมาจากครอบครั ว ในสมัย เป็ นเด็ ก ซึ่ ง มี ก ารซึม ซับ ความซื่ อ สัต ย์ รั บ ผิ ด ชอบมาโดยตลอด
นอกจากนี เ้ มื่อแต่งงาน สามี ก็ยังให้ การเน้ นยํา้ ในการดําเนินชี วิตแบบพอเพียง ซื่อสัตย์ ในการ
ทํางานให้ กบั ราชการ
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
1) ทางราชการควรปลูกฝั งในเรื่ องของการไม่คอรัปชัน่ มากที่สดุ เนื่องจากปั ญหาคอรัปชัน่
มีมากในสังคมไทย โดยเฉพาะในส่วนของการปกครองท้ องถิ่น มีมากจริ ง ๆ การคอรัปชั่นทําให้
ข้ าราชการขาดความซื่อสัตย์ และรวมถึงค่านิยมอื่น ๆ ก็จะไม่มีด้วย
วิธีการคือ การจัดอบรมข้ าราชการเมื่อบรรจุเข้ าใหม่ และมี การอบรมเป็ นระยะ ๆ กับ
ข้ าราชการ และต้ องปลูกฝั งในเรื่ องความหมายของข้ าราชการว่า ข้ าราชการเป็ นผู้รับใช้ ประชาชน
ไม่ใช่เจ้ านายของประชาชน
2) ในการเลือกผู้บริ หารนัน้ ในการคัดสรรยังใช้ เส้ นสายกันมาก เมื่อได้ ผ้ บู ริ หารที่ไม่ดีมา
ลูกน้ องก็จะไม่ดีไปด้ วย ผู้บริ หารไม่ดี ลูกน้ องที่ดี ๆ ก็จะขาดกําลังใจในการทํางานได้ คนดี ๆ ก็จะ
ลาออกกันหมด ด้ วยมีผ้ บู ริ หารที่ไม่ดี โดยในการคัดสรรผู้บริ หารควรมีการกําหนดคุณสมบัติ อัน
เป็ นความประพฤติของบุคคล โดยเฉพาะในเรื่ องส่วนตัว คือ ควรเป็ นผู้ที่มีประวัติทางครอบครัวดี
หมายความว่า ต้ องเป็ นผู้ที่ รับผิดชอบต่อครอบครั วของตนเองก่ อน หากไม่มีต รงนี ้ ก็ ถื อว่าไม่
สามารถที่จะรับผิดชอบต่องาน และส่วนของการปกครองได้ ซึง่ บางทีมีการกําหนดคุณสมบัตินี ้ไว้
ก็เปลี่ยน หรื อทําเป็ นไม่สนใจ ขณะนี ้ในองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น นันใช้
้ ระบบของเส้ นสายมาก
อันเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองทังนั
้ น้ ดังนัน้ หากผู้บริหารไม่ดี ทุกอย่างก็จะดียาก
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน บุคลิกของคุณวิไลเป็ นคนตรง และค่อนข้ างแข็ง ทํางานมากเกินไป ซึง่ เพื่อน
ครูบางคนก็จะไม่ชอบ เนื่องจากเป็ นคนพูดขวานผ่าซาก พูดตรง ๆ บางทีก็พดู อะไรตรงเกินไป ทําให้
มีเพื่อนครูไม่ชอบ อีกประเด็นหนึง่ ก็คือ การทํางานเนื่องจากเป็ นคนชอบทํางาน และจะทํางานนอก
เวลามาก กลับบ้ านคํ่าเป็ นประจํา และก็เอางานไปทําที่บ้าน ทําให้ เพื่อนครูไม่ชอบเนื่องจากเพื่อน
ครูทําอย่างเราไม่ได้ ซึง่ ผู้อํานวยการชอบยกตัวอย่างในการทํางานของคุณวิไลให้ เพื่อนครูฟัง ทําให้
เพื่อนครูหลายคนหมัน่ ไส้
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา คุณวิไลคิดว่าผู้อํานวยการมองตนเองว่า 1) เป็ นคนตังใจทํ
้ างาน
โดยดูจากที่มีการมอบหมายงานมาให้ ทํา แสดงว่าเชื่อถือในผลงานของเรา 2) เชื่อถือในความคิด
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นักเรี ยน เห็นว่าเป็ นครูที่ใจดี แต่เจ้ าระเบียบ เมื่อนักเรี ยนมาเรี ยน ต้ องตังใจเรี
้ ยน และต้ อง
ตรงเวลา
ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
ก็เห็นด้ วยในบางเรื่ อง แต่บางเรื่ องก็ไม่เห็นด้ วย ซึง่ การขยันทํางานของคุณวิไลนัน้ เกิดจาก
การที่อยากทํางานเอง ไม่ได้ จะทํางานเพื่อให้ ผ้ อู ํานวยการเห็นผลงานหรื ออยากให้ ยกตัวอย่างให้
เป็ นแบบอย่างกับเพื่อนครู โดยส่วนตัวแล้ วเป็ นคนทํางานเช่นนี ้มานานแล้ ว ซึง่ เพื่อนครู หลายท่านก็
ทราบดี
ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานราชการ
ตอนนี ้คุณวิไลอยู่คนเดียว มีเพียงลูกสาวคนเดียวที่ทํางานในกรุ งเทพมหานคร ก็ถือว่า
ลูกสาวมีส่วนสนับสนุนในการทํางาน ด้ วยเพราะลูกสาวไม่ได้ มีความประพฤติที่น่าเป็ นห่วงที่จะ
สร้ างความกังวลให้ ทําให้ สามารถทํางานได้ อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับความประพฤติ
ของลูก สําหรับพ่อแม่ที่อยู่บ้านโป่ งนัน้ ปั จจุบนั นี ้ก็ยงั ไปมาหาสูก่ นั พ่อแม่ก็จะบอกให้ ตงใจทํ
ั ้ างาน
ให้ ซื่อสัตย์ ซึง่ ตนก็ได้ ซมึ ซับความขยัน อดทน และความซื่อสัตย์มาจากทางครอบครัวเป็ นอย่างมาก
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณวิไลไม่เคยทราบเลยว่าทางสํานักงาน กพ. มีนโยบายเช่นนีม้ านานหรื อยัง (เรื่ อง
ค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ) คิดว่าหากมีการสนับสนุนให้ ข้าราชการมีคา่ นิยมสร้ างสรรค์เหล่านี ้
ได้ ก็จะดีอย่างยิ่ง จึงอยากให้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ มากเกี่ยวกับการมีคา่ นิยมเหล่านี ้ในการทํางาน
ด้ วย เพื่อเป็ นการสร้ างจิตสํานึกที่ดีให้ กบั ข้ าราชการในการทํางาน
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บุคคลดีเด่ นกระทรวงศึกษาธิการ
นายรุ่ งโรจน์ อาริยะ
อาจารย์ 1 ระดับ 5
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา จังหวัดพะเยา
กระทรวงศึกษาธิการ
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
: ด้ านค่ านิยมไม่ เลือกปฏิบัติ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นายรุ่งโรจน์ อาริยะ
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 26 เมษายน 2515 อายุ 32 ปี เพศ ชาย
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั อาจารย์ 1 ระดับ 5 หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 6
2526
ร.ร.ชุมชนบ้ านบ่วงเปาเหนือ
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
2529
ร.ร.จอมทอง
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
2532
ร.ร.จอมทอง
ปริ ญญาตรี
2536
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายทิพย์ อาริ ยะ
2.2 ชื่อคูส่ มรส นางทรรศนีย์ สืบบุตร
3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
อาจารย์ 1 ระดับ 3
อาจารย์ 1 ระดับ 4
อาจารย์ 1 ระดับ 5

ชื่อมารดา นางดี อาริ ยะ
อาชีพ รับจ้ าง

ปี พ.ศ.
2538
2541
2545

หน่ วยงาน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา

ภาคผนวก ง : ผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง

431

3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- พ.ศ.2542 ได้ รับประกาศเกียรติคณ
ุ ครูผ้ มู ีธรรมจรรยาอันดี
- พ.ศ.2542 ได้ รับประกาศเกียรติคณ
ุ ครูดีที่ศษิ ย์รัก
- พ.ศ.2542 ได้ รับวุฒิบตั รผู้ที่กระทําคุณงามความดี เสียสละให้ แก่ทางราชการ
- พ.ศ.2544 ได้ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นครูภาษาไทยดีเก่นของจังหวัดพะเยา
3.3 เกียรติประวัตดิ ้ านอื่น ๆ
- พ.ศ.2545 เป็ นวิทยากรให้ ความรู้การเข้ าค่ายเยาวชนรักการอ่าน
- พ.ศ.2546 เป็ นวิทยากรให้ ความรู้กิจกรรมค่ายเยาวชนศิลปะ
- พ.ศ.2547 เป็ นวิทยากรให้ ความรู้ทกั ษะการพูดค่ายยุวกาชาด
- พ.ศ.2547 เป็ นวิทยากรให้ ความรู้การเข้ าค่ายเยาวชนรักการอ่าน
3.4 ความสามารถพิเศษ ใช้ คอมพิวเตอร์ ร้ องเพลง
3.5 งานอดิเรก วาดภาพ เลี ้ยงไก่
3.6 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.6.1 คติในการดําเนินชีวิต อดทน พยายาม ยอมรับ และเข้ าใจธรรมชาติ
3.6.2 คติในการทํางาน ใช้ อดีตที่เกิดปั ญหา พัฒนาปั จจุบนั ฝั นถึงอนาคต
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัวเดิมเป็ นครอบครัวเล็ก ๆ มีสมาชิกทังหมด
้
5 คนประกอบด้ วย พ่อ แม่ ยาย
คุณรุ่งโรจน์และหลานสาว เป็ นครอบครัวที่มีความอบอุ่น รักใคร่ซงึ่ กันและกัน ถ้ ามีปัญหาสามารถ
ปรึ กษาพ่อแม่ได้ ทกุ เรื่ อง ไม่มีปิดบัง ส่วนครอบครัวใหม่ในปั จจุบนั คุณรุ่ งโรจน์แต่งงานและย้ ายเข้ า
มาอยู่ร่วมกับครอบครัวของภรรยา สมาชิกในครอบครัวประกอบด้ วยพ่อแม่ของภรรยา ภรรยา
ครอบครั ว ใหม่ นี ส้ มาชิ ก ในครอบครั ว มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ดี ไม่มี ปั ญ หาอะไร ส่ว นหนึ่ ง อาจจะ
เนื่องมาจากการที่คุณรุ่ งโรจน์ เป็ นคนซื่อสัตย์มีเรื่ องอะไรก็จะบอกให้ ภรรยารับรู้ เช่น ได้ เงินเดือน
เท่าไหร่
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
ประทับใจการอบรมสัง่ สอนของพ่อแม่ พ่อแม่จะไม่ดดุ า่ แม้ วา่ เมื่อตอนที่เป็ นเด็กพ่อแม่
อาจจะตีบ้าง แต่เมื่อโตขึ ้นพ่อแม่ก็มกั จะใช้ คําพูดให้ คดิ มากกว่า เช่น เวลาที่จะออกไปที่ไหน พ่อแม่
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การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
สิ่งที่พ่อแม่อบรมสัง่ สอนและนํามาใช้ ก็จะเป็ นเรื่ องของความขยันและอดทน การไม่กลัว
ความอยากจน โดยพ่อแม่จะเน้ นอยู่เสมอว่า อย่ากลัวความจน อย่ากลัวว่าเราจะไม่มีอย่างเขา
เพราะยังมีคนอีกมากมายที่ยงั ด้ อยกว่าเรา อย่าไปเปรี ยบเทียบกันคนที่พร้ อมมากกว่าตน จะทําให้
รู้สกึ ว่าตนเองนันไม่
้ มีคณ
ุ ค่า สิ่งที่พ่อแม่สอนแล้ วไม่นํามาเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิตก็คือ เรื่ อง
ค่านิยมในการเลือกคู่ครอง พ่อแม่จะสอนว่าเป็ นข้ าราชการก็ต้องเลือกคู่ครองที่เป็ นข้ าราชการ
เหมือนกัน ซึ่งเรื่ องนี ้ไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม แต่ในปั จจุบนั พ่อแม่ก็เข้ าใจ และยอมรับเหตุผลของคุณ
รุ่งโรจน์มากขึ ้น
การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
ครูที่ประทับใจคือครูที่มีเหตุผล เช่น ต้ องอธิบายเหตุผลว่าสิง่ นี ้ควรทําเพราะอะไร สิง่ นี ้ไม่ควร
ทําเพราะอะไร ครูที่มีการชี ้แจงแนวทางในการปฏิบตั ิ เช่น จะต้ องเรียนอย่างไร จะประเมินผลการ
เรี ยนอย่างไร ครูที่สร้ างบรรยากาศในการเรี ยนแบบเป็ นกันเอง และครูที่ประทับใจที่สดุ คือ ครูที่
สามารถสอนโดยไม่ต้องเปิ ดหนังสือ ทังนี
้ ้เนื่องจากการที่ครูสอนโดยไม่เปิ ดหนังสือทําให้ ร้ ูสกึ เหมือนกับ
ว่าเรากําลังได้ เรี ยนรู้ชีวิตจากครู ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าครูเก่งจริง ไม่ใช่เพียงแค่อา่ นหนังสือให้ เราฟั งเท่านัน้
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การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
ส่วนมากวิธีการที่นํามาใช้ ก็ไม่ยดึ แบบของครูคนใดคนหนึง่ แต่จะเป็ นลักษณะของการนํามา
ปรับใช้ เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทังทางด้
้
านพื ้นฐานของครอบครัว และความรู้
ความสามารถ ดังนันวิ
้ ธีการที่ใช้ ก็ต้องแตกต่างกันไป โดยจะเน้ นผู้เรียนเป็ นหลัก เช่น เด็กที่เรี ยนเก่ง
เรี ยนดี ก็พยายามดึงจุดเด่นของเขาออกมาโดยการให้ เขาตอบคําถามของเพื่อนในห้ องเพื่อเขาจะได้ มี
โอกาสได้ แสดงถึงความสามารถออกมาและจะได้ กล้ ามากขึ ้น ส่วนเด็กที่เรี ยนไม่เก่งถ้ าจะเรี ยกถาม
เขาในห้ องหรื อให้ เขายกมือถามในชันเรี
้ ยนเด็กคงจะอายเพื่อนก็ต้องหาวิธีการช่วยเหลือเขาอย่างอื่น
เช่น ให้ เด็กเขียนคําถามหรื อใช้ เวลานอกชันเรี
้ ยน หรือใช้ กิจกรรมกลุม่ แทน ส่วนสิง่ ที่ไม่ทําตาม
แบบอย่างที่ครูทํา คือ การแจกเอกสารประกอบการสอนหรื อเนื ้อหาให้ อา่ นเองแล้ วมาสอบ หรื อการ
สอนคนเดียวหน้ าชันเรี
้ ยนโดยไม่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้เรี ยนหรื อไม่สนใจผู้ที่เรี ยน
การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ประทับใจหัวหน้ างานที่มีส่วนร่ วมในการทํางาน ให้ คําแนะนํา
ให้ ข้อคิดในการทํางาน เมื่อหัวหน้ าสัง่ งานแล้ วก็ร่วมกันคิดว่า ถ้ าจะให้ งานออกมาแนวทางนี ้จะต้ อง
ทําอย่างไร ให้ คําปรึ กษาแนะนํา เพื่อช่วยให้ เรามีมมุ มองที่กว้ างขึ ้นและเพื่อที่จะทําให้ ได้ งานที่ดี
ที่สดุ เพราะบางครัง้ เราอาจจะมองเพียงด้ านเดียว
เพื่อนร่วมงาน ประทับใจเพื่อนร่ วมงานที่มีความรับผิดชอบ มีอะไรก็ช่วยกันทํา ไม่เกี่ยงงาน
และเต็มใจที่จะให้ ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้ องขอ
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ประทับใจต่อลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชาที่มีความรับผิดชอบ คอย
ช่ วยเหลื อ คอยบอก คอยเตื อน เพราะบางครั ง้ คุณ รุ่ ง โรจน์ มี ภาระงานมากอาจมํ าให้ ลื มอะไร
บางอย่างลูกน้ องก็จะคอยเตือน
การทํางาน งานที่ประทับใจจะเป็ นงานที่ได้ ช่วยเหลือคน ช่วยทําให้ คนมีความสุข ประสบ
ความสํ าเร็ จ เช่ น ในช่วงปิ ดเทอมที่ ผ่านมาก็ ช่วยหางานให้ เด็กทํ า ทํ าให้ เด็กมี รายได้ เด็กก็ มี
ความสุข พ่อแม่ของเด็กก็มีความสุข หรื อการนําเด็กไปประกวดร้ องเพลงจนเด็กสามารถชนะการ
ประกวด หรื อการให้ เด็กเขียนเรี ยงความไปขอทุนแล้ วเด็กได้ รับเงิน ซึ่งช่วยให้ ทงเด็
ั ้ กและพ่อแม่มี
ความสุข
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หลักการ แนวทาง หรื ออุดมการณ์ ในการทํางาน
คุณรุ่งโรจน์ยดึ หลักการว่า
“เมื่อเงินเดือนที่เราได้ มาจากเงินภาษี ของคนในท้ องถิ่น
เพราะฉะนันเราจึ
้
งต้ องทุ่มเทให้ กบั ท้ องถิ่นให้ มากที่เพื่อทดแทนบุญคุณของเขา ต้ องรับใช้ เขาให้ ดี
ที่สดุ เท่าที่เราจะทําได้ ”
ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คุณรุ่งโรจน์ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นแบบอย่างในค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบและค่านิยมไม่
เลือกปฏิบตั ิ
โดยให้ ความสําคัญต่อค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบมากกว่าค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ
เนื่องจากคุณรุ่งโรจน์เชื่อว่าถ้ าบุคคลมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบแล้ วการไม่เลือกปฏิบตั กิ ็จะตามมา
เอง กล่าวคือ คนที่มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบนันสามารถทํ
้
างานร่วมกับใครก็ได้ ไม่จําเป็ นต้ อง
เลือกว่าจะทํางานกับใคร และไม่ต้องกลัวที่จะต้ องทํางานร่วมกับบุคคลอื่น นัน่ คือ การไม่เลือก
ปฏิบตั นิ นั่ เอง
การแสดงออกถึงค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบในเรื่ องการทํางานส่วนหนึง่ จะเกี่ยวกับเรื่ องของ
การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายงานจากหัวหน้ างาน คือ เมื่อได้ รับมอบหมายงานมาก็จะตังใจทํ
้ างาน
ด้ วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ส่งงานตามกําหนดเวลา อีกส่วนหนึง่ จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน คุณรุ่งโรจน์จะเป็ นบุคคลที่พดู จริงทําจริง เช่น การกําหนดข้ อควรปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ในชัว่ โมงเรี ยนร่วมกับนักเรี ยนตังแต่
้ ชวั่ โมงแรกของการเรี ยนการสอนและจะยึดถือปฏิบตั ิ
ตามนันทั
้ งในเรื
้ ่ องของการเข้ าชันเรี
้ ยน การประเมินผลการเรียน หรื อในส่วนของการทํางานแนะแนว
คุณรุ่งโรจน์เชื่อว่าเรื่ องความซื่อสัตย์เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก เนื่องจากการทํางานบางส่วนเกี่ยวข้ องกับ
การเบิกจ่ายเงินทังเงิ
้ นในโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาและเงินทุนการศึกษาที่เด็กได้ รับจากการเขียน
เรี ยงความซึง่ เป็ นงานที่เสีย่ งต่อการทําผิดได้ ง่าย ดังนันการทํ
้
างานในส่วนนี ้จึงเป็ นเสมือนกับการได้
แสดงถึงความ ซื่อสัตย์รับผิดชอบของตนเอง
การไม่เลือกปฏิบตั สิ ําหรับคุณรุ่งโรจน์สว่ นมากจะเป็ นเรื่ องที่สามารถทํางานได้ กบั ทุกคนไม่
ว่าจะเป็ นเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บงั คับบัญชา หรื อจะเป็ นผู้ช่วยผู้อํานวยการในสายงานใด
ก็ตาม ถ้ ามีใครขอให้ ช่วยเหลือก็จะเต็มใจและยินดีที่จะให้ ความช่วยเหลือกับทุกคน โดยไม่เกี่ยงว่า
จะต้ องเป็ นคําสัง่ จากผู้อํานวยการ
หรื อไม่เกี่ยงว่าต้ องเป็ นผู้ชว่ ยผู้อํานวยการในสายงานที่บงั คับ
บัญชาโดยตรงเท่านัน้ หรื อถ้ าจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับนักเรียน เนื่องจากงานแนะแนวมักจะเกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงต้ องจะดําเนินงานไปตามลําดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัครของ
นักเรี ยน โดยไม่เลือกปฏิบตั วิ า่ จะเป็ นลูกใคร เป็ นคนที่ร้ ูจกั เป็ นญาติ จะรํ่ ารวยหรื อยากจน หรื อจะ
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สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
การเป็ นคนไม่เลือกปฏิบตั คิ ณ
ุ รุ่งโรจน์เชื่อว่าเป็ นสิง่ ที่ตดิ ตัวมาตังแต่
้ เด็ก เริ่ มจากการที่เป็ น
เด็กที่ใช้ งา่ ย ผู้ใหญ่ขอให้ ชว่ ยเหลืออะไรก็ทํา หรื อเพื่อนที่มาขอความช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือทุกคน
ไม่ได้ คดิ ว่าเป็ นเพื่อนที่อยูใ่ นหมูบ่ ้ านเดียวกันหรื อเรียนห้ องเดียวกันเท่านัน้ ไม่เกี่ยงว่าจะเป็ นญาติ พี่
น้ องหรื อไม่ หรื อไม่ได้ สนใจว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือจะเป็ นคนรวยหรื อคนจน ส่วนการที่เป็ นคนที่
มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบนัน้
เชื่อว่าส่วนหนึง่ มาจากการอบรมของครอบครัวที่จะสอนให้ เป็ นคน
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ โดยทางบ้ านจะสอนอยูเ่ สมอว่า “คนเราต้ องมีความซือ่ สัตย์” เช่น ครัง้ หนึง่
ไปซื ้อของกับแม่แล้ วแม่ค้าทอนเงินเกินมา แม่ก็ให้ เอาเงินไปคืน
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
ข้ าราชการแต่ละคนมีพื ้นฐานทางครอบครัวแตกต่างกันย่อมทําให้ ให้ มีความคิด ค่านิยมที่
แตกต่างกันไป ดังนันถ้
้ าจะเปลีย่ นให้ ข้าราชการปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑ์บางอย่างที่ตงไว้
ั้
คงจะสามารถทําได้ ยาก การจะพัฒนาคนถ้ าจะทําเมื่อโตแล้ ว ก็เปรี ยบได้ กบั ไม้ ออ่ นดัดง่าย ไม้ แก่ดดั
ยาก ดังนันการปลู
้
กฝั งในเรื่ องของค่านิยมควรทําตังแต่
้ ยงั เด็ก เริ่มตังแต่
้ การอบรมเลี ้ยงดูในครอบครัว
รวมถึงการจัดการเรี ยนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนร่ วมงานบางคนก็เห็นว่าคุณรุ่ งโรจน์เป็ นคนดี อ่อนน้ อมถ่อมตน ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่นอยูเ่ สมอ ทําให้ บางครัง้ ถูกมองว่าเป็ นคนประจบประแจง
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา มองว่าคุณรุ่งโรจน์เป็ นคนดี
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา เห็นว่าคุณรุ่ งโรจน์เป็ นคนดี คนดีในที่นี ้หมายถึง คนที่ทําตัวให้
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง มองตนเองให้ ออกว่าเราเป็ นใคร ประพฤติปฏิบตั ิตนให้ เหมาะสมกับ
ฐานะ หน้ าที่การงานของตน เช่น ถ้ าอยู่ในสถาบันการศึกษา มีฐานะเป็ นครู ก็เป็ นครู ที่ดี โดยการ
เอาใจใส่นักเรี ยน สอนหนังสืออย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือนักเรี ยน เลิกจากการสอนก็ มี
บทบาทเป็ นลูกน้ อง การเป็ นลูกน้ องที่ดีก็ต้องช่วยเหลือหัวหน้ า ทํางานที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ มีบทบาทเป็ นหัวหน้ า ซึง่ การเป็ นหัวหน้ าที่ดีก็คือการคอยช่วยเหลือเอาใจใส่ลกู น้ อง
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ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
ตามความเห็นของคุณรุ่งโรจน์แล้ ว ไม่สามารถบอกได้ วา่ สิง่ ที่เขาเหล่านันคิ
้ ดเป็ นสิง่ ที่ถกู หรื อ
ผิด แต่เข้ าใจในความรู้สกึ ของเขา ไม่ได้ ร้ ูสกึ โกรธที่คนอื่นมองตนเองในทางลบ เพราะบางครัง้ อาจได้
ข้ อมูลที่ผิดจึงรู้สกึ ทางลบกับตนเอง อย่างไรก็ตามคุณรุ่งโรจน์ไม่ใช้ คนที่เก็บคําพูดของคนอื่นมาทําให้
กังวลใจ แต่ถ้าตนเองทําผิดจริ งก็พร้ อมที่จะรับผิดชอบ
ความเกี่ยวข้ องหรื อการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานราชการ
การอบรมสัง่ สอนเลี ้ยงดูตงแต่
ั ้ เด็กของพ่อแม่เป็ นสิง่ ที่สาํ คัญที่ชว่ ยส่งเสริมการทํางานเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะการสอนให้ เป็ นคนมีเหตุผล รู้จกั คิด สอนให้ คดิ ก่อนว่าเหตุเป็ นอย่างนี ้แล้ วผลที่
ได้ รับจะเป็ นอย่างไร และการสอนไม่ให้ ทําให้ คนอื่นเดือดร้ อน โดยพ่อจะสอนอยูเ่ สมอว่า “อย่าทํา
ให้ คนอื่นเดือดร้ อน การทําให้ คนอื่นเดือดร้ อนจะทําให้ เราลําบากใจ ถึงแม้ วา่ จะไม่มีใครเอาผิดได้ ก็
ตาม” และการสอนให้ เชื่อฟั งผู้ใหญ่ ช่วยเหลือผู้อื่น ทําให้ ผ้ ใู หญ่ให้ การสนับสนุนและเป็ นที่รัก
ส่วนบทบาทของครอบครัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานมักจะเป็ นเรื่ องที่ต้องแบ่งเวลามา
รับผิดชอบภาระครอบครัว จากเดิมที่เป็ นโสดก็ทมุ่ เทให้ กบั งานอย่างเดียว แต่ปัจจุบนั นี ้แต่งงานก็ต้อง
แบ่งเวลาให้ กบั ครอบครัวจะทํางานหามรุ่งหามคํา่ เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
การพัฒนาคนนัน้ ถ้ าบุคคลต้ องถูกบังคับให้ ทํ า ก็ จะทํ าด้ วยความไม่ เต็มใจ ไม่ ใส่ใจ
สุดท้ ายก็ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ ดังนันจึ
้ งควรส่งเสริ มและพัฒนาตังแต่
้ เด็ก โดยมุ่งเน้ นไปที่สถาบัน
ครอบครัว รวมถึงให้ การส่งเสริ มในสถาบันการศึกษาด้ วย
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นายสมศักดิ์ ไวยานิกรณ์
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ ระดับ 8
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร กระทรวงศึกษาธิการ
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
: ด้ านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นายสมศักดิ์ ไวยานิกรณ์
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 30 ตุลาคม 2497 อายุ 50 ปี เพศ ชาย
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั ผู้ช่วยผู้อํานวยการ หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ.ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 7

2510

มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ประกาศนียบัตรครูมธั ยมวิชาชีพชันสู
้ ง
การศึกษาบัณฑิต

2511
2514
2517
2526

การศึกษามหาบัณฑิต

2538

2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายตุ๊ ไวยานิกรณ์
2.2 ชื่อคูส่ มรส นางจุฬีมาศ ไวยานิกรณ์
2.3 ชื่อบุตรคนที่ 1 นายอุดมศักดิ์ ไวยานิกรณ์
บุตรคนที่ 2 นางสาวอัมพิกา ไวยานิกรณ์

