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The aims of this study are as follows: (1) to study the effect of work personality, work
competencies and work goals on work adjustment among newly recruited gay male employees; and
(2) to study the effect of work personality, work competencies and work goals on work adjustment
among newly recruited gay male employees and the moderating role of LGBT supportive workplace
climate. The participants recruited by purposive sampling were 136 newly recruited gay male
employees who were tenured or holding a current position for less than one year, working in
organizations in the Bangkok metropolitan region included 50 districts and five provinces, namely
Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhon. The five instruments
included work adjustment scale, work personality scale, work competencies scale, work goals scale,
and LGBT supportive workplace climate scale which were distributed to participants at gay male online
communities and Hierarchical regression analysis was performed to test the hypothesis. The results
revealed that work personality (β= .305), work competencies (β= .314), and work goals (β= .389)
had a significantly positive effect on work adjustment among newly recruited gay male employees
(p<.001) whereas there was no a significant moderating role of LGBT supportive workplace climate on
work personality, work competencies and work goals on work adjustment among newly recruited gay
male employees and analyzing the interaction effect between the independent variables and the
moderated variable.
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
การปรับ ตัวในการทางาน (work adjustment) คือ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม โดยเกี่ยวข้องกับวิธีการปรับตัวของพนักงานให้เหมาะกับความรับผิดชอบในงาน และ
วิ ธี ก ารปรับ ใช้ค วามสามารถของพนั ก งานให้เ หมาะสมกั บ งานหรื อ สิ่ ง แวดล้อ มในองค์ การ
(Dahiling & Librizzi, 2015 as cited in Na-nan, Joungtrakul, & Dhienhirun, 2018) อี ก ทั้ ง ยั ง
เป็ นสภาวะจิตใจของบุคคล (psychological state) เป็ นความรู ้สึก สบายใจ หรือความรู ้สึก ผ่ อ น
คลายกับ สิ่งที่ได้พบในสิ่งแวดล้อมขององค์การ (Na-Nan & Pukkeeree, 2013) และเป็ นการรับรู ้
ถึ ง ความคาดหวั ง ในการปรับ ตั ว ให้เ หมาะสมกั บสิ่ ง ใหม่ ๆ ของพนั ก งาน (Ghosh, Qureshi &
Tsangarides, 2013 as cited in Na-nan et al., 2018)
นักวิชาการหลายท่านสนับสนุนความสาคัญของการปรับตัวในการทางานโดยอธิบายว่ า
ผูท้ ี่ปรับตัวได้ดีจะสามารถนาองค์การไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ในทุกสถานการณ์ เป็ นผูท้ ี่มีความ
เหมาะสมที่จะอยู่ในตาแหน่งของผูน้ าในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Robbins
& Coulter, 2012 อ้างถึงใน ณัฏยาณี บุญทองคา, พระครูกิตติชัยกาญน์, พระครูอุดมธรรมจารี, &
พระมหาญาณธัทร อติพโล, 2559) พนักงานที่ปรับตัวได้ดีย่อมทาให้เกิดผลดีต่อองค์ก าร เช่น เกิด
ความทุ่มเทความสามารถที่มีต่องานและองค์ก าร ลดปัญหาประสิทธิภาพในการทางาน ปัญหาการ
หมุนเวีย นงาน การขาดงาน และการลาออกจากงาน (สุรพล อินทุราม, 2543) พนัก งานที่มีระดับ
การปรับ ตัวในการทางานสูงจะสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลสูงกลับคืนให้แ ก่
องค์การ (Na-nan et al., 2018) นอกจากนี้ ผลวิจัยยังชีใ้ ห้เห็นว่าการปรับตัวในการทางานส่งผลต่ อ
วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็ นความสามารถในการใช้ทรัพยากรในการทางานได้อย่ า ง
คุ้มค่า ทางานได้อย่างเป็ นมืออาชีพตามเป้าหมายขององค์ก าร มีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเพื่อ
สร้างนวัตกรรมจากการทางาน เอาใจใส่และสนับสนุนการแสดงศักยภาพในการทางาน นาความรู ้
มาประยุกต์ใช้ในการทางาน และมีความยอมรับนับถือ เข้าใจ และมีความผูกพันกับเพื่อนร่ว มงาน
ได้ (สุพิเชษฐ์ ตองอ่อน และ สันติธร ภูริภักดี, 2562)
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ผลส ารวจของจ๊ อ บไทยดอทคอม (MGR Online, 2560) ส ารวจความคิ ด เห็ น ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลและพนัก งานใหม่ในประเทศไทย พบว่าปั ญหาหนึ่งในการทางานของคนรุ่นใหม่
คือ ปัญหาการปรับตัวเข้าสู่โลกของการทางาน โดยเป็ นความคิดเห็นจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และ
พนัก งานใหม่คิดเป็ นร้อยละ 11.55 และร้อยละ 10.55 จากปั ญหาทั้งหมด โดยถูก จัดเป็ นปั ญหา
ลาดับ ที่ 3 จาก 5 ลาดับ เช่นเดีย วกับผลสารวจเนชั่นออนไลน์ในปี 2012 อ้างถึงใน Na-Nan and
Pukkeeree (2013) ซึ่งสารวจพนัก งานใหม่ที่ทางานในองค์ก ารขนาดเล็ก กลางและใหญ่จานวน
305 แห่ง ก็พบว่าพนักงานใหม่มีปัญหาการปรับตัวในการทางาน การปรับตัวในการทางานจึง เป็ น
สิ่งจาเป็ นสาหรับพนักงานใหม่ ซึ่งองค์การควรจะให้ความสาคัญเพื่อไม่ให้ปัญหาการปรับตัวในการ
ทางานส่งผลกระทบกับ การทางานของพนักงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่ นเพ็ชร์
(2557) ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ในการศึ ก ษาเรื่ อ งแนวคิ ด การปรับตั ว ในการท างานของพนัก งานใหม่ใน
องค์ก ารว่ า “การเข้ามาของพนัก งานใหม่ใ นองค์ก าร เป็ นช่วงสาคัญของการเป็ นสมาชิ ก ของ
องค์การที่อาจส่งผลต่อการคงอยู่หรือการออกจากองค์การได้ ขึน้ อยู่กับว่าการปรับตัวของบุค คลจะ
สร้างความกลมกลืนและความสอดคล้องกับวัฒนธรรมหรือบริบทองค์ก ารได้มากน้อยเพีย งใด ”
โดยผลกระทบจากการปรับ ตัวไม่ได้ข องพนักงานจะทาให้พนักงานเกิดความเครีย ด เกิดความคับ
ข้องใจ เกิดความผิดหวังในบริบ ทหรือสภาพแวดล้อมใหม่ จนสูญเสีย ก าลังใจในการทางาน NaNan และ Pukkeeree (2013) as cited in Na-nan (2019) และจะท าให้อ งค์ก ารไม่ ไ ด้ผ ลการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สูญเสีย พนัก งานและสูญเสีย ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพิ่มขึน้ (Na-nan, 2019) การปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่จึงเป็ นสิ่งที่ มีความสาคัญ ทั้ง
กับตัวพนักงงานเองและองค์การด้วย
นอกจากนี้ พนักงานเก่าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงานหรือบทบาทใหม่ในองค์ก รเดิ ม
ก็ตอ้ งการการปรับ ตัวในการทางานใหม่ เช่นเดีย วกัน พนักงานกลุ่มนีม้ ักจะเกิดความกังวลเกี่ย วกับ
ความคาดหวังของผู้บังคับ บัญชาที่มีม ากขึน้ หรื อแตกต่ างจากเดิม ความกังวลในเนื้องาน และ
บทบาทใหม่ที่จะต้องทาความเข้าใจและเรีย นรู ้ และบางกรณีกจ็ ะต้องปรับเปลี่ยนบุคลิก ภาพหรื อ
เอกลักษณ์ส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับตาแหน่งหรือบทบาทใหม่ที่ได้รบั (Ellis, 2018
as cited in Eleni Zoe, 2019; Nicholson, 1984) ซึ่งอาจทาให้เกิดความเครียดได้เช่นเดียวกัน โดย
การพยายามเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับงานอาจทาให้บุคคลสูญเสีย ความ
เป็ นตัวเอง จนเกิดความกดดันส่งผลต่อสุข ภาพทางจิตใจ และทาให้ปรับตัวไม่ได้ในที่สุด(Na-Nan
และ Pukkeeree, 2013 as cited in Na-nan, 2019) ทั้ง นี้จ ากการทบทวนงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้อง
พบว่า ทัง้ พนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่ได้รบั ตาแหน่งใหม่ ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในการปรับตั ว
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ไม่เกิน 1 ปี หลังจากเข้าสู่องค์การหรือดารงตาแหน่งนั้น (Gajda, 2019; Hall-Ellis, 2014 อ้างถึงใน
ณรงค์ชัย กาพย์ตมุ้ , 2561) ผูว้ ิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปรับตัวในการทางานของพนักงานเข้าใหม่
และพนัก งานที่มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งปั จจุบันไม่เกิน 1 ปี โดยจะเรีย กรวมกันว่าพนักงาน
ใหม่
การศึกษาการปรับ ตัวในการทางานในการวิจัย นี้อธิบายได้ด้วยโมเดลการปรับตัวในการ
ทางานของ Hershenson (1996) ซึ่งอธิบายว่าโครงสร้างของการปรับตัวในการท างานเกิ ด จาก
ปฏิ สัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ปั จ จั ย ในที่ ท างาน โดยปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ 1)
บุคลิก ภาพในการทางาน (work personality) ซึ่งเป็ นคุณลัก ษณะเฉพาะตั วของแต่ ละบุ ค คลที่
แสดงออกในการทางาน 2) สมรรถนะในการทางาน (work competencies) เป็ นศัก ยภาพของ
พนัก งานในด้านความรู ้ ทัก ษะและเจตคติที่จาเป็ นต้องใช้ในงาน รวมถึงทัก ษะทางสังคม การ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ
และ 3) เป้าหมายเรื่องการทางาน (work goal) เป็ นตัวเลือกด้านการทางานของบุคคลที่สร้างขึน้
ในช่วงวัย เรีย น มีความเป็ นจริง เป็ นสิ่งที่มีความเข้มข้นและสามารถวัดได้ ส่วนปั จจัย ในที่ทางาน
ได้แ ก่ 1) วั ฒ นธรรมองค์ก ารและความคาดหวั ง เชิ ง พฤติ ก รรม (organizational culture and
behavioral expectations) 2) ความต้องการของงานและความต้องการทัก ษะในการทางาน (job
demands and skill requirements) 3) รางวั ล แ ละโอกาสที่ ใ ห้ กั บ พนั ก งาน ( rewards and
opportunities available to the worker) ซึ่ ง Hershenson (1996)เชื่ อ ว่ า ปั จจั ย เหล่ า นี้ จ ะถู ก
พัฒนาขึน้ อย่างเป็ นขั้นตอนตลอดช่วงอายุขัย ของบุคคล โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัย แบเบาะ วัย
ก่อนเข้าเรีย น วัย เรีย น ตลอดจนถึงช่วงเตรีย มตัวเข้าสู่โลกแห่งการทางาน สาหรับการวิจัย ครั้งนี้
ผู้วิจัย สนใจศึก ษาเฉพาะปั จจัย ส่วนบุคคล เนื่องจากผู้วิจัย มุ่งเน้นศึก ษาตัวแปรระดับบุคคลที่จะ
ส่งผลต่อกระบวนการปรับ ตัวในการทางานภายในตัวบุคคล ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานสาคัญของการปรับ ตั ว
ในการทางานของพนัก งาน ไม่ว่าพนัก งานจะต้องทางานอยู่ในองค์ก ารที่มีปัจจัย ในที่ทางานเป็ น
อย่างไร การวิจัยครัง้ นี้ ผูว้ ิจัยจึงศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน
และเป้าหมายเรื่องการทางานของบุคคลที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่
โมเดลการปรับ ตัวในการทางานของ Hershenson (1996) อธิบายว่าบุคลิก ภาพในการ
ทางาน ถูกสร้างขึน้ มาเป็ นลาดับแรก เริ่มต้นขึน้ ในวัยเด็กและพัฒนาต่อเนื่องแม้กระทั่งบุคคลเติบโต
เป็ นผูใ้ หญ่แล้วก็ตาม โดยช่วงแรกจะได้รบั อิทธิพลจากครอบครัว ต่อมาจะได้รับอิทธิพลจากเพื่ อน
ครู สังคมโรงเรีย นในวัย เรีย น และจะรับอิทธิพลต่างๆต่อเนื่องมาจนถึงวัย ทางาน โดยบุคคลจะ
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เรีย นรู ้แ ละเลีย นแบบผู้มีอิทธิพลต่างๆในแต่ละช่วงวัยเพื่อพัฒนาบุคลิก ภาพในการทางานขึน้ ให้
เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในช่วงเวลานั้น ส่วน
สมรรถนะในการทางาน ถูก อธิบายในโมเดลว่าเป็ นสิ่งที่พัฒนาขึน้ ระหว่างวัยเรียน โดย
บุคคลจะเริ่มสร้างวิธีก ารนาเสนอและการแสดงออกความคิด เรีย นรู ้ทัก ษะทางสังคมและทักษะ
จิตใจ ซึ่งเป็ นสิ่งลา้ ค่าในการพัฒนาความสามารถในการทางาน โดยโรงเรียนจะเตรียมความพร้อ ม
ทางวิชาการ (academic behavior) เพื่อให้บุคคลเกิดความเข้าใจในความสามารถ ความถนั ด
ความสนใจของตนเอง เพื่อวางแผนเป้าหมายการทางานและพัฒนาพฤติกรรมในการทางาน (work
behavior) ที่เหมาะสมจากบุคลิกภาพเดิมที่ถูกสร้างขึน้ ในวัยเด็กเพื่อการทางานในอนาคต ส่วน
เป้าหมายเรื่องการทางาน เกิดขึน้ เป็ นลาดับสุดท้ายตามโมเดลการปรับตัวในการท างาน
ของ Heshenson ในช่วงปลายของวัยเรียน เมื่อบุคคลกาลังเปลี่ย นผ่านจากโรงเรีย นสู่โลกแห่งการ
ท างาน บุ ค คลจะส ารวจตนเองและรวบรวมเอกลัก ษณ์ท างอาชี พ (vocational identity) เพื่ อ
ก าหนดเป้าหมายเรื่องการทางานที่มีความเป็ นจริง และบุคคลเชื่อมั่นในการตั้งเป้าหมายนี้ข อง
ตนเองได้
การศึก ษาอิทธิพลของบุคลิกภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางานและเป้าหมาย
เรื่องการทางานของบุคคลที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่ ในการวิจัย ครัง้ นี้ ผูว้ ิจัย
สนใจศึก ษากั บ กลุ่ ม เป้ าหมายพนัก งานใหม่ ที่เป็ นกลุ่ม ชายรัก ชาย เนื่องจากผลส ารวจพบว่ า
พนัก งานที่มี ค วามหลากหลายทางเพศมัก จะเผชิ ญกับ ปั ญ หาการถูก เลื อกปฏิบั ติ ในที่ ท างาน
(UNDP, 2019) พนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศจึงอาจจะเป็ นกลุ่มพนัก งานที่
มีความจาเป็ น ต้องปรับ ตัว ในการท างานอย่ างมาก โดยการศึก ษาของ Andras Tilcsik (2011)
เกี่ ย วกั บ การกีด กั นการจ้า งงานในเกย์ที่ เ ปิ ด เผยตั ว ตนในสหรัฐอเมริ ก า ระบุ ว่ า ผู้ห างาน (job
seekers) และพนักงานใหม่พยายามปิ ดบังอัตลักษณ์และรสนิย มทางเพศของตนเพื่อหลีกเลี่ย งการ
ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และการเลื่อนตาแหน่ง โดยเป็ นการปรับตัว
ให้เข้ากับ สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก (dilemma) ไปพร้อมๆกับการปรับตัวในการทางานซึ่งมี
ความยากลาบากและส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนกลุ่มนี้ในองค์การ นอกจากนี้ Russon & Schmidt
(2014) as cited in Rosvall, Blomqvist, and Nylén (2020) กล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มวัย รุ่นที่มี ค วาม
หลากหลายทางเพศมักมีปัญหาในการเลือกอาชีพมากกว่ากลุ่มวัย รุ่นทั่วไปเนื่องจากไม่ได้รับการ
สนับสนุนที่เหมาะสมจากครอบครัวเกี่ย วกับการพัฒนาตัวตนและการแนะแนวทางด้านอาชีพ ทา
ให้มีปั ญหาในการปรับ ตั ว ในการท างานตามมา การวิจัย ครั้ง นี้ผู้วิ จัย สนใจศึ ก ษาอิ ทธิ พ ลของ
บุคลิกภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางานและเป้าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตั ว
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ในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย ซึ่งเป็ นกลุ่มผูท้ ี่มีความหลากหลายทางเพศที่
มีก ารเปิ ดเผยอัตลักษณ์มากที่สุด ในปั จจุบัน (Bowman, 2003 as cited in Gedro, 2009) โดยตัว
แปรหนึ่งที่น่าจะมีผลต่ออิทธิพลดังกล่าว คือ “บรรยากาศองค์ก ารที่มีลัก ษณะสนับสนุ นกลุ่มผูม้ ี
ความหลากหลายทางเพศ” ซึ่ ง เป็ น บรรยากาศองค์ก ารที่ มี ลัก ษณะสนั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้มี ค วาม
หลากหลายทางเพศที่ อ าจจะเป็ นทางการหรื อ ไม่เป็ นทางการ โดยมีผลการศึก ษาพบว่า หาก
องค์ก ารมีบ รรยากาศที่ สนับ สนุ น พนั ก งานกลุ่ ม ดังกล่า วก็จะสามารถยกระดับสวั ส ดิ ภ าพของ
พนั ก งานกลุ่ ม ผู้มี ค วามหลากหลายทางเพศ (Liddle และคนอื่ น ๆ, 2004 as cited in Velez &
Moradi, 2012) และมีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถในที่ทางานของพนัก งานกลุ่มนีไ้ ด้ อย่างไรก็
ตามผลสารวจ “รับได้ แต่ไม่สุงสิง” ของโครงการพัฒนาสหประชาชาติ (UNDP, 2019) กลับพบว่า
มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในที่ทางานอยู่ไม่นอ้ ย โดยการเลือกปฏิบัตินี้ มี
2 รู ป แบบคือ 1) แบบเป็ นทางการ ซึ่งพบได้ในเงื่อนไขการทางาน เช่น ค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียม
ขัน้ ตอนการรับเข้าทางาน การถูกไล่ออกจนถึงการถูกปฏิเสธไม่ให้เลื่อนตาแหน่งด้วยวิถีทางเพศ อัต
ลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ และ 2) แบบไม่เป็ นทางการ ซึ่งพบได้ในสภาพแวดล้อมใน
ที่ทางาน เช่น การถูก ระรานและถูก ปฏิบั ติ ไ ม่ดีโ ดยหัว หน้างานหรือ เพื่ อ นร่ วมงาน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการปรับ ตัวให้เกิดความสอดคล้องกับองค์ก ารและปั จจัยที่เกี่ย วข้องกับการทางานของ
พนัก งานกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ตามข้อค้นพบของการศึก ษาของ Huffman, 2004;
Liddle และคนอื่นๆ, 2004; Lyons, Brenner & Fassinger, 2005 as cited in Velez and Moradi
(2012) พบว่า การรับรูก้ ารถูกเลือกปฏิบัติในที่ทางานและบรรยากาศองค์การที่มีลกั ษณะสนับสนุน
ส่งผลต่อความสอดคล้องกันระหว่างบุคคลและองค์ก าร (P-O fit) ความพึงพอใจในงาน และเจตนา
ในการลาออก และการศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) พบว่า สถานที่ทางานที่
สนับสนุนความเป็ นอยู่ของพนักงานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (supportive workplace) มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัย สาคัญกับเจตคติต่อการทางานและความเครีย ดทางจิตใจของพนัก งาน
กลุ่ ม ผู้มี ค วามหลากหลายทางเพศ (Webster, Adams, Maranto, Sawyer, & Thoroughgood,
2018) ทั้งนี้องค์ก ารแต่ละแห่งจะมีสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศองค์ก ารที่มีลัก ษณะสนับสนุน
หรือเลือกปฏิบัติต่อพนัก งานที่มีความหลากหลายทางเพศแตกต่างกัน ซึ่งบรรยากาศขององค์ก าร
ในลัก ษณะนี้น่าจะเป็ นปั จจัย สาคัญปั จจัย หนึ่งที่ส่งผลต่ออิทธิพลของบุคลิก ภาพในการท างาน
สมรรถนะในการทางานและเป้าหมายเรื่องการทางานของบุคคลที่มีต่อการปรับตัวในการทางาน
ของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย กล่าวคือ ระดับของอิทธิพลของบุคลิก ภาพการในทางาน
สมรรถนะในการทางาน และเป้ า หมายเรื่ อ งการท างานที่มี ต่ อ การปรับตั ว ในการท างานของ
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พนั ก งานใหม่ ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ชายรัก ชายอาจมี ร ะดั บ ความสัม พั น ธ์ เ ปลี่ ย นแปลงไปเมื่ อ มี ก ารรับรู ้
บรรยากาศองค์การที่มีลกั ษณะสนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทานายการปรับตัวในการทางาน การวิจัยครัง้ นี้ ผูว้ ิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการ
ทางาน สมรรถนะในการทางานและเป้าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของ
พนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย โดยมีการรับรูบ้ รรยากาศองค์การที่มีลกั ษณะของการสนับสนุน
กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ
คาถามวิจัย
1.บุคลิกภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการทางานส่ง ผล
ต่อการปรับตัวของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชายหรือไม่ อย่างไร
2.อิทธิพลของบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการ
ทางานที่มีต่อการปรับตัวของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชายจะเปลี่ย นแปลงไปเมื่อพนักงาน
ชายรักชายมีการรับรูบ้ รรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแตกต่ างกัน
หรือไม่ อย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมาย
เรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมาย
เรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย โดยมีการรับรูบ้ รรยากาศ
องค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ด้านวิชาการ
การวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะในการท างาน
และเป้าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก
ชาย และทาให้ทราบบทบาทของการรับรูบ้ รรยากาศที่สนับสนุน กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
ในอิทธิพลของบุคลิกภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางานและเป้าหมายเรื่องการทางานของ
บุคคลที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชายซึ่งเป็ นการนาตั วแปร
ทางจิตวิทยาระดับบุคคลมาศึกษาร่วมกับตัวแปรระดับ องค์ก ารของกลุ่มเป้าหมายที่เป็ น พนั ก งาน
กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่ม หนึ่ง จึงน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการตรวจสอบแนวคิ ด
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ทฤษฎีทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง และการนาองค์ความร็ทางจิตวิทยามาใช้เป็ นพืน้ ฐานสาหรับความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคคล และพฤติกรรมองค์การ
ด้านองค์การ
การวิจัยครัง้ นีท้ าให้ได้สารสนเทศที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบแนวทางสาหรับการ
พัฒนาความสามารถในการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย และการ
ให้ความสาคัญกับ นโยบายและบรรยากาศองค์การที่จะช่วยส่งเสริมการปรับตัวในการทางานของ
พนัก งานกลุ่มนี้เพื่อให้สามารถทางานได้เป้าหมายขององค์การโดยการพัฒนาบุคลิก ภาพในการ
ทางานที่มีความเหมาะสม การเสริมสร้างสมรรถนะในการทางานของพนักงานกลุ่มนี้ให้พร้อมต่ อ
การทางาน ทัง้ ด้านนิสยั การทางาน ทักษะด้านจิตใจและทัก ษะด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในงาน
เป็ นต้น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและตัวอย่างวิจัย
ประชากร
ประชากรในการวิจัย ครัง้ นี้ คือ พนักงานใหม่ที่มีอายุงานหรือได้รบั การดารงตาแหน่ง
ใหม่ ไ ม่ เ กิ น 1 ปี และเป็ น กลุ่ ม ชายรัก ชาย ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในองค์ก ารต่ า ง ๆ ในพื้น ที่ จั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล จาแนกเป็ น จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 50 เขต
และปริมณฑล จานวน 5 จังหวัด ได้แ ก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร
ตัวอย่างวิจัย
ตั ว อย่ า งวิ จั ย ในการวิ จั ย ครั้งนี้ คื อ พนั ก งานใหม่ ที่ มี อ ายุ งานหรื อ ได้รับ การด ารง
ตาแหน่งใหม่ไม่เกิน 1 ปี และเป็ นกลุ่มชายรักชาย ซึ่งปฏิบัติงานในองค์การต่าง ๆ ในพืน้ ที่จังหวั ด
กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 50 เขต และจั ง หวั ด ในปริ มณฑล จ านวน 5 จั ง หวั ด ได้แ ก่ จั ง หวั ด
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จานวน 136 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
ตัวแปรในการวิจัย
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่
บุคลิกภาพในการทางาน
สมรรถนะในการทางาน
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เป้าหมายเรื่องการทางาน
2.ตัวแปรกากับ
บรรยากาศขององค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
3. ตัวแปรตาม
การปรับตัวในการทางาน
นิยามศัพท์เฉพาะ
พนั ก งานใหม่ ที่ เ ป็ นกลุ่ ม ชายรั ก ชาย (newly recruited gay employee) หมายถึ ง
บุคลากรเข้าใหม่หรือบุคลากรที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ในองค์ก ารต่างๆ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
และเป็ นพนักงานกลุ่มชายรักชาย
นิยามปฏิบัติการ
1.การปรับ ตัวในการทางาน (work adjustment) หมายถึง ผลลัพธ์ข องความสอดคล้อง
ระหว่างความต้องการของบุคคลกับองค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมบทบาทการทางาน
ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผูป้ ฏิบัติงาน
งานวิจัยนีว้ ัดการปรับ ตัวในการทางาน โดยใช้มาตรวัดที่พัฒนาขึน้ ตามนิย ามการปรับ ตั ว
ในการทางานตามโมเดลการปรับ ตัวในการทางานของ Hershenson (1996) ซึ่งประกอบด้วย 3
องค์ป ระกอบ คือ 1) พฤติก รรมบทบาทการทางาน หมายถึง การปฏิบัติตามตาแหน่งในที่ทางาน
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ ความคาดหวั งเชิง พฤติก รรมขององค์ก าร 2) ผลการปฏิบั ติ ง าน
หมายถึง คุณภาพและปริมาณของผลงานจากการปฏิบัติงานของบุคคล 3) ความพึงพอใจของ
ผูป้ ฏิบัติงาน หมายถึง คือ ความพึงพอใจที่เกิดขึน้ จากงานของบุคคล มาตรวัดเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย ผูท้ ี่ได้คะแนนจากมาตรวัดมากแสดงว่ามีการปรับตั ว ใน
การทางานดีกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนจากมาตรวัดน้อย
2. บุคลิก ภาพในการท างาน (work personality) หมายถึง คุณลัก ษณะเฉพาะตั ว ของ
บุคคล ซึ่ง สะท้อนจากการเป็ น ผู้ที่มีอัตมโนทัศน์แห่งตนในฐานะคนทางาน การมีแ รงจูงใจในการ
ทางานและการสร้างคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับงาน
งานวิจัยนีว้ ัดบุคลิก ภาพในการทางาน โดยใช้มาตรวัดที่พัฒนาขึน้ ตามนิย ามบุคลิก ภาพ
ในการทางานตามโมเดลการปรับ ตัวในการทางานของ Hershenson (1996) ซึ่งประกอบด้วย 3
องค์ป ระกอบ คือ 1) อัตมโนทัศน์แ ห่งตนในฐานะคนทางาน หมายถึง ความรู ้สึก ถึงตั วตนของ
ผู้ป ฏิบัติงานที่เกิดขึน้ เมื่อปฏิบัติงาน 2) แรงจูงใจในการทางาน หมายถึง ความเต็มใจที่จะทุ่มเท
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ความพยายามและรัก ษาความพยายามที่มี ต่ อเป้า หมายองค์ก าร 3) จริย ธรรมในการท างาน
หมายถึง บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าต่อการทาสิ่งที่ถูกต้องในสังคม และความเชื่อว่างาน
เป็ นสิ่งที่มีคุณค่าภายใน ซึ่งทาให้บุคคลเคารพ ชื่นชมและเต็มใจที่จะร่วมทางานหนัก มาตรวัดที่ใช้
วัดบุคลิกภาพในการทางานในการวิจัย ครั้งนี้มีลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริง
ที่สุด ถึง ไม่จริงเลย ผูท้ ี่ได้คะแนนจากมาตรวัดมากแสดงว่ามีบุ คลิก ภาพในการทางานดีก ว่าผู้ที่ ไ ด้
คะแนนจากมาตรวัดน้อย
3. สมรรถนะในการทางาน (work competencies) หมายถึง การปฏิบัติงานของพนัก งาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายและประโยชน์สูงสุดขององค์ก าร เป็ นความสามารถ หรือความเชี่ย วชาญใน
ด้านความรู ้ ทัก ษะและเจตคติที่จ าเป็ น ต้องใช้ในงาน รวมถึงทัก ษะทางสัง คม การปฏิบั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ เพื่อให้
ได้มาซึ่งความสาเร็จในองค์ก าร
งานวิจัยนีว้ ัดสมรรถนะในการทางาน โดยใช้มาตรวัดที่พัฒนาขึน้ ตามนิย ามสมรรถนะใน
การทางานตามโมเดลการปรับ ตัว ในการทางานของ Hershenson (1996) ซึ่งประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ คือ 1) นิสยั การทางาน หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทางาน เช่น
ความสามารถที่จะทางานในกลุ่ม การสื่อสารที่เป็ นความริเริ่ม การคล้อยตามกฎระเบียบ และการ
แต่งกายอย่างเหมาะสม 2) ทักษะจิตใจ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับ
การปฏิบัติงาน ซึ่งพัฒนาขึน้ จากการฝึกฝนประกอบด้วยความเชื่อมั่น การควบคุมความวิตกกัง วล
ความเตรีย มพร้อมด้า นจิต ใจ และการมีสมาธิจดจ่อ 3) ทัก ษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในงาน
หมายถึง การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการบังคับบัญชา และการเข้ากันได้กับเพื่อนร่วมงาน
และบุคคลอื่นๆ ในที่ทางาน มาตรวัดที่ใช้วัดสมรรถนะในการทางานในการวิจัยครัง้ นีม้ ีลกั ษณะเป็ น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย ผูท้ ี่ได้คะแนนจากมาตรวัดมากแสดงว่า มี
สมรรถนะในการทางานสูงกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนจากมาตรวัดน้อย
4. เป้าหมายเรื่องการทางาน (work goal) หมายถึง การที่พนักงานก าหนดตัวเลือ กด้า น
การทางานในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเรียนเข้าสู่ก ารทางาน ซึ่งประเมินจากความชัดเจนและความ
แน่วแน่ในความสนใจ ความถนัด ความสามารถและบุคลิก ภาพที่เกี่ย วข้องกับการเลือกอาชี พ หรื อ
การทางานในอนาคตของตนเอง
งานวิจัยนีว้ ัดเป้าหมายเรื่องการทางาน โดยใช้มาตรวัดที่พัฒนาขึน้ ตามนิยามเป้าหมาย
เรื่องการทางานตามโมเดลการปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) มาตรวัดที่ใ ช้วั ด
เป้าหมายเรื่องการทางานในการวิจัยครัง้ นีม้ ีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด
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ถึง ไม่จริงเลย ผูท้ ี่ได้คะแนนจากมาตรวัดมากแสดงว่ามีเป้าหมายเรื่องการทางานชัดเจนกว่าผู้ที่ ไ ด้
คะแนนจากมาตรวัดน้อย
5. บรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (LGBT supportive
workplace climate) หมายถึ ง การที่ พ นั ก งานมี ก ารรับ รู ้ถึ ง การสนั บ สนุ น ขององค์ก ารที่ มี ต่ อ
พนักงานชายรักชายให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีสถานะต่อเนื่อง และเป็ นมิตร โดยไม่ทาให้รู้สึก
ว่าถูกเลือกปฏิบัติ เช่น การกาหนดเป็ นนโยบายที่ชัดเจน ส่งเสริมการปรับตัวระหว่างพนัก งานเก่ า
กับพนักงานใหม่ และระหว่างพนักงานชายรักชายกับพนักงานทั่วไป
งานวิจัย นี้วัดบรรยากาศองค์ก ารที่สนั บสนุ นกลุ่ มผู้มี ความหลากหลายทางเพศ โดย
ปรั บ ปรุ ง มาตรวั ด LGBT Climate Inventory (LGBTCI) ของ (Liddle, Luzzo, Hauenstein, &
Schuck, 2004) ให้สอดคล้องกับ ลักษณะของตัวอย่างวิจัย มาตรวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย ผูท้ ี่ได้คะแนนจากมาตรวัดมากแสดงว่ารับรู ้ว่าบรรยากาศ
