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การวิจัยนี้ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มีลักษณะชีวสังคมแตกต่างกัน 2)
เพื่อศึกษาปัจจัยทางจิตและสังคมที่มีอานาจในการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้านรวม
และด้านย่อยของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นพนักงานในกระบวนการผลิตชิ้น ส่วนรถยนต์ ในนิ คมอุตสาหกรรมบางปู จั งหวัด สมุ ทรปราการ)
จานวน 330 คนจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับจานวน 9 แบบวัดประกอบด้วยแบบสอบถามลักษณะชีวสังคม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามปัจจัยที่เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจยั ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าระหว่าง .701 ถึง .852 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยจานวน ร้อยละ สถิติทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูที่มีลั กษณะชีวสังคมแตกต่างกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะ
ชีวสังคมแตกต่างกันมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านย่อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อ
ความสาเร็จ ของงานสามารถควบคุ มตนให้ป ฏิบั ติงานบรรลุเป้าหมายได้ โดยไม่ต้ องมี ผู้ใดมาควบคุ มกากั บ
บังคับ ด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงาน
ที่ทา ด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบี ยบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ตัวแปรที่มีอานาจการ
ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้านรวมสูงสุด มี 3 ตัวแปร คือ ความเชื่ออานาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ โดยสามารถร่วมกันทานายได้ ร้อยละ 20.50
ค่า β = .315, .303, -.205 ตามลาดับ
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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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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การเดินทางและขนส่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจาวันของ ซึ่งพาหนะที่ใช้กันอย่าง
แพร่ห ลาย คื อ รถยนต์ รถยนต์ เป็ น พาหนะขนส่ ง ที่ มี ก ารใช้ กั น อย่ า งแพร่ห ลายและประหยั ด
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในเขตที่การคมนาคมด้านอื่นยังไปไม่ถึง จากการที่ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิ ต รถยนต์ใหญ่ อัน ดับ 1 ของอาเซี ยนโดยในช่ วงระหว่างเดือ น มกราคม – พฤษภาคม 2558
ประเทศไทยได้ ผ ลิ ต รถยนต์ อ อกสู่ ต ลาดเป็ น จ านวน 1.76 ล้ านคั น จากจ านวนการผลิ ต รวมใน
อาเซียน 3.61 ล้านคัน (กรมประชาสัมพันธ์, 2559) นอกจากนี้ทีมงานวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุง
ศรี อ ยุ ธ ยายั ง ได้ ร ะบุ เ พิ่ ม เติ ม ว่ า ในปี 2558 ประเทศไทยได้ ส่ ง ออกรถยนต์ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า
622,994.55 ล้านบาท(แนวโน้มธุรกิจ -อุตสาหกรรม ปี 2559-2561) อุตสาหกรรมรถยนต์จึงเป็น
ธุรกิจสาคัญที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและยังก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน และกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เป็อุตสาหกรรมที่ต้องใช้การลงทุนมูลค่าสูง และใช้แรงงาน
จานวนมาก ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า รถยนต์หนึ่งคันประกอบด้วย
ชิ้นส่วน 20,000-30,000 ชิ้น โดยทั่วไปผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จะทาการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์เอง
เพียงเล็กน้อยและไม่ทาการผลิตทุกๆชิ้นที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ แต่จะให้โรงงานรับจ้างผลิต
ที่เรียกว่า OEM (Original Equipment Manufacturer) เป็นผู้รับเหมาช่วงการผลิตแทน ซึ่งแต่ละ
โรงงานผู้ รับจ้างผลิ ตก็จะมี ความเชี่ ยวชาญในแต่ละด้านเฉพาะด้าน จึงมี การว่าจ้างต่อไปยังผู้
รับจ้างช่วงรายอื่นต่อๆ กันจากต้นน้าจนถึงปลายน้า ดังนั้นแต่ละชิ้นส่วนของรถยนต์จึงอาจมาจาก
การผลิตของผู้ผลิ ตหลายรายร่วมกัน เมื่อพบปัญ หาจากชิ้นส่วนรถยนต์ ปัญ หาที่เกิดจึงไม่ได้
จากัด ความรับผิ ดชอบเฉพาะระหว่างผู้รับ จ้ างผลิตกั บผู้จ้ างผลิตเท่ านั้ น แต่ห ากยั งเป็ นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างช่วงซึ่งในการผลิตบางชิ้นส่วนรถยนต์อาจต้องใช้ผู้รับจ้างช่วงในการผลิตสี่
ถึ ง ห้ า รายด้ ว ยกั น การเกิ ด ปั ญ หาแต่ ล ะครั้ง จึ ง เป็ น การยุ่ ง ยากในการตรวจสอบหาผู้ ผ ลิ ต ที่
ก่อให้เกิดปัญ หาข้อบกพร่อง นอกจากนี้ข้อบกพร่องของชิ้นส่วนรถยนต์มั กมีความเสี่ย งต่อการ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแบบฉับพลันรวดเร็วโดยไม่สามารถรู้และป้องกันได้ล่วงหน้า นามาสู่การสูญเสีย
ชี วิ ต หรือ ความพิ ก ารของผู้ ขั บ ขี่ รวมถึ ง ผู้ ร่ว มใช้ ถ นนสั ญ จร แตกต่ า งจากการได้ รับ อั น ตราย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมักจะสัณญาณเตือนล่วงหน้า ทาให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถรับ รู้และป้องกัน
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ผลกระทบที่ร้ายแรงได้ทันท่วงที ความรับผิดชอบของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จึงมิใช่เป็นเพียง
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ทาการผลิตเท่านั้นแต่ควรต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบจากชิ้นส่วน
รถยนต์ที่ตนผลิตต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เมื่อนาไปประกอบในการขับขี่รถยนต์
ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จึงเป็นความเอาใจใส่ต่อการทางาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ ยึดมั่ นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ และความปลอดภัยของผู้ขับ ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อความสาเร็จในการ
ทางานของพนักงานผลิ ตชิ้ นส่ วนรถยนต์ทุ กคน โดยพนักงานที่มี ความรับผิดชอบต้องสามารถ
ควบคุ ม ตนในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ตามกฏระเบี ยบข้ อบั ง คับ ในการท างานให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จ ตาม
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุม และคานึงถึงความเสียหายและการสูญเสียที่จะเกิดจากผล
การปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิ ดชอบ เพราะคุณภาพของชิ้นส่วนรถยนต์จากการผลิตที่ไม่ได้ใส
ใจในรายละเอียด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สามารถส่งผลต่ออันตราย
ถึงชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะของผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้เส้นทางจากอุบัติเหตุที่เกิด ซึ่งมักนามาสู่การ
สูญเสียที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้ นอกจากนี้ลักษณะของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ส่วน
ใหญ่ เป็ น การผลิ ต ที่ มี ห ลากหลายขั้ น ตอนต่ อ เนื่ อ ง แบบ Mass production คื อ การผลิ ต อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งครั้ ง ละเป็ น จ านวนมากๆ และไม่ ส ามารถตรวจสอบทุ ก ชิ้ น งานในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการ ดังนั้นกว่าองค์กรจะทราบว่า ชิ้นงานใดไม่ได้คุณภาพก็ต่อเมื่อชิ้นงานนั้นได้ถูกนาไป
ผลิ ต ต่อในขั้น ตอนถัด ไป จึ งเกิด มู ลค่าความเสีย หายสู ง ทั้ งจากค่ าวัต ถุดิ บ ค่ าจ้ างซ้ าซ้ อนจาก
หน่วยงานต้นกาเนิดและหน่วยงานถัดไปที่นาชิ้นงานไปผลิตต่อ เนื่อง หน่วยงานตรวจสอบ และ
แก้ไขคุณภาพชิ้นงาน จึงจะเห็นได้ว่าความเสียหายที่เกิดจากชิ้นงานผลิตแม้เพียงชิ้นเดียวแต่หาก
ไม่ได้รับการตรวจสอบพบทันที ย่อมส่งผลให้เกิดค่าความเสียหายแก่องค์กรเป็น มูลค่ามหาศาล
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่บุคคลต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เอาใจ
ใส่ และมีความรับผิดชอบ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชในงานพิธีพระราชทานปริญ ญาบัตรของมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2519 (อ้างอิงโดย จุฑาทิพย์ หงษ์สา:2552) สรุปว่า “การจะทางานให้มีประสิทธิผล จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องทาด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน และสาคัญ
ที่สุดคือการต้องเข้าใจความหมายของคาว่า “รับผิดชอบ” ให้ถูกต้อง เพราะการยอมรับว่าอะไร
ผิดพลาด และเสียหายเพราะอะไรเพียงใด ทาให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเอง เป็นแนวทางที่จะช่วย
แก้ ไ ขความผิ ด ได้ และให้ รู้ว่ า จะต้ อ งปฏิ บั ติ แ ก้ ไ ขใหม่ ความรั บ ผิ ด ชอบจึ ง เป็ น หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ทา จะหลีกเลี่ยงละเลยไม่ได้” เพราะความรับผิดชอบเป็นสิ่งสาคัญในการทางานและ
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การดารงชีวิตซึ่งเป็นค่านิยมพื้นฐานที่มีความจาเป็นมากที่สุด บุคคลที่มีความรับผิดชอบไม่ว่าจะ
ปฏิบัติงานใดก็ย่อมประสบผลสาเร็จเสมอ (จุฑ าทิพย์ หงษ์สา, 2552:1) ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ยังทาให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนดและมีผลให้คนที่ปฏิบัตินั้นเป็น
บุคคลคุณภาพ (สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล, 2556:14 อ้างอิงจาก อนุวัติ คูณแก้ว 2538)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจั ย ด้ า นพฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างาน
พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบไว้หลากหลายด้าน ในบริบทต่างๆ แต่ยังไม่มี
งานวิจั ยใดศึกษาเกี่ย วกั บพฤติ กรรมความรับ ผิดชอบในการผลิ ตชิ้ น ส่วนรถยนต์ โดยงานวิจั ย
ส่ ว นมากจะศึ ก ษาความรับ ผิ ด ชอบทางสั ง คมของผู้ ป ระกอบการ เช่ น กั ง สดาล เชาว์วัฒ นกุ ล
(2558) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท างานภายใต้ แ นวคิ ด ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบุ ค ลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามแนวคิดซีเอสอาร์ หรือความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่การ
ผลิ ต ชิ้น ส่วนรถยนต์ สุ ธิดา พานิช กิจโกศลกุล (2556) ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ศึกษาพฤติกรรม
การทางานบริการอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานช่างกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด
(มหาชน) จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาญจนา เหมะธร (2542) ศึกษา
พฤติ กรรมการท างานของพนักงาน กระเบื้องโมเสค ไม่ ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาพฤติกรรมการทางานด้านคุณภาพและปริมาณ
งานที่ผลิตร่วมด้วย นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
แต่ มี ลั กษณะของงานที่แตกต่างกัน ได้ แก่งานวิจั ยของ จั นท์ สุฏ าห์ ไวยฤทธิ์ (2555) ซึ่ งศึก ษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบของพนักงานขับรถเช่าในเขตกรุงเทพมหานคร และมยุรฉัตร สุขดารงค์
(2547) ศึกษาพฤติกรรมการทางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่
สินเชื่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือในงานวิจัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันของ ลภิสรา ด่าน
ม ง ค ล ทิ พ ย์ (2555) แ ต่ เป็ น ก ารศึ ก ษ า ค วา ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั งค ม (Corporate Social
Responsibility:CSR) ของพนักงานที่ทางานกับองค์กรในนิคมอุตสาหกรรมบางปูมิใช่พฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หรือในงานวิจัยของโสรยา คงดิษ (2555) ที่ศึกษากับ
กลุ่ ม พนักงานผลิ ตรถยนต์ บริษั ท ฮอนด้ า ออโตโมบิ ล (ประเทศไทย) จ ากัด แต่เป็น การศึ กษา
พฤติกรรมการทางานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ลภิสรา ด่านมงคล
ทิพย์ (2555) หรือการศึกษาด้านความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานบริษัท บี.บอยด์ ซีจี
จากัดโดยจุฑาทิพย์ 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)
ศึกษาความรับผิดชอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน
พณิ ชยการสยาม โดยการศึกษาด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานด้าน
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่ยังพบน้อยมาก ซึ่งพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้มีสมรรถนะและความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้
ถนนสัญ จรเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง และผลกระทบจากข้อผิดพลาดในการผลิตนี้ยังส่งผลต่อการ
สูญเสียและความเสียหายมากมาย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การเกิ ด พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานของพนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปู ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมของประเทศ เมื่อ วันที่ 24
กันยายน พ.ศ.2508 เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยโดยความร่วมมือของภาครัฐ
กับเอกชน ต่อมาได้เข้าร่วมกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2520 (ผู้จัดการออนไลน์, เมษายน: 2527) โดยผู้วิจัยหวังว่าจะพบความหลากหลายทางชีวสังคม
ของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ เนื่องจากเป็นนิคมที่มีการก่อตั้งยาวนานที่สุด
และพนักงานที่ปฏิบ้ติงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้คงจะมีอายุ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ประเภทตาแหน่งงาน ที่หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ผลการวิจัยนี้เห็นความ
แตกต่างของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งด้าน
อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประเภทตาแหน่งงาน
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน ของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะทางชีวสังคมแตกต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย
2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้านรวมและ
ด้ า นย่ อ ย 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ านความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความส าเร็จ ของงานสามารถควบคุ ม ตนให้
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ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ ด้านความเอาใจใส่ต่อการ
ทางานด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทา ด้านการยึดมั่น
ต่ อ กฎระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของความเข้ ม งวดของการปฏิ บั ติ ง านตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มี
ลักษณะชีวสังคมแตกต่างกัน
2.เพื่อค้นหาตัวแปรจากปัจจัยจิตและปัจ จัยสังคมที่มี อานาจในการทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิ ตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูทั้ง
ด้านรวมและด้านย่อย
ความสาคัญของการวิจัย
1.ผลจากการวิ จั ย จะท าให้ ท ราบตั ว แปรที่ เป็ น ปั จ จั ย สาเหตุ ก ารเกิ ด พฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมปัจจัยตัวแปรต้นเหตุ และปรับปรุง
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานได้ตรงตามสาเหตุปัญหาที่แท้จริง
2.เพื่อเป็นองค์ความรู้สาหรับผู้สนใจที่จะนาความรู้เหล่านี้ไปศึกษาต่อในเชิงลึก เพื่อการ
พัฒนาเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของบุคลากรซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานอัน
พึงประสงค์ของทุกบุคคลในชาติ
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย ครั้ง นี้ เป็ น พนั ก งานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการผลิ ต
1,102 คนในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของ
เครื่องยนต์และความปลอดภั ยในการขั บ ขี่จ านวน 3 โรงงานจากจ านวนรวม 11 โรงงาน มี พ ก
นักงานรวม 1,102 คน (ข้อมูลจากสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู พ.ศ. 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ กษาในงานวิ จั ยนี้ เป็ นพนั กงานที่ ปฏิ บั ติ งานในแผนกวิ ศ วกรรม
ออกแบบ แผนกผลิต แผนกซ่อมบารุง แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) จานวน 294 คน โดยใช้
สูตรสาเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane 1967:886) ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง จากการสุ่ม แบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยขั้นตอนแรกจะคัดเลือกโรงงานเฉพาะที่ผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขับขี่และสมรรถนะของเครื่องยนต์ ด้วยวิธีการ
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สุ่ม แบบ Stratified Sampling จานวน 3 จากนั้นจึ งเลือกกลุ่ม ตัวอย่างเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
แผนกวิศวกรรมออกแบบ แผนกผลิต แผนกซ่อมบารุง แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) โดยการสุ่ม
ด้วยวิธีการ Cluster Random Sampling จนครบจานวนที่ต้องการศึกษา และเพื่อความสมบูรณ์
ของงานวิจั ยและเพื่อป้องกันข้อมู ลจากแบบสอบถามที่ได้รับ กลับ มาไม่ ครบถ้วน ผู้วิจั ยจึ ง เพิ่ ม
จานวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 350 คน และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนกลับ 330 ชุด คิดเป็นร้อยละ
94.29
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็น
1,1 ปัจจัยทางจิต ได้แก่
1.1.1 เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
1.1.2 การรับรู้ความสามารถของตน
1.1.3 ความเชื่ออานาจในตน
1.1.4 สมรรถนะการทางาน
1.2 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่
1.2.1 การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
1.2.2 การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม
1.2.3 การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
1.2.4 บรรยากาศการทางานในองค์กร
1.3 ลักษณะทางชีวสังคม
1.3.1 เพศ
1.3.2 อายุ
1.3.3 ลักษณะงาน
1.3.4 ประเภทตาแหน่งงาน
1.3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
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1) ด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ
2) ด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทา
3) ด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความ
เข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
นิยามศัพท์เฉพาะ
การผลิต ชิ้ น ส่ว นรถยนต์ หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับออกแบบ การผลิต
ชิ้นงานเพื่อนาไปประกอบเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดเตรียม
เครื่องจักรให้พร้อมผลิต ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตจนได้ชิ้นส่วนรถยนต์ และการตรวจสอบ
คุณภาพก่อนนาชิ้นส่วนรถยนต์ไปทาการประกอบกับส่วนประกอบอื่นเพื่อการขับเคลื่อนรถยนต์
ชิ้นส่วนรถยนต์ หมายถึง ชิ้นส่วนประกอบในเครื่องยนต์ หรือชิ้นส่วนที่นาไปประกอบ
กับชิ้นงานอื่นๆก่อนที่จะประกอบเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์
พนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ หมายถึง พนั กงานประจ าทั้ง ในส่ วนโรงงาน และ
สานักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ แผนกวิศวกรรม
ออกแบบ แผนกซ่อมบารุงเครื่องจักรและจัดเตรียมเครื่องจักร แผนกผลิตและเตรียมวางแผนการ
ผลิต แผนกตรวจสอบและควบคุม ประกันคุณภาพ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู หมายถึ ง เขตพื้ น ที่ ดิ น ซึ่ ง จั ด สรรไว้ ส าหรั บ โรงงาน
อุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอานวยความ
สะดวก สาธารณู ป โภค และสาธารณู ป โภคที่จ าเป็ น ต่อ การด าเนิ นการของโรงงาน ซึ่ ง ตั้ง อยู่ ที่
กิ โ ลเมตรที่ 34-37 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ต าบลบางปู ใ หม่ และต าบลแพรกษา อ าเภอเมื อง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ 10280
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ในครั้ง นี้ ผู้ วิจั ย ได้ รวบรวมและประมวลเอกสารงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องโดยมีเนื้อหาทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับความหมายและ
การวัดตัวแปรตามที่ศึกษา คือ พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน ซึ่งผู้วิจัย ได้นาแนวคิด
พฤติกรรมการทางานของ Robert Albanese (1981) มาเป็นกรอบกาหนดตัวแปรอิสระเพื่อศึกษา
3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มตัวแปรทางจิตซึ่งเป็นจิตลักษณะของบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจในตน สมรรถนะการ
ท างาน 2) กลุ่ ม ตั ว แปรทางสั ง คมซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการท างานของบุ ค คล
ประกอบด้วย การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการทางานในองค์ กร 3) กลุ่มตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม
ได้แก่ เพศ อายุ ส่วนที่สอง เป็นการรวบรวมและประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระทั้ง 3
ด้าน คือ 1) ปัจจัยทางจิตด้านการรับรู้ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางาน ประกอบด้วย ความเชื่ออานาจในตน ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
ความรับผิ ดชอบในการทางาน 2) ปัจ จัยทางสังคมการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมด้านความ
รับผิดชอบในการทางาน ประกอบด้วย การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่ อ การสนับสนุน ทางสังคม 3) ปัจ จั ยทางชี วสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงาน
ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.พฤติกรรมความความรับผิดชอบในการทางาน ความหมาย และการวัด
- ความสาคัญของพฤติกรรมความรับผิดชอบ และความหมาย
- ความสาคัญของพฤติกรรมการทางาน และความหมาย
2.แนวคิดวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของการเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
- แนวคิดด้านพฤติกรรรมการทางาน Albanese (1981)
- ความสาคัญของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน และความหมาย
- องค์ประกอบของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน และการวัด
3. ปัจจัยทางจิต กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
4. ปัจจัยทางสังคม กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
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5. ลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
6. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษา
ส่วนที่ 1. พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน : ความหมาย และการวัด
เป็นการประมวลเอกสารเกี่ยวกับความหมายและวิธีการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางาน ตามลาดับความหมายของพฤติกรรมการทางาน ความรับผิดชอบในการทางานและ
ความส าคั ญ ของพฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบ การวั ด พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบ แนวคิ ด การ
วิเคราะห์สาเหตุการเกิดพฤติกรรมการทางาน เพื่ อกาหนดความหมายและการวัดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางาน มีรายละเอียด ดังนี้
ความสาคัญของพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งเอาใจ
ใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่
กาหนด ผู้ที่มีความรับผิดชอบจะเป็นผู้ตระหนักถึงผลจากการกระทาของตนเอง และไตร่ตรองใน
สิ่งที่จะกระทาว่าจะให้ผลดีหรือผลเสีย โดยจะเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ให้ผลดีเท่านั้น ความรับผิดชอบ
เป็นคุณสมบัติที่ดีของบุคคล (นกเล็ก สุขถิ่นไทย, 2531) และเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การทางาน
สาเร็จลุล่วงด้วยดี (วันทนา วัฒนธรรม, 2557) ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสาคัญและมีความจาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของทุกคน (สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล, 2556:17) จุฑาทิพย์ หงษ์สา (2522:11) ได้
แบ่ ง ลั ก ษณะความรั บ ผิ ด ชอบไว้ 2 ด้ า น คื อ 1) ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง บุ ค คลที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง จะรู้จักหน้าที่ของตน สามารถควบคุมความประพฤติของตน และปรับปรุง
ตนเองได้ รู้จัการตรงต่อเวลา 2) ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อื่น การให้ความร่วมมือในการทางาน และการมี ความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่แก่กัน
บุค คลเป็ น ส่ วนหนึ่ งของสั งคมที่ต้ องแสดงบทบาทความรับ ผิ ดชอบต่อ ตนเองและผู้อื่น ความ
รับผิดชอบเป็นลักษณะของบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะ
เคารพกฎระเบียบและสิทธิของผู้อื่นทาให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข ไม่สร้างความ
เสื่อมเสียให้แก่ตนและสังคม ความรับผิดชอบจึงเป็นคุณธรรมที่สาคัญในการพัฒนาประเทศทาให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ตนและสังคม
ความหมายของพฤติกรรมความรับผิดชอบ
สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556:10 อ้างอิงจากกระทรวงศึกษาธิการ, 2524: 7)
ให้ความหมายของความรับผิ ดชอบว่า หมายถึงความรู้สึกในจิตใจเมื่อทาอะไรหรือมีหน้าที่อะไร
แล้วต้องทาให้สาเร็จและได้ผลดีและต้องรับผลที่เกิดขึ้นทั้งผิดและชอบ ไม่ใช่รับแต่ความชอบอย่าง
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เดียวแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ เรียกว่า ผู้มีความรับผิดชอบ นอกจากนี้
ความรั บ ผิ ด ชอบยั ง หมายถึ ง การที่ บุ ค คลแสดงออกถึ ง การท าหน้ า ที่ ข องตนและงานที่ ได้ รั บ
มอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มีความละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร และอดทน ตรงต่อเวลา มี
การวางแผนงานเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ยอมรับผลของการกระทาไม่ว่าจะเป็นผลดี
หรือผลเสีย กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญ หาและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานของตนให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:35) สาหรับอัญชนา
ลั กษณ์ วิรามสิ ริ (2555: 32) ความรับ ผิด ชอบหมายถึ ง ความเอาใจใส่ในการปฏิ บั ติงานโดยไม่
ท้อถอยต่ออุปสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเองพยายามทาหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มความสามารถไม่ปัด
ความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานที่ทาให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น ในขณะที่
เกษร ปิ ย ะทั ต (2554: 9) กล่ า วถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ (อ้ า งอิ ง วั ช รี ทรั พ ย์ มี , 2547) ว่ า หมายถึ ง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น
คนที่มีความรับผิดชอบจะทราบว่าตนต้องการอะไรจากชีวิต และมีการวางแผนลงมือกระทาเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายของตน โดยความรับผิ ดชอบ (เกษร ปิยะทัต, 2554: 9 อ้างอิง Covey, 2004:
74-77) เป็ น ความสามารถที่ จ ะก าหนดทิ ศ ทางชี วิ ต ตนเองซึ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบเกิ ด จากความ
ตระหนักว่าตนมีเสรีภาพที่จะเลือกตอบสนองและอานาจในการเลือกนั้นอยู่ภายในตนเอง สาหรับ
สุวิช า บัวผุ ด (2550:11 อ้างอิง Flippo, 1966:122) ความรับผิดชอบคือ ความผูกพันที่จะปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ ห้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งโดยเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย 3 ประการ ได้ แ ก่ พั น ธะผู ก พั น หน้ า ที่ ก ารงาน
วัตถุประสงค์
จากรายละเอียดข้างต้น จึงสรุปได้ว่าความรับผิดชอบ หมายถึง ความผูกพันต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จลุล่วง โดยใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ด้วยความเพียรพยายาม
เอาใจใส่ มีการวางแผนและควบคุมตนสู่จุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กล้าที่จะยอมรับผลที่
จะเกิ ด จากการกระท าของตนไม่ ว่าจะเป็ น ผลดี ห รือ ผลเสี ย และพร้อ มที่ จ ะปรับ ปรุง แก้ ไขเพื่ อ
ความสาเร็จของงาน
ความสาคัญของพฤติกรรมการทางาน
การทางานเป็ นกิจ กรรมที่จ าเป็ นของมนุษ ย์โดยผ่านกระบวนการไตร่ต รองถึง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดก่อนจะตัดสินใจที่จะกระทาสิ่งใด การทางานของบุคคลเป็นการกระทาพฤติกรรม
เพื่อสนองความต้องการของตน บุคคลใช้การทางานเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนต้องการ การทางาน
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ก่อให้เกิดทักษะความรู้ใหม่ๆ เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนและยัง
สร้างรายได้ความมั่นคงในการดาเนินชีวิตของบุคคล หากประเทศมีประชาชนที่ประกอบอาชีพ มี
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รายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ปัญหาการว่างงานลดลง ย่อมเป็นการแก้ปัญหาแก่สังคม
ทาให้สั งคมมี ส ภาพความเป็นอยู่ที่ ดี เมื่ อสังคมมี สภาพทางเศรษฐกิจ ที่ดี เกิดรายได้หมุ นเวียน
ประเทศชาติย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสามารถนารายได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
การทางานจึงเป็นการช่วยพัฒนาชาติอีกทางหนึ่ง และยังทาให้บุคคลเติบโตอย่างคนมีคุณภาพทั้ง
ด้านความคิด และความรับผิดชอบ
พฤติก รรมการทางานเป็ นการแสดงออกของพนักงานที่มี ต่อสิ่งแวดล้อมที่เขา
ปฏิ บัติง านอยู่ (1) โดยแต่ล ะบุ คคลจะมี พ ฤติก รรมที่ แตกต่างกัน พฤติกรรมการทางานจึ งเป็ น
รูปแบบหนึ่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่บุคคลรับผิดชอบอยู่ (ณัฎฐิกา เจยาคม, 2551: 17) ซึ่ง
แต่ ล ะบุ ค คลจะมี พ ฤติ ก รรมการท างานที่ แตกต่ างกัน ตามคุ ณ ลั กษณะของบุ คคลและเจตคติ
ความคิด ค่านิยม แรงจูงใจในการทางานของแต่ละบุคคล โดยผู้ปฏิบัติงานจะถูกตัดสินคุณภาพ
งานจากพฤติกรรมการทางานที่แสดงออกมา การทาความเข้าใจกับพฤติกรรมการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ว่าจะแสดงพฤติกรรมอย่างไร เหตุใดผู้ปฏิ บัติงานจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น จึงมี
ความสาคัญต่อความสาเร็จ และความล้มเหลวขององค์กร (ณัฎฐิกา เจยาคม, 2551: 1-2)
ความหมายของพฤติกรรมการทางาน
พฤติกรรมการทางาน หมายถึง การแสดงออกของการกระทาต่องาน และ
ผลที่ได้จากการกระทาในงานที่ได้รับมอบหมาย สาธิต เชื้ออยู่นาน (2559:9) ให้ความหมายของ
พฤติกรรมการทางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ว่าเป็นความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อการบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล สาหรับเบญจ
วรรณ โทประเสริ ฐ (2551:4) พฤติ ก รรมการท างานของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารหมายถึ ง การที่
พนักงานได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยเร็ว สามารถทางานได้
ผลผลิตและคุณภาพตามแผนการผลิตของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเวลา รวมถึงการสามารถ
ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานได้ ตลอดจนการที่พนักงานมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงและพัฒ นาวิธีการปฏิบัติงานในองค์กร ส่วนวันทนา วัฒ นธรรม (2557:16)
กล่าวถึงพฤติกรรมการทางานว่า เป็นการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ในวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์กร โสรยา คงดิษ (2555:15) ให้ความหมายของพฤติกรรมการทางานว่า เป็น
การกระทา หรือแสดงออกของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และกิจกรรมต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร โดยใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อผลสาเร็จของ
งานโดยตรงเพื่อความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย หรือนโยบายขององค์กร ซึ่งการกระทาเหล่านี้
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สามารถสังเกตได้ และวัดได้ จุฬาลักษณ์ ลภาพรรณวิสุทธิ์ (2550:46 อ้างอิงจากกาญจนา เหมะ
ธร, 2542:19) กล่าวว่าพฤติกรรมการทางานเป็นพฤติกรรมและการกระทาของคนงานที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ในงานของเขาโดยตรง พฤติ กรรมนี้ ยัง รวมไปถึ งการแสดงออกของคนงานที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมในสั งคมที่เขาปฏิบัติงานอยู่ เช่น ความสัม พันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ส่วนณัฎฐิกา เจยาคม (2551:11 ) ให้ความหมายของพฤติกรรมการทางานว่าหมายถึง
การกระทาที่บุคคลแสดงออก รวมถึงลักษณะการกระทาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมี
ต่อการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมการทางานที่เขาปฏิบัติงานอยู่ สาหรับจุฑารัตน์ กิตติเขมา
กร (2553:28) พฤติ กรรมการท างานหมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกทางความคิด ของ
บุคคลเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งการกระทา ประพฤติ
ปฏิบัติและการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆของบุคคลจะเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปฏิบัติงานไม่ว่าจะ
เป็นการกระทาโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ซึ่งพฤติกรรมการทางานของบุคคลจะเป็นตัวแปรที่มีผล
ต่อความสาเร็จขององค์กร หรือ (พรพรรณ อุ่นจันทร์, 2543:28 อ้างอิงจาก steer 1977:113)
จากความหมายของพฤติกรรมการทางานข้างต้นจึงสรุป ได้ว่า พฤติกรรมการ
ทางาน หมายถึง การแสดงออกทางความคิดของบุคคลโดยการกระทาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบายขององค์กร ภายในกาหนดเวลา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
1.แนวคิดด้ านพฤติกรรมการทางาน (Job Performance Behavior, Albanese:
1981)
Robert Albanese (1981) กล่าวถึง พฤติกรรมการทางานของบุคคลว่า เกิดจาก
คุ ณ ลั ก ษณะภายในตั ว บุ ค คล ได้ แ ก่ ทั ก ษะความสามารถ ซึ่ ง จะเป็ น ตั ว ก าหนดว่ า บุ ค คลมี
ความสามารถที่จะทาอะไร กับเจตคติและการเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะกระทาซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้
บุคคลยอมรับที่จะทาการสิ่งใด และการรับรู้บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ของงาน โดยมีสถานการณ์
สภาพแวดล้ อ มและบริบ ทขององค์กรเป็น องค์ประกอบในการกากับพฤติกรรมการทางานของ
บุคคล (Albanese 1981:204) ดังภาพประกอบ 1
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ความสามารถ และ
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล

ทักษะในการทางาน
พฤติกรรมการ

การรับรู้บทบาท หน้าที่

ทางาน

(วัตถุประสงค์ของงาน)
เจตคติ ค่านิยม
แรงจูงใจ

ปัจจัยด้านสถานการณ์ )สภาพแวดล้อมและบริบท(

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดด้านพฤติกรรมการทางาน ของ อัลบาเนส (Albanese, 1981)
ดังนั้น พฤติกรรมการทางานของบุคคลเป็น ผลจากลักษณะส่วนบุคคลซึ่งมีจิ ต
ลักษณะภายในตัวบุคคลร่วมกับสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญอยู่ในขณะนั้นได้แก่สภาพแวดล้อมการ
ทางานของบุคคล บริบทขององค์กร โดยผ่านกระบวนการคิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ ก่อนที่จะตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมใดออกมาตามเหตุผลและความต้องการของบุคคลในสถานการณ์นั้นๆ (ไหมไทย
ไชยพันธ์, 2557: 23) ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
ได้ ใ ช้ แ นวคิ ด ด้ า นพ ฤติ ก รรม การท างาน (Job Performance Behavior) ของ อั ล บ าเน ส
(Albanese, 1981) มากาหนดกรอบการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้านรวม
และด้านย่อยของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของ
พนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ แ บ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า นประกอบด้ ว ย 1) ด้ า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ
ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมา
ควบคุ ม ก ากั บ บั ง คั บ 2) ด้ า นความเอาใจใส่ ต่ อ การท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบค าถึ ง

