
 

 

การปฏิบตัิทางพุทธศาสนา และจติลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ประสิทธิผลแหง่ตนของบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นันทธภร  ศิริโวหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักบรรณสารการพฒันา 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

กนัยายน 2563 

 



 

 

บทคดัยอ่ 
 

ช่ืองานวิจยั  การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และจิตลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผล

แห่งตนของบุคลากรสายสนับสนุน 

ช่ือผูเ้ขียน  นางสาวนันทธภร ศิริโวหาร 

 

  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเก่ียวขอ้งสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏิบติัทางพุทธศาสนา แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตนและประสิทธิผลแห่ง

ตน และเพ่ือแสวงหาตวัท านายและปริมาณการท านายประสิทธิผลแห่งตนของบุคลากร

สายสนับสนุน กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ จ านวน 268 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) การวิจัยครั้ ง น้ีมีก ลุ่มตัวแปรท่ีส าคัญดัง น้ี  ตัวแปรตาม คือ 

ประสิทธิผลแห่งตน ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 2) ความเช่ืออ านาจ

แห่งตน และ 3) การปฏิบติัทางพุทธศาสนา  

 ผลการวิจยัท่ีส าคญัมี 3 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก ผลการวิเคราะหข์อ้มูลใน

กลุ่มรวม พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตน และการปฏิบติัทางพุทธ

ศาสนา สามารถท านายประสิทธิผลแห่งตนท่ีต าแหน่ง 26.80 % โดยมีตัวท านายท่ี

ส าคัญคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 15 กลุ่มย่อย พบว่า 

ปริมาณการท านายอยู่ในระหว่าง 23.30% ถึง 33.30% ประการท่ีสอง บุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีความเช่ืออ านาจในตนมากหรือมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงเป็นผู้ท่ี มี

ประสิทธิผลแห่งตนสูง โดยผลเช่นน้ีพบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย และปรากฏเด่นใน

บุคลากรสายสนับสนุนเพศหญิง บุคลากรสายสนับสนุนอายุน้อย และบุคลากรสาย

สนับสนุนประเภทพนักงานสถาบัน และประการท่ีสาม คะแนนประสิทธิผลแห่งตน

แปรปรวนไปตามคะแนนการปฏิบัติทางพุทธศาสนา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 90.79 และ 

87.17ตามล าดบั) เมื่อวิเคราะหข์อ้มูลในกลุ่มย่อยก็ปรากฏผลเช่นเดียวกนัใน 8 กลุ่ม

ย่อย ซ่ึงพบในกลุ่มท่ีส าคัญ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนเพศชาย บุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีอายุมาก บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการศึกษามาก และบุคลากรสาย

สนับสนุนประเภทขา้ราชการ 

 จากผลการวิจยัน้ีท าใหเ้สนอแนะไดว้่า 1) การพฒันาดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ

ในทุกกลุ่มจะท าใหเ้พ่ิมประสิทธิผลแห่งตนในทุกกลุ่ม 2) การพัฒนาดา้นความเช่ือ

อ านาจในตนควรส่งเสริมใหพ้ฒันาใน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศหญิง อายุน้อย และพนักงาน

สถาบนั และ3) ควรมีการพฒันาการปฏิบติัทางพุทธศาสนาใน 8 กลุ่มย่อยไดแ้ก่ เพศ

ชาย อายุมาก อายุงานน้อย อายุงานมาก รายไดน้้อย รายไดม้าก การศึกษามาก และ

ขา้ราชการ ซ่ึงไดผ้ลตรงต่อการพฒันาดา้นประสิทธิผลแห่งตน 
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This research pursues two major aims. First, it intends to examine the 

relationship between Buddhist practices, achievement motivation, belief in 

internal locus of control, and self-effectiveness. The other purpose is to seek 

predictors and measure the quantity of support staff’s self-effectiveness 

prediction. The Multi-stage Random Sampling method was deployed to select 

the sample comprising 268 support staff members. In this study, self-

effectiveness was the main dependent variable, whereas the three independent 

variables consisted of (1) achievement motivation, (2) belief in internal locus 

of control, and (3) Buddhist practices.  

The study revealed three main findings. First of all, the collective group 

analysis showed that achievement motivation, belief in internal locus of control, 

and Buddhist practices could reliably predict the subjects’ self-effectiveness at 

a percentage of 26.8. The significant predictor was their achievement 

motivation. The separate analysis of 15 subgroups indicated that the quantity 

of prediction lay between 23.30% and 33.30%. Second, support staff members 

with firm belief in internal locus of control or high achievement motivation were 

found to have relatively high self-effectiveness. This result was found in both 

collective group and individual subgroups. Dominantly, this phenomenon 

occurred to three subgroups of support staff members who were females, young 

adults, and institutional employees. Thirdly, scores of self-effectiveness 

fluctuated pertaining to Buddhist practices (with an average of 90.76 and 



87.17 in the whole group and separate subgroups, respectively).  The similar 

result was produced by eight out of 15 individual subgroups, particularly males, 

the elderly, the highly-educated, and civil servants. 

This research recommends that, firstly, all groups’ achievement 

motivation should be strengthened in order to enhance their self-effectiveness. 

Second, belief in internal locus of control should be supplemented to the three 

groups including females, young adults, and institutional employees. Last but 

not least, Buddhist practices should be encouraged among the eight subgroups: 

(1) males, (2) the elderly, (3) junior staff, (4) senior staff, (5) low income 

groups, (6) high income groups, (7) the highly-educated, and (8) civil 

servants. Such development can directly bring about a positive effect upon their 

self-effectiveness.                 
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         ในตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่ง 

         ตนจ าแนกตามสถานภาพ  

 

 



(6) 

 

4.14  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจ 35 

         ในตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่ง 

         ตนจ าแนกตามอายุงาน  

4.15  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจ 36 

         ในตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่ง 

         ตนจ าแนกตามประเภทการจา้ง   

4.16  ผลการวิเคราะหค์ะแนนความเช่ืออ านาจในตนมาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 36 

         ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ Scheffe ตามประเภทการจา้ง   

4.17  ผลการวิเคราะหค์ะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนามาวิเคราะห ์ 37 

         เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ Scheffe ตามประเภทการจา้ง   

4.18  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจ 37 

         ในตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่ง 

         ตนจ าแนกตามระดบัการศึกษา  

4.19  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจ 38 

         ในตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่ง 

         ตนจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน   

4.20  ผลการท านายความแปรปรวนของประสิทธิผลแห่งตน โดยใชแ้รงจูงใจ   39              

         ใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตน และการปฏิบติัทางพุทธศาสนาเป็น 

         ตวัท านาย  

4.21  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของประสิทธิผลแห่งตน    40 

         จ าแนกตามแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิและความเช่ืออ านาจในตน   

 

 



 

บทที ่1 

 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของกำรวิจยั 

  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ภารกิจหลักของสถาบันคือ การสร้างผู้มีความรู ้ 

ความสามารถทางศาสตร์ดา้นการบริหาร การพัฒนาใหไ้ดน้ าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการ

ท างานทั้งหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นสถาบนัการศึกษาชั้นสูง

นับตั้งแต่การก่อตั้งตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร กอปรกบัสถานการณข์องโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ในปี 

พ.ศ. 2552 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีในช่วงเวลาน้ันและผู้บริหาร

สถาบันไดป้รับภาพลักษณ์องค์การและถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้อย่างเป็นทางการในการน า

สถาบันกา้วสู่ความเป็น World Class University ภายใตค้่านิยมร่วม คือ สรา้งปัญญาเพ่ือการ

เปล่ียนแปลง “WISDOM for Change” จากน้ันสถาบันประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจนท่ีจะ

สนับสนุนการเขา้สู่การรบัรองมาตรฐานระดบัสากลในทุกคณะและส านัก โดยมีการก าหนดเป็น

เป้าหมายร่วมกนัของทุกหน่วยงานในสถาบนัท่ีจะเขา้สู่การรองรบัมาตรฐานระดับสากล ซ่ึงถือ

ไดว้่าเป็นเป้าหมายท่ีทา้ทายทุกหน่วยงานของสถาบันอย่างยิ่ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร,์ 2559) 

จากความท้าทายดังกล่าวท าให้มองเห็นภาพว่า บุคลากรเป็นหัวใจท่ีส าคัญในการ

ขบัเคล่ือนใหส้ถาบนับรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ การเป็นสถาบนัการศึกษามาตฐานระดับสากล 

ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัเช่นกนั งานวิจยัของสมิต อาชวนิจกุล (2535) กล่าวว่า 

นอกเหนือจากการสนับสนุนขององค์การในเร่ืองของการเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา การพัฒนา

บุคลากรท่ีจะประสบความส าเร็จน้ัน ตอ้งเร่ิมจากความคิดท่ีตอ้งการจะปรับปรุงตนเองของ

บุคลากรเสียก่อน ผูป้ฏิบติังานควรจะตอ้งตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาตนเอง โดย

มุง่เนน้ศึกษาคน้ควา้พฒันาตนเองไปสู่ความกา้วหน้า การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-

Efficacy) เป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีเป็นสาเหตุใหบุ้คคลมีความพยายามหาวิธีในการพฒันา

ตนเองและมีผลต่อส่วนร่วมในการพฒันาตนเองของบุคคล Bandura (1986) แสดงใหเ้ห็นว่า 

การรับรูค้วามสามารถของตนเอง มีผลต่อการเลือกท่ีจะท าหรือไม่ท าพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
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บุคคล โดยคนเก่งจะมีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่น และมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากบุคลากรคนอ่ืน