ขององค์การที่สนับสนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศสูงกว่าผูท้ ี่ได้คะแนนจากมาตรวัดน้อย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางานและเป้าหมาย
เรื่องการทางานที่มีต่อการปรับ ตั วในการท างานของพนัก งานใหม่ ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย โดยมี
บรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรก ากับ ผู้วิจัย ศึก ษา
เอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยนาเสนอตามหัวข้อเรียงลาดับตามนี้
1. การปรับตัวในการทางาน
1.1 ความหมายของการปรับตัวในการทางาน
1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน
1.3 องค์ประกอบและการวัดการปรับตัวในการทางาน
1.4 การปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่
2. กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)
2.1 ความหมายของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
2.2 ภาพลักษณ์ดา้ นอาชีพของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
2.3 กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศกับการปรับตัวในการทางาน
3. บุคลิกภาพในการทางาน
3.1 ความหมายของบุคลิกภาพในการทางาน
3.2 องค์ประกอบและการวัดของบุคลิกภาพในการทางาน
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพในการทางานกับการปรับตัวในการทางาน
4. สมรรถนะในการทางาน
4.1 ความหมายของสมรรถนะในการทางาน
4.2 องค์ประกอบและการวัดสมรรถนะในการทางาน
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการทางานกับการปรับตัวในการทางาน
5. เป้าหมายเรื่องการทางาน
5.1 ความหมายของเป้าหมายเรื่องการทางาน
5.2 องค์ประกอบและการวัดเป้าหมายเรื่องการทางาน
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเรื่องการทางานกับการปรับตัวในการทางาน
6. บรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
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6.1 ความหมายของบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ
6.2 ประโยชน์ของการสร้างบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศ
6.3 องค์ป ระกอบของบรรยากาศองค์การที่สนับ สนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทาง
เพศ
6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การที่ สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศกับการปรับตัวในการทางาน
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
8. สมมติฐานวิจัย
การปรับตัวในการทางาน
ผูว้ ิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ย วข้องกับการปรับตัวในการทางานประกอบด้วย
หัวข้อความหมายของการปรับตัวในการทางาน ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวในการ
ทางาน ปั จจัย ที่ส่งผลต่อการปรับ ตั ว ในการท างาน ครอบคลุมถึงองค์ป ระกอบและการวั ด การ
ปรับตัวในการทางาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ความหมายของการปรับตัวในการทางาน
การปรับตัว (adjustment) หมายถึง กระบวนการทางพฤติก รรมที่เกี่ย วข้องกับ ความ
ต้องการ (need) แสดงออกเมื่อบุคคลต้องการสร้างความสมดุล ให้กับตนเองเมื่ อเผชิญกั บ การ
เปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ โดยเมื่อความต้องการได้รับการ
เติมเต็มจะหมายถึงบุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ได้ บุคคลที่ปรับตัวได้ดีคื อ
บุคคลที่ยอมรับ ความเป็ นจริง (realistic) และมีความสุข ได้ โดยระยะยาวจะสามารถลดความคับ
ข้องใจ (frustrations) ความตึงเครีย ด (tensions) และความวิตกกังวล (anxieties) ให้อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดได้ (Minimum) (Hulin & Smith, 1967)
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) ให้ความหมาย
ของการปรับ ตัวว่า เป็ นการเปลี่ย นแปลงเจตคติ (Attitude) พฤติก รรม (Behavioral) หรือทั้งสอง
อย่าง โดยบุคคลรับรูถ้ ึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงของตนเอง การปรับตัวมักจะเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในปั จจุบันหรือการเปลี่ยนแปลง ความผิดปรกติใด ๆ หรือสถานการณ์ที่ เกิดขึน้ อย่าง
มิได้คาดหวัง บุคคลที่ปรับตัวได้ดีจะเป็ นบุคคลที่ตอบสนองต่อความต้องการทางสุขภาพได้ดี มีการ
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แสดงออกทางสังคม และการตอบสนองทางจิตวิทยาต่อสถานการณ์และความประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสม (APA, n.d.-a)
สาหรับการปรับตัวในการทางาน (work adjustment) นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้
อย่างหลากหลาย เช่น
Savickas et al. (2009) อ้างถึงใน วราภรณ์ หนูสมตน (2562) ให้ความหมายของ
การปรับตัวในการทางาน ว่าเป็ นความพร้อมของบุคคลในการใช้ความสามารถ เจตคติเพื่อแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการทางาน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ ความผูกพันต่อองค์ก าร และความพึง
พอใจในการทางานของบุ ค คล เช่นเดีย วกับ สุรพล อินทุราม (2543) ที่ให้ความหมายของการ
ปรับตัวในการทางาน ว่าเป็ นความพร้อมของบุคคลในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องและเป็ นไปใน
ทิศทางเดีย วกันกับ เป้าหมายขององค์ก าร และมีความพร้อมในการเผชิญปั ญหาหรือพร้อมที่จะ
แก้ไขอุปสรรค เพื่อให้เป้าหมายของการทางานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การปรับตัวในการท างาน
ยังได้รับ การอธิบ ายในเชิงความสามารถของบุ คคล สุเพีย งเพ็ญ แตงฉ่า (2542) อธิบายว่าการ
ปรับตัวในการทางาน คือ ความสามารถของบุคคลในการเผชิญปั ญหาหรือแก้ไขปั ญหา เพื่อให้
สามารถท างานได้อ ย่ า งประสบความส าเร็ จ ได้แ ก่ การปรับ ตั ว ให้เ ข้า กั บ ลัก ษณะงานที่ ท า
สิ่งแวดล้อมในการท างาน กฎระเบีย บข้อบัง คั บขององค์ก าร และการปรับ ตั วให้เ ข้ากับ เพื่ อ น
ร่วมงานและผู้บัง คับ บัญชาซึ่ง กล้าหาญ ณ น่าน (2557) อธิบายว่าการปรับตัวในการทางานจะ
ช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังขององค์ก าร และเกิด
ความพึงพอใจในงานที่ทา
การปรับตัวในการทางานยังเกี่ย วข้องกับความพึงพอใจในการทางานของบุคคล โดย
กล้าหาญ ณ น่าน (2557) และ Walsh (2003)มีความเห็นสอดคล้องกันว่าความเชื่อมโยงระหว่ าง
บุคคล-องค์การ (สิ่งแวดล้อม) มีผลต่อความพึงพอใจงานการทางาน (job satisfaction) ซึ่งสามารถ
นามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการชี้วัดระดับความสามารถหรือประสิทธิภาพในการปรับตัวด้านอาชี พ ของ
บุคคล (ดวงรัตน์ พิทัก ษ์, 2540) และ Hershenson (1996) ได้ระบุว่าการปรับ ตัว ในการท างาน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมบทบาทการทางาน ผลการปฏิบัติงาน และ ความพึง
พอใจในงานของผูป้ ฏิบัติงาน
จากการทบทวนความหมายของการปรับตัวในการทางาน สรุ ปได้ว่าการปรับตัวใน
การทางาน หมายถึง ผลลัพธ์ของความสอดคล้องระหว่างความต้องการของบุคคลกับองค์การ ซึ่ง
สะท้อ นให้เ ห็ น จากพฤติ ก รรมบทบาทการท างาน ผลการปฏิ บั ติ ง าน และความพึ ง พอใจของ
ผูป้ ฏิบัติงาน
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1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน
ผูว้ ิจัยทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับการปรับตัวในการทางาน ซึ่งพบว่าทฤษฎีที่
ใช้เป็ นพืน้ ฐานของการวิจัย เกี่ย วกับการปรับตัวในการทางานมากที่สุด ประกอบด้วย 3 ทฤษฎี คือ
ทฤษฎีก ารปรับ ตัวในการทางานของดาวิสและลอฟควิส ทฤษฎีก ารเปลี่ย นแปลงบทบาทในการ
ทางานของนิโคลสัน และโมเดลการปรับตัวในการทางานของเฮอร์เชนสัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ทฤษฎีการปรับตัวในการทางานของดาวิส และลอฟควิส
ท ฤ ษ ฎี ก า ร ป รั บ ตั ว ใ นก าร ท า งา น ข อ ง Dawis and Lofquist (1984)
(Minnesota the theory of work adjustment : TWA) เป็ นทฤษฎี ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ มากที่ สุ ด
ทฤษฎีหนึ่ง และยังถูกนาไปใช้อา้ งอิงโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริก า ด้านสาธารณสุข และ
สวั ส ดิ ก ารแ รงงาน Eggerth (2008) ทฤษฎี นี้ พั ฒ นาขึ ้ น จากจิ ต วิ ท ยาอาชี พ ( vocational
psychology) โดยทฤษฎีนี้อธิบ ายว่าความพึงพอใจในการทางานของพนัก งานขึน้ อยู่กับสถานที่
ทางาน การบริหารงานของฝ่ ายบริหารหรือองค์ก าร โดยเมื่อความต้องการของฝ่ ายพนักงานและ
ฝ่ ายบริหารหรือองค์การสอดคล้องกัน ทัง้ สองฝ่ ายจะทางานร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิผล แต่เมื่อใด
เกิดการเปลี่ย นแปลงจนขัดขวางความสอดคล้องระหว่ างความต้องการของพนัก งานกับ ความ
ต้องการของฝ่ ายบริหารหรือองค์ก ารก็จะเกิด ความพยายามในการฟื ้ น ฟูให้ส ภาพการณ์ดั ง เดิ ม
กลับมาเรียกว่า “การปรับตัวในการทางาน” Dawis and Lofquist (1984)
ทฤษฎี TWA อธิบายว่า “งาน (work)” คือ ปฏิสมั พันธ์ (interaction) ระหว่าง
บุคคลและสิ่งแวดล้อมในการทางานที่มีความสอดคล้องสมดุลระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่
สนับ สนุนการทางาน โดยการจัดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมในการทางาน ได้แ ก่
ค่าตอบแทนสาหรับ การปฏิบัติงาน และเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ข องบุคคล เช่น ความปลอดภั ย
ความสะดวกสบายของสถานที่ทางาน สิ่งแวดล้อมและบุคคลจะต้องเติมเต็มความต้องการของกัน
และกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิสมั พันธ์ได้รบั การรักษาให้คงอยู่ เมื่อความต้องการของทัง้ สองฝ่ าย
ตรงกันจะเรียกว่า “สอดคล้องกัน (correspondence)” เมื่ออธิบายตามทฤษฎีนี้ การปรับตัวในการ
ทางาน คือ กระบวนการที่ทาให้เกิดการบรรลุผล (achieving) และการรักษา (maintaining) ความ
สอดคล้อง (correspondence) ระหว่างพนัก งานและฝ่ ายบริหารหรือองค์ก ารให้คงอยู่ โดยการ
ปรับตัวในการทางานจะขึน้ อยู่กับ ความพึงพอใจ (satisfaction) ของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมในงาน
(work environment) และความรูส้ ึกพอใจของสิ่งแวดล้อมในงานต่อบุคคล (satisfactoriness)
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Dawis and Lofquist (1984) อธิบายทฤษฎี TWA ว่า ความสอดคล้อ งของ
สิ่ ง แวดล้อ มเป็ น การเสริ ม แรงสภาพการท างานของบุ ค คล ท าให้เ กิ ด ความพึ ง พอใจในงาน
ขณะเดีย วกันความสอดคล้องของความสามารถส่วนบุคคลกับสิ่งแวดล้อมก็ทาให้เกิดความพึ ง
พอใจในงานเช่นกัน ส่งผลต่อการลดอัตราการลาออก ช่วยประคับประคองให้ทางานได้ต่อไป ซึ่ง
ส่งผลต่อความคงอยู่ ในงาน (tenure) ที่จัดว่าเป็ นตัวบ่งชีส้ าคัญของการปรับตัวในการทางาน โดย
ระยะเวลาการคงอยู่ในงานสามารถพยากรณ์ได้จากความสอดคล้องของบุคลิก ภาพในการท างาน
(work personality) ของบุคคลกับ สิ่งแวดล้อมในงาน (department of psychology at university
of Minnesota, 2020) ซึ่งอธิบายได้ตามภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 ทฤษฎีการปรับตัวในการทางาน (Dawis, 2005)
ทั้งนี้ทฤษฎี TWA ไม่ได้ระบุก ารปรับตัวในการทางานไว้ในกรอบแนวคิดของ
ทฤษฎีโดยตรง แต่เป็ นการอธิบ ายการปรับตัวในการทางานว่าจะเกิดขึน้ และวัดได้เมื่อบุ คคลและ
สิ่งแวดล้อมในงานเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกัน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ คือระยะเวลาการคงอยู่ ใน
งานของบุคคลส่งผลทาให้ก ารวิจัย ที่ใช้ทฤษฎีนี้เป็ นพื้นฐานจะไม่มีการระบุตัวแปรการปรับตัวใน
การทางานไว้ในการวิจัย เช่นการศึก ษาของ Velez and Moradi (2012) ซึ่งศึก ษาความสัมพั น ธ์
ระหว่างการสนับ สนุนของสถานที่ทางาน การเลือกปฏิบัติ กับความสอดคล้องระหว่างบุคคลและ
องค์ก าร (P-O fit) โดยการทดสอบทฤษฎีก ารปรับตัวในการทางาน (TWA) ในพนัก งานเลสเบีย้ น
เกย์และไบเซ็กชวล จานวน 326 คน ผลวิจัยพบว่าการสนับ สนุนของที่ทางานของ LGB มีอิทธิพล
ในการทานายความพึงพอใจในงานและเจตนาในการลาออกได้มากโดยมีความสอดคล้องระหว่ าง
บุคคลและองค์ก ารเป็ นตัวแปรส่งผ่าน และการศึก ษาของ Dahling and Librizzi (2015) ศึก ษา
บทบาทของความเอนเอียงทางเพศ (heterosexism) และการรับรูค้ วามสมบูรณ์ในความพึง พอใจ
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ในงานของพนัก งานเลสเบีย้ น เกย์แ ละไบเซ็ก ชวล จานวน 397 คน โดยการทดสอบทฤษฎี ก าร
ปรับตัวในการทางาน (TWA) แบบพหุวัฒนธรรม ผลวิจัย พบว่าความเอนเอีย งทางเพศส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงาน โดยมีการรับ รู ้ความสอดคล้องระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมในงานเป็ น ตั ว
แปรกากับ
1.2.2 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการทางานของนิโคลสัน
Nicholson (1984) นาเสนอการเปลี่ย นแปลงบทบาทในการทางานเชื่อมโยง
ผลลัพธ์ข องการปรับ ตัวในบุคคลและองค์ก ารเข้ากับคุณลักษณะของบุคคล (characteristics of
the person) บทบาท (role) และองค์ ก าร (organization) โดยแนวคิ ด หลั ก ของทฤษฎี ก าร
เปลี่ยนแปลงบทบาทในการทางานนีเ้ กี่ย วข้องกับการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ (identity changes)
และ ผลลัพธ์ทางพฤติกรรม (behavioral outcomes) ซึ่งเน้นไปยังกระบวนการการปรับตัวพื้นฐาน
ของมนุ ษ ย์ใ นการพยายามปรับ ตั ว ให้เ ข้า กั บ ความต้อ งการของสิ่ ง แวดล้อ ม (environmental
requirements) หรือ จัดการสิ่งแวดล้อม (manipulating) ให้เข้ากับความต้องการของบุคคลเอง
ทฤษฎีข อง Nicholson (1984) เชื่อว่า ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
บทบาทของงาน (work roles) ถือว่าเป็ นอิทธิพลส่วนบุคคล (individual effects) พฤติก รรมและ
ลัก ษณะนิสัย (behavioral and dispositional) ซึ่งมัก ถูก เรียกโดยทั่วไปว่าเป็ น “การปรับตัว” โดย
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการปรับตัว ตามทฤษฎีของ Nicholson
(1984) อ้างถึงใน ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ (2557) แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การพั ฒ นาในตั ว บุ ค คล (personal development) หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่บุคคลพยายามปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ข องตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและ
ความต้องการของงานและองค์ก ารใหม่ มีผลทาให้เอกลักษณ์เดิมของบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
และต่างออกไปจากเดิม
2. การพั ฒ นาบทบาท (role development) หมายถึ ง กระบวนการที่
บุคคลจัดการสิ่งแวดล้อ มให้เกิ ด ความสอดคล้องกับ ความต้อ งการ ทัก ษะ ความสามารถและ
เอกลักษณ์ของตน และนาไปสู่บทบาทใหม่ที่เหมาะสมกับงานและองค์การใหม่
การปรับตัว 2 ลักษณะนี้ นามาสู่การปรับตัวทัง้ หมด 4 รูปแบบ (Nicholson,
1984 อ้างถึงใน ธีรเดช ฉายอรุณ, 2542; ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, 2557) ได้แก่
1. การทาเหมือนเคยปฏิบัติ (replication) หมายถึง บุคคลที่มีการพั ฒนา
ในตัวบุคคลและการพั ฒนาบทบาทต่า โดยจะยังคงแสดงบทบาทเดิมแบบที่เคยปฏิบัติมาได้ ใน
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กรณีที่บทบาทใหม่ที่ได้รบั เหมือนหรือคล้ายคลึงกับบทบาทเดิม โดยจะเป็ นรูปแบบการปรับตัวที่พบ
ได้นอ้ ยมาก
2. การทาตามแบบอย่าง (absorption) หมายถึง บุคคลที่มีการพัฒนาในตั ว
บุคคลสูงแต่มีก ารพัฒนาบทบาทต่า แสดงว่าบุคคลจะเปลี่ย นแปลงเอกลักษณ์ส่วนตนมากกว่า
พยายามเปลี่ย นแปลงสิ่งแวดล้อม การปรับตัวรู ปแบบนี้บุคคลจะเรีย นรู ้แ ละทาความคุ้นเคยกับ
บทบาทใหม่ โดยการดูดซับ ทัก ษะและพฤติก รรมทางสังคมให้สอดคล้องกับข้อก าหนดบทบาท
(role requirements)
3. ผู้ก าหนดบทบาท (determination) หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ก ารพั ฒ นา
บทบาทสู ง แต่ มี ก ารพั ฒ นาในตั ว บุ ค คลต่ า กล่ า วคื อ บุ ค คลจะไม่ เ ปลี่ ย นแปลงตนเองหรื อ
เปลี่ย นแปลงน้อยมาก แต่จะพยายามปรับเปลี่ยนหรือสร้างบทบาทใหม่แทน ปฏิเสธที่จะทาตาม
ข้อก าหนดบทบาทเดิม และเลือกทาตามบทบาทใหม่ที่บุคคลจะเป็ นผู้กาหนดส่ วนประกอบต่างๆ
เอง โดยจะเกี่ย วข้องกับ จุดมุ่งหมายในการทางาน วิธีก ารทางาน เครื่องมือในการทางาน และ
รูปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทางาน
4. การเป็ นผูแ้ สวงหา (exploration) หมายถึง บุคคลที่มีการพัฒนาในตั ว
บุ ค คลและการพั ฒ นาบทบาทสูง โดยจะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพร้อ มกั น ทั้งการเปลี่ ย นแปลง
เอกลัก ษณ์แ ละข้อก าหนดบทบาท มัก เกิดขึน้ ในวัย กลางวัน (midcareer change) เช่น ผู้บริหาร
ระดับกลางได้รบั การเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึน้ มีบทบาทใหม่บางอย่างคล้ายคลึงกับบทบาทเดิม โดย
จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างเหมาะสมและทาการเรียนรูแ้ ละปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ไปพร้อ มๆ
กัน
ปั จจัย ที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในทฤษฎีข อง Nicholson (1984) อ้างถึงใน
ธีรเดช ฉายอรุณ (2542) & ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ (2557) แบ่งออกเป็ น 4 ปัจจัย ดังนี้
1. ข้อกาหนดบทบาท (role requirement) คือ ความรูค้ วามเข้าใจที่ ผู้เข้า
ใหม่มีต่อลักษณะบทบาท (work-role characteristics) ของตน (Munton & West, 1995 อ้างถึงใน
ธีรเดช ฉายอรุณ, 2542) ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับตัวด้วยกัน 2 ลักษณะตามทฤษฎีข อง Nicholson
(1984) คือ ความมีอิสระ (discretion) และความแปลกใหม่ (novelty)
2. กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (induction-socialization process)
คือ วิธีการจัดประสบการณ์ให้กับผู้ที่ก าลังเปลี่ยนบทบาทหนึ่งไปเดิมไปสู่อีกบทบาทหนึ่งใหม่โ ดย
บุคคลอื่นที่อยู่ในองค์การ ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมดังกล่าวจะมีผลต่อการพัฒนาในตัวบุคคลและ
การพัฒนาบทบาทที่แตกต่างกันออกไประหว่างบุคคล
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3. ชนิ ด ข องแ รงจู ง ใจ ( motivational orientation) บุ ค คลจะเลื อ ก
แสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้ อยู่กับแรงจูงใจภายในตัวบุคคล แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ความ
ปรารถนาที่จะควบคุม (desire for control) หมายถึง ความปรารถนาที่จะกระทากิจกรรมต่า งๆ
ด้วยตนเองและตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เป็ นไปตามที่ตนเองคาดหวังหรือเหมาะสม
กับตนเองได้ และความปรารถนาที่จะได้รบั ข้อมูลป้อนกลับ (desire for feedback) หมายถึงความ
ต้องการตอบสนองตามอิทธิพล การสื่อสารซึ่งอาจหมายถึงคาสั่ง และความต้องการของผู้อื่น ซึ่ง
แรงจูงใจทัง้ 2 ชนิดจะมีอยู่ในตัวบุคคลทุกคน แต่มีระดับไม่เท่ากันแตกต่างกันออกไป
4. ผลของการเรีย นรู ้ในการทางานก่ อนรับบทบาท (influence of prior
occupational status) อธิบายว่าประสบการณ์ในการทางานต่างๆ จะช่วยปรับแต่งการพัฒนาด้าน
ความรูส้ ึกนึกคิดหรือจิตลักษณะของบุคคลทีละน้อย จนเกิดความคงที่ในบุคลิกภาพ ความต้องการ
และความคาดหวังต่างๆ
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการทางานของนิโคลสันให้ความสาคัญกับ
บทบาทโดยเชื่อว่าเป็ นการปรับ ตัวในการทางานจะเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนการแสดงบทบาท
ของบุคคลให้สมั พันธ์กับความต้องการขององค์การ
1.2.3 โมเดลการปรับตัวในการทางานของเฮอร์เชนสัน
โมเดลการปรับตัวในการทางานของเฮอร์เชนสัน (Hershenson, 1996) วาง
โครงสร้างของการปรับ ตัวในการทางาน (work adjustment) ว่า “เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่าง 3 ปัจจัย
หรือกระบวนการย่อย (subsystems) ที่มีอยู่ภายในบุคคล ได้แ ก่ 1) บุคลิก ภาพในการทางาน 2)
สมรรถนะในการทางาน 3) เป้าหมายเรื่องการทางานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกับครอบครัว วัฒนธรรม
ระบบสัง คม สภาพแวดล้อ มในโรงเรี ย น และสภาพแวดล้อ มในงาน (work environment)”
(Hershenson, 1996, p.442) ดังนี้
1. บุคลิกภาพในการทางาน (work personality) เป็ นอัตมโนทัศน์แ ห่งตน
ของบุคคลในฐานะคนทางาน เป็ นกระบวนการสร้างแรงจูงใจของบุคคล เป็ นความต้องการและการ
ให้คุณค่าของคนที่เกี่ย วข้องกับ งาน เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อบุคคลยังเป็ นเด็ก และได้รับอิทธิพลอย่ า ง
ต่อเนื่องโดยผูเ้ ลีย้ งดู สถานภาพสังคมและเศรษฐกิจ (socioeconomic status: SES) รวมถึงระดับ
การศึกษาของ พ่อแม่ เพศ และศาสนา ปัจจัยเหล่านีจ้ ะส่งผลต่อการสร้างบุคลิก ภาพในการทางาน
ของบุคคล
2. สมรรถนะในการท างาน ( work competencies) คื อ ทั ก ษะที่
จาเป็ นต้องใช้ในงาน รวมถึงทัก ษะทางสังคม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความสามารถในการ
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สร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ โดยทักษะนีจ้ ะถูกสร้างขึน้ ในวัยเรียน และ
จะส่งผลต่อไปยังการพัฒนาและการตกผลึกความรู ้ ความสามารถที่นาไปสู่การพัฒนาต่อไป
3. เป้าหมายเรื่องการทางาน (work goal) คือ กระบวนการในการเลือก
อาชีพของบุคคล ซึ่งสามารถสร้างกรอบแนวคิด ขัน้ ตอนในการเลือกงานที่มุ่งหวังได้
การปรับตัวในการทางานของบุคคลจะเป็ นผลผลิตจากปัจจัย 3 ปัจจัยข้างต้น
รวมถึงสิ่งแวดล้อมในการทางาน พฤติกรรมหน้าที่การทางาน ผลการปฏิบัติการ และความพึงพอใจ
ในงาน
ปัจจัยหรือกระบวนการย่อย 3 ประการนีจ้ ะพัฒนาขึน้ ภายในบุคคลอย่างเป็ น
ล าดั บ โดยแต่ ล ะปั จ จั ย จะถู ก หล่ อ หลอมโดยสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ฉพาะเจาะจงและมี ขั้น ตอน
(Hershenson, 1996 as cited in Smith, 2005)ดังนี้
กระบวนการย่ อ ยที่ 1 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพในการท างาน (work
personality) ประกอบด้วย 1) อัตมโนทัศน์แห่งตน (self-concept) ในฐานะคนทางาน (worker) 2)
กระบวนการเกิดแรงจูงใจในการทางาน (work motivation) ของบุคคล และ 3) ความต้องการให้
คุณค่ากับสิ่งที่เกี่ย วข้องกับ การทางานของบุคคล ซึ่งบุคลิกภาพในการทางานจะเริ่มต้นพัฒ นาขึน้
ในช่วงก่อนวัยเรียน ภายใต้อิทธิพลจากครอบครัว จากนั้นก็จะพัฒนาในขั้นตอนถัดไปเมื่อเข้าสู่ วัย
เรียน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการย่อยของสมรรถนะในการทางาน (work competencies)
กระบวนการย่ อ ยที่ 2 เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะในการท างาน (work
competencies) ประกอบด้วย 1) นิสยั การทางาน (work habits) 2) ทักษะทางกายภาพและจิตใจ
ที่ใช้ในการทางาน และ 3) ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่นที่ใช้ในการทางาน โดยนิสยั การทางาน
จะรวมถึงรู ป แบบของพฤติก รรมที่เหมาะสม ความเรีย บร้อย ความไว้ว างใจ ส่วนทัก ษะการมี
ปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องกับการทางานจะรวมถึงการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการถูกควบคุ ม
โดยผูบ้ ังคับบัญชา การอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและการเผชิญหน้ากับงานต่างๆ ซึ่งนิสยั การทางาน
ทัก ษะทางกายภาพและจิต ใจ และทัก ษะทางสังคมหรือ ทัก ษะการมีป ฏิสัมพั นธ์ กับผู้อื่ น จะถู ก
พัฒนาขึน้ อย่างมากในช่ วงวัย เรีย น เมื่อบุคคลได้รับการตอบกลับ (feedback) ในจุดแข็งและ
ข้อจากัดของตนเอง
กระบวนการย่อยที่ 3 คือ เป้าหมายเรื่องการทางาน (work goals) จะถูก
พั ฒ นาขึ ้น มากที่ สุ ด ในช่ว งที่บุ ค คลเตรี ย มตั ว ออกจากโรงเรี ย นไปยัง โลกแห่ ง การทางาน โดย
เป้าหมายเรื่องการทางานบางส่วนได้รบั อิทธิพลจากเพื่อนหรือกลุ่มอ้างอิง และเมื่อเป้าหมายได้รับ
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การพัฒนาจนเสร็จสิน้ แล้ว เป้าหมายเรื่องการทางานก็ควรจะมีความชัดเจน มีความเป็ นจริง และ
สอดคล้องกับบุคลิกภาพในการทางานและความสามารถในการทางานของบุคคล
ทัง้ นีค้ วามสามารถในการพัฒนาจะขึน้ อยู่กับข้อจากัดที่มีอยู่ในแต่ละกระบวนการ
ย่อย ซึ่งเกี่ยวโยงถึงขีดจากัดในพัฒนาการของแต่ละบุคคลที่จะแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม 3
กระบวนการย่อยนี้ เกิดขึน้ อย่างเป็ นพลวัตและมีความสมดุล หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
เกิดการเปลี่ย นแปลงอีก กระบวนการหนึ่ งหรือทั้งสองกระบวนการจะเกิดการเปลี่ย นแปลงด้ว ย
ดังนั้น แม้จะเป็ นกระบวนการย่อยที่ถูก พัฒนาขึน้ มาก่อนก็สามารถเกิดการเปลี่ย นแปลงย้อ นหลัง
ได้ หากกระบวนการที่ถูก พัฒนาขึน้ ภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลได้รับ
ข้อแนะนาเกี่ยวกับความสามารถในโรงเรียนก็อาจจะเหนี่ยวนาให้บุคคลเปลี่ยนแปลงมโนภาพแห่ง
ตนในฐานะคนทางานจากที่เคยก่อตัวขึน้ ในช่วงก่อนวัยเรีย นได้ เป็ นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
จะส่งผลต่อการพัฒนาของเป้าหมายเรื่องการทางาน กล่าวคือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ได้ถูก แยก
เป็ นอิสระซึ่งกันและกัน ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อนหรือกลุ่มอ้างอิง ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และ
ตาแหน่งทางสังคมของครอบครัว ซึ่งก็มักจะสะท้อนถึงระดับของโรงเรียนที่ครอบครัวสนับสนุ น ให้
เข้าศึกษา โดยโรงเรียนก็จะเป็ นผูเ้ อือ้ อานวยให้บุคคลได้พบปะ สร้างเพื่อนฝูงและกลุ่มอ้างอิงต่าง ๆ
ต่อไป
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าทฤษฎี TWA ไม่มีการระบุตัวแปร
การปรับ ตั ว ในการท างานไว้โดยตรง แต่ จ ะอธิ บ ายการปรับตั ว ในการท างานในลัก ษณะของ
กระบวนการหนึ่งที่มีเพื่อบรรลุแ ละรัก ษาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของบุ คคลแล ะ
องค์ก ารเอาไว้ โดยมีความพึงพอใจในงานของบุคคล ความพึงพอใจของสิ่งแวดล้อมในงาน และ
อัตราการคงอยู่ในงานเป็ นตัวชี้วัด ในขณะที่ทฤษฎีก ารเปลี่ย นแปลงบทบาทเน้นอธิบายถึงการ
เปลี่ย นแปลงบทบาทของบุคคลในการทางาน ซึ่งถือว่าหากเปลี่ย นแปลงบทบาทได้ดี เหมาะสม
แสดงว่าบุคคลสามารถปรับตัวในการทางานได้ ผู้วิจัย จึงเลือกใช้โมเดลการปรับตัวในการทางาน
ของ Hershenson (1996) ซึ่งมีการระบุถึงตัวแปรการปรับตัวในการทางานชัดเจนในโมเดลนี้ โดย
สอดคล้องกับ ความมุ่งหมายการวิจัยที่ต้องการทราบถึงอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิด
การปรับตัวในการทางานโดยตรงมากกว่าเป็ นเพียงการศึก ษาการเกิดความพึงพอใจในงานที่เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการปรับตัวในการทางาน หรือการปรับตัวในการทางานเฉพาะด้านบทบาท
เท่านั้น
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1.3 องค์ประกอบและการวัดการปรับตัวในการทางาน
โมเดลการปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) อธิบายการปรับตัวในการ
ทางานว่า เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการย่อยในบุคคลและสภาพแวดล้อมของงาน
(work setting) โดยการปรับตัวในการทางานของบุคคลจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ
1. พฤติ ก รรมบทบาทการท างาน (work role behavior) คื อ การปฏิ บั ติ ต าม
ตาแหน่งในที่ทางานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความคาดหวังเชิงพฤติก รรมขององค์ก าร
2. ผลการปฏิบัติงาน (task performance) คือ คุณภาพและปริมาณของผลงาน
จากการปฏิบัติงานของบุคคล
3. ความพึ ง พอใจของคนท างาน (worker satisfaction) คื อ ความพึ ง พอใจที่
เกิดขึน้ จากงานของบุคคล
Na-nan (2019) สร้ า งมาตรวั ด การปรั บ ตั ว ในการท างานข อง พนั ก ง า น
(Employees Work Adjustment sacle) จานวนทัง้ หมด 18 ข้อ สาหรับพนักงานองค์การขนาดเล็ก
และกลางในประเทศไทย มีลัก ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
(1) ไปจนถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5) โดยนาไปทดลองใช้กับกลุ่มพนัก งานเข้าใหม่ที่มีประสบการณ์
การทางานในองค์การขนาดเล็กและขนาดกลางไม่เกิน 9 เดือน จานวน 200 คน ค่าความเชื่ อ มั่น
เท่ากับ.896 ประกอบไปด้วย 4 โครงสร้าง คือ 1) การปรับตัวในการทางาน (work adjustment) ให้
นิย ามว่าเป็ นความสามารถเฉพาะบุค คลของผู้เข้าใหม่ ในองค์ก าร (newcomers) เพื่อใช้ในการ
จัดการงานและความรับ ผิ ดชอบที่ไ ด้รับ มอบหมายในช่ วงแรกของการท างาน (initial working
period) 2) การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (environment adjustment) ให้ นิ ย ามว่ า เป็ น
ความสามารถเฉพาะบุคคลในการยอมรับหรือปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างบริษัท ระบบการสื่อสาร