14
ผลกระทบที่จะเกิดจากงานที่ทา 3) ด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
ความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ความสาคัญของความรับผิดชอบในการทางาน
ความรับผิดชอบในการทางานเป็นคุณลักษณะที่สาคัญยิ่งของบุคคลที่ได้รับการ
พั ฒ นาแล้ ว ผู้ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบคื อ ผู้ ที่ รู้จั ก ภาระหน้ า ที่ ในการท างานหรือ ด าเนิ น การตาม
ภาระหน้าที่ให้บังเกิดผลลัพธ์มากที่สุด (สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล, 2556: 10) ความรับผิดชอบใน
การทางาน มิได้เกิดจากการทาตามคาสั่งหรือทาตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากแต่
เกิดจากการที่บุคคลตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเลือกกระทาหรือไม่ กระทาสิ่งใดเป็นสาคัญ ผู้ที่มี
ความรับผิดชอบจะคานึงถึงความต้องการของผู้อื่นตลอดเวลานอกเหนือความต้องการของตนเอง
รวมถึงผลที่จะตามมาในภายหลัง (สุขจิตร ตั้งเจริญ, 2554: 7 อ้างอิง ประเทิน มหาขันธ์, 2536: 5)
ความรับผิดชอบในการทางานยังส่งผลสาเร็จของงานตามเป้าหมายทันเวลาและป็นสิ่งเกื้อหนุนให้
บุคคลปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎ จริยธรรม หลักเกณฑ์ของสังคมโดยไม่ต้องมีผู้อื่นมาบังคับ และ
ไม่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดความเสื่อมเสียหายแก่ส่วนรวม (สุขจิตร ตั้งเจริญ, 2554: 7) บุคคลที่มี
ความรับ ผิ ด ชอบจะสามารถควบคุ ม ตนไปสู่ เป้ าหมายความส าเร็จ สั ม ฤทธิ์ ผ ลได้ ผู้ ที่ มี ค วาม
รับผิดชอบจะไม่ปฏิเสธความผิดที่ตนกระทาหรือเป็นผู้ก่อ ความรับผิดชอบในการทางานจึงเป็น
เสมือนกลไกให้ทุกระบบงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2553: 3) บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะกล้าที่จะรับ
ผลที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานของตนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จที่คาดหวัง
(จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2553: 8) ความรับผิดชอบในการทางานจึงเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่
เป็นที่ปรารถนาของทุกหน่วยงาน และมี ความสาคัญยิ่งต่อความเจริญ ก้าวหน้าทางธุรกิจ และ
ความอยู่รอดขององค์กร หากทุกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในตนเอง องค์กรจะ
สามารถลดปัญหาผลกระทบในงานจากการปฏิบัติงานที่ขาดความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานรวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ความรับผิ ดชอบในการทางานยังช่ วยลดข้อขัดแย้งเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในงาน การเข้าใจ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานจะเป็นข้อมูลให้องค์กรเข้าใจสาเหตุของ
ผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร เพราะงาน (output) เป็นผลโดยตรง
จากการปฏิบัติงานของพนักงาน หลายๆองค์กรมุ่ งเน้นที่จะพัฒ นาความรู้ให้บุคลากรของตนมี
ความสามารถแต่จะทาอย่างไรเพื่อให้พนักงานนาความสามารถที่มีอยู่มาปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์
(output) ให้มากที่สุด ความรับผิดชอบเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่ให้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมเห็นได้
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จาก คุณภาพของงาน ประสิทธิภาพในการทางาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความสูญเสียที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เมื่อพบว่างานมีปัญหาฝ่ายบริหารมักจะมองว่าผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ความสามารถ ด้อยประสิทธิภาพในการทางาน โดยมักไม่มองลึกถึงสาเหตุที่อยู่ภายใน
ตัวบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาน้าแข็งในส่วนที่อยู่ใต้น้าและเป็นปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้บุคค
แสดงพฤติกรรมตามความนึกคิดที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ความรับผิดชอบในการทางานเป็น
สิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจของผู้ปฏิบัติงานโดยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สภาพแวดล้อม
การท างาน การเข้าใจถึง ความส าคั ญ ของปั จจั ย ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมความรับ ผิดชอบในการ
ทางาน จะช่วยให้องค์กรได้ทราบแนวทางในการปรับปรุงแก้ไ ขปัญหาที่เป็นต้นเหตุของพฤติกรรม
การทางานของพนักงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อพนักงานซี่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการทางานอย่างมี
ความรับผิดชอบ ย่อมทาให้สังคมมีความเจริญงอกงาม และประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองตาม
ด้วย ความรับผิดชอบในการทางานจึง มีความสาคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาบุคลากร
ความหมายของความรับผิดชอบในการทางาน
ความรับผิดชอบในการทางาน หมายถึง ความมุ่งมั่ นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายด้วยความละเอียดรอบคอบ เพียรพยายามเต็มความสามารถด้วยความเต็ม ใจ
เพื่อให้ได้ผลของงานที่มีคุณ ภาพและผลสาเร็จตามเป้าหมายจุดประสงค์ ภายในเวลาที่กาหนด
โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าระมัดระวัง คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทางานของตนและผล
จากการที่ตนได้กระทาลงไป บุคคลผู้มีความรับผิดชอบจะเป็นรู้จักภาระหน้าที่ในการทางานและ
ดาเนินการตามภาระหน้าที่ให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด มีการติดตามผล ยอมรับ ผลของการกระทาที่
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
จุฑาทิพย์ หงษ์สา (2552:4) ให้ความหมายของความรับผิดชอบในการทางาน
ว่าหมายถึง การแสดงออกต่อการทางานด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่นและเต็มที่ในหน้าที่ตาม
ศักยภาพของตน เพื่อผลสาเร็จของงาน ได้แก่การทางานส่งทันตามเวลาที่กาหนด และสาเร็จตาม
จุดประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย มีการพัฒ นาปรับปรุงการทางานและทางานด้วยความตั้งใจ เต็ม
ความสามารถ ในขณะที่กังสดาล เชาว์วัฒ นกุล (2558:27) ให้ความหมายของพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ ว่าหมายถึง ความสนใจ ความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายามละเอียด
รอบคอบเพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งติดตามผลงานที่ได้กระทาไปแล้วและยอมรับผลการ
กระทาของตนทั้งในด้านผลดีและผลเสีย เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส่วนสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล
(2556: 17) กล่าวถึงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานว่า หมายถึง ความรับผิดชอบที่
บุคคลแสดงออกถึงการทาหน้าที่ของตนและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มี ความ
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ละเอียดรอบคอบ มีการวางแผนงาน ขยันหมั่นเพียรและอดทนกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตรง
ต่อเวลาไม่ละเลยทอดทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ยอมรับผลของการกระทาไม่ว่า
จะเป็ น ผลดี ห รือ ผลเสี ย พยายามท าหน้ า ที่ ต่ า งๆ อย่ า งเต็ ม ความสามารถโดยมี ค วามตั้ ง ใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยึดมั่นตามระเบียบข้อบังคับ คาสั่งและ
ข้อก าหนดต่างๆ รวมถึง เป็น ผู้ ใช้ และรักษาทรัพ ย์ สินขององค์ก รให้เกิ ดประโยชน์สูง สุด และไม่
นามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล สาหรับณัฎฐิกา เจยาคม (2551:81) ความรับผิดชอบในการ
ทางานเป็นการแสดงออกต่อการทางานด้วยความทุ่มเท กระตือรือร้น ซึ่งเป็นผลจากการได้ทางาน
ที่ตนเองถนัด และตรงตามความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือเกื้อกูลทางความคิดด้วยการสอนงาน
อย่างไม่ปิดบัง โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
2) ความรับ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คม มี ลั กษณะการแสดงพฤติ ก รรมออกมาดั ง นี้ (ณั ฎ ฐิ กา เจยาคม,
2551:25)
1) ความรับผิดชอบต่อตนเองที่มี ต่อการทางาน เป็นการที่พ นักงานกระทา
หรือแสดงออกถึงการพยายามศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจเอาใจใส่
อดทนต่อปัญ หาอุปสรรคไม่ ล ะเลยทอดทิ้ งหลีก เลี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ รวมถึงมี การวาง
แผนการทางาน และยอมรับผลจากการกระทาของตนที่เกิดขึ้นทั้งด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย
2) ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก ร คื อ การที่ พ นั ก งานท างานโดยตระหนั ก ถึ ง
บทบาท หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตลอดจนความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มี ค วามตั้ ง ใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยยึดมั่นตามระเบียบข้อ บังคับ คาสั่งต่างๆ
ขององค์กร รวมถึงการเป็นผู้ใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยสรุป พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างาน จึ ง หมายถึ ง การที่ บุ ค คล
แสดงออกถึง ความตั้งใจ เอาใจใส่ต่ อภาระหน้ าที่การทางานที่ ได้รับ มอบหมายให้ ปฏิ บัติอย่าง
เคร่งครัด ด้วยความระมัดระวัง ยึดมั่นในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง ข้อกาหนดต่างๆ ของ
องค์กร ด้วยความเต็มใจ ห่วงใยต่อผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของตนต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากงานนั้น โดยไม่ละเลิก ทิ้ง หรือหลีกเลี่ยง ย่อท้อต่อปัญหา ความยุ่งยาก ลาบาก และพร้อมที่จะ
แก้ไข ปรับปรุงจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะสาเร็จเสร็จสมบูรณ์ บรรลุผลตามเป้าหมาย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร และส่วนรวม
จากแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการทางานและจากผลการศึกษา
งานวิ จั ย ในบริ บ ทของผู้ ผ ลิ ต ขิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ก าหนดนิ ย ามของพฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูไว้ 3 ด้านคือ 1)
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ด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดย
ไม่ ต้ องมี ผู้ ใดมาควบคุ ม กากับ บั ง คับ 2) ด้ านความเอาใจใส่ต่ อการทางานด้ วยความละเอีย ด
รอบคอบ โดยค านึ งถึงผลกระทบที่ จ ะเกิ ดจากงานที่ท า 3) การยึด มั่ น ต่อกฎระเบีย บข้อบั งคั บ
ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
โดยมีรายละเอียดความหมาย ดังนี้
1) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความส าเร็ จ ของงาน สามารถควบคุ ม ตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ หมายถึง การที่บุคคลมีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองในการควบคุ ม พฤติ ก รรมการท างานของตนในหน้ า ที่ แ ละงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงภายในกาหนดเวลา โดยไม่ ต้องให้มี บุคคลอื่นใดมาคอยกากับ บังคับ
ควบคุม จึงจะปฏิบัติงานให้ดีได้
2) ด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ เข้าใจ
จุดมุ่งหมายของงานโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการขาดความรับผิดชอบในการทางานของ
ตน หมายถึง การที่บุคคลเข้าใจถึงความสาคัญและความจาเป็นในการเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบ แสดงออกถึงการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ให้ความสาคัญต่อ
งานและเห็นความจาเป็นในการเอาใจใส่ต่องาน หมั่นตรวจสอบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดเป็นประเด็นให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ด้วยความเอาใจใส่ ห่วงใย ต่อ
ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และผู้นาชิ้นงานไปใช้งาน
3) การยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความ
เข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึง
การยึดถือปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ตามข้อบังคับ คาสั่ง และข้อกาหนดต่างๆ ขององค์กรอย่าง
เคร่งครัด ไม่ละเลย มองข้าม โดยถือว่ากฎระเบียบ ข้อบังคับมีไว้เพื่อให้งานมีคุณภาพ ปลอดภัย
สอดคล้องตามความต้องการใช้งาน เป็นสิ่งสาคัญและมีความจาเป็นยิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ด้วยความเต็มใจ ใส่ใจและ ห่วงใยต่อผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติงานของตนต่อ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
องค์ประกอบของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ดุษฎี ทรัพย์ปรุง (2529: 5-6) กล่าวถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่การงานของบุคคลว่าประกอบด้วยคุณลักษณะหลัก 7 ประการ ได้แก่ 1) ความ
เอาใจใส่ โดยแสดงออกทางพฤติ ก รรมจากการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความตั้ ง ใจจริง มุ่ ง มั่ น ต่ อ การ
ประกอบกิจกรรมด้วยความสนใจ เต็มใจทาอย่างสม่าเสมอ มีเป้าหมายปฏิบัติงานด้วยใจจดจ่อ มี
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สมาธิเพื่อผลการบรรลุเป้าหมายในงาน และมีการติดตามไม่ละเลยทอดทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความบกพร่องเสื่อมเสียต่องานจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะสาเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย 2) มี
ความละเอียดรอบคอบ เป็นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการรู้จักใคร่ครวญงานที่ทาเพื่อให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ รู้จักคิดก่อนทาว่าจะส่งผลดีผลเสียอย่างไรต่องาน มีการวิเคราะห์ปัญ หาอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้น และหาทางป้ องกั นไว้ล่ วงหน้ า และเมื่ อท างานเสร็จ แล้วจะท าการตรวจทานว่าถูกต้อ ง
เรียบร้อยดีหรือไม่ 3) ความขยันหมั่นเพียร เห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงถึงความพยายามอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้ได้รับผลสาเร็จในงานที่ทา และทาด้วยความระมัดระวัง อาสางาน ไม่ชอบอยู่เฉยๆ
หรือว่างงานมีการริเริ่มแสวงหางานใหม่ๆ อยู่เสมอ 4) ความอดทน เป็นลักษณะความสามารถของ
ร่างกาย ความคิด และจิตใจที่จะทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้นานๆ จนทาให้สาเร็จได้โดยไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ มีร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง ควบคุมตนเองได้ดีเมื่อเกิดความเหนื่อย
หน่ายและไม่ เกีจรคร้าน 5) ความตรงต่อเวลา เป็นลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการทางานให้
เสร็จทันเวลาที่กาหนด รู้จักรักษาเวลาตามนัด และรู้ว่าเวลาไหนควรทาอะไร 6) การยอมรับผลการ
กระทาของตนเอง หมายถึงลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับในสิ่งที่ตนได้กระทาไป ไม่ว่า
ผลของงานนั้ น จะออกมาดี ห รื อ ไม่ ดี ก็ ต าม 7) การปรั บ ปรุ ง งานของตนให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ลั ก ษณะ
พฤติกรรมในการติดตามผลงานที่ได้ทาไปแล้ว ถ้าไม่ดีก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากคุณ ลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของความรับผิดชอบ 7 ประการแล้ว
พฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติ 5 ประการดังนี้ (เกษร ปิยะทัต,
2554:10)
1) ตระหนักต่อความสาคัญ ในหน้าที่ ประกอบด้วยพฤติกรรมต่างๆ ได้แก่
การรับรู้ต่อสิ่งที่กระทา ยอมรับว่าหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทาด้วยความรู้สึกชอบต่อการกระทาหน้าที่
และรู้ว่าหน้าที่เป็นสิ่งสาคัญ
2).ทาหน้าที่ด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องมีการบังคับ ประกอบด้วยพฤติกรรม
ความสมัครใจในการทาหน้าที่และควบคุมตัวเองในการทาหน้าที่ได้รับมอบหมาย
3) ทาหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ โดยมีการวางแผนในการทาหน้าที่ของตน
อย่างมีระเบียบ วินัย ด้วยความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีสติอยู่กับงาน
4) ทาหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนงานเสร็จ โดยผู้กระทาพฤติกรรมต้องมีความ
อดทน เพียรพยายาม มีการเตรียมการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ ช่วยการทางานให้
ราบรื่น รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อให้ร่างกายพร้อมต่อการทางาน
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5) ยอมรับ ผลการกระท าของตน ประกอบด้ ว ยพฤติ ก รรมติ ด ตามผลการ
กระทาของตน มีเหตุผลและพร้อมที่จะปรับปรุงการกระทาของตน
สาหรับคุณลักษณะของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1) ความตระหนักถึงความสาคัญ ของงานที่ต้องกระทา และความจาเป็นที่
ต้องทา เพราะชิ้นส่วนรถยนต์เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอันตรายต่อผู้ขับขี่ ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์จึงต้องมีสติตระหนักอยู่เสมอถึงสิ่งที่ตนกาลังกระทาว่าจะส่งผลต่อผู้ที่จะนาชิ้นงานที่ตน
ผลิตไปใช้ได้อย่างปลอดภัยเต็มสรรถนะได้อย่างไร เพราะผู้ขับขี่ก็ปรารถนาให้ผู้ผลิตส่งมอบชิ้นงาน
ที่จะสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่เขา
2) การทางานด้วยความใส่ใจมากกว่าการทางานตามหน้าที่ หมายถึง การที่
ผู้ผลิตได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่มีอยู่ทั้งหมดในการทางานเพื่อผลิต
ชิ้นงานให้ได้คุณ ภาพ โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดของทุกขั้นตอนการผลิต และเฝ้าสังเกตสิ่งที่มี
แนวโน้มจะเกิดความผิดปกติต่อชิ้นงานในอนาคต โดยไม่ยึดติดเพียงการทางานตามข้อกาหนดใน
การปฏิบัติและผลิตตามสเปคที่ลูกค้ากาหนดเท่านั้น แต่ผู้ผลิตต้องสามารถคิดนอกกรอบเป็นและ
มองออกว่ากาลังมีสิ่งผิดปกติใดเกิดขึ้นที่อยู่นอกเหนือการระบุในขั้นตอนปฏิบัติ และอาจส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการใช้ งานจากชิ้นส่วนที่ผลิต ซึ่งหากละเลย หรือมองข้าม ไม่ ใส่ใจ อาจทาให้เกิด
ความเสี ย หายและอั น ตรายแก่ ผู้ ขั บ ขี่ ไ ด้ ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ที่ ท างานด้ ว ยความใส่ ใจ ต้ อ ง
ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากข้อผิดพลาดในการทางานของเครื่องยนต์เพราะชิ้นส่วนรถยนต์
ที่มาจากการผลิตของตน
3) ความเอาใจใส่ในการทางาน เพราะการทางานแบบเดิมๆ ซ้าทุกๆวันจน
กลายเป็นความเคยชิน นามาซึ่งความประมาทในการทางาน พนักงานที่ทางานด้วยความเคยชิน
มั กจะขาดความเอาใจใส่ ในงาน การเอาใจใส่ในการทางานจึงเป็นการทางานด้วยสติ รู้ตัวอยู่
ตลอดเวลา และเตือนตนให้ทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ข้อผิดพลาดที่อาจเกิด
ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น รู้หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ต้องร่วมกัน มีวินัยในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ
4)มีความมุมานะ พากเพียร อดทน ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนเสร็จ
สาเร็จผลตามเป้าหมาย เพราะการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เป็นงานหนักที่อยู่กับเครื่องจักรทุกวัน และ
เป็นงานจาเจซ้าๆรูปแบบ อาจทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่าย และละเลย มองข้ามสิ่งจาเป็น
และข้ อ ควรระวั ง ในการปฏิ บั ติ ง าน ดั ง นั้ น ความมุ ม านะ พากเพี ย ร อดทน จึ ง หมายถึ ง การ
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ปฏิบัติงานด้วยความอดทน เอาชนะความเบื่อหน่าย และไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก หนักแน่น
ในอารมณ์ พากเพียร มุมานะบากบั่นและจะไม่หยุด หรือล้มเลิกจนกว่างานที่ทาเสร็จสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5) ยอมรับผลการกระทาของตน หมายถึง การยอมรับผลจากการทางานของ
ตนตามความเป็นจริง โดยการติดตามผลทั้งโดยตรงจากลูกค้า หรือผู้รับต่อชิ้นงาน และทางอ้อม
จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ สื่ อ social ต่ า งๆ เพื่ อ น าข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ด้ รั บ มาเพิ่ ม ความ
ระมัดระวัง และปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น และเมื่อมีความบกพร่องเกิดขึ้น ก็จะค้นหาสาเหตุและ
ร่วมกันหามาตรการแก้ไข โดยไม่บ่ายเบี่ยงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับแก้ไขปัญหา และ
มองปัญหาที่เกิดว่าเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ขับขี่ และประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย
จากที่กล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่าความรับผิดชอบในการทางาน เป็น ลักษณะการ
ทางานของบุคคลด้วยความเต็มใจเพื่อผลสาเร็จของงาน โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการกระทาของตน เป็นการทางานด้วยความสมัครใจ มิได้
เกิดจากการบังคับควบคุมจากผู้อื่น ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการทางานจะปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ
เอาใจใส่ ในรายละเอียดต่างๆ อย่างความรอบคอบ โดยคิดใคร่ครวญถึง ข้อดีข้อเสียของแต่ล ะ
วิธีการทางาน เพื่อการวางแผนการทางานและการเตรียมรับปัญหาที่จะเกิดจากงานไว้ล่วงหน้า
และปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร อดทนจนกว่างานที่ทาจะสาเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย โดย
ยอมรับ ผลที่ จ ะตามมาจากการกระท าของตน จะไม่ บ่ า ยเบี่ ย ง หลี ก เลี่ ย ง หรือ ปฏิ เสธความ
รับผิดชอบ
การวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) สร้างแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวัด พฤติกรรมด้านความเอาใจใส่ การมี
ความละเอี ย ดรอบคอบ มี ก ารวางแผน ความขยั น หมั่ น เพี ย ร อดทนและกระตื อ รื อ ร้น ในการ
แก้ปัญหา ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิ้งงานหรือหลีกเลี่ ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ยอมรับผลของ
การกระทาไม่ ว่าจะเป็นผลดีและผลเสีย พยายามทาหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็มสามารถโดยมีความ
ตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยึดมั่นตามระเบียบข้อบังคับ
คาสั่ ง และข้ อก าหนดต่ างๆ ขององค์ ก ร รวมถึ งเป็ น ผู้ ใช้ แ ละรัก ษาทรัพ ย์สิ น ขององค์ ก รให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ไม่นามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล มีลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วย
มาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ มีจานวนคาถามทั้งหมด 20 ข้อ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด”
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มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .773 ถึง .917 ส่วนสุขจิตร ตั้งเจริญ (2554) ศึกษาความสามารถใน
การบริหารเวลาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาปริญ ญาตรี ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย สร้างแบบวัดตามนิยามปฏิบัติการ และสอดคล้อง
กั บ กลุ่ ม ตั วอย่ า ง เป็ น แบบวั ด มี ม าตรประเมิ น ค่ า 6 ระดั บ ตั้ ง แต่ “จริง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไม่ จ ริง เลย”
โดยแบ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการวั ด เป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานอาชี พ
พฤติกรรมรับ ผิ ดชอบต่อการเรียน พฤติกรรมรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส่วนพนิดา ธนวัฒ นากุล
(2547) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับผิดชอบ โดย
แบ่งความรับผิดชอบเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง 2) ความรับผิดชอบต่อองค์กร
โดยแบบสอบถามมีข้อคาถามอยู่ 19 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัดอยู่ 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่
จริงเลย” มี ค่าอานาจจาแนกรายข้อ .3590-.8472 และมี ค่าความเชื่อมั่น .9149 สาหรับการวัด
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู ผู้ วิจั ย ได้น าแบบวัดพฤติกรรมความรับ ผิ ดชอบในการท างานของสุธิ ด า พานิ ช กิจ โกศลกุ ล
(2556) และจุฑ ารัตน์ กิตติเขมากร (2553) มาปรับใช้ให้เข้ากับนิยามปฏิบั ติการของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานให้
บรรลุ เป้าหมายโดยไม่ ต้องมี ผู้ ใดนมาควบคุมกากับบังคับ 2) ความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อการ
ทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ เข้าใจจุดมุ่งหมายของงานโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจาก
การขาดความรับผิดชอบในการทางานของตน 3) ความรับผิดชอบในการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด โดยแบบวัดมีลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วยมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดับ
มีจานวน 7 ข้อ จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด”
แนวคิดวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรั บผิดชอบในการ
ทางาน เพื่อค้นหาปัจจัยเหตุแห่งพฤติกรรม พบงานวิจัยของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) ศึกษา
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านจิต
อาสาในการแสดงพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยใช้แนวคิดด้านการจัดการพฤติกรรมของ
Albanese (1981) ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือลักษณะส่วนบุคคลซึ่ง
เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จิตอาสาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ย ลั ก ษณะมุ่ ง อนาคตและควบคุ ม ตน เจตคติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธรณภั ย ร่ว มกั บ ปั จ จั ย
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ภายนอกซึ่ ง เป็ น สภาพแวดล้ อ มของบุ ค คล ได้ แ ก่ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมในการท างาน การ
สนั บสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบว่าบุ คลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี ชีวสัง คม
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และยังพบว่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ง านสู ง สุ ด คื อ เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง าน (r = .694)
รองลงมา คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (r = .627) จิตอาสาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (r =
.589) การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (r = .428) การสนับสนุนทางสังคม (r = .378) และ
ลั กษณะมุ่ งอนาคตและควบคุม ตน (r = .333 นอกจากนี้ในงานวิจั ยนี้ยังพบว่าปัจ จั ยภายนอก
สามารถทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายในอย่างมี
นัยสาคัญในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยประเภทข้าราชการ โดยมีร้อยละการทานายเพิ่มขึ้นระหว่าง .3
ถึงร้อยละ 13 โดยมีเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เป็นตัวทานายสาคัญ ส่วนพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ศึกษาพฤติกรรมการทางานอย่างมีความ
รับผิดชอบของพนักงานช่างในการให้บริการของศูนย์บริการ และจาหน่ายรถยนต์ โดยใช้แนวคิด
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ของดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2538) พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการทางานบริการอย่างมีความรับผิดชอบ และยังพบว่าพฤติกรรมการทางานบริการ
อย่างมีความรับผิดชอบแปรปรวนตามเหตุผลเชิงจริยธรรม การรับรู้ความสามารถของตน โดยตัว
แปรอิสระทั้ง 7 ตัวสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการทางานให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ
โดยตั ว แปรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท านายอัน ดั บ แรกได้แ ก่ การถ่ายทอดทางสั ง คมอย่ างเป็ น
ทางการ (β = -.486) เมื่อทาการวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง พบว่าตัว
แปรอิสระที่สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการให้บริการอย่างมี ความรับผิดชอบไนกลุ่ม ย่อย
ยังคงเป็นตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานอย่างเป็นทางการ และในงานวิจัยของ
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะชีวสังคมของ
บุคลากรด้านอายุ ประสบการณ์ ทางาน ตาแหน่งงาน และการถ่ายทอดทางสังคม แรงจูงใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์ เหตุผ ลเชิ ง จริย ธรรม เจตคติ ต่อความรับผิ ดชอบในการปฎิบั ติ งานมี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ
พฤติกรรมความรับ ผิดชอบในการปฏิ บัติงานอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และยังพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะชีวสังคมกับตัวแปรทางสังคม และตัวแปรทางจิต ได้แก่ อายุ
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กับการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน ประสบการณ์การทางานกับการถ่ายทอดทางสังคมใน
การทางาน โดยตัวแปรที่มีอานาจการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงสุด
คือกลุ่มตัวแปรทางจิตเดิมประกอบด้วย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สุขภาพจิต เหตุ ผลเชิงจริยธรรม ความ
เชื่ ออานาจในตน สามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้ งหมดได้ร้อยละ 38.70 และอธิ บายความ
แปรปรวนที่ไม่ซ้าซ้อนกับกลุ่มตัวแปรอื่นได้ร้อยละ 10.40 นอกจากนี้ในงานวิจัยของ พนิดา ธน
วัฒ นากุล (2547) ยังพบว่าเจตคติมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการทางานบริการอย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แต่ ในงานวิจั ย ของจุ ฑ ารัต น์ กิ ต ติ เขมากร (2553) พบว่า เจตคติ และการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทางานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556)
ซึ่งพบว่าเจตคติเป็นตัวทานายสาคัญต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะใน
กลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศชาย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสามต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยใช้
แนวคิดด้านพฤติกรรมการทางานของบุคคล Albanese (1981: 205) ซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรมการ
ทางานของบุ ค คลว่า เกิด จากปั จ จั ยภายในตัวบุ คคลและมุ ม มองที่ บุ คคลมี ต่อตนเองกั บปั จ จั ย
สภาพแวดล้ อมที่เป็น สถานการณ์ รายล้อมตัวบุคคล เป็น ตัวกาหนดว่าบุ คคลจะกระท าหรือไม่
กระทาพฤติกรรมใดตามทักษะความสามารถของบุคคลและการรับรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตน
ตลอดจนการเห็นคุณค่าของพฤติกรรมที่จะกระทาและเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมนั้น ซึ่งสะท้อนให้
เห็ น ว่ า การที่ บุ ค คลจะแสดงพฤติ ก รรมใด นอกจากจะเกิ ด จากความสามารถและการรั บ รู้
ความสามารถที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว การเห็ น คุ ณ ค่ าในการแสดงพฤติ ก รรมยั ง เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการ
ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมของบุคคล ร่วมกับตัวแปรการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม
และบรรยากาศการทางานในองค์กร โดยในงานวิจัยของ ปริญญา ป้องรอด (2554) และ ชัญญา ลี้
ศัตรูพ่าย (2552) พบว่าการมี แบบอย่างจากบุคคลในสังคมส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของ
บุคคล ส่วนบรรยากาศการทางานในองค์กรเป็นแรงกดดันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางานของ
บุคคล (วรรณทนีย์ สุขวิบูลย์, 2548:11) หากองค์กรมีบรรยากาศการทางานที่ดีจะทาให้พนักงาน
ปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายตามความต้องการ ในทางตรงกันข้าม บรรยากาศการทางานที่ไม่ดีจะทา
ให้ พ นั กงานเบื่ อหน่ าย เฉยเมย ไม่ อยากท างานให้องค์กร (พิ ช ญาภา อินทรนัฏ , 2550: 47) ซึ่ ง
บรรยากาศการทางานในองค์กรเป็นมุม มองที่พนักงานมีต่อองค์กรมากกว่าสภาพที่เป็นจริง จาก
ผลการวิจัยในงานเดียวกันนี้พบว่า บรรยากาศการทางานฝ่ายการตลาด ธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ส่งผลต่อประสิทธิผลของกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญ (β = 0.56) นอกจากนี้ยังพบว่าความ
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เชื่ ออานาจในตน เป็นอีกตัวแปรสาคัญ ในการทานายพฤติกรรมของบุคคล จากการศึกษาของ
ปริญญา ป้องรอด (2554) พบว่าความเชื่ออานาจในตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางาน
ของพนักงานในโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับงานวิจัยของกิ่งทิพย์ พุฒแก้ว (2556)
ซึ่งพบว่าความเชื่ออานาจในตนมีอานาจการทานายพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความเชื่ออานาจในตน จึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสาหรับงานวิจัยนี้ และจากทบทวนงานวิจัยของวรา
ภรณ์ ศรีเหนี่ยง (2557) ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านการดารงชีวิตของผู้ประกอบการ
ค้ า ชายแดนอ าเภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของอิ ท ธิ พ ล บุ ญ เดช (2557) ซึ่ ง พบว่ า พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมความปลอดภัยจะมี ทัศนคติที่ดีต่อกิจ กรรมส่งเสริม พฤติกรรมความปลอดภัย และมี
พฤติกรรมความปลอดภัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อจึงเป็นอีกหนึ่งตัว
แปรที่ผู้วิจัยหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยหวังว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อจะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยของ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามแนวคิดของ Albanese (1981) ด้านปัจจัยส่วนบุคคล
ทางทั ก ษะความสามารถ ผู้ วิ จั ย จึ ง เพิ่ ม ตั ว แปรสมรรถนะการท างาน (Competence of work)
ในการศึกษาเพราะสมรรถนะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลตามความสามารถที่มีอยู่จริง
ไม่ ใช่ การเสแสร้ง (กนกกร ปราชญ์ นคร, 2550: 81) และในงานวิจั ยของสิ ตาพัช ร จิ นตนานนท์
(2557) พบว่า สมรรถนะของพนั ก งานธนาคารกรุง ไทย จ ากั ด (มหาชน) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน เช่ น เดี ย วกั บ ผลการวิจั ย ของนภาพร เทพรัก ษา (2556) ซึ่ ง พบว่ า
ประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับสมรรถนะ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาพื่อค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ด้วยตัวแปรทางจิตและสังคมรวม
8 ตัวแปร
3) ปัจจัยทางจิตกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
จากการทบทวนผลการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าจิตลักษณะส่วนบุ คคลเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล โดยจิตลักษณะของบุคคลเกิดจากประสบการณ์การ
เรียนรู้จากอดีตถึงปัจจุบันจนกลายเป็นบุคคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล เช่น ทัศนคติ ความเชื่อ
ความต้องการของบุคคล ซึ่งเป็นแรงผลักภายในให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมตามสถานการณ์ที่
เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคล และวัฒนธรรมในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ (วิรัติ ปานศิลา,
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2542:11 อ้างอิงจากดวงเดือน, 2527:80) ตามความเชื่อและทัศนคติที่บุคคลมีต่อพฤติกรรมนั้น
บุคคลต้องเข้าใจการทาหน้าที่ตามบทบาทของตน และปรับทัศนคติที่มีอยู่ในตนให้เข้ากับสังคม
และบริบทขององค์กร โดยการนาทักษะความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาใช้ในการกระทาพฤติกรรม
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและความเชื่อทัศนคติที่มีงานที่ทา ตามแนวคิดด้านการจัดการ
การท างาน (Job performance) ของ (Albanese (1981: 202-204) กล่ า วไว้ ว่ า พฤติ ก รรมการ
ทางานของมนุษย์เกิดจากการตัดสินใจจากปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ประสบการณ์ การเรียนรู้
สถานการณ์ ภูมิหลัง แรงจูงใจและแรงขับจากจิตใจมนุษย์ร่วมกับปัจจัยภายนอกที่เป็นสถานการณ์
แวดล้อมบุคคลขณะนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายของการแสดงพฤติกรรม จากแนวคิดนี้จึงสรุปได้ว่าการ
ที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดนอกจากการต้องมีทักษะความรู้ความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรม
นั้นแล้ว บุคคลยังต้องทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่จะทา มีความเชื่อในความสามารถของตนต่อพฤติกรรมที่
จะกระทา เห็นประโยชน์คุณค่าของการกระทาพฤติกรรม ด้วยเหตุนี้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงนา
แนวคิดของ Albanese (1986) และผลการทบทวนงานวิจัยที่ทบทวนมาประยุกต์ใช้ในการกาหนด
ตัวแปรทางจิตที่จะศึกษาในงานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบด้วย เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างาน การรั บ รู้ค วามสามารถของตน ความเชื่ อ อ านาจในตน สมรรถนะการท างาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
เจตคติ ตามพจนานุกรมราชบัณ ฑิ ตสถาน (2542:328) หมายถึง ท่าทีหรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทั้งอาจจะเป็นการสนับสนุนหรือ
ต่อต้านก็ได้ ซึ่งตรงกับคาภาษาอังกฤษ ว่า Attitude โดยมาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า Aptus ซึ่ง
แปลว่า ความโน้มเอียง เจตคติจึงเป็นแนวโน้มทางความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าชอบ
หรือไม่ชอบ และส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาในทิศทางต่างๆ ตามความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
นั้น ทั้งการให้ความร่วมมือสนับสนุนหรือการแสดงปฏิกริยาต่อต้าน (สุขจิตร ตั้ง เจริญ, 2554:20,
อ้างอิงพวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540:106) นอกจากนี้เจตคติยังเป็นจิตลักษณะหนึ่งของบุคคลที่เกิดจาก
การเรียนรู้ทางสังคมตั้งแต่เยาว์วัย(พนิดา ธนวัฒ นากุล, 2547:84) เป็นการรู้คิดเชิงประเมินค่า
จากประสบการณ์ การเรียนรู้ในกิจกรรม สถานการณ์ต่อบุคคลหรือสิ่ งหนึ่งสิ่งใดในแง่ของการได้
ประโยชน์หรือโทษซึ่งทาให้เกิดความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจต่อสิ่งนั้น (พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546:37)
โดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และความพร้อมที่จะนามาสู่การกระทาพฤติกรรมสนับสนุนหรือ
ขั ด ขวาง (จุ ฑ ารัต น์ กิ ต ติ เขมากร, 2553:84 อ้ า งอิ ง จาก งามตา วนิ น ทานนท์ , 2534:215) ใน
ทิ ศ ทาง (direction) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความชอบหรือ ไม่ ช อบของตนต่ อ สิ่ ง นั้ น (พงศ์ ธ วัช วิ วัง สู ,
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2546:37) ซึ่งความเข้มข้น รุนแรงจริงจังหรือไม่จริงจังในการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต่อแต่
ละสิ่งไม่เท่ากัน เพราะบุคคลมีเจตคติต่อแต่ละสิ่งไม่เหมื อนกัน ขึ้นอยู่กับการให้ความสาคัญกับสิ่ง
นั้น (วันทนา วัฒ นธรรม, 2557:31) บุคคลจึ งสามารถใช้ เจตคติ เป็ นเครื่องมื อในการวัดเพื่ อท า
ความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลเพราะการแสดงพฤติกรรมของบุคคลตามทฤษฎีการกระทาด้วย
เหตุ ผ ล (The Theory of Reason Action ของ Ajzen and Fishbein, 1980 and Penny, 1996)
เชื่อว่า การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรมนั้น (Behavioral
intention) ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) เจตคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude to the specific behavior) คือ
ความเชื่อ ความรู้สึกต่อการกระทาพฤติกรรมและการประเมินค่ าผลที่จะได้รับจากพฤติกรรมนั้น
หากบุคคลเชื่อว่าการกระทาพฤติกรรมของตนจะให้ผลในทางบวก เขาก็จะมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรม
นั้นและจะกระทาพฤติกรรมดังกล่าว แต่หากบุคคลมีเจตคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมเขาก็จะไม่กระทา
พฤติกรรมนั้น 2) ปัจจัยทางด้านสังคม (Subjective norms) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลให้กระทา
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานในสังคมที่มีอิทธิพ ลต่อบุคคลนั้นและเป็นตัวกาหนดให้บุคคลกระทา
พฤติกรรม หรือไม่กระทาพฤติกรรมตามความต้องการทางสังคม
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ความเชื่อเกีย่ วกับ
ผลของพฤติกรรม

เจตคติต่อ
พฤติกรรมเฉพาะ
การประเมินผลลัพธ์
จากการกระทา
พฤติกรรม
เจตนาหรือความตั้งใจ
ที่จะทาพฤติกรรม

การกระทา
พฤติกรรม

ความคาดหวังทาง
สังคมของผู้มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมบุคคล
การคล้อยตามแรง
กดดันของสังคม
แรงกระตุ้นให้จายอม
ทาพฤติรรมตาม
สังคม