แลว้ คนเก่งยังมีความต้องการและคาดหวังท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนด้วย เช่น คนเก่งอาจไม่

ตอ้งการการฝึกอบรมในเร่ืองของทักษะการปฏิบัติงานเหมือนบุคลากรคนอ่ืนทัว่ไป คนเก่ง

ตอ้งการโอกาสในการไดร้บัผิดชอบงานท่ีทา้ทายและมีความเส่ียงสูง คนเก่งตอ้งการโอกาสใน

การท างาน และตอ้งการการยอมรบัและตระหนักในความส าคญัของตนเอง คนเก่งเหล่าน้ียงั

ค่อนขา้งมีความมัน่ใจในตนเองสูง ไม่ตอ้งการการควบคุมบงัคบับญัชาจากหวัหน้างานมากนัก 

แต่อย่างไรองค์การต่าง ๆ ยงัตอ้งการคนเก่งเหล่าน้ีอยู่ภายในองค์การ (กฤติน กุลเพ็ง, 2551: 

13) อย่างไรก็ตามการพฒันาบุคลากรใหม้ีความเก่งดา้นความรู ้ความสามารถในการท างาน

ยงัไมเ่พียงพอท่ีจะท าใหอ้งคก์ารประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งยัง่ยืน เพราะถา้บุคลากรมีความเก่งแต่

ขาดคุณธรรม จริยธรรม องคก์ารจะประสบปัญหาตามมาภายหลัง เช่น ปัญหาการคอรัปชัน่ 

ดังน้ัน องค์การควรตะหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาบุคลากรทั้งดา้นสมรรถนะและดา้นจิตใจ

ควบคู่กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูท้รงคุณวุฒิดา้นพฤติกรรมศาสตร ์ศาสตราจารย ์ดร. ดวงเดือน พนัธุม

นาวิน ไดท้ าการวิจยัจริยธรรมของเยาวชนและประชาชนไทยและโดยเสนอทฤษฏีตน้ไมจ้ริยธรรม

ส าหรบัประชาชนไทยเพ่ือการพฒันาใหเ้ป็นคนเก่งและคนดี 

 ตามหลักของพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติตามค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ ท่ีเน้นการ

พฒันาจิตซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนั ชาวตะวนัตกไดห้ันมา

ศึกษาดา้นพุทธศาสนาและใหค้วามส าคญัในเร่ืองการท าสมาธิเป็นอยา่งมาก เช่น ในส านักงาน

ของกูเกิลยงัมีทางเดินจงกรมซ่ึงเป็นรูปเขาวงกต ขณะท่ีอีเบยจ์ดัหอ้งสมาธิท่ีมีบรรยากาศชวน

นัง่เจริญสติ ส่วนทวิตเตอร์และเฟสบุกซ์มีการจดัคอร์สเจริญสติใหแ้ก่พนักงานเช่นกัน (พระ

ไพศาล วิสาโล, 2557) นอกจากน้ัน ดร. ริค แฮมสนั นักจิตวิทยาดา้นประสาทวิทยา และนพ. 

ริชารด์ เมนอิอสั นายแพทยท่ี์เช่ียวชาญดา้นประสาทวิทยา ยงัไดเ้ขียนหนังสือเร่ือง สมองแห่ง

พุทธะ (Buddha’s Brain) เป็นการอธิบายกลไกและกระบวนการในการพฒันาสมองและใจโดย

ขนานไปกับแนวพุทธศาสนา ผูเ้ขียนไดพ้ยายามพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างสมองและจิตใจ

ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการทดลองพัฒนาจิต จนได้พบว่า เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสมท่ีจ าน ามาพฒันาสมองและจิตใจ คือการปฏิบติัธรรม และไดข้อ้สรุปว่า “การปฏิบติั

ธรรมเปล่ียนแปลงโครงสรา้งของสมองไดจ้ริง”  

 จากความส าคัญดังกล่าวผูว้ิจัยสรุปไดว้่า บุคลากรท่ีไดร้ับความพัฒนาทั้งดา้นจิตใจ 

และพฒันาดา้นสมรรถนะควบคู่กนัจะเป็นทรพัยากรท่ีมีคุณภาพขององคก์าร ส่งผลใหอ้งคก์าร

สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด และพรอ้มรบัต่อการเปล่ียนแปลงตามสภาพการณ์ต่าง ๆ  

ดังน้ันในการวิจยัครั้งน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองการปฏิบติัทางพุทธศาสนาและจิตลกัษณะท่ี

เก่ียวขอ้งกับประสิทธิผลแห่งตน (การรับรูค้วามสมารถของตน) โดยมีวัตถุประสงค์และ

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการศึกษาครั้งน้ี ดงัจะกล่าวถึงต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงคข์องกำรวิจยั 

  

1.2.1  เพ่ือศึกษาความเก่ียวขอ้งสมัพนัธร์ะหว่างการปฏิบติัทางพุทธศาสนา แรงจูงใจ

ใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตนและประสิทธิผลแห่งตนของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

1.2.2  เพ่ือแสวงหาตวัท านายและปริมาณการท านายประสิทธิผลแห่งตนของบุคลากร

สายสนับสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

 

1.3  ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บั 

  

1.3.1  ท าใหท้ราบถึงปัจจัยเชิงเหตุด้านสถานการณ์และจิตลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับ

ประสิทธิผลแห่งตน 

1.3.2  ท าใหท้ราบถึงแนวทางในการพัฒนาและเสริมสรา้งประสิทธิผลแห่งตนของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

1.3.3  เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้และด าเนินการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 



 

บทที ่2 

 

เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

 ในการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือด าเนินการศึกษางานวิจยัเร่ือง “การปฏิบติัทางพุทธ

ศาสนาและจิตลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลแห่งตน” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็น

การประมวลเพ่ือก าหนดความหมายของตัวแปรประสิทธิผลแห่งตน และส่วนท่ี 2 เป็นสาเหตุของ

ประสิทธิผลแห่งตน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นศาสนา ไดแ้ก่ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และดา้น

จิตใจ ไดแ้ก่ 1) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และ 2) ความเช่ืออ านาจในตน ทั้งน้ีเพ่ือจุดมุ่งหมายของการ

ก าหนดตวัแปรนิยามปฏิบติัการและ สมมติฐานของงานวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

2.1  ประสทิธิผลแห่งตน: ความหมายและความส าคญั 

  

2.1.1  ความหมายของประสิทธิผลแห่งตน 

 “Self-Efficacy” มีผูท่ี้สนใจศึกษาเร่ืองน้ีไวโ้ดยเรียกค าน้ีไวแ้ตกต่างกนั เช่น การรับรู ้

ความสามารถของตนเอง (กัญญาภัทร แจ่มแจง้, 2558) การรับรูค้วามสามารถของตนเอง 

(กรรณิการ์ สุขชารี, 2548 ) การรับรูส้มรรถนะของตนเอง (อรพินทร์ กายโรจน์ , 2543) 

ความสามารถของตนเอง (วิภากร สอนสนาม , 2543) ซ่ึงในงานวิจัยครั้งน้ีจะใช้ค าว่า 

“ประสิทธิผลแห่งตน” อย่างไรก็ตามงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ตลอดจนงานวิจยัน้ีไดใ้ชแ้นวคิด

ทฤษฎีเดียวกนัคือ Self-Efficacy ของแบนดูรา  

อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura, 1994: 71 อา้งถึงใน เกรียงสุข  เฟ้ืองฟูพงค์, 

2554: 9) ใหค้วามหมายของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองไวว้่า เป็นความเช่ือของบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกับความสามารถของตนเองในการก าหนดระดับของผลงานท่ีตนเองตอ้งการและ

สามารถควบคุมแจะจัดการกับส่ิงท่ีมากระทบกับชีวิตของตนเองได้ โดย Bandura (1986) 

เสนอการพิจารณาองคป์ระกอบของการรบัรูป้ระสิทธิผลแห่งตนใน 4 ดา้น คือ 1) การประเมิน

ความสามารถในการท างาน 2) ความสามารถในการเป็นตัวแบบใหก้บัผูอ่ื้น 3) การพูดโน้มน้าว

จิตใจผูอ่ื้น และ 4) การสรา้งความรูสึ้กทางบวกใหก้บัตนเองและผูอ่ื้น 

 นอกจากน้ียังมีผู ้เช่ียวชาญและนักทฤษฎีศึกษาใหค้วามหมายไวห้ลากหลาย อาทิ   

สตาจโควิค และลูธาน (Stajkovic and Luthans, 1998) ใหค้วามหมายการรบัรูค้วามสามารถ

ของตนเองว่า เป็นความมัน่ใจส่วนบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนเองในการรวบรวม

แรงจูงใจ แหล่งขอ้มูลความรู ้และลกัษณะการกระท าท่ีจ าเป็นเพ่ือใหง้านเฉพาะส าเร็จภายใต้
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สภาพแวดลอ้มท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พอรเ์ตอรม์ บ๊ิกเล่ย ์และสเตียร ์(Porter, Bigley, and 

Steer, 2003: 130) ท่ีใหค้วามหมายว่า ความเช่ือหรือความมัน่ใจเก่ียวกบัความสามารถของ

บุคคลในการปฏิบติังานท่ีเฉพาะเจาะจงภายใตภ้าวะแวดลอ้มท่ีก าหนด และแมคเชน และวอน 

กิลนาว (Mcshane and Gilnow, 2003: 51) กล่าวว่า การรับรู ้ความสามารถของตนเอง

หมายถึง ความเช่ือของบุคคลว่าตนมีความสามารถ มีแรงจูงใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ให้

