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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึ กษาอิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานต่อประสิ ทธิ ผลการทางาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร 2.เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับประสิ ทธิ ผล
การทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร 3.เพื่อศึกษาอิทธิ พลของบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์
และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ต่ออิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามกับประชากรทั้งหมด คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยใน
จังหวัด ชุ มพร จานวน 111 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเ คราะห์อิทธิ พ ลของตัวแปรด้วยการวิเ คราะห์ถดถอยเชิ งพหุ
ผลการวิ จัย พบว่ า ความมี อิ ส ระในการท างานมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการท างาน อี ก ทั้ง การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองมี อิทธิ พลเชิ งบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานเช่ นกัน สาหรั บการทดสอบตัวแปรกากับ
พบว่า บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่เป็ นตัวแปรแทรกที่มีอิทธิ พลทางบวก
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทางาน และการรับรู ้ความสามารถของตนเองอีกด้วย
คาสาคัญ: ความมีอิสระในการทางาน การรับรู ้ความสามารถของตนเอง ประสิ ทธิ ผลการทางาน
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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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยอยูใ่ นช่วงเวลาที่ตอ้ งเผชิ ญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลังงาน
และสิ่ ง แวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงมากขึ้ นกว่ า ที่ ผ่ า นมา เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรี ของอาเซี ยนกับจีน ญี่ปุ่น
และอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุ สังคมของความเป็ นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปั ญหาวิกฤติ ดา้ น
พลังงานและสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุ นแรงมาก
ดังนั้น อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้ที่ตอบสนองการ
แก้ไขปั ญหาวิกฤติและชี้ นาการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่ งสร้างภูมิคุม้ กันในประเทศให้เข้มแข็ง
ขึ้ นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและต้องส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชมคม
อาเซี ยนและประชาคมโลก โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิ ตกาลังคนที่ มี
ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทางานเพื่ อดารงชี พตนเองและเพื่อช่ วยเหลื อสังคม มี
คุ ณ ธรรม มี ค วามรั บผิ ด ชอบ และมี สุ ข ภาวะทั้งร่ างกายและจิ ต ใจ รวมทั้งพัฒ นาอาจารย์ให้เ ป็ นมื ออาชี พ และ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญมื ออาชี พ ให้เ ป็ นอาจารย์ พัฒนาวิช าชี พ อาจารย์ให้เป็ นที่ ยอมรั บของสังคม มี การจัด การเพื่ อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและ
การบริ โภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยง่ั ยืนของประเทศไทย (สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556)
การเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ วมากกว่าในอดี ตที่ ผ่านมา ส่ งผลให้สภาพแวดล้อมในการ
ทางานเปลี่ยนแปลงไป วิธีการหรื อกระบวนการใหม่ในการทางานซึ่ งส่ งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร ด้วย
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เหตุน้ ี สถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่ งมีความใกล้ชิดกับชุมชนจึงต้องตระหนักถึงความสาคัญใน
การใช้ความรู ้และงานวิจยั เพื่ อพัฒนา สร้างความร่ วมมือกับชุ มชนในการพัฒนาความรู ้และเป็ นพลังหลักในการ
พัฒนาฐานรากของประเทศให้มน่ั คงและยัง่ ยืน อุดมศึ กษาต้องเป็ นแกนนาในการเชื่ อมโยงงานวิจยั ลงสู่ พ้ืนที่ผ่าน
กระบวนการบริ การวิชาการ เกิ ดเป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาที่ทางานประสานความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน
นักวิชาการและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ดังนั้น ความมีอิสระในการทางาน หรื อการที่งานนั้นให้อิสระในการจัด
ตารางการทางาน ตัดสิ นใจและเลือกวิธีที่ใช้ในการทางาน เป็ นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมในการทางาน
มอริ สัน (Morrison, 2006) พบว่า ความเป็ นอิสระในการทางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการทานอกกฎเพื่อให้
เกิ ดสิ่ งที่ ดีงามในองค์กรอย่า งมี นัยสาคัญนอกจากนี้ บุ คลิ กภาพ การรั บรู ้ ความสามารถของตนเองของอาจารย์
มหาวิทยาลัยจะนาไปสู่ผลในทางบวกต่อทั้งบุคคลและองค์กร เช่น ความสาเร็ จในสายอาชีพและผลการปฏิบตั ิงาน
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการ
ทางาน กับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ และการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจยั จะ
ทาให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของอาจารย์ได้ดียิ่งขึ้นอันจะนาไปสู่ การพัฒนาอาจารย์ให้เป็ น
มืออาชีพอย่างเป็ นระบบ มีความแข็งแกร่ งในการทาผลงานทางวิชาการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยใน
จังหวัดชุมพร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร
3. เพื่ อศึ กษาอิ ทธิ พ ลของบุ ค ลิ กภาพด้านเปิ ดรั บประสบการณ์ แ ละบุ คลิ กภาพด้า นส านึ กในหน้า ที่ ต่อ
อิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
ประโยชน์ เชิงการจัดการ (Managerial Contributions)
การศึ กษาอิทธิ พลของความมีอิสระในการทางานกับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพ
ด้านสานึกในหน้าที่และการรับรู ้ความสามารถของตนเองที่มีต่อประสิ ทธิ ผลการทางาน ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าผูบ้ ริ หาร
ควรทาให้บุคคลในองค์การที่มีบุคลิกภาพที่แ ตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิงรุ กเพิ่มขึ้นตามระดับบุคลิกภาพและการรับรู ้
ความสามารถของตน ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การโดยรวม ซึ่ งผูท้ ี่มีบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์สูง จะมี
ความคิดหลากหลายและพร้อมรับค่านิ ยมใหม่ มีทศั นะที่เปิ ดกว้างและผูท้ ี่ มีบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ สูง จะมี
ลักษณะรู ้สึกว่าตนมีความสามารถ และมีประสิ ทธิ ภาพ มีความพยายามเพื่อให้งานประสบความสาเร็ จ ดังนั้น คนทั้ง
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สองกลุ่มนี้ องค์การควรให้ความเป็ นอิสระในการทางาน (ความเป็ นอิสระในการจัดตารางในการทางาน ความเป็ น
อิ สระในการตัดสิ นใจในการทางาน และความเป็ นอิ สระในการเลื อกวิธีในการทางาน) พร้ อมๆ กับการให้การ