คาสั่งและการทางานในรู ปแบบกระจายอานาจ (decentralization) ที่ผู้เข้าใหม่ต้องเผชิญในงาน
3) การปรับ ตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน (peer adjustment) ให้นิย ามว่า เป็ นความสามารถเฉพาะ
บุ ค คลในการท างานอย่ า งเป็ น อิ ส ระท่ า มกลางเพื่ อ นร่ ว มงาน และ 4) การปรับ ตั ว ให้เ ข้า กั บ
ผู้บังคับ บัญชา (supervisor adjustment) คือ ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา
โดยการร้องขอข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เพื่อนาไปใช้พัฒนางานต่อไป
Minnesota (1967) และ Minnesota (1977) เจ้า ของทฤษฎี ก ารปรับ ตั ว ในการ
ท างาน (The Minnesota Theory of Work Adjustment : TWA) สร้ า งมาตรวั ด ความพึ ง พอใจ
ขึน้ มา 2 ฉบับประกอบการศึกษาเรื่องการปรับตัวในการทางาน ซึ่งแก่นของทฤษฎี TWA อธิบายว่า
หากความพึ ง พอใจของบุ ค คลและความพึ ง พอใจขององค์ ก ารมีค วามสอดคล้อ งกัน แสดงว่า
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พนั ก งานสามารถปรับ ตั ว ในการท างานได้ดี มาตรวั ด สองฉบั บ นี้ คื อ Minnesota Satisfaction
Questionnaire ( MSQ) และ Minnesota Satisfactoriness Scales (MSS) ซึ่งถูกพัฒนาขึน้ มาด้วย
จุดประสงค์ที่ต่างกันคือ มาตรวัด MSQ ถูก ออกแบบเพื่อนามาวัดความพึงพอใจของพนักงานที่มี
ต่องานของตนเอง ซึ่งต่างจากมาตรวัดความพึงพอใจอื่นๆที่วัดความพึงพอใจที่มีต่องานในลัก ษณะ
ทั่วไป แต่เน้นวัดความพึงพอใจในงานที่บุคคลมองว่าเป็ นรางวัลที่มีคุณค่า ในขณะที่มาตรวัด MSS
ถูกออกแบบเพื่อให้ผบู้ ังคับบัญชาของพนักงานนามาใช้ประเมินพนักงานโดยข้อคาถามทัง้ หมด 28
ข้อ ที่อธิบ ายพฤติก รรมที่เกี่ย วข้องกับงานของพนัก งาน โดยแบ่งการให้คะแนนออกเป็ น 5 ด้าน
ด้วยกันคือ 1) การปฏิบัติงาน (performance) 2) ความสอดคล้อง (comformance) 3) ความน่ า
ไว้วางใจ (dependability) 4) การปรับตัวส่ ว นบุ ค คล (personal adjustment) และ 5) ความพึ ง
พอใจทั่วไป (general satisfactoriness)
แม้ ว่ า มาตรวั ด ข้ า งต้ น นี้ จ ะถู ก สร้ า งขึ ้น เพื่ อ การวั ด การปรั บ ตั ว ในการท างาน
เช่นเดียวกัน แต่จะมุง้ เน้นการวัดความพึงพอใจในการทางาน และการปรับตัวของพนักงานเข้าใหม่
ที่จะต้องเผชิญกับการปรับตัวในช่วงแรกของการทางานเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจัยนี้ ซึ่งเป็ นพนักงานเข้าใหม่และพนัก งานเก่าที่ดารงตาแหน่งใหม่ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยก าหนดองค์ประกอบของการปรับตัวในการทางานตามโมเดลการปรับ ตัว ใน
การทางานของ Hershenson (1996) ซึ่งครอบคลุมทัง้ 1) พฤติกรรมบทบาทการทางาน 2) ผลการ
ปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจของคนทางาน ผูว้ ิจัยจึงสร้างเครื่องมือตามทัง้ 3 องค์ประกอบนี้แ ละ
ออกแบบให้สามารถใช้ได้อย่างครอบคลุมทั้งในพนักงานเข้าใหม่และพนักงานเก่าที่ ดารงตาแหน่ง
ใหม่ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1.4 การปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่
การปรับ ตัวในการทางานเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญกับพนัก งานทุก คน โดยเฉพาะกับ
พนัก งานเข้าใหม่หรือพนัก งานที่ ไ ด้รับการด ารงตาแหน่งใหม่ ซึ่ง จาเป็ นที่จะต้องปรับตัวในการ
ทางานเป็ นพิ เ ศษ เนื่องจากปั ญหาการปรับ ตั ว เข้าสู่ โลกของการท างานนั บเป็ นปั ญหาส าคั ญ
ประการหนึ่งของคนรุ่นใหม่ (MGR Online, 2560) โดยไม่เพียงเฉพาะพนักงานเข้าใหม่ที่เป็ น คนรุ่น
ใหม่เท่านั้น แต่พนักงานเก่าในช่วงวัยต่างๆที่ตอ้ งเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทการทางาน การ
เปลี่ย นตาแหน่งหรือสภาพการทางานในองค์ก ารเดิม ต่างก็ต้องมีก ารปรับตัวให้เข้ากับบทบาท
หน้าที่ใหม่ที่ได้รบั Nicholson (1984) ผูว้ ิจัยจึงทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความสาคัญของการ
ปรับ ตั ว ในการท างานของพนั ก งานใหม่ และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง งานปั จ จุ บัน ที่ถื อ ได้ว่า
พนักงานยังเป็ นพนักงานใหม่อยู่ ดังนี้
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พนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในองค์ก ารต้องเผชิญกับการปรับตัวหลายอย่าง ตัง้ แต่ก าร
ปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงาน ไปจนถึงการปรับตัวให้เป็ นส่วนหนึ่งในองค์การ (Nicholson, 1984
อ้างถึงใน ธีรเดช ฉายอรุณ, 2542; ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, 2557) โดยต้องอาศัยปั จจัย หลายอย่ าง
เพื่อให้ตนสามารถปรับ ตัวในการทางานได้ จะเห็นได้จากการศึกษาของ Na-Nan and Pukkeeree
(2013) ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงาน (job characteristics) และความพึงพอใจในงานที่
ส่งผลต่อการปรับ ตัวในการทางานของนักศึกษาจบใหม่ที่ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศไทย
โดยศึกษากับนักศึกษาจบใหม่จานวน 310 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า
คุ ณ ลัก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพ (personality characteristics) และความพึ ง พอใจในงานมี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงกั บ ปั จ จั ย การปรับ ตั ว ในการท างาน (β = 0.13, P < 0.05 และ β = 0.55, P < 0.01
ตามลาดับ) และคุณลักษณะของบุคคลมีอิทธิพลทางอ้อม โดยมีความพึงพอใจในงานเป็ นตั วแปร
ส่ ง ผ่ า นไปยั ง การปรับ ตั ว ในการท างานอย่า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ (β = 0.32, P < 0.01) และ
การศึ ก ษาของ Gajda (2019) เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ตั ว ในอาชี พ
(occupational adaptation) ซึ่งเป็ นตัวกระตุ้นที่มีนัย สาคัญต่ อการรัก ษางานเอาไว้ (keeping a
job) โดยศึก ษากับ นัก ศึก ษาจานวน 200 คน ที่เพิ่งได้รับการจ้างงาน ผลวิจัย พบว่า ปั จจัย ด้าน
คุณลัก ษณะของบุคคลในการปรับตัวเข้ากับงาน คือ เพศ การศึก ษา ความยากลาบากในการหา
งาน และขนาดขององค์ก ารมีความสัมพั นธ์กับการปรับตัวในการทางานอย่างมีนัย สาคัญทางสถิ ติ
และปัจจัยเฉพาะเจาะจงของบุคคลในการปรับตัวเข้ากับองค์ก าร คือ การได้รบั การอธิบายเนื้อหา
ของงาน ขอบเขตความรับผิดชอบของงาน คาสั่งที่ชัดเจน ความยากง่ายในงานที่ได้รบั มอบหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เวลาการทางาน เวลาพัก วันหยุด โปรแกรมส่งเสริมการพัฒนา
พนักงาน และประกันสังคม (การดูแลสุขภาพ, ระบบบานาญ ระบบประกันต่าง ๆ การลงทุน และที่
ปรึกษากฎหมาย) มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในขณะที่พนักงานเก่าแต่ต้องเปลี่ยนบทบาทการทางานหรือตาแหน่งการทางานใหม่
ในองค์การเดิม ก็ตอ้ งเผชิญกับการปรับตัวในการทางานเช่นเดียวกัน แต่อาจจะมีความแตกต่ างสิ่ง
ที่ตอ้ งปรับตัวแตกต่างกันออกไป เช่นการศึกษาของ Spehar, Frich, and Kjekshus (2015) ศึกษา
เกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลข องเอกลั ก ษณ์ ท างวิ ช าชี พ (professional identity) ว่ า จะส่ ง ผลต่ อ กา ร
เปลี่ยนแปลงบทบาทไปยังการเป็ นผูบ้ ริหารหรือไม่ ในบุคลากรทางการแพทย์จานวน 30 คน ที่ดารง
ต าแหน่ ง ในระดั บ บริ ห าร (managerial postions) ในโรงพยาบาลประเทศนอร์เวย์ โดยวิ ธี ก าร
สัมภาษณ์แ ละสังเกต พบว่า ภูมิหลัง (background) การปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้บริก ารสุข ภาพ
สร้างความยากลาบากในการปรับตัวสู่การปฏิบัติงานในฐานะผูบ้ ริหารของแพย์ โดยกลุ่มตัวอย่างนี้
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พยายามที่จะรักษาเอกลักษณ์ทางวิชาชีพที่ตนเองมีเอาไว้และให้ก ารรายงานว่ามีความพึงพอใจใน
การทางานด้านการรัก ษามากกว่า ในขณะที่พยาบาลมี ค วามคิ ดเชิงบวกต่ อการเริ่ มเรีย นรู ้ ใ น
ตาแหน่งใหม่ในฐานะผู้บ ริหารมากกว่า จะเห็นได้ว่าคุณลัก ษณะเฉพาะทางอาชีพและความพึ ง
พอใจในงานส่ ง ผลต่ อ การปรับ ตั ว ในบทบาทหรื อ ต าแหน่ ง งานใหม่ ข องบุ ค คล เช่ น เดี ย วกั บ
การศึ ก ษาในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ พิ่ ง เปลี่ ย นบทบาทในงานใหม่ จ านวน 131 คนของ Niessen,
Binnewies, and Rank (2010) พบว่า เมื่อบุคคลได้ดารงอยู่ ในบทบาทงานใหม่ ความรู ้สึ ก ของ
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น (engagement) จะส่ ง ผลทางบวกต่ อ การเรี ย นรู ้เ พื่ อ สร้า งความสอดคล้อง
ระหว่างตนเองกับบทบาทในงานใหม่ จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น
จะเห็นได้ว่าทั้ง พนั ก งานเข้าใหม่ และพนัก งานเก่าที่มีก ารเปลี่ย นบทบาทใหม่ ใ น
องค์การเดิมต่างต้องการปรับตัวในการทางาน
สาหรับ ระยะเวลาของการปรับตัวของพนัก งานใหม่ การศึก ษาของ Gajda (2019)
พบว่ากระบวนการปรับ ตั วที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพจะเกิ ดขึ ้นโดยเฉลี่ย ภายในระยะ 2 เดือน และจะ
แตกต่ า งกั น ไปตามคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย อื่ น ๆ แต่ จ ะไม่ เ กิ น 1 ปี จากขอบเขต
การศึกษานี้ โดยพบว่าพนักงานที่มีปัญหาในการปรับตัวช้าส่วนใหญ่มักเกิดขึน้ จากปัจจัยของการ
ไม่มีผสู้ อนงานคอยดูแล และปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ส่วน Hall-Ellis (2014) อ้างถึงใน ณรงค์ชัย กาพย์ตุ้ม (2561) อธิบายถึงการพัฒนา
โปรแกรมการดูแลพนักงานใหม่ว่า พนักงานใหม่ตอ้ งใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ในการปรับตัวเพื่ อ ให้
สามารถทางานได้ทัดเทียมกับพนักงานคนเก่าที่ลาออกไป
การปรับ ตัวในการทางานเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นกับพนัก งานใหม่ทุก คน โดยเฉพาะ
กับ พนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (lesbian, gay, bisexual or transgender
หรือ LGBT) ซึ่งน่าจะต้องปรับ ตัวในการทางานมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ ิจัยจึง
สนใจศึกษาการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยใช้
หลัก เกณฑ์ในการคัดเลือกพนัก งานเข้าใหม่หรือพนัก งานที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ในองค์ก ารต่างๆ
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)
การวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่ม ความ
หลากหลายทางเพศ ผู้วิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ประกอบด้วยหัวข้อ ความหมายของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ภาพลักษณ์ดา้ นอาชี พของ
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กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกับการปรับตัวในการ
ทางาน
2.1 ความหมายของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ หรือนิยมใช้คาว่า LGBT (lesbian, gay, bisexual
or transgender : LGBT) ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP (2019) อธิบาย LGBT
ไว้ดังนี้
L -Lesbian หมายถึง ผู้หญิงที่มีความรู ้สึก ทางเพศหรือความเสน่หห์ ากับ /หรือมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับผูห้ ญิงด้วยกัน
G - Gay หมายถึ ง ผู้ช ายที่ มี ค วามรู ้สึ ก ทางเพศหรื อ ความเสน่ ห์ห ากับ /หรื อมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับผูช้ ายด้วยกัน
B - Bisexual หมายถึง ผู้ชายหรือผู้หญิงมีความรู ้สึก ทางเพศหรือ ความเสน่หห์ า
กับ/หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศได้
T - Transgender หมายถึง บุคคลที่มีเอกลัก ษณ์ทางเพศไม่ต รงกับเพศสภาพ
ตอนเกิด หรือเรียกว่า คนข้ามเพศ
ในปั จจุบันคาว่า “LGBT” ถูก อ้างถึงอย่างแพร่หลายในลักษณะของรสนิยมทางเพศ
(sexual orientation) โดยถูก อธิบ ายว่าเป็ นรู ปแบบของอารมณ์ ความโรแมนติก และ/หรือ ความ
ดึงดูดทางเพศระหว่างผู้ชายกับ ผู้หญิง หรือ ผู้หญิงกับผู้ชาย (รัก ต่างเพศ) ผู้หญิงกับผู้หญิง และ
ผู้ชายกับ ผูช้ าย (รัก ร่วมเพศ) หรือผู้ชายกับผู้หญิงที่มีความรู ้สึกได้กับทัง้ เพศเดียวกันและต่างเพศ
(ไบเซ็กชวล) และยังหมายถึงความรูส้ ึกส่วนตัวและเอกลัก ษณ์ทางสังคมที่เกี่ย วข้องกับความดึ งดู ด
เหล่านั้น เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความเป็ นสมาชิกในชุมชนของผูท้ ี่มีความดึงดูดและพฤติก รรม
เดียวกัน ในบุคคลบางกลุ่มที่มีความดึงดูดหรือความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันอาจเรียกตนเองว่า “เค
วียร์ (queer)” คือบุคคลที่ไม่ระบุอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว สังคม หรือการเมือง
(APA, n.d.-b)
ผลการสารวจประสบการณ์ก ารถูกตีตราและเลือกปฏิบัติข องผูท้ ี่มีความหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทย โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในปี 2562 พบว่ากลุ่มผู้มี
ความหลากหลายทางเพศถูก จากัดโอกาสทางการจ้างงาน เนื่องจากการถูก ตีตราและถูก เลือก
ปฏิบัติ และยังพบว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีปัญหาสุข ภาพทางจิตคิดเป็ น 1 ใน 6 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 1,349 คน และเคยได้รบั ประสบการณ์ก ารถูก เลือกปฏิบัติในที่ท างาน
2 รูปแบบคือ การเลือกปฏิบัติแบบ “เป็ นทางการ” ซึ่งพบได้ในเงื่อนไขการทางาน เช่น ค่าตอบแทน
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ที่ไม่เท่าเทียม ขัน้ ตอนการรับเข้าทางาน การถูกไล่ออกจนถึงการถูกปฏิเสธไม่ให้เลื่อนตาแหน่งเนื่อง
ด้วยวิถีทางเพศ อัตลัก ษณ์แ ละ/หรือการแสดงออกทางเพศ ส่วนการเลือกปฏิบัติแ บบ “ไม่เป็ น
ทางการ” จะพบได้ในสภาพแวดล้อมในที่ทางาน เช่น การถูกระรานและถูกปฏิบัติไม่ดีโดยหั วหน้า
งานหรือเพื่อนร่วมงาน
เช่นเดีย วกับ การศึก ษาอื่นๆ ยืนยันว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการทางานที่ไม่ดี มักพบเจอการถูก กีดกัน การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกตีตราต่ างๆ
(Rosati, Pistella, Nappa, & Baiocco, 2020) โดยเฉพาะเมื่อตนเองมีการเปิ ดเผยเอกลักษณ์ความ
เป็ นกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (Andras Tilcsik, 2011 & Bowman, 2013)
2.2 ภาพลักษณ์ด้านอาชีพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
Gedro (2009) ได้ศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ย วข้องกับ ภาพลักษณ์ด้านอาชี พ
ของกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
(human resource development: HRD) เข้าใจการพัฒ นาการทางอาชี พของ LGBT มากขึ ้น มี
รายละเอียดจาแนกตามกลุ่มดังนี้
เลสเบีย้ น มักถูกเหมารวม ว่ามักทางานเป็ นคนขับรถบรรทุก (truck drivers) เป็ น
นักกีฬา (athletes) เป็ นช่างเครื่อง (mechanics) และมักประกอบอาชีพเช่นเดีย วกับผู้ชาย (maledominated occupations) ทัง้ ๆที่จริงๆแล้วความสนใจ เป้าหมาย และเอกลักษณ์การทางานต่ างๆ
ของเลสเบีย้ นแทบไม่แตกต่างอะไรกับเพศหญิงทั่วไปเลย ในความเป็ นจริงเลสเบีย้ นกลับมีอิสระ
และเปิ ดกว้างต่องานที่หลากหลายมากกว่าเพศหญิงทั่วไป แต่จะไม่สามารถหรือมีโอกาสในการ
ได้รบั งานตามตาแหน่งหน้าที่ที่ตอ้ งการได้อย่างอิสระ เนื่องจากการเหมารวมดังกล่าว
เกย์ แม้เพศสภาพชายทาให้เกย์มีข ้อได้เปรีย บในการทางานมากกว่าผู้มีค วาม
หลากหลายทางเพศกลุ่มอื่น แต่ก็ยังได้รบั ผลกระทบจากการถูก เหมารวมทางอาชีพเช่นเดีย วกับเล
สเบีย้ น เช่น เกย์จะต้องเป็ น ช่างตกแต่งทรงผม (hairdressers) คนขายดอกไม้ (florists) นัก เต้น
(dancers) นัก แสดง (actors) เลขานุก าร (secretaries) พยาบาล (nurses) พนัก งานต้อนรับ บน
เครื่ อ งบิ น (flight attendants) และประกอบอาชี พ เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ห ญิ ง (female-dominated
occupations) นอกเหนือจากนี้ยังมีก ารตีตราแบบเหมารวมเชิงลบ เช่น การเป็ นตัวแทนของโรค
เอดส์ เป็ นต้น สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นอุป สรรคต่อการพัฒนาทางอาชีพของเกย์ในการเลือกงานและการถูก
คาดหวังจากเพศสภาพความเป็ นชายของตนเอง
ไบเซ็กชวล มีการศึกษาที่ก ล่าวถึงข้อจากัดและอุปสรรคในการพัฒนาด้านอาชี พ
ของไบเซ็ก ชวลน้อยเนื่องจากเป็ นกลุ่มไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจากกลุ่มผูม้ ี
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ความหลากหลายทางเพศอื่ น ๆ ในการศึ ก ษาของ Gedro (2009) จึ ง ให้ค วามเห็ น ว่ า เพราะ
การศึก ษาและการให้ความสนใจกับประชากรกลุ่มนี้มีน้อย จึงมีข ้อมูลไม่เพี ย งพอต่อการน ามา
พัฒนาและปรับใช้ในองค์การได้อย่างชัดเจน
คนข้ามเพศ มีการศึกษากล่าวถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมและการพัฒนาทางอาชี พ
ของคนข้ามเพศน้อยมาก ส่วนใหญ่มักกล่าวถึงเพียงแค่เป็ นหนึ่งในกลุ่มย่อยของ LGBT ที่องค์ก าร
ควรให้ความสนใจ
เห็นได้ว่าอุปสรรคในการพัฒนาทางอาชีพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น มี
ความจาเพาะแตกต่างจากกลุ่มคนรัก ต่างเพศ ซึ่งมักเป็ นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและการตี
ตราซึ่งยากที่จะแก้ไข ยิ่งควรค่าต่อองค์ก ารให้ก ารให้ความสนใจอคติที่อาจเกิดขึน้ จากการเหมา
รวมดังกล่ าวซึ่งอาจเป็ นอุป สรรคต่อการกาหนดหน้าที่การงานอันเหมาะสมต่อบุคลิก ภาพในการ
ทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการทางานของพนักงานกลุ่มนีใ้ นองค์การ
2.3 กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกับการปรับตัวในการทางาน
การปรับ ตัวในการทางานเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นกับพนัก งานใหม่ทุก คน โดยเฉพาะ
พนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (lesbian, gay, bisexual or transgender หรือ
LGBT) ก็น่าจะต้องปรับตัวในการทางานมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น ผลสารวจโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) เพื่ อ ส ารวจประสบการณ์ก ารถูก ตี ต ราและเลื อ กปฏิ บัติ ข องผู้ มีค วาม
หลากหลายทางเพศในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561-2562 พบว่า กลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศต้องเผชิญกับ ประสบการณ์ที่มีความจาเพาะในที่ทางาน และแตกต่างจากประสบการณ์หรือ
ปั ญหาที่พนัก งานเพศชายและเพศหญิ งทั่ ว ไปต้องเผชิญ เช่น การเปิ ดเผยอั ตลัก ษณ์ท างเพศ
(outness) ซึ่งเป็ นปั จจัย สาคัญที่ส่งผลต่อการสร้างและรัก ษาความสัมพันธ์ในที่ทางานเอาไว้ใ น
การศึก ษาของ Gedro (2009) ดังนี้ “กลัวที่จะถูกปฏิเสธเมื่อเปิ ดเผยตัวตน การเปิ ดเผยอาจทาให้
เพื่อนร่วมงานปฏิเสธเรา”
การวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัย สนใจศึก ษาการปรับตัวในการทางานของกลุ่มพนัก งานใหม่ที่
เป็ นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มชายรัก ชาย เนื่องจากเป็ นกลุ่ มที่ มี
การเปิ ดเผยอัตลักษณ์ของตนเองมากที่สุด (Bowman, 2003 as cited in Gedro, 2009) ทัง้ นี้ การ
วิจัย ครั้งนี้มุ่ง ศึก ษาปั จจัย ที่ส่ง ผลต่ อการปรับ ตั วในการท างานของพนัก งานกลุ่ มนี้ โดยอยู่ บ น
พืน้ ฐานของโมเดลการปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) ซึ่งผูว้ ิจัยทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ย วข้องกับโมเดลนีไ้ ว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ การวิจัย นี้ศึก ษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการ
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ทางานของบุคคลประกอบด้วยบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางานและเป้าหมาย
เรื่องการทางาน หัวข้อถัดไปผูว้ ิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่งผลเหล่านี้
บุคลิกภาพในการทางาน
บุคลิกภาพในการทางาน (work personality) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ ในขัน้ แรกสุดตาม
โมเดลการปรับ ตัว ในการท างานของ Hershenson (1996) บุคลิก ภาพในการทางานพั ฒ นาขึ ้น
ในช่วงก่อนวัยเรีย นภายใต้อิทธิพลจากครอบครัว และถูกพัฒนาต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่วัย เรีย น ซึ่งเป็ น
ขัน้ ความขยันหมั่นเพียร และความรูส้ ึกด้อยในทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริกสัน (Erikson,
1980 as cited in Hershenson, 1996) โดยการเล่น (play) มีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนา
บุคลิก ภาพในการทางานเมื่ออธิบ ายตามกระบวนการการพัฒนาทางอาชีพตลอดช่วงชีวิต (lifestage vocational development system) ข อง Hershenson (1996) as cited in Smith (2005)
โดยการเล่นจะนามาซึ่งการถูกตอบสนองและตอบกลับ (feedback) จากผูด้ ูแล บุคคลจะเรีย นรู ้ว่า
พฤติก รรมใดเหมาะสมหรื อ ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็ นหนึ่งในกระบวนการหล่อหลอมพฤติก รรมการ
ทางานที่เหมาะสมเมื่อบุค คลเข้าสู่ก ารเป็ นคนทางาน (Smith, 2005) นอกจากนี้นัก ทฤษฎี ด้า น
อาชี พ ข อง Holland (1985;1997) as cited in D. R. Strauser and Keim (2002) นั ก ทฤษฎี
ตัวเลือกด้านอาชีพ (theory of vocational choice) อธิบายว่าบุคคลและสิ่งแวดล้อมในงานจะถูก
หล่อหลอมคุณลักษณะเฉพาะตัวขึน้ มาจากลักษณะส่วนบุคคล 6 ประเภท คือ 1) อยู่กับความเป็ น
จริง (realistic) 2) สารวจตรวจสอบ (investigative) 3) วิจิตร (artistic) 4) เข้าสังคม (social) 5)
กล้าได้กล้าเสีย (enterprising) และ 6) หัวโบราณ (conventional)
ผูว้ ิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับบุคลิก ภาพในการทางาน ประกอบด้วย
หัวข้อความหมายของบุคลิก ภาพในการทางาน องค์ประกอบและการวัดบุคลิก ภาพในการท างาน
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพในการทางานกับการปรับตัวในการทางาน รายละเอียดดังนี้
3.1 ความหมายของบุคลิกภาพในการทางาน
Hershenson (1996) ผูส้ ร้างโมเดลการปรับตัวในการทางาน นิยามบุคลิกภาพในการ
ทางานว่า เป็ นอัตมโนทัศน์แ ห่งตนของบุคคลในฐานะคนทางาน เป็ นกระบวนการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคคล เป็ นความต้องการและการให้คุณค่าที่เกี่ย วข้องกับงาน ซึ่งเมื่อ D. R. Strauser and
Keim (2002) ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดบุคลิกภาพในการทางานบนแนวคิดโมเดลการปรับตั ว
ในการทางานของ Hershenson (1996) ก็ได้เพิ่มเติมนิย ามของบุคลิก ภาพในการทางานว่ารวมถึง
ความสามารถในการแสดงออกหรื อ ปรับ ตั ว เองให้เ ข้า กั บ บทบาทอาชี พ (career role) และ
การศึ ก ษาล่ า สุ ด ที่ ศึ ก ษาและอธิ บ ายบนหลัก การของโมเดล การปรับ ตั ว ในการท างานข อง
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Hershenson (1996) ยังชี้ให้เห็นว่าบุคลิกภาพในการทางานเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการ
ทางอาชีพและการรับจ้างได้เป็ นอย่างดี (D. R. Strauser, Shen, Greco, Fine, & Liptak, 2020)
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ให้ ค วามหมายของบุ ค ลิ ก ภาพในการท างานว่ า เป็ น
คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะตั ว ของบุ ค คล ซึ่ ง สะท้อ นจากการเป็ น ผู้ที่ มี อั ต มโนทั ศ น์แ ห่ ง ตนในฐานะ
คนทางาน การมีแรงจูงใจในการทางานและการสร้างคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับงาน
3.2 องค์ประกอบและการวัดบุคลิกภาพในการทางาน
โมเดลการปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) อธิบายว่า “บุคลิกภาพใน
การทางานเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) อัตมโนทัศน์แห่งตนในฐานะคนทางาน 2) แรงจูงใจในการ
ทางาน 3) จริยธรรมในการทางาน” (Hershenson, 1996, p. 442) รายละเอียดดังนี้
1. อัตมโนทัศน์แห่งตนในฐานะคนทางาน (self-concept as worker) เป็ นมุมมอง
ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ความเชื่อ เจตคติและความคิดเห็นที่ได้เรียนรูม้ าและถือเป็ นตัวตนที่เป็ นอยู่
ของตนเองในฐานะคนทางาน (Doherty, 2011; Yahaya & Ramil, 2009 as cited in Beheshtifar
& Rahimi-Nezhad, 2012) และเป็ น ความรู ้สึ ก นึ ก คิ ด ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ ตนเองขณะที่ ต นก าลัง
ทางานอยู่ (Gecas, 1982; Walsh & Gordon, 2008 as cited in Yokouchi & Hashimoto, 2020)
2. แรงจูงใจในการทางาน (work motivation) เป็ นระดับความปรารถนา ความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามและรัก ษาความพยายามที่มีต่อเป้าหมายองค์ก ารของบุคคล (Lee
& Raschke, 2016 as cited in Deressa & Zeru, 2019)
3. จริยธรรมในการทางาน (work ethic) เป็ นบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่ถูก ต้อง
ในสังคม และความเชื่อว่างานเป็ นสิ่งที่มีคุณค่าภายใน ซึ่งทาให้บุคคลเคารพ ชื่นชมและเต็มใจที่จะ
ร่วมงานหนัก (Yankelovich, 2009 as cited in Banisi, 2019)
Hershenson แนะนาว่าหากบุคคลรับรู ้ก ารสนับสนุนและการให้ก าลังใจที่เกี่ย วกับ
กิจกรรมทางอาชีพของตนเอง บุคลิกภาพในการทางานของบุคคลก็จะถูกพัฒนาไปในทางที่ดีขนึ ้
D. R. Strauser and Keim (2002) ได้พัฒนาการวัดบุคลิก ภาพในการทางานขึน้ โดย
ใช้ชื่อมาตรวัดว่ามาตรวัดโมเดลบุคลิก ภาพในการทางานเชิงพัฒนาการ (Developmental Model
of Work Personality Scale : DWPS) ซึ่งถูกบูรณาการขึน้ จากทฤษฎีจิตสังคมของ Erikson (1980)
as cited in D. R. Strauser and Keim (2002) และทฤษฎีการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตของ Bandura
(1989) as cited in D. R. Strauser and Keim (2002) และการศึ ก ษาด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพในการ
ทางานของ Neff (1985) as cited in D. R. Strauser and Keim (2002) โดยพัฒนาขึน้ เพื่อนาไป
ปรับใช้กับ กระบวนการการฟื ้ นฟูทางอาชีพเพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างพฤติก รรมการทางาน โดย
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เนือ้ หาครอบคลุม 1) ลักษณะที่สร้างกรอบการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยทฤษฎีจิตสังคมแต่ละขั้นของ
Erikson และการพัฒนาบุคลิก ภาพในการทางานของ Neff 2) กระบวนการที่ชใี้ ห้เห็นถึงกลไกที่ท า
ให้บุคลิกภาพในการทางานของบุคคลได้รบั การพัฒนาขึน้ มาตรวัดประกอบด้วยข้อคาถาม 27 ข้อ
โดยเน้นถึงการเผชิญหน้ากับงานและสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลในช่วงระหว่างวัยเรียนที่จะหล่อ
หลอมและพัฒนาบุคลิกภาพในการทางานขึน้ ซึ่งทัง้ 27 ข้อคาถามนีไ้ ด้รบั การตรวจสอบจาก 3 ผูใ้ ห้
คาปรึก ษาที่จบปริญญาโทด้านการให้คาปรึกษามาและมีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา 3 ปี
โดยเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ไม่เหมือนฉันเลย (0) ไปจนถึง เหมือนฉันที่สุด (5) โดย
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91
Smith (2005) ใช้มาตรวัด 2 มาตรวัดเพื่อวัดบุคลิก ภาพในการทางาน โดยการศึก ษา
นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ชี้แ จงและตรวจสอบลัก ษณะของโมเดลการปรับ ตั ว ในการท างานของ
Hershenson (1996) ประกอบด้วย 1) การวัดจริย ธรรมในการทางานจากนิย ามของ Furnham
(1990) as cited in Smith (2005) ที่ ไ ด้ก ล่ า วว่ า “เป็ น การให้ค วามเคารพ ให้ค วามชื่ น ชม และ
ปรารถนาที่จะทางานหนักอย่างตัง้ ใจ” โดยใช้มาตรวัด Australian Work Ethic Scale ของ Ho และ
Lloyd (1984) as cited in Smith (2005) และ 2) การวั ด แรงจู ง ใจด้ า นการศึ ก ษา (academic
motivation) ซึ่งรวมถึงเจตคติ และแรงจูงในในการประสบความสาเร็จในสถานศึกษา ซึ่งหากบุคคล
มี เ จตคติ ที่ ดี แ ละมี แ รงจู ง ใจในการศึ ก ษาที่ ดี บุ ค คลก็ จ ะรู ้ว่ า สถาบั น ใดจะน าพาตนเองไปสู่
ความสาเร็จที่ตั้งใจไว้ในอนาคตได้ โดยใช้มาตรวัดย่อยด้านเจตคติจากมาตรวัด The Learning
and Study Strategies Inventory (Weinstein (1987) as cited in Smith, 2005) เพื่อวัดแรงจูงใจ
ในการศึกษา
ทั้ง นี้เ ครื่ อ งมื อ ที่ ถูก นาใช้ใ นการศึ ก ษาของ D. R. Strauser and Keim (2002) ถู ก
นามาใช้เพื่อการศึกษาพัฒนาการของบุคลิก ภาพในการทางาน มิใช่เพื่อการวัดบุคลิก ภาพในการ
ทางานปัจจุบันซึ่งเป็ นตัวแปรสาคัญในการวิจัย ครัง้ นี้ ในขณะที่เครื่องมือที่ถูกนามาใช้ในการศึก ษา
ของ Smith (2005) เป็ นเครื่องมือที่ถูกนามาใช้กับนัก ศึกษาและเน้นวัดไปยังพฤติกรรมการศึก ษาที่
ส่งผลต่อการทางานมากกว่าการวัดพฤติก รรมการทางานโดยตรง ผู้วิจัย จึงสร้างเครื่องมือในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล เป็ นมาตรวัดบุคลิก ภาพในการทางาน โดยแบ่งองค์ประกอบตามโมเดลการ
ปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ
1) อัตมโนทัศน์แห่งตนในฐานะคนทางาน 2) แรงจูงใจในการทางาน 3) จริยธรรมในการทางาน