บรรลุผลส าเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีมีผูเ้ช่ียวชาญและนักทฤษฎีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีกล่าวถึง

ศักยภาพ และทักษะของตนเอง ดังน้ี ชูล์ซ และ ชูล์ซ (Schultz and Schultz, 1998) ให้

ความหมายว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นความรูสึ้กของบุคคลว่าตนเองมีศกัยภาพ

เพียงพอ และมีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนแมดดัก 

(Maddux, 2002: 278) กล่าวว่า การรับรูค้วามสามารถของตนเองเป็นส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่า 

สามารถท าไดด้ว้ยทกัษะท่ีตนเองมีและอยูภ่ายใตส้ถานการณท่ี์แน่นอน 

 จากความหมายของการบัรูค้วามสามารถของตนเองท่ีกล่าวมาขา้งตน จะกล่าวถึง การรบัรู ้

ในความสามารถ ศักยภาพ และทักษะของตนเอง และมีแรงจูงใจท่ีจะท าพฤติกรรมต่าง ๆ ให้

บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดลอ้มท่ีก าหนด ส าหรับผู้วิจัยได้ให้

ความหมายของประสิทธิผลแห่งตนว่า ความเช่ือมัน่ว่าตนเองมีความสามารถ รวมถึงการตดัสินใจ

ของตนท่ีมีต่อความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 

 2.1.2  ความส าคญัของประสิทธิผลแห่งตนตอ่องคก์าร 

 ประสิทธิผลแห่งตนเป็นตัวก าหนดว่า บุคลากรจะมีพฤติกรรมอย่างไร มีแบบแผนในการ

คิดอย่างไร และมีการตอบสนองทางด้านอารมณ์อย่างไร บุคลากรท่ีมีความเช่ือมั ่นใน

ความสามารถของตนเองจะมองเร่ืองความยากของงานเป็นเร่ืองท่ีตนเองตอ้งเรียนรู ้เพ่ือท าใหง้าน

น้ันประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และเมื่อพบปัญหา อุปสรรคในการท างานตลอดจนความ

ลม้เหลวก็สามารถใหก้ าลงัใจตนเองเพ่ือต่อสูก้บัความลม้เหลว หรือปัญหา อุปสรรคท่ีเกิด ขึ้ นได ้ 

 ผลของการรับรูป้ระสิทธิผลแห่งตน แบนดูรา (Banduru, 1986: 393-395  อา้งถึงใน

กญัญาภทัร แจ่มแจง้, 2558) ในดา้นต่าง ๆ มีดงัน้ี 

1) พฤติกรรมการเลือก (Choice Behavior) คือ การท่ีบุคคลจะตัดสินใจว่า

ตอ้งแสดงพฤติกรรมใดและตอ้งใชเ้วลานานเท่าใดในการแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ส่วนหน่ึงเป็นผล

จากการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง บุคคลท่ีมีแนวโน้มจะเล่ียงงานหรือสถานการณ์ท่ี เช่ือว่า

ยากเกินความสามารถของตนเอง และบุคคลท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีเช่ือและตดัสินวา่ตนเอง

มีความสามารถเพียงพอท่ีจะท างานน้ันไดส้ าเร็จบุคคลท่ีรบัรูค้วามสามารถของตนเองสูงจะเลือก

ท างานท่ีทา้ทาย และมีแรงจงูใจในการท างาน เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเองใหม้ีความกา้วหน้า

มากยิ่งขึ้ น ในทางตรงกนัขา้ม บุคคลท่ีรบัรูค้วามสามารถของตนเองต า่จะปิดกั้นโอกาสในการ

พฒันาศักยภาพของตนเอง หลีกเล่ียงท่ีจะเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ และขาดความมัน่ใจใน

ตนเอง  
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2) การใชค้วามพยายามและความมุ่งมัน่ในการท างาน (Effort Expenditure 

and Persistence) การรับรูป้ระสิทธิผลแห่งตนเป็นตัวก าหนดระดับความพยายามและความ   

มุมานะในการเผชิญกบัอุปสรรคหรือประสบการณท่ี์ไม่พึงพอใจไปอีกนานเท่าใด เมื่อเผชิญกบั

อุปสรรคต่างๆ บุคคลท่ีรบัรูป้ระสิทธิผลแห่งตนสูงจะมีความกระตือรือรน้ ใชค้วามพยายามและ

ความมุมานะในการท างานนานกวา่บุคคลท่ีรบัรูป้ระสิทธิผลแห่งตนต า่ และการท่ีบุคคลใชค้วาม

พยายามและความมุมานะในการท างานอย่างเต็มท่ี ตลอดเวลา มีแนวโน้มว่าบุคคลน้ันจะ

ประสบความส าเร็จสูง 

3) รูปแบบทางความคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ (Thought Patterns 

and Emotion Reaction) การรบัรูป้ระสิทธิผลแห่งตนจะมีอิทธิพลต่อกระบวนคิดและปฏิกิริยา

ทางอารมณ์ของบุคคลในระหว่างแสดงพฤติกรรม และมีผลต่อความคาดหวังเก่ียวกับ

สภาพแวดลอ้มในอนาคตท่ีตอ้งเผชิญ บุคคลท่ีรบัรูป้ระสิทธิผลแห่งตนสูงจะมีความพยายามและ

เอาใจใส่ในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เมื่อพบกับอุปสรรค บุคคลจะกระตุน้ตนเองใหค้วาม

พยายามมากขึ้ น ส่วนบุคคลท่ีรับรู ้ประสิทธิผลแห่งตนเองต า่ มีแนวโน้มท่ีจะมีปฏิกิริยาทาง

อารมณต่์อตนเองในทางลบ เช่น ไมม่ีความสุข มีความหวาดกลวั มีความเครียดสูง และจะแสดง

พฤติกรรมต่าง ๆ อย่างไม่เต็มความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลใหบุ้คคลประสบกบัความลม้เหลวมาก

ยิ่งขึ้ น 

4) มนุษยเ์ป็นผูก้ าหนดพฤติกรรมของตนเอง (Humans as Producers Rather 

than Simply Forestallers of Behavior) บุคคลท่ีรับรูป้ระสิทธิผลแห่งตนสูงจะพยายามแสดง

พฤติกรรมและยอมรบัผลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงพฤติกรรมของตนเอง จะเลือกกระท าใน

ส่ิงท่ีทา้ทายและใชค้วามพยายามอย่างมากเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย แมบ้างครั้งอาจจะประสบ

ความลม้เหลวบา้งแต่จะไม่ทอ้ถอย จะน าความลม้เหลวมาใชเ้สริมแรงและสนับสนุนใหเ้กิด

ความส าเร็จต่อไป ส่วนบุคคลท่ีรบัรูป้ระสิทธิผลแห่งตนต า่ มกัจะหลีกเล่ียงงานท่ียาก ขาดความ

พยายาม มีความทะเยอทะยานต า่ เกิดความวิตกกงัวล ความเครียด และไมค่่อยแสดงพฤติกรรม 

แต่จะรอใหค้วามส าเร็จหรือความลม้เหลวเกิดขึ้ นและบอกวา่เป็นไปตามความเช่ือหรือค าท านาย 

 จากผลของการรับรูป้ระสิทธิผลแห่งตนท่ีกล่าวมาขา้งต้นแสดงใหเ้ห็นว่า องค์การท่ีมี

บุคลากรรบัรูป้ระสิทธิผลแห่งตนสูงจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีองคก์ารก าหนดไวไ้ดโ้ดยง่าย 

เน่ืองจากบุคลากรสามารถปรับตัวเพ่ือยอมรับเปล่ียนแปลงต่าง ๆ รวมถึงการแข่งขันท่ีเกิดขึ้ น         

ในสภาพการณปั์จจุบนัไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ทอ้ถอยและพรอ้มท่ีจะรบัมือกบัปัญหา อุปสรรคต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้ นในการปฏิบติังาน เพ่ือกา้วไปสู่ความส าเร็จและเป็นก าลงัพลใหอ้งคก์ารอย่างยัง่ยืน 

   

 

 

 

 



7 

2.2  สาเหตขุองประสทิธิผลแห่งตน 

  

2.2.1 สาเหตทุางดา้นศาสนา 

การปฏิบติัทางพุทธศาสนากบัประสิทธิผลแห่งตน 

การปฏิบติั หมายถึง การด าเนินการไปตามระเบียบแบบแผน การกระท าเพ่ือใหเ้กิดความ

ช านาญ การประพฤติตาม เช่น การประพฤติตามธรรม เจริญภาวนา การปฏิบัติตามค าสอน 

(พจนานุกรมเฉลิมพระเกียรติ, 2530: 314 อา้งถึงใน มงคลชัย สมอุดร, 2552) พุทธศาสนา

หมายถึง ศาสนาของผูรู้ ้เพราะพุทธะแปลว่า รู ้คือ รูค้วามจริงของส่ิงทั้งปวงไดถู้กตอ้ง (พุทธทาส

ภิกขุ, คู่มือมนุษย,์ 2558: 4) การปฏิบติัทางพุทธศาสนา หมายถึง การด าเนินการหรือกระท าของ

บุคคลในชีวิตประจ าวนัตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีเน้นการปฏิบัติดว้ย

กาย วาจา ใจ เป็นศิลปะในการครองชีวิตโดยอาศยัสติปัญญา หรือวิชาความรูท่ี้ถูกตอ้งเพ่ือท าลาย