โรงเรี ยนวัดเจริ ญสุทธารามวรวิหาร
จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรี ยนเมธีชณ
ุ หะวันวิทยาลัย
โรงเรี ยนการช่างราชบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทเวศร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อมารดา นางบุปผา ไวยานิกรณ์
อาชีพ รับราชการครู
ศึกษาระดับปริญญาตรี
ศึกษาระดับปริญญาตรี
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3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ปี พ.ศ.
หน่ วยงาน
ครู 2 ระดับ 2
2518
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
อาจารย์ 1 ระดับ 3
2523
วิทยาลัยเทคนิคร้ อยเอ็ด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
2539
วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
2542
วิทยาลัยเทคนิคร้ อยเอ็ด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ระดับ 8
2546
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- เกียรติบตั รเป็ นผู้อยู่ในมาตรฐานแห่งคุณธรรมและความรู้ ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2529
- ครูตวั อย่างกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2530
- ปี พ.ศ.2531 ประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัลชมเชยผู้มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ด้าน
สื่อการเรี ยนการสอน ของคุรุสภา
- ปี พ.ศ.2536-2537เกียรติบตั รยกย่องให้ เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานด้ วยความอุตสาหะ ของ
คุรุสภาอําเภอเมืองจังหวัดร้ อยเอ็ด
- ปี พ.ศ.2545 เกียรติคณ
ุ บัตรครูผ้ ปู ฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณครูดีเด่น ของคุรุสภา
จังหวัดร้ อยเอ็ด
- ปี พ.ศ.2545 เกียรติบตั รและเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
3.3 เกียรติประวัตดิ ้ านอื่นๆ
- เกี ยรติบตั รรางวัลชนะเลิศการประกวดสมรรถภาพทางกายประเภทครอบครัว
ประจําปี 2545 จังหวัดร้ อยเอ็ด
3.4 ความสามารถพิเศษ กีฬาตะกร้ อ ระดับเขตการศึกษา
3.5 งานอดิเรก ปลูกต้ นไม้ อ่านหนังสือ ออกกําลังกาย
3.6 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.6.1 คติในการดําเนินชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตแบบเรี ยบง่าย
ใส่ใจดูแลสังคมรอบข้ างให้ ดีและมีสขุ ไปพร้ อมกัน
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3.6.2 คติในการทํางาน ครองตน ครองคน ครองงาน เป็ นตัวอย่างที่ดีทํางานอย่างมี
ความสุข
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัม พัน ธ์ กับครอบครั ว
พ่อกับแม่เ สีย ชี วิ ตแล้ ว ปั จจุบัน สมาชิ กในครอบครั ว
ประกอบด้ วยภรรยาและบุตรอีก 1 คน ส่วนบุตรอีก 1 คน ไปศึกษาต่อที่ตา่ งประเทศ พื ้นเพเดิมเป็ น
คนจังหวัดราชบุรี ภรรยาเป็ นคนจังหวัดร้ อยเอ็ด แม้ จะอยู่ห่างไกลจากญาติพี่น้องของตนเองคุณ
สมศักดิม์ กั จะเดินทางไปทํากิจกรรมร่วมกับญาติพี่น้องเป็ นประจําทุกปี ยังติดต่อสัมพันธ์กบั ญาติพี่
น้ อง ทุกคนด้ วยความห่วงใยและดูแลกันอยูเ่ สมอ
ความสัมพันธ์กบั คูส่ มรส ดําเนินไปด้ วยดี ภรรยาเป็ นที่ปรึกษาในการทํางาน ให้ กําลังใจซึง่
กันและกันเพื่อส่งเสริ มการทํางานให้ มีประสิทธิภาพ เมื่อมีเวลาว่างจะไปท่องเที่ยวด้ วยกันอยู่เสมอ
เพื่อให้ รางวัลชี วิต ครอบครั วจะใส่ใจดูแลสุขภาพโดยออกกํ าลังกายเป็ นประจํ าจนได้ รับรางวัล
ครอบครัวสุขภาพดี
ความสัมพันธ์กบั บุตร คุณสมศักดิใ์ ห้ อิสระแก่บตุ รในการคิดและตัดสินใจ โดยคุณสมศักดิ์
เป็ นผู้ให้ ข้อมูล/ข้ อคิดและเป็ นที่ปรึกษาอย่างใกล้ ชิด เช่น การศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อโอกาสใน
การฝึ กภาษาและประสบการณ์ ในวิชาชีพที่มีแนวโน้ มความต้ องการมากขึ ้นในอนาคต ทําให้ ลกู มี
ความมุง่ มัน่ ในการไปศึกษาต่อด้ วยตนเองโดยพ่อแม่สนับสนุนค่าใช้ จ่ายเพียงบางส่วน
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
คุณสมศักดิ์มีพี่น้องทังหมด
้
10 คน ทุกคนประสบความสําเร็ จในอาชีพการงาน เนื่องจาก
พ่อแม่สอนให้ รับผิดชอบ ขยัน มีระเบียบวินยั มีนํ ้าใจ ลูก ๆ ต้ องรักใคร่ ปรองดองกัน ช่วยเหลือกัน
แม้ วา่ พ่อจะดุแต่ภายหลังก็เข้ าใจว่าท่านทําไปด้ วยความรักและปรารถนาดีตอ่ ลูกทุกคน
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
เรื่ องที่นํามาใช้ คือ วิธีการอบรมสัง่ สอนให้ เป็ นคนรับผิดชอบ ขยันหมัน่ เพียร มีนํ ้าใจเอื ้อเฟื อ้
แบ่งปั น ส่วนเรื่ องที่ไม่ทําตามคือการสูบบุหรี่ ของพ่อ ซึง่ คุณสมศักดิ์เชื่อสิ่งที่แม่และครู สอนว่าการ
สูบบุหรี่ เป็ นสิง่ ที่ไม่ดีและเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
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การศึกษา
ลักษณะของครู ท่ ปี ระทับใจ
เป็ นกัน เองให้ คํ าปรึ กษาด้ วยความเต็ มใจ ให้ ความสนใจ/ทักทายศิ ษย์ สุภาพ วางตัว
เหมาะสม ไม่ดื่มเหล้ า สูบบุหรี่
151

การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
สิ่งที่นํามาปฏิบตั ิคือ การเสริ มสร้ างระเบียบวินยั การอบรมก่อนสอน ยกย่อง ตักเตือน
ใส่ใจติดตาม เช่น พบนักเรี ยนหลังเลิกเรี ยนแต่ละวัน สิ่งที่ไม่ทําตามครูที่เคยสอน คือ ความฟุ้งเฟ้อ
การดื่มเหล้ า สูบบุหรี่
การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ประทับใจผู้บงั คับบัญชาที่มีความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีความ
ซื่อสัตย์ เป็ นกันเอง ให้ ความมัน่ ใจในการทํางาน มีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาโดยยึดผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
เพื่อนร่วมงาน ประทับใจเพื่อนร่วมงานที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรักและสามัคคี ทํางาน
อย่างมีความสุข ร่วมกันหาวิธีแก้ ไขเมื่อประสบปั ญหา มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ประทับใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการทํางานด้ วยความเต็มใจ
และทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข
เรื่ องการทํางาน ประทับใจการทํางานที่ทกุ คนร่วมมืออย่างแข็งขันด้ วยความเต็มใจ ทํางาน
ด้ วยความสุข เช่น กิจกรรมอาชีวร่วมด้ วย
หลักการ แนวทาง หรืออุดมการณ์ ในการทํางาน
ยึดหลักการครองตน ครองคน ครองงาน กล่าวคือ (1) ครองตนโดยเป็ นตัวอย่างที่ดีในการ
ปฏิบตั ิทกุ เรื่ อง ไม่จําเป็ นต้ องพูด (ยึดคติตวั อย่างที่ดีมีคา่ กว่าคําสอน) (2) ครองคนโดยดูแลเพื่อน
ร่ วมงาน/ลูกน้ องให้ ทํางานอย่างมีความสุข เข้ าใจสภาพการดําเนินชีวิตและ ภูมิหลังของแต่ละคน
เพื่อการทํางานที่ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม (3) ครองงานโดยการมุ่งทํางานให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์
ระมัดระวังไม่ให้ เกิดข้ อบกพร่ อง เน้ นการทํางานเป็ นทีม ถ้ อยทีถ้อยอาศัย ก่อนทํางานทุกครัง้ ต้ อง
ประชุมเพื่อวางแผนการทํางานร่วมกัน เมื่อประสบปั ญหาระหว่างการดําเนินงานต้ องช่วยเหลือและ
แก้ ไขร่วมกัน
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ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เหตุการณ์สําคัญที่ได้ กระทําหรื อแสดงออกถึงค่านิยมหลัก
เรื่ องมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ของงาน คือ การแก้ ปัญหานักเรี ยนดื่มเหล้ า ในหอพัก คุณสมศักดิ์ได้ ศึกษา
ขอบข่ า ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กิ จ การนั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาสภาพปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ น้ แล้ วใช้
กระบวนการทํางานเพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าวโดยเน้ นความร่ วมมือของทุกฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยน
เจ้ าของ หอพัก ผู้ปกครอง และตัวนักศึกษาเอง วิธีดําเนินงานหลังจากได้ รับทราบปั ญหาแล้ ว คุณ
สมศักดิ์ได้ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงานแก้ ไขปั ญหาโดยกําหนดตารางเยี่ยม
เยียนหอพักโดยไม่แจ้ งล่วงหน้ าในช่วงเวลาที่นกั ศึกษามักดื่มเหล้ าคือช่วงต้ นเดือน เพื่อสํารวจว่ามี
ใครบ้ าง จากนันจึ
้ งเรี ยกมาพบเพื่อตักเตือนและแจ้ งผู้ปกครองลําดับ ทังนี
้ ้ วิธีการต้ องดําเนินไปด้ วย
ความ นุ่ม นวลเพื่ อ ให้ นัก ศึก ษาเกิ ด ความตระหนัก ว่ า การดื่ ม เหล้ า เป็ นสิ่ง ที่ ไ ม่ถูก ต้ อ งและ
หลีกเลี่ยงไม่กระทําพฤติกรรมนัน้ อีกต่อไป ผลจากการดําเนินงานแก้ ปัญหาดังกล่าว ปรากฏว่า
สามารถแก้ ปัญหานักศึกษาดื่มเหล้ าในหอพักได้
ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ คุณสมศักดิ์มีความมุ่งมัน่ ทํางานที่รับผิดชอบด้ วยความเอา
ใจใส่ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เน้ นการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ตัวอย่างเหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงค่านิยม
รับผิดชอบ ได้ แก่ การแก้ ปัญหายาเสพติดโดยการสุ่มตรวจ การรณรงค์สวมหมวกกันน็อกเพื่อลด
อุบตั ิเหตุ ผลจากการรณรงค์อย่างจริ งจังปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในนักศึกษาใด ๆ นักศึกษา
ปฏิบตั ติ นได้ อย่างถูกต้ องในการขับขี่จกั รยานยนต์ เหตุการณ์สําคัญที่แสดงถึงค่านิยมซื่อสัตย์สจุ ริต
คือการศึกษาและปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้ งบประมาณอย่างเคร่ งครัด หากสงสัย/ไม่มนั่ ใจจะต้ อง
สอบถามผู้ร้ ูให้ เข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ ง และแนะนําผู้อื่นให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบอย่างถูกต้ องโดยไม่หวัง
เงินเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่จะได้ มาอย่างไม่สจุ ริต เหตุการณ์ที่แสดงถึงค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ คือ เรื่ อง
ที่ปฏิเสธรับเงินกรณีฝากนักเรี ยนเข้ าเรี ยนต่อในวิทยาลัยเทคนิคร้ อยเอ็ด เมื่อปี พ.ศ.2538 - 2539 มี
ผู้ปกครองหลายท่านได้ นําหลานมาฝากเข้ าเรี ยนหลังจากประกาศผลสอบ ผู้ปกครองได้ นําเงินมา
ให้ เพื่อเป็ นค่าช่วยเหลือให้ ลกู เข้ าเรี ยน แต่คณ
ุ สมศักดิ์ได้ บอกว่า เขาสอบได้ เอง ไม่ได้ ช่วยเหลือ
อะไร หากนักเรี ยนสนใจจะเรี ยนสายวิชาชีพจริ ง มีใจรัก ก็ ให้ มาสมัครสอบได้ ตามปกติ และไม่
ต้ อ งการเงิ น จํ า นวนนี เ้ พราะผู้ป กครองยัง ต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเรี ย นอี ก หลายอย่ า ง ต่ อ มา
ผู้ปกครองเหล่านันจึ
้ งได้ มอบของเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่ถือเป็ นสินนํ ้าใจเข้ ามามอบให้ คณ
ุ สมศักดิ์ ซึ่งก็
ได้ รับไว้ เพื่อสนองนํ ้าใจไมตรี ซื่งก็เป็ นความภูมิใจที่ได้ ทําในสิง่ ที่ถกู ต้ องและเป็ นแบบอย่างให้ กบั ลูก
ชาย
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ส่วนเหตุการณ์ ที่ได้ รับมอบหมายให้ ดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้ างชัว่ คราว ในตําแหน่ง
ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยหรื อภายนอกวิทยาลัย ได้ มีผ้ ทู ี่มีอํานาจ บุคคลที่ร้ ู จกั หรื อผู้บงั คับบัญชาทัง้
ใหม่และเก่าได้ ให้ คณ
ุ สมศักดิ์ช่วยเหลือให้ ญาติพี่น้องหรื อคนรู้ จกั เข้ ามารับตําแหน่งที่ทําการสอบ
คัดเลือกดังกล่าว แต่คณ
ุ สมศักดิไ์ ม่ได้ มีการช่วยเหลือใด ๆ จึงถูกตําหนิ คุณสมศักดิ์จึงบอกไปตาม
ตรงว่า ทุกคนต้ องใช้ ความสามารถของแต่ละคนก่นอ หากต้ องการรายที่ฝากจริ ง ๆ ก็ขอเป็ นโอกาส
ต่อไป โดยรับเป็ นการภายใน ให้ เรี ยกมาสอบเพียงรายเดียวจะเป็ นการดีกว่า เพราะในการสอบครัง้
ที่ผา่ นมา เป็ นการสอบที่ประกาศรับสมัครทัว่ ๆ ไป ผู้สมัครมาจากหลายที่ บางรายมาไกล เสียเวลา
เสียค่าใช้ จ่าย ทุกคนที่มาย่อมมีความหวัง หากจะรับคนที่ฝากมา ก็เป็ นการเอาเปรี ยบกัน เท่ากับว่า
หลอกให้ คนอื่นมาสอบ เมื่อบอกเหตุผลไปก็ไม่มีใครขัดข้ อง นับเป็ นความภูมิใจที่ได้ กระทําในสิ่งที่
ถูกต้ องและให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ คน โดยไม่เลือกว่าเขาเหล่านันเป็
้ นใคร ทุกคนได้ รับการปฏิบตั ิ
โดยเท่าเทียมกัน
สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
มุ่งมัน่ ในการสอนให้ บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน โดยทุ่มเทเวลาใน
การสอนด้ วยการผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการสอนอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ จนกระทัง่
มีผ้ ชู กั ชวนให้ ส่งสื่อเข้ าประกวดและได้ รับรางวัลชมเชยจากพลเอกชาติชาย ชุณหวัน จากผลงาน
การสร้ างสื่อชุดฝึ กอิเลกทรอนิกส์
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
1) การดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟ้ งเฟ
ุ ้ อ ไม่ตามกระแสบริ โภคนิยม วางตัวให้ พอดี ไม่
เที่ยวเตร่หรื อมีสงั คมมากเกินไป
2) มุง่ มัน่ ทํางานที่รับผิดชอบให้ ดีที่สดุ
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา เห็นว่าเป็ นผู้ที่ไว้ ใจได้ ปรึกษาเพื่อขอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ได้
สามารถทํ างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บังคับบัญชาได้ ทุกเรื่ อง ร่ วมบุกเบิกการทํ างานจนได้ รับ
รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
เพื่อนร่วมงาน เห็นว่าคุณสมศักดิเ์ ป็ นคนใจดีจนมีคํากล่าวว่า “ใครถูกอาจารย์ดา่ ถือว่าซวย”
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เห็นว่าใจดี เป็ นกันเอง เอาใจใส่ตดิ ตามงาน ให้ คําแนะนํา/ชี ้แนะ
เพื่อให้ งานสําเร็ จลุลว่ ง
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ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
คุณ สมศัก ดิ์เ ห็ น ด้ ว ย เพราะได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากเพื่ อ นร่ ว มงานและลูก น้ อ งด้ ว ยดี
ผู้บงั คับบัญชาให้ ความไว้ วางใจ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการหลักการทํางานของตนเองที่ไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน มุ่งเน้ นผลที่จะเกิดกับนักเรี ยนเป็ นหลัก ให้ ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายทังในโรงเรี
้
ยนและ
นอกโรงเรี ยน
ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานของราชการ
ครอบครัวมีส่วนส่งเสริ มการทํางานอย่างมาก เริ่ มจากภรรยาซึง่ มีตําแหน่งหน้ าที่การงาน
ในราชการเหมือนกันได้ ช่วยเหลือให้ คําแนะนํา/คําปรึกษาเพื่อให้ งานของคุณสมศักดิ์สมบูรณ์ขึ ้นใน
กรณีที่ต้องการคําแนะนํา ภรรยามีสขุ ภาพแข็งแรง/ดูแลตนเองได้ ไม่สร้ างความหนักใจ/กังวลใจ
ส่วนลูก ๆ ก็เป็ นเด็กดี มีเหตุผลในการคิดและตัดสินใจ ตังใจเรี
้ ยน มีเป้าหมายในชีวิต มีการดําเนิน
ชีวิตตามแบบอย่างที่ควรจะเป็ น ครอบครัวของคุณสมศักดิไ์ ม่เป็ นอุปสรรคใด ๆ ต่อการทํางาน
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
- การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต้ องรู้ จักปิ ดหู ปิ ดตา ปิ ดปาก คือ ฟั ง ดู และพูดในสิ่งที่ดี
และสร้ างสรรค์
- การทํ า งานควรสร้ างบรรยากาศการทํ า งานให้ น่า อยู่ ทุก คนทํ า งานอย่า งมี ค วามสุข มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้ สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่การงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- หัวหน้ างานควรเป็ นแบบอย่างได้ ในเรื่ องซื่อสัตย์สจุ ริต และมีความยุตธิ รรม
- การสร้ างบรรยากาศในสถานศึกษาให้ น่าเรี ยน
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นายอรชุน จันทร์ นวล
ผู้อาํ นวยการ ระดับ 8
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง
กระทรวงศึกษาธิการ
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
: ด้ านไม่ เลือกปฏิบัติ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นายอรชุน จันทร์ นวล
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 19 พฤศจิกายน 2496 อายุ 50 ปี เพศ ชาย
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั ผู้อํานวยการระดับ 8 หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ประกาศนี ย บั ต รครู มั ธ ยมวิ ช าชี พ ชั น้ สู ง
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต
ครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

2514
2517
2520

ร.ร.ปากพนัง
วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา

2525
2530
2537

วิทยาลัยครูสรุ าฎร์ ธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ

2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายโกวิทย์ จันทร์ นวล
2.2 ชื่อคูส่ มรส นางประนอม จันทร์ นวล
2.3 ชื่อบุตรคนที่ 1 นางสาวอนงค์พนั ธุ์ จันทร์ นวล
บุตรคนที่ 2 นางสาวกฤติมา จันทร์ นวล
บุตรคนที่ 3 นายกิตติธชั จันทร์ นวล

ชื่อมารดา นางฝ้าย จันทร์ นวล
อาชีพ แม่บ้าน
อาชีพ พนักงานโรงแรม
อาชีพ พนักงานบริษัท
ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปีที่ 2
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3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ครู 2 ระดับ 2
ครู 2 ระดับ 3
อาจารย์ 1 ระดับ 3
อาจารย์ 1 ระดับ 4
อาจารย์ 1 ระดับ 5
อาจารย์ 2 ระดับ 5
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ระดับ 5
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ระดับ 6
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ระดับ 7
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ระดับ 7
ผู้อํานวยการ ระดับ 8
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ปี พ.ศ.
2520
2521
2522
2525
2528
2529
2532
2533
2535
2540
2542-ปั จจุบนั

หน่ วยงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ ธานี
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ ธานี
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- พ.ศ.2530 ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นครู ตวั อย่างประจําวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์
ธานี โดยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
- พ.ศ.2544 ได้ รับการคัดเลือกเป็ นสมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบตั งิ านดีเด่น จากสํานักงาน
คณะกรรมการคุรุสภาอําเภอกระบุรี
- พ.ศ.2545 ได้ รับเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา
3.3 งานอดิเรก ปลูกต้ นไม้
3.4 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.4.1 คติในการดําเนินชีวิต ใช้ หลักตามพระราชดําริ ของในหลวง คือ อยู่อย่าง
พอเพียง ไม่ฟ้ งเฟ
ุ ้ อ ใช้ ชีวิตเรี ยบง่าย
3.4.2
คติในการทํ า งาน เอาใจใส่ในการทํ า งาน เพื่ อ ให้ ได้ ผลงานให้ มี
ประสิทธิภาพและความถูกต้ อง
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4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์ กบั ครอบครัว คุณอรชุนเป็ นคนต่างจังหวัด อยู่ใกล้ จากตัวอําเภอปากพนัง
โดยห่างจากตัวอําเภอถึง 6 กิโลเมตร ต้ องนัง่ เรื อมาเรี ยน พ่อแม่มีอาชีพเป็ นครู พ่อเสียตังแต่
้ เด็ก
คุณแม่มีครอบครัวใหม่ คุณอรชุนเป็ นคนที่ 3 เป็ นคนสุดท้ องสําหรับพ่อเดียวกัน ครอบครัวใหม่มีพี่
น้ องทังหมด
้
8 คน สภาพครอบครัวยากจน มีความลําบาก จึงมุ่งมัน่ ที่เรี ยนให้ ได้ ดี เพราะมี
ค่านิยมที่จะต้ องเรี ยนให้ สงู เมื่อจบมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้ ไปสอบโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมแต่สอบไม่ติด
จึงไปเรี ยนช่างกล แล้ วคิดว่าจะใช้ วุฒิต่อคณะนิติศาสตร์ ด้ วยเนื ้อหาที่เรี ยนไม่แน่น จึงเปลี่ยน
เป้าหมายจากที่จะไปเรี ยนวิทยาลัยเทคนิคที่กรุงเทพมหานคร ก็กลับมาเรี ยนที่วิทยาลัยครูที่เทเวศน์
วิชาเอกช่างกลโรงงาน เมื่อจบแล้ วไปสอบบรรจุที่วิทยาลัยการอาชีพที่สรุ าษฎร์ ธานี และได้ รับการ
บรรจุเมื่อปี พ.ศ.2520 หลังจากนันก็
้ ได้ นําน้ อง ๆ มาเรี ยน มาเรี ยนวิทยาลัยเทคนิคบ้ าง วิทยาลัย
อาชี วศึกษาบ้ าง โดยตัง้ ใจว่าทุกคนในครอบครัวต้ องเรี ยนหนังสือ กว่าจะหมดภาระได้ ก็ปี
พ.ศ.2530 ใช้ เวลา 10 ปี เต็ม ในขณะนี ้ทุกคนก็มีอาชีพที่ดีกนั หมด
ความสัมพันธ์ กบั คูส่ มรส คุณอรชุนแต่งงานตังแต่
้ ปี พ.ศ.2521 ภรรยามีอาชีพเป็ นช่าง
เย็บผ้ าที่กรุงเทพ ที่เลือกภรรยาเพราะเป็ นคนดี แต่งงานมา 25 ปี ไม่มีปัญหา เลือกแม่ที่ดีให้ กบั
ลูก มีลกู คนแรกตังแต่
้ ปี พ.ศ.2523 ปี มีลกู ทังหมด
้
3 คน หญิง 2 คน ชาย 1 คน โดยที่ให้ แม่บ้าน
เลี ้ยงลูกอย่างเดียว ด้ วยความหวังว่าลูกเราต้ องเป็ นคนดี เรื่ องเงินทอง ให้ แม่บ้านจัดการหมด สมัย
นันบ้
้ านและที่ทํางานใกล้ กนั (อยูจ่ งั หวัดสุราษฎร์ ธานี) สามารถทําให้ งานและบ้ านผสมผสานกันไป
ได้ ประมาณปี พ.ศ.2535 กําลังสร้ างบ้ าน พอดีมีคนมาบอกว่าต้ องย้ ายไปรับตําแหน่งรอง
ผู้อํานวยการที่ จังหวัดระนอง จึงย้ ายมา โชคดีมากที่ลกู ไม่มีปัญหา ลูกเป็ นคนดี แม่บ้านเป็ นคน
ขยัน ตอนที่คณ
ุ อรชุนต้ องเรี ยนปริ ญญาโท แม่บ้านช่วยแบ่งเบาภาระ โดยการขายของ
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
ความทรงจําด้ านบวกเกี่ยวกับแม่ คุณอรชุนค่อนข้ างรักแม่ เข้ าใจแม่ ถึงแม้ แม่จะมีสามีใหม่
แต่สําหรับคุณอรชุนแล้ วไม่ได้ ใส่ใจ แม่จะมีสามีใหม่เป็ นเรื่ องของแม่ แม่มีน้องใหม่นนก็
ั ้ คือน้ อง แม่
จะไว้ ใจคุณอรชุนมาก แม่จะตังความหวั
้
งไว้ ว่าถ้ าคุณอรชุนเรี ยนจบ น้ องต้ องจบด้ วย น้ องเกเรคุณ
อรชุนก็จะเป็ นคนจัดการ แม่จะฝากฝั งทุกคนไว้ กบั คุณอรชุน (พี่ชายคุณอรชุนตายแล้ ว เหลือพี่สาวคน
เดียว) แม่เคยสัง่ น้ องว่า “ไปอยู่กบั พี่ พี่ต้อยเป็ นพี่แกนะ เป็ นพ่อแกด้ วย” เพราะพ่อเลี ้ยงมีสขุ ภาพ
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ความทรงจําด้ านลบเกี่ยวกับแม่ แม่คณ
ุ อรชุนจะเป็ นคนเล่นการพนัน (เล่นไพ่ตอง) ซึง่ คุณ
อรชุนเคยเถียงกับแม่ ว่าถ้ าแม่เล่นไพ่แล้ วแม่ถกู จับ แล้ วพวกเราจะทําอย่างไร แม่ก็บอกว่า ”มึงไม่
ต้ องบอกก็ร้ ูอยู่แล้ ว” คุณอรชุนเลยตังปณิ
้ ธานไว้ ว่าชาตินี ้จะไม่เล่นการพนัน แล้ วแม่ก็ร้ ู และเลิกเอง
ปั จจุบนั คุณอรชุนเคยคุยเล่นกับแม่วา่ “แม่เดี๋ยวผมจะเอาเงินให้ แม่ไปเล่นไพ่ตองไหม”
การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
ลักษณะครู ที่ประทับใจ คือ ครู ที่สอนเด็กทังวิ
้ ชาความรู้ สอนเด็กด้ วยใจ อาจารย์ปอง
วีระไพบูลย์ เป็ นครู ที่ดมุ าก แต่สอนได้ ดีมาก อาจารย์เคยสอนเรื่ องสันปั นนํ ้า ท่านสอนเท่าไหร่ก็
ไม่เข้ าใจ ท่านเลยใช้ ภาพจากหนังสือ ถ่ายรูปแล้ วก็อดั เท่าขนาดโปสการ์ ดมาให้ เด็กดู นัน่ คือครูจริ ง
ใช้ วิธีการไหนก็ได้ ให้ เด็กเข้ าใจ อีกท่านหนึง่ ตอนเรี ยนที่ปากพนัง เป็ นครูที่ดมุ าก วันหนึ่งท่านป่ วย
เราดีใจกันมากที่ท่านไม่มา แต่ตอนสาย ๆ ท่านก็มาแล้ ว มานัง่ เฉย ๆ ถึงสอนไม่ไหวก็มานัง่ ก็ยงั ดี
อีกเรื่ องหนึ่ง ตอนจบชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ไปสอบที่นครศรี ธรรมราชได้ แล้ ว และแม่ให้ ไปสอบที่
กรุ งเทพ ก็ไปขอใบรับรองใหม่ ฝ่ ายทะเบียนไม่ให้ พอดีพบอาจารย์ปอง พอบอกอาจารย์ อาจารย์
บอกว่า ให้ เ อาหลัก ฐานมา และให้ คุณ อรชุน ไปซื อ้ ยานัต ถุ์ใ ห้ ท่ า นหน่ อย คุณอรชุนก็ รี บ วิ่ ง เลย
กลับมาท่ า นก็ มอบใบรั บรองให้ และบอกว่าไปเถอะ ตัง้ ใจเรี ย นดี
ๆ ถ้ าเรี ย นดี ๆ จะไปถึง
มหาวิทยาลัย เธอเป็ นคนเรี ยนดี แต่เกเรไปหน่อยเท่านัน้ ตอนนันคุ
้ ณอรชุนร้ องไห้ เลยเพราะไม่คิด
ว่าครูจะปรานีอย่างนัน้ เพราะตอนนันคิ
้ ดว่าครูคนนี ้อยูค่ นละข้ างกับคุณอรชุนเลย
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
คุณอรชุนเป็ นครู โดยแท้ การกระทําหลายอย่างของครูเราก็นํามาปรับใช้ แต่ระยะเวลา 20
ปี สิ่งที่ทํามาเป็ นประสบการณ์ที่สร้ างตัวตนของเรามา บุคลิกการทํางานจะถูกฟอร์ มมาตังแต่
้ เด็ก
ฝึ กมาตังแต่
้ เด็กเกี่ยวกับความตังใจในการทํ
้
างาน
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การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ผู้บงั คับบัญชาที่ประทับใจคุณอรชุน คือ ทํางานจริ ง วางใจได้
สัง่ งานแล้ วเรี ยบร้ อย เป็ นคนตรงไปตรงมา มีเหตุการณ์อยู่ครัง้ หนึ่ง ที่ผ้ อู ํานวยการกับคุณอรชุนมี
ความเห็นไม่เหมือนกัน จึงเถียงกันด้ วยเหตุผล สรุปแล้ วก็ต้องแล้ วแต่ผ้ อู ํานวยการตัดสินใจ แต่คณ
ุ
อรชุนเห็นว่าความคิดของตนเองถูกและผู้ช่วยคนอื่นก็อยูด่ ้ วยแต่ไม่พดู อะไร สักพักคุณอรชุนกลับไป
ทํางานด้ วยความรู้ สกึ ไม่สบายใจ ท่านผู้อํานวยการ ก็เข้ ามาตบหลัง และเข้ ามาขอบใจว่า ถ้ าเป็ น
คนอื่นเขาจะไม่พดู โต้ แยังกับท่าน และยังบอกด้ วยว่าสิง่ ที่คณ
ุ อรชุนพูดนันถู
้ กทําให้ สบายใจขึ ้น
เพื่อนร่ วมงาน สมัยคุณอรชุนเป็ นผู้ช่วย มีผ้ ชู ่วยคนหนึ่งทําผลงานเพื่อเลื่อนเป็ นระดับ 7
ท่านทําแบบเก่าหลายครัง้ แล้ วไม่ผ่าน คุณอรชุนก็เข้ ามาช่วย เข้ าไปแก้ ทําให้ ร้ ู สึกไม่ดี แต่เขาก็
ผ่านไปดี และมีความรู้ สึกที่ดีต่อกัน และอีกท่านหนึ่ง ผู้ช่วยด้ านการเงิน ถ้ ามีปัญหาก็จะมาขอ
ความช่วยเหลือ คุณอรชุนก็จะอธิบาย จนมีบางคนมาแซวว่า มีอะไรก็บอกคนอื่นหมด
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา สําหรับความประทับใจผู้ใต้ บงั คับบัญชานัน้ เราจะนัง่ คุยกัน มี
ลักษณะการตอบแทนซึ่ง กันและกัน คุณอรชุนจะเป็ นคนจุดประกาย เป็ นคนยั่วยุ เป็ นคนคอย
บริ การ เป็ นเป็ นขวัญกําลังใจในการทํางาน เมื่อผู้อํานวยการไม่อยู่ จะมีหน้ าที่เพิ่มขึ ้น คุณอรชุน
กล่าวว่า คนเราทําความดีอาจจะเหนื่อย ต้ องฝึ กจนเคยชิน ถ้ ามีอะไรไม่ถกู จะว่าเลย และบอกวิธีที่
ถูกด้ วยว่าเป็ นอย่างนี ้ เคยมีครู พดู ว่า ถ้ าไม่ร้ ูอะไรให้ ถามผู้อํานวยการอรชุน อาจจะโดนด่าแต่จะ
ได้ คําตอบกลับไป บางคนด่าอย่างเดียวแต่ไม่ให้ คําตอบ คนอื่นจึงกล้ าที่จะเข้ ามาปรึกษา ครูกบั คุณ
อรชุนจะใกล้ ชิดกัน ลูกน้ องเห็นคุณอรชุนจะคอยให้ กําลังใจ ในสภาพความเป็ นจริ งกําลังใจเป็ นสิ่ง
สําคัญ การที่ผ้ ูอํานวยการคอยให้ กําลังใจจะดีกว่าไม่ทําอะไรเลย ทัง้ วิทยาลัยมีข้าราชการอยู่ใน
จังหวัดเพียง 4 คน นอกนันเป็
้ นอัตราจ้ าง เราทํางานด้ วยความเอื ้ออาทรกัน ให้ กําลังใจกัน
กํ า ลัง ใจให้ ไ ด้ ไ ม่ ห มด ยิ ม้ ให้ ห น่ อ ย สัม ผัส สัก นิ ด เขาก็ จ ะมี กํ า ลัง ใจในการทํ า งานแล้ ว ทุก
คนทํางานแบบร่วมแรงร่วมใจกัน
หลักการ แนวทาง หรื ออุดมการณ์ ในการทํางาน
หลักการทํางาน คือ เราต้ องเอาใจไปใส่ในงาน ทํางานกับคนต้ องเอาใจใส่ในคนด้ วย งาน
นันมี
้ ชีวิตถ้ าเอาใจใส่งานก็จะประสบความสําเร็จ
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ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ค่านิยมกล้ ายืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้ อง ดังที่คณ
ุ อรชุนเล่ามา สิ่งที่ถกู ต้ องคือสิ่งที่ถกู ต้ องเสมอ
ตอนนี ้คนไม่ร้ ู สักวันเขาต้ องรู้ สังคมรู้ ถ้ าเราทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง เราสบายใจก่อน ตัวอย่างสมมติ
ว่า เจ้ านายสัง่ ให้ ทําอย่างนี ้ ถ้ าเราทําเราต้ องรับผิดชอบ ดังนันให้
้ เราเป็ นตัวเราไว้ แต่การปฏิเสธ
เราต้ องปฏิเสธโดยนิ่มนวล เพราะเรามีครอบครัวต้ องรับผิดชอบ เกิดอะไรขึ ้นใครจะมารับผิดชอบ
ครอบครัวเรา ถ้ าเราไม่ยึดยัดในสิ่งที่ถกู ต้ อง เราจะกลายเป็ นเครื่ องมือของคนอื่นเขา เขาจะ
ครอบงําเราได้ แต่เราก็ต้องไม่เป็ นพิษเป็ นภัยกับเจ้ านาย
ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ ชาวบ้ านมาหาเราฐานะต่างกัน แต่เป็ นผู้มาใช้ บริการของเรา ทุกคน
เหมือนกัน ยิ่งถ้ าเป็ นตาสีตาสา ยายมา ยิ่งต้ องให้ ความช่วยเหลือ เพราะปกติเขากลัวข้ าราชการ
อยูแ่ ล้ วยิ่งไม่ช่วยเหลือเขาก็ยิ่งกลัวไปอีก
สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
การพูดกับแม่เรื่ องการเล่นการพนัน ซึง่ เรารู้วา่ ผิดว่าจะพูดอย่างนันกั
้ บแม่ไม่ดีแต่ก็ต้องพูด
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
ถ้ าข้ าราชการไทยทํางานราชการเหมือนงานของตนเอง ประเทศชาติก็จะเจริ ญ คุณอรชุน
เป็ นผู้อํานวยการ จึงต้ องการทําทุกสิง่ ที่ทําให้ วิทยาลัยดี ถ้ าคนในองค์การมีความคิดนี ้ ไม่ต้องทํา
อะไรมาก ก็เจริ ญ อย่าคิดว่าของหลวง ให้ คิดว่าเป็ นของเรา เราเสียภาษี ถ้ าประเทศไทยอยู่ไม่ได้
เราก็อยูไ่ ม่ได้
ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานของราชการ
ภรรยาไม่ก้าวก่ายในงาน ให้ กําลังใจอย่างเดียว มีทกุ ข์มีปัญหา ก็จะปลอบใจอย่างเดียว
เป็ นแม่ของลูกและเป็ นแม่ของครู ที่นี ้ด้ วย คือจะให้ บริ การ ลูกเป็ นกลไกที่สําคัญ คุณอรชุนเคย
ลําบากมาก็ไม่อยากให้ ลกู ลําบาก ลูกคนเล็กจะอยู่ข้าง ๆ พ่อตลอด ตอนคุณอรชุนเรี ยนปริ ญญาโท
ก็ได้ ให้ ลกู คนอื่น ๆ และภรรยา ไปอยูก่ รุงเทพฯ ชัว่ คราวแต่คนเล็กอยู่กบั พ่อ ทําอาหารร่ วมกัน ตอน
แรกเขาค่อนข้ างเกเรแต่คณ
ุ อรชุนใช้ กีฬาในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขา จนเขาได้ เป็ นตัวแทน
และรับรางวัลเกี่ยวกับกีฬาว่ายนํ ้ามาตลอด จนได้ โควต้ าเรี ยนต่อที่ธรรมศาสตร์ ซึง่ คุณอรชุนก็เป็ น
โค้ ชให้ กบั ลูก ทัง้ ๆ ที่ว่ายนํ ้าไม่เป็ น พ่อก็หาข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ก็ช่วยสอนลูกได้ คุณอรชุนมี
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นายอรรถพร คําธร
ศึกษานิเทศก์ ระดับ 7
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตาก เขต 1
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านไม่ เลือกปฏิบัติ
: ด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
: ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นายอรรถพร คําธร
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2498 อายุ 49 ปี เพศ ชาย
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั ศึกษานิเทศก์ 7 หน่วยงาน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 1
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
2515
วิทยาลัยครูพิบลู สงคราม
2517
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสู
้ ง
วิทยาลัยครูพิบลู สงคราม
(เอกสังคมศึกษา)
การศึกษาบัณฑิต
2522
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การศึกษามหาบัณฑิต
2546
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8