31
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพในการทางานกับการปรับตัวในการทางาน
บุคลิกภาพในการทางานเป็ นปัจจัยสาคัญปั จจัยแรกที่ถูก พัฒนาขึน้ ภายในตัวบุ ค คล
และส่ ง ผลต่ อ การปรั บ ตั ว ในการท างาน Hershenson (1996) ผู้ วิ จั ย ยั ง ไม่ พ บการ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิก ภาพในการทางานกับการปรับตั วในการท างานโดยตรงจึงทบทวน
งานวิจัย ที่ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของบุคลิก ภาพในการทางานตามโมเดลการ
ปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) และการปรับตัวในการทางาน ได้แ ก่ 1) อัตมโน
ทัศน์แห่งตนในฐานะคนทางาน 2) แรงจูงในในการทางาน 3) จริยธรรมในการทางาน มีรายละเอีย ด
ดังนี้
Elkins (2007) ได้แ นะนาว่าตัวเลือกอาชีพที่บุคคลมีจะแสดงให้เห็นถึง อัตมโนทัศน์
แห่งตนในฐานะคนทางานได้อย่างชัดเจนที่สุด และการได้ทางานที่ตรงกับ อัตมโนทัศน์แห่งตนใน
ฐานะคนทางาน จะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน จนนาไปสู่ก ระบวนการปรับตัวในการ
ทางานที่ดีของบุคคลในขณะที่บุคคลดารงอยู่ในตาแหน่งงานนั้น
Dang and Chou (2019) ได้ศึก ษาปั จจัย ที่ส่งผลต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของ
แรงงานชาวเวีย ดนามในประเทศไต้หวันจานวน 258 คน พบว่า แรงจูงใจภายนอก (extrinsic) ที่
เกี่ย วข้องในการทางานมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของแรงงานชาวเวีย ดนาม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึก ษาของ Na-Nan and Pukkeeree (2013) ที่ศึกษา
เกี่ย วกับ การปรับ ตัวในการทางานของนัก ศึก ษาจบใหม่ ในประเทศไทย พบว่า แรงจูงใจในการ
ทางานเป็ นหนึ่งในส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดกระบวนการการปรับตัว คือ เนือ้ หาของงานจะส่งผลให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน การแรงจูงใจในการทางานขับเคลื่อนให้บุคคลปฏิบัติง านให้สาเร็จ
ลุล่วงได้
Panigrahi and Al-Nashash (2019) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ข องระดับคุณภาพ
ของจริยธรรมในการทางานกับ ความพึงพอใจในงานของพนังงานธนาคารชาวจอร์แดน จานวน 89
คน ซึ่งความพึงพอใจในงานตามโมเดลของ Hershenson อธิบายว่า เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในงานจะทาให้ยินดี กับ ผลลัพธ์งานของตน ซึ่งเกี่ย วข้องกับเป้าหมายเรื่องการทางาน รางวลและ
โอกาสในงานของบุค คล ผลัก ดันให้เกิดการปรับ ตั วงานต่อ ไปได้ สาหรับผลวิจัย นี้พบว่า ระดั บ
คุณภาพของจริย ธรรมในการท างานมี ค วามสัม พัน ธ์เชิ งบวกกับ ความพึง พอใจในงานอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < .05)
จากการทบทวนงานวิจัย ที่แ สดงให้เห็นว่าองค์ประกอบต่างๆของบุคลิก ภาพในการ
ทางานนั้นมีความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับ การปรับตัวในการทางานและองค์ประกอบของ
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การปรับตัวในการทางานของโมเดลการปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) เช่น ความ
พึงพอใจในงาน จึงสามารถอธิบ ายได้ว่าบุคลิก ภาพในการทางานส่งผลทางตรงต่อการปรับ ตั ว ใน
การทางาน จึงสามารถตัง้ สมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1: บุคลิกภาพในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับ ตั วใน
การทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
สมรรถนะในการทางาน
สมรรถนะในการทางาน (work competencies) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ ขัน้ ที่สองตาม
โมเดลการปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) สมรรถนะในการทางานพัฒนาขึน้ เมื่อ
บุคคลเข้าสู่วัย เรียน โดยกิจกรรมที่ได้ทาในโรงเรีย นจะกลายมาเป็ น “งาน” (Hershenson, 1968b
as cited in Smith, 2005) บุคคลจะเริ่มเรียนรู ้และเริ่มค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ตนทาได้และทาไม่ได้
ไปพร้อมๆ กับบุคลิกภาพในการทางานที่ยังคงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาสมรรถนะใน
การทางานจะถูก สนับ สนุนการพัฒนาโดยการยกย่อง การให้ก าลังใจ ผลการเรีย นและการได้รบั
ความสนใจจากครูแ ละผู้ดูแ ล (Smith, 2005) และเมื่อบุคคลแยกแยะความสามารถของตนเองได้
แล้วก็จะเริ่มเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ เรีย นรู ้แ ละและตัว เลือกจะใกล้เ คีย งความจริง มากขึน้ และเริ่ม
ตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ตนสนใจโดยใช้ข ้อ มูลที่มีแ ละความสามารถของตนเอง (Hershenson,
1968a as cited in Smith, 2005)
ผู้วิจัย ทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการทางาน ประกอบด้วย
หัวข้อความหมายของสมรรถนะในการทางาน องค์ประกอบและการวัดสมรรถนะในการทางาน
และความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการทางานกับการปรับตัวในการทางาน รายละเอียดดังนี้
4.1 ความหมายของสมรรถนะในการทางาน
Hershenson (1996) ได้ ใ ห้ ค วามหมายสมรรถนะในการท างานว่ า เป็ น ทั ก ษะ
เหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้ในสถานที่ทางานไม่ว่าจะเป็ นทักษะทางกายภาพ ทางจิตใจ และ
ทักษะทางสังคม รวมถึงการปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบและเชื่อถือได้ โดยเป็ นสิ่งสาคัญ
สาหรับพนักงานที่มีความเชี่ย วชาญในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและประโยชน์สูงสุ ดของ
องค์การ (Puteh, Kaliannan, & Alam, 2016) อย่างไรก็ตาม นักวิชาการให้นิยามของสมรรถนะใน
การทางานแตกต่างกันไปตามบริบ ทของบทบาท ตาแหน่ง หรือแม้แต่บริบทขององค์ก ารโดย Lee
และ Salleh (2009) as cited in Puteh et al. (2016) ได้ใ ห้ค วามหมายว่ า เป็ น คุ ณ ลัก ษณะเชิ ง
พฤติก รรมที่เป็ นตัวก าหนดงานและผลการปฏิบัติงานในองค์การ ส่วน Hogg (2008) as cited in
Nikolajevaite and Sabaityte (2016) กล่าวว่าสมรรถนะในการทางานคือลักษณะของพฤติก รรมที่
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พนักงานทุกคนต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จในองค์ก าร และ Dharmanegara, Sitiari, and
Wirayudha (2016) กล่าวเพิ่มเติมว่าเป็ นศัก ยภาพที่เกิดจากทัก ษะ ความรู ้ และความเชี่ย วชาญ
ของพนักงานซึ่งถูกสนับสนุนโดยเจตคติที่มีต่อการทางาน
การวิจัยครัง้ นี้ ผูว้ ิจัยให้ความหมายของสมรรถนะในการทางานว่าเป็ นการปฏิบั ติง าน
ของพนัก งานเพื่อบรรลุเป้าหมายและประโยชน์สูงสุดขององค์ก าร เป็ นความสามารถ หรือความ
เชี่ย วชาญในด้านความรู ้ ทัก ษะและเจตคติที่จาเป็ นต้องใช้ในงาน รวมถึงทัก ษะทางสังคม การ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จในองค์การ
4.2 องค์ประกอบและการวัดสมรรถนะในการทางาน
Hershenson (1996) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ใ นการศึ ก ษา ว่ า “สมรรถนะในการท างาน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) นิสยั การทางาน 2) ทักษะทางกายภาพและจิตใจ 3) ทักษะ
การมีปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ื่นในงาน” (Hershenson, 1996, p 442) รายละเอียดดังนี้
1.นิสยั การทางาน (work habits) หมายถึง รูปแบบของพฤติก รรมที่เหมาะสมใน
การทางาน เช่น ความสามารถที่จะทางานในกลุ่ม การสื่อสารที่เป็ นความริเริ่ม การคล้อยตาม
กฎระเบียบ และการแต่งกายอย่างเหมาะสม
2. ทัก ษะทางกายภาพและจิตใจ (physical and mental skills) หมายถึง ทัก ษะ
ทางร่างกายและคุณลัก ษณะทางจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งพัฒนาขึน้ จาก
การฝึ ก ฝนประกอบด้วยความเชื่อมั่น การควบคุมความวิตกกังวล ความเตรีย มพร้อมด้านจิต ใจ
และการมีสมาธิจดจ่อ
อย่างไรก็ตามทัก ษะทางกายภาพอาจไม่ครอบคลุมกับลัก ษณะการทางานของ
ตัวอย่างวิจัย ครัง้ นี้ทุก คน เนื่องจากตัวอย่างวิจัยปฏิบัติงานในตาแหน่งงานและลักษณะองค์ก ารที่
ต่างกัน ซึ่งทักษะทางกายอาจไม่มีความจาเป็ นกับทุกคน ในขณะที่ทักษะทางใจเป็ นสิ่งที่บุคคลต้อง
ใช้แ ละฝึ ก ฝนเพื่ อใช้ในการท างานทุก รู ปแบบ ผู้วิจัย จึงเลือกน าเพีย งทัก ษะทางจิ ต ใจมาใช้ ใ น
การศึกษาครัง้ นี้
3. ทัก ษะการมีป ฏิสัมพัน ธ์กับผู้อื่นในงาน (work-related interpersonal skills)
หมายถึง การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการบังคับบัญชา และการเข้ากันได้กับเพื่อนร่วมงาน
และบุคคลอื่นๆ ในที่ทางาน
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นอกจากนี้ก ารศึก ษาของ Junaidah (2007) อธิบายว่าสมรรถนะในการทางานจะ
เกิดขึน้ จากการฝึ กฝนในงาน (on-the-job training) การทางานโดยเป็ นส่วนหนึ่งของทีม (working
as part of a team) และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (self-education)
สาหรับ การวัดสมรรถนะในการทางาน Smith (2005) ได้ใช้มาตรวัด 2 มาตรวัดเพื่อ
วัดสมรรถนะในการทางานในการศึก ษาที่ มีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อชี้แ จงและตรวจสอบลัก ษณะของ
โมเดลการปรับ ตั ว ในการทางานของ Hershenson (1996) ประกอบด้วย 1) การวัดพฤติ ก รรม
การศึกษา (academic behavior) คือพฤติกรรมที่สะท้อนความจริงจังในการประสบความสาเร็จ ใน
สถานศึกษา ซึ่งจะรวมถึงความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถใน
การเรีย น โดยใช้มาตรวั ดย่ อยด้านแรงจูง ใจ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรวั ด The Learning and
Study Strategies Inventory (Weinstein, 1987 as cited in Smith, 2005) ในการวัดแรงจูงใจใน
การศึกษา และ 2) การวัดนิสยั การทางาน (work habits) คือ ความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่ ม
การเริ่มต้นบทสนทนาที่สร้างสรรค์ การทาตามกฎ การปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ ซึ่งมีความหมาย
รวมถึงทักษะการมีป ฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย โดยใช้มาตรวัดนิสยั การทางานที่พัฒนาขึน้ โดย Smith
(2005) เอง
อนึ่งเครื่องมือที่ถูก ใช้ในการศึก ษาของ Smith (2005) ถูก นามาใช้กับนัก ศึก ษาและ
เน้นวัดไปยังพฤติก รรมการศึก ษาที่ส่ง ผลต่อการทางาน มากกว่าการวัดพฤติก รรมการท างาน
โดยตรง ผูว้ ิจัยจึงสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นมาตรวัดสมรรถนะในการทางานเพื่ อ
วัดการปรับ ตัวในการทางานในคนท างาน โดยพัฒนาตามโมเดลการปรับตัวในการทางานของ
Hershenson (1996) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ 1) นิสัย การทางาน 2)
ทักษะจิตใจ 3) ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ื่นในงาน
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการทางานกับการปรับตัวในการทางาน
สมรรถนะในการท างานเป็ นปั จ จั ย ส าคั ญ ล าดั บ ที่ ส องที่ ถู ก พั ฒ นาขึ ้น ต่ อ จาก
บุคลิกภาพในการทางาน ผูว้ ิจัยยังไม่พบการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในการท างาน
กับการปรับตัวในการทางานโดยตรงจึงทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประก อบ
ของสมรรถนะในการทางานตามโมเดลการปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) และ
การปรับตัวในการทางาน ได้แก่ 1) นิสยั การทางาน 2) ทักษะจิตใจ 3) ทักษะการมีปฏิสัมพัน ธ์กับ
ผูอ้ ื่นในงาน มีรายละเอียดดังนี้
การศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจของ Reio Jr and Sutton (2006) วิ เ คราะห์ 17 สมรรถนะที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ งานและอาจเป็ น ปั จ จั ย ในการปรับ ตั ว เข้า กั บงานในวิ ศ วกรจบใหม่ โดยการส่ ง
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แบบสอบถามไปยังนายจ้างของวิศวกรเหล่านี้ ผลวิจัยพบว่าทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ื่น ในงาน
และทั ก ษะเฉพาะทาง (technical competentices) มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ การปรับ ตั ว ในงาน
การศึกษาของ
Liu, Chao, Kain, and Sung (2019) ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมรรถนะส่ ว น
บุคคล (personal competencies) การปรับตัวทางสังคม (social adaptation) และการปรับตัวที่
เกี่ ย วกั บ งาน (job adaptation) กั บ ความพึ ง พอใจในงานในศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะพยาบาล ข อง
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ป ระเทศไต้หวัน จานวน 280 คน พบว่า สมรรถนะส่วนบุคคล การปรับตัว
ทางสังคม และการปรับตัวที่เกี่ย วกับงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานอย่ างมี
นัย สาคัญทางสถิติ (r= 0.341, p= .000; r=0.411, p= .000 และ r= 0.575, p= .000 ตามลาดับ )
โดย Liu และคนอื่นๆ ได้ให้นิย ามของสมรรถนะส่วนบุคคลว่าเกี่ย วข้องกับความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่น ทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ื่น และความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์
คับ ขัน การควบคุมตนเอง ซึ่งตรงกับองค์ประกอบของสมรรถนะในการท างานตามโมเดลของ
Hershenson (1996) คือทักษะจิตใจ และทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่นในงาน
Oude Mulders and Henkens (2019) ศึ ก ษาการปรั บ ตั ว ข องนายจ้ า งเพื่ อ ให้
พนักงานมีระยะเวลาการคงอยู่ในทางาน (longer working lives) นานขึน้ ซึ่งการคงอยู่สะท้อ นถึง
ความสาเร็จในการปรับ ตัวในการทางานของพนักงาน อันเกิดพฤติรรมการทางานที่เหมาะสม มีผล
การปฏิบัติงานที่ดี มีคุณภาพจนเกิดความพึงพอใจที่จะทางานต่อไป โดยศึก ษาในนายจ้างดัตช์
จานวน 1,296 คน ในปี 2017 ที่นาแนวทางพัฒนาระยะเวลาการคงอยู่ในงานของพนัก งานของ
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในองค์ก ารของตนเอง พบว่านายจ้างที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ทักษะจิตใจของพนักงานจะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการคงอยู่ในงานของพนักงานยาวนานขึน้
กว่านายจ้างที่ไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะนี้
จากการทบทวนงานวิจัย ที่แ สดงให้เห็นว่าองค์ประกอบต่างๆของสมรรถนะในการ
ทางานนั้นมีความสัมพันธ์และความเกี่ย วข้องกับการปรับตัวในการทางานสอดคล้องกับโมเดลการ
ปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) ที่อธิบายว่าสมรรถนะในการทางานส่งผลทางตรง
ต่อการปรับตัวในการทางาน จึงสามารถตัง้ สมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 : สมรรถนะในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับ ตั วใน
การทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
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เป้ าหมายเรื่องการทางาน
เป้าหมายเรื่องการทางาน (work goals) เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ ขั้นสุดท้ายตามโมเดล
การปรับ ตัวในการทางานของ Hershenson (1996) โดยเริ่มก่อตัวขึน้ ในช่วงสุดท้ายของวัย เรีย น
เมื่อบุคคลกาลังเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่โลกแห่งการทางาน เป้าหมายเรื่องการทางานมักจะได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มอ้างอิง ซึ่งเทียบเคียงได้กับภาวะสัน นิษฐานอื่นๆ เช่น การตัดสินใจ
เลื อ กอาชี พ (career decidedness) หรื อ เอกลัก ษณ์ท างอาชี พ (vocational identity) โดยการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ คือ ระดับความแน่นอน (firmness) ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรืองานที่บุคคลเลือก
ส่วนเอกลักษณ์ทางอาชีพที่เข้มแข็งจะรวมถึงการรู ้จัก ตนเอง (self-knowledge) ความรูท้ างอาชี พ
(occupational knowledge) และความเชื่อมั่นในการตัดสินใจด้านอาชีพได้ สุดท้ายเมื่อเป้าหมาย
ได้รบั การพัฒนาจนเสร็จสิน้ แล้ว เป้าหมายเรื่องการทางานก็ควรจะมีความชัดเจน มีความเป็ นจริง
และสอดคล้องกับบุคลิกภาพในการทางานและสมรรถนะในการทางานของบุคคล
ผูว้ ิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับ เป้าหมายเรื่องการทางาน ประกอบด้วย
หัวข้อความหมายของเป้าหมายเรื่องการทางาน โครงสร้างของเป้าหมายเรื่องการทางาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเรื่องการทางานกับการปรับตัวในการทางาน รายละเอียดดังนี้
5.1 ความหมายของเป้ าหมายเรื่องการทางาน
เป้าหมาย หมายถึง ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจและสังเกต หรือความมุ่งหมายเจาะจง
ให้ได้ตามเจตนา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ในทางจิตวิทยา Locke and Latham (2013) เจ้าของ
ทฤษฎีก ารก าหนดเป้ าหมาย (goal setting) ได้ให้ความหมายของเป้ าหมายว่ าเป็ น ความคิ ด ที่
เกี่ยวกับอนาคต หรือความปรารถนาที่บุคคลหรือกลุ่มของบุคคลจินตนาการ วางแผนหรือมุ่ งมั่ นที่
จะทาให้สาเร็จ ส่วน Mun, Karoly, Okun, Kim, and Tennen (2016) อธิบายเป้าหมายเรื่องการ
ทางานว่าเป็ น “ผลลัพธ์อันมีคุณค่าส่ว นบุค คลที่เกี่ย วข้องกับ ความพยายามที่เกิ ดขึน้ ในขณะที่
บุคคลก าลังอยู่ในงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย” โดยเป้าหมายเรื่องการทางานจะมีคุณลักษณะ
คือ 1) มีคุณค่าสูง 2) มีความเป็ นจริง 3) มีความเข้มข้นและวัดได้ 4) บุคคลมีก ารติดตามอย่ า ง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Hershenson (1996) as cited in D. R. Strauser and Keim (2002) กล่าว
ว่าบุคคลมัก มีความไม่แ น่ ใจ (indecision) ขาดข้อมูลด้านอาชีพ และการประเมินตัวเอง (selfappraisal) ที่เอือ้ ให้เกิดกระบวนการเลือกอาชีพ ในหลายกรณีบุคคลจึงต้องอาศัยอิทธิพลจากกลุ่ม
อ้างอิง เพื่อนหรือคนสาคัญจะเหนี่ย วนาให้บุคคลเกิดความพร้อม (readiness) ในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ
เนื่ อ งจากโมเดลการปรับ ตั ว ในการท างานของ Hershenson (1996) อธิ บ ายว่ า
เป้าหมายเรื่องการทางาน สามารถเทียบเคียงได้กับภาวะสันนิษฐานการตัดสินใจเลือกอาชีพ และ
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เอกลักษณ์ทางอาชีพ ผูว้ ิจัยจึงทบทวนความหมายของภาวะสันนิษฐานทัง้ สองเพื่อความเข้า ใจใน
ความหมายของเป้าหมายเรื่องการทางานที่ชัดเจนมากขึน้
การตัดสินใจเลือกอาชีพ
บุคคลจะตระหนัก ถึง ความส าคัญของการเลื อกวิ ชาชีพ ที่เหมาะกับการให้ คุ ณ ค่ า
ความสนใจ และความต้องการทางจิตของตน ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีบทบาทสาคัญในชีวิตการทางานใน
อนาคต (Sharf, 2016) เป็ น ความสามารถในการก าหนดเป้ า หมายอาชี พ อย่ า งแม่ น ย า และ
เกี่ย วข้องกับ ความสามารถในการเรีย นรู ้ข องตนเอง อีก นัย หนึ่งก็ถือเป็ นการแสดงออกถึงความ
มุ่งมั่นของบุคคลที่มีต่อตัวเลือกอาชีพและความพึงพอใจที่มีต่อตัวเลือกนั้นของพวกเขา (Glaize &
Myrick, 1984; Miller, 2011 as cited in Akacakanat & Hasan, 2017)
เอกลักษณ์ทางอาชีพ
Holland, Johnston และ Asama (1993) อ้ า งถึ ง ใน Koo and Kim (2016) ได้
นิ ย ามเอกลัก ษณ์ท างอาชี พ เอาไว้ว่ า เป็ น “การท าความเข้า ใจในเรื่ อ งของเป้ า หมายอาชี พ
ความสามารถ ความสนใจในการศึก ษา และการให้คุณค่าส่วนบุคคลอย่างถ่องแท้จนเกิดความ
มั่นใจ คือความหมายของเอกลัก ษณ์ทางอาชีพ ” ซึ่งเอกลัก ษณ์ทางอาชีพมัก ถูก สร้างขึ ้นในช่ ว ง
วัยรุ่นและผูใ้ หญ่ตอนต้น ซึ่งสุขภาวะ (well-being) และความพึงพอใจในชีวิตระดับสูงจะเกี่ย วกับ
กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์ทางอาชีพอย่างมีนัยสาคัญ (Strauser และคนอื่นๆ, 2008; Porfeli,
Lee, Vondracek & Weigold, 2011; Hirsh, 2012 as cited in Koo & Kim, 2016) เมื่ อ เชื่ อ มโยง
กับ โมเดลการปรับ ตั วในการท างานของ Hershenson (1996) เอกลัก ษณ์ทางอาชี พ จะต้ อ งถู ก
พัฒนาขึน้ อย่างเพีย งพอที่จะรับ ผิดชอบและจัดการกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความพร้อมแล้วในการตัดสินใจเลือกอาชีพด้วยตนเอง
การวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัย ให้ความหมายของเป้าหมายเรื่องการทางานว่าเป็ นการที่พนักงาน
ก าหนดตัวเลือกด้านการทางานในช่วงเปลี่ย นผ่านจากการเรีย นเข้าสู่การทางาน ซึ่ง ประเมิน จาก
ความชัดเจนและความแน่วแน่ในความสนใจ ความถนัด ความสามารถและบุคลิกภาพที่เกี่ย วข้อง
กับการเลือกอาชีพหรือการทางานในอนาคตของตนเอง
5.2 การวัดเป้ าหมายเรื่องการทางาน
Smith (2005) ได้ศึก ษาเพื่ออธิบายและตรวจสอบโมเดลการปรับตัวในการท างาน
ของ Hershenson (1996) โดยใช้มาตรมาตรวัดเอกลักษณ์ทางอาชีพ (Vocational Identity Sacle :
VIS) จากสถานการณ์ด้านอาชีพของฉัน (My Vocational Situation) ของ Holland และคนอื่ น ๆ
(1985;1977) as cited in Smith (2005) ซึ่งได้พิจารณาตามการให้นิย ามเป้าหมายเรื่องการทางาน
ของ Hershenson ว่ามีภาวะสันนิษฐานที่เกี่ยวข้องกับ เอกลักษณ์ทางอาชีพ โดย Smith ได้อธิบาย
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เอกลักษณ์ทางอาชีพว่า คือ “การที่บุคคลมีจินตภาพที่ชัดเจนและมั่นคงในเป้าหมาย ความสนใจ
บุคลิกภาพและความสามารถของบุคคล” ซึ่งรวมถึงการรูจ้ ักตัวเอง (self-knowledge) ความรู ้ด้าน
อาชีพ (occupational knowledge) และ ความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพ
อย่างไรก็ต ามในการวิ จัย ครั้งนี้ผู้วิ จัย จะวั ด เป้ าหมายเรื่ องการท างานโดยพั ฒ นา
เครื่องมือในการวัดขึน้ มาเอง ตามนิย ามที่ Hershenson (1996) ได้อธิบายเอาไว้ในโมเดลการ
ปรับตัวในการทางาน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ที่เป็ นพนัก งาน
ใหม่แ ละพนัก งานที่ ดารงตาแหน่งงานในปั จจุบันไม่เกิน 1 ปี โดยให้คาชี้แ จงต่อกลุ่มตัวอย่างว่ า
“ขอให้ท่านนึกถึงช่วงเวลาก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา” และก่อนประเมินตนเองตามข้อคาถามเพื่อ ให้
ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึน้ และวัดความคิดเห็นในช่วงก่อนที่กลุ่มตัวอย่างจะได้ดารงตาแหน่งในงาน
ปัจจุบัน เนื่องจากเป็ นตัวแปรที่กล่าวถึงช่วงก่อนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้ าหมายเรื่องการทางานกับการปรับตัวในการทางาน
เป้าหมายเรื่องการทางานเป็ นปั จจัย สุดท้ายที่ถูก พัฒนาขึน้ ภายในบุคคลตามโมเดล
การปรั บ ตั ว ในการท างานของ Hershenson (1996) ผู้ วิ จั ย ไม่ พ บการศึ ก ษาที่ แ สดงให้เ ห็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายเรื่องการทางานกับการปรับตัวโดยตรง แต่เนื่องจากความพึง พอใจ
ในงานเป็ นหนึ่งในองค์ป ระกอบของการปรับ ตัว ในการท างานได้ตามโมเดลการปรับ ตัว ใ นการ
ทางานของ Hershenson (1996) ผู้วิจัย จึงเลือกทบทวนงานวิจัย ที่ ศึก ษาความสัมพั นธ์ระหว่ า ง
เป้าหมายเรื่องการทางานกับความพึงพอใจในการทางาน ดังนี้
Maier and Brunstein (2001) ศึกษาความสาคัญของเป้าหมายเรื่องการทางานส่ วน
บุคคล (personal work goals) 3 ลักษณะ คือ ความผูก พัน (commitment) ความสามารถในการ
บรรลุ เ ป้ า หมาย (attainability) และ กระบวนการ (process) ที่ อ ธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงของ
อารมณ์ เจตคติต่องาน ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) และความผูก พั น ต่ อองค์ ก าร
(organizational commitment) ในพนักงานใหม่จานวน 81 คน ระหว่างเดือนแรกที่เข้าทางาน โดย
ให้ก ลุ่มตัวอย่างเขีย นรายการเป้าหมายเรื่องการทางานส่วนบุคคลออกมาหลังจากเข้าทางาน 20
สัป ดาห์ การศึก ษานี้วัดคุณลัก ษณะของเป้าหมาย (goal attributes) และ เจตคติต่องาน 3 ครั้ง
ครอบคลุมระยะเวลา 8 เดือน ผลวิจัย พบว่า ความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายส่วนบุคคลจะ
สามารถอธิบ ายการเปลี่ย นแปลงของความพึง พอใจในงานและความยึ ดมั่น ผูก พัน ในองค์ก าร
ได้มากแค่ไหนขึน้ อยู่กับความผูกพันที่มีต่อเป้าหมายของบุคคล
ความพึงพอใจในงานเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญของการปรับตัวในการทางาน
(Hershenson, 1996) ผลการวิ จั ย ข้า งต้น แสดงให้เห็ นว่ า เป้า หมายเรื่ อ งการท างานเป็ น สิ่งที่มี
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อิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ดังนั้น เป้าหมายเรื่องการทางานจึงน่าจะมีอิทธิพลต่อการปรับตั ว
ในการทางานเช่นกัน นอกจากนี้ การศึก ษาเกี่ย วกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (intercultural
communication) ที่ส่งผลต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural adjustment) ของ (DuBabcock & Babcock, 1996; Froese, Peltokorpi, & Ko, 2012; Peltokorpi, 2007) ได้ ศึ ก ษ า
เป้ า หมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานและการปรั บ ตั ว ในการท างานโดยการสั ม ภาษณ์ พ นั ก งาน
สแกนดิเนเวียนที่ย ้ายไปทางานในประเทศญี่ป่ ุนและพนักงานต่างชาติที่ย ้ายไปทางานในประเทศ
ไต้ห วั น พบว่ า ผู้ย ้า ยถิ่ น การท างานไปยั ง ต่ า งประเทศและได้ท างานในสถานที่ ท างานที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษจะช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวในการทางานและบรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวกับงานได้
และนาไปสู่การส่งเสริมความพึงพอใจในงาน ทาให้ตีความได้ว่าการปรับตัวในการทางานและการ
บรรลุเป้าหมายที่เกี่ย วกับงานมีความสัมพันธ์กันและจะเกิดขึน้ ได้ ด้วยปัจจัย เดียวกันคือผู้ยา้ ยถิ่น
การทางานได้ทางานในสถานที่ทางานที่ใช้ภาษาอังกฤษตามการศึก ษานี้ เมื่อพิจารณาโมเดลการ
ปรับ ตั ว ในการท างานของ Hershenson (1996) ได้อ ธิ บ ายว่ า ความพึ ง พอใจในเป็ น ผลลัพ ธ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการเป้าหมายเรื่องการทางานของบุคคล และยังเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทาให้เกิ ด
การปรับตัวในการทางาน ผูว้ ิจัยจึงตัง้ สมมติฐานว่า
สมมติฐานข้อ 3 : เป้ าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรั บ ตั ว
ในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของบุ ค ลิ ก ภาพในการท างาน สมรรถนะในการท างาน และ
เป้าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่กลุ่มชายรัก ชาย อีกตัว
แปรหนึ่งที่น่าจะมีผลต่ออิทธิพลดังกล่าว คือ “บรรยากาศองค์ก ารที่มีลัก ษณะสนับสนุ นกลุ่มผูม้ ี
ความหลากหลายทางเพศ” โดยบรรยากาศองค์การที่มีลกั ษณะสนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลาย
ทางเพศ คือ ลักษณะที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการของบรรยากาศในองค์การ ซึ่งยกระดับสวัสดิ
ภาพของพนักงานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (Liddle et al., 2004) ซึ่งการวิจัยที่เ กี่ย วข้อง
สนับสนุนว่าการรับ รูก้ ารถูก เลือกปฏิบัติในที่ทางานและบรรยากาศองค์ก ารที่มีลักษณะสนั บสนุ น
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ส่งผลต่อความสอดคล้องกันระหว่างบุคคลและองค์ก าร (P-O
fit) ความพึงพอใจในงาน และเจตนาในการลาออก (Velez & Moradi, 2012) และอีก การศึก ษา
หนึ่งพบว่าสถานที่ทางานที่สนับสนุนความเป็ นอยู่ข องพนัก งานกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
(supportive workplace) มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ กั บ เจตคติ ต่ อ การท างา นแ ละ
ความเครีย ดทางจิต ใจของพนัก งานกลุ่มผู้มี ค วามหลากหลายทางเพศ (Webster et al. (2018)
บรรยากาศขององค์ก ารในลัก ษณะนี้จึงน่าจะเป็ น อีกปั จจัย หนึ่งที่ส่งผลต่ออิทธิพลของบุคลิก ภาพ
ในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายการทางานที่มีต่อการปรับตัวในการทางาน
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ของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย ผู้วิจัย ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับตัวแปร
บรรยากาศองค์การที่มีลกั ษณะสนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศในหัวข้อถัดไป
บรรยากาศองค์การที่ส นับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
บรรยากาศองค์การ (workplace climate) เป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัว ประสิทธิภาพ
การทางาน ความเครี ย ดและความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งาน (Liddle et al., 2004) และ
เกี่ย วข้องกับ สุขภาวะของพนักงาน (Gower et al., 2018) นัก จิตวิทยาเชื่อว่าบรรยากาศองค์ก าร
เป็ นการรับ รู ้ทางจิตอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ย วข้องกับการแปลความหมายของสิ่งแวดล้อมในงานทางจิต
ของบุคคล (James, Hater, Gent และ Bruni, 1978 as cited in Webster et al., 2018) โดยการ
รับ รู ้บ รรยากาศองค์ก ารจะแสดงให้เห็นถึงการรับรู ้คุณค่า ความเชื่อและพฤติกรรมของคนทางาน
นั้นเอง (McKay, Avery และ Morris, 2009 as cited in Webster et al., 2018)
ผูว้ ิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่ มผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ ประกอบด้วยหัวข้อความหมายของบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่ ม
ผู้มี ค วามหลากหลายทางเพศ ผลกระทบของบรรยากาศองค์ก ารที่ ส นั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้มี ค วาม
หลากหลายทางเพศฃกับ ธุรกิจ การวัดบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลาย
ทางเพศและความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศกับการปรับตัวในการทางาน รายละเอียดดังนี้
6.1 ความหมายของบรรยากาศองค์การที่ส นับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ
บรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (LGBT supportive
workplace climate) หมายถึ ง ลัก ษณะที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการของบรรยากาศใน
องค์ก าร ซึ่งยกระดับ สวัส ดิ ภ าพของพนัก งานกลุ่ มผู้มี ความหลากหลายทางเพศ โดยเป็ น การ
สนั บ สนุ น ที่ มี ส ถานะต่ อ เนื่ อ ง (actively) และเป็ น มิ ต ร (openly hostile) (Liddle et al., 2004)
ต่อมา Holman, Fish, Oswald, and Goldberg (2019) ได้ข ยายนิย ามของบรรยากาศองค์ก ารที่
เกี่ยวข้องกับประชากรกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากการศึก ษาของตนว่าเป็ นการยอมรับ
หรื อ ไม่ ย อมรับ ระดั บ องค์ก ารที่ มีต่ อ บุ ค ลากร LGBQ ของตน สอดคล้อ งกั บ นิ ย ามของ Tatum
(2018) ที่อธิบายว่าบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศเกี่ย วข้องกับ
การรับ รู ้ข องพนัก งานชนกลุ่ มน้อยทางเพศเกี่ย วกั บความเป็ น มิต ร (friendly) หรือ การต่ อ ต้า น
(hostile) ขององค์การว่าเป็ นอย่างไร
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ผู้ วิ จั ย จึ ง สรุ ป ความหมายของบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส นั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศเอาไว้ว่า การที่พนักงานมีการรับรูถ้ ึงการสนับสนุนขององค์ก ารที่มีต่อพนัก งาน
ชายรัก ชายให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีสถานะต่อเนื่อง และเป็ นมิตร โดยไม่ทาให้รู้สึก ว่าถูก
เลือกปฏิบัติ เช่น การก าหนดเป็ นนโยบายที่ชัดเจน ส่งเสริมการปรับตัวระหว่างพนัก งานเก่ากับ
พนักงานใหม่ และระหว่างพนักงานชายรักชายกับพนักงานทั่วไป
6.2 ประโยชน์ ข องการสร้ า งบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส นั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้ มี ค ว าม
หลากหลายทางเพศ
Badgett, Durso, Mallory, and Kastanis (2013) ศึก ษางานวิจัย 36 เรื่องเกี่ย วกั บ
ประโยขน์ของการมีนโยบายหรือบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนพนักงานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลาย
ทางเพศที่มีต่อธุรกิจโดยการวิเคราะห์อภิมานพบว่า มีหลายงานวิจัยที่สนับสนุนถึงข้อดีที่เกี่ย วข้อง
กับ การมีนโยบายหรือบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนพนักงานกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
และมีประโยชน์ต่อพนักงาน ดังนี้
1. การมีนโยบายสนับสนุ น พนัก งานกลุ่ม ผู้มี ค วามหลากหลายทางเพศจะลด
ปัญหาการกีดกันและเลือกปฏิบัติในองค์ก ารลง ทาให้พนักงานกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
มีสุขภาพจิตที่ดีขนึ ้ และเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานได้
2. พนัก งานกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้างานมากขึน้ ซึ่งจะทาให้พนักงานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศรูส้ ึกสะดวก
ใจในการเปิ ดเผยรสนิยมทางเพศในที่ทางานและช่วยพัฒนาสุขภาพจิตให้ดีขนึ ้
3. พนัก งานกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมีส่ วนร่วมในกิจกรรมในที่ทางาน
มากขึน้ ส่งผลให้เกิดการอุทิศตนเพื่องานได้มากขึน้ และมากกว่ารายละเอียดงาน (job description)
ของตนเอง รวมไปถึงพนัก งานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศจะมีความผูกพันต่องานของตน
มากขึน้ อีกด้วย
4. แม้ใ นช่ ว งแรกจะมี ค่ า ใช้จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ในการจั ด สรรนโยบายที่ ส นั บ สนุ น
พนัก งานกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การขยายผลประโยชน์ด้านสุข ภาพให้กับคู่ชีวิต
ของพนักงานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ แต่จากการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายนั้นไม่สูงมากและ
สามารถนาค่าใช้ที่ถูกตัดออกไปในส่วนอื่นมาชดเชยได้ ซึ่งการมีสุขภาพทางกายและทางใจที่ดีข อง
พนักงานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ จะเพิ่มระดับการอุทิศตนเพื่องานให้กับองค์การมากขึน้
5. เป็ นโอกาสในการทาธุรกิจร่วมกับบริษัทอื่นๆที่ให้ความสาคัญและสนับ สนุน
ความหลากหลายต่างๆเช่นกัน
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จากข้อสรุปข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่ มผู้มี ค วาม
หลากหลายทางเพศมีป ระโยชน์แ ละมี อิทธิ พลต่ อการทางานของพนัก งานกลุ่ม นี้ โดยประเด็ น
สาคัญคือส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนัก งานกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทาให้เกิดความพึง
พอใจในงานเกิดการอุทิศตนเพื่องาน จนเกิดความผูก พันของตนที่มีต่องานและองค์ก าร ส่งผลต่อ
ให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขนึ ้ อีก ด้วย ดังนั้นหากนาปั จจัยระดับองค์ก ารนี้ ซึ่ง ส่งผลต่อความพึง
พอใจในงานอันเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการปรับตัวในการทางานตามโมเดลของ Hershenson
(1996) เข้ามาร่วมวิเคราะห์การปรับตัวในการทางานของพนักงานกลุ่มนีก้ ับปัจจัยระดับบุคคลเดิ ม
ที่มีอยู่ในตัวพนักงานเอง ก็อาจทาให้เกิดการปรับตัวในการทางานที่แตกต่างกันได้
6.3 การวัดบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
Liddle et al. (2004) สร้างแบบวัดการรับรู ้บรรยากาศในองค์ก ารของพนักงานกลุ่ มผู้
มี ค วามหลากหลายทางเพศ ชื่ อ ว่ า LGBT Climate Inventory (LGBTCI) โดยแบบวั ด นี้จ ะวั ด
โครงสร้างหลัก 2 ประการ คือ ความพึงพอใจในงาน (work satisfaction) และการถูกเลือกปฏิบั ติ
ในที่ทางาน (discrimination) โครงสร้างข้อคาถามของแบบวัด LGBTCI ถูก สร้างขึน้ จากการเก็บ
ข้อมูลเกี่ย วกับ ประสบการณ์ตรงในสถานที่ท างานของประชากร โดยใช้วิธีปรากฎการณ์วิ ท ยา
(phenomenological methodology) โดยเริ่มต้นการก าหนดสาระสาคัญหลักและเก็บข้อมูล ตั้งแต่
ปี 1998 (Liddle, Kunkel, Kick และ Hauenstein, 1998; Schuck และ Liddle, 2001 as cited in
Liddle et al., 2004) หลังจากสารวจโดยแบบสารวจปลายเปิ ด (open-ended survey) จานวน 62
ฉบับ ซึ่งสอบถามข้อมูลด้านอาชีพ ประเภทของผู้จ้างงาน เพศ และรสนิย มทางเพศแล้ว ให้ผู้ทา
แบบสารวจเขียนประโยคสัน้ ๆ เพื่ออธิบายว่า “ท่านรูส้ ึกอย่างไรกับพนักงาน เกย์ เลสเบีย้ น หรือไบ
เซ็กชวลในที่ทางานของท่าน” แบบสารวจได้รบั การตอบกลับจานวน 39 ฉบับ สรุปออกมาจากการ
ตอบคาถามได้ 341 ประโยค และนามาถอดรหัสเพื่อค้นหาและจัดกลุ่มความหมายที่แท้จริงโดย
การเห็นร่วมกันของผู้วิจัย 4 คน เป็ นอาจารย์ 2 คน และ นัก ศึก ษาระดับปริญญาเอก 2 คน ที่มี
ความแตกต่างทางเพศสภาพและรสนิยมทางเพศ จนสกัดข้อคาถามออกมาได้จานวน 60 ข้อที่จะ
ทาให้ทราบว่าผูต้ อบแบบสอบถามสามารถอธิบายบรรยากาศของเลสเบีย้ น เกย์ ไบเซ็กชวลและคน
ข้ามเพศในที่ทางานได้ดีมากแค่ไหน (Liddle และคนอื่นๆ, 1998 as cited in Liddle et al., 2004)
ต่อมาได้นาแบบวัดนี้ไปทดลองใช้ในกลุ่มพนัก งานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศเพิ่มเติม 173
ฉบับ เนื่องจากผูพ้ ัฒนาแบบวัดพบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลครัง้ แรกเป็ นกลุ่มกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
ที่อยู่ในสภาพแวดล้อ มที่ ดี ต่ อ กลุ่ มผู้มี ค วามหลากหลายทางเพศอยู่ แ ล้ว จึงควรจะต้องศึ ก ษา
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เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น โดยเพิ่มข้อคาถามในการสารวจเกี่ยวกับระดับ
การเผยตัว (openness) ในที่ทางานของผูท้ าแบบสารวจด้วย
เมื่อผู้พัฒนาได้พัฒนาแบบวัดขึน้ มาครบตามโครงสร้างและวั ตถุ ประสงค์แ ล้ว ก็ ไ ด้
พัฒนาต่อด้วยการตัดข้อคาถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เวลาตอบคาทั้งหมดได้ภายใน 10
หรือ 15 นาที โดยตัดข้อคาถามที่ไม่มีความสัมพันธ์กับข้อคาถามภาพรวม 17 ข้อ ตัดข้อคาถามที่
ไม่มีความเป็ นปรนัย ออกไป 11 ข้อ ตัดข้อคาถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนชี้ว่าไม่เกี่ย วข้องกับ
บริบทในที่ทางาน 8 ข้อ และตัดข้อคาถามที่มีความคล้ายคลึงกับข้อคาถามอื่นๆ 4 ข้อ จนเหลือ 20
ข้อ โดยมีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ .96 (n = 119) โดยเป็ นข้อคาถามทางบวก 12 ข้อ และ
ทางลบ 8 ข้อ
ดังนั้นผูว้ ิจัยจะใช้มาตรวัดบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุน LGBT ของ (Liddle et al.,
2004) ในการวัดการรับรูบ้ รรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุน LGBT ของพนักงานงานที่เป็ นกลุ่มชายรัก
ชาย โดยจะวัดจากสองโครงสร้างหลัก คือ ความพึงพอใจในงาน (work satisfaction) และ การถูก
เลือกปฏิบัติ (discrimination) ในที่ทางาน
6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศกับการปรับตัวในการทางาน
เนื่องจากผูว้ ิจัยพบการศึกษาระหว่างบรรยากาศองค์การกับการปรับตัวในการทางาน
เพีย งหนึ่งการศึก ษา และพบการศึก ษาระหว่ างบรรยากาศองค์ก ารที่ส นับสนุนกลุ่ มผู้มี ค วาม
หลากหลายทางเพศกับความพึงพอใจในงาน ซึ่งความพึงพอใจในงานนี้เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบ
ของการปรับตัวในการทางานตามโมเดลการปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) ผูว้ ิจัย
จึงทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
กับความพึงพอใจในงานประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การศึ ก ษาของ วรางคณา ซับ ซ้อ น (2559) วิ เ คราะห์อิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ลั ก ษณะ
บุคลิก ภาพ บรรยากาศองค์ก ารและความพึงพอใจในงานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของครู
ต่างชาติในเครือโรงเรียนสองภาษาโดยใช้ปั จจัยคุณลักษณะบุคลิกภาพ บรรยากาศองค์ก ารและ
ความพึงพอใจในงาน เป็ นมาตรวัดการปรับตัวในการทางานของครู ต่างชาติในเครือโรงเรีย นสอง
ภาษา โดยผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะบุคลิกภาพ บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงาน
มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางานของครูต่างชาติในครือโรงเรียนสองภาษา
Liddle et al. (2004) อธิบายว่าบรรยากาศขององค์ก ารมีอิทธิพลต่อการปรับตั ว ใน
การทางานของพนักงานอย่างชัดเจน รวมถึงการศึกษาของ Velez and Moradi (2012) ที่ศึกษากับ
พนัก งาน LGBT ที่อยู่ในองค์ก ารสนับสนุนกลุ่ มผู้มี ความหลากหลายทางเพศจ านวน 326 คน
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พบว่า บรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ มีความสัมพันธ์ทางอ้อ ม
เชิ ง บวกกั บ ความพึ ง พอใจในงาน (B = .34, 95% CI [.22, .48] β = .46 x .79 = .36) และมี
ความสัมพันธ์ทางอ้อมเชิงลบกับ เจตนาในการลาออก (B = -.54, 95% CI [-.73, -.35] β = .46
x .79 x -.77= -.28) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
Badgett et al. (2013) ศึก ษาความสัม พันธ์ท างบวกและทางลบของนโยบายและ
บรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุนกลุ่มผู้มีค วามหลากหลายทางเพศจากงานวิจัย 36 เรื่อง พบว่ า
งานวิจัย 11 เรื่องแสดงความสัมพันธ์ทางบวกของการเพิ่มขึน้ ของความพึงพอใจในงานกับนโยบาย
และบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
Tatum (2018) ศึกษาความสัมพันธ์ข องบรรยากาศองค์ก ารที่มีลกั ษณะสนับสนุน ชน
กลุ่มน้อยทางเพศและความพึงพอใจในงานศึกษาในพนักงานชนกลุ่มน้อยทางเพศจานวน 214 คน
ซึ่งเป็ นพนักงานพาร์ทไทม์และฟูลไทม์ที่ทางานอยู่ในสหรัฐอเมริก า พบว่า บรรยากาศองค์ก ารที่ มี
ลักษณะสนับสนุนชนกลุ่มน้อยทางเพศมีอิทธิพลหลัก (interaction effect) พยากรณ์ความพึงพอใจ
ในงานได้ที่ -.42 (-.913, .068)
แม้ว่าผู้วิจัย จะยังไม่พบการศึก ษาความสัมพันธ์ ข องบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุน
พนัก งานกลุ่มผู้มี ความหลากหลายทางเพศ กับการปรับตัวในการท างานของพนัก งานกลุ่ ม นี้
โดยตรง แต่ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการปรับตัวใน
การทางานตามโมเดลของ Hershenson (1996) ผูว้ ิจัยจึงสรุปได้ว่าบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุน
กลุ่ ม ผู้มี ค วามหลากหลายทางเพศ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปรับ ตั ว ในการท างานได้ อย่ า งไรก็ ต าม
Hershenson ได้อธิบายโมเดลการปรับตัวเอาไว้ว่า นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลคือ บุคลิกภาพในการ
ทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการทางาน จะต้องมีปัจจัย ส่วนองค์ก ารคื อ
สภาพแวดล้อมในงาน (work setting) เข้ามาเกี่ย วข้องเพื่อให้เกิดการปรับตัวในการทางานของ
บุคคล เห็นได้ว่าโมเดลของ Hershenson ก็ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมในงานเช่นเดียวกับ
แนวคิดทฤษฎีอื่นๆ ดังนั้นบรรยากาศที่มีลกั ษณะสนับสนุน พนักงานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทาง
เพศ ซึ่งเป็ นสภาพแวดล้อมในแบบจาเพาะที่เหมาะสมกับพนักงานกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ จึงน่าจะมีอิทธิพลกากับระดับและทิศทางของอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะ
ในการทางาน และเป้าหมายเรื่ องการทางานทาให้ก ารปรับตัวของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก
ชายจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพนักงานกลุ่มนีม้ ีการรับรู ้บรรยากาศที่มีลกั ษณะสนับสนุนพนักงานกลุ่ม
ผูม้ ีความหลากหลายทางเพศแตกต่างกัน ผูว้ ิจัยจึงได้กาหนดสมมติฐานวิจัยดังนี้
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สมมติฐานที่ 4 : บุคลิกภาพในการทางานมีอิ ทธิพลทางบวกต่อการปรับตั วใน
การทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย โดยมีบรรยากาศองค์การที่ส นั บสนุ น
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ
สมมติฐานที่ 5 : สมรถถนะในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับ ตั วใน
การทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย โดยมีบรรยากาศองค์การที่ส นั บสนุ น
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ
สมมติฐ านที่ 6 : เป้ าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัว
ในการท างานของพนั ก งานใหม่ ที่ เ ป็ นกลุ่ ม ชายรั ก ชาย โดยมี บ รรยากาศองค์ ก ารที่
สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่เกี่ย วข้อ งกับการปรับตั ว ในการทางาน พบว่ า
โมเดลการปรับ ตัวในการทางานของ Hershenson อธิบายว่าปั จจัย ที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการ
ทางานประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) บุคลิกภาพในการทางาน 2) สมรรถนะในการทางาน และ 3)
เป้าหมายเรื่ องการทางาน ซึ่งปั จจัย เหล่านี้เป็ น ปั จจั ย ระดับบุ ค คลที่ ไ ด้รับการพั ฒนาขึ ้น อย่ า ง
ต่อเนื่องตั้งแต่วัย เรีย น บุคคลจะสามารถปรับตัวในการทางานได้ดีหรือ ไม่จะขึน้ อยู่กั บการหล่ อ
หลอมปั จจัย ทั้งสามนี้ และเมื่อบุคคลเข้าสู่วัย ทางานแล้วปั จจัย ระดับองค์ก าร ซึ่ง Hershenson
เรียกว่าสภาพแวดล้อมในงานก็จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางานในลาดับถัดไป ทัง้ นี้
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครัง้ นี้ คือ พนักงานใหม่และเข้ารับตาแหน่งใหม่ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย ตัวแปรสภาพแวดล้อมในงานที่น่าจะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของปั จจัยระดับ
บุคคลที่มีต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานกลุ่มนี้ คือ บรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุน กลุ่ ม
ผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ ผูว้ ิจัยจึงกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
สมมติฐานวิจัย
ผูว้ ิจัยขอเสนอสมมติฐานวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 1: บุคลิก ภาพในการทางานมีอิ ทธิพลทางบวกต่ อการปรับ ตัว ในการ
ทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
สมมติฐานที่ 2 : สมรรถนะในการทางานมีอิ ทธิพ ลทางบวกต่ อการปรับ ตั วในการ
ทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
สมมติฐานข้อ 3 : เป้าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อ การปรับตัวในการ
ทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
สมมติฐานที่ 4 : บุคลิก ภาพในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตั วในการ
ทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย โดยมีบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ี ค วาม
หลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ
สมมติฐานที่ 5 : สมรถถนะในการทางานมีอิท ธิพลทางบวกต่ อการปรับ ตัว ในการ
ทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย โดยมีบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ี ค วาม
หลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ
สมมติฐานที่ 6 : เป้าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัวในการ
ทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย โดยมีบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ี ค วาม
หลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางานและเป้าหมาย
เรื่องการทางานที่มีต่อการปรับ ตั วในการท างานของพนัก งานใหม่ ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย โดยมี
บรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรก ากับ ได้ดาเนิน การ
ตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ได้แก่ พนักงานใหม่ที่มีอายุงานหรือได้รบั การดารงตาแหน่งใหม่ไม่เกิน 1 ปี
และเป็ นกลุ่มชายรัก ชาย ซึ่งปฏิบัติงานในองค์ก ารต่ าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกรุ งเทพมหานครและ
จังหวัดในปริมณฑล จาแนกเป็ น จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต และปริมณฑล จานวน 5
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างวิจัย ได้แก่ พนักงานใหม่ที่มีอายุงานหรือได้รบั การดารงตาแหน่งใหม่ไม่เ กิน
1 ปี และเป็ นกลุ่มชายรัก ชาย ซึ่งปฏิบัติงานในองค์ก ารต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ก รุ งเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล ซึ่ ง ได้ ม าโดยวิ ธี เ ลื อ กตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (purposive sampling) ที่ มี ลั ก ษณะ
สอดคล้องหรือเป็ นตัวแทนที่ดีในการศึ ก ษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (สานัก งานสถิติ
แห่งชาติ, 2554) และยินยอมให้ความร่วมมือในการให้ข ้อมูลลลผูว้ ิจัยก าหนดขนาดตัวอย่า งตาม
แนวคิ ด ของ (Tabachnick และ Fidell (1989) as cited inMemon et al., 2020) ซึ่ ง เสนอให้ มี
ตัวอย่างวิจัยคิดเป็ นสัดส่วนขัน้ ต่าอย่างน้อย 5 คน ต่อ 1 ตัวแปรอิสระสาหรับการวิเคราะห์ถ ดถอย
พหุคูณหรือถดถอยพหุเชิงชั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการวิจัย ครั้งนี้จะมี ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร แต่
ผูว้ ิจัยก็ได้กาหนดตัวอย่างวิจัยขั้นต่าไว้ที่ 100 คน เนื่องจาก Hair และคนอื่นๆ (2018) as cited in
Memon et al. (2020) ระบุว่าตัวอย่างวิจัยขัน้ ต่อควรมีจานวน 100 คนเพื่อให้อานาจการทดสอบมี
ความคลาดเคลื่ อ นน้อยที่ สุ ดในระดับนัย ส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 สาหรับการวิ จัย ครั้ ง นี้ ใ ช้
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แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งพบว่ามีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
จานวน 136 ชุดและทุกชุดสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลได้ ตัวอย่างวิจัยในการวิจัย ครั้งนี้
จึงมีจานวน 136 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ย วกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึ ก ษา
ตาแหน่ง และลักษณะงาน
ตอนที่ 2 มาตรวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประกอบด้วย
2.1 มาตรวัดการปรับตัวในการทางาน
2.2 มาตรวัดบุคลิกภาพในการทางาน
2.3 มาตรวัดสมรรถนะในการทางาน
2.4 มาตรวัดเป้าหมายเรื่องการทางาน
2.5 มาตรวัดบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ส าหรับขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือ ที่ใ ช้ในการวิ จั ย มี
รายละเอียดดังนี้
2.1. มาตรวัดการปรับตัวในการทางาน
2.1.1. ศึก ษานิย าม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับการปรับตัวในการทางาน
เพื่อกาหนดนิยามปฏิบัติก ารของตัวแปร และสร้างตารางระบุรายละเอีย ดของเครื่องมือที่ใช้ใ นการ
วิจัย นิยามปฏิบัติการ และสร้างตารางระบุรายละเอียดของของมาตรวัด แสดงไว้ในภาคผนวก ก
สร้า งข้อ ค าถามตามนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารจ านวน 30 ข้อ แบ่ ง เป็ น องค์ป ระกอบ
พฤติกรรมทางานตามบทบาท จานวน 10 ข้อ องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน จานวน 10 ข้อ และ
องค์ป ระกอบความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานจานวน 10 ข้อ โดยมาตรวัด เป็ นมาตรประมาณค่ า
(rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย
2.1.2. ส่ ง มาตรวั ด การปรับ ตั ว ในการท างานให้ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา 1 คน ด้านบริหารธุรกิจ 1 คน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 คน ด้านการวัดและการ
ประเมิน 1 คน และด้านระเบียบวิธีวิจัย 1 คน รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิแสดงไว้ในภาคผนวก ข
2.1.3 ค านวณค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ วั ด กับ วั ต ถุประสงค์ (item
objective congruence index : IOC) โดยกาหนดให้คะแนน +1 คือข้อคาถามสอดคล้องกับนิย าม
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ปฏิบัติก าร 0 คือ ไม่แ น่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับนิย ามเชิงปฏิบัติการหรือไม่ และ – 1 คือข้อ
คาถามไม่สอดคล้องกับ นิย ามเชิงปฏิบัติก าร โดยจะคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ มีค่ า ดัชนี IOC
ตัง้ แต่ .5 ขึน้ ไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) พบว่าข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือกของมาตรวั ด
การปรับ ตั ว ในการท างาน มี จ านวน 30 ข้อ โดยมี ค่ า ดั ช นี IOC อยู่ ร ะหว่ า ง .60-1.00 ผลการ
วิเคราะห์แสดงไว้ในภาคผนวก ค
2.1.4. น ามาตรวั ด การปรับ ตั ว ในการท างานที่ ไ ด้ป รับ ปรุ ง ข้อ ค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแ ละอาจารย์ที่ปรึ ก ษา ไปทดลองใช้ (tryout) กับตัวอย่างวิจัย ที่ มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่างวิจัยจริงจานวน 50 คน
2.1.5 วิ เ คราะห์อ านาจจ าแนกของข้อ ค าถามด้ว ยการแบ่ง กลุ่ ม พนัก งานที่มี
คะแนนจากมาตรวัดมากกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 เป็ นกลุ่มสูง และกลุ่มพนัก งานที่มีคะแนนจาก
มาตรวัดน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 เป็ นกลุ่มต่าแล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีผลการทดสอบทีแ บบ
เป็ น อิ ส ระจากกั น (Independent sample t-test) มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 พบว่ า ข้อ
คาถามมาตรวัดการปรับตัวในการทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 18 ข้อ จาก 19 ข้อ โดยมีค่า t อยู่
ระหว่าง 2.986-12.689 จาแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมบทบาทการทางาน ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก 7 ข้อ จาก 7 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 5.207-12.689 2) ด้านผลการปฏิบัติงาน ผ่าน
เกณฑ์ก ารคัดเลือก 5 ข้อ จาก 5 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 2.986-7.891 และ 3) ด้านความพึ ง
พอใจของผูป้ ฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 6 ข้อ จาก 7 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 3.536-9.518
ซึ่งหมายความว่าข้อคาถามเหล่านีส้ ามารถจาแนกผูท้ ี่มีการปรับตัวในการทางานสูงและต่าได้
2.1.6. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อ
กับ คะแนนรวมของมาตรวัดที่ ไม่มีข ้อค าถามข้อนั้น (Corrected Item-Total Correlation: CITC)
แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ทิศทางบวกตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไป (de Vaus, 2014) พบว่า ข้อ
คาถามมาตรวัดการปรับ ตัวในการทางาน ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือก 18 ข้อ จาก 19 ข้อ โดยมีค่า
CITC อยู่ระหว่าง .318 - .818 จาแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมบทบาทการทางาน ผ่าน
เกณฑ์ก ารคั ดเลื อก 7 ข้อ จาก 7 ข้อ โดยมีค่า CITC อยู่ระหว่าง .333 - .648 2) ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 5 ข้อ จาก 5 ข้อ โดยมีค่า CITC อยู่ระหว่าง .318 - .793 และ
3) ด้านความพึงพอใจของผูป้ ฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 6 ข้อ จาก 7 ข้อ โดยมีค่า CITC อยู่
ระหว่าง .468 - .804
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2.1.7 คัดเลือกข้อ คาถามที่ ผ่ านทั้งเกณฑ์อ านาจจ าแนก และค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของมาตรวัดที่ไม่มีข้อคาถามข้อ
นั้น ซึ่งพบว่า มาตรวัดการปรับตัวในการทางานเหลือข้อคาถาม 18 ข้อ แล้ววิเคราะห์
2.1.8 ความเที่ยง (reliability) ของมาตรวัดการปรับตัวในการทางานด้วยวิธีก าร
วิเคราะห์ค่า สัม ประสิทธิ์แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อหาความ
สอดคล้องภายในของข้อมาตรวัด (internal consistency) โดยต้องมีค่ามากกว่า .70 ขึน้ ไป ถือว่า
เป็ นเครื่องมือวิจัย ที่เชื่อถือได้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แ อลฟา
ของครอนบาคของมาตรวั ด การปรับ ตั ว ในการท างาน เท่ า กั บ .938 เมื่ อ จ าแนกเป็ น รายด้าน
ประกอบด้วย ด้านพฤติก รรมบทบาทการทางาน ด้านผลการปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจ
ของปฏิบัติงาน เท่ากับ .755 .792 และ .852 ตามลาดับ
ตาราง 1 ตัวอย่างมาตรวัดการปรับตัวในการทางาน
ข้อ