ความทุกข ์และตน้เหตุของความทุกข ์ 

 หลักการปฏิบัติทางพุทธศาสนา 3 ประการท่ีเป็นพ้ืนฐานของพุทธศาสนิกชนใน

ชีวิตประจ าวนัคือ 

1)  ทาน คือ การให ้การสละ แบ่งปันทั้งท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุ แรงงาน การ

แผ่กุศลไปยงัสตัวอ่ื์น ตลอดจนการอนุโมทนาสาธุกบัคนท่ีท าบุญ เช่น ช่วยเหลือคนพิการ คนจน

หรือสัตว์ทัว่ไป ใหค้วามรู ้ใหธ้รรมะ ใหค้วามร่วมมือ ใหอ้ภัย ไม่ถือโทษ การบริจาคทรัพย์ 

แรงงาน เพ่ือบ ารุงสาธารณะสมบัติ ซ่ึงทานน้ีถือว่าเป็นการปฏิบัติขั้นแรกทางพุทธศาสนา 

(พระเทพเวที, 2553: 597) 

2)  ศีล เป็นค าสัง่สอนและหลกัปฏิบติัทางพุทธศาสนาในส่วนท่ีเก่ียวกบัสังคม

และสะทอ้นเจตนารมณข์องพุทธศาสนาในดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมมากท่ีสุด ศีลเป็นระบบ

การควบคุมชีวิตภายนอกเก่ียวกับการแสดงออกทางกาย วาจาเพ่ือความสะอาด บริสุทธ์ิแห่ง

วาจาของแต่ละบุคคล ซ่ึงบุคคลจะปฏิบัติไดโ้ดยการรักษาศีลโดยเฉพาะศีล 5 ซ่ึงถือว่าเป็น

หลกัการปฏิบติัส าหรบัพุทธศาสนิกชนโดยทัว่ไป มีความอ่อนน้อมแก่ผูท่ี้ควรอ่อนน้อมตลอดจน

ขวนขวายกระท ากิจในส่ิงท่ีชอบ (พระเทพเวที, 2532: 419) 

3)  ภาวณา เป็นการบ าเพ็ญเพียรทางจิตซ่ึงมุ่งความสะอาด บริสุทธ์ิแห่งจิตใจ 

หรือมีการมองโลกในทางท่ีถูกตอ้ง ภาวณาน้ีคือสมาธิ ปัญญาในไตรสิกขา พูดเต็ม  ๆ ว่า สมาธิ

ภาวณาและปัญญาภาวณา วิธีการและขอ้ปฏิบติัคือ การช าระจิตใจดว้ยการฟังธรรม  การอ่าน

ธรรมะ การสนทนาธรรม การแสดงธรรม การปลูกฝังความเช่ือ ความเห็นความเขา้ใจอัน

ถูกตอ้ง การเจริญเมตตา และการควบคุมขดัเกลากิเลสโดยทัว่ไป ซ่ึงภาวณาน้ีถือว่าเป็น  แนว

ทางการปฏิบติัในระดบัสูงทางพุทธศาสนา (พระเทพเวที, 2532: 597-598) 

 งานวิจยัเก่ียวกบัการปฏิบติัทางพุทธศาสนา เช่น งานวิจยัรุง้สวรรค ์วรรณสุทธ์ิ (2540: 

68) ศึกษาลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทางจิตสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการ

ปฏิบติังานของนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี จ านวน 600 คน พบว่า
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ลกัษณะทางพุทธศาสนาของนักศึกษา มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมในการปฏิบติังานของ

นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากน้ีงานวิจัยของมงคลชัย สมอุดร, 2552 ได้

ศึกษาวิจยัเร่ืองลกัษณะทางพุทธศาสนาและปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกับประสิทธิผลการ

ท างานของผูบ้ริหารอาชีวศึกษา กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคือ ผูบ้ริหารอาชีวศึกษา จ านวน 665 คน 

เป็นชาย 574 คน และหญิง 91 คน นักวิจยัพบผลวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีลกัษณะทางพุทธศาสนามาก

ไดร้ับการสนับสนุนทางสังคมมาก และมีสุขภาพจิตดีมาก เป็นผู้มีประสิทธิผลการท างานดี

มากกว่าผูท่ี้มีลกัษณะตรงกนัขา้ม (พฤติกรรมการเป็นผูบ้ริหารท่ีดี พฤติกรรมสมัพนัธภาพท่ีดี

ระหว่างผูบ้ริหาร และเพ่ือนร่วมงาน) งานวิจยัของปริญญา ณ วนัจนัทรแ์ละคนอ่ืนๆ (2539: 

76) ศึกษาความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุระหวา่งลกัษณะทางพุทธศาสนา ลกัษณะทางจิตและผลการ

ปฏิบติังานในกลุ่มครูและในกลุ่มพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วยสูงอายุ พบวา่ ในกลุ่มครูวิถีชีวิตแบบพุทธ

เป็นตวัแปรเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปฏิบติัการตามแนวพุทธ (ไดแ้ก่การท างานโดย

หลกัอิทธิบาท 4) ในกลุ่มพยาบาลพบว่า วิถีแบบพุทธส่งผลทางตรงโดยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

การปฏิบัติพยาบาล นอกจากน้ันในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณเปรียบเทียบตัวท านายชุด

ลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทางจิตในกลุ่มพยาบาลพบว่า ตัวแปรลักษณะทางพุทธ

ศาสนา (ความเช่ือทางพุทธศาสนา การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และวิถีแบบพุทธ) อธิบายผล

การปฏิบติังานไดสู้งกวา่ตวัแปรลกัษณะทางจิต  

 จากการประมวลเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้่า การปฏิบติัทางพุทธศาสนาท าใหบุ้คคลมีสติ 

ปัญญาท่ีถูกตอ้ง การมีสติปัญญาท่ีถูกตอ้งเป็นการแสดงถึงจิตท่ีพรอ้มแก่การงานคือ การมีสมาธิ

ท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญัการปฏิบติัทางพุทธศาสนาเป็นการ

พัฒนาจิต (Midn Set) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการเตรียมความพรอ้มของการพัฒนาดา้นอ่ืน ๆ เช่น 

ความรู ้หรือทกัษะในการท างานต่อไป ดงัน้ัน การปฏิบติัทางพุทธศาสนาจึงมีความเก่ียวขอ้งกบั

ประสิทธิผลแห่งตน งานวิจยัครั้งน้ีจึงคาดไดว้่า บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฏิบติัทางพุทธ

ศาสนามากจะมีประสิทธิผลแห่งตนมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนานอ้ย 

 

2.3  สาเหตทุางดา้นจติใจ 

 

 2.3.1  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบัประสิทธิผลแห่งตน 

 ความส าเร็จในการท างานมีความเก่ียวขอ้งกับจิตลักษณะท่ีส าคัญประการหน่ึงของ

บุคคลตามทฤษฏีตน้ไมจ้ริยธรรม (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538) คือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิหรือ

ความมุ่งสมัฤทธ์ิเป็นจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคลในการกระท าส่ิงใด 

ส่ิงหน่ึง 

 ทฤษฏีของ McClelland (1987) แบ่งประเภทของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิไว ้3 ประการดงัน้ี 

1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิหรือความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement: 

nAch) เป็นความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงต่างๆ ใหเ้ต็มท่ีและดีท่ีสุดเพ่ือความส าเร็จ จากการวิจัยของ 
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McClelland พบว่า บุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จสูงจะมีลักษณะขอบการแข่งขนั ชอบงานท่ีทา้ทาย  

และตอ้งการไดร้ับขอ้มูลป้อนกลับเพ่ือประเมินผลงานของตนเอง มีความช านาญในการวางแผน     

มีความรบัผิดชอบสูง และกลา้เผชิญความลม้เหลว 

2) แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธห์รือความตอ้งการความผูกพนั (Need for Affiliation: nAff) 

เป็นความตอ้งการการยอมรบัจากบุคคลอ่ืน ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ตอ้งการสมัพนัธภาพท่ี

ดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีตอ้งการความผูกพนัสูงจะชอบสถานการณก์ารร่วมมือมากกว่าสถานการณ์

แขง่ขนั โดยจะพยายามสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูอ่ื้น 

3) แรงจูงใจใฝ่อ านาจหรือความตอ้งการอ านาจ (Need for Power: Power) เป็น

ความตอ้งการอ านาจเพ่ือมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น บุคคลท่ีมีความตอ้งการมีอ านาจสูง จะแสวงหาทาง

เพ่ือท าใหต้นมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ตอ้งการใหผู้้อ่ืนยอมรับหรือยกย่อง ตอ้งการเป็นผู้น า 

ต้องการท างานให้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน และจะกั งวลเร่ืองอ านาจมากกว่าการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ 

 ส าหรบัผลงานวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยทัว่ไปแลว้ว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีความสัมพันธ์

ทางบวกและมกัเป็นตวัท านายท่ีส าคญัล าดบัตน้ๆ ของพฤติกรรมการท างาน เช่น งานวิจยัของ

ดุจเดือน พันธมนาวิน และอัมพร มา้คะนอง (2547) ท่ีศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรม

พฒันานักเรียนของครูคณิตศาสตร ์พบวา่ ครูท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมากเป็นผูที้มีพฤติกรรมการ

สอนคณิตศาสตร์ท่ีดีมากกว่า และมีพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่นักเรียนมากกว่าครู

คณิตศาสตรท่ี์มีแรงใส่สมัฤทธ์ิน้อย รวมทั้งยงัพบว่า ตวัท านาย 10 ตวัแปร แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ

เป็นตัวท านายท่ีส าคัญล าดับท่ี 4 ของพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการ

สนับสนุนสงัคมแก่นักเรียน งานวิจยัท่ีพบผลว่าแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ท างานยงัปรากฎในงานวิจัยท่ีศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนดว้ย เช่น ขา้ราชการ (ศิริกุล กล่ินทอง, 

2549) และผูดู้แลเด็ก (พงศเ์ทพ เกตุไสว, 2550)  

นอกจากน้ัน ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2547: 1-9) ไดส้รุปผูท่ี้มีความใฝ่ฤทธ์ิมีการรบัรู ้

ท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ต้องการการท างานท่ีตนกระท าอยู่แลว้ให้ดีขึ้ นกว่าเดิม มี

ประสิทธิผลมากกว่าเดิม โดยพยายามปรบัปรุงวิธีการท างานใหดี้ขึ้ นและรวดเร็วขึ้ น อาจมีการ

แข่งขนักบัคนอ่ืนหรือแข่งกบัมาตรฐาน 2) ท างานแบบริเร่ิมสรา้งสรรค ์โดยการศึกษาแนะน า

หรือประยุกต์วิธีแปลก ๆ ใหม่ ๆ มาใชใ้นการผลิตและแกปั้ญหาในงานใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพดี

ยิ่งขึ้ นกวา่เดิม 3) จุดมุง่หมายของการท างานเป็นแบบระยะยาวมิใช่สุกเอาเผากิน มีการวางแผน 

การท างานเพ่ือขจดัอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ  

จากการประมวลเอกสารในส่วนน้ีสรุปไดว้่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิหมายถึง การท่ีบุคคลมี

ความพยายาม ความมุ่งมัน่จะกระท าส่ิงท่ีตั้งใจไวใ้หป้ระสบผลส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก  งานวิจยัน้ีจึงคาดไดว้่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นจิตลกัษณะท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งประสิทธิผลแห่งตน ดังน้ันบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะมี

ประสิทธิผลแห่งตนสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต า่ 
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 2.3.2  ความเช่ืออ านาจในตนกบัประสิทธิผลแห่งตน  

 ความเช่ืออ านาจในตนเป็นพลังส าคัญประการหน่ึงท่ีจะสามารถขับเคล่ือนใหบุ้คคล

กระท าพฤติกรรมต่างๆ จนบรรลุเป้าหมาย เป็นลกัษณะทางจิตประเภทหน่ึงของบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือท่ีว่า “ความส าเร็จเกิดจากความพยายามของตน” รวมทั้งความเช่ือท่ีว่า 

“ยิ่งตนทุ่มเทมากเท่าใด ก็ยิ่งประสบความส าเร็จมากดว้ย” ซ่ึงความเช่ือเช่นน้ีเป็นลักษณะ

พ้ืนฐานทางจิตใจของบุคคลท่ีมาจากทฤษฏีของ Rotter (Rotter, 1966; 1969 อา้งถึงใน ดุจเดือน 

พันธุมนาวิน, 2549) และเป็นจิตลักษณะท่ีส าคัญประการหน่ึงของบุคคลตามทฤษฏีต้นไม้

จริยธรรม (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538) 

 Rotter (1966) กล่าวว่า ความเช่ืออ านาจของบุคคล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) ความเช่ืออ านาจของบุคคลท่ีมีความเช่ือว่า ผลดีผลเสียต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นกับตนน้ันมีสาเหตุ       

ท่ีส าคญัมาจากการกระท าของตนเอง บุคคลท่ีมีความเช่ือเช่นน้ีจดัอยู่ในกลุ่มท่ีเรียกว่า “ผูม้ีความ

เช่ืออ านาจในตน” (Belief in Internal Locus of Control of Reinforcement) และ 2) ความเช่ือ

อ านาจของบุคคลท่ีเช่ือว่า ผลดีหรือผลเสียท่ีเกิดขึ้ นกบัตนน้ัน มีสาเหตุท่ีส าคญัมาจากโชคเคราะห ์

ความบงัเอิญ อ านาจของคนอ่ืน หรือสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของตน ซ่ึงบุคคลท่ีมี

ความเช่ือเช่นน้ีจดัอยู่ในกลุ่มท่ีเรียกว่า ผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจนอกตน (Belief in External Locus of 

Contrel of Reinforcement) 

 งานวิจยัของรังสรรค ์หงัสนาวิน (2549) เร่ือง ลกัษณะทางจิตสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ท างานอย่างมุ่งผลสมัฤทธ์ิของพฒันากร กลุ่มตวัอย่างคือ เจา้หน้าท่ีกรมการพฒันาชุนชน 412 คน 

พบว่า พฒันากรท่ีมีความเช่ืออ านาจในตนมากเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการท างานอย่างมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

มากกวา่พฒันากรท่ีมีความเช่ืออ านาจในตนน้อย โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธวชัชยั ศรีพรงาม 

(2547) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภัยของ

พนักงานอุตสาหกรรมส่ิงทอและป่ันดา้ย กลุ่มตวัอยา่ง 485 คน จากพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

ส่ิงทอและป่ันดา้ย 5 โรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบผลว่า พนักงานท่ีมีความ

เช่ืออ านาจในตนมากเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยัมากกว่าพนักงานท่ีมีความเช่ือ

อ านาจในตนน้อย นอกจากน้ียงัพบว่า ความเช่ืออ านาจในตนเป็นตวัท านายท่ีส าคญัของพฤติกรรม

การท างานอยา่งปลอดภยัส่วนบุคคล 

 นอกจากน้ันงานวิจยัความเช่ืออ านาจในตนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ งานวิจยั

ของศุภชัย สุพรรณทอง (2544) เร่ืองปัจจัยทางจิตสถานการณ์ท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

เลือกตั้งอย่างมีจริยธรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ กลุ่มตัวอย่าง 504 คน ผลการวิจยัพบว่า   

ผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจในตนสูงเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการไปเลือกตั้งอย่างมีจริยธรรมมากกว่า ผูท่ี้มี

ความเช่ืออ านาจในตนต า่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาสิณี นุ่มเนียม (2546) ไดท้ าการวิจยั

เร่ือง ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม และจิตลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมรบัผิดชอบต่อหน้าท่ีของ

นักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มตัวอย่าง 576 คน พบว่า ผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจในตนสูงเป็น    

ผูท่ี้มีพฤติกรรมการรบัผิดชอบต่อหน้าท่ีมากกว่าผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจในตนต า่  
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 จากการประมวลเอกสารในส่วนน้ีสรุปไดว้่า ความเช่ืออ านาจในตนหมายถึง ความเช่ือท่ีว่า

ส่ิงท่ีเกิดกบัตนไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีดีหรือส่ิงท่ีไม่ดี ส่วนใหญ่มาจากการกระท าของตนเอง ไม่ใช่เกิด

จากโชค เคราะห ์ความบงัเอิญ หรือเกิดจากผูอ่ื้นเป็นผูก้ระท า งานวิจยัน้ีจึงคาดไดว้่า ความเช่ือ

อ านาจในตนเป็นจิตลกัษณะท่ีมีความเก่ียวขอ้งประสิทธิผลแห่งตน ดงัน้ันบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

มีความเช่ืออ านาจในตนสูงจะมีประสิทธิผลแห่งตนสูงกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความเช่ือ

อ านาจในตนต า่  

 

2.4  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  

ในการวิจยัครั้งน้ีมีกลุ่มตวัแปรท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 

ประสิทธิผลแห่งตน ประกอบไปดว้ย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ กลุ่มตัวแปร 

จิตลกัษณะ คือ 1) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 2) ความเช่ืออ านาจในตน และกลุ่มตวัแปรสถานการณ ์คือ 

การปฏิบติัทางพุทธศาสนา ตวัแปรแทรกซอ้น คือ ตวัแปรชีวสงัคมภูมิหลงั ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพ อายุงาน ประเภทการจา้ง ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 

 

              ตวัแปรอิสระ                                                    ตวัแปรตาม 

 

  สถานการณ ์

การปฏิบติัทางพุทธศาสนา 

จติลกัษณะ 

1. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

2. ความเช่ืออ านาจในตน 

   ประสิทธิผลแห่งตน 

1. การประเมินความสามารถ 

   ในการท างาน 

2. ความสามารถในการเป็นตวั   

   แบบใหก้บัผูอ้ื่น 

3. การพดูโน้มนา้วจิตใจผูอ้ื่น 

4. การสรา้งความรูสึ้กใน 

    ทางบวกใหก้บัตนเองและ  

    ผูอ้ื่น 

ชีวสงัคมภูมิหลงั 

เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน ประเภทการจา้ง ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 

H1 

H2 

H3 

H1 
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2.5  นิยามปฏิบตักิาร 

 

2.5.1  ประสิทธิผลแห่งตน หมายถึง ความเช่ือมัน่ว่าตนเองมีความสามารถ รวมถึง

การตดัสินใจท่ีมีต่อความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานใหบ้รรลุ

เป้าหมายภายใตพ้ฤติกรรมในการปฏิบติังาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ดา้นการประเมินความสามารถในการท างาน หมายถึง การพิจารณาตัดสิน

เก่ียวกบัระดบัความสามารถของตนเองท่ีจะสามารถรบัผิดชอบและปฏิบติังานท่ีไดร้บัมอบหมายให้

บรรลุตามท่ีก าหนด 

2) ดา้นความสามารถในการเป็นตัวแบบใหก้ับผู้อ่ืน หมายถึง การพิจารณา

ตดัสินเก่ียวกบัตนเองว่าตนเองสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัผูอ่ื้น ๆ ได ้

3) ดา้นการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน หมายถึง การพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับ

ตนเองว่ามีความสามารถในการชักจูง โน้มน้าวใหผู้้อ่ืนคลอ้ยตามหรือร่วมท างานอย่างเต็ม

ความสามารถดว้ยความพอใจ 

4)  ดา้นความสามารถในการสรา้งความรู ้สึกทางบวกใหก้ับตนเองและผู้อ่ืน 

หมายถึง การพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับตนเองว่ามีความสามารถในการปรับตัว โดยการสรา้ง

ความรูสึ้กทางบวกใหก้บัตนเองและผูอ่ื้นไดใ้นทุกสถานการณ ์

2.5.2 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  หมายถึง การท่ีบุคคลมีความพยายาม ความมุง่มัน่จะกระท า

ส่ิงท่ีตั้งใจไวใ้หป้ระสบผลส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไมย่อ่ทอ้ต่อความยากล าบาก   

2.5.3  ความเช่ืออ านาจในตน หมายถึง ความเช่ือท่ีว่าส่ิงท่ีเกิดกบัตนไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีดี

หรือส่ิงท่ีไม่ดี ส่วนใหญ่มาจากการกระท าของตนเอง ไมใ่ช่เกิดจากโชค เคราะห ์ความบงัเอิญ หรือ

เกิดจากผูอ่ื้นเป็นผูก้ระท า 

2.5.4  การปฏิบัติทางพุทธศาสนา หมายถึง การด าเนินการหรือกระท าของบุคคล       

ในชีวิตประจ าวนัตามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา เนน้การปฏิบติัดว้ยกาย วาจา ใจ เพ่ือให้

เกิดสติ และปัญญา  

 2.5.5  บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้งประจ า ลูกจา้ง

ชัว่คราวท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสนับสนุนวิชาการในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

 

2.6  สมมตฐิานในงานวิจยั     

  

สมมติฐานท่ี 1  บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฏิบัติทางพุทธศาสนามากเป็นผูท่ี้มี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกว่า หรือมีความเช่ืออ านาจแห่งตนมากกว่า หรือมีประสิทธิผลแห่งตน

มากกวา่ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฎิบติัทางพุทธศาสนาน้อย 
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สมมติฐานท่ี 2  บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงและมีความเช่ืออ านาจ

ในตนมาก เป็นผูท่ี้มปีระสิทธิผลแห่งตนมากกวา่บุคลากรสายสนับสนุนประเภทตรงกนัขา้ม 

สมมติฐานท่ี 3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตน และการปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนาสามารถท านายประสิทธิผลแห่งตนอยา่งนอ้ย 30% 

  

                                                                                               



 

บทที ่3 

 

วิธีการวิจยั 

 

 การวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติทางพุทธศาสนาและจิตลักษณะท่ีเก่ียวขอ้งกับประสิทธิผล  

แห่งตน” เป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์เปรียบเทียบ (Correlation Comparative Study) 

ระหว่างตัวแประดา้นจิตลักษณะ ไดแ้ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความเช่ืออ านาจในตน และ   

ตัวแปรดา้นสถานการณ์ ไดแ้ก่ การปฏิบติัทางพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกับประสิทธิผลแห่งตน   

ในส่วนน้ีจะไดน้ าเสนอเก่ียวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือวัด      

ตวัแปร วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือวดั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั 

  

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร ์รวมจ านวน 532 คน กลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจยัครั้งน้ี จ านวน 500 คน (รอ้ยละ 

93.98 ของประชากร) ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 คณะกบัส านัก ขั้นท่ี 2 อายุงานมากกบัอายุงานน้อย และขั้นท่ี 3 ประเภทขา้ราชการ 

พนักงานสถาบัน และประเภทอ่ืน ๆ โดยแจกแบบสอบถามทั้ งหมด 500 ตัวอย่าง ได้รับ

แบบสอบถามกลบัมา จ านวน 343 ตวัอยา่ง และเมื่อน ามาตรวจสอบความสมบรูณถู์กตอ้งแลว้มี

จ านวนขอ้มลูท่ีใชไ้ดจ้ริง ในการวิจยัครั้งน้ี จ านวน 268 ตวัอยา่ง 

 

3.2  เครือ่งมือวดัตวัแปร 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัตัวแปรในงานวิจยัครั้งน้ีประกอบดว้ย 1) แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

2) แบบวดัความเช่ืออ านาจในตน 3) แบบวดัการปฏิบติัทางพุทธศาสนา 4) แบบวดัประสิทธิผล

แห่งตน และ 5) แบบสอบถามลกัษณะทางชีวสงัคมภูมิหลงั ซ่ึงมีรายละเอียดแบบวดัดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (แบบวดัชุดท่ี 2 รูปแบบและเป้าหมายการท างาน

ของฉัน รายละเอียดในภาคผนวก ก) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีจะพยายามท า

กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีไดร้บัมอบหมายใหส้ าเร็จไม่ว่างานน้ัน จะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใด

ก็ตาม เป็นแบบวดัของ ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคณะ (2536) มีจ านวน 12 ขอ้ โดยเป็น
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ขอ้ความทางบวก 10 ขอ้ และขอ้ความทางลบ 2 ขอ้ มีค่าพิสยัจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 2.19 

ถึง 6.09 และพิสยัของความสมัพนัธภ์ายในระหวา่งรายขอ้กบัแบบวดัอยูร่ะหวา่ง 0.56 ถึง 0.62 

และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.68 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้ความในแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิคือ ขอ้ความทางบวกและ

ขอ้ความทางลบ ดงัน้ัน การใหค้ะแนนจึงมี 2 กรณี กรณีขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก 6, 5, 

4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไม่จริง ไม่จริง และไม่จริงเลย 

ส าหรบัขอ้ความทางลบเกณฑ์การใหค้ะแนนจะใหใ้นทิศทางกลบักนั มีค่าพิสยัคะแนนรวมอยู่

ระหวา่ง 42 ถึง 72 ดงัน้ัน บุคลากรท่ีไดค้ะแนนมากในแบบวดัน้ีเป็นผูมี้แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมาก 

ตวัอย่าง แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (รายละเอียดในภาคผนวก ก ชุดท่ี 2 รูปแบบและ

เป้าหมายการท างานของฉนั) 

 

(0)  บ่อยครั้งท่ีฉนัรูสึ้กเบ่ือหน่าย และไมส่นใจวา่จะท างานไดดี้เพียงไร 

 

3.2.2 แบบวดัความเช่ืออ านาจในตน แบบวดัความเช่ืออ านาจในตน (แบบวดัชุดท่ี 3 

ความเช่ือของฉัน รายละเอียดในภาคผนวก ก) ประกอบดว้ย ประโยคบอกเล่าเก่ียวกบัความเช่ือว่า 

ความส าเร็จ ความมัน่คง หรือความลม้เหลว ตลอดจนเหตุการณต่์างๆ ท่ีเกิดขึ้ นกบัตนเอง หรือ

ครอบครวั เป็นผลมาจากความสามารถ การกระท าของตนเองทั้งส้ิน ซ่ึงตรงขา้มกบัผูท่ี้มีความ

เช่ืออ านาจนอกตน ซ่ึงเป็นผูท่ี้คิดว่าส่ิงท่ีเกิดกบัตนน้ันมาจากโชค เคราะห ์ความบงัเอิญ หรือ

เกิดจากการกระท าของผูอ่ื้นมากกว่าท่ีจะเป็นผลมาจากการกระท าของตนเอง โดยเป็นแบบวดั

ของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2536) มีขอ้ความทางลบจ านวน 10 ขอ้ มีค่าพิสัย

จ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 4.32 ถึง 8.73 และพิสยัของความสมัพนัธภ์ายในระหว่างรายขอ้กบั

แบบวดัอยูร่ะหวา่ง 0.30 ถึง 0.61 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.79 

เกณฑ์การใหค้ะแนนขอ้ความในแบบวัดความเช่ืออ านาจในตนคือ ขอ้ความทางลบ  

เกณฑก์ารใหค้ะแนนจะใหใ้นทิศทางกลบักนัคือ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามล าดบัคือ จริงท่ีสุด 

จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไมจ่ริง ไมจ่ริง และไมจ่ริงเลย มีค่าพิสยัคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 10 ถึง 

60 ดงัน้ัน บุคลากรท่ีไดค้ะแนนนอ้ยในแบบวดัน้ีเป็นผูม้ีความเช่ืออ านาจในตนมาก 

 ตวัอยา่ง แบบวดัความเช่ืออ านาจในตน (รายละเอียดในภาคผนวก ก ชุดท่ี 3 ความเช่ือ

ของฉนั) 

 

(0)   ฉนัเช่ือวา่การเล่ือนขัน้ต าแหน่ง เป็นเร่ืองโชคลาภมากกวา่ความสามารถท่ีแทจ้ริง 

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

จริงท่ีสุด 

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

จริง 

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

ค่อนขา้งจริง 

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

ค่อนขา้งไม่จริง 

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

ไม่จริง 

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

ไม่จริงเลย 

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

จริงท่ีสุด 

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

จริง 

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

ค่อนขา้งจริง 

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

ค่อนขา้งไม่จริง 

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

ไม่จริง 

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

ไม่จริงเลย 
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3.2.3  แบบวดัประสิทธิผลแห่งตน (แบบวดัชุดท่ี 4 การรับรูต้นเอง รายละเอียดใน

ภาคผนวก ก) เป็นการรบัรูข้องบุคคลเก่ียวกบัความสามารถของตนเองในการก าหนดระดบัของ

ผลงานท่ีตนเองตอ้งการ และสามารถควบคุมและจดัการกบัส่ิงท่ีมากระทบกบัชีวิตของตนเองได ้