2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา พระนครอินทร์ คําธร
2.2 ชื่อคูส่ มรส นางศิริพร คําธร
2.3 ชื่อ บุตรคนที่ 1 ด.ช.ณัฐ คําธร
บุตรคนที่ 2 ด.ช.ภานุ คําธร
บุตรคนที่ 3 ด.ช.ภูวไนย คําธร

ชื่อมารดา นางขันคํา คําธร
อาชีพ รับราชการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 4
ศึกษาระดับอนุบาลศึกษาปี ที่ 3
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3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ปี พ.ศ.
หน่ วยงาน
ครูตรี หมวดการศึกษา อ.แม่สอด 2518 ร.ร.ชุมชนบ้ านแม่ตาวกลาง
ศึกษานิเทศก์ 6
2534 สํานักงานการประถมศึกษา อ.สามเงา
ศึกษานิเทศก์ 7
2546 สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 1
3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- ได้ รับเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการคุรุสภา จ.ตาก 2 สมัย ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2536–2546
- ได้ รับเครื่ องหมายเข็มคุรุสดุดี จากสํานักงานคุรุสภา
- ได้ รับโล่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านกรรมการคุรุสภา จังหวัดตาก
3.3 ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ พิธีกร ร้ องเพลง
3.4 งานอดิเรก เล่นอินเตอร์ เน็ต ปลูกต้ นไม้
3.5 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.5.1 คติในการดําเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผู้อื่นเพื่อความเจริ ญใน
หน้ าที่การงาน
3.5.2 คติในการทํางาน ทํางานให้ สําเร็จ
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์ กบั ครอบครัว คุณอรรถพรกล่าวว่า ไม่มีปัญหา บุตรและภรรยาอยู่ด้วยกัน
บ้ านเดิมอยู่ อําเภอแม่สอด พ่อ แม่อยู่ อําเภอแม่สอด
ความสัมพันธ์ กบั คูส่ มรส ภรรยาคุณอรรถพรทํางานที่เดียวกัน ภรรยาให้ การสนับสนุนดี
ในการทํางาน ชีวิตราบรื่ น ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ความสัมพันธ์ กบั บุตร คุณอรรถพรเล่าว่าไม่มีปัญหา บุตรเป็ นชายทังมด
้ โดยที่บตุ รคนโต
อยูช่ นมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 คนกลางอยูช่ นประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 4 และคนเล็กอยูอ่ นุบาล 3
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
พ่อแม่เป็ นบุคคลที่ดี ไม่มีด้านที่ไม่ดี พ่อแม่สนับสนุนด้ านการศึกษา ดูแลลูกอย่างดี
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การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
คุณอรรถพรได้ นําแนวทางการอบรมเลี ้ยงดูมาใช้ ในการครองเรื อน และนํามาใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน คือ ความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และต่องานที่ปฏิบตั ิ เนื่องมาจากคุณพ่อเป็ น
คนซื่อ และเป็ นคนตรง ในการครองเรื อนใช้ แนวทางการอบรมเลี ้ยงดูมาใช้ ในการครองเรื อน คือ
ซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง ซื่อสัตย์ตอ่ ภรรยา ส่วนในเรื่ องที่ไม่ดี และไม่ได้ นํามาใช้ เช่น การทะเลาะกัน บิดา
เล่นการพนัน เล่นไพ่ เล่นไฮโล และมารดาเล่นหวยบ้ างเล็กน้ อย ซึง่ ตนเองไม่ชอบการพนันเลย
การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
ครูที่คณ
ุ อรรถพรประทับใน คือ มีความตังใจในการอบรมสั
้
ง่ สอนลูกศิษย์ของตนเอง และมี
การปฏิรูประบบการจัดการเรี ยนการสอนให้ ทนั สมัยและทันต่อเหตุการณ์ และมีความมุ่งมัน่ ในการ
ทํางานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น รับผิดชอบต่อการจัดการเรี ยนการสอนให้ ครบตามกระบวนการเรี ยน
ไม่ใช้ เวลาราชการไปทํางานส่วนตัว พัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อสังคมปั จจุบนั และความเจริ ญก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี รวมถึงด้ านการอบรมและการศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
คุณอรรถพรได้ นําลักษณะของครู ที่ประทับใจมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ในเรื่ อง
การศึกษาต่อถึงระดับปริ ญญาเอกไม่ได้ คาดหวัง เนื่องจากตนเองอ่อนเรื่ องภาษา ส่วนในการศึกษาดู
งาน การพัฒนาตนเองในการทํางานนันพยายามทํ
้
าอยู่แต่มีข้อจํากัด เช่น ข้ อจํากัดของหน้ าที่
รับผิดชอบ บางครัง้ มีความสนใจที่จะไปอบรม แต่ไปอบรมไม่ได้ เพราะไม่ใช่งานที่ตนรับผิดชอบ
บางครัง้ ก็ตดิ ขัดที่งบประมาณ และลักษณะการแบ่งงาน
การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ให้ ความเป็ นกันเอง ไม่ถือเนื ้อถือตัว เป็ นคนที่ปรับตนเองเข้ ากับ
ลูกน้ องได้ ดีมาก ไม่ถือตัวว่าตนเองมีตําแหน่งสูงกว่า ให้ อิสระและไม่เข้ ามาวุน่ วายในการทํางาน
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เพื่อนร่ วมงาน งานที่คุณอรรถพรทําอยู่เป็ นงานกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล
เจ้ าหน้ าที่และเพื่อนร่ วมงานช่วยเหลือในการทํางานดี มีความเป็ นกันเอง ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันทุก
อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นงานตนเอง หรื องานผู้อื่น จะเป็ นรูปแบบการทํางานเป็ นทีม
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ส่วนใหญ่จะเป็ นครู ซงึ่ ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี เมื่อครัง้ ที่ไป
นิเทศน์ หรื อตรวจเยี่ยมที่โรงเรี ยน จะมีการนําข้ อเสนอแนะไปปฏิบตั ิ แต่บางครัง้ อาจได้ ไม่เต็มที่
100% และบางครัง้ อาจต้ องใช้ เวลาต่อการปรับปรุ งแก้ ไขการทํางานของครู ในโรงเรี ยน สําหรับ
ผู้บริหารโรงเรี ยน ก็ไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากมีความคุ้นเคยกัน
การทํางาน คุณอรรถพรรับผิดชอบโรงเรี ยน จํานวน 131 โรงเรี ยน ในพื ้นที่เขตการศึกษา 1
เนื่องจากมีการรวมกันของโรงเรี ยนประถมและมัธยม ภาระรับผิดชอบมากขึน้ จากเมื่อก่อนอยู่
อําเภอเมือง มีโรงเรี ยนแค่ 50 กว่าแห่ง เดี๋ยวนี ้เพิ่มเป็ นร้ อยกว่า เพราะฉะนัน้ ความคล่องตัวในการ
ทํางานลดน้ อยลงไป เพราะพื ้นที่การดูแลกว้ างขึ ้น ดังนัน้ การติดต่อสื่อสารก็อาจติดขัดบ้ าง ไม่
เหมือนเมื่อก่อนที่แบ่งเป็ นอําเภอ แต่ตอนนี ้ รวม 4 อําเภอ คือ อ.สามเงา อ.บ้ านตาก อ.เมือง และ
กิ่ง อ.วังเจ้ า ร้ อยกว่าโรงเรี ยน การทํางานโดยรวมไม่คล่อง ไม่รวดเร็ ว เนื่องจากหน่วยงานใหญ่ขึ ้น
ภาระงานจึงเพิ่มขึ ้น คุณอรรถพรคิดว่าต่อไปคงจะลงตัวมากขึ ้น ช่วงนี ้ส่วนใหญ่แล้ วบุคคลากรยังไม่
รู้จกั กันดีพอ ตัวอย่างเช่น โรงเรี ยนสามัญซึง่ เป็ นโรงเรี ยนใหญ่ เมื่อก่อนไม่ได้ อยู่ในความรับผิดชอบ
รับผิดชอบเฉพาะโรงเรี ยนประถม ต้ องใช้ เวลาอีกสักระยะหนึ่ง การติดต่อสื่อสาร การส่ง การรับ
หนังสือ ต่อไปคงมีการใช้ ระบบอินเตอร์ เน็ต ซึง่ ก็มีการอบรมการใช้ อินเตอร์ เน็ต การใช้ คอมพิวเตอร์
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เป็ นช่วง ๆ
หลักการ แนวทาง หรื ออุดมการณ์ ในการทํางาน
หลักการของคุณอรรถพรต้ องทํางานของตนเองเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย พยายามแก้ ไข
ปั ญหาต่าง ๆ แต่ปัญหาต่าง ๆ ไม่เกินความสามารถและคิดว่าปั ญหาไม่มีสว่ นกระทบในการทํางาน
มากนัก อาจจะมีบ้างในระยะแรกเนื่องจากไม่ค้ นุ เคยพื ้นที่ ไม่ทราบสถานที่ของโรงเรี ยนที่อยู่ต่าง
อําเภอ แต่ก่อนรับผิดชอบเฉพาะในอําเภอเมือง คาดว่าสักระยะหนึง่ ก็คงไม่มีปัญหา แต่จะมีปัญหา
กับทางโรงเรี ยนที่ต้องมาติดต่อกับที่หน่วยงาน โดยเฉพาะอําเภอสามเงา ต้ องเดินทางไกล เมื่อก่อน
ทางโรงเรี ยนติดต่อที่อําเภอแต่ปัจจุบนั นีต้ ้ องเดินทางมาที่จังหวัด ซึ่งก็จะลําบากในการเดินทาง
ติดต่อสื่อสารระหว่างอําเภอกับเขต ส่วนการทํางานของทางเขตพื ้นที่ ไม่มีปัญหา ก็คอ่ ย ๆ ปรับไป
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เรื่องค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ค่านิยมไม่เลือกปฏิบัติ ในการปฏิบัติหน้ าที่ในปั จจุบนั นี ้ คือ จะต้ องมีการแบ่งงาน
มอบหมายงานให้ ทํา ในบางหน่วยงานจะทํางานกันเป็ นทีมทุกคนจะช่วยเหลือเกือ้ กูลกันทํางาน
โดยไม่ มี ก ารแบ่ ง ฝ่ าย แบ่ ง พวกจะทํ า ให้ การทํ า งานนัน้ เป็ นไปด้ ว ยความรวดเร็ ว บรรลุต าม
จุดประสงค์ที่ วางไว้ แต่ในบางหน่วยงานจะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน จะไม่มีการช่วยเหลือกัน
ทํางาน ลักษณะทังสองอย่
้
างนี ้มีทงผลดี
ั ้ และผลเสีย แต่ตามความเห็นของคุณอรรถพรนันในการ
้
ทํางานใด ๆ ก็ตามไม่ควรที่จะเลือกปฏิบตั ิ งานไหนที่จะช่วยเหลือกันได้ น่าจะช่วยกันทํา เพื่อความ
สามัคคีและจะทําให้ ผลงานนันมี
้ ประสิทธิภาพบรรลุตามผลสัมฤทธิ์
ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง การปฏิบตั ิงานในบางครัง้ มักจะประสบปั ญหาต่าง ๆ
มากมาย เช่น ได้ รับคําสัง่ ที่ให้ ปฏิบตั ิงานในสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง คุณอรรถพรจะหลีกเลี่ยงและไม่รับที่จะ
ปฏิบตั เิ พราะเป็ นการฝื นกับความรู้สกึ และจะไม่สนใจกับผลกระทบที่ตามมาในภายหลัง
ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณอรรธพรกล่าวว่า งานใดที่เราจะช่วยคนอื่นได้ เราก็ต้อง
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน ในระบบการทํางานเป็ นทีม คืองานไหนที่ผ้ บู งั คับบัญชาเห็นว่าเรามีความรู้ เรา
ก็ต้องรับ ต้ องทํา และทําอย่างดีที่สดุ
คุณอรรถพรได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับค่านิยมว่า ตรงกับลักษณะงานและคุณอรรถพรเองก็
เป็ นคนซื่อ คนตรง ไม่ชอบระบบการคอรั ปชั่น หรื อการทํ างานที่ ไม่มีความซื่อตรง ในจิ ตใจ ใน
ความคิดของคุณอรรถพรไม่ชอบด้ านนี ้อยู่แล้ ว ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ องเป็ นสิ่งที่ตรง
กับลักษณะงานอยู่แล้ ว และก็ปฏิบตั ิอย่างนี ้มาตลอด สิ่งที่ไม่ถกู ต้ องก็ไม่ชอบ การทํางานหรื อทํา
อะไรก็ตามต้ องมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง และผู้อื่นด้ วย
จากประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านที่ผา่ นมา คุณอรรถพรเล่าว่าไม่พบกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ที่ไม่ถกู ต้ องส่วนมากจะพบกับความถูกต้ องเสียเป็ นส่วนใหญ่ สําหรับความไม่ถกู ต้ องในการทํางาน
นันเคยแต่
้
ทราบจากการสนทนาของคนในหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะเป็ นกับผู้มีอํานาจที่สามารถให้
คุณให้ โทษกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ สิง่ ที่ไม่ถกู ต้ อง ถึงแม้ วา่ ผู้บงั คับบัญชาสัง่ ก็จะไม่ปฏิบตั ิ ถึงแม้ วา่
จะขอร้ องเป็ นการภายในอะไรก็ตาม ก็ถือว่าไม่ควรที่จะทําเพราะอาจจะผิดกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ ส่วนใหญ่การทํางานก็ทําตามกฎตามระเบียบของทางราชการ และผู้บงั คับบัญชาที่เคย
ทํางานด้ วยกันมาก็เป็ นคนตรง คนซื่อ
คุณอรรถพรให้ ความสําคัญที่ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ เนื่องจากความซื่อสัตย์จะส่งผล
สะท้ อนถึงการทํางานอย่างถูกต้ อง การทํางานที่มีความรับผิดชอบก็จะส่งผลการไม่เลือกปฏิบตั ิ ก็
เชื่อมโยงไปทังสองอย่
้
าง เพราะว่าความซื่อสัตย์เป็ นสิ่งที่สําคัญที่สดุ โดยเฉพาะการปฏิบตั ิหน้ าที่
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สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ส่วนใหญ่ได้ เห็นจากข่าว จากข่าวที่ฟังมาว่า การปฏิบตั ิงานส่วนใหญ่ทําในสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง
กันไม่ค่อยมี ความซื่อสัตย์ เช่น มี การคอรั ปชั่น มี การโกงกิ น กัน ในชี วิตราชการที่ ร้ ู มาก็ มี เราก็
เพียงแต่รับรู้ แต่บางครัง้ เราก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ ซึง่ คิดว่ามีทกุ วงการ ขึ ้นอยู่กบั ว่าวงการไหน
จะมีมากมีน้อย บางอย่างอาจจะไม่ทําให้ เกิดผลเสียหายกับประเทศชาติมากนัก บางอย่างก็สง่ ผล
กระทบเยอะ โดยเฉพาะด้ านงบประมาณ ซึง่ อาจจะมีทกุ แห่ง รู้ สกึ ดูแล้ วไม่ชอบ ดังนันประเทศไทย
้
เราก็คงจะล่มจมหมด ตอนนี ้ก็แย่แล้ ว จุดใหญ่อยู่ที่ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ แม้ แต่ข้อสอบ
เอนทรานซ์ที่ผา่ นมา ดูแล้ ววุน่ วายไปหมด คิดว่าคงต้ องมีมลู ถ้ าไม่มีเรื่ องคงไม่เกิด
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
แนวทางในการพัฒนา คุณอรรถพรเห็นว่าการที่จะพัฒนาให้ ได้ ผลดีนัน้ จะต้ องพัฒนา
ผู้บงั คับบัญชาก่อน ตามสุภาษิ ตโบราณที่ว่า “หากหัวไม่ส่าย หางย่อมไม่กระดิก“ ขันต่
้ อไป
พัฒนาบุคลากรระดับล่าง ๆ รู ปแบบการพัฒนามีอยู่หลายแบบ เช่น การฝึ กอบรมเข้ ม การเข้ า
ค่ายพัฒนา การศึกษาดูงาน เป็ นต้ น แต่สิ่งที่สําคัญที่สดุ คือ จะต้ องมีการกํากับ ตรวจสอบ และ
ติดตามเป็ นระยะ ๆ โดยตลอด
นอกจากนี ้ควรจะพัฒนาในด้ านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ถ้ าในการพัฒนาครู ความ
ซื่อสัตย์ คือ ความซื่อตรงต่อหน้ าที่ ต่อเวลา ต่อภาระรับผิดชอบ สัง่ สอนลูกศิษย์ให้ ตรงตามเวลา ครู
ส่วนใหญ่การจัดการเรี ยนการสอนไม่ค่อยเต็มที่ คือ ไม่สอนตามเวลา ไม่เหมือนโรงเรี ยนเอกชนซึง่
สามารถควบคุมได้ ส่วนใหญ่ครู ทํางานแบบเช้ าชาม เย็นชาม ถ้ าครู ทํางานตามหน้ าที่ ในเวลาที่
รับผิดชอบ คิดว่าการเรี ยนการสอนก็คงจะดีขึ ้น นี่เป็ นจุดใหญ่ นอกจากนีค้ วรจะมีการพัฒนา
ทางด้ านการกระทํา คือ ยืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้ อง คือสิ่งไหนที่ไม่ถกู ต้ อง ถ้ าผู้บงั คับบัญชาสัง่ เราก็ไม่
ปฏิบตั ติ ามก็ได้ เพราะว่าขัดกับตัวเรา เพราะมันไม่ถกู อันไหนที่ถกู ต้ อง เราก็ปฏิบตั ติ าม แต่บางครัง้
มันก็ทําไม่ได้ ในสภาพที่เป็ นลูกน้ อง เราก็พยายามเปลี่ยนทัศนคติเขา ซึง่ คิดว่า ส่วนใหญ่ขึ ้นอยู่กบั
ความซื่อสัตย์รับผิดชอบ เป็ นส่วนใหญ่ ที่น่าจะพัฒนา ให้ ครู มีความรับผิดชอบในการจัดการเรี ยน
การสอน ความรับผิดชอบในงานว่าตนเป็ นผู้มีหน้ าที่ในการให้ ความรู้แก่ลกู ศิษย์
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บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ให้ ความไว้ วางใจและมอบหมายงานให้ ทํา ซึง่ ท่านเห็นว่าเราเป็ นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้ าที่ บางครัง้ ก็ได้ รับมอบหมายให้ ทํางานพิเศษ เช่น การไป
ประชุมแทน
เพื่อนร่ วมงาน มองว่าคุณอรรถพรเป็ นคนที่ทํางานมีความรับผิดชอบดี ส่วนใหญ่ให้ เกียรติ
ซึง่ กันและกัน การทํางานไม่มีปัญหาอะไร
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ครูที่อยู่ในสายงานก็เคารพ ให้ ความศรัทธาคุณอรรถพร สังเกต
ได้ จากเวลาที่ไปนิเทศก์หรื อแนะนําอะไรต่าง ๆ ก็ปฏิบตั ิตาม จุดนี ้คุณอรรถพรเห็นว่าขึ ้นอยู่ที่ตวั เรา
เองว่าเราวางตัวอย่างไรในการทํางานให้ เขาเกิดความศรัทธา ปฏิบตั หิ น้ าที่อยูใ่ นขอบเขตหน้ าที่ของ
เรา เขาก็ศรัทธา เวลาแนะนําอะไรเขาก็ปฏิบตั ติ าม
ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
คุณอรรถพรเห็นด้ วยเพียงในบาง เนื่องจากการที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา ให้
ทํางานแทน ซึง่ ถือว่าเป็ นตัวชี ้วัด เช่น การไปประชุมแทน ส่วนผู้ใต้ บงั คับบัญชา จากการที่ไปนิเทศก์
โรงเรี ยน ครูให้ ความเคารพ เวลานิเทศก็เขาก็ตงใจฟั
ั ้ ง ปฏิบตั ิตามสิ่งที่แนะนํา ความศรัทธานี ้ขึ ้นอยู่
กับเวลาพบกันเขาก็จะยกมือไหว้ ส่วนใหญ่คุณอรรถพรก็วางตัวอยู่ในกรอบ หน้ าที่ที่รับผิดชอบ
การทํางานเป็ นผู้นิเทศก์ ก็คือผู้แนะนํา ช่วยเหลือ คุณอรรถพรเล่าว่า เราก็ไม่หลงว่าเราเป็ นผู้บริ หาร
ซึง่ ผู้บริ หารคือผู้สงั่ คือลักษณะของงานนิเทศก์ ไม่สามารถไปสัง่ เขาได้ เพราะไม่มีอํานาจหน้ าที่ เรา
มีอํานาจเพียงแต่ไปชี ้แจง ชี ้แนะ ให้ ความช่วยเหลือ ส่วนจะทําหรื อไม่ทําแล้ วแต่เขา เราบังคับไม่ได้
เพราะฉะนันการทํ
้
างานศึกษานิเทศก์ต้องอยู่ในกรอบภาระรับผิดชอบ ก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนหลง
ตัวเองใช้ อํานาจในการสัง่ ทําให้ ครูเสื่อมความศรัทธา ก็ยงั มีให้ เห็น
ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานของราชการ
ครอบครัวของคุณอรรถพรไม่มีปัญหา เข้ าใจในหน้ าที่รับผิดชอบ บางครัง้ ก็ต้องไปอบรม
ต่างจังหวัดบ้ าง ต้ องออกไปนิเทศก์และค้ างคืนในที่ปฏิบตั งิ าน เขาก็เข้ าใจ
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณ อรรถพรเสนอแนะว่ า น่ า จะมี ก ารปลูก ฝั ง ค่า นิ ย มให้ กับ ข้ า ราชการได้ ป ฏิ บัติ ต าม
โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์รับผิดชอบในหน้ าที่ ทําให้ สิ่งที่ถูกต้ อง บางครัง้ ข้ าราชการหลาย

ภาคผนวก ง : ผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง

457

ส่วนใหญ่ค่านิยมการปฏิบตั ิงานปั จจุบนั ต้ องแก้ ทงหมด
ั้
โดยเฉพาะด้ านความซื่อสัตย์และ
ความรับผิดชอบ ต้ องแก้ ไขตังแต่
้ ข้าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ ส่วนใหญ่เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้นก็เกิดจากข้ าราชการชันสู
้ ง ๆ ซึ่งมีอํานาจมีโอกาสที่จะปฏิบตั ิด้านที่ไม่ถกู ต้ อง ปปง. หรื อ
สตง. น่าจะมีปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเข้ มข้ น หรื อมีความซื่อตรงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเอง ใน
ปั จจุบนั จะเห็นว่าองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่พอจะทราบมีการคอรัปชัน่ มาก การตรวจสอบ
ระบบการทํางานของประเทศไทยยังบกพร่อง บางทีลบู หน้ าปะจมูก ช่วยเหลือกัน อยากจะให้ สตง.
ทําหน้ าที่ให้ ซื่อตรง ผิดก็ว่าไปตามผิด ตามที่คณ
ุ อรรถพรสังเกตว่าเป็ นระบบอุปถัมภ์ยงั พบว่ามีการ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน ถ้ ามีการพัฒนาด้ านนี ้คงจะดีขึ ้น การคอรัปชัน่ น้ อยลง ตัวอย่างเช่น นายกคน
ปั จจุบนั ไม่โกงไม่กิน แต่รัฐมนตรี คนอื่น ๆ ก็ไม่แน่ ซึง่ ผู้บริหารคนเดียวไม่สามารถดูแลไปได้ ทงหมด
ั้
ซึง่ เป็ นไปเช่นนี ้ทุกวงการ ถ้ าทุกคนไม่คอรัปชัน่ งบประมาณแผ่นดินของคนไทย คงไม่ต้องใช้ มาก
แต่เดี๋ยวนี ้งบประมาณได้ ใช้ แค่ประมาณ 40-50% คอรัปชัน่ ไปถึง 50-60 %
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นางสาวนุ่มนวล หาหลัก
อาจารย์ 2 ระดับ 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
: ด้ านโปร่ งใสตรวจสอบได้
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นางสาวนุ่มนวล หาหลัก
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 25 มิถนุ ายน 2514 อายุ 33 ปี เพศ หญิง
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั อาจารย์2 ระดับ6 หน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 6
2529
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
2531
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
2533
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2537
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายนิยม หาหลัก
3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
อาจารย์ 1 ระดับ 3-5
อาจารย์ 2 ระดับ 6
3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
3.3 เกียรติประวัตดิ ้ านอื่น ๆ