, ความเชื่อ

เจตคติ

ความตั้งใจ

พฤติกรรม

ภาพประกอบ 2 อ้างอิงจาก The Theory of Reasoned Action adapted from Ajzen and
Fishbein, 1980 and Penny, 1996 http://amactraining.co.uk/resources/handyinformation/free-learning-material/models-and-theories-of-health-behaviour-changeindex
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น เจตคติ จึงหมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
บุคคล หรือสถานการณ์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดจากการประเมินค่าและการเห็นคุณประโยชน์หรือ
โทษของสิ่งนั้นหรือสถานการณ์ ที่ทาให้เกิดความรู้สึกพอใจชอบหรือไม่พ อใจไม่ ชอบ อันนามาสู่
ความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาหรืออาจบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงไม่กระทาพฤติกรรมนั้นตาม
การตีประเมินค่าและความรู้สึกที่บุคคลมีเจตคติต่อสถานการณ์หรื อสิ่งนั้น เจตคติจึงเป็นเครื่องมือ
ในการทานายบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่บุคคลจะแสดงออกได้เป็นอย่างดี โดยเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากพฤติกรรมที่แสดงออกต่อบุคคล หรือ
สิ่งนั้น
สาหรับเจตคติต่อความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หมายถึง ความรู้สึกซึ่งเป็นความเชื่อของพนักงานที่มีต่องานที่
ได้รับอบหมาย โดยแสดงออกในรูปของการกระทาพฤติกรรมต่องานด้วยความรับผิดชอบมากน้อย
หรือไม่รับผิดขอบงานที่ทาตามความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของพนักงานต่ องานนั้น จากการประเมิน
ค่าตามเจตคติที่พนักงานมีในงานนั้น
องค์ประกอบของเจตคติ
จากการศึกษางานวิจัยด้านเจตคติต่อบุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักพบว่ามีการ
จาแนกองค์ประกอบของเจตคติไว้คล้ายๆ กัน 3 ด้านดังนี้:องค์ประกอบด้านเจตคติต่อบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากงานวิจัยของ วิรัติ
ปานศิลา, 2542: 70 อ้างอิง McGuire 1959: 155-156) มี 3 องค์ประกอบ คือ:1.ความรู้เชิ ง ประเมิ น ค่ า (Cognitive component) หมายถึ ง ความเชื่ อ
ของบุคคลต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์นั้นว่าเลวหรือดี มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็น
การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องทาให้เกิดอคติที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลหรือส่วนรวม
ได้ เนื่องจากความรู้เชิงประเมินค่าเป็นต้นกาเนิดของเจตคติของบุคคล
2.ความรู้สึ ก (Affective component) หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ชอบ พอใจ
หรือไม่ชอบ ไม่พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การที่บุคคลรู้ ว่าสิ่งใดดีมีประโยชน์ บุคคลจะเกิดความรู้สึก
ความชอบ พอใจในสิ่ งนั้ น แต่ห ากสิ่งใดมี โทษ บุ คคลก็ จ ะไม่ ช อบ หรือเกลียดสิ่ งนั้น ส่วนใหญ่
ความรู้สึกพอใจของบุคคลจะเกิดโดยอัตโนมัติตามผลความรู้เชิงประเมินค่า ถ้าสิ่งใดมีประโยชน์
โดยตรงต่อตนเอง บุคคลจะรู้สึ กพอใจมาก แต่หากประโยชน์นั้นตกกับคนที่ตนไม่ รู้จักหรือเป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งตนเกี่ยวข้องด้วยไม่มาก ความรู้สึกพอใจมากก็จะลดลงเหลือเพียงพอใจ
เล็กน้อย
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3.การมุ่ ง กระท า (Behavioral intention component) หมายถึ ง ความ
โน้มเอียง หรือความพร้อมที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตน เมื่อบุคคล
รักใคร่ชอบพอสิ่งใดย่อมมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมตอบสนองในทางบวกต่อสิ่งนั้น และหากบุคคล
ไม่ชอบเกลียดชังสิ่งใดย่อมมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงหรือตอบสนองต่อสิ่งนั้นในทาง
ลบเช่นกัน
พงศ์ธวัช วิวังสู (2546, 37) กล่าวถึงเจตคติ ว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ได้แก่:1.องค์ ป ระกอบด้านความรู้สึ ก หรือ ความคิด (Cognitive component)
หมายถึง เจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นว่ามีคุณหรือให้โทษ
มากน้อยเพียงใด เป็นความรู้หรือความเชื่อถือที่ใช้ประเมินสิ่งนั้น
2.องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึ ก (Affective componenet) หมายถึ ง
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อบุคคลมีความรู้สึกเกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้น
3.องค์ ป ระกอบ ด้ า นความพ ร้ อ ม ที่ จ ะกระท า (Action Tendency
Component) หมายถึง ความพร้อมหรือความโน้มเอียงที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติเมื่อบุคคลมี
ความรู้เชิงประเมินค่าและมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นแล้ว สิ่งที่สอดคล้องกันที่ตามมาคือ
ความพร้อมที่จะกระทาให้สอดคล้องกับความรู้สึกของตนต่อสิ่งนั้น
นอกจากนี้ในงานวิจัยของ จุฑามาศ มูสิเกิด (2548:50-51, อ้างอิงจากศักดิ์
สุ น ทรเสนี , 2531:4-5, สิ ริอ ร วิ ช ชาวุ ธ , 2544:199-200, สร้ อ ยตระกู ล ติ ว ยานนท์ , อรรถมานะ,
2545:64-65) ได้กล่าวถึงโครงสร้างขององค์ประกอบทางเจตคติไว้ 3 ด้าน คือ:1.องค์ประกอบด้านความคิด ความเข้าใจ (Cognitive Component)
องค์ ป ประกอบด้ า นความคิ ด ความเข้ า ใจ เป็ น การแสดงออกซึ่ ง
ความรู้ หรือความเชื่อจากการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในสภาพแวดล้อม เป็นความรู้ของบุคคลใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นการรับรู้ต่อวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ว่าสิ่ง นั้น
เป็น อย่างไร อาจจะรู้ในทางที่ ดีห รือไม่ ดี รับ รู้ในแง่บ วกหรือแง่ล บ ซึ่ งจะก่อ ให้ เกิด เจตคติ โดย
ความรู้และความเชื่อของบุคคลจะเป็นไปตามการรับรู้ของบุคคล ที่อาจตรงกับสภาพความเป็นจริง
หรือไม่ตรงก็ได้
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2.องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึ ก (Affective component หรื อ Feeling
Component)
องค์ป ระกอบด้านความรู้สึก เป็นองค์ป ระกอบทางด้านสภาพทาง
อารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกเร้าขึ้นจากการรู้ร่วมกับการประเมินในสิ่งที่รู้ โดยเมื่อมีการรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความรู้ สึ ก ต่ อ สิ่ ง ที่ รู้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาว่ า ชอบหรื อ ไม่ ช อบ ดี ห รื อ ไม่ ดี พอใจหรื อ ไม่ พ อใจต่ อ
สภาพแวดล้อม ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้ เงื่อนไขของสิ่งเร้า เงื่อนไขของผลกรรม ความรู้สึกนี้อาจทาให้
บุคคลเกิดความยึดมั่น และอาจแสดงปฏิกริยาตอบโต้หากมีสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกดังกล่าว
3.องค์ ป ระกอบด้ า นแนวโน้ ม เชิ ง พฤติ ก รรม หรือ การกระท า (Action
Tendency Component หรือ Bevioral Component)
องค์ ป ระกอบทางด้ า นแนวโน้ ม เชิ ง พฤติ ก รรม หรื อ การกระท า
หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติต่อสิ่งที่ตนชอบหรือเกลียด เป็นความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆ คือพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือขัดขวาง ทาลาย
ต่อต้าน เมื่อบุคคลมีความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้สึก เขาจะมีแนวโน้มกระทาพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับความรู้ ความเชื่อ และความรู้สึกของเขา เช่นบุคคลเชื่อว่าการทางานในหน้าที่ที่ ทาอยู่
ไม่มีความก้าวหน้า และได้รับค่าตอบแทนต่า เขาจะไม่ชอบงานนี้และมีแนวโน้มที่จะลาออกจาก
งานสูง ในขณะที่อีกบุคคลเชื่อว่างานของเขาเป็นงานที่มีเกียรติ เขาชอบงานนี้มาก ความเชื่อนี้จะ
ทาให้เขาทางานด้วยความมุมานะอย่างเต็มความสามารถ
ดั ง ที่ ก ล่ าวข้ า งต้ น เจตคติ ข องบุ ค คลจึ ง เป็ น การรับ รู้ป ระเมิ น ค่ าถึ ง
คุณประโยชน์และคุณค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกระทาพฤติกรรมของบุคคลตาม
ผลการรับรู้และตีประเมินค่าต่อสิ่งนั้นโดยมีความรู้สึก ความเชื่อของบุคคลต่อสถานการณ์หรือสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญ ถ้าบุคคลรับรู้ว่าสิ่ งนั้นมีคุณค่าต่อการกระทามีความพร้อมที่จะ
กระทา บุคคลจะมี แนวโน้ม ที่จะกระทาพฤติกรรมนั้น แต่หากบุคคลเห็นว่าไม่ คุ้ม ค่าที่จะกระทา
พฤติกรรมหรือขาดความพร้อมที่จ ะกระทาพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น บุคคลก็จะหลีกเลี่ยงไม่ กระท า
พฤติกรรมนั้น การแสดงพฤติกรรมของบุคคลจึงเป็นผลจากการความเชื่อ ความรู้สึกและการตี
ประเมินความคุ้มค่าก่อนที่จะลงมือกระทาพฤติกรรมใดๆ
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การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
การวัดเจตคติของบุคคลต่อสถานการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ท านายพฤติ ก รรมของบุ ค คล เพราะการรู้ เจตคติ ข องบุ ค คลสามารถน ามาใช้ ใ นการท านาย
พฤติกรรมของบุคคลได้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมไปในทิศทางใด ดีหรือไม่ดี และยังทาให้รู้ถึงสาเหตุ
ของการกระทาหรือไม่ กระทาพฤติกรรมนั้น เพื่อนามาแก้ไขปรับเปลี่ยนความคิดทางเจตคติให้
ถูกต้องอันจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการวัดเจต
คติ ต่ อ พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน พบว่ า มี ก ารวั ด เจตคติ ต่ อ สถานการณ์ ต าม
องค์ ป ระกอบ 3 ด้ าน (ด้ านการรู้คิ ด เชิ งประเมิ น ค่ า , ความรู้สึ ก , ความพร้อ มที่ จ ะกระท า) โดย
นาไปใช้ในงานวิจัยหลายเรื่อง เช่น สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เจตคติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
พนั กงานป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย โดยใช้ ข้อคาถามวัดความรู้คิดเชิ ง ประเมิ น เกี่ยวกั บ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านประโยชน์ หรือโทษในการทางานและความรู้สึก
พอใจ ไม่ พ อใจ ชอบหรือ ไม่ ช อบความประพฤติ ดั ง กล่ าว จ านวน 11 ข้ อ มี ค่ าความเชื่ อ มั่ น อยู่
ระหว่าง .733-.917 ค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าเท่ากับ .855 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยุ่ระหว่าง
.406-.699 ส่วนพนิดา ธนวัฒ นากุล (2547) ได้สร้างแบบวัดเพื่อวัดเจตคติต่อการทางานบริการ
อย่างมีความรับผิดชอบ กับพนักงานช่างในกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .82 ค่าอานาจจาแนก รายข้อ .18-.72
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนาแบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ต่ออาชีพของ สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ โดยมี ลั กษณะของประโยคคาถามจ านวน 8 ข้อ ประกอบด้วยมาตราวัดประมาณค่า
(Rating Scale) 6 ระดั บ จาก “ไม่ จ ริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “จริ ง ที่ สุ ด ” มี ค่ า พิ สั ย คะแนนอยู่ ร ะหว่ า ง 1-6
คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่าเป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อความรับผิดชอบในการ
ทางาน มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติความรับผิดชอบในการทางาน
จากการศึกษางานวิจัยของ สุธิดา พานิช กิจโกศลกุล (2556) พบว่าเจตคติต่อ
พฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานบรรเทาสาธารณภัย มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงสุด ซึ่งหมายถึงว่าพนักงานบรรเทาและ
ป้ อ งกั น สาธารณภั ย ที่ มี เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านสู ง จะมี ค วาม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ที่
พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคั ญต่อการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วน
ร่ว มในการปฏิ บั ติ ง านร่ว มกั บ การถ่ า ยทอดทางสั ง คม ที่ ร้อ ยละ 51 เช่ น เดี ย วกั บ ผลการวิ จั ย
ของชัญ ญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552:3) ซึ่งทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการทางานของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิ
บาล และพบว่า เจตคติเป็นตัวทานายที่สาคัญในระดับต้นๆ ของการกระทาและพฤติกรรมต่างๆ
และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมมากที่สุดเป็นตัวแปรสาคัญของพฤติกรรมที่น่าปรารถนา
โดยเจตคติต่องานในเชิงบวกบ่งชี้ถึงพฤติกรรมการทางานในเชิงสร้างสรรค์ ส่วนเจตคติต่องานใน
ด้านลบ ก็สะท้ อนให้เห็ นถึงพฤติกรรมในทางตรงกันข้ามที่ จะก่อให้ เกิดปั ญ หาตามมา เช่ น การ
ทางานเชื่ องช้ า การขาดงานโดยพลการ หยุ ดพั กงานนานเกิ นไป ผู้ ที่ มี เจตคติ ที่ดี ต่ องาน ย่อม
แสดงออกแต่สิ่งดีๆ และการทางานอย่างเต็มที่ มีผลงานสูง และมีความรับผิดชอบสูง (จุฑามาศ มูสิ
เกิด, 2548:52) แต่ก็ยังพบผลการวิจัยด้านเจตคติต่อการทางานด้านบริการของพนังานช่างในกลุ่ม
บริ ษั ท ไทยรุ่ ง ยู เนี่ ย นคาร์ จ ากั ด (มหาชน) ของพนิ ด า ธนวั ฒ นากุ ล (2547)ที่ ผ ลการวิ จั ย ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของท่านอื่นๆ คือ พนักงานช่างที่ ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางานอย่างไม่เป็นทางการสูง มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง และมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทางาน
บริการสูงจะมีพฤติกรรมการทางานบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่า ซึ่งอาจเนื่องมาจากอาชีพ
พนักงานช่างเป็นอาชีพที่มีความอิสระในการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาเครื่องยนต์
หรือเครื่องจักร จึงมักทากิจกรรมดังกล่าวด้วยตนเองและไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
จากการประมวลเอกสารและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการกระทา
พฤติกรรม พบว่าเจตคติของบุคคลส่งผลต่อการกระทาหรือไม่กระทาพฤติกรรมใดๆ ตามความเชื่อ
การประเมิ นค่า และความพร้อมของบุค คลต่อสถานการณ์ ห รือสิ่งที่ ได้ รับมอบหมายให้ ทา ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าเจตคติต่อความรับผิดชอบในการทางานจะส่งผลต่อการกระทา
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
3.2 การรับรู้ความสามารถของตน (Self efficacy)
การรั บ รู้ ค วามสามารถของตน (Self efficacy) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลตั ด สิ น
ความสามารถที่ตนมีอยู่ว่าจะกระทาพฤติกรรมที่มุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้หรือไม่ ซึ่งไม่
เหมือนกับการที่รู้ว่าจะทาอะไร แต่เป็นการประเมินความสามารถของตนโดยผ่านกระบวนการรู้คิด
(Cognitive processing)ที่จะส่งเสริมหรือบั่นทอนการปฏิบัติงานโดยการตีความสถานการณ์และ
คาดการณ์ ผ ลในอนาคต ซึ่ งการคิดล่ วงหน้าจะถูกเปลี่ยนเป็ นแรงจู งใจและการควบคุม กากั บ
ตนเองออกมาเป็นการกระทาตามระดับการรับรู้ความสามารถที่ตนมี แม้ว่าความรู้ทักษะจะเป็น
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สิ่งจาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลได้ แต่เพียงความรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะมนุษย์จะ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ให้ ดี ที่ สุ ด ถ้ า เขาไม่ เชื่ อ ว่า ตนมี ค วามสามารถพอที่ จ ะกระท าได้ คนที่ มี ค วามเชื่ อ ใน
ความสามารถของตนเองสู ง จะมองสถานการณ์ ที่ เขาพบว่ า เป็ น โอกาส และเห็ น ภาพแห่ ง
ความสาเร็จรออยู่เบื้องหน้า เขาจะใช้โอกาสนี้เป็นสิ่งนาทางการกระทาของเขาเพื่อความสาเร็จนั้น
ส่วนคนที่ตัดสินว่าตนเองมีความสามารถต่าจะตีความสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนว่าเป็นความเสี่ยง
และมีแนวโน้มจะมองเห็นภาพความล้มเหลวรออยู่ในอนาคต การคิดในทางลบของผู้ที่คิดว่าตน
ด้อยความสามารถจะทาลายแรงจูงใจตนเอง และการปฏิบัติงาน เพราะเป็นการยากที่บุคคลจะ
ประสบความสาเร็จได้ถ้าเขายังสงสัยในความสามารถที่ตนมีอยู่ (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2543:2930) บุคคล 2 คนอาจมีความสามารถไม่แตกต่างกัน แต่แสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน ถ้าเขาสองคน
มีการรับรู้ความสามารถของตนที่แ ตกต่างกัน หรือในบุคคลคนเดียวกันแต่หากรับรู้ความสามารถ
ของตนในแต่ ล ะสถานการณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ก็ จ ะแสดงพฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกั น การรั บ รู้
ความสามารถของบุคคลไม่ ได้หยุดนิ่งหรือตายตัว แต่จะยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และการรับ รู้
ความสามารถของตนในแต่ ล ะสภาพการณ์ (วิ ล าวั ณ ย์ ดาราฉาย, 2554:10 อ้ า งอิ ง จาก
Schunk,2004:112) การรั บ รู้ ค วามสามารถของตน จึ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ในการก ากั บ
พฤติกรรมของบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจ การใช้ความมานะพยายามที่จะกระทาพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง โดยเฉพาะในบางสถานการณ์ที่ไม่มีความชัดเจน หรือคลุมเครือแปลกใหม่ ไม่
อาจทานายผลได้ (กาญจนา เหมะธร, 2542:43 อ้างอิงจาก Bandura, 1986) และมีความสาคัญ
เท่ากับ หรืออาจจะมากกว่าความสามารถที่แท้จริงของบุคคล (วไลกรณ์ แก้วคา, 2554:256) การ
ทบทวนความเป็นไปได้ที่จะกระทาการ (พนิดา ธนวัฒนากุล,2547:12) และการตัดสินของบุคคล
ในขณะนั้นว่าเขาสามารถทาอะไรได้ด้วยทักษะความรู้ที่เขามีอยู่ (ประทีป จินงี่, 2540:110) การ
รับรู้ความสามารถของตนจึงเป็นตัวกาหนดตัวหนึ่งว่าบุคคลจะมี พฤติกรรม แบบแผนในการคิด
การตอบสนองด้านอารมณ์อย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพการณ์ที่ต้องใช้ความพยายามสูง (วิลาสลักษณ์
ชั ววัล ลี ,2543:29) โดยการรับ รู้ค วามสามารถของตนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการท างานใน 3
ลั กษณะด้วยกัน (พนิ ดา ธนวัฒ นากุ ล, 2547:18 อ้างอิง จาก วัลลภา สบายยิ่ง , 2542) คื อ 1)
พฤติกรรมเลือกกระทา บุคคลที่รับรู้ความสามารถของตนต่ามีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงงานที่เขาเชื่อ
ว่าเกินความสามารถของเขา ส่วนบุคคที่รับรู้ความสามารถของตนสูงจะทากิจกรรมที่เขาแน่ใจว่า
เขามีความสามารถที่จะกระทาได้ 2) การใช้ความพยายามและความคงทนในการทาพฤติกรรม
การตัดสินในความสามารถของตน เป็นตัวกาหนดว่าบุคคลจะใช้ความเพียรพยายามของเขามาก
เพียงไร และจะคงทนทากิจกรรมนั้นไปนานเท่าไรเมื่อพบอุปสรรคปัญหา หรือประสบการณ์ที่ไม่น่า
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พอใจ 3) ภาวะการกระตุ้นเร้าเชิงสรีระของบุคคล ซึ่งจะออกมาในรูปของกระบวนการคิด และ
ปฏิกริยาทางอารมณ์ในระหว่างการกระทาพฤติกรรม บุคคลที่ประเมินความสามารถของตนสูง
เกินไปมักจะประสบความล้มเหลวในการทางานส่งผลให้เกิดความเครียด ความผิดหวัง และรู้สึกว่า
ความล้มเหลวเป็นสิ่งเลวร้ายไม่สามารถแก้ไขได้ ในขณะที่บุคคลที่ประเมินความสามารถของตน
ต่ า มั ก จะขาดความพยายามมุ ม านะอดทนในการท างาน และมี ค วามสงสั ย คลางแคลงใน
ความสามารถของตนเอง แต่ในบางบุคคลแม้ว่าจะมีการรับรู้ความสามารถของตนสูงแต่ก็อาจจะ
ไม่แสดงพฤติกรรมออกมาก โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ (กาญจนา เหมะธร, 2542:45 อ้างอิงจากแบน
ดูร่า, 1986)
1.ขาดสิ่งจูงใจ หรือถูกบังคับจากภายนอกให้กระทา
2.การตัดสินผลลัพธ์ผิดพลาด ทาให้บุคคลรู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะกระทาพฤติกรรม
นัน้
3.ความไม่ ทั น การณ์ ในการประเมิ น ความสามารถของตน เพ ราะ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การไม่ประเมินความสามารถ
ของตนเองให้ทันต่อภาวะการณ์อาจทาให้บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนผิดพลาด
ไปจากความสามารถที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีผลให้บุคคลไม่กระทาพฤติกรรมทั้งที่ตนมีความสามารถ
4.การประเมินการรับรู้ความสามารถของตนผิดพลาด
5.การประเมิ น ทั ก ษะย่ อ ยๆ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในการกระท าพฤติ ก รรมนั้ น
ผิดพลาด
6.เป้าหมายของการกระทามีลักษณะคลุมเคลือไม่ชัดเจนและเป้าหมายนั้นไม่
สามารถปฏิบัติได้
7.การรู้จักตนเองนั้นไม่ถูกต้อง
ดังนั้น การรับรู้ความสามารถในตนจึงเป็นความเชื่อในความสามารถที่มีอยู่ในตน
ของบุคคลจากประสบการณ์ การเรียนรู้ที่สั่งสม เป็นมุมมองที่บุคคลคิดและประเมินความสามารถ
ของตนเองในการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรม หรือไม่แสดงพฤติกรรมตามผลของการรับรู้จากการ
ประเมินความสามารถของตนต่องานในขณะนั้น ซึ่งผลการประเมินความสามารถของบุคลลอาจ
ไม่ตรงกับความสามารถที่มีอยู่จริง การแสดงออกของพฤติกรรมจึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคล
มากกว่าทักษะความรู้ความสามารถที่เป็นจริงของบุคคล บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตน
สูงจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานและเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดีกว่าผู้ที่ประเมินและรับรู้
ความสามารถของตนเองไว้ต่า
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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) เป็ นการ
รับรู้ความสามารถในการสร้างความสัมพั นธ์กับผู้อื่น การยืนหยัดในตนเอง และการทากิจกรรมใน
ยามว่าง
3.การรับรู้ความสามารถในการกากับตนเอง (Self-regulatory efficacy) เป็น
การรับรู้ความสามารถที่จะอดทนต่อแรงกดดัน และการรับมือจากเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง
จากที่ ก ล่ า วข้ างต้ น การรับ รู้ค วามสามารถของตน จึ ง ประกอบด้ วย การรับ รู้
ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลตามความคาดหวัง ด้วยความเชื่อมั่นว่า
จะสามารถควบคุมกากับตนเองให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคสู่ความสาเร็จได้
การวัดการรับรู้ความสามารถของตน
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2543:32) กล่าวถึงการวัดการรับรู้ ความสามารถของตน
ว่าไม่ใช่การวัดลักษณะรวมๆ แต่เป็นชุดความเชื่อที่มีต่อตนแยกเป็นเรื่องๆ ดังนั้นการวัดการรับรู้
ความสามารถของตนจึงเป็นการวัดการรับรู้ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีบริบท และ
มิใช่การวัดทักษะย่อยๆ ในเรื่องนั้น สาหรับการวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยนาแนวคิดของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2543) เกี่ยวกับการวัดการรับรู้ความสามารถของตน
และแบบวัดของวิลาวัณย์ ดาราฉาย (2554) ซึ่งเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของ
ตนด้านการเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้น 2-3 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1 กับ แบบวัดการรับ รู้ค วามสามารถของตนกั บ พฤติก รรมการท างานบริการอย่ างมี ค วาม
รับผิดชอบของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) มาปรับใช้ในการวัดความเชื่อในการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการทางานอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิ คมอุตสาหกรรม
บางปู โดยมี ลั กษณะของประโยคค าถามจ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วยมาตราวัด ประมาณค่ า
(Rating Scale) 6 ระดั บ จาก “ไม่ จ ริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “จริ ง ที่ สุ ด ” มี ค่ า พิ สั ย คะแนนอยู่ ร ะหว่ า ง 1-6
คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่าเป็นผู้ มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงกว่าผู้ที่
ได้คะแนนจากแบบวัดต่ากว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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
กว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ซึ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่แตกต่างกันจะมีระดับการรับรู้ความสามารถทางวิชาการต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 สอดคล้ องกับ งานวิจั ยด้านการรับรู้ความสามารถของตนต่อการทางาน
บริการอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานช่างกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) โดย
พนิ ด า ธนวั ฒ นากุ ล (2547, บทคั ด ย่ อ ) ซึ่ ง พบว่ า พฤติ ก รรมการท างานบริ ก ารอย่ า งมี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบของพนั ก งานช่ า งจะแปรปรวนตามการรั บ รู้ ค วามสามารถของตน เช่ น เดี ย วกั บ
ผลการวิจัยของกาญจนา เหมะธร (2542) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ความสามารถของตน
ต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานสายการผลิต บริษัท สหโมเสสอุตสาหกรรม จากัด พบว่า
พนั กงานสายการผลิ ตที่มี ระดับการรับ รู้ความสามารถของตนแตกต่างกัน จะมี พ ฤติกรรมการ
ทางานจากการประเมินตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มี
การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานมากที่สุด มีพฤติกรรมการทางานจากการประเมิน
ตนเองสูงกว่าพนักงานที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานมาก ปานกลาง น้อยและ
น้ อ ยที่ สุ ด และพนั ก งานที่ มี ก ารรั บ รู้ ค วามสามารถของตนจากการประเมิ น ตนเองมาก จะมี
พฤติกรรมการทางานสูงกว่าพนักงานที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ปานกลาง
น้อยและน้อยที่สุ ด และงานวิจั ยของเบญจวรรณ โทประเสริฐ (2551:81) ยังพบอีก ว่า การรับ รู้
ความสามารถของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท ฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวกกั บ พฤติ ก รรมการท างานของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร โดยการรับ รุ้
ความสามารถของตนในการทางาน บุคลิกภาพอย่างมีสติ แรงจูงใจภายในและภายนอกในการ
ปฏิบัติงานมี ความสั มพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการทางานของพนักงานปฏิบัติการอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (บทคัดย่อ)
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จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของ
ตน สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนมี ผลต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของ
บุคคล หากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนสูง จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นที่จะแสดง
พฤติกรรมตามความมุ่งหวังได้สูง แต่หากบุคคลนั้นมีการรับรู้ ความสามารถของตนต่า จะส่งผลต่อ
การบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะกระทาพฤติกรรมในภาวะการณ์ที่บุคคลไม่มั่ นใจ สาหรับพนักงาน
สายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูง ย่อมมี
โอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานมากกว่าผู้ที่ รับรู้ความสามารถของตนต่า
เพราะบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงย่อมเชื่อว่าด้วยความสามารถของตนจะสามารถ
นาพาการทางานของตนไปสู่ ความสาเร็จได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดหมายว่าพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูง จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานสูงกว่าผู้ที่รับรู้ความสามารถของตนในการทางานที่ต่ากว่า
3.3 ความเชื่ออานาจในตน (Internal locus of control)
ความเชื่ออานาจในตน (Internal locus of control) หมายถึง ความเชื่อของบุคคลว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนล้วนเป็นผลมาจากการกระทาและความสามารถของตนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือ
ผิด หรือให้ผลลัพธ์ที่ดี หรือผลที่ไม่ดี (นันทิตา จุไรทัศนีย์, 2009:177) โดยความเชื่ออานาจในตน
พัฒนาขึ้นตั้งแต่วัยเด็กจากการรับรู้ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบุคคลเป็นความคาดหวังที่เกิดจากการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ในอดีตว่าตนจะสามารถ
ทาให้เกิดอะไรได้อย่างไรและสัมพันธ์กับเหตุการณ์อื่นอย่างไร แล้วนาประสบการณ์ความคาดหวัง
นี้มาตั้งเป็นความคาดหวังใหม่ในผลลัพธ์ที่จะได้ในสถานการณ์อื่นๆ ซึ่งความเชื่ออานาจในตนจะ
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความรับผิดชอบที่ตนสามารถควบคุมสถานการณ์และผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การใช้ความพยายามเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ (ปริญญา ป้องรอด, 2554:56) ความเชื่ออานาจในตน
เป็นกระบวนความคิดจากประสบการณ์ ที่สะสมจากวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ (อุทุม พร สุราฤทธิ์ ,
2547:25 อ้างอิงศักดิ์ชัย นิรันดร์ทวี, 2532:51-52) ผู้ บุกเบิกแนวคิดด้านนี้ Rotter (1966 อ้างอิง
จากดวงเดือน แซ่ตัง, 2532:22) ได้อธิบายลักษณะทั่วไปของความเชื่ออานาจในตน-นอกตน จาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) ว่า ผลตอบแทนที่ได้จากพฤติกรรมหนึ่งของ
บุคคลย่อมก่อให้เกิดความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันในพฤติกรรมใหม่ ความ
คาดหวัง (Expectancy) เหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ในพฤติกรรมหรือเหตุการณ์เฉพาะอันใดอันหนึ่ง
แล้วจึงขยายไปครอบคลุม พฤติกรรม หรือเหตุการณ์ อื่นๆ จนกลายเป็นบุคลิกภาพสาคัญ ในตัว
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บุคคลซึ่งก่อให้เกิดความเชื่ออานาจในตน-นอกตน (ดวงเดือน แซ่ตัง, 2532:23) และนามาสู่การ
ปฎิบัติพฤติกรรม ที่สอดคล้องตามความเชื่อของตน (นันทิตา จุไรทัศนีย์, 2009:176-177) ผู้เชื่อ
อานาจในตนจะมีความเชื่อว่าตนเป็นผู้ควบคุมการกระทาและยอมรับผลที่จะเกิดจากการกระทา
ของตน ความเชื่ออานาจในตนจึงเป็นแรงผลักดันให้บุคคลกระทาในสิ่ งที่ตนรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์
ผล (อุทุมพร สุราฤทธิ์, 2547:25) และสามารถทานายผลที่จะเกิดกับตนได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยา
(ปริญญา ป้องรอด,2554:55) แต่ถ้าบุคคลใดเห็นว่าผลที่ได้นั้นมิได้เกิดจากการกระทาของเขาแต่
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของอานาจภายนอกที่ตนเองควบคุมไม่ได้ (External locus of control) หรือเขา
ไม่เห็นความสอดคล้องระหว่างผลตอบแทนที่ได้รับกับความพยายามของเขา หรือการไม่ได้รับผล
ตามที่ต้องการ บุคคลนั้นจะรับรู้สถานการณ์ดังกล่าวว่าเกิดจากอานาจนอกตน (ดวงเดือน แซ่ตัง
2532:23 อ้างอิงจาก Slomon and oberlander, 1974:119) ความเชื่ออานาจในตน – นอกตน จึง
มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมต่างๆของบุคคล ผู้ที่มีความเชื่ออานาจในตน
จะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความเชื่อว่าผลสาเร็จของการทางานขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของตน บุ ค คลเหล่ านี้ จึ งมี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย รในการท างานและศึ ก ษาหาความรู้ใหม่ น ามา
ปรับ ปรุงวิ ธี ก ารท างานของเขาให้ ดี ขึ้ น เขาจะทุ่ ม เทกั บ การท างานอย่ างเต็ ม ที่ เป็ น ผลให้ มี การ
ปฏิบัติงานในระดับสูงเป็นที่ยอมรับของหัวหน้าและมีแนวโน้มว่าจะประสบความสาเร็จเพราะความ
พยายามและความสามารถของตน (ปรมาภรณ์ รุ่ง แสงอโนทั ย , 2554:35-36) ผู้ ที่ มี ค วามเชื่ อ
อานาจในตนจึงเป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจและสมรรถนะการทางานสูง ความเชื่ออานาจในตนยังเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลกระทาในสิ่งที่ตนรับผิดชอบและทางานให้สัมฤทธิ์ผลตามความสามารถของ
ตนและลักษณะความต้องการของงาน ส่วนผู้ที่เชื่ออานาจนอกตนจะทางานตามอิทธิผลของสังคม
(อุทุมพร สุราฤทธิ์, 2547:26)
ลักษณะของความเชื่ออานาจในตน
ลักษณะความเชื่ออานาจของบุคคล สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (ทัศนา โฉมที,
2518:2-3) ได้แก่ ลักษณะบุคคลที่เชื่ออานาจภายนอก (External control) กับลักษณะบุคคลที่เชื่อ
อานาจภายใน (Internal control) โดยเมื่ อบุ คคลประสบความคับข้องใจ หรือวิตกกังวล เขาจะ
พยายามหาทางปรับตัว ซึ่งทาได้ 2 วิธี คือ 1. ทาตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ 2. หลีกเลี่ยง
หนี จ ากสถานการณ์ นั้ น (อ้ างอิ งจาก Hersch and Scheibe, 1967, Watson, 1967) สาหรับผู้ ที่
เชื่ออานาจภายนอกตนจะมีแนวโน้มที่จะหนีจากสถานการณ์ เพื่อปัดความวิตกกังวลออกไปโดยให้
เหตุผลว่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอยู่ภายนอกอานาจควบคุมของเขา เขาไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบใน
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เหตุการณ์นั้น ผู้ที่เชื่ออานาจนอกตนจะรู้สึกตลอดเวลาว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
และควบคุมพฤติกรรมทางธรรมชาติได้ ในขณะที่ผู้ที่เชื่ออานาจภายในตน จะพยายามแสวงหา
โอกาสที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้สาเร็จลุล่วงไป โดยผู้ที่เชื่ออานาจใน
ตนจะเผชิญ หน้ากับปัญ หาต่างๆ เป็นบุคคลที่ชอบแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ใช้
เหตุผ ลในการกระทา และเมื่ อได้รับ รู้เรื่อ งใดแล้วก็มั กจะเก็บ จาและระลึกเรื่องนั้น จึง มี โอกาส
ปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รู้มาได้มากกว่าเนื่องจากมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลง ประกอบกับมี
ความรู้สึ ก ว่ าตนมี ส่ ว นร่ว มในการรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม แม้ ก ารกระท าในสิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ ไ ด้ รู้ม าใน
ระยะแรกอาจจะไม่ตรงกับทัศนคติของตนเอง แต่ภายหลังเขาก็จะค่อยๆปรับทัศนคติเปลี่ยนมาให้
ตรงกับการกระทาของตน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วไลกรณ์ แก้วคา (2554:255) ที่ว่า
ความเชื่ออานาจในตน เป็นความคิดของบุคคลที่เชื่อว่า ความสาเร็จ หรือความล้มเหลว เป็นผลมา
จากความสามารถและการกระทาของตนเอง และความเชื่ออานาจในตน เป็นแรงจูงใจให้บุคคลคิด
ที่จะกระทาในสิ่งที่ตนรับผิดชอบให้สัมฤทธิ์ผล Rotter (1966) จากการอ้างอิงของวไลกรณ์ แก้วคา
(2554:255-258) ระบุว่าความเชื่ออานาจในตนเป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล ผู้ที่มีความ
เชื่ อ อ านาจในตนจะมี ลั ก ษณะเชื่ อ มั่ น ในตน มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่งแวดล้อม และพยายามปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น ผู้มีความเชื่ออานาจในตน
จะเห็นคุณค่าของทักษะและความพยายามของตนเอง มีความเชื่อในเหตุผล มีความตั้งใจศึกษาหา
ความรู้ ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา และมีความสัมพันธ์ที่ ดีกับบุคคลอื่น โดยความเชื่ออานาจ
ในตนเป็ นส่ วนหนึ่ง ในการประเมิ นตนเองในด้านหลัก (core self-evaluations) ซึ่ งเป็นข้อสรุป ที่
บุคคลรับรู้เกี่ยวกับ ตนเองใน 4 คุ ณ ลักษณะ หากบุ คคลมี ความเชื่ ออานาจในตนอยู่ในระดับ ที่
เหมาะสมจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกทั้งต่อตนเองและในด้านการปฏิบัติงาน ส่วน
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:12) กล่าวถึง ความเชื่ออานาจในตนว่า เป็นการที่บุคคลเชื่อว่า ผลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตนไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียจากการปฏิบัติงานของตน เกิดขึ้น
จากการกระทาของตนเองมิใช่เกิดจากการกระทาของผู้อื่น และมิใช่เกิดจากโชคชะตา หรือความ
บังเอิญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของฟิชไบน์ (Fishbein 1976) ที่ว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรม
ใดขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อพฤติกรรมนั้นว่าจะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไร และผลที่ได้นั้นคุ้มค่าต่อการ
จะแสดงพฤติกรรมหรือไม่ ความเชื่ออานาจในตนเป็น 1 ใน 8 ของลักษณะจิตใจที่เป็นแกนกลาง
ของพฤติกรรมซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานทางจิตใจนี้จะนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและการ
พั ฒ นาจริยธรรม (ดวงเดื อ น แซ่ ตั ง , 2532:3 อ้างอิง ดวงเดือ น พั น ธุ ม นาวิน 2526:21) จากผล
การศึกษาการน าแนวคิ ดเรื่องความเชื่ ออานาจในตน มาใช้ กับการดู แลตนเองของผู้ป่ วยวัยรุ่น
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(นันทิดา จุไรทัศนีย์:2009) พบว่า ความเชื่ออานาจในตนมีผลทางบวกต่อการให้ความร่วมมือใน
การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีความเชื่ออานาจในตนสูง จะสนใจและเห็นคุณค่าของการรักษา
สุขภาพและการดูแลสุขภาพอนามัยได้ด้วยตนเอง และในสถานการณ์ที่รู้ว่าตนเองยังขาดความรู้
หรือขาดความสามารถที่จะกระทาสิ่งใด ผู้ที่มีความเชื่ออานาจในตนจะแสวงหาความรู้และขอ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้ดี ซึ่งความเชื่ออานาจในตนเป็นคุณลักษณะแฝงที่อยู่ในตัวบุคคล
เกิดจากความเต็มใจตั้งใจกระทา ไม่สามารถบีบบังคับให้กระทาได้ (พิชามญช์ อดุลวิทย์: 2554)
จากแนวคิดทฤษฎีและความหมายของ ความเชื่ออานาจในตนดังกล่าวข้างต้น จึง
สรุปได้ว่า ความเชื่ออานาจในตนเป็นความคิดของบุคคลที่เชื่อว่าความสาเร็จ หรือความล้มเหลว
เป็นผลมาจากความสามารถ และการกระทาของตนเอง ผู้ที่มีลักษณะความเชื่ออานาจในตนสูง
เป็นผู้ที่เชื่อว่าตนสามารถทานายและควบคุมผลที่จะเกิดกับงานได้มากกว่าและจะแสวงหาโอกาส
ที่จะปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแก้ไขสถานการณ์และปัญหาโดยใช้เหตุผลในการกระทา ซึ่งต่าง
จากผู้เชื่ออานาจนอกตน ที่มีแนวโน้มจะหนีปัญหา และปัดความรับผิดชอบจากเหตุการณ์นั้น ผู้ มี
ความเชื่ อ อ านาจในตน จะเห็ น คุ ณ ค่ าของทั ก ษะ ความพยายามของตน มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะใช้
กระบวนการในการแก้ปัญ หา ความเชื่ออานาจในตนเป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล และ
หากอยู่ ในระดั บ ที่ เหมาะสมจะส่ ง ผลต่ อ การแสดงพฤติ ก รรมเชิ ง บวกทั้ ง ต่ อ ตนเอง และการ
ปฏิบัติการ
การวัดความเชื่ออานาจในตน
เครื่องมื อที่นิ ยมใช้ ในการวัดความเชื่ ออานาจในตนจะเป็ นแบบวัดที่ สร้างมาจาก
เครื่อ งมื อ วั ด ของ Rotter (1966) ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ารน าเครื่อ งมื อ ดั ง กล่ า วมาปรับ ใช้ ให้ ส ามารถ
ประเมินค่าในลักษณะของมาตรวัดของลิเคอร์ต (Likert scale) จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2555:83)
ได้นาแบบวัดความเชื่ออานาจในตนที่มีผลต่อการทางานของวิรัติ ปานศิลา (2542) มาดัดแปลงใน
การวัดการรับรู้ความเชื่อของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมว่า ผลของการปฏิบัติงานของตน
เกิ ด จากตนเองหรื อ เกิ ด จากผู้ อื่ น หรื อ เป็ น ความบั ง เอิ ญ โดยมี ลั ก ษณะของประโยคค าถาม
ประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จานวน 7 ข้อ จาก “ไม่ จริงที่สุด ” ถึง “จริงที่สุด ” มี ค่า
ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .84 และค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง .42 - .74
ปริญญา ป้องรอด (2554:68) สร้างเครื่องมือวัดจากการนาแบบวัดของวิรัติ ปานศิลา (2542) มา
ปรับปรุงร่วมกับการสร้างบางข้อคาถามใหม่เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า(Summated
rating scale) ตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปร โดยมีข้อคาถามจานวน 8 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรวัด
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ประเมิ น ค่ า 6 ระดั บ ตั้ ง แต่ “จริ ง ที่ สุ ด ” ถึ ง “ไม่ จ ริ ง เลย” มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ทาง
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .837 มี ค่าอานาจจาแนกรายข้อที่ 0.061-0.702 ส่วนปรมาภรณ์ รุ่ง
แสงอโนทัย (2554:44) นาแบบวัดความเชื่ออานาจในตนของ เรวดี ทรงเที่ยง (2548) ซึ่งเป็นมาตร
วัดประเมินค่า 6 ระดับตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” มี ระดับคะแนน 6 ถึง 1 จานวน 17 ข้อ
แบ่งเป็นการวัดความเชื่ออานาจในตนจานวน 7 ข้อและข้อคาถามด้านความเชื่ออานาจนอกตนอีก
10 ข้อ โดยผู้ที่ได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าถือว่าเป็นผู้มีความเชื่ออานาจในตนสูงกว่าผู้ที่
ได้คะแนนต่ากว่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .83
สาหรับการวัดความเชื่ออานาจในตนต่อความรับผิดชอบในการทางานของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผู้วิจัยนาแบบวัดของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553)
มาปรับใช้ในการวัดความเชื่ออานาจของตนต่อผลที่จะเกิดจากการปฏิ บัติงานของตนให้เหมาะสม
กับบริบท และลักษณะการทางาน โดยมีลักษณะของประโยคคาถามจานวน 9 ข้อ ประกอบด้วย
มาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนน
อยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ ตอบที่ ได้ คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่าเแสดงว่ าเป็น ผู้มี ค วามเชื่ อ
อานาจในตนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออานาจในตน
จากการศึกษางานวิจัยด้านความเชื่ออานาจในตน พบว่า ความเชื่ออานาจในตนมี
ความสัมพันธ์กับการกระทาพฤติกรรมของบุคคลและผลการปฏิบัติงาน อรนุช คงเหลี่ยม (2552,
บทคั ด ย่ อ) ได้ ศึ ก ษาความเชื่ อ อ านาจภายในตนต่ อการควบคุ ม ดู แ ลสุ ขภาพตนเองของผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานกลุ่ ม ที่ไม่ พึ่ งอิ นซู ลิ น ที่ ม ารับการรักษาในคลี นิค ผู้ป่ วยโรคเบาหวานโรงพยาบาล
ชัยนาท 250 คน โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองพบว่า ความเชื่ออานาจใน
ตนด้ า นสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวานอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 และจากงานศึ ก ษาปั จ จั ย ทางจิ ต สั งคมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
(2553:141-142) พบอิทธิพลของความเชื่ออานาจในตนในกลุ่มบุคลากรที่รับรู้บทบาทของผู้บริหาร
ในระดับต่าและปานกลาง จะเป็นไปในทางลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = -.40 และ -.14) แต่
สาหรับบุคลากรที่รับรู้บทบาทของผู้บริหารในระดับสูง อิทธิพลของความเชื่ออานาจในตนจะเป็นไป
ในทางบวก แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (β = .12) และในการศึกษาการให้บริการทางโทรศัพท์ของ
พนักงานบริษัทโทรคมนาคมของอุทุมพร สุราฤทธิ์ (2547:75) ก็พบว่าความเชื่ออานาจในตน กับ
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สภาพแวดล้อมทางสั งคม สามารถร่วมกั นทานายพฤติกรรมการทางานด้านการให้บริการทาง
โทรศัพท์ทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย เช่นเดียวกับผลการวิจัยของปริญญา ป้องรอด (2554:142) ซึ่ง
พบว่าความเชื่ออานาจในตนด้านการทางาน มีอานาจในการอธิบายพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง สูงสุด และจากบทความการสังเคราะห์
งานวิจัยถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครู โดยกิ่งทิพย์ พุฒ
แก้ว (2556:225) ระบุว่า ความเชื่ออานาจในตน เป็นหนึ่งในตัวแปรที่สามารถทานายพฤติกรรม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ร่วมกับภาวะผู้นา การเปลี่ยนแปลงของผู้นา การสนับสนุนทาง
สังคม ความสุขใจ เจตคติต่อการสอน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่าความเชื่ออานาจในตน มี
อิท ธิ พ ลต่ อ การแสดงพฤติก รรมของบุ ค คล ซึ่ ง ผู้ที่ มี ค วามเชื่ อ อานาจในตนจะแสดงพฤติ กรรม
สอดคล้องตามความเชื่ออานาจในและการรับรู้ของตน และผู้ที่มีความเชื่ออานาจในตนสูงย่อม
แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่ได้รับมอบหมายได้มากกว่าผู้ที่มีความเชื่อ
อานาจในตนต่ากว่า ผู้ วิจั ยจึ งมี ความคาดหมายว่า พนั กงานผลิตชิ้ นส่วนรถยนต์ที่มี ความเชื่ อ
อานาจในตนสูงจะส่งผลต่อพฤติกรรมความรั บผิดชอบในการทางานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายมากกว่า พนักงานที่มีความเชื่ออานาจในตนที่ต่ากว่า
3.4 สมรรถนะการทางาน (Competency of work)
สมรรถนะของบุ ค คล เป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ง านที่ ท ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
บรรลุผลตามเป้าหมาย (สิตาพัชร จินตนานนท์, 2557: 1) สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะและ
ความสามารถทั้งหมดของบุคคลที่สะท้อนออกมาในรูปของพฤติกรรมการทางาน มีความสัมพันธ์
เชิ ง เหตุ แ ละผล ก่ อ ให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ดี เยี่ ย ม (Superior performance) ตามที่ ป รารถนา และมี
อิทธิพลต่อการแสดงบทบาทหรือความรับผิดชอบ ซึ่งเกิดจากการสั่งสมทักษะความรู้ของบุคคล
และมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ตลอดจนคุณ ลักษณะของบุคคลทั้งด้านอุปนิสัยที่เป็น
ลั กษณะประจ าตั วของบุ คคล, เจตคติค่ านิย มที่บุ ค คลมี ต่อสิ่ งใดสิ่ง หนึ่ง , ความเชื่ อ ในตนที่จ ะ
บรรลุ ผ ลตามเป้ า หมาย และแรงจู ง ใจซึ่ ง จะเป็ น แรงขั บ ภายในให้ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รมไปสู่
เป้าหมายตามความมุ่งหวังของเขา โดยสมรรถนะในแต่ละด้านแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การเรี ย นรู้ ง าน และการมี บ ทบาทในหน้ า ที่ ก ารงาน (Competency Dictionary: 4, Havard
University) ซึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ ผลของงานและสามารถวั ด ค่ า เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
(สุวรรณา ต้องกระโทก, 2552: 26; อ้างอิงจาก Hoge, Tondora & Marrelli, 2005: 517)
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ส านั ก งานคณ ะกรรมการราชการพ ลเรื อ น ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามของสมรรถนะ
(Competency) ว่ า หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณ ะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ผลมาจากความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่ นกว่าเพื่อน ซึ่ง
หากขาดองค์ ป ระกอบใดองค์ ป ระกอบหนึ่ ง เช่ น ขาดความรู้ที่ จ าเป็ น ในการท างาน หรือ ขาด
คุณลักษณะสาคัญเฉพาะงานนั้น บุคคลก็ไม่อาจแสดงสมรรถนะที่ดีในการทางานได้ (นภาภรณ์
เทพรักษา, 2556: 9) สมรรถนะการทางานของบุคคล ยังเป็นคุณ ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ
บุคคลในพฤติ กรรมที่แตกต่างกัน (อินทิรา ลิ้ม ปั ญ ญา, 2552; อ้างอิงจากอาภรณ์ ภู่ วิท ยพั นธุ์ ,
2548: ออนไลน์) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร และยังเป็นตัวจาแนกความสามารถของ
บุคคลที่ประสบความส าเร็จ ในการทางาน หรือไม่ ป ระสบความสาเร็ จ ในการท างาน (อานนท์
ศักดิ์วรวิชญ์ , 2547: 61) กล่าวคือสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่จะประสบความสาเร็จได้นั้นจาเป็นต้องมี
คุณ ลักษณะเด่นในด้านใด และต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญ อะไรบ้าง หรือการที่บุคคลไม่ประสบ
ความส าเร็จ ในการทางานเป็ นเพราะขาดคุณ สมบัติ ในข้อใด หรือยังขาดสิ่งใด (พรทิ พ ย์ เอี่ย ม
ประเสริฐ, 2558: 40) ซึ่งสมรรถนะนี้เป็นพฤติกรรมที่แท้จริงที่บุคคลแสดงออกมา ไม่ใช่การเสแสร้ง
ไม่เหมือนกับพฤติกรรมที่สามารถเสแสร้งทาได้ชั่วครั้งชั่วคราว (กนกกร ปราชญ์นคร, 2550: 81)
และเป็นคุณลักษณะที่ต้องการในการทางานในแต่ละสถานะการณ์ โดย มีการแบ่งประเภทของ
สมรรถนะออกเป็ น 3 ประเภท (ณรงค์ วิ ท ย์ แสนทอง, 2547: 10-11) ได้ แ ก่ 1) Organization
competencies เป็นสมรรถนะหลักขององค์กรที่นาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายนโยบาย
ขององค์ ก ร และการเป็ น ผู้ น าในธุ รกิจ นั้ น ๆ 2) Job competencies เป็ น ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่งงาน หรือบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ เช่นความสามารถในการผู้นาทีมในการบริหาร หรือ ความสามารถในการวิเคราะห์
วินิจฉัย ซึ่งสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ และที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถสร้างผลงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งงานได้ 3) Personal competencies หมายถึง สมรรถนะเฉพาะบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล เป็นความสามาถเฉพาะด้านของแต่ละอาชีพ ซึ่งยากต่อการเลียนแบบ หรืออาจจะ
เรี ย กว่ า เป็ น “ความสามารถพิ เ ศษส่ ว นบุ ค คล” เช่ น การแสดงกายกรรมโลดโผน การวาด
ภาพเหมือนของศิลปิน นอกจากนี้ สิตาพัชร จินตนานนท์ (2557:14) ยังแบ่งกลุ่มของสมรรถนะไว้
2 กลุ่ ม 5 ประเภท คือ 1) กลุ่ ม สมรรถนะขั้น พื้น ฐาน (Threshold competencies) ซึ่ ง เป็น ทัก ษะ
ความรู้พื้นฐานที่บุคคลจาเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถทางานที่ยากซับซ้อนสูงกว่าได้ เช่น สมรรถนะ
ในการพู ด หรื อ การเขี ย น 2) กลุ่ ม สมรรถนะที่ ท าให้ เ กิ ด ความแตกต่ า ง (Differentiating
competencies) ที่เป็นปัจจัยสาคัญทาให้บุคคลมีผลการทางานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน และ
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เกิดผลสาเร็จแตกต่างกัน ส่วนประเภทของสมรรถนะ 5 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะส่วนบุคคล
(Personal competencies) เป็นสมรรถนะเฉพาะตัวบุคคลที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย เช่น
ความสามารถของนักแสดงกายกรรมผาดโผน ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเลียนแบบ
2) ความสามารถเฉพาะงาน (Job competencies) เป็นสมรรถนะของบุคคลตามลักษณะงานที่
ทางาน เช่ น สมรรถนะในการค านวณ คิ ดวิเคราะห์ ตั วเลข ของนั ก บั ญ ชี 3) สมรรถนะองค์ ก ร
(Organization competencies) หมายถึ ง ความสามารถในแต่ ล ะด้ า นขององค์ ก ร เช่ น ความ
เชี่ ย วชาญด้ า นการผลิ ต รถยนต์ ข องบริ ษั ท ฟอร์ ด (มอเตอร์) จ ากั ด หรือ บริษั ท ซิ ว เนชั่ น แนล
(ประเทศไทย) จ ากั ด ซึ่ ง มี ค วามช านาญในการผลิ ต เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า 4) สมรรถนะในงาน
(Functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่ง งานที่ อาจจะเหมื อนกัน แต่ค วามสามารถในหน้ าที่ แตกต่างกัน เช่ น ข้าราชการ
ตารวจเหมื อ นกั น ยศต าแหน่ งเดี ยวกัน แต่มี ค วามสามารถต่ างกัน คนหนึ่ งมี ส มรรถนะในการ
สืบสวนสอบสวน ในขณะที่อีกคนมีสมรรถนะในการปราบปรามต่อสู้กับคนร้าย
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า สมรรถนะการทางาน หมายถึง ทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง สาหรับสมรรถนะในการทางาน
ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นการนาทักษะ ความรู้ ที่ได้สั่งสม
เรียนรู้มาแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
องค์ประกอบของสมรรถนะ
ตามแนวคิดของ MacClelland (1973) ได้แบ่งองค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็น 5
ส่วน (อ้างอิงจากกชกร รุ้งหัวไผ่, 2559: 16-17) คือ
1.1 แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็น
แรงขับในการกาหนดทิศทาง หรือ การเลือกแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคล หรือ การตอบสนอง
ต่อเป้าหมาย หรือการถอยห่างจากสิ่งต่างๆ
1.2 อุ ป นิ สั ย (Traits) หมายถึ ง คุ ณ ลั กษณะทางกายภาพของบุ ค คล รวมถึ ง การ
ตอบสนองต่อ ข้อมู ล หรือสถานการณ์ ที่ เผชิ ญ เป็ น วิธี ป ฏิ บั ติ ตนโดยธรรมชาติของบุ ค คล ตาม
จินตนาการ แนวโน้มทางความคิด
1.3 ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอก
ลักษณและค่าของตน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) และภาพลักษณ์ของ
บุ ค คลที่ มี ต่ อ ตนเอง (Self-image) ซึ่ ง จะเป็ น แรงจู ง ใจให้ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรม และสามารถ
ทานายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ 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 ในการกาหนดเหตุผล และวางแผนในส่วน
ของงานที่มีความซับซ้อนได้
สิตาพัชร จินตนานนท์ (2557; 12-13) ได้ระบุองค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของ
Maclelland ว่ามี 5 ส่วนพร้อมคาอธิบายดังนี้
1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็น
สาระสาคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์
1.2 ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้ทาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะการถ่ายทอดความรู้ โดยมาจากพื้นฐานความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติได้
คล่องแคล่วว่องไว
1.3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ตนเอง (Self-Concept) คื อ เจตคติ ค่ านิ ย ม และความ
คิดเห็น เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเองใน
การกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จได้
1.4 บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงความเป็นตัวตนของ
บุคคลนั้น เช่น บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ อบอุ่น ไว้ใจได้ หรือลักษณะความเป็นผู้นาในตัวบุคคล
1.5 แรงจูงใจ (Motives / Attitudes) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งทาให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความสาเร็จ
จากแนวคิดเรื่องสมรรถนะสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ด้วยภาพ “Iceberg Model” ซึ่ง
อธิ บ ายถึ ง ความแตกต่ า งในการแสดงพฤติ ก รรมของบุ ค คลเปรีย บเสมื อ นกั บ ภู เขาน้ าแข็ ง ดั ง
ภาพประกอบนี้
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กระทา

คิด

ต้องการ

ความรู้

อะไร ที่คุณรู้

ทักษะ

อะไร ที่คุณทาได้

พฤติกรรม
มาตรฐาน, ค่านิยม,

อะไร ที่คุณกระทา
ความคิดเห็นของคุณ

ความเชือ่ , ภาคภูมิใจในตนเอง
ลักษณะ, บุคลิกภาพ,

อะไร ที่คุณคิดเกี่ยวกับ
ตัวเอง
คุณเป็นใคร

แรงจูงใจ

แรงจูงใจของคุณ

ภาพประกอบ 3 Iceberg Model
(David C.McClelland, 1973 “Testing for competence rather than for intelligence”)
จากภาพจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะของบุคคลเปรียบได้กับภาพโมเดลภูเขาน้าแข็งที่
ลอยอยู่ในน้า โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้า ได้แก่ความรู้ (Knowledge) ที่บุคคลมี
และทักษะ (Skill) ที่ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญชานาญการ ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถสังเกตเห็นง่ายและวัดได้
ส่ วนที่ อยู่ ใต้น้ าเปรียบเสมื อนสิ่ ง ที่ ฝังอยู่ในตัวบุ คคลที่ ไม่ ส ามารถมองเห็ นได้ ชั ดเหมื อนความรู้
(Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) ที่ อ ยู่ เหนื อ ผิ ว น้ า แต่ เป็ น แรงขั บ ภายในที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การแสดง
พฤติกรรมของบุคคลไปสู่จุดมุ่งหมายและเป็นส่วนใหญ่ของภูเขาน้าแข็งซึ่งมีความสาคัญต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล ไม่สามารถสังเกตเห็นและวัดได้ง่าย ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
ที่บุคคลคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของตน (Self esteem) เป็นความคิดว่าเขามีความสามารถในการทา
สิ่งใดได้บ้าง ร่วมกับคุณลักษณะอุปนิสัยส่วนบุคคล (Characteristics, personality) และแรงจูงใจ
ให้บุคคลมีความต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมใด (Motives) โดยบุคคลจะมีพฤติกรรมการทางาน
อย่างไร ขึ้นอยู่กับคุณ ลักษณะของบุคคลในส่วนของภูเขาใต้น้า ซึ่งเป็นส่วนสาคัญและเป็นส่วน
ใหญ่ของภูเขาน้าแข็ง ทั้งนี้เพราะส่วนที่อยู่เหนือน้า เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาของ
บุคคล แต่การที่บุคคลมีเพียงความฉลาดที่ทาให้เขาสามารถเรียนรู้ มีทักษะยังไม่เพียงพอที่จะทา
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ให้บุคคลมีพฤติกรรมตามเป้าหมาย การแสดงพฤติกรรมของบุคคลจึงจาเป็นต้องมีแรงผลักดัน
เบื้องลึกจากภายใน (สุวรรณา ต้องกระโทก; 2552:29) โดยคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ที่
บุ ค คลมี ต่ อ ตนเอง และบทบาทที่ เขาต้ อ งการแสดงให้ สั ง คมเห็ น จะส่ ง ผลต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
พฤติกรรมของบุคคล ร่วมกับทักษะความรู้ที่มีอยู่ในรูปของพฤติกรรมต่างๆ ที่บุคคลต้องการให้ผู้อื่น
ได้รับรู้ เช่น การเป็นคนขยัน มีความรับผิดชอบในงานที่ทา
การอุทิศตัวการ ,ประสิทธิภาพ ,
ความรู้
และทักษะ
ความคิดเห็น
และค่านิยม
คุณภาพ
และปัจจัยแรงผลักดัน

สิ่งที่มองเห็น
สิ่งที่มองไม่เห็น

อะไร ที่คุณ
กระทา
อะไร ที่คุณคิด

อะไร ที่คุณ
ต้องการ
ปัจจัยของแรงผลักดัน

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)
เข้ าไว้เป็ น กลุ่ ม เดี ย วกั น เรีย กชื่ อ กลุ่ ม นี้ ใหม่ ว่าเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะ (Attibutes) ดั ง นั้ น เมื่ อ พู ด ถึ ง
องค์ ป ระกอบของสมรรถนะตามแนวคิ ด ของสกอตต์ บี พ ารี จึ ง มี เพี ย ง 3 ส่ ว นคื อ ความรู้
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(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณ ลักษณะ (Attributes) ของบุคคล (สิตาพัชร จิ นตนานนท์,
2557: 14) ดังรูปด้านล่างนี้
สมรรถนะ