เป็นแบบวดัของกัญญาภัทร แจ่มแจง้ (2558) มีจ านวน 20 ขอ้ มีค่าพิสัยจ าแนกรายขอ้อยู่

ระหว่าง 4.65 ถึง 9.124 และพิสยัความสมัพนัธ์ภายในระหว่างรายขอ้กบัแบบวดัอยู่ระหว่าง 

0.41 ถึง 0.79 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้ความในแบบวดัประสิทธิผลแห่งตนคือ ใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 

3, 2 และ 1 ตามล าดบั คือ จริงท่ีสุด จริง ค่อนขา้งจริง ค่อนขา้งไมจ่ริง ไมจ่ริง และไมจ่ริงเลย มี

ค่าพิสยัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 54 ถึง 120 ดังน้ัน บุคลากรท่ีไดค้ะแนนมากในแบบวดัน้ีเป็น   

ผูร้บัรูป้ระสิทธิผลแห่งตนมาก 

 ตวัอย่าง แบบวดัประสิทธิผลแห่งตน (รายละเอียดในภาคผนวก ก ชุดท่ี 2 รูปแบบและ

เป้าหมายการท างานของฉนั) 

 

(0) ฉนัรูว้า่ฉนัมีความสามารถมากน้อยเพียงใด   

 

  

3.2.4 แบบวัดการปฏิบัติทางพุทธศาสนา (แบบวัดชุดท่ี 4 กิจกรรมท่ีฉันมักท า 

รายละเอียดในภาคผนวก ก) เป็นการปฏิบัติท่ีบุคคลกระท าในการด าเนินชีวิตประจ าวนั คือ 

การใหท้าน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา เพ่ือพัฒนาจิตใหดี้ ใหสู้งขึ้ น ซ่ึงเป็นตาม

หลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ เป็นแบบวดัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึ้ นเอง มีจ านวน 8 ขอ้ โดยเป็นแบบ

วดัความถ่ีในการปฏิบติัทางพุทธศาสนา มีค่าพิสยัจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 5.65 ถึง 13.93 

และพิสยัของความสมัพนัธภ์ายในระหว่างรายขอ้กบัแบบวดัอยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.79 และค่า

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนขอ้ความในแบบวดัการปฏิบติัทางพุทธศาสนาคือ ใหค้ะแนนจาก 

6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั คือ ทุกวนั/เกือบทุกวนั สปัดาหล์ะ 2 ครั้ง สปัดาหล์ะ 1 ครั้ง 

เดือนละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง และไม่ท าเลย มีค่าพิสยัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 8 ถึง 48 ดังน้ัน 

บุคลากรท่ีไดค้ะแนนมากในแบบวดัน้ีเป็นผูท่ี้ปฏิบติักิจกรรมทางพุทธศาสนามาก 

ตัวอย่าง แบบวัดการปฏิบัติทางพุทธศาสนา (รายละเอียดในภาคผนวก ก ชุดท่ี 5 

กิจกรรมท่ีฉนัมกัท า) 

 

 

 

 

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

จริงท่ีสุด 

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

จริง 

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

ค่อนขา้งจริง 

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

ค่อนขา้งไม่จริง 

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

ไม่จริง 

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

ไม่จริงเลย 
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ขอ้ กิจกรรม 

ความถ่ีในการท ากิจกรรม 

ทุกวนั/

เกือบทุกวนั 

สปัดาหล์ะ 

2 ครั้ง 

สปัดาหล์ะ 

1 ครั้ง 

เดือนละ 

1 ครั้ง 

ปีละ 

1 ครั้ง 

ไมท่ า

เลย 

1 รกัษาศีล 5       

2 สวดมนต ์       

3 นัง่สมาธิ       

4 ใส่บาตร       

 

3.2.5  แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมภูมิหลัง (แบบวัดชุดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป

เก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม รายละเอียดในภาคผนวก ก) ประกอบดว้ย ค าถามเก่ียวกับ

ลกัษณะของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายได ้อายุงาน เป็นตน้ 

 ตวัอยา่ง แบบวดัลกัษณะทางชีวสงัคมภูมิหลงั 

 

1. เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง      

2. อายุ                  (1) พ.ศ. 2489-2507            (2) พ.ศ. 2508-2519    

                         (3) พ.ศ. 2520-2534    (4) ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้ไป 

3. ท างานท่ีนิดา้มา 

                           (1) น้อยกวา่ 1 ปี      (2) 1 ปีขึ้ นไป- 3 ปี      

                           (3) 3 ปีขึ้ นไป- 5 ปี                  (4) 5 ปีขึ้ นไป-10 ปี                        

                           (5) 10 ปีขึ้ นไป- 20 ปี              (6) 20 ปีขึ้ นไป 

4. สภาพภาพ        (1) โสด           (2) สมรส     (3) อ่ืนๆ  

5. รายไดต่้อเดือน (เงินเดือนและรายไดอ่ื้นๆ)  

                          (1) 10,001-15,000               (2) 15,001-20,000   

  (3) 20,001-25,000               (4) 25,001-30,000 

    (5) 30,001-40,000               (6) 40,001 ขึ้ นไป 

 

3.3  การหาคุณภาพเครือ่งมือ 

  

ในการวิจยัครั้งน้ีมีแบบวดัท่ีมีมาตรฐานสูงจากงานวิจยัอ่ืนท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใช ้3 แบบวดั 

ไดแ้ก่ แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ แบบวดัความเช่ืออ านาจในตน และแบบวดัประสิทธิผลแห่งตน 

ส่วนแบบวดัการปฏิบติัทางพุทธศาสนาเป็นแบบวดัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึ้ นเอง โดยแบบวดัทุกชุดไดถู้กท า

การวิเคราะหเ์พ่ือหาคุณภาพรายขอ้และคุณภาพแบบวดัแต่ละแบบวดัทั้งชุด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) หาความเท่ียงตรงแบบวัดท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ซ่ึงเป็นการหาความ

เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยการน าแบบวดัท่ีสรา้งขึ้ นตามนิยามปฏิบติัการใน

แต่ละตัวแปร โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาใหม้ีเน้ือหาครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาว่า มี

ความเหมาะสมกบักลุ่มประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งหรือไมเ่พียงใด จากน้ันไดน้ ามาแกไ้ขเพ่ือให้

ไดแ้บบวดัท่ีสมบรูณแ์ลว้น าไปทดลองใช ้

2) น าแบบวัดไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลักษณะคลา้ยคลึงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาความกา้วหน้าในอาชีพบุคลากรสาย

สนับสนุน 

3) น าแบบวดัมาวิเคราะหคุ์ณภาพรายขอ้โดยการวิเคราะหด์ว้ยสถิติ 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

(1)  การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Item Discrimination) 

หรือการหาค่า t-ration โดยมีเกณฑว์า่ ค่า t ควรมากกวา่หรือเท่ากบั 2.00 ขึ้ นไป 

(2) การวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้

กบัคะแนนรวมของแบบวดัท่ีไม่มีขอ้น้ันรวมอยู่ ในการหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ท่ีใชก้ารวิจยั

ครั้งน้ี มีเกณฑ์ว่า ค่า r จะต้องมีค่ามากกว่า 0.20 ขึ้ นไป และจะคัดเลือกขอ้ท่ีผ่านเกณฑ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑค์่า t เป็นหลกั ซ่ึงขอ้ความเหล่าน้ีจะตอ้งครอบคลุมเน้ือหาของตัวแปร

ตามแผนผงัของนิยามปฏิบติัการของตวัแปรน้ันๆ  

4) น าแบบวัดทั้งหมดท่ีได้ผ่านการพิสูจน์แล้ว น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) แบบสมัประสิทธ์ิสมัพนัธอ์ลัฟ่า (Alpha Coefficient) 

 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

 ผูว้ิจยัไดส้ ารวจขอ้มูลจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-

ศาสตร์ โดยไดป้ระสานงานกับเจา้หน้าท่ีกลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาความกา้วหน้าในอาชีพ 

กองบริหารทรพัยากรบุคคลเพ่ือขอค าแนะน าและวางแผนการด าเนินงานในการเขา้เก็บขอ้มูล

งานวิจยั จากน้ันทางกองบริหารทรพัยากรบุคคลไดจ้ัดท าหนังสือขออนุญาตเขา้เก็บขอ้มูล ถึง

คณะและส านักต่างๆ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยเก็บขอ้มูลได้ทั้งหมด 343 

ตวัอยา่ง สามารถใชไ้ดจ้ริง 268 ตวัอยา่ง 

 

3.5  สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 

 การวิเคราะหข์อ้มูลวิจยัในครั้งน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป โดยมีสถิติท่ีใช  ้

ดงัน้ี 
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1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี รอ้ยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้และใชป้ระกอบการพิจารณา

แยกกลุ่มยอ่ย 

2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือท าการทดลองสมมติฐาน ดงัน้ี 

(1)  การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment 

Correlation) เพ่ือหาค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชก้ารการศึกษาครั้งน้ี 

(2)  การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple’s Product Moment 

Correlation) เพ่ือหาค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาครั้งน้ี 

  



 

บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

 

 งานวิจยัเร่ือง “การปฏิบติัทางพุทธศาสนาและจิตลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลแห่ง

ตนของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ใชแ้บบสอบถาม เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์มีการแจกแบบสอบถาม จ านวน 500 ชุด และไดร้บัแบบสอบถาม