ชื่อมารดา นางสํารอง หาหลัก

ปี พ.ศ.
หน่ วยงาน
2537
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
2546
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ข้ าราชการตัวอย่าง ประจําปี พ.ศ.2545
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- ครูดีเด่นด้ านคุณธรรมและจริยธรรม ปี พ.ศ. 2540
- ครูดีเด่นด้ านวิชาการ ผลิตสื่อการสอนปี พ.ศ. 2540
- อาจารย์สื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม พ.ศ. 2543
- บุคคลดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2543
3.4 ความสามารถพิเศษ อาจารย์ผ้ ูควบคุมเชียร์ ลีดเดอร์ จนได้ รับรางวัลชิงแชมป์ประเทศ
ไทย
3.5 งานอดิเรก อ่านหนังสือ ฟั งเพลง
3.6 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.6.1 คติในการดําเนินชีวิต ทําทุกอย่างให้ ดีที่สดุ
3.6.2 คติในการทํางาน ทําทุกอย่างให้ ดีที่สดุ
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
คุณนุ่มนวลอยูบ่ ้ านกับพ่อแม่อยู่ โดยอยูร่ วมกันทังหมด
้
พ่อแม่พี่น้องเป็ นครอบครัวที่อบอุ่น
แต่ตอนนี ้แยกมาอยูค่ นเดียว พ่อแม่อยูย่ โสธร ติดต่อกันโดยทางโทรศัพท์ ปิ ดเทอมก็กลับบ้ าน
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
พ่อของคุณนุ่มนวลจะสอนเรื่ องระเบียบวินยั ว่า คนต้ องมีวินยั ก่อนในขันแรก
้
ต้ องตรงเวลา
เป็ นลําดับแรก ถ้ าตรงเวลาก็จะทําอะไรไปได้ ดี ไปได้ ไกล ตังแต่
้ ตื่นเช้ าขึ ้นมาพ่อจะจัดระเบียบให้
ตังแต่
้ เด็ก มีระเบียบ ตื่นนอน กินข้ าว ทุกอย่าง พ่อจะสอน คือ ทําอะไรต้ องทําเป็ นเวลา พ่อบอกว่า
ถ้ ามีวินยั แล้ ว ทุกอย่างก็จะตามมาเอง วินยั สําคัญที่สดุ เรื่ องนี ้เน้ นมาก กลับบ้ านต้ องเป็ นเวลา ผิด
เวลาไม่ได้ ถ้ าผิดเวลาก็ต้องบอกเวลาที่ต้องกลับ มีเหตุผลอะไรที่เราต้ องกลับผิดเวลา ขณะนี ้คุณ
นุ่มนวลทํางานอยู่ที่อดุ รธานี บอกพ่อว่าจะกลับบ้ านวันนี ้ ถึงเวลากลับไม่ได้ ก็ต้องบอกเหตุผลว่า
เราอาจจะไปไม่ทนั รถเที่ยวนี ้ เพราะว่าท่านจะรอ ด้ วยเหตุผลที่โดนฝึ กมาตังแต่
้ เด็กแบบนี ้ ส่วนแม่ก็
จะเป็ นคนลักษณะที่ประหยัดและอดออม แม่มกั จะบอกเสมอว่า “ประหยัดและอดออม ท่องไว้ ลกู
เก็บไว้ แก่เฒ่าจะได้ มีใช้ ”
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
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คุณนุ่มนวลได้ นําแบบอย่างของพ่อในเรื่ อง ตรงต่อเวลามาใช้ ในการทํางาน ซึง่ ใช้ ได้ ดีมาก
ถ้ ามีคนนัด คุณนุ่มนวลจะต้ องมาก่อนเวลาเสมอ ไม่วา่ จะนัดกับใครก็ตาม และคุณนุ่มนวลสามารถ
นําไปสอนเด็กในเรื่ องการเข้ าชันเรี
้ ยน โดยการเราทําตัวเป็ นตัวอย่างให้ เด็กได้ ไม่ใช่ว่าพอครูนดั เด็ก
แล้ วครูเองมาสาย เด็กก็จะไม่เชื่อ เพราะสอนเด็กโต
ในเรื่ องที่ไม่เคยทําตามพ่อแม่ มีบางเรื่ องเมื่อตอนที่ยงั เด็ก อาจเพราะตอนนันจะอยู
้
่ในช่วง
วัยรุ่ นด้ วย เช่น บางทีผ้ ใู หญ่บอกว่า อย่าไปกับเพื่อนคนนี ้ แต่คณ
ุ นุ่มนวลมองว่า ไม่เป็ นไร เพราะ
เพื่อนทุกคนก็มีดี ไม่ดีในแต่ละคน ไม่มีใครดีไปทุกอย่าง ก็ดใู นส่วนที่ดีของเขา บางทีก็แอบหนีไป
กับเพื่อนบ้ าง
การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
ลักษณะครู ที่คณ
ุ นุ่มนวลประทับใจคือ มีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ ความรู้ กบั เด็ก ตังใจที
้ ่จะสอน
ให้ เด็กเป็ นคนดีให้ ได้ เป็ นคนเก่งให้ ได้ โดยเน้ นให้ เป็ นคนดีก่อน แล้ วค่อยเก่งตามมาทีหลัง
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
สิ่งที่คณ
ุ นุ่มนวลได้ นําวิธีการปฏิบตั ิของครู มาใช้ คือ ตังใจมุ
้ ่งมัน่ ที่จะสอนให้ เด็กเป็ นคนดี
ให้ ได้ ให้ เขาอยู่ในสังคมได้ คือ ไม่จําเป็ นต้ องเก่งมากมาย แต่ให้ เขาเป็ นคนดี แล้ วจะเอื ้อไปเอง
เพราะว่า คนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทังเรื
้ ่ องสติปัญญา ครอบครัว และเรื่ องอื่น ๆ ขอให้ เขา
เป็ นคนดีไว้ ก่อน แล้ วก็จะทําอะไรดีไปได้ เอง เด็กอาชีวะจะไม่ใช่เด็กเกรดเอ คือ เด็กไม่เก่งทางด้ าน
คณิตศาสตร์ เลย อยู่ในอีกระดับหนึ่ง คือ เขาเลือกมาเรี ยนสายอาชีพเพื่อที่จะทํางาน จบ ปวช. ก็
ทํางานได้ การทํางานต้ องมีมนุษยสัมพันธ์ เป็ นคนดีและมีวินยั
การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
ความประทับเกี่ ยวกับหัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา คือ การที่ผ้ ูบริ หารไม่ค่อยถื อตัว อยู่กัน
เหมือนพี่ เหมือนน้ อง ถ้ าคุณนุ่มนวลทําอะไรที่ไม่ถกู ผู้บริ หารก็จะบอก จะแนะนําอย่างเป็ นกันเอง
ไม่ได้ สวมชฎาอยู่ตลอดเวลา บางครัง้ ที่ผ้ บู ริ หารต้ องการคุยกับคุณนุ่มนวล แทนที่เขาสัง่ ผ่านเลขา
ลงมา เขาก็เดินมาหาเอง มาบอกด้ วยตนเองว่า ตรงนี ้ต้ องแก้ ไข คือ มีความเป็ นกันเอง
ความประทับเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน คือ ความเป็ นกันเอง อยูก่ นั อย่างพี่น้อง
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ความประทับเกี่ยวกับลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา คุณนุ่มนวลไม่ได้ ถือว่า ผู้ที่อยู่ในสายใต้
บังคับบัญชามีความแตกต่างกับตนเอง แต่วา่ เป็ นเพื่อนกัน คุยกันได้ ทกุ เรื่ อง คือ ถ้ าเขามีอะไรที่เขา
รู้มากกว่าเรา ก็มาแลกเปลี่ยนกัน มาคุยกัน ทังเขาและเราก็
้
ไม่ได้ ร้ ู ทกุ เรื่ อง เขาก็จะมาพูด มาคุยกับ
เรา เรารับฟั งเขา และเขาก็รับฟั งเรา เราไม่ได้ สงั่ อย่างเดียว เด็กที่ทํางานอยู่ด้วยกัน คุณนุ่มนวลก็
สอนเขามาตังแต่
้ ปวช. ถ้ ามีอะไรที่เห็นไม่ตรงกัน ก็จะคุยกัน และปรับตามความถูกต้ องที่เห็น
ร่วมกัน ไม่ยดึ ตามอารมณ์ อยูเ่ หมือนเพื่อน ทําเหมือนเพื่อน
การทํางาน คุณนุ่มนวลได้ ทํางานที่คอ่ นข้ างตรงกับความสามารถ คือ สอนในวิชาที่เรี ยน
มา และงานส่วนอื่น ๆ ก็ได้ ใช้ ความรู้ที่เรี ยนมา
หลักการ แนวทาง หรื ออุดมการณ์ ในการทํางาน
หลักการในการทํางานของคุณนุ่มนวล มุ่งมัน่ ตังใจทํ
้ าทุกอย่างให้ สมั ฤทธิ์ผลออกมาให้ ได้
ซึง่ อาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์ เซ็นต์ อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่ แต่ก็ให้ มีข้อบกพร่องน้ อยที่สดุ เท่าที่จะ
ทําได้
ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง และโปร่ งใสตรวจสอบได้
คุณนุ่มนวลมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ องและค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบได้ ดงั นี ้
คือ ถ้ าทุกคนในโลกนี ้ทําเฉพาะสิ่งที่ถกู ต้ อง โลกคงจะไม่ว่นุ วายเหมือนทุกวันนี ้ เพราะฉะนันเป็
้ นสิ่ง
ที่ควรปลูกฝั งให้ ครูมีจิตใต้ สํานึกที่ดีและทําเฉพาะสิ่งที่ถกู ต้ อง และถ้ าทุกอย่างโปร่ งใสตรวจสอบได้
ประเทศไทยคงจะไม่มีใครโกงกินประเทศชาติ เป็ นสิง่ ที่ควรปลูกฝั งตังแต่
้ เยาว์วยั คุณนุ่มนวลคิดว่า
สําคัญทังสองค่
้
านิยม และควรมีการปลูกฝั งให้ เกิดกับครู
สถานการณ์ ที่คณ
ุ นุ่มนวลคิดว่าแสดงออกถึงค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง และ
โปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น
1. ถ้ าอาจารย์ ท่านใดส่งเกรดผิดพลาด หรื อผิดหลักการวัดผลและประเมินผล ก็จะให้
บันทึกแก้ ไขเกรด หรื อให้ ประเมินผลการเรี ยนใหม่ โดยเก็บบันทึกนันไว้
้ เป็ นหลักฐาน
2. ถ้ านักเรี ยนคนใดทุจริ ตในการสอบ ถ้ าจับได้ จะปรับคะแนนเป็ นศูนย์ในครัง้ นัน้ เด็กจะ
ได้ ร้ ูวา่ ทําผิด
3. นักเรี ยนทุกคนสามารถตรวจสอบคะแนนของนักเรี ยนได้ และสามารถชี ้แจงได้
4. รายงานผลการทํางานของตัวเองให้ ผ้ บู ริหารทราบตลอด
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ในการทํางานคุณนุ่มนวลจะทําด้ วยความซื่อสัตย์ทกุ ครัง้ และทําทุกอย่างโปร่งใสคือมีอะไร
จะรายงานผู้บงั คับบัญชาตลอด และถ้ าผู้บงั คับบัญชาตังเป
้ ้ าหมายให้ ก็ทําได้ ตามเป้าหมายนัน้ คือ
ทําตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาสัง่ ผู้บริ หารให้ ทําแค่ไหนก็ต้องทําตามที่สงั่ ดังนัน้ ถึงแม้ งานจะหนัก ก็ต้อง
เสียสละทํา ซึง่ ทําให้ กลับบ้ านดึกทุกวัน ไม่คอ่ ยได้ พกั
สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คุณนุ่มนวลกล่าวว่า ไม่มีเหตุการณ์ในชีวิตอะไรที่เป็ นจุดผกผันให้ คณ
ุ นุ่มนวลมุ่งมัน่ กล้ า
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ ถูกต้ อง และมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ แต่คุณนุ่มนวลเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรม
เช่นนี ้จากการที่ได้ รับการปลูกฝั งมาตังแต่
้ เด็ก และอยู่ในกรอบของบิดามารดา ที่สอนว่า ถ้ าทําผิด
ให้ ยอมรับผิด พ่อแม่ก็จะให้ อภัย ไม่ดดุ ่าว่ากล่าว คุณนุ่มนวลมีความเห็นว่า งานเจ้ าหน้ าที่วดั ผล
GPA, PR สามารถตรวจสอบได้ ชัดเจนได้ สมุดคะแนนผิดว่าไปตามผิด (ระเบียบสัดส่วนการให้
คะแนน ไม่อะลุ้มอล่วย ไม่เห็นแก่เพื่อน) ถ้ าคะแนนคลาดเคลื่อนก็ต้องแก้ ไข บันทึกไว้ เลยว่าตัวเอง
ทําผิด คนเราเกิดมาเป็ นมนุษย์คนหนึง่ ย่อมเคยทําอะไรที่ผิดพลาด แต่ถ้าทําผิด แล้ วยอมรับผิดและ
พร้ อมที่จะแก้ ไขปรับปรุ งตนเองไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี ้ในชีวิตประจําวันของคุณนุ่มนวล ก็ไม่มี
อะไรปิ ดบังเพื่อนร่วมงาน และผู้บริ หาร สามารถตรวจสอบได้ ทกุ เรื่ อง กล้ าเปิ ดเผยทุกเรื่ อง
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
ต้ องปลูกฝั งให้ ข้าราชการรู้ ในค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 ข้ อก่อน โดยการจัดอบรมพิมพ์
เอกสารแจกให้ ข้าราชการครูทกุ คน เนื่องจากในพื ้นฐานของคนแต่ละคนแตกต่างกันอยู่แล้ ว ในการ
ที่จะยอมรับเลยทัง้ 5 ข้ อก็เป็ นไปไม่ได้ ต้ องค่อยขัดเกลา ค่อยเป็ นไปเรื่ อย ๆ อาจจะโดยการให้ อ่าน
ให้ มีสื่อ หรื ออะไร ๆ ออกมามาก ๆ แล้ วเขาก็จะซึมซับเข้ าไปเอง การที่ได้ เห็นบ่อย ฟั งบ่อย จะรู้ สกึ
ว่าเป็ นสิง่ ที่ดี น่าจะปฏิบตั ิตาม เพราะค่านิยมทัง้ 5 ข้ อ ก็ดีหมด ถ้ าทุกคนทําทังหมด
้
5 ข้ อ โลกนี ้คง
ไม่มีความวุน่ วาย ทุกอย่างคงดี ประเทศเราคงจะเจริญก้ าวหน้ า
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา เห็นว่าคุณนุ่มนวลเป็ นคนที่มีความรับผิดชอบ ทําอะไรแล้ วทําได้
สําเร็ จ ก็คือ ทําแล้ วเขาวางใจ เมื่อมีงานใหญ่ ๆ ให้ ทํา เขาจะวางใจเรา คือ ไม่ต้องมา “จี ้” ให้ ทํา แต่
ถ้ าเป็ นคนที่เขาไม่วางใจ เขาก็ถามอยู่เสมอว่า เสร็ จหรื อยัง ส่วนงานของเรา เขารอรับอย่างเดียว
โดยจะไม่มาวุน่ วาย ทุกครัง้ ที่ทํางานก็จะได้ รับความไว้ วางใจตลอด คือ ถือว่าเรามีความรับผิดชอบ
ทําให้ เขาเสร็ จทุกครัง้ ไป
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เพื่อนร่วมงาน คุณนุ่มนวลกล่าวว่า คงไม่มีใครเห็นว่าเราดี 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่พยายามให้
คนส่วนมากเห็นว่าเราดี แต่ทกุ วันนี ้ คนส่วนมาก ประมาณ 80-90 เปอร์ เซ็นต์ เห็นว่าเราดี ตังใจ
้ มี
อุดมการณ์ เป็ นไปไม่ได้ ที่จะทํางานถูกใจคน 100 เปอร์ เซ็นต์ เช่น ตรงนี ้อาจจะถูกใจคนนี ้ แต่
อาจจะไม่ถกู ใจคนนัน้ อย่างเราเป็ นคนตรง ตรงต่อเวลา เป็ นคนเข้ มงวดเรื่ องการส่งสมุดเช็คชื่อตาม
เวลาอาจารย์ที่ไม่มาส่งสมุดเช็คชื่อตามเวลา เกิดอาการไม่พอใจ คิดว่าทําไมตรงไป ไม่มียืดหยุ่น
บ้ าง คุณนุ่มนวลคิดว่าบางทียืดมาก ๆ ก็จะยืดกันไปเรื่ อย ๆ จาก 1 สัปดาห์ เป็ น 2 , 3 สัปดาห์
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา คิดว่าคุณนุ่มนวลแก้ ปัญหาให้ เขาได้ ทุกอย่าง ช่วยเขาได้ ทุก
อย่าง ดูแลเขาได้ คุ้มครองเขาได้ คิดว่าเรากับเขาเป็ นเพื่อนกัน แล้ วพอมีอะไรเขาก็จะช่วยเรา
ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
คุณนุ่มนวลเห็นด้ วยกับความคิดเห็นดังกล่าวข้ างต้ น มัน่ ใจอย่างมาก เพราะตนเองรู้ และ
สามารถที่จะประเมินตนเองได้ ว่าอยู่ในระดับไหน ทํางานแต่ละครัง้ ทําได้ ดีไหม จะประเมินตนเอง
ตลอดเวลา จะมีสมุดบันทึกการปฏิบตั งิ านของตนเอง ว่างานแต่ละครัง้ ทําได้ ไหม มีปัญหาอุปสรรค
อะไร ในการทํางานก็จะเขียนไว้ ทกุ ครัง้ ในเรื่ องการสอน ก็จะนํามาปรับปรุ งในการสอนครัง้ ต่อไป
เพื่อให้ ดีขึ ้น
ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานของราชการ
ครอบครัวของคุณนุ่มนวลมีส่วนส่งเสริ มในการทํางานอย่างมาก ให้ กําลังใจเวลาท้ อแท้
ปลอบใจเวลาเรามีปัญหา คุยกันได้ ทกุ เรื่ อง และพ่อแม่ก็จะสอนทุกเรื่ อง และสามารถรับฟั งปั ญหา
ได้ บางเรื่ องคุณนุ่มนวลไม่สามารถคุยกับเพื่อนร่ วมงานได้ แต่พอคุยกับพ่อแม่ก็สบายใจ คือ ท่าน
ให้ กําลังใจ คือ เวลาทําผิด ท่านก็ไม่เคยซํ ้าเติมอะไรทังนั
้ น้ จะพูดเสมอว่า เอาใหม่ลกู ทําใหม่ ตังใจ
้
ทําให้ มนั ดี เป็ นอย่างนี ้ทุกครัง้ ไป เราต้ องทําได้ สิ คนอื่นเขาเอื ้อมได้ เราก็ต้องเอื ้อมได้ ไม่มีดา่
คุณนุ่มนวลเห็นว่า พื ้นฐานครอบครัวต้ องมาก่อน ถ้ าครอบครัวดีอย่างอื่นก็จะดีไปด้ วย
ตัวอย่างเด็กที่มาเรี ยนที่อาชีวะ เด็กที่มีปัญหา ส่วนมาก จะมาจากครอบครัวที่แตกร้ าว คือ พ่อแม่
แยกทางกัน ทะเลาะกันบ้ าง คือ เขาจะอยู่โดยเดี่ยว ปรึกษาใครไม่ได้ คุยกับใครไม่ได้ และทางออก
ของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ เขาอยูใ่ นช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อ เหมือนเด็กทัว่ ๆ ไป แต่ถ้า
ครอบครั ว ดี เด็ก ก็ ดี จากการที่ คุณนุ่ม นวลสัง เกต เขาก็ จ ะเป็ นคนดี เ อง ตามธรรมชาติ ดัง นัน้
ครอบครัวสําคัญมาก โดยเฉพาะเด็กอาชีวะ ก็พอจะรู้ กนั อยู่แล้ ว ในเรื่ องความประพฤติที่ไม่ค่อยดี
นักในทุก ๆ เรื่ อง รวมถึงด้ านวิชาการ เราต้ องสอนเขาให้ ร้ ู จกั กล่าวคําว่า สวัสดี ขอบคุณ เนื่องจาก
เด็กเหล่านี ้ไม่ใช่มนั สมองของประเทศ คือ เขาต้ องทํางานตามคําสัง่
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณนุ่มนวลเห็นว่าถ้ าข้ าราชการสามารถมีพฤติกรรมตามค่านิมสร้ างสรรค์ได้ ทงั ้ 5 ประการ
ประเทศไทยต้ องอยูใ่ นระดับแนวหน้ าแน่นอน ถ้ าทุกคนทําได้ ทงั ้ 5 ข้ อ ถือว่าดี ดีมาก เพราะทุกข้ อก็
สัมพันธ์กนั ไปหมด เพราะอย่างในเรื่ อง ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ถือว่าเป็ นเรื่ องหลัก
การที่จะพัฒนาครู ต้ องเริ่มจากการให้ ครูมีพออยูพ่ อกิน เนื่องจากปั จจุบนั ครูเงินเดือนน้ อย
และค่าใช้ จ่ายก็สงู ถ้ าเงินเดือนสูงขึ ้น ก็ไม่ต้องมาคิดปั ญหาเรื่ องเงิน บางครัง้ งบประมาณก็มีน้อย
ครู ต้องช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถ้ าต้ องการใช้ เครื่ องเสียงแบบไมค์ลอย สําหรับสอนทางวิทยาลัยก็มี
งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื ้อให้ มีเพียงแบบถือ ซึง่ ไม่สะดวก ครู ต้องลงทุนเอง บางครัง้ ก็ต้อง
ซื ้อสื่อการเรี ยนการสอนมาให้ เด็ก ถ้ าครู มีเงิน ครูก็เสียสละซื ้อในส่วนนี ้ ซึง่ ทําให้ ผลสัมฤทธิ์ในการ
สอนของเราดีขึน้ เนื่องจากเงินเดือนค่อนข้ างน้ อยกว่าวิชาชีพอื่น ๆ ครู เป็ นผู้ผลิตมันสมองของ
ประเทศ ไม่ว่าเด็กจะเรี ยนไปในทางไหนก็ต้องเรี ยนรู้ กับครู อยู่ ครู เป็ นผู้สอน ผู้ให้ ความรู้ เขาถึง
สามารถไปยังจุดหมายได้ แต่เงินเดือนครูก็น้อยเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น

นางสุภาวดี ภิรมย์ รัตน์
อาจารย์ 1 ระดับ 5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์ บุรี
กระทรวงศึกษาธิการ
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
: ด้ านไม่ เลือกปฏิบัติ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุภาวดี ภิรมย์รัตน์
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 3 มกราคม 2506 อายุ 41 ปี เพศ หญิง
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั อาจารย์ 2 ระดับ 6 หน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี
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1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 7
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี ค.บ.
ปริ ญญาตรี น.บ.
ปริ ญญาโท ค.ม.
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ปี พ.ศ. ที่จบ
2521
2526
2530
2531
2540

2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายสงัด ภิรมย์รัตน์
3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
อาจารย์ 1 ระดับ 3
อาจารย์ 1 ระดับ 3
อาจารย์ 2 ระดับ 6

ชื่อสถานศึกษา
ร.ร.วัดตําหนักใต้
ร.ร.บางกะปิ
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อมารดา นางวรนุช พลปั กพี

ปี พ.ศ.
2534
2535
2547

หน่ วยงาน
ร.ร.มัธยมจันทรวิทยา(ประชามงคล)
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี

3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- พ.ศ.2530 เลขานุการผู้บริ หาร สํานักงานชมพูและเพื่อนทนายความที่ปรึ กษา
กฎหมายและภาษีอากร
- พ.ศ.2531-2532 อาจารย์โรงเรี ยนพระนครพณิชยการและทนายความ
- พ.ศ.2533 นิติกร (เจ้ าหน้ าที่บงั คับคดีและเจ้ าพนักงานหลักทรัพย์) กรมบังคับคดี
กระทรวงยุตธิ รรม
- พ.ศ.2540 ได้ รับคัดเลือกเป็ นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทยในต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ.2543 เป็ นผู้ร่วมงานของสถานศึกษานําเสนอมาตรฐานสถานศึกษากอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี ภาคตะวันออก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สูงสุดเป็ นอันดับที่ 1
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- พ.ศ.2545 การคัดเลือกสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็ จในการพัฒนาจิตพิสยั
ระดับอุดมศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บรุ ี ได้ รับรางวัลชนะเลิศ
- พ.ศ.2545 ผ่านเกณฑ์การประเมินอาจารย์ 1 เป็ นอาจารย์ 2 ด้ วยเกณฑ์ประเมิน
ระดับสูง ร้ อยละ 93
- พ.ศ.2545 ผ่านการคัดเลือกเข้ าสู่คณะกรรมการคัดเลือกของกรมอาชีวศึกษาใน
การพิจารณาข้ าราชการพลเรื อนดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
- พ.ศ.2546 จัดตังชมรมและจั
้
ดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริ โภค พร้ อมฝึ กซ้ อมและนํา
นักศึกษาเข้ าแข่งขัน “to be smart consumer” ได้ รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000
บาท
3.3 เกียรติประวัติด้านอื่น ๆ ได้ รับถ้ วยจากกลุ่มตัวแทนผู้ปกครองนักเรี ยน “The best
teacher of the year 1997”
3.4 ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้
3.5 งานอดิเรก อ่านหนังสือ ปลูกต้ นไม้
3.6 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.6.1 คติในการดําเนินชีวิต มุ่งมัน่ ศรัทธา ไข่วคว้ า พยายาม Rome was not
built in one day ความพยายามอยูท่ ี่ไหน ความสําเร็จอยูท่ ี่นนั่
3.6.2 คติในการทํางาน คิดดี ทําดี พูดดี
4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
คุณสุภาวดีไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมากเท่าไรนัก เนื่องจากว่า
บิดามารดาหย่าขาดกันตังแต่
้ อายุ 2 ขวบ ตนเองอยู่กบั คุณแม่ คุณแม่เป็ นคนเลี ้ยงดู ส่วนคุณพ่อก็
จะไปมาหาสู่บ้างเป็ นครัง้ คราว เป็ นบุตรคนเดียว ด้ วยความที่คณ
ุ พ่อคุณแม่อย่าขาดกัน ก็ไม่ค่อย
สนิทกับคุณพ่อ และคุณพ่อก็มีภรรยาใหม่
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
พ่อ เป็ นนิติกรที่กรมอาชีวศึกษา ซึง่ ตอนนี ้เกษี ยณอายุราชการแล้ ว ก็จะชื่นชมท่าน เพราะ
ท่านเป็ นพี่ชายคนโตที่สง่ เสียและอุปการะน้ องเรี ยนสูง ๆ กันทุกคน รับภาระเหมือนกับพ่อ พ่อให้ กบั
น้ องทุกคน และในสังคมละแวกบ้ านก็จะยอมรับว่าท่านเป็ นคนดี มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
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แม่ จะเป็ นคนที่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงจะชื่นชมว่าท่านเป็ นคนที่มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่
อยากได้ ของคนอื่น
ความทรงจําเกี่ยวกับพ่อแม่ในทางลบ คือ ท่านจะทะเลาะกัน ขัดแย้ งกัน พบกันทีไรเหมือน
คู่กดั และแม่เคยไปร้ องเรี ยนท่านถึงในกระทรวง เพื่อขอเงินค่าอุปการะ และไม่ชอบเห็นภาพที่พ่อ
แม่ทะเลาะกันให้ คนอื่นเห็น จะเป็ นภาพที่ไม่ชอบมาก ๆ ตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ก็จะวิ่งหนีออกมา
ไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์ ไม่อยากเห็นภาพนัน้ เรื่ องที่ท่านขัดแย้ งกันที่จําความได้ ครัง้ สุดท้ าย คือ
เรื่ อ งที่ จะแย่งตนเองไปอุปการะ ทางฝ่ ายคุณแม่ก็จ ะยึดตัวไว้ คุณพ่อก็ บอกว่าจะอุปการะเอง
สุดท้ ายต้ องเรี ยนหนังสือช้ าไป 1-2 ปี เพราะหาสําเนาทะเบียนบ้ านไม่เจอ คุณพ่อก็จะใส่ชื่อใน
ทะเบี ย นบ้ านคุ ณ อา เมื่ อ ตอนเด็ ก เรี ย นเก่ ง มาก สอบชิ ง ทุ น รั บ ทุ น มาตลอด รั บ ทุ น ตัง้ แต่
ประถมศึกษาปี ที่ 4 สอบชิงทุนการศึกษาของจังหวัดนนทบุรี ได้ เป็ นที่ 1 ของจังหวัด จนถึงมัธยม ก็
ได้ ทนุ ต่อเนื่อง จนถึงอุดมศึกษาก็มีบ้าง สมัยเรี ยนมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็เคยได้ รับทุน 5 จี และ
ไม่ชอบเรื่ องความขัดแย้ งมาก ๆ
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
ในเรื่ องการเป็ นตัวอย่างที่ดี เช่น เรื่ องความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยเฉพาะคุณพ่อที่รับราชการจน
เกษี ยณอายุราชการ ไม่เคยมีประวัติด่างพล้ อย ถือว่าเป็ นแบบอย่าง ท่านถือคติว่า ซื่อกินไม่หมด
คดกินไม่นาน และตนเองก็มองว่าเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องที่ควรดําเนินรอยตาม
ในเรื่ อ งที่ ทํ า เป็ นแบบอย่า งของคุณ พ่อ คื อ คุณ พ่อ จบนิ ติ ศ าสตร์ ต้ อ งการให้ ลูก เรี ย น
นิติศาสตร์ ซึ่งตนเองก็ทําตามท่าน ในการเรี ยนนิติศาสตร์ ช่วยปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความยุติธรรม
ไม่ลําเอียงมองเห็นอะไรไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ยตุ ิธรรม ต้ องออกมาคัดค้ าน นัน่ คือ สิ่งที่ทําตามคุณพ่อ
คือ การเรี ยนนิตศิ าสตร์ และความซื่อสัตย์สจุ ริต ส่วนเรื่ องที่ไม่เคยทําตาม คือ เรื่ องที่ตนเองรับไม่ได้
คือ ความขัดแย้ ง และการทะเลาะกันต่อหน้ าคนอื่น
พอมาทํางาน เมื่อไหร่ ที่เราจะต้ องมีปัญหาขัดแย้ งกับผู้ร่วมงานถึงขันทะเลาะเบาะแว้
้
ง เรา
ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยง ไม่ปะทะ คือ เราจะใช้ ความสงบสยบความเคลื่อนไหว หมายความว่า เรา
จะต้ องเป็ นฝ่ ายนิ่ งก่อน แล้ วรอให้ อีกฝ่ ายนิ่ง แล้ วอะไรที่เป็ นปั ญหา ที่ เป็ นความข้ องใจก็ จะมา
ประสานต่อกันภายหลัง รอให้ อารมณ์ไม่ร้อนทังคู
้ ่ก่อน คือ เหมือนกับว่าจะหลบไปตังหลั
้ ก เรื่ องที่
มันแทงใจ ไม่เข้ าใจกันเราพูดคุยและปรับความเข้ าใจกันภายหลัง ไม่ปรับทันที เพราะถ้ าปรับทันที
จะเป็ นเรื่ องของแรงต่อแรง เหมือนกับไฟเจอไฟ พอไฟเจอไฟ ก็จะกลายเป็ นกองเพลิงลุกลามขึ ้น
ไม่ได้ ช่วยให้ อะไรดีขึ ้น กลับทําให้ ทกุ สิ่งรอบข้ างพร้ อมจะเผาไหม้ ตลอด คือ คิดว่าเมื่ออุณหภูมิของ
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เรื่องการศึกษา
ลักษณะของครู ท่ ปี ระทับใจ
ครู ที่ทําหน้ าที่เปรี ยบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ไม่ใช่สอนเฉพาะความรู้ เพื่อที่จะไปทํางาน
หรื อต่อสู้ได้ เท่านัน้ แต่จะสอนความรู้ ค่คู ณ
ุ ธรรม แล้ วที่สําคัญ คือ เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้ ทุก
ด้ าน กล่าวคือ แบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอน จะมองและศรัทธาครู ที่เป็ นแบบอย่างที่ดี คือ ทําดี
สอนดี ให้ เป็ นแบบอย่างได้ เกิดความประทับใจในจุดนี ้
และมีความประทับใจกับครูสมัยที่เรี ยน ประถมศึกษาปี ที่ 4 ท่านให้ ความยุติธรรมไม่เลือก
ที่ รัก มัก ที่ ชังกับลูก ศิษ ย์ กล่าวคือ คุณสุภาวดีเ ป็ นหัวหน้ า ห้ อง คุณครู จะต้ องไปประชุม ด่วนจึง
มอบหมายงานให้ ทํา และให้ ทุกคนทําเงียบ ๆ ไม่เสียงดัง หลังจากที่ครู ไปประชุม และทํางานกัน
เสร็ จเพื่อน ๆ แล้ วก็จะชวนกันคุย ดิฉนั คุมห้ องเรี ยนไม่ได้ พยายามห้ ามเพื่อนแล้ วแต่ไม่สําเร็ จ เมื่อ
ครูเข้ ามาได้ ยินเสียงดัง ท่านก็ทําโทษด้ วยการตีอย่างแรงคนที 1 ครัง้ เท่ากันรวมทังตั
้ วคุณสุภาวดี
ด้ วย ทําให้ ประทับใจในความยุตธิ รรมไม่มีอคติของคุณครูท่านนี ้มาก (เป็ นการถูกตีครัง้ แรกในชีวิต)
คุณสุภาวดีประทับใจกับการที่ครู ในระดับประถมศึกษาตอนต้ น ทําหน้ าที่ดจุ พ่อแม่คนที่
สองได้ เป็ นอย่างดียิ่ง ท่านส่งเสริ มและสนับสนุนทางการศึกษา เมื่อครัง้ ที่ลําบากเนื่องบิดามารดา
อย่าขาดจากกัน มีมารดาซึ่งฐานะไม่ค่อยดีคอยอุปการะแต่เพียงผู้เดียว จึงต้ องทํางานช่วยเหลือ
ตนเองตังแต่
้ เด็กด้ วยการขายของ (ในระดับมัธยม-อุดมศึกษา ก็หารายได้ พิเศษด้ วยการสอนพิเศษ
ตามบ้ าน) ครู ก็ช่วยโดยการหางานพิเศษให้ ทํา และขอทุนการศึกษาจากผู้มีใจศรัทธา และเมื่อคุณ
สุภาวดีมีผลการเรี ยนเป็ นอันดับที่ 1 ของโรงเรี ยน ครู ก็ได้ ส่งเข้ าสอบชิงทุนการศึกษาของจังหวัด
นนทบุรี สอบได้ ลําดับที่ 1 และได้ รับทุนการศึกษาประเภทเรี ยนดี ตังแต่
้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 - ม.ศ.
5 ทําให้ ประทับใจมิร้ ูลืมสําหรับพระคุณครูประจําชันผู
้ ้ นนั ้ (คุณครูจําเนียร ควรสนอง)
จากความประทับใจในตัวครูที่รักและเมตตาคุณสุภาวดีประดุจลูกของท่าน จนคุณสุภาวดี
ประสบความสําเร็ จและมีชีวิตที่ดีขึ ้น (ลําบากน้ อยลง) ทําให้ อาจารย์ตงปณิ
ั ้ ธานว่า โตขึ ้นจะต้ อง
เป็ นครู และสร้ างคนให้ เป็ นคนที่มีความรู้ คคู่ ณ
ุ ธรรม รักเมตตาศิษย์ประดุจลูก ให้ เหมือนกับที่ได้ รับ
จากครู-อาจารย์ตงแต่
ั ้ ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา (ได้ รับทุนการศึกษาตังแต่
้ ระดับประถมศึกษา
จนถึงอุดมศึกษา)
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การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
ในการทํางานของคุณสุภาวดี จะพยายามปรับสิ่งที่อาจารย์สอน จะบูรณาการความรู้ คู่
คุ ณ ธรรมได้ โดยในการเรี ย นการสอนจะมี ก ารบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการเรี ยนการสอนในทุกชัว่ โมงสอน เพื่อเสริ มสร้ างทักษะชีวิต คําว่า
ทักษะชีวิต คือ ให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จกั รู้ เท่าทันการใช้ ชีวิตของตนเอง ถ้ ามีความรู้ แต่ไม่ร้ ู จกั การใช้ ชีวิต ก็
อาจจะไม่ประสบผลสําเร็ จ อาจจะหนีโลกไปก็ได้ ไม่ใช่การเรี ยนรู้ ในโลกแคบ ๆ ในตําราเพียงอย่าง
เดียว แต่จะเรี ยนรู้เกี่ยวกับชีวิตด้ วยและที่สําคัญที่สดุ คือ จะสอนคุณธรรมให้ เขาด้ วย มีการประเมิน
คุณธรรมทุกคาบสอน แล้ วก็ประเมินตามสภาพจริ ง ถ้ าเขาบกพร่ องควรปรับปรุ งด้ านใด ก็จะเรี ยก
มาปรับ หรื อมีการแจ้ งเกณฑ์ประเมินให้ เขาทราบว่า เช่น ในการเข้ าสอน ถ้ ามีการทดสอบย่อย แล้ ว
นักเรี ยนแอบลอกข้ อสอบเพื่อน หรื อทุจริต พอเราเห็น เราก็จะไม่ประจานต่อหน้ าเพื่อน โดยจะเรี ยก
มา อบรมส่วนตัว และให้ โอกาสทําความดี เพื่อปรับจิตพิสยั ในส่วนที่เขาบกพร่ อง จะมีการแจ้ ง
เกณฑ์ ประเมินให้ ทราบว่า คุณธรรมด้ านไหนที่เขาควรพัฒนาและปรับปรุ ง หรื อสิ่งที่เขาขาดตก
บกพร่อง
สํ า หรั บ เกณฑ์ คุณ ธรรมจะกํ า หนดในแต่ ล ะรายวิ ช า แต่จ ะมี คุณ ธรรมลัก ษณะที่ เ ป็ น
ภาพรวมให้ แต่ละรายวิชาก็จะนําไปปรับว่า จะให้ เน้ นคุณธรรมด้ านไหนกับนักศึกษา ส่วนมากคุณ
สุภาวดีก็จะกําหนดไว้ ครบเพราะว่าคุณธรรม บางครัง้ เราก็จะประเมินจากการทํางานที่ได้ รับมอบหมาย
ความประทับใจกับครู ที่สอน คือ สอนเก่ง สอนดี และสอนสอดแทรกคุณธรรมทําให้ ร้ ู สึก
ชื่นชม และจะต้ องทําตามแบบอย่าง เพราะคิดเสมอว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอน และเมื่อคุณ
สุภาวดีสอบบรรจุครัง้ แรกที่โรงเรี ยนมัธยมจันทรวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา จัดเป็ นอาจารย์รุ่น
แรกที่เข้ าไปบุกเบิก นักเรี ยนส่วนใหญ่ยากจน โรงเรี ยนอยู่กลางหุบเขา จึงมีหอพักให้ นกั เรี ยนอยู่
ประจํ า คุณสุภาวดีดูแลนักเรี ยนประจํ าหอพักโดยปฏิบัติราวกับแม่คนที่ สอง จนนักเรี ยนเรี ยก
อาจารย์แม่ทกุ คน ช่วยเหลือเด็กยากจนด้ วยการหางานให้ ทํา ซึง่ ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจาก
ผู้บงั คับชา คุณสุภาวดีย์อทุ ิศเวลาให้ กบั ทางราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถและสติปัญญา
ตามแนวทางที่เคยได้ รับจากครูในอดีต จนเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญชา
สิง่ ที่คณ
ุ สุภาวดีไม่ได้ ทําตามครู คือ การลงโทษนักเรี ยนโดยไม่มีเหตุผล การลงโทษในด้ าน
การตีตามระเบียบในสมัยก่อน คุณสุภาวดีจะพูดคุยกันนักเรี ยนที่จะถูกลงโทษให้ เข้ าใจและยอมรับ
ความผิดก่อนจึงจะลงโทษ ปั จจุบนั การลงโทษด้ วยการตีจะไม่ปฏิบตั ิแล้ ว แต่จะควบคุมให้ นกั เรี ยน
นักศึกษาเป็ นคนดีด้วยการให้ หรื อหักคะแนนจิตพิสยั ซึง่ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู กู หักคะแนนทราบเป็ นครัง้ ๆ ไป
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การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา คุณสุภาวดีกล่าวถึงหัวหน้ าที่เคยทํางานที่กรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรมว่า
ปั จ จุบัน ท่ า นเป็ นผู้ตรวจราชการและได้ ล าออกไปแล้ ว ประทับ ใจท่ า นที่ เ ป็ น
ผู้บงั คับบัญชา แต่ท่านจะอยู่เคียงข้ างเรา เมื่อท่านตรวจสอบพบแล้ วว่า เราทํางานยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้ อง และถูกผู้แทนโจทก์มาร้ องเรี ยน และจะร้ องเรี ยนถึงอธิบดี แต่ท่านบอกว่า ท่านยินดีพาไป
พบ เพราะเรื่ องที่เราถูก ท่านจะปกป้องเรา เป็ นความประทับใจว่า ถ้ าเราทํางานอยู่บนพื ้นฐานของ
ความถูกต้ อง ผู้บงั คับบัญชาพร้ อมที่จะปกป้องเรา และเราก็ชื่นชมท่านคิดว่า ณ จุดเริ่ มต้ นของการ
ทํางานทําให้ เรารู้ สกึ ว่า เราต้ องทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง แม้ ว่าจะเจอกับการคุกคามหลายรู ปแบบก็ตาม
การทํางานจะมีข้อ ขัดแย้ งตลอด แต่ผ้ บู งั คับบัญชาก็จะปกป้องตลอด
ในปั จจุบนั สําหรับผู้บงั คับบัญชาจะไม่มีความเด่นชัดเหมือนในอดีต ก็ประทับใจในความมี
นํ ้าใจ ความเอื ้ออาทรให้ กบั ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เช่น เวลาอาจารย์หรื อคุณแม่เจ็บป่ วยเข้ ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาล ท่านก็จะไปเยี่ยมเยือน ประทับใจในความเอื ้ออาทรและความมีนํา้ ใจแต่ก่อนจะ
ประทับใจ เมื่อเราทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง ท่านก็ปกป้อง แต่ในปั จจุบนั ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะ
นัน้ แต่โดยส่วนมากการปฏิบตั งิ าน ถ้ าสมมติวา่ หลักฐานทุกอย่างที่ปรากฏถูกต้ อง ผู้บงั คับบัญชาก็
จะยืนยันตามสิง่ ที่เสนอไป แต่จะไม่คอ่ ยมีเรื่ องขัดแย้ งกันมากอาจเนื่องมาจากลักษณะงานต่างกัน
นอกจากนี ้ก็ประทับใจเรื่ องการทํางานที่ผ้ บู งั คับบัญชาประเมินอาจารย์ 1 เป็ นอาจารย์ 2
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับสูง ได้ คะแนนร้ อยละ 93 (เกณฑ์ดีอย่างยิ่งซึง่ สูงกว่าดีมาก) ประทับใจที่
ผู้บงั คับบัญชาได้ เสนอชื่อคุณสุภาวดีให้ เข้ ารับการคัดเลือกข้ าราชการพลเรื อนดีเด่น พ.ศ.2545 2546
เพื่อนร่ วมงาน ให้ ความร่ วมมือในการทํางานดี โดยจะร่ วมกันทํางาน ร่ วมรับรู้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นร่วมกัน การยอมรับและเกิดความเข้ าใจซึง่ กันและกันมีมากขึ ้น ประทับใจกับเพื่อนร่วมงานที่
เกิดการยอมรับ แม้ ว่าบางครัง้ อาจจะมีมมุ มองที่ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม จะยึดเด็กเป็ นหลักเป็ น
ศูนย์กลางในการจัดตารางสอน ต้ องดูตารางว่าเด็กมีการหยุดพักที่เหมาะสมและครู ก็ได้ หยุดพัก
เหมาะสม ก็ ถือว่าเป็ นตารางสอนที่ถูกต้ อง เราอธิ บายให้ เขาฟั ง เขาเข้ าใจก็ เกิ ดการยอมรับ ซึ่ง
ช่วงแรกอาจจะไม่พอใจ แต่พอเราได้ มีโอกาสได้ พดู คุยชี ้แจง เขาก็เกิดการยอมรับ ประทับใจในการ
ยอมรับการทํางานที่เกิดจากความขัดแย้ ง
ประทับใจเพื่อนร่วมงานที่กรมบังคับคดี เนื่องจากมีกรณีที่กองยึดอายัดและจําหน่ายทรัพย์สนิ
กระทรวงยุติธรรมจะออกไปยัดทรัพย์สินของจําเลยตามคําพิพากษา เพื่อนที่ร่วมงานก็จะให้ ความ
ร่วมมือ และเอื ้ออาทร ซึง่ จะส่งทังชายและหญิ
้
งเพื่อให้ ทดั ทานกัน ผู้บงั คับบัญชาจะมองว่าผู้หญิง
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ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา การที่ลกู น้ องให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี มีลกั ษณะของการ
ทํางานเป็ นทีม ที่กระจายงานไปแล้ วก็ได้ รับงานกลับมาเต็มประสิทธิภาพ เป็ นความประทับใจ
เรื่ องการทํางาน งานที่ทําคือ รับผิดชอบงานหลักสูตรและการสอน เกี่ยวกับเรื่ องการ
ประสานงานทางด้ านการจัดการเรี ยนการสอน และการจัดตารางสอนของวิทยาลัย จะมีปัญหาใน
ส่วนนอกเวลาราชการ คือ คาบสอนนอกเวลาราชการจะเป็ นคาบสอนที่ต้องไปเบิก หมายความว่า
ถ้ าสอนเกิน 12 คาบ สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ ปั ญหาก็จะอยู่ที่ความขัดแย้ งที่ เกิดจาก
ผลประโยชน์จากการจัดตารางสอนบ้ าง แต่ก็ไม่มาก
คุ ณ สุ ภ าวดี เ ป็ นคนกล้ าที่ จ ะชี แ้ จงเหตุ ผ ลถึ ง ความถู ก ต้ องหรื อไม่ ถู ก ต้ องให้ กั บ
ผู้บงั คับบัญชาฟั งได้ ซึ่งผู้บงั คับบัญชาก็จะยอมรับฟั ง ถ้ าเรื่ องที่เสนอเป็ นสิ่งที่ถูกต้ อง เพราะทุก
อย่างจะมีหลักฐานเอกสารยืนยัน แต่ในบางครัง้ ก็จะมีการสวนทางของความคิด เช่น เคยทํางานเป็ น
เลขานุการของผู้บริหารระดับสูงท่านหนึง่ ซึง่ เป็ นอดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร คุณสุภาวดีตรวจสอบ
ดูห นัง สื อ ที่ ท่ า นส่ ง พิ ม พ์ ว่ า ตัว สะกดผิ ด ก็ แ จ้ ง ท่ า น ท่ า นก็ บ อกว่ า ของท่ า นถูก และให้ ไ ปเปิ ด
พจนานุกรมอ้ างอิง คุณสุภาวดีก็ได้ นําพจนานุกรมมาให้ ท่านดู และได้ เรี ยนท่านว่า พจนานุกรม
ฉบับบัณฑิตราชสถานฉบับปั จจุบนั ได้ ใช้ ตามนี ้แล้ ว และท่านยังต่อว่าไม่ใช่ พจนานุกรมพิมพ์ผิด
เกิดความประทับใจว่า ผู้บงั คับบัญชาส่วนใหญ่มีทงที
ั ้ ่ยอมรับและไม่ยอมรับในเรื่ องของความจริ งที่
ปรากฎ แม้ วา่ สิง่ นันจะถู
้ กต้ อง แต่มีบางท่านที่ร้ ูสกึ ว่ายอมรับไม่ได้ ทําให้ เสียหน้ า
การทํางานในวิชาที่สอน ปั จจุบนั สอนวิชากฎหมาย ได้ นําความรู้ ทางด้ านกฎหมายมาใช้
และให้ คําแนะนํ านักศึกษาทัง้ ในเรื่ องการงานและเรื่ องส่วนตัว ประทับในที่ สามารถช่วยเหลือ
นักศึกษาได้ เป็ นกรณีพิเศษ ในเรื่ องที่เราช่วยได้ ชี ้แนะได้ เป็ นต้ นว่า หากมีปัญหาเกิดขึ ้นควรจะใช้ วิธี
ประนีประนอม โดยจะให้ คําปรึกษาแก่นกั ศึกษา

หลักการ แนวทาง หรื ออุดมการณ์ ในการทํางาน
คุณสุภาวดียดึ หลักของมหาตมะคานธี ที่กล่าวไว้ ว่า The main purpose of life is to live
rightly, think rightly, act rightly. ซึง่ หมายถึง เป้าหมายในการทํางาน คือ คิดดี ทําดี และพูดดี
เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติและมีคติในการทํางานที่ยดึ มาตังแต่
้ เด็ก คือ “Rome was
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เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
1) ค่านิยมกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง บางครัง้ ถูกต้ องแต่ไม่ถกู ใจ ก็เคยเจอ ผลที่
ตามมา คือ ผู้ที่เกี่ยวข้ องไม่ชอบใจ เคืองกันเป็ นครัง้ คราว แต่ความจริ งก็คือความจริ ง จะพูดกี่ครัง้ ก็
เหมือนกัน สิง่ ที่เป็ นความถูกต้ องจะพิสจู น์ได้
2) ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิที่ได้ รับเลือกอาจสืบเนื่องมาจากความรู้ สกึ ที่ได้ รับการปลูกฝั งมา
จากการเรี ยนนิตศิ าสตร์ ที่ปลูกฝั งให้ เป็ นคนรักความยุตธิ รรม โดยไม่ลําเอียง ไม่เลือกปฏิบตั ิ
หลายครัง้ ที่ผ้ รู ่ วมงานหรื อผู้ร่วมงานหรื อผู้บงั คับบัญชา มีความคิดที่ต่างกันไป แต่ตนเอง
จะเป็ นคนที่ศกึ ษาละเอียดในกฎระเบียบ และนํามายืนยันให้ เห็นว่า กฎระเบียบตรงนี ้ บางครัง้ ต้ อง
ตีความ ถ้ าตีความและจะไม่ตัดสินด้ วยตนเอง จะต้ องถามผู้ร้ ู ว่าอันนี ห้ มายถึงอะไร และตาม
เรื่ องราวมีการชี ้แจงกับเพื่อนร่ วมงานหรื อผู้บงั คับบัญชาว่า สิ่งที่ท่านทังหลายเข้
้
าใจ ไม่ถกู ต้ องโดย
มีเอกสาร หรื อ หลักฐานมายืนยัน มีการอ้ างอิงตัวบุคคล ไม่ใช่ตนเองเพียงคนเดียว ก็กล้ าที่จะ
ชี ้แจงกับเพื่อนร่วมงาน หรื อผู้บงั คับบัญชาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
ในฐานะที่คณ
ุ สุภาวดีเรี ยนจบนิติศาสตร์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการสอบสอนการ
กระทําความผิดวินยั ของข้ าราชการและลูกจ้ างประจําทุกครัง้ มีการสอบสวนข้ าราชการทําผิดวินยั
ร้ ายแรงครัง้ หนึง่ ที่คณ
ุ สุภาวดีได้ แสดงความคิดเห็นค้ านประธานกรรมการ และกรรมการท่านอื่นใน
ที่ประชุม ซึ่งต่อมามีการสอบถามจากนิติกรของสถาบันอาชีวศึกษาและได้ รับการยืนยันตามที่
คุณสุภาวดีเสนอ และการเสนอความเห็นในการพิจารณาการทําผิดวินยั หากเป็ นกรณีทําผิดใน
ลักษณะเดียวกัน จะเสนอแนะการพิจารณาความผิดไปในแนวเดียวกันโดยไม่มีอคติ ซึ่งเป็ นการ
ยอมรั บของข้ าราชการทุกท่านด้ วย หากมีท่านใดไม่ยอมรับก็จะมีการชีแ้ จงแสดงเหตุผล พร้ อม
อ้ างอิงหลักทางกฎหมายประกอบด้ วย การกล้ ายืนยันทําในสิ่งที่ถกู ต้ องและไม่เลือกปฏิบตั ิหลาย
ครัง้ ไม่ค่อยถูกใจเพื่อนร่ วมงาน สร้ างความไม่พอใจ ในเบื ้องต้ นอาจทําให้ เสียเพื่อนหรื อเสียมิตร
สร้ างศัต รู ก ลาย ๆ เสี ย ด้ ว ยซํ า้ ตัว อย่า งเช่น ในฐานะที่ เ ป็ นหัว หน้ า งานหลัก สูต รและการสอน
โดยเฉพาะการเข้ าสอนของครู อาจารย์ ซึง่ มีการเบิกค่าสอนพิเศษนอกเวลาได้ ตามระเบียบของกรม
อาชีวศึกษา หากครู อาจารย์เข้ าสอนจริ งและลืมเซ็นชื่อในแฟ้มบันทึกการสอน เมื่อตรวจสอบแล้ ว
เป็ นจริ งก็ สามารถให้ เซ็นย้ อนหลังได้ แต่ก็มีบางครัง้ ที่ ครู อาจารย์ ไม่เข้ าสอน เนื่ องจากมีภาระ
ส่วนตัวหรื อได้ รับคําสัง่ ให้ ไปราชการในวันนัน้ ๆ แล้ วก็มาขอเซ็นชื่ อย้ อนหลัง ก็ จะปฏิเสธไม่ให้
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สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ในช่วงที่ทํางานเป็ นเลขานุการ ประทับใจที่ตนเองกล้ าที่จะยืนยันกับผู้บงั คับบัญชา ซึง่ เป็ น
อดีตรองอธิ บดีกรมศิลปากร ที่ คุณสุภาวดีได้ ตรวจสอบดูหนังสือที่ท่านส่งพิมพ์และเรี ยนท่านว่า
ตัวสะกดผิด แล้ วนําพจนานุกรมมาให้ ท่านดู ท่านก็ยงั บอกว่าของท่านถูก แต่พจนานุกรมพิมพ์ผิด
อีกเรื่ องหนึ่งคือ ความถูกต้ องบางครัง้ จะไม่ถกู ใจ เช่น ที่ทํางานมีการตอกบัตรเข้ าทํางาน
และเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลเครื่ องตอกบัตรตังเวลาของเครื
้
่ องเร็ วกว่าเวลาปกติ โดยปกติจะมาทํางานแต่
เช้ า มีวนั หนึ่งไปกรุ งเทพแล้ วกลับเข้ ามาทํางาน ปรากฏว่ามาใกล้ เวลา 08.00 น. แต่ยงั ไม่ถึง แต่
เครื่ องถูกตังเวลาไว้
้
เร็ วกว่าเวลาปกติประมาณ 5 นาที คุณสุภาวดีตอกบัตรตรงเวลา กลายเป็ นว่า
มาสาย ก็ได้ เข้ าไปชีแ้ จงกับผู้บงั คับบัญชาว่าเครื่ องตอกบัตรตังไว้
้ ไม่ตรงเวลา และได้ เสนอแนะ
ผู้บริ หารว่าท่านไม่ควรใช้ เครื่ องจักรคุมคน ผู้บริ หารไม่เห็นด้ วย ต้ องใช้ เครื่ องจักรคุมคน เพราะคน
โกงเวลา แต่วนั นันก็
้ ยืนยันได้ ว่าเราไม่ได้ มาทํางานสายเลย ยังทันเวลา แต่ด้วยเหตุที่คนคุมเวลา
ของเครื่ องไปตังเวลาไว้
้
ไม่ตรง ก็มีการตรวจสอบ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวก็ได้ พยายามชี ้แจงเหตุผล
ที่ถกู ต้ อง แต่ถ้าหากว่าเหตุการณ์ใดจะกระทบกระเทือนคนอื่น คุณสุภาวดีก็จะพยายามหลีกเลียง
โดยการรายงานผลกับผู้บงั คับบัญชาว่า นาฬิกาไม่ตรง แทนที่จะบอกว่าเจ้ าหน้ าที่ทําไม่ถกู ต้ อง
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ในการทํ า งาน ได้ แ ก่ ระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยค่า สอนพิ เ ศษที่ มี ก ารตี ค วาม
แตกต่างกัน เพราะตนเองเรี ยนนิตศิ าสตร์ มาก จะตีความถูก แต่ก็จะไม่พดู ว่าตนถูก จะหาเพื่อนร่วม
ทาง และไปถามผู้ร้ ู ว่าเรื่ องนี ้ถูกหรื อไม่ ระหว่างเสียงเดียวกับหลาย ๆ เสียง คิดว่าหลายเสียงดีกว่า
อาจจะเป็ นการโทรศัพท์ถามเพื่อนต่างสถาบันหรื อโทรถามส่วนกลาง เพื่อจะได้ นํามายืนยันในสิ่งที่
ถูกต้ อง
การที่คณ
ุ สุภาวดียืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้ อง เพราะความจริ งก็คือความจริ ง เราจะพูดจะทํากี่
ครัง้ ก็ตรงกัน และความจริ งเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ อง เป็ นสิง่ ที่พิสจู น์ได้ คือสิง่ ที่มีหลักฐานมายืนยัน
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สําหรับค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ คือ จะให้ บริ การกับอาจารย์เท่ากันทุกคน และอีกอย่างหนึ่ง
ที่เห็นได้ ชดั คือ การประเมินให้ คะแนนนักเรี ยน จะไม่มีคําว่า “ส่วยเกรดเอ ขี ้เหล่เกรดซี” จะประเมิน
ตามสภาพจริ ง ตัดสินอย่างตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนว่า คนนี ้ลูกคนรวยหรื อลูก
คนจน หรื อมีการให้ คะแนนพิเศษ ก็มีบอ่ ยครัง้ ที่เจอในชีวิตที่ผา่ นมา ระหว่างคนที่ด้อยโอกาสกับคน
ที่มีโอกาสได้ รับการเลือกปฏิบตั ิ คนที่มีโอกาสจะจะได้ รับการปฏิบตั ิที่ดีกว่า เช่น ในโรงพยาบาล
ตนเองรอคิวนานมาก และคนไปทีหลังได้ ก่อนเนื่องจากเป็ นญาติกับหมอ เร็ ว ๆ นี ้ที่โรงพยาบาล
รามาฯ หมอนัดคุณสุภาวดี และคุณสุภาวดีก็ไปก่อนเวลา แต่กว่าจะได้ รับการรักษาช้ ามาก ก็เลยรู้
ว่ามีการเลือกปฏิบตั แิ ละมีการฝากกันมา ซึง่ คุณสุภาวดีก็บอกว่าหมอนัดเวลานี ้ พยาบาลก็อ้างว่ามี
การนัดหลายคน ซึง่ เป็ นการแก้ ตวั แต่เบ็ดเสร็ จแล้ วก็ร้ ู ว่าคนที่แซงคิวเป็ นบุคคลใกล้ ชิด หรื อเป็ นคน
ภายในจึงได้ รับการตรวจก่อน ซึง่ หมอนัด 16.30 น. แต่ได้ ตรวจประมาณ 20.00 น. ทังที
้ ่ตนเองยื่น
บัตรเป็ นคนแรก ได้ ตรวจประมาณคนที่ 5 หรื อ 7 ซึง่ ก็ได้ เห็นในสิง่ ที่ไม่ดีระบบราชการตรงนี ้
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
คุณสุภาวดีเสริ มเพิ่มเติมในเรื่ องของความซื่อสัตย์รับผิดชอบ มีความสําคัญ โดยได้ แรง
บันดาลใจจากคุณพ่อซึ่งเป็ นข้ าราชการที่รับราชการมาด้ วยความซื่อสัตย์จนเกษี ยณอายุราชการ
ความรับผิดชอบจะช่วยส่งผลให้ ประสบความสําเร็จในการทํางาน ซื่อสัตย์อย่างเดียวไม่พอ จะต้ อง
มีความรับผิดชอบด้ วยจึงจะทํางานได้ ประสบความสําเร็จ
การที่จะพัฒนาข้ าราชการนันจะต้
้
องมีการฝั งรากลึก ปลูกฝั งค่านิยมในเรื่ องความซื่อสัตย์
รั บผิดชอบตัง้ แต่วัย เยาว์ ต้ อ งปลูก ฝั ง จากสถาบันครอบครั ว แล้ ว ก็ ส ถาบัน การศึก ษา โดยครู อาจารย์ซงึ่ เป็ นพ่อแม่คนที่สอง จะต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่เด็กด้ วย ถ้ าครูแซงคิวเอง เด็กก็จะทํา
บ้ าง เช่น ในการส่งงาน ถ้ าเด็กลัดคิวเพื่อ ก็จะให้ ไปต่อคิวใหม่ ก็เรี ยกมาถามเหตุผล
ค่านิยมที่คณ
ุ สุภาวดีต้องการ คือ กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง เพราะความจริ งคือความ
จริง หากเราทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง ถึงแม้ จะไม่ถกู ใจคนบางคนก็ตาม แต่อยากเสนอแนะว่า สิ่งที่ถกู ต้ อง
เราไม่ควรจะไปคัดค้ าน ต้ องแสดงเหตุผลโดยไม่มีทิฐิ ยืนยันในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ ที่เสนอแนะ คือ ให้ ข้าราชการคิดเสมอว่า ข้ าราชการคือลูกจ้ างของ
ประชาชนให้ ความสําคัญเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ท่านมองว่าคุณสุภาวดีเป็ นคนหัวแข็ง บางท่านก็มองว่าเป็ นคน
อ่อนน้ อมถ่อมตน และเอื ้อเฟื อ้ ผู้บงั คับบัญชาเคยประเมินให้ ดงั นี ้ “ เป็ นผู้ที่มีความตังใจจริ
้
งในการ