ข้อคาถาม

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

ไม่
แน่ใจ

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

0

ด้านพฤติกรรมบทบาทการทางาน
ฉันปฏิบัติงานตามตาแหน่งงานในปัจจุบัน
ได้อย่างเหมาะสม
00 ด้านผลการปฏิบตั ิงาน
ฉันปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
000 ด้านความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ฉันรูส้ ึกว่าได้ทางานตามความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง

2.2 มาตรบุคลิกภาพในการทางาน
2.2.1. ศึ ก ษานิ ย าม แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับการบุ ค ลิก ภาพในการ
ทางาน เพื่อกาหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปร และสร้างตารางระบุรายละเอียดของเครื่องมือที่ ใช้
ในการวิ จั ย นิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร และสร้า งตารางระบุร ายละเอี ย ดของของมาตรวั ด แสดงไว้ใ น
ภาคผนวก ก
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สร้างข้อคาถามตามนิยามปฏิบัติการจานวน 33 ข้อ แบ่งเป็ นองค์ประกอบอัตมโน
ทัศน์แห่งตนในฐานะคนทางาน จานวน 11 ข้อ องค์ประกอบแรงจูงใจในการทางาน จานวน 11 ข้อ
และองค์ประกอบจริยธรรมในการทางานจานวน 11 ข้อ โดยมาตรวัดเป็ นมาตรประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย
2.2.2. ส่ ง มาตรวั ด บุ ค ลิ ก ภาพในการท างานให้ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา 1 คน ด้านบริหารธุรกิจ 1 คน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 คน ด้านการวัดและการ
ประเมิน 1 คน และด้านระเบียบวิธีวิจัย 1 คน รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิแสดงไว้ในภาคผนวก ข
2.2.3 ค านวณค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ วั ด กับ วั ต ถุประสงค์ (item
objective congruence index : IOC) โดยกาหนดให้คะแนน +1 คือข้อคาถามสอดคล้องกับนิย าม
ปฏิบัติก าร 0 คือ ไม่แ น่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับนิย ามเชิงปฏิบัติการหรือไม่ และ – 1 คือข้อ
คาถามไม่สอดคล้องกับ นิย ามเชิงปฏิบัติก าร โดยจะคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ มีค่ า ดัชนี IOC
ตัง้ แต่ .5 ขึน้ ไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) พบว่าข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือกของมาตรวั ด
บุคลิกภาพในการทางาน มีจานวน 33 ข้อ โดยมีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง .80-1.00 ผลการวิเคราะห์
แสดงไว้ในภาคผนวก ค
2.2.4. น ามาตรวั ด บุ ค ลิ ก ภาพในการท างานที่ ไ ด้ป รับ ปรุ ง ข้อ ค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแ ละอาจารย์ที่ปรึก ษา ไปทดลองใช้ (tryout) กับตัวอย่างวิจัย ที่ มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่างวิจัยจริงจานวน 50 คน
2.2.5 วิ เ คราะห์ อ านาจจ าแนกของข้อ ค าถามด้ว ยการแบ่ง กลุ่ ม พนัก งานที่มี
คะแนนจากมาตรวัดมากกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 เป็ นกลุ่มสูง และกลุ่มพนัก งานที่มีคะแนนจาก
มาตรวัดน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 เป็ นกลุ่มต่าแล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีผลการทดสอบทีแ บบ
เป็ น อิ ส ระจากกั น (Independent sample t-test) มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 พบว่ า ข้อ
คาถามมาตรวัดบุคลิกภาพในการทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 22 ข้อ จาก 28 ข้อ โดยมีค่า t อยู่
ระหว่าง 2.721 - 10.043 จาแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านอัตมโนทัศน์แ ห่งตนในฐานะคนท างาน
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 7 ข้อ จาก 8 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 3.120 - 10.043 2) ด้านแรงจูงใจใน
การทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 8 ข้อ จาก 9 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 4.126 - 9.176 และ 3)
ด้านจริยธรรมในการทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 7 ข้อ จาก 11 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 2.721
- 8.638 ซึ่ ง หมายความว่ า ข้อ ค าถามเหล่า นี้ส ามารถจาแนกผู้ที่ มี บุค ลิ ก ภาพในการทางานที่
เหมาะสมในระดับสูงและต่าได้
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2.2.6. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อ
กับ คะแนนรวมของมาตรวัดที่ ไม่มีข ้อค าถามข้อนั้น (Corrected Item-Total Correlation: CITC)
แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ทิศทางบวกตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไป (de Vaus, 2014) พบว่า ข้อ
คาถามมาตรวัดบุคลิก ภาพในการทางาน ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือก 22 ข้อ จาก 28 ข้อ โดยมีค่า
CITC อยู่ระหว่าง .355 - .836 จาแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านอัตมโนทัศน์แ ห่ง ตนในฐานะ
คนทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 7 ข้อ จาก 8 ข้อ โดยมีค่า CITC อยู่ระหว่าง .355 - .826 2) ด้าน
แรงจูงใจในการทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 8 ข้อ จาก 9 ข้อ โดยมีค่า CITC อยู่ระหว่าง .391 .836 และ 3) ด้านจริยธรรมในการทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 7 ข้อ จาก 11 ข้อ โดยมีค่า CITC
อยู่ระหว่าง .442 - .848
2.2.7 คัดเลือกข้อ คาถามที่ ผ่ านทั้งเกณฑ์อ านาจจ าแนก และค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของมาตรวัดที่ไม่มีข้อคาถามข้อ
นั้น ซึ่งพบว่า มาตรวัดบุคลิกภาพในการทางานเหลือข้อคาถาม 22 ข้อ แล้ววิเคราะห์
2.2.8 ความเที่ย ง (reliability) ของมาตรวัดบุคลิก ภาพในการทางานด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ค่า สัม ประสิทธิ์แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อหาความ
สอดคล้องภายในของข้อมาตรวัด (internal consistency) โดยต้องมีค่ามากกว่า .70 ขึน้ ไป ถือว่า
เป็ นเครื่องมือวิจัย ที่เชื่อถือได้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แ อลฟา
ของครอนบาคของมาตรวั ด บุ ค ลิ ก ภาพในการทางาน เท่ า กั บ .926 เมื่ อ จ าแนกเป็ น รายด้าน
ประกอบด้วย ด้านมโนทัศน์แ ห่งตนในฐานะคนท างาน ด้านแรงจูงใจในการทางาน และ ด้า น
จริยธรรมในการทางาน เท่ากับ .847 .873 และ .813 ตามลาดับ
ตาราง 2 ตัวอย่างมาตรวัดบุคลิก ภาพในการทางาน
ข้อ

ข้อคาถาม

0

ด้านอัตมโนทัศน์แห่งตนในฐานคนทางาน
ฉันรูว้ า่ ฉันสามารถทางานกับคนเก่งหรือ
คนที่มีความสามารถได้อย่างดี
ด้านแรงจูงใจในการทางาน
ฉันเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อ
เป้าหมายองค์การ

00

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

ไม่
แน่ใจ

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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ตาราง 3 ตัวอย่างมาตรวัดบุคลิก ภาพในการทางาน (ต่อ)
ข้อ

ข้อคาถาม

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

ไม่
แน่ใจ

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

000 ด้านจริยธรรมในการทางาน
คนทางานทุกคนประสบความสาเร็จได้

2.3 มาตรวัดสมรรถนะในการทางาน
2.3.1. ศึกษานิยาม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสมรรถนะในการท างาน
เพื่อกาหนดนิยามปฏิบัติก ารของตัวแปร และสร้างตารางระบุรายละเอีย ดของเครื่องมือที่ใช้ใ นการ
วิจัย นิยามปฏิบัติการ และสร้างตารางระบุรายละเอียดของของมาตรวัด แสดงไว้ในภาคผนวก ก
สร้างข้อคาถามตามนิย ามปฏิบัติก ารจานวน 53 ข้อ แบ่งเป็ นองค์ประกอบนิสยั
การทางาน จานวน 17 ข้อ องค์ประกอบทักษะจิตใจ จานวน 22 ข้อ และองค์ประกอบทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่นในงานจานวน 14 ข้อ โดยมาตรวัดเป็ นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5
ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย
2.3.2. ส่ ง มาตรวั ด สมรรถนะในการท างานให้ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา 1 คน ด้านบริหารธุรกิจ 1 คน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 คน ด้านการวัดและการ
ประเมิน 1 คน และด้านระเบียบวิธีวิจัย 1 คน รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิแสดงไว้ในภาคผนวก ข
2.3.3 ค านวณค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ วั ด กับ วั ต ถุประสงค์ (item
objective congruence index : IOC) โดยกาหนดให้คะแนน +1 คือข้อคาถามสอดคล้องกับนิย าม
ปฏิบัติก าร 0 คือ ไม่แ น่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับนิย ามเชิงปฏิบัติการหรือไม่ และ – 1 คือข้อ
คาถามไม่สอดคล้องกับ นิย ามเชิงปฏิบั ติก าร โดยจะคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ มีค่ า ดัชนี IOC
ตัง้ แต่ .5 ขึน้ ไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) พบว่าข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือกของมาตรวั ด
สมรรถนะในการทางาน มีจานวน 53 ข้อ โดยมีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง .80-1.00 ผลการวิเคราะห์
แสดงไว้ในภาคผนวก ค
2.3.4. น ามาตรวั ด สมรรถนะในการท างานที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง ข้ อ ค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแ ละอาจารย์ที่ปรึก ษา ไปทดลองใช้ (tryout) กับตัวอย่างวิจัย ที่ มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่างวิจัยจริงจานวน 50 คน
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2.3.5 วิ เ คราะห์อ านาจจ าแนกของข้อ ค าถามด้ว ยการแบ่ง กลุ่ ม พนัก งานที่มี
คะแนนจากมาตรวัดมากกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 เป็ นกลุ่มสูง และกลุ่มพนัก งานที่มีคะแนนจาก
มาตรวัดน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 เป็ นกลุ่มต่าแล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีผลการทดสอบทีแ บบ
เป็ น อิ ส ระจากกั น (Independent sample t-test) มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 พบว่ า ข้อ
คาถามมาตรวัดสมรรถนะในการทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 19 ข้อ จาก 29 ข้อ โดยมีค่า t อยู่
ระหว่าง 2.447 - 10.701 จาแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านนิสยั การทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
8 ข้อ จาก 11 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 2.742 - 10.701 2) ด้านทักษะทางจิตใจ ผ่านเกณฑ์ก าร
คั ด เลื อ ก 5 ข้อ จาก 11 ข้อ โดยมี ค่ า t อยู่ ร ะหว่ า ง 2.447 - 6.850 และ 3) ด้า นทั ก ษะการมี
ปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ื่นในงาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 6 ข้อ จาก 7 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 4.073 6.911 ซึ่งหมายความว่าข้อคาถามเหล่านีส้ ามารถจาแนกผูท้ ี่มีสมรรถนะในการทางานสูงและต่าได้
2.3.6. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อ
กับ คะแนนรวมของมาตรวัดที่ ไม่มีข ้ อค าถามข้อนั้น (Corrected Item-Total Correlation: CITC)
แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ทิศทางบวกตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไป (de Vaus, 2014) พบว่า ข้อ
คาถามมาตรวัดสมรรถนะในการทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 19 ข้อ จาก 29 ข้อ โดยมีค่า CITC
อยู่ระหว่าง .303 - .799 จาแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้ 1) ด้านนิสยั การทางาน ผ่านเกณฑ์การคัดเลื อก
8 ข้อ จาก 11 ข้อ โดยมีค่า CITC อยู่ระหว่าง .390 - .757 2) ด้านทักษะทางจิตใจ ผ่านเกณฑ์ก าร
คัดเลือก 5 ข้อ จาก 11 ข้อ โดยมีค่า CITC อยู่ระหว่าง .303 - .799 และ 3) ด้านทัก ษะการมี
ปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่นในงาน ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือก 6 ข้อ จาก 7 ข้อ โดยมีค่า CITC อยู่ระหว่าง
.317 - .760
2.3.7 คัดเลือกข้อ คาถามที่ ผ่ านทั้งเกณฑ์อ านาจจ าแนก และค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของมาตรวัดที่ไม่มีข้อคาถามข้อ
นั้น ซึ่งพบว่า มาตรวัดสมรรถนะในการทางานเหลือข้อคาถาม 19 ข้อ แล้ววิเคราะห์
2.3.8 ความเที่ย ง (reliability) ของมาตรวัดสมรรถนะในการทางานด้วยวิธีก าร
วิเคราะห์ค่า สัม ประสิทธิ์แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อหาความ
สอดคล้องภายในของข้อมาตรวัด (internal consistency) โดยต้องมีค่ามากกว่า .70 ขึน้ ไป ถือว่า
เป็ นเครื่องมือวิจัย ที่เชื่อถือได้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แ อลฟา
ของครอนบาค ของมาตรวั ด สมรรถนะในการท างาน เท่ า กั บ .904 เมื่ อ จ าแนกเป็ น รายด้าน
ประกอบด้วย ด้านนิสยั การทางาน ด้านทักษะทางจิตใจ และด้านทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่น
ในงาน เท่ากับ .807 .850 และ .794 ตามลาดับ
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ตาราง 4 ตัวอย่างมาตรวัดสมรรถนะในการทางาน
ข้อ

ข้อคาถาม

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

ไม่
แน่ใจ

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

0

ด้านนิสยั การทางาน
เมื่อทางานที่เป็ นโปรเจคกลุ่ม ฉันจะ
ทางานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายเท่านัน้
00 ด้านทักษะจิตใจ
บ่อยครัง้ ฉันขาดความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
000 ด้านทักษะการมีปฏิสมั พันธ์กับผูอ้ ื่นในงาน
ฉันปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็ น
อย่างดี

2.4. มาตรวัดเป้ าหมายเรื่องการทางาน
2.4.1. ศึก ษานิย าม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเรื่องการทางาน
เพื่อกาหนดนิยามปฏิบัติก ารของตัวแปร และสร้างตารางระบุรายละเอีย ดของเครื่องมือที่ใช้ใ นการ
วิจัย นิยามปฏิบัติการ และสร้างตารางระบุรายละเอียดของของมาตรวัด แสดงไว้ในภาคผนวก ก
สร้า งข้อ ค าถามตามนิย ามปฏิ บัติ ก ารจ านวน 14 ข้อ โดยมาตรวั ด เป็ น มาตร
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย
2.4.2. ส่ ง มาตรวั ด เป้ า หมายเรื่ อ งการท างานให้ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา 1 คน ด้านบริหารธุรกิจ 1 คน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 คน ด้านการวัดและการ
ประเมิน 1 คน และด้านระเบียบวิธีวิจัย 1 คน รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิแสดงไว้ในภาคผนวก ข
2.4.3 ค านวณค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ วั ด กับ วั ต ถุประสงค์ (item
objective congruence index : IOC) โดยกาหนดให้คะแนน +1 คือข้อคาถามสอดคล้องกับนิย าม
ปฏิบัติก าร 0 คือ ไม่แ น่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับนิย ามเชิงปฏิบัติการหรือไม่ และ – 1 คือข้อ
คาถามไม่สอดคล้องกับ นิย ามเชิงปฏิบัติก าร โดยจะคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ มีค่ า ดัชนี IOC
ตัง้ แต่ .5 ขึน้ ไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) พบว่าข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือกของมาตรวั ด
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เป้าหมายเรื่องการทางาน มีจานวน 14 ข้อ โดยมีค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 1.00 ผลการวิเคราะห์
แสดงไว้ในภาคผนวก ค
2.4.4. น ามาตรวั ด เป้ า หมายเรื่ อ งการท างานที่ ไ ด้ป รับ ปรุ ง ข้อ ค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแ ละอาจารย์ที่ปรึก ษา ไปทดลองใช้ (tryout) กับตัวอย่างวิจัย ที่ มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่างวิจัยจริงจานวน 50 คน
2.4.5 วิ เ คราะห์อ านาจจ าแนกของข้อ ค าถามด้ว ยการแบ่ง กลุ่ ม พนัก งานที่มี
คะแนนจากมาตรวัดมากกว่าเปอร์เซ็ นต์ไทล์ที่ 75 เป็ นกลุ่มสูง และกลุ่มพนัก งานที่มีคะแนนจาก
มาตรวัดน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 เป็ นกลุ่มต่าแล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีผลการทดสอบทีแ บบ
เป็ น อิ ส ระจากกั น (Independent sample t-test) มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 พบว่ า ข้อ
คาถามมาตรวัดเป้าหมายเรื่องการทางาน ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือก 10 ข้อ จาก 10 ข้อ โดยมีค่า t
อยู่ระหว่าง 3.933 - 10.064 ซึ่งหมายความว่าข้อคาถามเหล่านีส้ ามารถจาแนกผูท้ ี่มีเป้าหมายเรื่ อง
การทางานในระดับสูงและต่าได้
2.4.6. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อ
กับ คะแนนรวมของมาตรวัดที่ ไม่มีข ้อค าถามข้อนั้น (Corrected Item-Total Correlation: CITC)
แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ทิศทางบวกตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไป (de Vaus, 2014) พบว่า ข้อ
คาถามมาตรวัดเป้าหมายเรื่องการทางาน ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือก 10 ข้อ จาก 10 ข้อ โดยมีค่า
CITC อยู่ระหว่าง .497 - .877
2.4.7 คัดเลือกข้อ คาถามที่ ผ่ านทั้งเกณฑ์อ านาจจ าแนก และค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของมาตรวัดที่ไม่มีข้อคาถามข้อ
นั้น ซึ่งพบว่า มาตรวัดเป้าหมายเรื่องการทางานเหลือข้อคาถาม 10 ข้อ แล้ววิเคราะห์
2.4.8 ความเที่ยง (reliability) ของมาตรวัดเป้าหมายเรื่องการทางานด้วยวิธีก าร
วิเคราะห์ค่า สัม ประสิทธิ์แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อหาความ
สอดคล้องภายในของข้อมาตรวัด (internal consistency) โดยต้องมีค่ามากกว่า .70 ขึน้ ไป ถือว่า
เป็ นเครื่องมือวิจัย ที่เชื่อถือได้ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แ อลฟา
ของครอนบาค ของมาตรวัดเป้าหมายเรื่องการทางาน เท่ากับ .895
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ตาราง 5 ตัวอย่างมาตรเป้าหมายเรื่องการทางาน
ข้อ

ข้อคาถาม

จริง
ทีส่ ดุ

จริง

ไม่
แน่ใจ

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

0

ฉันรูว้ า่ ฉันจะทางานอะไรหลังสาเร็จ
การศึกษา
00 เป้าหมายเรื่องการประกอบอาชีพหลัง
สาเร็จการศึกษาของฉันมีความชัดเจน
000 ฉันไม่ใจว่าฉันควรทางานอะไรหลังสาเร็จ
การศึกษา