ขั้นพื้นฐาน
A

ที่ทาให้บุคคลต่างกัน

B

ความรู้ ทักษะ เจตคติ

ภาพประกอบ 4 ภาพประกอบ 5สมรรถนะ ตามแนวคิดของสกอตต์ บีพารี
น อ ก จาก นี้ Spencer, & Spencer 1993 ได้ ขย าย แน วคิ ด ของ McMacelland
เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของสมรรถนะ (อ้า งอิ ง จากกชกร รุ่ง หั วไผ่ , 2559) เพิ่ ม เติ ม ว่ า สามารถ
จาแนกออกได้เป็ น 6 องค์ป ระกอบ (จากเดิม ของแมคแคลแลนด์ มี 5 องค์ป ระกอบ) 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 สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้ผู้อื่น ในสังคมเห็นว่า
ตัวเขามีบทบาทต่อสังคมอย่างไรบ้าง เช่น การเป็นผู้นาทีมงาน ความมีจริยธรรม เป็นต้น
จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดจึ ง สรุป ได้ ว่า องค์ ป ระกอบของสมรรถนะ ประกอบด้ วย 5
องค์ประกอบคือ 1) ความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งของบุคคล 2) ทักษะ
(Skill) หมายถึง การนาความรู้ที่มีอยู่มาฝึกฝนพัฒ นาจนเกิดเป็นความชานาญเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) เป็นมุมมองความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับ
สมรรถนะความสามารถของตนในการที่ จ ะปฏิ บั ติ ห รื อ แสดงพฤติ ก รรมใดออกมา 4)
บุคลิ กลั กษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) ซึ่ งเป็นลักษณะทางกายภาพแสดงถึงอุปนิสัยของ
บุคคลนั้น 5) แรงจูงใจ หรือทัศนคติ (Motive/Attitute) หมายถึง ความต้องการที่เป็นมูลเหตุสาคัญ
เป็นแรงขับภายในให้บุคคลกระทา หรือแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งหมาย
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การวัดสมรรถนะ
การวัดสมรรถนะเป็นการตี ประเมินค่า ทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคคลต่อ
การปฏิบัติงาน เพราะพฤติกรรมที่แต่ละบุคคลแสดงออกในการทางานที่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึง
สมรรถนะของบุคคลด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติด ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคล (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2548:22-23) การวัดสมรรถนะของบุคคลจึงมิใช่เป็นเพียง
การวัดความรู้ที่บุคคลมี แต่เป็นการวัดผลจากการเรียนรู้ และการนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับ
การทางานให้เกิดผล และการแสดงออกของพฤติกรรมตามเกณฑ์เป้าหมาย (McClelland 1973;
8-9) เช่ น สมรรถนะการขับ ขี่รถยนต์ ไม่ สามารถวัดจากการเข้าโรงเรียนสอนขับขี่หรือการสอบ
ข้อเขียนได้ หากแต่ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมการขับขี่ของบุคคลนั้น (Leonardo Evangelista;
2009) ซึ่งทาได้ค่อนข้างลาบาก (พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ, 2558: 48) Holmes (1992 อ้างอิงจาก
กชกร รุ่งหัวไผ่, 2559:15) กล่าวถึงสมรรถนะว่า หมายถึง สิ่งที่ทาให้บุคคลมีความสามารถและ
ศักยภาพในการทางาน การวัดสมรรถนะการทางานของบุคคล จึงต้องวัดจากผลของการปฏิบัติ
ของบุคคลตามที่องค์กรคาดหวัง มิใช่ผลจากการที่บุคคลนั้นทาได้จริง นภาพร เทพรักษา (2556)
ได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน 400 คนที่มีต่อสมรรถนะทั่วไปในการบริหารงาน
ของหัวหน้างาน ในลักษณะคาถามปลายปิด (Closed-ended response question) จานวน 18
ข้อ ในรูปแบบของ Likert scale 5 ระดับซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน คือการคานวณอันตรภาคชั้น เพื่อ
แปรผลคานวณในแต่ละช่วงจากความกว้างของอันตรภาคชั้น 5 ระดับจาก “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” (5)
ถึง “ไม่ เห็ น ด้ วยอย่ างยิ่ ง ” (1) โดยมี ระดั บ ค่ าความเชื่ อ มั่ นที่ .05 ส่ วน สิต าพั ช ร จิ น ตนานนท์
(2557) สร้างแบบสอบถามความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างสมรรถนะและความต้ อ งการของพนั ก งาน
ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ต่ อประสิท ธิ ภ าพในการท างาน โดยการวัด สมรรถนะตาม
องค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจาตัว
เจตคติ มีจานวนข้อคาถามหมวดละ 4 ข้อเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับจากเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (5) ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) สาหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นาแบบวัดสมรรถนะของนภาพร
เทพรัก ษา (2556) และสิ ต าพั ช ร จิ น ตนานนท์ (2557) มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการวัด สมรรถนะการ
ทางานของพนักงานสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมี ลักษณะของ
ประโยคคาถามจานวน 10 ข้อ ประกอบด้วยมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ จาก
“ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบ
วัดสูง แสดงว่าเ เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทางานสูงกว่า ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดต่ากว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องสมรรถนะและความต้ อ งการของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาราชเทวีต่อประสิทธิภาพการทางาน จานวน 155 คน ของสิ
ตาพัชร จินตนานนท์ (2557: 107) พบว่าสมรรถนะของพนักงานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ด้านบุคลิกลักษณะประจาตัว ด้านเจตคติ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของพนั ก งานด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพจาก แง่ มุ ม ของค่ า ใช้ จ่ า ย ด้ า น
ประสิทธิภาพจากแง่มุมของกระบวนการบริหาร และด้านประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลัพธ์ โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และผลการวิจัยของ นภาพร เทพรักษา (2556) ซึ่งทาการศึกษาสมรรถนะในการจัดการของ
หัวหน้างานที่ส่งผลต่อประสิทธิพลในการทางานของพนักงานบริษัท เอกชนในกรุงเทพมหานคร
พบว่าปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการทางาน
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยพบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกั บสมรรถนะในการบริหารด้านความเป็นผู้นา การวางแผนและ
การจัดการ การสอนงานและการพัฒนางาน และการพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พร
ทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ (2558) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูปฐมวัย สั งกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึกษาเอกชน โดยผลการวิจั ยพบว่า
ปัจจั ยการพัฒ นาครูและปัจจั ยองค์กรส่งผลต่อสมรรถนะในการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ของครู
ปฐมวัย โดยร่วมกันพยากรณ์ ส มรรถนะในการจั ดประสบการณ์ เรียนรู้ของครูปฐมวัยได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01 มีอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 60.60 โดยปัจจัยการพัฒนาครูมีอานาจ
การพยากรณ์สูงสุด รองลงมาคือปัจจัยองค์กร ส่วนการศึกษาของกนกกร ปราชญ์นคร (2550: 9)
เป็นการศึกษาวิจัยการพัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการประจาศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด จากกลุ่ม ตัวอย่าง 20 คนซึ่งเป็นตัวแทนจาก 10 จังหวัดภาค
กลาง จังหวัด ละ 2 คนโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการทดนลองซึ่งได้ผลลัพธ์ว่า
ทักษะความรู้ความเข้าใจหลังการทดลองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
จากการประมวลเอกสารและงานวิ จั ย ต่างๆ พบว่า สมรรถนะส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เป็น พฤติ กรรมหนึ่ งจึ งน่ าประมาณได้ว่า สมรรถนะของบุ ค คลในการท างานจะส่ งผลต่อ ความ
รับผิดชอบในการทางานของบุคคลได้เช่นเดียวกัน โดยผู้วิจัยมีความคาดหมายว่า พนักงานผลิต
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ชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานสูงกว่าพนักงานที่มี
สมรรถนะที่ต่ากว่า
4. ปัจจัยทางสังคม กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เ ป็ น พฤติ ก รรมบู ร ณ าการ (Integrated Behavior) จากการ
ผสมผสานระหว่า ง ความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้สึ ก ทั ก ษะความสามารถในการกระท า ซึ่ ง จะ
แตกต่างกันตามประสบการณ์ การเรียนรู้ และการรับรู้หรือการตีความหมายต่อสิ่งเร้า (Gestalt
Psychology) และสภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมและวัฒ นธรรม (วิ รัติ ปานศิ ล า, 2542:11) ตาม
แนวคิดด้านพฤติกรรมการทางานของบุคคล (Job performance) สภาพแวดล้อมการทางานเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางาน ได้แก่ สิ่งต่างๆ ที่อยู่แวดล้อมบุคคล เช่น วัฒนธรรม
ในองค์กรที่เป็นบรรทัดฐานของสั งคมในองค์กร (Albanese, 1981:204-206) การถ่ายทอดทาง
สังคม เป็นกระบวนการหนึ่งในการชี้แจงให้บุคคลได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรม บรรทัดฐานของสังคม และความคาดหวังที่องค์กรมีต่อตัวบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่การ
ทางาน
ดังนั้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาสาเหตุการเกิด
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมบุคคลที่คาดว่าจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานในการศึกษาครั้งนี้ไว้ 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) การถ่ายทอดทางสังคมใน
การทางาน 2) การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม 3) การได้ รับข้อมู ลข่าวสารจากสื่อ 4)
บรรยากาศการทางานในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (Work socialization หรือ
Organizational socialization)
การถ่ายทอดทางสั งคม เป็ นกระบวนการทางสั งคมและจิ ต วิท ยาที่ จ ะหล่อหลอม
บุคคลให้มีคุณ ลักษณะและพฤติกรรมสอดคล้องกับลักษณะที่สังคมปรารถนา เสมือนกลไกการ
ควบคุมทางสังคมเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มจะถูกโน้มน้าวให้ปฏิบัติตามวิถีทางของกลุ่มโดยสมัครใจ
โดยการน าบรรทั ด ฐานและค่ า นิ ย มต่ า งๆของกลุ่ ม มาปรั บ เปลี่ ย นตนเองให้ เกิ ด พฤติ ก รรมที่
สอดคล้องกับกลุ่ม และบทบาทที่ดารงอยู่ในสังคม ที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่ โดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคม ส่งผลให้บุคคลเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและสังคม (วิรัติ ปานศิลา, 2542: 35-
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36) ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมมีความหมาย 2 นัย โดยนัยแรกเป็นการถ่ายทอดด้านวัฒ นธรรม
ต่างๆ เช่น ภาษา มารยาททางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนอีกหนึ่งนัยเป็นการถ่ายทอดใน
เชิ งของการพัฒ นาบุคลิ กภาพของบุคคลที่ มี ความแตกต่างกัน ให้มี บุ คลิกภาพเช่นเดียวกันกับ
บุคคลอื่นในสังคม เพื่อให้เข้ากับสังคมได้ การถ่ายทอดทางสังคมเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงบุคคล
เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของเขา ทาให้บุคคลได้เรียนรู้ ซึมซับเอาความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม และ
ปทัสถานของสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่เข้ามาเป็นตัวกาหนดแนวความคิดและพฤติกรรม เป็นการ
พัฒ นาบุคลิกภาพเพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบของตน (วรรณะ บรรจง, 2551:46 อ้างอิงจาก
งามตา วนินทานนท์, 2545:11-12) กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) จึงเป็นวิธีการ
ที่บุคคลได้เรียนรู้ทักษะ ความรู้ ค่านิยม วัฒนธรรม เพื่อแสดงบทบาทให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคคล (พนิดา ธนวัฒ นากุล, 2547:13) และเป็นสิ่งสาคัญที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิตตั้งแต่วัยทากรกจนเป็นผู้ใหญ่ในแต่ละช่วงวัยเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตทาง
สังคมได้อย่างสมดุลจากการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของบุคคลในครอบครัวและในสังคม และ
ทางอ้ อ มโดยผ่ า นสื่ อ สถาบั น ต่ า งๆ (จุ ฑ ารั ต น์ กิ ต ติ เขมากร, 2553:64-65) เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ ก รรมของตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม และความคาดหวัง ของสั ง คม ตามคุ ณ ภาพของการ
ถ่ายทอดทางสังคมให้สมาชิกได้รับรู้ ยอมรับโดยสมัครใจ (พนิดา ธนวัฒนากุล, 2547:12-13, วิรัติ
ปานศิ ล า, 2542:36) เพื่ อ ให้ มี บุ ค ลิ ก ภาพเช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลอื่ น (สุ ธิ ด า พานิ ช กิ จ โกศลกุ ล ,
2556:30) และสามารถเข้ากับสังคมได้ (วรรณะ บรรจง, 2551:46) จรัล อุ่นฐิติวัฒ น์ (2548) ได้
กล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร หมายถึง กระบวนการที่ทาให้พนักงานขององค์กรเห็น
คุณค่าของค่านิยม ความสามารถ พฤติกรรมที่คาดหวังและความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน การ
ถ่ายทอดทางสังคมจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่บุคคลจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่วัยทารกจนเป็นผู้ใ หญ่ใน
แต่ล ะช่วงวัยของมนุษย์เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตทางสังคมได้อย่างสมดุลย์ เพราะ
มนุษย์ได้เรียนรู้เข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งกันและกัน ทั้งการเรียนรู้ด้านค่านิยม ความรู้ ความ
เชื่อ กฎระเบียบ และบรรทัดฐานทางสังคมจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
สรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน เป็นกระบวนการถ่ายความรู้ ความ
เข้าใจ วัฒ นธรรม และค่ านิย มในการท างาน และบุ คลิ กภาพที่ เป็ น เอกลั กษณ์ ของอาชี พ นั้ น ๆ
เพื่อให้บุคคลมีความรู้และทักษะในอาชีพ และการทางานที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ตามนโยบายความคาดหวั ง ขององค์ ก ร ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ บุ ค คลได้ เห็ น คุ ณ ค่ า ของค่ า นิ ย ม และ
พฤติกรรมที่คาดหวังจากตนขององค์กรในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในองค์กร
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การถ่ายทอดทางสังคมการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ หมายถึง การ
ถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ค่านิยม บรรทัดฐานที่จาเป็นเพื่อให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของกลุ่มและสังคมการทางานทั้งด้วยวิธีการถ่ายทอดทาง
สังคมในการทางานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
องค์ประกอบของขั้นตอนกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
ขั้ น ตอนของกระบวนการถ่ า ยทอดทางสั ง คมในการท างาน ประกอบด้ ว ย 3
ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นการเรียนรู้ 2) การยอมรับ 3) ขั้นการดารงรักษา ซึ่งจะส่งผลต่อจิตลักษณ์และ
พฤติกรรมการทางานของบุคคลมาก โดยการถ่ายทอดจะเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน หรือจาก
ปะทะสั ม พั น ธ์ กั บ เหตุ ก ารณ์ สถานการณ์ ใดๆ หรือ จากผู้ อื่ น ที่ บุ ค คลได้ พ บท างานร่ว มกั น อยู่
ตลอดเวลา ด้ วยวิธี การอบรมถ่ ายทอดภายในองค์ กร จากผู้บ ริห าร หั วหน้ างาน หรือ กลุ่ ม งาน
ทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการจากสังคมภายนอกองค์กร ซึ่งวิรัต
ปานศิลา (2542:35)
สาหรับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
จะแบ่งเป็น 3 ช่วง เวลาและขั้นตอนการถ่ายทอด 4 กระบวนการ ดังนี้
ช่วงเวลาการถ่ายทอดทางสังคม 3 ช่วง
1. ช่วงการเริ่มงานของพนักงานเข้าใหม่ เป็นการอบรมปฐมนิเทศ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และกฎระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติตนตามขนบประเพณี
วัฒ นธรรมขององค์กรในฐานะที่พนักงานเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมของสถานที่ทางาน เพื่อให้
พนักงานได้รู้บทบาทหน้าที่ของตน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเห็นคุณ ค่าของงานที่จะทา
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานด้วยทัศนคติที่ดีในการทางาน ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
นี้ จะดาเนินการเมื่อพนักงานเข้าเริ่มงานเป็นพนักงานใหม่ในองค์กร ด้วยการจัดอบรมภายในโดย
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นทางการ มีการเตรียมข้อมูลที่จะนาเสนอ และเอกสารที่หัวข้อที่จะ
บรรยายถ่ายทอด หรืออาจดาเนินการโดยบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย และในบางครั้งอาจเป็นการ
ถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่เป็นทางการโดยหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานด้วยการ
แนะนา บอกเล่า ชี้แนะถึงเนื้อหาขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการทางาน และบุคคลที่ต้องปฏิสัมพันธ์ด้วย
รวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบเพื่อการปรับตนให้เข้ากับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ
2. ช่วงระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นอบรมเพื่อเสริมความรู้ ทักษะในระหว่างการ
ปฏิบั ติงานตามหน้าที่ ความรับผิ ดชอบที่ได้รับ มอบหมายให้มี ป ระสิท ธิภ าพยิ่งๆขึ้น หรือเมื่ อมี
เหตุ การณ์ สถานการณ์ ใดหรือ การเปลี่ย นแปลงใดๆ เกิด ขึ้น ซึ่ ง การถ่ ายทอดนี้ เป็ นไปได้ทั้ งใน
รูปแบบของการถ่ายทอดแบบเป็นทางการ โดยมีการจัดเตรียมเนื่อเรื่องที่จะทาการถ่ายทอด บุคคล
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ที่ต้องเข้ารับการถ่ายทอด เนื้อหาที่จะทาการถ่ายทอด กาหนดวันและช่วงเวลาของการถ่ายทอด
การเชิญวิทยากรผู้ที่จะมาทาการถ่ายทอดความรู้ให้ล่วงหน้า หรือเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบอย่าง
ไม่เป็นทางการโดยหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลภายนอกด้วยการชี้แนะ บอกกล่าว สอน
งานในระหว่างที่มีการทางานเฉพาะงานใดงานหนึ่ง เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดได้เรียนรู้และเกิด
ทักษะในการทางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
3. ช่วงเมื่อมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เทคนิค เทคโนโลยีวิ ทยาการใหม่ๆ ที่องค์กรเห็นว่า
มีประโยชน์และต้องการถ่ายทอดเป็นความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร การถ่ายทอดลักษณะนี้มักจะ
เป็นการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ โดยเชิญวิทยากรผู้ชานาญการเฉพาะเรื่องที่จะทาการถ่ายทอด
มาบรรยายให้บุคลากรขององค์กรได้เรียนรู้ และนาไปปรับปรุงการปฏิ บัติ เปลี่ยนแปลงการทางาน
ให้ทันต่อยุคและเหตุการณ์
ขั้นตอนการถ่ายทอดทางสังคมในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิต 4
กระบวนการ
1) กระบวนการกาหนด เป็นขั้นตอนของกระบวนการกาหนดหัวข้อความรู้ที่จะ
ทาการถ่ายทอดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือลักษณะของงานที่ต้องการถ่ายทอดให้ค วามรู้
หรือเมื่อมีงานรุ่นใหม่แบบใหม่ ที่ยังไม่เคยทาการผลิตและจะเริ่มผลิต หรือกับงานเดิมที่ต้องการ
ปรั บ ปรุง แก้ ไ ขกระบวนการขั้ น ตอนการผลิ ต หรื อ เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารท างาน หรื อ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงแบบ specification ต่างจากงานเดิม ในขั้นตอนการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
นี้ จ ะมี ก ารกาหนดรายละเอี ยดของเนื้ อ หาที่ จ ะท าการถ่ ายทอด รูป แบบวิ ธี การถ่ ายทอดที่ เป็ น
ทางการ บุคลากรที่จะเข้ารับการถ่ายทอด ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการถ่ายทอด ระยะเวลาที่จะ
ใช้ในการถ่ายทอด สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่นเครื่องฉายภาพ เครื่องขยายเสียง
อุปกรณ์เครื่องเขียน กาหนดการ วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งรูปแบบการทดสอบความรู้เมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งรูปแบบวิธีการถ่ายทอดทาได้หลายรูปแบบ เช่นการจัดอบรมแบบบรรยาย
การจัดสัมมนา การสาธิต หรือการให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงร่วมด้วย (On the job
training)
2) กระบวนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของกระบวนการนารายละเอียดจากขั้นตอน
การกาหนดสิ่งที่จะจัดการเรียนรู้ มาดาเนินการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มทักษะการทางาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ของบุคคล
3) กระบวนการติดตามผล เป็นขั้นตอนที่มีการติดตามประสิทธิผลของการ
ดาเนินการถ่ายทอดทักษะความรู้หลังจากดาเนินการตามกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็น
ข้อมูล ย้อนกลั บในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม และเป็นการ
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ติดตามประสิ ทธิผ ลจากการนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ควรแก่การต้องได้รับการเรียนรู้
เพิ่มเติมหรือไม่ในเรื่องใด และผู้เรียนรู้สามารถนาทักษะความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาความรู้ของตนจน
เกิดความชานาญ และเทคนิค องค์ความรู้ใหม่ๆที่จะนามาเผยแผ่เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ
ในการทางานแก่บุคคลอื่นๆ และคนรุ่นต่อๆมาในองค์กรได้อย่างไรบ้าง
4) กระบวนการธ ารงรัก ษาไว้ เป็ นขั้นตอนที่ผู้ได้รับการถ่ายทอดได้นาองค์
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด และทักษะการทางานมาฝึกฝนปฏิบัติจนเกิดเป็นความรู้ชานาญหรือ
เทคนิคองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตน
และบุคคลอื่นยอมรับในศักยภาพของบุคคลนั้น อันจะนาประโยชน์มาสู่ตนทั้งความมีชื่อเสียง การ
ได้รับการยอมรับ ชื่นชม จากบุคคลอื่นในสังคม ทั้งสังคมภายในองค์กร และสังคมภายนอกองค์กร
รวมถึงการได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นผู้ทรงความรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตน (Explicit
knowledge) แก่บุคคล รุ่นๆ ต่อๆ มา
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานได้
ว่า เป็นกระบวนการที่บุคคลยอมรับความรู้ บรรทัดฐาน ค่านิยม วั ฒ นธรรมการทางานในองค์กร
และบุคลิกภาพตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร เพื่อให้สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่าง
สอดคล้องเหมาะสมตามความคาดหวังและความต้องการของสังคมในองค์กรที่บุคคลเป็นสมาชิก
อยู่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (Work Socialization) เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ในการทางานเพื่อให้สมาชิกในองค์กรมีความรู้ และทักษะ รวมทั้งบุคลิกภาพตามบทบาทในการ
ทางาน และยึดมั่นผูกพันในอาชีพ เป็นกระบวนการที่บุคคลได้ซึมซับวัฒนธรรม ค่านิยม บรรทัด
ฐาน และจริยธรรมในแต่ละอาชีพ รวมถึงการยกเลิกลักษณะบางอย่างทางสังคมที่มีอยู่ และเกิด
ลักษณะบางอย่างทางสังคมที่ถูกยึดถือโดยสมาชิกในอาชีพนั้นๆ การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางานเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มุ่งเน้นไปที่การสอนบทบาทในทักษะเฉพาะ (Role specific skill)
มากกว่าการสอนทั่วๆไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเกิดทักษะ ความรู้ เกิดความยึดมั่ น
ผูกพันในอาชีพของตนและจูงใจให้บุคคลดาเนินไปตามเป้าหมายของอาชีพ (พนิดา ธนวัฒนากุล,
2547:13) ด้วยรูปแบบของการถ่ายทอดทั้งแบบเป็นทางการ และไม่ เป็นทางการ ซึ่งจะช่วยให้
บุคคลได้เห็นคุณค่าของค่านิยม ความสามารถ พฤติกรรมที่คาดหวังในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกคน
หนึ่งขององค์กร โดยกระบวนการเรียนรู้จะมีบทบาทและความชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับ
ชีวิตการทางานในวัยผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการปรับตัวในการทางานให้เป็นที่ยอมรับใน
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) ขั้นตอนการดารงรักษา และ 4 กระบวนการคือ 1) กระบวนการกาหนดหัว
ข้อความรู้ที่ต้องการถ่ายทอด 2) กระบวนการเรียนรู้ เป็นการนาความรู้ที่กาหนดมาจัดให้เกิดเป็น
ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่บุคคล 3) กระบวนการติดตามผล เป็นการติดตามประสิทธิผล
ของการดาเนินการและกระบวนการถ่ายทอดที่ได้ดาเนินไปแล้ว 4) กระบวนการธารงรักษา เพื่อให้
ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนจนเกิดความชานาญและเทคนิ ค
ใหม่ๆ ฝังลึกในตัวบุคคลและถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆมา เพื่อให้ความรู้อยู่คู่องค์กรตลอดไป
การวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
การวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน จุฑารัตน์ กิตติเขมากร(2553) ได้ใช้แบบ
วัดของลักษมี ลุประสงค์ (2546) ซึ่งดัดแปลงจากแบบวัดปริมาณการได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
ของวิรัติ ปานศิลา (2542) อย่างเป็นทางการ 36 ข้อ และอย่างไม่เป็นทางการ 43 ข้อ มาดัดแปลง
เป็นประโยคบอกเล่าจานวน 15 ข้อ ประกอบด้วยมาตรส่วนประเมิณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “จริงที่สุด”
ถึง “ไม่จริงที่สุด” ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ .88
สาหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งมีเนื้อหา
คาถามสอดคล้องกับงานของผู้วิจัย ในการวัดอิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน ต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู โดยมีลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วยมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ
จานวน 9 ข้อ จาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่
ได้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต่ากว่า
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จุ ฑ ารัต น์ กิ ต ติ เขมากร (2553:171) ศึ ก ษาการถ่ า ยทอดทางสั ง คมที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
พฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
ทางานด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสาคญทางสถิติทั้งในกลุ่มบุคลากรที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย
โดยกลุ่มบุคคลากรที่เป็นเพศหญิงการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานจะมีอิทธิพลส่งผลทาให้
พฤติกรรมการทางานด้านการมีส่วนร่วมสูงกว่าเพศชาย (β = .65 และ .26 ตามลาดับ) ส่วนสุธิดา
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พานิชกิจโกศลกุล (2556) ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พบว่าการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทางานมี ความสัม พันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทางานปานกลาง จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัติ ปานศิลา (2542) ที่พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกับตัวแปรด้านรับรู้เกี่ยวกับบทบาทสัมพันธ์ กับ
พฤติ ก รรมการท างานด้ า นการสนั บ สนุ น สาธารณสุ ข มู ล ฐาน และการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
สาธารณสุขตาบลมีความสัมพันธ์กัน (r = .20) ซึ่งการถ่ายทอดการทางานอย่างไม่เป็นทางการเป็น
ตัวพยากรณ์ที่สาคัญอันดับแรกของพฤติกรรมการทางานด้านสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนา
บุคลากรสายสาธารณสุขตาบล (r = .26) และผลจากการศึกษางานวิจัยของพนิดา ธนวัฒ นากุล
(2547) พบว่าพนักงานช่างที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานอย่างเป็นทางการมักจะมี
พฤติกรรมการทางานบริการอย่างมี ความรับผิดชอบสูงอย่างมีนัยสาคั ญ ที่ระดับ .05 (r = .386)
และจากการศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานอย่างมี ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
สินเชื่อ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ของมยุรฉัตร สุขดารงค์ (2547) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมใน
การทางานอย่างเป็นทางการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทางานสินเชื่ ออย่างมีความ
รับผิดชอบ และการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานอย่างไม่เป็นทางการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
พฤติกรรมการทางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รับ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมในการท างานอย่ า งเป็ น ทางการสู ง และมี เจตคติ ต่ อ
พฤติกรรมการทางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบมาก จะมีพฤติกรรมการทางานสินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบสูงกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานอย่างเป็นทางการต่า
และมีเจตคติต่อพฤติกรรมการทางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบน้อย อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวแปร พบว่าพฤติกรรมการทางานสินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบต่างก็แปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานอย่างไม่เป็นทางการ
เมื่อใช้ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัวร่วมกันทานายพฤติกรรมการทางานสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
พบว่าในกลุ่มรวม ตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการทางานสินเชื่ออย่างมีความ
รับผิดชอบได้ร้อยละ 58.4
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานดังที่กล่าว
มาข้างต้น สรุปได้ว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานมี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางาน
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ซึ่งผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานสูงจะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการทางานสูง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคาดหมายว่า ตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานจะมีความสัมพันธ์
และเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูนี้ด้วย
4.2 การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม หมายถึง การได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของ
บุ ค คลในสั ง คมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ตนอาจจะเป็ น หั ว หน้ างาน หรือ เพื่ อ นร่วมงาน ทั้ ง ในส่ วนที่ เป็ น
พฤติกรรมดี และพฤติกรรมไม่ ดี (ชัญ ญา ลี้ศัตรูพ่า ย, 2552:3) ซึ่งตัวแบบหมายถึง สิ่งที่บุคคล
สังเกต ฟัง หรืออ่านเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล หรือเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคล แล้วประมวลเป็น
ข้อมูลในการแสดงพฤติกรรมต่อไป โดยทุกอย่างที่อยู่ภายใต้การได้ยิน หรือได้เห็น มีโอกาสที่จะ
เป็นตัวแบบทั้งสิ้น (ประทีป จินงี่, 2540:233) รวมทั้งสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ถือเป็นบรรทัดฐาน หรือ
ตัวอย่างที่นามาเพื่อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ และเพื่อเป็นแบบอย่างในการเลียนแบบ (สม
ทรง ตันประเสริฐ, 2544:25) การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม คือการที่บุคคลได้สังเกตตัว
แบบซึ่งมี ความส าคัญ ต่อบุคคล สามารถดึงดูดความสนใจของบุคคล และได้เรียนรู้พ ฤติกรรม
บางอย่างจากตัวแบบซึ่งให้ผลเป็นที่พอใจ สนใจของบุคคล และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเกิดความคิด
ที่จะเลียนแบบพฤติกรรมนั้นด้วยความคาดหวังที่จะได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกับผลลัพธ์ที่เกิดจาก
พฤติกรรมของตัวแบบ (โสรยา คงดิษ, 2555:40) ซึ่งการเรียนรู้จากต้นแบบ หรือแบบอย่างจาก
การสั ง เกตบุ ค คลที่ ใ กล้ ชิ ด จะกลายเป็ น ตั ว ก าหนดพฤติ ก รรมที่ ส าคั ญ และควบคุ ม การเกิ ด
พฤติ ก รรมตามความรู้คิ ด ของบุ ค คลในการตั ด สิ น ใจที่ จ ะกระท าหรื อ ไม่ ก ระท าพฤติ ก รรมใด
พฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์ให้สอดคล้องตามที่ตั้งใจไว้ (จุฑาพัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2547:30)
การมีแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานถือเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางสังคมใน
งานอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ถ่ายทอดที่เป็นตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อการทาพฤติกรรมของผู้ที่ได้เห็นตัวแบบ
(พนิตพักตร์ ประสารพันธ์, 2557, 27) แบบอย่างที่ดีในการทางาน หมายถึงพฤติ กรรมการทางาน
ของตัวแบบในทานองของการทางานอย่างตั้งใจจริง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทางาน และมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ดังนั้นการมีแบบอย่างที่ดีในการทางาน จึงหมายถึงการรับรู้
พฤติกรรมการทางานของตัวแบบในทานองของการทางานอย่างตั้งใจจริง มีความซื่อสัตย์สุจ ริตใน
การท างาน และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ข องตน (โสรยา คงดิ ษ , 2555:40) การได้ รั บ
แบบอย่างที่ ดีในการปฏิบั ติงาน เป็ นการสัง เกตเห็ นแบบอย่างที่ดี ในการกระทาพฤติกรรมของ
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
การมีแบบอย่างที่ดีในการทางานว่า หมายถึง การรับรู้ของพนักงานปฏิบัติการ จากการสังเกตเห็น
แบบอย่ า งที่ ดี ข องการท างานจากบุ ค คลในโรงงาน โดยการมี แ บบอย่ า งหรื อ ตั ว แบบเป็ น
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมสองทาง ที่ผู้ถ่ายทอด และผู้รับการถ่ายทอด สามารถมีอิทธิพลซึ่ง
กันและกัน (จุรีพร ภิบาลจันทร์, 2551:74 อ้างอิงวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี 2544:1)
จากแนวคิ ดและความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การได้รับแบบอย่าง
จากบุคคลในสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รับรู้ สังเกตเห็น ฟัง พฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งดึงดูดใจ
ให้บุคคลเรียนรู้พฤติกรรมบางอย่าง จากตัวแบบในการกากับ 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 ซึ่งมีตัวเจตคติเป็นตัวแปรสาคัญ 2) จากสิ่งแวดล้อม ซึ่ง การมีแบบอย่างในการ
ท างานเป็ น การถ่ า ยทอดทางสั ง คมในงานอย่ า งหนึ่ ง (ปริญ ญา ป้ อ งรอด, 2544:29) และการ
ถ่ายทอดทางสังคมนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ และเลียนแบบ ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายทอดทางสังคม
ที่สาคัญ มากวิธีหนึ่ ง สามารถใช้ในการอธิบายการกระทาต่างๆของบุคคลได้เป็นอย่างดี (วิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี, 2547:99) จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Learning) ระบุว่า
พฤติกรรมส่วนมาก รวมถึงพฤติกรรมการทางานของมนุษย์ เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้มี 2
รูปแบบ คือ 1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง หรือการเรียนรู้จากผลของการกระทา และ 2)
การเรียนรู้จากการสังเกตผู้อื่น ซึ่งเป็นแบบอย่างของการกระทา การเห็นแบบอย่างการกระทาของ
ผู้อื่นเป็นตัวแบบ (Model) ในการสังเกตว่า ตัวแบบทาอะไร ทาอย่างไร มี กฎเกณฑ์ใดบ้าง แล้ว
น ามาคิ ด ว่าตนจะสามารถท าพฤติ กรรมนั้ น ใหม่ ได้ อ ย่ างไร การเรีย นรู้จ ากการสั ง เกตตั วแบบ
(Observation Learning) ถือเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมจากการ
ทาพฤติกรรมเลียนแบบ (ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, 2552:71) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นตอนใส่ใจ (Attention process) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรม
ของตัวแบบแล้ วเกิดผลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สังเกต 2) ขั้นตอนการเก็บจ า (Retention
process) เป็ น การเก็ บ จ าพฤติ ก รรมของตั ว แบบไว้ 3) ขั้ น ตอนของการกระท า (Production
Process) เป็ นการที่ผู้ สั งเกตน าการเก็บจ ามาแปลงเป็น การกระทา 4) แรงจู งใจ (Motivational
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Process) ซึ่งองค์ประกอบสาคัญต่อการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบคือ ตัวจูงใจ (Incentive) เช่น
สิ่งของ เงินรางวัล หรือความพอใจ ในผลจากการกระทาของตัวแบบ (ประทีป จินงี่, 2540:97-101)
โดยทฤษฎีนี้ได้ให้ความสาคัญแก่ลักษณะของสถานการณ์ว่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมซ้าๆ จนกลายเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นไปในที่สุด (ปริญญา ป้องรอด (2554:30)
และในการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ เทศกิ จ สั ง กั ด
กรุงเทพมหานครของชั ญ ญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) พบว่า พฤติกรรมการทางานภายใต้ระบบการ
บริห ารจั ด การแนวใหม่ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางบวกโดยตรง จากเจตคติ ต่ อ
พฤติกรรมการทางานภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล และการมี
แบบอย่างในการทางาน และความพึงพอใจในการทางาน ได้รับอิทธิพลทางบวก โดยอ้อมจากการ
มีแบบอย่างในการทางาน นอกจากนี้เจตคติต่อพฤติกรรมการทางานภายใต้ระบบการบริหาร
จัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล ยังได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เหตุผลเชิงจริยธรรม และการมีแบบอย่างในการทางาน ซึ่งตัวแปรทั้งหมด สามารถ
ร่วมกันอธิบายเจตคติต่อพฤติกรรมการทางาน ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้ร้อยละ 51 จากการได้เห็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง ส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่น่าปรารถนา (วิล าสลักษณ์ ชัววัลลี 2547:100) และจากการศึกษาความสัม พั นธ์
ระหว่างปริมาณการเป็นแบบอย่างในการไปเลือกตั้งของบิดา-มารดา กับความตั้งใจไปเลือกตั้งใน
อนาคตของนักศึกษา สถาบันราชภัฎ ของ นภา ปิยะศิรินนท์ (2541) พบว่า นักศึกษาที่มี บิ ดา
มารดาเป็นแบบอย่างในการไปเลือกตั้งมากจะมีพ ฤติกรรม จะมีความตั้งใจไปเลือกตั้งมากกว่า
นักศึ กษาที่ มี บิ ดามารดาเป็ น แบบอย่างในการไปเลือกตั้ งน้ อยอย่างเห็ นได้ชั ด แม้ จ ะได้รับ การ
สนับสนุนจากครอบครัวมาก ก็มีความตั้งใจไปเลือกตั้งน้อย การเป็นแบบอย่างในการไปเลือกตั้ง
ของบิดามารดาส่งผลอย่างเด่นชัด ต่อความตั้งใจไปเลือกตั้งในอนาคตของนักศึกษาสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของปริญญา ป้องรอด (2554:149-150) ที่พบว่า
พนั กงานโรงงานยาสู บที่ เห็น แบบอย่างที่ดี จ ากหั วหน้างาน และเพื่ อนร่วมงานมาก จะเป็ นผู้ มี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมมากกว่าผู้ที่เห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานน้อย โดยเฉพาะการได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง จะยิ่งส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่น่าปรารถนา สาหรับบุคคลในวัยทางานอาจได้แบบอย่างการทางานจากบุคลากรใน
หน่วยงานเดียวกัน เช่น จากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลในอาชีพเดียวกัน (วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี, 2547:100) ซึ่งการมีแบบอย่างในการทางานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการทางาน
ของบุ ค คล (ชั ญ ญา ลี้ ศั ต รู พ่ า ย, 2552:165) เช่ น เดี ย วกั บ ผลการวิ จั ย กรณี ศึ ก ษาด้ า นการมี
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พฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการของข้าราชการระดับ 3 - 10 ใน 4 กระทรวง ของวิลาส
ลักษณ์ ชัววัลลี (2547:ช) ซึ่งพบว่า การมีแบบอย่างในการทางาน เป็นตัวแปรสถานการณ์ที่เป็น
ปัจจัยเชิงสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง และการเห็น
แบบอย่างในการทางานที่ดี และไม่ดีของข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรภาค 4 (ทั้งกลุ่มตารวจ
สัญญาบัตร และกลุ่มตารวจชั้นประทวน) มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานของข้าราชการ
ตารวจอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกลุ่มตารวจชั้นประทวน โดยข้าราชการยิ่งได้รับแบบอย่างที่ดีใน
การทางานมากเท่าใด ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการทางานราชการอย่างมีประสิทธิผล และมีจริยธรรมมาก
เท่านั้น (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2547:100-101) ดังนั้นการมีแบบอย่างทางสังคมจึงเป็นตัวทานาย
พฤติ ก รรมการท างานที่ ส าคั ญ ล าดั บ แรก ในสถานการณ์ ทั่ วไปเมื่ อ บุ ค คลเห็ น คนอื่ น กระท า
พฤติกรรมใดแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผลที่เกิดจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลสนใจ เก็บจา และกระทา
พฤติกรรมนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับที่บุคคลสังเกตเห็นผู้ อื่นกระทาพฤติกรรม (Bandura,
1986) ดังผลการศึกษาวิจัยของกรูสค์ และสคูบิสกิ ซึ่งพบว่า การกระทาเป็นแบบอย่างมีอิทธิพล
มากกว่าคาพูด (วัชชิรทาน เข็มทอง (2555:17 อ้างอิงจาก ธีระพร อุวรรณโณ, 2527:77)
จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การแสดงพฤติกรรมจากการได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคมประกอบด้วย 1) ความสนใจในตัวแบบและผลที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมของตัว
แบบ 2) การจดจาพฤติกรรมของตัวแบบที่มีผลต่อความสนใจ 3) การกระทาตามพฤติกรรมของตัว
แบบที่สนใจและจดจา 4) แรงจูงใจที่โน้มน้าวให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามแบบอย่าง เช่น การ
เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการแสดงพฤติกรรมตามแบบ
การวัดการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม
การแสดงพฤติกรรมจากการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม สามารถวัดได้ 2
วิธีคือ 1) การให้ผู้ถูกทดลองเล่นเกมส์ในสถานการณ์ยั่ วยุและให้ได้พบกับตัวแบบในพฤติกรรม
ต่ างๆ แล้ วสั ง เกตพฤติ ก รรมผู้ ถู ก ทดลองว่ามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมของตั วแบบอย่ างไร
(ชัญ ญา ลี้ ศัตรูพ่ าย, 2552:72 อ้างอิงจากดวงเดือน พันธุ ม นาวิน และเพ็ญ แข ประจนปัจ จนึก,
2520) และ 2) การใช้แบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า จานวน 10-20 ข้อ แต่ละข้อมีลักษณะเป็น
ประโยคมาตรประเมินค่า 6 หน่วยตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” การให้คะแนน กรณีข้อความ
ทางบวกให้คะแนนตั้งแต่ “จริงที่สุด” 6 คะแนน และลดลงตามลาดับจนถึง 1 คะแนนคือ “ไม่จริง
เลย” ข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงจัดว่ าเป็นผู้มีแบบอย่างที่ดีมากกว่าผู้
ที่ได้คะแนนรวมต่ากว่า (ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, 2552:72 อ้างอิงจากวิชัย เอียดบัว,2534 นีออน พิณ
ประดิษฐ์ และคณะ 2546 เชื้อสาธุชน, 2546 และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ, 2547) การวัด
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การแสดงพฤติกรรมจากการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสัง คม จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551:75) ได้
นาแบบวัดการเห็นตัวอย่างจากเพื่อนร่วมงานของ ธวัชชัย ศรีพรงาม (2547) มาประยุกต์ใช้กับการ
วัดอิท ธิพ ลจากแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ต่อพฤติกรรมป้ องกันอันตรายจากการทางานของ
พนักงานปฏิบัติการภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารคุณ ภาพ โดยให้พ นักงานรายงานตนจากการเห็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติในการ
ทางานอย่างปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานต่อการมี ส่วนร่วมในการปฏิบั ติตามกฎระเบียบความ
ปลอดภัยเพี ยงใด โดย แบบวัดที่ใช้ เป็นแบบมาตรประเมิ นรวมค่า 6 หน่วย จ านวน 10 ข้อมี ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 ส่วนโสรยา คงดิษ (2555:41) นาแบบวัดการมีแบบอย่างในการทางาน
ของวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี และคณะ (2547:112) ซึ่งมีลักษณะของแบบวัดเป็นการวัดปริมาณการ
สังเกตเห็นหรือการรับรู้การกระทาพฤติกรรมทั้งดีและไม่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของบุคคล
อื่นซึ่งมีความสาคัญ ต่อตน โดยวัดจากสมาชิกในหน่วยงานประกอบด้วย หัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงาน แบบวัดมีลักษณะเป็นประโยคคาถาม ประกอบด้วยมาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับจากจริง
ที่ สุ ด ถึ ง ไม่ จ ริง ที่ สุ ด จ านวน 15 ข้อ มี ค่ าความเชื่ อ มั่ น แบบสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าเท่ ากั บ .89 มา
ปรับ ปรุง ในการวัด การมี ตัวแบบที่ดีต่ อพฤติกรรมการท างานที่มี ความรับผิด ชอบต่อสั งคมของ
พนักงานบริษัทผลิตรถยนต์ ปริญ ญา ป้องรอด (2554) สร้างแบบวัดการเห็นแบบอย่างที่ดีจาก
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานต่อพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ
กระทรวงการ คลัง มีลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” จานวน 10 ข้อ ค่าพิสัยของ คะแนนอยู่ระหว่าง 10–60 คะแนน และมี
ค่าความเชื่อมั่นแบบความคงที่ภายในโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .904 ผู้ที่ได้คะแนนสูง
กว่า แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานสูงกว่าผู้ที่มีคะแนน
ต่ากว่า ในการวัดการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแบบวัด
การเห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานของปริญญา ป้องรอด (2554) มาปรับใช้
โดยมีการปรับปรุงข้อคาถามบางข้อให้เหมาะสมกับบริบทการทางานของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
มีลักษณะของประโยคคาถาม ประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จานวน 6 ข้อ จาก “ไม่จริง
ที่สุด” ถึง “จริงที่สุด” มีค่าพิสัยคะแนนอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนจากแบบวัดสูง
แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมมากกว่าผู้ตอบที่ได้รับคะแนนต่ากว่า
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับแบบอย่างทางสังคมต่อพฤติกรรม
ตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ และครูดีเด่นย้อนหลัง 5 ปีของ วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี พบว่า
การมี แบบอย่างในการท างาน เป็ น ตัวแปรเชิ งสถานการณ์ ที่ เป็ น ปัจ จั ยเชิ งสาเหตุ โดยตรงของ
พฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง และจากงานวิจัยพฤติกรรมการทางานอย่าง
มีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ ของปริญญา ป้องรอด (2554) พบว่า พนักงานโรงงานยาสูบ
ที่เห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานมาก จะเป็นผู้มีพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมมากกว่าผู้ที่เห็นแบบอย่างที่ดีจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานน้อยทั้งในกลุ่มรวมและ
ในทุกกลุ่ม ย่อย สอดคล้ องกับผลงานวิจัยด้านการมี แบบอย่างในพฤติกรรมการเสียสละของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ของ วัชชิรทาน เข็มทอง
(2555) ซึ่งพบว่า นักเรียนที่ได้รับแบบอย่างการแสดงพฤติกรรมเสียสละจากบิดามารดา ครู เพื่อน
นักเรียนมากจะมีพฤติกรรมเลียนแบบการเสียสละในระดับมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับแบบอย่าง
การเสียสละจากบิดามารดา ครู เพื่อนนักเรียนน้อย และผลการศึกษาการทางานภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่ตาหลักธรรมาภิบาลของชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) พบว่า พฤติกรรมการ
ทางานของเจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากเจตคติ การมี
แบบอย่าง และความพึงพอใจ และได้รับอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมจากลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน เหตุผลเชิงจริยธรรม การมีแบบอย่าง
ในการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานในครั้งนี้
พบว่าการมีแบบอย่างจากบุคคลในสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคคล นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการมีแบบอย่างในการทางาน เมื่อศึกษาร่วมกับตัวแปรลักษณะทาง
จิตอื่นๆ เช่น เจตคติต่อพฤติกรรมการทางาน สามารถทานายพฤติกรรมการทางานที่พึงปรารถนา
ได้ดีมากขึ้น ดั้งนั้น ผู้วิจัยจึงคาดว่า การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
4.3 การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ข่า วสารเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการใช้ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะยุ ค
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Information Age) (ศราวุ ธ แดงมาก, 2560:29) ข้ อ มู ล
ข่าวสาร มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
และองค์กร ซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งบุคคลใช้
ในการตัดสิ นใจโดยเฉพาะเมื่ อเกิดปัญ หา บุคคลต้องการข้อมู ลช่วยประกอบการตัดสินใจ 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
ศรีเหนี่ ย ง (2557 อ้ า งอิ ง จาก พรกมล รั ชนาภรณ์ . 2542: 24) ให้ ค วามหมายของการเปิ ด รั บ
ข่ า วสารโดยจ าแนกตามพฤติ ก รรมการเปิ ด รั บ ข่ า วสารว่ า หมายถึ ง 1) การแสวงหาข้ อ มู ล
(Information Seeking) เมื่อบุคคลมีความต้องการคล้ายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2)
การเปิดรับ ข้อมู ล (Information Receptivity) เมื่ อบุคคลต้องการข้อมู ลที่ตนเองสนใจอยากรู้ ซึ่ ง
ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องมีความสาคัญ กับตนเอง เช่น การเลือกดูโทรทัศน์เฉพาะรายการที่ตนเอง
สนใจ หรือมีผู้แนะนา 3) การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสารเมื่อบุคคลมีความต้องการจะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ การเปิดรับ
ข่าวสารเป็นกระบวนการที่ถ่ายทอดความคิด เจตคติ และประสบการณ์ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
เพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้สื่อกับผู้รับ (นิธิภา จันทรวิสุทธิ์, 2559:50 อ้างอิงจากอรุณีประภา
หอมเศรษฐี , 2531:4, ปรมะ สตะเวทิ น 2541:65, ไชยยศ เรื อ งสุ ว รรณ 2533:44) การเปิ ด รั บ
ข่าวสาร ยังหมายถึง การรับทราบข้อมูล ข่าวสาร โดยการรับรู้ ได้ยิน หรือพบเห็น โดยบุคคลจะ
เลือกรับข่าวสารที่ตนสนใจ แล้วตีความหมายของข้อมูลที่ได้รับ เลือกที่จะจดจาและนามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์ทาให้ผู้รับข่าวสาร
เชื่อว่ามีคนสนใจ เอาใจใส่ รักและหวังดีต่อตนอย่างจริงใจและเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทาให้เขา
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในสังคม มีความมั่นใจ เชื่อถือไว้วางใจ ผ่อนคลาย และเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ (กังสดาล เชาว์วัฒนกุล,
2558 : 103 อ้ า งอิ ง จาก Schafer, Coyne, & Lazarus. 198:11-26, and Thoits 1982:145-159)
ในการปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากรต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (วชิ ระ กั น ภั ย 2559:26) การเปิ ด รับ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของพนักงานผลิตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญ หา และสถานการณ์
ต่างๆได้
จากการศึกษาของกลุ่มนักจิตวิทยา ชาร์ล ฮอร์ตัน คูเล่ย์ (Charles Horton Cooley),
เฮอร์เบิ ร์ด มี ด (Herbert Mead) จอห์ น ดิ วอี้ (John Dewey) และแฮรี่ สเตคก์ ซั ล ลี แ วน (Harry
Stack Sullivan) พบว่า พฤติกรรมของมนุษย์หลายอย่างอธิบายในแง่ของกระบวนการทางสังคมได้
โดยเชื่อว่าบุคคลรู้จักตนเองได้จากประสบการณ์ทางสังคม โดยการพบปะติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อื่นๆ หรือบุคคลที่เขาสื่อสารด้วย บุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ทาให้รู้ว่าเขาคือใคร แตกต่างจากบุคคล
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อื่นๆอย่างไร และถูกคาดหวังในเรื่องบทบาทหน้าที่จากบุคคลอื่นอย่างไร และเขาได้รับการโต้ตอบ
จากบุคคลอื่นอย่างไร ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า การร้จักตนเองหรือรู้จักตัวตน โดยสะท้อนจากบุคคลอื่น
(Looking Glass) จากทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารมี ความสาคั ญ ทั้งในด้านการต้องการ
ถ่ายทอดความคิด ความต้องการของบุคคลไปสู่บุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจและตอบสนอง
บุคคลนั้นตามความหมายที่สื่ อออกไป การสื่อสารยังเป็นกระจกเงาสะท้อนให้บุคคลได้รับรู้ถึง
มุมมองที่บุคคลอื่นมองเห็น ตีความความเป็นตัวตนของบุคคล เป็นการให้บุคคลได้รับรู้ความคิด
ของผู้อื่นซึ่งในการทางานมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน การสื่อสารจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ในยุคปัจจุบัน มนุษย์สามารถสื่อสาร ส่งสาร และรับข้อมูลข่าวสารได้จากทั่ว
โลกภายในระยะเวลาเพียงไม่ กี่วินาที และการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ก็จะสะท้อนกลับตาม
ข่าวสารที่ได้รับและเจตคติของบุคคล การได้รับข่าวสารข้อมูลจึงมี อิทธิพ ลต่อการตัดสินใจและ
ดาเนินการของบุคคล จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความปลอดภัยของ อิทธิพล
บุญเดช (2557:18) พบว่า พนักงานที่ได้รับข่าวสารกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
มากจะมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในระดับสูง
จากความหมายของการได้รับข่าวสารจากสื่อ ที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ หมายถึง การที่ผู้รับสารเลือกที่จะรั บข่าวสารข้อมูลบางอย่างที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเจตคติ ความคิด ประสบการณ์
หรือข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อให้ผู้รับสารทราบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับสารได้รับรู้และนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสาหรับงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้นมีความสาคัญอย่าง
มาก เพราะหากมีข่าวการเกิดเหตุการณ์ อุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ จากสื่อ ทุกหน่วยงานที่อยู่ในห่วงโซ่
อุป ทานขององค์ ก ร จะตื่ น ตั วและแจ้ งต่ อ ๆ กัน ให้ ท างผู้ ผลิ ต ตรวจสอบปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ว่ าจะมี
แนวโน้มที่จะเกิดกับผลิตภัณฑ์งานที่ผลิตอยู่ด้วยหรือไม่ และจะมีการแจ้งผลกลับไปยังผู้ว่าจ้างเป็น
ทอดๆ ต่ อ ๆ กั น ไป และหากพบว่ าชิ้ น งานของบริษั ท มี ค วามใกล้ เคี ย ง หรือ อาจเกิ ด ปั ญ หาใน
ลักษณะเดียวกันกับข่าวสารที่ได้รับ บริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ร่วมกันทาแผน
รองรับเหตุการณ์ ที่จะเกิด และแผนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างผลิตโดยเร็ว
ที่สุด ซึ่งอาจหมายถึงการต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างลงไปในการทางาน ข่าวสาร
จากสื่อจึงมีผลต่อการตื่นตัว รับรู้และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของผู้ผลิตอย่างมาก
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องค์ประกอบของกระบวนการเลือกรับข่าวสาร (Selective Processes)
กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารใน
การรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตามลาดับ (วราภรณ์ ศรีเหนี่ยง, 2557:10
อ้างอิงจาก Klapper.J.T. 1960 : 19-25) ดังนี้ :1) การเลื อ กเปิ ด รั บ (Selective Exposure) เป็ น ขั้ น แรกของการเลื อ กรั บ
ข่าวสาร บุคคลจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายแหล่ง ตามความสนใจ
และความต้องการของตน รวมทั้งทั้งทักษะและความชานาญในการรับรู้ข่าวสารและความถนัดของ
แต่ละบุคคล เช่น บางคนถนัดที่จะฟัง มากกว่าการอ่าน
2) การเลื อ กจากความสนใจ (Selective Attention) ผู้ เ ปิ ด รั บ ข่ า วสารมี
แนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งตามความคิดเห็นและความสนใจของตน เพื่อ
สนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิม
ที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ ให้เกิดภาวะทางจิต ใจที่ไม่ สมดุลหรือมี ความไม่สบายใจ ที่เรียกว่า ความไม่
สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ (Cognitive Dissonance)
3) ก า ร เลื อ ก รั บ รู้ แ ล ะ ตี ค ว า ม ห ม า ย (Selective Perception and
Interpretation) เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ
ผู้ส่งสารเสมอไป เพราะบุคคลจะเลือกรับรู้ และตีความหมายของข่าวสารแตกต่างกันไปตามความ
สนใจ ทั ศ นคติ ประสบการณ์ ความเชื่ อความต้ องการ ความคาดหวั ง แรงจู งใจ สภาวะทาง
ร่างกาย หรือทางอารมณ์และจิตใจ ฉะนั้นแต่ละบุคคลอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับ
ลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว ทาให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้งไปและยังอาจมีการบิดเบือนข่าวสาร
ให้มีทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคลด้วย
4) การเลือกจดจา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจาข่าวสารในส่วน
ที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของตนเอง และมักจะลืม หรือไม่นาไปถ่ายทอดต่อใน
ส่วนที่ตนเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วย หรือในเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตนเอง ข่าวสารที่
เลือกจดจา มักจะมีเนื้อหาที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความรู้สึกนึกคิดทัศนคติ ค่านิยม หรือความ
เชื่อที่แต่ละบุคคลมีอยู่เดิมให้มี ความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็น
ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่ วนหนึ่งอาจนาไปใช้ เมื่ อเกิดความรู้สึกขัดแย้ง หรือมี สิ่งที่ทาให้ไม่
สบายใจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ใ นกระบวนการรั บ ข่ า วสาร ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ รั บ ต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์
เกี่ยวข้องกับผู้รับสาร 4 ประการ (นิธิภา จันทรวิสุทธิ์, 2559:52-53) ดังนี้ :-
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1) ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ (Utilization) ผู้ รั บ สารจะเปิ ด รั บ ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ตนเองเป็นสาคัญ เช่น การฟังเพลงเพื่อความบันเทิง หรืออ่านข่าวกีฬาที่ตนเองสนใจ
เล่น หรือการรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
2) ข่าวสารที่สอดคล้อง (Consistency) กับค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ ของ
ผู้ รับ สาร ผู้ รับสารมั กจะเปิ ดรับ ข่าวสารที่ส อดคล้ องกับ ความเชื่ อ ค่านิย ม และทัศ นคติของตน
ข่าวสารใดที่ไม่สอดคล้องมัก ไม่ได้รับความสนใจ หรือถูกปฏิเสธจากผู้รับสาร
3) ข่ า วสารที่ ส ะดวกในการได้ ม า (Availability) ผู้ รั บ สารที่ มี ข้ อ จ ากั ด ในการ
เปิดรับ ข่าวสาร ถึงแม้ ว่าข่าวสารจะเป็น ประโยชน์และสอดคล้ องกับตนเอง แต่ถ้าการจะได้รับ
ข่าวสารมีความยากลาบากหรือไม่สะดวก ผู้รับสารก็ไม่อาจปิดรับข่าวสารนั้ นได้ ดังนั้นพฤติกรรม
หนึ่งในการรับสารของผู้รับสาร คือ ความสะดวกในการได้มาซึ่งข่าวสารนั้น
4) ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เป็นความต้องการที่อยากได้ประสบการณ์
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง และยิ่งอยู่ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา เหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้มนุษย์เปิดรับข่าวสาร
ประเภทของสื่อในการรับข้อมูลข่าวสาร
สื่ อ เป็ น ตั ว เชื่ อ มระหว่ า งผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สารในการส่ ง สารต่ อ กั น สื่ อ จึ ง เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลของพฤติกรรมการส่งและรับสาร ในการส่งสารผู้ส่ง
สารจึงจาเป็นต้องเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม เนื่องจากสื่อแต่ละชนิดมีความสมารถเข้าสู่ระบบของการ
รับ รู้ของผู้ รับ สารโดยผ่ านประสาทสัม ผัสที่แตกต่างกัน ซึ่ งสื่อที่ใช้ ในการสื่อสารแบ่งออกเป็น 3
ประเภท ดังนี้ :- (วราภรณ์ ศรีเหนี่ยง, 2557:12 อ้างอิงจากปรมะ สตะเวทิน, 2541:134-135)
1) สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึงสื่อที่สามารถนาสารจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับ
สาร ซึ่งประกอบไปด้วยคนจานวนมากได้ อย่างรวดเร็วภายในเวลาเดียวกัน หรือในเวลาที่ใกล้เคียง
กัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย
2) สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) หมายถึงสื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหา
เฉพาะ และมี จุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม เช่น หนังสือคู่มือ จุลสาร แผ่นพับโปสเตอร์
ภาพสไลด์ นิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของสื่อเฉพาะกิจ คือผู้ ส่งสารสามารถส่งข่าวสาร
เฉพาะเรื่องให้กับ ผู้รับสารเป้าหมายได้ทราบข่าวสารความรู้โดยตรงและถูกต้องอันจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจและการลงมือ ปฏิบัติไปในแนวทางที่ผู้ส่งสารต้องการได้
3) สื่ อบุค คล (Person Media) หมายถึง ตัวบุคคลที่ ถูกน ามาใช้ สื่อสารกับ ผู้รับ
สาร โดยการเผชิญหน้าทั้งในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุ่มซึ่งการใช้สื่อบุคคล
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ในการติดต่อสื่อสารให้ผลดี คือสามารถนาข่าวสารที่ต้องการส่งไปปรับให้ยืดหยุ่นเข้ากับลักษณะ
ของผู้รับสารได้เป็นรายๆ และยังทาให้ได้รับทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารในทันที
จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การรั บ ข้ อ มู ล ข่ าวสาร จึ ง สรุป ได้ ว่ าบุ ค คลจะเลื อ กรับ ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่มีความแตกต่างกันตามความสนใจและเห็นว่าเป็นประโยชน์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับตน
และมีความสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ความต้องการของบุคคล ซึ่งการได้รับข้อมูล
ข่าวสารต้องสะดวกเข้าถึงได้ง่ าย หรือเมื่อบุคคลมีความต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ การเปิด รับข้อมูลข่าวสารของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ในความ
รับ ผิ ดชอบของตนได้ การได้รับข้อมู ลข่าวสารทาให้ บุคคลรู้สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม มี
คุ ณ ค่ า เป็ น ที่ ย อมรับ ในสั ง คม และได้ รับ มอบหมายความไว้ว างใจในการร่วมรับ ผิ ด ชอบและ
ตัดสินใจในเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ
การวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
การวัด การได้รับข้อมู ลข่าวสารจากสื่อในครั้งนี้ ผู้วิจั ยใช้ แบบวัด ของนิ ธิภ า จั นทร
วิสุทธ์ (2559) มาปรับให้เข้ากับความหมายลักษณะและบริบททางธุรกิจของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
โดยมีลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6 ระดับ มีจานวน 8 ข้อจาก “ไม่
จริงที่สุด” ถึง ”จริงที่สุด”
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวด ลดไข้ของผู้บริโภคจากร้านขายในกรุงเทพมหานคร ของนิธิภา
จันทรวิสุทธิ์ (2559:156) พบว่า การเปิดรับข่าวสารโดยรวมมีความสาคัญต่อผู้บริโภคในการซื้อยา
แก้ปวดวดไข้อยู่ในระดับมาก เรียงตามระดับค่าเฉลี่ยในการรับข่าวสารจากสื่อมากไปหาน้อย คือ
สื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล และสื่อมวลชน ตามลาดับ นอกจากนี้ในงานวิจัย ความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติในการเปิดรับข่าวสารต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ของผู้ ป ระกอบการค้ าชายแดนอาเภออรัญ ประเทศ จั งหวัดสระแก้ ว โดย วราภรณ์ ศรีเหนี่ ย ง
(2557:63) ยังพบว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยรวม
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้าน
การด ารงชี วิ ต ของผู้ ประกอบการค้ า ชายแดน อ าเภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก้ ว อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.358 สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานหน่วยงานผลิตโอเลฟินส์ 1
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ ของอิทธิพล บุญเดช
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(2557:18 อ้ า งอิ งวมธุ ริน เถี ย รประภากุ ล ม 2556: บทคั ด ย่ อ ) ซึ่ ง พบว่า พนั ก งานที่ ได้ รับ ข้ อ มู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยมากจะมีระดับความรู้ความเข้าใจต่อ
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยดีมาก และมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
ความปลอดภัยและส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง
แม้จะไม่พบงานวิจัยด้านการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทางานโดยตรง แต่ผู้วิจัยก็คาดหวังว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อด้านการเกิดเหตุการณ์
ใดๆ อัน เนื่ องมาจากความผิ ดปกติข องการทางานของเครื่อ งยนต์ หรือ การร้อ งเรียนเนื่ อ งจาก
สมรรถนะของชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ไ ม่ เป็ น ไปตามความมุ่ ง หวั ง ของผู้ ขั บ ขี่ จะสร้ างความตื่ น ตั ว ต่ อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานให้แก่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหากรรม
บางปู
4.4 บรรยากาศการทางานในองค์กร
บรรยากาศองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมงานหรือสภาพแวดล้อมพนักงาน ที่รับรู้
ได้ทั้ งโดยทางตรง และทางอ้อม เป็น แรงกดดันที่มี อิทธิ พ ลต่ อพฤติกรรมการทางานของบุคคล
(วรรณทนีย์ สุขวิบูลย์, 2548 : 11) บรรยากาศขององค์กร เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แต่
รับรู้ได้ และส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ (perception)
หรือเข้าใจต่อสภาพแวดล้อม และความนึกคิดในสิ่งต่างๆ (ปริวัชร วัชรวิภา, 2551:10) ของสมาชิก
ในองค์กรต่อสภาพแวดล้อมการทางาน ซึ่งบรรยากาศนี้จะขึ้นอยู่กับมุมมองของสมาชิกมากกว่า
สภาพที่ เป็ น จริ ง (วรรณทนี ย์ สุ ข วิ บู ล ย์ , 2548 : 11; อ้ า งอิ ง จากSchneider, 1973) ในขณะที่
สมชาย ประกิ ต เจริ ญ สุ ข (2547:20 อ้ า งอิ ง จาก Brown and Moberg (1980:667) กล่ า วว่ า
บรรยากาศขององค์กร เป็นคุณ ลักษณะขององค์กร ซึ่ง 1) แสดงให้เห็นถึงสภาพขององค์กร 2)
สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างองค์กรหนึ่งกับอีกองค์กรหนึ่ง 3) เป็นคุณลักษณะที่
คงทน 4) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร การทางานภายใต้บรรยากาศองค์กรที่ดี จะทา
ให้การปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรบรรลุจุดหมายตามความต้องการ บรรยากาศองค์กรและ
สิ่งแวดล้อมองค์กรที่ดีในองค์กร มีส่วนเสริมสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่างๆ ที่พึงประสงค์
ทาให้บุคคลในองค์กรภูมิใจ และรู้สึกในความเป็นเจ้าของ อยากออกมาปฏิบัติงาน ถ้าหากองค์กรมี
บรรยากาศที่ไม่ดี จะทาให้สมาชิกเบื่อหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ว้าเหว่า ไม่อยากทางาน บรรยากาศ
องค์กรจึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของพนักงาน (พิชญาภา อินทรนัฎ, 2550:47)
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เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าและสาคัญที่สุดที่จะทาให้องค์กรดารงอยู่ได้ ในยุค
ที่การทาธุรกิจมีการแข่งขัน กันสูงในทุกขณะ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ส่งผลให้พนักงานมีความวิตกกังวลกับการรับรู้เรื่องราวต่างๆภายในองค์กรทั้งในเชิงลบและ
เชิงบวก มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร พนักงานขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางาน ผล
การปฏิบัติงานตกต่าลง จะเห็นได้ว่า การรับรู้ดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เหมือนดังที่
Kolb Rubin & Mcintyre (1979:101, 111) กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์ กร เป็ นทั ศนคติ หรือการ
รับรู้ของพนักงานต่อสิ่งต่างๆ ภายในองค์กรและส่งผลกระทบต่อการปฏิบติงานของคนในองค์กร
ทั้งความสามารถในการทางาน ความผูกพันต่อองค์กร และแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมใดๆ
ออกมา ดั งนั้ น การสร้างบรรยากาศในองค์ก รที่ ดี จึ งเป็ น กลไกหนึ่ งในการบริห ารจั ด การ โดย
สามารถทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึกและมีจิตใจอยากอยู่กับองค์กรด้วยความ
เต็มใจ และปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรอย่ างเต็มความสามารถที่เขามีอยู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งกับตัวพนักงานเองและองค์กร บรรยากาศองค์กรเป็นความสัม พั นธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างคนกับ
องค์กร ซึ่ งบุคคลจะทุ่ม เทกาลั งกายกาลังใจในการทางานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จต่อองค์กรด้วย
ความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองได้ เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก ร และจะพยายามท างานให้
เป้าหมายของตนเองและองค์กรสามารถสอดคล้องกันให้ได้ (วรรทณีย์ สุขวิบูลย์, 2548 : 1-2)
จากที่ กล่ าวมาในข้างต้ นจึ งสรุป ได้ ว่า บรรยากาศการท างานในองค์ก ร หมายถึ ง
ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการทางานขององค์กรซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร
และเป็ น สิ่ ง ที่ บุ ค คลรั บ รู้ ว่ า องค์ ก รของตนมี ลั ก ษณะอย่ า งไรทั้ ง ในเชิ ง บวก และเชิ ง ลบ โดย
บรรยากาศการทางานในองค์กรเป็นสภาพแวดล้อมของการทางานในองค์กรในมุมมองของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งในองค์กรมากกว่าสภาพที่เป็นจริง ซึ่งบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามผลของการรับรู้
โดยหากบรรยากาศขององค์กรดี จะส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจและอยากปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุจุดหมายขององค์กรอย่างเต็มความสามารถเสมือนมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แต่
หากบรรยากาศการทางานในองค์กรไม่ ดีจะส่งผลให้พ นักงานเกิด ความระแวง กังวล เบื่อ
หน่าย ไม่อยากทางาน
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์กร
บรรยากาศองค์กร ประกอบด้วยกลุ่มของคุณลักษณะที่อธิบายถึงความแตกต่างด้าน
คุณ ลักษณะของแต่ละองค์กร ตามแนวคิดของ Steers and Porter 1979 (อ้างอิงจาก วรรทณี ย์
สุขวิบูลย์, 2548 : 15) ได้แบ่งบรรยากาศขององค์กรไว้ 4 มิติ คือ:-
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1) โครงสร้างขององค์กร องค์กรที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน มีการรวมอานาจและใช้
กฎข้อบังคับที่เป็นทางการมาก พนักงานในองค์กรจะรับรู้สภาพแวดล้อมในองค์กรว่า มีลักษณะ
เข้มงวด น่ากลัว แต่ในองค์กรที่ยินยอมให้พนักงานมีอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจของตัวเองในการ
ตัดสินใจ และฝ่ายบริหารให้ความสาคัญกับพนักงาน บรรยากาศในองค์กร จะเป็นบรรยากาศของ
การให้ความไว้วางใจ เปิดเผย และรับผิดชอบร่วมกัน
2) การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อ
บรรยากาศในองค์กร โดยองค์กรที่ใช้เทคโนโลยียึดติดแบบเดียว มีแนวโน้มที่จ ะทาให้บรรยากาศ
มุ่งเน้นไปในทางการมีกฎเกณฑ์เข้มงวด ทาให้การไว้วางใจกันและการคิดสร้างสรรค์ต่า ในขณะที่
องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีแบบยืดหยุ่นจะมี ความคล่องตัว หรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า จะนาไปสู่
บรรยากาศที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิดเผย มีการไว้วางใจกันและสร้างสรรค์สูงตลอดจนการ
มีความรับผิดชอบในการทางานจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร
3) อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรมีผลกระทบต่อบรรยากาศองค์กรเช่นกัน เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่าทาให้องค์กรต้องปลด
พนักงานออกจากงาน ทาให้บรรยากาศในองค์กรเต็มไปด้วยความกังวลต่อความมั่นคงขององค์กร
และพนักงานจะขาดแรงจูงใจในการทางาน
4) นโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อบรรยากาศ
ขององค์กรผู้บริหารที่ใช้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับพนักงาน ให้พนักงานทางานอย่างอิสระ
ย่อมจะสร้างบรรยากาศในการทางานแบบมุ่งผลสาเร็จ และทาให้พนักงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มมากยิ่งขึ้น
นอกจากที่ ก ล่ า วข้ างต้ น นี้ Litwin and Stringer 1968 (อ้ า งอิ ง จาก วรรทณี ย์ สุ ข
วิบูลย์, 2548 : 20-21) ยังได้เสนอรูปแบบบรรยากาศองค์กรไว้ 3 แบบ ดังนี้ :1) บรรยากาศองค์กรมุ่งการประสานสัมพันธ์ มีลักษณะสาคัญ 4 ประการ คือ
1.1) เปิดโอกาสให้เกิดการรวมกลุ่ม และมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่น จริงใจ
1.2) ให้การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร
1.3) ให้ความเป็นอิสระในการทางาน และมีโครงสร้างองค์กรที่บีบบังคับให้น้อย
1.4) ให้การยอมรับว่าบุคลากรเป็นสมาชิกของกลุ่มงาน
2) บรรยากาศมุ่งการใช้อานาจ มีลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
2.1) มี ก ารก าหนดโครงสร้ า งองค์ ก รในรู ป ของกฎระเบี ย บ ขั้ น ตอนในการ
ปฏิบัติงาน
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2.2) บุ ค ลากรยอมรับ ความรับ ผิ ด ชอบในต าแหน่ ง อ านาจหน้ า ที่ สถานะใน
ระดับสูง
2.3) กระตุ้นให้มีการใช้อานาจหน้าที่ที่เป็นทางการในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
และความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน
3) บรรยากาศมุ่งผลสาเร็จของงาน มีลักษณะสาคัญ 4 ประการ คือ
3.1) เน้นความรับผิดชอบส่วนตน
3.2) มีการประเมินความเสี่ยง และมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
3.3) ให้การยอมรับ และรางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี
3.4) สร้ า งความประทั บ ใจที่ บุ ค ลากรเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความก้ า วหน้ า และ
ความสาเร็จของทีม
จากแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรดังที่กล่าว
ข้างต้ น จึ งสรุป ได้ว่า บรรยากาศองค์ ก ร ประกอบด้ วยลั ก ษณะโครงสร้างขององค์ ก รและแนว
ทางการบริหารองค์กร ตลอดจนการเลือกนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร และความสามารถในการ
ดาเนินการต่อผลกระทบจากปัญหาภายนอกองค์กร โดยมีรูปแบบของบรรยากาศองค์กร 3 รูปแบบ
คือ 1) รูปแบบของการมุ่งประสานสัมพันธ์ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายได้ทางานร่วมกันอย่างอิสระ และสร้างความปรองดองสามัคคีให้เกิดการยอมรับซึ่งกัน
และกัน 2) บรรยากาศแบบมุ่งใช้อานาจ โดยมี การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้อานาจไว้ชัดเจน
และสนับสนุนให้มีการใช้อานาจอย่างเป็นทางการ 3) บรรยากาศแบบมุ่งผลสาเร็จของงาน มุ่งเน้น
ให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน โดยมีการสร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผล
การปฏิบัติงานที่ดี
การวัดบรรยากาศในองค์กร
การวั ด บรรยากาศในองค์ ก ร ผู้ วิ จั ย น าแบบวั ด บรรยากาศในองค์ ก รต่ อ ความ
รับผิดชอบในการทางาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิ โรฒ ของจุ ฑ ารั ต น์ กิ ต ติ เขมากร (2553) และแบบวั ด บรรยากาศในองค์ ก ารที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานของพนั กงาน ธนาคาร ไทยธนาคาร ของ วรรณทนีย์ สุข
วิบูลย์ (2548) มาประยุกต์ใช้ในการวัดบรรยากาศการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมี ลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วยมาตรประมาณค่า 6
ระดับ จานวน 6 ข้อจาก “ไม่จริงที่สุด” ถึง ”จริงที่สุด” ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงสุดแสดงว่า บรยากา
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ศการทางานในองค์กรส่ งผลต่ อ พฤติกรรมความรับ ผิดชอบในการทางานสู งกว่าผู้ที่ คาตอบได้
คะแนนต่ากว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัย ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางาน
ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:167-168) พบว่าบรรยากาศใน
การทางาน มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยบรรยากาศในองค์ ก ร เป็ น ตั ว แปรลั ก ษณะทางสั ง คมจะช่ ว ยขยาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะจิตเดิม ต่อพฤติการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
(จุฑารัตน์ กิตติเขมากร, 2553:ข) สอดคล้องกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์กร
กับความพึงพอใจ และพฤติกรรมการทางานของพนักงานธนาคารไทยธนาคาร จากั ด (มหาชน)
ส านั ก งานใหญ่ ของวรรณทนี ย์ สุ ข สมบู ล ย์ (2548, 82-83) ซึ่ ง ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรกับความพึงพอใจในการทางานโดยรวม พบว่าบรรยากาศ
ด้านโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทางานโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.582 ซี่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน และมี ความสัม พันธ์กันในระดับปานกลาง กล่าวคือ บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้าง
องค์กรมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจด้านลักษณะงานที่ทาของพนักงานในระดับปานกลาง
และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรกับความพึง
พอใจด้านความรับผิดชอบ พบว่าบรรยากาศด้านโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจด้านความรับผิดชอบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) เท่ากับ 0.552 ซึ่งมี ความสัม พันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมี ความสัม พันธ์กันในระดับปาน
กลางกล่าวคือบรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านความ
รับผิดชอบในการทางานของพนักงานในระดับปานกลาง และจากงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในการทางานกับพฤติกรรมการทางานของบุคลากรสายการสอนในสังกัดสถาบันราช
ภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ของสมชาย ประกิ ต เจริญ สุ ข (2547:108) พบว่ า
บรรยากาศในการท างานของบุ ค ลากรสายการสอนในสั งกั ด สถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.885 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก (Positive)
หรือในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นบรรยากาศในการทางานที่ดี จะมีผลต่อพฤติกรรมการทางานในทาง
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ที่ดี แต่หากบรรยากาศในการทางานไม่ดี ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานในทางที่ไม่ดีด้วย
เช่นกัน และในรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมการทางานของปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจา
ตาบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม (2552:75) ยังพบว่าบรรยากาศ
องค์กรมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคนในองค์กรและความสามารถขององค์กรในการ
เพิ่มผลผลิต ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจาตาบลที่มีการรับรู้บรรยากาศองค์กรสูง จะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการทางานตามพระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสูงกว่า ปลัดอาเภอผู้เป็น
หัวหน้า ประจาตาบลที่มีการรับรู้บรรยากาศองค์การต่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม
จากการประมวลเอกสารและงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บรรยากาศองค์ ก ารต่ อ
พฤติกรรมการทางาน พบว่า บรรยากาศองค์การมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน ผู้วิจัยจึงคาดว่า
บรรยากาศในองค์การจะส่งผลต่อความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
5. ลักษณะทางชีวสังคมกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางาน พบว่าลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรทางจิต และตัวแปรทางสังคมรวมต่อการแสดงพฤติกรรม และมีส่วนร่วม
ในการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน และมีความสาคัญ ในฐานะตัวแปรแบ่ง
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
5.1 เพศ กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
เพศเป็ นปั จ จัยหนึ่งทางชี วสังคมที่ ทาให้ บุคคลมี พ ฤติกรรมการทางานต่ างกัน ผล
การศึกษาปัจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนคคนิทร
วิโรฒ ของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553: 171) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการทางานสาหรับ
บุคลากรที่เป็นเพศหญิงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานด้านการมีส่วนร่วมสูงบุคลากรที่เป็นเพศ
ชาย (β = .65, และ .26 ตามลาดับ) เช่นเดียวกับผลการศึกษาของเกษร ปิยะทัต (2554: 60) ซึ่ง
ศึกษาความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และพบว่า นักศึกษาเพศ
ชายและเพศหญิงมีความรับผิดชอบต่อตนเองโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความรับผิดชอบต่อตนเองด้านความมีวินัยในตนเอง ด้าน
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ความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผล
การศึกษา พฤติกรรมการกาหนดใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของอิทธิพล บุญเดช (2557: 37) ซึ่งพบว่า พนักงานที่มีเพศ
ต่างกันมีพฤติกรรมเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการรู้ จักและความคุ้นเคยใน
การใช้อุปกรณ์แตกต่างกัน รวมถึงพนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานแตกต่างกัน จะมี
ความรู้ ความเข้าใจการเลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยพนักงานที่เป็นเพศชาย
จะมีพฤติกรรมการกาหนดการใช้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลมากกว่าเพศหญิง (อิทธิพล บุญเดช,
2557: 101) นอกจากนี้ ในงานวิจั ย ของกาญจนา เหมะธร (2542: 99) ซึ่ ง ศึก ษาพฤติ ก รรมการ
ทางานของพนักงานสายการผลิต บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) พบว่าพนักงาน
สายการผลิตที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการทางานจากการประเมินตนเองแตกต่างกันอย่างมีนีย
สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าพนักงานเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการทางานสูงกว่าพนักงาน
เพศชาย
จากผลการวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา จึ ง มี ค วามน่ า จะเป็ น ไปได้ ว่ า เพศมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในการวิจัยครั้งนี้
5.2 อายุ กับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
อายุเป็นสิ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ ของบุคคลทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและด้านการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ผ่านเรื่องราวต่างๆ มามาก จึงสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการพิ จารณาเหตุการณ์ ต่างๆได้อย่างรอบคอบสุขุม รวมถึงการมี วุฒิ อารมณ์ ที่สูง กว่า ท าให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ได้ดี และเข้าใจเหตุผลความเป็นไปของเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ดี (สุวิช า
บัวผุด, 2550: 17) อายุยังเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงวุฒิภาวะและประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต
ของบุคคล รวมถึงประสบการณ์ การทางาน บุคคลที่มี อายุต่างกันจะมีความคิดและพฤติกรรม
แตกต่างกัน อายุของบุคคลสามารถอธิบายและทานายพฤติกรรมการทางาน เนื่องจากบุคคลในแต่
ละช่วงวัยจะได้รับประสบการณ์ ในชี วิตและการทางานที่ไม่เหมือนกัน (จุ ฑารัตน์ กิตติเขมากร,
2553:90) การที่บุคคลอายุมากขึ้นย่อมหมายถึงการมีประสบการณ์ที่ม ากขึ้นด้วย ตลอดจนวุฒิ
ภาวะในการคิดการตัดสินใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นด้วย ดังจะเห็นว่าอายุของบุคคล
สามารถนามาใช้ในการอธิบายและทานายปรากฎการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลได้ จึง
มักมีการใช้อายุเป็นตัวแปรในการวิจัยเพื่อศึกษาการเกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ (กาญจนา เห
มะธร, 2542:31) เช่น งานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบและการมีส่วน
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ร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานสายการผลิตของ
กาญจนา เหมะธร (2542: 99) พบว่า พนักงานสายการผลิตที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการทางาน
จากการประเมิ นตนเองแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มี อายุ
มากกว่าจะมี พ ฤติก รรมการท างานจากการประเมิ น ตนเองที่ สูงกว่าพนั กงานที่มี อายุน้ อยกว่า
กาญจนา เหมะธร (2542:103)
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงเห็น ได้ว่าอายุมี ความสัม พันธ์ กับ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของบุคคล โดยบุคคลที่มีอายุมากทาให้มีประสบการณ์ใน
การทางาน และวุฒิภาวะการทางานสูง จะทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการทางานสูงตามด้วย ผู้วิจัยจึง
ใช้ตัวแปรอายุเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ในครั้งนี้
5.3 ลักษณะงานและประเภทตาแหน่งงานกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางาน
เนื่องจากการดาเนิน การของธุรกิจเอกชนในแต่ละองค์กรจะมีการจัดทาผังบริหาร
องค์กร (Organization chart) และการแบ่งลักษณะงาน และประเภทตาแหน่งงาน ตลอดจนการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไม่เหมือนกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานในด้านใด คือ
ความคาดหวั ง ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลส าเร็ จ ในการท างานและการบรรลุ เป้ า หมายตาม
วัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งความคาดหวังด้านความรับผิดชอบในงานในแต่ละตาแหน่งภายในองค์กร
จะลดหลั่นกันตามระดับขั้นของตาแหน่งงานตามที่กาหนดไว้ในใบกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
(Job description) หรือใบกาหนดคุณสมบัติการทางาน (Job specification) ต่างกันแล้วแต่ๆ ละ
องค์กรจะเรียกชื่อ โดยผู้ที่มีระดับตาแหน่งงานที่สูงกว่า ย่อมถูกคาดหวังในประสิทธิผลของงานและ
ความรับผิดชอบต่อผลจากการทางานมากกว่าผู้ที่มีระดับตาแหน่งงานที่ต่ากว่า จากการศึกษาวิจัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วม
ของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่าตัวแปรลักษณะทาง
ชีวสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ อายุ (r = .24) ประสบการณ์ ในการท างาน (r = .25) และประเภท
ต าแหน่ ง งาน (F3297 = 6.84, p = .01) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า รายคู่ แ บบพหุ คู ณ (Multiple
comparition) ด้ ว ยวิ ธี ทู กี (Turkey’s HSD) พบว่ า บุ ค คลากรที่ เป็ น ข้ า ราชการมี พ ฤติ ก รรมการ
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ทางานด้านความรับ ผิ ดชอบในการปฏิ บัติงานสูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงาน(ประจา) อย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ( 𝑋̅ = 5.15 และ 4.85 ตามล าดั บ ) แต่ ใ นการศึ ก ษาพฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานของบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล
(2556) พบว่า บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีชีวสังคมแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ
ระดับการศึกษา และประเภทตาแหน่งงาน จะมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
โดยสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) ให้เหตุผลว่าอาจเป็นเพราะบุคลากรทุกเพศ ทุกตาแหน่งงาน
จะต้องปฏิบัติงานโดยยึดเป้าหมายหลักเดียวกัน คือการรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยเฉพาะเมื่อเกิดสภาวะภัยพิบัติบุคลากรทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติภายใต้
ยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างอันเกิดจากเพศ
หรือตาแหน่งงาน จึงทาให้บุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดว่าลักษณะงานและ
ประเภทของตาแหน่ง งานจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บพฤติ กรรมความรับ ผิด ชอบในการท างานของ
พนักงานผลิตชิ้นสิ่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูด้วยหรือไม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กาหนดตัว
แปรประเภทตาแหน่งงาน ได้แก่ ระดับผู้จัดการ ระดับหัวหน้างาน ระดับปฏิบัติการ ไว้ในการศึกษา
ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในครั้งนี้
5.4 ระยะเวลาปฏิบัติงานกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน หมายถึง ระยะเวลาของการทางานที่พนักงานได้
สั่งสมประสบการณ์ จากการทางานในแต่ละช่วงวัยของการเป็นพนักงาน ซึ่งความยาวนานของ
ระยะเวลาการเป็นพนักงานจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะความชานาญในการทางานได้เป็น
อย่างดี รวมถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญ หาการท างานด้ วยประสบการณ์ ที่ ผ่านมา ผู้ที่ มี
ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านต่ า งกั น ย่ อ มควรมี พ ฤติ ก รรมการท างานที่ ต่ า งกั น จากผลการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การทางานกับพฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน
และการมี ส่ ว นร่ว มของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ ของ
จุ ฑ ารั ต น์ กิ ต ติ เขมากร (2553) พบว่ า อายุ แ ละประสบการณ์ ก ารท างานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ
พฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับงานวิจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันอันตราย
การทางานจากการทางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกที่ผ่านการ
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รับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ของ จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) พบว่า
ประสบการณ์การทางานของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทางานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ในการวิจัยของจุฑามาศ มูสิเกิด (2548: 113) ซึ่งศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ข องประสบการณ์ ก ารท างาน เจตคติ ต่อ อาชี พ ครูแ ละความพึ ง พอใจในชี วิต ต่ อ
วัฒนธรรมการทางานของครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทางานเฉลี่ย
20 ปีจะมีเจตคติต่อวิชาชีพ ครูอยู่ในระดับดี โดยมีค ะแนนเฉลี่ยของเจตคติต่อวิช าชีพ ครูเท่ากับ
68.27 เช่นเดียวกับผลการวิจัยของกาญจนา เหมะธร (2542:99) ซึ่งพบว่าพนักงานสายการผลิต
ของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ทางานจากการประเมินตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มี
ประสบการณ์ การท างานมากจะมี พ ฤติกรรมการทางานสูงกว่าพนักงานที่มี ประสบการณ์ การ
ทางานปานกลาง และน้อย
จากผลการทบทวนและประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น จึงพอจะอนุมาณได้ว่า
ระยะเวลาการท างาน ซึ่ ง เป็ น ประสบการณ์ จ ากการท างานของบุ ค คลจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยผู้วิจัยมุ่ งหวังว่า
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตจะผันแปรไปในทางบวกตามระยะเวลา
การปฏิบัติงานของพนักงาน
6. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยสาเหตุการเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานของพนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ จากปั จ จั ย ทางจิ ต และปั จ จั ย ทางสั ง คมที่ เป็ น
สภาพแวดล้อมการทางานของบุคคล ตามแนวคิดพฤติกรรมการทางาน (Job Performance) ของ
Albanese (1981) โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางาน และนา
แนวคิดของพฤติกรรมการทางานของ Albanese (1981) และผลการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มากาหนดลักษณะของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน สาหรับตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้
ไว้ 3 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความส าเร็จ ของงาน สามารถควบคุ ม ตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ หมายถึง การที่บุคคลมีความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองในการควบคุ ม พฤติ ก รรมการท างานของตนในหน้ า ที่ และงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงภายในกาหนดเวลา โดยไม่ ต้องให้มี บุคคลอื่นใดมาคอยกากับ บังคับ
ควบคุม จึงจะปฏิบัติงานให้ดีได้ 2) ด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ
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เข้าใจจุดมุ่ งหมายของงานโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการขาดความรับผิดชอบในการ
ทางานของตน หมายถึง การที่บุคคลเข้าใจถึงความสาคัญและความจาเป็นในการเอาใจใส่ในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ วยความรับ ผิ ด ชอบ แสดงออกถึ งการปฏิ บั ติ งานด้ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ให้
ความสาคัญต่องานและเห็นความจาเป็นในการเอาใจใส่ต่องาน หมั่นตรวจสอบทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่งใดเป็นประเด็นให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ด้วยความเอาใจใส่
ห่ วงใย ต่ อความปลอดภั ยของผู้ ขับ ขี่ และผู้ น าชิ้ น งานไปใช้ ง าน 3) การยึด มั่ น ต่ อกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกถึง การยึดถือปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ตามข้อบั งคับ
คาสั่ง และข้อกาหนดต่างๆ ขององค์กรอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลย มองข้าม โดยถือว่ากฎระเบียบ
ข้อบังคับมีไว้เพื่อให้งานมีคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตามความต้องการใช้งาน เป็นสิ่งสาคัญ
และมีความจาเป็นยิ่งที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความเต็มใจ ใส่ใจและ ห่วงใย
ต่อผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติงานของตนต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการทางาน ผู้วิจัยได้อาศัยกรอบแนวคิด
ด้านพฤติกรรมการทางาน (Job performance) ของอัลบาเนส (Albanese, 1981) มาเป็นพื้นฐาน
ในการคิดวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มีลักษณะ
ทางชีวสังคมต่างกัน ซึ่ง Albanese (1981: 205) กล่าวถึงพฤติกรรมการทางานของบุคคลว่า เกิด
จากปั จจั ยด้านบุคคลและมุ ม มองที่ บุคคลมี ต่อตนเอง และปัจ จัยสภาพแวดล้อมที่รายล้อมตั ว
บุคคล ซึ่งจะเป็นการกาหนดความคาดหวังว่าบุคคลจะกระทาพฤติกรรม หรือไม่กระทาพฤติกรรม
ตามทักษะความสามารถของบุคคลและการรับรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่ ตลอดจนการเห็นคุณค่าที่
จะกระทาพฤติกรรม และเจตคติ ที่มี ต่ อพฤติ กรรมนั้ น จากมุ ม มองด้านการเห็นคุ ณ ค่าในการ
กระทาพฤติกรรมของบุคคลตามแนวคิดของ Albanese (1981) สะท้อนให้เห็นว่าการที่บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมใดนั้นนอกจากเกิดจากการรับรู้ความสามารถ และความสามารถที่มีอยู่ของบุคคล
แล้ ว การเห็ น คุ ณ ค่ า ต่ อ การแสดงพฤติ ก รรมยั ง เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการตั ด สิ น ใจที่ จ ะกระท า
พฤติกรรมใดออกมา ซึ่งหากบุคคลไม่ เห็นประโยชน์ที่จ ะเกิดต่อตนจากการแสดงพฤติกรรมใด
บุคคลก็อาจจะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
จากแนวคิดด้านพฤติกรรมการทางานของบุคคลดังกล่าวข้างต้น และจากผลการศึกษา
งานวิจั ยที่ เกี่ย วข้ องกับ พฤติ กรรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างานของสุ ธิ ด า พานิช กิจ โกศลกุ ล
(2556) พบว่า เจตคติเป็นตัวทานายสาคัญ ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
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บุคคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาไทย เช่นเดียวกับงานวิจัยของชัญญา ลี้
ศัตรูพ่าย (2552) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการทางานภายใต้ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ตามหลัก
ธรรมาภิบาลได้รับอิทธิพลทางบวกโดยตรงจากเจตคติต่อพฤติกรรมการทางานภายใต้ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล การมีแบบอย่างในการทางาน และความพึงพอใจใน
การทางาน ซึ่ง Bandura (1986) กล่าวว่าส่วนใหญ่ของพฤติกรรมบุคคลเกิดจากการเรียนรู้จากตัว
แบบ โดยบุคคลจะสังเกตการแสดงพฤติกรรมของตัวแบบและผลที่เกิดจากพฤติกรรม นามาตี
ประเมินค่าหากบุคคลเห็นคุณค่าของการแสดงพฤติกรรมและประเมินความสามารถของตนที่จะ
แสดงพฤติกรรมเลี่ยนแบบ บุคคลจะควบคุมกากับตนเองเพื่อแสดงพฤติกรรมตามแบบที่เห็น โดย
มีความคาดหวังว่าหากตนแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวแบบ ตนก็น่าจะได้รับผลตามที่ตัวแบบ
ได้รับ เช่ น เดี ยวกั น ซึ่ งจากการศึ ก ษาของ ปริญ ญา ป้ องรอด (2554) และ ชั ญ ญา ลี้ ศั ต รูพ่ าย
(2552) พบว่ าการมี แ บบอย่ างจากบุ ค คลในสั ง คมส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท างานของบุ ค คล
สาหรับงานวิจัยของพรพรรณ บัวทอง (2557) ซี่งศึกษาสถานการณ์ในการทางาน และลักษณะทาง
จิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่ม
รัต นโกสิ น ทร์ พบตั วแปร 7 ตั วแปร ที่ สามารถร่วมกั น ท านายพฤติ ก รรมการท างานวิจั ยอย่า ง
สร้างสรรค์ได้ร้อยละ 55 ได้แก่ ตัวแปรด้านการสนับสนุนของหัวหน้างาน บรรยากาศในการวิจัย
การรับรู้ความสามารถของตนเชิงสร้างสรรค์ การรับรู้ความสามารถของตนเชิงวิจัย แรงจูงใจใน
การทางานวิจัย เจตคติที่ดีต่อการทางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ บุคคลิกภาพแบบเปิดกว้าง โดยตัว
แปรสาคัญที่สามารถทานายพฤติกรรมการทางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ การรับรู้ความสามารถด้านการวิจัย โดยผลที่พบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กาญจนา เหมะธร (2542) ซึ่งพบว่า พนักงานสายการผลิตที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงานมาก จะมีพฤติกรรมการทางานสูงกว่าพนักงานที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงานที่น้อยกว่า ส่วนงานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่า อายุ ประสบการณ์ใน
การทางาน ประเภทตาแหน่งงาน การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน เจตคติต่อการทางานด้าน
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีอานาจการทานายพฤติกรรมการทางานด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้สูงสุดคือ ตัวแปรกลุ่มลักษณะทางจิตเดิม ได้แก่ ความเชื่ออานาจใน
ตน ส่วนผลการวิจัยของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
อย่างเป็นทางการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทางานบริการอย่างมีความรับผิดชอบ
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ของพนักงานช่างในกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จากัด (มหาชน) และเมื่อพิจารณาทีละตัวแปร
อิสระ ก็พบว่าพฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับผิดชอบ แปรปรวนตามการถ่ายทอดทางสังคม
ในการทางานอย่างเป็นทางการ และการรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) เพราะบุคคล
ใช้ การตัดสิ นความสามารถของตนในขณะนั้น ต่อการแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้ าหมาย การรับ รู้
ความสามารถของบุ ค คล จะส่ ง ผลต่ อการเลื อ กกระท า ซึ่ ง บุ ค คลสองคนที่ มี ค วามสามารถไม่
แตกต่าง แต่อาจแสดงพฤติกรรมต่างกัน ตามการรับรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน และเมื่อนาตัว
แปรอิสระทุกตัวมาร่วมกันทานายพฤติกรรมการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ จะพบว่า การ
ถ่ายทอดทางสั งคมในการทางานอย่างเป็นทางการ เป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทานาย
อันดับแรก (β =.463) นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) สุธิดา
พานิชกิจโกศลกุล (2556) และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) ยังพบว่าการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของบุคลากรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และในงานวิจัยของอุทุมพร สุราฤทธิ์ (2547) ยังพบว่า การรับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่ อ เป็ น อี ก หนึ่ ง ตั ว แปรที่ มี อ านาจในการท านายพฤติ ก รรมการท างานของบุ ค คลอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ในงานวิจัยของอุทุมพร สุราฤทธิ์ (2547) และ ปริญญา
ป้องรอด (2554) ยังพบอีกว่าผู้ที่มีความเชื่ออานาจในตนสูง จะมีพฤติกรรมในการทางานมากกว่า
ผู้มีความเชื่ออานาจในตนต่ากว่า เพราะผู้ที่เชื่ออานาจในตนจะเชื่อว่าผลที่ เกิดกับตนเป็นผลจาก
การกระทาของตน ส่วนผู้ที่เชื่ออานาจนอกตน จะมีความเชื่อว่าผลที่เกิดแก่ตนเกิดจากการอิทธิพล
ของบุคคลอื่น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของตน ดังนั้นผู้ที่เชื่ออานาจนอกตนแม้จะเห็นคุณค่า
และประโยชน์ในพฤติกรรมที่จะกระทา เขาก็อาจจะไม่กระทาพฤติกรรมนั้น ออกมา เพราะเขาไม่
เชื่อว่าเขาจะได้รับประโยชน์จากผลของการกระทาพฤติกรรมของเขาจริง และจากผลการศึกษา
ของวราภรณ์ ศรีเหนี่ ย ง(2557:63) พบว่า การเปิ ดรับ ข้อมู ล ข่าวสารมี ความสั ม พั นธ์ และไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คล ด้ า นการด ารงชี วิ ต และการประกอบกิ จ การ ของ
ผู้ ป ระกอบการค้ าชายแดนอ าเภออรัญ ประเทศ จั ง หวัด สระแก้ ว เพื่ อ เตรีย มความพร้อ มเข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างมีนียสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของอิทธิพล บุญเดช (2557: 18) ซึ่งพบว่าพนักงานที่ได้รับข้อมูลส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย
จะมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย และมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่
ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่
จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทางานที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้นามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ปัจจัยทางจิต
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และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เพื่อกาหนดสมมติฐานการวิจัยในการศึกษา ดังนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิด และ ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา
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นิยามปฏิบัติการ
พฤติกรรมการความรับผิดชอบในการทางาน หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์แสดงออกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่
ต่องาน ตรวจสอบทุกรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ มีความเพียรพยายาม
ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ผ ลส ารเจตามเป้ า หมายภายในก าหนดเวลา ด้ ว ยความเต็ ม ใจสุ ด
ความสามารถ เพื่อให้ผลของงานมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าระมัดระวังและให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด และคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิด
จากการทางานของตนและผลจากการที่ต นได้กระทาลงไป มีการติดตามผล ยอมรับผลของการ
กระทาที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข โดย
แบ่งพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย
1) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน สามารถควบ คุ ม ตนให้
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ หมายถึง การที่พนักงาน
ผลิ ตชิ้ น ส่ วนรถยนต์ มี ค วามรับผิ ดชอบต่อตนเองในการควบคุม การท างานของตนตามที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงภายในกาหนดเวลา โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และไม่ต้องให้มีบุคคลใดมาคอยควบคุมกากับ การทางานของตน
2) ความรั บ ผิ ด ชอบเอาใจใส่ ต่ อ การท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ เข้ า ใจ
จุดมุ่งหมายของงานโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการขาดความรับผิดชอบในการทางานของ
ตน หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เข้าใจถึงความสาคัญของงานและความจาเป็นใน
การปฏิ บั ติห น้าที่ด้ วยความเอาใจใส่ ละเอีย ดรอบคอบ ค านึ งถึง ผลกระทบที่จ ะเกิด จากความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หมั่นตรวจสอบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสิ่ง
ใดเป็นประเด็นให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ด้วยความเอาใจใส่ ห่วงใย ต่อความปลอดภัยของผู้ขับ
ขี่ และผู้นาชิ้นงานไปใช้งาน
3) ความรับผิดชอบในการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หมายถึง การที่พนักงาน
ผลิ ต ปฏิ บั ติ ง านตามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเข้ ม งวดเคร่ง ครัด ไม่ ล ะเลย
มองข้าม โดยถือว่ากฎระเบียบ ข้อบังคับมีไว้เพื่อให้งานที่ปฏิบัติมีคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้อง
ตามความต้อ งการใช้ งาน เป็ น สิ่ ง สาคั ญ และมี ความจ าเป็ น ยิ่ง ที่ทุ กคนต้อ งยึด ถือ ปฏิ บัติ อย่ าง
เคร่งครัด ด้ วยความเต็ ม ใจ ใส่ ใจและ ห่ วงใยต่อผลที่ จ ะตามมาจากการปฏิบั ติ งานของตนต่ อ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
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การวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานจากนิยามปฏิบัติการที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น โดยนาแบบวัดพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) และแบบวัดพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) มาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของงานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึง จริงที่สุด
จานวน 7 ข้อ มี ค่าสั ม ประสิ ทธิ์ความเชื่ อมั่ นเท่ากับ .798 และค่าอานาจจ าแนกรายข้อระหว่าง
.238-.731 ผู้ ที่ ต อบได้ ค ะแนนสู ง แสดงว่า เป็ น ผู้ ที่ มี พ ฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างาน
มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
เจตคติต่อพฤติกรรมความรับ ผิดชอบในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีต่อการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบในงาน
ที่ทา หากพนักงานเห็นว่าสิ่งที่ทาเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าและประโยชน์ พนักงานก็จะปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มใจอย่างมีความรับผิดชอบ แต่หากพนักงานเห็นว่าสิ่งที่จะทาไม่เกิดประโยชน์หรือมีโทษ
นาไปสู่ผลลบ พนักงานก็จะบ่ายเบี่ยงหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติงานนั้น ตามผลการตีประเมินค่า
และความรู้สึกที่พนักงานมีต่องานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น
การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัด
ความนึกคิดประเมิ น ค่าที่มี ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้านของการเห็น ถึง
ประโยชน์หรือโทษในการปฏิบัติงานและความพึง พอใจหรือไม่พอใจในการปฏิบัติงาน โดยนาแบบ
วัดเจตคติดต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556)
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดมาตร
ประเมิ น ค่า 6 ระดั บ จาก ไม่ จ ริงเลย ถึง จริง ที่สุ ด จ านวน 8 ข้อ มี ค่าสัม ประสิทธิ์ ค วามเชื่ อมั่ น
เท่ากับ .852 และค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง .345-.882 ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้
ที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
การรับ รู้ความสามารถของตน หมายถึง ความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ว่าจะสามารถนาประสบการณ์ที่ได้สั่งสมเรียนรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุ ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยการประเมิ นทักษะความรู้ความสามารถของ
พนักงานอาจไม่ตรงกับทักษะความรู้ความสามารถที่เป็นจริงของพนักงาน พนักงานที่มีการรับรู้
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ความสามารถของตนสูงจะมี ความเชื่ อมั่ นในการเป็นผู้นาและแสดงพฤติกรรมมากกว่าผู้ที่รับรู้
ความสามารถของตนต่า
การวัดการรับรู้ความสามารถของพนักงานผลิตขิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยนาแนวคิดของ
วิล าสลั ก ษณ์ ชั ววั ล ลี (2543) ด้ า นการวัด การรับ รู้ค วามสามารถของตน และแบบวัด การรับ รู้
ความสามารถของนักเรียนระดับช่วงชั้น 2-3 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1
ของวิ ล าวั ณ ย์ ดาราฉาย (2554) กั บ แบบวั ด การรับ รู้ค วามสามารถของตนต่ อ พฤติ ก รรมการ
ให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึง
จริงที่สุด จานวน 10 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .701 และค่าอานาจจาแนกรายข้อ
ระหว่าง .205-.508 ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูงกว่า
ผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
ความเชื่ออานาจในตน หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีความเชื่อว่า
ความส าเร็จ หรือความล้ ม เหลวที่เกิดขึ้นจากการปฏิ บัติ งานล้วนเกิด จากความสามารถในการ
ทางานของพนักงาน และสิ่งที่พนักงานได้รับเป็นผลมาจากการทางานของพนักงานเอง ไม่ได้มา
จากการกระทาของผู้อื่น หรือเกิดจากอานาจใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความสามารถที่ควบคุมได้ของ
พนักงาน
การวัดความเชื่ ออานาจในตนของพนั กงานผลิตชิ้ นส่วนรถยนต์ ผู้วิจั ยนาแบบวัด
ความเชื่ออานาจในตนของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งเป็นแบบวัดความเชื่ออานาจในตน
ด้านความรับผิ ด ชอบในการปฏิบั ติงานและการมี ส่วนร่วมของบุ คลากรสายสนับ สนุน วิช าการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึง
จริงที่สุด จานวน 9 ข้อ มี ค่าสั มประสิทธิ์ความเชื่อมั่ นเท่ากับ .730 และค่าอานาจจาแนกรายข้อ
ระหว่าง .204-.675 ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่ออานาจในตนมากกว่าผู้ตอบที่
ได้คะแนนต่ากว่า
สมรรถนะการทางาน หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะต่างๆ ของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งมี ผลต่อการปฏิบัติงานตามการมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วงบรรลุ
เป้าหมายจุดประสงค์ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
การวัดสมรรถนะในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยได้นาแบบวัด
ของนภาพร เทพรักษา (2556) ซึ่งทาการวัดสมรรถนะการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร และแบบวัดความสัมพันธ์