ภาคผนวก ง : ผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง

475

เพื่อนร่ วมงาน เห็นว่าคุณสุภาวดีเป็ นคนจริ งจัง และค่อนข้ างจะทุ่มเท หรื อบางคนมองว่า
เครี ยดกับการทํางาน แต่เพื่อนสนิทจะทราบว่านอกจากเป็ นคนจริ งจังแล้ วยังเป็ นคนจริ งใจด้ วย
และบางท่านก็มองว่าเป็ นคนตรงเกินไปและยังเตือนเสมอว่า ระวังจะหักถ้ าไม่ยืดหยุ่น ในขณะที่
บางคนมองว่า เป็ นคนรั ก ความยุติธรรม เป็ นมุม มองที่ ห ลากหลาย หากงานไปขัด หรื อ กระทบ
ผลประโยชน์ของเขาแม้ วา่ จะยืนหยัดอยู่บนความถูกต้ อง และปฏิบตั ิเสมอภาคกันก็ตาม มักจะเกิด
ความไม่พอใจเป็ นการสร้ างศัตรู ในเบื ้องต้ นต้ องอาศัยกาลเวลาและยืนยันตามกฏระเบียบ เพื่อ
เยียวยาปั ญหาความขัดแย้ งในองค์การ
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา มองว่าคุณสุภาวดีน่าจะทํางานแบบเอาจริ งเอาจัง คือ ทํางาน
ต้ องให้ เสร็ จทันเวลา และบางคนมองว่าเป็ นคนมุ่งมัน่ ทํางานจริ งจังเกินไปและขยันจนลูกน้ องต้ อง
ทํางานหนักไปด้ วย ค่อนข้ างเครี ยดกับการปฏิบตั ิงานที่ไม่ถกู ต้ อง แต่มีนํ ้าใจเอื ้ออาทรกับลูกน้ องใน
หลาย ๆ ด้ าน
ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
คุณ สุภ าวดี ก ล่ า วว่ า ที่ เ พื่ อ นร่ ว มงานมองว่ า เป็ นคนทํ า งานจริ ง จัง และจริ ง ใจ เพราะ
เนื่องจากว่าตนเองเป็ นคนที่เห็นอะไรไม่ถกู จะแนะนําเพื่อนให้ ปรับปรุงตนเอง หรื อแม้ กระทัง่ ตนเอง
ก็ตามอะไรที่ไม่ดี ก็จะปรับปรุงในสิง่ ที่เพื่อนแนะนํา
ส่วนที่ผ้ บู ริ หารประเมิน ท่านมองจากการทํางาน ก็คดิ ว่าครอบคลุมในสิง่ ที่ตนเป็ น
ในสถานที่แตกต่างกัน มุมมองของคนก็จะแตกต่างกันเป็ นธรรมดา บางครัง้ อาจจะมีอคติ
ซึง่ ต้ องพิจารณาเป็ นกรณีไป
ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานของราชการ
ครอบครัวมีส่วนส่งเสริ มอย่างมาก เพราะก่อนที่จะมารับราชการได้ ไปทํางานเอกชน เป็ น
ทนายความและเป็ นเลขานุการอยู่หลายปี จนสุดท้ ายคุณแม่ไปซื ้อใบสมัครให้ ไปสอบบรรจุ และก็
ไม่ได้ จริ ง จัง มาก เพราะยัง สนุก กับ การทํ า งานที่ ไม่ได้ เ ข้ า สู่ระบบราชการ แต่ครอบครั วมองว่า
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ จะถูกหล่อหลอมในตัวข้ าราชการมากบ้ างน้ อยบ้ างตามภูมิ
หลังที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล การปลูกฝั งค่านิยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ ควรปลูกฝั งรากลึก
จากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาตังแต่
้ ปฐมวัย จึงจะก่อให้ เกิดการพัฒนาคนอย่าง
ยัง่ ยืน

นางศุภวรรณ แก้ วคําแสน
อาจารย์ 3 ระดับ 8
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่ น
กระทรวงศึกษาธิการ
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
: ด้ านไม่ เลือกปฏิบัติ
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นางศุภวรรณ แก้ วคําแสน
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 22 ตุลาคม 2593 อายุ 54 ปี เพศ หญิง
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั ศึกษานิเทศก์ 7 หน่วยงาน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาก เขต 1
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
2510
ร.ร.กัลยาณวัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
2514
วิทยาลัยครูอดุ รธานี
การศึกษาบัณฑิต
2516
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาสารคาม
2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายสนธยา มาลีทิพย์วรรณ
ชื่อมารดา นางเข็มทอง มาลีทิพย์วรรณ
2.2 ชื่อคูส่ มรส นายประยอม แก้ วคําแสน
อาชีพ ทนายความ
2.3 ชื่อ บุตรคนที่ 1 น.ส.ปวยเขิน แก้ วคําแสน ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปี ที่ 4
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บุตรคนที่ 2 นายลักษณ์ก้าว แก้ วคําแสน ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปี ที่ 2

3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ปี พ.ศ.
หน่ วยงาน
ครูตรี
2516 ร.ร.เมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น
อาจารย์ 1 ระดับ 4
2523 ร.ร.กัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อาจารย์ 3 ระดับ 8
2542 ร.ร.กัลยาณวัตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- พ.ศ.2540-2542 รางวัลผู้ไม่มีวนั ลาแห่งปี จากคุรุสภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- พ.ศ.2541-2543 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งปี จากคุรุสภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- พ.ศ.2544 ครูต้นแบบ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- พ.ศ.2545 รางวัลครูต้นแบปฏิรูปการเรี ยนรู้กรมสามัญศึกษา
3.3 เกียรประวัตดิ ้ านอื่น ๆ
- รางวัลเชิดชูเกียรติ “เข็มคุรุสดุดี” จากคุรุสภา
- รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของเขตพื ้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
- รางวัลครูผ้ ใู ช้ และส่งเสริ มภาษาไทยดีเด่น จากกรมวิชาการ
3.4 ความสามารถพิเศษ
- ดนตรี พื ้นเมือง (แคน,ลํา)
- ใช้ คอมพิวเตอร์
3.5 งานอดิเรก ปลูกต้ นไม้ อ่านหนังสือ ทําสื่อการสอน
3.6 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.6.1 คติในการดําเนินชีวิต ปฏิบตั ติ ามแนวของศาสนาพุทธ “ถือศีลห้ า”
3.6.2 คติในการทํางาน ทํางานด้ วยใจ ทําให้ ดีที่สดุ เพื่อผลของงานและการสาน
ใจเพื่อนร่วมงาน
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4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว คุณพ่อคุณแม่เป็ นครู มีพี่น้องทังหมด
้
7 คน เป็ นครู 5 คน เป็ น
ตํารวจ 1 คน และคนสุดท้ องเป็ นแม่บ้านอยูก่ บั แม่ ดังนันความรั
้
กในอาชีพครูนี ้มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ ว
ความสัมพันธ์ กบั คูส่ มรส คุณศุภวรรณแต่งงานเมื่อปี พ.ศ. 2524 สามีเป็ นทนายความ
สามีเป็ นคนที่เข้ าใจ อยู่ด้วยกันมาตลอด มีลกู 2 คน สามีคอยสนับสนุนในอาชีพครู เพราะว่าเป็ น
อาชีพที่เรี ยบง่าย และในช่วงที่ทํางานอะไรต่าง ๆ ที่เป็ นทางด้ านงานวิชาการ สามีจะเป็ นคนให้
กําลังใจ เอาใจช่วย สามีเป็ นคนชอบทํากับข้ าว และเป็ นคนทําหน้ าที่ซื ้อกับข้ าว และให้ กําลังใจใน
การทํางาน และตัวเองก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการที่จะต้ องไปเป็ นแม่บ้าน ก็สบายกับชีวิตความเป็ นครู
ตอนนี ้อยู่กันสองคน ลูก ๆ ไปเรี ยนหนังสือ ก็ทําหน้ าที่ของกันและกันมาตลอด ตนเองจะเป็ นคน
กลับบ้ านเย็น หลังจากที่ สอนแล้ วก็ จะมาทํ างานบริ การนักเรี ย น มาศึกษาด้ วยตนเองเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ จนถึง 17.00 น. ทุกวัน แล้ วหลังจากนันก็
้ จะออกกําลังกาย วิ่งรอบโรงเรี ยนกับเพื่อน ๆ
และจากนันก็
้ จะเล่นไม้ พลองกัน ประมาณ 19.30 น. ลูกชายก็จะมารับกลับบ้ าน คุณศุภวรรณ
ขับรถไม่เป็ น ส่วนช่วงปิ ดเทอมลูกชายไม่อยู่ เพื่อน ๆ ก็จะบริ การไปส่งที่บ้าน ถ้ าไม่ออกกําลังกายที่
โรงเรี ยน ก็จะไปออกกําลังกายที่บึงนครขอนแก่น ในตอนนี ้คุณศุภวรรณมีความสุขที่สดุ ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องการทํางานหรื อเรื่ องครวบครัว บ้ านที่อยู่ก็อยู่ในละแวกเดียวกับพี่น้อง บ้ านคุณพ่อคุณแม่
บ้ านน้ องสาว จะอยูใ่ นละแวกเดียวกัน
ความสัมพันธ์กบั บุตร คุณศุภวรรณมีบตุ ร 2 คน คนแรกเป็ นผู้หญิง เพิ่งจบกําลังหางานทํา
ก็หวังว่าเขาจะประสบความสําเร็ จในการสมัครงานคราวนี ้ ส่วนคนที่สองเป็ นชาย เรี ยนปี 3 ในช่วง
ที่ทํางานลูกก็โตแล้ ว ลูกสาวเรี ยนมหาวิทยาลัย ส่วนลูกชายก็อยู่มธั ยมและจะมีหลานสาวมาอยู่
ด้ วย 3 คน ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงน้ องให้ ช่วยดูแลน้ อง ดังนัน้ ก็ไม่มีปัญหาเรื่ องดูแลลูก
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
คุณ พ่ อ ของคุณ ศุภ วรรณเป็ นครู ที่ มี ค วามเป็ นครู สูง มาก สอนคุณ ศุภ วรรณมาตัง้ แต่
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จนกระทัง่ ชราและเสียชีวิตเมื่อปี ที่ผ่านมา ท่านเป็ นครู ที่ได้ รับชื่อเสียงของ
อําเภอ ของโรงเรี ยนที่ท่านสอนและเป็ นโฆษกวัดด้ วย เพราะบ้ านอยูต่ ิดวัด ดังนันชาวบ้
้
านก็จะเรี ยก
พ่อครูมาโดยตลอด เป็ นที่พงึ่ พาอาศัย ดังนัน้ พอสิ ้นคุณพ่อชาวบ้ านก็จะมางานศพมาก
สิ่งที่ประทับใจ คือ พ่อเป็ นแบบอย่างที่ดีของเรา ทําให้ คนอื่นชื่นชมพ่อ เราก็เลยคิดว่า พ่อ
เราสร้ างสิง่ ที่ดีไว้ เราต้ องเจริญรอยตาม นัน่ คือ พ่อทําให้ คนอื่นรัก เราก็ทําให้ คนอื่นรักเหมือนพ่อเรา

ภาคผนวก ง : ผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง

479

ส่วนแม่จะเป็ นคนเข้ าวัด ปฏิบตั ธิ รรม แต่เป็ นคนละวัดกับพ่อ แม่จะชอบไปที่เป็ นภูเขา เป็ น
ป่ าที่สงบ ซึง่ ก็จะไปเป็ นช่วง ๆ ในระยะแรก แต่ตอนนี ้อยู่บ้านตลอด หลังจากที่คณ
ุ พ่อเสีย ก็จะอยู่
ดูแลหลาน ๆ อายุท่านตอนนี ้ก็ 82 ปี ในขณะนี ้ท่านก็เป็ นผู้จดั การบ้ าน ดูแลเรื่ องการซ่อมแซมบ้ าน
กับพี่ชายคนโตที่เป็ นตํารวจนครบาลที่กรุ งเทพมหานคร ก็จะกลับมาบ่อยมาช่วยแม่ดแู ลการ
ซ่อมแซมบ้ าน เพราะท่านมีธุรกิจทําบ้ านให้ คนเช่า ซึง่ ทําให้ มีงานทํา ไม่เหงา ส่วนตนเองถ้ าว่างก็ไป
ปฏิบตั ธิ รรม ส่วนน้ องสาวคนหนึง่ เป็ นครูเหมือนกัน ก็จะปฏิบตั ิธรรมตลอดเช่นเดียวกับแม่ ส่วนคุณ
ศุภวรรณจะออกมาทางด้ านการช่วยเหลือด้ านวิชาการ ซึง่ ก็ปฏิบตั ติ ามหลักของพุทธศาสนา
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
คุณพ่อคุณแม่จะอยูแ่ บบเรี ยบง่าย พ่อเป็ นครูประชาบาล มีลกู 7 คน พ่อเป็ นคนที่ขยันมาก
ตื่นแต่เช้ า เข้ าบ้ านคํ่า สมัยที่ตนเองยังเป็ นเด็ก อยู่ในชนบท ตอนเช้ าตื่นขึ ้นมาก็จะต้ องรดนํา้ ผัก
พ่อจะปลูกผักขายเนื่องจากเงินเดือนน้ อยมาก ลูก 7 คน ก็ต้องปลูกเยอะ ตอนกลางวันก็จะต้ อง
ทํางานเล็ก ๆ น้ อย ๆ ตามที่พ่อพอให้ ทํา ตอนเย็นก็จะเก็บผัก เก็บพริ ก พ่อจะมีตะกร้ าให้ และ
กําหนดหน้ าที่ให้ ลูกแต่ละคน คนนีเ้ ก็บพริ ก คนนีเ้ ก็บมะเขือ คนละอย่าง และพ่อก็จะนําไปส่งที่
ตลาดที่ขอนแก่นในวันรุ่งขึ ้น ซึง่ ตนเองจะอยูก่ บั การทํางานมาก่อน พอลูก ๆ เรี ยนในระดับชันมั
้ ธยม
พ่อก็มาซื ้อที่ดินในเมืองขอนแก่น แถว ๆ ถนนศรี จนั ทร์ และเสาร์ - อาทิตย์ ก็ต้องทํางานซึง่ คุณ
ศุภวรรณต้ อ งรี บกลับบ้ านไปช่ วยพ่อรดนํ า้ ผัก เก็ บผัก แล้ ว ก็ นํ าผัก ไปส่ง ที่ ตลาด ทํ าอย่างนี ม้ า
ตลอดจนเรี ยนจบวิทยาลัยครู พ่อจึงย้ ายเข้ ามาอยูท่ ี่ขอนแก่นทังหมด
้
สิง่ ที่ประทับใจที่มาเป็ นแนวปฏิบตั ิ ก็คือ ความขยัน ขยันในหน้ าที่ของตนเอง ขยันในทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เป็ นงานและก็ได้ นํามาสอนลูกให้ เป็ นคนขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รวมถึงนํามาสอนนักเรี ยน
ด้ วย โดยการยกตัวอย่างชีวิตตนเองว่าลําบากเพียงไร
เรื่องการศึกษา
ลักษณะของครู ท่ ปี ระทับใจ
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ประทับใจพ่อเนื่องจากครูของคุณศุภวรรณ คือ พ่อ เพราะพ่อทําทุกอย่างตังแต่
้ หน้ าที่ภารโรง
หน้ าที่ครู หน้ าที่พ่อ เมื่อครัง้ ที่คุณศุภวรรณเป็ นเด็ก ตอนไปโรงเรี ยนพ่อจะมีจอบ มีเสียมไว้ ใน
โรงเรี ยน พ่อจะทําทุกอย่าง พอถึงชัว่ โมงเกษตร พ่อก็จะพาขุด โดยทําเป็ นตัวอย่างให้ นกั เรี ยนดู รัว้
โรงเรี ยนพ่อก็จะทําเอง ขุดเอง ลวดหนามต้ องทําเอง โรงเรี ยนในชนบทไม่มีนกั การภารโรง พ่อต้ อง
ทําเอง โดยพ่อจะนํากางเกงขาสันไปโรงเรี
้
ยนด้ วย หลังจากเลิกเรี ยนก็จะทํารัว้ โรงเรี ยน นักเรี ยนก็จะ
มาช่วย ซึง่ ตนเองเห็นว่าครู คนนี ้เป็ นครู ที่ทํางานด้ วยใจ ดังนันเวลาอยู
้
่ที่โรงเรี ยนก็จะทําโรงเรี ยน
เหมือนบ้ าน คือ ต้ องมาโรงเรี ยนสมํ่าเสมอ แม้ ช่วงเวลาปิ ดภาคเรี ยน มีอะไรก็ทํา มาตลอด แม้ แต่
วันหยุด จนได้ รางวัล ครู ดู๋ ดู๋ แปลว่าขยัน คือ ในโรงเรี ยนจะมีคนที่คอยเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการ
ทํางานของครู โดยไม่ให้ ครู ร้ ู ตวั จะดูว่าเสาร์ อาทิตย์ ใครมาทํางาน และจะมีการประเมิน และ
ประกาศให้ รางวัลในวันปี ใหม่
ครูที่ประทับใจ คือ ครูที่ตงใจจะสอนเด็
ั้
กจริง ถึงแม้ วา่ ในงานบางอย่างไม่ขยัน เช่น การเก็บ
กวาดห้ องพักเอง แต่ก็ขอให้ ตงใจสอน
ั้
ตังใจทํ
้ าสื่อการสอน ผลิตสื่อการสอน และก็ศกึ ษาหาความ
รู้อยูเ่ สมอ ถ้ าตังใจที
้ ่จะทําเพื่อเด็ก ก็จะเป็ นการพัฒนาตนเอง เพราะเราจะต้ องคิดว่า จะสอนเรื่ องนี ้
จะใช้ สื่ออะไร เมื่อเราคิด ก็เท่ากับว่าเราได้ พฒ
ั นาตนเองด้ วย เราได้ ศึกษาหาความรู้ นัน่ คือ ถ้ าจะ
ตอบว่า ครูที่มีลกั ษณะที่ประทับใจ คือ ครูที่ทําเพื่อเด็กจริง ๆ และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
ไม่ชอบครูที่ทิ ้งเด็ก เช้ าชาม เย็นชาม ไม่เสียสละ ไม่อทุ ิศตน เห็นแก่ตวั ซึง่ ปกติทางโรงเรี ยน
ก็จะมีการประเมินปี ละ 2 ครัง้ เพื่อเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน และจะมีเกณฑ์ประเมินละเอียด สอนกี่คาบ
สอนแทนกี่ ค าบ ทํ า งานพิ เ ศษกี่ ง าน มี สื่ อ การสอนกี่ ชิ น้ มี แ ผนการสอนหรื อ ไม่ จะมี เ ครื่ อ งมื อ
ประเมินที่ชดั เจนมาก ซึง่ ที่โรงเรี ยนกล้ าพูดได้ เต็มปากว่า ไม่มีครูแบบเช้ าชามเย็นชาม และส่วนครู
ที่ทิ ้งห้ องเรี ยนโดยเจตนาก็ไม่มี นอกจากว่าถูกใช้ งานไปทําอย่างอื่น
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
สิ่งที่นํามาปฏิบตั ิ คือ การตังใจสอนเด็
้
ก เวลาอยู่โรงเรี ยนก็จะทําโรงเรี ยนเหมือนบ้ าน จะ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้ วยการทําสื่อการสอน ผลิตสื่อการสอนเพื่อที่จะใช้ ในการพัฒนาเด็ก คือ
สิง่ ไหนที่คดิ ว่าทําแล้ วจะเป็ นการช่วยให้ เด็กได้ ความรู้ ก็จะทําเต็มที่
การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
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หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ผู้อํานวยการโรงเรี ยนเป็ นนักวิชาการ เป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ดังนันใน
้
เรื่ องของงานวิชาการก็จะให้ การสนับสนุนทุกอย่าง ซึง่ งานของคุณศุภวรรณ คือ หัวหน้ าศูนย์วิชาการ
และงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะขึน้ ตรงต่อผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายวิชาการ และผู้ช่วย
ผู้อํ า นวยการฝ่ ายวิ ช าการก็ เ ป็ นนัก วิ ช าการ และงานในวงการวิ ช าการก็ ไ ม่มี ปั ญ หา ทัง้ ผู้ช่ ว ย
ผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการก็เข้ าใจงานวิชาการ และผู้อํานวยการก็จะเป็ นวิทยากรงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยผู้อํานวยการก็เป็ นวิทยากรเหมือนกัน ดังนัน้ งานทางด้ านวิชาการ ก็
จะคุยกันเข้ าใจง่าย เพราะเป็ นนักพัฒนาวิชาการทังสองท่
้
าน
เพื่อนร่ วมงาน ในทีมงานศูนย์วิชาการ กับงานประกันคุณภาพ เป็ นบุคคลที่ได้ รับการ
ทาบทามว่าชอบงานในลักษณะนี ้ และเป็ นผู้ที่เสียสละเวลา ทีมงานดีมากทังสองงาน
้
จะประจําอยู่
ที่ศนู ย์เพียง 4 คน นอกนันก็
้ จะกระจายตามหมวดวิชาต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารสะดวก โดยการใช้
โทรศัพท์ภายใน
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา มีน้อย คือ ทีมงานกับครูทวั่ ไปโดยปกติคณ
ุ ศุภวรรณเองก็เป็ น
คนเรี ยบง่าย สบาย ๆ อยูก่ นั ฉันพี่น้อง ไม่มีปัญหากับการประสานงานกับทุกคน
เรื่ องการทํางาน ทํางานสังกัดกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึง่ ก็จะมีหวั หน้ ากลุม่
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ ซึง่ ก็จะเลือกแบบประชาธิปไตย การทํางาน ทําอย่างเป็ นระบบ
แม้ ว่าคุณศุภวรรณมีอายุมากกว่า ก็จะมีความเคารพผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งเขาเป็ นหัวหน้ าหมวด
เวลาจะไปทํางานข้ างนอก เช่น เป็ นวิทยากร ต้ องมีหนังสือบันทึกข้ อความผ่านหัวหน้ ากลุ่มสาระ
ผ่านหัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ และผู้อํานวยการ การทํางานทําอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ การทํางานของ
คุณศุภวรรณกับเพื่อนร่วมงาน หรื อผู้บงั คับบัญชา ไม่มีปัญหาเพราะทํางานตามระบบ ตามขันตอน
้
ถ้ าคุณศุภวรรณจะไปไหนก็ ต้องแจ้ งหัวหน้ ากลุ่มสาระทุกครัง้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร ไม่ว่าจะไป
ประชุม หรื อจะไปเป็ นวิทยากร
หลักการ แนวทาง หรืออุดมการณ์ ในการทํางาน
คุณศุภวรรณคิดว่า คนที่เป็ นครู ควรจะมีอดุ มการณ์เป็ นของตนเอง ทําอะไรก็ตาม ถ้ ารัก
อยูไ่ ด้ ตลอด ถ้ าไม่รักในอาชีพ ทําไปก็ไม่ราบรื่ น ซึง่ ตนเองรักในอาชีพครูมาตลอด
การทํางาน เริ่ มที่ตวั เองก่อน คือ ทํางานในงานที่เรารัก และเราคิดว่าเราทําได้ และการ
ทํางานทุกอย่างถ้ าเป็ นงานหลวง เราจะทําคนเดียวไม่ได้ ดังนัน้ งานทุกอย่างจะสําเร็ จได้ ด้วยดี ถ้ า
เรามีเพื่อนร่วมงานที่ดี พูดจากันเข้ าใจกัน รักษานํ ้าใจกัน เอื ้ออาทรกัน ฟั งความคิดเห็นของกันและ
กัน ก็จะทํางานได้ อย่างราบรื่ น เนื่องจากคุณศุภวรรณเป็ นที่ใจเย็น อยูก่ บั พระพุทธศาสนา ก็จะไม่มี

