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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความมีอิสระในการท างานต่อประสิทธิผลการท างาน
ของอาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร 2.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัประสิทธิผล
การท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร 3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์
และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีต่ออิทธิพลของความมีอิสระในการท างานต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามกบัประชากรทั้งหมด คือ อาจารยม์หาวิทยาลยัใน
จังหวดัชุมพร จ านวน 111 คน แลว้น าข้อมูลมาวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
ผลการวิจัยพบว่า ความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการท างาน อีกทั้ งการรับรู้
ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกกบัประสิทธิผลการท างานเช่นกนั ส าหรับการทดสอบตวัแปรก ากบั 
พบวา่ บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีเป็นตวัแปรแทรกท่ีมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งความมีอิสระในการท างาน และการรับรู้ความสามารถของตนเองอีกดว้ย  
ค าส าคัญ:  ความมีอิสระในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตนเอง ประสิทธิผลการท างาน 
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Abstract 

 The research proposes of this study were to 1) study the influence of job autonomy of the effectiveness of 
university lecturer at Chumphon province 2) to study the influence of perceived self-efficacy with the effectiveness 
of academic performance at Chumphon province 3) to study the influence of openness to experience personality 
and conscientiousness personality on the relation of job anatomy and perceived self-efficacy. This study was 
designed based on quantitative methods. A questionnaire was used to collect the data from 111 university lecturers 
in Chumphon province as a research sampling. Multiple regression analysis were employed to analyze the collected 
data. The results indicated that job autonomy had a positive effect on the performance of university lecturers. Also, 
the perception of self-efficacy had a positive effect on the performance of university lecturers in as well. For testing 
the extraneous variable openness to experience personality and conscientiousness personality had a positive effect 
on between job autonomy and perceived self-efficacy.  
Keywords: Autonomy, Perceived self-efficacy, Effectiveness of academic performance 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาท่ีตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลงังาน
และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากข้ึนกว่าท่ีผ่านมา เช่น การ
เปล่ียนแปลงเพ่ือปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใตก้รอบการคา้เสรีของอาเซียนกบัจีน ญ่ีปุ่น
และอินเดีย การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายุ สังคมของความเป็นวตัถุนิยม สังคมท่ีเนน้คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบณัฑิต ปัญหาวิกฤติดา้น
พลงังานและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีก่อใหเ้กิดภยัธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมาก 
ดงันั้น อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555-2559 ตอ้งมีการพฒันาอยา่งกา้วกระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการ
แกไ้ขปัญหาวิกฤติและช้ีน าการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของชาติและทอ้งถ่ินโดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แข็ง
ข้ึนภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอ้งส่งเสริมการพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัไดใ้นประชมคม
อาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลงัคนท่ีมี
ศกัยภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานสามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคม มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้ งร่างกายและจิตใจ รวมทั้ งพฒันาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และ
ผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย ์พฒันาวิชาชีพอาจารยใ์ห้เป็นท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชค้วามรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาเพ่ือประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยืนของประเทศไทย (ส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556) 
 การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา ส่งผลให้สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานเปล่ียนแปลงไป วิธีการหรือกระบวนการใหม่ในการท างานซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์ร ดว้ย
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เหตุน้ีสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบัชุมชนจึงตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัใน
การใชค้วามรู้และงานวิจยัเพ่ือพฒันา สร้างความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาความรู้และเป็นพลงัหลกัในการ
พฒันาฐานรากของประเทศให้มัน่คงและยัง่ยืน อุดมศึกษาตอ้งเป็นแกนน าในการเช่ือมโยงงานวิจยัลงสู่พ้ืนท่ีผ่าน
กระบวนการบริการวิชาการ เกิดเป็นเครือข่ายในการพฒันาท่ีท างานประสานความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน 
นกัวิชาการและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้น ความมีอิสระในการท างาน หรือการท่ีงานนั้นใหอิ้สระในการจดั
ตารางการท างาน ตดัสินใจและเลือกวิธีท่ีใชใ้นการท างาน เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหเ้กิดพฤติกรรมในการท างาน 
มอริสัน (Morrison, 2006) พบว่า ความเป็นอิสระในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท านอกกฎเพ่ือให้
เกิดส่ิงท่ีดีงามในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญนอกจากน้ี บุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเองของอาจารย์
มหาวิทยาลยัจะน าไปสู่ผลในทางบวกต่อทั้งบุคคลและองคก์ร เช่น ความส าเร็จในสายอาชีพและผลการปฏิบติังาน  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีอิสระในการ
ท างาน กบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีและการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัจะ
ท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเกิดความเขา้ใจในพฤติกรรมของอาจารยไ์ดดี้ยิ่งข้ึนอนัจะน าไปสู่การพฒันาอาจารยใ์หเ้ป็น
มืออาชีพอยา่งเป็นระบบ มีความแขง็แกร่งในการท าผลงานทางวิชาการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความมีอิสระในการท างานต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัใน 
       จงัหวดัชุมพร 
 2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองกับประสิทธิผลการท างานของอาจารย ์
       มหาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร 
 3.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหน้าท่ีต่อ 
       อิทธิพลของความมีอิสระในการท างานต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั 
ประโยชน์เชิงการจดัการ (Managerial Contributions) 
 การศึกษาอิทธิพลของความมีอิสระในการท างานกบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพ

ดา้นส านึกในหนา้ท่ีและการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีมีต่อประสิทธิผลการท างาน ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ผูบ้ริหาร

ควรท าใหบุ้คคลในองคก์ารท่ีมีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมเชิงรุกเพ่ิมข้ึนตามระดบับุคลิกภาพและการรับรู้

ความสามารถของตน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารโดยรวม ซ่ึงผูท่ี้มีบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์สูง จะมี

ความคิดหลากหลายและพร้อมรับค่านิยมใหม่ มีทศันะท่ีเปิดกวา้งและผูท่ี้มีบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีสูง จะมี

ลกัษณะรู้สึกวา่ตนมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพ มีความพยายามเพ่ือใหง้านประสบความส าเร็จ ดงันั้น คนทั้ง
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สองกลุ่มน้ีองคก์ารควรใหค้วามเป็นอิสระในการท างาน (ความเป็นอิสระในการจดัตารางในการท างาน ความเป็น

อิสระในการตดัสินใจในการท างาน และความเป็นอิสระในการเลือกวิธีในการท างาน) พร้อมๆ กบัการให้การ

สนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชา (การสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชาให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีการตั้งเป้าหมายของตนเอง 

ตามการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใหแ้รงเสริมกบัตนเองในการท างาน คาดหวงัผลการท างานของตนเอง และ

ประเมินผลการท างานของตนเอง) นอกจากน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการท างานทั้งต่อพนักงานและองค์การ 

ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระในการปฏิบติังานตามขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบ ไม่ควบคุมจนเกินไป 

เพ่ือใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค ์ซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อองคก์ารต่อไปในอนาคต 

 

ประโยชน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) 
 งานวิจยัน้ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีสองประการไดแ้ก่ ประการแรก ลกัษณะกรอบแนวคิดในการ
วิจยัก่อใหเ้กิดการบูรณาการทางทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใหเ้ห็นปัจจยัส าคญัท่ีมาก่อน ไดแ้ก่ 
ความมีอิสระในการท างาน บุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพด้านส านึกในหน้าท่ี และ
ประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั ซ่ึงการศึกษาปัจจยัดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยกนั แต่สามารถแยกออก
จากกนัได ้ประการท่ีสอง เป็นประโยชน์ทางทฤษฎีในการศึกษาเพ่ือสร้างความชดัเจนในลกัษณะขององค์การ ท่ีมี
กลุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะงานอาชีพท่ีเฉพาะเจาะจง มีความแตกต่างจากงานอาชีพอ่ืนภายใตรู้ปแบบการบริหารในระบบ
ราชการ  

นิยามศัพท์ 
 ความมีอิสระในการท างาน หมายถึง การรับรู้ของอาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพรท่ีมีต่อมหาวิทยาลยั
ในการเปิดโอกาสให้อาจารยป์ฏิบติังานอย่างมีอิสระ สามารถใชดุ้ลยพินิจและตดัสินใจดว้ยตนเองในการควบคุม
เวลาในการปฏิบติังาน หยดุพกังาน ควบคุม อตัราความเร็วของการปฏิบติังาน มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน
ท่ีจะท าใหง้านนั้นแลว้เสร็จ และมีอิสระในการพิจารณาหาทางเลือกในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน 
 บุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) คือ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเพอ้ฝัน 
(Fantasy) มีอารมณ์สุนทรีย ์(Aesthetics) มีความไวต่อความรู้สึก (Feelings) ชอบการปฏิบติั (Actions)  มีความคิด 
(Ideas) และการยอมรับค่านิยม (Values) 
 บุคลกิภาพด้านส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) คือ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถ (Competence) 
มีความเป็นระเบียบ (Order) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (Dutifulness) มีความต้องการประสบความส าเร็จ 
(Achievement Striving) มีวินยัในตนเอง (Self-Discipline) และมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ (Deliberation)  
 การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การตดัสินใจของบุคคลต่อความสามารถของตนเองในการท่ีจะ
ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นความเช่ือของบุคคลต่อความสามารถในการปฏิบติังานของตน 
 ประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร คือ การใชค้วามรู้ ประสบการณ์ทาง
วิชาการถ่ายทอดสู่นักศึกษาด้วยทักษะและความสามารถด้านการสอนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทั้ งดา้น
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คุณธรรมและวิชาการ รวมทั้งการสร้างสรรคผ์ลงานวิชาการในรูปของงานวิจยั เอกสารประกอบการสอน เอกสาร 
ค าสอน ต ารา หนงัสือ และผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืน ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสอน บริการวิชาการตลอดจน
การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมได ้

การทบทวนทฤษฎีที่เกีย่วข้องเพือ่สร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