สนับสนุ นของผูบ้ งั คับบัญชา (การสนับสนุ นของผูบ้ งั คับบัญชาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีการตั้งเป้ าหมายของตนเอง
ตามการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ให้แรงเสริ มกับตนเองในการทางาน คาดหวังผลการทางานของตนเอง และ
ประเมิ นผลการทางานของตนเอง) นอกจากนี้ เพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการทางานทั้งต่ อพนักงานและองค์การ
ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้พนักงานมี อิสระในการปฏิ บตั ิ งานตามขอบเขตหน้าที่ รับผิดชอบ ไม่ควบคุ มจนเกิ นไป
เพื่อให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การต่อไปในอนาคต
ประโยชน์ เชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions)
งานวิจยั นี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิ งทฤษฎีสองประการได้แก่ ประการแรก ลักษณะกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ให้เห็นปัจจัยสาคัญที่มาก่อน ได้แก่
ความมี อิ ส ระในการท างาน บุ ค ลิ ก ภาพด้า นเปิ ดรั บ ประสบการณ์ และบุ ค ลิ ก ภาพด้า นส านึ ก ในหน้า ที่ และ
ประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่ งการศึกษาปั จจัยดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ายกัน แต่สามารถแยกออก
จากกันได้ ประการที่สอง เป็ นประโยชน์ทางทฤษฎีในการศึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนในลักษณะขององค์การ ที่มี
กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะงานอาชีพที่เฉพาะเจาะจง มีความแตกต่างจากงานอาชีพอื่นภายใต้รูปแบบการบริ หารในระบบ
ราชการ
นิยามศัพท์
ความมีอิสระในการทางาน หมายถึง การรับรู ้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพรที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ในการเปิ ดโอกาสให้อาจารย์ปฏิบตั ิ งานอย่างมีอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจและตัดสิ นใจด้วยตนเองในการควบคุม
เวลาในการปฏิบตั ิงาน หยุดพักงาน ควบคุม อัตราความเร็ วของการปฏิบตั ิงาน มีอิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน
ที่จะทาให้งานนั้นแล้วเสร็ จ และมีอิสระในการพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงาน
บุ คลิกภาพด้ านเปิ ดรั บประสบการณ์ (Openness to Experience) คื อ ลักษณะของบุ คคลที่ มีความเพ้อฝั น
(Fantasy) มีอารมณ์สุนทรี ย ์ (Aesthetics) มีความไวต่อความรู ้สึก (Feelings) ชอบการปฏิ บตั ิ (Actions) มีความคิ ด
(Ideas) และการยอมรับค่านิยม (Values)
บุคลิกภาพด้ านสานึกในหน้ าที่ (Conscientiousness) คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ (Competence)
มี ค วามเป็ นระเบี ย บ (Order) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้า ที่ (Dutifulness) มี ค วามต้อ งการประสบความส าเร็ จ
(Achievement Striving) มีวินยั ในตนเอง (Self-Discipline) และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ (Deliberation)
การรั บรู้ ความสามารถของตนเอง คื อ การตัดสิ นใจของบุ คคลต่ อความสามารถของตนเองในการที่ จะ
ปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็ นความเชื่อของบุคคลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานของตน
ประสิ ทธิผลการทางานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุ มพร คื อ การใช้ความรู ้ ประสบการณ์ ทาง
วิ ช าการถ่ า ยทอดสู่ นักศึ กษาด้วยทักษะและความสามารถด้านการสอนเพื่ อให้นักศึ กษาเกิ ด การเรี ย นรู ้ ท้ งั ด้าน
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คุณธรรมและวิชาการ รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการในรู ปของงานวิจยั เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คาสอน ตารา หนังสื อ และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ที่สามารถนาไปใช้ในการสอน บริ การวิชาการตลอดจน
การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมได้
การทบทวนทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องเพือ่ สร้ างกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
1. ความมีอสิ ระในการทางาน (Job Autonomy)
ความเป็ นอิ สระในการทางาน เป็ นระดับของความเป็ นอิสระซึ่ งงานนั้นเอื้ อให้สามารถทาได้ในการจัด
ตารางการทางานและเลื อกวิธีในการทางานที่ ได้รับมอบหมายเป็ นมิ ติหนึ่ งของงานในทั้งหมด 5 มิ ติซ่ ึ งมี ผลต่ อ
ศักยภาพของการจู งใจในการทางาน (Hackman, & Oldham, 1975) ในมิ ติของงานทั้ง 5 มิ ติประกอบด้วย ความ
หลากหลายของทักษะในการทางาน (Skill Variety) การทางานที่ ได้เห็ นภาพรวมของการทางานทั้งหมด (Task
Identity) ความสาคัญของงาน (Task Significance) ความเป็ นอิ สระในการทางาน (Autonomy) และการได้รับผล
ตอบกลับ (Feedback) ความเป็ นอิสระในการทางานเป็ นตัวแปรที่สาคัญตัวแปรหนึ่ งในการศึ กษาเกี่ยวกับแนวทาง
ในการออกแบบงานที่มีความจูงใจ (Campion, 1988) การศึกษาวิจยั ที่ทาสื บเนื่องต่อมานั้นได้ขยายแนวคิดของความ
เป็ นอิสระในการทางานออก โดยให้คานิยามว่าเป็ นการที่งานนั้นให้อิสระในการพิจารณาไตร่ ตรองถึงการจัดตาราง
การทางาน การตัดสิ นใจ และการเลือกวิธีที่จะใช้ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย (Wall, Jackson, & Davids, 1992;
Wall, Jackson, & Mullarkey, 1995)
มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงและนิยามความหมายของคาว่าความมีอิสระในการทางาน หมายถึง ลักษณะงานที่
เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีอิสรเสรี ภาพสามารถใช้ดุลพินิจ และตัดสิ นใจด้วยตนเองในการกาหนดเวลาทางาน และ
วิธีปฏิบตั ิงานให้งานนั้นแล้วเสร็ จ โดยไม่มีการควบคุมจากภายนอก จะทาให้บุคลากรปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความรู ้
และความสามารถ และรู ้สึกว่าต้องการที่จะทุ่มเทกาลัง ความสามารถเพื่อทาประโยชน์แก่องค์การ และมีโอกาสได้
ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ออกมาเพื่อพัฒนาองค์การให้เจริ ญก้าวหน้า (Steer, 1977)
Ozturk (2011) กล่าวว่า มืออาชีพที่สามารถประสบความสาเร็ จได้น้ นั มาจากพวกเขามีความสามารถในการ
แข่งขันในอาชีพของพวกเขาซึ่ งจะต้องใช้องค์ความรู ้มาสนับสนุนการทางานและจะต้องมีอิสระในการตัดสิ นใจด้าน
การทางานด้วย
Chung (1977) กล่าวว่า ความมีอิสระในการทางานมีผลต่อวิธีการทางาน หน่วยงานและการตั้งเป้ าหมาย
Susanti Saragih (2011) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ผลกระทบของความมี อิ ส ระในการท างานต่ อ ผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยการรับรู ้ความสามารถของตนเองเป็ นตัวแปรแทรก” ได้สารวจพนักงานขายของธนาคารจานวน 190
คน พบว่า ความสัมพันธ์ของโครงสร้างแสดงให้เห็นว่า ความมีอิสระในการทางานมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจใน
การทางานและประสิ ทธิ ภาพการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แก้วตา ผูพ้ ฒั นพงศ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “คุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทย”
โดยได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ต่อคุณภาพชีวิตการทางานในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงปัจจัยที่เป็ นสาเหตุ