86
ของสมรรถนะและความต้องการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (สานักงานใหญ่) ของสิตา
พั ช ร จิ น ตนานนท์ (2557) มาปรับ ใช้ ในการวัด สมรรถนะการท างานของพนั กงานผลิต ชิ้ นส่ วน
รถยนต์ที่มี ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน โดยมีลักษณะคาถามเป็นแบบวัดมาตร
ประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่ จริงเลย ถึง จริงที่สุด จานวน 10 ข้อ มี ค่าสัม ประสิทธิ์ความเชื่อมั่ น
เท่ากับ .825 และค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง .214-.672 ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้
ที่สมรรถนะในการทางานมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้รับการถ่ายทอดทักษะความรู้ ค่านิยม ที่จ าเป็นต่อการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมในการทางานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตรงตามนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนมีความเข้าใจสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม บรรทัดฐานของ
กลุ่มสังคมในองค์กร
การวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน ผู้วิจัยได้นาแบบวัดของจุฑารัตน์ กิตติ
เขมากร (2553) ซึ่งประยุกต์มาจากแบบวัดปริมาณการถ่ายทอดทางสังคมต่อการรับรู้บทบาทที่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานของบคลากรสาธารณสุขระดับตาบลในภาคเหนือของประเทศไทย
ของวิรัติ ปานศิลา (2542) มาปรับใช้ในการวัดอิทธิพลจากการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ท างานต่ อพฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างานของพนั ก งานผลิ ตชิ้ น ส่ วนรถยนต์ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปู โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึงจริง
ที่สุด จานวน 9 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .839 และค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง
.333-.727 ผู้ ที่ ต อบได้ ค ะแนนสู ง แสดงว่ า เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมในการท างาน
มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม หมายถึง การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ได้เรียนรู้พฤติกรรมการทางานจากการสังเกต เห็นหรือได้ฟังจากบุคคลในสังคม ว่ามีพฤติกรรมการ
ทางานอย่างไร และผลที่ได้จะเป็นอย่างไร อันนามาสู่การแสดงพฤติกรรมตามแบบอย่างที่รับรู้
หรือการไม่แสดงพฤติกรรมตามปริมาณการรับรู้หากผลที่ได้จากการแสดงพฤติกรรมไม่เป็นที่พึง
พอใจ
การวัดการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม ผู้วิจัยได้นาแบบวัดการเห็นแบบอย่าง
ที่ดีจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานในการทางานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานโรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง ของปริญญา ป้องรอด (2554) มาปรับปรุงข้อคาถามในบางข้อเพื่อให้เหมาะสม
กับบริบทและลักษณะงานของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
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จาก ไม่จริงเลย ถึงจริงที่สุด จานวน 6 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .802 และค่าอานาจ
จาแนกรายข้อระหว่าง .202-.804 ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ได้รับแบบอย่างจากบุคคล
ในสังคมการทางานมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
การรับ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ หมายถึง การเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานหรือผลจากการปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการรับรู้ ได้ยิน พบเห็น
หรือได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลในการทางาน เพื่อนามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางาน หรือ
นามาแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
การวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ผู้วิจัยได้นาแบบวัด การเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
ต่อพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภคจากร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร ของนิธิภา
จันทรวิสุทธิ์ (2559) มาปรับใช้ให้เข้ากับความหมายของการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อในบริบทการ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึงจริง
ที่สุด จานวน 8 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .708 และค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง
.302-.490 ผู้ที่ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนน
ต่ากว่า
บรรยากาศการทางานในองค์กร หมายถึง ลักษณะสภาพแวดล้อมของการทางานใน
องค์กรและมีผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปูทั้งในทางบวก และทางลบ โดยหากพนักงานมีมุมมองต่อบรรยากาศการทางานในองค์กรที่ดีจะ
ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเสมือนมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร แต่หากพนักงานรับรู้บรรยากาศการทางานในองค์กรในทางไม่ดี จะทา
ให้พนักงานเกิดความระแวง เบื่อหน่ายไม่อยากปฏิบัติงานในองค์กร
การวัดบรรยากาศการทางานในองค์กร ผู้วิจั ยนาแบบวัดบรรยากาศในองค์กรต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานและการมี ส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิช ากร
มหาวิท ยาลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒ ของจุ ฑ ารัตน์ กิต ติเขมากร (2553) และแบบวัดบรรยากาศใน
องค์ ก รที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการท างานของพนั ก งานธนาคารไทยธนาคาร ของ
วรรณทนีย์ สุขวิบูลย์ (2548) มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทการทางานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
โดยมีลักษณะคาถามเป็นแบบวัดมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ถึงจริงที่ สุด จานวน 6
ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ .718 และค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง .281-.645 ผู้ที่
ตอบได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้รับบรรยากาศการทางานในองค์กรในด้านบวกมากกว่าผู้ตอบที่ได้
คะแนนต่ากว่า
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สมมติฐานการวิจัย
1. พฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้ นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู ในด้านรวม และด้านย่อย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ ด้าน
ความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียด รอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจาก
งานที่ทา ด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักถึงความสาคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแตกต่างกัน เมื่อ ลักษณะชีวสังคม ด้านเพศ
อายุ ลักษณะงาน ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
2. ปั จ จั ย ทางจิ ต (เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน การรั บ รู้
ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจในตน สมรรถนะการทางาน) และปัจจัยทางสังคม (การ
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อ บรรยากาศการทางานในองค์กร) สามารถทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัย เรื่อง “ปัจ จั ยทางจิต และสังคมที่มี อิทธิพ ลต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ” เป็นการวิจัย
เชิงสหพันธ์เปรียบเทียบ ดังมีขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1) การกาหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้
3) การหาคุณภาพเครื่องมือ
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
5) การจัดกระทาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
1.การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 การกาหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรสาหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานในโรงงานนผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 3 โรงงานมีพ นักงานรวมทั้งสิ้น 1,150 คน จากการสุ่ม ด้วยวิธ๊การ stratified
random sampling จากโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของเครื่องยนต์และความปลอดภัยในการ
ขับขี่จานวน 11 โรงงาน (ข้อมูลจากสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู พ.ศ. 2561)
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random
Sampling) โดยขั้นตอนที่ 1 เลือกโรงงานที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูแล้ว
คัดเฉพาะโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของเครื่องยนต์และความปลอดภัยในการ
ขับขี่ ได้จ านวน 11 โรงงาน แล้ วสุ่ม เลือ กโรงงานที่จ ะท าการศึกษาขึ้น มา 3 โรงงานโดยวิธี การ
Cluster Random Sampling ขั้นตอนที่ 2 แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาตามลักษณะงาน 4 แผนก
โดยตัดแผนกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตออก คงเหลือไว้แต่พนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรม
ออกแบบ แผนกผลิต แผนกซ่อมบารุง และแผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) รวมได้จานวน 1,102
คน จากนั้นรวมจ านวนพนักงานในแต่ละแผนกของทั้ง 3 โรงงานมาเที ยบอัตราส่วนร้อยละกับ
จานวนพนักงานรวม 3 โรงงานเพื่อให้ทราบจานวนร้อยละของพนักงานในแต่ละแผนกเทียบกับ
จานวนพนักงานรวมทั้ง 3 โรงงาน ด้วยวิธีการ Stratified Random Sampling แล้วนาอัตราส่วน

