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การวิจัยนี้ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มีลักษณะชีวสังคมแตกต่างกัน  2) 
เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตและสังคมที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวม
และด้านย่อยของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจั งหวัดสมุทรปราการ) 
จ านวน 330 คนจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับจ านวน 9 แบบวัดประกอบด้วยแบบสอบถามลักษณะชีวสังคม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามปัจจัยที่เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจยั ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าระหว่าง .701 ถึง .852 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจ านวน ร้อยละ สถิติทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะชีวสังคมแตกต่างกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูท่ีมีลักษณะ
ชีวสังคมแตกต่างกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านย่อย  3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จของงานสามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับ
บังคับ   ด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงาน
ที่ท า  ด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ตัวแปรที่มีอ านาจการ
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวมสูงสุด มี 3 ตัวแปร คือ ความเชื่ออ านาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ โดยสามารถร่วมกันท านายได้ ร้อยละ 20.50 
ค่า β = .315, .303, -.205 ตามล าดับ 
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The objectives of this research were as follows: (1) to compare the responsible 

behavior of automotive parts manufacturing process workers in Bangpoo Industrial Estate from 
different demographic backgrounds; (2) to compare the significant variables that had the power to 
predict  the responsible work behavior of automotive parts manufacturing process workers. The 
population of three hundred and thirty automotive parts manufacturing process workers and 
employed Multi-Stage Random Sampling. The instruments used to collect the data consisted of 
rating scales and a demographic background questionnaire in the first part, and a questionnaire 
about psych0osocial factors in the second. It included the variables in research studies; data 
analysis with descriptive statistical analysis, t-test, One-way ANOVA and Stepwise regression 
analysis. The Cronbach’s Alpha Coefficient of reliability in each set of questionnaires was between 
.701 and .852. The research findings were as follows: (1) the variety of the demographic factors 
resulted in variance in the results on overall responsiblility and work behavior of automotive part 
manufacturing process workers with a lack of statistical significance and at a level of .05; (2) a variety 
of demographic factors influenced the sub-responsible work behavior of automotive part 
manufacturing process workers with a statistical significance level of .05; (3) the factors of the 
internal locus of control and work socialization had the most power in terms of predicting overall 
responsible work behavior and sub-responsible work behavior among automotive parts 
manufacturing process workers, and internal locus of control, work socialization and receiving 
information media had the most power to explain overall responsible work behavior by automotive 

parts manufacturing process workers at 22.50 percent (β =.315, .303, -.205)  

 
Keyword : Psychosocial factors, Responsible behavior, Automotive parts manufacturing process 
workers, Bangpoo industrial estate 
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อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ทฤษฎีต่างๆ ท าให้ได้เข้าใจปัจจัยเชิงเหตุและผลที่จะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ศึกษาเพื่อค้นหาสมมติฐานแห่งพฤติกรรมในงานวิจัย กราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
การเดินทางและขนส่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจ าวันของ ซึ่งพาหนะที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลาย คือ รถยนต์  รถยนต์เป็นพาหนะขนส่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและประหยัด
ค่าใช้จ่าย  โดยเฉพาะในเขตที่การคมนาคมด้านอ่ืนยังไปไม่ถึง  จากการที่ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับ 1 ของอาเซียนโดยในช่วงระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2558 
ประเทศไทยได้ผลิตรถยนต์ออกสู่ตลาดเป็นจ านวน 1.76 ล้านคันจากจ านวนการผลิตรวมใน
อาเซียน 3.61 ล้านคัน  (กรมประชาสัมพันธ์, 2559)  นอกจากนี้ทีมงานวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุง
ศรีอยุธยายังได้ระบุ เพิ่ ม เติมว่า ในปี  2558  ประเทศไทยได้ส่งออกรถยนต์คิดเป็นมูลค่า 
622,994.55 ล้านบาท(แนวโน้มธุรกิจ-อุตสาหกรรม ปี 2559-2561)  อุตสาหกรรมรถยนต์จึงเป็น
ธุรกิจส าคัญที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและยังก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน และกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง   

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เป็อุตสาหกรรมที่ต้องใช้การลงทุนมูลค่าสูง และใช้แรงงาน
จ านวนมาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า รถยนต์หนึ่งคันประกอบด้วย
ชิ้นส่วน 20,000-30,000 ชิ้น โดยทั่วไปผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จะท าการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์เอง
เพียงเล็กน้อยและไม่ท าการผลิตทุกๆชิ้นที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ แต่จะให้โรงงานรับจ้างผลิต
ที่เรียกว่า OEM (Original Equipment Manufacturer)  เป็นผู้รับเหมาช่วงการผลิตแทน  ซึ่งแต่ละ
โรงงานผู้รับจ้างผลิตก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเฉพาะด้าน  จึงมีการว่าจ้างต่อไปยังผู้
รับจ้างช่วงรายอ่ืนต่อๆ กันจากต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  ดังนั้นแต่ละชิ้นส่วนของรถยนต์จึงอาจมาจาก
การผลิตของผู้ผลิตหลายรายร่วมกัน   เมื่อพบปัญหาจากชิ้นส่วนรถยนต์  ปัญหาที่เกิดจึงไม่ได้
จ ากัดความรับผิดชอบเฉพาะระหว่างผู้รับจ้างผลิตกับผู้จ้างผลิตเท่านั้น  แต่หากยังเป็ นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างช่วงซึ่งในการผลิตบางชิ้นส่วนรถยนต์อาจต้องใช้ผู้รับจ้างช่วงในการผลิตสี่
ถึงห้ารายด้วยกัน   การเกิดปัญหาแต่ละครั้งจึงเป็นการยุ่งยากในการตรวจสอบหาผู้ผลิตที่
ก่อให้เกิดปัญหาข้อบกพร่อง  นอกจากนี้ข้อบกพร่องของชิ้นส่วนรถยนต์มักมีความเสี่ยงต่อการ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแบบฉับพลันรวดเร็วโดยไม่สามารถรู้และป้องกันได้ล่วงหน้า  น ามาสู่การสูญเสีย
ชีวิตหรือความพิการของผู้ขับขี่รวมถึงผู้ร่วมใช้ถนนสัญจร   แตกต่างจากการได้รับอันตราย
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ซึ่งมักจะสัณญาณเตือนล่วงหน้า ท าให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถรับรู้และป้องกัน
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ผลกระทบที่ร้ายแรงได้ทันท่วงที     ความรับผิดชอบของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จึงมิใช่เป็นเพียง
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตเท่านั้นแต่ควรต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบจากชิ้นส่วน
รถยนต์ที่ตนผลิตต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เมื่อน าไปประกอบในการขับขี่รถยนต์ 

ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จึงเป็นความเอาใจใส่ต่อการท างาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ และความปลอดภัยของผู้ขับ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการ
ท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทุกคน โดยพนักงานที่มีความรับผิดชอบต้องสามารถ
ควบคุมตนในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏระเบียบข้อบังคับในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุม และค านึงถึงความเสียหายและการสูญเสียที่จะเกิดจากผล
การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบ เพราะคุณภาพของชิ้นส่วนรถยนต์จากการผลิตที่ไม่ได้ใส
ใจในรายละเอียด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สามารถส่งผลต่ออันตราย
ถึงชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะของผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้เส้นทางจากอุบัติเหตุที่เกิด ซึ่งมักน ามาสู่การ
สูญเสียที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้ นอกจากนี้ลักษณะของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่วน
ใหญ่เป็นการผลิตที่มีหลากหลายขั้นตอนต่อเนื่อง แบบ Mass production คือการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องครั้งละเป็นจ านวนมากๆ และไม่สามารถตรวจสอบทุกชิ้นงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ ดังนั้นกว่าองค์กรจะทราบว่าชิ้นงานใดไม่ได้คุณภาพก็ต่อเมื่อชิ้นงานนั้นได้ถูกน าไป
ผลิตต่อในขั้นตอนถัดไป จึงเกิดมูลค่าความเสียหายสูง ทั้งจากค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างซ้ าซ้อนจาก
หน่วยงานต้นก าเนิดและหน่วยงานถัดไปที่น าชิ้นงานไปผลิตต่อเนื่อง หน่วยงานตรวจสอบ และ
แก้ไขคุณภาพชิ้นงาน  จึงจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดจากชิ้นงานผลิตแม้เพียงชิ้นเดียวแต่หาก
ไม่ได้รับการตรวจสอบพบทันที ย่อมส่งผลให้เกิดค่าความเสียหายแก่องค์กรเป็นมูลค่ามหาศาล 
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่บุคคลต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เอาใจ
ใส่ และมีความรับผิดชอบ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
2519 (อ้างอิงโดย จุฑาทิพย์ หงษ์สา:2552) สรุปว่า  “การจะท างานให้มีประสิทธิผล จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องท าด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน และส าคัญ
ที่สุดคือการต้องเข้าใจความหมายของค าว่า “รับผิดชอบ” ให้ถูกต้อง เพราะการยอมรับว่าอะไร
ผิดพลาด และเสียหายเพราะอะไรเพียงใด ท าให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง เป็นแนวทางที่จะช่วย
แก้ไขความผิดได้ และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่  ความรับผิดชอบจึงเป็นหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท า จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้”  เพราะความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญในการท างานและ



 3 

 
การด ารงชีวิตซึ่งเป็นค่านิยมพื้นฐานที่มีความจ าเป็นมากที่สุด บุคคลที่มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะ
ปฏิบัติงานใดก็ย่อมประสบผลส าเร็จเสมอ (จุฑาทิพย์ หงษ์สา, 2552:1) ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ยังท าให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนดและมีผลให้คนที่ปฏิบัตินั้นเป็น
บุคคลคุณภาพ  (สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล, 2556:14 อ้างอิงจาก อนุวัติ คูณแก้ว 2538)  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน  
พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบไว้หลากหลายด้าน ในบริบทต่างๆ แต่ยังไม่มี
งานวิจัยใดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยงานวิจัย
ส่วนมากจะศึกษาความรับผิดชอบทางสังคมของผู้ประกอบการ เช่น กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 
(2558) ศึกษาพฤติกรรมการท างานภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามแนวคิดซีเอสอาร์ หรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่การ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ศึกษาพฤติกรรม
การท างานบริการอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานช่างกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด 
(มหาชน) จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาญจนา เหมะธร (2542) ศึกษา
พฤติกรรมการท างานของพนักงาน กระเบื้องโมเสค ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาพฤติกรรมการท างานด้านคุณภาพและปริมาณ
งานที่ผลิตร่วมด้วย  นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
แต่มีลักษณะของงานที่แตกต่างกัน  ได้แก่งานวิจัยของ จันท์สุฏาห์ ไวยฤทธิ์ (2555) ซึ่งศึกษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบของพนักงานขับรถเช่าในเขตกรุงเทพมหานคร และมยุรฉัตร สุขด ารงค์ 
(2547) ศึกษาพฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่
สินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือในงานวิจัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันของ  ลภิสรา ด่าน
ม งคลทิ พ ย์  (2555) แ ต่ เป็ น ก าร ศึ กษ าค วาม รับ ผิ ด ช อบ ต่ อสั งค ม  (Corporate Social 
Responsibility:CSR) ของพนักงานที่ท างานกับองค์กรในนิคมอุตสาหกรรมบางปูมิใช่พฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  หรือในงานวิจัยของโสรยา คงดิษ (2555) ที่ศึกษากับ
กลุ่มพนักงานผลิตรถยนต์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด แต่เป็นการศึกษา
พฤติกรรมการท างานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ลภิสรา ด่านมงคล
ทิพย์ (2555)  หรือการศึกษาด้านความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานบริษัท บี.บอยด์ ซีจี 
จ ากัดโดยจุฑาทิพย์ หงษ์สา (2552) ซึ่งมีลักษณะงานและธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากกลุ่ม
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ตัวอย่างของผู้วิจัยซึ่งมุ่งเน้นที่จะศึกษาตัวแปรทางจิต และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  หรือเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตน เข่น 
เกษร ปิยะทัต (2554) ศึกษาความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษาเกษมบัณฑิต และงานวิจัย
ของพระจักรพงษ์ ทาราศรี (2553) ซึ่งศึกษาความรับผิดชอบของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียน
ฉัตรแก้วจงกลนี เขตบางพลัด และสุวิชา บัวผุด (2550) ศึกษาความรับผิดชอบของกลุ่มข้าราชการ
ครูโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ และพระมหาสมควร ขุนภิบาล (2550) 
ศึกษาความรับผิดชอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
พณิชยการสยาม โดยการศึกษาด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานด้าน
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่ยังพบน้อยมาก   ซึ่งพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้มีสมรรถนะและความปลอดภัยแกผู่้ขับขี่และผู้ร่วมใช้
ถนนสัญจรเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง และผลกระทบจากข้อผิดพลาดในการผลิตนี้ยังส่งผลต่อการ
สูญเสียและความเสียหายมากมาย     ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมของประเทศ เมื่อ วันที่ 24 
กันยายน พ.ศ.2508  เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยโดยความร่วมมือของภาครัฐ
กับเอกชน ต่อมาได้เข้าร่วมกับการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 
2520 (ผู้จัดการออนไลน์, เมษายน:  2527) โดยผู้วิจัยหวังว่าจะพบความหลากหลายทางชีวสังคม
ของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ เนื่องจากเป็นนิคมที่มีการก่อต้ังยาวนานที่สุด
และพนักงานที่ปฏิบ้ติงานต้ังแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้คงจะมีอายุ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ประเภทต าแหน่งงาน ที่หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ผลการวิจัยนี้เห็นความ
แตกต่างของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งด้าน
อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประเภทต าแหน่งงาน  

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน ของพนักงานผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะทางชีวสังคมแตกต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย 

2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวมและ
ด้านย่อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานสามารถควบคุมตนให้
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ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ   ด้านความเอาใจใส่ต่อการ
ท างานด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท า  ด้านการยึดมั่น
ต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มี
ลักษณะชีวสังคมแตกต่างกัน 

2.เพื่อค้นหาตัวแปรจากปัจจัยจิตและปัจจัยสังคมที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูทั้ง
ด้านรวมและด้านย่อย 
ความส าคัญของการวิจัย 

1.ผลจากการวิจัยจะท าให้ทราบตัวแปรที่เป็นปัจจัยสาเหตุการเกิดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมปัจจัยตัวแปรต้นเหตุ และปรับปรุง
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานได้ตรงตามสาเหตุปัญหาท่ีแท้จริง  

2.เพื่อเป็นองค์ความรู้ส าหรับผู้สนใจที่จะน าความรู้เหล่านี้ไปศึกษาต่อในเชิงลึก เพื่อการ
พัฒนาเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของบุคลากรซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานอัน
พึงประสงค์ของทุกบุคคลในชาติ 

  

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 

1,102 คนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของ
เครื่องยนต์และความปลอดภัยในการขับขี่จ านวน 3 โรงงานจากจ านวนรวม 11 โรงงาน มีพก
นักงานรวม 1,102 คน  (ข้อมูลจากส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู พ.ศ. 2561) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นพนักงานที่ปฏิบั ติงานในแผนกวิศวกรรม

ออกแบบ แผนกผลิต แผนกซ่อมบ ารุง  แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) จ านวน 294 คน โดยใช้
สูตรส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane 1967:886) ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง จากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยขั้นตอนแรกจะคัดเลือกโรงงานเฉพาะที่ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่และสมรรถนะของเครื่องยนต์ ด้วยวิธีการ
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สุ่มแบบ  Stratified Sampling จ านวน 3  จากนั้นจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
แผนกวิศวกรรมออกแบบ แผนกผลิต แผนกซ่อมบ ารุง  แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) โดยการสุ่ม
ด้วยวิธีการ Cluster Random Sampling จนครบจ านวนที่ต้องการศึกษา และเพื่อความสมบูรณ์
ของงานวิจัยและเพื่อป้องกันข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึง เพิ่ม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น  350 คน และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนกลับ 330 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
94.29 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็น 

1,1 ปัจจัยทางจิต ได้แก่     
1.1.1 เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
1.1.2 การรับรู้ความสามารถของตน                                 
1.1.3 ความเชื่ออ านาจในตน 
1.1.4 สมรรถนะการท างาน 

1.2 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 
1.2.1 การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
1.2.2 การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม 
1.2.3 การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
1.2.4 บรรยากาศการท างานในองค์กร 

1.3 ลักษณะทางชีวสังคม 
1.3.1 เพศ 
1.3.2 อาย ุ
1.3.3 ลักษณะงาน 
1.3.4 ประเภทต าแหน่งงาน 
1.3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน แบ่งออกเป็น  3 ด้าน ดังนี้    
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1) ด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงาน

บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ  
2) ด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท า  
3) ด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความ

เข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์   หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับออกแบบ การผลิต

ชิ้นงานเพื่อน าไปประกอบเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ ต้ังแต่กระบวนการออกแบบ จัดเตรียม
เครื่องจักรให้พร้อมผลิต ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตจนได้ชิ้นส่วนรถยนต์ และการตรวจสอบ
คุณภาพก่อนน าชิ้นส่วนรถยนต์ไปท าการประกอบกับส่วนประกอบอ่ืนเพื่อการขับเคลื่อนรถยนต์ 

ชิ้นส่วนรถยนต์   หมายถึง ชิ้นส่วนประกอบในเครื่องยนต์ หรือชิ้นส่วนที่น าไปประกอบ
กับชิ้นงานอ่ืนๆก่อนที่จะประกอบเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์  

พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์   หมายถึง พนักงานประจ าทั้งในส่วนโรงงาน และ
ส านักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  ได้แก่ แผนกวิศวกรรม
ออกแบบ แผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและจัดเตรียมเครื่องจักร แผนกผลิตและเตรียมวางแผนการ
ผลิต แผนกตรวจสอบและควบคุม ประกันคุณภาพ 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู    หมายถึง เขตพื้ นที่ ดินซึ่ งจัดสรรไว้ส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความ
สะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต่อการด าเนินการของโรงงาน ซึ่งต้ังอยู่ที่ 
กิโลเมตรที่  34-37 ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่  และต าบลแพรกษา อ าเภอเมื อง จังหวัด
สมุทรปราการ 10280 
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บทท่ี 2   
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมและประมวลเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยมีเนื้อหาทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับความหมายและ
การวัดตัวแปรตามที่ศึกษา คือ พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิด
พฤติกรรมการท างานของ Robert Albanese (1981) มาเป็นกรอบก าหนดตัวแปรอิสระเพื่อศึกษา 
3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มตัวแปรทางจิตซึ่งเป็นจิตลักษณะของบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างาน  การรับรู้ความสามารถของตน  ความเชื่ออ านาจในตน  สมรรถนะการ
ท างาน  2) กลุ่มตัวแปรทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างานของบุคคล
ประกอบด้วย การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการท างานในองค์กร  3) กลุ่มตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม 
ได้แก่ เพศ อายุ   ส่วนที่สอง เป็นการรวบรวมและประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระทั้ง 3 
ด้าน คือ 1) ปัจจัยทางจิตด้านการรับรู้ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างาน ประกอบด้วย ความเชื่ออ านาจในตน ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อ่ืน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างาน 2) ปัจจัยทางสังคมการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมด้านความ
รับผิดชอบในการท างาน ประกอบด้วย การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ การสนับสนุนทางสังคม  3) ปัจจัยทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงาน 
ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.พฤติกรรมความความรับผิดชอบในการท างาน ความหมาย และการวัด 
- ความส าคัญของพฤติกรรมความรับผิดชอบ และความหมาย 
- ความส าคัญของพฤติกรรมการท างาน และความหมาย 

2.แนวคิดวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของการเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
- แนวคิดด้านพฤติกรรรมการท างาน Albanese (1981) 
- ความส าคัญของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน และความหมาย 
- องค์ประกอบของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน และการวัด 

3. ปัจจัยทางจิต กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
4. ปัจจัยทางสังคม กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
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5. ลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
6. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษา 
 

ส่วนที่ 1. พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน : ความหมาย และการวัด   
เป็นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับความหมายและวิธีการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างาน ตามล าดับความหมายของพฤติกรรมการท างาน ความรับผิดชอบในการท างานและ
ความส าคัญของพฤติกรรมความรับผิดชอบ การวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบ แนวคิดการ
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดพฤติกรรมการท างาน เพื่อก าหนดความหมายและการวัดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ความส าคัญของพฤติกรรมความรับผิดชอบ  
ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นต้ังเอาใจ

ใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่
ก าหนด  ผู้ที่มีความรับผิดชอบจะเป็นผู้ตระหนักถึงผลจากการกระท าของตนเอง และไตร่ตรองใน
สิ่งที่จะกระท าว่าจะให้ผลดีหรือผลเสีย โดยจะเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ให้ผลดีเท่านั้น   ความรับผิดชอบ
เป็นคุณสมบัติที่ดีของบุคคล (นกเล็ก สุขถิ่นไทย, 2531) และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การท างาน
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี (วันทนา วัฒนธรรม, 2557) ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของทุกคน (สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล, 2556:17)  จุฑาทิพย์ หงษ์สา (2522:11) ได้
แบ่งลักษณะความรับผิดชอบไว้ 2 ด้าน คือ 1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง  บุคคลที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง จะรู้จักหน้าที่ของตน สามารถควบคุมความประพฤติของตน และปรับปรุง
ตนเองได้ รู้จัการตรงต่อเวลา   2) ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน การให้ความร่วมมือในการท างาน และการมีความเอ้ือเฟื้อเผื่ อแผ่แก่กัน  
บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  ความ
รับผิดชอบเป็นลักษณะของบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะ
เคารพกฎระเบียบและสิทธิของผู้อ่ืนท าให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข ไม่สร้างความ
เสื่อมเสียให้แก่ตนและสังคม ความรับผิดชอบจึงเป็นคุณธรรมที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศท าให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ตนและสังคม  

ความหมายของพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556:10 อ้างอิงจากกระทรวงศึกษาธิการ, 2524: 7) 

ให้ความหมายของความรับผิดชอบว่า หมายถึงความรู้สึกในจิตใจเมื่อท าอะไรหรือมีหน้าที่อะไร
แล้วต้องท าให้ส าเร็จและได้ผลดีและต้องรับผลที่เกิดขึ้นทั้งผิดและชอบ ไม่ใช่รับแต่ความชอบอย่าง
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เดียวแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ เรียกว่า ผู้มีความรับผิดชอบ   นอกจากนี้
ความรับผิดชอบยังหมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึงการท าหน้าที่ของตนและงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มีความละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร และอดทน ตรงต่อเวลา มี
การวางแผนงานเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ยอมรับผลของการกระท าไม่ว่าจะเป็นผลดี
หรือผลเสีย กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานของตนให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:35)  ส าหรับอัญชนา 
ลักษณ์วิรามสิริ (2555: 32) ความรับผิดชอบหมายถึง ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานโดยไม่
ท้อถอยต่ออุปสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเองพยายามท าหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มความสามารถไม่ปัด
ความรับผิดชอบไปให้ผู้อ่ืนและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานที่ท าให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น ในขณะที่
เกษร ปิยะทัต (2554: 9) กล่าวถึงความรับผิดชอบ (อ้างอิงวัชรี ทรัพย์มี, 2547) ว่าหมายถึง 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืน 
คนที่มีความรับผิดชอบจะทราบว่าตนต้องการอะไรจากชีวิต และมีการวางแผนลงมือกระท าเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายของตน  โดยความรับผิดชอบ (เกษร ปิยะทัต, 2554: 9 อ้างอิง Covey, 2004: 
74-77) เป็นความสามารถที่จะก าหนดทิศทางชีวิตตนเองซึ่งความรับผิดชอบเกิดจากความ
ตระหนักว่าตนมีเสรีภาพที่จะเลือกตอบสนองและอ านาจในการเลือกนั้นอยู่ภายในตนเอง  ส าหรับ
สุวิชา บัวผุด (2550:11 อ้างอิง Flippo, 1966:122) ความรับผิดชอบคือ ความผูกพันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงโดยเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ พันธะผูกพัน หน้าที่การงาน 
วัตถุประสงค์ 

จากรายละเอียดข้างต้น จึงสรุปได้ว่าความรับผิดชอบ หมายถึง ความผูกพันต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วง โดยใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ด้วยความเพียรพยายาม
เอาใจใส่ มีการวางแผนและควบคุมตนสู่จุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กล้าที่จะยอมรับผลที่
จะเกิดจากการกระท าของตนไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
ความส าเร็จของงาน  

ความส าคัญของพฤติกรรมการท างาน 
การท างานเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการไตร่ตรองถึง

ผลลัพธ์ที่จะเกิดก่อนจะตัดสินใจที่จะกระท าสิ่งใด การท างานของบุคคลเป็นการกระท าพฤติกรรม
เพื่อสนองความต้องการของตน บุคคลใช้การท างานเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนต้องการ การท างาน
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ก่อให้เกิดทักษะความรู้ใหม่ๆ เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนและยัง
สร้างรายได้ความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของบุคคล หากประเทศมีประชาชนที่ประกอบอาชีพ มี
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รายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ปัญหาการว่างงานลดลง ย่อมเป็นการแก้ปัญหาแก่สังคม 
ท าให้สังคมมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดี เมื่อสังคมมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดี เกิดรายได้หมุนเวียน 
ประเทศชาติย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสามารถน ารายได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
การท างานจึงเป็นการช่วยพัฒนาชาติอีกทางหนึ่ง และยังท าให้บุคคลเติบโตอย่างคนมีคุณภาพทั้ง
ด้านความคิด และความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมการท างานเป็นการแสดงออกของพนักงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เขา
ปฏิบัติงานอยู่  (1) โดยแต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการท างานจึงเป็น
รูปแบบหนึ่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่บุคคลรับผิดชอบอยู่ (ณัฎฐิกา เจยาคม, 2551: 17) ซึ่ง
แต่ละบุคคลจะมีพฤติกรรมการท างานที่แตกต่างกัน ตามคุณลักษณะของบุคคลและเจตคติ 
ความคิด ค่านิยม แรงจูงใจในการท างานของแต่ละบุคคล  โดยผู้ปฏิบัติงานจะถูกตัดสินคุณภาพ
งานจากพฤติกรรมการท างานที่แสดงออกมา การท าความเข้าใจกับพฤติกรรมการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ว่าจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร เหตุใดผู้ปฏิบัติงานจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น  จึงมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จ และความล้มเหลวขององค์กร (ณัฎฐิกา เจยาคม, 2551: 1-2) 

ความหมายของพฤติกรรมการท างาน 
พฤติกรรมการท างาน หมายถึง  การแสดงออกของการกระท าต่องาน และ

ผลที่ได้จากการกระท าในงานที่ได้รับมอบหมาย  สาธิต เชื้ออยู่นาน (2559:9) ให้ความหมายของ
พฤติกรรมการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ว่าเป็นความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อการบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับเบญจ
วรรณ โทประเสริฐ (2551:4) พฤติกรรมการท างานของพนักงานปฏิบัติการหมายถึง  การที่
พนักงานได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยเร็ว สามารถท างานได้
ผลผลิตและคุณภาพตามแผนการผลิตของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเวลา รวมถึงการสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานได้  ตลอดจนการท่ีพนักงานมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในองค์กร  ส่วนวันทนา วัฒนธรรม (2557:16) 
กล่าวถึงพฤติกรรมการท างานว่า เป็นการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ในวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์กร  โสรยา คงดิษ (2555:15) ให้ความหมายของพฤติกรรมการท างานว่า เป็น
การกระท า หรือแสดงออกของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และกิจกรรมต่างๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร โดยใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อผลส าเร็จของ
งานโดยตรงเพื่อความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย หรือนโยบายขององค์กร ซึ่งการกระท าเหล่านี้
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สามารถสังเกตได้ และวัดได้  จุฬาลักษณ์ ลภาพรรณวิสุทธิ์ (2550:46 อ้างอิงจากกาญจนา เหมะ
ธร, 2542:19) กล่าวว่าพฤติกรรมการท างานเป็นพฤติกรรมและการกระท าของคนงานที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในงานของเขาโดยตรง พฤติกรรมนี้ยังรวมไปถึงการแสดงออกของคนงานที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมในสังคมที่เขาปฏิบัติงานอยู่   เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ส่วนณัฎฐิกา เจยาคม (2551:11 ) ให้ความหมายของพฤติกรรมการท างานว่าหมายถึง 
การกระท าที่บุคคลแสดงออก รวมถึงลักษณะการกระท าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมี
ต่อการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมการท างานที่เขาปฏิบัติงานอยู่  ส าหรับจุฑารัตน์  กิตติเขมา
กร (2553:28) พฤติกรรมการท างานหมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกทางความคิดของ
บุคคลเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งการกระท า ประพฤติ
ปฏิบัติและการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆของบุคคลจะเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม  ซึ่งพฤติกรรมการท างานของบุคคลจะเป็นตัวแปรที่มีผล
ต่อความส าเร็จขององค์กร หรือ (พรพรรณ อุ่นจันทร์, 2543:28 อ้างอิงจาก steer 1977:113)   

จากความหมายของพฤติกรรมการท างานข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการ
ท างาน หมายถึง การแสดงออกทางความคิดของบุคคลโดยการกระท าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบายขององค์กร ภายในก าหนดเวลา  

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน  

1.แนวคิดด้านพฤติกรรมการท างาน (Job Performance Behavior, Albanese: 
1981) 

Robert Albanese (1981) กล่าวถึง พฤติกรรมการท างานของบุคคลว่า เกิดจาก
คุณลักษณะภายในตัวบุคคล ได้แก่ ทักษะความสามารถ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดว่าบุคคลมี
ความสามารถที่จะท าอะไร  กับเจตคติและการเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะกระท าซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้
บุคคลยอมรับที่จะท าการสิ่งใด และการรับรู้บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ของงาน โดยมีสถานการณ์
สภาพแวดล้อมและบริบทขององค์กรเป็นองค์ประกอบในการก ากับพฤติกรรมการท างานของ
บุคคล (Albanese 1981:204)  ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดด้านพฤติกรรมการท างาน ของ อัลบาเนส (Albanese, 1981) 

 

ดังนั้น พฤติกรรมการท างานของบุคคลเป็นผลจากลักษณะส่วนบุคคลซึ่งมีจิต
ลักษณะภายในตัวบุคคลร่วมกับสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญอยู่ในขณะนั้นได้แก่สภาพแวดล้อมการ
ท างานของบุคคล บริบทขององค์กร โดยผ่านกระบวนการคิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ ก่อนที่จะต้ังใจ
แสดงพฤติกรรมใดออกมาตามเหตุผลและความต้องการของบุคคลในสถานการณ์นั้นๆ  (ไหมไทย 
ไชยพันธ์, 2557: 23) ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในครั้งนี้  ผู้วิจัยจึง
ได้ ใช้ แนว คิด ด้ านพฤ ติกรรมการท างาน  (Job Performance Behavior) ของ อัลบาเนส 
(Albanese, 1981) มาก าหนดกรอบการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวม
และด้านย่อยของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  โดยพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบ่งออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมา
ควบคุมก ากับบังคับ 2) ด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบค าถึง

การรับรู้บทบาท หน้าที ่

)วัตถุประสงค์ของงาน(   

ความสามารถ และ

ทักษะในการท างาน  

เจตคติ คา่นิยม 
แรงจูงใจ   

 

พฤติกรรมการ

ท างาน  

ปัจจัยด้านสถานการณ์ )สภาพแวดล้อมและบริบท( 

ปัจจัยด้านลักษณะสว่นบคุคล 
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ผลกระทบที่จะเกิดจากงานที่ท า 3) ด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
ความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

ความส าคัญของความรับผิดชอบในการท างาน 
ความรับผิดชอบในการท างานเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญยิ่งของบุคคลที่ได้รับการ

พัฒนาแล้ว ผู้ที่มีความรับผิดชอบคือผู้ที่รู้จักภาระหน้าที่ในการท างานหรือด าเนินการตาม
ภาระหน้าที่ให้บังเกิดผลลัพธ์มากที่สุด (สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล,  2556: 10) ความรับผิดชอบใน
การท างาน มิได้เกิดจากการท าตามค าสั่งหรือท าตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากแต่
เกิดจากการที่บุคคลตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเลือกกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดเป็นส าคัญ ผู้ที่มี
ความรับผิดชอบจะค านึงถึงความต้องการของผู้อ่ืนตลอดเวลานอกเหนือความต้องการของตนเอง
รวมถึงผลที่จะตามมาในภายหลัง (สุขจิตร ต้ังเจริญ, 2554: 7 อ้างอิง ประเทิน มหาขันธ์, 2536: 5)  
ความรับผิดชอบในการท างานยังส่งผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายทันเวลาและป็นสิ่งเกื้อหนุนให้
บุคคลปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ จริยธรรม หลักเกณฑ์ของสังคมโดยไม่ต้องมีผู้อ่ืนมาบังคับ และ
ไม่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดความเสื่อมเสียหายแก่ส่วนรวม (สุขจิตร ต้ังเจริญ, 2554: 7)  บุคคลที่มี
ความรับผิดชอบจะสามารถควบคุมตนไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ สัมฤทธิ์ผลได้ ผู้ที่มีความ
รับผิดชอบจะไม่ปฏิเสธความผิดที่ตนกระท าหรือเป็นผู้ก่อ ความรับผิดชอบในการท างานจึงเป็น
เสมือนกลไกให้ทุกระบบงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ (จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2553: 3) บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะกล้าที่จะรับ
ผลที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานของตนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จที่คาดหวัง 
(จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2553: 8)  ความรับผิดชอบในการท างานจึงเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่
เป็นที่ปรารถนาของทุกหน่วยงาน  และมีความส าคัญยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ และ
ความอยู่รอดขององค์กร หากทุกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในตนเอง  องค์กรจะ
สามารถลดปัญหาผลกระทบในงานจากการปฏิบัติงานที่ขาดความรับผิดชอบ  และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ความรับผิดชอบในการท างานยังช่วยลดข้อขัดแย้งเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในงาน  การเข้าใจ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานจะเป็นข้อมูลให้องค์กรเข้าใจสาเหตุของ
ผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร  เพราะงาน (output) เป็นผลโดยตรง
จากการปฏิบัติงานของพนักงาน หลายๆองค์กรมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้ให้บุคลากรของตนมี
ความสามารถแต่จะท าอย่างไรเพื่อให้พนักงานน าความสามารถที่มีอยู่มาปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ 
(output) ให้มากที่สุด ความรับผิดชอบเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่ให้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเห็นได้
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จาก คุณภาพของงาน ประสิทธิภาพในการท างาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ความสูญเสียที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน  เมื่อพบว่างานมีปัญหาฝ่ายบริหารมักจะมองว่าผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ความสามารถ ด้อยประสิทธิภาพในการท างาน โดยมักไม่มองลึกถึงสาเหตุที่อยู่ภายใน
ตัวบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็งในส่วนที่อยู่ใต้น้ าและเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้บุคค
แสดงพฤติกรรมตามความนึกคิดที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล  ความรับผิดชอบในการท างานเป็น
สิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจของผู้ปฏิบัติงานโดยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สภาพแวดล้อม
การท างาน  การเข้าใจถึงความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างาน จะช่วยให้องค์กรได้ทราบแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุของพฤติกรรม
การท างานของพนักงานได้อย่างถูกต้อง  เมื่อพนักงานซี่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการท างานอย่างมี
ความรับผิดชอบ ย่อมท าให้สังคมมีความเจริญงอกงาม และประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองตาม
ด้วย ความรับผิดชอบในการท างานจึง มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาบุคลากร 

ความหมายของความรับผิดชอบในการท างาน 
ความรับผิดชอบในการท างาน หมายถึง ความมุ่งมั่นต้ังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายด้วยความละเอียดรอบคอบ เพียรพยายามเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ 
เพื่อให้ได้ผลของงานที่มีคุณภาพและผลส าเร็จตามเป้าหมายจุดประสงค์ ภายในเวลาที่ก าหนด 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าระมัดระวัง ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการท างานของตนและผล
จากการที่ตนได้กระท าลงไป บุคคลผู้มีความรับผิดชอบจะเป็นรู้จักภาระหน้าที่ในการท างานและ
ด าเนินการตามภาระหน้าที่ให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด มีการติดตามผล ยอมรับผลของการกระท าที่
เกิดขึ้นจากการกระท าของตนไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป    

 จุฑาทิพย์ หงษ์สา (2552:4) ให้ความหมายของความรับผิดชอบในการท างาน 
ว่าหมายถึง  การแสดงออกต่อการท างานด้วยความต้ังใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่นและเต็มที่ในหน้าที่ตาม
ศักยภาพของตน เพื่อผลส าเร็จของงาน ได้แก่การท างานส่งทันตามเวลาที่ก าหนด และส าเร็จตาม
จุดประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย มีการพัฒนาปรับปรุงการท างานและท างานด้วยความต้ังใจ เต็ม
ความสามารถ ในขณะที่กังสดาล เชาว์วัฒนกุล (2558:27) ให้ความหมายของพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ ว่าหมายถึง ความสนใจ ความต้ังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายามละเอียด
รอบคอบเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งติดตามผลงานที่ได้กระท าไปแล้วและยอมรับผลการ
กระท าของตนทั้งในด้านผลดีและผลเสีย เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส่วนสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล 
(2556: 17) กล่าวถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานว่า หมายถึง ความรับผิดชอบที่
บุคคลแสดงออกถึงการท าหน้าที่ของตนและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มีความ
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ละเอียดรอบคอบ มีการวางแผนงาน ขยันหมั่นเพียรและอดทนกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตรง
ต่อเวลาไม่ละเลยทอดทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ยอมรับผลของการกระท าไม่ว่า
จะเป็นผลดีหรือผลเสีย พยายามท าหน้าที่ ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถโดยมีความต้ังใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยึดมั่นตามระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งและ
ข้อก าหนดต่างๆ รวมถึงเป็นผู้ใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่
น ามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล    ส าหรับณัฎฐิกา เจยาคม (2551:81) ความรับผิดชอบในการ
ท างานเป็นการแสดงออกต่อการท างานด้วยความทุ่มเท กระตือรือร้น ซึ่งเป็นผลจากการได้ท างาน
ที่ตนเองถนัด และตรงตามความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือเกื้อกูลทางความคิดด้วยการสอนงาน
อย่างไม่ปิดบัง  โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ 
2) ความรับผิดชอบต่อสังคม มีลักษณะการแสดงพฤติกรรมออกมาดังนี้  (ณัฎฐิกา เจยาคม, 
2551:25)  

1) ความรับผิดชอบต่อตนเองที่มีต่อการท างาน เป็นการที่พนักงานกระท า
หรือแสดงออกถึงการพยายามศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีความต้ังใจเอาใจใส่ 
อดทนต่อปัญหาอุปสรรคไม่ละเลยทอดทิ้งหลีกเลี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ รวมถึงมีการวาง
แผนการท างาน และยอมรับผลจากการกระท าของตนที่เกิดขึ้นทั้งด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย  

2) ความรับผิดชอบต่อองค์กร คือการที่พนักงานท างานโดยตระหนักถึง
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย มีความต้ังใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยยึดมั่นตามระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ 
ขององค์กร รวมถึงการเป็นผู้ใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยสรุปพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน จึงหมายถึง การที่บุคคล
แสดงออกถึงความต้ังใจ เอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่การท างานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ด้วยความระมัดระวัง ยึดมั่นในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ง ข้อก าหนดต่างๆ ของ
องค์กร ด้วยความเต็มใจ ห่วงใยต่อผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของตนต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากงานนั้น โดยไม่ละเลิก ทิ้ง หรือหลีกเลี่ยง ย่อท้อต่อปัญหา ความยุ่งยาก ล าบาก และพร้อมที่จะ
แก้ไข ปรับปรุงจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะส าเร็จเสร็จสมบูรณ์บรรลุผลตามเป้าหมาย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร และส่วนรวม 

จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานและจากผลการศึกษา
งานวิจัยในบริบทของผู้ผลิตขิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยามของพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูไว้ 3 ด้านคือ  1) 
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ด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดย
ไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ  2) ด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากงานที่ท า  3) การยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
โดยมีรายละเอียดความหมาย ดังนี้ 

1) ความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน  สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ  หมายถึง การที่บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการควบคุมพฤติกรรมการท างานของตนในหน้าที่และงานที่ ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงภายในก าหนดเวลา โดยไม่ต้องให้มีบุคคลอ่ืนใดมาคอยก ากับ บังคับ 
ควบคุม จึงจะปฏิบัติงานให้ดีได้  

2) ด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เข้าใจ
จุดมุ่งหมายของงานโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการขาดความรับผิดชอบในการท างานของ
ตน หมายถึง การที่บุคคลเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ แสดงออกถึงการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ให้ความส าคัญต่อ
งานและเห็นความจ าเป็นในการเอาใจใส่ต่องาน หมั่นตรวจสอบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดเป็นประเด็นให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ด้วยความเอาใจใส่ ห่วงใย ต่อ
ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และผู้น าชิ้นงานไปใช้งาน   

3) การยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความ
เข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึง 
การยึดถือปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ตามข้อบังคับ ค าสั่ง และข้อก าหนดต่างๆ ขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด ไม่ละเลย มองข้าม โดยถือว่ากฎระเบียบ ข้อบังคับมีไว้เพื่อให้งานมีคุณภาพ ปลอดภัย 
สอดคล้องตามความต้องการใช้งาน  เป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นยิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ด้วยความเต็มใจ ใส่ใจและ ห่วงใยต่อผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติงานของตนต่อ
อันตรายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

องค์ประกอบของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
 ดุษฎี ทรัพย์ปรุง (2529: 5-6)  กล่าวถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่การงานของบุคคลว่าประกอบด้วยคุณลักษณะหลัก 7 ประการ ได้แก่ 1) ความ
เอาใจใส่ โดยแสดงออกทางพฤติกรรมจากการปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจจริง มุ่งมั่นต่อการ
ประกอบกิจกรรมด้วยความสนใจ เต็มใจท าอย่างสม่ าเสมอ มีเป้าหมายปฏิบัติงานด้วยใจจดจ่อ มี
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สมาธิเพื่อผลการบรรลุเป้าหมายในงาน และมีการติดตามไม่ละเลยทอดทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความบกพร่องเสื่อมเสียต่องานจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะส าเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 2) มี
ความละเอียดรอบคอบ เป็นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการรู้จักใคร่ครวญงานที่ท าเพื่อให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ รู้จักคิดก่อนท าว่าจะส่งผลดีผลเสียอย่างไรต่องาน มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้นและหาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า และเมื่อท างานเสร็จแล้วจะท าการตรวจทานว่าถูกต้อง
เรียบร้อยดีหรือไม่ 3) ความขยันหมั่นเพียร เห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงถึงความพยายามอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อให้ได้รับผลส าเร็จในงานที่ท า และท าด้วยความระมัดระวัง อาสางาน ไม่ชอบอยู่เฉยๆ 
หรือว่างงานมีการริเริ่มแสวงหางานใหม่ๆ อยู่เสมอ 4) ความอดทน เป็นลักษณะความสามารถของ
ร่างกาย ความคิด และจิตใจที่จะทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้นานๆ จนท าให้ส าเร็จได้โดยไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ มีร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง ควบคุมตนเองได้ดีเมื่อเกิดความเหนื่อย
หน่ายและไม่เกีจรคร้าน  5) ความตรงต่อเวลา  เป็นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการท างานให้
เสร็จทันเวลาที่ก าหนด รู้จักรักษาเวลาตามนัด และรู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร 6) การยอมรับผลการ
กระท าของตนเอง หมายถึงลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนได้กระท าไป ไม่ว่า
ผลของงานนั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม    7) การปรับปรุงงานของตนให้ดียิ่งขึ้น ลักษณะ
พฤติกรรมในการติดตามผลงานที่ได้ท าไปแล้ว ถ้าไม่ดีก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น    

นอกจากคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของความรับผิดชอบ  7 ประการแล้ว
พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการดังนี้  (เกษร ปิยะทัต, 
2554:10)  

1) ตระหนักต่อความส าคัญในหน้าที่ ประกอบด้วยพฤติกรรมต่างๆ ได้แก่ 
การรับรู้ต่อสิ่งที่กระท า ยอมรับว่าหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องท าด้วยความรู้สึกชอบต่อการกระท าหน้าที่
และรู้ว่าหน้าที่เป็นสิ่งส าคัญ 

2).ท าหน้าที่ด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องมีการบังคับ ประกอบด้วยพฤติกรรม
ความสมัครใจในการท าหน้าที่และควบคุมตัวเองในการท าหน้าที่ได้รับมอบหมาย   

3) ท าหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ โดยมีการวางแผนในการท าหน้าที่ของตน 
อย่างมีระเบียบ วินัย ด้วยความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีสติอยู่กับงาน 

4) ท าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนงานเสร็จ  โดยผู้กระท าพฤติกรรมต้องมีความ
อดทน เพียรพยายาม  มีการเตรียมการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ ช่วยการท างานให้
ราบรื่น รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อให้ร่างกายพร้อมต่อการท างาน  
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5) ยอมรับผลการกระท าของตน ประกอบด้วยพฤติกรรมติดตามผลการ

กระท าของตน มีเหตุผลและพร้อมที่จะปรับปรุงการกระท าของตน 
ส าหรับคุณลักษณะของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความ

รับผิดชอบ ประกอบด้วย     
1) ความตระหนักถึงความส าคัญของงานที่ต้องกระท า และความจ าเป็นที่

ต้องท า เพราะชิ้นส่วนรถยนต์เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอันตรายต่อผู้ขับขี่ ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์จึงต้องมีสติตระหนักอยู่เสมอถึงสิ่งที่ตนก าลังกระท าว่าจะส่งผลต่อผู้ที่จะน าชิ้นงานที่ตน
ผลิตไปใช้ได้อย่างปลอดภัยเต็มสรรถนะได้อย่างไร เพราะผู้ขับขี่ก็ปรารถนาให้ผู้ผลิตส่งมอบชิ้นงาน
ที่จะสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่เขา  

2) การท างานด้วยความใส่ใจมากกว่าการท างานตามหน้าที่  หมายถึง การที่
ผู้ผลิตได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่มีอยู่ทั้งหมดในการท างานเพื่อผลิต
ชิ้นงานให้ได้คุณภาพ โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดของทุกขั้นตอนการผลิต และเฝ้าสังเกตสิ่งที่มี
แนวโน้มจะเกิดความผิดปกติต่อชิ้นงานในอนาคต  โดยไม่ยึดติดเพียงการท างานตามข้อก าหนดใน
การปฏิบัติและผลิตตามสเปคที่ลูกค้าก าหนดเท่านั้น แต่ผู้ผลิตต้องสามารถคิดนอกกรอบเป็นและ
มองออกว่าก าลังมีสิ่งผิดปกติใดเกิดขึ้นที่อยู่นอกเหนือการระบุในขั้นตอนปฏิบัติ และอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานจากชิ้นส่วนที่ผลิต ซึ่งหากละเลย หรือมองข้าม ไม่ใส่ใจ อาจท าให้เกิด
ความเสียหายและอันตรายแก่ผู้ขับขี่ได้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ท างานด้วยความใส่ใจ ต้อง
ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากข้อผิดพลาดในการท างานของเครื่องยนต์เพราะชิ้นส่วนรถยนต์
ที่มาจากการผลิตของตน 

3) ความเอาใจใส่ในการท างาน เพราะการท างานแบบเดิมๆ ซ้ าทุกๆวันจน
กลายเป็นความเคยชิน น ามาซึ่งความประมาทในการท างาน พนักงานที่ท างานด้วยความเคยชิน
มักจะขาดความเอาใจใส่ในงาน  การเอาใจใส่ในการท างานจึงเป็นการท างานด้วยสติ รู้ตัวอยู่
ตลอดเวลา และเตือนตนให้ท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ข้อผิดพลาดที่อาจเกิด
ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อ่ืน รู้หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ต้องร่วมกัน มีวินัยในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ  

4)มีความมุมานะ พากเพียร อดทน ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนเสร็จ
ส าเร็จผลตามเป้าหมาย  เพราะการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เป็นงานหนักที่อยู่กับเครื่องจักรทุกวัน และ
เป็นงานจ าเจซ้ าๆรูปแบบ อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่าย และละเลย มองข้ามสิ่งจ าเป็น 
และข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ความมุมานะ พากเพียร อดทน จึงหมายถึง การ
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ปฏิบัติงานด้วยความอดทน เอาชนะความเบื่อหน่าย และไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก หนักแน่น
ในอารมณ์ พากเพียร มุมานะบากบั่นและจะไม่หยุด หรือล้มเลิกจนกว่างานที่ท าเสร็จส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย   

5) ยอมรับผลการกระท าของตน หมายถึง การยอมรับผลจากการท างานของ
ตนตามความเป็นจริง โดยการติดตามผลทั้งโดยตรงจากลูกค้า หรือผู้รับต่อชิ้นงาน และทางอ้อม
จากแหล่งข้อมูล ข่าวสาร หรือสื่อ social ต่างๆ เพื่อน าข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับมาเพิ่มความ
ระมัดระวัง และปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น และเมื่อมีความบกพร่องเกิดขึ้น ก็จะค้นหาสาเหตุและ
ร่วมกันหามาตรการแก้ไข โดยไม่บ่ายเบี่ยงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับแก้ไขปัญหา และ
มองปัญหาที่เกิดว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ขับขี่ และประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย 

จากที่กล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่าความรับผิดชอบในการท างาน เป็นลักษณะการ
ท างานของบุคคลด้วยความเต็มใจเพื่อผลส าเร็จของงาน โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และค านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการกระท าของตน  เป็นการท างานด้วยความสมัครใจ มิได้
เกิดจากการบังคับควบคุมจากผู้อ่ืน  ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการท างานจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ อย่างความรอบคอบ โดยคิดใคร่ครวญถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละ
วิธีการท างาน เพื่อการวางแผนการท างานและการเตรียมรับปัญหาที่จะเกิดจากงานไว้ล่วงหน้า 
และปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร อดทนจนกว่างานที่ท าจะส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย โดย
ยอมรับผลที่จะตามมาจากการกระท าของตน จะไม่บ่ายเบี่ยง  หลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธความ
รับผิดชอบ 

การวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) สร้างแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ท างานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวัด พฤติกรรมด้านความเอาใจใส่  การมี
ความละเอียดรอบคอบ มีการวางแผน ความขยันหมั่นเพียร อดทนและกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ยอมรับผลของ
การกระท าไม่ว่าจะเป็นผลดีและผลเสีย พยายามท าหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็มสามารถโดยมีความ
ต้ังใจปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยึดมั่นตามระเบียบข้อบังคับ 
ค าสั่ง และข้อก าหนดต่างๆ ขององค์กร รวมถึงเป็นผู้ใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่น ามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล มีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วย
มาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ มีจ านวนค าถามทั้งหมด 20 ข้อ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” 
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มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .773  ถึง .917   ส่วนสุขจิตร ต้ังเจริญ (2554) ศึกษาความสามารถใน
การบริหารเวลาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย สร้างแบบวัดตามนิยามปฏิบัติการ และสอดคล้อง
กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบวัดมีมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ต้ังแต่ “จริงที่สุด”  ถึง “ไม่จริงเลย”      
โดยแบ่งความรับผิดชอบในการวัดเป็น 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมรับผิดชอบต่องานอาชีพ   
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อการเรียน พฤติกรรมรับผิดชอบต่อส่วนรวม   ส่วนพนิดา ธนวัฒนากุล 
(2547) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีความรับผิดชอบ โดย
แบ่งความรับผิดชอบเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง 2) ความรับผิดชอบต่อองค์กร 
โดยแบบสอบถามมีข้อค าถามอยู่ 19 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัดอยู่ 6 ระดับ ต้ังแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่
จริงเลย” มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ .3590-.8472 และมีค่าความเชื่อมั่น .9149   ส าหรับการวัด
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู   ผู้วิจัยได้น าแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล 
(2556) และจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) มาปรับใช้ให้เข้ากับนิยามปฏิบัติการของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดนมาควบคุมก ากับบังคับ  2) ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อการ
ท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เข้าใจจุดมุ่งหมายของงานโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจาก
การขาดความรับผิดชอบในการท างานของตน  3) ความรับผิดชอบในการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด  โดยแบบวัดมีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วยมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ 
มีจ านวน 7 ข้อ จาก “ไม่จริงเลย”  ถึง “จริงที่สุด”  

แนวคิดวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ท างาน เพื่อค้นหาปัจจัยเหตุแห่งพฤติกรรม พบงานวิจัยของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) ศึกษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านจิต
อาสาในการแสดงพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้แนวคิดด้านการจัดการพฤติกรรมของ 
Albanese (1981) ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือลักษณะส่วนบุคคลซึ่ง
เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จิตอาสาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน เจตคติป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ร่วมกับปัจจัย
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ภายนอกซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมของบุคคล ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การ
สนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีชีวสังคม
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และยังพบว่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานสูงสุด คือ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ( r = .694) 
รองลงมา คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (r = .627) จิตอาสาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (r = 
.589) การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (r = .428) การสนับสนุนทางสังคม (r = .378) และ
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (r = .333 นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ยังพบว่าปัจจัยภายนอก
สามารถท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายในอย่างมี
นัยส าคัญในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประเภทข้าราชการ โดยมีร้อยละการท านายเพิ่มขึ้นระหว่าง .3 
ถึงร้อยละ 13  โดยมีเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
เป็นตัวท านายส าคัญ  ส่วนพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ศึกษาพฤติกรรมการท างานอย่างมีความ
รับผิดชอบของพนักงานช่างในการให้บริการของศูนย์บริการ และจ าหน่ายรถยนต์  โดยใช้แนวคิด
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ของดวงเดือน พันธุมนาวิน 
(2538) พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมีความรับผิดชอบ และยังพบว่าพฤติกรรมการท างานบริการ
อย่างมีความรับผิดชอบแปรปรวนตามเหตุผลเชิงจริยธรรม การรับรู้ความสามารถของตน โดยตัว
แปรอิสระทั้ง 7 ตัวสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ 
โดยตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการท านายอันดับแรกได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมอย่างเป็น

ทางการ (β = -.486) เมื่อท าการวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง พบว่าตัว
แปรอิสระที่สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบไนกลุ่มย่อย 
ยังคงเป็นตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานอย่างเป็นทางการ    และในงานวิจัยของ
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะชีวสังคมของ
บุคลากรด้านอายุ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงาน และการถ่ายทอดทางสังคม แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เหตุผลเชิงจริยธรรม เจตคติต่อความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะชีวสังคมกับตัวแปรทางสังคม และตัวแปรทางจิต ได้แก่ อายุ
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กับการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  ประสบการณ์การท างานกับการถ่ายทอดทางสังคมใน
การท างาน โดยตัวแปรที่มีอ านาจการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงสุด 
คือกลุ่มตัวแปรทางจิตเดิมประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สุขภาพจิต เหตุผลเชิงจริยธรรม ความ
เชื่ออ านาจในตน  สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 38.70 และอธิบายความ
แปรปรวนที่ไม่ซ้ าซ้อนกับกลุ่มตัวแปรอ่ืนได้ร้อยละ 10.40  นอกจากนี้ในงานวิจัยของ พนิดา ธน
วัฒนากุล (2547) ยังพบว่าเจตคติมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ในงานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่าเจตคติ และการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) 
ซึ่งพบว่าเจตคติเป็นตัวท านายส าคัญต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะใน
กลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสามต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยใช้
แนวคิดด้านพฤติกรรมการท างานของบุคคล Albanese (1981: 205) ซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมการ
ท างานของบุคคลว่าเกิดจากปัจจัยภายในตัวบุคคลและมุมมองที่บุคคลมีต่อตนเองกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์รายล้อมตัวบุคคล เป็นตัวก าหนดว่าบุคคลจะกระท าหรือไม่
กระท าพฤติกรรมใดตามทักษะความสามารถของบุคคลและการรับรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตน 
ตลอดจนการเห็นคุณค่าของพฤติกรรมที่จะกระท าและเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมนั้น ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใด นอกจากจะเกิดจากความสามารถและการรับรู้
ความสามารถที่มีอยู่แล้ว การเห็นคุณค่าในการแสดงพฤติกรรมยัง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการ
ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมของบุคคล  ร่วมกับตัวแปรการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม 
และบรรยากาศการท างานในองค์กร โดยในงานวิจัยของ ปริญญา ป้องรอด (2554) และ ชัญญา ลี้
ศัตรูพ่าย (2552) พบว่าการมีแบบอย่างจากบุคคลในสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของ
บุคคล ส่วนบรรยากาศการท างานในองค์กรเป็นแรงกดดันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของ
บุคคล (วรรณทนีย์ สุขวิบูลย์, 2548:11)  หากองค์กรมีบรรยากาศการท างานที่ดีจะท าให้พนักงาน
ปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายตามความต้องการ ในทางตรงกันข้าม บรรยากาศการท างานที่ไม่ดีจะท า
ให้พนักงานเบื่อหน่าย เฉยเมย ไม่อยากท างานให้องค์กร (พิชญาภา อินทรนัฏ, 2550: 47) ซึ่ง
บรรยากาศการท างานในองค์กรเป็นมุมมองที่พนักงานมีต่อองค์กรมากกว่าสภาพที่เป็นจริง จาก
ผลการวิจัยในงานเดียวกันนี้พบว่า บรรยากาศการท างานฝ่ายการตลาด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญ (β = 0.56)   นอกจากนี้ยังพบว่าความ
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เชื่ออ านาจในตน เป็นอีกตัวแปรส าคัญในการท านายพฤติกรรมของบุคคล จากการศึกษาของ
ปริญญา ป้องรอด (2554) พบว่าความเชื่ออ านาจในตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน
ของพนักงานในโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับงานวิจัยของกิ่งทิพย์ พุฒแก้ว (2556) 
ซึ่งพบว่าความเชื่ออ านาจในตนมีอ านาจการท านายพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ความเชื่ออ านาจในตน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรส าหรับงานวิจัยนี้  และจากทบทวนงานวิจัยของวรา
ภรณ์ ศรีเหนี่ยง (2557) ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านการด ารงชีวิตของผู้ประกอบการ
ค้าชายแดนอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของอิทธิพล บุญเดช (2557) ซึ่งพบว่าพนักงานที่ได้รับข้อมูลส่งเสริม
พฤติกรรมความปลอดภัยจะมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และมี
พฤติกรรมความปลอดภัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อจึงเป็นอีกหนึ่งตัว
แปรที่ผู้วิจัยหรับการศึกษาในครั้งนี้  โดยหวังว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อจะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์   และเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยของ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามแนวคิดของ Albanese (1981) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ทางทักษะความสามารถ ผู้วิจัยจึงเพิ่มตัวแปรสมรรถนะการท างาน (Competence of work)  
ในการศึกษาเพราะสมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลตามความสามารถที่มีอยู่จริง
ไม่ใช่การเสแสร้ง (กนกกร ปราชญ์นคร, 2550: 81) และในงานวิจัยของสิตาพัชร จินตนานนท์ 
(2557) พบว่าสมรรถนะของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างาน  เช่นเดียวกับผลการวิจัยของนภาพร เทพรักษา (2556) ซึ่งพบว่า
ประสิทธิผลในการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับสมรรถนะ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาพื่อค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยตัวแปรทางจิตและสังคมรวม 
8 ตัวแปร 

3) ปัจจัยทางจิตกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 

จากการทบทวนผลการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าจิตลักษณะส่วนบุคคลเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล  โดยจิตลักษณะของบุคคลเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้จากอดีตถึงปัจจุบันจนกลายเป็นบุคคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล เช่น ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความต้องการของบุคคล ซึ่งเป็นแรงผลักภายในให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมตามสถานการณ์ที่
เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคล และวัฒนธรรมในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ (วิรัติ ปานศิลา, 
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2542:11 อ้างอิงจากดวงเดือน, 2527:80)  ตามความเชื่อและทัศนคติที่บุคคลมีต่อพฤติกรรมนั้น   
บุคคลต้องเข้าใจการท าหน้าที่ตามบทบาทของตน และปรับทัศนคติที่มีอยู่ในตนให้เข้ากับสังคม
และบริบทขององค์กร โดยการน าทักษะความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาใช้ในการกระท าพฤติกรรม
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและความเชื่อทัศนคติที่มีงานที่ท า  ตามแนวคิดด้านการจัดการ
การท างาน (Job performance) ของ (Albanese (1981: 202-204) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมการ
ท างานของมนุษย์เกิดจากการตัดสินใจจากปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ประสบการณ์ การเรียนรู้ 
สถานการณ์ ภูมิหลัง แรงจูงใจและแรงขับจากจิตใจมนุษย์ร่วมกับปัจจัยภายนอกที่เป็นสถานการณ์
แวดล้อมบุคคลขณะนั้น  โดยมีจุดมุ่งหมายของการแสดงพฤติกรรม  จากแนวคิดนี้จึงสรุปได้ว่าการ
ที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดนอกจากการต้องมีทักษะความรู้ความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรม
นั้นแล้ว  บุคคลยังต้องทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่จะท า มีความเชื่อในความสามารถของตนต่อพฤติกรรมที่
จะกระท า เห็นประโยชน์คุณค่าของการกระท าพฤติกรรม   ด้วยเหตุนี้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงน า
แนวคิดของ Albanese (1986) และผลการทบทวนงานวิจัยที่ทบทวนมาประยุกต์ใช้ในการก าหนด
ตัวแปรทางจิตที่จะศึกษาในงานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วย เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออ านาจในตน สมรรถนะการท างาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
เจตคติ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน  (2542:328) หมายถึง ท่าทีหรือ

ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทั้งอาจจะเป็นการสนับสนุนหรือ
ต่อต้านก็ได้ ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษ ว่า Attitude โดยมาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า Aptus ซึ่ง
แปลว่า ความโน้มเอียง  เจตคติจึงเป็นแนวโน้มทางความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าชอบ
หรือไม่ชอบ และส่งผลต่อพฤติกรรมการกระท าในทิศทางต่างๆ ตามความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
นั้น ทั้งการให้ความร่วมมือสนับสนุนหรือการแสดงปฏิกริยาต่อต้าน  (สุขจิตร ต้ังเจริญ, 2554:20, 
อ้างอิงพวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540:106)    นอกจากนี้เจตคติยังเป็นจิตลักษณะหนึ่งของบุคคลที่เกิดจาก
การเรียนรู้ทางสังคมต้ังแต่เยาว์วัย(พนิดา ธนวัฒนากุล, 2547:84)   เป็นการรู้คิดเชิงประเมินค่า
จากประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรม สถานการณ์ต่อบุคคลหรือสิ่ งหนึ่งสิ่งใดในแง่ของการได้
ประโยชน์หรือโทษซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจต่อสิ่งนั้น (พงศ์ธวัช  วิวังสู, 2546:37)  
โดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และความพร้อมที่จะน ามาสู่การกระท าพฤติกรรมสนับสนุนหรือ
ขัดขวาง  (จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2553:84 อ้างอิงจาก งามตา วนินทานนท์, 2534:215) ใน
ทิศทาง (direction) ที่สอดคล้องกับความชอบหรือไม่ชอบของตนต่อสิ่งนั้น  (พงศ์ธวัช  วิวังสู, 
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2546:37) ซึ่งความเข้มข้น รุนแรงจริงจังหรือไม่จริงจังในการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อแต่
ละสิ่งไม่เท่ากัน  เพราะบุคคลมีเจตคติต่อแต่ละสิ่งไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญกับสิ่ง
นั้น (วันทนา วัฒนธรรม, 2557:31)  บุคคลจึงสามารถใช้เจตคติเป็นเครื่องมือในการวัดเพื่อท า
ความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลเพราะการแสดงพฤติกรรมของบุคคลตามทฤษฎีการกระท าด้วย
เห ตุผล  (The Theory of Reason Action ของ Ajzen and Fishbein, 1980 and Penny, 1996) 
เชื่อว่า การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความต้ังใจที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น (Behavioral 
intention)  ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) เจตคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude to the specific behavior) คือ 
ความเชื่อ ความรู้สึกต่อการกระท าพฤติกรรมและการประเมินค่าผลที่จะได้รับจากพฤติกรรมนั้น 
หากบุคคลเชื่อว่าการกระท าพฤติกรรมของตนจะให้ผลในทางบวก เขาก็จะมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรม
นั้นและจะกระท าพฤติกรรมดังกล่าว แต่หากบุคคลมีเจตคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมเขาก็จะไม่กระท า
พฤติกรรมนั้น   2) ปัจจัยทางด้านสังคม (Subjective norms) ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลให้กระท า
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานในสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นและเป็นตัวก าหนดให้บุคคลกระท า
พฤติกรรม หรือไม่กระท าพฤติกรรมตามความต้องการทางสังคม  
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ภาพประกอบ 2 อ้างอิงจาก The Theory of Reasoned Action adapted from Ajzen and 
Fishbein, 1980 and Penny, 1996 http://amactraining.co.uk/resources/handy-

information/free-learning-material/models-and-theories-of-health-behaviour-change-
index 
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เจตคติต่อ
พฤติกรรมเฉพาะ 

การคล้อยตามแรง

กดดันของสังคม 

เจตนาหรือความตั้งใจ
ที่จะท าพฤติกรรม 

การกระท า
พฤติกรรม 
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เจตคติ จึงหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ

บุคคล หรือสถานการณ์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดจากการประเมินค่าและการเห็นคุณประโยชน์หรือ
โทษของสิ่งนั้นหรือสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความรู้สึกพอใจชอบหรือไม่พอใจไม่ชอบ อันน ามาสู่
ความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาหรืออาจบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงไม่กระท าพฤติกรรมนั้นตาม
การตีประเมินค่าและความรู้สึกที่บุคคลมีเจตคติต่อสถานการณ์หรือสิ่งนั้น  เจตคติจึงเป็นเครื่องมือ
ในการท านายบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่บุคคลจะแสดงออกได้เป็นอย่างดี  โดยเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ต่อบุคคลอ่ืนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากพฤติกรรมที่แสดงออกต่อบุคคล หรือ
สิ่งนั้น       

 ส าหรับเจตคติต่อความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมายถึง ความรู้สึกซึ่งเป็นความเชื่อของพนักงานที่มีต่องานที่
ได้รับอบหมาย โดยแสดงออกในรูปของการกระท าพฤติกรรมต่องานด้วยความรับผิดชอบมากน้อย 
หรือไม่รับผิดขอบงานที่ท าตามความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของพนักงานต่องานนั้น จากการประเมิน
ค่าตามเจตคติที่พนักงานมีในงานนั้น 

องค์ประกอบของเจตคติ 
จากการศึกษางานวิจัยด้านเจตคติต่อบุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักพบว่ามีการ

จ าแนกองค์ประกอบของเจตคติไว้คล้ายๆ กัน  3 ด้านดังนี้:-  
องค์ประกอบด้านเจตคติต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากงานวิจัยของ วิรัติ 

ปานศิลา, 2542: 70 อ้างอิง McGuire 1959: 155-156) มี  3 องค์ประกอบ คือ:- 
1.ความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive component) หมายถึง ความเชื่อ

ของบุคคลต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์นั้นว่าเลวหรือดี มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็น
การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องท าให้เกิดอคติที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลหรือส่วนรวม
ได้ เนื่องจากความรู้เชิงประเมินค่าเป็นต้นก าเนิดของเจตคติของบุคคล 

2.ความรู้สึก (Affective component) หมายถึง ความรู้สึกชอบ พอใจ
หรือไม่ชอบ ไม่พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การที่บุคคลรู้ว่าสิ่งใดดีมีประโยชน์ บุคคลจะเกิดความรู้สึก
ความชอบ พอใจในสิ่งนั้น แต่หากสิ่งใดมีโทษ บุคคลก็จะไม่ชอบ หรือเกลียดสิ่งนั้น ส่วนใหญ่
ความรู้สึกพอใจของบุคคลจะเกิดโดยอัตโนมัติตามผลความรู้เชิงประเมินค่า ถ้าสิ่งใดมีประโยชน์
โดยตรงต่อตนเอง บุคคลจะรู้สึกพอใจมาก แต่หากประโยชน์นั้นตกกับคนที่ตนไม่รู้จักหรือเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งตนเกี่ยวข้องด้วยไม่มาก ความรู้สึกพอใจมากก็จะลดลงเหลือเพียงพอใจ
เล็กน้อย 
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3.การมุ่งกระท า (Behavioral intention component)  หมายถึง ความ

โน้มเอียง หรือความพร้อมที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตน เมื่อบุคคล
รักใคร่ชอบพอสิ่งใดย่อมมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมตอบสนองในทางบวกต่อสิ่งนั้น และหากบุคคล
ไม่ชอบเกลียดชังสิ่งใดย่อมมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือตอบสนองต่อสิ่งนั้นในทาง
ลบเช่นกัน 

พงศ์ธวัช วิวังสู (2546, 37) กล่าวถึงเจตคติ ว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก:่- 

1.องค์ประกอบด้านความรู้สึก หรือความคิด (Cognitive component) 
หมายถึง เจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นว่ามีคุณหรือให้โทษ
มากน้อยเพียงใด เป็นความรู้หรือความเชื่อถือที่ใช้ประเมินสิ่งนั้น  

2.องค์ประกอบด้านความรู้สึก  (Affective componenet) หมายถึ ง 
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อบุคคลมีความรู้สึกเกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้น 

3.องค์ป ระกอบ ด้านความพ ร้อมที่ จ ะกระท า  (Action Tendency 
Component)  หมายถึง ความพร้อมหรือความโน้มเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติเมื่อบุคคลมี
ความรู้เชิงประเมินค่าและมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันที่ตามมาคือ 
ความพร้อมที่จะกระท าให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้น 

นอกจากนี้ในงานวิจัยของ จุฑามาศ มูสิเกิด (2548:50-51, อ้างอิงจากศักด์ิ 
สุนทรเสนี, 2531:4-5, สิริอร วิชชาวุธ, 2544:199-200, สร้อยตระกูล ติวยานนท์ , อรรถมานะ, 
2545:64-65)  ได้กล่าวถึงโครงสร้างขององค์ประกอบทางเจตคติไว้ 3 ด้าน คือ:- 

1.องค์ประกอบด้านความคิด ความเข้าใจ (Cognitive Component)  
องค์ปประกอบด้านความคิด ความเข้าใจ เป็นการแสดงออกซึ่ง

ความรู้ หรือความเชื่อจากการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในสภาพแวดล้อม เป็นความรู้ของบุคคลใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นการรับรู้ต่อวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ว่าสิ่งนั้น
เป็นอย่างไร อาจจะรู้ในทางที่ดีหรือไม่ดี  รับรู้ในแง่บวกหรือแง่ลบ ซึ่งจะก่อให้เกิดเจตคติ โดย
ความรู้และความเชื่อของบุคคลจะเป็นไปตามการรับรู้ของบุคคล ที่อาจตรงกับสภาพความเป็นจริง
หรือไม่ตรงก็ได้  

 



 30 

 
2.องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective component หรือ Feeling 

Component) 
องค์ประกอบด้านความรู้สึก เป็นองค์ประกอบทางด้านสภาพทาง

อารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกเร้าขึ้นจากการรู้ร่วมกับการประเมินในสิ่งที่รู้ โดยเมื่อมีการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ความรู้สึกต่อสิ่งที่ รู้จะเกิดขึ้นตามมาว่าชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่พอใจต่อ
สภาพแวดล้อม ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้ เงื่อนไขของสิ่งเร้า เงื่อนไขของผลกรรม ความรู้สึกนี้อาจท าให้
บุคคลเกิดความยึดมั่น และอาจแสดงปฏิกริยาตอบโต้หากมีสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกดังกล่าว  

3.องค์ประกอบด้านแนวโน้มเชิงพฤติกรรม หรือการกระท า (Action 
Tendency Component หรือ Bevioral Component) 

องค์ประกอบทางด้านแนวโน้มเชิงพฤติกรรม หรือการกระท า  
หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนชอบหรือเกลียด เป็นความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆ คือพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือขัดขวาง ท าลาย 
ต่อต้าน  เมื่อบุคคลมีความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้สึก เขาจะมีแนวโน้มกระท าพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับความรู้ ความเชื่อ และความรู้สึกของเขา เช่นบุคคลเชื่อว่าการท างานในหน้าที่ที่ท าอยู่
ไม่มีความก้าวหน้า และได้รับค่าตอบแทนต่ า เขาจะไม่ชอบงานนี้และมีแนวโน้มที่จะลาออกจาก
งานสูง  ในขณะที่อีกบุคคลเชื่อว่างานของเขาเป็นงานที่มีเกียรติ เขาชอบงานนี้มาก ความเชื่อนี้จะ
ท าให้เขาท างานด้วยความมุมานะอย่างเต็มความสามารถ 

ดังที่กล่าวข้างต้นเจตคติของบุคคลจึงเป็นการรับรู้ประเมินค่าถึง
คุณประโยชน์และคุณค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกระท าพฤติกรรมของบุคคลตาม
ผลการรับรู้และตีประเมินค่าต่อสิ่งนั้นโดยมีความรู้สึก ความเชื่อของบุคคลต่อสถานการณ์หรือสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ  ถ้าบุคคลรับรู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าต่อการกระท ามีความพร้อมที่จะ
กระท า บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น แต่หากบุคคลเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะกระท า
พฤติกรรมหรือขาดความพร้อมที่จะกระท าพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น บุคคลก็จะหลีกเลี่ยงไม่กระท า
พฤติกรรมนั้น การแสดงพฤติกรรมของบุคคลจึงเป็นผลจากการความเชื่อ ความรู้สึกและการตี
ประเมินความคุ้มค่าก่อนที่จะลงมือกระท าพฤติกรรมใดๆ  
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การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 

การวัดเจตคติของบุคคลต่อสถานการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ท านายพฤติกรรมของบุคคล เพราะการรู้เจตคติของบุคคลสามารถน ามาใช้ในการท านาย
พฤติกรรมของบุคคลได้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใด ดีหรือไม่ดี และยังท าให้รู้ถึงสาเหตุ
ของการกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้น เพื่อน ามาแก้ไขปรับเปลี่ยนความคิดทางเจตคติให้
ถูกต้องอันจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์   จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการวัดเจต
คติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน พบว่ามีการวัดเจตคติต่อสถานการณ์ตาม
องค์ประกอบ 3 ด้าน (ด้านการรู้คิดเชิงประเมินค่า, ความรู้สึก, ความพร้อมที่จะกระท า) โดย
น าไปใช้ในงานวิจัยหลายเรื่อง เช่น สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เจตคติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยใช้ข้อค าถามวัดความรู้คิดเชิงประเมินเกี่ยวกับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ หรือโทษในการท างานและความรู้สึก
พอใจ ไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบความประพฤติดังกล่าว จ านวน 11 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่
ระหว่าง .733-.917 ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าเท่ากับ .855 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยุ่ระหว่าง 
.406-.699  ส่วนพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ได้สร้างแบบวัดเพื่อวัดเจตคติต่อการท างานบริการ
อย่างมีความรับผิดชอบ กับพนักงานช่างในกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .82 ค่าอ านาจจ าแนก รายข้อ .18-.72    

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ต่ออาชีพของ สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์  โดยมีลักษณะของประโยคค าถามจ านวน 8  ข้อ ประกอบด้วยมาตราวัดประมาณค่า 
(Rating Scale) 6 ระดับ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 1-6 
คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่าเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อความรับผิดชอบในการ
ท างาน มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่ ากว่า 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเจตคติความรับผิดชอบในการท างาน 
จากการศึกษางานวิจัยของ สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) พบว่าเจตคติต่อ

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานบรรเทาสาธารณภัย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงสุด ซึ่งหมายถึงว่าพนักงานบรรเทาและ
ป้องกันสาธารณภัยที่มีเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงจะมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ท่ี
พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับการถ่ายทอดทางสังคม ที่ร้อยละ 51  เช่นเดียวกับผลการวิจัย
ของชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552:3) ซึ่งท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิ
บาล และพบว่า เจตคติเป็นตัวท านายที่ส าคัญในระดับต้นๆ ของการกระท าและพฤติกรรมต่างๆ  
และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมมากที่สุดเป็นตัวแปรส าคัญของพฤติกรรมที่น่าปรารถนา   
โดยเจตคติต่องานในเชิงบวกบ่งชี้ถึงพฤติกรรมการท างานในเชิงสร้างสรรค์  ส่วนเจตคติต่องานใน
ด้านลบ ก็สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมในทางตรงกันข้ามที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การ
ท างานเชื่องช้า  การขาดงานโดยพลการ หยุดพักงานนานเกินไป  ผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่องาน ย่อม
แสดงออกแต่สิ่งดีๆ และการท างานอย่างเต็มที่ มีผลงานสูง และมีความรับผิดชอบสูง (จุฑามาศ มูสิ
เกิด, 2548:52) แต่ก็ยังพบผลการวิจัยด้านเจตคติต่อการท างานด้านบริการของพนังานช่างในกลุ่ม
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) ของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547)ที่ผลการวิจัยไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของท่านอ่ืนๆ คือ พนักงานช่างที่ ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างานอย่างไม่เป็นทางการสูง มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการท างาน
บริการสูงจะมีพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่ า ซึ่งอาจเนื่องมาจากอาชีพ
พนักงานช่างเป็นอาชีพที่มีความอิสระในการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาเครื่องยนต์
หรือเครื่องจักร  จึงมักท ากิจกรรมดังกล่าวด้วยตนเองและไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน  

จากการประมวลเอกสารและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการกระท า
พฤติกรรม พบว่าเจตคติของบุคคลส่งผลต่อการกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใดๆ ตามความเชื่อ 
การประเมินค่าและความพร้อมของบุคคลต่อสถานการณ์หรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ท า  ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าเจตคติต่อความรับผิดชอบในการท างานจะส่งผลต่อการกระท า
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

3.2 การรับรู้ความสามารถของตน (Self efficacy)  
การรับรู้ความสามารถของตน (Self efficacy)  หมายถึง การที่บุคคลตัดสิน

ความสามารถท่ีตนมีอยู่ว่าจะกระท าพฤติกรรมที่มุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้หรือไม่ ซึ่งไม่
เหมือนกับการที่รู้ว่าจะท าอะไร แต่เป็นการประเมินความสามารถของตนโดยผ่านกระบวนการรู้คิด 
(Cognitive processing)ที่จะส่งเสริมหรือบั่นทอนการปฏิบัติงานโดยการตีความสถานการณ์และ
คาดการณ์ผลในอนาคต  ซึ่งการคิดล่วงหน้าจะถูกเปลี่ยนเป็นแรงจูงใจและการควบคุมก ากับ
ตนเองออกมาเป็นการกระท าตามระดับการรับรู้ความสามารถที่ตนมี  แม้ว่าความรู้ทักษะจะเป็น
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สิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้ แต่เพียงความรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะมนุษย์จะ
ไม่ปฏิบัติให้ดีที่สุดถ้าเขาไม่เชื่อว่าตนมีความสามารถพอที่จะกระท าได้ คนที่มีความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองสูง จะมองสถานการณ์ที่ เขาพบว่าเป็นโอกาส และเห็นภาพแห่ง
ความส าเร็จรออยู่เบื้องหน้า เขาจะใช้โอกาสนี้เป็นสิ่งน าทางการกระท าของเขาเพื่อความส าเร็จนั้น   
ส่วนคนที่ตัดสินว่าตนเองมีความสามารถต่ าจะตีความสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนว่าเป็นความเสี่ยง 
และมีแนวโน้มจะมองเห็นภาพความล้มเหลวรออยู่ในอนาคต การคิดในทางลบของผู้ที่คิดว่าตน
ด้อยความสามารถจะท าลายแรงจูงใจตนเอง และการปฏิบัติงาน  เพราะเป็นการยากที่บุคคลจะ
ประสบความส าเร็จได้ถ้าเขายังสงสัยในความสามารถที่ตนมีอยู่ (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2543:29-
30)  บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไม่แตกต่างกัน แต่แสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน ถ้าเขาสองคน
มีการรับรู้ความสามารถของตนที่แตกต่างกัน หรือในบุคคลคนเดียวกันแต่หากรับรู้ความสามารถ
ของตนในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ก็จะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน   การรับรู้
ความสามารถของบุคคลไม่ได้หยุดนิ่งหรือตายตัว แต่จะยืดหยุ่นตามสถานการณ์และการรับรู้
ความสามารถของตนในแต่ละสภาพการณ์   (วิลาวัณย์  ดาราฉาย, 2554:10 อ้างอิงจาก 
Schunk,2004:112)  การรับรู้ความสามารถของตน จึงเป็นคุณลักษณะส าคัญในการก ากับ
พฤติกรรมของบุคคลที่ส่งผลต่อความต้ังใจ การใช้ความมานะพยายามที่จะกระท าพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง    โดยเฉพาะในบางสถานการณ์ที่ไม่มีความชัดเจน  หรือคลุมเครือแปลกใหม่ ไม่
อาจท านายผลได้  (กาญจนา เหมะธร, 2542:43 อ้างอิงจาก Bandura, 1986) และมีความส าคัญ
เท่ากับ หรืออาจจะมากกว่าความสามารถที่แท้จริงของบุคคล (วไลกรณ์ แก้วค า, 2554:256) การ
ทบทวนความเป็นไปได้ที่จะกระท าการ (พนิดา ธนวัฒนากุล,2547:12) และการตัดสินของบุคคล
ในขณะนั้นว่าเขาสามารถท าอะไรได้ด้วยทักษะความรู้ที่เขามีอยู่ (ประทีป จินงี่, 2540:110)  การ
รับรู้ความสามารถของตนจึงเป็นตัวก าหนดตัวหนึ่งว่าบุคคลจะมีพฤติกรรม แบบแผนในการคิด 
การตอบสนองด้านอารมณ์อย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพการณ์ที่ต้องใช้ความพยายามสูง (วิลาสลักษณ์ 
ชัววัลลี,2543:29)   โดยการรับรู้ความสามารถของตนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานใน 3 
ลักษณะด้วยกัน (พนิดา ธนวัฒนากุล, 2547:18 อ้างอิงจาก วัลลภา สบายยิ่ง, 2542)   คือ  1) 
พฤติกรรมเลือกกระท า บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนต่ ามีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงงานที่เขาเชื่อ
ว่าเกินความสามารถของเขา ส่วนบุคคที่รับรู้ความสามารถของตนสูงจะท ากิจกรรมที่เขาแน่ใจว่า
เขามีความสามารถที่จะกระท าได้    2) การใช้ความพยายามและความคงทนในการท าพฤติกรรม    
การตัดสินในความสามารถของตน เป็นตัวก าหนดว่าบุคคลจะใช้ความเพียรพยายามของเขามาก
เพียงไร และจะคงทนท ากิจกรรมนั้นไปนานเท่าไรเมื่อพบอุปสรรคปัญหา หรือประสบการณ์ที่ไม่น่า
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พอใจ    3) ภาวะการกระตุ้นเร้าเชิงสรีระของบุคคล  ซึ่งจะออกมาในรูปของกระบวนการคิด และ
ปฏิกริยาทางอารมณ์ในระหว่างการกระท าพฤติกรรม  บุคคลที่ประเมินความสามารถของตนสูง
เกินไปมักจะประสบความล้มเหลวในการท างานส่งผลให้เกิดความเครียด ความผิดหวัง และรู้สึกว่า
ความล้มเหลวเป็นสิ่งเลวร้ายไม่สามารถแก้ไขได้   ในขณะที่บุคคลที่ประเมินความสามารถของตน
ต่ า มักจะขาดความพยายามมุมานะอดทนในการท างาน   และมีความสงสัยคลางแคลงใน
ความสามารถของตนเอง  แต่ในบางบุคคลแม้ว่าจะมีการรับรู้ความสามารถของตนสูงแต่ก็อาจจะ
ไม่แสดงพฤติกรรมออกมาก โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้  (กาญจนา เหมะธร, 2542:45 อ้างอิงจากแบน
ดูร่า, 1986) 

1.ขาดสิ่งจูงใจ หรือถูกบังคับจากภายนอกให้กระท า 
2.การตัดสินผลลัพธ์ผิดพลาด ท าให้บุคคลรู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะกระท าพฤติกรรม

น้ัน 
3.ความ ไม่ ทั นการณ์ ในการประ เมิ นความสามารถของตน  เพ ราะ

ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การไม่ประเมินความสามารถ
ของตนเองให้ทันต่อภาวะการณ์อาจท าให้บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนผิดพลาด
ไปจากความสามารถที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีผลให้บุคคลไม่กระท าพฤติกรรมทั้งที่ตนมีความสามารถ 

4.การประเมินการรับรู้ความสามารถของตนผิดพลาด 
5.การประเมินทักษะย่อยๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการกระท าพฤติกรรมนั้น

ผิดพลาด 
6.เป้าหมายของการกระท ามีลักษณะคลุมเคลือไม่ชัดเจนและเป้าหมายน้ันไม่

สามารถปฏิบัติได้ 
7.การรู้จักตนเองนั้นไม่ถูกต้อง 

ดังนั้น การรับรู้ความสามารถในตนจึงเป็นความเชื่อในความสามารถที่มีอยู่ในตน
ของบุคคลจากประสบการณ์ การเรียนรู้ที่สั่งสม เป็นมุมมองที่บุคคลคิดและประเมินความสามารถ
ของตนเองในการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม หรือไม่แสดงพฤติกรรมตามผลของการรับรู้จากการ
ประเมินความสามารถของตนต่องานในขณะนั้น  ซึ่งผลการประเมินความสามารถของบุคลลอาจ
ไม่ตรงกับความสามารถที่มีอยู่จริง  การแสดงออกของพฤติกรรมจึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคล
มากกว่าทักษะความรู้ความสามารถที่เป็นจริงของบุคคล  บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตน 
สูงจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานและเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดีกว่าผู้ที่ประเมินและรับรู้
ความสามารถของตนเองไว้ต่ า 
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องค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตน 