ให้อาจารย์มีคุณภาพชี วิตการทางานที่ดี ผลการวิจยั พบว่าอาจารย์มีคุณภาพชี วิตการทางานอยูใ่ นระดับสู ง และอยู่ใน
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เกณฑ์เ ป็ นที่ น่า พอใจ ส่ วนปั จจัย ที่ เ ป็ นผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ต การทางาน ประกอบไปด้วย ระยะเวลาทาการสอน
สมรรถนะของมหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัย และเสรี ภาพทางวิชาการ ซึ่ งสมรรถนะของมหาวิทยาลัยนั้นมี
อิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมากที่สุด รองลงมาคือ เสรี ภาพทางวิชาการ ตามด้วย
ระยะเวลาทาการสอน และสุ ดท้ายคือนโยบายของมหาวิทยาลัย
ประนมวัน เกษสัญชัย (2555) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของ
พยาบาลวิชาชี พ งานอุบตั ิเหตุ และฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า ความมีอิสระใน
การทางาน ทานายประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานของพยาบาลวิชาชี พ งานอุบตั ิ เหตุ และฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลชุ มชน
เขต 12 กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ซึ่ งอธิ บายว่า พยาบาลวิชาชี พงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นต้องการความเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากลักษณะงานของพยาบาลวิชาชี พงานอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ นต้องใช้การตัดสิ นใจและความคิด
สร้างสรรค์
การวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แนวคิ ดเรื่ องความเป็ นอิสระในการทางานของ (Morgeson & Humphrey, 2006)
ซึ่ งได้พฒั นาแบบสอบถามการออกแบบงานขึ้นโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากกงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและจัดกลุ่ม
ของการออกแบบงานเป็ น 3 หมวดหมู่คือ 1. ลักษณะงานที่มีความจูงใจ 2. ลักษณะทางสังคมในการทางาน และ 3.
ลักษณะของสภาพแวดล้อมในการทางาน แบบสอบถามนี้ นาไปหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่ อมัน่ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ทางานใน 540 ตาแหน่งซึ่ งทางานที่แตกต่างกัน 243 งาน มีความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในแต่ละด้านอยู่
ในช่วง .80 ถึง .95 ยกเว้นเพียงด้านเดียวคือ เออร์โกโนมิกส์ ที่มีค่าความเชื่อมัน่ ต่ากว่า .70
ความเป็ นอิสระในการทางานจัดอยู่ในหมวดหมู่ของลักษณะงานที่ มีความจูงใจ หมายถึง ความเป็ นอิสระ
ในการจัดตารางในการทางาน ความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจในการทางาน และความเป็ นอิสระในการเลือกวิธีใน
การทางาน การวัดความเป็ นอิสระในการทางานทาโดยการใช้แบบสอบถามซึ่ งวัดโดยการประมาณค่าแบบลิเคิร์ต มี
ข้อคาถามจานวน 9 ข้อ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาในแต่ละด้านอยูใ่ นช่วง .85 ถึง .88
2. ประสิ ทธิผลการทางานของอาจารย์ มหาวิทยาลัย (Effective of academic performance)
มหาวิทยาลัยนอกจากจะเป็ นสถาบันการศึ กษาที่ เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาแล้ว มหาวิทยาลัยควรจะมี
หน้าที่เป็ นตัวกลางในการพัฒนาชุมชนและสังคม และงานของมหาวิทยาลัยในด้านการบริ การแก่สังคมนั้น เป็ นงาน
ที่กว้างขวางและยากลาบากแก่การจัดให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน หากมหาวิทยาลัยจะเป็ นตัวกลางในการพัฒนาชุ มชน
มหาวิทยาลัยจะต้องมีความคล่องตัว และมีเสรี ภาพ ทั้งในด้านการบริ หารและด้านวิชาการ ซึ่ งการที่มหาวิทยาลัยมี
หน้าที่เป็ นตัวกลางในการพัฒนาชุมชนและสังคม คือ มหาวิทยาลัยนอกจากจะทาหน้าที่สอน วิจยั แล้ว ควรมุ่งขยาย
งานในด้านการให้บริ การแก่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้ น เช่ น อาจารย์ในส่ วนกลางควรจะออกนอกพื้นที่ ไปสอนในส่ วน
ภูมิภาคให้มากขึ้ น (สุ ภรณ์ ศรี พหล, 2531) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยส่ วนภู มิภาคควรมี ลกั ษณะที่ แตกต่ างไปจาก
มหาวิทยาลัยส่ วนกลาง คื อพัฒนาภูมิภาคของตนเองโดยดึ งดูดให้นกั ศึ กษามีใจรักที่ จะอยู่ต้ งั รากฐานและช่ วยกัน
พัฒนาภูมิภาคให้มีความเจริ ญก้าวหน้าสื บไป โดยอาจารย์เป็ นผูม้ ีบทบาทที่ สาคัญในการปลูกฝั งและชักจูง (ลิปป
นนท์ เกตุทตั , 2531)
วรเดช จันทรศร (2531) หน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สาคัญควรเป็ นไปตามลาดับดังต่อไปนี้ คือ
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1. การสอนหนังสื อ เป็ นหน้าที่ที่สาคัญที่สุด ซึ่ งประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การเตรี ยมการสอน
การทบทวนในสาขาวิชาที่ สอน การบรรยายในชั้นเรี ยน การออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ การให้คาปรึ กษาและ
ชี้แนะแก่นกั ศึกษา เป็ นต้น
2. การวิจยั เป็ นหน้าที่ที่สาคัญต่อมาของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพราะเป็ นการแสวงหาความรู ้ เผยแพร่ ความรู ้
และสัจธรรม วิธีหนึ่ งของอาจารย์มหาวิทยาลัย ฉะนั้น นอกจากอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องทาหน้าที่ในการสอนแล้ว
ยังคงต้องมีการฝึ กฝนตนเองให้ลึกซึ้ งทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อที่จะนาเอาสิ่ งที่ตนศึกษามาถ่ายทอดให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นทฤษฎีเบื้องต้น และการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆไปใช้
3. การให้บริ การชุมชน ซึ่ งหมายถึงการที่ อาจารย์มหาวิทยาลัยไปปฏิ บัติหน้าที่ ให้คาปรึ กษาแก่หน่วยงาน
ราชการ และธุรกิจเอกชนทัว่ ไป ซึ่ งถือเป็ นช่องทางหนึ่งของอาจารย์ในการเผยแพร่ ความรู ้ สร้างชื่อเสี ยงให้แก่ตนเอง
และมหาวิทยาลัย อีกทั้งอาจารย์ยงั มีรายได้เพิ่มเติ มจากเงิ นเดื อนประจาอีกด้วย แต่ประเด็นแรกที่ ควรคานึ งถึง คื อ
การให้คาปรึ กษาของอาจารย์แก่หน่วยงานราชการ หรื อองค์การธุรกิจต้องไม่มากเกินไป เพราะไม่ได้เป็ นหน้าที่หลัก
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ประเด็นที่สอง คือ การให้บริ การทางวิชาการแก่อาจารย์จะต้องอยู่ในขอบเขตไม่เป็ นภัยต่อ
สังคมและยึดหลักคุณธรรม
รพี สุ วรรณะชฎ (2521) ได้ทาการวิจยั เรื่ องบทบาทอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย: การศึ กษาเปรี ยบเที ยบการ
คาดหวังบทบาท พบว่าในทัศนะของอาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และนักศึกษาอาจารย์ควรมีหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ สอน วิจยั
เขียนบทความวิชาการ ให้คาแนะนานักศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ ประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ดี บริ การวิชาการแก่
สังคม ร่ วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่ วมมือในการบริ หารมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์และผูบ้ ริ หารมีความเห็นที่
คล้ายกันว่า การสอน วิจยั การเขียนบทความวิชาการและให้คาแนะนานักศึ กษา เป็ นหน้าที่ที่สาคัญมากกว่าหน้าที่
อื่นๆ แต่ในขณะเดี ยวกันนักศึ กษามีความเห็นว่า หน้าที่ ของอาจารย์ที่สาคัญสามประการแรก ได้แก่ การสอน ให้