1. ความมอีสิระในการท างาน (Job Autonomy) 
 ความเป็นอิสระในการท างาน เป็นระดบัของความเป็นอิสระซ่ึงงานนั้นเอ้ือให้สามารถท าไดใ้นการจดั
ตารางการท างานและเลือกวิธีในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นมิติหน่ึงของงานในทั้งหมด 5 มิติซ่ึงมีผลต่อ
ศกัยภาพของการจูงใจในการท างาน (Hackman, & Oldham, 1975) ในมิติของงานทั้ง 5 มิติประกอบด้วย ความ
หลากหลายของทกัษะในการท างาน (Skill Variety) การท างานท่ีไดเ้ห็นภาพรวมของการท างานทั้งหมด (Task 
Identity) ความส าคญัของงาน (Task Significance) ความเป็นอิสระในการท างาน (Autonomy) และการไดรั้บผล
ตอบกลบั (Feedback) ความเป็นอิสระในการท างานเป็นตวัแปรท่ีส าคญัตวัแปรหน่ึงในการศึกษาเก่ียวกบัแนวทาง
ในการออกแบบงานท่ีมีความจูงใจ (Campion, 1988) การศึกษาวิจยัท่ีท าสืบเน่ืองต่อมานั้นไดข้ยายแนวคิดของความ
เป็นอิสระในการท างานออก โดยใหค้ านิยามวา่เป็นการท่ีงานนั้นใหอิ้สระในการพิจารณาไตร่ตรองถึงการจดัตาราง
การท างาน การตดัสินใจ และการเลือกวิธีท่ีจะใชใ้นการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (Wall, Jackson, & Davids, 1992; 
Wall, Jackson, & Mullarkey, 1995) 
 มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงและนิยามความหมายของค าวา่ความมีอิสระในการท างาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ี
เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีอิสรเสรีภาพสามารถใชดุ้ลพินิจ และตดัสินใจดว้ยตนเองในการก าหนดเวลาท างาน และ
วิธีปฏิบติังานใหง้านนั้นแลว้เสร็จ โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะท าใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความรู้
และความสามารถ และรู้สึกว่าตอ้งการท่ีจะทุ่มเทก าลงั ความสามารถเพ่ือท าประโยชน์แก่องคก์าร และมีโอกาสได้
ใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ ออกมาเพ่ือพฒันาองคก์ารใหเ้จริญกา้วหนา้ (Steer, 1977) 
 Ozturk (2011) กล่าววา่ มืออาชีพท่ีสามารถประสบความส าเร็จไดน้ั้น มาจากพวกเขามีความสามารถในการ
แข่งขนัในอาชีพของพวกเขาซ่ึงจะตอ้งใชอ้งคค์วามรู้มาสนบัสนุนการท างานและจะตอ้งมีอิสระในการตดัสินใจดา้น
การท างานดว้ย 
 Chung (1977) กล่าววา่ ความมีอิสระในการท างานมีผลต่อวิธีการท างาน หน่วยงานและการตั้งเป้าหมาย  
 Susanti Saragih (2011) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของความมีอิสระในการท างานต่อผลการ
ปฏิบติังานโดยการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตวัแปรแทรก” ไดส้ ารวจพนกังานขายของธนาคารจ านวน 190 
คน พบว่า ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างแสดงใหเ้ห็นว่า ความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การท างานและประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 แกว้ตา ผูพ้ฒันพงศ ์(2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการท างานของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัไทย” 
โดยไดท้ าการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยต่์อคุณภาพชีวิตการท างานในมหาวิทยาลยัรวมไปถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ
ใหอ้าจารยมี์คุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ผลการวิจยัพบวา่อาจารยมี์คุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัสูง และอยู่ใน
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เกณฑ์เป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนปัจจัยท่ีเป็นผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ประกอบไปด้วย ระยะเวลาท าการสอน 
สมรรถนะของมหาวิทยาลยั นโยบายของมหาวิทยาลยั และเสรีภาพทางวิชาการ ซ่ึงสมรรถนะของมหาวิทยาลยันั้นมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัมากท่ีสุด รองลงมาคือ เสรีภาพทางวิชาการ ตามดว้ย
ระยะเวลาท าการสอน และสุดทา้ยคือนโยบายของมหาวิทยาลยั 
 ประนมวนั เกษสัญชยั (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความมีอิสระใน
การท างาน ท านายประสิทธิผลการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน  
เขต 12 กระทรวงสาธารณสุขได ้ซ่ึงอธิบายว่า พยาบาลวิชาชีพงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินตอ้งการความเป็นอิสระใน
การปฏิบติังาน เน่ืองจากลกัษณะงานของพยาบาลวิชาชีพงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินตอ้งใชก้ารตดัสินใจและความคิด
สร้างสรรค ์
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชแ้นวคิดเร่ืองความเป็นอิสระในการท างานของ (Morgeson & Humphrey, 2006) 
ซ่ึงไดพ้ฒันาแบบสอบถามการออกแบบงานข้ึนโดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากกงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจดักลุ่ม
ของการออกแบบงานเป็น 3 หมวดหมู่คือ 1. ลกัษณะงานท่ีมีความจูงใจ 2. ลกัษณะทางสังคมในการท างาน และ 3. 
ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการท างาน แบบสอบถามน้ีน าไปหาค่าความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่โดยใช้กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท างานใน 540 ต าแหน่งซ่ึงท างานท่ีแตกต่างกนั 243 งาน มีความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในแต่ละดา้นอยู่
ในช่วง .80 ถึง .95 ยกเวน้เพียงดา้นเดียวคือ เออร์โกโนมิกส์ ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ต ่ากวา่ .70 
 ความเป็นอิสระในการท างานจดัอยู่ในหมวดหมู่ของลกัษณะงานท่ีมีความจูงใจ หมายถึง ความเป็นอิสระ
ในการจดัตารางในการท างาน ความเป็นอิสระในการตดัสินใจในการท างาน และความเป็นอิสระในการเลือกวิธีใน
การท างาน การวดัความเป็นอิสระในการท างานท าโดยการใชแ้บบสอบถามซ่ึงวดัโดยการประมาณค่าแบบลิเคิร์ต มี
ขอ้ค าถามจ านวน 9 ขอ้ มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาในแต่ละดา้นอยูใ่นช่วง .85 ถึง .88 
 
2. ประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวทิยาลยั (Effective of academic performance) 
 มหาวิทยาลยันอกจากจะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาแลว้ มหาวิทยาลยัควรจะมี
หนา้ท่ีเป็นตวักลางในการพฒันาชุมชนและสังคม และงานของมหาวิทยาลยัในดา้นการบริการแก่สังคมนั้น เป็นงาน
ท่ีกวา้งขวางและยากล าบากแก่การจดัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั หากมหาวิทยาลยัจะเป็นตวักลางในการพฒันาชุมชน 
มหาวิทยาลยัจะตอ้งมีความคล่องตวั และมีเสรีภาพ ทั้งในดา้นการบริหารและดา้นวิชาการ ซ่ึงการท่ีมหาวิทยาลยัมี
หนา้ท่ีเป็นตวักลางในการพฒันาชุมชนและสงัคม คือ มหาวิทยาลยันอกจากจะท าหนา้ท่ีสอน วิจยัแลว้ ควรมุ่งขยาย
งานในดา้นการให้บริการแก่ชุมชนให้มากยิ่งข้ึน เช่น อาจารยใ์นส่วนกลางควรจะออกนอกพ้ืนท่ีไปสอนในส่วน
ภูมิภาคให้มากข้ึน (สุภรณ์ ศรีพหล, 2531) นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัส่วนภูมิภาคควรมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจาก
มหาวิทยาลยัส่วนกลาง คือพฒันาภูมิภาคของตนเองโดยดึงดูดให้นกัศึกษามีใจรักท่ีจะอยู่ตั้งรากฐานและช่วยกัน
พฒันาภูมิภาคให้มีความเจริญกา้วหนา้สืบไป โดยอาจารยเ์ป็นผูมี้บทบาทท่ีส าคญัในการปลูกฝังและชกัจูง (ลิปป
นนท ์เกตุทตั, 2531) 
 วรเดช จนัทรศร (2531) หนา้ท่ีของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีส าคญัควรเป็นไปตามล าดบัดงัต่อไปน้ี คือ 
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 1. การสอนหนงัสือ เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงประกอบไปดว้ยกระบวนการต่างๆ เช่น การเตรียมการสอน 
การทบทวนในสาขาวิชาท่ีสอน การบรรยายในชั้นเรียน การออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบ การใหค้ าปรึกษาและ
ช้ีแนะแก่นกัศึกษา เป็นตน้ 
 2. การวิจยั เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัต่อมาของอาจารยม์หาวิทยาลยั เพราะเป็นการแสวงหาความรู้ เผยแพร่ความรู้ 
และสัจธรรม วิธีหน่ึงของอาจารยม์หาวิทยาลยั ฉะนั้น นอกจากอาจารยม์หาวิทยาลยัตอ้งท าหนา้ท่ีในการสอนแลว้ 
ยงัคงตอ้งมีการฝึกฝนตนเองใหลึ้กซ้ึงทนักบัความกา้วหนา้ทางวิชาการ เพ่ือท่ีจะน าเอาส่ิงท่ีตนศึกษามาถ่ายทอดให้
นกัศึกษาไดรั้บประโยชน ์ไม่วา่จะเป็นทฤษฎีเบ้ืองตน้ และการประยกุตท์ฤษฎีต่างๆไปใช ้
 3. การใหบ้ริการชุมชน ซ่ึงหมายถึงการท่ีอาจารยม์หาวิทยาลยัไปปฏิบัติหนา้ท่ีใหค้ าปรึกษาแก่หน่วยงาน
ราชการ และธุรกิจเอกชนทัว่ไป ซ่ึงถือเป็นช่องทางหน่ึงของอาจารยใ์นการเผยแพร่ความรู้ สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ตนเอง
และมหาวิทยาลยั อีกทั้งอาจารยย์งัมีรายไดเ้พ่ิมเติมจากเงินเดือนประจ าอีกดว้ย แต่ประเด็นแรกท่ีควรค านึงถึง คือ 
การใหค้ าปรึกษาของอาจารยแ์ก่หน่วยงานราชการ หรือองคก์ารธุรกิจตอ้งไม่มากเกินไป เพราะไม่ไดเ้ป็นหนา้ท่ีหลกั
ของอาจารยม์หาวิทยาลยั ประเดน็ท่ีสอง คือ การใหบ้ริการทางวิชาการแก่อาจารยจ์ะตอ้งอยู่ในขอบเขตไม่เป็นภยัต่อ
สงัคมและยึดหลกัคุณธรรม 
 รพี สุวรรณะชฎ (2521) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองบทบาทอาจารยม์หาวิทยาลยัไทย: การศึกษาเปรียบเทียบการ
คาดหวงับทบาท พบว่าในทศันะของอาจารย ์ผูบ้ริหาร และนกัศึกษาอาจารยค์วรมีหนา้ท่ีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สอน วิจยั 
เขียนบทความวิชาการ ใหค้ าแนะน านกัศึกษา คน้ควา้หาความรู้ใหม่ ประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี บริการวิชาการแก่
สังคม ร่วมมือในการพฒันามหาวิทยาลยั ร่วมมือในการบริหารมหาวิทยาลยั โดยอาจารยแ์ละผูบ้ริหารมีความเห็นท่ี
คลา้ยกนัว่า การสอน วิจยั การเขียนบทความวิชาการและใหค้ าแนะน านกัศึกษา เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัมากกว่าหนา้ท่ี
อ่ืนๆ แต่ในขณะเดียวกนันกัศึกษามีความเห็นว่า หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ส าคญัสามประการแรก ไดแ้ก่ การสอน ให้
ค าแนะน านกัศึกษาและคน้ควา้หาความรู้ใหม่ แมว้่านกัศึกษาไม่ไดร้ะบุว่าการเขียนบทความวิชาการเป็นส่ิงท่ีส าคญั
ในสามอนัดบัแรก แต่กเ็ห็นตรงกนัวา่ การวิจยัและการเขียนบทความวิชาการ เป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัมากเช่นกนั 
 จากความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับ ความมีอิสระในการท างาน การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ตลอดจนบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี และไดท้ าการทบทวนแนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปถึงอิทธิพลจากปัจจยัดงักล่าวว่าซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยั ดงัท่ีไดมี้นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงและนิยามความหมายของค าวา่ประสิทธิผลการท างานและประสิทธิผล
การท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั  ไวด้งัน้ี 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย เช่น พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ.
2525 ให้ความหมายของประสิทธิผล คือ ผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากความหมายของประสิทธิภาพ 
(Efficiency) เป็นความสามารถท่ีท าให้เกิดผลในงานความแตกต่างระหว่างสองค าน้ีพอจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจาก
การอธิบายของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2539) กล่าวคือ ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการสร้างให้บรรลุ
วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงอาจจะไม่ไดค้  านึงถึงปริมาณของทรัพยากรท่ีใช้ในกระบวนการ  
แต่ประสิทธิภาพเป็นความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใชท้รัพยากรต ่าสุดและใชวิ้ธีการใหเ้กิดการจดัสรร
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ทรัพยากรท่ีส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุดโดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือการบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสูงสุดใน
ขณะท่ี Kuriloft and others (1993) ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการจดัการให้ปัจจยั
น าเขา้ (Input) และผลลพัธ์ (Output) ท่ีไดมี้ความสมดุล (Equilibrium) นอกจากน้ี Morphet and other (1967) ยงัให้
ความหมายของประสิทธิผลว่าเป็นความสามารถของผูน้ าท่ีจะท าหนา้ท่ีจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มาท างานอย่าง
เสียสละ ทั้งน้ี ผูน้  าจะท าหนา้ท่ีประสานงานใหง้านนั้นเกิดผลส าเร็จแก่หน่วยงาน 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัโดยศึกษาจากทกัษะกลุ่มงาน
สายวิชาการ ประกอบดว้ยทกัษะ 5 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ทกัษะการใหค้ าปรึกษา (Counseling / Advising Skills) คือ สามารถส่ือสารใหค้วามรู้และขอ้มูลวิชาการ 