2.5. มาตรวัดบรรยากาศองค์ก ารที่ส นับสนุ นกลุ่ม ผู้มีความหลากหลายทาง
เพศ
2.5.1. ศึ ก ษานิ ย าม แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับบรรยากาศองค์ก ารที่
สนับ สนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อก าหนดนิย ามปฏิบัติก ารของตัวแปร และสร้าง
ตารางระบุ ร ายละเอี ย ดของเครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ในการวิ จั ย นิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร และสร้า งตารางระบุ
รายละเอียดของของมาตรวัด แสดงไว้ในภาคผนวก ก
สร้า งข้อ ค าถามตามนิย ามปฏิ บัติ ก ารจ านวน 20 ข้อ โดยมาตรวั ด เป็ น มาตร
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย
2.5.2. ส่งมาตรวัดบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศให้ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (content validity) โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 1 คน ด้านบริหารธุรกิจ 1 คน ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 1 คน ด้านการวัดและการประเมิน 1 คน และด้านระเบียบวิธีวิจัย 1 คน รายชื่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิแสดงไว้ในภาคผนวก ข
2.5.3 ค านวณค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ วั ด กับ วั ต ถุประสงค์ (item
objective congruence index : IOC) โดยกาหนดให้คะแนน +1 คือข้อคาถามสอดคล้องกับนิย าม
ปฏิบัติก าร 0 คือ ไม่แ น่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับนิย ามเชิงปฏิบัติการหรือไม่ และ – 1 คือข้อ
คาถามไม่สอดคล้องกับ นิย ามเชิงปฏิบั ติก าร โดยจะคัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ มีค่ า ดัชนี IOC
ตัง้ แต่ .5 ขึน้ ไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) พบว่าข้อคาถามที่ผ่านเกณฑ์ก ารคัดเลือกของมาตรวั ด
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บรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีจานวน 20 ข้อ โดยมีค่าดัชนี
IOC อยู่ระหว่าง .80-1.00 ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในภาคผนวก ค
2.5.4. นามาตรวัดบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศที่ได้ปรับปรุงข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ป รึก ษา ไปทดลองใช้
(tryout) กับตัวอย่างวิจัยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่างวิจัยจริงจานวน 50 คน
2.5.5 วิ เ คราะห์อ านาจจ าแนกของข้อ ค าถามด้ว ยการแบ่ง กลุ่ ม พนัก งานที่มี
คะแนนจากมาตรวัดมากกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 เป็ นกลุ่มสูง และกลุ่มพนัก งานที่มีคะแนนจาก
มาตรวัดน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 เป็ นกลุ่มต่าแล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีผลการทดสอบทีแ บบ
เป็ นอิสระจากกัน (Independent sample t-test) มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ข้อคาถาม
มาตรวัดบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ ผ่านเกณฑ์การคัดเลื อก
17 ข้อ จาก 20 ข้อ โดยมีค่า t อยู่ระหว่าง 2.858 - 11.470 ซึ่งหมายความว่าข้อคาถามเหล่ า นี้
สามารถจาแนกผู้ที่มีระดับ การรับ รู ้บรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศสูงและต่าได้
2.5.6. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อ
กับ คะแนนรวมของมาตรวัดที่ ไม่มี ข ้อค าถามข้อนั้น (Corrected Item-Total Correlation: CITC)
แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ทิศทางบวกตัง้ แต่ .30 ขึน้ ไป (de Vaus, 2014) พบว่า ข้อ
คาถามมาตรวัดบรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านเกณฑ์ก าร
คัดเลือก 17 ข้อ จาก 20 ข้อ โดยมีค่า CITC อยู่ระหว่าง .392 - .840
2.5.7 คัดเลือกข้อ คาถามที่ ผ่ านทั้งเกณฑ์อ านาจจ าแนก และค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของมาตรวัดที่ไม่มีข้อคาถามข้อ
นั้น ซึ่งพบว่า มาตรวัดบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเหลือข้อ
คาถาม 17 ข้อ แล้ววิเคราะห์
2.5.8 ความเที่ยง (reliability) ของมาตรวัดบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่ มผู้
มี ค วามหลากหลายทางเพศด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เพื่ อ หาความสอดคล้ อ งภายในของข้ อ มาตรวั ด (internal
consistency) โดยต้องมีค่ามากกว่า .70 ขึน้ ไป ถือว่าเป็ นเครื่องมือวิจัยที่เชื่อ ถือได้ (สุภมาส อังศุ
โชติ และคณะ, 2554) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของมาตรวัดบรรยากาศองค์ก าร
ที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ เท่ากับ .938
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ตาราง 6 ตัวอย่างมาตรวัดบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
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ข้อคาถาม
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ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

0

พนักงานเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล และ
คนข้ามเพศได้รบั การปฏิบตั ิดว้ ยความ
เคารพให้เกียรติ
00 พนักงานเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล และ
คนข้ามเพศจะต้องปกปิดตัวตนเป็ น
ความลับ
000 เพื่อนร่วมงานถามคาถามทีส่ นใจเกีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันด้วย
ความสุภาพเช่นเดียวกับที่เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้าม

สาหรับเกณฑ์การให้คะแนนข้อคาถามทุกมาตรวัดมีดังนี้
ข้อคาถามด้านบวก
จริงที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน
จริง เท่ากับ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ เท่ากับ 3 คะแนน
ไม่จริง เท่ากับ 2 คะแนน
ไม่จริงเลย เท่ากับ 1 คะแนน
ส่วนข้อคาถามด้านลบจะให้คะแนนในทิศทางกลับกัน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนดังนี้
1.ผูว้ ิจัยเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการจริย ธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจัย
ที่ทาในมนุษย์ โดยคานึงถึงสิทธิข องกลุ่มตัวอย่าง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริย ธรรม
โครงการวิจัย ที่ทาในมนุษย์ สถาบัน ยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ
โรฒ รหัสโครงการวิจัยเลขที่ SWUEC-G-437/2563
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2. ผู้ วิ จั ย สร้ า งแบบสอบถามออนไลน์เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผ่ า นทางระบบ
อินเทอร์เน็ตแบบเจาะจงโดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม สถานที่รวมตัวและชุมชนออนไลน์ข อง
ชายรัก ชาย มีก ารชี้แ จงวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย และคาชี้แ จงการตอบแบบสอบถาม โดยมีก าร
พิทักษ์สิทธิ์ของผูต้ อบแบบสอบถามอย่างชัดเจน และข้อมูลส่วนตัว รวมถึงคาตอบทัง้ หมดของผู้ท า
แบบสอบถามจะถูก เก็บ เป็ นความลับ และจะนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึ ก ษา
ออกมาเป็ นภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่มีการอ้างถึงอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่ผตู้ อบแบบสอบถามคน
ใดคนหนึ่ง
3. ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างทางระบบอินเทอร์เน็ตแบบเจาะจงโดยการส่ง
แบบสอบถามไปยังกลุ่ม สถานที่รวมตัวและชุมชนออนไลน์ข องชายรักชาย เป็ นระยะเวลา 1 เดือน
ในเดือนมีนาคม 2564
4. บันทึก ข้อมูลจากแบบสอบถามจานวนทั้งสิน้ 136 ชุด จากจานวนแบบสอบถาม
กลับ คืนมา 136 ชุด ที่มีความสมบูรณ์ และไม่ก ารถูก คัดออก ทาการลงรหัส เพื่อทาการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล แบ่ งออกเป็ น 3 ขั้น ตอน ได้แ ก่ 1) การเตรี ย มข้อ มู ล ส าหรับ การ
วิเคราะห์ 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น 3) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตอนที่ 1 การเตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
ผูว้ ิจัยจัดเตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ โดยการนาแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของคาตอบ ลงรหัสคาตอบของแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น
การวิเคราะห์ข ้อมูลเบือ้ งต้นของตัวอย่างวิจัยใช้สถิติ ได้แ ก่ จานวน และร้อยละ
เพื่อวิเคราะห์ลัก ษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่ อายุ ระดับ การศึก ษาสูงสุด อายุงาน แผนก
และวิ เ คราะห์ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
ทดสอบการแจกแจงแบบปกติข องตัวแปร (normal distribution) โดยการวิเคราะห์ ค่าความเบ้
(skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เพื่อทดสอบว่าตัวแปรที่ศึก ษา
มีการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) หรือไม่ (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2554)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
วิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ เ ชิ ง ชั้ น ( hierarchical regression analysis) เป็ นการ
วิเคราะห์โดยจัดตัวแปรให้เป็ นหมวดหมู่ โดยแต่ละตัวแปรอิสระจะมีความหมายและแสดงให้เ ห็น
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ว่า ตัวแปรอิสระใดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากน้อยเพียงใด และเมื่อมีการเพิ่มตัวแปรอีก ตั วแปร
เข้าไปร่วมวิเคราะห์ ตัวแปรอิสระเดิมจะมีก ารเปลี่ย นแปลงอั ต ราการมีอิ ทธิ พลต่ อ ตั วแปรตาม
หรือไม่อย่างไร (สุชาติ ประสิทธิ์รฐั สินธุ์, 2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6
โดยมีขนั้ ตอนในการวิเคราะห์ตามลาดับขัน้ ตามวิธีแนะนาของ (สุชาติ ประสิทธิ์รฐั สินธุ์, 2552) ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์ว่าตัวแปรอิสระสามารถจัดเป็ นหมวดหมู่หรือกลุ่มย่อยได้
ขัน้ ที่ 2 สร้างสมการความสัมพันธ์กับตัวแปรตามโดยการใส่ตัวแปรอิสระ และตัว
แปรกากับเข้าไปในการวิเคราะห์ เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ชุดที่หนึ่ง
ขั้นที่ 3 สร้างสมการความสัม พันธ์ กับ ตัวแปรตามโดยใส่ตั วแปรอิส ระ ตัวแปร
ก ากับ และตัวแปรปฏิสัม พันธ์ (ตัวแปรอิสระ x ตัวแปรก ากับ ) เข้าไปในการวิ เ คราะห์ เป็ นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ชุดที่สอง
ขั้นที่ 4 พิจารณาจากระดับความสัมพัน์และทิศทางความสัมพันธ์ที่มีกับตัวแปร
ตาม เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตัวแปรทัง้ สองชุด ว่าเมื่อมีตัวแปรปฏิสมั พันธ์เข้ามาร่วมวิเคราะห์
ค่าอานาจการอธิบ ายของตัวแปรอิสระ (R2) เพิ่มขึน้ หรือไม่เท่าใด และมีความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง
ไปหรือไม่

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุป ระสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการ
ทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของ
พนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะ
ในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก
ชาย โดยมีบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรก ากับ โดย
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งเป็ น 3 ส่วนดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของตัวอย่างวิจัย
2. ผลการวิเคราะห์สถิติพนื้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของตัวอย่างวิจัย
ผู้วิ จั ย วิ เ คราะห์ข ้อ มู ล พื้น ฐานของตั ว อย่ า งวิ จัย ประกอบด้ว ย อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ตาแหน่งงาน ลักษณะงาน โดยใช้สถิติพนื้ ฐาน ได้แก่ จานวนและร้อยละ
จากการวิเคราะห์ข ้อมูล พบว่า ตัวอย่างวิจัย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มากที่สุด (ร้อยละ
36.8) รองลงมาอายุระหว่าง 36-45 ปี (ร้อยละ 33.1) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อย
ละ 58.1) รองลงมาคือ ปริญ ญาโท (ร้อยละ19.9) ตัวอย่างวิจัย เป็ นพนัก งานระดับชานาญการ/
เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง/Supervisor มากที่ สุ ด (ร้อ ยละ 65.4) และรองลงมา คื อ เป็ น พนั ก งาน
ผูบ้ ริหารระดับกลาง/Manager (ร้อยละ 19.9) ทางานในลักษณะงานด้านบริก ารมากที่สุด (ร้อยละ
25.7) รองลงมาคือ ลัก ษณะงานด้านวิชาการ ครู อาจารย์ (ร้อยละ 16.9) รายละเอีย ดแสดงดัง
ตาราง
ตาราง 7 ข้อมูลพืน้ ฐานของตัวอย่างวิจัย (n=136)
ตัวแปร
อายุ
18-24
25-35
36-45

จานวน

ร้อยละ

15
50
45

11.00
36.80
33.10

63
ตาราง 8 ข้อมูลพืน้ ฐานของตัวอย่างวิจัย (n=136) (ต่อ)
ตัวแปร
อายุ
46-55
56-60
60 ปี ขึน้ ไป
รวม
การศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตาแหน่งงาน
ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง/CEO/Director
ผูบ้ ริหารระดับกลาง/Manager
พนักงานระดับชานาญการ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง/Supervisor
พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ/Staff
รวม
ลักษณะงาน
งานด้านบริหาร
งานด้านความคิดสร้างสรรค์
งานด้านการตลาด
งานด้านธุรการ
งานด้านการเงิน การบัญชี

จานวน

ร้อยละ

23
1
2
136

16.90
.70
1.50
100.00

20
79
27
10
136

14.70
58.10
19.90
7.40
100.00

16

11.80

27
89

19.90
65.40

4

2.90

136

100.00

15
11
13
15
11

11.00
8.10
9.60
11.00
8.10
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ตาราง 9 ข้อมูลพืน้ ฐานของตัวอย่างวิจัย (n=136) (ต่อ)
ตัวแปร
งานด้านวิชาการ ครู อาจารย์
วิชาชีพเฉพาะ เช่น กฎหมาย
สุขภาพ
อื่นๆ
รวม

จานวน
23
1

ร้อยละ
16.90
.70

1
136

.70
100.00

ผลการวิเคราะห์สถิติพนื้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การแจกแจงข้อมูลของตัวแปร
ผู้วิจัย วิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ 1) การปรับตัวในการ
ทางาน 2) บุคลิก ภาพในการทางาน 3) สมรรถนะในการทางาน 4) เป้าหมายเรื่องการทางาน 5)
บรรยากาศองค์ก ารที่ สนั บ สนุนกลุ่ มผู้มี ค วามหลากหลายทางเพศ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แ ก่
คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต่าสุด (Min) ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis)
ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน พบว่า ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บรรยากาศองค์ก าร
ที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ (M=4.09, SD=.658) ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย ต่าสุด คือ
สมรรถนะในการท างาน (M=3.67, SD=.631) และ เป้ า หมายเรื่ อ งการท างาน (M=3.67,
SD=.748) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และผลการตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติ พบว่าตัวแปรทุ ก ตั ว
มีค่าความเบ้ และความโด่งไม่เกิน -2 ถึง +2 แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (George & Mallery,
2010 as cited in Muzaffar, 2016)
ตาราง 10 ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรที่ศึกษา (n=136)
ตัวแปร
1.การปรับตัวในการทางาน
2.บุคลิกภาพในการทางาน
3.สมรรถนะในการทางาน

M
3.81
3.91
3.67

SD
.571
.577
.631

Skewness

Kurtosis

-.004
-.547
-.090

-.650
1.759
.027
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ตาราง 11 ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรที่ศึกษา (n=136) (ต่อ)
ตัวแปร
M
4.เป้าหมายเรื่องการทางาน 3.67
5.บรรยากาศองค์การที่
4.09
สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความ
หลากหลายทางเพศ

SD
.748
.658

Skewness

Kurtosis

-.475
-.472

.387
-.936

2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยทัง้ หมด มีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรเกือบทุกคู่มีความสัมพันธ์
กันในทิศทางบวกอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่ า อยู่
ระหว่าง .308 ถึง .689 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า การปรับตัว
ในการทางาน และ เป้าหมายเรื่องการทางาน มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด (r=.689) และ ตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดคือ การปรับตัวในการทางาน และ บรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่ม
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (r=.308) เมื่อพิจารณาความสัม พันธ์ร ะหว่ างบุ คลิก ภาพในการ
ทางานและเป้าหมายเรื่องการทางาน กับ บรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลาย
ทางเพศ พบว่า สัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัย สาคัญทางสถิติ (r= -0.26 และ r=.088 ตามลาดับ ) ดัง
ตาราง 8
ตาราง 12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการปรับ ตัวในการทางาน บุคลิก ภาพในการทางาน
สมรรถนะในการทางาน เป้าหมายเรื่องการทางาน และบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ี
ความหลากหลายทางเพศ (n=136)
ตัวแปร
1.การปรับตัวในการทางาน
2.บุคลิกภาพในการทางาน
3.สมรรถนะในการทางาน
4.เป้าหมายเรื่องการทางาน

1
(.938)

2
.638**
(.926)

3
.644**
.399**
(.904)

4
.689**
.545**
.379**
(.895)

5
.308**
-.026
.357**
.088
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ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการปรับ ตัวในการทางาน บุคลิก ภาพในการทางาน
สมรรถนะในการทางาน เป้าหมายเรื่องการทางาน และบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ี
ความหลากหลายทางเพศ (n=136) (ต่อ)
ตัวแปร
5.บรรยากาศองค์การที่
สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความ
หลากหลายทางเพศ

1

2

3

4

5
(.938)

หมายเหตุ **p< .01; ตัวเลขในวงเล็บแนวทแยงมุมคือค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย
ผู้วิ จั ย ทดสอบปั จ จั ย ความแปรปรวนเฟ้ อ (variance inflation factor หรื อ VIF) เพื่ อ
ตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ พบว่า ตัวแปรบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน
เป้าหมายเรื่องการทางาน มีค่าปัจจัยความแปรปรวนเฟ้อน้อยกว่า 5 หมายความว่าไม่มีภาวะร่ว ม
เส้นตรงพหุ (Hair, Christian, & Marko, 2011)
ผู้วิจัย ทดสอบสมมติฐ านวิ จัย ด้วยการวิ เ คราะห์ถ ดถอยพหุ คูณ เชิ งชั้น (Hierarchical
Multiple Regression) ผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลหลั ก (main effect) ของตั ว แปรอิ ส ระ ได้แ ก่
บุคลิกภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการทางาน พบว่า มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการปรับตัวในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่าบุคลิก ภาพ
ในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก
ชาย โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยเท่ า กั บ .305 (β= .305) สมรรถนะในการท างานมี อิ ท ธิ พล
ทางบวกต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ .314 (β= .314) และเป้าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตั ว ใน
การทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .389 (β=
.389) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1-3
ผู้วิจัย วิเคราะห์อิทธิพลของการปฏิสัมพันธ์ (interaction effect) ระหว่างบุคลิก ภาพใน
การทางานกับ บรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อการปรับ ตั ว ใน
การทางาน ระหว่างสมรรถนะในการท างานกั บบรรยากาศองค์ก ารที่ สนับ สนุ นกลุ่ มผู้มี ค วาม
หลากหลายทางเพศต่ อ การปรับ ตั ว ในการทางาน และระหว่ า งเป้า หมายเรื่ อ งการท างานกับ
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บรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศต่ อการปรับตัว ในการท างาน
พบว่า ผลปฏิสมั พันธ์ของบุคลิกภาพในการทางานกับบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีค วาม
หลากหลายทางเพศไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .452 (β= .452)
ผลปฏิสัมพันธ์สมรรถนะการทางานกับบรรยากาศองค์การที่สนับ สนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
ทางเพศไม่มีนัย สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถ ดถอยเท่ากับ -.890 (β= -.890) และผล
ปฏิ สัม พั น ธ์ ข องเป้ า หมายเรื่ อ งการท างานกั บ บรรยากาศองค์ก ารที่ ส นั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้มี ค วาม
หลากหลายทางเพศไม่มีนั ย สาคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถ ดถอยเท่ากับ -1.042 (β= 1.042) ผลการวิเคราะห์ข ้อมู ลจึง ไม่ส อดคล้องกับ สมมติฐ านข้อที่ 4-6 ผลวิเคราะห์แ สดงไว้ ใ น
ตาราง 9 และสรุปผลการทดสอบสมติฐานวิจัยได้ดัง ตาราง 10
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชัน้ (n=136)
ตัวแปร

B

SE

ค่าคงที่
บุคลิกภาพในการทางาน
สมรรถนะในการทางาน
เป้าหมายเรื่องการทางาน
บรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุน
กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทาง
เพศ

-.140
.312
.284
.297
.147

.255
.060
.051
.043
.044

∆R2

.717***



t

.305***
.314***
.389***
.170***

-.551
5.225***
5.589***
6.848***
3.342***

ขั้นที่ 1

∆F
ขั้นที่ 2
ค่าคงที่
บุคลิกภาพในการทางาน
สมรรถนะในการทางาน
เป้าหมายเรื่องการทางาน

R2
.717

82.969***
.732
-2.988
-.013
.807
.923

1.627

-1.837
-.032
2.275**
2.715**
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชัน้ (n=136) (ต่อ)
ตัวแปร
บรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุน
กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทาง
เพศ
บุคลิกภาพในการทางาน x
บรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุน
กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทาง
เพศ
สมรรถนะในการทางาน x
บรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุน
กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทาง
เพศ
เป้าหมายเรื่องการทางาน x
บรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุน
กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทาง
เพศ
∆R2
∆F
***p< .001, **p< .05

B
.793

SE



t
2.136

.074

.093

.452

.794

-.122

.069

-.890

-1.772

-.138

.075

-1.042

-1.824

R2

.732***
49.832***

ผูว้ ิจัยสร้างกราฟ (scatter plot) แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัว
แปรก ากับ โดยการนาผลการวิเ คราะห์คะแนนเฉลี่ย ของแต่ ละมาตรวัด มาสร้างกราฟ โดยน า
คะแนนเฉลี่ย ของมาตรวัด บรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมา
จัดเป็ นกลุ่ม แบ่งออกเป็ น คะแนนของพนัก งานที่มีคะแนนมากกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 เป็ นกลุ่มสูง
และพนักงานที่มีคะแนนน้อยกว่ าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เป็ นกลุ่มต่า มาใช้ในการแสดงความสัม พั นธ์
เป็ นเส้นตัดระหว่างตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรกากับ ดังภาพประกอบ 3, 4 และ 5
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ภาพประกอบ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์บุคลิก ภาพในการทางานและการปรับตัวในการทางาน
โดยมีบรรยากาศองค์ที่สนับผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
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ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์สมรรถนะในการทางานและการปรับตัวในการทางาน
โดยมีบรรยากาศองค์ที่สนับผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
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ภาพประกอบ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์เป้าหมายเรื่องการทางานและการปรับตัวในการทางาน
โดยมีบรรยากาศองค์ที่สนับผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
ตาราง 16 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย
สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 บุคลิกภาพในการทางานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ น
กลุ่มชายรักชาย
สมมติฐานข้อที่ 2 สมรรถนะในการทางานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ น
กลุ่มชายรักชาย

สนับสนุน
✓

✓

ปฏิเสธ
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ตาราง 17 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานวิจัย (ต่อ)
สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 3 เป้าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ น
กลุ่มชายรักชาย
สมมติฐานข้อที่ 4 บุคลิกภาพในการทางานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ น
กลุ่มชายรักชาย โดยมีบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ี
ความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ
สมมติฐานข้อที่ 5 สมรรถนะในการทางานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ น
กลุ่มชายรักชาย โดยมีบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ี
ความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ
สมมติฐานข้อที่ 6 เป้าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ น
กลุ่มชายรักชาย โดยมีบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ี
ความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรกากับ

สนับสนุน
✓

ปฏิเสธ

✓

✓

✓

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค์ดั ง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของบุ ค ลิ ก ภาพในการท างาน
สมรรถนะในการทางาน และเป้ า หมายเรื่ อ งการท างานที่มี ต่ อ การปรับตั ว ในการท างานของ
พนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะ
ในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก
ชาย โดยมีบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัวแปรก ากับ
วิธีการดาเนินการวิจัย
โดยการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างพนักงานใหม่ ที่
มีอายุงานหรือได้รับ การดารงตาแหน่งใหม่ ไม่เกิน 1 ปี และเป็ นกลุ่มชายรัก ชาย ซึ่ง ปฏิบัติงานใน
องค์ก ารต่ า งๆ ในพื้นที่จังหวั ดกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลจ านวน 136 คน ก าหนดขนาด
ตัวอย่างตามแนวคิ ดของ (Tabachnick และ Fidell, 1989 as cited in Memon et al., 2020) ซึ่ง
เสนอให้มี ตั ว อย่ า งวิ จั ย คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นขั้น ต่ า อย่ า งน้อ ย 5 คน ต่ อ 1 ตั ว แปรอิ ส ระส าหรับ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณหรือถดถอยพหุเชิงชัน้ งานวิจัยนีม้ ีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ผูว้ ิจัยจึงกาหนด
ตัวอย่างวิจัยขัน้ ต่าไว้ที่ 100 คน เพื่อให้อานาจการทดสอบมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยกลุ่ม
ตัวได้มาจากการแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม สถานที่
รวมตั ว และชุ ม ชนออนไลน์ข องชายรัก ชาย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ได้แ ก่ แบบสอบถาม
ประกอบด้วยมาตรวัดที่ผู้วิจัย พัฒนาขึน้ มาเองคื อ มาตรวัดการปรับตัวในการท างาน มาตรวั ด
บุคลิกภาพในการทางาน มาตรวัดสมรรถนะในการทางาน มาตรวัดเป้าหมายเรื่องการทางาน และ
มาตรวัดที่ผวู้ ิจัยแปลและปรับปรุงมาจากต้นฉบับคือ มาตรวัดบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผู้
มีความหลากหลายทางเพศ มาตรวัดทั้งหมดมีลัก ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5
ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถ ดถอยพหุเชิงชั้น (hierarchical
regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุปผลการวิจัย
ผลวิจัย พบว่า บุคลิกภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการ
ทางานสามารถทานายการปรับ ตัวในการทางานได้อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดย
บุคลิก ภาพในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัวในการทางานของพนัก งานใหม่ที่เป็ น
กลุ่มชายรัก ชาย (β= .305) สอดคล้องกับสมมติฐ านข้อที่ 1สมรรถนะในการทางานมี อิ ท ธิ พ ล
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ทางบวกต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย (β= .314) สอดคล้อง
กับสมมติฐานข้อที่ 2 และเป้าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัวในการท างาน
ของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย (β= .389) สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 อย่างไรก็ตาม
ผลวิจัยไม่พบอิทธิพลก ากับของบรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
ต่ออิทธิพลของบุคลิกภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการทางานที่มี
ต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย ผลวิจัย จึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 4-6
การอภิปรายผล
ผูว้ ิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. อิ ท ธิ พ ลของบุ ค ลิ ก ภาพในการท างาน สมรรถนะในการท างาน และ
เป้ าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่ท่เี ป็ นกลุ่มชาย
รักชาย
1.1 อิ ท ธิ พ ลของบุ ค ลิ ก ภาพในการท างานต่ อ การปรั บ ตั ว ในการท างานของ
พนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
ผลวิจัย พบว่า บุคลิกภาพในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับ ตั ว
ในการทางานของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชายน่าจะมีส าเหตุม าจากบุ คลิก ภาพในการ
ท างานเป็ น คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะตั ว ของบุ ค คลที่ ไ ด้แ สดงออกในขณะปฏิ บั ติ ง าน เป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญต่อพนักงานที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านความเปลี่ยนแปลงในการทางาน โดยเฉพาะ
กั บ พนั ก งานใหม่ ที่ จ ะต้ อ งตี ค วามวิ ธี ก ารปรั บ ตั ว เป็ นสมาชิ ก ข ององค์ ก าร (Hulin, 1991;
Vandenberg & Seo, 1992; Vandenberg & Self, 2000 อ้างถึงใน ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่ นเพ็ ชร์, 2557)
แม้พนัก งานใหม่กลุ่มชายรัก ชาย ซึ่งอาจจะได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพในการทางานมาต่างจาก
พนัก งานกลุ่มอื่น ๆ จากการได้รับ การปฏิบัติ การยอมรับในตัวตน การถูก ตีตราทางเพศ การถูก
เลือกปฏิบัติต่างๆทัง้ จากครอบครัวและสังคมโรงเรีย นตัง้ แต่วัยเด็ก (Rosati et al., 2020) อันส่งผล
ต่อการพัฒนาบุคลิก ภาพ (Sutin, Stephan, & Terracciano, 2016) แต่ผลวิจัย ครั้งนีก้ ็ ยังคงแสดง
ให้เห็นว่าบุคลิก ภาพในการทางานของพนัก งานใหม่ก ลุ่ มชายรัก ชายมี อิทธิ พลทางบวกต่ อ การ
ปรับตัวในการทางาน อาจเป็ นเพราะบุคลิกภาพในการทางานตามโมเดลของ Hershenson (1996)
ยังประกอบด้วยองค์ประกอบเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการทางาน และการให้คุณค่ากับงาน ซึ่งพนักงาน
กลุ่มนีส้ ามารถพัฒนาขึน้ มาให้เหมาะสมกับงานของตนเองได้ จึงอาจเป็ นเหตุผลว่าแม้บุคลิ ก ภาพ
เดิมของพนัก งานใหม่ก ลุ่ม ชายรัก ชายอาจจะได้รับ การพั ฒนาแตกต่ างจากกลุ่ ม อื่นๆ แต่หาก
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พนัก งานกลุ่มนี้ได้รับ การพั ฒนาบุคลิก ภาพในการทางานในองค์ประกอบอื่ นๆก็ทาให้ส ามารถ
ปรับตัวเข้ากับการทางานได้เช่นกัน
แม้ว่าผู้วิจัย จะยังไม่พบการศึก ษาในประเด็นนี้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ น
พนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชายโดยตรง แต่ก็พบการศึกษาที่มีความใกล้เคียงกันซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการได้ทางานตรงกับ อัตมโนทัศน์แ ห่ง ตนในฐานะคนท างานจะท าให้พนัก งานสามารถเข้า สู่
กระบวนการการปรับ ตัวในการทางานที่ดีได้และลดอัตราการออกจากงานลง (Elkins, 2007) และ
แรงจูงใจในการทางานสามารถส่งอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานได้ (Dang &
Chou, 2019; Na-Nan & Pukkeeree, 2013) ผลวิจัยเหล่านีจ้ ึงช่วยสนับสนุนข้อค้นพบในการวิจัย
ครัง้ นีท้ ี่พบว่าบุคลิก ภาพในการทางานมีอิทธิพลทางตรงต่อการปรับตัว ในการทางานของพนัก งาน
ใหม่กลุ่มชายรักชายได้
1.2 อิทธิพลของสมรรถนะในการทางานต่ อการปรับ ตัว ในการทางานของ
พนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
ผลวิจัย พบว่า สมรรถนะในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับ ตั ว
ในการทางานของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย อาจเนื่องมาจากการมี สมรรถนะในการ
ทางานที่พร้อมต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นด้านความสามารถในการทาความ
เข้าใจกฎระเบีย บของบริษัท ความเข้าใจถึงวิธีก ารแสดงพฤติก รรมที่เหมาะสมในการทางาน การ
ริเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่นในที่ทางาน และการเตรีย มความพร้อมทางจิตใจ ก็น่าจะช่วยสนั บสนุน
บทบาทในการทางานของพนัก งานเหล่านี้ให้มีความเข้มแข็ง เกิดความสอดคล้องระหว่างความ
ต้องการของสภาพแวดล้อมในงานและข้อเรียกร้องในงานของบุคคล ตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการซึ่งกันและกันได้ อันเป็ นการรักษาความต้องการของทัง้ สองฝ่ ายถือเป็ นกระบวนการ
การปรับ ตัว และส่งผลให้บุคคลคงอยู่ใ นงานยาวนานขึ ้น (Dawis, 1996; Hershenson, 1996;
Nicholson, 1984; ปิ่ นกนก วงศ์ปิ่ นเพ็ชร์, 2557) สมรรถนะในการทางานยังเป็ นความต้อ งการ
พืน้ ฐานของทุก องค์การ กล่าวคือทุก องค์ก ารต้องการให้พนัก งานทุก คนมีสมรรถนะในการท างาน
เหล่านี้เนื่องจากเป็ นปั จจัย สาคัญของความสาเร็จขององค์ก าร (ภาสกร เรืองวานิช , วันชัย ปาน
จันทร์, & ปรัชญา ชุ่มนาเสีย ว, 2556; รัก ษิ ณา กวีข าคม, พรไพลิน ตะวันเที่ย ง, & ภารดี นึก ชอบ,
2563; สายฝน เลาหะวิสุทธิ์, 2558) จึงน่าจะเป็ นสาเหตุให้พบว่าสมรรถนะในการทางานมีอิ ทธิ พล
ทางบวกต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชายเช่นเดียวกันกับผล
การศึกษาของ Hershenson (1996) ที่ศึกษาในกลุ่มผูป้ ฏิบัติงานทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มชายรักชาย
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1.3 อิทธิพลของเป้าหมายเรื่องการทางานต่อการปรับตัวในการทางานของ
พนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรักชาย
ผลวิจัย พบว่า เป้าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตั ว
ในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากบุคคลที่มีเป้าหมาย
เรื่องงานระดับ สูงจะผลัก ดันตนเองเกี่ยวกับการเลือกตาแหน่งงาน และองค์ก ารจากความสนใจ
ความถนัด และความต้องการที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนสาเร็จการศึก ษา (Smith, 2005) บุคคลที่มี
เป้าหมายเรื่องการทางานในระดับสูงจะมีความชัดเจนในเรื่องการเลือกอาชีพและการทางาน ซึ่ง
น่าจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้ผทู้ ี่มีเป้าหมายเรื่องการทางานในระดับสูงจะมีการปรับตัวในการทางานได้
ดี เพราะได้เลือกงานที่มีความสอดคล้องตรงกับเป้าหมายของตน มีความพึงพอใจ ความมุ่งมั่นและ
เต็มใจที่จะรัก ษาความพึงพอใจต่องานนี้ต่อไป โดยพนัก งานใหม่ที่มีเป้าหมายเรื่องการทางานที่
ชัดเจนจะส่งผลต่อการปรับ ตั ว ในการท างาน และเจตคติทางบวกที่มีต่องานได้ (Hershenson,
1996; Maier & Brunstein, 2001) จึงน่าจะเป็ นสาเหตุทาให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรนี้ต่อการปรับตั ว
ในการทางานอยู่ในระดับสูงสุด แม้ว่าการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะศึกษากับพนักงานใหม่กลุ่มชายรัก ชาย
แต่ผลการวิจัย ยังคงบ่งบอกถึงค่าอิ ทธิพลของเป้ าหมายเรื่ องการท างานที่ มี ต่ อการปรับ ตั ว ของ
พนักงานใหม่กลุ่มชายรักชายอยู่ในระดับสูงและเป็ นอิทธิพลทางบวกสอดคล้องกับการศึก ษาของ
Hershenson (1996) ในกลุ่มตัวอย่างพนักงานทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มชายรักชาย อาจเพราะเป้าหมาย
เรื่ อ งการท างาน เป็ น เป้ า หมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บการเลื อ กอาชี พ และเป้า หมายในงาน แม้จ ะมี
การศึก ษาว่าพนัก งานที่มีเพศต่างกัน และมาจากวัฒนธรรมที่แ ตกต่างจะมีก ารให้คุณค่า ความ
สนใจในเป้าหมายเรื่องการทางานที่ต่ างกัน แต่โดยรวมบุคคลต่างมีเป้ าหมายในการท างานที่
ชัดเจนและเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง (Bu & McKeen, 2001)
2. อิ ท ธิ พ ลของบุ ค ลิ ก ภาพในการท างาน สมรรถนะในการท างาน และ
เป้ าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชาย
รักชาย โดยมีบรรยากาศองค์การที่ส นับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็ นตัว แปร
กากับ
ผลการวิจัย พบว่าบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง
เพศไม่เป็ นตัวแปรก ากับในอิทธิพลระหว่างบุคลิก ภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และ
เป้าหมายในการทางานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย ซึ่ง
ผูว้ ิจัยอภิปรายผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็ น 2 สาเหตุ สาเหตุประการแรก น่าจะเกิดจากการศึก ษา
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้ศึกษา
ร่วมกับ การปรับ ตั วในการท างานโดยตรง แต่เป็ นการศึก ษาร่ว มกับ ความพึง พอใจในงานของ
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พนักงานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็ นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบของการปรับตัวในการ
ทางานตามโมเดลการปรับตัวในการทางานของ Hershenson (1996) ซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีการ
ปรับตัวในการทางานของ Dawis and Lofquist (1984) ที่อธิบายว่าความพึงพอใจในงานหมายถึง
การปรับ ตัวในการงาน โดยหากเกิด ความสอดคล้องของความพึง พอใจระหว่ างพนัก งานและ
องค์การแล้วจะแสดงว่าพนักงานเกิดการปรับตัวในการทางานแล้ว เช่น การศึกษาวิเคราะห์อภิม าน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางบวกและทางลบของนโยบายและบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มี
ความหลากหลายทางเพศกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ จาก 36 งานวิจัย พบว่า 11 งานวิจัย พบว่านโยบาย
กับบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมีความสัมพันธ์ทสางบวกกับ
ความพึ ง พอใจในการท างาน (Badgett et al., 2013) หรื อ การศึ ก ษาบรรยากาศที่ มี ลัก ษณะ
สนับสนุนชนกลุ่มน้อยทางเพศกับ ความพึงพอใจในงาน พบว่าบรรยากาศที่มีลกั ษณะสนับสนุ นชน
กลุ่มน้อยทางเพศมีอิทธิพลหลักในการพยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้ (Tatum, 2018) อย่างไรก็
ตามจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นเห็นได้ว่าความพึงพอใจในงานเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิ ด
อิทธิพลทางบวกกับบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ แต่ไม่แสดง
ถึงความสัมพันธ์กับการปรับ ตัวในการทางาน หรือองค์ประกอบอื่นๆของการปรับตัวในการท างาน
ก็ ไ ม่ อ าจกล่ า วได้ว่ า บรรยากาศองค์ก ารที่ ส นั บ สนุ น กลุ่ ม ผู้มี ค วามหลากหลายทางเพศ จะมี
ความสัม พั น ธ์ ห รื อ สามารถก าหนดระดั บ และทิ ศ ทางความสัม พั น ธ์ ข อง ตั ว แปรอิ ส ระอั น เป็ น
กระบวนการที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาการปรับตัวในการทางานของบุคคล ตามโมเดลของ
Hershenson (1996) ได้
สาเหตุป ระการที่ 2 อาจเนื่องมาจากสภาวะปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ซึ่งย่อมากจาก “Corona Virus Disease 2019”
หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทาให้เกิดปั ญหาการปรับลดอัตราการจ้างงานลง
รวมถึงการปรับ รู ป แบบการทางานจากการทางานในที่ตั้ง (onsite) เป็ นการทางานนอกที่ตั้ง หรือ
ทางานจากที่ใดก็ได้ (telework) ซึ่งปั จจุบัน นิย มใช้คาว่า “work from home” (กฤษฎา ธีระโกศล
พงศ์, 2563) ทาให้สภาพสังคมเปลี่ยนไป เกิดระยะห่างทัง้ ทางกายภาพและทางสังคม เกิดการปรับ
โครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ย นไป
พนักงานจึงจาเป็ น ต้องปรับ ตัวในการทางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการวิจัย ครั้งนี้ที่มีการเก็บ
ข้อมูลในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งลัก ษณะการทางาน และความต้องการในการทางานของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก (กนกวรา พวงประยงค์, 2564) บรรยากาศในองค์ก ารจึง
อาจจะถูก ลดระดับ ความสาคัญลงเนื่องจากพนัก งานส่ วนใหญ่ ท างานอยู่ที่บ้าน บรรยากาศใน
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องค์ก ารจึงอาจไม่ ใช่ป ระเด็น สาคัญ ที่ มี ผลต่อ ระดับและทิ ศทางอิท ธิพ ลของบุ คลิก ภาพในการ
ทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่องการทางานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของ
พนัก งานใหม่กลุ่มนี้ ปั จจัย ส่วนบุคคลต่างๆที่เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุจึงส่งผลต่อการปรับตัวในการ
ทางานของพนัก งานกลุ่มนี้ โดยการรับรู ้บรรยากาศองค์ก ารไม่ได้มีผลต่ อระดับและทิศทางของ
อิทธิพลดังกล่าว
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลวิจัยพบว่าเป้าหมายเรื่องการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัวในการท างาน
ของพนัก งานใหม่ก ลุ่ มชายรัก ชายในระดับ สูงสุ ด ดังนั้น สถาบันการศึ ก ษาจึ ง ควรพั ฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างเป้าหมายเรื่องการทางานที่ชัดเจน และใกล้เคียงความเป็ นจริงตัง้ แต่วัยเรียน โดย
อาจจะจัดกิจกรรมของหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่องการค้นหาเป้าหมายเรื่องการทางาน วิธีการ
วิเคราะห์ความสนใจ และความสามารถของตนเองให้สอดคล้องกับอาชี พที่สนใจ การวางแผน
เป้าหมายในเรื่ องการเลื อกอาชี พ การวางแผนการศึก ษาต่ อ ให้สอดคล้อ งกับ ความสนใจและ
ความสามารถที่เหมาะสมกับ อาชีพและงานที่สนใจ นอกจากนีเ้ สนอแนะให้องค์การร่วมเสริม สร้าง
เป้าหมายในการท างานหลัง พนัก งานเข้าเป็ นส่ ว นหนึ่ง ในองค์ก าร หรือเข้ารับบทบาทใหม่ ให้
เป้าหมายของพนักงานและเป้าหมายขององค์การเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผลวิจัยพบว่าสมรรถนะในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัวในการท างาน
ของพนักงานใหม่กลุ่มชายรักชายรองลงมา ดังนั้น องค์การจึงควรพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะในการ
ทางานของพนัก งานชายรักชายอันประกอบด้วยนิสัยในการทางานที่พึงประสงค์ ทัก ษะทางด้าน
จิตใจ และทัก ษะในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในงาน ซึ่งอาจจะใช้แนวทางที่เป็ นทางการ เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึ ก อบรม การสอนงาน หรือแนวทางที่ไม่เป็ นทางการ เช่น การแลกเปลี่ย นเรียนรู ้
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมงานหรือวิธีก ารอื่น ๆ ที่จะทาให้พนักงานใหม่เรีย นรู ้สมรรถนะที่
จาเป็ นต่อตาแหน่งหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมายในสภาพแวดล้อมใหม่ โดยอาจจัดพี่เลีย้ งที่เป็ นผู้
ยอมรับ ในความหลากหลาย หรือเป็ นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นกัน เพื่อลดความกังวล
และทาให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงานได้อย่างสะดวกใจยิ่งขึน้
3. ผลวิจัยพบว่าบุคลิก ภาพในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัวในการท างาน
ของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชาย ซึ่งบุคลิก ภาพในการทางานนี้จะถูก หล่อหลอมมาตั้งแต่
บุคคลยังอยู่ในวัยเด็ก ดังนั้น สถานศึกษาอาจจะช่วยพัฒนาส่งเสริมบุคลิกภาพในการทางานนี้เป็ น
เบือ้ งต้นแล้วองค์การก็อาจจะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพในการทางานให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้
โดยการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการพัฒนาอัตมโนทัศน์หรือความคิดความรูส้ ึกที่มีต่อตนเองในขณะที่
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ก าลังปฏิบัติงานของพนัก งานชายรัก ชายในฐานะคนทางาน โดยการจัดกิจกรรมให้พนัก งานได้
วิเคราะห์ถึงความสามารถและพฤติกรรมเชิงบวกของตนเอง วิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลบกับสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับงานในตาแหน่งปัจจุบัน ผูบ้ ังคับบัญชา ผูบ้ ริหารควรให้สิทธิ์พนัก งาน
ใหม่ ในการคิด ริเ ริ่ม ให้ก าลังใจ มีก ารขอความคิ ดเห็น หรื อ ค าแนะน าจากพนั ก งานใหม่ อ ย่ า ง
สร้า งสรรค์ และให้โ อกาสในการทดลองท าในสิ่ งที่ พ นั ก งานใหม่ไ ม่ เ คยท า สิ่ ง เหล่ า นี้จ ะช่วย
เสริมสร้างให้เกิดอัตมโนทัศน์ที่เหมาะสมของพนักงาน เกิดแรงจูงใจในการทางาน และเห็นคุณค่า
ในงาน มีกาลังใจที่ทางานหนักเพื่อองค์การต่อไปหากได้รบั การสนับสนุนอย่างเหมาะสม
4. องค์การเพิ่มหลักการพิจารณาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทางานหรือ รับ
ตาแหน่งใหม่ โดยพิจารณาจากการมีบุ คลิก ภาพในการท างาน สมรรถนะในการท างาน และ
เป้าหมายในการทางานที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เนือ้ งาน ความต้องการและเป้าหมายขององค์ก าร
ซึ่งจะทาให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับการทางานได้ เป็ น
อย่างดีและการสร้างผลงานได้ตามความคาดหวังขององค์การ และมีระยะเวลาในการคงอยู่ในงาน
ยาวนานขึน้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. การวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเฉพาะปั จ จั ย บุ ค คลในโมเดลการปรั บ ตั ว ในการท างานของ
Hershenson (1996) เพื่อทานายการปรับตัวในการทางานของพนัก งานใหม่ก ลุ่มชายรักชายที่มี
อายุงานไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น การวิจัยครัง้ ต่อไปจึงควรเพิ่มตัวแปรปัจจัยระดับองค์ก าร เช่น นโยบาย
การสนับสนุนจากองค์การ ความคาดหวังจากองค์การ เป็ นต้น เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ย วกับ
ปั จจัย ที่มีอิทธิพลต่อการปรับ ตัวของพนัก งานใหม่ที่เป็ นกลุ่มชายรัก ชายมากขึน้ ทั้งปั จจัย ระดับ
บุคคลและระดับองค์การ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการหาแนวทางส่งเสริมหรือช่วยเหลือพนักงานใหม่
กลุ่มชายรักชายให้ปรับตัวในการทางานได้ดีขนึ ้
2. ผลวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์ก ารที่สนับสนุนกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศไม่เป็ น
ตัวแปรกากับของอิทธิพลของบุคลิกภาพในการทางาน สมรรถนะในการทางาน และเป้าหมายเรื่อง
การทางานที่มีต่อการปรับ ตัวในการทางานของพนักงานใหม่ก ลุ่มชายรัก ชายที่มีอายุงานไม่เกิน 1
ปี ซึ่งเป็ นข้อค้นพบในการวิจัยเชิงปริมาณ จึงเสนอให้มีการนาตัวแปรนี้ไปศึกษาโดยวิธีก ารวิจัย เชิง
คุณภาพ (qualitative method) หรือการวิจัย เชิง ผสานวิธี (mixed method) เพื่อเข้าถึงข้อ มู ล ที่
ลึกซึง้ และทราบถึงสาเหตุความเป็ นเหตุเป็ นผลของตัวแปรบรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุนกลุ่ มผู้มี
ความหลากหลายทางเพศกับ ตัวแปรอื่นๆ เพราะในหลายการศึก ษาพบว่าตั วแปรนี้เป็ นตั ว แปร
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ สุข ภาวะในการทางาน (well-being) ของพนักงานกลุ่มผู้มีความหลากหลาย
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ทางเพศอันจะเป็ นประโยชน์ต่อไปสาหรับองค์ก ารที่มีพนักงานกลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ
อยู่ในความดูแล
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ตารางระบุรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
นิยามปฏิบัติการ