คาแนะนานักศึกษาและค้นคว้าหาความรู ้ใหม่ แม้ว่านักศึกษาไม่ได้ระบุว่าการเขียนบทความวิชาการเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ในสามอันดับแรก แต่กเ็ ห็นตรงกันว่า การวิจยั และการเขียนบทความวิชาการ เป็ นหน้าที่ที่สาคัญมากเช่นกัน
จากความสนใจในการศึ กษาเกี่ ย วกับ ความมี อิ ส ระในการทางาน การรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเอง
ตลอดจนบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่ และได้ทาการทบทวนแนวคิด และ
ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องสามารถสรุ ปถึงอิทธิ พลจากปั จจัยดังกล่าวว่าซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ดังที่ได้มีนกั วิชาการได้กล่าวถึงและนิยามความหมายของคาว่าประสิ ทธิ ผลการทางานและประสิ ทธิ ผล
การทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ไว้ดงั นี้
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลากหลาย เช่น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.
2525 ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผล คื อ ผลสาเร็ จหรื อผลที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งแตกต่างจากความหมายของประสิ ทธิ ภาพ
(Efficiency) เป็ นความสามารถที่ทาให้เกิ ดผลในงานความแตกต่างระหว่างสองคานี้ พอจะเห็นได้อย่างชัดเจนจาก
การอธิ บายของ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2539) กล่าวคื อ ประสิ ทธิ ผล คื อ ความสามารถในการสร้างให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อจุ ดมุ่งหมายที่ กาหนดไว้ ซึ่ งอาจจะไม่ได้คานึ งถึ งปริ มาณของทรั พยากรที่ ใช้ในกระบวนการ
แต่ประสิ ทธิ ภาพเป็ นความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่าสุ ดและใช้วิธีการให้เกิดการจัดสรร
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ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยมีเป้ าหมาย คือ ประสิ ทธิ ผลหรื อการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้อย่างสู งสุ ดใน
ขณะที่ Kuriloft and others (1993) ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผล หมายถึง ความสามารถในการจัดการให้ปัจจัย
นาเข้า (Input) และผลลัพธ์ (Output) ที่ ได้มีความสมดุล (Equilibrium) นอกจากนี้ Morphet and other (1967) ยังให้
ความหมายของประสิ ทธิ ผลว่าเป็ นความสามารถของผูน้ าที่ จะทาหน้าที่ จูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มาทางานอย่าง
เสี ยสละ ทั้งนี้ ผูน้ าจะทาหน้าที่ประสานงานให้งานนั้นเกิดผลสาเร็ จแก่หน่วยงาน
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยศึกษาจากทักษะกลุ่มงาน
สายวิชาการ ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน ดังนี้
1. ทักษะการให้คาปรึ กษา (Counseling / Advising Skills) คือ สามารถสื่ อสารให้ความรู ้และข้อมูลวิชาการ
มีจิตวิทยาในการรับฟั ง เข้าใจผูอ้ ื่น และพูดแนะนาในการให้คาปรึ กษาแก่ผรู ้ ับบริ การภายนอกหรื อนักศึ กษา เพื่อ
กระตุน้ ให้สามารถคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง นาไปสู่การตัดสิ นใจที่ถกู ต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ทักษะการสอน (Teaching Skills) คื อ ปฏิ บตั ิ การสอนให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ตามเป้ าประสงค์ วางแผนการ
เรี ยนการสอน สร้างสื่ อการสอน การวิจยั ในชั้นเรี ยน และนานวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ ทนั สมัยมาปรับใช้เพื่อ
สนับสนุนประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยน เป็ นสาคัญ
3. ทักษะด้านการวิจยั และนวัตกรรม (Research Skills) คื อ ความรู ้และเข้าใจในระเบี ยบวิธีวิจยั สามารถ
ดาเนินการวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เผยแพร่ องค์ความรู ้ ประยุกต์ และพัฒนาไปสู่นวัตกรรม
4. ความรู ้ความเชี่ ยวชาญด้านวิชาการ (Academic Expertise) คือ มีความรู ้ ความชานาญ และเชี่ ยวชาญใน
สายวิชาการ มีการปรับปรุ งพัฒนาตนอยูเ่ สมอ มีศกั ยภาพและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5. ความกระตือรื อร้นและการเป็ นแบบอย่างที่ดี (Enthusiasm and Role Modeling) คือ มีความมุ่งมัน่ ในการ
ทางาน ติดตามผล เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ มีจรรยาบรรณวิชาชี พคณาอาจารย์ มีความเสี ยสละ อบอุ่น จริ งใจ มีมนุษยสัมพันธ์
อัธยาศัยดี ยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั ศึกษาและผูอ้ ื่น (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555)
สาหรับประเด็นความสนใจเกี่ยวกับความมีอิสระในการทางาน งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึ กษาอิทธิ พลของความมี
อิสระในการทางานกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความมีอิสระในการทางาน ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการทางาน ทั้งนี้ผลจาก
ความมีอิสระในการทางานสามารถปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานให้ดีข้ ึนได้เนื่ องจากบุคคลที่รับรู ้ความสามารถ
ของตนเองและมี ความคิ ดสร้ างสรรค์น้ ัน สามารถทางานของพวกเขาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ (Saragih, 2011)
บุ ค คลที่ ป ระสบการณ์ แ ละมี อิส ระในการทางานสู งมัก จะมี ข ้อ จากัด ตามปั จ จัย สถานการณ์ น้อยกว่า บุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์ และมี อิสระในการทางานน้อย (Gellatly & Irving, 2001) นอกจากนี้ (Nicholson, 1984) ได้อธิ บาย
เกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการทางาน เสนอแนะเกี่ยวกับการให้อิสระในการทางานแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
นั้นจะทาให้บุค คลนั้นรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเองในวิ ธี การและจุ ด สิ้ นสุ ด ของการทางาน เช่ นเดี ย วกัน กับ
ระยะเวลาของกระบวนการ (Black, 1988) จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้องผูว้ ิ จัย สามารถนามาตั้ง เป็ น
สมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ความมี อิสระในการทางาน มี อิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัย
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3. การรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Perceived self- efficacy)
2.1 ความหมายของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
นักวิจยั ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ให้ความหมายของการรับรู ้ ความสามารถ
ของตน โดยนิ ยามว่า การรับรู ้ความสามารถของตนเอง คือ การตัดสิ นใจของบุคคลต่อความสามารถของตนเองใน
การที่ จะปฏิ บตั ิ งานอย่างใดอย่างหนึ่ ง Parker (1998) ส่ วน Bandura (1986) ได้ให้นิยามการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองว่า หมายถึง การที่ บุคคลพิจารณาตัดสิ นความสามารถของตนเองในการที่ จะจัดการและปฏิ บตั ิ งานนั้นให้
สาเร็ จลุล่วงตามที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ ซึ่ งการรับรู ้ความสามารถของตนเองไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ทักษะที่บุคคลมีเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั การที่บุคคลพิจารณาตัดสิ นว่า ตนจะสามารถทาอะไรได้จากทักษะที่มี
2.2 ผลของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