มีจิตวิทยาในการรับฟัง เขา้ใจผูอ่ื้น และพูดแนะน าในการให้ค าปรึกษาแก่ผูรั้บบริการภายนอกหรือนกัศึกษา เพ่ือ
กระตุน้ใหส้ามารถคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง น าไปสู่การตดัสินใจท่ีถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 2. ทกัษะการสอน (Teaching Skills) คือ ปฏิบติัการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามเป้าประสงค์ วางแผนการ
เรียนการสอน สร้างส่ือการสอน การวิจยัในชั้นเรียน และน านวตักรรมการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัมาปรับใชเ้พ่ือ
สนบัสนุนประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน เป็นส าคญั 
 3. ทกัษะดา้นการวิจยัและนวตักรรม (Research Skills) คือ ความรู้และเขา้ใจในระเบียบวิธีวิจยั สามารถ
ด าเนินการวิจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เผยแพร่องคค์วามรู้ ประยกุต ์และพฒันาไปสู่นวตักรรม 
 4. ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นวิชาการ (Academic Expertise) คือ มีความรู้ ความช านาญ และเช่ียวชาญใน
สายวิชาการ มีการปรับปรุงพฒันาตนอยูเ่สมอ มีศกัยภาพและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. ความกระตือรือร้นและการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Enthusiasm and Role Modeling) คือ มีความมุ่งมัน่ในการ
ท างาน ติดตามผล เรียนรู้ส่ิงใหม่ มีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาอาจารย ์มีความเสียสละ อบอุ่น จริงใจ มีมนุษยสัมพนัธ์ 
อธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาและผูอ่ื้น (มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ 2555) 
 ส าหรับประเด็นความสนใจเก่ียวกบัความมีอิสระในการท างาน งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของความมี
อิสระในการท างานกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั โดยไดท้ าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีอิสระในการท างาน ตลอดจนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างาน ทั้งน้ีผลจาก
ความมีอิสระในการท างานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใหดี้ข้ึนไดเ้น่ืองจากบุคคลท่ีรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์นั้น สามารถท างานของพวกเขาให้บรรลุวตัถุประสงค์ได  ้(Saragih, 2011) 
บุคคลท่ีประสบการณ์และมีอิสระในการท างานสูงมกัจะมีข้อจ ากัดตามปัจจัยสถานการณ์น้อยกว่าบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์และมีอิสระในการท างานน้อย  (Gellatly & Irving, 2001) นอกจากน้ี (Nicholson, 1984) ไดอ้ธิบาย
เก่ียวกบัทฤษฎีการเปล่ียนแปลงบทบาทในการท างาน เสนอแนะเก่ียวกบัการใหอิ้สระในการท างานแก่ผูป้ฏิบติังาน
นั้นจะท าให้บุคคลนั้นรับรู้ความสามารถของตนเองในวิธีการและจุดส้ินสุดของการท างาน เช่นเดียวกันกับ
ระยะเวลาของกระบวนการ  (Black, 1988) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องผูวิ้จัยสามารถน ามาตั้ งเป็น
สมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 ความมีอิสระในการท างาน มีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยั 
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3. การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self- efficacy)  
 2.1 ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 นกัวิจยัท่ีศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใหค้วามหมายของการรับรู้ ความสามารถ
ของตน โดยนิยามว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การตดัสินใจของบุคคลต่อความสามารถของตนเองใน
การท่ีจะปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึง Parker (1998) ส่วน Bandura (1986) ไดใ้ห้นิยามการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองว่า หมายถึง การท่ีบุคคลพิจารณาตดัสินความสามารถของตนเองในการท่ีจะจดัการและปฏิบติังานนั้นให้
ส าเร็จลุล่วงตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ซ่ึงการรับรู้ความสามารถของตนเองไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัทกัษะท่ีบุคคลมีเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงัข้ึนอยูก่บัการท่ีบุคคลพิจารณาตดัสินวา่ ตนจะสามารถท าอะไรไดจ้ากทกัษะท่ีมี  
 2.2 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อบุคคลในดา้นต่างๆ โดยบุคคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูง จะมีลกัษณะแสดงพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การเพ่ิมศกัยภาพของตนเอง มีความกระตือรือร้น ใชค้วามพยายาม
และมีความมุมานะในการท างาน เอาใจใส่ในการกระท าพฤติกรรม เม่ือพบอุปสรรคจะกระตุน้ตนเองให้ใชค้วาม
พยายามมากข้ึน พยายามกระท าพฤติกรรมยอมรับผลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง เลือกการกระท าท่ีมี
ลกัษณะทา้ทาย ใชค้วามพยายามอยา่งมากเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย ไม่ทอ้ถอย ไม่อา้งโชคชะตา และบุคคลท่ีมีการรับรู้
ความสามารถของตนเองต ่า จะมีลกัษณะแสดงพฤติกรรมท่ีหลีกเล่ียงสถานการณ์ แสดงพฤติกรรมท่ีขดัต่อการ
พฒันาศกัยภาพของตนเอง ขาดความกระตือรือร้น ขาดความมุมานะในการท างาน มีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อตนเอง
ทางลบ ไม่มีความสุข มีความหวาดหวัน่ มีความเครียดสูง กระท าพฤติกรรมอย่างไม่เต็มความสามารถ รอให้
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวเป็นไปตามความเช่ือหรือค านาย หลีกเล่ียงการกระท าท่ียากๆ มีความทะเยอทะยานต ่า 
และมีความเครียดสูง (Bandura, 1986)  
 มีนกัวิชาการหลายท่านไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง Pentz and Kazdin (1982) 
ศึกษาเร่ืองรูปแบบการแสดงออกและส่ิงเร้าท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมและการรับรู้
ความสามารถของตนเองในวยัรุ่น พบวา่ รูปแบบการแสดงออกอยา่งเปิดเผย ท าใหเ้กิดการแสดงออกอยา่งเหมาะสม
ต่อคุณครู เพ่ือน และผูป้กครอง การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการแสดงออกมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัปานกลาง และพบว่าประสิทธิผลของรูปแบบการแสดงออกระยะสั้นต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองกบั
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมนั้นแตกต่างกนั 
 ส าหรับประเด็นความสนใจเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของ
การรับรู้ความสามารถของตนเองกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั โดยไดท้ าการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซ่ึงสามารถน ามาตั้งเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของ
อาจารยม์หาวิทยาลยั 
 