จากผลการศึกษาของแบนดูร่า พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ (วิลาวัณย์ ดาราฉาย, 2554:11) ดังนี้  

1.การรับรู้ความสามารถของตน ด้านการเรียน หรือทางวิชาการ (Academic 
self-efficacy) เป็นการรับรู้ความสามารถต่อการจัดการการเรียนในวิชากับความคาดหวังทางการ
เรียนของตนเอง บิดามารดา และครู 

2.การรับรู้ความสามารถของตนทางสังคม (Social self-efficacy) เป็นการ
รับรู้ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การยืนหยัดในตนเอง และการท ากิจกรรมใน
ยามว่าง 

3.การรับรู้ความสามารถในการก ากับตนเอง (Self-regulatory efficacy) เป็น
การรับรู้ความสามารถที่จะอดทนต่อแรงกดดัน และการรับมือจากเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง 

จากที่กล่าวข้างต้น การรับรู้ความสามารถของตน จึงประกอบด้วย การรับรู้
ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลตามความคาดหวัง ด้วยความเชื่อมั่นว่า
จะสามารถควบคุมก ากับตนเองให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคสู่ความส าเร็จได้  

การวัดการรับรู้ความสามารถของตน 
  วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2543:32) กล่าวถึงการวัดการรับรู้ความสามารถของตน 

ว่าไม่ใช่การวัดลักษณะรวมๆ แต่เป็นชุดความเชื่อที่มีต่อตนแยกเป็นเรื่องๆ  ดังนั้นการวัดการรับรู้
ความสามารถของตนจึงเป็นการวัดการรับรู้ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีบริบท และ
มิใช่การวัดทักษะย่อยๆ ในเรื่องนั้น ส าหรับการวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยน าแนวคิดของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2543) เกี่ยวกับการวัดการรับรู้ความสามารถของตน 
และแบบวัดของวิลาวัณย์ ดาราฉาย (2554) ซึ่งเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของ
ตนด้านการเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้น 2-3 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1 กับแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนกับพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมีความ
รับผิดชอบของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547)  มาปรับใช้ในการวัดความเชื่อในการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการท างานอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู โดยมีลักษณะของประโยคค าถามจ านวน 10  ข้อ ประกอบด้วยมาตราวัดประมาณค่า 
(Rating Scale) 6 ระดับ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 1-6 
คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่าเป็นผู้มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงกว่าผู้ที่
ได้คะแนนจากแบบวัดต่ ากว่า 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน (Albert Bandura’s theory of 
self efficacy, 1977, Self-Efficacy and Atlentic Squat Performance : Positive or Negative 
influences at the within –and Between-Levels of Analysis) แ ล ะ ง า น วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนและการแสดงพฤติกรรม ของ วิลาวัลย์ ดารา
ฉาย (2554, 59-60)  พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนที่ต่างกันส่งผลต่อความสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยนักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะมีการรับรู้ความสามารถของตนด้านการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่แตกต่างกันจะมีระดับการรับรู้ความสามารถทางวิชาการต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5   สอดคล้องกับงานวิจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตนต่อการท างาน
บริการอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานช่างกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) โดย
พนิดา ธนวัฒนากุล (2547, บทคัดย่อ)  ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมีความ
รับผิดชอบของพนักงานช่างจะแปรปรวนตามการรับรู้ความสามารถของตน  เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของกาญจนา เหมะธร (2542) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความสามารถของตน
ต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานสายการผลิต บริษัท สหโมเสสอุตสาหกรรม จ ากัด พบว่า   
พนักงานสายการผลิตที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ
ท างานจากการประเมินตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มี
การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานมากที่สุด มีพฤติกรรมการท างานจากการประเมิน
ตนเองสูงกว่าพนักงานที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานมาก ปานกลาง น้อยและ
น้อยที่สุด และพนักงานที่มีการรับรู้ความสามารถของตนจากการประเมินตนเองมาก จะมี
พฤติกรรมการท างานสูงกว่าพนักงานที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ปานกลาง 
น้อยและน้อยที่สุด และงานวิจัยของเบญจวรรณ โทประเสริฐ (2551:81) ยังพบอีกว่า การรับรู้
ความสามารถของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานปฏิบัติการ  โดยการรับรุ้
ความสามารถของตนในการท างาน บุคลิกภาพอย่างมีสติ แรงจูงใจภายในและภายนอกในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานปฏิบัติการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (บทคัดย่อ)  
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จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของ

ตน สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีผลต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล หากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนสูง จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นที่จะแสดง
พฤติกรรมตามความมุ่งหวังได้สูง แต่หากบุคคลนั้นมีการรับรู้ความสามารถของตนต่ า จะส่งผลต่อ
การบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะกระท าพฤติกรรมในภาวะการณ์ที่บุคคลไม่มั่นใจ  ส าหรับพนักงาน
สายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูง ย่อมมี
โอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานมากกว่าผู้ที่รับรู้ความสามารถของตนต่ า 
เพราะบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงย่อมเชื่อว่าด้วยความสามารถของตนจะสามารถ
น าพาการท างานของตนไปสู่ความส าเร็จได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดหมายว่าพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูง จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานสูงกว่าผู้ที่รับรู้ความสามารถของตนในการท างานที่ต่ ากว่า 

 
3.3 ความเชื่ออ านาจในตน (Internal locus of control)  

ความเชื่ออ านาจในตน (Internal locus of control)  หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนล้วนเป็นผลมาจากการกระท าและความสามารถของตนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือ
ผิด หรือให้ผลลัพธ์ที่ดี หรือผลที่ไม่ดี (นันทิตา จุไรทัศนีย์, 2009:177) โดยความเชื่ออ านาจในตน
พัฒนาขึ้นต้ังแต่วัยเด็กจากการรับรู้ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบุคคลเป็นความคาดหวังที่เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตว่าตนจะสามารถ
ท าให้เกิดอะไรได้อย่างไรและสัมพันธ์กับเหตุการณ์อ่ืนอย่างไร แล้วน าประสบการณ์ความคาดหวัง
นี้มาต้ังเป็นความคาดหวังใหม่ในผลลัพธ์ที่จะได้ในสถานการณ์อ่ืนๆ  ซึ่งความเชื่ออ านาจในตนจะ
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความรับผิดชอบที่ตนสามารถควบคุมสถานการณ์และผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การใช้ความพยายามเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ (ปริญญา ป้องรอด, 2554:56)  ความเชื่ออ านาจในตน
เป็นกระบวนความคิดจากประสบการณ์ที่สะสมจากวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่  (อุทุมพร สุราฤทธิ์, 
2547:25 อ้างอิงศักด์ิชัย นิรันดร์ทวี, 2532:51-52) ผู้บุกเบิกแนวคิดด้านนี้  Rotter (1966 อ้างอิง
จากดวงเดือน แซ่ตัง, 2532:22) ได้อธิบายลักษณะทั่วไปของความเชื่ออ านาจในตน-นอกตน จาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) ว่า ผลตอบแทนที่ได้จากพฤติกรรมหนึ่งของ
บุคคลย่อมก่อให้เกิดความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันในพฤติกรรมใหม่ ความ
คาดหวัง (Expectancy) เหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ในพฤติกรรมหรือเหตุการณ์เฉพาะอันใดอันหนึ่ง
แล้วจึงขยายไปครอบคลุมพฤติกรรม หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ จนกลายเป็นบุคลิกภาพส าคัญในตัว



 38 

 
บุคคลซึ่งก่อให้เกิดความเชื่ออ านาจในตน-นอกตน (ดวงเดือน แซ่ตัง, 2532:23) และน ามาสู่การ
ปฎิบัติพฤติกรรม ที่สอดคล้องตามความเชื่อของตน (นันทิตา จุไรทัศนีย์,  2009:176-177)  ผู้เชื่อ
อ านาจในตนจะมีความเชื่อว่าตนเป็นผู้ควบคุมการกระท าและยอมรับผลที่จะเกิดจากการกระท า
ของตน ความเชื่ออ านาจในตนจึงเป็นแรงผลักดันให้บุคคลกระท าในสิ่งที่ตนรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์
ผล (อุทุมพร สุราฤทธิ์, 2547:25) และสามารถท านายผลที่จะเกิดกับตนได้ล่วงหน้าอย่างแม่นย า 
(ปริญญา ป้องรอด,2554:55)  แต่ถ้าบุคคลใดเห็นว่าผลที่ได้นั้นมิได้เกิดจากการกระท าของเขาแต่
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของอ านาจภายนอกที่ตนเองควบคุมไม่ได้ (External locus of control)  หรือเขา
ไม่เห็นความสอดคล้องระหว่างผลตอบแทนที่ได้รับกับความพยายามของเขา หรือการไม่ได้รับผล
ตามที่ต้องการ บุคคลนั้นจะรับรู้สถานการณ์ดังกล่าวว่าเกิดจากอ านาจนอกตน (ดวงเดือน แซ่ตัง 
2532:23 อ้างอิงจาก Slomon and oberlander, 1974:119)  ความเชื่ออ านาจในตน – นอกตน จึง
มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมต่างๆของบุคคล   ผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตน
จะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความเชื่อว่าผลส าเร็จของการท างานขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของตน บุคคลเหล่านี้จึงมีความขยันหมั่นเพียรในการท างานและศึกษาหาความรู้ใหม่น ามา
ปรับปรุงวิธีการท างานของเขาให้ดีขึ้น เขาจะทุ่มเทกับการท างานอย่างเต็มที่เป็นผลให้มีการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงเป็นที่ยอมรับของหัวหน้าและมีแนวโน้มว่าจะประสบความส าเร็จเพราะความ
พยายามและความสามารถของตน (ปรมาภรณ์ รุ่งแสงอโนทัย, 2554:35-36)  ผู้ที่มีความเชื่อ
อ านาจในตนจึงเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจและสมรรถนะการท างานสูง  ความเชื่ออ านาจในตนยังเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลกระท าในสิ่งที่ตนรับผิดชอบและท างานให้สัมฤทธิ์ผลตามความสามารถของ
ตนและลักษณะความต้องการของงาน ส่วนผู้ที่เชื่ออ านาจนอกตนจะท างานตามอิทธิผลของสังคม 
(อุทุมพร สุราฤทธิ์, 2547:26)  

 

ลักษณะของความเชื่ออ านาจในตน 
ลักษณะความเชื่ออ านาจของบุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (ทัศนา โฉมที, 

2518:2-3) ได้แก่ ลักษณะบุคคลที่เชื่ออ านาจภายนอก (External control) กับลักษณะบุคคลที่เชื่อ
อ านาจภายใน (Internal control) โดยเมื่อบุคคลประสบความคับข้องใจ หรือวิตกกังวล เขาจะ
พยายามหาทางปรับตัว ซึ่งท าได้ 2 วิธี คือ 1. ท าตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์  หรือ 2. หลีกเลี่ยง
หนีจากสถานการณ์นั้น  (อ้างอิงจาก Hersch and Scheibe, 1967, Watson, 1967) ส าหรับผู้ที่
เชื่ออ านาจภายนอกตนจะมีแนวโน้มที่จะหนีจากสถานการณ์ เพื่อปัดความวิตกกังวลออกไปโดยให้
เหตุผลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายนอกอ านาจควบคุมของเขา เขาไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบใน
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เหตุการณ์นั้น  ผู้ที่เชื่ออ านาจนอกตนจะรู้สึกตลอดเวลาว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
และควบคุมพฤติกรรมทางธรรมชาติได้  ในขณะที่ผู้ที่เชื่ออ านาจภายในตน จะพยายามแสวงหา
โอกาสที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ส าเร็จลุล่วงไป โดยผู้ที่เชื่ออ านาจใน
ตนจะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ เป็นบุคคลที่ชอบแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ใช้
เหตุผลในการกระท า และเมื่อได้รับรู้เรื่องใดแล้วก็มักจะเก็บจ าและระลึกเรื่องนั้น  จึงมีโอกาส
ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รู้มาได้มากกว่าเนื่องจากมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลง ประกอบกับมี
ความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม แม้การกระท าในสิ่งใหม่ๆ ที่ได้รู้มาใน
ระยะแรกอาจจะไม่ตรงกับทัศนคติของตนเอง แต่ภายหลังเขาก็จะค่อยๆปรับทัศนคติเปลี่ยนมาให้
ตรงกับการกระท าของตน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วไลกรณ์ แก้วค า (2554:255) ที่ว่า 
ความเชื่ออ านาจในตน เป็นความคิดของบุคคลที่เชื่อว่า ความส าเร็จ หรือความล้มเหลว เป็นผลมา
จากความสามารถและการกระท าของตนเอง และความเชื่ออ านาจในตน เป็นแรงจูงใจให้บุคคลคิด
ที่จะกระท าในสิ่งที่ตนรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผล  Rotter (1966) จากการอ้างอิงของวไลกรณ์ แก้วค า
(2554:255-258) ระบุว่าความเชื่ออ านาจในตนเป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล ผู้ที่มีความ
เชื่ออ านาจในตนจะมีลักษณะเชื่อมั่นในตน มีความกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม และพยายามปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น ผู้มีความเชื่ออ านาจในตน
จะเห็นคุณค่าของทักษะและความพยายามของตนเอง มีความเชื่อในเหตุผล มีความตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา และมีความสัมพันธ์ที่ ดีกับบุคคลอ่ืน โดยความเชื่ออ านาจ
ในตนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินตนเองในด้านหลัก (core self-evaluations) ซึ่งเป็นข้อสรุปที่
บุคคลรับรู้เกี่ยวกับตนเองใน 4 คุณลักษณะ หากบุคคลมีความเชื่ออ านาจในตนอยู่ในระดับที่
เหมาะสมจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งต่อตนเองและในด้านการปฏิบัติงาน ส่วน 
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:12) กล่าวถึง ความเชื่ออ านาจในตนว่า เป็นการที่บุคคลเชื่อว่า ผลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตนไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียจากการปฏิบัติงานของตน เกิดขึ้น
จากการกระท าของตนเองมิใช่เกิดจากการกระท าของผู้อ่ืน และมิใช่เกิดจากโชคชะตา หรือความ
บังเอิญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของฟิชไบน์ (Fishbein 1976) ที่ว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรม
ใดขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อพฤติกรรมนั้นว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไร  และผลที่ได้นั้นคุ้มค่าต่อการ
จะแสดงพฤติกรรมหรือไม่ ความเชื่ออ านาจในตนเป็น 1 ใน 8 ของลักษณะจิตใจที่เป็นแกนกลาง
ของพฤติกรรมซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานทางจิตใจน้ีจะน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและการ
พัฒนาจริยธรรม   (ดวงเดือน แซ่ตัง, 2532:3 อ้างอิงดวงเดือน พันธุมนาวิน 2526:21) จากผล
การศึกษาการน าแนวคิดเรื่องความเชื่ออ านาจในตน มาใช้กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัยรุ่น 
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(นันทิดา จุไรทัศนีย์:2009) พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนมีผลทางบวกต่อการให้ความร่วมมือใน
การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูง จะสนใจและเห็นคุณค่าของการรักษา
สุขภาพและการดูแลสุขภาพอนามัยได้ด้วยตนเอง และในสถานการณ์ที่รู้ว่าตนเองยังขาดความรู้
หรือขาดความสามารถที่จะกระท าสิ่งใด ผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนจะแสวงหาความรู้และขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนได้ดี  ซึ่งความเชื่ออ านาจในตนเป็นคุณลักษณะแฝงที่อยู่ในตัวบุคคล 
เกิดจากความเต็มใจตั้งใจกระท า ไม่สามารถบีบบังคับให้กระท าได้  (พิชามญช์ อดุลวิทย์: 2554) 

จากแนวคิดทฤษฎีและความหมายของ ความเชื่ออ านาจในตนดังกล่าวข้างต้น จึง
สรุปได้ว่า ความเชื่ออ านาจในตนเป็นความคิดของบุคคลที่เชื่อว่าความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
เป็นผลมาจากความสามารถ และการกระท าของตนเอง ผู้ที่มีลักษณะความเชื่ออ านาจในตนสูง 
เป็นผู้ที่เชื่อว่าตนสามารถท านายและควบคุมผลที่จะเกิดกับงานได้มากกว่าและจะแสวงหาโอกาส
ที่จะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขสถานการณ์และปัญหาโดยใช้เหตุผลในการกระท า  ซึ่งต่าง
จากผู้เชื่ออ านาจนอกตน ที่มีแนวโน้มจะหนีปัญหา และปัดความรับผิดชอบจากเหตุการณ์นั้น  ผู้มี
ความเชื่ออ านาจในตน จะเห็นคุณค่าของทักษะ ความพยายามของตน มีความต้ังใจที่จะใช้
กระบวนการในการแก้ปัญหา ความเชื่ออ านาจในตนเป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล และ
หากอยู่ในระดับที่ เหมาะสมจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งต่อตนเอง และการ
ปฏิบัติการ  

การวัดความเชื่ออ านาจในตน 
เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดความเชื่ออ านาจในตนจะเป็นแบบวัดที่สร้างมาจาก

เครื่องมือวัดของ Rotter (1966) ซึ่งต่อมาได้มีการน าเครื่องมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้สามารถ
ประเมินค่าในลักษณะของมาตรวัดของลิเคอร์ต (Likert scale)  จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2555:83) 
ได้น าแบบวัดความเชื่ออ านาจในตนที่มีผลต่อการท างานของวิรัติ ปานศิลา (2542) มาดัดแปลงใน
การวัดการรับรู้ความเชื่อของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมว่า ผลของการปฏิบัติงานของตน
เกิดจากตนเองหรือเกิดจากผู้ อ่ืนหรือเป็นความบังเอิญ  โดยมีลักษณะของประโยคค าถาม
ประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จ านวน 7 ข้อ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด”  มีค่า
ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .84 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง  .42 - .74   
ปริญญา ป้องรอด (2554:68) สร้างเครื่องมือวัดจากการน าแบบวัดของวิรัติ ปานศิลา (2542) มา
ปรับปรุงร่วมกับการสร้างบางข้อค าถามใหม่เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า(Summated 
rating scale) ตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปร โดยมีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด
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ประเมินค่า 6 ระดับต้ังแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มี ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทาง
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .837  มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อที่ 0.061-0.702  ส่วนปรมาภรณ์ รุ่ง
แสงอโนทัย (2554:44) น าแบบวัดความเชื่ออ านาจในตนของ เรวดี ทรงเที่ยง (2548) ซึ่งเป็นมาตร
วัดประเมินค่า 6 ระดับต้ังแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มีระดับคะแนน 6 ถึง 1 จ านวน 17 ข้อ
แบ่งเป็นการวัดความเชื่ออ านาจในตนจ านวน 7 ข้อและข้อค าถามด้านความเชื่ออ านาจนอกตนอีก 
10 ข้อ โดยผู้ที่ได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าถือว่าเป็นผู้มีความเชื่ออ านาจในตนสูงกว่าผู้ที่
ได้คะแนนต่ ากว่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .83  

ส าหรับการวัดความเชื่ออ านาจในตนต่อความรับผิดชอบในการท างานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผู้วิจัยน าแบบวัดของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) 
มาปรับใช้ในการวัดความเชื่ออ านาจของตนต่อผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของตนให้เหมาะสม
กับบริบท และลักษณะการท างาน โดยมีลักษณะของประโยคค าถามจ านวน 9  ข้อ ประกอบด้วย
มาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนน
อยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่าเแสดงว่าเป็นผู้มีความเชื่อ
อ านาจในตนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่ ากว่า  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่ออ านาจในตน 
จากการศึกษางานวิจัยด้านความเชื่ออ านาจในตน พบว่า ความเชื่ออ านาจในตนมี

ความสัมพันธ์กับการกระท าพฤติกรรมของบุคคลและผลการปฏิบัติงาน   อรนุช คงเหลี่ยม (2552, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความเชื่ออ านาจภายในตนต่อการควบคุมดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานกลุ่มที่ไม่พึ่งอินซูลิน ที่มารับการรักษาในคลีนิคผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาล
ชัยนาท 250 คน โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองพบว่า ความเชื่ออ านาจใน
ตนด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และจากงานศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของจุฑารัตน์  กิตติเขมากร 
(2553:141-142) พบอิทธิพลของความเชื่ออ านาจในตนในกลุ่มบุคลากรที่รับรู้บทบาทของผู้บริหาร

ในระดับต่ าและปานกลาง จะเป็นไปในทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = -.40 และ -.14) แต่
ส าหรับบุคลากรที่รับรู้บทบาทของผู้บริหารในระดับสูง อิทธิพลของความเชื่ออ านาจในตนจะเป็นไป

ในทางบวก แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (β = .12) และในการศึกษาการให้บริการทางโทรศัพท์ของ
พนักงานบริษัทโทรคมนาคมของอุทุมพร สุราฤทธิ์ (2547:75) ก็พบว่าความเชื่ออ านาจในตน กับ
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สภาพแวดล้อมทางสังคม สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานด้านการให้บริการทาง
โทรศัพท์ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  เช่นเดียวกับผลการวิจัยของปริญญา ป้องรอด (2554:142) ซึ่ง
พบว่าความเชื่ออ านาจในตนด้านการท างาน มีอ านาจในการอธิบายพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง สูงสุด  และจากบทความการสังเคราะห์
งานวิจัยถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู โดยก่ิงทิพย์ พุฒ
แก้ว (2556:225) ระบุว่า ความเชื่ออ านาจในตน เป็นหนึ่งในตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร่วมกับภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลงของผู้น า การสนับสนุนทาง
สังคม ความสุขใจ เจตคติต่อการสอน   

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่าความเชื่ออ านาจในตน มี
อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนจะแสดงพฤติกรรม
สอดคล้องตามความเชื่ออ านาจในและการรับรู้ของตน  และผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูงย่อม
แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่ได้รับมอบหมายได้มากกว่าผู้ที่มีความเชื่อ
อ านาจในตนต่ ากว่า ผู้วิจัยจึงมีความคาดหมายว่า พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีความเชื่อ
อ านาจในตนสูงจะส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายมากกว่า พนักงานที่มีความเชื่ออ านาจในตนที่ต่ ากว่า  

 
3.4 สมรรถนะการท างาน (Competency of work)  

สมรรถนะของบุคคล เป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพ  และ
บรรลุผลตามเป้าหมาย (สิตาพัชร จินตนานนท์, 2557: 1) สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะและ
ความสามารถทั้งหมดของบุคคลที่สะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรมการท างาน  มีความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ ดีเยี่ยม (Superior performance) ตามที่ปรารถนา และมี
อิทธิพลต่อการแสดงบทบาทหรือความรับผิดชอบ ซึ่งเกิดจากการสั่งสมทักษะความรู้ของบุคคล
และมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลทั้งด้านอุปนิสัยที่เป็น
ลักษณะประจ าตัวของบุคคล, เจตคติค่านิยมที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ความเชื่อในตนที่จะ
บรรลุผลตามเป้าหมาย และแรงจูงใจซึ่งจะเป็นแรงขับภายในให้บุคคลแสดงพฤติกรมไปสู่
เป้าหมายตามความมุ่งหวังของเขา  โดยสมรรถนะในแต่ละด้านแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การเรียนรู้งาน และการมีบทบาทในหน้าที่ การงาน (Competency Dictionary: 4, Havard 
University) ซึ่งสัมพันธ์กับผลของงานและสามารถวัดค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน  
(สุวรรณา ต้องกระโทก, 2552: 26; อ้างอิงจาก Hoge, Tondora & Marrelli, 2005: 517)    
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ส านั กงานคณ ะกรรมการราชการพลเรือน  ได้ ให้ ค านิ ยามของสมรรถนะ 

(Competency) ว่าหมายถึ ง คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่ เป็ นผลมาจากความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อน ซึ่ง
หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง เช่น ขาดความรู้ที่จ าเป็นในการท างาน หรือขาด
คุณลักษณะส าคัญเฉพาะงานนั้น บุคคลก็ไม่อาจแสดงสมรรถนะที่ดีในการท างานได้  (นภาภรณ์  
เทพรักษา, 2556: 9)  สมรรถนะการท างานของบุคคล   ยังเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ
บุคคลในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (อินทิรา ลิ้มปัญญา, 2552; อ้างอิงจากอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 
2548: ออนไลน์)  เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร และยังเป็นตัวจ าแนกความสามารถของ
บุคคลที่ประสบความส าเร็จในการท างาน หรือไม่ประสบความส าเร็จในการท างาน  (อานนท์ 
ศักด์ิวรวิชญ์, 2547: 61) กล่าวคือสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นต้องมี
คุณลักษณะเด่นในด้านใด และต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญอะไรบ้าง หรือการที่บุคคลไม่ประสบ
ความส าเร็จในการท างานเป็นเพราะขาดคุณสมบัติในข้อใด หรือยังขาดสิ่งใด (พรทิพย์ เอ่ียม
ประเสริฐ, 2558: 40)  ซึ่งสมรรถนะนี้เป็นพฤติกรรมที่แท้จริงที่บุคคลแสดงออกมา ไม่ใช่การเสแสร้ง 
ไม่เหมือนกับพฤติกรรมที่สามารถเสแสร้งท าได้ชั่วครั้งชั่วคราว (กนกกร ปราชญ์นคร, 2550: 81)  
และเป็นคุณลักษณะที่ต้องการในการท างานในแต่ละสถานะการณ์  โดย  มีการแบ่งประเภทของ
สมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547: 10-11) ได้แก่ 1) Organization 
competencies เป็นสมรรถนะหลักขององค์กรที่น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายนโยบาย
ขององค์กร และการเป็นผู้น าในธุรกิจนั้นๆ  2) Job competencies  เป็นความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งงาน หรือบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่
ต้ังเป้าหมายไว้ เช่นความสามารถในการผู้น าทีมในการบริหาร  หรือ ความสามารถในการวิเคราะห์
วินิจฉัย ซึ่งสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ และที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถสร้างผลงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งงานได้  3) Personal competencies หมายถึง สมรรถนะเฉพาะบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล เป็นความสามาถเฉพาะด้านของแต่ละอาชีพ ซึ่งยากต่อการเลียนแบบ หรืออาจจะ
เรียกว่าเป็น “ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล” เช่น การแสดงกายกรรมโลดโผน  การวาด
ภาพเหมือนของศิลปิน นอกจากนี้ สิตาพัชร จินตนานนท์ (2557:14) ยังแบ่งกลุ่มของสมรรถนะไว้ 
2 กลุ่ม 5 ประเภท คือ 1) กลุ่มสมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold competencies) ซึ่งเป็นทักษะ
ความรู้พื้นฐานที่บุคคลจ าเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถท างานที่ยากซับซ้อนสูงกว่าได้ เช่น สมรรถนะ
ในการพูดหรือการเขียน   2) กลุ่ มสมรรถนะที่ ท าให้ เกิดความแตกต่าง (Differentiating 
competencies) ที่เป็นปัจจัยส าคัญท าให้บุคคลมีผลการท างานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน และ
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เกิดผลส าเร็จแตกต่างกัน  ส่วนประเภทของสมรรถนะ 5 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะส่วนบุคคล 
(Personal competencies)  เป็นสมรรถนะเฉพาะตัวบุคคลที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย เช่น 
ความสามารถของนักแสดงกายกรรมผาดโผน ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเลียนแบบ   
2) ความสามารถเฉพาะงาน (Job competencies) เป็นสมรรถนะของบุคคลตามลักษณะงานที่
ท างาน เช่น สมรรถนะในการค านวณ คิดวิเคราะห์ตัวเลข ของนักบัญชี  3) สมรรถนะองค์กร 
(Organization competencies) หมายถึง ความสามารถในแต่ละด้านขององค์กร เช่น ความ
เชี่ยวชาญด้านการผลิตรถยนต์ของบริษัท ฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด หรือบริษัท ซิวเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมีความช านาญในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  4) สมรรถนะในงาน 
(Functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของต าแหน่งงานที่อาจจะเหมือนกัน แต่ความสามารถในหน้าที่แตกต่างกัน  เช่น  ข้าราชการ
ต ารวจเหมือนกัน ยศต าแหน่งเดียวกัน แต่มีความสามารถต่างกัน คนหนึ่งมีสมรรถนะในการ
สืบสวนสอบสวน ในขณะที่อีกคนมีสมรรถนะในการปราบปรามต่อสู้กับคนร้าย 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า สมรรถนะการท างาน หมายถึง ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง  ส าหรับสมรรถนะในการท างาน
ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  เป็นการน าทักษะ ความรู้ ที่ได้สั่งสม
เรียนรู้มาแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร   

องค์ประกอบของสมรรถนะ  
ตามแนวคิดของ MacClelland (1973)  ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น  5 

ส่วน (อ้างอิงจากกชกร รุ้งหัวไผ่, 2559: 16-17) คือ 
1.1 แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็น

แรงขับในการก าหนดทิศทาง หรือ การเลือกแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคล หรือ การตอบสนอง
ต่อเป้าหมาย หรือการถอยห่างจากสิ่งต่างๆ    

1.2 อุปนิสัย  (Traits) หมายถึง คุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล รวมถึงการ
ตอบสนองต่อข้อมูล หรือสถานการณ์ที่เผชิญ เป็นวิธีปฏิบัติตนโดยธรรมชาติของบุคคล ตาม
จินตนาการ แนวโน้มทางความคิด 

1.3 ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอก
ลักษณและค่าของตน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) และภาพลักษณ์ของ
บุคคลที่มีต่อตนเอง (Self-image) ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรม และสามารถ
ท านายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะสั้นๆ ได้ 
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1.4 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง  องค์ความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่างๆ เป็นขอบเขต

ของข้อมูล หรือเนื้อหาเฉพาะด้านที่บุคคลมี หรือครอบครอง  
1.5 ทักษะ (Skill)  หมายถึง ความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่างๆ เป็นความสามารถใน

การปฏิบัติงานโดยการคิด วิเคราะห์ ใช้ความรู้ที่มีอยู่ ในการก าหนดเหตุผล และวางแผนในส่วน
ของงานที่มีความซับซ้อนได้  

สิตาพัชร จินตนานนท์ (2557; 12-13) ได้ระบุองค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ 
Maclelland ว่ามี 5 ส่วนพร้อมค าอธิบายดังนี้  

1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง  ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็น
สาระส าคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์  

1.2 ทักษะ (Skill) หมายถึง  สิ่งที่ต้องการให้ท าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์  ทักษะการถ่ายทอดความรู้ โดยมาจากพื้นฐานความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติได้
คล่องแคล่วว่องไว 

1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็น เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเองใน
การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จได้ 

1.4 บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล  (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงความเป็นตัวตนของ
บุคคลนั้น เช่น บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ อบอุ่น ไว้ใจได้ หรือลักษณะความเป็นผู้น าในตัวบุคคล  

1.5 แรงจูงใจ (Motives / Attitudes) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ  

จากแนวคิดเรื่องสมรรถนะสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ด้วยภาพ “Iceberg Model” ซึ่ง
อธิบายถึงความแตกต่างในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ าแข็ง ดัง
ภาพประกอบนี ้
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ภาพประกอบ 3 Iceberg Model 

(David C.McClelland, 1973 “Testing for competence rather than for intelligence”) 

 

จากภาพจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของบุคคลเปรียบได้กับภาพโมเดลภูเขาน้ าแข็งที่
ลอยอยู่ในน้ า  โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ า ได้แก่ความรู้ (Knowledge) ที่บุคคลมี 
และทักษะ (Skill) ที่ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญช านาญการ  ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถสังเกตเห็นง่ายและวัดได้  
ส่วนที่อยู่ใต้น้ าเปรียบเสมือนสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเหมือนความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ที่อยู่ เหนือผิวน้ า แต่เป็นแรงขับภายในที่มี อิทธิพลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายและเป็นส่วนใหญ่ของภูเขาน้ าแข็งซึ่งมีความส าคัญต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล ไม่สามารถสังเกตเห็นและวัดได้ง่าย ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
ที่บุคคลคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของตน (Self esteem)  เป็นความคิดว่าเขามีความสามารถในการท า
สิ่งใดได้บ้าง ร่วมกับคุณลักษณะอุปนิสัยส่วนบุคคล (Characteristics, personality) และแรงจูงใจ
ให้บุคคลมีความต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมใด (Motives) โดยบุคคลจะมีพฤติกรรมการท างาน
อย่างไร ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของบุคคลในส่วนของภูเขาใต้น้ า  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญและเป็นส่วน
ใหญ่ของภูเขาน้ าแข็ง ทั้งนี้เพราะส่วนที่อยู่เหนือน้ า เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาของ
บุคคล แต่การที่บุคคลมีเพียงความฉลาดที่ท าให้เขาสามารถเรียนรู้  มีทักษะยังไม่เพียงพอที่จะท า

ความคดิเห็นของคุณ 

อะไร ที่คุณคดิเกี่ยวกบั 
ตัวเอง 

กระท า 

คิด 

ต้องการ 

ความรู้ 

ทักษะ 

พฤติกรรม 

ลักษณะ, บุคลิกภาพ, 

แรงจูงใจ 

อะไร ที่คุณรู้ 

อะไร ที่คุณท าได ้

อะไร ที่คุณกระท า 

คุณเปน็ใคร 

แรงจูงใจของคุณ 

มาตรฐาน, ค่านิยม,  

 

ความเชือ่, ภาคภูมิใจในตนเอง
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ให้บุคคลมีพฤติกรรมตามเป้าหมาย  การแสดงพฤติกรรมของบุคคลจึงจ าเป็นต้องมีแรงผลักดัน
เบื้องลึกจากภายใน (สุวรรณา ต้องกระโทก; 2552:29) โดยคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ที่
บุคคลมีต่อตนเอง และบทบาทที่ เขาต้องการแสดงให้สังคมเห็น จะส่งผลต่อการขับเคลื่อน
พฤติกรรมของบุคคล ร่วมกับทักษะความรู้ที่มีอยู่ในรูปของพฤติกรรมต่างๆ ที่บุคคลต้องการให้ผู้อื่น
ได้รับรู้  เช่น การเป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบในงานที่ท า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพประกอบ 4 การแสดงออกของพฤติกรรมตามแนวคิด Iceburg Model 
ของ David C.McClelland 

 

ที่มา :  www.toolshero.com 
 

จากแนวคิดของ David C. McClelland ต่อมา Scott B.Parry ได้รวมส่วนประกอบที่
เป็นความคิดเกี่ยวกับเอง (Self image) ลักษณะอุปนิสัยส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) 
เข้าไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เรียกชื่อกลุ่มนี้ใหม่ว่าเป็น คุณลักษณะ (Attibutes) ดังนั้น เมื่อพูดถึง
องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของสกอตต์ บีพารี จึงมี เพียง  3 ส่วนคือ ความรู้ 

อะไร ท่ีคุณ

กระท า
อะไร ท่ีคุณคิด 

อะไร ที่คุณ

ต้องการ

สิ่งที่มองเหน็ 

ความรู้ 

และทักษะ 
ความคิดเห็น 

และค่านิยม 
คุณภาพ 

และปัจจัยแรงผลักดัน 

การอุทิศตัว  ,ประสิทธิภาพ ,การ

ปัจจัยของแรงผลักดัน 

สิ่งที่มองไม่เหน็ 
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(Knowledge)  ทักษะ (Skill)  และคุณลักษณะ (Attributes) ของบุคคล (สิตาพัชร จินตนานนท์, 
2557: 14)  ดังรูปด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 4 ภาพประกอบ 5สมรรถนะ ตามแนวคิดของสกอตต์ บีพารี 

 

นอกจากนี้  Spencer, & Spencer 1993 ไ ด้ ขยายแนว คิดของ  McMacelland 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะ (อ้างอิงจากกชกร รุ่งหัวไผ่, 2559)  เพิ่มเติมว่า สามารถ
จ าแนกออกได้เป็น 6 องค์ประกอบ (จากเดิมของแมคแคลแลนด์ มี 5 องค์ประกอบ) ได้แก่ 1) 
แรงจูงใจ (Motive) 2) อุปนิสัย (Trait) 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  (Self Concept) 4) บทบาท
ทางสังคม (Social Role) 5) ความรู้ (Knowledge) และ 6) ทักษะ (Skill) โดยในองค์ประกอบที่ 4 
เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากแนวคิดของแมคแคลแลนด์ ซึ่งสเปนเซอร์ & สเปนเซอร์ ได้ให้ ความหมาย
ของ “บทบาททางสังคม (Social Role)” ว่าหมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้ผู้อ่ืน ในสังคมเห็นว่า
ตัวเขามีบทบาทต่อสังคมอย่างไรบ้าง เช่น การเป็นผู้น าทีมงาน ความมีจริยธรรม เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบคือ 1) ความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งของบุคคล   2) ทักษะ 
(Skill)  หมายถึง การน าความรู้ที่มีอยู่มาฝึกฝนพัฒนาจนเกิดเป็นความช านาญเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) เป็นมุมมองความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับ
สมรรถนะความสามารถของตนในการที่ จะปฏิบั ติหรือแสดงพฤติกรรมใดออกมา  4) 
บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพแสดงถึงอุปนิสัยของ
บุคคลนั้น   5) แรงจูงใจ หรือทัศนคติ (Motive/Attitute) หมายถึง ความต้องการที่เป็นมูลเหตุส าคัญ
เป็นแรงขับภายในให้บุคคลกระท า หรือแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งหมาย   

 
 

สมรรถนะ 

 

      A  B 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ 

ขั้นพ้ืนฐาน ที่ท าให้บุคคลต่างกัน 
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การวัดสมรรถนะ 

การวัดสมรรถนะเป็นการตี ประเมินค่า ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคคลต่อ
การปฏิบัติงาน เพราะพฤติกรรมที่แต่ละบุคคลแสดงออกในการท างานที่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึง
สมรรถนะของบุคคลด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติด ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคล (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2548:22-23)  การวัดสมรรถนะของบุคคลจึงมิใช่เป็นเพียง
การวัดความรู้ที่บุคคลมี แต่เป็นการวัดผลจากการเรียนรู้ และการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับ
การท างานให้เกิดผล และการแสดงออกของพฤติกรรมตามเกณฑ์เป้าหมาย   (McClelland 1973; 
8-9) เช่น สมรรถนะการขับขี่รถยนต์ ไม่สามารถวัดจากการเข้าโรงเรียนสอนขับขี่หรือการสอบ
ข้อเขียนได้ หากแต่ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมการขับขี่ของบุคคลนั้น (Leonardo Evangelista; 
2009) ซึ่งท าได้ค่อนข้างล าบาก (พรทิพย์ เอ่ียมประเสริฐ, 2558: 48)   Holmes (1992 อ้างอิงจาก 
กชกร รุ่งหัวไผ่,  2559:15) กล่าวถึงสมรรถนะว่า หมายถึง สิ่งที่ท าให้บุคคลมีความสามารถและ
ศักยภาพในการท างาน  การวัดสมรรถนะการท างานของบุคคล จึงต้องวัดจากผลของการปฏิบัติ
ของบุคคลตามที่องค์กรคาดหวัง มิใช่ผลจากการที่บุคคลนั้นท าได้จริง  นภาพร เทพรักษา (2556) 
ได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน 400 คนที่มีต่อสมรรถนะทั่วไปในการบริหารงาน
ของหัวหน้างาน ในลักษณะค าถามปลายปิด  (Closed-ended response question) จ านวน 18 
ข้อ ในรูปแบบของ Likert scale 5 ระดับซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน คือการค านวณอันตรภาคชั้น เพื่อ
แปรผลค านวณในแต่ละช่วงจากความกว้างของอันตรภาคชั้น 5 ระดับจาก “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” (5) 
ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” (1)  โดยมีระดับค่าความเชื่อมั่นที่ .05   ส่วน สิตาพัชร จินตนานนท์ 
(2557) สร้างแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและความต้องการของพนักงาน
ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ต่อประสิทธิภาพในการท างาน โดยการวัดสมรรถนะตาม
องค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจ าตัว 
เจตคติ มีจ านวนข้อค าถามหมวดละ 4 ข้อเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับจากเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (5) ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1)  ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบวัดสมรรถนะของนภาพร 
เทพรักษา (2556) และสิตาพัชร จินตนานนท์  (2557) มาประยุกต์ใช้ในการวัดสมรรถนะการ
ท างานของพนักงานสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีลักษณะของ
ประโยคค าถามจ านวน 10  ข้อ ประกอบด้วยมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ จาก 
“ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบ
วัดสูง แสดงว่าเ เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการท างานสูงกว่า ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่ ากว่า 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะและความต้องการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาราชเทวีต่อประสิทธิภาพการท างาน จ านวน 155 คน ของสิ
ตาพัชร จินตนานนท์ (2557: 107) พบว่าสมรรถนะของพนักงานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ด้านบุคลิกลักษณะประจ าตัว ด้านเจตคติ  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานด้านประสิทธิภาพจาก แง่มุมของค่าใช้จ่าย ด้าน
ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการบริหาร และด้านประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลัพธ์ โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  และผลการวิจัยของ นภาพร เทพรักษา (2556)  ซึ่งท าการศึกษาสมรรถนะในการจัดการของ
หัวหน้างานที่ส่งผลต่อประสิทธิพลในการท างานของพนักงานบริษัท เอกชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่าปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าประสิทธิผลในการท างานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับสมรรถนะในการบริหารด้านความเป็นผู้น า การวางแผนและ
การจัดการ การสอนงานและการพัฒนางาน และการพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พร
ทิพย์ เอ่ียมประเสริฐ (2558) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยการพัฒนาครูและปัจจัยองค์กรส่งผลต่อสมรรถนะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครู
ปฐมวัย โดยร่วมกันพยากรณ์สมรรถนะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูปฐมวัยได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 มีอ านาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 60.60 โดยปัจจัยการพัฒนาครูมีอ านาจ
การพยากรณ์สูงสุด รองลงมาคือปัจจัยองค์กร  ส่วนการศึกษาของกนกกร ปราชญ์นคร (2550: 9) 
เป็นการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการประจ าศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด จากกลุ่มตัวอย่าง 20 คนซึ่งเป็นตัวแทนจาก 10 จังหวัดภาค
กลาง จังหวัด ละ 2 คนโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการทดนลองซึ่งได้ผลลัพธ์ว่า
ทักษะความรู้ความเข้าใจหลังการทดลองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5   