ภาคผนวก ง : ผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง

482

เรื่องค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ การมี “ความซื่อสัตย์” และ“ ความรับผิดชอบ” เป็ นการรักษา
ศีล ปฏิบตั ิธรรม ตามหลักของพุทธศาสนา และหลักของศาสนาอื่น ๆ ด้ วย ถือได้ ว่าเป็ นแนวใน
การครองตน ครองคน และครองงาน ที่โลกยอมรับ และ ผู้ที่ปฏิบตั ิได้ ย่อมมีแต่ความดี ความงาม
ความเจริ ญรุ่ งเรื องและความอยู่เย็นเป็ นสุขในชี วิต คุณศุภวรรณยึดถื อเป็ นหลักสํ าคัญในการ
ดําเนินชีวิตของตนเองอยูต่ ลอดเวลา
ส่วนค่านิยมในการทํางานจะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการสร้ างสรรค์สื่อการเรี ยน
การสอน และพยายามที่จะเอาไปใช้ และได้ สง่ เข้ าประกวด เคยได้ รับรางวัล สื่อการเรี ยนการสอนที่
เน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางโดยใช้ ทฤษฎี Learner – Based Teaching ของคุรุสภา ปี 2541 อันนี ้
ก็เป็ นค่านิยม เพราะการสอนภาษาอังกฤษ มีจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่ว่า ผู้เรี ยนสามารถถ่ายทอด
วัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมโลกได้ ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งในหนังสือตํา ราที่ ใช้ สอนไม่มีเ รื่ องของ
วัฒนธรรมไทย ก็เลยคิดหาวิธีที่จะเอาเรื่ องของไทย ๆ มาสอน โดยการศึกษาวิธีการสอนแบบเน้ น
นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และคิดว่าวิธีนี ้น่าจะดี เพราะการสอนโดยวิธี Learner Based Teaching
เป็ นการสอนโดยให้ เด็กค้ นหาความรู้ เอง ครู ผ้ ูสอนเพียงแต่แจ้ งจุดประสงค์ว่า อยากให้ นักเรี ยน
เรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม อยากจะเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ อะไร และคิ ด ว่ า อยากจะพูด อะไรให้ ช าว
ต่างประเทศเขาฟั งที่พอจะพูดได้ ร้ ูเรื่ อง นักเรี ยนก็สนใจเกี่ยวกับเรื่ องวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่ องศาสนา
เกี่ยวกับวันสําคัญ และเทศกาลของพุทธศาสนา ก็เลยได้ เรื่ องเกี่ยวกับ Buddhist Holidays and
Festivals แต่ก็ไม่มีเนื ้อหาเลย ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มกันไปหาเนื ้อหามาเอง เช่น เข้ าพรรษา ลอย
กระทง สงกรานต์ หลายอย่าง แล้ วมานําเสนอเป็ นฐาน ๆ และศึกษาด้ วยกันเป็ นกลุ่ม ๆ ซึ่งได้ รับ
รางวัลจากคุรุสภา
คุณศุภวรรณได้ รับรางวัลเข็มคุรุสดุดี ซึ่งแนวการประเมินของคุรุสภาเกี่ ยวกับการได้ รับ
เครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ เข็มคุรุสดุดี มี3 ด้ าน คือ การครองตน การครองคน และการครองงาน
โดยมีเครื่ องมือประเมิน และกรรมการระดับจังหวัดมาประเมินก่อน โดยมาดูสภาพจริ งของการเป็ น
ครู มีสื่อการสอน มีแผนการสอน และมีการสัมภาษณ์นกั เรี ยน สัมภาษณ์เพื่อนครู เกี่ยวกับการวางตัว
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ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ ในความหมายที่คณ
ุ ศุภวรรณเข้ าใจและปฏิบตั ิอยู่ คือ ไม่เลือก
ปฏิบตั ิเฉพาะกับบุคคลบางคนหรื อบางกลุม่ ไม่เลือกทํางานเฉพาะในสิ่งที่ตนเองชอบและพอใจจะ
ทําเท่านัน้ รวมทังไม่
้ เลือกหรื อ สร้ างเงื่อนไขในเรื่ องเวลา หรื อสถานที่จนทําให้ เสียการ หรื องาน
ต้ องด้ อยคุณภาพและประสิทธิภาพไป นัน่ คือต้ องจริงใจต่อคนและจริ งใจต่องานในหน้ าที่และงาน
ที่ถกู ขอร้ องขอความร่ วมมือให้ ทํา มีความเสมอต้ นเสมอปลาย ยุติธรรม และเห็นคุณค่าคนและ
งานที่ได้ รับมอบหมายหรื อขอร้ องทุกงาน และอยากเห็นผลของงานและชื่นชมยินดีกบั ผลงานหรื อ
ความสําเร็ จของบุคคล
ดังนันค่
้ านิยมทัง้ 2 นี ้ เป็ นสิ่งที่คนทุกคนควรยึดมัน่ เป็ นแนวในการดําเนินชีวิตเป็ นอย่างยิ่ง
และถ้ าทุกคนปฏิบตั ไิ ด้ โลกใบนี ้จะสงบ ร่มเย็น มีแต่รอยยิ ้ม เสียงหัวเราะ ความเป็ นมิตร และสันติ
สุขอยูท่ กุ แห่ง
ค่านิยมซื่อสัตย์รับผิดชอบ คุณศุภวรรณเห็นว่า ความยุติธรรมและความเสมอต้ นเสมอปลาย
จําเป็ นต้ องมีตลอดชีวิตข้ าราชการครู ตัวคุณเองต้ องซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้ าที่ในการสอนให้
นักเรี ยนมีความรู้/ประสบการณ์ และอบรมบ่มนิสยั ให้ นกั เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ที่สงั คม
และประเทศชาติต้องการ ให้ ความเสมอภาคและยุติธรรมกับนักเรี ยนอย่างเท่าเทียมกัน ทังในด้
้ าน
การวัดผลประเมินผลและการดูแลอบรมช่วยเหลือนักเรี ยน ภารกิจที่อาจารย์ทําด้ วยความซื่อสัตย์
รับผิดชอบ คือ
- เตรี ยมการสอน โดยการศึกษาค้ นคว้ าเนื ้อหา เทคนิควิธีสอน จัดทําแผนการสอน จัดทํา
สื่อการเรี ยนการสอน เพื่อให้ การสอนดําเนินตามแผนการสอน และบรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้ ใน
แผนการสอน
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน จะเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ร่วมคิด ร่ วมทํา ค้ นหาความรู้ เป็ นกลุ่ม
เป็ นคู่ ช่วยกันแก้ ปัญหา เน้ นให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
- ระหว่างการสอนจะดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยนอย่างทัว่ ถึง และเป็ นผู้คอยอํานวยความสะดวก
เป็ นผู้ชี ้แนะและให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเท่าเทียมกัน จะเข้ าสอนและออกห้ องสอนตรงเวลา
เสมอ
- เสียสละเวลานอกห้ องเรี ยนสําหรับนักเรี ยน ในเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกเรี ยน
เพื่อให้ นักเรี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิเพิ่มเติมด้ านภาษาอังกฤษในกรณีที่เวลาฝึ กในห้ องเรี ยนไม่เพียงพอ
(โดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษ) สอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนผู้ที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ตามแผนการ
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- ในวันหยุดราชการไปโรงเรี ยนเพื่อตรวจงานนักเรี ยน เตรี ยมสื่อการสอน ทํางานในหน้ าที่
วิชาการด้ านหลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมพัฒนาเพื่อครูในโรงเรี ยน และ
ครู จ ากต่า งโรงเรี ย น ตลอดจนอ่า น/ตรวจ/เสนอแนะผลงานวิ ช าการของเพื่ อ นครู ทั่ว ไป อย่า ง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
- ในด้ านการการครองตน และครองคนนันความซื
้
่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความยุตธิ รรม
และความเสมอต้ นเสมอปลาย เป็ นสิ่งที่ยึดปฏิบตั ิอยู่เสมอทัง้ ต่อตนเอง ต่อครอบครัวและเพื่อน
ร่วมงานทุกคน โดยเฉพาะกับเพื่อร่ วมงานนันการสานใจ
้
(การประสานด้ านจิตใจ) เป็ นเรื่ องสําคัญ
อันดับแรกที่คํานึงถึง เพราะงานจะสําเร็จด้ วยดีและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ ต้ องมาจากการ
ร่วมแรงร่วมใจของทีมงานทุกคน ( หลายหัวดีกว่าหัวเดียว)
จากเด็ก ก็ จะมาสู่เพื่ อนครู ซึ่งมี ครู หลายคนที่ คุณศุภวรรณมองเห็ นว่าเขาควรจะมีการ
ปรับปรุ งพัฒนา โดยเริ่ มมองที่เพื่อนครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศก่อน โดยตนเอง
สมัครเป็ นครู แกนนําของโรงเรี ยน ของจังหวัด จนในที่สุดได้ สมัครเป็ นครู ต้นแบบของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ในปี 2544 เพื่อที่จะมีโอกาสนําความรู้มาเผยแพร่กบั ครู
ในหมวด ครู นอกหมวด รวมถึงครู ต่างโรงเรี ยน พอตนเองได้ เป็ นครู แกนนํา ครู ต้นแบบ ก็จะต้ อง
พัฒนาตนเองให้ ศกั ยภาพของตนเองดี จะได้ ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ จุดมุ่งหมายตรงนี ้คือ จะให้
ครู ในหมวดได้ ทํ า อะไรที่ มัน เป็ นประโยชน์ กับ เด็ก มากขึน้ มากกว่า ที่ เ ป็ นอยู่ คือ ต้ อ งการให้ มี
เครื อ ข่ า ย ซึ่ ง ในขณะก็ มี เ ยอะทัง้ ในโรงเรี ย นและต่ า งโรงเรี ย น ทัง้ ประถมและมัธ ยม รวมถึ ง
ต่างจังหวัด เช่น หนองคาย อุดร ร้ อยเอ็ด เลย ส่วนในจังหวัดขอนแก่น มีทุกอําเภอ ก็จะมีมาขอ
คําปรึกษาเรื่ อย ๆ บางครัง้ แผนการสอนก็ส่งมาทางไปรษณีย์ ให้ ช่วยดูให้ ในเรื่ องของงานก็จะไม่
เหงาเลย ซึง่ เงินประจําตําแหน่ง 5,600 บาท นี ้คุณศุภวรรณเห็นว่า เขาใช้ งานคุ้มมาก แต่ก็มีความ
ภูมิใจ
ค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ คือ ความคิดอะไรก็ตามที่จะทําเพื่อเด็ก ให้ เขาได้ ร้ ู ในสิ่งที่ควรจะรู้
หรื อให้ ปรับพฤติกรรมให้ ดีขึ ้น อย่างที่เราเห็นว่าควรจะเป็ น จะมีความเชื่อว่าความคิดของตนเองถูก
จะลองนําไปใช้ และทําจริ ง ๆ อย่างที่เคยนําเด็กนักเรี ยนมาปรับพฤติกรรม เนื่องจากเขาสอบตก
หลายวิชา ไม่เข้ าพวก ก็จะทําจริ ง ๆ โดยมองว่าการทําในสิง่ นี ้ เราเหมือนแม่ ไม่ผิดอะไรที่เราเอาลูก
มาอบรม มาปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น ไม่ใช่เรื่ องผิด ตัวอย่าง เช่น การแก้ ไขปั ญหาเด็กที่ออกเสียง r ไม่
ถูกต้ อง คิดว่าวิธีนี ้น่าจะเหมาะโดยการให้ มาอ่านซํ ้า ๆ ในคําศัพท์ที่มีตวั r เยอะ ๆ ไม่น่าจะเป็ นวิธี
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สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
พ่อของคุณศุภวรรณเป็ นครูประชาบาล เงินเดือนน้ อย แม่เป็ นชาวนา มีลกู 7 คน ชาย 3
คน หญิง 4 คนแต่พ่อและแม่เป็ นคนขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เป็ นแบบอย่างของ
ลูก ๆ และชุมชนได้ เป็ นอย่างดี พ่อจะตื่นนอนตังแต่
้ ยงั ไม่สว่าง ในฐานะลูกสาวคนโตและพี่ชาย
จะต้ องติดตามพ่อไปรดนํ ้าผักที่ปลูกไว้ ชายฝั่ งแม่นํ ้าพอง บางเช้ าพ่อจะทอดแห คุณศุภวรรณจะเก็บ
ผักเพื่อไปประกอบอาหารเช้ า รับประทานอาหารเช้ าแล้ ว พ่อและลูก ๆ จะไปโรงเรี ยน ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร อยูโ่ รงเรี ยนพ่อทําทุกอย่าง เป็ นภารโรง เป็ นครูและเป็ นพ่อของลูก ๆ ตัวเล็ก ๆ
ทุกคน พ่อเป็ นนักพัฒนา ขุดดินปลูกผักสวนครัวในโรงเรี ยน ขุดหลุมทํารัว้ โรงเรี ยนเอง ซ่อมแซม
ห้ องเรี ยนที่ชํารุ ด พ่อลงมือทําเองหมด เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนและสอนนักเรี ยนจากการปฏิบตั ิจริ ง พ่อ
เป็ นนักอบรม พ่อจะนิมนต์พลวงพ่อและพระสงฆ์รูปอื่น ๆ ในวัดมาช่วยอบรมศีลธรรมนักเรี ยนปี ละ
หลาย ๆ ครัง้ วัดกับโรงเรี ยนมีความใกล้ ชิดกันดีมาก เลิกเรี ยนแล้ วพ่อแม่และลูก ๆ จะลงเรื อไปที่
สวนผักซึง่ อยู่อีกฝั่ งหนึ่งของแม่นํ ้าพองเป็ น สวนผักที่เลี ้ยงชีพครอบครัวมาตลอด พ่อแม่และลูก ๆ
จะเก็บผักต่าง ๆ เช่น มะเขือ พริ ก กะหลํ่าปลี หอมหัวใหญ่ ฯลฯ ใส่เข่งให้ เต็มตามชนิดของผัก เพื่อ
ขนขึ ้นรถยนต์รับจ้ างไปขายที่ตลาดเมืองขอนแก่นในเช้ าวันรุ่งขึ ้น หลังจากจัดเข่งเรี ยบร้ อยแล้ วจึง
ช่วยกันหาบนํ ้ารดผักทังสวนและพายเรื
้
อกลับบ้ านเมื่อถึงบ้ านก็เกือบมืด
หน้ าที่ของแม่ตอนเช้ า คือ แม่จะหาบกระจาดของชําเข้ าไปขายในหมู่บ้าน โดยมีลกู คนเล็ก
วิ่งตามหลังคอยช่วยหยิบของ บางครัง้ ชาวบ้ านไม่มีเงินแม่ก็ให้ ค้างเงินไว้ ก่อน หรื อให้ ของฟรี ก็มี
บ่อย ๆ แล้ วแม่รีบกลับมาเตรี ยมอาหารเช้ าไว้ ให้ พอ่ และลูก บางวัน แม่ ตื่ น ตัง้ แต่ ตี สี่ (เพื่ อ ตํ า ข้ า ว
ด้ วยครกกระเดื่อง แม่บอกว่าข้ าวตําเองไม่เสียวิตามินเหมือนข้ าวสีด้วยโรงสี) เมื่อลูก ๆ ได้ ยินเสียง
ครกตําข้ าวก็ทยอยลงมาช่วยแม่ ถ้ ายังไม่เสร็ จลูกที่มีหน้ าที่ไปรดผักที่ ริ มฝั่ งแม่นํ ้าพองก็ไปกับพ่อ
ส่วนคนที่เหลือก็ช่วยแม่ตําข้ าวให้ เสร็จ
ในวันพระหรื อวันเทศกาลบุญของวัดและหมู่บ้าน พ่อจะเป็ นพิธีกรและเป็ นพ่อครัวของวัด
ด้ วย ดังนันพ่
้ อจึงเป็ นคนของวัดและหมูบ่ ้ าน ลูก ๆ จะติดตามพ่อไปวัดด้ วยเสมอ ในเย็นของวันพระ
พ่อและแม่จะพาลูก ๆ สวดมนต์ และแม่จะพาลูก ๆ กราบขอขมาพ่อในสิ่งที่ทําผิดพลาด ทางกาย
ทางวาจา และทางใจด้ วย พ่อและแม่จะเปลี่ยนกันเล่านิทานเพื่ออบรมสัง่ สอนคุณธรรมแก่ลกู ๆ
สอนให้ ลูก มี ค วามขยัน อดทน มานะพยายาม ซื่ อ สัต ย์ เสี ย สละ และเป็ นคนกตัญ ญู เมื่ อ
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จากสภาพจริ งของครอบครัวจึงเห็นแบบอย่าง ความมุ่งมัน่ ในการทํางานของพ่อและแม่
แม้ จะหนัก ยากลํ า บาก พ่อแม่ไม่เคยบ่น และไม่เ คยย่อท้ อ ทัง้ งานส่ว นราชการ และงานส่ว น
ครอบครัว ตลอดทังงานสั
้
งคม ในชุมชนพ่อและแม่จะเป็ นผู้นําในชุมชน พ่อแม่คือครู ของศุภวรรณ
เป็ นครู ผ้ สู อนความรู้ สอนคน และสอนงาน คุณศุภวรรณจึงมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นครูที่ดีคนหนึ่งเพื่อเจริ ญ
รอยตามพ่อ โดยยึดมัน่ ในคําสอน การอบรมบ่มนิสยั ที่ได้ รับจากพ่อและแม่ โดยมีค่านิยมพื ้นฐาน
ห้ าประการในการดําเนินชีวิตมาตลอด
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
ถ้ าจะพัฒนาข้ าราชการซึ่งเป็ นผู้ใหญ่กันแล้ วที่ยงั ไม่มีจิตสํานึกในค่านิยมดังกล่าว ให้ มี
ค่านิยมดังกล่าว น่าจะเป็ นเรื่ องยาก เพราะเป็ นเรื่ องของจิตสํานึก ซึ่งจะมีอยู่กบั ตัวตนของคนมา
ตัง้ แต่วัย เด็ ก ถ้ า ในวัย เด็ก ได้ รั บ การปลูก ฝั ง อบรม สั่ง สอนมาดี และสัง คมให้ แ บบอย่า งที่ ดี
รับประกันได้ วา่ เด็กต้ องดีแน่
อยากได้ ผ้ ูใหญ่ที่ดี ต้ องอบรมสัง่ สอน ปลูกฝั งสิ่งดีให้ เด็กก่อน แต่ผ้ ูใหญ่ต้องทําตัวเป็ น
แบบอย่างที่ดี (ตัวอย่างที่ดีมีคา่ กว่าคําสัง่ สอน) ต้ องปฏิรูปการจัดการเรี ยนการสอน วัยเด็กต้ องมุ่ง
สอนคุณ ธรรมมาก ๆ ให้ ชั่ว โมงสอนเรื่ อ งคุณ ธรรมจริ ย ธรรมมาก ๆ ครู เ องต้ อ งประพฤติ เ ป็ น
แบบอย่างตลอดเวลา ทุกวินาทีที่อยู่กบั เด็ก เมื่อเด็กทุกคนมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม การค้ นหาความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเนือ้ หาวิชาจะตามมาเอง ครู ไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยในการ
เคี่ยวเข็ญเด็กอีกต่อไป เพราะเขารู้หน้ าที่ของเขา ว่าเขาจะต้ องทําอะไร
สําหรับผู้ใหญ่ที่หย่อน มีน้อย หรื อด้ อยคุณธรรมจริ ยธรรมหรื อค่านิยมพื ้นฐาน ก็พอจะแก้
ได้ โดยอาศัยมาตรการเข้ มงวด โดยให้ การอบรม ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมแก่ข้าราชการทุกองค์กร
เป็ นระยะ ๆ ต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ ให้ มีกรณีตวั อย่าง หรื อ สถานการณ์ จริ งให้ ได้ ตระหนักและ
สํานึกในหน้ าที่และความรับผิดชอบต่อบ้ านเมือง อีกประการหนึ่งคือใช้ มาตรการเข้ มงวด ด้ าน
กฎหมาย กติกาและระเบียบข้ อบังคับในองค์กรอย่างเข้ มงวดและจริ งจัง ผู้กระทําผิดก็ได้ รับการ
ลงโทษตามความผิด อย่างยุติธรรม และองค์กรต้ องปฏิบตั ิกบั ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างเสมอ
ต้ นเสมอปลายด้ วย
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และค่า นิ ย มทัง้ หมดนี ้ เป็ นพื น้ ฐานในจิ ต ใจของครู แ ต่ล ะคนอยู่แ ล้ ว ครู แ ต่ ล ะคนจะมี
พื ้นฐานทางด้ านค่านิยมในจิตใจอยูแ่ ล้ ว แต่วา่ ใครจะมีอย่างไร ครูบางคน ค่านิยมของเขาคือ สอน
เต็มเวลา แล้ วพอถึงเวลาเลิกเรี ยน ก็เลิกเลย จะแยกเด็ดขาดระหว่างงานโรงเรี ยนกับงานบ้ าน อยู่
โรงเรี ยนเต็มเวลาตังแต่
้ 08.00 – 15.40 น. หลังจากนันก็
้ จะไปทํางานส่วนตัว คือ มีคา่ นิยมในการ
ทํางาน ซึ่งจะทําเป็ นเวลา แต่หลังจากนัน้ เป็ นเรื่ องส่วนตัว และก็มีครู อีกหลายคนในโรงเรี ยนนี ้
ค่านิยมในการทํางาน จะเป็ นคนเสียสละและอุทิศตน คือ หลังจากเลิกเรี ยนแล้ วจะยังไม่กลับบ้ าน
จะอยู่ทํางานต่อไป ทุกอาคารจะมีคนอยู่ทํางานหลังจากเลิกเรี ยนแล้ ว มีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งสังเกตได้
ดังนันจะทํ
้
าให้ ครู เกิดค่านิยมอย่างนี ้ จะต้ องมีกลุ่มตัวอย่างในโรงเรี ยน มีคนที่ทําเป็ นตัวอย่างให้
เห็น อยากให้ คนอื่นเขาเสียสละ ผู้บริ หารเองก็ต้องเสียสละให้ ลกู น้ องเห็น ที่ตนเองเป็ นหัวหน้ างาน
ตรงนี ้ ถ้ าอยากให้ ลกู น้ องเสียสละ เราก็ต้องเสียสละให้ เขาเห็น ต้ องขยันให้ เห็น ต้ องกลับทีหลัง ต้ อง
ทําให้ เห็นเป็ นตัวอย่าง เราจะไม่สอนคนโดยที่เราไม่ได้ ปฏิบตั ิ อย่าไปกําหนดกฎเกณฑ์ให้ เขาทําเลย
ถ้ าตนเองไม่ทํา
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา ผู้บงั คับบัญชา คือ ผู้ช่วยฝ่ ายวิชาการ ทํางานภายใต้ สงั กัดเดียวกัน
และเป็ นผู้ช่วยฝ่ ายวิชาการร่ วมกัน ทํางานคู่กันตลอด ถ้ ามีอะไรก็จะเดินมาหรื อโทรมาปรึ กษา
ตลอด ถ้ ามีใครจะไปจะมาที่เป็ นงานวิชาการก็จะอยูค่ กู่ นั ตลอด
เพื่อนร่ วมงาน คุณศุภวรรณได้ รับโหวตเป็ น ครูดีในดวงใจ จากทังภารโรง
้
ครูและนักเรี ยน
และของเขตพื ้นที่ก็มีความภาคภูมิใจ ซึ่งบุคคลที่ได้ รับโหวดทังหมดมี
้
9 คน และเรี ยงลงไปจาก
คะแนนสูงสุด และคัดเลือกไว้ ลําดับที่ 1 ถึง 4 ทางโรงเรี ยนก็ให้ เกียรติบตั ร ครูดีในดวงใจ และจะมี
เพียง 1 คนที่ต้องสิง่ เข้ าไปในเขตพื ้นที่ และทางโรงเรี ยนก็ได้ สง่ คุณศุภวรรณเป็ นตัวแทนโรงเรี ยน ใน
ฐานะที่คะแนนสูงกว่าเพื่อน ไปเป็ นครูในดวงใจของเขตพื ้นที่ ซึง่ คณะกรรมการก็มาดูสภาพจริง เลย
ได้ รับเลือกเป็ นตัวแทนของเขตพื ้นที่ คณะกรรมการก็จะมาดู มาสัมภาษณ์ดงั ที่กล่าวมาแล้ ว
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เอื ้ออาทรกัน ดูแลกันทังงานที
้
่รับผิดชอบ และเรื่ องของครอบครัว
หากพอจะช่วยได้
ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
คุณศุภวรรณคิดว่า ถ้ าเขาไม่สงั เกตเขาก็คงไม่โหวดให้ ตนเอง ดังนันจึ
้ งต้ องทําตัวให้ ดี ไม่
หนักใจเลย คิดว่าเคยทํามาอย่างไรก็ทําอย่างนัน้ ทําให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทําได้

ภาคผนวก ง : ผลการสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง

488

โรงเรี ยนนี ้เป็ นโรงเรี ยนที่เรี ยบร้ อย ไม่มีการแบ่งพรรคพวก เนื่องจากเป็ นโรงเรี ยนผู้หญิงมา
ก่อน อยู่กนั แบบเรี ยบง่าย ผู้อํานวยการก็เพิ่งจะมีคนปั จจุบนั ที่เป็ นผู้ชาย ดังนัน้ วัฒนธรรมของที่นี ้
จะเรี ยบร้ อย ครู จะเรี ยบร้ อย จะขยันทํางาน ผู้บริ หารที่มาที่นี่จะโชคดี เนื่องจากครู ที่นี่ขยัน เราจะ
เริ่มทํางานในลักษณะพัฒนาตนเองมาตังแต่
้ สมัยผู้อํานวยการดุษฎี พงศาสตร์ ตอนนันมาเป็
้
นผู้นํา
การปฏิวตั ใิ นการทํางาน ประมาณ ปี พ.ศ. 2534 ปฏิวตั ทิ กุ อย่าง ครูที่ไม่เคยเขียนแผนการสอน เริ่ ม
เขียนแผนการสอน ครูที่ไม่เคยสร้ างสื่อ เริ่มสร้ างสื่อ จนที่โรงเรี ยนมีคนมาดูงาน ปี หนึง่ เป็ นร้ อยคณะ
ในช่ ว งนัน้ ผอ.ดุษ ฎี ไม่ ดุ จะเป็ นคนพูด จาไพเราะ อ่ อ นหวานและทํ า เป็ นตัว อย่ า ง เช่ น การ
รั บประทานข้ า ว จะไม่ให้ ใครนํ ามาให้ จะลงไปรั บประทานที่ โรงอาหารกับนักเรี ยนเลย ซือ้ เอง
เข้ าคิวเอง ไม่มีเจ้ านาย ไม่มีฐานันดรศักดิ์ และก็จะมานัง่ ทานร่ วมกับเพื่อนครู และไม่ใช้ รถโรงเรี ยน
เป็ นรถประจําตําแหน่งเลย กลับบ้ านนัง่ รถสามล้ อกลับเอง ตอนเช้ ามาทํางานแต่เช้ า นี่แหละคือ
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอน เมื่อผู้อํานวยการทําอย่างนี ้ ลูกน้ องก็ต้องทํา ต้ องปฏิวตั ิตนเอง ท่าน
เป็ นนักวิชาการ ก็จะนําครู นําโน่นทํานี่ ต่อจากนัน้ ก็จะเป็ นผู้อํานวยการ นิชา สมสวัสดิ์ ซึ่งก็เป็ น
นักวิชาการชารอีกท่านหนึ่ง ตรวจแผนการสอนเองเลย ส่งแผนการสอนอาทิตย์ ละครัง้ ก่อนสอน
ท่านจะให้ ข้อเสนอแนะทุกคนเสมอ ตนเองจะชอบผู้อํานวยการที่เป็ นทังนั
้ กบริ หารและนักวิชาการ
นับว่าเป็ นสิง่ ที่ดี โชคดีที่ได้ ผ้ บู ริ หารในลักษณะนัน้ ดังนัน้ วัฒนธรรมของครูที่นี่จงึ ขยัน
ความเกี่ยวข้ องหรื อการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานของราชการ
ครอบครัวมีสว่ นส่งเสริ มเป็ นอย่างมาก สามีให้ กําลังใจในการทํางานมาตลอด และยังช่วย
ดูแลในเรื่ องงานบ้ าน เช่น ไปตลาด ทํากับข้ าว ส่วนลูก ๆ ก็โตกันแล้ ว คนโตกําลังจะหางานทํา คน
เล็กเรี ยนระดับมหาวิทยาลัย และก็มีหน้ าที่มารับ-ส่งแม่ทํางาน
ทังชี
้ วิตการงาน ชีวิตครอบครัวก็ไม่มีอปุ สรรคใดเลย รู้ สกึ ว่าตนเองเป็ นคนที่โชคดีที่สดุ โชค
ดีที่ได้ เป็ นครู และโชคดีในเรื่ องครอบครัว
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณ ศุภ วรรณให้ ข้ อเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ว่ า ถ้ าจะมองในขณะนี ค้ รู ส่ ว นใหญ่ ทั ง้ ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ยังขาดความรู้โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะครู
ประถม ให้ เขาไปสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งในหลักสูตรใหม่วิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาบังคับตังแต่
้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งครู ประถมไม่ได้ เรี ยนวิชาเอกภาษาอังกฤษมาเลย แล้ วให้ เขามาสอน
ภาษาอังกฤษเริ่มแรกกับเด็กประถมศึกษาปี ที่ 1 คิดว่า จะดีไหม ดังนัน้ การที่หลักสูตรกําหนดว่าให้
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ที่เป็ นห่วงเด็กประถมศึกษาปี ที่ 1 คือ ครูประถมไม่ได้ จบเอกภาษาอังกฤษมา บางครัง้ ก็เอา
ครู สงั คมศึกษาไปสอน หรื อเอาครู พละไปสอน ดังนัน้ พอมาถึงมัธยมก็ต้องมาปรับพื ้นฐาน เคยมี
เหมือนกัน ที่บางโรงเรี ยนสอนภาษาอังกฤษเมื่อเด็กจบ ประถมศึกษาปี ที่ 5-6 บางโรงเรี ยนที่อยู่ใน
ชนบท ไม่มีครู ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ สอน พอเด็กมาเข้ า ม. 1 ก็จะมีปัญหามาก นัน่ คือ ควรมีการ
เตรี ยมความพร้ อมของครู ก่อน และในปี 2546 ทุกโรงเรี ยนต้ องใช้ หลักสูตรใหม่ ทังประถมและ
้
มัธยม ดังนันครู
้ ประถมแทบจะไม่มีเลยครูภาษาอังกฤษ มีเพียงการส่งครูไปอบรมอย่างเดียว อบรม
ประมาณ 1-2 เดือน มีผลการสอบภาษาอังกฤษของครู อยู่ที่ 3-90 กว่าคะแนน แล้ ว 3 คะแนนมา
จากไหน มาจากครู ที่เขาไม่ได้ จบภาษาอังกฤษแล้ วให้ สอนภาษาอังกฤษ คะแนนถึงได้ ตํ่าเช่นนัน้
แล้ วคุณภาพการจัดการศึกษาจะเป็ นอย่างไร เมื่อครูยงั มีความรู้น้อย
สําหรับค่านิยมสร้ างสรรค์ทงั ้ 5 ประการ ตอนนี ้ถ้ าพูดถึงครู ครู เงินเดือนน้ อย ไม่พออยู่พอ
กิน ต้ องมีขวัญกําลังใจให้ กบั ครู ให้ เงินเดือนที่พออยู่พอกิน ส่วนการพัฒนาศักยภาพครู ที่ทําอยู่ใน
ปั จจุบนั ที่เป็ นการประเมินก็นบั ว่าเป็ นสิ่งที่ดี ก็เป็ นการที่รัฐจะให้ ขวัญกําลังใจ แต่ว่าพอเข้ าระบบ
ของการประเมินจริ ง ๆ ไม่ทราบว่าจะมีความชัดเจนเพียงใด ซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมิน คือ
เพื่อพัฒนาครู ต้ องการให้ ครูช่วยเหลือกัน แนะนํากัน แต่ที่ทําอยูใ่ นปั จจุบนั มีการทําหลอก ๆ มีแบบ
สุกเอาเผากิน เพื่อที่จะให้ ได้ งานมา หรื ออาจจะมีการไปจ้ างทําก็มี ก็อยากให้ ดแู ลในจุดนี ้

บุคคลดีเด่ นกระทรวงสาธารณสุข
นายเขมชาติ อิ่มรั ตนะ
พยาบาลเทคนิค ระดับ 6
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
: ด้ านไม่ เลือกปฏิบัติ
: ด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล นายเขมชาติ อิ่มรัตนะ
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 30 มกราคม 2502 อายุ 45 ปี เพศ ชาย
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1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั พยาบาลเทคนิค 6 หน่วยงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิ หรื อ ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 7
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้ น

2519
2522
2541

ใบประกอบโรคศิลป์ที่ พ.ผ.ง 2/36282

2541

2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายเสนาะ อิ่มรัตนะ
2.2 ชื่อคูส่ มรส นางจุรี อิ่มรัตนะ
2.3 ชื่อบุตรคนที่ 1 ด.ช.ณัฐวุฒิ อิ่มรัตนะ
บุตรคนที่ 2 ด.ญ.สยากร อิ่มรัตนะ

ร.ร.วัดสัมปทานนอก
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎ์
ร.ร.ผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช
รพ.ศรี ธญ
ั ญา นนทบุรี
สภาการพยาบาล

ชื่อมารดา นางลออง อิ่มรัตนะ
อาชีพ รับราชการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3