การรับรู ้ความสามารถของตนเองส่ งผลต่อบุคคลในด้านต่างๆ โดยบุคคลที่ มีการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองสูง จะมีลกั ษณะแสดงพฤติกรรมที่นาไปสู่ การเพิ่มศักยภาพของตนเอง มีความกระตือรื อร้น ใช้ความพยายาม
และมีความมุมานะในการทางาน เอาใจใส่ ในการกระทาพฤติ กรรม เมื่อพบอุปสรรคจะกระตุน้ ตนเองให้ใช้ความ
พยายามมากขึ้น พยายามกระทาพฤติกรรมยอมรับผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง เลือกการกระทาที่มี
ลักษณะท้าทาย ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ไม่ทอ้ ถอย ไม่อา้ งโชคชะตา และบุคคลที่มีการรับรู ้
ความสามารถของตนเองต่ า จะมี ลกั ษณะแสดงพฤติ กรรมที่ หลี กเลี่ ยงสถานการณ์ แสดงพฤติ กรรมที่ ขดั ต่ อการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ขาดความกระตือรื อร้น ขาดความมุมานะในการทางาน มีปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อตนเอง
ทางลบ ไม่มีความสุ ข มี ความหวาดหวัน่ มี ความเครี ยดสู ง กระทาพฤติ กรรมอย่า งไม่ เต็มความสามารถ รอให้
ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวเป็ นไปตามความเชื่อหรื อคานาย หลีกเลี่ยงการกระทาที่ยากๆ มีความทะเยอทะยานต่า
และมีความเครี ยดสูง (Bandura, 1986)
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง Pentz and Kazdin (1982)
ศึ ก ษาเรื่ องรู ป แบบการแสดงออกและสิ่ ง เร้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการแสดงออกที่ เ หมาะสมและการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองในวัยรุ่ น พบว่า รู ปแบบการแสดงออกอย่างเปิ ดเผย ทาให้เกิดการแสดงออกอย่างเหมาะสม
ต่อคุณครู เพื่อน และผูป้ กครอง การรับรู ้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการแสดงออกมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง และพบว่าประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการแสดงออกระยะสั้นต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับ
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมนั้นแตกต่างกัน
สาหรับประเด็นความสนใจเกี่ ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึ กษาอิทธิ พลของ
การรับรู ้ความสามารถของตนเองกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยได้ทาการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ซึ่ งสามารถนามาตั้งเป็ นสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้ความสามารถของตนเอง มีความอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย
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4. บุคลิกภาพห้ าองค์ ประกอบ (Big Five Personality)
Allport (1961) ให้ความหมายของบุคลิกภาพว่า หมายถึง เป็ นโครงสร้างชนิดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ น
ระบบพลวัตรอยู่ภายในร่ างกายและจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่ งบุคลิกภาพจะเป็ นตัวกาหนดลักษณะพฤติ กรรมและ
ความคิดเฉพาะของบุคคลนั้น
Furnham (1992) ให้ความหมายของบุ คลิ กภาพว่าหมายถึ ง เป็ นรู ปแบบที่ ค่อนข้า งจะคงที่ ในการแสดง
พฤติกรรมทางสังคม ซึ่ งสะท้อนถึงโครงสร้างและกระบวนการภายในตัวของบุคคล
Costa และ McCrae (1985) ได้พิ จารณาทฤษฎี ข อง Eysenck (1970) ร่ วมกับแนวความคิ ด ของ Norman
(1963) และได้พฒั นาบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบขึ้ น โดยช่ วงแรก บุคลิกภาพที่ อธิ บายลักษณะของบุคคลมีเพียง 3
องค์ประกอบ คือ ด้านความแปรปรวนทางอารมณ์ (Neuroticism) ด้านเปิ ดเผยตนเอง (Extraversion) และด้านเปิ ดรับ
ประสบการณ์ (Openness to Experience) ต่อมา Costa และ McCrae พบว่าองค์ประกอบที่ ได้พฒั นาขึ้ นนั้นมี ความ
คล้ายคลึงกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบมาก จึงได้เพิ่มบุคลิกภาพอีก 2 ด้าน คือ ด้านคล้อยตามผูอ้ ื่น (Agreeableness)
และด้านสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness)
ส าหรั บ งานวิ จัย นี้ จะใช้ต ัว แปรที่ ส าคัญ 2 ประการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บุ ค ลิ ก ภาพห้า องค์ป ระกอบ ได้แ ก่
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ (Conscientiousness) เนื่ องจากบุคลิ กภาพ
ทั้งสองแบบมีความใกล้เคียงกับพฤติกรรมในการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยตามพันธกิจด้านการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ (Openness to Experience) คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความเพ้อฝั น
(Fantasy) มี อารมณ์ สุนทรี (Aesthetics) มี ความไวต่ อความรู ้ สึ ก (Feelings) ชอบการปฏิ บตั ิ (Actions) มี ความคิ ด
(Ideas) และการยอมรับค่านิ ยม (Values) โดยลักษณะของผูท้ ี่มีบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ต่า จะมีลกั ษณะ
ให้ความสาคัญกับปั จจุบนั ไม่สนใจศิ ลปะ เพิกเฉย และไม่สนใจความรู ้สึก ชอบทาในสิ่ งที่ เคยชิ น เน้นที่ ความคิด
แคบๆ ยึดกับกฎเกณฑ์เดิ ม เป็ นแบบอนุ รักษ์นิยม ชอบความเรี ยบง่ายสนใจในรายละเอียด และลักษณะของผูท้ ี่ มี
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์สูง จะมีลกั ษณะมีจินตนาการ ชอบฝั นกลางวัน มีความซาบซึ้ งในศิ ลปะ และ
ความสวยงามเห็นคุณค่าของอารมณ์ต่างๆ ชอบความหลากหลาย ชอบลองของใหม่ มีความคิดหลากหลายพร้อมรับ
ค่ า นิ ย มใหม่ ค้น หาความยุ่ ง ยากซับ ซ้อ น มี ทัศ นะที่ เ ปิ ดกว้า ง (Costa และ McCrae, 1992 อ้า งถึ ง ใน Howard &
Howard, 2000)
4.2 บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) คือ บุคคลที่มีความสามารถ (Competence) มีความ
เป็ นระเบียบ (Order) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Dutifulness) มีความต้องการประสบความสาเร็ จ (Achievement
Striving) มีวินยั ในตนเอง (Self-Discipline) และมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ (Deliberation) โดยลักษณะของผูท้ ี่ มี
บุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ ต่ า จะมีลกั ษณะรู ้ สึกว่าตนมักไม่ได้เตรี ยมความพร้อม ไม่มีความเป็ นระเบียบ ไม่มี
ระบบ ไม่เอาใจใส่ หน้าที่ มีความต้องการประสบความสาเร็ จในระดับต่ า ผลัดวันประกันพรุ่ ง วอกแวก ตัดสิ นใจ
อย่างเร่ งรี บ และลักษณะของผูท้ ี่มีบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่สูง จะมีลกั ษณะรู ้สึกว่าตนมีความสามารถ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย สะอาด มีความสานึ กในหน้าที่ มีความไว้วางใจได้ มีความพยายาม
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เพื่อให้ประสบความสาเร็ จ มุ่งการปฏิบตั ิให้สาเร็ จ คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะปฏิบตั ิ (Costa และ McCrae, 1992 อ้าง
ถึงใน Howard and Howard, 2000)
เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่พบงานวิจยั เชิ งประจักษ์ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับความมีอิสระใน
การทางานและการรับรู ้ความสามารถของตนเองโดยตรง ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมงานวิจยั ที่ใกล้เคียงไว้ดงั นี้
Naquin and Holton lll, (2002) ทาการศึกษาผลของบุคลิกภาพ อารมณ์ความรู ้สึก และความผูกใจมัน่ ต่องาน