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยต่างๆ พบว่า สมรรถนะส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เป็นพฤติกรรมหนึ่งจึงน่าประมาณได้ว่า สมรรถนะของบุคคลในการท างานจะส่งผลต่อความ
รับผิดชอบในการท างานของบุคคลได้เช่นเดียวกัน  โดยผู้วิจัยมีความคาดหมายว่า พนักงานผลิต
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ชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานสูงกว่าพนักงานที่มี
สมรรถนะที่ต่ ากว่า 

 

4. ปัจจัยทางสังคม กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นพฤติกรรมบู รณาการ (Integrated Behavior) จากการ

ผสมผสานระหว่าง ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ทักษะความสามารถในการกระท า ซึ่งจะ
แตกต่างกันตามประสบการณ์การเรียนรู้ และการรับรู้หรือการตีความหมายต่อสิ่งเร้า (Gestalt 
Psychology)  และสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (วิรัติ ปานศิลา, 2542:11)  ตาม
แนวคิดด้านพฤติกรรมการท างานของบุคคล  (Job performance)  สภาพแวดล้อมการท างานเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน ได้แก่ สิ่งต่างๆ ที่อยู่แวดล้อมบุคคล เช่น วัฒนธรรม
ในองค์กรที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมในองค์กร (Albanese, 1981:204-206)  การถ่ายทอดทาง
สังคม เป็นกระบวนการหนึ่งในการชี้แจงให้บุคคลได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรม บรรทัดฐานของสังคม และความคาดหวังที่องค์กรมีต่อตัวบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่การ
ท างาน   

ดังนั้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาสาเหตุการเกิด
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมบุคคลที่คาดว่าจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานในการศึกษาครั้งนี้ไว้  4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การถ่ายทอดทางสังคมใน
การท างาน  2) การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม 3) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  4) 
บรรยากาศการท างานในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1 การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (Work socialization หรือ 
Organizational socialization) 

การถ่ายทอดทางสังคม เป็นกระบวนการทางสังคมและจิตวิทยาที่จะหล่อหลอม
บุคคลให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมสอดคล้องกับลักษณะที่สังคมปรารถนา เสมือนกลไกการ
ควบคุมทางสังคมเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มจะถูกโน้มน้าวให้ปฏิบัติตามวิถีทางของกลุ่มโดยสมัครใจ 
โดยการน าบรรทัดฐานและค่านิยมต่างๆของกลุ่มมาปรับเปลี่ยนตนเองให้เกิดพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับกลุ่ม และบทบาทที่ด ารงอยู่ในสังคม ที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ โดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคม ส่งผลให้บุคคลเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังคม (วิรัติ ปานศิลา, 2542: 35-
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36) ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมมีความหมาย 2 นัย โดยนัยแรกเป็นการถ่ายทอดด้านวัฒนธรรม
ต่างๆ เช่น ภาษา มารยาททางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนอีกหนึ่งนัยเป็นการถ่ายทอดใน
เชิงของการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน  ให้มีบุคลิกภาพเช่นเดียวกันกับ
บุคคลอื่นในสังคม เพื่อให้เข้ากับสังคมได้ การถ่ายทอดทางสังคมเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงบุคคล
เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของเขา ท าให้บุคคลได้เรียนรู้ ซึมซับเอาความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม และ
ปทัสถานของสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่เข้ามาเป็นตัวก าหนดแนวความคิดและพฤติกรรม เป็นการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบของตน (วรรณะ บรรจง, 2551:46 อ้างอิงจาก
งามตา วนินทานนท์, 2545:11-12)  กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) จึงเป็นวิธีการ
ที่บุคคลได้เรียนรู้ทักษะ ความรู้ ค่านิยม วัฒนธรรม เพื่อแสดงบทบาทให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคคล (พนิดา ธนวัฒนากุล, 2547:13)  และเป็นสิ่งส าคัญที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิตต้ังแต่วัยทากรกจนเป็นผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตทาง
สังคมได้อย่างสมดุลจากการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของบุคคลในครอบครัวและในสังคม และ
ทางอ้อมโดยผ่านสื่อ สถาบันต่างๆ  (จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2553:64-65) เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับกลุ่ม และความคาดหวังของสังคม ตามคุณภาพของการ
ถ่ายทอดทางสังคมให้สมาชิกได้รับรู้ ยอมรับโดยสมัครใจ (พนิดา ธนวัฒนากุล, 2547:12-13, วิรัติ 
ปานศิลา, 2542:36) เพื่อให้มีบุคลิกภาพเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน (สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล, 
2556:30) และสามารถเข้ากับสังคมได้   (วรรณะ บรรจง, 2551:46)  จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ (2548) ได้
กล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร หมายถึง กระบวนการที่ท าให้พนักงานขององค์กรเห็น
คุณค่าของค่านิยม ความสามารถ พฤติกรรมที่คาดหวังและความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน การ
ถ่ายทอดทางสังคมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่บุคคลจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่วัยทารกจนเป็นผู้ใหญ่ใน
แต่ละช่วงวัยของมนุษย์เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตทางสังคมได้อย่างสมดุลย์ เพราะ
มนุษย์ได้เรียนรู้เข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งกันและกัน ทั้งการเรียนรู้ด้านค่านิยม ความรู้ ความ
เชื่อ กฎระเบียบ และบรรทัดฐานทางสังคมจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ   

สรุปได้ว่า  การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน เป็นกระบวนการถ่ายความรู้ ความ
เข้าใจ วัฒนธรรม และค่านิยมในการท างาน และบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของอาชีพนั้นๆ 
เพื่อให้บุคคลมีความรู้และทักษะในอาชีพ และการท างานที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ตามนโยบายความคาดหวังขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้บุคคลได้เห็นคุณค่าของค่านิยม  และ
พฤติกรรมที่คาดหวังจากตนขององค์กรในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในองค์กร  
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การถ่ายทอดทางสังคมการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  หมายถึง การ

ถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ค่านิยม บรรทัดฐานที่จ าเป็นเพื่อให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของกลุ่มและสังคมการท างานทั้งด้วยวิธีการถ่ายทอดทาง
สังคมในการท างานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   

 องค์ประกอบของขั้นตอนกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
ขั้นตอนของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน ประกอบด้วย 3 

ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นการเรียนรู้  2) การยอมรับ  3) ขั้นการด ารงรักษา ซึ่งจะส่งผลต่อจิตลักษณ์และ
พฤติกรรมการท างานของบุคคลมาก  โดยการถ่ายทอดจะเกิดขึ้นในระหว่างการท างาน หรือจาก
ปะทะสัมพันธ์กับเหตุการณ์ สถานการณ์ใดๆ หรือจากผู้ อ่ืนที่บุคคลได้พบท างานร่วมกันอยู่
ตลอดเวลา ด้วยวิธีการอบรมถ่ายทอดภายในองค์กร จากผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือกลุ่มงาน 
ทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการจากสังคมภายนอกองค์กร ซึ่งวิรัต 
ปานศิลา (2542:35)  

ส าหรับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
จะแบ่งเป็น 3 ช่วง เวลาและขั้นตอนการถ่ายทอด 4  กระบวนการ ดังนี้ 

ช่วงเวลาการถ่ายทอดทางสังคม 3 ช่วง 
1. ช่วงการเริ่มงานของพนักงานเข้าใหม่ เป็นการอบรมปฐมนิเทศ เพื่อถ่ายทอด

ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และกฎระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติตนตามขนบประเพณี 
วัฒนธรรมขององค์กรในฐานะที่พนักงานเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมของสถานที่ท างาน เพื่อให้
พนักงานได้รู้บทบาทหน้าที่ของตน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเห็นคุณค่าของงานที่จะท า
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานด้วยทัศนคติที่ดีในการท างาน ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
น้ี จะด าเนินการเมื่อพนักงานเข้าเริ่มงานเป็นพนักงานใหม่ในองค์กร  ด้วยการจัดอบรมภายในโดย
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นทางการ มีการเตรียมข้อมูลที่จะน าเสนอ และเอกสารที่หัวข้อที่จะ
บรรยายถ่ายทอด หรืออาจด าเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย และในบางครั้งอาจเป็นการ
ถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่เป็นทางการโดยหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานด้วยการ
แนะน า บอกเล่า ชี้แนะถึงเนื้อหาขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการท างาน และบุคคลที่ต้องปฏิสัมพันธ์ด้วย 
รวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบเพื่อการปรับตนให้เข้ากับผู้ร่วมงานคนอ่ืนๆ  

2. ช่วงระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นอบรมเพื่อเสริมความรู้ ทักษะในระหว่างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น หรือเมื่อมี
เหตุการณ์ สถานการณ์ใดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งการถ่ายทอดนี้เป็นไปได้ทั้งใน
รูปแบบของการถ่ายทอดแบบเป็นทางการ โดยมีการจัดเตรียมเนื่อเรื่องที่จะท าการถ่ายทอด บุคคล



 54 

 
ที่ต้องเข้ารับการถ่ายทอด เนื้อหาที่จะท าการถ่ายทอด ก าหนดวันและช่วงเวลาของการถ่ายทอด 
การเชิญวิทยากรผู้ที่จะมาท าการถ่ายทอดความรู้ให้ล่วงหน้า หรือเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบอย่าง
ไม่เป็นทางการโดยหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลภายนอกด้วยการชี้แนะ บอกกล่าว สอน
งานในระหว่างที่มีการท างานเฉพาะงานใดงานหนึ่ง เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดได้เรียนรู้และเกิด
ทักษะในการท างานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

3. ช่วงเมื่อมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เทคนิค เทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ที่องค์กรเห็นว่า
มีประโยชน์และต้องการถ่ายทอดเป็นความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร การถ่ายทอดลักษณะนี้มักจะ
เป็นการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ โดยเชิญวิทยากรผู้ช านาญการเฉพาะเรื่องที่จะท าการถ่ายทอด
มาบรรยายให้บุคลากรขององค์กรได้เรียนรู้ และน าไปปรับปรุงการปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงการท างาน
ให้ทันต่อยุคและเหตุการณ์ 

ขั้นตอนการถ่ายทอดทางสังคมในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิต 4 
กระบวนการ 

1) กระบวนการก าหนด เป็นขั้นตอนของกระบวนการก าหนดหัวข้อความรู้ที่จะ
ท าการถ่ายทอดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือลักษณะของงานที่ต้องการถ่ายทอดให้ความรู้ 
หรือเมื่อมีงานรุ่นใหม่แบบใหม่ ที่ยังไม่เคยท าการผลิตและจะเริ่มผลิต หรือกับงานเดิมที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการขั้นตอนการผลิต หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบ specification ต่างจากงานเดิม ในขั้นตอนการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน
นี้จะมีการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะท าการถ่ายทอด รูปแบบวิธีการถ่ายทอดที่เป็น
ทางการ บุคลากรที่จะเข้ารับการถ่ายทอด ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอด ระยะเวลาที่จะ
ใช้ในการถ่ายทอด สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่นเครื่องฉายภาพ เครื่องขยายเสียง 
อุปกรณ์เครื่องเขียน ก าหนดการ วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งรูปแบบการทดสอบความรู้เมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งรูปแบบวิธีการถ่ายทอดท าได้หลายรูปแบบ เช่นการจัดอบรมแบบบรรยาย 
การจัดสัมมนา การสาธิต หรือการให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงร่วมด้วย (On the job 
training)  

2) กระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของกระบวนการน ารายละเอียดจากขั้นตอน 
การก าหนดสิ่งที่จะจัดการเรียนรู้  มาด าเนินการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มทักษะการท างาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ของบุคคล 

3) กระบวนการติดตามผล  เป็นขั้นตอนที่มีการติดตามประสิทธิผลของการ
ด าเนินการถ่ายทอดทักษะความรู้หลังจากด าเนินการตามกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็น
ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม และเป็นการ
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ติดตามประสิทธิผลจากการน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ควรแก่การต้องได้รับการเรียนรู้
เพิ่มเติมหรือไม่ในเรื่องใด และผู้เรียนรู้สามารถน าทักษะความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาความรู้ของตนจน
เกิดความช านาญ และเทคนิค องค์ความรู้ใหม่ๆที่จะน ามาเผยแผ่เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ
ในการท างานแก่บุคคลอื่นๆ และคนรุ่นต่อๆมาในองค์กรได้อย่างไรบ้าง 

4) กระบวนการธ ารงรักษาไว้   เป็นขั้นตอนที่ผู้ได้รับการถ่ายทอดได้น าองค์
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด และทักษะการท างานมาฝึกฝนปฏิบัติจนเกิดเป็นความรู้ช านาญหรือ
เทคนิคองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตน 
และบุคคลอ่ืนยอมรับในศักยภาพของบุคคลนั้น อันจะน าประโยชน์มาสู่ตนทั้งความมีชื่อเสียง การ
ได้รับการยอมรับ ชื่นชม จากบุคคลอื่นในสังคม ทั้งสังคมภายในองค์กร และสังคมภายนอกองค์กร 
รวมถึงการได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นผู้ทรงความรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตน  (Explicit 
knowledge) แก่บุคคล รุ่นๆ ต่อๆ มา   

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานได้
ว่า เป็นกระบวนการที่บุคคลยอมรับความรู้ บรรทัดฐาน ค่านิยม วัฒนธรรมการท างานในองค์กร 
และบุคลิกภาพตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร เพื่อให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่าง
สอดคล้องเหมาะสมตามความคาดหวังและความต้องการของสังคมในองค์กรที่บุคคลเป็นสมาชิก
อยู่  การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (Work Socialization) เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ในการท างานเพื่อให้สมาชิกในองค์กรมีความรู้ และทักษะ รวมทั้งบุคลิกภาพตามบทบาทในการ
ท างาน และยึดมั่นผูกพันในอาชีพ เป็นกระบวนการที่บุคคลได้ซึมซับวัฒนธรรม ค่านิยม บรรทัด
ฐาน และจริยธรรมในแต่ละอาชีพ รวมถึงการยกเลิกลักษณะบางอย่างทางสังคมที่มีอยู่ และเกิด
ลักษณะบางอย่างทางสังคมที่ถูกยึดถือโดยสมาชิกในอาชีพนั้นๆ  การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างานเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มุ่งเน้นไปที่การสอนบทบาทในทักษะเฉพาะ (Role specific skill) 
มากกว่าการสอนทั่วๆไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเกิดทักษะ ความรู้ เกิดความยึดมั่น
ผูกพันในอาชีพของตนและจูงใจให้บุคคลด าเนินไปตามเป้าหมายของอาชีพ (พนิดา ธนวัฒนากุล, 
2547:13)   ด้วยรูปแบบของการถ่ายทอดทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ซึ่งจะช่วยให้
บุคคลได้เห็นคุณค่าของค่านิยม ความสามารถ พฤติกรรมที่คาดหวังในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกคน
หนึ่งขององค์กร  โดยกระบวนการเรียนรู้จะมีบทบาทและความชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับ
ชีวิตการท างานในวัยผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการปรับตัวในการท างานให้เป็นที่ยอมรับใน
สังคม และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอก ตามวิถีทางสังคมที่สังคมใน
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องค์กรต้องการ และค่านิยมวัฒนธรรม ความคาดหวังของกลุ่ม หรือสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก
อยู่ทั้งจากประสบการณ์โดยตรงของบุคคลในสังคม และทางอ้อมจากสื่อ สถาบันแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
โดยมีช่วงเวลาในการถ่ายทอด 3 ช่วงคือ 1) ช่วงการเริ่มเข้างานใหม่  2) ช่วงระหว่างการปฏิบัติงาน  
3) ช่วงเมื่อมีองค์ความรู้ใหม่ๆ  และขั้นตอนการถ่ายทอด 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเรียนรู้  2) 
ขั้นตอนการยอมรับ  3) ขั้นตอนการด ารงรักษา และ 4 กระบวนการคือ 1) กระบวนการก าหนดหัว
ข้อความรู้ที่ต้องการถ่ายทอด  2) กระบวนการเรียนรู้ เป็นการน าความรู้ที่ก าหนดมาจัดให้เกิดเป็น
ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่บุคคล  3) กระบวนการติดตามผล เป็นการติดตามประสิทธิผล
ของการด าเนินการและกระบวนการถ่ายทอดที่ได้ด าเนินไปแล้ว  4) กระบวนการธ ารงรักษา เพื่อให้
ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนจนเกิดความช านาญและเทคนิค
ใหม่ๆ ฝังลึกในตัวบุคคลและถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆมา เพื่อให้ความรู้อยู่คู่องค์กรตลอดไป  

การวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  
การวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน จุฑารัตน์ กิตติเขมากร(2553) ได้ใช้แบบ

วัดของลักษมี ลุประสงค์ (2546) ซึ่งดัดแปลงจากแบบวัดปริมาณการได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
ของวิรัติ ปานศิลา (2542) อย่างเป็นทางการ 36 ข้อ และอย่างไม่เป็นทางการ 43 ข้อ มาดัดแปลง
เป็นประโยคบอกเล่าจ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วยมาตรส่วนประเมิณค่า 6 ระดับ ต้ังแต่ “จริงที่สุด” 
ถึง “ไม่จริงที่สุด” ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ .88  

ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งมีเนื้อหา
ค าถามสอดคล้องกับงานของผู้วิจัย ในการวัดอิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน ต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู โดยมีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วยมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ 
จ านวน 9 ข้อ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่
ได้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

การวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:171) ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
ท างานด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าค ญทางสถิติทั้งในกลุ่มบุคลากรท่ีเป็นเพศหญิงและเพศชาย 
โดยกลุ่มบุคคลากรที่เป็นเพศหญิงการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานจะมีอิทธิพลส่งผลท าให้

พฤติกรรมการท างานด้านการมีส่วนร่วมสูงกว่าเพศชาย (β = .65 และ .26 ตามล าดับ) ส่วนสุธิดา 
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พานิชกิจโกศลกุล (2556) ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  พบว่าการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างานปานกลาง จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัติ ปานศิลา (2542) ที่พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกับตัวแปรด้านรับรู้เกี่ยวกับบทบาทสัมพันธ์  กับ
พฤติกรรมการท างานด้านการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน  และการพัฒนาบุคลากรสาย
สาธารณสุขต าบลมีความสัมพันธ์กัน (r = .20) ซึ่งการถ่ายทอดการท างานอย่างไม่เป็นทางการเป็น
ตัวพยากรณ์ที่ส าคัญอันดับแรกของพฤติกรรมการท างานด้านสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนา
บุคลากรสายสาธารณสุขต าบล (r = .26) และผลจากการศึกษางานวิจัยของพนิดา ธนวัฒนากุล 
(2547)  พบว่าพนักงานช่างที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานอย่างเป็นทางการมักจะมี
พฤติกรรมการท างานบริการอย่างมีความรับผิดชอบสูงอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (r = .386) 
และจากการศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานอย่างมีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
สินเชื่อ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ของมยุรฉัตร สุขด ารงค์ (2547) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมใน
การท างานอย่างเป็นทางการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมีความ
รับผิดชอบ และการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานอย่างไม่เป็นทางการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
พฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานอย่างเป็นทางการสูงและมีเจตคติ ต่อ
พฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบมาก จะมีพฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบสูงกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานอย่างเป็นทางการต่ า 
และมีเจตคติต่อพฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบน้อย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวแปร พบว่าพฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบต่างก็แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานอย่างไม่เป็นทางการ 
เมื่อใช้ตัวแปรอิสระทั้ง  6 ตัวร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ 
พบว่าในกลุ่มรวม  ตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมีความ
รับผิดชอบได้ร้อยละ 58.4 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานดังที่กล่าว
มาข้างต้น สรุปได้ว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน 
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ซึ่งผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานสูงจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการท างานสูง  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคาดหมายว่า ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานจะมีความสัมพันธ์
และเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูนี้ด้วย 

4.2 การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม 
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม หมายถึง การได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของ

บุคคลในสังคมที่เกี่ยวข้องกับตนอาจจะเป็นหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงาน ทั้งในส่วนที่เป็น
พฤติกรรมดี และพฤติกรรมไม่ดี  (ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, 2552:3) ซึ่งตัวแบบหมายถึง  สิ่งที่บุคคล
สังเกต ฟัง หรืออ่านเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล หรือเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคล แล้วประมวลเป็น
ข้อมูลในการแสดงพฤติกรรมต่อไป โดยทุกอย่างที่อยู่ภายใต้การได้ยิน หรือได้เห็น มีโอกาสที่จะ
เป็นตัวแบบทั้งสิ้น (ประทีป  จินงี่, 2540:233)  รวมทั้งสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ถือเป็นบรรทัดฐาน หรือ
ตัวอย่างที่น ามาเพื่อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ และเพื่อเป็นแบบอย่างในการเลียนแบบ (สม
ทรง ตันประเสริฐ, 2544:25)  การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม คือการที่บุคคลได้สังเกตตัว
แบบซึ่งมีความส าคัญต่อบุคคล สามารถดึงดูดความสนใจของบุคคล และได้เรียนรู้พฤติกรรม
บางอย่างจากตัวแบบซึ่งให้ผลเป็นที่พอใจ สนใจของบุคคล และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเกิดความคิด
ที่จะเลียนแบบพฤติกรรมนั้นด้วยความคาดหวังที่จะได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกับผลลัพธ์ที่เกิดจาก
พฤติกรรมของตัวแบบ (โสรยา คงดิษ, 2555:40)   ซึ่งการเรียนรู้จากต้นแบบ หรือแบบอย่างจาก
การสังเกตบุคคลที่ใกล้ชิด จะกลายเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่ส าคัญและควบคุมการเกิด
พฤติกรรมตามความรู้คิดของบุคคลในการตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์ให้สอดคล้องตามที่ตั้งใจไว้ (จุฑาพัฒน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2547:30)   

การมีแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานถือเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางสังคมใน
งานอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ถ่ายทอดที่เป็นตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อการท าพฤติกรรมของผู้ที่ได้เห็นตัวแบบ 
(พนิตพักตร์ ประสารพันธ์, 2557, 27) แบบอย่างที่ดีในการท างาน หมายถึงพฤติกรรมการท างาน
ของตัวแบบในท านองของการท างานอย่างต้ังใจจริง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน และมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน   ดังนั้นการมีแบบอย่างที่ดีในการท างาน จึงหมายถึงการรับรู้
พฤติกรรมการท างานของตัวแบบในท านองของการท างานอย่างต้ังใจจริง มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การท างาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน (โสรยา คงดิษ, 2555:40)   การได้รับ
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นการสังเกตเห็นแบบอย่างที่ดีในการกระท าพฤติกรรมของ
หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน (พนิตพักตร์ ประสารพันธ์, 2557, 34) ซึ่งการเห็นตัวอย่างที่ดีจาก
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คนรอบข้าง หมายถึง ปริมาณการรับรู้ที่ได้รับจากการสังเกต และเห็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการรับรู้
ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช, 2558,63)  จุรีพร  ภิบาลจันทร์ (2551:108)  กล่าวถึง
การมีแบบอย่างที่ดีในการท างานว่า หมายถึง การรับรู้ของพนักงานปฏิบัติการ จากการสังเกตเห็น
แบบอย่างที่ ดีของการท างานจากบุคคลในโรงงาน  โดยการมีแบบอย่างหรือ  ตัวแบบเป็น
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมสองทาง ที่ผู้ถ่ายทอด และผู้รับการถ่ายทอด สามารถมีอิทธิพลซึ่ง
กันและกัน (จุรีพร  ภิบาลจันทร์, 2551:74 อ้างอิงวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี 2544:1)  

จากแนวคิดและความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การได้รับแบบอย่าง
จากบุคคลในสังคม  หมายถึง การที่บุคคลได้รับรู้ สังเกตเห็น ฟัง พฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งดึงดูดใจ
ให้บุคคลเรียนรู้พฤติกรรมบางอย่าง จากตัวแบบในการก ากับ ควบคุม พฤติกรรมของตนเองตาม
อิทธิพลของตัวแบบ และความรู้คิดของบุคคล 

องค์ประกอบการเกิดพฤติกรรมจากการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม  
ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552:3-4) กล่าวถึง การเกิดพฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้

ทางสังคม (Social Cognitive Learning Theory) ของ Bandura ว่าเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1) 
จากตัวบุคคล ซึ่งมีตัวเจตคติเป็นตัวแปรส าคัญ   2) จากสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง การมีแบบอย่างในการ
ท างานเป็นการถ่ายทอดทางสังคมในงานอย่างหนึ่ง (ปริญญา ป้องรอด, 2544:29) และการ
ถ่ายทอดทางสังคมนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ และเลียนแบบ  ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายทอดทางสังคม
ที่ส าคัญมากวิธีหนึ่ง สามารถใช้ในการอธิบายการกระท าต่างๆของบุคคลได้เป็นอย่างดี (วิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี, 2547:99) จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Learning) ระบุว่า 
พฤติกรรมส่วนมาก รวมถึงพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ เกิดจากการเรียนรู้   ซึ่งการเรียนรู้มี 2 
รูปแบบ คือ 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือการเรียนรู้จากผลของการกระท า    และ 2) 
การเรียนรู้จากการสังเกตผู้อ่ืน ซึ่งเป็นแบบอย่างของการกระท า การเห็นแบบอย่างการกระท าของ
ผู้อ่ืนเป็นตัวแบบ (Model) ในการสังเกตว่า ตัวแบบท าอะไร ท าอย่างไร มีกฎเกณฑ์ใดบ้าง แล้ว
น ามาคิดว่าตนจะสามารถท าพฤติกรรมนั้นใหม่ได้อย่างไร การเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ 
(Observation Learning) ถือเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมจากการ
ท าพฤติกรรมเลียนแบบ (ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, 2552:71) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นตอนใส่ใจ (Attention process)  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรม
ของตัวแบบแล้วเกิดผลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สังเกต  2) ขั้นตอนการเก็บจ า (Retention 
process) เป็นการเก็บจ าพฤติกรรมของตัวแบบไว้  3) ขั้นตอนของการกระท า (Production 
Process) เป็นการที่ผู้สังเกตน าการเก็บจ ามาแปลงเป็นการกระท า  4) แรงจูงใจ (Motivational 
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Process) ซึ่งองค์ประกอบส าคัญต่อการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบคือ ตัวจูงใจ ( Incentive) เช่น 
สิ่งของ เงินรางวัล หรือความพอใจ ในผลจากการกระท าของตัวแบบ (ประทีป จินงี่, 2540:97-101)  
โดยทฤษฎีนี้ได้ให้ความส าคัญแก่ลักษณะของสถานการณ์ว่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมซ้ าๆ จนกลายเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นไปในที่สุด (ปริญญา ป้องรอด (2554:30) 
และในการศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของเจ้าหน้าที่ เทศกิจสังกัด
กรุงเทพมหานครของชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) พบว่า พฤติกรรมการท างานภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรง  จากเจตคติต่อ
พฤติกรรมการท างานภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล  และการมี
แบบอย่างในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน ได้รับอิทธิพลทางบวก โดยอ้อมจากการ
มีแบบอย่างในการท างาน   นอกจากนี้เจตคติต่อพฤติกรรมการท างานภายใต้ระบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล ยังได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากลักษณะมุ่งอนาคต-
ควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และการมีแบบอย่างในการท างาน ซึ่งตัวแปรทั้งหมด สามารถ
ร่วมกันอธิบายเจตคติต่อพฤติกรรมการท างาน ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้ร้อยละ 51 จากการได้เห็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง ส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่น่าปรารถนา (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี 2547:100)   และจากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณการเป็นแบบอย่างในการไปเลือกต้ังของบิดา-มารดา กับความต้ังใจไปเลือกต้ังใน
อนาคตของนักศึกษา สถาบันราชภัฎของ นภา ปิยะศิรินนท์ (2541)   พบว่า นักศึกษาที่มีบิดา
มารดาเป็นแบบอย่างในการไปเลือกต้ังมากจะมีพฤติกรรม จะมีความต้ังใจไปเลือกต้ังมากกว่า
นักศึกษาที่มีบิดามารดาเป็นแบบอย่างในการไปเลือกต้ังน้อยอย่างเห็นได้ชัด แม้จะได้รับการ
สนับสนุนจากครอบครัวมาก ก็มีความต้ังใจไปเลือกต้ังน้อย   การเป็นแบบอย่างในการไปเลือกต้ัง
ของบิดามารดาส่งผลอย่างเด่นชัด ต่อความต้ังใจไปเลือกต้ังในอนาคตของนักศึกษาสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมของปริญญา ป้องรอด (2554:149-150) ที่พบว่า 
พนักงานโรงงานยาสูบที่เห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานมาก จะเป็นผู้มี
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมมากกว่าผู้ที่เห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานน้อย  โดยเฉพาะการได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง จะยิ่งส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่น่าปรารถนา ส าหรับบุคคลในวัยท างานอาจได้แบบอย่างการท างานจากบุคลากรใน
หน่วยงานเดียวกัน เช่น จากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลในอาชีพเดียวกัน (วิลาสลักษณ์ 
ชัววัลลี, 2547:100) ซึ่งการมีแบบอย่างในการท างานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการท างาน
ของบุคคล (ชัญญา ลี้ ศัตรูพ่าย, 2552:165)  เช่นเดียวกับผลการวิจัยกรณี ศึกษาด้านการมี
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พฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์  5 ประการของข้าราชการระดับ 3 - 10 ใน 4 กระทรวง ของวิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี (2547:ช) ซึ่งพบว่า การมีแบบอย่างในการท างาน เป็นตัวแปรสถานการณ์ที่เป็น
ปัจจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง และการเห็น
แบบอย่างในการท างานที่ดี และไม่ดีของข้าราชการต ารวจสังกัดต ารวจภูธรภาค 4 (ทั้งกลุ่มต ารวจ
สัญญาบัตร และกลุ่มต ารวจชั้นประทวน)  มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานของข้าราชการ
ต ารวจอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกลุ่มต ารวจชั้นประทวน โดยข้าราชการยิ่งได้รับแบบอย่างที่ดีใน
การท างานมากเท่าใด ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการท างานราชการอย่างมีประสิทธิผล และมีจริยธรรมมาก
เท่านั้น (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2547:100-101)  ดังนั้นการมีแบบอย่างทางสังคมจึงเป็นตัวท านาย
พฤติกรรมการท างานที่ส าคัญล าดับแรก   ในสถานการณ์ทั่วไปเมื่อบุคคลเห็นคนอ่ืนกระท า
พฤติกรรมใดแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผลที่เกิดจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลสนใจ เก็บจ า และกระท า
พฤติกรรมนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับที่บุคคลสังเกตเห็นผู้ อ่ืนกระท าพฤติกรรม (Bandura, 
1986)  ดังผลการศึกษาวิจัยของกรูสค์ และสคูบิสกิ ซึ่งพบว่า การกระท าเป็นแบบอย่างมีอิทธิพล
มากกว่าค าพูด  (วัชชิรทาน เข็มทอง (2555:17 อ้างอิงจาก ธีระพร อุวรรณโณ, 2527:77)   

จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การแสดงพฤติกรรมจากการได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคมประกอบด้วย 1) ความสนใจในตัวแบบและผลที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมของตัว
แบบ 2) การจดจ าพฤติกรรมของตัวแบบที่มีผลต่อความสนใจ  3) การกระท าตามพฤติกรรมของตัว
แบบที่สนใจและจดจ า   4) แรงจูงใจที่โน้มน้าวให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามแบบอย่าง เช่น การ
เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการแสดงพฤติกรรมตามแบบ  

การวัดการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม  
การแสดงพฤติกรรมจากการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม สามารถวัดได้ 2 

วิธีคือ 1) การให้ผู้ถูกทดลองเล่นเกมส์ในสถานการณ์ยั่วยุและให้ได้พบกับตัวแบบในพฤติกรรม
ต่างๆ แล้วสังเกตพฤติกรรมผู้ถูกทดลองว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของตัวแบบอย่างไร 
(ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, 2552:72 อ้างอิงจากดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 
2520)  และ 2) การใช้แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า จ านวน 10-20 ข้อ แต่ละข้อมีลักษณะเป็น
ประโยคมาตรประเมินค่า 6 หน่วยต้ังแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” การให้คะแนน กรณีข้อความ
ทางบวกให้คะแนนต้ังแต่ “จริงที่สุด” 6 คะแนน และลดลงตามล าดับจนถึง 1 คะแนนคือ “ไม่จริง
เลย” ข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงจัดว่าเป็นผู้มีแบบอย่างที่ดีมากกว่าผู้
ที่ได้คะแนนรวมต่ ากว่า (ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, 2552:72 อ้างอิงจากวิชัย เอียดบัว,2534  นีออน พิณ
ประดิษฐ์ และคณะ 2546 เชื้อสาธุชน, 2546 และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ, 2547)  การวัด
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การแสดงพฤติกรรมจากการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม จุรีพร  ภิบาลจันทร์ (2551:75) ได้
น าแบบวัดการเห็นตัวอย่างจากเพื่อนร่วมงานของ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) มาประยุกต์ใช้กับการ
วัดอิทธิพลจากแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ต่อพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการท างานของ
พนักงานปฏิบัติการภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ  โดยให้พนักงานรายงานตนจากการเห็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติในการ
ท างานอย่างปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความ
ปลอดภัยเพียงใด โดย แบบวัดที่ใช้เป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 หน่วย จ านวน 10 ข้อมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .86  ส่วนโสรยา คงดิษ (2555:41) น าแบบวัดการมีแบบอย่างในการท างาน
ของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ (2547:112)  ซึ่งมีลักษณะของแบบวัดเป็นการวัดปริมาณการ
สังเกตเห็นหรือการรับรู้การกระท าพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของบุคคล
อ่ืนซึ่งมีความส าคัญต่อตน  โดยวัดจากสมาชิกในหน่วยงานประกอบด้วย หัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงาน แบบวัดมีลักษณะเป็นประโยคค าถาม ประกอบด้วยมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับจากจริง
ที่สุด ถึงไม่จริงที่สุด จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .89 มา
ปรับปรุงในการวัดการมีตัวแบบที่ดีต่อพฤติกรรมการท างานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของ
พนักงานบริษัทผลิตรถยนต์  ปริญญา ป้องรอด (2554) สร้างแบบวัดการเห็นแบบอย่างที่ดีจาก
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานต่อพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการ คลัง มีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า  6 ระดับ จาก 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” จ านวน 10 ข้อ ค่าพิสัยของ คะแนนอยู่ระหว่าง 10–60 คะแนน และมี
ค่าความเชื่อมั่นแบบความคงที่ภายในโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .904 ผู้ที่ได้คะแนนสูง
กว่า แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานสูงกว่าผู้ที่มีคะแนน
ต่ ากว่า ในการวัดการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบวัด
การเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของปริญญา ป้องรอด (2554) มาปรับใช้ 
โดยมีการปรับปรุงข้อค าถามบางข้อให้เหมาะสมกับบริบทการท างานของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
มีลักษณะของประโยคค าถาม ประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จ านวน 6 ข้อ จาก “ไม่จริง
ที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดสูง 
แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมมากกว่าผู้ตอบที่ได้รับคะแนนต่ ากว่า 

 
 



 63 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับแบบอย่างทางสังคมต่อพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ และครูดีเด่นย้อนหลัง 5 ปีของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี พบว่า 
การมีแบบอย่างในการท างาน เป็นตัวแปรเชิงสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของ
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง   และจากงานวิจัยพฤติกรรมการท างานอย่าง
มีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ ของปริญญา ป้องรอด (2554) พบว่า พนักงานโรงงานยาสูบ
ที่เห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานมาก จะเป็นผู้มีพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมมากกว่าผู้ที่เห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานน้อยทั้งในกลุ่มรวมและ
ในทุกกลุ่มย่อย    สอดคล้องกับผลงานวิจัยด้านการมีแบบอย่างในพฤติกรรมการเสียสละของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ของ วัชชิรทาน เข็มทอง 
(2555) ซึ่งพบว่า นักเรียนที่ได้รับแบบอย่างการแสดงพฤติกรรมเสียสละจากบิดามารดา ครู เพื่อน
นักเรียนมากจะมีพฤติกรรมเลียนแบบการเสียสละในระดับมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับแบบอย่าง
การเสียสละจากบิดามารดา ครู เพื่อนนักเรียนน้อย และผลการศึกษาการท างานภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่ตาหลักธรรมาภิบาลของชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) พบว่า พฤติกรรมการ
ท างานของเจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากเจตคติ การมี
แบบอย่าง และความพึงพอใจ และได้รับอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน เหตุผลเชิงจริยธรรม การมีแบบอย่าง  

ในการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานในครั้งนี้ 
พบว่าการมีแบบอย่างจากบุคคลในสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการมีแบบอย่างในการท างาน เมื่อศึกษาร่วมกับตัวแปรลักษณะทาง
จิตอ่ืนๆ เช่น เจตคติต่อพฤติกรรมการท างาน สามารถท านายพฤติกรรมการท างานที่พึงปรารถนา
ได้ดีมากขึ้น  ด้ังนั้น ผู้วิจัยจึงคาดว่า การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
4.3 การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

ข่าวสารเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะยุค
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร (Information Age) (ศราวุธ แดงมาก, 2560:29) ข้อมูล 
ข่าวสาร มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
และองค์กร  ซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน  ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งบุคคลใช้
ในการตัดสินใจโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหา  บุคคลต้องการข้อมูลช่วยประกอบการตัดสินใจ  แต่
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บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตน แต่จะเลือกรับเฉพาะบางข่าวสารที่มี
ความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเท่านั้น  บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตากว้างไกล มี
ความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์มากกว่าบุคคลที่เปิดรับ
ข่าวสารน้อย (นิธิภา จันทรวิสุทธิ์, 2559:50 อ้างอิงจาก Charles K. Atkin. 1973: 208)   วราภรณ์ 
ศรีเหนี่ยง (2557 อ้างอิงจาก พรกมล  รั ชนาภรณ์ . 2542: 24) ให้ความหมายของการเปิดรับ
ข่าวสารโดยจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารว่าหมายถึง  1) การแสวงหาข้อมูล 
(Information Seeking) เมื่อบุคคลมีความต้องการคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  2) 
การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) เมื่อบุคคลต้องการข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากรู้ ซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องมีความส าคัญกับตนเอง เช่น การเลือกดูโทรทัศน์เฉพาะรายการที่ตนเอง
สนใจ  หรือมีผู้แนะน า   3) การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสารเมื่อบุคคลมีความต้องการจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์  การเปิดรับ
ข่าวสารเป็นกระบวนการที่ถ่ายทอดความคิด เจตคติ และประสบการณ์ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
เพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สื่อกับผู้รับ (นิธิภา จันทรวิสุทธิ์, 2559:50 อ้างอิงจากอรุณีประภา 
หอมเศรษฐี, 2531:4, ปรมะ สตะเวทิน 2541:65, ไชยยศ เรืองสุวรรณ 2533:44) การเปิดรับ
ข่าวสาร ยังหมายถึง การรับทราบข้อมูล ข่าวสาร โดยการรับรู้ ได้ยิน หรือพบเห็น โดยบุคคลจะ
เลือกรับข่าวสารที่ตนสนใจ แล้วตีความหมายของข้อมูลที่ได้รับ เลือกที่จะจดจ าและน ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์ท าให้ผู้รับข่าวสาร
เชื่อว่ามีคนสนใจ เอาใจใส่ รักและหวังดีต่อตนอย่างจริงใจและเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ท าให้เขา
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในสังคม มีความมั่นใจ เชื่อถือไว้วางใจ ผ่อนคลาย และเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ (กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, 
2558 : 103 อ้างอิงจาก Schafer, Coyne, & Lazarus. 198:11-26, and Thoits 1982:145-159) 
ในการปฏิบัติงานบุคลากรต้องมีการติดต่อสื่อสาร (วชิระ กันภัย 2559:26) การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารของพนักงานผลิตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหา และสถานการณ์
ต่างๆได้  

จากการศึกษาของกลุ่มนักจิตวิทยา ชาร์ล ฮอร์ตัน คูเล่ย์ (Charles Horton Cooley), 
เฮอร์เบิร์ด มีด (Herbert Mead) จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) และแฮรี่ สเตคก์ ซัลลีแวน (Harry 
Stack Sullivan) พบว่า พฤติกรรมของมนุษย์หลายอย่างอธิบายในแง่ของกระบวนการทางสังคมได้ 
โดยเชื่อว่าบุคคลรู้จักตนเองได้จากประสบการณ์ทางสังคม โดยการพบปะติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืนๆ หรือบุคคลที่เขาสื่อสารด้วย บุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ท าให้รู้ว่าเขาคือใคร แตกต่างจากบุคคล
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อ่ืนๆอย่างไร และถูกคาดหวังในเรื่องบทบาทหน้าที่จากบุคคลอ่ืนอย่างไร และเขาได้รับการโต้ตอบ
จากบุคคลอ่ืนอย่างไร ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า การร้จักตนเองหรือรู้จักตัวตน โดยสะท้อนจากบุคคลอ่ืน 
(Looking Glass)  จากทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารมีความส าคัญทั้งในด้านการต้องการ
ถ่ายทอดความคิด ความต้องการของบุคคลไปสู่บุคคลอ่ืนเพื่อให้บุคคลอ่ืนเข้าใจและตอบสนอง
บุคคลนั้นตามความหมายที่สื่อออกไป การสื่อสารยังเป็นกระจกเงาสะท้อนให้บุคคลได้รับรู้ถึง
มุมมองที่บุคคลอ่ืนมองเห็น ตีความความเป็นตัวตนของบุคคล เป็นการให้บุคคลได้รับรู้ความคิด
ของผู้อ่ืนซึ่งในการท างานมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน การสื่อสารจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ในยุคปัจจุบัน มนุษย์สามารถสื่อสาร ส่งสาร และรับข้อมูลข่าวสารได้จากทั่ว
โลกภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาที และการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ก็จะสะท้อนกลับตาม
ข่าวสารที่ได้รับและเจตคติของบุคคล การได้รับข่าวสารข้อมูลจึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ
ด าเนินการของบุคคล จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความปลอดภัยของ อิทธิพล 
บุญเดช (2557:18)  พบว่า พนักงานที่ได้รับข่าวสารกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
มากจะมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในระดับสูง   

จากความหมายของการได้รับข่าวสารจากสื่อ ที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ หมายถึง การที่ผู้รับสารเลือกที่จะรับข่าวสารข้อมูลบางอย่างที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเจตคติ ความคิด ประสบการณ์ 
หรือข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อให้ผู้รับสารทราบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับสารได้รับรู้และน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อส าหรับงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้นมีความส าคัญอย่าง
มาก เพราะหากมีข่าวการเกิดเหตุการณ์ อุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ จากสื่อ ทุกหน่วยงานที่อยู่ในห่วงโซ่
อุปทานขององค์กร จะต่ืนตัวและแจ้งต่อๆ กันให้ทางผู้ผลิตตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นว่าจะมี
แนวโน้มที่จะเกิดกับผลิตภัณฑ์งานที่ผลิตอยู่ด้วยหรือไม่ และจะมีการแจ้งผลกลับไปยังผู้ว่าจ้างเป็น
ทอดๆ ต่อๆ กันไป และหากพบว่าชิ้นงานของบริษัทมีความใกล้เคียง หรืออาจเกิดปัญหาใน
ลักษณะเดียวกันกับข่าวสารที่ได้รับ บริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ร่วมกันท าแผน
รองรับเหตุการณ์ที่จะเกิด และแผนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างผลิตโดยเร็ว
ที่สุด ซึ่งอาจหมายถึงการต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างลงไปในการท างาน ข่าวสาร
จากสื่อจึงมีผลต่อการต่ืนตัว รับรู้และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของผู้ผลิตอย่างมาก 
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องค์ประกอบของกระบวนการเลือกรับข่าวสาร (Selective Processes) 

กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารใน
การรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตามล าดับ (วราภรณ์  ศรีเหนี่ยง, 2557:10 
อ้างอิงจาก Klapper.J.T. 1960 : 19-25) ดังนี้ :- 

1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขั้นแรกของการเลือกรับ
ข่าวสาร บุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายแหล่ง  ตามความสนใจ
และความต้องการของตน รวมทั้งทั้งทักษะและความช านาญในการรับรู้ข่าวสารและความถนัดของ
แต่ละบุคคล เช่น บางคนถนัดที่จะฟัง มากกว่าการอ่าน  

2) การเลือกจากความสนใจ  (Selective Attention) ผู้ เปิดรับข่าวสารมี
แนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งตามความคิดเห็นและความสนใจของตน  เพื่อ
สนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิม
ที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดภาวะทางจิต ใจที่ไม่สมดุลหรือมี ความไม่สบายใจ ที่เรียกว่า ความไม่
สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance)  

3) ก า ร เลื อ ก รั บ รู้  แ ล ะตี ค ว าม ห ม าย  (Selective Perception and 
Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ
ผู้ส่งสารเสมอไป เพราะบุคคลจะเลือกรับรู้ และตีความหมายของข่าวสารแตกต่างกันไปตามความ
สนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์  ความเชื่อความต้องการ ความคาดหวัง แรงจู งใจ สภาวะทาง
ร่างกาย หรือทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้นแต่ละบุคคลอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับ
ลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว ท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้งไปและยังอาจมีการบิดเบือนข่าวสาร
ให้มีทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย  

4) การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วน
ที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของตนเอง และมักจะลืม หรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อใน
ส่วนที่ตนเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วย หรือในเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่
เลือกจดจ า มักจะมีเนื้อหาที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความรู้สึกนึกคิดทัศนคติ ค่านิยม หรือความ
เชื่อที่แต่ละบุคคลมีอยู่เดิมให้มี ความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่ วนหนึ่งอาจน าไปใช้ เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้ง หรือมีสิ่งที่ท าให้ไม่
สบายใจเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ในกระบวนการรับข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารที่ รับต้องมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้รับสาร  4 ประการ (นิธิภา จันทรวิสุทธิ์, 2559:52-53)  ดังนี้  :- 
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1) ข่าวสารที่ เป็นประโยชน์  (Utilization) ผู้ รับสารจะเปิดรับข่าวสารที่ เป็น

ประโยชน์แก่ตนเองเป็นส าคัญ เช่น การฟังเพลงเพื่อความบันเทิง หรืออ่านข่าวกีฬาที่ตนเองสนใจ
เล่น หรือการรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น  

2) ข่าวสารที่สอดคล้อง (Consistency) กับค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ ของ
ผู้รับสาร ผู้รับสารมักจะเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อ  ค่านิยม และทัศนคติของตน 
ข่าวสารใดที่ไม่สอดคล้องมัก ไม่ได้รับความสนใจ หรือถูกปฏิเสธจากผู้รับสาร 

3) ข่าวสารที่สะดวกในการได้มา  (Availability) ผู้รับสารที่มีข้อจ ากัดในการ
เปิดรับข่าวสาร ถึงแม้ว่าข่าวสารจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับตนเอง  แต่ถ้าการจะได้รับ
ข่าวสารมีความยากล าบากหรือไม่สะดวก ผู้รับสารก็ไม่อาจปิดรับข่าวสารนั้นได้ ดังนั้นพฤติกรรม
หนึ่งในการรับสารของผู้รับสาร คือ ความสะดวกในการได้มาซึ่งข่าวสารน้ัน  

4) ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เป็นความต้องการที่อยากได้ประสบการณ์
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง และยิ่งอยู่ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา เหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้มนุษย์เปิดรับข่าวสาร 

ประเภทของสื่อในการรับข้อมูลข่าวสาร 
สื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารในการส่งสารต่อกัน  สื่อจึงเป็น

องค์ประกอบหนึ่งที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลของพฤติกรรมการส่งและรับสาร ในการส่งสารผู้ส่ง
สารจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม เนื่องจากสื่อแต่ละชนิดมีความสมารถเข้าสู่ระบบของการ
รับรู้ของผู้รับสารโดยผ่านประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน ซึ่งสื่อที่ใช้ในการสื่อสารแบ่งออกเป็น  3 
ประเภท ดังนี้ :- (วราภรณ์  ศรีเหนี่ยง, 2557:12 อ้างอิงจากปรมะ สตะเวทิน, 2541:134-135)  

1) สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึงสื่อที่สามารถน าสารจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับ
สาร ซึ่งประกอบไปด้วยคนจ านวนมากได้ อย่างรวดเร็วภายในเวลาเดียวกัน หรือในเวลาที่ใกล้เคียง
กัน ได้แก ่หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย  

 2) สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) หมายถึงสื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหา
เฉพาะ และมี จุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม เช่น หนังสือคู่มือ จุลสาร แผ่นพับโปสเตอร์ 
ภาพสไลด์ นิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของสื่อเฉพาะกิจ คือผู้ส่งสารสามารถส่งข่าวสาร
เฉพาะเรื่องให้กับ ผู้รับสารเป้าหมายได้ทราบข่าวสารความรู้โดยตรงและถูกต้องอันจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจและการลงมือ ปฏิบัติไปในแนวทางที่ผู้ส่งสารต้องการได้  

3) สื่อบุคคล (Person Media) หมายถึง ตัวบุคคลที่ถูกน ามาใช้สื่อสารกับผู้รับ
สาร โดยการเผชิญหน้าทั้งในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุ่มซึ่งการใช้สื่อบุคคล



 68 

 
ในการติดต่อสื่อสารให้ผลดี คือสามารถน าข่าวสารที่ต้องการส่งไปปรับให้ยืดหยุ่นเข้ากับลักษณะ
ของผู้รับสารได้เป็นรายๆ   และยังท าให้ได้รับทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารในทันที  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารที่มีความแตกต่างกันตามความสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับตน
และมีความสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ความต้องการของบุคคล ซึ่งการได้รับข้อมูล
ข่าวสารต้องสะดวกเข้าถึงได้ง่าย หรือเมื่อบุคคลมีความต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  การเปิด รับข้อมูลข่าวสารของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในความ
รับผิดชอบของตนได้ การได้รับข้อมูลข่าวสารท าให้บุคคลรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มี
คุณค่าเป็นที่ยอมรับในสังคม และได้รับมอบหมายความไว้วางใจในการร่วมรับผิดชอบและ
ตัดสินใจในเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ 

การวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
การวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดของนิธิภา จันทร

วิสุทธ์ (2559) มาปรับให้เข้ากับความหมายลักษณะและบริบททางธุรกิจของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
โดยมีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ มีจ านวน 8 ข้อจาก “ไม่
จริงที่สุด” ถึง ”จริงที่สุด”  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวด ลดไข้ของผู้บริโภคจากร้านขายในกรุงเทพมหานคร ของนิธิภา 
จันทรวิสุทธิ์ (2559:156)  พบว่า การเปิดรับข่าวสารโดยรวมมีความส าคัญต่อผู้บริโภคในการซื้อยา
แก้ปวดวดไข้อยู่ในระดับมาก เรียงตามระดับค่าเฉลี่ยในการรับข่าวสารจากสื่อมากไปหาน้อย  คือ 
สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล และสื่อมวลชน ตามล าดับ นอกจากนี้ในงานวิจัย ความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในการเปิดรับข่าวสารต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
ของผู้ประกอบการค้าชายแดนอ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว โดย วราภรณ์  ศรีเหนี่ยง 
(2557:63) ยังพบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยรวม
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ด้าน
การด ารงชีวิตของผู้ ประกอบการค้าชายแดน  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.358 สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหน่วยงานผลิตโอเลฟินส์  1 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ ของอิทธิพล บุญเดช 
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(2557:18 อ้างอิงวมธุริน เถียรประภากุลม 2556: บทคัดย่อ)  ซึ่งพบว่าพนักงานที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยมากจะมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อ
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยดีมาก และมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภัยและส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง  

แม้จะไม่พบงานวิจัยด้านการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการท างานโดยตรง แต่ผู้วิจัยก็คาดหวังว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อด้านการเกิดเหตุการณ์
ใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดปกติของการท างานของเครื่องยนต์ หรือการร้องเรียนเนื่องจาก
สมรรถนะของชิ้นส่วนรถยนต์ไม่เป็นไปตามความมุ่งหวังของผู้ขับขี่ จะสร้างความต่ืนตัวต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานให้แก่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหากรรม
บางปู 
 

4.4 บรรยากาศการท างานในองค์กร 
บรรยากาศองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมงานหรือสภาพแวดล้อมพนักงาน ที่รับรู้

ได้ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม เป็นแรงกดดันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล 
(วรรณทนีย์ สุขวิบูลย์, 2548 : 11)  บรรยากาศขององค์กร เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แต่
รับรู้ได้ และส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ (perception) 
หรือเข้าใจต่อสภาพแวดล้อม และความนึกคิดในสิ่งต่างๆ (ปริวัชร วัชรวิภา , 2551:10) ของสมาชิก
ในองค์กรต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ซึ่งบรรยากาศนี้จะขึ้นอยู่กับมุมมองของสมาชิกมากกว่า
สภาพที่เป็นจริง (วรรณทนีย์ สุขวิบูลย์, 2548 : 11;  อ้างอิงจากSchneider, 1973)  ในขณะที่ 
สมชาย ประกิตเจริญสุข (2547:20 อ้างอิงจาก Brown and Moberg (1980:667)  กล่าวว่า 
บรรยากาศขององค์กร เป็นคุณลักษณะขององค์กร ซึ่ง 1) แสดงให้เห็นถึงสภาพขององค์กร  2) 
สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างองค์กรหนึ่งกับอีกองค์กรหนึ่ง  3) เป็นคุณลักษณะที่
คงทน  4) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร  การท างานภายใต้บรรยากาศองค์กรที่ดี จะท า
ให้การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรบรรลุจุดหมายตามความต้องการ  บรรยากาศองค์กรและ
สิ่งแวดล้อมองค์กรที่ดีในองค์กร มีส่วนเสริมสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่างๆ ที่พึงประสงค์ 
ท าให้บุคคลในองค์กรภูมิใจ และรู้สึกในความเป็นเจ้าของ อยากออกมาปฏิบัติงาน ถ้าหากองค์กรมี
บรรยากาศที่ไม่ดี จะท าให้สมาชิกเบื่อหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ว้าเหว่า ไม่อยากท างาน บรรยากาศ
องค์กรจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของพนักงาน (พิชญาภา อินทรนัฎ, 2550:47) 
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เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและส าคัญที่สุดที่จะท าให้องค์กรด ารงอยู่ได้ ในยุค

ที่การท าธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงในทุกขณะ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ส่งผลให้พนักงานมีความวิตกกังวลกับการรับรู้เรื่องราวต่างๆภายในองค์กรทั้งในเชิงลบและ
เชิงบวก มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร พนักงานขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน ผล
การปฏิบัติงานตกต่ าลง จะเห็นได้ว่า การรับรู้ดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เหมือนดังที่ 
Kolb Rubin & Mcintyre (1979:101, 111) กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์กร เป็นทัศนคติ หรือการ
รับรู้ของพนักงานต่อสิ่งต่างๆ ภายในองค์กรและส่งผลกระทบต่อการปฏิบติงานของคนในองค์กร 
ทั้งความสามารถในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร และแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมใดๆ 
ออกมา  ดังนั้น การสร้างบรรยากาศในองค์กรที่ดี จึงเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารจัดการ โดย
สามารถท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึกและมีจิตใจอยากอยู่กับองค์กรด้วยความ
เต็มใจ และปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถที่เขามีอยู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งกับตัวพนักงานเองและองค์กร บรรยากาศองค์กรเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับ
องค์กร ซึ่งบุคคลจะทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการท างานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จต่อองค์กรด้วย
ความรู้สึกว่าตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และจะพยายามท างานให้
เป้าหมายของตนเองและองค์กรสามารถสอดคล้องกันให้ได้    (วรรทณีย์  สุขวิบูลย์, 2548 : 1-2) 

จากที่กล่าวมาในข้างต้นจึงสรุปได้ว่า บรรยากาศการท างานในองค์กร หมายถึง 
ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร 
และเป็นสิ่งที่บุคคลรับรู้ว่าองค์กรของตนมีลักษณะอย่างไรทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ โดย
บรรยากาศการท างานในองค์กรเป็นสภาพแวดล้อมของการท างานในองค์กรในมุมมองของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งในองค์กรมากกว่าสภาพที่เป็นจริง ซึ่งบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามผลของการรับรู้  
โดยหากบรรยากาศขององค์กรดี จะส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจและอยากปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุจุดหมายขององค์กรอย่างเต็มความสามารถเสมือนมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร   แต่
หากบรรยากาศการท างานในองค์กรไม่ดีจะส่งผลให้พนักงานเกิด ความระแวง กังวล       เบื่อ
หน่าย ไม่อยากท างาน 

องค์ประกอบของบรรยากาศองค์กร 
บรรยากาศองค์กร ประกอบด้วยกลุ่มของคุณลักษณะที่อธิบายถึงความแตกต่างด้าน

คุณลักษณะของแต่ละองค์กร ตามแนวคิดของ Steers and Porter 1979 (อ้างอิงจาก วรรทณีย์  
สุขวิบูลย์, 2548 : 15)  ได้แบ่งบรรยากาศขององค์กรไว้ 4 มิติ คือ:- 
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1) โครงสร้างขององค์กร  องค์กรที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน มีการรวมอ านาจและใช้

กฎข้อบังคับที่เป็นทางการมาก  พนักงานในองค์กรจะรับรู้สภาพแวดล้อมในองค์กรว่า มีลักษณะ
เข้มงวด น่ากลัว แต่ในองค์กรที่ยินยอมให้พนักงานมีอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจของตัวเองในการ
ตัดสินใจ และฝ่ายบริหารให้ความส าคัญกับพนักงาน บรรยากาศในองค์กร จะเป็นบรรยากาศของ
การให้ความไว้วางใจ เปิดเผย และรับผิดชอบร่วมกัน 

2) การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อ
บรรยากาศในองค์กร โดยองค์กรที่ใช้เทคโนโลยียึดติดแบบเดียว มีแนวโน้มที่จะท าให้บรรยากาศ
มุ่งเน้นไปในทางการมีกฎเกณฑ์เข้มงวด ท าให้การไว้วางใจกันและการคิดสร้างสรรค์ต่ า ในขณะที่
องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีแบบยืดหยุ่นจะมีความคล่องตัว หรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า จะน าไปสู่
บรรยากาศที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิดเผย มีการไว้วางใจกันและสร้างสรรค์สูงตลอดจนการ
มีความรับผิดชอบในการท างานจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

3) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรมีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์กรเช่นกัน  เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าท าให้องค์กรต้องปลด
พนักงานออกจากงาน ท าให้บรรยากาศในองค์กรเต็มไปด้วยความกังวลต่อความมั่นคงขององค์กร 
และพนักงานจะขาดแรงจูงใจในการท างาน   

4) นโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหาร  ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อบรรยากาศ
ขององค์กรผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับพนักงาน ให้พนักงานท างานอย่างอิสระ 
ย่อมจะสร้างบรรยากาศในการท างานแบบมุ่งผลส าเร็จ และท าให้พนักงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มมากยิ่งขึ้น 

นอกจากที่กล่าวข้างต้นนี้   Litwin and Stringer 1968 (อ้างอิงจาก วรรทณีย์  สุข
วิบูลย์, 2548 : 20-21)  ยังได้เสนอรูปแบบบรรยากาศองค์กรไว้ 3 แบบ ดังนี้ :- 

1) บรรยากาศองค์กรมุ่งการประสานสัมพันธ์ มีลักษณะส าคัญ 4   ประการ คือ 
1.1) เปิดโอกาสให้เกิดการรวมกลุ่ม และมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่น จริงใจ 
1.2) ให้การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 
1.3) ให้ความเป็นอิสระในการท างาน และมีโครงสร้างองค์กรที่บีบบังคับให้น้อย 
1.4) ให้การยอมรับว่าบุคลากรเป็นสมาชิกของกลุ่มงาน 

2) บรรยากาศมุ่งการใช้อ านาจ มีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ  
2.1) มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรในรูปของกฎระเบียบ ขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน 
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2.2) บุคลากรยอมรับความรับผิดชอบในต าแหน่ง อ านาจหน้าที่  สถานะใน

ระดับสูง 
2.3) กระตุ้นให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 

และความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน 
3) บรรยากาศมุ่งผลส าเร็จของงาน มีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ 

3.1) เน้นความรับผิดชอบส่วนตน 
3.2) มีการประเมินความเสี่ยง และมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  
3.3) ให้การยอมรับ และรางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
3.4) สร้างความประทับใจที่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้า และ

ความส าเร็จของทีม 
จากแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรดังที่กล่าว

ข้างต้น จึงสรุปได้ว่า บรรยากาศองค์กร ประกอบด้วยลักษณะโครงสร้างขององค์กรและแนว
ทางการบริหารองค์กร ตลอดจนการเลือกน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร และความสามารถในการ
ด าเนินการต่อผลกระทบจากปัญหาภายนอกองค์กร โดยมีรูปแบบของบรรยากาศองค์กร 3 รูปแบบ 
คือ 1) รูปแบบของการมุ่งประสานสัมพันธ์ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายได้ท างานร่วมกันอย่างอิสระ และสร้างความปรองดองสามัคคีให้เกิดการยอมรับซึ่งกัน
และกัน  2) บรรยากาศแบบมุ่งใช้อ านาจ โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้อ านาจไว้ชัดเจน
และสนับสนุนให้มีการใช้อ านาจอย่างเป็นทางการ 3) บรรยากาศแบบมุ่งผลส าเร็จของงาน มุ่งเน้น
ให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน โดยมีการสร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผล
การปฏิบัติงานที่ดี  

การวัดบรรยากาศในองค์กร 
การวัดบรรยากาศในองค์กร ผู้วิจัยน าแบบวัดบรรยากาศในองค์กรต่อความ

รับผิดชอบในการท างาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ของจุฑารัตน์  กิตติเขมากร (2553) และแบบวัดบรรยากาศในองค์การที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของพนักงาน ธนาคาร ไทยธนาคาร ของ วรรณทนีย์  สุข
วิบูลย์ (2548) มาประยุกต์ใช้ในการวัดบรรยากาศการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู  โดยมีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 
ระดับ จ านวน 6 ข้อจาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง ”จริงที่สุด” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงสุดแสดงว่า บรยากา
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ศการท างานในองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานสูงกว่าผู้ที่ค าตอบได้
คะแนนต่ ากว่า  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
จากการศึกษางานวิจัย ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างาน

ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ของจุฑารัตน์  กิตติเขมากร (2553:167-168) พบว่าบรรยากาศใน
การท างาน มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยบรรยากาศในองค์กร เป็นตัวแปรลักษณะทางสังคมจะช่วยขยาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะจิตเดิม ต่อพฤติการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
(จุฑารัตน์  กิตติเขมากร, 2553:ข)  สอดคล้องกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์กร
กับความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่  ของวรรณทนีย์ สุขสมบูลย์ (2548, 82-83) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรกับความพึงพอใจในการท างานโดยรวม พบว่าบรรยากาศ
ด้านโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.582 ซี่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง กล่าวคือ บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้าง
องค์กรมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจด้านลักษณะงานที่ท าของพนักงานในระดับปานกลาง 
และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรกับความพึง
พอใจด้านความรับผิดชอบ พบว่าบรรยากาศด้านโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจด้านความรับผิดชอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ 0.552 ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลางกล่าวคือบรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานในระดับปานกลาง และจากงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในการท างานกับพฤติกรรมการท างานของบุคลากรสายการสอนในสังกัดสถาบันราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมชาย ประกิตเจริญสุข  (2547:108) พบว่า 
บรรยากาศในการท างานของบุคลากรสายการสอนในสังกัดสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.885 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก (Positive)  
หรือในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นบรรยากาศในการท างานที่ดี จะมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในทาง
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ที่ดี  แต่หากบรรยากาศในการท างานไม่ดี ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานในทางที่ไม่ดีด้วย
เช่นกัน   และในรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการท างานของปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ า
ต าบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสุริยศักด์ิ เหมือนอ่วม (2552:75) ยังพบว่าบรรยากาศ
องค์กรมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคนในองค์กรและความสามารถขององค์กรในการ
เพิ่มผลผลิต ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าต าบลที่มีการรับรู้บรรยากาศองค์กรสูง จะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการท างานตามพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสูงกว่า ปลัดอ าเภอผู้เป็น
หัวหน้า ประจ าต าบลที่มีการรับรู้บรรยากาศองค์การต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การต่อ
พฤติกรรมการท างาน พบว่า บรรยากาศองค์การมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน ผู้วิจัยจึงคาดว่า 
บรรยากาศในองค์การจะส่งผลต่อความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 

5. ลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ท างาน พบว่าลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรทางจิต และตัวแปรทางสังคมรวมต่อการแสดงพฤติกรรม และมีส่วนร่วม
ในการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน และมีความส าคัญในฐานะตัวแปรแบ่ง
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

5.1 เพศ กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
เพศเป็นปัจจัยหนึ่งทางชีวสังคมที่ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการท างานต่างกัน ผล

การศึกษาปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนคคนิทร
วิโรฒ ของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553: 171) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการท างานส าหรับ
บุคลากรที่เป็นเพศหญิงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานด้านการมีส่วนร่วมสูงบุคลากรที่เป็นเพศ

ชาย (β = .65, และ .26 ตามล าดับ)  เช่นเดียวกับผลการศึกษาของเกษร ปิยะทัต (2554: 60) ซึ่ง
ศึกษาความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และพบว่า นักศึกษาเพศ
ชายและเพศหญิงมีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความรับผิดชอบต่อตนเองด้านความมีวินัยในตนเอง ด้าน
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ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผล
การศึกษา พฤติกรรมการก าหนดใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของอิทธิพล บุญเดช (2557: 37) ซึ่งพบว่า พนักงานที่มีเพศ
ต่างกันมีพฤติกรรมเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการรู้จักและความคุ้นเคยใน
การใช้อุปกรณ์แตกต่างกัน  รวมถึงพนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานแตกต่างกัน จะมี
ความรู้ ความเข้าใจการเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยพนักงานที่เป็นเพศชาย
จะมีพฤติกรรมการก าหนดการใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลมากกว่าเพศหญิง (อิทธิพล บุญเดช, 
2557: 101)  นอกจากนี้ในงานวิจัยของกาญจนา เหมะธร (2542: 99) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการ
ท างานของพนักงานสายการผลิต บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) พบว่าพนักงาน
สายการผลิตที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการท างานจากการประเมินตนเองแตกต่างกันอย่างมีนีย
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าพนักงานเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการท างานสูงกว่าพนักงาน
เพศชาย  

จากผลการวิจัยที่ผ่านมา จึงมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าเพศมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในการวิจัยครั้งนี้  

5.2 อายุ กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
อายุเป็นสิ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ของบุคคลทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและด้านการ

ปฏิบัติงาน โดยผู้ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ผ่านเรื่องราวต่างๆ มามาก  จึงสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรอบคอบสุขุมรวมถึงการมีวุฒิอารมณ์ที่สูงกว่า ท าให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี และเข้าใจเหตุผลความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี (สุวิชา 
บัวผุด, 2550: 17)  อายุยังเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงวุฒิภาวะและประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต
ของบุคคล รวมถึงประสบการณ์การท างาน  บุคคลที่มีอายุต่างกันจะมีความคิดและพฤติกรรม
แตกต่างกัน อายุของบุคคลสามารถอธิบายและท านายพฤติกรรมการท างาน เนื่องจากบุคคลในแต่
ละช่วงวัยจะได้รับประสบการณ์ในชีวิตและการท างานที่ไม่เหมือนกัน (จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 
2553:90) การที่บุคคลอายุมากขึ้นย่อมหมายถึงการมีประสบการณ์ที่มากขึ้นด้วย ตลอดจนวุฒิ
ภาวะในการคิดการตัดสินใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นด้วย   ดังจะเห็นว่าอายุของบุคคล
สามารถน ามาใช้ในการอธิบายและท านายปรากฎการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลได้ จึง
มักมีการใช้อายุเป็นตัวแปรในการวิจัยเพื่อศึกษาการเกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ (กาญจนา เห
มะธร, 2542:31)  เช่น  งานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553)  พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบและการมีส่วน
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ร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานสายการผลิตของ
กาญจนา เหมะธร (2542: 99) พบว่า พนักงานสายการผลิตที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการท างาน
จากการประเมินตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีอายุ
มากกว่าจะมีพฤติกรรมการท างานจากการประเมินตนเองที่สูงกว่าพนักงานที่มีอายุน้อยกว่า 
กาญจนา เหมะธร (2542:103) 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงเห็นได้ว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของบุคคล โดยบุคคลที่มีอายุมากท าให้มีประสบการณ์ใน
การท างาน และวุฒิภาวะการท างานสูง จะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการท างานสูงตามด้วย ผู้วิจัยจึง
ใช้ตัวแปรอายุเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
ในครั้งนี้ 

 

5.3 ลักษณะงานและประเภทต าแหน่งงานกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างาน 

เนื่องจากการด าเนินการของธุรกิจเอกชนในแต่ละองค์กรจะมีการจัดท าผังบริหาร
องค์กร (Organization chart) และการแบ่งลักษณะงาน และประเภทต าแหน่งงาน ตลอดจนการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไม่เหมือนกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานในด้านใด คือ
ความคาดหวังในความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จ ในการท างานและการบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งความคาดหวังด้านความรับผิดชอบในงานในแต่ละต าแหน่งภายในองค์กร
จะลดหลั่นกันตามระดับขั้นของต าแหน่งงานตามที่ก าหนดไว้ในใบก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(Job description) หรือใบก าหนดคุณสมบัติการท างาน (Job specification) ต่างกันแล้วแต่ๆ ละ
องค์กรจะเรียกชื่อ โดยผู้ที่มีระดับต าแหน่งงานที่สูงกว่า ย่อมถูกคาดหวังในประสิทธิผลของงานและ
ความรับผิดชอบต่อผลจากการท างานมากกว่าผู้ที่มีระดับต าแหน่งงานที่ต่ ากว่า จากการศึกษาวิจัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วม
ของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่าตัวแปรลักษณะทาง
ชีวสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ (r = .24) ประสบการณ์ในการท างาน  (r = .25) และประเภท

ต าแหน่งงาน (F3297 = 6.84, p = .01) และเมื่อเปรียบเทียบค่ารายคู่แบบพหุ คูณ  (Multiple 

comparition) ด้วยวิธีทูกี (Turkey’s HSD) พบว่าบุคคลากรที่เป็นข้าราชการมีพฤติกรรมการ
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ท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงาน(ประจ า) อย่ างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  ( �̅� =  5.15 และ 4.85 ตามล าดับ)  แต่ในการศึกษาพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล 
(2556) พบว่า บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีชีวสังคมแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษา และประเภทต าแหน่งงาน จะมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
โดยสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) ให้เหตุผลว่าอาจเป็นเพราะบุคลากรทุกเพศ ทุกต าแหน่งงาน 
จะต้องปฏิบัติงานโดยยึดเป้าหมายหลักเดียวกัน คือการรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเฉพาะเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติบุคลากรทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติภายใต้
ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างอันเกิดจากเพศ 
หรือต าแหน่งงาน จึงท าให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดว่าลักษณะงานและ
ประเภทของต าแหน่งงานจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของ
พนักงานผลิตชิ้นสิ่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูด้วยหรือไม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดตัว
แปรประเภทต าแหน่งงาน ได้แก่ ระดับผู้จัดการ ระดับหัวหน้างาน ระดับปฏิบัติการ ไว้ในการศึกษา
ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในครั้งนี้   

 

5.4 ระยะเวลาปฏิบัติงานกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
ระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หมายถึง ระยะเวลาของการท างานที่พนักงานได้

สั่งสมประสบการณ์จากการท างานในแต่ละช่วงวัยของการเป็นพนักงาน ซึ่งความยาวนานของ
ระยะเวลาการเป็นพนักงานจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความช านาญในการท างานได้เป็น
อย่างดี รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการท างานด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้ที่มี
ระยะเวลาปฏิบั ติงานต่างกันย่อมควรมีพฤติกรรมการท างานที่ ต่างกัน จากผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท างานกับพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของ 
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่า อายุและประสบการณ์การท างานมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ส าหรับงานวิจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันอันตราย
การท างานจากการท างานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ผ่านการ
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รับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ของ จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) พบว่า 
ประสบการณ์การท างานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากน้ีในการวิจัยของจุฑามาศ มูสิเกิด  (2548: 113)  ซึ่งศึกษา
ความสัมพันธ์ของประสบการณ์การท างาน เจตคติต่ออาชีพครูและความพึงพอใจในชีวิตต่อ
วัฒนธรรมการท างานของครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ยังพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 
20 ปีจะมีเจตคติต่อวิชาชีพครูอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อวิชาชีพครูเท่ากับ 
68.27 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของกาญจนา เหมะธร (2542:99) ซึ่งพบว่าพนักงานสายการผลิต
ของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ท างานจากการประเมินตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มี
ประสบการณ์การท างานมากจะมีพฤติกรรมการท างานสูงกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การ
ท างานปานกลาง และน้อย  

จากผลการทบทวนและประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น จึงพอจะอนุมาณได้ว่า
ระยะเวลาการท างาน ซึ่งเป็นประสบการณ์จากการท างานของบุคคลจะมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยผู้วิจัยมุ่งหวังว่า
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตจะผันแปรไปในทางบวกตามระยะเวลา
การปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

6. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยสาเหตุการเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จากปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคมที่ เป็น
สภาพแวดล้อมการท างานของบุคคล ตามแนวคิดพฤติกรรมการท างาน  (Job Performance) ของ 
Albanese (1981)  โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างาน  และน า
แนวคิดของพฤติกรรมการท างานของ Albanese (1981) และผลการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มาก าหนดลักษณะของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน ส าหรับตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ 
ไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ  หมายถึง การที่บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองในการควบคุมพฤติกรรมการท างานของตนในหน้าที่  และงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงภายในก าหนดเวลา โดยไม่ต้องให้มีบุคคลอ่ืนใดมาคอยก ากับ บังคับ 
ควบคุม จึงจะปฏิบัติงานให้ดีได้  2) ด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
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เข้าใจจุดมุ่งหมายของงานโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการขาดความรับผิดชอบในการ
ท างานของตน หมายถึง การที่บุคคลเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ แสดงออกถึงการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ให้
ความส าคัญต่องานและเห็นความจ าเป็นในการเอาใจใส่ต่องาน หมั่นตรวจสอบทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดเป็นประเด็นให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ด้วยความเอาใจใส่ 
ห่วงใย ต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และผู้น าชิ้นงานไปใช้งาน   3) การยึดมั่นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึง การยึดถือปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ตามข้อบังคับ 
ค าสั่ง และข้อก าหนดต่างๆ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลย มองข้าม โดยถือว่ากฎระเบียบ 
ข้อบังคับมีไว้เพื่อให้งานมีคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตามความต้องการใช้งาน เป็นสิ่งส าคัญ 
และมีความจ าเป็นยิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความเต็มใจ ใส่ใจและ ห่วงใย
ต่อผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติงานของตนต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ   ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการท างาน ผู้วิจัยได้อาศัยกรอบแนวคิด
ด้านพฤติกรรมการท างาน (Job performance) ของอัลบาเนส (Albanese, 1981)  มาเป็นพื้นฐาน
ในการคิดวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  ที่มีลักษณะ
ทางชีวสังคมต่างกัน ซึ่ง Albanese (1981: 205) กล่าวถึงพฤติกรรมการท างานของบุคคลว่า เกิด
จากปัจจัยด้านบุคคลและมุมมองที่บุคคลมีต่อตนเอง และปัจจัยสภาพแวดล้อมที่รายล้อมตัว
บุคคล ซึ่งจะเป็นการก าหนดความคาดหวังว่าบุคคลจะกระท าพฤติกรรม หรือไม่กระท าพฤติกรรม
ตามทักษะความสามารถของบุคคลและการรับรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่ ตลอดจนการเห็นคุณค่าที่
จะกระท าพฤติกรรม  และเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมนั้น  จากมุมมองด้านการเห็นคุณค่าในการ
กระท าพฤติกรรมของบุคคลตามแนวคิดของ Albanese (1981) สะท้อนให้เห็นว่าการที่บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมใดนั้นนอกจากเกิดจากการรับรู้ความสามารถ และความสามารถที่มีอยู่ของบุคคล
แล้ว การเห็นคุณค่าต่อการแสดงพฤติกรรมยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจที่จะกระท า
พฤติกรรมใดออกมา  ซึ่งหากบุคคลไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดต่อตนจากการแสดงพฤติกรรมใด 
บุคคลก็อาจจะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา   

จากแนวคิดด้านพฤติกรรมการท างานของบุคคลดังกล่าวข้างต้น และจากผลการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล 
(2556) พบว่า เจตคติเป็นตัวท านายส าคัญต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
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บุคคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาไทย เช่นเดียวกับงานวิจัยของชัญญา ลี้
ศัตรูพ่าย (2552) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการท างานภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากเจตคติต่อพฤติกรรมการท างานภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล การมีแบบอย่างในการท างาน และความพึงพอใจใน
การท างาน ซึ่ง Bandura (1986) กล่าวว่าส่วนใหญ่ของพฤติกรรมบุคคลเกิดจากการเรียนรู้จากตัว
แบบ  โดยบุคคลจะสังเกตการแสดงพฤติกรรมของตัวแบบและผลที่เกิดจากพฤติกรรม น ามาตี
ประเมินค่าหากบุคคลเห็นคุณค่าของการแสดงพฤติกรรมและประเมินความสามารถของตนที่จะ
แสดงพฤติกรรมเลี่ยนแบบ  บุคคลจะควบคุมก ากับตนเองเพื่อแสดงพฤติกรรมตามแบบที่เห็น โดย
มีความคาดหวังว่าหากตนแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวแบบ ตนก็น่าจะได้รับผลตามที่ตัวแบบ
ได้รับเช่นเดียวกัน   ซึ่งจากการศึกษาของ ปริญญา ป้องรอด (2554) และ ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย 
(2552)  พบว่าการมีแบบอย่างจากบุคคลในสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล  
ส าหรับงานวิจัยของพรพรรณ บัวทอง (2557) ซี่งศึกษาสถานการณ์ในการท างาน และลักษณะทาง
จิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
รัตนโกสินทร์  พบตัวแปร 7 ตัวแปร ที่สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานวิจัยอย่าง
สร้างสรรค์ได้ร้อยละ 55 ได้แก่ ตัวแปรด้านการสนับสนุนของหัวหน้างาน บรรยากาศในการวิจัย 
การรับรู้ความสามารถของตนเชิงสร้างสรรค์  การรับรู้ความสามารถของตนเชิงวิจัย แรงจูงใจใน
การท างานวิจัย เจตคติที่ดีต่อการท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ บุคคลิกภาพแบบเปิดกว้าง โดยตัว
แปรส าคัญที่สามารถท านายพฤติกรรมการท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้ความสามารถด้านการวิจัย โดยผลที่พบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กาญจนา เหมะธร (2542) ซึ่งพบว่า พนักงานสายการผลิตที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงานมาก จะมีพฤติกรรมการท างานสูงกว่าพนักงานที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงานที่น้อยกว่า ส่วนงานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่า อายุ ประสบการณ์ใน
การท างาน ประเภทต าแหน่งงาน การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  เจตคติต่อการท างานด้าน
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีอ านาจการท านายพฤติกรรมการท างานด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้สูงสุดคือ ตัวแปรกลุ่มลักษณะทางจิตเดิม ได้แก่ ความเชื่ออ านาจใน
ตน   ส่วนผลการวิจัยของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน
อย่างเป็นทางการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมีความรับผิดชอบ
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ของพนักงานช่างในกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ ากัด (มหาชน) และเมื่อพิจารณาทีละตัวแปร
อิสระ ก็พบว่าพฤติกรรมการท างานอย่างมีความรับผิดชอบ แปรปรวนตามการถ่ายทอดทางสังคม
ในการท างานอย่างเป็นทางการ และการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy)  เพราะบุคคล
ใช้การตัดสินความสามารถของตนในขณะนั้น ต่อการแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย การรับรู้
ความสามารถของบุคคล จะส่งผลต่อการเลือกกระท า ซึ่งบุคคลสองคนที่มีความสามารถไม่
แตกต่าง แต่อาจแสดงพฤติกรรมต่างกัน ตามการรับรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน และเมื่อน าตัว
แปรอิสระทุกตัวมาร่วมกันท านายพฤติกรรมการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ จะพบว่า การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างานอย่างเป็นทางการ เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการท านาย

อันดับแรก (β =.463)   นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) สุธิดา 
พานิชกิจโกศลกุล (2556) และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) ยังพบว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของบุคลากรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ   และในงานวิจัยของอุทุมพร สุราฤทธิ์ (2547)  ยังพบว่า การรับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมการท างานของบุคคลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ในงานวิจัยของอุทุมพร สุราฤทธิ์ (2547) และ ปริญญา 
ป้องรอด (2554) ยังพบอีกว่าผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูง จะมีพฤติกรรมในการท างานมากกว่า
ผู้มีความเชื่ออ านาจในตนต่ ากว่า เพราะผู้ที่เชื่ออ านาจในตนจะเชื่อว่าผลที่เกิดกับตนเป็นผลจาก
การกระท าของตน ส่วนผู้ที่เชื่ออ านาจนอกตน จะมีความเชื่อว่าผลที่เกิดแก่ตนเกิดจากการอิทธิพล
ของบุคคลอ่ืน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของตน  ดังนั้นผู้ที่เชื่ออ านาจนอกตนแม้จะเห็นคุณค่า
และประโยชน์ในพฤติกรรมที่จะกระท า เขาก็อาจจะไม่กระท าพฤติกรรมนั้นออกมา เพราะเขาไม่
เชื่อว่าเขาจะได้รับประโยชน์จากผลของการกระท าพฤติกรรมของเขาจริง    และจากผลการศึกษา 
ของวราภรณ์ ศรีเหนี่ยง(2557:63)  พบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์และไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของบุคคล ด้านการด ารงชีวิต และการประกอบกิจการ ของ
ผู้ประกอบการค้าชายแดนอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  อย่างมีนียส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของอิทธิพล บุญเดช (2557: 18) ซึ่งพบว่าพนักงานที่ได้รับข้อมูลส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย
จะมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่
ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่  

จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการท างานที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ปัจจัยทางจิต 
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และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
เพื่อก าหนดสมมติฐานการวิจัยในการศึกษา ดังนี้ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิด และ ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษา 
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นิยามปฏิบัติการ  

พฤติกรรมการความรับผิดชอบในการท างาน หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์แสดงออกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจเอาใจใส่
ต่องาน ตรวจสอบทุกรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ มีความเพียรพยายาม
ที่จะปฏิบั ติงานให้บรรลุผลส ารเจตามเป้าหมายภายในก าหนดเวลา ด้วยความเต็มใจสุด
ความสามารถ เพื่อให้ผลของงานมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าระมัดระวังและให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด  และค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
จากการท างานของตนและผลจากการที่ตนได้กระท าลงไป  มีการติดตามผล ยอมรับผลของการ
กระท าที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข   โดย
แบ่งพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตไว้  3 ด้าน ประกอบด้วย  

1) ความรับผิดชอบต่อความส าเร็จในการปฏิบั ติงาน สามารถควบ คุมตนให้
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ  หมายถึง การที่พนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการควบคุมการท างานของตนตามที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงภายในก าหนดเวลา โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และไม่ต้องให้มีบุคคลใดมาคอยควบคุมก ากับ การท างานของตน 

2) ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เข้าใจ
จุดมุ่งหมายของงานโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการขาดความรับผิดชอบในการท างานของ
ตน หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เข้าใจถึงความส าคัญของงานและความจ าเป็นใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ละเอียดรอบคอบ ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หมั่นตรวจสอบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่ง
ใดเป็นประเด็นให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ด้วยความเอาใจใส่ ห่วงใย ต่อความปลอดภัยของผู้ขับ
ขี่ และผู้น าชิ้นงานไปใช้งาน 

3) ความรับผิดชอบในการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หมายถึง การที่พนักงาน
ผลิตปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดเคร่งครัดไม่ละเลย 
มองข้าม โดยถือว่ากฎระเบียบ ข้อบังคับมีไว้เพื่อให้งานที่ปฏิบัติมีคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้อง
ตามความต้องการใช้งาน เป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นยิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ด้วยความเต็มใจ ใส่ใจและ ห่วงใยต่อผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติงานของตนต่อ
อันตรายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
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การวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานนี้  ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการท างานจากนิยามปฏิบัติการที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น โดยน าแบบวัดพฤติกรรมการ
ท างานอย่างมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) และแบบวัดพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) มาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของงานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึง จริงที่สุด 
จ านวน 7 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .798 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 
.238-.731  ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน  หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีต่อการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในงาน
ที่ท า หากพนักงานเห็นว่าสิ่งที่ท าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าและประโยชน์ พนักงานก็จะปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจอย่างมีความรับผิดชอบ แต่หากพนักงานเห็นว่าสิ่งที่จะท าไม่เกิดประโยชน์หรือมีโทษ
น าไปสู่ผลลบ พนักงานก็จะบ่ายเบี่ยงหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติงานนั้น ตามผลการตีประเมินค่า
และความรู้สึกที่พนักงานมีต่องานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น   

การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัด
ความนึกคิดประเมินค่าที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านของการเห็นถึง
ประโยชน์หรือโทษในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจหรือไม่พอใจในการปฏิบัติงาน โดยน าแบบ
วัดเจตคติดต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) 
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึง จริงที่สุด จ านวน 8 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
เท่ากับ .852 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .345-.882  ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้
ที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง  ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ว่าจะสามารถน าประสบการณ์ที่ได้สั่งสมเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยการประเมินทักษะความรู้ความสามารถของ
พนักงานอาจไม่ตรงกับทักษะความรู้ความสามารถที่เป็นจริงของพนักงาน  พนักงานที่มีการรับรู้
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ความสามารถของตนสูงจะมีความเชื่อมั่นในการเป็นผู้น าและแสดงพฤติกรรมมากกว่าผู้ที่รับรู้
ความสามารถของตนต่ า   