 



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 7  ฉบบัที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

        

113 

 

4. บุคลกิภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five Personality) 
 Allport (1961) ใหค้วามหมายของบุคลิกภาพวา่ หมายถึง เป็นโครงสร้างชนิดหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็น
ระบบพลวตัรอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงบุคลิกภาพจะเป็นตวัก าหนดลกัษณะพฤติกรรมและ
ความคิดเฉพาะของบุคคลนั้น 
 Furnham (1992) ให้ความหมายของบุคลิกภาพว่าหมายถึง เป็นรูปแบบท่ีค่อนขา้งจะคงท่ีในการแสดง
พฤติกรรมทางสงัคม ซ่ึงสะทอ้นถึงโครงสร้างและกระบวนการภายในตวัของบุคคล 
 Costa และ McCrae (1985) ได้พิจารณาทฤษฎีของ Eysenck (1970) ร่วมกับแนวความคิดของ Norman 
(1963) และไดพ้ฒันาบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบข้ึน โดยช่วงแรก บุคลิกภาพท่ีอธิบายลกัษณะของบุคคลมีเพียง 3 
องคป์ระกอบ คือ ดา้นความแปรปรวนทางอารมณ์ (Neuroticism) ดา้นเปิดเผยตนเอง (Extraversion) และดา้นเปิดรับ
ประสบการณ์ (Openness to Experience) ต่อมา Costa และ McCrae พบว่าองค์ประกอบท่ีไดพ้ฒันาข้ึนนั้นมีความ
คลา้ยคลึงกบับุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบมาก จึงไดเ้พ่ิมบุคลิกภาพอีก 2 ดา้น คือ ดา้นคลอ้ยตามผูอ่ื้น (Agreeableness) 
และดา้นส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) 
 ส าหรับงานวิจัยน้ีจะใช้ตัวแปรท่ีส าคัญ 2 ประการท่ีเก่ียวข้องกับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ได้แก่ 
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) เน่ืองจากบุคลิกภาพ
ทั้งสองแบบมีความใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมในการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัตามพนัธกิจดา้นการเรียนการสอน 
การวิจยั การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.1 บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) คือ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความเพอ้ฝัน 
(Fantasy) มีอารมณ์สุนทรี (Aesthetics) มีความไวต่อความรู้สึก (Feelings) ชอบการปฏิบติั (Actions) มีความคิด 
(Ideas) และการยอมรับค่านิยม (Values) โดยลกัษณะของผูท่ี้มีบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ต ่า จะมีลกัษณะ
ให้ความส าคญักบัปัจจุบนั ไม่สนใจศิลปะ เพิกเฉย และไม่สนใจความรู้สึก ชอบท าในส่ิงท่ีเคยชิน เนน้ท่ีความคิด
แคบๆ ยึดกบักฎเกณฑเ์ดิม เป็นแบบอนุรักษนิ์ยม ชอบความเรียบง่ายสนใจในรายละเอียด และลกัษณะของผูท่ี้มี
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์สูง จะมีลกัษณะมีจินตนาการ ชอบฝันกลางวนั มีความซาบซ้ึงในศิลปะ และ
ความสวยงามเห็นคุณค่าของอารมณ์ต่างๆ ชอบความหลากหลาย ชอบลองของใหม่ มีความคิดหลากหลายพร้อมรับ
ค่านิยมใหม่ ค้นหาความยุ่งยากซับซ้อน มีทัศนะท่ีเปิดกวา้ง (Costa และ McCrae, 1992 อ้างถึงใน Howard & 
Howard, 2000)  
 4.2 บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) คือ บุคคลท่ีมีความสามารถ (Competence) มีความ
เป็นระเบียบ (Order) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี (Dutifulness) มีความตอ้งการประสบความส าเร็จ (Achievement 
Striving) มีวินยัในตนเอง (Self-Discipline) และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ (Deliberation) โดยลกัษณะของผูท่ี้มี
บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีต ่า จะมีลกัษณะรู้สึกว่าตนมกัไม่ไดเ้ตรียมความพร้อม ไม่มีความเป็นระเบียบ ไม่มี
ระบบ ไม่เอาใจใส่หนา้ท่ีมีความตอ้งการประสบความส าเร็จในระดบัต ่า ผลดัวนัประกนัพรุ่ง วอกแวก ตดัสินใจ
อย่างเร่งรีบ และลกัษณะของผูท่ี้มีบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีสูง จะมีลกัษณะรู้สึกว่าตนมีความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีความส านึกในหนา้ท่ี มีความไวว้างใจได ้มีความพยายาม
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เพ่ือใหป้ระสบความส าเร็จ มุ่งการปฏิบติัใหส้ าเร็จ คิดอยา่งรอบคอบก่อนท่ีจะปฏิบติั (Costa และ McCrae, 1992 อา้ง
ถึงใน Howard and Howard, 2000) 
 เน่ืองจากผูวิ้จยัไม่พบงานวิจยัเชิงประจกัษท่ี์ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพกบัความมีอิสระใน
การท างานและการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยตรง ผูวิ้จยัจึงไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงไวด้งัน้ี 
 Naquin and Holton lll, (2002) ท าการศึกษาผลของบุคลิกภาพ อารมณ์ความรู้สึก และความผกูใจมัน่ต่องาน 
ต่อแรงจูงใจในการพฒันาการเรียนรู้ในการท างาน โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมท่ี
จดัข้ึนภายในองค์การจ านวน 239 คน ผลการวิจยัพบว่า อารมณ์ความรู้สึกทางบวก ความผูกใจมัน่ต่องาน และ
บุคลิกภาพดา้นเปิดเผยตนเองส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน นอกจากน้ี ในการวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคลิกภาพ และความผกูใจมัน่ต่องาน กล่าวคือ บุคลิกภาพทั้ง 5 องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กบัความผูกใจ
มัน่ทางความรู้สึก  
 Morrison (1997) ท าการศึกษาผลของบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบของผูซ้ื้อสัญญาธุรกิจเฟรนไชส์  ต่อความ
ตั้งใจท่ีจะยงัคงท าธุรกิจเฟรนไชส์ต่อไป ความสัมพนัธ์กบัผูข้ายสัญญาธุรกิจเฟรนไชส์ การด าเนินธุรกิจเฟรนไชส์
และความผูกใจมัน่ต่อองค์การ กลุ่มตวัอย่างคือ ผูซ้ื้อสัญญาธุรกิจเฟรนไชส์ จ านวน 307 ราย ผลการวิจยัพบว่า 
บุคลิกภาพดา้นแปรปรวนทางอารมณ์และบุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัความตั้งใจ
ท่ีจะยงัคงท าธุรกิจเฟรสไชส์ต่อไป ส่วนบุคลิกภาพดา้นเปิดเผยตนเอง บุคลิกภาพดา้นคลอ้ยตามผูอ่ื้น และบุคลิกภาพ
ดา้นส านึกในหนา้ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจท่ีจะยงัคงท าธุรกิจเฟรนไชส์ต่อไป 
 Thoms, Moore, and Scott (1966) ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองต่อการท างานกลุ่ม และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ พบว่า มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการจดัการตนเองต่อการ
ท างานกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ        
 Saragih (2011) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของความมีอิสระในการท างานต่อผลการปฏิบติังานโดย
การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตวัแปรแทรก” ไดส้ ารวจพนกังานขายของธนาคารจ านวน 190 คน พบว่า 
ความสัมพนัธ์ของโครงสร้างแสดงให้เห็นว่า ความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน
และประสิทธิภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 จากการวิเคราะห์วรรณกรรมแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ ปัจจัยแทรกคือ บุคลิกภาพด้านเปิดรับ
ประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการท างานในอาชีพต่างๆ และเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
หลายองค์การตอ้งติดตามตรวจสอบอิทธิพลของบุคลิกภาพต่อการท างานต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพราะเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อองคก์าร ดงันั้นประเด็นความสนใจเก่ียวกบั งานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพดา้นเปิดรับ
ประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีในความสัมพนัธ์ระหว่างความมีอิสระในการท างานและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ซ่ึงสามารถน ามาตั้งเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความมีอิสระในการท างานต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
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 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัเอามาสร้างกรอบแนวความคิดและสมมติฐานเพ่ือ
ทดสอบอิทธิพลของความมีอิสระในการท างาน กบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึก
ในหน้าท่ีและการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลยัใน
จงัหวดัชุมพร ไดด้งัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วิธีการวิจยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั มีระยะเวลา
การเกบ็ขอ้มลู ตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558 ถึง วนัท่ี 15 มกราคม 2558 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ อาจารยม์หาวิทยาลยัในจงัหวดัชุมพร ซ่ึงมีอาจารยท์ั้งส้ิน จ านวน 111 คน 
และก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 86 คน (Krejcie and 
Morgan, 1970) ทั้งน้ีจากเง่ือนไขในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) จะตอ้งมีขนาด
ตวัอยา่ง 10-20 เท่าของตวัแปรอิสระแต่ไม่นอ้ยกวา่ 100 ตวัอยา่ง ผูวิ้จยัจึงท าการเกบ็ขอ้มลูจากประชากรทั้งหมด 111 
ราย 
 เคร่ืองมอืวจิยั 
 1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ สถานภาพในสถานศึกษา คณะ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่งทางวิชาการ อายงุาน