90
ของจานวนพนักงานแต่ละแผนกที่จะศึกษามาคิดเป็นจานวนร้อยละเทียบกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ ง หมด 350 คน จากการค านวณโดยใช้ สู ต รส าเร็จ รูป ของยามาเน่ (Yamane 1967:886) ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 294 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 350 คน แล้วนาผลที่ได้แต่ละแผนกมาเทียบบัญญัติไตรยางค์ ในการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างของแต่ละแผนกในแต่ละโรงงานที่ศึกษาทั้ง 3 โรงงาน
ตารางส าเร็จรูปของยามาเน่ (Yamane 1967:886) โดยกาหนดให้ e= .05 มี สูต ร
คานวณดังนี้
n=

N
1+Ne2

เมื่อ e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ดังนั้น จานวนกลุ่ ม ตัวอย่างที่ได้จ ากการคานวณ เท่ากับ 294 คนเพิ่ม จานวนกลุ่ม
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 ประกอบด้ ว ย ข้ อ ค าถามที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เพศ อายุ ลั ก ษณะงาน
ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน มีตัวอย่างดังนี้
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ตัวอย่าง แบบสอบถามปัจจัยทางชีวสังคม

1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุของท่าน
 1) 20 – 29 ปี
 (3 40 – 49 ปี

3. ลักษณะงาน
 1) แผนกวิศวกรรมออกแบบ
 3) แผนกผลิต

 2) 30 – 39 ปี
 (4 ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

 2) แผนกซ่อมบารุง
 4) แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี)

4. ประเภทตาแหน่งงาน
 1) พนักงาน
 2) หัวหน้างาน หรือ Supervisor หรือ Leader
 3) ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ
 4) อื่นๆ

5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน
 1) น้อยกว่า 5 ปี
 3) 16-26 ปี

 2) 5-15 ปี
 4) 26 ปีขึ้นไป
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ตอนที่ 2.1 เป็นเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน พนักงานผลิ ตขิ้นส่วน
รถยนต์ ผู้ วิจัยใช้ ข้อคาถามความรู้คิดเชิ งประเมิ นค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางาน ว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นมีความสาคัญและมีประโยชน์หรือในการทางานเพียใด และมีความรู้สึก
พอใจ ไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบพฤติกรรมดังกล่าวเพียงไหน ตลอดจนความพร้อมที่จะกระทา หรือ
อยากหลี่กเลี่ยงที่จะกระทาพฤติกรรมดังกล่าว โดยนาแบบวัดของสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556)
และจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในการวัดเจตคติต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางาน ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีลักษณะของประโยคคาถาม
ประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 6 ระดับจานวน 8 ข้อ จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่าความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .852 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .345-.882 ค่า
พิสั ยของคะแนนเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้มี เจตคติต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่าง แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
(0) ฉันพอใจที่หัวหน้างานให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบในการทางานของ
ฉัน
.................. .................... .................. ..................... ................. ................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง ไม่จริงเลย

(00) ฉันไม่พอใจที่ไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของงานที่
เกิดขึ้น
.................... .................. .................. ..................... ................. ..................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อคาถามของแบบสอบถามการให้คะแนนเจตคติ
ต่อพฤติกรรมความระบผิดชอบในการทางาน มีคาตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือก
คาตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกในแต่ละข้อถาม คาตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1
ถึ ง 6 คะแนน จากค าตอบ “ไม่ จ ริง เลย” ถึ ง “จริ ง ที่ สุ ด ” ตามล าดั บ แต่ ถ้ า เลื อ กค าตอบที่ เป็ น
ข้อ ความทางลบจะได้ ค ะแนนตรงกั น ข้า ม การคิ ด คะแนนจะน าคะแนนรายข้ อ มามาเฉลี่ ย กั น
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คะแนนเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน มีค่าอานาจจาแนกรายช้อด้วยการหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อ กับคะแนนรวม (Item-total correlation) ระหว่าง .345-.882
และความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .852
ตอนที่ 2.2 การรับรู้ความสามารถของตน
การวัดการรับรู้ความสามารถของตนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยได้นา
แนวคิ ด ของวิ ล าสลั ก ษณ์ ชั ว วั ล ลี (2543) ด้ า นการรั บ รู้ ค วามสามารถของตน กั บ แบบวั ด
ความสามารถของตนของวิลาวัณย์ ดาราฉาย (2554) และแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน
กับพฤติกรรมการทางานบริการอย่างมีความรับผิดชอบ ของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) มาปรับใช้
ให้เข้ากับบริบทของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วยมาตรา
ส่ ว นประเมิ น ค่ า 6 ระดั บ จ านวน 10 ข้ อ จาก “ไม่ จ ริ ง เลย” ถึ ง “จริ ง ที่ สุ ด ” ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .701 และค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .205 - .508 พิสัยของ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน โดยผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่า เป็นผู้รับรู้ความสามารถ
ของตนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน
(0) ฉันมีความรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทาโดยไม่ต้องมีใคร
มาควบคุมติดตาม
.................. ................... ..................
...................... ................. ..................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(00) ฉันไม่มั่นใจว่างานที่ฉันทาจะสาเร็จลุล่วงได้ ถ้าไม่มีหัวหน้าผู้บังคับบัญชา
คอยชี้แนะ ให้คาแนะนา
.................. .................... ................
..................... ...............
..................
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อคาถามของแบบสอบถามการรับรู้ความของตน มี
ค าตอบให้ เลื อ ก 6 ตั ว เลื อ ก ผู้ ต อบสามารถเลื อ กค าตอบได้ เพี ย ง 1 ตั ว เลื อ กในแต่ ล ะข้ อ ถาม
คาตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากคาตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง
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“จริงที่สุด” ตามลาดับ แต่ถ้าเลือกคาตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิด
คะแนนจะนาคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ
ตอนที่ 2.3 เป็นแบบวัดความเชื่ออานาจในตน
การวัดความเชื่ออานาจในตนของพนักงานผลิตขิ้นส่วนรถยนต์ ผู้วิจัยนาแบบวัด
ความเชื่ออานาจในตนในการวัดปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางานด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) มาประยุกต์ใช้ใช้โดยตั้งเป็นข้อคาถามด้านการ
รับรู้และระดับความเชื่ อมั่นต่อผลลัพ ธ์จากการทางานของตนเองว่าเกิดจากความสามารถและ
ความตั้ งใจของตนเอง หรือเกิดจากโชคชะตา ความบั งเอิญ หรือจากการกระท าของผู้อื่นที่ ไม่
สามารถควบคุมได้ มีลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 6 ระดับจานวน 9
ข้อ จาก “ไม่ จ ริงเลย” ถึง “จริงที่ สุ ด ” ค่าความเชื่ อ มั่ น สัม ประสิท ธิ์ แ อลฟ่ าเท่ ากั บ .730 และค่ า
อานาจจาแนกรายข้อ ระหว่าง .204-.675 มีค่าพิสัยของคะแนนระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้
คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้มีความเชื่ออานาจในตนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่าง แบบวัดความเชื่ออานาจในตน
(0) เมื่อฉันตั้งใจ และทางานอย่างเต็มความสามารถแล้ว ฉันเชื่อว่าผลของงานจะ
ออกมาดี
.................. .................... .............
...................... ................. ..................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

(00) การเป็นคนโปรดของหัวหน้าจะทาสิ่งใดย่อมถูกเสมอ
.................. .................... ................
....................... ................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

..................
ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อคาถามของแบบสอบถามความเชื่ออานาจในตน
มีคาตอบให้เลื อก 6 ตัวเลื อก ผู้ ตอบสามารถเลือกคาตอบได้เพีย ง 1 ตัวเลือกของแต่ละข้อถาม
คาตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากคาตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง
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“จริงที่สุด” ตามลาดับ แต่ถ้าเลือกคาตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิด
คะแนนจะนาคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ
ตอนที่ 2.4 สมรรถนะการทางาน
การวัดสมรรถนะ ผู้วิจัยได้นาแบบวัดสมรรถนะในการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทางานของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ของนภาพร
เทพรั ก ษา (2556) และแบบวั ด ความสั ม พั น ธ์ ข องสมรรถนะและความต้ อ งการของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (สานักงานใหญ่) ของสิตาพัชร จินตนานนท์ (2557) มาปรับใช้ในการสร้าง
แบบวัดสมรรถนะการทางานของพนักงานผลิตชิ้น ส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูตาม
องค์ประกอบของสมรรถนะ 5 ประการ มีลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วยมาตรประเมิน
ค่า 6 ระดับจานวน 10 ข้อ จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
เท่ากับ .825 ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .214-.672 มีค่าพิสัยของคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้มีสมรรถนะของตนสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า

ตัวอย่าง แบบวัดสมรรถนะการทางาน
(0) ความรู้ที่ฉันมีเพียงพอต่อการทางานให้มีคุณภาพ
.................. .................... .............. ..................... ... ..................................
จริงที่สุด

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(00) เพื่อนร่วมงานของฉันมักจะประเมินความสามารถของฉันต่า
.................. .................... .............. ..................... ................

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

จริงที่สุด

จริง

จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อคาถามของแบบสอบถามความเชื่ออานาจใน
ตน มีคาตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกคาตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกของแต่ละข้อถาม
คาตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากคาตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง
“จริงที่สุด” ตามลาดับ แต่ถ้าเลือกคาตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิด
คะแนนจะนาคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ
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ตอนที่ 2.5 การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
การวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน ผู้วิจัยได้นาแบบวัดการถ่ายทอดทาง
สังคมในการทางานในงานวิจัยของจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งเป็นแบบวัดที่ประยุกต์มาจาก
แบบวัดปริมาณการได้รั บการถ่ายทอดทางสังคมต่อการรับรู้บทบาทที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทางานของบุ คลากรสาธารณสุ ข ระดั บต าบลในภาคเหนื อของประเทศไทยของวิรัติ ปานศิล า
(2542) มาใช้ในการวัดการส่งผลจากการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานต่อพฤติกรรมความรับ
ผิดขอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีลักษณะ
ของประโยคคาถามประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จานวน 9 ข้อจากจาก “ไม่จริงเลย” ถึง
“จริงที่สุด” ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .839 ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
.333-.727 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทางานมากกว่าผู้ตอบที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมน้อยกว่า
ตัวอย่าง แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
(0) ฉันได้รับการบอกกล่าวถึงผลกระทบจากความเสียหายของงานที่ทา
.................. .................... ..................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

..................... ................. ..................
ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

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

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อคาถามของแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางาน มี คาตอบให้เลือก 6 ตัวเลื อก ผู้ตอบสามารถเลือกคาตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกของแต่ละ
ข้อถาม คาตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากคาตอบ “ไม่จริง
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เลย” ถึง “จริงที่สุด” ตามลาดับ แต่ถ้าเลือกคาตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม
การคิดคะแนนจะนาคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ
ตอนที่ 2.6 การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม
การวัด การได้ รับ แบบอย่ างจากบุ ค คลในสั ง คมด้ านความรับ ผิ ด ขอบในการ
ทางาน ผู้วิจัยใช้แบบวัดการเห็นแบบอย่างจากบุคคลในสังคมของปริญญา ป้องรอด (2554) ซึ่งวัด
ความเกี่ ย วข้ อ งของการมี แ บบอย่ า งที่ ดี กั บ พฤติ ก รรมการท างานของพนั ก งานโรงงานยาสู บ
กระทรวงการคลั ง มาปรั บ ใช้ ให้ เข้ า กั บ บริบ ทของการท างานในโรงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์
ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 ข้อ มีลักษณะของประโยคคาถามเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก
“ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .802 ค่าอานาจจาแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง .262-.804 มีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่
ได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมสูงกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่าง แบบวัดการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม
(0) ฉั น ได้พั ฒ นาทักษะในการท างานโดยเรียนรู้จ ากการสังเกตการทางานของเพื่อนที่
ทางาน
.................. .................... ..................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

..................... ................. ..................
ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(00) เพื่อนร่วมงานของฉันสอนเทคนิคการลงทึกรายงานข้อผิดพลาดโดยไม่ให้มีใครรู้หรือ
จับได้
.................. .................... ..................
..................... ................. ..................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อคาถามของแบบวัดการได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคม มีคาตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกคาตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก
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ของแต่ละข้อถาม คาตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จาก
คาตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ตามลาดับ แต่ถ้าเลือกคาตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้
คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะนาคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ
ตอนที่ 2.7 การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
การวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดโดยใช้แนวคิด
แบบวัดของนิธิภา จันทรวิสุทธิ์ (2559) และอิทธิพล บุญเดช (2557) มาปรับใช้ในการตั้งข้อคาถาม
เกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางาน โดยดั ด แปลงให้ เข้ ากั บ บริบ ทของโรงงานผลิต ชิ้ น ส่ วนรถยนต์ มี ลั กษณะของประโยค
คาถามประกอบด้วยมาตรประเมินค่า 6 ระดับจานวน 8 ข้อ จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่า
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่เท่ากับ .708 ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .320-.490 มีพิสัย
ของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลจาก
ข้อมูลข่าวสาร และมีการให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่าง แบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
(0) ข่าวการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ กระตุ้นให้ฉันและหน่วยงานของฉันเพิ่มความ
เข้มงวดในการตรวจสอบการทางาน
..................
จริงที่สุด

.................... .................
จริง

ค่อนข้างจริง

..................... ................. ..................
ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(00) ฉันเบื่อที่จะต้องรับฟังหัวหน้ารายงานการเกิดปัญหาในการประชุมทุกเช้า
..................
จริงที่สุด

.................... ..................
จริง
ค่อนข้างจริง

..................... ................. ..................
ค่อนข้างไม่จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อคาถามของแบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อ มีคาตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกคาตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกของแต่ละข้อถาม
คาตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากคาตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง
“จริงที่สุด” ตามลาดับ แต่ถ้าเลือกคาตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิด
คะแนนจะนาคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ
ตอนที่ 2.8 บรรยากาศการทางานในองค์กร
การวัดบรรยากาศการทางานในองค์กร ผู้วิจัยนาแบบวัดบรรยากาศในองค์กรต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการ ของจุฑารัตน์
กิตติเขมากร (2553) และแบบวัดบรรยากาศการทางานในองค์กรของวรรณทนีย์ สุขวิบูลย์ (2548)
มาประยุกต์ใช้ในการวัดอิทธิพลจากการรับรู้บรรยากาศการทางานในองค์กรต่อพฤติกรรมความผิด
ชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีลักษณะของประโยคคาถามประกอบด้วย
มาตรประเมิ น ค่ า 6 ระดั บ จ านวน 6 ข้ อ จาก “ไม่ จ ริ ง เลย” ถึ ง “จริง ที่ สุ ด ” ค่ า ความเชื่ อ มั่ น
สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าเท่ ากับ .718 ค่ าอานาจจ าแนกรายข้อ อยู่ ระหว่าง ระหว่าง .281-645 1-6
คะแนน มีพิสัยของคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่รับรู้
ว่าบรรยากาศขององค์กรในทางที่ดี มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
ตัวอย่าง แบบวัดบรรยากาศการทางานในองค์กร
(0) ในหน่วยงานที่ฉันทางานมี การกาหนดและจัดทาโครงสร้างการทางานไว้อย่าง
เหมาะสม ชัดเจน
.................... .................. ..................
..................... ................. ..................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

(00) บริษัทไม่มีการให้รางวัลแพนักงานที่มีผลปฏิบัติงานดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
................ .................. ....................
..................... ................. ..................
จริงที่สุด
จริง
ค่อนข้างจริง
ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อคาถามของแบบวัดบรรยากาศการทางานในองค์กร มี
คาตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกคาตอบได้เพียง 1 ตัวเลือกของแต่ละข้อถาม
คาตอบที่เป็นข้อความทางบวก จะได้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 6 คะแนน จากคาตอบ “ไม่จริงเลย”
ถึง “จริงที่สุด” ตามลาดับ แต่ถ้าเลือกคาตอบที่เป็นข้อความทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม
การคิดคะแนนจะนาคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบวัดทั้งฉบับ
ตอนที่ 2.9 พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
การวัดพฤติกรรมความรับ ผิดชอบในการท างานเป็ นการวัดพฤติกรรมตามนิยาม
ปฏิบัติการรวม 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน โดย
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ 2)
ด้านความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ เข้าใจจุดมุ่งหมายของงาน
โดยคานึ ง ถึ งผลกระทบที่ จ ะเกิด จากการขาดความรับ ผิ ด ชอบในการท างานของตน 3) ความ
รับผิดชอบในการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับตระหนักรู้ต่อความสาคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยผู้วิจัยได้นาบางข้อคาถามจากแบบวัด
พฤติกรรมการทางานอย่างมี ความรับ ผิดชอบในการปฏิบั ติงานของบุ คลากรกรมป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยของ สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) และแบบวัดพฤติกรรมการทางานด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านและการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ (จุ ฑ ารั ต น์ กิ ต ติ เขมากร: 2553) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ต ามนิ ย าม
ปฏิ บั ติ การให้ เหมาะสมกั บ บริบ ทของการผลิ ต ชิ้ น ส่ วนรถยนต์ มี ลั ก ษณะของประโยคค าถาม
ประกอบด้วยมาตรประเมิณ ค่า 6 ระดับจานวน 7 ข้อ จาก “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ค่าความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .798 ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ ระหว่าง .238-.731 มีพิสัยของ
คะแนนระหว่าง 1-6 คะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางาน มากกว่าผู้ตอบที่ได้คะแนนต่ากว่า
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ตัวอย่าง แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
(0) ฉันทางานตามที่ได้รับมอบหมายได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาคอยกากับควบคุม
.................. .................... ..................
..................... ................. ..................
จริงที่สุด

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

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

จริง

ค่อนข้างจริง

ค่อนข้างไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริงเลย

เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน ในแต่ ล ะข้ อ ค าถามของแบบวั ด พฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางาน มีคาตอบให้เลือก 6 ตัวเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกคาตอบได้เพียง 1
ตั ว เลื อ กของแต่ ล ะข้ อ ถาม ค าตอบที่ เป็ น ข้ อ ความทางบวก จะได้ ค ะแนนระหว่ า ง 1 ถึ ง 6
คะแนน จากคาตอบ “ไม่จริงเลย” ถึง “จริงที่สุด” ตามลาดับ แต่ถ้าเลือกคาตอบที่เป็นข้อความ
ทางลบจะได้คะแนนตรงกันข้าม การคิดคะแนนจะนาคะแนนรวมทุกข้อมาหาค่าเฉลี่ยของแบบ
วัดทั้งฉบับ
3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจั ยนาแบบสอบถามที่จั ดทาและที่ ประยุกต์จากแบบสอบที่เคยมี
ผู้วิจัยท่านอื่นจัดทาไปมาหาค่าคุณภาพของเครื่องมือวัด โดยมีขั้นตอนตามลาดับดังนี้
1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content validity)
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความตรง
ตามโครงสร้าง และความตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวัดได้เที่ยงตรงกับเรื่องที่ศึกษา
โดยจะตัดข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.5 และเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC สูงกว่า 0.5 มา
ใช้ในแบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้
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1.2 การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination)
การหาค่าอานาจจาแนกของแบบวัด ผู้วิจัยนาแบบวัดแต่ละฉบับที่ได้ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มบุคลากรกลุ่มอื่นที่มี ลักษณะใกลัเคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 50 คน จากนั้นนามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ ในระดับ 0.7 ขึ้นไป และค่า
อานาจจาแนกไม่ต่ากว่า 0.2 มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ไว้ใช้เป็นข้อคาถามในแบบวัด
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 118)
rxy 

เมื่อ

N  X iYi  ( X i )(Yi )

( N  X i2  ( X i )2 )(N Yi 2  (Yi )2 )

rxy

แทน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรX กับตัวแปร Y

N

แทน

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

X

แทน

ผลรวมของคะแนนรายข้อ

Y

แทน

ผลรวมของคะแนนรวม

XY แทน

ผลรวมของผลคูณของคะแนนX และคะแนน Y

X2

แทน

ผลรวมของกาลังสองของคะแนนX

Y2

แทน

ผลรวมของกาลังสองของคะแนนY

1.3 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาแบบวัดที่
ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญและมีค่า IOC ไม่ต่ากว่า 0.5 ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.
2540: 118) แล้วจึงเลือกเฉพาะข้อที่นัยสาคัญทางสถิติ (ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าต่ากว่า .200) มา
ปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการจะวัดแล้วจึงนามาหาค่าความสอดคล้องภายใน
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แทน

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

K

แทน

จานวนข้อ

Si2

แทน

ค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบในแต่ละข้อ

St2

แทน

ค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของเครื่องมือทั้ง

ฉบับ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1.ผู้วิจัยขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
2.ติดต่อกับกลุ่มโรงงานที่จะส่งแบบวัดไปสอบถามความคิดเห็น เพื่อขอความร่วมมือ
ในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยนาหนังสือ
จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปขอความร่วมมือ
3.จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
4.นาแบบวัดไปดาเนินการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งชี้แจง รายละเอียดของการเก็บข้อมูล
ให้ทราบ เพื่อแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
5.ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบวัดอีกครั้ง
5. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ตาม
วิธีการทางสถิติโดยกาหนดนัยสาคัญที่ระดับ 0.5 มีขั้นตอนการวิเคราะห์ตามลาดับดังนี้
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1.ศึกษาคุณ สมบัติพื้นฐานของบุคคล เพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง แล้ว
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ จ านวน ร้ อ ยละ (Percent) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
2.ใช้สถิติทดสอบ T (t-test) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05ในการทดสอบ
สมมติฐาน ข้อที่ 1
3.ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่า งระหว่างค่ าเฉลี่ ยด้ วยวิธี ข อง Sheffe เพื่ อ ท าการทดสอบความแตกต่ างระหว่า ง
ค่าเฉลี่ยทีละคู่ ในการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2
4.ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regrssion
Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน ข้อที่ 2
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิต และสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตั วแปรที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างาน และเปรีย บเที ย บพฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปูที่มีลักษณะชีวสังคมแตกต่างกัน ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 2) เพื่อศึกษาอานาจในการ
ท านายพฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยปั จ จั ย ทางจิ ต และปั จ จั ย สั ง คมของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น ตอน คือ 2
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 2
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) ความเชื่ออานาจในตน (Internal locus
of control) สมรรถนะการทางาน (Competency of work) การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
(Work socialization) การได้รับแบบอย่างจากบุคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ การ
วัดบรรยากาศการทางานในองค์กร และพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
2.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะชีวสังคมแตกต่างกัน ในด้าน
รวม และด้านย่อย 3 ด้าน
2.3 ผลวิเคราะห์ เพื่อศึกษาอานาจในการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานด้านรวม และด้านย่อย ด้วยปัจจัยทางจิตและปัจจัยสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
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ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เพศ อายุ
ลักษณะงาน ประเภทตาแหน่งงานและระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จานวน
และร้อยละ มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
n=330
ตัวแปรด้านชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป
ลักษณะงาน
แผนกวิศวกรรมออกแบบ
แผนกซ่อมบารุง
แผนกผลิต
แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี)
ประเภทตาแหน่งงาน
พนักงาน
หัวหน้างาน หรือ Supervisor หรือ Leader
ผู้จัดการ, รองผู้จดั การ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5-15 ปี
16-26 ปี
26 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

298
32

90.30
9.70

133
153
36
8

40.30
46.36
10.91
2.42

14
32
243
41

4.24
9.70
73.64
12.42

298
24
8

90.30
7.27
2.42

31
162
122
15
330

9.39
49.09
36.97
4.55
100.00
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ลักษณะชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะเครื่องยนต์
และความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ จานวน 330 คนโดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นพนักงานใน
แผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโดยตรง 4 แผนก ได้แก่ 1) แผนกวิศวกรรมออกแบบ
ซึ่งทาหน้าที่ในการออกแบบกระบวนการผลิตให้สามารถทาการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มี มีสมรรถนะ
คงทน มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทางานของเครื่องยนต์ และการขับขี่อย่างปลอดภัย ไม่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือข้อผิดพลาดเมื่อนาไปประกอบกับเครื่องยนต์ 2) แผนกซ่อมบารุง ซึ่งต้อง
จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้เครื่องจักรสามารถผลิตชิ้นงานได้ตรงตามความ
ต้องการขององค์กร 3) แผนกผลิต เป็นหน่วยงานผู้ผลิตชิ้นงานด้วยการปฏิบัติงานอย่างเอาใจใส่
เคร่งครัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงผลกระทบจากชิ้นงานที่เกิดจาก
การผลิ ตโดยขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานน 4) แผนกตรวจสอบคุณ ภาพ คิวซี) เป็น)
หน่ วยงานคั ดกรองเพื่ อป้ อ งกั น การส่ ง ชิ้ น งานที่ ไม่ ได้คุ ณ ภาพตามข้อก าหนดขององค์ ก รไปยั ง
ผู้ใช้งาน
จากการเก็บข้อมูลในครั้งนี้พ บว่า ตาราง 1)) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย
จานวน คน คิดเป็นร้อยละ 90 298.และเพศหญิง จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9 30.7 0
ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 20 -50 ปีขึ้นไปโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 30-คน คิด เป็ น ร้อยละ 46 153 ปี จ านวน 39.รองลงมาอายุระหว่าง 20 36-ปี 29
จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 40.อายุระหว่าง 40 30-ปีจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10 49. 91
และอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.ต 42ามลาดับ
ลั ก ษณะงานแบ่ ง ออกเป็ น 4 ลั ก ษณะโดยกลุ่ ม ตั วอย่ า งส่ วนใหญ่ อ ยู่ แผนกผลิ ต
จานวน คนคิดเป็นร้อยละ 73 243.รองลงมาแผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) จานวน 41 คนคิด 64
เป็ น ร้อยละ 12.แผนกซ่ อมบ ารุง จ านวน 32 คนคิด เป็ น ร้อ ยละ 9 42.และแผนกวิศวกรรม 70
ออกแบบ จานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 4. ตามลาดับ 24
ประเภทตาแหน่งงานแบ่งเป็น 3 ระดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นระดับพนักงาน
จ านวน คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 90 298. รองลงมาเป็ น ระดั บ หั วหน้ างานหรือ 30Supervisor, หรือ
Leader จานวน คนคิดเป็นร้อยละ 7 24.และระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้ 27จัดการ
จานวน คน คิดเป็นร้อยละ 2 8.ตามลาดับ 42
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ระยะเวลาปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทางานมาแล้ว
ระหว่าง 5-ปี จานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 49 15.รองลงมา ทางานมาแล้วระหว่าง 16 09-ปี 26
จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 36. ทางานน้อยกว่า 5 97ปี จานวน คน คิดเป็นร้อยละ 9 31. 39
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และทางานมา 26 ปีขึ้นไป.ตามลาดับ 55
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจานวน 330 คน เป็นพนักงานเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ในอัตราส่วนร้อยละ 46.36 รองลงมาร้อยละ 40.30
จะมี อ ายุ ระหว่าง 20-29 ปี ส่ วนใหญ่ ของพนั ก งานร้อ ยละ 73.64 ปฏิ บั ติง านอยู๋ ในแผนกผลิ ต
รองลงมาอยู่ในแผนกตรวจสอบคุณภาพ คิวซี) ร้อยละ)12.42 โดยร้อยละ 90.30 มี ต า แ ห น่ ง
งานเป็นพนักงาน รองลงมาเป็นระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 7.27
ตอนที่ 2ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
2.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางาน การรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) ความเชื่ออานาจในตน (Internal locus
of control) สมรรถนะการทางาน (Competency of work) การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
(Work socialization) การได้รับแบบอย่างจากบุคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ การ
วัดบรรยากาศการทางานในองค์กร และพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้านรวม และ
รายด้าน วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าต่าสุด (Min.) ค่าสูงสุด (Max.) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) รายละเอียดดังนี้
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ตาราง 2 แสดงค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
n=330
ตัวแปร

Min. Max. Mean

SD.

เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน

2.38 5.88

4.86

844.

การรับรู้ความสามารถของตน (self efficacy)

.350 5.80

4.85

.488

ความเชื่ออานาจในตน (Internal locus of control)

3.78 5.89

4.99

.487

สมรรถนะการทางาน (competency of work)

2.20 5.70

4.09

.781

การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน) (Work socialization

2.56 5.67

4.51

.732

การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม

2.00 5.83

3.59

.945

การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

1.25 5.75

4.30

.792

บรรยากาศในการทางานในองค์กร

2.50 5.83

4.68

.692

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวม

2.86 6.00

4.63

.739

พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน 1.50 6.00

4.16

1.027

พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านความเอาใจใส่รอบคอบ

2.67 6.00

4.83

.839

พฤติกรรมความรับผิดชอบด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ

3.00 6.00

4.80

.785

จากตาราง 2 ตัวแปรตามที่ศึกษาคือ พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน โดย
พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ านรวม มี ค ะแนนเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.63 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ .739 ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 3 ด้านโดยพฤติกรรมย่อยด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ระเอียดรอบคอบ
คานึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของตนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
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4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .839 ลาดับถัดมาคือพฤติกรรมย่อยด้านความรับผิดชอบต่อ
การยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .785 และพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงานโดย
ไม่ต้องมีใครมาคอยกากับควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 1.027
สาหรับตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรทางจิ ต 4 ตัวแปร
ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตน (self
efficacy) ความเชื่ออานาจในตน (Internal locus of control) สรรถนะการทางาน (competency
of work) และตัวแปรอิสระทางสังคม 4 ตัวแปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (Work
socialization) การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศ
ในการท างานในองค์ ก ร และตั วแปรตามคื อ พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน คือ การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู แสดงออกถึงความตั้งใจ เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ พากเพียร อุตสาหะเพื่อการบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ผู้ที่มี
คะแนนด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานสูง คือผู้ทีมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้
ส าเร็จ ได้ ผ ลดี ภ ายในเวลาที่ ก าหนด จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ ย ของ
พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างานของพนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ วนรถยนต์ เท่ ากั บ 32.41 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.17 ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานมาก
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน คือ
การที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายสาเร็จได้โดยไม่
ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับ หรือบังคับ พนักงานผลิตที่มีคะแนน พฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานด้านความสาเร็จของการปฏิบัติงานสูง เป็นผู้ที่สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบได้มาก จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานต่อความสาเร็จของงานของพนั กงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เท่ากับ
8.33 คะแน ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉี่ย คือผู้ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้าน
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานมาก
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบ
คือ ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานของพนักงานผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยความละเอียดรอบคอบ
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ระมัดระวังมิให้เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของตนด้วยความเอาใจใส่ คานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของตน พนักงานผลิตที่มีคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานทางานด้านความเอาใจใส่ต่องานปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังมิให้เกิด
ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของตนสูง คือผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยเอาใจ
ใส่ความละเอียดสูง จากตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ด้านความเอาใจใส่ ในการปฏิ บัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเท่ากับ 14.49 คะแนน ผู้ที่ได้
คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉี่ย คือผู้ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่
ละเอียดรอบคอบมาก
พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นความยึ ด มั่ น ต่ อ กฎระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ คื อ การที่ พ นั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ป ฏิ บั ติ ง านตามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และ
ข้อกาหนดต่างๆ ขององค์กรอยส่างเคร่งครัด ไม่มีการละเว้น โดยเข้าใจดีว่า กฎระเบียบต่างๆ ที่
กาหนดไว้เพื่ อให้ผ ลจากการปฏิบัติ งานมี คุณ ภาพ ปลอดภั ย สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีความจาเป็นยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องยึดถือปฏิบัตคิตามด้วยความ
เต็มใจ จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.59 ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉี่ย คือผู้
ที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับมาก
เจตคติต่อพฤติกรรมความรั บผิดชอบในการทางาน เป็นความรู้สึกที่พนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายว่ามีความชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่
พอใจ เพียงใด ซึ่งเกิดจากการตีประเมิ นค่าด้านคุณ ประโยชน์หรือโทษที่จะได้รับจากการแสดง
พฤติกรรมนั้น โดยสามารถเห็นได้จากประสิทธิภาพการทางาน หรือลักษณะการปฏิบัติงานของ
พนักงาน จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่า คะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานของพนักงาน เฉลี่ยเท่ากับ 38.87 ผู้ที่มีคะแนนเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่มีเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานสูง
การรับ รู้ความสามารถของตน (Self efficacy) คือการที่พ นักงานผลิต ชิ้ นส่วน
รถยนต์ ตัดสิ น ความสามารถของตนต่อการปฏิ บัติ หน้ าที่ ที่ได้รับ มอบหมายให้ รับผิ ดชอบว่าจะ
สามารถปฏิบัติงานตามการมอบหมายและความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ ซึ่งการรับรู้
ความสามารถของพนักงานอาจจะไม่ ตรงกับความสามารถที่เป็ นอยู่จริง พนักงานที่ มี การรับ รู้
ความสามารถของตนสู ง จะเป็ น ผู้ แ สดงพฤติ กรรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างานสู ง จากการ
ประมวลผลในตาราง 2 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน )self efficacyมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ (
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48.46 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.ผู้ที่มี คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่มี การรับ รู้ 88
ความสามารถของตนสูง
ความเชื่ อ อ านาจในตน (Internal locus of control) คื อ การที่ พ นั ก งานผลิ ต
ชิ้นส่วนรถยนต์มีความเชื่อว่าหากตนปฏิบัติงานในลักษณะใดก็จะได้รับผลลัพธ์ในทางที่สอดคล้อง
กั บ การปฏิ บั ติ ง านของตน และเป็ น ผลจากการท างานของตนโดยไม่ มี อิ ท ธิ พ ลจากสิ่ ง ใดมา
เปลี่ยนแปลง ซึ่งพนักงานที่มีความเชื่ออานาจในตนสูงจะเป็นผู้แสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานมาก จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนความเชื่ออานาจในตนของพนักงาน
ผลิ ตชิ้ น ส่ วนรถยนต์เฉลี่ ย เท่ากับ 44.95 ผู้ที่ ได้ คะแนนสูง กว่าคะแนนเฉลี่ย คือ ผู้ที่มี ความเชื่ อ
อานาจในตนสูง
สมรรถนะการทางาน (Competence of work) หมายถึง ความรู้ความสามารถที่
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้เรียนรู้สั่งสมและแสดงออกทางพฤติกรรมการทางาน โดยพนักงาน
ผลิตที่มีสรรถนะการทางานสูงจะสามารถทางานที่รับผิดชอบให้สาเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายได้
ภายในเวลาที่กาหนด จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการทางาน
ของพนักงานผลิต เท่ากับ 40.92 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.81 ผู้ที่ได้คะแนนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่มีสมรรถนะการทางานสูง
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน เป็นกระบวนการถ่ายทอดทักษะ ความรู้
วัฒนธรรมการทางานซึ่งเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต้องเรียนรู้เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับนโยบายควาต้องการขององค์กร โดยพนักงานที่มี
คะแนนด้านการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานสูง จะเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางานมาก จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เท่ากับ 40.59 ผู้ที่มีคะแนนการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทางานมาก
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม คือการที่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้
เห็นแบบอย่างการทางานจากหัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานจากการสังเกต ถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ จากการประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนน
เฉลี่ยการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เท่ากับ 21.55 ผู้ที่มี
คะแนนการได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ ย คือผู้ที่ได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคมมาก
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การได้ รับ ข้อมู ลข่าวสารจากสื่อ คือการที่พ นักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เปิดรับ
ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องการการปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อนามาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานให้บรรลุเป้าหมายผลสาเร็จตามความมุ่งหวังขององค์กร จาก
การประมวลผลในตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ เท่ากับ 34.38
ผู้ที่ได้คะแนนการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสูงกว่าคะแนนเฉี่ย คือผู้ที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
มาก
บรรยากาศการท างานในองค์ ก ร คื อ การรับ รู้ส ภาพแวดล้ อ มการท างานของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใน
นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู โดยพนั ก งานที่ มี ก ารรั บ รู้ส ภาพแวดล้ อ มการท างานเชิ ง บวก จะมี
พฤติกรรมการทางานด้านดีมากกว่าพนักงานที่รับรู้สภาพแวดล้อมการทางานเชิงลบ พนักงานที่มี
คะแนนเฉลี่ ยด้านบรรยากาศการท างานในองค์ก รสูง คือผู้ที่รับ รู้สภาพแวดล้อมการทางานใน
องค์การด้านบวก และมี แนวโน้ม ที่จะมี พ ฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานมาก จากการ
ประมวลผลในตาราง 2 พบว่าการรับรู้บรรยากาศการทางานในองค์กรของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.05 คือผู้ที่มีการรับรู้บรรยากาศการทางานในองค์กรด้านบวกสูง
2.2 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ เปรีย บเที ย บพฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิบั ติ งานของพนัก งานผลิต ชิ้ นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มี ลัก ษณะชี ว
สังคมแตกต่ างกั นในด้านรวมและรายด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้การวิเคราะห์ t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็น
อิ ส ระต่ อ กั น (Independent Samples t-test) และวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว F-Test
(One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นราย
กลุ่ม จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สาหรับการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ใ นนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู กั บ เพศ จะใช้ ก ารวิ เ คราะห์
Independent Samples t-test รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง แสดง 3ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านรวม
ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

114
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านรวมของพนักงาน
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

จากตาราง 3. พบว่าพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่มี
ลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงานที่
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายถึง พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านเพศ
เพศชาย หรือเพศหญิง ด้านอายุ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด เช่น อายุอยู่ในช่วง 20 ถึง 29 ปี หรือ 40
ถึ ง 49 ปี และลั ก ษณะงานที่ ท าในแผนกวิ ศ วกรรมออกแบบ แผนกผลิ ต หรือ แผนกผลิ ต หรือ
ตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน ทั้งตาแหน่งพนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการ รวมทถึงระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทั้งน้อยกว่า 5 ปี หรือมากกว่า 26 ปี จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานในด้านรวมเหมือนกัน
ดังนั้นพนักงานผลิ ตชิ้ นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มี ลักษณะทางชี ว
สั งคมต่างกั น จะมี พ ฤติกรรมความรับผิด ชอบในการท างานในด้ านรวมแตกต่างกัน อย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3.1 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรายด้าน
ในด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุม ตนให้ป ฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อ
ความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุม
กากับบังคับ ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