การวัดการรับรู้ความสามารถของพนักงานผลิตขิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยน าแนวคิดของ
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2543) ด้านการวัดการรับรู้ความสามารถของตน และแบบวัดการรับรู้
ความสามารถของนักเรียนระดับช่วงชั้น 2-3 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 
ของวิลาวัณย์ ดาราฉาย (2554) กับแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมการ
ให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึง 
จริงที่สุด จ านวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .701 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ระหว่าง .205-.508  ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงกว่า
ผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

ความเชื่ออ านาจในตน  หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีความเชื่อว่า
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานล้วนเกิดจากความสามารถในการ
ท างานของพนักงาน  และสิ่งที่พนักงานได้รับเป็นผลมาจากการท างานของพนักงานเอง ไม่ได้มา
จากการกระท าของผู้อ่ืน หรือเกิดจากอ านาจใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความสามารถที่ควบคุมได้ของ
พนักงาน  

การวัดความเชื่ออ านาจในตนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยน าแบบวัด
ความเชื่ออ านาจในตนของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งเป็นแบบวัดความเชื่ออ านาจในตน
ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึง 
จริงที่สุด จ านวน 9 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .730 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
ระหว่าง .204-.675  ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนมากกว่าผู้ตอบที่
ได้คะแนนต่ ากว่า 

สมรรถนะการท างาน หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะต่างๆ ของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานตามการมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงบรรลุ
เป้าหมายจุดประสงค์ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม   

การวัดสมรรถนะในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยได้น าแบบวัด
ของนภาพร เทพรักษา (2556) ซึ่งท าการวัดสมรรถนะการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร และแบบวัดความสัมพันธ์
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ของสมรรถนะและความต้องการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ของสิตา
พัชร จินตนานนท์ (2557) มาปรับใช้ในการวัดสมรรถนะการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ที่มีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบวัดมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึง จริงที่สุด จ านวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
เท่ากับ .825 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .214-.672  ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้
ที่สมรรถนะในการท างานมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้รับการถ่ายทอดทักษะความรู้ ค่านิยม ที่จ าเป็นต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการท างานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตรงตามนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนมีความเข้าใจสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม บรรทัดฐานของ
กลุ่มสังคมในองค์กร  

การวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน ผู้วิจัยได้น าแบบวัดของจุฑารัตน์ กิตติ
เขมากร (2553) ซึ่งประยุกต์มาจากแบบวัดปริมาณการถ่ายทอดทางสังคมต่อการรับรู้บทบาทที่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของบคลากรสาธารณสุขระดับต าบลในภาคเหนือของประเทศไทย 
ของวิรัติ ปานศิลา (2542) มาปรับใช้ในการวัดอิทธิพลจากการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างานต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึงจริง
ที่สุด จ านวน 9 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .839 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 
.333-.727  ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน
มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ได้เรียนรู้พฤติกรรมการท างานจากการสังเกต เห็นหรือได้ฟังจากบุคคลในสังคม ว่ามีพฤติกรรมการ
ท างานอย่างไร และผลที่ได้จะเป็นอย่างไร อันน ามาสู่การแสดงพฤติกรรมตามแบบอย่างที่รับรู้  
หรือการไม่แสดงพฤติกรรมตามปริมาณการรับรู้หากผลที่ได้จากการแสดงพฤติกรรมไม่เป็นที่พึง
พอใจ  

การวัดการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม ผู้วิจัยได้น าแบบวัดการเห็นแบบอย่าง
ที่ดีจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานในการท างานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง ของปริญญา ป้องรอด (2554)  มาปรับปรุงข้อค าถามในบางข้อเพื่อให้เหมาะสม
กับบริบทและลักษณะงานของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  โดยเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ 
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จาก ไม่จริงเลย ถึงจริงที่สุด จ านวน 6 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .802 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อระหว่าง .202-.804  ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ได้รับแบบอย่างจากบุคคล
ในสังคมการท างานมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ หมายถึง การเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานหรือผลจากการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการรับรู้ ได้ยิน พบเห็น 
หรือได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลในการท างาน เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน หรือ
น ามาแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  

การวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ผู้วิจัยได้น าแบบวัด การเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ต่อพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภคจากร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร ของนิธิภา 
จันทรวิสุทธิ์ (2559) มาปรับใช้ให้เข้ากับความหมายของการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อในบริบทการ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึงจริง
ที่สุด จ านวน 8 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .708 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 
.302-.490  ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนน
ต่ ากว่า 

บรรยากาศการท างานในองค์กร  หมายถึง  ลักษณะสภาพแวดล้อมของการท างานใน
องค์กรและมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปูทั้งในทางบวก และทางลบ  โดยหากพนักงานมีมุมมองต่อบรรยากาศการท างานในองค์กรที่ดีจะ
ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเสมือนมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร แต่หากพนักงานรับรู้บรรยากาศการท างานในองค์กรในทางไม่ดี จะท า
ให้พนักงานเกิดความระแวง เบื่อหน่ายไม่อยากปฏิบัติงานในองค์กร 

การวัดบรรยากาศการท างานในองค์กร ผู้วิจัยน าแบบวัดบรรยากาศในองค์กรต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) และแบบวัดบรรยากาศใน
องค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร ของ 
วรรณทนีย์ สุขวิบูลย์ (2548) มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการท างานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึงจริงที่สุด จ านวน 6 
ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .718 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง .281-.645  ผู้ที่
ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้รับบรรยากาศการท างานในองค์กรในด้านบวกมากกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่ ากว่า 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูในด้านรวม และด้านย่อย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ   ด้าน
ความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจาก
งานที่ท า  ด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักถึงความส าคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแตกต่างกัน เมื่อลักษณะชีวสังคม ด้านเพศ 
อายุ ลักษณะงาน ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยทางจิต (เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้
ความสามารถของตน ความเชื่ออ านาจในตน สมรรถนะการท างาน) และปัจจัยทางสังคม (การ
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อ บรรยากาศการท างานในองค์กร)  สามารถท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  

ในการด าเนินการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยทางจิต และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู” เป็นการวิจัย
เชิงสหพันธ์เปรียบเทียบ ดังมีขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1) การก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้  
3) การหาคุณภาพเครื่องมือ  
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5) การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

1.การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 การก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้  เป็นพนักงานในโรงงานนผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 3 โรงงานมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,150 คน จากการสุ่มด้วยวิธ๊การ stratified 
random sampling  จากโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของเครื่องยนต์และความปลอดภัยในการ
ขับขี่จ านวน 11 โรงงาน (ข้อมูลจากส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู พ.ศ. 2561)  

1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 

Sampling) โดยขั้นตอนที่ 1 เลือกโรงงานที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูแล้ว
คัดเฉพาะโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของเครื่องยนต์และความปลอดภัยในการ
ขับขี่ ได้จ านวน 11 โรงงาน แล้วสุ่มเลือกโรงงานที่จะท าการศึกษาขึ้นมา 3 โรงงานโดยวิธีการ 
Cluster Random Sampling  ขั้นตอนที่ 2 แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตามลักษณะงาน 4 แผนก
โดยตัดแผนกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออก คงเหลือไว้แต่พนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรม
ออกแบบ แผนกผลิต แผนกซ่อมบ ารุง และแผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี)  รวมได้จ านวน 1,102 
คน จากนั้นรวมจ านวนพนักงานในแต่ละแผนกของทั้ง 3 โรงงานมาเทียบอัตราส่วนร้อยละกับ
จ านวนพนักงานรวม 3 โรงงานเพื่อให้ทราบจ านวนร้อยละของพนักงานในแต่ละแผนกเทียบกับ
จ านวนพนักงานรวมทั้ง 3 โรงงาน ด้วยวิธีการ Stratified Random Sampling แล้วน าอัตราส่วน
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ของจ านวนพนักงานแต่ละแผนกที่จะศึกษามาคิดเป็นจ านวนร้อยละเทียบกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 350  คน จากการค านวณโดยใช้สูตรส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane 1967:886) ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 294 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 350 คน   แล้วน าผลที่ได้แต่ละแผนกมาเทียบบัญญัติไตรยางค์ ในการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างของแต่ละแผนกในแต่ละโรงงานที่ศึกษาทั้ง 3 โรงงาน  

ตารางส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane 1967:886) โดยก าหนดให้ e= .05   มีสูตร
ค านวณดังนี้ 
 

2

N
n = 

1+Ne  
     

เมื่อ    e   =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
    N   =  ขนาดของประชากร 

        n   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   
ดังนั้น จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณ เท่ากับ 294 คนเพิ่มจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างเป็น 350 คน เพื่อความสมบูรณ์และเพื่อป้องกันการสูญหาย และได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์คืนกลับ 330 ชุด คิดเป็นร้อยละ  94.29 

 
2.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น  2   ตอน คือ 
ตอนที่ 1     เป็นแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2     เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม  
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ ลักษณะงาน 

ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน มีตัวอย่างดังนี้ 
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 ตัวอย่าง  แบบสอบถามปัจจัยทางชีวสังคม 

 

1. เพศ       ชาย          หญิง 
 

2. อายุของท่าน  
 1)  20 – 29 ปี    2)  30 – 39 ปี 

  3  ( 40 – 49 ปี     4 ( ต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไป 

 

3. ลักษณะงาน 
 1) แผนกวิศวกรรมออกแบบ  2) แผนกซ่อมบ ารุง 
 3) แผนกผลิต    4) แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) 
 

4. ประเภทต าแหน่งงาน 
 1) พนักงาน    
 2) หัวหน้างาน หรือ Supervisor หรือ Leader  
 3) ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 4) อ่ืนๆ  

 

5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 1) น้อยกว่า 5 ปี               2)  5-15 ปี 
 3) 16-26 ปี    4) 26 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2.1 เป็นเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 

การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน พนักงานผลิตขิ้นส่วน
รถยนต์ ผู้วิจัยใช้ข้อค าถามความรู้คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างาน ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นมีความส าคัญและมีประโยชน์หรือในการท างานเพียใด และมีความรู้สึก
พอใจ ไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบพฤติกรรมดังกล่าวเพียงไหน ตลอดจนความพร้อมที่จะกระท า หรือ
อยากหลี่กเลี่ยงที่จะกระท าพฤติกรรมดังกล่าว โดยน าแบบวัดของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) 
และจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในการวัดเจตคติต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างาน ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีลักษณะของประโยคค าถาม
ประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 6 ระดับจ านวน 8  ข้อ  จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่าความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .852 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .345-.882  ค่า
พิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้มีเจตคติต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

 
ตัวอย่าง แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 

(0) ฉันพอใจที่หัวหน้างานให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบในการท างานของ
ฉัน   

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

         จริงที่สุด            จริง             ค่อนข้างจริง        ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง     ไม่จริงเลย 

(00) ฉันไม่พอใจที่ไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของงานที่
เกิดขึ้น  

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

              จริงที่สุด           จริง           ค่อนข้างจริง      ค่อนข้างไม่จริง       ไม่จริง          ไม่จริงเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละข้อค าถามของแบบสอบถามการให้คะแนนเจตคติ
ต่อพฤติกรรมความระบผิดชอบในการท างาน มีค าตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือก
ค าตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกในแต่ละข้อถาม  ค าตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 
ถึง 6 คะแนน จากค าตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ตามล าดับ แต่ถ้าเลือกค าตอบที่เป็น
ข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะน าคะแนนรายข้อมามาเฉลี่ยกัน 
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คะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน มีค่าอ านาจจ าแนกรายช้อด้วยการหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม (Item-total correlation) ระหว่าง .345-.882 
และความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .852  

 
ตอนที่ 2.2 การรับรู้ความสามารถของตน   

การวัดการรับรู้ความสามารถของตนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดของวิลาสลักษณ์  ชัววัลลี  (2543) ด้านการรับรู้ความสามารถของตน กับแบบวัด
ความสามารถของตนของวิลาวัณย์ ดาราฉาย (2554) และแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน
กับพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมีความรับผิดชอบ ของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) มาปรับใช้
ให้เข้ากับบริบทของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วยมาตรา
ส่วนประเมินค่า  6 ระดับ จ านวน 10 ข้อ จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .701 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .205 - .508 พิสัยของ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน โดยผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่า เป็นผู้รับรู้ความสามารถ
ของตนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

 
ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน 

(0) ฉันมีความรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายให้ท าโดยไม่ต้องมีใคร
มาควบคุมติดตาม  
..................    ...................    ..................   ......................      .................  .................. 

        จริงที่สุด             จริง           ค่อนข้างจริง        ค่อนข้างไม่จริง         ไม่จริง           ไม่จริงเลย 

 

(00) ฉันไม่มั่นใจว่างานที่ฉันท าจะส าเร็จลุล่วงได้ ถ้าไม่มีหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 
คอยชี้แนะ ให้ค าแนะน า  
..................    ....................    ................  .....................     ...............  ..................

 จริงที่สุด              จริง          ค่อนข้างจริง       ค่อนข้างไม่จริง        ไม่จริง        ไม่จริงเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละข้อค าถามของแบบสอบถามการรับรู้ความของตน มี
ค าตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกในแต่ละข้อถาม  
ค าตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากค าตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง 
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“จริงที่สุด” ตามล าดับ แต่ถ้าเลือกค าตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิด
คะแนนจะน าคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ  

 
ตอนที่ 2.3  เป็นแบบวัดความเชื่ออ านาจในตน 

 การวัดความเชื่ออ านาจในตนของพนักงานผลิตขิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยน าแบบวัด
ความเชื่ออ านาจในตนในการวัดปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร  (2553) มาประยุกต์ใช้ใช้โดยต้ังเป็นข้อค าถามด้านการ
รับรู้และระดับความเชื่อมั่นต่อผลลัพธ์จากการท างานของตนเองว่าเกิดจากความสามารถและ
ความต้ังใจของตนเอง หรือเกิดจากโชคชะตา ความบังเอิญ หรือจากการกระท าของผู้อ่ืนที่ไม่
สามารถควบคุมได้  มีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 6 ระดับจ านวน 9 
ข้อ  จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .730 และค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ ระหว่าง .204-.675  มีค่าพิสัยของคะแนนระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้
คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้มีความเชื่ออ านาจในตนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 
 

       ตัวอย่าง แบบวัดความเชื่ออ านาจในตน 
(0) เมื่อฉันตั้งใจ และท างานอย่างเต็มความสามารถแล้ว ฉันเชื่อว่าผลของงานจะ

ออกมาดี  
..................    ....................    .............  ......................     .................  .................. 

         จริงที่สุด           จริง         ค่อนข้างจริง           ค่อนข้างไม่จริง         ไม่จริง           ไม่จริงเลย 

 

(00)  การเป็นคนโปรดของหัวหน้าจะท าสิ่งใดย่อมถูกเสมอ 
..................    ....................    ................  .......................     ................  .................. 

        จริงที่สุด            จริง           ค่อนข้างจริง        ค่อนข้างไม่จริง          ไม่จริง          ไม่จริงเลย 

เกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละข้อค าถามของแบบสอบถามความเชื่ออ านาจในตน 
มีค าตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกของแต่ละข้อถาม  
ค าตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากค าตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง 
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“จริงที่สุด” ตามล าดับ แต่ถ้าเลือกค าตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิด
คะแนนจะน าคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ  

 
ตอนที่ 2.4 สมรรถนะการท างาน 

 การวัดสมรรถนะ ผู้วิจัยได้น าแบบวัดสมรรถนะในการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ของนภาพร 
เทพรักษา (2556) และแบบวัดความสัมพันธ์ของสมรรถนะและความต้องการของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) ของสิตาพัชร จินตนานนท์ (2557) มาปรับใช้ในการสร้าง
แบบวัดสมรรถนะการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูตาม
องค์ประกอบของสมรรถนะ 5 ประการ มีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วยมาตรประเมิน
ค่า 6 ระดับจ านวน 10 ข้อ  จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ .825  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .214-.672  มีค่าพิสัยของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 
1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้มีสมรรถนะของตนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

  
 
 ตัวอย่าง แบบวัดสมรรถนะการท างาน 

(0)   ความรู้ที่ฉันมีเพียงพอต่อการท างานให้มีคุณภาพ 
..................    ....................    ..............     .....................     ...    .................................. 

     จริงที่สุด           จริง          ค่อนข้างจริง     ค่อนข้างไม่จริง        ไม่จริง          ไม่จริงเลย 

(00) เพื่อนร่วมงานของฉันมักจะประเมินความสามารถของฉันต่ า 
.................. ....................    ..............     .....................      ................  .................. 

จริงที่สุด             จริง           ค่อนข้างจริง     ค่อนข้างไม่จริง        ไม่จริง          ไม่จริงเลย 

 เกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละข้อค าถามของแบบสอบถามความเชื่ออ านาจใน
ตน มีค าตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกของแต่ละข้อถาม  
ค าตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากค าตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง 
“จริงที่สุด” ตามล าดับ แต่ถ้าเลือกค าตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิด
คะแนนจะน าคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ 
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        ตอนที่ 2.5  การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 

การวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน ผู้วิจัยได้น าแบบวัดการถ่ายทอดทาง
สังคมในการท างานในงานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งเป็นแบบวัดที่ประยุกต์มาจาก
แบบวัดปริมาณการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมต่อการรับรู้บทบาทที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานของบุคลากรสาธารณสุข ระดับต าบลในภาคเหนือของประเทศไทยของวิรัติ ปานศิลา 
(2542) มาใช้ในการวัดการส่งผลจากการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานต่อพฤติกรรมความรับ
ผิดขอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีลักษณะ
ของประโยคค าถามประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จ านวน 9 ข้อจากจาก “ไม่จริงเลย” ถึง 
“จริงที่สุด” ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .839 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
.333-.727 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างานมากกว่าผู้ตอบที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมน้อยกว่า 
 

             ตัวอย่าง แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
(0) ฉันได้รับการบอกกล่าวถึงผลกระทบจากความเสียหายของงานที่ท า 

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

       จริงที่สุด              จริง            ค่อนข้างจริง        ค่อนข้างไม่จริง         ไม่จริง          ไม่จริงเลย 

 

(00) ฉันไม่ได้รับการชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
..................    ....................    ................     .....................     .................  .................. 

        จริงที่สุด            จริง           ค่อนข้างจริง          ค่อนข้างไม่จริง         ไม่จริง         ไม่จริงเลย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละข้อค าถามของแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างาน มีค าตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกของแต่ละ
ข้อถาม  ค าตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากค าตอบ “ไม่จริง
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เลย” ถึง “จริงที่สุด” ตามล าดับ แต่ถ้าเลือกค าตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม 
การคิดคะแนนจะน าคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ 
 

        ตอนที่ 2.6 การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม 
       การวัดการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมด้านความรับผิดขอบในการ

ท างาน ผู้วิจัยใช้แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากบุคคลในสังคมของปริญญา ป้องรอด (2554) ซึ่งวัด
ความเกี่ยวข้องของการมีแบบอย่างที่ดีกับพฤติกรรมการท างานของพนักงานโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง  มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของการท างานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ มีลักษณะของประโยคค าถามเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก 
“ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด”  ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .802 ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง .262-.804 มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่
ได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 

 
   ตัวอย่าง แบบวัดการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม 

             (0) ฉันได้พัฒนาทักษะในการท างานโดยเรียนรู้จากการสังเกตการท างานของเพื่อนที่

ท างาน 

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

       จริงที่สุด              จริง            ค่อนข้างจริง        ค่อนข้างไม่จริง        ไม่จริง           ไม่จริงเลย 

(00)  เพื่อนร่วมงานของฉันสอนเทคนิคการลงทึกรายงานข้อผิดพลาดโดยไม่ให้มีใครรู้หรือ
จับได ้ 

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

       จริงที่สุด              จริง            ค่อนข้างจริง        ค่อนข้างไม่จริง         ไม่จริง          ไม่จริงเลย 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละข้อค าถามของแบบวัดการได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคม มีค าตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก
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ของแต่ละข้อถาม  ค าตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จาก
ค าตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ตามล าดับ แต่ถ้าเลือกค าตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้
คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะน าคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ 
 

           ตอนที่ 2.7 การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
        การวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดโดยใช้แนวคิด

แบบวัดของนิธิภา จันทรวิสุทธิ์ (2559) และอิทธิพล บุญเดช (2557) มาปรับใช้ในการต้ังข้อค าถาม
เกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างาน โดยดัดแปลงให้เข้ากับบริบทของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  มีลักษณะของประโยค
ค าถามประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 6 ระดับจ านวน 8 ข้อ  จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด”  ค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่เท่ากับ .708 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .320-.490  มีพิสัย
ของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลจาก
ข้อมูลข่าวสาร และมีการให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 
 

        ตัวอย่าง แบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
(0)  ข่าวการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ กระตุ้นให้ฉันและหน่วยงานของฉันเพิ่มความ

เข้มงวดในการตรวจสอบการท างาน 
 

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

   จริงที่สุด                 จริง          ค่อนข้างจริง          ค่อนข้างไม่จริง         ไม่จริง         ไม่จริงเลย 

(00)  ฉันเบื่อที่จะต้องรับฟังหัวหน้ารายงานการเกิดปัญหาในการประชุมทุกเช้า 
 

..................    ....................    ..................     .....................     .................  ..................  
จริงที่สุด                  จริง           ค่อนข้างจริง         ค่อนข้างไม่จริง         ไม่จริง         ไม่จริงเลย 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละข้อค าถามของแบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก

สื่อ มีค าตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกของแต่ละข้อถาม  
ค าตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากค าตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง 
“จริงที่สุด” ตามล าดับ แต่ถ้าเลือกค าตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิด
คะแนนจะน าคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ 

 
ตอนที่ 2.8 บรรยากาศการท างานในองค์กร 

การวัดบรรยากาศการท างานในองค์กร  ผู้วิจัยน าแบบวัดบรรยากาศในองค์กรต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการ ของจุฑารัตน์ 
กิตติเขมากร (2553) และแบบวัดบรรยากาศการท างานในองค์กรของวรรณทนีย์ สุขวิบูลย์ (2548) 
มาประยุกต์ใช้ในการวัดอิทธิพลจากการรับรู้บรรยากาศการท างานในองค์กรต่อพฤติกรรมความผิด
ชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีลักษณะของประโยคค าถามประกอบด้วย
มาตรประเมินค่า 6 ระดับจ านวน 6 ข้อ  จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด”  ค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ  .718   ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง ระหว่าง .281-645 1-6  
คะแนน มีพิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่รับรู้
ว่าบรรยากาศขององค์กรในทางที่ดี มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 
 

     ตัวอย่าง แบบวัดบรรยากาศการท างานในองค์กร 
(0) ในหน่วยงานที่ฉันท างานมีการก าหนดและจัดท าโครงสร้างการท างานไว้อย่าง

เหมาะสม ชัดเจน 
....................    ..................   .................. .....................     .................  .................. 

  จริงที่สุด            จริง           ค่อนข้างจริง             ค่อนข้างไม่จริง         ไม่จริง            ไม่จริงเลย 

 

(00) บริษัทไม่มีการให้รางวัลแพนักงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
................    ..................    .................... .....................     ................. .................. 
  จริงที่สุด            จริง            ค่อนข้างจริง             ค่อนข้างไม่จริง        ไม่จริง             ไม่จริงเลย 
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เกณฑ์การให้คะแนน  ในแต่ละข้อค าถามของแบบวัดบรรยากาศการท างานในองค์กร มี

ค าตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกของแต่ละข้อถาม  
ค าตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากค าตอบ “ไม่จริงเลย” 
ถึง “จริงที่สุด” ตามล าดับ แต่ถ้าเลือกค าตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม 
การคิดคะแนนจะน าคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ 
 

ตอนที่ 2.9 พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 
การวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานเป็นการวัดพฤติกรรมตามนิยาม

ปฏิบัติการรวม 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดย
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ 2) 
ด้านความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เข้าใจจุดมุ่งหมายของงาน
โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการขาดความรับผิดชอบในการท างานของตน  3) ความ
รับผิดชอบในการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับตระหนักรู้ต่อความส าคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยผู้วิจัยได้น าบางข้อค าถามจากแบบวัด
พฤติกรรมการท างานอย่างมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยของ สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) และแบบวัดพฤติกรรมการท างานด้าน
ความรับผิดชอบในการปฏิบั ติงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จุฑารัตน์  กิตติเขมากร : 2553) มาประยุกต์ใช้ตามนิยาม
ปฏิบัติการให้เหมาะสมกับบริบทของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีลักษณะของประโยคค าถาม
ประกอบด้วยมาตรประเมิณค่า 6 ระดับจ านวน 7 ข้อ  จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่าความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .798 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ ระหว่าง .238-.731 มีพิสัยของ
คะแนนระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างาน มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ ากว่า 
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 ตัวอย่าง แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 

(0)   ฉันท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาคอยก ากับควบคุม 
..................    ......    ................................     .....................     .................  .................. 

      จริงที่สุด             จริง            ค่อนข้างจริง        ค่อนข้างไม่จริง          ไม่จริง         ไม่จริงเลย 

 

(00)  ฉันไม่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของงานทุกครั้งเมื่อเสร็จ 
..................    ....................    ..................     .....................     .................  .................. 

       จริงที่สุด              จริง            ค่อนข้างจริง        ค่อนข้างไม่จริง         ไม่จริง         ไม่จริงเลย 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน   ในแต่ละข้อค าถามของแบบวัดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างาน มีค าตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้เพียง 1 
ตัวเลือกของแต่ละข้อถาม  ค าตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 
คะแนน จากค าตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ตามล าดับ แต่ถ้าเลือกค าตอบที่เป็นข้อความ
ทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะน าคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบ
วัดทั้งฉบับ 
 

3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่จัดท าและที่ประยุกต์จากแบบสอบที่เคยมี

ผู้วิจัยท่านอ่ืนจัดท าไปมาหาค่าคุณภาพของเครื่องมือวัด โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)  

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content validity) 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  ความตรง
ตามโครงสร้าง และความตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สามารถวัดได้เที่ยงตรงกับเรื่องที่ศึกษา 
โดยจะตัดข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 และเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC สูงกว่า 0.5 มา
ใช้ในแบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้  
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1.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  

การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด  ผู้วิจัยน าแบบวัดแต่ละฉบับที่ได้ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคลากรกลุ่มอ่ืนที่มีลักษณะใกลัเคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 50 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ในระดับ 0.7 ขึ้นไป และค่า
อ านาจจ าแนกไม่ต่ ากว่า 0.2  มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ไว้ใช้เป็นข้อค าถามในแบบวัด 
(พวงรัตน์   ทวีรัตน์.  2540: 118)   
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เมื่อ 
xyr   แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรX กับตัวแปร Y 

  N แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

  X แทน ผลรวมของคะแนนรายข้อ 

 Y แทน ผลรวมของคะแนนรวม 

 XY แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนน X  และคะแนน Y 

 X2 แทน  ผลรวมของก าลังสองของคะแนนX 

 Y2 แทน  ผลรวมของก าลังสองของคะแนนY 

1.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยน าแบบวัดที่

ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญและมีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า 0.5  ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient) (พวงรัตน์   ทวีรัตน์.  
2540: 118)  แล้วจึงเลือกเฉพาะข้อที่นัยส าคัญทางสถิติ (ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าต่ ากว่า .200) มา
ปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการจะวัดแล้วจึงน ามาหาค่าความสอดคล้องภายใน 
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  เมื่อ   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

    K แทน จ านวนข้อ 

    2
iS  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบในแต่ละข้อ 

   2
tS  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของเครื่องมือทั้ง

ฉบับ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1.ผู้วิจัยขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 

2.ติดต่อกับกลุ่มโรงงานที่จะส่งแบบวัดไปสอบถามความคิดเห็น เพื่อขอความร่วมมือ
ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยน าหนังสือ
จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปขอความร่วมมือ 

3.จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
4.น าแบบวัดไปด าเนินการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งชี้แจง รายละเอียดของการเก็บข้อมูล

ให้ทราบ เพื่อแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
5.ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบวัดอีกครั้ง 
 

5. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ตาม

วิธีการทางสถิติโดยก าหนดนัยส าคัญที่ระดับ 0.5 มีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามล าดับดังนี้ 
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1.ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง แล้ว

วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่  จ านวน ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

2.ใช้สถิติทดสอบ T (t-test) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05ในการทดสอบ
สมมติฐาน ข้อที่ 1 

3.ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของ Sheffe เพื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยทีละคู่ ในการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่  2 

4.ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regrssion 
Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิต และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย1)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน และเปรียบเทียบพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปูที่มีลักษณะชีวสังคมแตกต่างกัน ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2) เพื่อศึกษาอ านาจในการ
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยปัจจัยทางจิตและปัจจัยสั งคมของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) ความเชื่ออ านาจในตน (Internal locus 
of control) สมรรถนะการท างาน (Competency of work) การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
(Work socialization) การได้รับแบบอย่างจากบุคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ การ
วัดบรรยากาศการท างานในองค์กร และพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 

2.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะชีวสังคมแตกต่างกันในด้าน
รวม และด้านย่อย 3 ด้าน  

2.3 ผลวิเคราะห์เพื่อศึกษาอ านาจในการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านรวม และด้านย่อย ด้วยปัจจัยทางจิตและปัจจัยสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  
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ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เพศ อายุ 
ลักษณะงาน  ประเภทต าแหน่งงานและระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน 
และร้อยละ  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

n=330 
ตัวแปรด้านชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
298 
32 

 
90.30 
9.70 

อาย ุ
20 – 29 ปี 
30 – 39 ปี 
40 – 49 ปี 
ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป 

 
133 
153 
36 
8 

 
40.30 
46.36 
10.91 
2.42 

ลักษณะงาน 
แผนกวิศวกรรมออกแบบ 
แผนกซ่อมบ ารงุ 
แผนกผลิต   
แผนกตรวจสอบคุณภาพ (ควิซ)ี 

 
14 
32 
243 
41 

 
4.24 
9.70 
73.64 
12.42 

ประเภทต าแหน่งงาน 
พนักงาน    
หัวหน้างาน หรือ Supervisor หรือ Leader  
ผู้จัดการ, รองผู้จดัการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ 

 
298 
24 
8 

 
90.30 
7.27 
2.42 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
น้อยกวา่ 5 ปี 
5-15 ปี 
16-26 ปี 
26 ปีขึ้นไป 

 
31 
162 
122 
15 

 
9.39 
49.09 
36.97 
4.55 

รวม 330 100.00 
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ลักษณะชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง   

ในงานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะเครื่องยนต์
และความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ จ านวน 330 คนโดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นพนักงานใน
แผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโดยตรง 4 แผนก ได้แก่ 1) แผนกวิศวกรรมออกแบบ 
ซึ่งท าหน้าที่ในการออกแบบกระบวนการผลิตให้สามารถท าการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มี มีสมรรถนะ
คงทน มีประสิทธิภาพในการควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ และการขับขี่อย่างปลอดภัย ไม่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาดเมื่อน าไปประกอบกับเครื่องยนต์  2) แผนกซ่อมบ ารุง ซึ่งต้อง
จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้เครื่องจักรสามารถผลิตชิ้นงานได้ตรงตามความ
ต้องการขององค์กร  3) แผนกผลิต เป็นหน่วยงานผู้ผลิตชิ้นงานด้วยการปฏิบัติงานอย่างเอาใจใส่
เคร่งครัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงผลกระทบจากชิ้นงานที่เกิดจาก
การผลิตโดยขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานน  4) แผนกตรวจสอบคุณภาพ )คิวซี) เป็น
หน่วยงานคัดกรองเพื่อป้องกันการส่งชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพตามข้อก าหนดขององค์กรไปยัง
ผู้ใช้งาน    

จากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้พบว่า  )ตาราง 1 ) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 90 . 30 และเพศหญิง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9 .7 0   

ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 20 - 50 ปีขึ้นไปโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 30- 39 ปีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 46 . 36 รองลงมาอายุระหว่าง 20 - 29 ปี
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 40. 30 อายุระหว่าง 40 - 49 ปีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10 . 91 
และอายุต้ังแต่ 50 ปีขึ้นไปจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2. 42 ต ามล าดับ  

ลักษณะงานแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่แผนกผลิต 
จ านวน 243 คนคิดเป็นร้อยละ 73 . 64 รองลงมาแผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) จ านวน 41 คนคิด
เป็นร้อยละ 12. 42  แผนกซ่อมบ ารุง จ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 9 . 70 และแผนกวิศวกรรม
ออกแบบ จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 4. 24 ตามล าดับ   

ประเภทต าแหน่งงานแบ่งเป็น 3 ระดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นระดับพนักงาน 
จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 90 . 30 รองลงมาเป็นระดับหัวหน้างานหรือ Supervisor, หรือ 
Leader จ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 7 . 27 และระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้ จัดการ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 . 42 ตามล าดับ   
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ระยะเวลาปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานมาแล้ว

ระหว่าง 5- 15 ปี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 49 . 09 รองลงมา ท างานมาแล้วระหว่าง 16 - 26 ปี 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 36. 97 ท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9 . 39 

และท างานมา 26 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4 . 55 ตามล าดับ  
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวน 330 คน เป็นพนักงานเพศ

ชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 46.36  รองลงมาร้อยละ 40.30 
จะมีอายุระหว่าง 20-29 ปี  ส่วนใหญ่ของพนักงานร้อยละ 73.64 ปฏิบัติงานอยู๋ในแผนกผลิต 
รองลงมาอยู่ในแผนกตรวจสอบคุณภาพ )คิวซี) ร้อยละ 12.42  โดยร้อยละ 90.30  มี ต า แ ห น่ ง
งานเป็นพนักงาน  รองลงมาเป็นระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 7.27  

 

ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
2.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างาน การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) ความเชื่ออ านาจในตน (Internal locus 
of control) สมรรถนะการท างาน (Competency of work) การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
(Work socialization) การได้รับแบบอย่างจากบุคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ การ
วัดบรรยากาศการท างานในองค์กร และพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวม และ
รายด้าน วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าต่ าสุด (Min.) ค่าสูงสุด (Max.) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) รายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 2 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 

n=330 

ตัวแปร Min. Max. Mean SD. 

เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 

การรับรู้ความสามารถของตน (self efficacy) 

ความเชื่ออ านาจในตน  (Internal locus of control) 

สมรรถนะการท างาน  (competency of work) 

การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  ) (Work socialization 

การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม 

การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

บรรยากาศในการท างานในองค์กร 

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวม 

พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน    

พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านความเอาใจใส่รอบคอบ 

พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 

2.38 

.350 

3.78 

2.20 

2.56 

2.00 

1.25 

2.50 

2.86 

1.50 

2.67 

3.00 

5.88 

5.80 

5.89 

5.70 

5.67 

5.83 

5.75 

5.83 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

4.86 

4.85 

4.99 

4.09 

4.51 

3.59 

4.30 

4.68 

4.63 

4.16 

4.83 

4.80 

.844  

.488 

.487 

.781 

.732 

.945 

.792 

.692 

.739 

1.027 

.839 

.785 

 

จากตาราง 2 ตัวแปรตามที่ศึกษาคือ พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน  โดย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .739  ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 3 ด้านโดยพฤติกรรมย่อยด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด  คือ พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ระเอียดรอบคอบ
ค านึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของตนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .839  ล าดับถัดมาคือพฤติกรรมย่อยด้านความรับผิดชอบต่อ
การยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .785  และพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดย
ไม่ต้องมีใครมาคอยก ากับควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 1.027    

ส าหรับตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรทางจิต 4 ตัวแปร 
ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตน (self 
efficacy) ความเชื่ออ านาจในตน (Internal locus of control) สรรถนะการท างาน (competency 
of work) และตัวแปรอิสระทางสังคม 4 ตัวแปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (Work 
socialization) การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศ
ในการท างานในองค์กร และตัวแปรตามคือ พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน  คือ การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู แสดงออกถึงความต้ังใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ พากเพียร อุตสาหะเพื่อการบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ผู้ที่มี
คะแนนด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานสูง คือผู้ทีมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้
ส าเร็จได้ผลดีภายในเวลาที่ก าหนด จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เท่ากับ 32.41 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.17 ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานมาก 

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน คือ 
การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายส าเร็จได้โดยไม่
ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับ หรือบังคับ พนักงานผลิตที่มีคะแนน พฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านความส าเร็จของการปฏิบัติงานสูง เป็นผู้ที่สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบได้มาก  จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานต่อความส าเร็จของงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เท่ากับ 
8.33 คะแน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉี่ย คือผู้ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้าน
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานมาก 

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบ 
คือ ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยความละเอียดรอบคอบ 
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ระมัดระวังมิให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของตนด้วยความเอาใจใส่ ค านึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของตน  พนักงานผลิตที่มีคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานท างานด้านความเอาใจใส่ต่องานปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังมิให้เกิด
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของตนสูง คือผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยเอาใจ
ใส่ความละเอียดสูง จากตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
ด้านความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเท่ากับ 14.49 คะแนน ผู้ที่ได้
คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉี่ย คือผู้ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่
ละเอียดรอบคอบมาก 

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความยึดมั่นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ   คือการที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับและ
ข้อก าหนดต่างๆ ขององค์กรอยส่างเคร่งครัด ไม่มีการละเว้น โดยเข้าใจดีว่า กฎระเบียบต่างๆ ที่
ก าหนดไว้เพื่อให้ผลจากการปฏิบัติงานมีคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีความจ าเป็นยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องยึดถือปฏิบัตคิตามด้วยความ
เต็มใจ จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.59 ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉี่ย คือผู้
ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับมาก 

เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน  เป็นความรู้สึกที่พนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายว่ามีความชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่
พอใจ เพียงใด ซึ่งเกิดจากการตีประเมินค่าด้านคุณประโยชน์หรือโทษที่จะได้รับจากการแสดง
พฤติกรรมนั้น โดยสามารถเห็นได้จากประสิทธิภาพการท างาน หรือลักษณะการปฏิบัติงานของ
พนักงาน จากการประมวลผลในตาราง 2  พบว่า คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานของพนักงาน เฉลี่ยเท่ากับ 38.87 ผู้ที่มีคะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่มีเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานสูง  

การรับรู้ความสามารถของตน (Self efficacy)  คือการที่พนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ตัดสินความสามารถของตนต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบว่าจะ
สามารถปฏิบัติงานตามการมอบหมายและความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ซึ่งการรับรู้
ความสามารถของพนักงานอาจจะไม่ตรงกับความสามารถที่เป็นอยู่จริง พนักงานที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนสูงจะเป็นผู้แสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานสูง จ ากการ
ประมวลผลในตาราง 2 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน )self efficacy  (มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
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48.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4. 88 ผู้ที่มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนสูง 

ความเชื่ออ านาจในตน  (Internal locus of control)  คือการที่พนักงานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์มีความเชื่อว่าหากตนปฏิบัติงานในลักษณะใดก็จะได้รับผลลัพธ์ในทางที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานของตน และเป็นผลจากการท างานของตนโดยไม่มี อิทธิพลจากสิ่งใดมา
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งพนักงานที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูงจะเป็นผู้แสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานมาก  จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนความเชื่ออ านาจในตนของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เฉลี่ย เท่ากับ 44.95  ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่มีความเชื่อ
อ านาจในตนสูง 

สมรรถนะการท างาน (Competence of work)  หมายถึง ความรู้ความสามารถที่
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้เรียนรู้สั่งสมและแสดงออกทางพฤติกรรมการท างาน  โดยพนักงาน
ผลิตที่มีสรรถนะการท างานสูงจะสามารถท างานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายได้
ภายในเวลาที่ก าหนด  จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการท างาน
ของพนักงานผลิต เท่ากับ 40.92 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.81  ผู้ที่ได้คะแนนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ย  คือผู้ที่มีสมรรถนะการท างานสูง 

การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  เป็นกระบวนการถ่ายทอดทักษะ ความรู้ 
วัฒนธรรมการท างานซึ่งเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต้องเรียนรู้เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับนโยบายควาต้องการขององค์กร  โดยพนักงานที่มี
คะแนนด้านการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานสูง จะเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างานมาก จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เท่ากับ 40.59  ผู้ที่มีคะแนนการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานมาก 

การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม คือการที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้
เห็นแบบอย่างการท างานจากหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานจากการสังเกต ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนน
เฉลี่ยการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เท่ากับ 21.55  ผู้ที่มี
คะแนนการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย  คือผู้ที่ได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคมมาก 
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การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ   คือการที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เปิดรับ

ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องการการปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อน ามาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานให้บรรลุเป้าหมายผลส าเร็จตามความมุ่งหวังขององค์กร จาก
การประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ เท่ากับ 34.38  
ผู้ที่ได้คะแนนการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสูงกว่าคะแนนเฉี่ย  คือผู้ที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
มาก 

บรรยากาศการท างานในองค์กร   คือการรับรู้สภาพแวดล้อมการท างานของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู  โดยพนักงานที่มีการรับรู้สภาพแวดล้อมการท างานเชิงบวก จะมี
พฤติกรรมการท างานด้านดีมากกว่าพนักงานที่รับรู้สภาพแวดล้อมการท างานเชิงลบ พนักงานที่มี
คะแนนเฉลี่ยด้านบรรยากาศการท างานในองค์กรสูง คือผู้ที่รับรู้สภาพแวดล้อมการท างานใน
องค์การด้านบวก และมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานมาก จากการ
ประมวลผลในตาราง 2 พบว่าการรับรู้บรรยากาศการท างานในองค์กรของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.05  คือผู้ที่มีการรับรู้บรรยากาศการท างานในองค์กรด้านบวกสูง 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะชีว
สังคมแตกต่างกันในด้านรวมและรายด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้การวิเคราะห์ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็น
อิสระต่อกัน (Independent Samples t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  F-Test 
(One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นราย
กลุ่ม จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูกับเพศ จะใช้การวิเคราะห์ 
Independent Samples t-test รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
ตาราง 3 แสดง ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านรวม
ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านรวมของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  
 



 

จากตาราง 3.  พบว่าพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มี
ลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงานที่
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งหมายถึง  พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านเพศ 
เพศชาย หรือเพศหญิง ด้านอายุ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด เช่น อายุอยู่ในช่วง 20 ถึง 29 ปี หรือ 40 
ถึง 49 ปี และลักษณะงานที่ท าในแผนกวิศวกรรมออกแบบ แผนกผลิต หรือแผนกผลิต หรือ
ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ทั้งต าแหน่งพนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการ รวมทถึงระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทั้งน้อยกว่า 5 ปี หรือมากกว่า 26 ปี จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานในด้านรวมเหมือนกัน   