3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
ปี พ.ศ.
หน่ วยงาน
ผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช 1
2522
ประสาทวิทยา
เจ้ าหน้ าที่พยาบาล 3
2529
ประสาทวิทยา
เจ้ าหน้ าที่พยาบาล 6
2540
ผู้ป่วยใน
พยาบาลเทคนิค 6
2540
งานผู้ป่วยใน
3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน รับรางวัลข้ าราชการดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2545
3.3 ความสามารถพิเศษ เป็ นนักกีฬาของโรงพยาบาล ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2524 จนถึงปั จจุบนั
3.4 งานอดิเรก ชอบทําอาหาร ปลูกต้ นไม้ เล่นกีฬา
3.5 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.5.1 คติในการดําเนินชีวิต ใส่ใจสิง่ ที่มีอยูใ่ ห้ ค้ มุ ค่าที่สดุ
3.5.2
คติในการทํางาน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และรั บผิดชอบงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย เสียสละ
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4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
ความสัมพันธ์ กบั คูส่ มรส คุณเขมชาติ เล่าว่าความสัมพันธ์ทกุ วันนี ้ปกติดี ไม่มีปัญหาอะไร
อยู่ด้วยกันอย่าถ้ อยทีถ้อยอาศัยกัน แต่งงานเมื่อปี พ.ศ.2529 มีบตุ ร 2 คน ชาย 1 หญิง 1 อายุ 14
ปี และ 12 ปี ตามลําดับ
ความสัมพันธ์ กบั บุตร คุณเขมชาติกบั ลูกชายมีความสัมพันธ์ แบบเพื่อน ส่วนลูกสาวจะติด
แม่มากกว่า แต่ก็ถือว่าสนิทกัน ไม่ห่างเหินกัน มีการใช้ เวลาว่างร่ วมกับครอบครัว เช่น ไปเที่ยว
ด้ วยกัน โดยเฉพาะช่วงปิ ดเทอม (ไปหัวหิน เกาะช้ าง) มีญาติพี่น้องอื่น ๆ ไปด้ วย ปี หนึ่งไปเที่ยวกับ
ครอบครัว 1-2 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
พ่อของคุณเขมชาติเสียชีวิตแล้ ว เมื่อ พ.ศ.2538 มีอาชีพเป็ นเกษตรกร ทําสวนผักผลไม้
งานอดิเรกของพ่อ คือ ชอบหาปลา ชอบทําอาหาร มักช่วยทําอาหารเมื่อเพื่อนบ้ านจัดงาน พ่อมี
อุปนิสยั ใจเย็น พูดน้ อย มีเหตุผล ส่วนแม่ยงั มีชีวิตอยู่ อาศัยอยู่ที่บ้านเดิมกับหลาน ๆ ใจดี รัก ห่วง
ในลูกเสมอต้ นเสมอปลาย อุปนิสยั เป็ นคนประหยัด ใช้ สิ่งของคุ้มค่า ปั จจุบนั บ้ านเป็ นศูนย์กลาง
ลูกหลานจะไปรวมตัวกันปี ละ 2 ครัง้ ช่วงตรุษจีน สาตรจีน
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
เรื่ องที่คณ
ุ เขมชาติทําตามแบบที่พ่อเคยทํา คือ ใจเย็น ไม่ตีลกู ใช้ วิธีพูดด้ วยเหตุผลส่วน
แบบอย่างจากแม่ คือ เป็ นคนประหยัด ใช้ สิ่งของคุ้มค่า ใจเย็น เสียสละ รู้ จกั บุญคุณคน เป็ นผู้ให้
ชอบทําบุญใส่บาตรทุกวัน
ส่วนสิง่ ที่ไม่ทําตามแบบอย่างของพ่อ คือ การสูบบุหรี่ ส่วนสิ่งที่ไม่ทําตามแบบแม่ คือ ตีลกู
เมื่อลูกทําผิด เป็ นการตีสงั่ สอน ไม่รุนแรง ตีด้วยความรัก คุณเขมชาติเองก็เคยตีลกู เมื่อยังเล็ก ๆ
บ้ างด้ วยความโมโห แต่เห็นว่าไม่ใช่วิธีการที่ดี ควรใช้ วิธีการพูด อธิบายเหตุผลจะดีกว่า
การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
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ครูที่คณ
ุ เขมชาติประทับใจ คือ สามารถสอนสอดแทรกให้ นกั เรี ยนมีสมาธิในการฟั ง เช่น มี
มุข ตลก พูด โน้ ม น้ า วให้ นัก เรี ย นสนใจฟั ง วิ ช าการที่ ส อนมากขึน้ และสิ่ง ที่ ไม่ป ระทับ ใจ คื อ ครู
สมัยก่อนใช้ วิธีการเฆี่ยนตี ลงโทษนักเรี ยนรุนแรง
การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
ครู ที่ ป ระทับ ใจ คื อ อ.อร่ า ม ซึ่ง เป็ นผู้อํ า นวยการของ โรงเรี ย นเบญจมราชรั ง สฤษด์
(มัธยมศึกษา) ในขณะนัน้ เป็ นคนมีเหตุผลดี ใจดี มีเมตตา ทักทายศิษย์ ทําให้ ศิษย์รัก อบอุ่น ศิษย์
อยากเข้ า ใกล้ จึ ง ได้ นํ า แนวทางการปฏิ บัติข องอาจารย์ อ ร่ า มมาเป็ นแบบอย่า ง ตัว อย่ า งเช่ น
อาจารย์อร่ามเป็ นคนใจเย็น พูดช้ า ๆ ทําตัวเหมือนเป็ นพ่อครู เมื่อคุณเขมชาติต้องเป็ นเจ้ าหน้ าที่ให้
การอบรมบุคลิกภาพของบุคลากร เข้ าใหม่ ก็อยากทําตัวเป็ นกันเองกับบุคคลที่รับการอบรม
การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ปรี ชา อินโท เมื่อครัง้ เป็ น
หัวหน้ าฝ่ ายประสาทวิทยา ที่ โรงพยาบาลศรี ธัญญา เป็ นคนใจดี แบบอย่างที่ดี ยิ ้มแย้ ม ชอบพูด
เล่นเป็ นกันเอง ทําให้ การทํางานไม่มีความเครี ยด ถ้ าคุณเขมชาติเป็ นหัวหน้ างาน ก็อยากจะปฏิบตั ิ
ตัวตามแบบอย่างของนายแพทย์ปรี ชา อินโท บ้ างในระดับหนึง่
เพื่อนร่วมงาน ที่เป็ นแบบอย่างที่ดี คือ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงาน เมื่อรับมอบหมายงานมา
ต้ องทํ าให้ เสร็ จ แม้ จะเลยเวลาราชการไปบ้ างหรื อทํ าต่อให้ เสร็ จ เสี ยสละ อุทิ ศเวลาให้ ทํ างาน
ล่วงเวลา
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ที่เป็ นแบบอย่างที่ดี (ในฝ่ ายจิตเวชฉุกเฉิน) คือ มีความสามัคคี
กัน ช่วยเหลืองานกัน เช่น เมื่อมีงานมาก คนไข้ มาก ผู้ใต้ บังคับบัญชาบางคนที่ อยู่เวรเช้ าก็ อยู่
ช่วยงานนานจนถึง 2 ทุ่ม โดยไม่มีคา่ ล่วงเวลา ค่าตอบแทน (เนื่องจากเป็ นลูกจ้ างชัว่ คราว)
การทํางาน อดีต งานที่ทําเป็ นงานในแผนกผู้ป่วย (งาน Routine) เช่น ทําแผล ฉีดยา แจก
ยา ส่วนปั จจุบนั งานส่วนจิตเวชฉุกเฉิน เป็ นงานที่ท้าทายเพราะต้ องเผชิญกับผู้ป่วยที่มีอารมณ์
รุนแรง ก้ าวร้ าว อันตราย ต้ องระมัดระวังตัวมาก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 - คุณเขมชาติออก
จากงานเดิม (ตึกผู้ป่วยรับใหม่) ซึง่ ทํางานตังแต่
้ ปี พ.ศ.2522-2544 ลักษณะงานมีความเสี่ยง
พอควร ผู้ป่วยอาการรุนแรง วุน่ วาย ต่อมาย้ ายมาอยูต่ กึ รับย้ าย 1 ปี ลักษณะคนไข้ อาการทุเลาแล้ ว
รอญาติรับกลับบ้ าน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 ถูกย้ ายมาอยู่จิตเวชฉุกเฉินนอกเวลาโดยไม่ทราบ
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หลักการ แนวทาง หรืออุดมการณ์ ในการทํางาน
1. คุณเขมชาติมีหลักในการทํางานดังนี ้ การตรงต่อเวลา คือ การรับเวร ส่งเวร อย่างตรง
เวลา มาถึงก่อนเวลาประมาณ ครึ่งชัว่ โมง ถ้ าไม่ตรงผู้ร่วมงานจะเดือดร้ อน เขาอยากจะออกเวร แต่
คุณเขมชาติยงั ไม่มา เขาก็ต้องทนอยู่ดแู ลคนไข้ ตอ่ ไป เกี่ยวข้ องกับคนไข้ ด้วย กรณีคเู่ วรยังไม่มาถ้ า
มีคนไข้ ใหม่เข้ ามา คูเ่ วรต้ องกังวลหลายด้ านทําให้ การบริ การคนไข้ ไม่ดีเท่าที่ควร
2. การลาเวร ถ้ าไม่จําเป็ นจะไม่ลาป่ วยกระทันหัน ประเภทที่ไม่มีใครเข้ ามาแทนเลย เพราะ
บุคลากรที่กําลังจะออกเวรต้ องอยู่ทํางานต่อไปอีก 1 เวร ไม่สมารถทิ ้งหน้ าที่ได้ ผู้ให้ สมั ภาษณ์ไม่
เคยลาป่ วยกระทันหันเช่นนี ้ ในชีวิตการทํางาน
3. ซื่อสัตย์ ตัวอย่างเช่น ทําหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ แม้
ญาติผ้ ปู ่ วยจะเสนอสิง่ ตอบแทนให้ ก็ตาม
ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
ในเรื่ องการกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง คุณเขมชาติเล่าว่า การรายงานเกี่ยวกับปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น (เช่น ปั ญหาประเภท ลักษณะของยาที่มีผลกระทบต่อคนไข้ ) อาจสร้ างความไม่
พอใจแก่ฝ่ายบริ หารจัดการ อาจถูกมองว่าคุณเขมชาติเป็ นฝ่ ายค้ านหรื อศัตรู ได้ จึงต้ องระวังตัวไม่
กล้ ารายงาน เพราะเกรงผลสะท้ อนกลับ อย่างไรก็ ตามปั จจุบันทางโรงพยาบาลมี ก ล่องรั บข้ อ
ร้ องเรี ยนจากผู้รับบริ การ และฝ่ ายบริหารอนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่พนักงานหรื อบุคลกร เขียน “operant
report” โดยไม่ต้องลงชื่อ ส่งขึ ้นไปยังฝ่ ายบริ หารเพื่อรายงานปั ญหาต่าง ๆ ได้ โดยส่วนตัวของผู้
สัมภาษณ์เองยังไม่เคยเขียน เพราะในฝ่ ายจิตเวชฉุกเฉินก็มีการทํารายงานเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เป็ น
ปั ญหาเกิดขึ ้นอยู่แล้ ว เช่น ครัง้ หนึ่งคนไข้ เข้ ามาที่โรงพยาบาล นัง่ อยู่หน้ าห้ องฉุกเฉิน พยาบาลมอง
ไม่เห็น ต่อมาคนไข้ เดินขึ ้นบันไดข้ าง ๆ ไปที่ชนั ้ 4 ซึง่ เป็ นดาดฟ้า เพราะไม่มีคนเฝ้าบันได ทําให้ ต้อง
ระดมคน/มูลนิธิขึ ้นไปเกลี ้ยกล่อมให้ คนไข้ ลงมาจากดาดฟ้า เป็ นเวลานาน 4 ชัว่ โมง จนสําเร็ จ จาก
เหตุการณ์ ครั ง้ นัน้ ทํ าให้ คุณเขมชาติทํารายงานถึงฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ มีการดําเนินการปรับแก้ ไข
ป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์เช่นนี ้อีก
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อี ก กรณี ห นึ่ ง คื อ การถู ก ว่ า จ้ างจากญาติ ผ้ ู ป่ วยให้ พยาบาลออกไปจั บ ผู้ ป่ วยนํ า ส่ ง
โรงพยาบาล ซึง่ เป็ นการผิดกฏระเบียบของโรงพยาบาลที่ไม่อนุญาตให้ บคุ ลากรของโรงพยาบาลละ
ทิง้ หน้ าที่ ที่ประจําอยู่ เดินทางออกไปหาตัวผู้ป่วยจากบ้ านมาโรงพยาบาลตามคําขอของญาติ
บางครั ง้ แพทย์ เวรอาจวิ นิ จฉัย ว่าผู้ป่วยไม่ต้อ งมานอนพัก รั ก ษาตัว ในโรงพยาบาล ญาติก็ อ าจ
ร้ องเรี ยนว่าต้ องเสียเงินจ้ างพยาบาลเพื่อนําผู้ป่วยมาแล้ วแต่ไม่ได้ เข้ านอนพักรักษาในโรงพยาบาล
เคยมี ก รณี ญ าติ ต้ อ งการนํ า ผู้ป่ วยมาไว้ ที่ โ รงพยาบาลเพราะไม่ อ ยากให้ อ ยู่บ้ า น มี เ จ้ า หน้ า ที่
พยาบาลคนหนึง่ ละทิ ้งหน้ าที่ออกไปจับคนไข้ จากบ้ านมาโรงพยาบาล โดยโกหกเพื่อนร่วมงานว่าไป
เยี่ยมญาติที่ป่วย เมื่อกลับมาก็ซื ้ออาหารมาฝากเพื่อนพยาบาล ซึ่งการกระทําเช่นนี ้คุณเขมชาติ
ยอมรับไม่ได้ และได้ ตอ่ ว่าเพื่อนร่วมงานคนนันไป
้ ซึง่ ทําให้ เขาไม่พอใจและไม่พดู ด้ วยจนถึงปั จจุบนั
สําหรับค่านิยมไม่เลือกปฏิบตั ิ คุณเขมชาติเล่าเหตุการณ์ เมื่อตอนปฏิบตั ิงานอยู่หน้ าห้ อง
ตรวจ (จิตเวชฉุกเฉิน) บริ การคนไข้ 4-5 ราย ตามบัตรคิว ที่มีระบุเวลาก่อนหลัง มีคนสูงอายุกบั
หญิงสาวคูห่ นึ่งเข้ ามาขอตรวจก่อน (แพทย์นดั 10 โมงเช้ า) คุณเขมชาติบอกว่าไม่ได้ ต้ องรอตาม
บัตรคิว ภายหลังได้ รับคําสัง่ จากแพทย์เวรให้ นําคนไข้ รายนี ้เข้ าตรวจก่อน (คนไข้ ได้ ใช้ อภิสิทธิ์จาก
ผู้ใหญ่ในกรม ทําให้ ต้องยกให้ คนไข้ รายนี ้ตรวจก่อน ซึ่งคนไข้ ที่มาก่อนเห็นดังนันก็
้ เข้ ามาต่อว่าซึ่ง
คุณเขมชาติก็ได้ อธิบายให้ เข้ าใจตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริง)
คุณเขมชาติได้ ยดึ หลักไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ในการจัดคิวคนไข้ เข้ าตรวจ แม้ หลาย
ครัง้ จะถูกขอร้ องโดยคนไข้ ที่แต่งกายดีมีฐานะ หรื อถูกขอจากเพื่อนร่ วมงานให้ ญาติของเขาได้ เข้ า
ตรวจก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ได้ พิจารณาว่าถ้ าเป็ นผู้ป่วยที่มีปัญหามาก (อาการรุ นแรง ก่อกวนมาก)
ก็ยอมให้ ลดั คิดเข้ าตรวจก่อนได้ แต่กรณีไม่เร่งด่วนก็จะต้ องให้ รอตามคิว คุณเขมชาติไม่ยอมลัดคิวให้
ในเรื่ องมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน เมื่อผู้บงั คับบัญชามอบหมายงานใดมา ต้ องทําให้ สําเร็ จ
ตามกําหนด ตัวอย่าง ทําบอร์ ด 5 ส ภายใน 5 วัน ก็ได้ ใช้ เวลาและได้ รับความร่วมมือจากสมาชิกใน
ครอบครัวด้ วย งานจึงสําเร็จตามกําหนดเวลา โดยใช้ เวลานอกเหนือเวลาทํางาน
คุณเขมชาติมีหลักการทํางานว่า ต้ องทําให้ เสร็ จตามเวลากําหนดและผลงานต้ องสมบูรณ์
พอควร มีคณ
ุ ภาพด้ วย ในหน้ าที่พยาบาลประจําห้ องพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน ได้ ทํางานโดยมุ่งให้ มี
คุณภาพ เช่น ต้ องจัดทําประวัตคิ นไข้ อย่างสมบูรณ์
สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คุณเขมชาติมองว่าเป็ นผลมาจากครอบครัว เมื่อสมัยยังเด็ก ครอบครัวมีฐานะไม่ค่อยดี
ต้ องช่วยพ่อแม่ทํางาน เช่น ปลูกผักขาย พ่อแม่ได้ มอบหมายความรับผิดชอบ ให้ พรวนดิน ยกร่ อง
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ตอนเป็ นเด็กวัยรุ่นเคยโกหกพ่อแม่ แอบหนีไปเที่ยวกับเพื่อน เมื่อกลับถึงบ้ านถูกแม่ลงโทษ
ทําให้ ได้ เรี ยนรู้วา่ เป็ นการกระทําที่ไม่ถกู ต้ อง
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
แม้ ปัจจุบนั นีก้ ็ยงั มีข้าราชการที่ทํางานด้ อยประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผล (ประเภทเช้ าชาม
เย็นชาม) อยู่ 5% มาวันขาดวัน พวกลูกผู้มีอํานาจ ใครแตะต้ องไม่ได้ ก็ยงั มีอยู่ ประเด็นที่คณ
ุ เข
มชาติเสนอ
1. หาทางกําจัดบุคคลประเภทดังกล่าวออกไป
2. ควรปรับปรุ งระเบียบการรับบุคลากรเข้ าทํางาน ไม่ให้ มีระบบฝากเน้ นความสามารถให้
มากขึ ้น
3. ควรจัดอบรมบุคลากรเป็ นระยะ ให้ โอกาสจะไปเรี ยนต่อ ทําให้ บคุ ลากรบางคนกลับมี
ความรับผิดชอบมากขึ ้น
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
ในสายตาของลูกน้ อง เห็นว่าคุณเขมชาติเป็ นคนใจดี ไม่รายงานความผิดต่อหน่วยเหนือ
ใช้ วิธีวา่ กล่าวตักเตือนเป็ นการส่วนตัว ถ้ าไม่ใช่ความผิดร้ ายแรง
ในสายตาของผู้บงั คับบัญชา เห็นว่าคุณเขมชาติเป็ นคนน่าไว้ วางใจ เมื่อมอบหมายงานให้
มาก็คาดหวังได้ วา่ จะทําให้ สําเร็ จ ทังนี
้ ้คุณเขมชาติเองเห็นว่า ต้ องพิจารณาดูด้วยว่า งานใดทําได้ ก็
จะทําให้ จนสําเร็ จ งานใดทําไม่ได้ ไม่ถนัด ก็จะปฏิเสธ เช่น เรื่ องการรับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์ ไม่
มีความถนัด ก็ได้ ปฏิเสธไม่ขอรับผิดชอบงานด้ านนัน้
ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
เห็นด้ วย ว่าตนเองเป็ นคนใจดี
ความเกี่ยวข้ องหรื อการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานราชการ
ภรรยาคุณเขมชาติเป็ นข้ าราชการเช่นกัน ทํางานในส่วนการจัดซื ้อจัดจ้ าง มีส่วนช่วยเป็ น
ผู้ให้ คําแนะนําในเรื่ องดังกล่าวอย่างเหมาะสม ช่วยปลอบโยนเมื่อมีเรื่ องไม่สบายใจ แต่ส่วนใหญ่
แล้ วคุณเขมชาติจะปลอบโยนภรรยามากกว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่ องงานมากกว่า ปั จจุบนั คุณเข
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
คุณเขมชาติทํางานราชการมา 25 ปี เดิมไม่เคยมีเป้าหมายที่จะมารับราชการ มีคนแนะนํา
ให้ มาสอบพยาบาล สอบได้ ก็เข้ าทํางานเคยคิดจะออกจากราชการไปค้ าขายกับน้ องชาย (ธุรกิจ
ร้ านอาหาร) แต่มีครอบครัวและคิดว่าราชการก็ให้ สวัสดิการที่ดีกบั ครอบครัว จึงทํางานอยู่จนถึง
ปั จจุบนั ราชการเงินเดือนน้ อยแต่มนั่ คงดี คิดจะรับราชการไปจนถึงอายุ 55 ปี และจะลาออกไป
ทํางานส่วนตัว มีที่ดินแปลงหนึ่งที่ฉะเชิงเทรา อยากออกไปมีอาชีพอิสระในช่วงบันปลายของชี
้
วิ ต
เรื่ องการศึกษาต่อ ขณะนี ้ภรรยาเรี ยนต่ออยู่ เมื่อภรรยาจบแล้ วอาจคิดศึกษาด้ านการพยาบาลต่ออีก

นางสาวชัดเจน จันทรพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพ 6
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ท่ ไี ด้ รับการคัดเลือก : ด้ านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
: ด้ านกล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง
1. ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ-นามสกุล นางสาวชัดเจน จันทรพัฒน์
1.2 วัน เดือน ปี เกิด 11 กันยายน 2513 อายุ 33 ปี
เพศ หญิง
1.3 ตําแหน่งปั จจุบนั พยาบาลวิชาชีพ 6 หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช
นคริ นทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
1.4 ประวัตกิ ารศึกษา
วุฒิ หรื อระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ปี พ.ศ.ที่จบ
ชื่อสถานศึกษา
2526
ร.ร.เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
2529
ร.ร.วรนารี เฉลิม จ.สงขลา
2532
ร.ร.มหาวชิรุธ จ.สงขลา
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2536
2538

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ข้ อมูลครอบครั ว
2.1 ชื่อบิดา นายพูนสวัสดิ์ จันทรพัฒน์ ชื่อมารดา นางสมจิตร จันทรพัฒน์

3. ข้ อมูลการทํางาน
3.1 ประวัตกิ ารทํางาน
ตําแหน่ ง
พยาบาลวิชาชีพ

ปี พ.ศ.
หน่ วยงาน
2536 –ปั จจุบนั โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
จังหวัดสงขลา
3.2 เกียรติประวัต/ิ รางวัลในการทํางาน
- ข้ าราชการพลเรื อนดีเด่นของกรมสุขภาพจิต ประจําปี 2545
- พยาบาลดีเด่นของกลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ปี
2545
3.3 ความสามารถพิเศษ การใช้ คอมพิวเตอร์
3.4 งานอดิเรก การอ่านหนังสือ หลายประเภททังวิ
้ ทยาศาสตร์ สารคดี แต่ที่สนใจมาก
ที่สดุ คือเรื่ องการบริหารจัดการ
3.5 คติ/หลักยึดประจําใจ
3.5.1 คติในการดําเนินชีวิต ต้ องปฏิบตั งิ านอยูใ่ นหลักศีลธรรม จรรยาบรรณวิชาชีและ
กฎหมาย ต้ องไม่ทําให้ คนอื่นเดือดร้ อนทังทางการ
้
วาจา ใจ ต้ องปฏิบตั ิต่อผู้อื่นโดยต้ องเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา คือ ต้ องการให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ติ อ่ เราอย่างไร ต้ องปฏิบตั ติ อ่ เขาเช่นนัน้
3.5.2 คติในการทํางาน ความสําเร็ จในการทํางานเกิดจากการศึกษา เรี ยนรู้ ถึง
หลักการแนวคิดอย่างลึกซึ ้งและลงมือปฏิบตั ิ กระทํา การทํางานในเรื่ องต่างๆไม่ต้องรอให้ พร้ อม
100 % เพราะย่อมไม่มีทางพร้ อม100% แต่ต้องให้ ถึงระดับหนึ่ง ต้ องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบถึง
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4. ข้ อมูลสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ ภายในครอบครั ว
ความสัมพันธ์ กับสมาชิกในครอบครัว
คุณชัดเจน อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ และพี่น้อง รวม 6 คน ทุกคนมีความสัมพันธ์กนั ดี โดยพ่อมี
อาชีพเป็ นข้ าราชการครู ดังนันถ้
้ ามีปัญหาจะปรึกษาพ่อเป็ นส่วนใหญ่ พ่อเป็ นผู้ให้ แนวคิดแนวทาง
ในการทํ า งานเกี่ ย วกับ การแก้ ปั ญ หาในการทํ า งานให้ ตัง้ ใจทํ า งานแล้ ว งานก็ จ ะไปได้ ดี ส่ ว น
ความสัมพันธ์ กบั แม่ไม่ค่อยได้ พูดคุยถึงเรื่ องงานมากนัก ส่วนใหญ่จะดูแลเอาใจใส่ความเป็ นอยู่
มากกว่า
ความทรงจําเกี่ยวกับบิดามารดา
คุณชัดเจนมีความประทับใจในตัวคุณพ่อที่เป็ นนักเรี ยนทุนมาโดยตลอด จนกระทัง่ ได้ มา
ทํางานเป็ นข้ าราชการครู ทัง้ ๆ ที่ฐานะความเป็ นอยู่ก็ค่อนข้ างขัดสน และพ่อก็สามารถสร้ างฐานะ
ให้ ดีขึ ้นได้ โดยการประหยัดและอดออม และใส่วนการเรี ยนรู้ พ่อได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ
ใคร่ร้ ูตลอดเวลา ส่วนคุณแม่ ท่านได้ เอาใจใส่คณ
ุ ชัดเจนตลอดมาจนปั จจุบนั
การนําแนวทางการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดามาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อ
ดําเนินชีวิต
คุณชัดเจนได้ นําแนวทางของพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่ องการประหยัด การอดออม ใช้ จ่ายในสิ่งที่
จําเป็ น วางแผนการใช้ จ่าย และการเพิ่มมูลค่าของเงิน เช่น การจัดซื ้อที่ดิน แทนการเก็บเงินในรู ป
ของเงินสดที่คา่ ของเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้
การศึกษา
ลักษณะของครูท่ ปี ระทับใจ
ครู ที่ประทับใจ ได้ แก่ ครู ที่สนใจนักเรี ยน รู้ จกั นักเรี ยน (รู้ ภมู ิหลังของนักเรี ยน ) เอาใจใส่
นัก เรี ย น เข้ า ใจเด็ ก มองเห็ น ปั ญ หาของนัก เรี ย น ไวต่อ ความรู้ สึก ของนัก เรี ย น ใจดี ไม่ ส ร้ าง
ความเครี ยดแก่เด็กในการจัดการเรี ยนการสอน สอนให้ เด็กเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ใจเย็น เก่ง รอบรู้ ทกุ
เรื่ อง
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การนําวิธีการสอนหรื อการปฏิบัติของครู มาเป็ นแนวทางในการทํางานหรื อการ
ดําเนินชีวิต
นํ า มาใช้ กับ เพื่ อ นร่ ว มงานและคนไข้ เ ป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ความใจเย็ น ใจดี สร้ างความ
ไว้ วางใจให้ เกิดขึ ้นกับเพื่อร่ วมงาน แสดงท่าทางเป็ นมิตร ให้ คําปรึกษาเมื่อเพื่อนมีปัญหา พร้ อมที่
จะช่วยเหลือคนไข้ หรื อเพื่อนร่วมงานเสมอทุกสถานการณ์
สําหรับสิ่งที่ไม่ทําตามครู คือ ความเป็ นเจ้ าระเบียบมากเกินไป คุณชัดเจนมองว่า ควรมี
การยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ แต่ยืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง

การทํางาน
ความประทับใจในการทํางาน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา
ประทับใจในแบบอย่างการบริ หารงานของหัวหน้ าหอผู้ป่วย
เกี่ยวกับภาวะผู้นํา การตัดสินใจโดยยึดหลักการที่ถกู ต้ อง และหัวหน้ ากลุม่ งานพยาบาล ในความ
เก่ง มุง่ มัน่ ในการทํางาน จนได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 9
เพื่อนร่วมงาน ในส่วนของทีมงานวิชาการที่มีความมุง่ มัน่ ขยัน จริ งจังในการทํางาน
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ในการทํางานกับพยาบาลเกี่ยวกับการเข้ าเวร ประทับใจ
พยาบาลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ และทํางานตามบทบาทหน้ าที่ของตน
การทํางาน อาชีพพยาบาล เป็ นการทํางานที่เป็ นการให้ ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
รู้สกึ ว่าเป็ นเหมือนการทําบุญดังนันการทํ
้
างานต้ องคํานึงถึงความต้ องการของคนไข้ เป็ นสําคัญ
หลักการ แนวทาง หรืออุดมการณ์ ในการทํางาน
- ต้ องเรี ยนรู้แนวคิด หลักการต่างๆ ก่อนลงมือปฏิบตั งิ าน
- พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
- เรี ยนรู้งานด้ วยการลงมือปฏิบตั ิ
- ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน
- ถ่ายทอดความรู้ให้ กบั เพื่อนร่วมงาน
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- มุง่ ทํางานเพื่อประโยชน์สว่ นรวม มากกว่าประโยชน์สว่ นตน
ค่ านิยมสร้ างสรรค์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่ได้ แสดงพฤติกรรมตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
คุณชัดเจนได้ รับคัดเลือกเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้ างสรรค์ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานและกล้ ายืนหยัดทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง คุณชัดเจนได้ ให้ ความสําคัญกับค่านิยมด้ านกล้ ายืนหยัดทํา
ในสิ่งที่ถกู ต้ องเพราะอาชีพพยาบาลเป็ นการทํางานเกี่ยวกับชีวิตคน ในส่วนของงานพยาบาล มุ่ง
ให้ เ กิ ด ผลดี แ ก่ ผ้ ูรั บ บริ ก าร กล่า วคื อ ผู้รั บ บริ ก ารมี ความปลอดภัย ไม่ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อน อยู่
โรงพยาบาลน้ อยที่สดุ และกลับบ้ านได้ เร็วที่สดุ
การจัดระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ ปรับเปลี่ยนระบบงานต่าง ๆ ให้ ตอบสนองและรองรับผล
ที่เกิดขึ ้น ผู้มารับบริ การให้ เกิดผลในด้ านบวก ผู้รับบริ การพึงพอใจ การทํางานตรงนี ้ไม่ใช่ทําเพียง
คนเดียว ดังนันเราหาวิ
้
ธีการ ปรับปรุ งระบบการให้ บริ การโดยต้ องให้ ทุกคนเห็นความสําคัญและ
ร่วมกันทํางาน เพื่อให้ เกิดผลตามมาตรฐาน
สถานการณ์ ในชีวิตที่ทาํ ให้ เป็ นคนมุ่งมั่นที่จะมีลักษณะตามค่ านิยมสร้ างสรรค์
การได้ เห็ น แบบอย่ า งของพ่ อ ที่ เ ป็ นจริ ง จั ง ตัง้ ใจ เต็ ม ที่ กั บ การทํ า งาน จนประสบ
ความสําเร็ จสร้ างฐานะของตนเองได้ ดีในระดับที่น่าพอใจ ไม่ถึงกับรํ่ ารวยมากแต่ก็มีความเป็ นอยู่ที่
สบาย ทําให้ ตนเองมีความรู้ สกึ ว่าจะต้ องเอาแบบอย่างจากคุณพ่อทังในการทํ
้
างานและการดําเนิน
ชีวิต
ขณะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท ได้ ร้ ู จกั กับอาจารย์ผ้ สู อนท่านหนึ่งที่มีอายุคอ่ นข้ างน้ อย
แต่ประสบความสําเร็ จ ดํา รงตํา แหน่งคณบดี โดยที่ อาจารย์ ผ้ ูนี เ้ ป็ นผู้ที่ ก ล้ าคิด คิดสร้ างสรรค์
ตรงไปตรงมา เป็ นตัวของตัวเอง เรี ยนรู้ ตลอดเวลา และเป็ นคนที่ยืนอยู่บนหลักการ จากความ
ประทับใจดังกล่าวทําให้ คณ
ุ ชัดเจนเกิดความรู้ สกึ ที่จะเดินตามรอยอาจารย์ให้ ได้ มากเท่าที่จะทําได้
จึงได้ พยายามมุง่ มัน่ ทุ่มเทให้ กบั งานอย่างเต็มที่
ข้ อเสนอแนะการพัฒนาข้ าราชการให้ มีค่านิยมสร้ างสรรค์
1. พัฒนาข้ าราชการบรรจุใหม่ให้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับค่านิยมสร้ างสรรค์
2. ให้ ข้าราชการเข้ าร่ วมโครงการตามรอยพระยุคลบาท เรี ยนรู้ พระราชกรณี ยกิ จของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการทํางาน
บุคลิกลักษณะของบุคคลตัวอย่ างในสายตาของผู้ร่วมงาน
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เพื่อนร่ วมงาน มองว่าคุณชัดเจนเป็ นคนบ้ างาน เงียบ เก็บอารมณ์ความรู้ สกึ ดังเช่น
การพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อรับ HA เพื่อนร่วมงานมองว่าทําไปทําไมไม่ได้ อยูแ่ ล้ ว
ลูกน้ อง/ผู้ใต้ บงั คับบัญชา เห็นว่าเป็ นคนสุภาพ เรี ยบร้ อย ใจเย็น ไม่นินทาว่าร้ ายผู้อื่น ชอบ
สัง่ สอน
หัวหน้ า/ผู้บงั คับบัญชา เห็นว่าเป็ นคนที่ทํางานเร็ ว รับผิดชอบ ทํางานด้ วยความรอบคอบ
ไว้ วางใจได้
ความคิดเห็นของบุคคลตัวอย่ างต่ อทัศนะของผู้ร่วมงาน
เห็นด้ วยที่มองว่าตนเองเป็ นคนบ้ างาน เพราะงานที่ต้องทํามีมากดังนันจึ
้ งต้ องจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน เพราะต้ องทํางานนันอยู
้ ่แล้ วจะทําวันนี ้หรื อพรุ่ งนี ้ก็ต้องทํา จึงต้ องรี บทําให้
เสร็ จเพื่อที่จะทํางานอื่นต่อไป และหากทุกคนคิดว่าทําไปทําไมงานก็คงไม่สําเร็ จ ดังนันเราต้
้
องเริ่ ม
จากตัวเองก่อน ส่วนบุคคลอื่นจะคิดอย่างไรก็แล้ วแต่เป็ นสิง่ ที่พงึ กระทําได้

ความเกี่ยวข้ องหรือการส่ งเสริมของครอบครัวต่ อการทํางานราชการ
ครอบครัวของคุณชัดเจนมีส่วนส่งส่งเสริ มการทํางานอย่างมาก โดยให้ กําลังใจ ให้ การ
เรี ยนรู้ พ่อจะเป็ นผู้ให้ แนวทางการทํางาน ชี ้แนะให้ มีการบันทึกปั ญหาที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน แล้ ว
นํามาพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
การที่ทําให้ ข้าราชการมีคา่ นิยมสร้ างสรรค์นนต้
ั ้ องใช้ ระยะเวลา ปรับรื อ้ ระบบให้ เอื ้อต่อการ
ทํางาน ควรมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ้ ทู ี่ได้ รับการยกย่องเมื่อให้ ผ้ อู ื่นได้ นํามาเป็ นแบบอย่าง
ผู้นําของหน่วยงานต้ องเป็ นอย่าง เพราะว่าลูกน้ องส่วนใหญ่จะเลียนแบบผู้นําของตน