ต่อแรงจูงใจในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในการทางาน โดยกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานที่เข้าร่ วมโปรแกรมการฝึ กอบรมที่
จัดขึ้ นภายในองค์การจานวน 239 คน ผลการวิจยั พบว่า อารมณ์ ความรู ้ สึกทางบวก ความผูกใจมัน่ ต่ องาน และ
บุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยตนเองส่ งผลต่อแรงจูงใจในการทางาน นอกจากนี้ ในการวิจยั นี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพ และความผูกใจมัน่ ต่องาน กล่าวคือ บุคลิกภาพทั้ง 5 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กบั ความผูกใจ
มัน่ ทางความรู ้สึก
Morrison (1997) ทาการศึกษาผลของบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของผูซ้ ้ื อสัญญาธุรกิจเฟรนไชส์ ต่อความ
ตั้งใจที่จะยังคงทาธุ รกิจเฟรนไชส์ต่อไป ความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายสัญญาธุ รกิ จเฟรนไชส์ การดาเนิ นธุ รกิจเฟรนไชส์
และความผูกใจมัน่ ต่ อองค์การ กลุ่มตัวอย่างคื อ ผูซ้ ้ื อสัญญาธุ รกิ จเฟรนไชส์ จานวน 307 ราย ผลการวิจยั พบว่า
บุคลิกภาพด้านแปรปรวนทางอารมณ์และบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจ
ที่จะยังคงทาธุรกิจเฟรสไชส์ต่อไป ส่ วนบุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยตนเอง บุคลิกภาพด้านคล้อยตามผูอ้ ื่น และบุคลิกภาพ
ด้านสานึกในหน้าที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจที่จะยังคงทาธุรกิจเฟรนไชส์ต่อไป
Thoms, Moore, and Scott (1966) ศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง
ส าหรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การตนเองต่ อ การท างานกลุ่ ม และบุ ค ลิ ก ภาพห้ า องค์ ป ระกอบ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง และการจัดการตนเองต่อการ
ทางานกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
Saragih (2011) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ผลกระทบของความมีอิสระในการทางานต่อผลการปฏิบตั ิ งานโดย
การรับรู ้ความสามารถของตนเองเป็ นตัวแปรแทรก” ได้สารวจพนักงานขายของธนาคารจานวน 190 คน พบว่า
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างแสดงให้เห็นว่า ความมีอิสระในการทางานมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการทางาน
และประสิ ทธิ ภาพการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการวิ เ คราะห์ ว รรณกรรมแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญ ปั จ จัย แทรกคื อ บุ ค ลิ ก ภาพด้า นเปิ ดรั บ
ประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ ซึ่ งมีอิทธิ พ ลต่อการทางานในอาชี พต่างๆ และเป็ นปั จจัยสาคัญที่
หลายองค์การต้องติดตามตรวจสอบอิทธิ พลของบุคลิกภาพต่อการทางานต่างๆ อย่างต่อเนื่ องเพราะเป็ นปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อองค์การ ดังนั้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับ งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาอิทธิ พลของบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับ
ประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทางานและการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ซึ่ งสามารถนามาตั้งเป็ นสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ มีอิทธิ พลทางบวก
ต่อความมีอิสระในการทางานต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
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จากการทบทวนแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั เอามาสร้างกรอบแนวความคิ ดและสมมติ ฐานเพื่ อ
ทดสอบอิทธิ พลของความมีอิสระในการทางาน กับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ ก
ในหน้าที่ และการรั บรู ้ ความสามารถของตนเองที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์มหาวิ ทยาลัย ใน
จังหวัดชุมพร ได้ดงั ภาพที่ 1
Openness to experience (บุคลิกภาพ
ด้านเปิ ดรับประสบการณ์)

Autonomy
(ความมีอิสระในการทางาน)

Perceived
self-efficacy
(การรับรู ้ความสามารถของตนเอง)

Effectiveness of
academic performance
(ประสิ ทธิผลการทางาน
ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย)

Conscientiousness
(บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั มีระยะเวลา
การเก็บข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2558
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร ซึ่ งมีอาจารย์ท้ งั สิ้ น จานวน 111 คน
และกาหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 86 คน (Krejcie and
Morgan, 1970) ทั้งนี้ จากเงื่อนไขในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) จะต้องมีขนาด
ตัวอย่าง 10-20 เท่าของตัวแปรอิสระแต่ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงทาการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 111
ราย
เครื่องมือวิจยั
1. เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิ จัย เป็ นแบบสอบถามแบ่ งเป็ น 5 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพในสถานศึกษา คณะ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่งทางวิชาการ อายุงาน
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การเป็ นอาจารย์ ลักษณะคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 แบบวัดการรับรู ้ความเป็ นอิสระในการ
ทางาน รวม 5 ข้อ ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ รวม 12 ข้อ ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเอง รวม 9 ข้อ ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย รวม 20 ข้อ โดยตอนที่
2,3,4 และ 5 ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scales) โดยกาหนดตามวิธีของลิเคิร์ท (likert
Scale) แบ่งระดับการวัดเป็ น 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้วยการหาความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของข้อคาถาม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาคอนบาค (Cronbach,s Alpha) อยู่ระหว่างเท่ากับ 0.950 0.954 แสดงว่าเครื่ องมือวิจยั มีความเชื่อมัน่ ในระดับสูง (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
สถิติที่ใช้การวิจยั คื อ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (Pearson’s correlation) ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis) ใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรโดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปร มีดงั นี้
จากสมการทดสอบสมมติฐาน แสดงรายละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี้
Autonomy
แทน
ความมีอิสระในการทางาน
PERCIVE
แทน
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง
POE
แทน
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์
PC
แทน
บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่
AP
แทน
ความมีอิสระในการทางาน × บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์
AC
แทน
ความมีอิสระในการทางาน × บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่