ดังนั้นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะทางชีว
สังคมต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3.1  แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรายด้าน
ในด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุม
ก ากับบังคับ ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  
 

 
 

จากตาราง 3.1  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้าน
ย่อยทางด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน และการควบคุมตน ให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ  ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทต าแหน่งงาน 
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ระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน พบว่า พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มี
ลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน ด้าน เพศ อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน จะมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานในการ
ควบคุมตน ให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แต่พบว่าพนักงานที่มีลักษณะงานต่างกัน จะมีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานในการควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งหมายถึง   ความแตกต่างด้านเพศ อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานใน
ด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานโดยการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเองไม่
ต้องมีผู้ใดมาคอยก ากับควบคุม  แต่พนักงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
พนักงานในแผนกวิศวกรรมออกแบบ แผนกซ่อมบ ารุง แผนกผลิต แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี)  
จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านย่อยด้านความส าเร็จของงานในการควบคุมตน ให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อท าการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างแผนกปฏิบัติงานกับพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านความส าเร็จของงานด้วยวิธีการของ LSD พบว่า แผนก
ตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) และแผนกผลิตจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความ
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน และการควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมี
ผู้ใดมาควบคุมก ากับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังนั้นลักษณะทางชีวสังคมด้าน เพศ อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และลักษณะชีวสังคมด้านลักษณะงานต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่
ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง 3.2  แสดงผลการแสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานด้านย่อย ในด้าน ด้วยความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ 

โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู 
 

ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านความเอาใจใส่
ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท า ของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ความรับผิดชอบในการท างานด้านรวม 
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จากตาราง 3.2  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้าน
ย่อยทางด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ท า พบว่า พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะทาง
ชีวสังคมต่างกัน ด้าน เพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทต าแหน่งงาน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานในด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และพบว่าระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  ซึ่งหมายถึงพนักงานผลิตที่มีเพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทต าแหน่งงาน จะมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน  จะมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อท าการเปรียบเทียบช่วงของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความละเอียดรอบคอบที่ต่างกันด้วยวิธีการ
ของ LSD  พบความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติงานกับความแตกต่างของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ 2 ช่วง โดยพบว่า พนักงานผลิตที่มีช่วง
ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 16 -26 ปี และต้ังแต่ 26 ปีขึ้นไปจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยค านึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ท า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังนั้น ลักษณะทางชีวสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปูที่มีเพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทต าแหน่งงาน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการท างานของ
ตนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานผลิตที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการท างานของตนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
ตาราง 3.3 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการ

ยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการ

ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปู 
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ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการยึดมั่นต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
ความรับผิดชอบในการท างานด้านรวม 
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จากตาราง 3.3  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้าน
ย่อยทางด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดพบว่า ลักษณะทางชีวสังคมด้าน เพศ อายุ 
ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปูที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบว่าลักษณะงานที่
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งหมายถึง  พนักงานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีเพศ อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด ไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานผลิตขิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะ
งานแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดังนั้น ลักษณะทางชีวสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปูที่มีเพศ อายุ ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกันจะมีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การท างานของตนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานผลิตที่มี
ลักษณะงานต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ละเอียด
รอบคอบโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการท างานของตนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 
2.3  การวิเคราะห์เพื่อศึกษาอ านาจในการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานด้วยปัจจัยจิตและปัจจัยสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม

อุตสาหกรรมบางปูในด้านรวมและด้านย่อยโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น 

(Stepwise Regression Analysis) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.3. (a) ผลการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความ

รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดย

ไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ โดยใช้กลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม 

เป็นตัวท านาย  

 เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จของงานสามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุม
ก ากับบังคับมาท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (ตาราง 4) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปร
ส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของ
งาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จของงานควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับ

บังคับได้ร้อยละ 5.7 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า  β = 

.154) รองลงมาคือ  การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  (ค่า β =  .125) ตามล าดับ     
  เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ 
ความเชื่ออ านาจในตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความ
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมา
ควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 5.4 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน 

(ค่า β =  .232)  
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานสามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05    

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มอายุ  20 - 39 ปี  ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน สามารถร่วมกัน
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ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน 
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 

8.7 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .192) รองลงมาคือ  

การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  (ค่า β =  .152) ตามล าดับ    
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านาย

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถ
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกวิศวกรรมออกแบบ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 42.2 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับ

แรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .650) 
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกซ่อมบ ารุง ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05     

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกผลิต ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ 
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 3.1 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก 

ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  (ค่า β =  .175) ตามล าดับ    
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกตรวจสอบคุณภาพ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน สามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน 
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 

58.0 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .601) รองลงมา

คือ  การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  (ค่า β =  .333) ตามล าดับ   
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มพนักงาน ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ 
ความเชื่ออ านาจในตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความ
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมี
ผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 4.1 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่อ

อ านาจในตน (ค่า β =  .202) ตามล าดับ    
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มหัวหน้างาน ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ 
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 20.4 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับ

แรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  (ค่า β =  .451) ตามล าดับ    
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ตัวแปรส าคัญที่

ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน 
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถ
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 82.9 

โดยตัวแปรที่ เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร ( ค่า β =  .910) 
ตามล าดับ   
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เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 16 ปี ตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถ
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 6.8 โดยตัวแปรที่เข้า

ท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .260) ตามล าดับ   
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านาย

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถ
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ สมรรถนะการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับได้ร้อยละ 3.6 โดยตัวแปรที่เข้า

ท านายอันดับแรก ได้แก่ สมรรถนะการท างาน (ค่า β =  .191) ตามล าดับ 
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2.3.(b) ผลการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอา
ใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงาน
ที่ท า โดยใช้กลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม เป็นตัวท านาย  

เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการ
ท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท ามาท าการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (ตาราง 5) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน บรรยากาศการท างานในองค์กร การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และ
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 19.3 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน 

(ค่า β =  .265) รองลงมาคือ บรรยากาศการท างานในองค์กร  (ค่า β =  .177) การได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากสื่อ  (ค่า β =  -.160) และการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  (ค่า β =  154) 
ตามล าดับ     

  เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  เจตคติต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างาน  การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม  และสมรรถนะการท างาน  
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 22.7 โดยตัว

แปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน  (ค่า β =  .332) การถ่ายทอดทางสังคม

ในการท างาน   (ค่า β =  .230) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  (ค่า β =  -.184) เจตคติต่อ

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน  (ค่า β =  187) การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม  

(ค่า β =  .237) และสมรรถนะการท างาน (ค่า β =  -.191) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร 
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สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 27.3 โดยตัว

แปรท่ีเข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร (ค่า β =  .522)  
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มอายุ  20 - 39 ปี  ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจใน
ตน การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 20.5 โดยตัวแปรที่เข้า

ท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .375) รองลงมาคือ  การถ่ายทอดทาง

สังคมในการท างาน  (ค่า β =  .220) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.147)  
ตามล าดับ    

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ บรรยากาศ
การท างานในองค์กร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความ
เอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท า

ได้ร้อยละ 27.3 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร (ค่า β =  
.522)  

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกวิศวกรรมออกแบบ ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกซ่อมบ ารุง ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกผลิต ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน 
บรรยากาศการท างานในองค์กร และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สามารถร่วมกันท านาย
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พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 19.6 โดยตัวแปรที่เข้าท านาย

อันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .295) บรรยากาศการท างานในองค์กร (ค่า β 

=  .275) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.181) ตามล าดับ    
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกตรวจสอบคุณภาพ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
ด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจาก
งานที่ท าได้ร้อยละ 38.6 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการ

ท างาน  (ค่า β =  .621)  
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มพนักงาน ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สมรรถนะการท างาน การได้รับ
แบบอย่างจากบุคคลในสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วย
ความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 23.8 โดยตัวแปรที่

เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .358) การถ่ายทอดทางสังคมในการ

ท างาน (ค่า β =  .232) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.206) สมรรถนะการท างาน 

(ค่า β =  -.216) การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม (ค่า β =  .235) และเจตคติต่อพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการท างาน (ค่า β =  .175) ตามล าดับ    
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มหัวหน้างาน ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ บรรยากาศการท างานใน
องค์กร และเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 42.2 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ 
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บรรยากาศการท างานในองค์กร  (ค่า β =  .621) และเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ท างาน (ค่า β =  -.533) ตามล าดับ    
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ตัวแปรส าคัญที่

ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 50.0 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการ

ท างานในองค์กร (ค่า β =  .707) ตามล าดับ   
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 16 ปี ตัวแปรส าคัญที่ท านาย

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการ
ท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 18.6 

โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .356) การถ่ายทอดทาง

สังคมในการท างาน  (ค่า β =  .236) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.195) 
ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านความเอาใจใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดจากงานที่ท าได้ร้อยละ 14.9 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการท างาน

ในองค์กร (ค่า β =  .386) ตามล าดับ 
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2.3.(c) ผลการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยใช้กลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม 
เป็นตัวท านาย  

เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดมาท าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้น (ตาราง  6) พบว่า ในกลุ่มรวม 
ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่  

การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ความเชื่อ
อ านาจในตน และบรรยากาศการท างานในองค์กร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 28.7 โดยตัว

แปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (ค่า β = .372)  การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.395) ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .241) และบรรยากาศ

การท างานในองค์กร (ค่า β = .142) ตามล าดับ     
  เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ 
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และความเชื่ออ านาจในตน  
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 27.6 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมใน

การท างาน (ค่า β =  .442) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.367)  และความเชื่อ

อ านาจในตน (ค่า β =  .291) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ 
ความเชื่ออ านาจในตน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
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สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 38.5 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน 

(ค่า β =  .341) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.449) และการถ่ายทอดทางสังคมใน

การท างาน (ค่า β =  .387) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มอายุ  20 - 39 ปี  ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ความเชื่อ
อ านาจในตน และบรรยากาศการท างานในองค์กร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 28.3 โดยตัว

แปรท่ีเข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (ค่า β =  -.352) การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.386) ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .233) และบรรยากาศ

การท างานในองค์กร (ค่า β =  -.170)  ตามล าดับ    
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 32.0 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมใน

การท างาน (ค่า β =  .611)  และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.334) ตามล าดับ   
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกวิศวกรรมออกแบบ ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านาย

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกซ่อมบ ารุง ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
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ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05     

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกผลิต ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวด
ของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ความเชื่ออ านาจในตน 
และบรรยากาศการท างานในองค์กร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 35.2 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับ

แรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (ค่า β =  .372) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

(ค่า β =  -.445) ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .282) และบรรยากาศการท างานในองค์กร (ค่า 

β =  .178) ตามล าดับ    
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกตรวจสอบคุณภาพ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 27.1 โดย

ตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  (ค่า β =  .521)  
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มพนักงาน ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ 
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และความเชื่ออ านาจในตน 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 29.0 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมใน

การท างาน (ค่า β =  .419)  การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.380)  และความเชื่อ

อ านาจในตน (ค่า β =  .324) ตามล าดับ    
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เมื่อพิจารณา ในกลุ่มหัวหน้างาน ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ตัวแปรส าคัญที่
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้
ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และการถ่ายทอดทางสังคม
ในการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 96.9 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การ

ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  1.347)  และการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (ค่า β =  
-.492) ตามล าดับ   

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 16 ปี ตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ และความเชื่ออ านาจในตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 27.7 โดยตัวแปรที่เข้าท านาย

อันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (ค่า β =  .442) การได้รับข้อมูลข่าวสาร

จากสื่อ (ค่า β =  -.371) และความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .307) ตามล าดับ   
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านาย

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ และความเชื่ออ านาจในตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 29.2 โดยตัวแปรที่เข้าท านาย
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อันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (ค่า β =  .415) การได้รับข้อมูลข่าวสาร

จากสื่อ (ค่า β =  -.381) และความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .272) ตามล าดับ   
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2.3.(d) ผลการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวม โดยใช้
กลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม เป็นตัวท านาย  

เมื่อน าคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมมาท าการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้น (ตาราง 7) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่อ
อ านาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 20.5 โดยตัวแปรที่เข้า

ท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .315) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทาง

สังคมในการท างาน (ค่า β =  .303) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ( ค่า β =  -.205) 
ตามล าดับ     

  เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 20.4 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับ

แรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .328) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมในการ

ท างาน (ค่า β =  .289) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ(ค่า β =  -.186) ตามล าดับ   
 เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน

การท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร  
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 23.9 โดยตัว

แปรท่ีเข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร (ค่า β =  .489)  
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มอายุ  20 - 39 ปี  ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจใน
ตน การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 22.9 โดยตัวแปรที่เข้าท านาย

อันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .352) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมใน

การท างาน (ค่า β =  .305) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.215) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านาย

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกวิศวกรรมออกแบบ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่อ
อ านาจในตน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 

38.4 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .620)  
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกซ่อมบ ารุง ไม่พบตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกผลิต ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 20.9 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับ

แรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .326) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมในการ

ท างาน (ค่า β =  .302) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.251) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกตรวจสอบคุณภาพ ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่อ
อ านาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 62.4 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความ

เชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .599) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (ค่า β =  
.378) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มพนักงาน ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 20.7 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับ

แรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .343) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมในการ

ท างาน (ค่า β =  .277) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.215) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มหัวหน้างาน ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ บรรยากาศการท างานใน
องค์กร และเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 43.0 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ 
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บรรยากาศการท างานในองค์กร (ค่า β =  .668) รองลงมาคือ เจตคติต่อพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการท างาน (ค่า β =  -.467) ตามล าดับ   
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ตัวแปรส าคัญที่

ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ได้แก่ บรรยากาศการท างานในองค์กร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านรวมได้ร้อยละ 90.5 โดยตัวแปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการท างานใน

องค์กร (ค่า β =  .951) 
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 16 ปี ตัวแปรส าคัญที่ท านาย

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ 
ความเชื่ออ านาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 21.3 โดยตัว

แปรที่เข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .352) รองลงมาคือ การ

ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (ค่า β =  .296) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -
.239) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรส าคัญที่ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน ความเชื่ออ านาจในตน และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 19.6 โดยตัว

แปรท่ีเข้าท านายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  (ค่า β =  .328) รองลงมา

คือ ความเชื่ออ านาจในตน (ค่า β =  .251) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β =  -.180) 
ตามล าดับ   
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตและสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนี้ เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
และค้นหาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานจากตัวแปรด้านชีว
สังคม และปัจจัยทางจิตที่เป็นจิตลักษณะของบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เป็นสภาพแวดล้อมการ
ท างานของบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ 2 ประการคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบใน
การท างานทั้งด้านรวมและรายด้านของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มี
ลักษณะทางชีวสังคมแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน   2) เพื่อศึกษาอ านาจในการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้าน
รวม และรายด้านของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจากตัวแปรทางจิต 
ได้แก่เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตน  ความเชื่อ
อ านาจในตน  สมรรถนะการท างาน  และตัวแปรทางสังคม ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม  การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  บรรยากาศการ
ท างานในองค์กร  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของเครื่องยนต์ และความปลอดภัยในการขับขี่
รถยนต์ จ านวน 330 คน  ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
จ านวน 9  แบบวัด และแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคม แบ่งออกเป็น 10 ตอนคือ 1) 
แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคม  2) แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน   
3) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน   4) แบบวัดความเชืออ านาจในตน  5) แบบวัดสมรรถนะ
การท างาน    6) แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการท างน  7) แบบวัดการได้รับแบบอย่งจาก
บุคคลในสังคม   8) แบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ   9) แบบวัดบรรยากาศการท างานใน
องค์กร  10)  แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน  และหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient, (พวงรัตน์   
ทวีรัตน์.  2540: 118)   โดยค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .70 ถึง .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ 1) สถิติพรรณนา เพื่อศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยร้อยละ (Percent)  
ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  2) ใช้สถิติทดสอบ t (t-test) F-
test (One-way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการทดสอบสมมติฐานใน
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ข้อ 1.  3) ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบมีขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 2 

 
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 

จากการประมวลผล แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างาน  ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ท าให้ได้ข้อสรุปเพื่อต้ังสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้
ไว้ 2 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามสมมติฐานโดยมีรายละเอียดในแต่ละข้อ ดังนี้ 

        สมมติฐานข้อที่ 1.1 :  พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวม ต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 :  พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน 
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีบุคคลอื่นใดมาควบคุมก ากับบังคับ ต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 :  พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านควารับผิดชอบต่อการท างานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท า ต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 :  พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบั งคับอย่าง
เคร่งครัด ต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 :  เพื่อศึกษาตัวแปรจากปัจจัยทางจิต (เจตคติต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออ านาจในตน สมรรถนะการ
ท างาน) และปัจจัยทางสังคม (การได้รับการถ่ายทอดทางสังคม การได้รับแบบอย่างจากบุคคลใน
สังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการท างานในองค์กร)  ที่สามารถท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู  และปัจจัยทางสังคม 

การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อที่ 1 
สมมติฐานข้อที่ 1.1 :   จากผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ t-test เพื่อ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 2 กลุ่ม และ Independent-
Samples t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม  ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานผลิตที่มีลักษณะทางชีวสังคม
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ต่างกัน ด้านเพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน จะมีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานในข้อที่ 1. 
โดยพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .739  จากผลการวิเคราะห์นี้แสดงว่าพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีลักษณะ
ทางชีวสังคมแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานของบุคคลโดย 
Albanese (1981) กล่าวไว้ว่า การท างานของบุคคลเกิดจากปัจจัยด้านลักษณะตัวบุคคล และการ
รับรู้บทบาทหน้าที่วัตถุประสงค์ของงาน กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน การที่พนักงาน
ผลิตรับรู้หน้าที่และวัตถุประสงค์ของงาน จึงมีส่วนท าให้พนักงานรู้เป้าหมายในการท างานของตน 
และหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีชีวสังคม
แตกต่างกันทั้งด้านเพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
แต่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เพราะพนักงานเข้าใจถึงจุดประสงค์ในการท างานและมีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการท างาน
เดียวกันร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล  (2556: 103) ที่ได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคคลากรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน และผลจากการศึกษา
บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จ านวน  317 คน เป็นเพศชาย
ร้อยละ 37.54 (119 คน) เพศหญิงร้อยละ 62.46 (198 คน) ประเภทต าแหน่งงาน เป็นราชการร้อย
ละ 54.89 (174 คน)  ไม่ใช่ข้าราชการร้อยละ 45.11 (143 คน) ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 33.75 (107 คน) ต่ ากว่าหรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีร้อยละ 66.25 (210 คน)   พบว่า
บุคลากรของกรมฯ ที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะบุคลากรของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย ทุกเพศ ทุกต าแหน่งงาน ปฏิบัติงานโดยยึดเป้าหมายหลัก
เดียวกัน คือ การรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะเมื่อเกิดสภาวะภัย
พิบัติ บุคลากรทุกคนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างด้านเพศ หรือต าแหน่งงาน ท าให้บุคลากรที่มีลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกันมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แต่ก็มีบางงานวิจัยพบว่าความแตกต่างของลักษณะทางชีวสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษาลักษณะทางชีวสังคมด้าน เพศ อายุ ประเภทต าแหน่ง
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งาน ประสบการณ์ในการท างาน ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคร
นิทรวิโรฒ ของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:156) พบว่า ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคมด้าน
ประเภทต าแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นข้าราชการเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 300 คน 
โดยในงานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็น
ข้าราชการ จะมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็น
พนักงานประจ า เนื่องจากการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  ผู้ที่ เป็นข้าราชการส่วนใหญ่ อยู่ ในระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน และมีอายุ 
ประสบการณ์มากกว่าพนักงานประจ า และด้วยอายุ และประสบการณ์ที่มากกว่าท าให้บุคลลกลุ่ม
นี้มีวุฒิภาวะ การปฏิบับัติงานยาวนานกว่า จึงมีความรู้ ความช านาญ การรับรู้วัฒนธรรมของ
หน่วยงาน และการปรับตัวให้เข้าอยู่ร่วมกับหน่วยงานได้ดีมากกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานประจ า 
ตามทฤษฏีพัฒนาการทางจิตสังคมของ อีริคสัน ที่ระบุว่าบุคคลในช่วงระหว่างอายุ 36-59 ปี จะ
เป็นช่วงพัฒนาในขั้นที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงการสร้างขยาย (Generaively) และเป็นช่วงวัยที่ก้าวย่างสู่วัย
ผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ ท าให้บุคคลในช่วงวัยนี้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะ
สนับสนุนคนรุ่นหลัง ดังนั้นบุคลากรที่เป็นข้าราชการ จึงมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมการท างาน
ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้มากกว่าพนักงานประจ า(จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 
2553:157)  นอกจากนี้ในงานวิจัยของจุฑาทิพย์ หงสา (2552: 67-69) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความรับผิดชอบในการท างานของพนักงาน บริษัท บีบอยด์ ซีจี จ ากัด ยังพบว่าปัจจัยทางชีวสังคม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานบริษัท บีบอยด์ ซีจี  จ ากัด  เช่น พนักงานบางคนมี
ประสบการณ์จากการสั่งสมความรู้ในการท างานมามาก สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบได้มาก ในขณะที่พนักงานบางคนที่มีประสบการณ์การท างานมากแต่มีความรับผิดชอบ
ในการท างานน้อยเพราะท างานตามความเคยชินยึดติดกับรูปแบบวิธีการท างานแบบเดิมๆ ขาด
การเปลี่ยนแปลงพัฒนา ดังนั้นความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานบริษัท บีบอยด์ ซีจี 
จ ากัด จึงไม่แปรปรวนตามลักษณะทางชีวสังคม  ส าหรับผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางชีวสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
ในด้านรวม ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นั้น เป็นเพราะ
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การท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ภายใต้การควบคุมโดยมีกฎระเบียบข้อบังคับอย่าง
เข้มงวด พนักงานจึงไม่สามารถท างานในวิถีที่แตกต่างนอกเหนือกฎระเบียบเหล่านั้น รวมถึง
มาตรการเรียกร้องค่าความเสียหายที่เกิดจากชิ้นงานผลิตในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ท าให้
องค์กรต้องออกนโยบายในการควบคุมและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจากการผลิตชิ้นงานทั้งยัง
จัดให้มีการตรวจสอบและทวนสอบซ้ าในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
อย่างละเอียดโดยเฉพาะชิ้นส่วนรถยนต์ที่จะส่งผลต่อสมรรถนะและความปลอดภัยในการขับขี่  
ดังนั้นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จึงต้องปฏิบั ติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ     

สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้น ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1.1 
สมมติฐานข้อที่  1.2    ผลการวิเคราะห์ตัวแปรทางชีวสังคมที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานและ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีผู้อ่ืนใดมาควบคุมก ากับบังคับของพนักงานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้จากการวิเคราะห์ t-test และ F-test (One-Way 
ANOVA) และพบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จ
ของงานต่างกันตามความแตกต่างของลักษณะงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า F 
เท่ากับ 2.970 ค่า Sig เท่ากับ .032) ซึ่ งหมายถึงพนักงานที่ปฏิบั ติงานในแต่ละแผนกจะมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อท าการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาความสัมพันธ์ของลักษณะงานทีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานโดยการใช้ Post Hoc   ด้วยวิธีการของ 
LSD  (Least Significant Difference) เพื่อหาค่าเฉลี่ยรายคู่ว่าลักษณะงานคู่ใดที่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานของแผนกวิศวกรรมออกแบบ แตกต่างจาก
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานของแผนก
ตรวจสอบคุณภาพ  (ผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม เท่ากับ -.834 ค่า Sig. เท่ากับ .008) และ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานของแผนก
ผลิตแตกต่างจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของ
งานของแผนกตรวจสอบคุณภาพ  (ผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม เท่ากับ -.419 ค่า Sig. เท่ากับ 
.015) จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกวิศวกรรม
ออกแบบ แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) แผนกผลิต มีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน
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และสามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้อ่ืนใดมาคอยควบคุม
ก ากับบังคับแตกต่างกัน ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า ลักษณะงานวิศวกรรมออกแบบเป็นงานที่ต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน พนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรมออกแบบมักเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษา ทักษะความรู้หรือประสบการณ์การท างานซึ่งต้องการความเป็นอิสระในการคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และปฏิบัติงานโดยอิสระไม่ต้องมีหัวหน้ามาคอยก ากับ ควบคุมบังคับ ต่างจาก
ลักษณะการท างานในแผนกตรวจสอบคุณภาพ และแผนกผลิตซึ่งพนักงานปฏิบัติงานส่วนใหญ่
เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการและมีระเบียบปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัด การท างานจะต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมก ากับของหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างเสรีเป็นอิสระเองได้ 
นอกจากนี้เป้าหมายความส าเร็จในการท างานของแผนกวิศวกรรมออกแบบ แผนกควบคุม
คุณภาพ (คิวซี) แผนกผลิตมักแตกต่างกัน โดยเป้าหมายความส าเร็จในการท างานของแผนก
วิศวกรรมออกแบบ คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดในการน าไปใช้ในการ
ท างานได้จริง (พรพรรณ บัวทอง, 2557: 153)  แต่เป้าหมายความส าเร็จของงานแผนกผลิตคือการ
ผลิตชิ้นงานให้ได้มากท่ีสุดและแตกต่างกันน้อยที่สุด ในขณะที่เป้าหมายความส าเร็จของงานแผนก
ตรวจสอบคุณภาพคือประสิทธิภาพของการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ด้วยเหตุนี้ จากเป้าหมาย
การท างานที่แตกต่างกัน พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานแผนกวิศวกรรม
ออกแบบ แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกผลิตจึงแตกต่างกันตามลักษณะของงานและเป้า
หมายความรับผิดชอบในการท างาน ที่ต่างกันตามบทบาท หน้าที่  ซึ่งผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดที่มี
การอ้างอิงถึงความแตกต่างของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานจากลักษณะงานที่ต่างกัน  
คงพบแต่ลักษณะความแตกต่างทางชีวสังคมที่เป็นประเภทต าแหน่งงานที่พบความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน จากวิจัยของจุฑารัตน์  กิตติเขมากร (2553:156) ซึ่ง
พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีประเภทต าแหน่งงานเป็น
ข้าราชการจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานสูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานประจ า   

ส าหรับผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีลักษณะงาน
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของ
งานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้น เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1.2 
สมมติฐานข้อที่ 1.3   ผลการวิเคราะห์ตัวแปรทางชีวสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อการท างานด้วยความเอาใจใส่ละเอียด
รอบคอบโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท า ได้จากการวิเคราะห์ t-test และ F-test 
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(One-Way ANOVA) พบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ละเอียด
รอบคอบแปรปรวนตามระยะเวลาปฏิบัติงาน (ค่า F เท่ากับ 2.692 ค่า Sig เท่ากับ .046) ซึ่ง
หมายถึงพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีประสบการณ์ระยะเวลาการท างานแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อท า
การวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาความสัมพันธ์ของลักษณะงานทีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความ
รับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานโดยการใช้ Post Hoc   ด้วยวิธีการของ 
LSD  (Least Significant Difference) เพื่อหาค่าเฉลี่ยรายคู่ว่าคู่ใดที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
ด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบของพนักงานที่มีระยะแวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี แตกต่าง
กับพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน  16-26 ปี และ 26 ปีขึ้นไปอย่างมีนียส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม  (Mean Difference) ของพนักงานที่มี ระยะเวลา
ปฏิบั ติงานน้อยกว่า 5 ปี กับระหว่าง 16-26 ปี เท่ากับ -.402 ค่า Sig. .017 และพนักงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี กับมากกว่า 26 ปีขึ้นไป มีค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
เท่ากับ -.518 ค่า Sig. เท่ากับ .049 จากผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปีจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างจากพนักงานที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานมาแล้ว 16-26 ปี และพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 16-26 ปี ก็มี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างจากพนักงานที่ปฏิบัติงานมากกว่า 26 ปีขึ้นไป  
ทั้งนี้เพราะระยะเวลาปฏิบัติงานที่ต่างกันจะท าให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานนานกว่าจะมีประสบการณ์ ทักษะความรู้
ในการท างานมากกว่า ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะท าด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่
เป็นพิเศษในระหว่างการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการท างานได้
มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อย  นอกจากนี้พนักงานยังใช้ประสบการณ์จาการ
ท างานเป็นเครื่องมือในการตัดสินความสามารถของตนที่จะแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานตามที่ได้รับมอบหมาย (พนิดา ธนวัฒนากุล, 2547: 18) ดังนั้นพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันย่อมได้รับประสบการณ์ไม่เท่ากันย่อมส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกันตามประสบการณี่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา เหมะธร (2542: 99) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการ
ท างานของพนักงานสายการผลิต บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และพบว่า
พนักงานสายการผลิตที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน จะมีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานมากจะมีพฤติกรรม
การท างานสูงกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า นอกจากนี้ในงานวิจัยของ
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:156-157)  ยังพบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานมานานมีประสบการณ์การ
ท างานมาก จะเป็นผู้มีความรู้ความช านาญและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
การปรับตัวให้อยู่ร่วมในหน่วยงานได้ดีกว่า ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
สูงกว่าผู้ที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า ส่วนงานวิจัยของปริญญา ป้องรอด (2554: 150) ซึ่ง
ศึกษาพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมของของพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และ
พบว่าพนักงานโรงงานยาสูบที่มีพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมมากเป็นพนักงานที่ได้รับ
แบบอย่างที่ดีในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุมาก ประสบการณ์มาก ประสบการณ์จึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเกิดจากการสั่งสมเรียนรู้ แต่ก็พบว่า
พนักงานรายเดือนและรายชั่วโมงของโรงงานยาสูบที่มีอายุมากขึ้นจะมีพฤติกรรมการท างานอย่าง
มีจริยธรรมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานเกิดความเคยชินในการปฏิบัติงาน (ปริญญา ป้อง
รอด, 2554: 153-154)  ดังนั้นระยะเวลาปฏิบัติงานส าหรับพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จึงเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความ
เอาใจใส่ละเอียดรอบคอบทั้งในด้านบวกและด้านลบ คือในด้านบวกระยะเวลาการท างาน ให้
ประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวังเอาใจใส่ในการท างานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน และในด้านลบคือการเกิดความชินใน
การท างานจนท าให้พนักงานที่มีระยะเวลาการท างานนาน ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเอาใจใส่ใน
รายละเอียดงาน และขาดความรับผิดชอบการท างานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  

ดังนั้น พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานแตกต่างกัน  จึงมีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปไดว้่าผลการวิเคราะห์ข้างต้น เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1.3 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรทางชีวสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นปฏิบัติต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนี้ได้จาก
การวิเคราะห์ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับและความเข้มงวดในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
แปรปรวนตามลักษณะงาน (ค่า F เท่ากับ 2.135 ค่า Sig เท่ากับ .096) ซึ่งหมายถึง พนักงานผลิตที่



  152 

มีปฏิบัติหน้าที่ที่มีลักษณะงานแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการ
ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อท าการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อ
ค้นหาความสัมพันธ์ของลักษณะงานที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านความ
รับผิดชอบต่อการยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง ข้อบังคับอย่างเข้มงวด เคร่งครัด โดยใช้ Post 
Hoc   ด้วยวิธีการของ LSD  (Least Significant Difference) เพื่อหาค่าเฉลี่ยรายคู่ว่าลักษณะงาน
คู่ใดที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่น
ต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ และความเข้มงวดในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ระหว่างแผนก
วิศวกรรมออกแบบแตกต่างกับแผนกผลิตที่ระดับ (Mean Difference) .444 ค่า Sig. เท่ากับ .039 
และระหว่างแผนกผลิตกับแผนกตรวจสอบคุณภาพ ที่ระดับ -.302 ค่า Sig. เท่ากับ .022 ซึ่ง
หมายถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรมออกแบบ แผนกผลิต แผนกตรวจสอบคุณภาพ 
(คิวซี) มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหากพิจารณาจากรายละเอียดของลักษณะการท างาน
จะพบว่า การท างานในแผนกวิศวกรรมเป็นการท างานเชิงสร้างสรรค์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ผู้ที่ท างานเชิง
สร้างสรรค์ต้องแสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงและขยายผลสู่การ
ปฏิบัติงานจริง (พรพรรณ บัวทอง, 2557: 16) แตกต่างจากการท างานในแผนกผลิต ซึ่งมีระเบียบ
การปฏิบัติงานที่เคร่งครัดไม่มีอิสระในการท างาน (ปริญญา ป้องรอด, 2554: 152) และเป็นการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยเร็ว สามารถได้ผลผลิตตาม
แผนการผลิตของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ตรงเวลา (เบญจวรรรณ โทประเสริฐ, 2551: 13)  และ
แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) ที่เป็นการท างานภายใต้กรอบระเบียบและกฎข้อบังคับเพื่อให้งาน
มีมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน การปฏิบัติงานในทางที่แตกต่างจากระเบียบข้อบังคับถือเป็น
ความผิดและข้อห้ามปฏิบัติ ในขณะที่การท างานในแผนกวิศวกรรมออกแบบจะเป็นการท างานที่
ต้องการความเป็นอิสระทางความคิดในการคิดหาในสิ่งใหม่ๆ ภายใต้ขอบข่ายของการออกแบบ 
ด้วยเหตุนี้การยึดมั่นต่อกฎระเบียบในการท างานของแผนกวิศวกรรมออกแบบ จึงมีความเข้มงวด
และอาจแตกต่างจากแผนกผลิต และแผนกตรวจสอบคุณภาพ   

ด้ังนั้นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่ท างานใน
ลักษณะงานแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อ
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กฎระเบียบ ข้อบังคับตระหนักรู้ถึงควาส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้น เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1.4 
 

สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยทางจิต (เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ การรับรู้
ความสามารถของตน ความเชื่ออ านาจในตน สมรรถนะการท างาน( 4 ตัวแปรร่วมกับ
ปัจจัยทางสังคม (การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลใน
สังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการท างานในองค์กร( 4 ตัวแปร รวม
เป็น 8 ตัวแปร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้าน
รวม และรายด้าน 3 ด้านย่อย  

ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาอ านาจการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านรวมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูด้วยปัจจัยทางจิต 4 ตัว
แปร ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตน 
ความเชื่ออ านาจในตน สมรรถนะการท างาน และปัจจัยทางสังคม 4 แปร ได้แก่ การถ่ายทอดทาง
สังคมในการท างาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  
บรรยากาศการท างานในองค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้นตอน (Stepwise regression)   ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรที่สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวมมี 7 ตัวแปร เป็นตัวแปรทางจิต 3 ตัวแปร 
ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน ความเชื่ออ านาจในตน สมรรถนะในการ
ท างาน และตัวแปรทางสังคม 4 ตัวแปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับ
แบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  บรรยากาศการท างานในองค์กร 
โดยสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานได้ร้อยละ 20.5 โดยตัวแปรทั้ง 
7 สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 3 ด้านย่อย ได้แก่  ด้านความ
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน โดยสามารถท านายได้ร้อยละ 5.7  ด้านความรับผิดชอบเอาใจ
ใส่ต่อการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ได้ร้อยละ 19.3  ด้านความรับผิดชอบต่อการยึดมั่น
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ได้ร้อยละ 28.7 ส่วนตัวแปรที่ไม่เข้าร่วมท านายทั้งในด้านรวมและด้าน
ย่อย ของกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม มี 1 ตัวแปร คือ การรับรู้ความสามารถของตน  ซึ่งส่วน
ใหญ่ของตัวแปรที่เข้าสู่สมการการท านายเป็นตัวแปรทางจิต 1 ตัวแปร คือ ความเชื่ออ านาจในตน 
และตัวแปรทางสังคม 2 ตัวแปร คือ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน และการได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จ
ของงาน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม   

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทางด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จ
ของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ ในกลุ่มรวม 
และกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรทางจิต 4 ตัวแปร ได้แก่เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออ านาจในตน สมรรถนะการท างาน และตัวแปร
ทางสังคม 4 แปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลใน
สังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  บรรยากาศการท างานในองค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร เป็นตัว
ท านาย พบผลว่า ตัวแปรที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานต่อ
ความส าเร็จของงานในกลุ่มรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออ านจในตน 
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน โดยสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จของงาน ได้ร้อยละ 5.7  และเมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม พบว่า
ค่าการท านายสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พบในกลุ่ม ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, 
ผู้ช่วยผู้จัดการ โดยมีตัวแปรด้าน บรรยากาศการท างานในองค์กร เป็นตัวแปรส าคัญในการท านาย
ได้ร้อยละ 82.9  

นอกจากนี้ยังพบว่า มีตัวแปรที่ไม่เข้าท านายในกลุ่มรวมแต่เข้าสมการการท านายใน
กลุ่มย่อย มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) บรรยกาศการท างานในองค์กร พบในกลุ่มย่อยกลุ่มเดียว คือกลุ่ม 
ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ  2) สมรรถนะการท างาน พบในกลุ่มพนักงานที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไปเพียงกลุ่มเดียว   และยังพบอีกว่ามีตัวแปร 4 ตัวแปรที่ไม่เข้าสมการ
การท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็ของงาน
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมก ากับบังคับ ทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่มได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้
ความสามารถของตน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่องานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทางด้านความเอาใจใส่ต่องานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท า ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัว
แปรทางจิต 4 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้
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ความสามารถของตน ความเชื่ออ านาจในตน สมรรถนะการท างาน และตัวแปรทางสังคม 4 แปร 
ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  บรรยากาศการท างานในองค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร เป็นตัวท านาย พบผลว่า 
ตัวแปรที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่องาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในกลุ่มรวม ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  บรรยากาศการท างานในองค์กร  โดยสามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ต่องานด้วยความละเอียดรอบคอบ
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ท า ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 19.30 และเมื่อพิจารณาในกลุ่ม
ย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม พบว่าตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คือ  
บรรยากาศการท างานในองค์กร สามารถท านายได้ร้อยละ 50   ค่าพบในกลุ่ม ผู้จัดการ, รอง
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ  

นอกจากนี้ยังพบพบตัวแปรที่ไม่เข้าท านายในกลุ่มรวมแต่เข้าสมการการท านายใน
กลุ่มย่อย  3 ตัวแปร ได้แก่ 1) เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน พบในกลุ่มย่อย 3 
กลุ่ม คือกลุ่มพนักงานเพศชาย กลุ่มระดับพนักงาน และหัวหน้างาน  2) สมรรถนะการท างาน พบ
ในกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือกลุ่มพนักงานเพศชาย กลุ่มระดับพนักงาน  3) การได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคม พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่มคือกลุ่มพนักงานเพศชาย และกลุ่มระดับพนักงาน  และยัง
พบอีกว่ามีตัวแปร 1 ตัว ที่ไม่เข้าสมการการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้าน
ความเอาใจใส่ต่องานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการท างาน
ของตนทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม คือ การรับรู้ความสามารถของตน  

 
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของกความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทางด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด  ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่มโดยใช้ตัวแปรทางจิต 4 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออ านาจในตน 
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สมรรถนะการท างาน และตัวแปรทางสังคม 4 แปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  บรรยากาศการท างานใน
องค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร เป็นตัวท านาย พบผลว่า ตัวแปรที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มรวม ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างาน  การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  บรรยากาศการท างานในองค์กร  โดยสามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้
ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  ใน
กลุ่มรวมได้ร้อยละ 28.70 และเมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม พบว่าตัวแปรที่
มีอ านาจการท านายสูงสุด พบในกลุ่ม ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการโดยมีตัวแปรส าคัญที่
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับสูงสุด อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน และการได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ โดยสามารถร่วมกันท านายได้ร้อยละ 96.90  พบในกลุ่ม ผู้จัดการ รองผู้จัดการ 
ผู้ช่วยผู้จัดการ  

นอกจากนี้ยังพบพบตัวแปรที่ไม่เข้าสมการการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม 4 ตัว
แปร ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตน 
สมรรถนะการท างาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม  

 
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวม 3 ด้านย่อย ได้แก่ ความ

รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบต่องานด้วยความเอาใจใส่ละเอียด
รอบคอบ ความรับผิดชอบในการท างานด้วยการยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม  

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทางด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด  ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่มโดยใช้ตัวแปรทางจิต 4 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออ านาจในตน 
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สมรรถนะการท างาน และตัวแปรทางสังคม 4 แปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  บรรยากาศการท างานใน
องค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร เป็นตัวท านาย พบผลว่า ตัวแปรที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มรวม ได้แก่ 
ความเชื่ออ านาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ  โดย
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมได้ร้อยละ 20.50 โดย
ความเชื่ออ านาจในตน และ การถ่ายทอดทางสังคม มีอ านาจการท านายสูงสุดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานทั้งด้านรวม และด้านย่อย ซึ่งความเชื่ออ านาจในตน เป็นความเชื่อของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ว่าหากตนกระท าพฤติกรรมก็จะได้รับผลตามนั้น โดยไม่มีอิทธิพล
จากผู้ใดจะมามีอ านาจเปลี่ยนแปลงผลจากการท างานด้วยความรับผิดชอบของตนได้  ดังนั้น
พนักงานจึงมีความมั่นใจที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เพราะเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ที่จะ
ได้จะเป็นไปตามผลการท างานของตน ซึ่งพบผลเช่นเดียวกันนี้ในงานวิจัยของ  ซึ่งในงานวิจัยของ
จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) พบว่า ความเชื่ออ านาจในตน เป็นปัจจัยเชิงเหตุที่มีบทบาทส าคัญใน
การท านายพฤติกรรมการท างาน จากผลการศึกษาของ เอมอร งามธรรมนิตย์ (2546) พบว่า
พยาบาลที่มีความเชื่ออ านาจในตน จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงกว่าพยาบาลที่มีความ
เชื่ออ านาจภายนอกตน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากผลการศึกษาของ ปริญญา 
ป้องรอด (2554:143) ก็พบว่า ความเชื่ออ านาจในตน สามารถท านายพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ร้อยละ 62.10 เช่นเดียวกับผลการวิจัย
ของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งพบว่า ตัวแปรกลุ่มลักษณะจิตเดิม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
เหตุผลเชิงจริยธณรม ความเชื่ออ านาจในตน มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมการท างานด้าน
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้สูงสุด ร้อยละ 38.70  ดังนั้นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนสูง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานได้มากตาม   
ส่วนการถ่ายทอดทางสังคม เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรมที่เป็นบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติตนในองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมการท างาน และการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน จึงมีความส าคัญต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ซึ่งพบผลความ
สอดคล้องในงานวัจัยของ พนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการท างานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีความรับผิดชอบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร ซึ่งพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการ
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ท างาน เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .30)  ส าหรับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ เป็นการที่
พนักงานผลิตจะเลือกรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อ
น ามาปรับปรุงพฤติกรรมการท างานให้เหมาะสม จากผลการวิเคราะห์นี้พบว่า การรับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในด้านรวมของ
พนักงาน จึงมีความเป็นไปได้ว่า พนักงานให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารที่เป็น feedback การ
ท างานของตน เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้พนักงานได้รู้ถึงมุมมองที่ผู้อ่ืนมีต่อการท างาน
ของตนที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งในงานวิจัยของ วราภรณ์ ศรีเหนี่ยง (2557) พบว่า การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดสระแก้ว  และการรับข้อมูลข่าวสารยังส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย
ของ พนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (อิทธิพล บุญเดช, 2557)     