นิยามองค์ประกอบ

จานวน

ลักษณะคาถาม

1.การปรับตัวในการท างาน 1) พฤติก รรมทางานตามบทบาท 10 ข้อ

ทางบวก (1 ,2 ,3 ,

(work

7 ,8 ,9 ,10)

adjustment) (work behavior) หมายถึ ง การ

หมายถึง ผลลัพธ์ของความ ปฏิบัติตามตาแหน่ง ในที่ ท างาน
สอด คล้อ งระหว่ า งความ อย่างเหมาะสม ซึ่งเกี่ย วข้องกั บ

ทางลบ (4 ,5 ,6)

ต้ อ ง การข องบุ ค คลกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ในการท างานและ
องค์ก าร ซึ่งสะท้อนให้เห็ น ความคาดหวังเชิงพฤติก รรมของ
จากพฤติก รรมการท างาน ที่ทางาน
ตามบทบาท ผลการปฏิบัติ 2 ) ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น (task 10 ข้อ
งาน และความพึ ง พอใจ performance) หมายถึง คุณภาพ
ของผูป้ ฏิบัติงาน

แ ละปริ ม าณข องผลง าน ซึ่ ง

ทางบวก (1 ,2 ,3 ,
4 ,6 ,9 ,10)
ทางลบ (5 ,7 ,8)

เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการทางาน
ของบุคคล และทัก ษะที่ต้องการ
ของที่ทางาน
3) ความพึงพอใจของผูป้ ฏิบัติงาน 10 ข้อ

ทางบวก (1 ,3 ,4 ,

(worker satisfaction) หมายถึ ง

6 ,8 ,10)

ความพึงพอใจที่เกิ ดขึน้ จากงาน

ทางลบ (2 ,5 ,7 ,9)

ข อ ง บุ ค ค ล ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
เป้าหมายในการเลื อกงาน และ
รางวัลและโอกาสในการทางาน

2. บุคลิกภาพในการทางาน 1) อัตมโนทัศน์แห่งตนในฐานะ
(work

personality) คนทางาน (self-concept as

ห ม า ย ถึ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ worker) หมายถึง ความรูส้ ึกถึง

11ข้อ

ทางบวก (1 ,2 ,3 ,
4 ,8 ,9 ,10 ,11)
ทางลบ (5 ,6 ,7)
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นิยามปฏิบัติการ

นิยามองค์ประกอบ

จานวน

ลักษณะคาถาม

2) แรงจูงใจในการทางาน (work
สร้างคุณค่าที่เกี่ย วข้องกั บ
motivation) หมายถึง ความเต็ม
งาน มีความสามารถในการ
ใจที่จะทุ่มเทความพยายามและ
แสดงออกหรื อปรับ ตั ว เอง
รักษาความพยายามที่มีต่อ
ให้ เ ข้ า กั บ บทบาทอาชี พ
เป้าหมายองค์การ
แ ล ะ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร
พัฒนาการทางอาชีพ

11ข้อ

ทางบวก (1 ,2 ,3 ,
4 ,5 ,6 ,7 ,11)

3) จริยธรรมในการทางาน (work

11ข้อ

เฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งทา ตัวตนของผูป้ ฏิบัติงานที่เกิดขึน้
ให้บุคคลเป็ นผูท้ ี่มีม โนทั ศน์ เมื่อปฏิบัติงาน
แห่งตนในฐานะคน ทางาน

ทางลบ (8 ,9 ,10)

ethics) หมายถึง บรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมที่ให้คุณค่าต่อการทา
สิ่งที่ถูกต้องในสังคม และเชื่อว่า
งานเป็ นสิ่งที่มีคุณค่าภายใน ซึ่ง

ทางบวก (1 ,2 ,3 ,
4 ,5)
ทางลบ (7 ,8 ,9 ,
10 ,11)

ทาให้บุคคลเคารพ ชื่นชมและ
เต็มใจที่จะร่วมทางานหนัก
3 .สมรรถนะในการทางาน 1) นิสยั การทางาน (work habits) 17ข้อ
(work competencies) หมายถึง รูปแบบของพฤติก รรมที่

ทางบวก (1,3, 6,
8, 9, 11, 12, 14,

หมายถึ ง ศั ก ยภ า พ ข อ ง เหมาะสมในการท างาน เช่ น
พนัก งานในการปฏิบัติงาน ความ สามารถที่ จ ะท างานใน

16, 17)

เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายและ กลุ่ม การสื่อสารที่เป็ นความริเริ่ม
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ข อ ง การคล้อ ยตามกฎระเบีย บ และ
องค์การ เป็ นความสามารถ การแต่งกายอย่างเหมาะสม

ทางลบ (2 ,4 ,5 ,
7 ,10 ,13,15)
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หรือความเชี่ยวชาญในด้าน 2) ทั ก ษะจิ ต ใจ (mental skills) 22ข้อ
ความรู ้ ทักษะและเจตคติที่ หมายถึง คุณลัก ษณะทางจิ ต ใจ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ใ น ง า น ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ

ลักษณะคาถาม
ทางบวก
( 1 ,2 ,4 ,5 ,12 ,
13 ,14 ,15 ,18)

รวมถึ ง ทั ก ษะทา งสั ง คม ปฏิบัติงาน ซึ่งพัฒนาขึน้ จากการ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ฝึ ก ฝนประกอบด้วยความเชื่อมั่น

ทางลบ

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร การควบคุ ม ความวิ ต กกั ง ว ล
สร้ า งสรรค์ ง า น อ ย่ า ง มี ความเตรียมพร้อมด้านจิตใจ และ

( 3 ,7 ,8 ,9 ,10 ,

ประสิ ท ธิ ภ าพ และความ การมีสมาธิจดจ่อ
น่าเชื่อถือ เพื่อให้ไ ด้ ม าซึ่ ง
3) ทั ก ษะการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ 14ข้อ
ความสาเร็จในองค์การ
ผู้ อื่ น ใ น ง า น (work -related

20 ,21 ,22)

11 ,16 , 17 , 19 ,

interpersonal skills) ห ม า ย ถึ ง
การตอบสนองอย่างเหมาะสมต่ อ

(2 ,6 ,9 ,10 ,12 ,

ในที่ทางาน
goal) ห ม า ย ถึ ง ก า ร ก า ห น ด
ตัวเลือก ในด้านการทางานในช่ วง
เปลี่ยนผ่าน จากการเรียนเข้าสู่การ
ทางาน ซึ่งประเมินจากอัตลัก ษณ์
ด้า นอาชี พ ของบุ ค คลที่ เ กี่ย วข้อง
กั บ การมี เ ป้ า หมายความสนใจ
บุ ค ลิ ก ภาพและความสามารถที่
ชั ด เจนและมั่ นคง รวมถึ ง ความรู ้
เกี่ ย วกั บ ตนเอง งาน อาชี พ และ

(1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,
11 ,13 ,18)
ทางลบ

การบังคับบัญชา และการเข้ากัน
ได้กับเพื่อนร่วมงานและบุค คลอื่น
4. เป้าหมายเรื่องการทางาน (work ไม่มีองค์ประกอบ

ทางบวก

14)
14ข้อ

ทางบวก (1 ,4 ,5 ,
8 , 10 , 11 , 12 ,
13 ,14)
ทางลบ (2 ,3 ,6 ,
7 ,9)
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ลักษณะคาถาม

ความเชื่ อ มั่ น ที่ จ ะตั ด สิ น ใจด้ า น
อาชีพ

5. บรรยากาศองค์ก ารที่สนับ สนุน ไม่มีองค์ประกอบ

ทางบวก (1 ,3 ,4 ,

กลุ่มผูม้ ีความหลากหลายทางเพศ

5 ,7 ,11 ,12 ,14 ,

( LGBT supportive Workplace
climate) หมายถึ ง การสนั บ สนุน

16 ,17 ,19 ,20)

ขององค์ก ารที่ มี ต่ อ พนั ก งานที่ มี
ความหลากหลายทางเพศให้เ กิ ด
ความพึ ง พอใจในงาน มี ส ถานะ
ต่อเนื่อง และเป็ นมิตร โดยไม่ทาให้
รู ้สึ ก ว่ า ถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ เช่ น การ
ก าหนดเป็ นนโยบายที่ ชั ด เจน
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป รั บ ตั ว ร ะ ห ว่ า ง
พนักงานเก่ากับพนักงานใหม่ และ
ร ะ ห ว่ า ง พ นั ก ง า น ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายทางเพศกับ พนั ก งาน
ทั่วไป

ทางลบ (2 ,6 ,8 ,
9 , 10 , 13 , 15 ,
18)

ภาคผนวก ข
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ด้านจิตวิทยา และด้านการวัดและประเมินผล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ
วงษ์อินทร์

ข้าราชการบานาญมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมป์
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ด้านวิจยั และสถิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่าย ข้าราชการบานาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เที่ยง
พระนครเหนือ
ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ด้านบริหารธุรกิจ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย ์ พวง

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคล

ยานี

สุวรรณภูมิ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)
บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิร
ปัญญาพงศ์

อาจารย์ประจาสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การจัดการดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ด้านบริหารธุรกิจ ด้านวิจัย มีผลงานวิจยั ด้าน LGBT
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑัชวงษ์ จุล อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
สวัสดิ์
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ภาคผนวก ค
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดการปรับตัวในการทางาน (work adjustment)
ด้านพฤติกรรมการทางานตามบทบาท (work role behavior)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. ฉันปฏิบัติงานตามตาแหน่งงานในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

1

2. ฉันได้รบั คาชื่นชมเกี่ยวกับพฤติก รรมการทางานตามบทบาทหน้าที่

1

3. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองยังไม่เต็มที่กับการทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

1

(-)
4. ฉันรูส้ ึกว่าฉันยังทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้ไม่ดีนัก (-)

1

5. ฉันเต็มใจทางานหนักเพื่อทางานในความรับผิดชอบของตนเองให้ดี

1

ที่สุด
6. พฤติกรรมการทางานของฉันเป็ นไปตามความคาดหวังหรือ

1

ข้อกาหนดสาหรับตาแหน่งงานนี้
7. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองต้องปรับปรุงบุคลิกภาพที่เป็ นอยู่ให้เหมาะสมกับ

1

ความคาดหวังหรือข้อกาหนดสาหรับตาแหน่งนี้ (-)
8. พฤติกรรมการทางานของฉันเป็ นไปตามความคาดหวังหรือ
ข้อกาหนดสาหรับตาแหน่งงานนี้

1

9. ฉันมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งนี้

0.8

10. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองต้องปรับปรุงบุคลิกภาพที่เป็ นอยู่ให้เหมาะสมกับ

0.8

ความคาดหวังหรือข้อกาหนดสาหรับตาแหน่งนี้ (-)
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดการปรับตัวในการทางาน (work adjustment)
ด้านการปฏิบัติง าน (task performance)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. ฉันปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเวลาที่ก าหนด

1

2. การปฏิบัติงานของฉันบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

1

3. ฉันได้รบั คาชมเชยเกี่ยวกับคุณภาพของผลงาน

1

4. ผลงานของฉันบรรลุเป้าหมายทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

0.6

5. บ่อยครัง้ ผลงานของฉันไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย (-)

0.8

6. ฉันบริหารจัดการงานจนได้ผลงานที่สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

0.8

7. บ่อยครัง้ ฉันไม่สามารถทางานให้สาเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย (-)

0.8

8. บ่อยครัง้ ฉันถูก ตาหนิเรื่องคุณภาพของผลงาน (-)

1

9. ผลงานของฉันได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริหาร/หัวหน้างานว่าเป็ น

1

ผลงานที่มีคุณภาพ
10. ผลงานของฉันได้รบั การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็ นผลงานที่มี
คุณภาพ

1
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดการปรับตัวในการทางาน (work adjustment)
ด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน (worker satisfaction)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. ฉันรูส้ ึกว่าได้ทางานตามความสนใจและความถนัดของตนเอง

1

2. ฉันรูส้ ึกว่างานของฉันไม่ตรงกับความสนใจและความถนัดของฉัน (-)

1

3. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองได้รบั การยอมรับจากการทางานในปัจจุบัน

1

4. ฉันพอใจในรางวัลและโอกาสต่าง ๆ ที่ได้รบั จากการทางาน

0.8

5. ฉันมองว่าฉันได้รบั รางวัลและโอกาสต่าง ๆ จากการทางานน้อย

0.8

เกินไป (-)
6. ฉันรูส้ ึกมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทางาน

1

7. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทางาน (-

1

)
8. ฉันสนุกกับการทางานในตาแหน่งงานปัจจุบัน

1

9. บ่อยครัง้ ฉันรูส้ ึกเบื่อหน่ายกับการทางานที่ได้ทาอยู่ในปัจจุบัน (-)

1

10. ฉันมองว่าตนเองเหมาะสมกับตาแหน่งงานในปัจจุบัน

1
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดการปรับตัวในการทางาน (work personality)
ด้านอัตมโนทัศน์แห่งตนในฐานะคนทางาน (self-concept as worker)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. ฉันรูว้ ่าฉันสามารถทางานกับคนเก่งหรือคนที่มีความสามารถได้เป็ น
อย่างดี

0.8

2. ฉันคิดว่าตัวเองเป็ นคนที่ประสบความสาเร็จเรื่องงาน

1

3. ฉันคิดว่าฉันเป็ นคนที่ทางานได้ดีคนหนึ่ง

1

4. ฉันรูจ้ ักตัวเองมากขึน้ จากการทางาน

1

5. ฉันไม่รูว้ ่าฉันประสบความสาเร็จในฐานะคนทางานหรือไม่ (-)

1

6. ฉันรูส้ ึกไม่ชอบแง่มุมชีวิตการทางานของตัวเอง (-)

0.6

7. ฉันรูส้ ึกสับสนกับชีวิตการทางานของตนเอง (-)

1

8. ฉันตัง้ ตาคอยที่จะเตรียมตัวเองเพื่อทาในสิ่งที่ฉันตัง้ ใจไว้

0.8

9. ฉันชอบเวลาที่ตัวเองได้ทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

1

10. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองเป็ นบุคลากรที่มีคุณค่าสาหรับองค์การ

1

11. ฉันคิดว่าฉันเป็ นคนที่คนรอบข้างต้องการทางานด้วย

1
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดการปรับตัวในการทางาน (work personality)
ด้านแรงจูงใจในการทางาน (work motivation)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. ฉันเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อเป้าหมายองค์การ

1

2. ฉันเต็มที่กับการทางานไม่ว่างานนั้นจะยากเพียงใดก็ตาม

1

3. ฉันต้องการทางานที่ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จลุล่วง

1

4. ฉันทางานที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่ดว้ ยความตัง้ ใจ

1

5. ฉันมีพลังในการทางานให้บ รรลุเป้าหมาย

1

6. ฉันใช้ความมานะอุตสาหะเพื่อทางานให้ประสบความสาเร็จ

1

7. แม้ว่างานของฉันจะประสบปัญหาอุปสรรค แต่ฉันก็เต็มใจที่จะใช้

1

ความพยายามต่อไปเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
8. บางครัง้ ฉันเพิกเฉยที่จะใช้ความพยายามเพื่อทาให้งานบรรลุ

1

เป้าหมาย (-)
9. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ในการทางานทาให้ฉันเลิกใช้ความ

1

พยายามเพื่อการทางานให้บรรลุเป้าหมาย (-)
10. ฉันทางานเท่าที่ฉันจะสามารถทาได้ (-)

1

11. ความทุ่มเทพยายามของฉันมีไว้เพื่อการทางานให้บรรลุเป้าหมาย

0.8

ขององค์การ

103
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดการปรับตัวในการทางาน (work personality)
ด้านจริยธรรมในการทางาน (work ethics)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. คนทางานสมควรได้รบั ความสาเร็จได้

1

2. การทางานหนักก็ถือเป็ นการเติมเต็มไปในตัว

0.8

3. ไม่มีอะไรที่เป็ นไปไม่ได้ หากทางานหนักเพียงพอ

1

4. หากคุณทางานหนัก คุณก็จะประสบความสาเร็จ

1

5. คุณควรจะเก่งที่สุดในเรื่องที่คุณทา

1

6. การทางานหนักจะทาให้คนๆหนึ่งสามารถก้าวข้ามอุปสรรคส่วนใหญ่

1

ในชีวิตและช่วยให้คน้ พบแนวทางของตัวเองในโลกใบนีไ้ ด้
7. การทางานหนัก มิใช่กุญแจแห่ง (-)

1

8. ถ้าเลือกได้ฉันก็ไม่อยากทางาน (-)

1

9. ฉันไม่เห็นประโยชน์หรือคุณค่าของการทางานด้วยความทุ่มเท (-)

1

10. การทางานหนักไม่ได้เติมเต็มชีวิตฉัน แต่เป็ นการลิดรอนความสุข

1

อื่นๆของฉันแทน (-)
11. การทางานของฉันอยู่บนพืน้ ฐานของการทาสิ่งที่ถูกต้อง

1
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดสมรรถนะในการทางาน (work competencies)
ด้านนิสัยการทางาน (work habits)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. ฉันทางานในส่วนของฉันเองในงานโปรเจคกลุ่มมากกว่าให้คนอื่นทา
เกือบทัง้ หมดของงาน

0.8

2. เมื่อทางานที่เป็ นโปรเจคกลุ่ม ฉันจะทางานเฉพาะที่ได้รบั มอบหมาย
เท่านั้น (-)

1

3. เมื่อต้องทาโปรเจคกลุ่ม ฉันใส่ใจในงานของเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ

1

ด้วย
4. ฉันไม่สนใจงานโปรเจคกลุ่มในสิ่งที่เพื่อนร่วมงานทา (-)

0.8

5. การทางานโปรคเจคกลุ่ม ฉันคิดว่างานในส่วนของเพื่อนร่วมงาน

1

ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของฉัน (-)
6. ฉันยินดีรบั ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) แม้ว่าข้อมูลย้อนกลับจะเป็ น

1

การวิจารณ์การทางานของฉันก็ตาม
7. ฉันหลีกเลี่ยงการรับฟังข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการทางาน

1

โดยเฉพาะถ้าข้อมูลย้อนกลับเป็ นข้อมูลทางลบ (-)
8. ฉันสามารถให้ขอ้ มูลย้อนกลับทางบวกแก่เพื่อนร่วมงานได้

1

9. ฉันสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานได้อย่าง

1

เหมาะสม
10. ฉันกังวลว่าตนเองสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ (-)

1

11. ฉันให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม

1
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ข้อคาถาม
12. ฉันฟังขณะผูอ้ ื่นก าลังพูดในที่ประชุมหรือก าลังนาเสนอความ

ค่าดัชนี IOC
1

คิดเห็นเกี่ยวกับงาน
13. ฉันเคยถูกตักเตือน เรื่องการพูดแทรกในขณะที่ผอู้ ื่นกาลังพูดในที่

1

ประชุม (-)
14. ฉันมักเป็ นผูร้ ิเริ่มแนวคิดต่างๆ เวลาทางานโปรเจค

1

15. การเป็ นฝ่ ายเริ่มต้นแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เป็ นสิ่งที่ฉันไม่

1

คิดจะทา (-)
16. ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ

1

17. เมื่อฉันมาทางานด้วยการแต่งกายอย่างเหมาะสมและถูก

1

กาละเทศะ
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดสมรรถนะในการทางาน (work competencies)
ด้านทักษะจิตใจ (mental skills)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. เมื่อต้องลงมือปฏิบัติงาน ฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้ดี

1

2. ฉันยังคงเชื่อมั่นในตนเอง แม้ว่าบางครัง้ ฉันอาจจะปฏิ บัติงานได้ไม่ดี

1

3. บ่อยครัง้ ฉันขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (-)

1

4. แม้ว่าการปฏิบัติงานบางอย่างจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ฉันเชื่อมั่นว่าฉัน

1

จะปฏิบัติงานนั้นให้สาเร็จได้
5. ฉันเชื่อมั่นในความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง

1

6. ฉันมักจะตื่นตระหนกในช่วงเวลาก่อนลงมือปฏิบัติงาน (-)

1

7. ฉันวิตกกังวลล่วงหน้าว่าฉันจะปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่ (-)

1

8. ฉันรูส้ ึกกังวลมากเมื่อต้องปฏิบัติงานที่มีความสาคัญ (-)

1

9. บ่อยครัง้ ฉันไม่สามารถควบคุมความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ

1

ปฏิบัติงานของตนเองได้ (-)
10. การควบคุมความวิตกกังวลในการปฏิบัติงานเป็ นเรื่องยากสาหรับ

0.8

ฉัน (-)
11. ฉันไม่มีปัญหาเรื่องความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน

1

12. ฉันมักจะฝึกซ้อมการปฏิบัติงานของตนเองในจินตนาการก่อน

1

ปฏิบัติงานจริง
13. เมื่อฉันฝึกซ้อมการปฏิบัติงานในใจ ฉันจะมองเห็นภาพการ
ปฏิบัติงานของตนเองเหมือนฉันกาลังดูวิดิโอ

1
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ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

14. ฉันเตรียมความพร้อมให้กับ ตนเองด้วยการจินตนาการเกี่ยวกับการ

1

ปฏิบัติงานในใจ
15. ฉันไม่เคยสร้างจินตนาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองก่อน

1

ลงมือปฏิบัติงานจริง (-)
16. ฉันลงมือปฏิบัติงานโดยไม่เคยจินตนาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า (-)

1

17. การจินตนาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานล่วงหน้าในใจทาให้ฉัน

1

พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง
18. ฉันมีปัญหาเรื่องการขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน (-)

1

19. บ่อยครัง้ ฉันคิดถึงเรื่องอื่นๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน (-)

1

20. ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับความหลงลืมการปฏิบัติงานของตนเองก่อน
หน้านี้ (-)

1

21. คนรอบข้างทาให้ฉันวอกแวกระหว่างการปฏิบัติงาน (-)

1
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดสมรรถนะในการทางาน (work competencies)
ด้านทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในงาน (work-related interpersonal skills)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. ฉันเต็มใจที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทุกคนในที่ทางาน

1

2. ฉันมักจะแยกตัวจากกลุ่มเมื่อต้องทากิจกรรมร่วมกับคนที่ฉันไม่

1

คุน้ เคยในที่ทางาน (-)
3. ฉันโต้ตอบหรือแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมกับทุกคนในที่ทางาน

1

4. ฉันปฏิบัติงานกับหัวหน้างานหรือผูบ้ ังคับบัญชาได้เป็ นอย่างดี

1

5. ฉันปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็ นอย่างดี

1

6. ฉันประสบปัญหาในการทางานกับผูอ้ ื่นในที่ทางาน (-)

1

7. คนในที่ทางานมองว่าฉันเป็ นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี

1

8. ฉันสามารถทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกคน

1

9. ความสัมพันธ์ของฉันกับหัวหน้างานหรือผูบ้ ังคับบัญชาไม่ค่อย

1

ราบรื่น (-)
10. ความสัมพันธ์ของฉันกับเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยราบรื่น (-)

1

11. ฉันรูส้ ึกว่าฉันเข้ากับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นๆ ในที่ทางานได้

1

เป็ นอย่างดี
12. ฉันรูส้ ึกว่าเป็ นเรื่องยากสาหรับฉันที่จะเข้ากันได้กับบุคคลอื่น ๆ ในที่

1

ทางาน (-)
13. ฉันไม่รูส้ ึกลาบากใจที่จะต้องทางานกับคนที่ไม่คนุ้ เคย

1

14. ฉันกังวลว่าการสื่อสารของฉันอาจไม่ดีพอ และทาให้เกิดผลกระทบ

1

กับงาน (-)
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดเป้ าหมายเรื่องการทางาน (work goal)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. ฉันรูว้ า่ ฉันจะทางานอะไรหลังสาเร็จการศึกษา

1

2. ฉันไม่รวู้ า่ ฉันจะประกอบอาชีพอะไรหลังสาเร็จการศึกษา (-)

1

3. ภาพของอาชีพหลังสาเร็จการศึกษาของฉันไม่ค่อยชัดเจน (-)

1

4. เป้าหมายเรื่องการประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษาของฉันมีความชัดเจน

1

5. ฉันรูว้ า่ ฉันจะประกอบอาชีพอะไรที่จะเหมาะกับความสามารถของฉัน

1

6. ฉันไม่แน่ใจว่างานอะไรที่จะเหมาะสมกับความสามารถของฉัน (-)

1

7. ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรทางานอะไรหลังสาเร็จการศึกษา (-)

1

8. ฉันจะเลือกงานในอนาคตจากความสนใจของตนเอง

1

9. ฉันไม่รวู้ า่ บุคลิกภาพของฉันเหมาะกับงานหรืออาชีพอะไร (-)

1

10. ตัวเลือกด้านการทางานของฉันชัดเจนตัง้ แต่วัยเรียน

1

11. ฉันรูจ้ ักตัวเองดีพอที่จะรูว้ ่าตนเองเหมาะกับงานหรืออาชีพอะไร

1

12. ฉันรูว้ ่างานทีฉ่ ันสนใจทาหลังสาเร็จการศึกษาเป็นงานเกีย่ วกับอะไรหรืองานนี้

1

จะต้องทาอะไรบ้าง
13. ฉันรูว้ ่าฉันจะต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถอะไรที่จาเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพที่สนใจหลังสาเร็จการศึกษา

1

14. ฉันแน่วแน่เกี่ยวกับงานที่จะทาหลังสาเร็จการศึกษา

1

15. ฉันรูว้ ่าฉันสนใจทางานหรือประกอบอาชีพอะไรเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว

1
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของมาตรวัดบรรยากาศองค์การที่สนับสนุนกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ (LGBT supportive workplace climate)
ข้อคาถาม

ค่าดัชนี IOC

1. พนักงานเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล และคนข้ามเพศได้รบั การปฏิบัติ
ด้วยความเคารพให้เกียรติ

1

2. พนักงาน LGBT จะต้องปกปิ ดตัวตนเป็ น (-)

1

3. เพื่อนร่วมงานถามคาถามที่สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศ

1

เดียวกันด้วยความสุภาพ เช่นเดียวกับที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
ตรงข้าม
4. พนักงาน LGBT มองว่าสถานที่แห่งนี้ เป็ นสถานที่ที่มีความสะดวก

1

ใจที่จะทางาน
5. พนักงานที่ไม่ใช่กลุ่ม LGBT รูส้ ึก ดีกับการใช้มุกตลกที่เป็ นมิตรต่อเกย์

1

กับพนักงานที่เป็ นกลุ่ม LGBT เช่น การหยอกเล่นเรื่องการออกเดตของ
พวกเขา
6. บรรยากาศสาหรับพนักงาน LGBT เป็ นบรรยากาศที่ทาให้ลาบากใจ

1

(-)
7. พนักงาน LGBT รูส้ ึกว่าได้รบั การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน

1

8. เพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็นที่บ่งชีว้ ่าขาดความตระหนัก

0.8

เกี่ยวกับประเด็นของ LGBT (-)
9. พนักงานถูกคาดหวังว่าจะไม่แสดงออกว่าเป็ นเกย์อย่างเด่นชัด (-)

1

10. พนักงาน LGBT กลัวว่าจะสูญเสียงานจากรสนิยมทางเพศของตน
(-)

1

11. กลุ่มงานของฉันสนับสนุนเพื่อนร่วมงานที่เป็ นกลุ่ม LGBT

1

111
ข้อคาถาม
12. พนักงาน LGBT พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของตนเองกับเพื่อน

ค่าดัชนี IOC
1

ร่วมงานด้วยความสบายใจ
13. พนักงาน LGBT ได้รบั ความกดดันที่จะต้องปกปิ ดรสนิยมทางเพศ

1

หรืออัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศของตน (-)
14. อัตลักษณ์ความเป็ น LGBT ของพนักงานไม่ได้เป็ นประเด็นปัญหา

1

15. พนักงาน LGBT เผชิญกับการต่อต้านที่ไม่ได้แสดงออกชัดเจน เช่น

1

การมองแบบดูแคลนหรือการใช้น้าเสียงเย็นชา (-)
16. บริษัทหรือหน่วยงานจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เป็ นการสนับสนุน

1

พนักงาน LGBT
17. พนักงาน LGBT มีอิสระที่จะเป็ นตัวของตัวเอง

1

18. พนักงาน LGBT ได้รบั การสอนงานเพียงเล็กน้อย (-)

1

19. พนักงาน LGBT รูส้ ึกเป็ นอิสระที่จะเปิ ดเผยรูปภาพของคู่รกั เพศ

1

เดียวกัน
20. บรรยากาศสาหรับพนักงาน LGBT เป็ นบรรยากาศที่ดี

1

ภาคผนวก ง
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ผลการวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้อ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
แต่ละข้อกับคะแนนรวมของข้ออื่นในทุกมาตรวัด
กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านพฤติกรรม
บทบาทการทางาน

ค่าสูง (n=14) ค่าต่า (n=11)

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

6.194***

.487

5.207***

.388

12.689***

.646

M

S.D.