EAP
แทน
ประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. การรั บรู ้ ค วามเป็ นอิ ส ระในการทางาน ในภาพรวมจัด อยู่ในระดับมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.54
(S.D.=0.39) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี ความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเองว่าจะดาเนิ นการอย่างไร
เกี่ยวกับการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (S.D.=0.49) รองลงมาคือ มีความสามารถในการตัดสิ นใจว่าจะใช้วิธีไหน
ในการทางานให้สาเร็ จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (S.D.=0.49) และลาดับสุ ดท้าย คือมีความสามารถในการตัดสิ นใจได้
ด้วยตนเองว่าจะจัดลาดับการทางานอย่างไร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (S.D.=0.49)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บุคลิกภาพด้ านเปิ ดรั บประสบการณ์ ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 (S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความอยากรู ้อยากเห็น ชอบเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลามี
ความเพ้อ ฝั นมี จินตนาการ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.31 (S.D.=0.55) รองลงมาคื อ มี ค วามคิ ด หลากหลาย สร้ า งสรรค์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 (S.D.=0.48) และลาดับสุ ดท้าย คื อ มีความหลากหลาย ชอบทาสิ่ งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 (S.D.=0.72) ตามลาดับ บุคลิกภาพด้ านสานึกในหน้ าที่ ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4.15 (S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีวินยั ในตนเอง มุ่งการปฏิบตั ิงานและมีความพยายามทางานเพื่อให้
ประสบความสาเร็ จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (S.D.=0.68) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (S.D.=0.61) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีความรอบคอบก่อนที่จะปฏิบตั ิงานต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.08 (S.D.=0.72) ตามลาดับ
4. การรับรู ้ความสามารถของตนเอง ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (S.D.=0.39) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เมื่อพบปั ญหาสามารถแก้ไขได้ ถ้ามีความทุ่มเทพยายามให้กบั มันอย่างจริ งจัง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 (S.D.=0.47) รองลงมาคือ มีความสามารถที่จะจัดการกับปั ญหายากๆ ได้ ถ้าใช้ความพยายามมากพอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (S.D.=0.44) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีความสามารถรับมือได้กบั ทุกเรื่ องที่เข้ามาใช้ชีวิต มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 (S.D.=0.62) ตามลาดับ
5. ประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.58
(S.D.=0.36) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ให้ความสาคัญกับการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม ในกิจกรรมการเรี ยน
การสอนและประพฤติ ต นอย่า งมี คุณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อเป็ นแบบอย่า งที่ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.89 (S.D.=0.33)
รองลงมาคือ ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชี พและเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่นกั ศึ กษาและผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
(S.D.=0.54) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีการคิดค้น พัฒนางานวิจยั จนเกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเป็ นต้นแบบได้
ซึ่ งอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.02 (S.D.=1.06) ตามลาดับ
6. การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ และความถดถอยแบบพหุ
ผลการวิจยั ได้แบ่ งการนาเสนอเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกนาเสนอด้านความสัมพันธ์ และส่ วนที่ 2 นาเสนอ
เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2-3
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด
ตัวแปร

Autono POE
PC
PERCIV EAP
my
E
ค่าเฉลี่ย (Mean)
4.54
4.12
4.15
4.07
3.58
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
.40
.44
.51
.40
.37
ความมีอิสระในการทางาน (Autonomy)
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ (POE)
0.35**
บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่ (PC)
0.44** 0.77**
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (PERCIVE)
0.45** 0.48** 0.53**
ประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 0.25** 0.42** 0.58** 0.53**
(EAP)
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นผลการวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่ าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.25-0.58 จึ งนาไปสู่ การทดสอบสมมติ ฐานด้วยการถดถอย
แบบพหุ ดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ความถดถอยแบบพหุคูณของความมีอสิ ระในการทางานและการรับรู้ ความสามารถของ
ตนเองมีอทิ ธิพลทางบวกกับประสิ ทธิผลการทางานของอาจารย์ มหาวิทยาลัย
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
EAP
EAP
ความมีอิสระในการทางาน (Autonomy)
0.231**
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (PERCIVE)
Adjusted R2
F
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

0.485***
0.054
7.291**

0.268
41.347***

จากตารางที่ 2 เป็ นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐานซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้ ความมี
อิสระในการทางานมีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่
1 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการรับรู ้ความสามารถของตนเองมีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผล
การทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 2
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความมีอิสระในการทางานส่ งผลกระทบเชิ งบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ß = 0.231, p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์
ได้ ร้ อยละ 5.4 จากผลการวิจยั จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ 1 สาหรั บการรั บรู ้ความสามารถของตนเองส่ งผลกระทบ
เชิ งบวกกับ ประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์มหาวิ ทยาลัยอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 (ß = 0.485,
p<0.01) โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 26.8 จากผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ ความถดถอยแบบพหุคูณของบุคลิกภาพด้ านเปิ ดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพด้ าน
สานึกในหน้ าที่ มีอทิ ธิพลทางบวกในความสั มพันธ์ ระหว่ างความมีอสิ ระในการทางานและการรับรู้
ความสามารถของตนเอง
ตัวแปรตาม
การรับรู ้ความสามารถ
การรับรู ้ความสามารถ
ตัวแปรอิสระ
ของตนเอง
ของตนเอง
(PERCIVE)
(PERCIVE)