       นอกจากนี้ยังพบตัวแปรที่ไม่เข้าท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
ด้านในกลุ่มรวม แต่เข้าสมการการท านายในกลุ่มย่อย 2  ตัวแปร ได้แก่ 1) เจตคติต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการท างาน พบใน กลุ่มระดับหัวหน้างาน  2) บรรยากาศการท างาน พบในกลุ่ม
พนักงานเพศหญิง  กลุ่มหัวหน้า กลุ่มผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ  ซึ่ง เจตคติ เป็นความ
คิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดส่งหนึ่ง ในลักษณะของความชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วย หรือไม่เห็น
ด้วย การที่เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไม่
เข้าท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ระดับพนักงาน และเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.30)  ซึ่งลักษณะการท างานในโรงงาน เป็น
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานไม่สามารถปฏิเสธหรือ
บ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบนั้นได้ ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ การพบผลนี้ จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) ซึ่งพบว่า
เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน ของพนักงานบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงสุด 
และในงานวิจัยของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างาน ของพบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มีความสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนงานวิจัย ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) พบว่า เจตคติเป็นตัวท านายพฤติกรรมการ
ท างานของเจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้ระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ใน
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ระดับต้นๆ แต่ก็พบความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ซึ่งพบว่าเจต
คติต่อการท างานด้านบริการของพนักงานช่างกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) โดย
พบว่าพนักงานช่างที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการท างานบริการสูง จะมีพฤติกรรมการท างาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่ า ซึ่งลักษณะกลุ่มตัวอย่างของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) เป็นพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย ซึ่งแตกต่างจากผลกลุ่มตัวอย่างของสุ
ธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556), จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) ท่ี
เป็นกลุ่มข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานราชการทั้งหมด จึงเป็นที่สังเกตได้ว่า เจตคติต่อ
พฤติกรรมการท างานของพนักงานในกลุ่มโรงงานเอกชน มีความแตกต่างกับเจตคติต่อพฤติกรรม
การท างานของบุคลากรในส่วนงานราชการ อย่างแบ่งกลุ่มเห็นได้ชัด  เช่นเดียวกับ บรรยากาศการ
ท างานในองค์กร ซึ่งไม่เข้าท านายในกลุ่มรวม แต่เข้าท านายในกลุ่มย่อย เพศหญิง กลุ่มหัวหน้า
งาน และกลุ่มผู้จัดการ โดยบรรยากาศการท างานในองค์กร เป็นมุมมองของพนักงานที่มีต่อ
โครงสร้างการบริหาร และสภาพแวดล้อมการท างาน มากกว่าสภาพความเป็นจริง ซึ่งผลจากการ
วิจัย พบว่า บรรยากาศการท างานในองค์กรไม่เข้าสมการการท านายในกลุ่ม เพศชาย และกลุ่ม
ระดับพนักงาน ซึ่งเป็นอัตราส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 90.30) อาจจะด้วยมุมมองความ
ต้องการของระดับพนักงาน และพนักงานเพศชาย มีความแตกต่างจากนโยบายการบริหารใน
องค์กร จึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย ประกิตเจริญสุข (2547) ซึ่งพบว่า บรรยากาศ
การท างานของบุคลากร สายการสอนในสังกัดสถาบันราชภัฎวไลยลงกรณ์ มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.885  และผลการศึกษาของ สุริยศักด์ิ เหมือนอ่วม (2552) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการท างานของ
ปลัดอ าเภอ ประจ าต าบลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบว่า บรรยากาศการท างานไม่ดี ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการท างานที่ไม่ดีด้วยเช่นเดียวกัน แต่ก็พบความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พรพรรณ บัวจันทร์ (2557) ซึ่งพบว่า บรรยากาศในการวิจัย ไม่เข้าท านายในกลุ่มรวม แต่เข้า
สมการท านายในกลุ่มย่อย ของพฤติกรรมการท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ของนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังพบตัวแปรที่ไม่เข้า
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมทั้งในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 3 ตัวแปร 
คือ 1) การรับรู้ความสามารถของตน  2) สมรรถนะการท างาน  6) การได้รับแบบอย่างจากบุคคล
ในสังคม ซึ่งในงานวิจัยของ พรพรรณ บัวจันทร์ (2557) พบว่า การรับรู้ความสามารถของนักวิจัย 
เป็นตัวแปรส าคัญที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการท านายอันดับแรกมากท่ีสุดทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  
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ส่วนตัวแปรที่ไม่เข้าสมการการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานใน
ด้านรวมของกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม มี 3 ตัวแปร คือ การรับรู้ความสามารถของตน 
สมรรถนะการท างาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม สมรรถนะการท างาน เป็นทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการท างานของพนักงาน ซึ่งไม่สามารถเสแสร้ง แกล้งแสดงได้  การที่
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะในการท างาน ไม่เข้าท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน  
อาจเป็นเพราะพนักงานมีความเชื่อในความสามารถของตน และความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดก่อน
เริ่มท างาน ซึ่งโดยปกติในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีการอบรมทักษะ ความรู้ให้แก่พนักงาน
ต้ังแต่เริ่มท างาน และตลอดช่วงระยะเวลาการท างาน ท าให้พนักงานมีความมั่นใจในสมรรถนะการ
ท างานของตน พนักงานจึงมองข้ามสมรรถนะในการท างาน ต่อความรับผิดชอบในการท างานของ
ตน    โดยในงานวิจัยของ สิตาพัชร จินตนานนท์  (2557) พบว่า สมรรถนะการท างาน มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน
ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับผลการวิจัย
ของ นภาพร เทพรักษา (2556) ซึ่งพบว่า ประสิทธิผลการท างานของพนักงาน บริษัท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ สมรรถนะการจัดการของหัวหน้างาน  ส่วน
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม เป็นลักษณะของการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน
จากการสังเกต ได้ฟัง หรือค าบอกเล่า เพื่อปฏิบัติตามพฤติกรรมของตัวแบบ  ซึ่งลักษณะการ
ท างานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีเครื่องจักรหลายร้อยเครื่องและพนักงานผลิตจะน า
ชิ้นงานเข้าเครื่องจักรแต่ละเครื่องที่มีความหลากหลายแตกต่างประเภท และวิธีการผลิตปฏิบัติการ
ในการผลิต  การแสดงแบบอย่างวิธีการผลิตชิ้นงานในกระบวนการเดียวกัน แต่เครื่องจักรคนละ
เครื่อง ก็จะมีวิธีการท างานไม่เหมือนกัน ดังนั้นการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงาน จึงนิยมจัดท าคู่มือ
วิธีการปฏิบัติของแต่ละประเภทเครื่องจักร มากกว่าที่จะแสดงวิธีการปฏิบัติให้พนักงานดู  และด้วย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในงานวิจัยนี้ เป็นกลุ่มระดับพนักงานปฏิบัติการ ร้อยละ 90.30 จึงอาจ
เป็นไปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การท างานที่ตนรับผิดชอบ เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
คู่มือวิธีปฏิบัติงานที่องค์กรจัดท าให้ มากกว่าการเรียนรู้การปฏิบัติงาน โดยมีตัวแบบมาแสดง
วิธีการให้ดู ด้วยเหตุนี้ ตัวแปร การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมจึงไม่เข้าสมการท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวมทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย    

ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 2.3 ไม่ทั้งหมด 
การสรุปและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในด้านรวม และด้าน
ย่อย  
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จากการศึกษาอ านาจในการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้วย
ปัจจัยทางจิต 4 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้
ความสามารถของตน ความเชื่ออ านาจในตน สมรรถนะการท างาน และปัจจัยทางสังคม 4 ตัวแปร 
ได้แก่ ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ  บรรยากาศการท างานในองค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรทางจิต และตัว
แปรทางสังคม เข้าร่วมสมการท านายพฤติกรรวมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิต
ทั้งในด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้าน โดยไม่มีพฤติกรรมย่อยใดที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรทางจิต 
หรือตัวแปรทางสังคมแต่เพียงด้านเดียว  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมการท างานของ 
Albanese (1981) ซึ่งกล่าวไว้ว่า  พฤติกรรมการท างาน (Job performance) ของ Albanese 
(1981) เกิดจากปัจจัยภายในที่เป็นลักษณะของบุคคล ได้แก่ ทักษะความรู้  เจตคติที่บุคคลมีต่อ
งาน การเห็นคุณค่าของงาน และสภาพแวดล้อมการท างานที่ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจขับเคลื่อนให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ เพื่อการบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงาน จากกผลา
รวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอ านาจในการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน
ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัย
ด้านบุคคล ซึ่งเป็นจิตลักษณะของบุคคลที่ได้รับการสั่งสมมาแต่อดีต แสดงถึงความคิดเห็นของ
บุคคลที่มี ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการตีประเมินคุณค่าต่อสิ่งนั้น เพื่อจะกระท าหรือไม่กระท า
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาตามทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน  2) ปัจจัยทางสังคม 
ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการท างานในแต่ละสถานการณ์ที่รายล้อมบุคคลในขณะนั้น และส่งเสริมให้
บุคคลมีความมั่นใจที่จะแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลอันได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อ บรรยากาศการท างานในองค์กร จากผลการวิเคราะห์นี้พบความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พรพรรณ บัวทอง (2557) ซึ่งท าการศึกษาสถานการณ์ในการท างานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
และพบว่า ตัวแปรเชิงเหตุไม่สามารถท านายพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนี่งได้เพียงพอ ควรต้องน าตัว
แปรสถานการณ์ในการท างานมาร่วมการท านาย จึงจะสามารถท านายพฤติกรรมที่ปรารถนา
ได้มากยิ่งขึ้น (พรพรรณ บัวทอง, 2557: 162)  จากผลการวิเคราะห์พหุคูณแบบมีขั้นตอน 
(Stepwise Regression) ในการค้นหาปัจจัยเชิงเหตุที่มีอ านาจการท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พบว่า ตัวแปรที่เข้าสมการท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวม คือ ความเชื่ออ านาจในตน การถ่ายทอด
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ทางสังคมในการท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ โดยมีอ านาจการท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในด้านรวม ร้อยละ 20.5 (ค่า β = .315, .303, -.191) ซึ่งความเชื่ออ านาจในตน เป็น 
ความเชื่อของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ว่า หากตนกระท าพฤติกรรมใดในการท างานก็จะได้
ผลลัพธ์ตามที่กระท า โดยไม่มีอิทธิพลจากสิ่งใดมามีอ านาจเปลี่ยนแปลงผลจากการท างานด้วย
ความรับผิดชอบของตนได้ พนักงานจึงแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งหวังในผลลัพธ์ที่ต้องการ จาก
ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า ระบบการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์กร มีความเป็นมาตรฐาน โปร่งใส ชัดเจน และยุติธรรม พนักงานจึงมีความมั่นใจที่จะแสดง
พฤติกรรมการท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ และเชื่อมั่นว่าตนก็จะ
ได้รับผลลัพธ์ตามความทุ่มเทในการท างานของตน ซึ่งจากการศึกษาของ ปริญญา ป้องรอด 
(2554:143) พบว่าความเชื่ออ านาจในตน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการท างาน และเจตคติต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมของพนักงาน
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ร้อยละ 3.30 และในงานวิจัยของจุฑารัตน์  กิตติเขมากร 
(2553:165) พบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออ านาจในตนมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการ
ท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมใน
ระดับปานกลาง และระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยความเชื่ออ านาจในตน มีแนวโน้ม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในกลุ่มบุ
คลาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในระดับสูง เพราะความเชื่ออ านาจในตน เป็นความเชื่อว่า
ตนมีความสามารถในการท างานและประสบความส าเร็จได้ด้วยตนเอง ดังนั้นส าหรับบุคลากรที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนต่ า หากองค์กรต้องการให้บุคลากรกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการท างานตามความ
มุ่งหมายเพิ่มขึ้น องค์กรควรจะมีการเพิ่มการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงานมี
เชื่อมั่นในความสามารถของตนมากขึ้น  ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน เป็นกระบวนการ
ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนค่านิยม เจตคติ แนวทางปฏิบัติตนใน
แต่ละองค์กร ซึ่งส่งผลให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับสังคมที่
ตนท างานอยู่  ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานใน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระดับพนักงานปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มใหญ่ (ร้อยละ 90.30) และเป็นพนักงานที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์
ท างานน้อย หรือแม้แต่พนักงานที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วบ้าง การถ่ายทอดทางสังคมด้านการ
ท างานถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เพราะลักษณะการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทุกๆ 3 ถึง 5 ปี พนักงานระดับปฏิบัติการ จึงต้องมี
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การเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้ การถ่ายทอดทาง
สังคมในการท างานส าหรับธุรกิจการผลิตขิ้นส่วนรถยนต์ จึงมีความส าคัญยิ่งต่อ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมั่นว่าตนจะมี
ความสามารถในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบได้ส าเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมาย  จาก
การศึกษาอิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคมต่อพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .30) 
และในงานวิจัยของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ยังพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมอย่างเป็นทางการ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานช่าง 
กลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และเป็นตัว
แปรที่มีประสิทธิภาพการท านายเป็นอันดับแรก (ค่า β = .463) สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธิดา 
พานิชกิจโกศลกุล (2556) ซึ่งพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการปฏิบั ติงานของบุคลากร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย โดยบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดปานกลาง ก็จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน และในงานวิจัยของ วิรัติ ปานศิลา (2542) ก็พบความสอดคล้องว่า 
การถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ เป็นตัวพยากรณ์ส าคัญอันดับแรกของพฤติกรรมการท างานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาบุคลากรสายสาธรารณสุขต าบล (r =.26)  ดังนั้น การถ่ายทอด
ทางสังคมในการท างาน จึงเป็นตัวแปรส าคัญ อีกหนึ่งตัวแปรในการอธิบายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านรวมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ใน
ครั้งนี้  เมื่อพิจารณาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านย่อยแต่ละด้าน พบว่า ตัวแปรที่
เข้าสมการท านาย พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านความรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จ ได้แก่ ความเชื่ออ านาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคม โดยเข้าสมการท านายได้
ร้อยละ 5.7  (ค่า β = .154, .125)  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเชื่ออ านาจในตน และการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานทั้งด้านรวม 
และด้านย่อย ด้านความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการท างาน และความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน ส าหรับพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
จะแปรปรวนตามความเชื่ออ านาจในตน และการได้รับการถ่ายทอดทางสังคม ซึ่งหากพนักงานมี
ความเชื่อในผลที่จะเกิดจากการท างานของตน ไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลไม่ดี ล้วนเกิดจากการ
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กระท าของตนเท่านั้น มิได้มีบุคคลอ่ืนหรือสิ่งอื่นใดเข้ามาเปลี่ยนแปลงผล และมีความมั่นใจว่าตน
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จนมีความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ พนักงานผลิตก็จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมาก ตามการได้รับ
การถ่ายทอดทางสังคม และความเชื่ออ านาจในตน    และเมื่อพิจารณา  พฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านความเอาใจใส่ ละเอียดรอบคอบ และ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ พบว่าเป็นกลุ่มตัวแปรชุด
เดียวกัน คือ ความเชื่ออ านาจในตน การถ่ายทอดทางสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 
บรรยากาศการท างานในองค์กร  โดยมีอ านาจการท านายได้ร้อยละ 19.30 (ค่า β = .265, .177, -
.160, .154) และร้อยละ 19.30 (ค่า β  = .372, -.395, .241, .142) ตามล าดับ  ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ ยังคงพบว่า ความเชื่ออ านาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคม ยังมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานทั้งด้าน ความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ และการยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  จึงสามารถสรุปได้ว่า ความ
เชื่ออ านาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคม เป็นตัวแปรที่มีอ านาจการท านายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างานทั้งด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้านได้สูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยตัวแปรที่เข้าสมการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน ด้านการยึดมั่นต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ที่เพิ่มเติมเข้ามานอเหนือจาก ความเชื่ออ านาจในตน และการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน คือ ตัวแปร การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ซึ่งปัจจุบันการ
แพร่กระจายข่าวสารสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วหลากหลายช่องทาง จากผู้ส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับสารจะเลือกรับข่าวสารที่ตนสนใจ หรือเกี่ยวข้องกับการท างาน
ของตน ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เมื่อพบปัญหาข้อบกพร่องของชิ้นงานผลิต จะมีการแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที เพื่อระงับการส่งต่อชิ้นงานที่อาจเป็นปัญหาเข้าสู่กระบวนการต่อไป และเร่ง
รีบค้นหาปัจจัยสาเหตุเพื่อระงับเหตุแห่งปัญหา จึงมีความเป็นไปได้ว่าพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
จะให้ความส าคัญกับการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลการผลิตของตน ซึ่งข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และน ามาปรับปรุง แก้ไขการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ และการวิจัยครั้งต่อไป 
1 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

1.1 จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) พบว่า 
ตัวแปรที่มีอ านาจร่วมกันท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้านรวม และด้านย่อย 
ได้สูงสุด 2 อันดับแรก คือ ความเชื่ออ านาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคม โดยสามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และความสัมพันธ์
ระหว่างจิตลักษณะของบุคคล จากการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน ดังนั้น องค์กรจึง
ควรมีแบบแผนการถ่ายทอดทางสังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมแบ่งปันถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์  การเปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการท างาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างาน   เป็นต้น 

1.2 นอกจากนี้ จากผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Regression) ยังพบผลการท านายที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ ตัวแปรที่ ไม่ เข้าสมการท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานในกลุ่มรวม แต่เข้าสมการท านายในกลุ่มย่อย ได้แก่ เจต
คติในการท างาน ซึ่งพบในกลุ่มหัวหน้างาน และบรรยากาศการท างาน ซึ่งพบในกลุ่มเพศหญิง 
กลุ่มระดับหัวหน้างาน และกลุ่มระดับผู้จัดการ ซึ่งเจตคติต่อพฤติกรรมการท างาน เป็นความรู้สึ ก
นึกคิดที่บุคคลมีต่อการท างาน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการเห็นคุณประโยชน์ในสิ่งที่จะกระท า โดย
บุคคลจะใช้เจตคติต่อสิ่งที่จะกระท าเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่จะกระท า หรือไม่กระท าสิ่งใด 
(Azen and Fishbein 1980 and Penny, 1996:The Theory of Reason action)  ดั ง นั้ น  ห า ก
องค์กรควรมีการสร้างเสริมให้พนักงานมีเจตคติที่ดีมากย่ิงขึ้น  ส าหรับบรรยากาศองค์กร อาจจะจัด
สภาพแวดล้อมการท างานให้ดูสะอาด ร่มรื่นให้พนักงานได้พักผ่อนหลังพักจากการท างาน หรือการ
สร้างบรรยากาศการท างานที่เป็นมิตร มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  การจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วน
ร่วมแสดงบทบาท ความคิดเห็น เป็นต้น 

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1. จากข้อจ ากัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนการกระจายไม่เสมอกัน เช่น พนักงาน

เพศชายมีจ านวนร้อยละ 90.30 ในขณะที่พนักงานเพศหญิงมีเพียงร้อยละ 9.20 หรือประเภท
ต าแหน่งงานระดับผู้จัดการมีอัตราส่วนร้อยละ 2.42 น้อยกว่าจ านวนระดับพนักงานซึ่งมีจ านวน
ร้อยละ 90.30 รวมถึงความแตกต่างของลักษณะงานในแผนกวิศวกรรมออกแบบ ซึ่งมีอัตราส่วน
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ร้อยละ 4.24 ในขณะที่จ านวนพนักงานในแผนกผลิตมีอัตราส่วนร้อยละ 73.64 ท าให้ผลการ
วิเคราะห์ขาดความสมมาตร ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราส่วนการ
กระจายให้สมมาตร  

2.2  จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) เพื่อ
ศึกษาอ านาจการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างานด้วยปัจจัยทางจิตและสังคม ซึ่ง
พบว่า ตัวแปร การรับรู้ความสามารถของตน ไม่เข้าสมการท านายทั้งในด้านรวมและด้านย่อย ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 90.30 เพื่อยืนยัน
อ านาจการท านายพฤติกรรมความรับผิดชอบจากตัวแปร การรับรู้ความสามารถของตน จึงอาจน า
ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนมาท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ลักษณะงาน ประเภท 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดียวกันเปรียบเทียบ 
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ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2546), ตัวชี้บ่งทางจิตสังคมของพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรของอาจารย์ใน
สถาบันราชภัฎ : รายงานการวิจัยสนับสนุน 

ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2547), มารู้จัก Competency กันเถอะ 
ณัฎฐิกา เจยาคม (2551), พฤติกรรมการท างานของพนักงานดีเด่นในโรงงานอุตสาหกรรม : 
กรณศึีกษา, ปริญญานิพนธ์, ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ 
แนะแนว, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดวงเดือน แซ่ตัง (2532) อิทธิพลของการให้แรงเสริมด้วยเบี้ยรางวัลต่อความเชื่ออ านาจในตนของเด็ก
ก่อนวัยรุ่น, ปริญญานิพนธ์, ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 
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ศรีนครินทรวิโรฒ 
ดุษฎี ทรัพย์ปรุง (2529) ผลการใช้บทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดรางบัว, กรุงเทพมหานคา, ปริญญานิพนธ์  
กศ.ม.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ทัศนา โฉมที (2518) การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อันเป็นผลของสารสื่อที่ท าให้เกิดความกลัว และความ
เชื่ออ านาจในตน, ปริญญานิพนธ์, ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นกเล็ก สุขถิ่นไทย. บทความพิเศษในวันครบรอบปีท่ี 33 ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  เรื่อง  
“งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของคนไทย”, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 9 พฤศจิกายน 2532 

นภา ปิยะศิรินนท์ (2541), ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของ  
นักศึกษาสถาบันราชภัฎ, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม,  สถาบันบัณฑิตพัฒนาวารศาสตร์, วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 10 

นภาพร เทพรักษา (2556)  สมรรถนะในการบริหารจัดการของหัวหน้างานส่งผลต่อประสิทธิผล 
ในการท างานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร, ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต   
สาขาวิชา  การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นริสรา พึ่งโพธิ์สภ (2556) บทความวิชาการ สิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท าในการพัฒนาเค้า
โครงงานวิจัยส าหรับนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19,  
ฉบับที่ 1 

นันทิตา  จุไรทัศนีย์ และคณะ (2552) วารสารพยาบาล เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2552 เรื่อง 
ความสัมพันธ์ของความเชื่ออ านาจภายใน-ภายนอกตนและความเชื่อด้านสุขภาพกับการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยวัยรุ่น, วิทยานิพนธ์, วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 
med.mahidol.ac.th/nursing/sites/default/files/public/.../03.pdf 

นิธิภา จันทรวิสุทธิ์ (2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภคจาก
ร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบญจวรรณ โทประเสริฐ (2551) ปัจจัยจิตลักษณะและความยุติธรรมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการท างานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด, ปริญญานิพนธ์, วท.ม. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),  
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปรมาภรณ์ รุ่งแสงอโณทัย (2554), ความเชื่ออ านาจภายในตนและความผูกพันต่อองค์การกับ 

คุณภาพชีวิตของพนักงานฝ่ายการผลิตโรงงานเฟอร์นิเจอร์, สารนิพนธ์, ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ,  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประทีป จีนงี่ (2540), เอกสารประกอบการสอน วิชา การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญา ป้องรอด (2554), ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างาน 
อย่างมีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, ปริญญานิพนธ์, วท.ม.  (วิจัย
พฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริวัชร วัชรวิภา (2551),  ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์กรของข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทา 
  สาธารณภัยส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย, วิทยานิพนธ์, ปริญญามหาบัณฑิต สาขา 
     บริหารธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
พนิดา ธนวัฒนากุล (2547), ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานบริการอย่างมี 

ความรับผิดชอบของพนักงานช่างในกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ ากัด (มหาชน), 
ปริญญานิพนธ์, วท.ม.  (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พนิตพักตร์ ประสารพันธ์ (2557), ปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
  ด้วยความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล,  

ปริญญานิพนธ์  วท.ม. (พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) , บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

พงศ์ธวัช วิวังสู (2546),  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการ  
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา, ปริญญานิพนธ์, วท.ม.   
(วิจัยพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พระจักรพงษ์ ทาราศรี (2553), ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มของ นักเรียน 
ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, ปริญญานิพนธ์, 
วท.ม.(วิจัยพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พระมหาสมควร ขุนภิบาล (2550), องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม 
  ของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการสยาม เขตบางพลัด   

กรุงเทพมหานคร, ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา,  บัณฑิต
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วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พรพรรณ บัวทอง (2557), สถานการณ์ในการท างาน และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

การท างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์, 
ปริญญานิพนธ์, วท.ม. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พรพรรณ อุ่นจันทร์ (2543), ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานในโรงงาน  
อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตน้ าอัดลม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร  
มหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ (2558),  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการจัดประสบการณ์การ 
  เรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  กรุงเทพมหานคร, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิชญาภา อินทรนัฎ (2550), พฤติกรรมผู้น า ลักษณะทางจิตของผู้ร่วมงาน และบรรยากาศองค์กรที่มี

ผลต่อผู้รับผิดชอบและประสิทธิผลของพนักงาน ฝ่ายการตลาดธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
(มหาชน), ปริญญานิพนธ์, วท.ม.  (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ (2554), ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
บทความนักบริหาร (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2554) 

มยุรฉัตร สุขด ารงค์ (2547), ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานสินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย, ปริญญานิพนธ์, วท.ม (วิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรวดี ทรงเที่ยง (2548), การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจภายในเพื่อสร้างสัมพันธภาพในการ 
  ท างานของหัวหน้าช่างในศูนย์บริการรถยนต์, ปริญญานิพนธ์, วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ลภิสรา ด่านมงคลทิพย์ (2555), ปัจจัยพื้นฐานขององค์กรที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ  

องค์กร:กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ, สารนิพนธ์, ปริญญา 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ลักษมี ลุประสงค์ (2546), ปัจจัยทางจิตสังคมและลักษณะทางพุทธที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ท างานด้านการสื่อสารตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผล
ของงานภาครัฐ (P.S.O.1102:ระบบสื่อสาร) ของบุคลากรทางการศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ, ปริญญานิพนธ์, วท.ม (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),  
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วไลกรณ์ แก้วค า (2554), มหาบัณฑิตภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา, การวิเคราะห์ความเชื่อ
อ านาจในตน การรับรู้ความสามารถของตน และการเห็นคุณค่าในตนเองของครูตามโมเดล
วงจรวิชาชีพครู, วารสารอิเลคทรอนิคส์ทางการศึกษา, OJED, Vol 6, No.2, 2011.pp 253-
267, An Online Journal of Education, http://www.edu.chula.ac.th/ojed 

วรรณะ บรรจง (2551), ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเอกลักษณ์นักศึกษาครูและการรับรู้
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

                กรุณากรอกข้อความและท าเครื่องหมาย √  ลงในช่อง          หน้าข้อความที่ตรงกับความ

จริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ           ชาย           หญิง 

 

2. อายุของท่าน        

 1) 20 – 29 ปี     2) 30 – 39 ปี 
 3) 40 – 49 ปี                4) ต้ังแต่ 50 ขึ้นไป 
 

     3.  ลักษณะงาน 

  1 ( แผนกวิศวกรรมออกแบบ   2) แผนกซ่อมบ ารุง 

  3 ( แผนกผลิต      4 ( แผนกตรวจสอบคุณภาพ )คิวซี(  

4. ประเภทต าแหน่งงาน 
     1 ( พนักงาน    

 2) หัวหน้างาน หรือ Supervisor หรือ Leader  

 3) ผู้จัดการ  ,รองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ  

 4) อ่ืนๆ 

5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
  1 ( น้อยกว่า 5 ปี               2)  5-15 ปี 

  3 ( 16-26 ปี      4 ( 26 ปีขึ้นไป 
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แบบสอบถามความคิดเห็นส่วนบุคคล 
 
ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม 

ค าถามต่อไปนี้ เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด ไม่มี
ค าตอบใดผิด หรือถูก เป็นการแสดงข้อคิดเห็นส่วนบุคคลต่อแต่ละข้อค าถาม โปรดอ่านและท า
ความเข้าใจทีละข้อค าถาม แล้วเลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด โดยท า
เครื่องหมาย √   ในช่อง ของค าตอบ ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพียงค าตอบเดียว  

 

จริงที่สุด หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับลักษณะความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดหรือ 
                                                  ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากท่ีสุด โดยไม่มีสิ่งใดมาขัดแย้ง 
จริง  หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกความเป็นจริงที่ท่านประสบอยู่จริง 
                                                 อย่างมาก 
ค่อนข้างจริง หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับส่วนใหญ่ของข้อความนี้แต่ไม่ได้เห็นด้วย 
                                                  ทั้งหมด 
ค่อนข้างไม่จริง   หมายถึง ข้อความนั้นมีถ้อยค าที่ท่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ในส่วนที่ไม่ 
                                                  เห็นด้วยมากกว่าส่วนที่เห็นด้วย 
ไม่จริง  หมายถึง ข้อความนี้ไม่ตรงกับลักษณะความเป็นจริงของท่านเลย 
ไม่จริงเลย หมายถึง ข้อความนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างมาก และขัดต่อความ 
                                                  คิดเห็นของท่านอย่างสิ้นเชิง หรือตรงกันข้ามกับลักษณะความ    
                                                  เป็นจริงของท่านอย่างมากถึงมากที่สุด  
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ตอนที่ 2.1 แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง         ไม่จริง
เลย 

1. ฉันพอใจที่หัวหนา้งานให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบ
ในการท างานของฉัน 

      

2.ถ้าฉันเห็นว่างานท่ีท านั้นมีคุณค่า หรือเกดิประโยชน์ ฉันจะ
ท างานน้ันด้วยความทุม่เทเต็มที่  

      

3.ฉันคิดวา่ความรับผิดชอบ มีความส าคญัต่อความส าเรจ็ของ
งาน 

      

4.ฉันกังวลต่อผลกระทบจากงานที่ฉันท า ฉันจึงท างานดว้ย
ความระมัดระวังเอาใจใส่ในทุกรายละเอยีด 

      

5.ฉันไม่พอใจที่ไม่มใีครแสดงความรับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดของงานท่ีเกิดขึ้น 

      

6.ฉันภาคภูมิใจในความรับผิดชอบท่ีฉันมีต่องาน       

7.ฉันรู้สึกว่าการเรียนรู้รายละเอยีดของงานจะเป็นการดีต่อการ
ท างานของฉันเอง 

      

8.ฉันเชื่อวา่ หากเราท างานยิง่มาก เรากจ็ะยิง่เห็นปัญหา และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในการท างาน  

      

 

ตอนที่ 2.2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy)  

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง         ไม่จริง
เลย 

1.ฉันมีความรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายให้ท า
โดยไม่ต้องมีใครมาควบคมุติดตาม  

      

2.ฉันรู้ดีว่าฉันมคีวามสามารถทีจ่ะท างานท่ียาก ท้าทาย
มากกวา่งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบัน  

      

3. ฉันสามารถใช้ประสบการณ์การท างานของฉันในการสอน
งานผู้อื่นให้ปฏิบัติได้อยา่งถูกต้อง 

      

4. ฉันมั่นใจวา่ฉันจะท างานท่ีได้รบัมอบหมายให้ส าเร็จได้ตาม
เวลาทีก่ าหนด 

      

5.ฉันไม่มั่นใจว่างานท่ีฉันท าจะส าเร็จลุล่วงได้ ถ้าไมม่ีหัวหน้า 
ผู้บังคับบัญชี คอยชี้แนะ ใหค้ าแนะน า 
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6. บางครัง้ฉันไม่มีความมั่นใจในการท างาน แตก่็ท างานไดจ้น
ส าเร็จ 

      

7. ฉันจะเครียดและกังวล เมื่อต้องรับผิดชอบในการท างานท่ี
ไม่เคยท ามาก่อน 

      

8.ฉันสามารถน าความรู้ทีม่ีอยู่ไปพัฒนาต่อยอดกับการท างาน
ด้านอื่นๆ ได ้

      

9.ฉันมั่นใจว่าฉันมีสามารถวเิคราะห์ปัญหาและก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาของงานไดเ้ป็นอย่างดี 

      

10.ฉันเชื่อว่า ฉันมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

      

 

ตอนที่ 2.3 แบบสอบถามความเชื่ออ านาจในตน (Internal locus of control) 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง         ไม่จริง
เลย 

1. เมื่อฉันตั้งใจ  และท างานอย่างเตม็ความสามารถแล้ว ฉัน
เชื่อวา่ผลของงานท่ีฉันท าจะออกมด ี

      

2.บุคคลที่ทุ่มเทเพียรพยายามไมย่่อท้อต่อความยากล าบาก
ของงานย่อมประสบความส าเรจ็ 

      

3.การเป็นคนโปรดของหวัหน้าจะท าสิ่งใดย่อมถูกเสมอ       
4. ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากผลงาน
การท างานด้วยพากเพียรพยายามของฉัน  

      

5.ฉันเชื่อวา่ถา้เราตั้งใจจริง วันหนึ่งต้องประสบความส าเรจ็
เพราะความเพียรพยายาม 

      

6.ฉันเชื่อวา่ ไม่มีส่ิงใดเกินความสามารถขอเพยีงให้ตั้งใจ ไม่
ย่อท้อไปเสียก่อน 

      

7.การเล่นพวก และระบบอุปถัมภ์ยังมีอยูม่ากในหนวยงานท่ี
ฉันท างาน 

      

8.ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถท างานส าคัญที่ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จได้  

      

9.ฉันเชื่อวา่ฉันมีความสามารถในการท างานนอกเหนือจาก
งานท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน 
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ตอนที่ 2.4 แบบสอบถามสมรรถนะการท างาน (Competency of work) 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง         ไม่จริง
เลย 

1.ความรู้ที่ฉันมีเพยีงพอต่อการท างานให้มคีุณภาพ       
2. ไม่มีใครในหน่วยงานสามารถเทียบเคียงความรู้ในงานท่ีฉัน
รับผิดชอบได้ 

      

3. ฉันมักได้รับมอบหมายใหเ้ป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการ
ท างานแก่พนักงานใหม ่

      

4.ฉันเป็นคนเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ได้เรว็       
5.ฉันมีความสามารถเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบงานใหม่ๆ แม้ยัง
ไม่เคยท ามาก่อน 

      

6.เพื่อนร่วมงานของฉันมักจะประเมินความสามารถของฉันต่ า       
7.เมื่อมงีานโครงการใหม่ ฉันมักจะเป็นคนแรกที่เพื่อนๆ และ
หัวหน้างานมกัจะเสนอชื่อใหดู้แลรับผิดชอบโครงการ  

      

8.ผู้บริหารมักจะชมในความสามารถของฉัน        
9.บริษัทมักจะมอบหมายให้ฉันท างานท่ีต้องใช้ทกัษะ 
ความสามารถสูง 

      

10.ฉันมีทักษะความช านาญในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี       
 

2.5 แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน (Work socialization) 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง         ไม่จริง
เลย 

1. เมื่อมงีานใหม่ๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานอยา่งถูกต้อง  

      

2.ฉันได้รับการบอกกล่าวถงึผลกระทบจากความเสียหายของ
งานท่ีท า  

      

3.ฉันจะเขา้ร่วมประชุม อบรมสัมมนาทุกครัง้       
4.ฉันไม่ด้รับการชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ       
5. หัวหน้างานของฉันได้บอกถึงความคาดหวงัในความส าเร็จ
ของงานที่ฉันต้องรับผิดชอบ  

      

6.หัวหน้างานมกัจะอธิบายเนื้อหารายละเอียดในการท างาน
ให้ทราบก่อนมอบหมายงานทุกครั้ง 
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7.หัวหน้ามกัจะสอนฉันท างาน ท าให้ฉันได้เรียนรู้เทคนิคจาก
การลงมือปฏิบัตงิานจริง  

      

8.ฉันได้เรียนรู้กฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการท างานจาก
เพื่อนร่วมงาน และหัวหนา้งาน 

      

9. หัวหน้างานจะติดตามผลการท างานของฉันหลังจากที่
ถ่ายทอดความรูใ้ห้ฉันแล้ว  

      

 

ตอนที่ 2.6  แบบสอบถามการได้รับแบบอย่างจากบุคลในสังคม 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง         ไม่จริง
เลย 

1.ฉันเห็นว่าการลาหยุดงานเพื่อท ากิจธุระส่วนตวัเป็นเรื่องปกติ
ที่สามารถท าได้ เพราะเพื่อนร่วมงานกใ็ช้สิทธิ์ลากันทุกคน 

      

2.เพื่อนร่วมงานของฉันสอนเทคนิคการลงบันทึกรายงาน
ข้อผิดพลาดโดยไมใ่ห้มใีครรู้หรือจับได้ 

      

3.หัวหน้าฉันไม่เคยต าหนิที่เพื่อนของฉันมาท างานสายถ้าสาย
ไม่มาก บางครัง้ฉันจึงแอบมาท างานสายบ้าง  

      

4.ฉันเลือกวิธีการท างานของฉันเองเพราะฉันไมเ่คยได้รับ
แบบอย่างในการท างานจากที่ท างาน 

      

5.ฉันได้พัฒนาทักษะในการท างานโดยเรียนรู้จากการสังเกต
การท างานของเพื่อนที่ท างาน  

      

6.เมื่อมงีานเร่งเพื่อนของฉันจะโดดประชุมโดยไมถู่กต าหนิจาก
หัวหน้า ฉันจึงใชเ้หตุผลเดยีวกันนี้ในการไมเ่ข้ารว่มประชมุ 

      

 

ตอนที่ 2.7 แบบสอบถามการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง         ไม่จริง
เลย 

1.ข่าวการเกิดอุบตัิเหตุทางรถยนต์ กระตุ้นให้ฉันและ
หน่วยงานของฉันเพิม่ความเขม้งวดในการตรวจสอบการ
ท างาน  

      

2.หัวหน้างานของฉันมักจะคอยตดิตามข้อมูลข่าวสารของผู้ท า
ธุรกิจในลักษณะคลา้ยเคียงกับธรุกิจในโรงงานของฉันทุกวัน  

      

3.เมื่อมีโรงงานใดโรงงานหนึง่น าส่ิงใหม่ๆ มาใช้ใน       
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กระบวนการ โรงงานน้ันมกัจะขอให้ supplier ของเขาปฏิบัติ
ตามเช่นเดียวกับโรงงานของเขา 
4.ฉันเบื่อที่จะต้องรับฟังหัวหน้ารายงานการเกดิปัญหาในการ
ประชุมทุกเช้า  

      

5.เป็นการดีที่มีการน าปัญหาที่เกดิขึ้นในโรงงาน หรือโรงงาน
อื่นในลักษณะเดียวกันมาแจ้งใหพ้นักงานทราบ เพื่อเพิม่ความ
ระมัดระวงั 

      

6.การท่ีฉันท างานโดยไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับงานท่ีท า 
ท าให้ฉันไม่รู้วา่ควรจะปรับปรุงงานในด้านใดบา้ง  

      

7.เมื่อฉันได้รับข้อมูลในงานท่ีฉันท า ฉันจะน าข้อมูลนั้นมา
ทบทวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท างานของฉันทันที 

      

8.ฉันไม่ค่อยเปิดรับข้อมูล ข่าวสาร เพราะคิดว่าไมม่ีความ
จ าเป็นต่อการท างาน 

      

 

ตอนที่ 2.8 แบบสอบถามการวัดบรรยากาศการท างานในองค์กร 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง         ไม่จริง
เลย 

1.ในหน่วยงานท่ีฉันท างานมีการก าหนดและจัดท าโครงสร้าง
การท างานไว้อย่างเหมาะสม ชดัเจน  

      

2.บริษัทของฉันมกีารก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
กฎระเบียบปฎิบัติไว้อยา่งชัดเจน 

      

3.หัวหน้างาน และผู้จัดการของฉันมีความสนิทสนมผูกพัน 
ใกล้ชิดกับพนักงานทุกคน 

      

4.บริษัทไม่มีการให้รางวัลแก่พนกังานท่ีมีผลปฏิบัติงานดเีป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

      

5.ฉันมาท างานตรงเวลา และกลบัหลังเวลาเลิกงานตาม
กฎระเบียบของบรษิัทเสมอ 

      

6.ฉันตั้งใจท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท       
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ตอนที่ 2.9 แบบสอบถามการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน 

ข้อความ จริง
ที่สุด 

จริง ค่อนข้าง
จริง 

ค่อนข้าง
ไม่จริง 

ไม่จริง         ไม่จริง
เลย 

1.ฉันท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้เองโดยไมต่้องมใีครมา
คอยก ากับควบคุม 

      

2.ฉันจะพยายามทุกวถิีทางเพื่อให้ได้งานท่ีดมีีคุณภาพ       
3.ฉันสามารถควบคมุตวัเองในการท างานให้บรรลุความส าเรจ็
ตามเป้าหมายขององค์กร 

      

4.ฉันเอาใจใส่ในงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง       
5.ฉันไม่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของงานทุกครั้งเมื่อ
เสร็จ 

      

6.ฉันยึดมั่นต่อกฎระเบียบเพื่องานท่ีมีคุณภาพ และความ
ปลอดภัยตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

      

7.ฉันให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่าง
เคร่งครดั 

      

 

 

 

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

ชื่อ -สกุล            สถานที่ท างาน 

 

1. ผศ .ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง                      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

                                                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผศ .ดร.พลเทพ พูนพล                       สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

                                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์ .ดร.เจนนิเฟอร์  ชวโนวานิช               สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

                                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  190 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

ตารางแสดงค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 
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คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

ตัวแปร ค่าความ
เชื่อมั่น 

Corrected Item-Total Correlation 
(r( 

เจตคติต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการท างาน 

.852 .345 - .882 

การรับรู้ความสามารถของ
ตน 

.701 .205-.508 

ความเชื่ออ านาจในตน .730 .204-.675 
สมรรถนะการท างาน .825 .214-.672 
การถ่ายทอดทางสังคมใน
การท างาน 

.839 .333-.727 

การได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคม 

.802 .262-.804 

การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อ 

.708 .320-.490 

บรรยากาศในการท างาน .718 .281-.645 
พฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างาน 

.798 .238-.731 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ศุภัคสิริ  ด่านถาวรเจริญ 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2559 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
จาก มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
พ.ศ. 2562 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์   
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 69/742 หมู่ 3 ถ.รังสิต-องค์รักษ์  ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี  
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