Autonomy 
(ความมีอิสระในการท างาน) 
 

Perceived 
self-efficacy 

(การรับรู้ความสามารถของตนเอง) 

Effectiveness of 

academic performance 

(ประสิทธิผลการท างาน

ของอาจารย์

มหาวทิยาลยั) 

Openness to experience (บุคลิกภาพ

ดา้นเปิดรับประสบการณ์) 

Conscientiousness 

(บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี) 
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การเป็นอาจารย ์ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบวดัการรับรู้ความเป็นอิสระในการ
ท างาน รวม 5 ขอ้ ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบับุคลิกภาพ รวม 12 ขอ้ ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง รวม 9 ขอ้ ตอนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั รวม 20 ขอ้ โดยตอนท่ี 
2,3,4 และ 5 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) โดยก าหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (likert 
Scale) แบ่งระดบัการวดัเป็น 5 ระดบั 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยการหาความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของขอ้ค าถาม โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอนบาค (Cronbach,s Alpha) อยู่ระหว่างเท่ากบั 0.950 - 
0.954 แสดงวา่เคร่ืองมือวิจยัมีความเช่ือมัน่ในระดบัสูง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 สถิติท่ีใชก้ารวิจยั คือ สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) ใชวิ้เคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ตวัแปร และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ใชวิ้เคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรและวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรโดยมีรายละเอียดของแต่ละตวัแปร มีดงัน้ี 
 จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแต่ละตวัแปร ดงัน้ี 

Autonomy  แทน  ความมีอิสระในการท างาน 
PERCIVE  แทน  การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
POE  แทน บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์  
PC  แทน บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี  
AP  แทน  ความมีอิสระในการท างาน × บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ 
AC  แทน  ความมีอิสระในการท างาน × บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี 
EAP   แทน  ประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั  

 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ผลการวจิยั 
 1. การรับรู้ความเป็นอิสระในการท างาน ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 
(S.D.=0.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเองว่าจะด าเนินการอย่างไร
เก่ียวกบัการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 (S.D.=0.49) รองลงมาคือ มีความสามารถในการตดัสินใจวา่จะใชวิ้ธีไหน
ในการท างานใหส้ าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 (S.D.=0.49) และล าดบัสุดทา้ย คือมีความสามารถในการตดัสินใจได้
ดว้ยตนเองวา่จะจดัล าดบัการท างานอยา่งไร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 (S.D.=0.49)  
 3. ขอ้มลูเก่ียวกบับุคลิกภาพ บุคลกิภาพด้านเปิดรับประสบการณ์ ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.12 (S.D.=0.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ตลอดเวลามี
ความเพอ้ฝันมีจินตนาการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 (S.D.=0.55) รองลงมาคือ มีความคิดหลากหลาย สร้างสรรค์ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 (S.D.=0.48) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีความหลากหลาย ชอบท าส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 (S.D.=0.72) ตามล าดบั บุคลิกภาพด้านส านึกในหน้าที่ ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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4.15 (S.D.=0.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีวินยัในตนเอง มุ่งการปฏิบติังานและมีความพยายามท างานเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 (S.D.=0.68) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 (S.D.=0.61) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีความรอบคอบก่อนท่ีจะปฏิบติังานต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.08 (S.D.=0.72) ตามล าดบั 
 4. การรับรู้ความสามารถของตนเอง ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 (S.D.=0.39) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เม่ือพบปัญหาสามารถแกไ้ขได ้ถา้มีความทุ่มเทพยายามใหก้บัมนัอย่างจริงจงั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.29 (S.D.=0.47) รองลงมาคือ มีความสามารถท่ีจะจดัการกบัปัญหายากๆ ได ้ถา้ใชค้วามพยายามมากพอ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 (S.D.=0.44) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีความสามารถรับมือไดก้บัทุกเร่ืองท่ีเขา้มาใชชี้วิต มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.80 (S.D.=0.62) ตามล าดบั 
 5. ประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 
(S.D.=0.36) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ใหค้วามส าคญักบัการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมการเรียน
การสอนและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.89 (S.D.=0.33) 
รองลงมาคือ ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัศึกษาและผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.74 
(S.D.=0.54) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีการคิดคน้ พฒันางานวิจยัจนเกิดเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีสามารถเป็นตน้แบบได ้
ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.02 (S.D.=1.06) ตามล าดบั 
 6. การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์และความถดถอยแบบพหุ 
 ผลการวิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน าเสนอดา้นความสัมพนัธ์ และส่วนท่ี 2 น าเสนอ
เก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2-3 

ตารางที่ 1  การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ศึกษาทั้งหมด 

ตวัแปร Autono
my 

POE PC PERCIV
E 

EAP 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.54 4.12 4.15 4.07 3.58 
ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .40 .44 .51 .40 .37 
ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) -     
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ (POE) 0.35** -    
บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี (PC) 0.44** 0.77** -   
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (PERCIVE) 0.45** 0.48** 0.53** -  
ประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั 
(EAP) 

0.25** 0.42** 0.58** 0.53** - 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษา พบว่า ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง 0.25-0.58 จึงน าไปสู่การทดสอบสมมติฐานดว้ยการถดถอย
แบบพหุ ดงัน้ี 
ตารางที่ 2  การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความมีอสิระในการท างานและการรับรู้ความสามารถของ 
                  ตนเองมอีทิธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวทิยาลยั 

ตวัแปรอิสระ 
ตวัแปรตาม 

EAP EAP 
ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) 0.231**  

 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (PERCIVE)  

 
0.485*** 

 
Adjusted R2 0.054 0.268 
F 7.291** 41.347*** 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  
 