ความมีอิสระในการทางาน (Autonomy)
0.446
0.446
(0.086)
(0.086)
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ (POE)
0.439
(0.077)
บุคลิกภาพด้านสานึกในหน้าที่ (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
จากตารางที่ 3 เป็ นผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ เพื่อทดสอบสมมติ ฐานซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ มีอิทธิ พลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทางานและการ
รับรู ้ความสามารถของตนเอง เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 3 และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของบุคลิกภาพ
ด้า นส านึ ก ในหน้า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกในความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความมี อิ ส ระในการท างานและการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4
ผลการวิเคราะห์ พบว่า บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์ มีอิทธิ พลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่าง
ความมีอิสระในการทางานและการรับรู ้ความสามารถของตนเอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (ß = 0.076,
p<0.001) โดยมี ค วามสามารถในการพยากรณ์ ไ ด้ ร้ อยละ 32 จากผลการวิจัย จึ งยอมรั บสมมติ ฐานที่ 3 ส าหรั บ
บุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่มีอิทธิ พลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในการทางานและการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (ß = 0.067, p<0.001) โดยมีความสามารถในการ
พยากรณ์ได้ ร้อยละ 31.9 จากผลการวิจยั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4

119

120

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560

อภิปรายผล
ในการน าเสนอการอภิ ป รายผล ผูว้ ิ จัย อภิ ป รายผลเพื่ อให้ส อดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านในการวิ จัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
สมมติฐานข้ อที่ 1 ความมีอิสระในการทางาน มีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าความมีอิสระในการทางานมีอิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผลการ
ทางานของอาจารย์ สอดคล้องกับผลการศึ กษาของการวิจยั ที่ ผ่านมา เช่ น เบญจพร ทิ พยกุล (2539) พบว่า ความมี
อิสระในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งคนที่มีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การจะมี
ความตั้งใจที่ จะทุ่มเทและอุทิศตนที่ จะปฏิ บตั ิ งานให้มีคุณภาพและบรรลุเป้ าหมายขององค์การ เช่ นเดี ยวกับ Steer
(1977) กล่าวถึ ง ความมี อิสระในงานว่าเป็ นลักษณะงานที่ เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานมี อิสรเสรี ภาพ สามารถใช้
ดุ ลพิ นิจ และตัดสิ นใจด้วยตนเองในการกาหนดเวลาทางาน และวิธีปฏิ บตั ิ งาน บุ คลากรได้ปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็ม
ความรู ้ความสามารถ จะมีความรู ้สึกว่าต้องทุ่มเทกาลังความสามารถ ทาประโยชน์ให้แก่องค์การ และยังทาให้เกิ ด
ความรู ้สึกของความเป็ นเจ้าขององค์การ ซึ่ งจะเพิ่มความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในองค์การมากขึ้น
สมมติฐานข้ อที่ 2 การรั บรู ้ ความสามารถของตนเอง มี อิทธิ พลทางบวกกับประสิ ทธิ ผ ลการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัย
ส าหรั บการรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเองมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการทางานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับผลการศึกษาของการวิจยั ที่ผา่ นมา เช่น Grissom (1994) ได้ศึกษาพบว่า มีความเป็ นไปได้
72% พนักงานที่ มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองสู งสาหรับงานที่ เฉพาะเจาะจง จะมีผลการปฏิ บตั ิ งานที่ ดี กว่า
พนักงานที่มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองต่า
สมมติฐานที่ 3 บุคลิกภาพด้ านเปิ ดรับประสบการณ์ และบุคลิกภาพด้ านสานึกในหน้ าที่ มีอทิ ธิพลทางบวกต่ อความมี
อิสระในการทางานต่ อการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
พรทิ พย์ วิศาลสุ วรรณกร (2546) ศึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การรับรู ้ความสามารถของ
ตนเอง ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล และความผูกใจมัน่ ต่ อการเปลี่ ย นแปลง พบว่า ความผูกใจมัน่ ทางความรู ้ สึ กต่ อการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และด้านสานึกในหน้าที่ ความผูกใจมัน่
ทางความต่อเนื่ องต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยตนเอง และความผูกใจมัน่
ทางบรรทัดฐานต่อการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และด้านสานึก
ในหน้าที่ และการรับรู ้ความสามารถของตนเองซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของการวิจยั ที่ ของ Judge, Shaw and
Jackson (2007) ศึ กษาเรื่ องการรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเอง และผลการปฏิ บัติงาน :บทบาทส าคัญจากความ
แตกต่างของบุคคล พบว่า ความสามารถทางสถิติปัญญาทัว่ ไป บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึ ก บุคลิกภาพแบบแสดงตัว
อารมณ์มน่ั คง และประสบการณ์ส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
ดังนั้น จากผลการวิจยั จึ งแสดงให้เห็นว่า เมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยมีอิสระในการทางานและมีพฤติกรรม
รับรู ้ความสามารถของตนเองสู ง ก็จะทาให้ประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัยสูงด้วย เมื่อเพิ่มตัวแปร
บุคลิกภาพด้านเปิ ดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสานึ กในหน้าที่ไปในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระใน
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การทางานและการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ก็จะทาให้การรับรู ้ความสามารถของตนเองสูงตามไปด้วยเช่นกัน
อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการทางานของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึ กษาในกลุ่มตัวอย่างที่ แตกต่างออกไป หรื ออาจมีการศึ กษาเปรี ยบเที ยบกลุ่มตัวอย่างที่ มีลกั ษณะ
วัฒนธรรมการทางานขององค์การที่แตกต่างกัน เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้การวิจยั เชิ งคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลในเชิ ง
ลึ ก มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ วิ เ คราะห์ ไ ปประยุ ก ต์ใ ช้แ ละพัฒ นาให้ส อดคล้อ งในการปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ผ ล ตามเป้ าหมายขององค์การและนาไปใช้เ ป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารตัด สิ น ใจในการวางแผน และ
ประเมินผลขององค์การ
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะเพิ่มการศึ กษาตัวแปรทานายอื่นเพิ่มเติ ม เช่น การรับรู ้การสนับสนุ นจาก
องค์การ บุคลิกภาพด้านความแปรปรวนทางอารมณ์ บุคลิกภาพด้านเปิ ดเผยตนเอง และบุคลิกภาพด้านคล้อยตาม
ผูอ้ ื่น
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