M

S.D.

1. ฉันปฏิบัติงานตามตาแหน่งงาน

4.9

.26

3.9

.53

ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

3

7

1

9

2. ฉันได้รบั คาชื่นชมเกี่ยวกับพฤติ-

4.7

.42

3.6

.67

กรรมการทางานตามบทบาทหน้าที่

9

6

4

4

3. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองยังไม่เต็มที่กบั

4.5

.51

2.0

.44

การทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

0

9

0

7

4. ฉันรูส้ ึกว่าฉันยังทางานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบได้ไม่ดีนัก

4.5
0

.94
1

2.0
9

.30
2

8.140***

.648

5. ฉันเต็มใจทางานหนักเพื่อ
ทางานในความรับผิดชอบของ

4.9
3

.26
7

3.8
2

.60
3

6.186***

.517

6. พฤติกรรมการทางานของฉัน

4.8

.36

3.7

.64

5.539***

.333

เป็ นไปตามความคาดหวังหรือ

6

3

3

7

7. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองต้องปรับปรุง

3.7

.99

1.7

.64

5.730***

.430

บุคลิกภาพที่เป็ นอยู่ให้เหมาะสม
กับความคาดหวังหรือข้อกาหนด

1

4

3

7

ตนเองให้ดีที่สุด

ข้อกาหนดสาหรับตาแหน่งงานนี้

สาหรับตาแหน่งนี้
Cronbach's Alpha = .755
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กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านผลการ
ปฏิบัติง าน

ค่าสูง (n=13) ค่าต่า (n=21)

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

M

S.D.

M

S.D.

1. ฉันปฏิบัติงานได้สาเร็จตาม
เวลาที่กาหนด

4.5
4

.967

3.6
7

.73 2.986***
0

.318

2 .ฉันได้รบั คาชมเกี่ยวกับ

4.8
5

.376

3.5
2

.60 7.891***
2

.793

.376

3.8
1

.51 6.312***
2

.599

งานที่สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

4.8
5

4. ผลงานของฉันได้รบั การยอมรับ

4.8

.376

3.7

.53 6.345***

.610

จากผูบ้ ริหาร/หัวหน้างานว่าเป็ น

5

6

9

3.7

.53

5.667**

6

9

*

คุณภาพของผลงานอยู่เสมอ
3 .ฉันบริหารจัดการงานจนได้ผล

ผลงานที่มีคุณภาพ
5. ผลงานของฉันได้รบั การยอมรับ

4.7

จากเพื่อนร่วมงานว่าเป็ นผลงานที่

7

.439

มีคุณภาพ
Cronbach's Alpha =.792

.655
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กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านความพึง
พอใจของผู้ปฏิบัติงาน

ค่าสูง (n=13) ค่าต่า (n=21)
M

S.D.

M

S.D.

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

1. ฉันรูส้ ึกว่าได้ทางานตามความ
สนใจและความถนัดของตนเอง

4.9
2

.277

3.4
5

.94
5

6.554***

.804

2. ฉั น รู ้ สึ ก ว่ า ตนเองได้ รั บ การ
ยอมรั บ จากผู้ ร่ ว มงานจากการ

4.9
2

.277

3.6
5

.48
9

9.518***

.750

3. ฉันมีความหวังที่จะได้รบั รางวัล

4.8

.376

3.3

.92

6.686***

.699

และโอกาสต่าง ๆ ที่ได้รบั จากการ

5

0

3
3.536***

.590

9.001***

.468

5.210***

.664

ทางานในปัจจุบัน

ทางาน
4. ฉันพอใจที่มีอิสระในการแสดง

4.6

1.10

3.5

.82

ความคิดเห็นในการทางาน

9

9

0

7

5. บ่อยครั้ง ฉันรู ้สึก เบื่อหน่ายกับ

4.1

.689

1.9

.68

การทางานที่ได้ทาอยู่ในปัจจุบัน

5

5

6

6. ฉันพอใจว่าตนเองเหมาะสมกับ

4.8

3.8

.76

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

5

0

8

.376

Cronbach's alpha = .852
All Cronbach's alpha = .938
**p<0.01, ***p<0.001
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กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านอัตมโนทัศน์
แห่งตนในฐานะคนทางาน

ค่าสูง (n=13) ค่าต่า (n=16)

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

M

S.D.

M

S.D.

1. ฉันรู ้ว่าฉันสามารถทางานกั บคน 4.9
เก่งหรือคนที่มีความสามารถได้เป็ น 2

.27
7

4.1
3

.885

3.120**

.355

.680

9.573***

.638

.447

10.043***

.826

.443

8.627***

.579

.772

4.946***

.575

4.814***

.650

อย่างดี
2 . ฉั น คิ ด ว่ า ตั ว เ อ ง เ ป็ นคนที่

4.8

.37

2.9

ประสบความสาเร็จเรื่องงาน

5

6

4

3. ฉันคิดว่าฉันเป็ นคนที่ทางานได้

5.0

.00

3.7

ดีคนหนึ่ง

0

0

5

4. ฉันรู ้จัก ตัวเองมากขึน้ จากการ

5.0

.00

3.9

ทางาน

0

0

4

5. ฉันชอบเวลาที่ตัวเองได้ทางาน

5.0

.00

3.9

ในหน้าที่ความรับผิดชอบ

0

0

4

6. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองเป็ นบุคลากรที่

4.9

.27

3.5

1.03

มีคุณค่าสาหรับองค์การ

2

7

0

3

7. ฉั น คิ ด ว่ า ฉั น เป็ น คนที่ ค นรอบ 4.7
ข้างต้องการทางานด้วย
7

.43
9

3.3
8

.500

Cronbach's Alpha = .847
**p<0.01, ***p<0.001

7.994***

.691
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กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านแรงจูงใจใน
การทางาน

ค่าสูง (n=13) ค่าต่า (n=16)

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

M

S.D.

M

S.D.

1. ฉันเต็มใจที่จะทุ่มเทความ
พยายามเพื่อเป้าหมายองค์การ

4.8
0

.41
4

3.6
2

.961

4.126***

.729

2. ฉันเต็มที่กับการทางานไม่ว่า

4.8

.35

3.7

.599

6.008***

.746

งานนั้นจะยากเพียงใดก็ตาม

7

2

7

3. ฉันต้องการทางานที่ได้รบั

5.00 .000 4.15

.555

5.926***

4. ฉันทางานที่ได้รบั มอบหมาย

5.0

.00

3.6

.855

5.942***

.836

ด้วยความตัง้ ใจอย่างเต็มที่

0

0

9

5. ฉันมีพลังในการทางานให้บ รรลุ 5.0
เป้าหมาย
0

.00
0

3.4
6

1.12
7

5.305***

.726

6. ฉันใช้ความมานะอุตสาหะเพื่อ
ทางานให้ประสบความสาเร็จ

5.0
0

.00
0

3.7
7

.927

5.158***

.712

7. แม้ว่างานของฉันจะประสบ

4.9

.25

3.6

.480

8.679***

.682

8

9

.439

9.176***

.391

.693

มอบหมายให้สาเร็จลุล่วง

ปัญหาอุปสรรค แต่ฉันก็เต็มใจที่
3
จะใช้ความพยายามต่อไปเพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย
8. ฉันทางานเท่าที่ฉันจะสามารถ

4.2

.86

1.7

ทาได้

0

2

7

Cronbach's Alpha = .873
***p<0.001
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กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านจริยธรรมใน
ค่าสูง (n=13) ค่าต่า (n=16)
การทางาน
M S.D. M
S.D.

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

1. คนท างานทุ ก คนประส บ 4.83 .389 3.00
ความสาเร็จได้

1.633

3.780***

.592

2. การทางานหนัก ก็ถือเป็ นการ 4.83 .389 2.30
เติมเต็มไปในตัว

1.160

7.131***

.821

3. ไม่มีอะไรที่เป็ นไปไม่ได้ หาก 4.83 .389 2.30

.949

8.467***

.804

.876

8.638***

.848

.966

2.721**

.517

.943

4.213***

.719

.707

5.955***

.442

ทางานหนักเพียงพอ
4. หากฉันทางานหนัก ฉันก็จะ 4.75 .622 1.90
ประสบความสาเร็จ
5. ฉันควรจะเก่งที่สุ ด ในเรื่ อ งที่ 4.58 .669 3.60
ฉันทา
6. การท างานหนั กจะท าให้คนๆ 4.50 .674 3.00
หนึ่งสามารถก้าวข้ามอุ ปสรรคส่ วน
ใหญ่ ใ นชี วิ ต และช่ ว ยให้ ค้ น พบ
แนวทางของตัวเองในโลกใบนี้ได้
7. การทางานหนัก มิใช่กุญ แจ 3.83 1.11 1.50
แห่งความสาเร็จ

5
Cronbach's Alpha = .813
All Cronbach's Alpha = .926

**p<0.01, ***p<0.001
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กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านนิสัยการ
ทางาน

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

ค่าสูง (n=12)

ค่าต่า (n=10)

M

S.D.

M

S.D.

4.67

.651

2.20

.422

10.701***

.620

2. เมื่อต้องทาโปรเจคกลุ่ม ฉันใส่ 4.83

.389

3.70

.483

5.977***

.420

4.83

.389

2.00

.816

10.062***

.757

4. ฉันสามารถให้ข ้อมูลย้อนกลับ 4.50

.674

3.90

.316

2.742*

.390

1.564

2.00

.471

4.046***

.507

.289

4.00

.471

5.367***

.498

1. เมื่อทางานที่เป็ นโปรเจคกลุ่ม
ฉันจะทางานเฉพาะที่ได้รบั
มอบหมายเท่านั้น
ใจในงานของเพื่อนร่วมงานคน
อื่น ๆ ด้วย
3. ฉันหลีกเลี่ยงการรับฟังข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการทางาน
โดยเฉพาะถ้าข้อมูลย้อนกลับ
เป็ นข้อมูลทางลบ
ทางบวกแก่เพื่อนร่วมงานได้

5. ฉันกังวลว่าตนเองสามารถมี 4.08
ปฏิสมั พันธ์กับหัวหน้าและเพื่ อน
ร่ ว มงานได้ อ ย่ างเ หม า ะ ส ม
หรือไม่
6. ฉันฟั งขณะผู้อื่นกาลังพูดในที่ 4.92
ประชุมหรือก าลังนาเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงาน
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กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านนิสัยการ
ทางาน

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

ค่าสูง (n=12)

ค่าต่า (n=10)

M

S.D.

M

S.D.

.900

2.50

1.179

4.585***

.416

.651

1.90

.568

10.505***

.688

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

7. ฉันเคยถูกตักเตือนเรื่องการพูด 4.58
แทรกในขณะที่ผู้อื่นกาลังพูดในที่
ประชุม
8. การเป็ นฝ่ ายเริ่ ม ต้ น แ ส ดง 4.67
ความคิดเห็นในที่ป ระชุม เป็ นสิ่ง
ที่ฉันไม่คิดจะทา

Cronbach's alpha coefficient =.807
กลุ่ม
ค่าสูง (n=12)

ค่าต่า (n=10)

M

S.D.

M

S.D.

1.063

2.29

1.139

4.398***

.678

4.69

.479

4.07

.829

2.447*

.303

3. ฉั น มั ก จะตื่ น ต ระ ห น ก ใ น 3.94

.772

2.14

.663

6.850***

.759

มาตรวัดรายด้านทักษะจิตใจ

1. บ่อยครัง้ ฉันขาดความเชื่อมั่น 4.06
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
2. แม้ว่าการปฏิบัติงาน
บางอย่างจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่
ฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะปฏิบัติงาน
นั้นให้สาเร็จได้
ช่วงเวลาก่อนลงมือปฏิบัติงาน
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กลุ่ม

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

ค่าสูง (n=12)

ค่าต่า (n=10)

M

S.D.

M

S.D.

4. ฉันวิตกกังวลล่วงหน้าว่าฉัน
จะปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่

3.81

2.21

2.43

.852

3.859***

.799

5. ฉันรูส้ ึกกังวลมากเมื่อต้อง

3.44

1.263

2.21

.893

3.091**

.774

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

มาตรวัดรายด้านทักษะจิตใจ

ปฏิบัติงานที่มีความสาคัญ
Cronbach's alpha coefficient = .850
กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในงาน

ค่าสูง (n=12)

ค่าต่า (n=10)

M

S.D.

M

S.D.

1.165

2.72

1.074

4.423***

.453

.000

5.00

.000

6.346***

.760

.000

3.89

.832

5.664***

.626

.289

3.61

.608

6.911***

.317

.289

3.56

.784

5.734***

.760

1. ฉันมักจะแยกตัวจากกลุ่ มเมื่อ 4.58
ต้องทากิจกรรมร่วมกับ คนที่ ฉั น
ไม่คนุ้ เคยในที่ทางาน
2. ฉันปฏิบัติงานกับ หัวหน้างาน 5.00
หรือผูบ้ ังคับบัญชาได้เป็ นอย่างดี
3. ฉั น ป ฏิ บั ติ ง า น กั บ เ พื่ อ น 5.00
ร่วมงานได้เป็ นอย่างดี
4. คนในที่ทางานมองว่าฉันเป็ น 4.92
คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. ฉั น รู ้ สึ ก ว่ า ฉั น เข้ า กั บ เพื่ อ น 4.92
ร่ ว มงานและบุ ค คลอื่ น ๆ ในที่
ทางานได้เป็ นอย่างดี
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กลุ่ม
มาตรวัดรายด้านทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในงาน

ค่าสูง (n=12)

ค่าต่า (n=10)

M

S.D.

M

S.D.

.793

3.39

.778

6. ฉันไม่รู้สึก ลาบากใจที่จะต้อง 4.58
ทางานกับคนที่ไม่คนุ้ เคย

Cronbach's alpha = .794
All Cronbach's alpha = .904
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

4.073***

.557
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กลุ่ม
มาตรวัดเป้ าหมายในเรื่อง
การทางาน

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

ค่าสูง (n=14)

ค่าต่า (n=13)

M

S.D.

M

S.D.

4.79

.426

3.15

.987

5.504***

.663

4.79

.426

2.77

.832

7.837***

.695

4.36

.929

2.77

.927

4.444***

.497

4. ฉันจะเลือกงานในอนาคตจาก 4.86

.363

3.54 1.198

3.933***

.501

4.57

.646

2.62 1.193

5.353***

.427

6. ตัวเลือกด้านการท างานของ 4.50

.650

2.69 1.109

5.115***

.519

.426

2.77 1.013

6.836***

.810

.469

2.77

8.210***

.877

1. ฉันรูว้ ่าฉันจะทางานอะไรหลัง
สาเร็จการศึกษา
2. เป้าหมายเรื่องการประกอบ
อาชีพหลังสาเร็จการศึก ษาของ
ฉันมีความชัดเจน
3. ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรทางาน
อะไรหลังสาเร็จการศึกษา

ความสนใจของตนเอง
5. ฉันไม่รูว้ ่าบุคลิกภาพของฉัน
เหมาะกับงานหรืออาชีพอะไร
ฉันชัดเจนตัง้ แต่วัยเรียน
7. ฉั น รู ้ จั ก ตั ว เองดี พ อที่ จ ะรู ้ ว่ า 4.79
ตนเองเหมาะกั บ งานหรื ออาชี พ
อะไร
8. ฉั น รู้ว่ า ฉั น จะเข้า สู่ โ ลกของงาน
อย่า งไรและมีร ายละเอีย ดของการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา

4.71

.725
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กลุ่ม
มาตรวัดเป้ าหมายในเรื่อง
การทางาน

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

ค่าสูง (n=14)

ค่าต่า (n=13)

M

S.D.

M

S.D.

.363

3.23

.832

6.669***

.785

.363

2.54

.776

10.064***

.847

9. ฉั น รู ้ ว่ า ฉั น จะต้ อ งมี ค วามรู ้ 4.86
ทัก ษะและความสามารถอะไรที่
จาเป็ นต่อการประกอบอาชี พ ที่
สนใจหลังสาเร็จการศึกษา
10. ฉันแน่วแน่เกี่ยวกับงานที่จะ 4.86
ทาหลังสาเร็จการศึกษา

Cronbach's alpha coefficient = .895
***p<0.001
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มาตรวัดบรรยากาศองค์การที่
สนับสนุนกลุ่มผู้มีความ
ค่าสูง (n=13)
หลากหลายทางเพศ
M S.D.
1. พนั ก งานเลสเบี ย น เกย์ ไบ 4.69 .630
เซ็กชวล และคนข้ามเพศได้รับ การ

กลุ่ม
ค่าต่า (n=12)

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

M

S.D.

3.67

.778

3.602**

.653

2.42

.900

8.936***

.830

3.50

1.000

2.884*

.392

3.42

.900

4.385***

.646

2.25

.866

10.573***

.723

3.75

.622

6.179***

.581

2.17

.718

5.788***

.477

ปฏิบัติดว้ ยความเคารพให้เกียรติ
2 . พ นั ก ง า น LGBT จ ะ ต้ อ ง 4.85 .376
ปกปิ ดตัวตนเป็ นความลับ
3. เพื่ อนร่ วมงานถามค าถามที่ 4.54 .776
สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศเดี ยวกั นด้ ว ยความสุ ภา พ
เช่ นเดี ย วกั บ ที่ เป็ นความสั มพั นธ์
ระหว่างเพศตรงข้าม
4 . พ นั ก ง า น LGBT ม อ ง ว่ า 4.77 .599
สถานที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นสถานที่ ที่ มี
ความสะดวกใจที่จะทางาน
5. บรรยากาศส าหรับ พนั ก งาน 4.92 .277
LGBT เป็ นบรรยากาศที่ ท า ให้
ลาบากใจ
6. พนักงาน LGBT รูส้ ึกว่าได้รับ 4.92 .277
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
7. เพื่อนร่ว มงานแสดงความคิดเห็น
ใดที่บ่งชีว้ ่าเพื่อนร่วมงานนั้นขาดความ
ตระหนักเกี่ยวกับประเด็นของ LGBT

4.15

.987
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มาตรวัดบรรยากาศองค์การที่
สนับสนุนกลุ่มผู้มีความ
ค่าสูง (n=13)
หลากหลายทางเพศ
M S.D.

กลุ่ม
ค่าต่า (n=12)

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

M

S.D.

2.17

.937

9.010***

.721

4.62 1.121

3.42

.900

2.958**

.542

10. พนั ก งาน LGBT พู ด คุ ย 4.85 .376

3.42

.900

5.258***

.696

2.33

.778

11.262***

.815

3.58

.996

5.137***

.809

2.25

.866

11.470***

.840

3.67

.985

4.421***

.804

8. พนั ก งาน LGBT กลั ว ว่ า จะ 4.77 .439
สูญเสีย งานจากรสนิ ย มทางเพศ
ของตน
9. กลุ่ ม งานของฉั น สนั บ สนุ น
เพื่อนร่วมงานที่เป็ นกลุ่ม LGBT
เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของตนเองกับ
เพื่อนร่วมงานด้วยความสบายใจ
11. พนักงาน LGBT ได้รบั ความ 4.92 .277
กดดันที่จะต้องปกปิ ดรสนิย มทาง
เพศหรืออัตลักษณ์/การแสดงออก
ทางเพศของตน
12. อัตลัก ษณ์ความเป็ น LGBT 5.00 .000
ของพนั ก งานไม่ ไ ด้เ ป็ น ประเด็ น
ปัญหา
13. พนั ก งาน LGBT เผชิ ญ กั บ 5.00 .000
การต่ อ ต้ า นที่ ไ ม่ ไ ด้ แ สดงออก
ชัดเจน เช่น การมองแบบดูแ คลน
หรือการใช้นา้ เสียงเย็นชา
14. พนั ก งาน LGBT มี อิ ส ระที่ 4.92 .277
จะเป็ นตัวของตัวเอง
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มาตรวัดบรรยากาศองค์การที่
สนับสนุนกลุ่มผู้มีความ
ค่าสูง (n=13)
หลากหลายทางเพศ
M S.D.

กลุ่ม
ค่าต่า (n=12)

ค่าสถิติ

CITC

t

(n=50)

M

S.D.

15. พนั ก งาน LGBT ได้รับ การ 5.00 .000
สอนงานเพียงเล็กน้อย

2.25

.866

11.470***

.735

16. พนั ก งาน LGBT รู ้ สึ ก เป็ น 4.62 .650
อิสระที่จะเปิ ดเผยรูป ภาพของคู่รัก

3.58

1.084

2.858*

.519

3.42

1.084

4.851***

.774

เพศเดียวกัน
17. บรรยากาศสาหรับ พนัก งาน 4.92 .277
LGBT เป็ นบรรยากาศที่ดี
Cronbach's alpha coefficient = .938
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

ภาคผนวก จ
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แบบสอบถามวิจัย
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับ นี้เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของปริ ญญานิพ นธ์ ในหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 มาตรวัดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) มาตร
วัดการปรับ ตัวในการทางาน จานวน 19 ข้อ 2) มาตรวัดบุคลิก ภาพการทางาน จานวน 28 ข้อ 3)
มาตรวัดสมรรถนะการทางาน จานวน 29 ข้อ 4) มาตรวัดเป้าหมายเรื่องการทางาน จานวน 10 ข้อ
และ 5) มาตรวัดบรรยากาศในสถานที่ทางาน จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถาม
ผู้วิจัย ขอความกรุ ณาจากท่านตอบแบบสอบถาม ตามความเป็ นจริง อย่างครบถ้วน ใน
ทุกข้อคาถาม ซึ่งการตอบแบบสอบถามของท่าน จะไม่มีผลกระทบหรือความเสียหายใด ๆ ต่อท่าน
ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกเก็บเป็ นความลับ โดยผูว้ ิจัยจะจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลในภาพรวม
เท่านั้น
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้
ฐิติกาญจน์ ศุภรางกูร
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์
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ตอนที่ 1 ข้อมูล ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ให้ทาเครื่องหมาย √ หน้าตัว
เลือกตอบที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน)
1.1 อายุ
 1) 18-24 ปี
 2) 25-35 ปี
 3) 36-45 ปี
 4) 46-55 ปี
 5) 56-60 ปี
 6) 60 ปี ขนึ ้ ไป
1.2 ระดับการศึกษา
 1) ต่ากว่าปริญญาตรี
 2) ปริ ญ ญาตรี
 3) ปริญญาโท
 4) ปริญญาเอก
1.3 ตาแหน่ง
 1) ผูบ้ ริหาร /manager
 2) พนัก งานระดับช านาญการ/เชี่ย วชาญเฉพาะ
ทาง/supervisor
 3) พนักงานระดับปฏิบัติการ/staff
 4) อื่นๆ โปรดระบุ .............................................
1.4 ลักษณะงาน

 1) งานด้านบริหาร
 2) งานด้านความคิดสร้างสรรค์
 3) Marketing
 4) HR
 5) บัญชี/Finance
 6) Secretary/ธุรการ
 7) IT/System
 8) Information
 9) Production/QC
 10) Store/Logistic

1.5 ระยะเวลาในการเข้าทางานในองค์การปัจจุบัน
 1) ไม่เกิน 3 เดือน

 2) 3 – 6 เดือน

 3) 6 เดือน 1 วัน – 9 เดือน  4) 9 เดือน 1 วัน
– 12 เดือน
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ตอนที่ 2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการทางาน
คาชีแ้ จง โปรดเลือกคาตอบลงในตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย 5
= จริงที่สุด ถึง 1 = ไม่จริงเลย
ข้อคาถาม
ระดับความเป็ นจริง
5
1. ฉันปฏิบัติงานตามตาแหน่งงานในปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม
2. ฉันได้รบั คาชื่นชมเกี่ยวกับพฤติก รรมการทางานตาม
บทบาทหน้าที่
3. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองยังไม่เต็มที่กับการทางานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ
4. ฉันรูส้ ึกว่าฉันยังทางานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้
ไม่ดีนัก
5. ฉันเต็มใจทางานหนักเพื่อทางานในความรับผิดชอบ
ของตนเองให้ดีที่สุด
6. พฤติกรรมการทางานของฉันเป็ นไปตามความ
คาดหวังหรือข้อกาหนดสาหรับตาแหน่งงานนี้
7. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองต้องปรับปรุงบุคลิกภาพที่เป็ นอยู่ให้
เหมาะสมกับความคาดหวังหรือข้อกาหนดสาหรับ
ตาแหน่งนี้
8. ฉันปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเวลาที่ก าหนด
9. ฉันได้รบั คาชมเกี่ยวกับคุณภาพของผลงานอยู่เสมอ
10. ฉันบริหารจัดการงานจนได้ผลงานที่สาเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย

4

3

2

1
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ข้อคาถาม

ระดับความเป็ นจริง
5

11. ผลงานของฉันได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริหาร/
หัวหน้างานว่าเป็ นผลงานที่มีคุณภาพ
12. ผลงานของฉันได้รบั การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
ว่าเป็ นผลงานที่มีคุณภาพ
13. ฉันรูส้ ึกว่าได้ทางานตามความสนใจและความถนัด
ของตนเอง
14. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองได้รบั การยอมรับจากผูร้ ่วมงาน
จากการทางานในปัจจุบัน
15. ฉันมีความหวังที่จะได้รบั รางวัลและโอกาสต่าง ๆ ที่
ได้รบั จากการทางาน
16. ฉันพอใจที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการ
ทางาน
17. บ่อยครัง้ ฉันรูส้ ึกเบื่อหน่ายกับการทางานที่ได้ทา
อยู่ในปัจจุบัน
18. ฉันพอใจว่าตนเองเหมาะสมกับตาแหน่งงานใน
ปัจจุบัน
19. ฉันรูว้ ่าฉันสามารถทางานกับคนเก่งหรือคนที่มี
ความสามารถได้เป็ นอย่างดี
20. ฉันคิดว่าตัวเองเป็ นคนที่ป ระสบความสาเร็จเรื่อง
งาน
21. ฉันคิดว่าฉันเป็ นคนที่ทางานได้ดีคนหนึ่ง

4

3

2

1
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ข้อคาถาม

ระดับความเป็ นจริง
5

22. ฉันรูจ้ ักตัวเองมากขึน้ จากการทางาน
23. ฉันชอบเวลาที่ตัวเองได้ทางานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
24. ฉันรูส้ ึกว่าตนเองเป็ นบุคลากรที่มีคุณค่าสาหรับ
องค์การ
25. ฉันคิดว่าฉันเป็ นคนที่คนรอบข้างต้องการทางาน
ด้วย
26. ฉันเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อเป้าหมาย
องค์การ
27. ฉันเต็มที่กับการทางานไม่ว่างานนั้นจะยากเพียงใด
ก็ตาม
28. ฉันต้องการทางานที่ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จ
ลุล่วง
29. ฉันทางานที่ได้รบั มอบหมายด้วยความตัง้ ใจอย่าง
เต็มที่
30. ฉันมีพลังในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
31. ฉันใช้ความมานะอุตสาหะเพื่อทางานให้ประสบ
ความสาเร็จ
32. แม้ว่างานของฉันจะประสบปัญหาอุปสรรค แต่ฉัน
ก็เต็มใจที่จะใช้ความพยายามต่อไปเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย
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33. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ในการทางานทา
ให้ฉันเลิกใช้ความพยายามเพื่อการทางานให้บรรลุ
เป้าหมาย
34. คนทางานทุกคนประสบความสาเร็จได้
35. การทางานหนักก็ถือเป็ นการเติมเต็มไปในตัว
36. ไม่มีอะไรที่เป็ นไปไม่ได้ หากทางานหนักเพียงพอ
37. หากฉันทางานหนัก ฉันก็จะประสบความสาเร็จ
38. ฉันควรจะเก่งที่สุดในเรื่องที่ฉันทา
39. การทางานหนักจะทาให้คนๆหนึ่งสามารถก้าว
ข้ามอุปสรรคส่วนใหญ่ในชีวิตและช่วยให้คน้ พบ
แนวทางของตัวเองในโลกใบนี้ได้
40. การทางานหนัก มิใช่กุญแจแห่งความสาเร็จ
41. เมื่อทางานที่เป็ นโปรเจคกลุ่ม ฉันจะทางาน
เฉพาะที่ได้รบั มอบหมายเท่านั้น
42. เมื่อต้องทาโปรเจคกลุ่ม ฉันใส่ใจในงานของเพื่อน
ร่วมงานคนอื่น ๆ ด้วย
43. ฉันหลีกเลี่ยงการรับฟังข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
การทางาน โดยเฉพาะถ้าข้อมูลย้อนกลับเป็ นข้อมูล
ทางลบ
44. ฉันสามารถให้ข ้อมูลย้อนกลับทางบวกแก่เพื่อน
ร่วมงานได้
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45. ฉันกังวลว่าตนเองสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้า
และเพื่อนร่วมงานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่
46. ฉันฟังขณะผูอ้ ื่นก าลังพูดในที่ประชุมหรือก าลัง
นาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
47. ฉันเคยถูกตักเตือนเรื่องการพูดแทรกในขณะที่
ผูอ้ ื่นกาลังพูดในที่ประชุม
48. การเป็ นฝ่ ายเริ่มต้นแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
เป็ นสิ่งที่ฉันไม่คิดจะทา
49. บ่อยครัง้ ฉันขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย
50. แม้ว่าการปฏิบัติงานบางอย่างจะไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะปฏิบัติงานนั้นให้สาเร็จได้
51. ฉันมักจะตื่นตระหนกในช่วงเวลาก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน
52. ฉันวิตกกังวลล่วงหน้าว่าฉันจะปฏิบัติงานได้ดี
หรือไม่
53. ฉันรูส้ ึกกังวลมากเมื่อต้องปฏิบัติงานที่มี
ความสาคัญ
54. ฉันมักจะแยกตัวจากกลุ่มเมื่อต้องทากิจกรรม
ร่วมกับคนที่ฉันไม่คนุ้ เคยในที่ทางาน
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55. ฉันปฏิบัติงานกับหัวหน้างานหรือผูบ้ ังคับบัญชาได้
เป็ นอย่างดี
56. ฉันปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็ นอย่างดี
57. คนในที่ทางานมองว่าฉันเป็ นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์
ดี
58. ฉันรูส้ ึกว่าฉันเข้ากับเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นๆ
ในที่ทางานได้เป็ นอย่างดี
59. ฉันไม่รูส้ ึกลาบากใจที่จะต้องทางานกับคนที่ไม่
คุน้ เคย
"ขอให้ท่านนึกถึงช่วงเวลาก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา” ก่อนประเมินตนเองตาม
ข้อคาถามต่อไปนี้
60. ฉันรูว้ ่าฉันจะทางานอะไรหลังสาเร็จการศึกษา
61. เป้าหมายเรื่องการประกอบอาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษาของฉันมีความชัดเจน
62. ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรทางานอะไรหลังสาเร็จ
การศึกษา
63. ฉันจะเลือกงานในอนาคตจากความสนใจของ
ตนเอง
64. ฉันไม่รูว้ ่าบุคลิกภาพของฉันเหมาะกับงานหรือ
อาชีพอะไร
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65. ตัวเลือกด้านการทางานของฉันชัดเจนตัง้ แต่วัย
เรียน
66. ฉันรูจ้ ักตัวเองดีพอที่จะรูว้ ่าตนเองเหมาะกับงาน
หรืออาชีพอะไร
67. ฉันรูว้ ่าฉันจะเข้าสู่โลกของงานอย่างไรและมี
รายละเอียดของการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
68. ฉันรูว้ ่าฉันจะต้องมีความรู ้ ทักษะและ
ความสามารถอะไรที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพที่
สนใจหลังสาเร็จการศึกษา
69. ฉันแน่วแน่เกี่ยวกับงานที่จะทาหลังสาเร็จ
การศึกษา
70. พนักงานเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล และคนข้าม
เพศได้รบั การปฏิบัติด้วยความเคารพให้เกียรติ
71. พนักงาน LGBT จะต้องปกปิ ดตัวตนเป็ นความลับ
72. เพื่อนร่วมงานถามคาถามที่สนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันด้วยความสุภาพ
เช่นเดียวกับที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเพศตรงข้าม
73. พนักงาน LGBT มองว่าสถานที่แห่งนี้ เป็ นสถานที่
ที่มีความสะดวกใจที่จะทางาน
74. บรรยากาศสาหรับพนักงาน LGBT เป็ น
บรรยากาศที่ทาให้ลาบากใจ
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75. พนักงาน LGBT รูส้ ึก ว่าได้รบั การยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน
76. เพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็นใดๆที่บ่งชีว้ ่า
เพื่อนร่วมงานนั้นขาดความตระหนักเกี่ยวกับประเด็น
ของ LGBT
77. พนักงาน LGBT กลัวว่าจะสูญเสียงานจากรสนิยม
ทางเพศของตน
78. กลุ่มงานของฉันสนับสนุนเพื่อนร่วมงานที่เป็ นกลุ่ม
LGBT
79. พนักงาน LGBT พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของ
ตนเองกับเพื่อนร่วมงานด้วยความสบายใจ
80. พนักงาน LGBT ได้รบั ความกดดันที่จะต้องปกปิ ด
รสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์/การแสดงออกทางเพศ
ของตน
81. อัตลักษณ์ความเป็ น LGBT ของพนักงานไม่ได้
เป็ นประเด็นปัญหา
82. พนักงาน LGBT เผชิญกับการต่อต้านที่ไม่ได้
แสดงออกชัดเจน เช่น การมองแบบดูแคลนหรือการใช้
นา้ เสียงเย็นชา
83. พนักงาน LGBT มีอิสระที่จะเป็ นตัวของตัวเอง
84. พนักงาน LGBT ได้รบั การสอนงานเพียงเล็กน้อย
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85. พนักงาน LGBT รูส้ ึกเป็ นอิสระที่จะเปิ ดเผย
รูปภาพของคู่รกั เพศเดียวกัน
86. บรรยากาศสาหรับพนักงาน LGBT เป็ น
บรรยากาศที่ดี
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