 จากตารางท่ี 2 เป็นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือทดสอบสมมติฐานซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี ความมี
อิสระในการท างานมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 
1 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผล
การท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 2  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความมีอิสระในการท างานส่งผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิผลการท างานของ
อาจารยม์หาวิทยาลยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ß = 0.231, p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์
ได ้ร้อยละ 5.4 จากผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ส าหรับการรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลกระทบ 
เชิงบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลยัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (ß = 0.485, 
p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได ้ร้อยละ 26.8 จากผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
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ตารางที่ 3  การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของบุคลกิภาพด้านเปิดรับประสบการณ์ และบุคลกิภาพด้าน 
                 ส านึกในหน้าที่ มอีทิธิพลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมอีสิระในการท างานและการรับรู้ 
                 ความสามารถของตนเอง 

ตวัแปรอิสระ 

ตวัแปรตาม 
การรับรู้ความสามารถ 

ของตนเอง 
(PERCIVE) 

การรับรู้ความสามารถ 
ของตนเอง 

(PERCIVE) 
ความมีอิสระในการท างาน (Autonomy) 0.446 

(0.086) 
0.446 

(0.086) 
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ (POE) 0.439 

(0.077) 
 

บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ี (PC)  
 

0.414 
(0.064) 

Autonomy*POE 
 

0.076*** 
(0.011) 

 

Autonomy*PC  0.067*** 
(0.009) 

R2 0.320 0.319 
F 52.665*** 52.547*** 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001  
 จากตารางท่ี 3 เป็นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุเพ่ือทดสอบสมมติฐานซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกในความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีอิสระในการท างานและการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 3 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของบุคลิกภาพ
ด้านส านึกในหน้าท่ีมีอิทธิพลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการท างานและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ี 4  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์ มีอิทธิพลทางบวกในความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความมีอิสระในการท างานและการรับรู้ความสามารถของตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (ß = 0.076, 
p<0.001) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 32 จากผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ส าหรับ
บุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีมีอิทธิพลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการท างานและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (ß = 0.067, p<0.001) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณ์ได ้ร้อยละ 31.9 จากผลการวิจยัจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
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อภิปรายผล 
 ในการน าเสนอการอภิปรายผล ผูว้ิจัยอภิปรายผลเ พ่ือให้สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัยโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
สมมตฐิานข้อที่ 1 ความมีอิสระในการท างาน มีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั 
 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าความมีอิสระในการท างานมีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการ
ท างานของอาจารย  ์สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของการวิจยัท่ีผ่านมา เช่น เบญจพร ทิพยกุล (2539) พบว่า ความมี
อิสระในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงคนท่ีมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารจะมี
ความตั้งใจท่ีจะทุ่มเทและอุทิศตนท่ีจะปฏิบติังานให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การ เช่นเดียวกบั Steer 
(1977) กล่าวถึง ความมีอิสระในงานว่าเป็นลกัษณะงานท่ีเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีอิสรเสรีภาพ สามารถใช้
ดุลพินิจ และตดัสินใจด้วยตนเองในการก าหนดเวลาท างาน และวิธีปฏิบติังาน บุคลากรไดป้ฏิบติังานอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ จะมีความรู้สึกว่าตอ้งทุ่มเทก าลงัความสามารถ ท าประโยชน์ใหแ้ก่องคก์าร และยงัท าให้เกิด
ความรู้สึกของความเป็นเจา้ขององคก์าร ซ่ึงจะเพ่ิมความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัในองคก์ารมากข้ึน 
สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีอิทธิพลทางบวกกบัประสิทธิผลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยั 
 ส าหรับการรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของการวิจยัท่ีผา่นมา เช่น Grissom (1994) ไดศึ้กษาพบวา่ มีความเป็นไปได ้
72% พนกังานท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงส าหรับงานท่ีเฉพาะเจาะจง จะมีผลการปฏิบติังานท่ีดีกว่า
พนกังานท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองต ่า  
สมมตฐิานที่ 3 บุคลกิภาพด้านเปิดรับประสบการณ์และบุคลกิภาพด้านส านึกในหน้าที่ มอีทิธิพลทางบวกต่อความมี
อสิระในการท างานต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 พรทิพย ์วิศาลสุวรรณกร (2546) ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ปัจจัยส่วนบุคคล และความผูกใจมัน่ต่อการเปล่ียนแปลง พบว่า ความผูกใจมัน่ทางความรู้สึกต่อการ
เปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และดา้นส านึกในหนา้ท่ี ความผกูใจมัน่
ทางความต่อเน่ืองต่อการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพดา้นเปิดเผยตนเอง และความผกูใจมัน่
ทางบรรทดัฐานต่อการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบับุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และดา้นส านึก
ในหนา้ท่ีและการรับรู้ความสามารถของตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของการวิจยัท่ีของ Judge, Shaw and 
Jackson (2007) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลการปฏิบัติงาน :บทบาทส าคัญจากความ
แตกต่างของบุคคล พบว่า ความสามารถทางสถิติปัญญาทัว่ไป บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก บุคลิกภาพแบบแสดงตวั
อารมณ์มัน่คง และประสบการณ์ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
 ดงันั้น จากผลการวิจยัจึงแสดงให้เห็นว่า เม่ืออาจารยม์หาวิทยาลยัมีอิสระในการท างานและมีพฤติกรรม
รับรู้ความสามารถของตนเองสูง ก็จะท าใหป้ระสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยัสูงดว้ย เม่ือเพ่ิมตวัแปร
บุคลิกภาพดา้นเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพดา้นส านึกในหนา้ท่ีไปในความสมัพนัธ์ระหวา่งความมีอิสระใน
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การท างานและการรับรู้ความสามารถของตนเอง ก็จะท าใหก้ารรับรู้ความสามารถของตนเองสูงตามไปดว้ยเช่นกนั 
อนัจะส่งผลต่อประสิทธิผลการท างานของอาจารยม์หาวิทยาลยั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาในกลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่างออกไป หรืออาจมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะ
วฒันธรรมการท างานขององคก์ารท่ีแตกต่างกนั เพ่ือน าผลการวิจยัไปใชไ้ดก้วา้งขวางมากข้ึน 
 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูในเชิง
ลึกมากยิ่งข้ึน เพ่ือน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้สอดคล้องในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผล ตามเป้าหมายขององค์การและน าไปใช้เป็นแนวทางให้ผูบ้ ริหารตัดสินใจในการวางแผน และ
ประเมินผลขององคก์าร 
 3. ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะเพ่ิมการศึกษาตวัแปรท านายอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การรับรู้การสนบัสนุนจาก
องค์การ บุคลิกภาพดา้นความแปรปรวนทางอารมณ์ บุคลิกภาพดา้นเปิดเผยตนเอง และบุคลิกภาพดา้นคลอ้ยตาม
ผูอ่ื้น   
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