จากตาราง 3.1 เมื่ อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้าน
ย่อยทางด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จ ของงาน และการควบคุม ตน ให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้ าหมายโดยไม่ ต้อ งมี ผู้ ใดมาควบคุ ม กากั บ บั ง คับ ของพนั กงานผลิ ตชิ้ น ส่วนรถยนต์ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทตาแหน่งงาน
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ระยะเวลาปฏิ บั ติ งานต่ างกัน พบว่า พนั กงานผลิ ตชิ้ นส่ วนรถยนต์ ในนิ คมอุ ตสาหกรรมบางปู ที่ มี
ลั กษณะทางชี วสั งคมต่ างกั น ด้ าน เพศ อายุ ประเภทต าแหน่ งงาน ระยะเวลาปฏิ บั ติ งาน จะมี
พฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการทางานในด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จ ของงานในการ
ควบคุมตน ให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่าพนักงานที่มีลักษณะงานต่างกัน จะมีพฤติกรรมความ
รับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ความส าเร็ จ ของงานในการควบคุ ม ตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งหมายถึง ความแตกต่างด้านเพศ อายุ ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานใน
ด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงานโดยการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเองไม่
ต้ องมี ผู้ ใดมาคอยก ากั บควบคุ ม แต่ พ นั กงานที่ ปฏิ บั ติ งานในลั กษณะงานที่ แตกต่ างกั น ได้ แก่
พนักงานในแผนกวิศวกรรมออกแบบ แผนกซ่อมบารุง แผนกผลิต แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี)
จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านย่อยด้านความสาเร็จของงานในการควบคุมตน ให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทาการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างแผนกปฏิบัติงานกับพฤติกรรม
ความรับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นความส าเร็ จ ของงานด้ ว ยวิ ธี ก ารของ LSD พบว่ า แผนก
ตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี ) และแผนกผลิตจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความ
รับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน และการควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมี
ผู้ใดมาควบคุมกากับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นลักษณะทางชีวสังคมด้าน เพศ อายุ ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงานใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และลักษณะชีวสังคมด้านลักษณะงานต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่
ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 3.2 แสดงผลการแสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานด้านย่อย ในด้าน ด้วยความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู
ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านความเอาใจใส่
ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทา ของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ความรับผิดชอบในการทางานด้านรวม
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จากตาราง 3.2 เมื่ อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการทางานในด้าน
ย่อยทางด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ทา พบว่า พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะทาง
ชีวสังคมต่างกัน ด้าน เพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทตาแหน่งงาน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานในด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และพบว่าระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ .05 ซึ่ ง หมายถึ ง พนั ก งานผลิ ต ที่ มี เพศ อายุ ลั ก ษณะงาน ประเภทต าแหน่ ง งาน จะมี
พฤติกรรมความรับ ผิ ดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียด
รอบคอบไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน จะมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทาการเปรียบเทียบช่วงของระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความละเอียดรอบคอบที่ต่างกันด้วยวิธีการ
ของ LSD พบความสั ม พันธ์ระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติงานกับความแตกต่างของพฤติกรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นความเอาใจใส่ 2 ช่ ว ง โดยพบว่ า พนั ก งานผลิ ต ที่ มี ช่ ว ง
ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 16 -26 ปี และตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไปจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยคานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ทา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น ลักษณะทางชีวสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู ที่มี เพศ อายุ ลั กษณะงาน ประเภทตาแหน่งงาน จะมี พ ฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบโดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการทางานของ
ตนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานผลิตที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต่างกันจะมี พ ฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบโดย
คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการทางานของตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ตาราง 3.3 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการ
ยึ ด มั่ น ต่ อ กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ตระหนั ก รู้ ถึ ง ความส าคั ญ ของความเข้ ม งวดของการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู
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ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการยึดมั่นต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ความรับผิดชอบในการทางานด้านรวม
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จากตาราง 3.3 เมื่ อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้าน
ย่อยทางด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด พบว่า ลักษณะทางชีวสังคมด้าน เพศ อายุ
ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปูที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่ างเคร่ง ครัด แตกต่ างกันอย่ างไม่ มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และพบว่าลั กษณะงานที่
แตกต่างกันจะมี พฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิ บัติงานทางด้านการยึ ดมั่ นต่ อกฎระเบีย บ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหมายถึง พนักงานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีเพศ อายุ ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ ของความเข้ม งวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด ไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานผลิตขิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีลักษณะ
งานแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ ของความเข้ม งวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น ลักษณะทางชีวสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู ที่ มี เพศ อายุ ประเภทต าแหน่ ง งาน ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน ต่ า งกั น จะมี พ ฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบโดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การท างานของตนแตกต่างกัน อย่างไม่ มี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยพนัก งานผลิต ที่ มี
ลักษณะงานต่างกันจะมี พ ฤติกรรมความรับ ผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ละเอียด
รอบคอบโดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิด จากการทางานของตนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.3 การวิเคราะห์เพื่อศึกษาอานาจในการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การท างานด้ ว ยปั จ จั ย จิ ต และปั จ จั ย สั ง คมของพนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปูในด้านรวมและด้านย่อยโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น
(Stepwise Regression Analysis) รายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.3. (a) ผลการท านายพฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นความ
รับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดย
ไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ โดยใช้กลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม
เป็นตัวทานาย
เมื่ อนาคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อ
ความสาเร็จของงานสามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุม
กากับบังคับมาทาการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (ตาราง 4) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปร
สาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของ
งาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางาน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อ
ความสาเร็จของงานควบคุม ตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับ
บังคับได้ร้อยละ 5.7 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β =
.154) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .125) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ ต้องมีผู้ ใดมาควบคุมกากับบังคับอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
ความเชื่ออานาจในตน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความ
รับผิดชอบต่อความสาเร็จของงานควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ ต้องมี ผู้ใดมา
ควบคุมกากับบังคับได้ร้อยละ 5.4 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน
(ค่า β = .232)
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม เพศหญิ ง ไม่ พ บตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านายพฤติ ก รรมความ
รับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ านความรับ ผิ ด ชอบต่ อความส าเร็จ ของงานสามารถควบคุ ม ตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมี ผู้ใดมาควบคุม กากับบังคับอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อายุ 20 - 39 ปี ตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านายพฤติ ก รรมความ
รับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ านความรับ ผิ ดชอบต่ อความสาเร็จ ของงาน สามารถควบคุ ม ตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมี ผู้ใดมาควบคุม กากับบังคับอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน สามารถร่วมกัน
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ทานายพฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการท างานด้านความรับ ผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับได้ร้อยละ
8.7 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .192) รองลงมาคือ
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .152) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อายุ ม ากกว่ า 40 ปี ขึ้ น ไป ไม่ พ บตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถ
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ม แผนกวิศวกรรมออกแบบ ตั วแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมี ผู้ใดมาควบคุม กากับบังคับอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรั บผิดชอบในการ
ท างานด้ านความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ความส าเร็จ ของงาน สามารถควบคุ ม ตนให้ ป ฏิ บั ติ ง านบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับได้ร้อยละ 42.2 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับ
แรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .650)
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกซ่อมบารุง ไม่พ บตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความ
รับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ านความรับ ผิ ดชอบต่ อความสาเร็จ ของงาน สามารถควบคุ ม ตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมี ผู้ใดมาควบคุม กากับบังคับอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกผลิต ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติ กรรมความรับผิดชอบ
ในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ ต้องมีผู้ ใดมาควบคุมกากับบังคับอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้ านความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ความส าเร็จ ของงาน สามารถควบคุ ม ตนให้ ป ฏิ บั ติ ง านบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับได้ร้อยละ 3.1 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก
ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .175) ตามลาดับ
เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ม แผนกตรวจสอบคุณ ภาพ ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมี ผู้ใดมาควบคุม กากับบังคับอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่
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ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน สามารถร่วมกัน
ทานายพฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการท างานด้านความรับ ผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับได้ร้อยละ
58.0 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .601) รองลงมา
คือ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .333) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มพนักงาน ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ ต้องมี ผู้ ใดมาควบคุมกากับบังคับอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
ความเชื่ออานาจในตน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความ
รับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมี
ผู้ ใดมาควบคุม กากับบั งคับ ได้ร้อ ยละ 4.1 โดยตั วแปรที่เข้าทานายอันดับ แรก ได้แก่ ความเชื่ อ
อานาจในตน (ค่า β = .202) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มหัวหน้างาน ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ ต้องมีผู้ ใดมาควบคุมกากับบังคับอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้ านความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ความส าเร็จ ของงาน สามารถควบคุ ม ตนให้ ป ฏิ บั ติ ง านบรรลุ
เป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับได้ร้อยละ 20.4 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับ
แรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .451) ตามลาดับ
เมื่ อพิจ ารณา ในกลุ่ ม ผู้จั ดการ, รองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ตัวแปรสาคัญ ที่
ทานายพฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการท างานด้านความรับ ผิดชอบต่ อความสาเร็จของงาน
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ บรรยากาศการทางานในองค์กร สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถ
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับได้ร้อยละ 82.9
โดยตั ว แปรที่ เข้ า ท านายอั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ บรรยากาศการท างานในองค์ ก ร (ค่ า β = .910)
ตามลาดับ
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เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ มระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 16 ปี ตัวแปรสาคัญ ที่ทานาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถ
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ได้ แ ก่ ความเชื่ อ อ านาจในตน สามารถร่ว มกั น ท านายพฤติ ก รรมความ
รับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ านความรั บ ผิ ดชอบต่ อความสาเร็จ ของงาน สามารถควบคุ ม ตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับได้ร้อยละ 6.8 โดยตัวแปรที่เข้า
ทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .260) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรสาคัญที่ทานาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถ
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ได้ แ ก่ สมรรถนะการท างาน สามารถร่ ว มกั น ท านายพฤติ ก รรมความ
รับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ านความรับ ผิ ดชอบต่ อความสาเร็จ ของงาน สามารถควบคุ ม ตนให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับได้ร้อยละ 3.6 โดยตัวแปรที่เข้า
ทานายอันดับแรก ได้แก่ สมรรถนะการทางาน (ค่า β = .191) ตามลาดับ

ตาราง 7 ค่าร้อยละการทานาย และลาดับความสาคัญของตัวทานายต่างๆ ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับ
บังคับในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม
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2.3.(b) ผลการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอา
ใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงาน
ที่ทา โดยใช้กลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม เป็นตัวทานาย
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการ
ท างานด้ วยความละเอีย ดรอบคอบ โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อาจเกิ ด จากงานที่ ท ามาท าการ
วิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบเป็ น ขั้ น (ตาราง 5) พบว่ า ในกลุ่ ม รวม ตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านาย
พฤติกรรมความรับ ผิ ดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้ วยความละเอียด
รอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน บรรยากาศการทางานในองค์กร การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และ
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 19.3 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน
(ค่า β = .265) รองลงมาคือ บรรยากาศการทางานในองค์กร (ค่า β = .177) การได้รับข้อมู ล
ข่ า วสารจากสื่ อ (ค่ า β = -.160) และการถ่ า ยทอดทางสั ง คมในการท างาน (ค่ า β = 154)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสั ง คมในการท างาน การได้ รับ ข้อ มู ลข่าวสารจากสื่อ เจตคติต่ อพฤติ กรรมความ
รับ ผิ ด ชอบในการท างาน การได้ รับ แบบอย่ า งจากบุ ค คลในสั ง คม และสมรรถนะการท างาน
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 22.7 โดยตัว
แปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .332) การถ่ายทอดทางสังคม
ในการท างาน (ค่ า β = .230) การได้ รับ ข้ อ มู ล ข่ าวสารจากสื่ อ (ค่ า β = -.184) เจตคติ ต่ อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน (ค่า β = 187) การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม
(ค่า β = .237) และสมรรถนะการทางาน (ค่า β = -.191) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ บรรยากาศการทางานในองค์กร
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สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 27.3 โดยตัว
แปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการทางานในองค์กร (ค่า β = .522)
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อายุ 20 - 39 ปี ตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านายพฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานาจใน
ตน การถ่ายทอดทางสั งคมในการทางาน และการได้รับข้อมู ลข่าวสารจากสื่อ สามารถร่วมกัน
ทานายพฤติ กรรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ านความเอาใจใส่ต่ อการท างานด้ วยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 20.5 โดยตัวแปรที่เข้า
ทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .375) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทาง
สั ง คมในการท างาน (ค่ า β = .220) และการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ (ค่ า β = -.147)
ตามลาดับ
เมื่ อพิ จ ารณา ในกลุ่ ม อายุม ากกว่า 40 ปีขึ้นไป ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดย
คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ บรรยากาศ
การทางานในองค์กร สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความ
เอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทา
ได้ร้อยละ 27.3 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการทางานในองค์กร (ค่า β =
.522)
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม แผนกวิ ศ วกรรมออกแบบ ไม่ พ บตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านาย
พฤติกรรมความรับ ผิ ดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกซ่อมบารุง ไม่พบตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกผลิต ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่ อ าจเกิ ด จากงานที่ ท าอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ได้ แ ก่ ความเชื่ อ อ านาจในตน
บรรยากาศการทางานในองค์ กร และการได้ รับ ข้อ มู ลข่าวสารจากสื่ อ สามารถร่วมกัน ทานาย
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พฤติกรรมความรับ ผิ ดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 19.6 โดยตัวแปรที่เข้าทานาย
อันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .295) บรรยากาศการทางานในองค์กร (ค่า β
= .275) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.181) ตามลาดับ
เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ม แผนกตรวจสอบคุณ ภาพ ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดย
ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด จากงานที่ ท าอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ได้ แ ก่ การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน สามารถร่ วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจาก
งานที่ทาได้ร้อยละ 38.6 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางาน (ค่า β = .621)
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มพนักงาน ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สมรรถนะการทางาน การได้รับ
แบบอย่างจากบุคคลในสังคม และเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วย
ความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 23.8 โดยตัวแปรที่
เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .358) การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางาน (ค่า β = .232) การได้รับข้อมู ลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.206) สมรรถนะการทางาน
(ค่า β = -.216) การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม (ค่า β = .235) และเจตคติต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางาน (ค่า β = .175) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มหัวหน้างาน ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ บรรยากาศการทางานใน
องค์กร และเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดย
คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 42.2 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่
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บรรยากาศการทางานในองค์กร (ค่า β = .621) และเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางาน (ค่า β = -.533) ตามลาดับ
เมื่ อพิจ ารณา ในกลุ่ ม ผู้จั ดการ, รองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ตัวแปรสาคัญ ที่
ทานายพฤติ กรรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ านความเอาใจใส่ต่ อการท างานด้ วยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ได้แก่ บรรยากาศการทางานในองค์กร สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 50.0 โดยตัวแปรที่ เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการ
ทางานในองค์กร (ค่า β = .707) ตามลาดับ
เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ มระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 16 ปี ตัวแปรสาคัญ ที่ทานาย
พฤติกรรมความรับ ผิ ดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิ ดจากงานที่ทาอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อ สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการ
ทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่ อาจเกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 18.6
โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .356) การถ่ายทอดทาง
สั ง คมในการท างาน (ค่ า β = .236) และการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ (ค่ า β = -.195)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรสาคัญที่ทานาย
พฤติกรรมความรับ ผิ ดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่ บรรยากาศการทางานในองค์กร สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการ
ทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดจากงานที่ทาได้ร้อยละ 14.9 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการทางาน
ในองค์กร (ค่า β = .386) ตามลาดับ

กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม

รับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาใน

ตาราง 8 ค่าร้อยละการท านาย และลาดับ ความสาคัญ ของตัวทานายต่างๆ ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมความ
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ตาราง 8 (ต่อ)
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2.3.(c) ผลการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยใช้กลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม
เป็นตัวทานาย
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดมาทาการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้น (ตาราง 6) พบว่า ในกลุ่มรวม
ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
การถ่ ายทอดทางสั งคมในการท างาน การได้ รับ ข้อ มู ลข่าวสารจากสื่ อ ความเชื่ อ
อ านาจในตน และบรรยากาศการท างานในองค์ ก ร สามารถร่ว มกั น ท านายพฤติ ก รรมความ
รับผิ ดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 28.7 โดยตัว
แปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .372) การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.395) ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .241) และบรรยากาศ
การทางานในองค์กร (ค่า β = .142) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และความเชื่ออานาจในตน
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 27.6 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมใน
การท างาน (ค่ า β = .442) การได้ รับ ข้อ มู ลข่ าวสารจากสื่ อ (ค่ า β = -.367) และความเชื่ อ
อานาจในตน (ค่า β = .291) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
ความเชื่ออานาจในตน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
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สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 38.5 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน
(ค่า β = .341) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.449) และการถ่ายทอดทางสังคมใน
การทางาน (ค่า β = .387) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อายุ 20 - 39 ปี ตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านายพฤติ ก รรมความ
รับผิ ดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ความเชื่อ
อ านาจในตน และบรรยากาศการท างานในองค์ ก ร สามารถร่ว มกั น ท านายพฤติ ก รรมความ
รับผิ ดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 28.3 โดยตัว
แปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = -.352) การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.386) ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .233) และบรรยากาศ
การทางานในองค์กร (ค่า β = -.170) ตามลาดับ
เมื่ อพิ จ ารณา ในกลุ่ ม อายุม ากกว่า 40 ปีขึ้นไป ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 32.0 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้ แก่ การถ่ายทอดทางสังคมใน
การทางาน (ค่า β = .611) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.334) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม แผนกวิ ศ วกรรมออกแบบ ไม่ พ บตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึง
ความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกซ่อมบารุง ไม่พบตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความ
รับผิ ดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
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ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกผลิต ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวด
ของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ความเชื่ออานาจในตน
และบรรยากาศการทางานในองค์กร สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 35.2 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับ
แรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .372) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
(ค่า β = -.445) ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .282) และบรรยากาศการทางานในองค์กร (ค่า
β = .178) ตามลาดับ
เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ม แผนกตรวจสอบคุณ ภาพ ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 27.1 โดย
ตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .521)
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มพนักงาน ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และความเชื่ออานาจในตน
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 29.0 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมใน
การท างาน (ค่ า β = .419) การได้ รับ ข้ อมู ล ข่าวสารจากสื่ อ (ค่ า β = -.380) และความเชื่ อ
อานาจในตน (ค่า β = .324) ตามลาดับ
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เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม หัวหน้างาน ไม่ พ บตั วแปรสาคัญ ที่ ทานายพฤติ กรรมความ
รับผิ ดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคั บ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของ
ความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
เมื่ อพิจ ารณา ในกลุ่ ม ผู้จั ดการ, รองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ตัวแปรสาคัญ ที่
ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้
ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และการถ่ายทอดทางสังคม
ในการทางาน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อ
กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ตระหนั ก รู้ ถึ ง ความส าคั ญ ของความเข้ ม งวดของการปฏิ บั ติ ง านตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 96.9 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = 1.347) และการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β =
-.492) ตามลาดับ
เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ มระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 16 ปี ตัวแปรสาคัญ ที่ทานาย
พฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึง
ความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ได้ แ ก่ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมในการท างาน การได้ รับ ข้ อ มู ล
ข่าวสารจากสื่อ และความเชื่ออานาจในตน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 27.7 โดยตัวแปรที่เข้าทานาย
อันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .442) การได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อ (ค่า β = -.371) และความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .307) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรสาคัญที่ทานาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่ นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึง
ความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ได้ แ ก่ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมในการท างาน การได้ รับ ข้ อ มู ล
ข่าวสารจากสื่อ และความเชื่ออานาจในตน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดได้ร้อยละ 29.2 โดยตัวแปรที่เข้ าทานาย
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อันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .415) การได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อ (ค่า β = -.381) และความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .272) ตามลาดับ

ตาราง 9 ค่าร้อยละการทานาย และลาดับความสาคัญของตัวทานายต่างๆ ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม
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ตาราง 9 (ต่อ)
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2.3.(d) ผลการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวม โดยใช้
กลุ่มตัวแปรปัจจัยทางจิต และปัจจัยทางสังคม เป็นตัวทานาย
เมื่อนาคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมมาทาการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณแบบเป็นขั้น (ตาราง 7) พบว่า ในกลุ่มรวม ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ อ
อานาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 20.5 โดยตัวแปรที่เข้า
ทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .315) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทาง
สั ง คมในการท างาน (ค่ า β = .303) และการได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ (ค่ า β = -.205)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศชาย ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้ านรวมอย่างมี นัยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ระดั บ .05 ได้แก่ ความเชื่ ออานาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสั งคมในการทางาน และการได้รับข้อมู ลข่าวสารจากสื่อ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 20.4 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับ
แรก ได้แก่ ความเชื่ ออานาจในตน (ค่า β = .328) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางาน (ค่า β = .289) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ(ค่า β = -.186) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มเพศหญิง ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ บรรยากาศการทางานในองค์กร
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 23.9 โดยตัว
แปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการทางานในองค์กร (ค่า β = .489)
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อายุ 20 - 39 ปี ตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านายพฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานาจใน
ตน การถ่ายทอดทางสั งคมในการทางาน และการได้รับข้อมู ลข่า วสารจากสื่อ สามารถร่วมกัน
ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 22.9 โดยตัวแปรที่เข้าทานาย
อันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .352) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมใน
การทางาน (ค่า β = .305) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.215) ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณา ในกลุ่ ม อายุ ม ากกว่ า 40 ปี ขึ้ น ไป ไม่ พ บตั ว แปรส าคั ญ ที่ ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ม แผนกวิศวกรรมออกแบบ ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมอย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ อ
อานาจในตน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ
38.4 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .620)
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกซ่อมบารุง ไม่พบตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มแผนกผลิต ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทางานด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสั งคมในการทางาน และการได้รับข้อมู ลข่าวสารจากสื่อ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 20.9 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับ
แรก ได้แก่ ความเชื่ ออานาจในตน (ค่า β = .326) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางาน (ค่า β = .302) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.251) ตามลาดับ
เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ม แผนกตรวจสอบคุณ ภาพ ตัวแปรสาคัญ ที่ทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ อ
อานาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 62.4 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ ความ
เชื่ ออานาจในตน (ค่า β = .599) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β =
.378) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มพนักงาน ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานด้ านรวมอย่างมี นัยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ระดั บ .05 ได้แก่ ความเชื่ ออานาจในตน การ
ถ่ายทอดทางสั งคมในการทางาน และการได้รับข้อมู ลข่าวสารจากสื่อ สามารถร่วมกันทานาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 20.7 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับ
แรก ได้แก่ ความเชื่ ออานาจในตน (ค่า β = .343) รองลงมาคือ การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางาน (ค่า β = .277) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.215) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มหัวหน้างาน ตัวแปรสาคัญที่ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการท างานด้านรวมอย่างมี นั ยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ .05 ได้แก่ บรรยากาศการทางานใน
องค์กร และเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 43.0 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่
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บรรยากาศการท างานในองค์ ก ร (ค่ า β = .668) รองลงมาคื อ เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางาน (ค่า β = -.467) ตามลาดับ
เมื่ อพิจ ารณา ในกลุ่ ม ผู้จั ดการ, รองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ตัวแปรสาคัญ ที่
ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ได้แก่ บรรยากาศการทางานในองค์กร สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานด้านรวมได้ร้อยละ 90.5 โดยตัวแปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ บรรยากาศการทางานใน
องค์กร (ค่า β = .951)
เมื่ อพิจารณา ในกลุ่ มระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 16 ปี ตัวแปรสาคัญ ที่ทานาย
พฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการทางานด้านรวมอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่
ความเชื่ออานาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 21.3 โดยตัว
แปรที่ เข้ าท านายอั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ความเชื่ อ อ านาจในตน (ค่ า β = .352) รองลงมาคื อ การ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .296) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = .239) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณา ในกลุ่มระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ตัวแปรสาคัญที่ทานาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การ
ถ่ายทอดทางสั งคมในการทางาน ความเชื่ออานาจในตน และการได้รับข้อมู ลข่าวสารจากสื่ อ
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 19.6 โดยตัว
แปรที่เข้าทานายอันดับแรก ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (ค่า β = .328) รองลงมา
คือ ความเชื่ออานาจในตน (ค่า β = .251) และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ (ค่า β = -.180)
ตามลาดับ

ตาราง 10 ค่าร้อยละการทานาย และลาดับความสาคัญของตัวทานายต่างๆ ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัวแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม
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บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางจิตและสังคมที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนี้ เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
และค้นหาปัจจัยส าคัญ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานจากตัวแปรด้านชี ว
สังคม และปัจจัยทางจิตที่เป็นจิตลักษณะของบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เป็น สภาพแวดล้อมการ
ทางานของบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ 2 ประการคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบใน
การทางานทั้งด้านรวมและรายด้านของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มี
ลักษณะทางชีวสังคมแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 2) เพื่อศึกษาอานาจในการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้าน
รวม และรายด้านของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจากตัวแปรทางจิต
ได้แก่เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่อ
อานาจในตน สมรรถนะการทางาน และตัวแปรทางสังคม ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการ
ทางานในองค์กร โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นพนักงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของเครื่องยนต์ และความปลอดภัยในการขับขี่
รถยนต์ จานวน 330 คน ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
จ านวน 9 แบบวั ด และแบบสอบถามลั ก ษณะทางชี ว สั ง คม แบ่ ง ออกเป็ น 10 ตอนคื อ 1)
แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคม 2) แบบวัดเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
3) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน 4) แบบวัดความเชืออานาจในตน 5) แบบวัดสมรรถนะ
การทางาน 6) แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการทางน 7) แบบวัดการได้รับแบบอย่งจาก
บุคคลในสังคม 8) แบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 9) แบบวัดบรรยากาศการทางานใน
องค์ ก ร 10) แบบวั ด พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient, (พวงรัตน์
ทวีรัตน์. 2540: 118) โดยค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .70 ถึง .85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คื อ 1) สถิ ติ พ รรณนา เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ด้ ว ยร้ อ ยละ (Percent)
ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 2) ใช้ สถิติทดสอบ t (t-test) Ftest (One-way ANOVA) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการทดสอบสมมติฐานใน
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ข้อ 1. 3) ใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบมี ขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 2
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน
จากการประมวลผล แนวคิ ด ทฤษฎี และผลการวิจั ยที่ เกี่ย วข้องกั บ พฤติก รรมความ
รับผิดชอบในการทางาน ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 ทาให้ได้ข้อสรุปเพื่อตั้งสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้
ไว้ 2 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลตามสมมติฐานโดยมีรายละเอียดในแต่ละข้อ ดังนี้
สมมติ ฐานข้อที่ 1.1 : พนักงานผลิตชิ้น ส่วนรถยนต์ที่มี ลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวม ต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.2 : พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มี ลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อ ความสาเร็จของงาน
ควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องมีบุคคลอื่นใดมาควบคุมกากับบังคับ ต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.3 : พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มี ลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านควารับผิดชอบต่อ การทางานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทา ต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.4 : พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มี ลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกัน จะมี พ ฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการท างานด้านการยึ ดมั่ น ต่อกฎระเบี ยบ ข้อบั งคั บ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ ของความเข้ม งวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบั งคับอย่าง
เคร่งครัด ต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 : เพื่อศึกษาตัวแปรจากปัจจัยทางจิต (เจตคติต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจในตน สมรรถนะการ
ทางาน) และปัจจัยทางสังคม (การได้รับการถ่ายทอดทางสังคม การได้รับแบบอย่างจากบุคคลใน
สั ง คม การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ บรรยากาศการท างานในองค์ ก ร) ที่ ส ามารถท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ปู และปัจจัยทางสังคม
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อที่ 1
สมมติฐานข้อที่ 1.1 : จากผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ t-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย ระหว่ างกลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ศึ กษา 2 กลุ่ ม และ IndependentSamples t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ ม ซึ่ งผลการวิเคราะห์พ บว่า พนักงานผลิตที่มี ลักษณะทางชี วสังคม
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ต่างกัน ด้านเพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน จะมีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานในด้านรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานในข้อที่ 1.
โดยพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้านรวมมีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .739 จากผลการวิเคราะห์นี้แสดงว่าพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีลักษณะ
ทางชีวสังคมแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้านรวมแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานของบุคคลโดย
Albanese (1981) กล่าวไว้ว่า การทางานของบุคคลเกิดจากปัจจัยด้านลักษณะตัวบุคคล และการ
รับรู้บทบาทหน้าที่วัตถุประสงค์ของงาน กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทางาน การที่พนักงาน
ผลิตรับรู้หน้าที่และวัตถุประสงค์ของงาน จึงมีส่วนทาให้พนักงานรู้เป้าหมายในการทางานของตน
และหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีชีวสังคม
แตกต่างกันทั้งด้านเพศ อายุ ลักษณะงาน ประเภทตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
แต่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05
เพราะพนั กงานเข้าใจถึงจุ ดประสงค์ในการท างานและมี วัตถุป ระสงค์เป้าหมายในการทางาน
เดี ย วกัน ร่วมกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิจั ย ของ สุ ธิ ด า พานิ ช กิจ โกศลกุ ล (2556: 103) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบุคคลากรป้อ งกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทยที่ มี ลั ก ษณะชี วสั ง คมต่ างกั น และผลจากการศึ ก ษา
บุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จานวน 317 คน เป็นเพศชาย
ร้อยละ 37.54 (119 คน) เพศหญิงร้อยละ 62.46 (198 คน) ประเภทตาแหน่งงาน เป็นราชการร้อย
ละ 54.89 (174 คน) ไม่ใช่ข้าราชการร้อยละ 45.11 (143 คน) ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 33.75 (107 คน) ต่ากว่าหรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีร้อยละ 66.25 (210 คน) พบว่า
บุคลากรของกรมฯ ที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิตที่ ระดับ .05 ทั้ งนี้เพราะบุคลากรของกรมป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย ทุกเพศ ทุกตาแหน่งงาน ปฏิบัติงานโดยยึดเป้าหมายหลัก
เดียวกัน คือ การรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะเมื่อเกิดสภาวะภัย
พิบัติ บุคลากรทุกคนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างด้านเพศ หรือตาแหน่งงาน ทาให้บุคลากรที่มีลักษณะทางชีวสังคม
ต่างกันมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แต่ ก็ มี บ างงานวิ จั ย พบว่ า ความแตกต่ า งของลั ก ษณะทางชี วสั ง คมส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษาลักษณะทางชีวสังคมด้าน เพศ อายุ ประเภทตาแหน่ง
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งาน ประสบการณ์ในการทางาน ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน และด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคร
นิ ท รวิ โรฒ ของจุ ฑ ารัต น์ กิ ต ติ เขมากร (2553:156) พบว่ า ตั ว แปรลั ก ษณะทางชี ว สั ง คมด้ า น
ประเภทตาแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็นข้าราชการเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมการท างานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านและการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 300 คน
โดยในงานวิจั ยของจุ ฑ ารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่าบุคลากรสายสนับสนุ นวิช าการที่เป็ น
ข้าราชการ จะมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เป็น
พนักงานประจา เนื่องจากการจัดระบบโครงสร้างและการบริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โ รฒ ผู้ ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดั บ ผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า งาน และมี อ ายุ
ประสบการณ์มากกว่าพนักงานประจา และด้วยอายุ และประสบการณ์ที่มากกว่าทาให้บุคลลกลุ่ม
นี้มี วุฒิ ภ าวะ การปฏิบับัติงานยาวนานกว่า จึ งมี ความรู้ ความชานาญ การรับรู้วัฒ นธรรมของ
หน่วยงาน และการปรับตัวให้เข้าอยู่ร่วมกับหน่วยงานได้ดีมากกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานประจา
ตามทฤษฏีพัฒ นาการทางจิตสังคมของ อีริคสัน ที่ระบุว่าบุคคลในช่วงระหว่างอายุ 36-59 ปี จะ
เป็นช่วงพัฒนาในขั้นที่ 7 ซึ่งเป็นช่วงการสร้างขยาย (Generaively) และเป็นช่วงวัยที่ก้าวย่างสู่วัย
ผู้ใหญ่ อย่างสมบูรณ์ ทาให้บุคคลในช่ วงวัยนี้เป็นผู้มี ความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จ ะ
สนับสนุนคนรุ่นหลัง ดังนั้นบุคลากรที่เป็นข้าราชการ จึงมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมการทางาน
ด้ า นความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านได้ ม ากกว่ า พนั ก งานประจ า(จุ ฑ ารั ต น์ กิ ต ติ เขมากร,
2553:157) นอกจากนี้ในงานวิจัยของจุฑาทิพย์ หงสา (2552: 67-69) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความรับผิดชอบในการทางานของพนักงาน บริษัท บีบอยด์ ซีจี จากัด ยังพบว่าปัจจัยทางชีวสังคม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
รั บ ผิ ด ชอบในการท างานของพนั ก งานบริ ษั ท บี บ อยด์ ซี จี จ ากั ด เช่ น พนั ก งานบางคนมี
ประสบการณ์ จ ากการสั่งสมความรู้ในการทางานมามาก สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบได้มาก ในขณะที่พนักงานบางคนที่มีประสบการณ์การทางานมากแต่มีความรับผิดชอบ
ในการทางานน้อยเพราะทางานตามความเคยชินยึดติดกับรูปแบบวิธีการทางานแบบเดิมๆ ขาด
การเปลี่ ยนแปลงพัฒ นา ดังนั้นความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานบริษัท บีบอยด์ ซี จี
จากัด จึงไม่แปรปรวนตามลักษณะทางชีวสังคม สาหรับผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางชีวสังคมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ในด้านรวม ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น เป็นเพราะ
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การทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ภายใต้การควบคุมโดยมีกฎระเบี ยบข้อบังคับอย่าง
เข้ม งวด พนักงานจึ ง ไม่ ส ามารถทางานในวิถีที่ แตกต่างนอกเหนือกฎระเบี ยบเหล่านั้น รวมถึ ง
มาตรการเรียกร้องค่าความเสียหายที่เกิดจากชิ้นงานผลิตในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ทาให้
องค์กรต้องออกนโยบายในการควบคุมและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจากการผลิตชิ้น งานทั้งยัง
จัดให้มีการตรวจสอบและทวนสอบซ้าในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
อย่างละเอียดโดยเฉพาะชิ้นส่วนรถยนต์ที่จะส่งผลต่อสมรรถนะและความปลอดภัยในการขับขี่
ดั ง นั้ น พนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ จึ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ
สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้น ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1.1
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.2 ผลการวิ เคราะห์ ตั ว แปรทางชี ว สั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความส าเร็จ ของงานและ
ปฏิบั ติงานให้บรรลุ เป้าหมายได้ โดยไม่ ต้องมี ผู้อื่นใดมาควบคุม กากับบั งคับ ของพนักงานผลิ ต
ชิ้ น ส่ วนรถยนต์ ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ได้ จ ากการวิเคราะห์ t-test และ F-test (One-Way
ANOVA) และพบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จ
ของงานต่างกันตามความแตกต่างของลักษณะงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า F
เท่ า กั บ 2.970 ค่ า Sig เท่ า กั บ .032) ซึ่ ง หมายถึ ง พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะแผนกจะมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อทาการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหาความสัมพันธ์ของลักษณะงานทีเกี่ยวข้องกับพฤติก รรมความ
รับผิ ดชอบด้านความรับผิ ดชอบต่อความสาเร็จของงานโดยการใช้ Post Hoc ด้วยวิธีการของ
LSD (Least Significant Difference) เพื่ อ หาค่ าเฉลี่ ยรายคู่ ว่าลั กษณะงานคู่ ใดที่ แตกต่ างกั น ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงานของแผนกวิศวกรรมออกแบบ แตกต่างจาก
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงานของแผนก
ตรวจสอบคุณ ภาพ (ผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม เท่ากับ -.834 ค่า Sig. เท่ากับ .008) และ
พฤติกรรมความรับ ผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงานของแผนก
ผลิตแตกต่างจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของ
งานของแผนกตรวจสอบคุณภาพ (ผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม เท่ากับ -.419 ค่า Sig. เท่ากับ
.015) จากผลการวิเคราะห์ดังกล่ าว แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกวิศวกรรม
ออกแบบ แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) แผนกผลิต มีความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน
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และสามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามเป้าหมายโดยไม่ต้องมีผู้อื่นใดมาคอยควบคุม
กากับบังคับแตกต่างกัน ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า ลั กษณะงานวิศวกรรมออกแบบเป็นงานที่ต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน พนักงานที่ ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรมออกแบบมักเป็นผู้มีวุฒิ
การศึ ก ษา ทั ก ษะความรู้ห รื อ ประสบการณ์ ก ารท างานซึ่ ง ต้ อ งการความเป็ น อิ ส ระในการคิ ด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และปฏิบัติงานโดยอิสระไม่ต้องมีหัวหน้ามาคอยกากับ ควบคุมบังคับ ต่างจาก
ลักษณะการทางานในแผนกตรวจสอบคุณภาพ และแผนกผลิตซึ่งพนักงานปฏิบัติงานส่วนใหญ่
เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการและมีระเบียบปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัด การทางานจะต้องอยู่ภายใต้
การควบคุม กากับของหัวหน้างานอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างเสรีเป็นอิสระเองได้
นอกจากนี้ เป้ า หมายความส าเร็จ ในการท างานของแผนกวิศ วกรรมออกแบบ แผนกควบคุ ม
คุณ ภาพ (คิวซี ) แผนกผลิ ตมั กแตกต่างกัน โดยเป้ าหมายความสาเร็จ ในการทางานของแผนก
วิศวกรรมออกแบบ คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่สามารถนามาพัฒนาต่อยอดในการนาไปใช้ในการ
ทางานได้จริง (พรพรรณ บัวทอง, 2557: 153) แต่เป้าหมายความสาเร็จของงานแผนกผลิตคือการ
ผลิตชิ้นงานให้ได้มากที่สุดและแตกต่างกันน้อยที่สุด ในขณะที่เป้าหมายความสาเร็จของงานแผนก
ตรวจสอบคุณภาพคือประสิทธิภาพของการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ด้วยเหตุนี้ จากเป้าหมาย
การทางานที่แตกต่างกัน พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานแผนกวิศวกรรม
ออกแบบ แผนกตรวจสอบคุ ณ ภาพ แผนกผลิ ต จึ ง แตกต่ างกั น ตามลั ก ษณะของงานและเป้ า
หมายความรับผิดชอบในการทางาน ที่ต่างกันตามบทบาท หน้าที่ ซึ่งผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใดที่มี
การอ้างอิงถึงความแตกต่างของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานจากลักษณะงานที่ต่างกัน
คงพบแต่ลักษณะความแตกต่างทางชีวสังคมที่เป็นประเภทตาแหน่งงานที่พบความสัมพันธ์กับ
พฤติ กรรมความรับ ผิ ดชอบในการท างาน จากวิจั ยของจุ ฑ ารัตน์ กิตติ เขมากร (2553:156) ซึ่ ง
พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ มีประเภทตาแหน่งงานเป็น
ข้าราชการจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานสูงกว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานประจา
สาหรับผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มี ลักษณะงาน
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของ
งานต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้น เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1.2
สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรทางชีวสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ความรับผิ ดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อการทางานด้วยความเอาใจใส่ละเอียด
รอบคอบโดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทา ได้จากการวิเคราะห์ t-test และ F-test
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(One-Way ANOVA) พบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ละเอียด
รอบคอบแปรปรวนตามระยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน (ค่ า F เท่ า กั บ 2.692 ค่ า Sig เท่ า กั บ .046) ซึ่ ง
หมายถึง พนั กงานผลิ ต ชิ้น ส่ วนรถยนต์ที่มี ป ระสบการณ์ ระยะเวลาการทางานแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทา
การวิ เคราะห์ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ข องลั ก ษณะงานที เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมความ
รับผิ ดชอบด้านความรับผิ ดชอบต่อความสาเร็จของงานโดยการใช้ Post Hoc ด้วยวิธีการของ
LSD (Least Significant Difference) เพื่ อหาค่าเฉลี่ย รายคู่ ว่าคู่ใดที่ มี ค วามแตกต่างกั นอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ด้านความเอาใจใส่ละเอียดรอบคอบของพนักงานที่มีระยะแวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี แตกต่าง
กับพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 16-26 ปี และ 26 ปีขึ้นไปอย่างมีนียสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยผลต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งกลุ่ ม (Mean Difference) ของพนั ก งานที่ มี ร ะยะเวลา
ปฏิ บั ติ ง านน้ อ ยกว่ า 5 ปี กั บ ระหว่ า ง 16-26 ปี เท่ า กั บ -.402 ค่ า Sig. .017 และพนั ก งานที่ มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี กับมากกว่า 26 ปีขึ้นไป มีค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
เท่ากับ -.518 ค่า Sig. เท่ากับ .049 จากผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปีจะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานแตกต่างจากพนักงานที่มี
ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านมาแล้ ว 16-26 ปี และพนั ก งานที่ มี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ง าน 16-26 ปี ก็ มี
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานแตกต่างจากพนักงานที่ปฏิบัติงานมากกว่า 26 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้เพราะระยะเวลาปฏิบัติงานที่ต่างกันจะทาให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ในการ
ทางานแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานนานกว่าจะมีประสบการณ์ ทักษะความรู้
ในการทางานมากกว่า ทาให้ทราบถึงรายละเอียดของงานที่จะทาด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่
เป็น พิ เศษในระหว่างการปฏิบั ติ งาน และมี ความสามารถในการแก้ไขปั ญ หาในการท างานได้
มากกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานน้อย นอกจากนี้พ นักงานยังใช้ประสบการณ์ จาการ
ทางานเป็นเครื่องมือในการตัดสินความสามารถของตนที่จะแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางานตามที่ได้รับมอบหมาย (พนิดา ธนวัฒ นากุล, 2547: 18) ดังนั้นพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันย่อมได้รับประสบการณ์ไม่เท่ากันย่อมส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานแตกต่างกันตามประสบการณี่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา เหมะธร (2542: 99) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการ
ทางานของพนั ก งานสายการผลิ ต บริษั ท สหโมเสคอุต สาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และพบว่า
พนักงานสายการผลิตที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน จะมี พฤติกรรมการทางานแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพนักงานที่มีประสบการณ์การทางานมากจะมีพฤติกรรม
การท างานสู ง กว่ าพนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานน้ อ ยกว่ า นอกจากนี้ ในงานวิ จั ย ของ
จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553:156-157) ยังพบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานมานานมีประสบการณ์การ
ทางานมาก จะเป็นผู้มีความรู้ความชานาญและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
การปรับตัวให้อยู่ร่วมในหน่วยงานได้ดีกว่า ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
สูงกว่าผู้ที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า ส่วนงานวิจัยของปริญญา ป้องรอด (2554: 150) ซึ่ง
ศึกษาพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของของพนักงานโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และ
พบว่าพนักงานโรงงานยาสูบที่มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมมากเป็นพนักงานที่ได้รับ
แบบอย่างที่ดีในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุมาก ประสบการณ์มาก ประสบการณ์จึ ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเกิดจากการสั่งสมเรียนรู้ แต่ก็พบว่า
พนักงานรายเดือนและรายชั่วโมงของโรงงานยาสูบที่มีอายุมากขึ้นจะมีพฤติกรรมการทางานอย่าง
มีจริยธรรมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานเกิดความเคยชินในการปฏิบัติงาน (ปริญญา ป้อง
รอด, 2554: 153-154) ดังนั้นระยะเวลาปฏิบัติงานสาหรับพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จึงเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความ
เอาใจใส่ ละเอียดรอบคอบทั้งในด้านบวกและด้านลบ คือในด้านบวกระยะเวลาการทางาน ให้
ประสบการณ์ แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวังเอาใจใส่ในการทางานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการทางาน และในด้านลบคือการเกิดความชินใน
การทางานจนทาให้พนักงานที่มีระยะเวลาการทางานนาน ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเอาใจใส่ใน
รายละเอียดงาน และขาดความรับผิดชอบการทางานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
ดังนั้น พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ที่ มี ช่ ว งระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านแตกต่ า งกั น จึ ง มี พ ฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้น เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1.3
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรทางชีวสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ความรับ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นการยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต่ อ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ตระหนั ก รู้ ถึ ง
ความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบั งคับอย่างเคร่งครัดนี้ได้จาก
การวิเคราะห์ t-test และ F-test (One-Way ANOVA) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับและความเข้มงวดในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
แปรปรวนตามลักษณะงาน (ค่า F เท่ากับ 2.135 ค่า Sig เท่ากับ .096) ซึ่งหมายถึง พนักงานผลิตที่
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มีปฏิบัติหน้าที่ที่มีลักษณะงานแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการ
ยึดมั่ นปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและให้ความสาคัญ ต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทาการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อ
ค้ น หาความสั ม พั น ธ์ ข องลั ก ษณะงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความ
รับผิดชอบต่อการยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง ข้อบังคับอย่างเข้มงวด เคร่งครัด โดยใช้ Post
Hoc ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) เพื่อหาค่าเฉลี่ยรายคู่ว่าลักษณะงาน
คู่ใดที่มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างของพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่น
ต่ อ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และความเข้ ม งวดในการปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ง ครั ด ระหว่ างแผนก
วิศวกรรมออกแบบแตกต่างกับแผนกผลิตที่ระดับ (Mean Difference) .444 ค่า Sig. เท่ากับ .039
และระหว่ า งแผนกผลิ ต กั บ แผนกตรวจสอบคุ ณ ภาพ ที่ ร ะดั บ -.302 ค่ า Sig. เท่ า กั บ .022 ซึ่ ง
หมายถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรมออกแบบ แผนกผลิต แผนกตรวจสอบคุณภาพ
(คิวซี) มีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งหากพิจารณาจากรายละเอียดของลักษณะการทางาน
จะพบว่า การทางานในแผนกวิศวกรรมเป็นการทางานเชิงสร้างสรรค์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ผู้ที่ทางานเชิง
สร้างสรรค์ต้องแสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒ นาปรับปรุงและขยายผลสู่การ
ปฏิบัติงานจริง (พรพรรณ บัวทอง, 2557: 16) แตกต่างจากการทางานในแผนกผลิต ซึ่งมีระเบียบ
การปฏิบัติงานที่เคร่งครัดไม่มีอิสระในการทางาน (ปริญญา ป้องรอด, 2554: 152) และเป็นการ
ปฏิ บั ติ ง านตามขั้ น ตอนการท างานที่ ได้ รับ มอบหมายให้ เสร็จ โดยเร็ว สามารถได้ผ ลผลิ ต ตาม
แผนการผลิ ตของบริษั ท ฯ อย่างถูกต้อง ตรงเวลา (เบญจวรรรณ โทประเสริฐ , 2551: 13) และ
แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี) ที่เป็นการทางานภายใต้กรอบระเบียบและกฎข้อบังคับเพื่อให้งาน
มีมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน การปฏิบัติงานในทางที่แตกต่างจากระเบียบข้อบังคับถือเป็น
ความผิดและข้อห้ามปฏิบัติ ในขณะที่การทางานในแผนกวิศวกรรมออกแบบจะเป็นการทางานที่
ต้องการความเป็นอิสระทางความคิดในการคิดหาในสิ่งใหม่ๆ ภายใต้ขอบข่ายของการออกแบบ
ด้วยเหตุนี้การยึดมั่นต่อกฎระเบียบในการทางานของแผนกวิศวกรรมออกแบบ จึงมีความเข้มงวด
และอาจแตกต่างจากแผนกผลิต และแผนกตรวจสอบคุณภาพ
ดั้ ง นั้ น พนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู ที่ ท างานใน
ลั ก ษณะงานแตกต่ า งกั น จะมี พ ฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นการยึ ด มั่ น ต่ อ
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กฎระเบียบ ข้อบังคับตระหนักรู้ถึงควาสาคัญ ของความเข้มงวดของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้น เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1.4
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยทางจิต (เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบ การรับรู้
ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจในตน สมรรถนะการทางาน( 4 ตัวแปรร่วมกั บ
ปัจจัยทางสังคม (การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลใน
สังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการทางานในองค์กร( 4 ตัวแปร รวม
เป็น 8 ตัวแปร สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในด้าน
รวม และรายด้าน 3 ด้านย่อย
ผลการวิเคราะห์ เพื่ อ ศึ กษาอานาจการท านายพฤติ ก รรมความรับ ผิด ชอบในการ
ทางานด้านรวมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูด้วยปัจจัยทางจิต 4 ตัว
แปร ได้แก่ เจตคติต่ อพฤติกรรมความรับ ผิดชอบในการทางาน การรับรู้ค วามสามารถของตน
ความเชื่ออานาจในตน สมรรถนะการทางาน และปัจจัยทางสังคม 4 แปร ได้แก่ การถ่ายทอดทาง
สั ง คมในการท างาน การได้ รับ แบบอย่างจากบุ ค คลในสัง คม การได้ รับ ข้ อมู ลข่ าวสารจากสื่ อ
บรรยากาศการทางานในองค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็น
ขั้ น ตอน (Stepwise regression) ผลการวิ เคราะห์ พ บว่ า ตั ว แปรที่ ส ามารถร่ ว มกั น ท านาย
พฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการท างานในด้านรวมมี 7 ตัวแปร เป็ นตัวแปรทางจิ ต 3 ตัวแปร
ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน ความเชื่ออานาจในตน สมรรถนะในการ
ทางาน และตัวแปรทางสังคม 4 ตัวแปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับ
แบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการทางานในองค์กร
โดยสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานได้ร้อยละ 20.5 โดยตัวแปรทั้ง
7 สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน 3 ด้านย่อย ได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน โดยสามารถทานายได้ร้อยละ 5.7 ด้านความรับผิดชอบเอาใจ
ใส่ต่อการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ได้ร้อยละ 19.3 ด้านความรับผิดชอบต่อการยึดมั่น
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ได้ร้อยละ 28.7 ส่วนตัวแปรที่ไม่เข้าร่วมทานายทั้งในด้านรวมและด้าน
ย่อย ของกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม มี 1 ตัวแปร คือ การรับรู้ความสามารถของตน ซึ่งส่วน
ใหญ่ของตัวแปรที่เข้าสู่สมการการทานายเป็นตัวแปรทางจิ ต 1 ตัวแปร คือ ความเชื่ออานาจในตน
และตัวแปรทางสั งคม 2 ตัวแปร คือ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน และการได้รับข้อมู ล
ข่าวสารจากสื่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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พฤติ กรรมความรับ ผิดชอบในการทางานด้านความรับ ผิดชอบต่อความสาเร็จ
ของงาน ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน เพื่ อ ท านายพฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทางด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จ
ของงาน สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ ในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย โดยใช้ตัวแปรทางจิต 4 ตัวแปร ได้แก่เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ทางาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจในตน สมรรถนะการทางาน และตัวแปร
ทางสังคม 4 แปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลใน
สังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการทางานในองค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร เป็นตัว
ทานาย พบผลว่า ตัวแปรที่มีอานาจในการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานต่อ
ความสาเร็จของงานในกลุ่มรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ความเชื่ออานจในตน
การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน โดยสามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรั บผิดชอบต่อ
ความสาเร็จของงาน ได้ร้อยละ 5.7 และเมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม พบว่า
ค่าการทานายสู งสุ ดอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 พบในกลุ่ม ผู้จั ดการ, รองผู้จัดการ,
ผู้ช่วยผู้จัดการ โดยมีตัวแปรด้าน บรรยากาศการทางานในองค์กร เป็นตัวแปรสาคั ญในการทานาย
ได้ร้อยละ 82.9
นอกจากนี้ยังพบว่า มีตัวแปรที่ไม่เข้าทานายในกลุ่มรวมแต่เข้าสมการการทานายใน
กลุ่มย่อย มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) บรรยกาศการทางานในองค์กร พบในกลุ่มย่อยกลุ่มเดียว คือกลุ่ม
ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ 2) สมรรถนะการทางาน พบในกลุ่มพนักงานที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปเพียงกลุ่มเดียว และยังพบอีกว่ามีตัวแปร 4 ตัวแปรที่ไม่เข้าสมการ
การทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็ของงาน
สามารถควบคุมตนให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาควบคุมกากับบังคับ ทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่มได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน การรับรู้
ความสามารถของตน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
พฤติ กรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่องานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน เพื่ อ ท านายพฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทางด้านความเอาใจใส่ต่องานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทา ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยใช้ตัว
แปรทางจิ ต 4 ตั ว แปร ได้ แ ก่ เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน การรั บ รู้
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ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจในตน สมรรถนะการทางาน และตัวแปรทางสังคม 4 แปร
ได้แก่ การถ่ายทอดทางสั งคมในการทางาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการทางานในองค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร เป็นตัวทานาย พบผลว่า
ตัวแปรที่มีอานาจในการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่องาน
ด้วยความละเอียดรอบคอบคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในกลุ่มรวม ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การ
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ บรรยากาศการท างานในองค์ ก ร โดยสามารถร่ ว มกั น ท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านความเอาใจใส่ต่องานด้วยความละเอียดรอบคอบ
คานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากงานที่ทา ในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 19.30 และเมื่อพิจารณาในกลุ่ม
ย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม พบว่า ตัวแปรที่สามารถทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ
ท างานด้ านความเอาใจใส่ ล ะเอี ย ดรอบคอบสู ง สุ ด อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 คื อ
บรรยากาศการท างานในองค์กร สามารถทานายได้ร้อยละ 50 ค่ าพบในกลุ่ม ผู้จั ด การ, รอง
ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ
นอกจากนี้ยังพบพบตัวแปรที่ไม่เข้าทานายในกลุ่มรวมแต่เข้าสมการการทานายใน
กลุ่มย่อย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน พบในกลุ่มย่อย 3
กลุ่ม คือกลุ่มพนักงานเพศชาย กลุ่มระดับพนักงาน และหัวหน้างาน 2) สมรรถนะการทางาน พบ
ในกลุ่ม ย่อย 2 กลุ่ม คือกลุ่มพนักงานเพศชาย กลุ่ม ระดับพนักงาน 3) การได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคม พบในกลุ่มย่อย 2 กลุ่มคือกลุ่มพนักงานเพศชาย และกลุ่มระดับพนักงาน และยัง
พบอีกว่ามีตัวแปร 1 ตัว ที่ไม่เข้าสมการการทานายพฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการทางานด้าน
ความเอาใจใส่ต่องานด้วยความละเอียดรอบคอบโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทางาน
ของตนทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม คือ การรับรู้ความสามารถของตน
พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นการยึ ด มั่ น ต่ อ กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของกความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน เพื่ อ ท านายพฤติ ก รรมความ
รับ ผิ ด ชอบในการท างานของพนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ วนรถยนต์ ท างด้ านการยึ ด มั่ น ต่ อ กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่มโดยใช้ตัวแปรทางจิต 4 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจในตน
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สมรรถนะการทางาน และตัวแปรทางสังคม 4 แปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการทางานใน
องค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร เป็นตัวทานาย พบผลว่า ตัวแปรที่ มี อานาจในการทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
ของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่ ม รวม ได้แก่ ความเชื่ ออานาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการทางานในองค์กร โดยสามารถร่วมกัน
ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตระหนักรู้
ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ใน
กลุ่มรวมได้ร้อยละ 28.70 และเมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยตามลักษณะทางชีวสังคม พบว่าตัวแปรที่
มีอานาจการทานายสูงสุด พบในกลุ่ม ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการโดยมีตัวแปรสาคัญที่
ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับสูงสุด อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน และการได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ โดยสามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 96.90 พบในกลุ่ม ผู้จัดการ รองผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นอกจากนี้ยังพบพบตัวแปรที่ไม่เข้าสมการการทานายพฤติกรรมความรับ ผิดชอบใน
การทางานด้านการยึดมั่นต่อกฎระเบียบข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม 4 ตัว
แปร ได้แก่ เจตคติต่ อพฤติกรรมความรับ ผิดชอบในการทางาน การรับรู้ค วามสามารถของต น
สมรรถนะการทางาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม
พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นรวม 3 ด้ า นย่ อ ย ได้ แ ก่ ความ
รับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน ความรับผิดชอบต่องานด้วยความเอาใจใส่ละเอียด
รอบคอบ ความรับผิดชอบในการทางานด้วยการยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน เพื่ อ ท านายพฤติ ก รรม ความ
รับ ผิ ด ชอบในการท างานของพนั ก งานผลิ ต ชิ้ น ส่ วนรถยนต์ ท างด้ านการยึ ด มั่ น ต่ อ กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของความเข้มงวดของการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 13 กลุ่มโดยใช้ตัวแปรทางจิต 4 ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน การรับรู้ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจในตน
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สมรรถนะการทางาน และตัวแปรทางสังคม 4 แปร ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการทางานใน
องค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร เป็นตัวทานาย พบผลว่า ตัวแปรที่มี อานาจในการทานายพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางานในด้านรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ่มรวม ได้แก่
ความเชื่ออานาจในตน การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ โดย
สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมความรั บผิดชอบในการทางานด้านรวมได้ร้อยละ 20.50 โดย
ความเชื่ออานาจในตน และ การถ่ายทอดทางสังคม มีอานาจการทานายสูงสุดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานทั้งด้านรวม และด้านย่อย ซึ่งความเชื่ออานาจในตน เป็นความเชื่อของ
พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ว่าหากตนกระทาพฤติกรรมก็จะได้รั บผลตามนั้น โดยไม่มีอิทธิพ ล
จากผู้ใดจะมามี อานาจเปลี่ยนแปลงผลจากการทางานด้วยความรับผิดชอบของตนได้ ดังนั้น
พนักงานจึงมีความมั่นใจที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เพราะเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ที่จะ
ได้จะเป็นไปตามผลการทางานของตน ซึ่งพบผลเช่นเดียวกันนี้ในงานวิจั ยของ ซึ่งในงานวิจัยของ
จุรีพร ภิบาลจันทร์ (2551) พบว่า ความเชื่ออานาจในตน เป็นปัจจัยเชิงเหตุที่มีบทบาทสาคัญใน
การท านายพฤติก รรมการท างาน จากผลการศึ ก ษาของ เอมอร งามธรรมนิ ตย์ (2546) พบว่า
พยาบาลที่มีความเชื่ออานาจในตน จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงกว่าพยาบาลที่ มีความ
เชื่ออานาจภายนอกตน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากผลการศึกษาของ ปริญญา
ป้องรอด (2554:143) ก็พบว่า ความเชื่ออานาจในตน สามารถทานายพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมของพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ร้อยละ 62.10 เช่นเดียวกับผลการวิจัย
ของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ซึ่งพบว่า ตัวแปรกลุ่มลักษณะจิตเดิม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เหตุผลเชิงจริยธณรม ความเชื่ออานาจในตน มีอานาจในการทานายพฤติกรรมการทางานด้าน
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานได้สูงสุด ร้อยละ 38.70 ดังนั้นพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มี
ความเชื่ออานาจในตนสูง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานได้มากตาม
ส่วนการถ่ายทอดทางสังคม เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ วัฒ นธรรมที่เป็นบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติตนในองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทางาน และการปฏิบัติงาน
ให้บ รรลุ เป้ าหมายขององค์ กร การถ่ ายทอดทางสั งคมในการท างาน จึ งมี ค วามส าคัญ ต่ อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ซึ่งพบผลความ
สอดคล้องในงานวัจัยของ พนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการทางานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีความรับผิดชอบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร ซึ่งพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในการ
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ทางาน เป็ นตั วแปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ พฤติ กรรมความรับ ผิ ดชอบในการปฏิบั ติ ง าน อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (r = .30) ส าหรับ การได้ รับ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ เป็ น การที่
พนักงานผลิตจะเลือกรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อ
น ามาปรับ ปรุง พฤติ ก รรมการท างานให้ เหมาะสม จากผลการวิเคราะห์ นี้ พ บว่า การรับ ข้ อมู ล
ข่าวสารจากสื่ อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมความรั บ ผิด ชอบในการท างานในด้ า นรวมของ
พนักงาน จึงมีความเป็นไปได้ว่า พนักงานให้ความสาคัญกับข้อมูลข่าวสารที่เป็น feedback การ
ทางานของตน เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้พนักงานได้รู้ถึงมุมมองที่ผู้อื่นมีต่อการทางาน
ของตนที่ตนรับผิ ดชอบ ซึ่ งในงานวิจั ยของ วราภรณ์ ศรีเหนี่ ยง (2557) พบว่า การเปิดรับข้อมู ล
ข่ า วสาร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเตรี ย มพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ของ
ผู้ประกอบการในจังหวัดสระแก้ว และการรับข้อมูลข่าวสารยังส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย
ของ พนักงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (อิทธิพล บุญเดช, 2557)
นอกจากนี้ยังพบตัวแปรที่ไม่เข้าทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ด้านในกลุ่มรวม แต่เข้าสมการการทานายในกลุ่มย่อย 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) เจตคติต่อพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในการทางาน พบใน กลุ่มระดับหัวหน้างาน 2) บรรยากาศการทางาน พบในกลุ่ม
พนักงานเพศหญิง กลุ่มหัวหน้า กลุ่มผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ซึ่ง เจตคติ เป็นความ
คิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดส่งหนึ่ง ในลักษณะของความชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วย หรือไม่เห็น
ด้วย การที่เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไม่
เข้าทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน อาจเป็นเพราะกลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ระดับพนักงาน และเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.30) ซึ่งลักษณะการทางานในโรงงาน เป็น
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานไม่สามารถปฏิเสธหรือ
บ่ ายเบี่ ยงความรับ ผิ ด ชอบนั้ น ได้ ไม่ ว่าจะเห็ น ด้ วยหรือ ไม่ เห็ น ด้ ว ย โดยเฉพาะพนั กงานระดั บ
ปฏิบัติการ การพบผลนี้ จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556) ซึ่งพบว่า
เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน ของพนั ก งานบรรเทาสาธารณ ภั ย
กระทรวงมหาดไทย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูงสุด
และในงานวิจัยของ จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางาน ของพบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสัมพันธ์
เชิ งบวกอย่างมี นัยส าคัญ ต่อการมี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการมี ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนงานวิจัย ชัญ ญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) พบว่า เจตคติเป็นตัวทานายพฤติกรรมการ
ทางานของเจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้ระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ใน
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ระดับต้นๆ แต่ก็พบความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ซึ่งพบว่าเจต
คติต่อการทางานด้านบริการของพนักงานช่างกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) โดย
พบว่าพนักงานช่ างที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทางานบริการสูง จะมีพ ฤติกรรมการทางาน
อย่างมีความรับผิดชอบต่า ซึ่งลักษณะกลุ่มตัวอย่างของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) เป็นพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย ซึ่งแตกต่างจากผลกลุ่มตัวอย่างของสุ
ธิดา พานิชกิจโกศลกุล (2556), จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2552) ที่
เป็นกลุ่มข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานราชการทั้งหมด จึ งเป็นที่สังเกตได้ว่า เจตคติต่อ
พฤติกรรมการทางานของพนักงานในกลุ่มโรงงานเอกชน มีความแตกต่างกับเจตคติต่อพฤติกรรม
การทางานของบุคลากรในส่วนงานราชการ อย่างแบ่งกลุ่มเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับ บรรยากาศการ
ทางานในองค์กร ซึ่งไม่เข้าทานายในกลุ่มรวม แต่เข้า ทานายในกลุ่มย่อย เพศหญิง กลุ่มหัวหน้า
งาน และกลุ่ ม ผู้ จั ด การ โดยบรรยากาศการท างานในองค์ ก ร เป็ น มุ ม มองของพนั กงานที่ มี ต่ อ
โครงสร้างการบริหาร และสภาพแวดล้อมการทางาน มากกว่าสภาพความเป็นจริง ซึ่งผลจากการ
วิจัย พบว่า บรรยากาศการทางานในองค์กรไม่เข้าสมการการทานายในกลุ่ม เพศชาย และกลุ่ม
ระดับพนักงาน ซึ่งเป็นอัตราส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 90.30) อาจจะด้วยมุมมองความ
ต้องการของระดับพนักงาน และพนักงานเพศชาย มี ความแตกต่างจากนโยบายการบริหารใน
องค์กร จึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย ประกิตเจริญสุข (2547) ซึ่งพบว่า บรรยากาศ
การทางานของบุคลากร สายการสอนในสังกัดสถาบันราชภัฎวไลยลงกรณ์ มีความสัม พันธ์กับ
พฤติกรรมการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.885 และผลการศึกษาของ สุ ริยศักดิ์ เหมื อนอ่วม (2552) ซึ่ งศึกษาพฤติกรรมการทางานของ
ปลัดอาเภอ ประจาตาบลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพบว่า บรรยากาศการทางานไม่ดี ส่งผล
ต่ อ พฤติ ก รรมการท างานที่ ไม่ ดี ด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น แต่ ก็ พ บความสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิจั ย ของ
พรพรรณ บั วจั น ทร์ (2557) ซึ่ งพบว่า บรรยากาศในการวิจั ย ไม่ เข้ าท านายในกลุ่ ม รวม แต่เข้ า
สมการท านายในกลุ่ ม ย่ อ ย ของพฤติ ก รรมการท างานวิ จั ย อย่ า งสร้ า งสรรค์ ของนั ก วิ จั ย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ยังพบตัวแปรที่ไม่เข้า
ทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมทั้งในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 3 ตัวแปร
คือ 1) การรับรู้ความสามารถของตน 2) สมรรถนะการทางาน 6) การได้รับแบบอย่างจากบุคคล
ในสังคม ซึ่งในงานวิจัยของ พรพรรณ บัวจันทร์ (2557) พบว่า การรับรู้ความสามารถของนักวิจัย
เป็นตัวแปรสาคัญที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการทานายอันดับแรกมากที่สุดทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
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ส่วนตัวแปรที่ไม่เข้าสมการการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานใน
ด้ า นรวมของกลุ่ ม รวมและกลุ่ ม ย่ อ ย 13 กลุ่ ม มี 3 ตั ว แปร คื อ การรั บ รู้ค วามสามารถของตน
สมรรถนะการทางาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม สมรรถนะการทางาน เป็นทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการทางานของพนักงาน ซึ่ งไม่ สามารถเสแสร้ง แกล้งแสดงได้ การที่
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะในการทางาน ไม่เข้าทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
อาจเป็นเพราะพนักงานมีความเชื่อในความสามารถของตน และความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดก่อน
เริ่มทางาน ซึ่งโดยปกติในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีการอบรมทั กษะ ความรู้ให้แก่พนักงาน
ตั้งแต่เริ่มทางาน และตลอดช่วงระยะเวลาการทางาน ทาให้พนักงานมีความมั่นใจในสมรรถนะการ
ทางานของตน พนักงานจึงมองข้ามสมรรถนะในการทางาน ต่อความรับผิดชอบในการทางานของ
ตน โดยในงานวิ จั ย ของ สิ ต าพั ช ร จิ น ตนานนท์ (2557) พบว่ า สมรรถนะการท างาน มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ใน
ระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับผลการวิจัย
ของ นภาพร เทพรักษา (2556) ซึ่งพบว่า ประสิทธิผลการทางานของพนักงาน บริษัท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ สมรรถนะการจัดการของหัวหน้างาน ส่วน
การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม เป็นลักษณะของการเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอื่น
จากการสั ง เกต ได้ฟั ง หรือคาบอกเล่า เพื่ อปฏิ บั ติตามพฤติ กรรมของตัวแบบ ซึ่ งลัก ษณะการ
ทางานในโรงงานผลิ ตชิ้ นส่ วนรถยนต์ จะมี เครื่องจั กรหลายร้อยเครื่องและพนั กงานผลิตจะน า
ชิ้นงานเข้าเครื่องจักรแต่ละเครื่องที่มีความหลากหลายแตกต่างประเภท และวิธีการผลิตปฏิบัติการ
ในการผลิต การแสดงแบบอย่างวิธีการผลิตชิ้นงานในกระบวนการเดียวกัน แต่เครื่องจักรคนละ
เครื่อง ก็จะมีวิธีการทางานไม่เหมือ นกัน ดังนั้นการถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงาน จึงนิยมจัดทาคู่มือ
วิธีการปฏิบัติของแต่ละประเภทเครื่องจักร มากกว่าที่จะแสดงวิธีการปฏิบัติให้พนักงานดู และด้วย
กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ในงานวิจั ยนี้ เป็ นกลุ่ม ระดับ พนั กงานปฏิ บัติการ ร้อยละ 90.30 จึ งอาจ
เป็นไปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การทางานที่ตนรับผิดชอบ เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
คู่มื อวิธีปฏิ บัติงานที่องค์กรจัดทาให้ มากกว่าการเรียนรู้การปฏิบัติงาน โดยมี ตัวแบบมาแสดง
วิธีการให้ดู ด้วยเหตุนี้ ตัวแปร การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคมจึงไม่ เข้าสมการทานาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวมทั้งกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
ผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 2.3 ไม่ทั้งหมด
การสรุป และอภิ ป รายผลจากการวิ เคราะห์ พฤติ ก รรมความรับ ผิดชอบในการ
ทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในด้านรวม และด้าน
ย่อย
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จากการศึกษาอานาจในการทานายพฤติ กรรมความรับผิดชอบในการทางานด้วย
ปั จ จั ย ทางจิ ต 4 ตั ว แปร ได้ แ ก่ เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างาน การรั บ รู้
ความสามารถของตน ความเชื่ออานาจในตน สมรรถนะการทางาน และปัจจัยทางสังคม 4 ตัวแปร
ได้แก่ ถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับแบบอย่างจากบุคคลในสังคม การได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ บรรยากาศการทางานในองค์กร รวมเป็น 8 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรทางจิต และตัว
แปรทางสังคม เข้าร่วมสมการทานายพฤติกรรวมความรับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิต
ทั้งในด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้าน โดยไม่มีพฤติกรรมย่อยใดที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรทางจิ ต
หรือ ตั วแปรทางสั ง คมแต่ เพี ย งด้ า นเดี ย ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด พฤติ ก รรมการท างานของ
Albanese (1981) ซึ่ ง กล่ า วไว้ ว่ า พฤติ ก รรมการท างาน (Job performance) ของ Albanese
(1981) เกิดจากปัจจัยภายในที่เป็นลักษณะของบุคคล ได้แก่ ทักษะความรู้ เจตคติที่บุคคลมีต่อ
งาน การเห็นคุณ ค่าของงาน และสภาพแวดล้อมการทางานที่ ซึ่ งจะเป็นแรงจูงใจขับเคลื่อนให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ เพื่อการบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของงาน จากกผลา
รวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีอานาจในการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัย
ด้านบุคคล ซึ่งเป็นจิตลักษณะของบุคคลที่ได้รับการสั่งสมมาแต่อดีต แสดงถึงความคิดเห็นของ
บุ ค คลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง และการตี ป ระเมิ น คุ ณ ค่ า ต่ อ สิ่ ง นั้ น เพื่ อ จะกระท าหรื อ ไม่ ก ระท า
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาตามทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน 2) ปัจจัยทางสังคม
ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการทางานในแต่ละสถานการณ์ที่รายล้อมบุคคลในขณะนั้น และส่งเสริมให้
บุ ค คลมี ค วามมั่ น ใจที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมตามเป้ า หมาย หรื อ อาจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การแสดง
พฤติกรรมของบุคคลอันได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อ บรรยากาศการทางานในองค์กร จากผลการวิเคราะห์นี้พบความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พรพรรณ บัวทอง (2557) ซึ่งทาการศึกษาสถานการณ์ในการทางานและลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการทางานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์
และพบว่า ตัวแปรเชิงเหตุไม่สามารถทานายพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนี่งได้เพียงพอ ควรต้องนาตัว
แปรสถานการณ์ ในการทางานมาร่วมการทานาย จึ งจะสามารถทานายพฤติกรรมที่ปรารถนา
ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น (พรพรรณ บั ว ทอง, 2557: 162) จากผลการวิ เคราะห์ พ หุ คู ณ แบบมี ขั้ น ตอน
(Stepwise Regression) ในการค้ น หาปั จ จั ย เชิ ง เหตุ ที่ มี อ านาจการท านายพฤติ ก รรมความ
รับ ผิ ด ชอบในการทางานของพนัก งานผลิ ตชิ้ นส่ วนรถยนต์ พบว่า ตัวแปรที่ เข้ าสมการท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวม คือ ความเชื่ออานาจในตน การถ่ายทอด
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ทางสังคมในการทางาน การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ โดยมีอานาจการทานายพฤติกรรมความ
รับผิ ดชอบในด้านรวม ร้อยละ 20.5 (ค่า β = .315, .303, -.191) ซึ่งความเชื่ออานาจในตน เป็น
ความเชื่อของพนักงานผลิตชิ้ นส่วนรถยนต์ว่า หากตนกระทาพฤติกรรมใดในการทางานก็จะได้
ผลลัพธ์ตามที่กระทา โดยไม่มีอิทธิพลจากสิ่งใดมามีอานาจเปลี่ยนแปลงผลจากการทางานด้วย
ความรับผิดชอบของตนได้ พนักงานจึงแสดงพฤติกรรมตามความมุ่งหวังในผลลัพธ์ที่ต้องการ จาก
ผลการวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นว่า ระบบการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์กร มีความเป็นมาตรฐาน โปร่งใส ชัดเจน และยุติธรรม พนักงานจึงมีความมั่นใจที่จะแสดง
พฤติกรรมการทางานตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ และเชื่อมั่นว่าตนก็จะ
ได้รับ ผลลั พ ธ์ ต ามความทุ่ ม เทในการท างานของตน ซึ่ งจากการศึ ก ษาของ ปริญ ญา ป้ อ งรอด
(2554:143) พบว่าความเชื่ออานาจในตน เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการทางาน และเจตคติต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของพนักงาน
โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง ได้ ร้อ ยละ 3.30 และในงานวิจั ย ของจุ ฑ ารัต น์ กิ ต ติ เขมากร
(2553:165) พบความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออานาจในตนมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการ
ทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมใน
ระดับปานกลาง และระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยความเชื่ออานาจในตน มีแนวโน้ม
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในกลุ่มบุ
คลาการที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในระดับสูง เพราะความเชื่ออานาจในตน เป็นความเชื่อว่า
ตนมีความสามารถในการทางานและประสบความสาเร็จได้ด้วยตนเอง ดังนั้นสาหรับบุคลากรที่มี
ความเชื่ออานาจในตนต่า หากองค์กรต้องการให้บุคลากรกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการทางานตามความ
มุ่งหมายเพิ่มขึ้น องค์กรควรจะมีการเพิ่มการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงานมี
เชื่อมั่นในความสามารถของตนมากขึ้น ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน เป็นกระบวนการ
ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนค่านิยม เจตคติ แนวทางปฏิบัติตนใน
แต่ละองค์กร ซึ่งส่งผลให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับสังคมที่
ตนท างานอยู่ ซึ่ ง การถ่ า ยทอดทางสั ง คมในการท างานมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านใน
โรงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ วนรถยนต์ เป็ น อย่างยิ่ ง โดยเฉพาะในระดั บ พนั ก งานปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างกลุ่ ม ใหญ่ (ร้อยละ 90.30) และเป็นพนักงานที่ เพิ่ง เริ่ม ปฏิบั ติงาน หรือมี ป ระสบการณ์
ทางานน้อย หรือแม้แต่พนักงานที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วบ้าง การถ่ายทอดทางสังคมด้านการ
ทางานถื อเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ต่อการปฏิ บั ติง านให้บ รรลุผ ลตามเป้ าหมาย เพราะลั กษณะการผลิ ต
ชิ้นส่วนรถยนต์ จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทุกๆ 3 ถึง 5 ปี พนักงานระดับปฏิบัติการ จึงต้องมี
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การเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้ การถ่ายทอดทาง
สังคมในการทางานสาหรับธุรกิจการผลิตขิ้นส่วนรถยนต์ จึ งมีความสาคัญยิ่งต่อ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมั่นว่าตนจะมี
ความสามารถในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบได้สาเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมาย จาก
การศึกษาอิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคมต่อพฤติกรรมการทางานด้ านความรับผิดชอบในการ
ปฏิ บั ติ ง านของจุ ฑ ารัต น์ กิ ต ติ เขมากร (2553) พบว่า การถ่ ายทอดทางสั ง คมในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทางานด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .30)
และในงานวิจัยของพนิดา ธนวัฒนากุล (2547) ยังพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมอย่างเป็นทางการ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทางานบริการอย่างมีความรับผิดชอบของพนักงานช่าง
กลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นตัว
แปรที่มีประสิทธิภาพการทานายเป็นอันดับแรก (ค่า β = .463) สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธิดา
พานิชกิจโกศลกุล (2556) ซึ่งพบว่า การถ่ายทอดทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณ ภั ย
กระทรวงมหาดไทย โดยบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดปานกลาง ก็จะมีพ ฤติกรรมการปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน และในงานวิจัยของ วิรัติ ปานศิลา (2542) ก็พบความสอดคล้องว่า
การถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ เป็นตัวพยากรณ์สาคัญอันดับแรกของพฤติกรรมการทางานด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน และการพัฒนาบุคลากรสายสาธรารณสุขตาบล (r =.26) ดังนั้น การถ่ายทอด
ทางสั ง คมในการท างาน จึ ง เป็ น ตั วแปรส าคั ญ อี ก หนึ่ ง ตั วแปรในการอธิ บ ายพฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานด้านรวมของพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ใน
ครั้งนี้ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านย่อยแต่ละด้าน พบว่า ตัวแปรที่
เข้ า สมการท านาย พฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความสาเร็จ ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคม โดยเข้าสมการทานายได้
ร้อยละ 5.7 (ค่า β = .154, .125) จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเชื่ออานาจในตน และการ
ถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานทั้งด้านรวม
และด้านย่อย ด้านความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ในการทางาน และความรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน สาหรับพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
จะแปรปรวนตามความเชื่ออานาจในตน และการได้รับการถ่ายทอดทางสังคม ซึ่งหากพนักงานมี
ความเชื่อในผลที่จะเกิดจากการทางานของตน ไม่ ว่าจะเป็นผลดี หรือผลไม่ ดี ล้วนเกิดจากการ
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กระทาของตนเท่านั้น มิได้มีบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นใดเข้ามาเปลี่ยนแปลงผล และมีความมั่นใจว่าตน
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จ นมี ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ ตาม
เป้าหมายได้ พนักงานผลิตก็จะมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมาก ตามการได้รับ
การถ่ ายทอดทางสั ง คม และความเชื่ อ อ านาจในตน และเมื่ อ พิ จ ารณา พฤติ ก รรมความ
รับ ผิด ชอบในการท างานด้ า นความเอาใจใส่ ละเอียดรอบคอบ และ พฤติก รรมความ
รั บ ผิ ด ชอบในการท างานด้ า นการยึ ด มั่ น ต่ อ กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ พฤติ ก รรมความ
รับผิดชอบในการทางานด้า นการยึดมั่นต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ พบว่าเป็นกลุ่มตัวแปรชุด
เดี ย วกั น คื อ ความเชื่ อ อานาจในตน การถ่ ายทอดทางสั ง คม การได้ รับ ข้อ มู ล ข่ าวสารจากสื่ อ
บรรยากาศการทางานในองค์กร โดยมีอานาจการทานายได้ร้อยละ 19.30 (ค่า β = .265, .177, .160, .154) และร้ อ ยละ 19.30 (ค่ า β = .372, -.395, .241, .142) ตามล าดั บ ซึ่ ง จากผลการ
วิ เคราะห์ ยั ง คงพบว่ า ความเชื่ อ อ านาจในตน และการถ่ า ยทอดทางสั ง คม ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบในการท างานทั้ งด้ าน ความเอาใจใส่ต่ อ การปฏิ บั ติ งานด้ วยความ
ละเอียดรอบคอบ และการยึดมั่นปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงสามารถสรุปได้ว่า ความ
เชื่ออานาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคม เป็นตัวแปรที่มีอานาจการทานายพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางานทั้งด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้านได้สูงสุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยตัวแปรที่เข้าสมการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน ด้านการยึดมั่นต่อ
กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ที่เพิ่มเติมเข้ามานอเหนือจาก ความเชื่ออานาจในตน และการ
ถ่ายทอดทางสั ง คมในการท างาน คื อ ตัวแปร การได้รับ ข้อมู ล ข่าวสารจากสื่อ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น การ
แพร่กระจายข่าวสารสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วหลากหลายช่องทาง จากผู้ส่งสารไปยัง
ผู้รับสาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับสารจะเลือกรับข่า วสารที่ตนสนใจ หรือเกี่ยวข้องกับการทางาน
ของตน ในการผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ เมื่อพบปัญ หาข้อบกพร่องของชิ้ นงานผลิต จะมี การแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที เพื่อระงับการส่งต่อชิ้นงานที่อาจเป็นปัญหาเข้าสู่กระบวนการต่อไป และเร่ง
รีบค้นหาปัจจัยสาเหตุเพื่อระงับเหตุแห่งปัญหา จึงมีความเป็นไปได้ว่าพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
จะให้ความสาคัญกับการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลการผลิตของตน ซึ่งข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และนามาปรับปรุง แก้ไขการทางานของพนักงานผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ และการวิจัยครั้งต่อไป
1 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1.1 จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) พบว่า
ตัวแปรที่มีอานาจร่วมกันทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้านรวม และด้านย่อย
ได้สูงสุด 2 อันดับแรก คือ ความเชื่ออานาจในตน และการถ่ายทอดทางสังคม โดยสามารถร่วมกัน
ท านายพฤติ ก รรมความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ผลการวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การถ่ ายทอดทางสั ง คมในการท างานต่ อ
พฤติกรรมความรับผิ ดชอบในการทางานของพนักงานผลิตชิ้ นส่วนรถยนต์ และความสัม พัน ธ์
ระหว่างจิตลักษณะของบุคคล จากการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน ดังนั้น องค์กรจึง
ควรมีแบบแผนการถ่ายทอดทางสังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ การเปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการทางาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางาน เป็นต้น
1.2 นอกจากนี้ จ ากผลการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (Stepwise
Regression) ยั ง พบผลการท านายที่ ส าคั ญ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ ตั ว แปรที่ ไ ม่ เข้ า สมการท านาย
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานในกลุ่มรวม แต่เข้าสมการทานายในกลุ่มย่อย ได้แก่ เจต
คติในการทางาน ซึ่งพบในกลุ่มหัวหน้างาน และบรรยากาศการทางาน ซึ่งพบในกลุ่มเพศหญิ ง
กลุ่มระดับหัวหน้างาน และกลุ่มระดับผู้จัดการ ซึ่งเจตคติต่อพฤติกรรมการทางาน เป็นความรู้สึ ก
นึกคิดที่บุคคลมีต่อการทางาน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากการเห็นคุณประโยชน์ในสิ่งที่จะกระทา โดย
บุคคลจะใช้เจตคติต่อสิ่งที่จะกระทาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่จะกระทา หรือไม่กระทาสิ่งใด
(Azen and Fishbein 1980 and Penny, 1996:The Theory of Reason action) ดั ง นั้ น ห า ก
องค์กรควรมีการสร้างเสริมให้พนักงานมีเจตคติที่ดีมากยิ่งขึ้น สาหรับบรรยากาศองค์กร อาจจะจัด
สภาพแวดล้อมการทางานให้ดูสะอาด ร่มรื่นให้พนักงานได้พักผ่อนหลังพักจากการทางาน หรือการ
สร้างบรรยากาศการทางานที่เป็นมิตร มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การจัดกิจกรรมให้พนัก งานมีส่วน
ร่วมแสดงบทบาท ความคิดเห็น เป็นต้น
2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. จากข้อจากัดของกลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนการกระจายไม่เสมอกัน เช่น พนักงาน
เพศชายมี จ านวนร้อยละ 90.30 ในขณะที่พ นั กงานเพศหญิ งมี เพี ยงร้อยละ 9.20 หรือ ประเภท
ตาแหน่งงานระดับผู้จัดการมี อัตราส่วนร้อยละ 2.42 น้อยกว่าจานวนระดับพนักงานซึ่งมีจานวน
ร้อยละ 90.30 รวมถึงความแตกต่างของลักษณะงานในแผนกวิศวกรรมออกแบบ ซึ่งมีอัตราส่วน
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ร้อ ยละ 4.24 ในขณะที่ จ านวนพนั ก งานในแผนกผลิ ต มี อั ต ราส่ ว นร้อ ยละ 73.64 ท าให้ ผ ลการ
วิเคราะห์ขาดความสมมาตร ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอัตราส่วนการ
กระจายให้สมมาตร
2.2 จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) เพื่อ
ศึกษาอานาจการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางานด้วยปัจจัยทางจิตและสังคม ซึ่ง
พบว่า ตัวแปร การรับรู้ความสามารถของตน ไม่เข้าสมการทานายทั้งในด้านรวมและด้านย่อย ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ส่วนใหญ่ เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 90.30 เพื่อยืนยั น
อานาจการทานายพฤติกรรมความรับผิดชอบจากตัวแปร การรับรู้ความสามารถของตน จึงอาจนา
ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนมาทาการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ลักษณะงาน ประเภท
ตาแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดียวกันเปรียบเทียบ
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณากรอกข้อความและทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง

หน้าข้อความที่ตรงกับความ

จริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ

ชาย

2. อายุของท่าน
 1) 20 – 29 ปี
 3) 40 – 49 ปี

หญิง

 2) 30 – 39 ปี
 4) ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป

3. ลักษณะงาน
 (1 แผนกวิศวกรรมออกแบบ

 2) แผนกซ่อมบารุง

 (3 แผนกผลิต

 (4 แผนกตรวจสอบคุณภาพ (คิวซี)

4. ประเภทตาแหน่งงาน
 (1 พนักงาน
 2) หัวหน้างาน หรือ Supervisor หรือ Leader
 3) ผู้จัดการรองผู้จัดการ, หรือผู้ช่วยผู้จัดการ ,
 4) อื่นๆ

5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน
 (1 น้อยกว่า 5 ปี
 (3 16-26 ปี

 2)

5-15 ปี

 (4 26 ปีขึ้นไป
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แบบสอบถามความคิดเห็นส่วนบุคคล
คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม
คาถามต่อไปนี้ เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด ไม่มี
คาตอบใดผิด หรือถูก เป็นการแสดงข้อคิดเห็นส่วนบุคคลต่อแต่ละข้อคาถาม โปรดอ่านและทา
ความเข้าใจทีละข้อคาถาม แล้วเลือกคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยทา
เครื่องหมาย √ ในช่อง ของคาตอบ ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพียงคาตอบเดียว
จริงที่สุด

หมายถึง

จริง

หมายถึง

ค่อนข้างจริง

หมายถึง

ค่อนข้างไม่จริง หมายถึง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย

หมายถึง
หมายถึง

ข้อความนั้นตรงกับลักษณะความเป็นจริงของท่านมากที่สุดหรือ
ท่านเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด โดยไม่มีสิ่งใดมาขัดแย้ง
ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกความเป็นจริงที่ท่านประสบอยู่จริง
อย่างมาก
ท่านเห็นด้วยกับส่วนใหญ่ของข้อความนี้แต่ไม่ได้เห็นด้วย
ทั้งหมด
ข้อความนั้นมีถ้อยคาที่ท่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ในส่วนที่ไม่
เห็นด้วยมากกว่าส่วนที่เห็นด้วย
ข้อความนี้ไม่ตรงกับลักษณะความเป็นจริงของท่านเลย
ข้อความนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างมาก และขัดต่อความ
คิดเห็นของท่านอย่างสิ้นเชิง หรือตรงกันข้ามกับลักษณะความ
เป็นจริงของท่านอย่างมากถึงมากที่สุด
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ตอนที่ 2.1 แบบสอบถามเจตคติต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ข้อความ

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อนข้าง
จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

1. ฉันพอใจที่หัวหน้างานให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบ
ในการทางานของฉัน
2.ถ้าฉันเห็นว่างานที่ทานั้นมีคุณค่า หรือเกิดประโยชน์ ฉันจะ
ทางานนั้นด้วยความทุม่ เทเต็มที่
3.ฉันคิดว่าความรับผิดชอบ มีความสาคัญต่อความสาเร็จของ
งาน
4.ฉันกังวลต่อผลกระทบจากงานที่ฉันทา ฉันจึงทางานด้วย
ความระมัดระวังเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด
5.ฉันไม่พอใจที่ไม่มใี ครแสดงความรับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดของงานทีเ่ กิดขึ้น
6.ฉันภาคภูมิใจในความรับผิดชอบที่ฉันมีต่องาน
7.ฉันรู้สึกว่าการเรียนรู้รายละเอียดของงานจะเป็นการดีต่อการ
ทางานของฉันเอง
8.ฉันเชื่อว่า หากเราทางานยิง่ มาก เราก็จะยิง่ เห็นปัญหา และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในการทางาน

ตอนที่ 2.2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy)
ข้อความ
1.ฉันมีความรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทา
โดยไม่ต้องมีใครมาควบคุมติดตาม
2.ฉันรู้ดีว่าฉันมีความสามารถทีจ่ ะทางานที่ยาก ท้าทาย
มากกว่างานที่ทาอยูใ่ นปัจจุบัน
3. ฉันสามารถใช้ประสบการณ์การทางานของฉันในการสอน
งานผู้อื่นให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. ฉันมั่นใจว่าฉันจะทางานที่ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จได้ตาม
เวลาทีก่ าหนด
5.ฉันไม่มั่นใจว่างานที่ฉันทาจะสาเร็จลุล่วงได้ ถ้าไม่มีหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชี คอยชี้แนะ ให้คาแนะนา

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อนข้าง
จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง
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6. บางครัง้ ฉันไม่มีความมั่นใจในการทางาน แต่ก็ทางานได้จน
สาเร็จ
7. ฉันจะเครียดและกังวล เมื่อต้องรับผิดชอบในการทางานที่
ไม่เคยทามาก่อน
8.ฉันสามารถนาความรู้ทมี่ ีอยู่ไปพัฒนาต่อยอดกับการทางาน
ด้านอื่นๆ ได้
9.ฉันมั่นใจว่าฉันมีสามารถวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาของงานได้เป็นอย่างดี
10.ฉันเชื่อว่า ฉันมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ 2.3 แบบสอบถามความเชื่ออานาจในตน (Internal locus of control)
ข้อความ
1. เมื่อฉันตั้งใจ และทางานอย่างเต็มความสามารถแล้ว ฉัน
เชื่อว่าผลของงานที่ฉันทาจะออกมดี
2.บุคคลที่ทุ่มเทเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
ของงานย่อมประสบความสาเร็จ
3.การเป็นคนโปรดของหัวหน้าจะทาสิ่งใดย่อมถูกเสมอ
4. ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากผลงาน
การทางานด้วยพากเพียรพยายามของฉัน
5.ฉันเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจริง วันหนึ่งต้องประสบความสาเร็จ
เพราะความเพียรพยายาม
6.ฉันเชื่อว่า ไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถขอเพียงให้ตั้งใจ ไม่
ย่อท้อไปเสียก่อน
7.การเล่นพวก และระบบอุปถัมภ์ยังมีอยูม่ ากในหนวยงานที่
ฉันทางาน
8.ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถทางานสาคัญที่ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จได้
9.ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการทางานนอกเหนือจาก
งานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อนข้าง
จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 2.4 แบบสอบถามสมรรถนะการทางาน (Competency of work)
ข้อความ

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อนข้าง
จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

1.ความรู้ที่ฉันมีเพียงพอต่อการทางานให้มคี ุณภาพ
2. ไม่มีใครในหน่วยงานสามารถเทียบเคียงความรู้ในงานที่ฉัน
รับผิดชอบได้
3. ฉันมักได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการ
ทางานแก่พนักงานใหม่
4.ฉันเป็นคนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว
5.ฉันมีความสามารถเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานใหม่ๆ แม้ยัง
ไม่เคยทามาก่อน
6.เพื่อนร่วมงานของฉันมักจะประเมินความสามารถของฉันต่า
7.เมื่อมีงานโครงการใหม่ ฉันมักจะเป็นคนแรกที่เพื่อนๆ และ
หัวหน้างานมักจะเสนอชื่อให้ดูแลรับผิดชอบโครงการ
8.ผู้บริหารมักจะชมในความสามารถของฉัน
9.บริษัทมักจะมอบหมายให้ฉันทางานที่ต้องใช้ทกั ษะ
ความสามารถสูง
10.ฉันมีทักษะความชานาญในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี

2.5 แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในการทางาน (Work socialization)
ข้อความ
1. เมื่อมีงานใหม่ๆ บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
2.ฉันได้รับการบอกกล่าวถึงผลกระทบจากความเสียหายของ
งานที่ทา
3.ฉันจะเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาทุกครัง้
4.ฉันไม่ด้รับการชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
5. หัวหน้างานของฉันได้บอกถึงความคาดหวังในความสาเร็จ
ของงานที่ฉันต้องรับผิดชอบ
6.หัวหน้างานมักจะอธิบายเนื้อหารายละเอียดในการทางาน
ให้ทราบก่อนมอบหมายงานทุกครั้ง

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อนข้าง
จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง
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7.หัวหน้ามักจะสอนฉันทางาน ทาให้ฉันได้เรียนรูเ้ ทคนิคจาก
การลงมือปฏิบัตงิ านจริง
8.ฉันได้เรียนรู้กฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการทางานจาก
เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน
9. หัวหน้างานจะติดตามผลการทางานของฉันหลังจากที่
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้ฉันแล้ว

ตอนที่ 2.6 แบบสอบถามการได้รับแบบอย่างจากบุคลในสังคม
ข้อความ

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อนข้าง
จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย

1.ฉันเห็นว่าการลาหยุดงานเพื่อทากิจธุระส่วนตัวเป็นเรื่องปกติ
ที่สามารถทาได้ เพราะเพื่อนร่วมงานก็ใช้สิทธิ์ลากันทุกคน
2.เพื่อนร่วมงานของฉันสอนเทคนิคการลงบันทึกรายงาน
ข้อผิดพลาดโดยไม่ให้มใี ครรู้หรือจับได้
3.หัวหน้าฉันไม่เคยตาหนิที่เพื่อนของฉันมาทางานสายถ้าสาย
ไม่มาก บางครัง้ ฉันจึงแอบมาทางานสายบ้าง
4.ฉันเลือกวิธีการทางานของฉันเองเพราะฉันไม่เคยได้รับ
แบบอย่างในการทางานจากที่ทางาน
5.ฉันได้พัฒนาทักษะในการทางานโดยเรียนรู้จากการสังเกต
การทางานของเพื่อนที่ทางาน
6.เมื่อมีงานเร่งเพื่อนของฉันจะโดดประชุมโดยไม่ถูกตาหนิจาก
หัวหน้า ฉันจึงใช้เหตุผลเดียวกันนี้ในการไม่เข้าร่วมประชุม

ตอนที่ 2.7 แบบสอบถามการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ข้อความ
1.ข่าวการเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ กระตุ้นให้ฉันและ
หน่วยงานของฉันเพิม่ ความเข้มงวดในการตรวจสอบการ
ทางาน
2.หัวหน้างานของฉันมักจะคอยติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ทา
ธุรกิจในลักษณะคล้ายเคียงกับธุรกิจในโรงงานของฉันทุกวัน
3.เมื่อมีโรงงานใดโรงงานหนึง่ นาสิ่งใหม่ๆ มาใช้ใน

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อนข้าง
จริง
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กระบวนการ โรงงานนั้นมักจะขอให้ supplier ของเขาปฏิบัติ
ตามเช่นเดียวกับโรงงานของเขา
4.ฉันเบื่อที่จะต้องรับฟังหัวหน้ารายงานการเกิดปัญหาในการ
ประชุมทุกเช้า
5.เป็นการดีที่มีการนาปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน หรือโรงงาน
อื่นในลักษณะเดียวกันมาแจ้งให้พนักงานทราบ เพื่อเพิม่ ความ
ระมัดระวัง
6.การที่ฉันทางานโดยไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับงานที่ทา
ทาให้ฉันไม่รู้วา่ ควรจะปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง
7.เมื่อฉันได้รับข้อมูลในงานที่ฉันทา ฉันจะนาข้อมูลนั้นมา
ทบทวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทางานของฉันทันที
8.ฉันไม่ค่อยเปิดรับข้อมูล ข่าวสาร เพราะคิดว่าไม่มีความ
จาเป็นต่อการทางาน

ตอนที่ 2.8 แบบสอบถามการวัดบรรยากาศการทางานในองค์กร
ข้อความ
1.ในหน่วยงานที่ฉันทางานมีการกาหนดและจัดทาโครงสร้าง
การทางานไว้อย่างเหมาะสม ชัดเจน
2.บริษัทของฉันมีการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
กฎระเบียบปฎิบัติไว้อย่างชัดเจน
3.หัวหน้างาน และผู้จัดการของฉันมีความสนิทสนมผูกพัน
ใกล้ชิดกับพนักงานทุกคน
4.บริษัทไม่มีการให้รางวัลแก่พนักงานทีม่ ีผลปฏิบัติงานดีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
5.ฉันมาทางานตรงเวลา และกลับหลังเวลาเลิกงานตาม
กฎระเบียบของบริษัทเสมอ
6.ฉันตั้งใจทางานเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อนข้าง
จริง

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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ตอนที่ 2.9 แบบสอบถามการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทางาน
ข้อความ

จริง
ที่สุด

จริง

ค่อนข้าง
จริง

1.ฉันทางานตามที่ได้รับมอบหมายได้เองโดยไม่ต้องมีใครมา
คอยกากับควบคุม
2.ฉันจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้งานที่ดมี ีคุณภาพ
3.ฉันสามารถควบคุมตัวเองในการทางานให้บรรลุความสาเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กร
4.ฉันเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง
5.ฉันไม่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของงานทุกครั้งเมื่อ
เสร็จ
6.ฉันยึดมั่นต่อกฎระเบียบเพื่องานที่มีคุณภาพ และความ
ปลอดภัยตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
7.ฉันให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ค่อนข้าง
ไม่จริง

ไม่จริง

ไม่จริง
เลย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อสกุล-

1. ผศดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง.

สถานที่ทางาน

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ผศ ดร.พลเทพ พูนพล.

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. อาจารย์ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช.

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค.
ตารางแสดงค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย
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คุณภาพเครื่องมือวิจัย

ตัวแปร
เจตคติต่อพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในการทางาน
การรับรู้ความสามารถของ
ตน
ความเชื่ออานาจในตน
สมรรถนะการทางาน
การถ่ายทอดทางสังคมใน
การทางาน
การได้รับแบบอย่างจาก
บุคคลในสังคม
การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อ
บรรยากาศในการทางาน
พฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การทางาน

ค่าความ
เชื่อมั่น
.852

Corrected Item-Total Correlation
(r(
.345 - .882

.701

.205-.508

.730
.825
.839

.204-.675
.214-.672
.333-.727

.802

.262-.804

.708

.320-.490

.718
.798

.281-.645
.238-.731

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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