กลบัมา จ านวน 343 ชุด เป็นแบบสอบถามท่ีมีผูต้อบครบถว้นสมบูรณ์ จ านวน 268 ชุด ซ่ึง

ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะหส์ถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูป  โดยแบ่ง

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

 4.1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.2  ผลการวิเคราะหค์่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4.3  ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรงานวิจยั 

 4.4  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวจ าแนกตามการปฏิบติัทางพุทธศาสนา 

          4.5  ผลการวิเคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณแบบรวม 

 4.6  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง 

 

4.1  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

  

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 268 คน (ดงัตารางท่ี 4.1) มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง จ านวน 175 คน (รอ้ยละ 65.3) และเพศชาย 

จ านวน 88 คน (รอ้ยละ 32.8) 

อายุ ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 มีจ านวน 38 คน (รอ้ยละ 14.2) ผูท่ี้เกิดในช่วง

ปี พ.ศ. 2508-2509 มีจ านวน 94 คน (รอ้ยละ 35.1) ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520-2534 มี

จ านวน 114 คน (รอ้ยละ42.5) และผู้ท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้ไป มีจ านวน 3 คน 

(รอ้ยละ1.1) มีผูไ้ม่ตอบจ านวน 19 คน (รอ้ยละ 7.1) เมื่อใชค้่า Cumulative Percentage เป็นตวั

แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489-2519 เป็นผูท่ี้มีอายุมาก มีจ านวน 

132 คน (รอ้ยละ 49.3) และผูท่ี้เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520 เป็นตน้ไปเป็นผูท่ี้มีอายุน้อย มีจ านวน 

136 คน (รอ้ยละ 50.7) 
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สถานภาพ ผูท่ี้มีสถานภาพโสด มีจ านวน 117 คน (รอ้ยละ 43.7) ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส  

มีจ านวน 123 คน (รอ้ยละ 45.9) และผูท่ี้มีสถานภาพอ่ืน ๆ มีจ านวน 15 คน (รอ้ยละ 5.6) เมื่อ

ใชค้่า Cumulative Percentage เป็นตวัแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีสถานภาพโสด มีจ านวน 

117 คน (รอ้ยละ 43.7)  และผูท่ี้มีสถานภาพสมรสและผูท่ี้มีสถานภาพอ่ืน ๆ มีจ านวน 151 คน 

(รอ้ยละ 56.3) 

ระดบัการศึกษา ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)/มธัยมศึกษาปีท่ี 

6 มีจ านวน 33 คน (รอ้ยละ 12.3) ผูท่ี้มีการระดบัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 

มีจ านวน 10 คน (รอ้ยละ 3.7) ผูท่ี้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ านวน 90 คน 

(รอ้ยละ 33.6) ผูท่ี้มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีจ านวน 110 คน (รอ้ยละ 41) และผูท่ี้มี

ระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ  มีจ านวน 12 คน (รอ้ยละ 4.5) มีผูไ้มต่อบจ านวน 12 คน (รอ้ยละ 4.5) 

เมื่อใชค้่า Cumulative Percentage เป็นตวัแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพจนถึงผูท่ี้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และผูท่ี้มีระดับ

การศึกษาอ่ืน ๆ เป็นผู้ท่ีมีระดับการศึกษาน้อย มีจ านวน 158 คน (รอ้ยละ 59) และผู้ท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาโท เป็น ผูท่ี้มีระดบัการศึกษามาก มีจ านวน 110 คน (รอ้ยละ 41) 

ประเภทการจา้ง ผูท่ี้มีประเภทการจา้งเป็นขา้ราชการ มีจ านวน 62 คน (รอ้ยละ 23.1) 

ผูท่ี้มีประเภทการจา้งเป็นพนักงานสถาบนั มีจ านวน 123 คน (รอ้ยละ45.9) ผูท่ี้มีประเภทการ

จ้างเป็นพนักงานคณะ/ส านัก มีจ านวน 22 คน (ร้อยละ8.2) ผู ้ท่ีมีประเภทการจ้างเป็น

ลูกจา้งประจ า มีจ านวน 26 คน (รอ้ยละ 9.7) ผู ้ท่ีมีประเภทการจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว มี

จ านวน 26 คน (รอ้ยละ 9.7) มีผู้ไม่ตอบจ านวน 8 คน (รอ้ยละ 3) เมื่อใชค้่า Cumulative 

Percentage เป็นตัวแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ผู ้ท่ีมีประเภทการจา้งเป็นขา้ราชการ มี

จ านวน 62 คน (รอ้ยละ 23.1) ผูท่ี้มีประเภทการจา้งเป็นพนักงานสถาบนั มีจ านวน 123 คน 

(รอ้ยละ 45.9) และผูท่ี้มีประเภทการจา้งอ่ืนๆ มีจ านวน 83 คน (รอ้ยละ 31) 

อายุงาน ผู้ท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี มีจ านวน 7 คน (รอ้ยละ 2.6) ผู ้ท่ีมีอายุงาน

ระหว่าง 1-3 ปี มีจ านวน 54 คน (รอ้ยละ 20.1) ผูท่ี้มีอายุงานระหว่าง 3-5 ปี  มีจ านวน 30 

คน (รอ้ยละ 11.2) ผูท่ี้มีอายุงานระหวา่ง 5-10 ปี มีจ านวน 46 คน (รอ้ยละ 17.2) ผูท่ี้มีอายุ

งานระหวา่ง 10-20 ปี มีจ านวน 63 คน (รอ้ยละ 23.5) ผูท่ี้มีอายุงานมากกวา่ 20 ปี มีจ านวน 

60 คน (รอ้ยละ 22.4) มีผูไ้มต่อบจ านวน 8 คน (รอ้ยละ 3) เมื่อใชค้่า Cumulative Percentage 

เป็นตัวแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปีจนถึง 10 ปีเป็นผูท่ี้มีอายุ

งานน้อย มีจ านวน 137 คน (รอ้ยละ 49.3) และผูท่ี้มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีจนถึง 20 ปีเป็นผูท่ี้

มีอายุงานมาก มีจ านวน 131 คน (รอ้ยละ 48.9) 

รายไดต่้อเดือน ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 10,000-15,000 บาท มีจ านวน 26 คน (รอ้ยละ 

9.7) ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท มีจ านวน 27 คน (รอ้ยละ 10.1)  ผูท่ี้มี

รายไดต่้อเดือน 20,001-25,000 บาท มีจ านวน 83 คน  (รอ้ยละ 31) ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 

25,001-30,000 บาท มีจ านวน 72 คน (รอ้ยละ 26.9) ผู ้ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001-
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40,000 บาท มีจ านวน 33 คน (รอ้ยละ 12.3) ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 40,001 บาท ขึ้ นไป 

มีจ านวน 21คน (รอ้ยละ 7.8) มีผูไ้ม่ตอบจ านวน 6 คน (รอ้ยละ 2.2) เมื่อใชค้่า Cumulative 

Percentage เป็นตัวแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 10,000-25,000 

บาท เป็นผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนน้อย มีจ านวน 136 คน (รอ้ยละ 50.7) และ ผูท่ี้มีรายไดต่้อ

เดือน 25,001 ขึ้ นไปเป็นผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนมาก มีจ านวน 132 คน (รอ้ยละ 49.3) 

 

ตารางที่ 4.1  จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล 

 

ลกัษณะเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน

(n=268) 
รอ้ยละ 

เพศ ชาย 88 32.8 

 หญิง 175 65.3 

อายุ พ.ศ. 2489-2507 38 14.2 

 พ.ศ. 2508-2519 94 35.1 

 พ.ศ. 2520-2534 114 4.25 

 ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้ไป 3 1.1 

สถานภาพ โสด 117 43.7 

 สมรส 123 45.9 

 อ่ืนๆ 15 5.6 

การศึกษา ปวช./ม. 6 33 12.3 

 ปวส. 10 3.7 

 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 90 33.6 

 ปริญญาโท 110 41.0 

 อ่ืนๆ 13 4.9 

ประเภทการจา้ง ขา้ราชการ 62 23.1 

 พนักงานสถาบนั 123 45.9 

 พนักงานคณะ/ส านัก 22 8.2 

 ลกูจา้งประจ า 26 9.7 

 ลกูจา้งชัว่คราว 26 9.7 

อายุการท างาน นอ้ยกวา่ 1 ปี 7 2.6 

 1-3 ปี 54 20.1 

 3-5 ปี 30 11.2 

 5-10 ปี 46 17.2 

 10-20 ปี 63 23.5 

 มากกวา่ 20 ปี 60 22.4 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ลกัษณะเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน

(n=268) 
รอ้ยละ 

รายไดต่้อเดือน 10,000-15,000 26 9.7 

 15,001-20,000 27 10.1 

 20,001-25,000 83 31.0 

 25,001-30,000 72 26.9 

 30,000-40,000 33 12.3 

 ตั้งแต่ 40,000 ขึ้ นไป 21 7.8 

 

4.2  การวิเคราะหค์่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

4.2.1  การวิเคราะหค์่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปรใน

ภาพรวม 

คะแนนของตวัแปรแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมาจากแบบวดั จ านวน 12 ขอ้ มีพิสยัคะแนนจริง 

42 ถึง 72 ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 ซ่ึงหมายความว่า 

โดยเฉล่ียแลว้บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิระดบัค่อนขา้งมาก คะแนนของตวัแปร

ความเช่ืออ านาจในตนมาจากแบบวดั จ านวน 10 ขอ้ มีพิสยัคะแนนจริง 10 ถึง 60 ไดค้่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.35 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ซ่ึงหมายความว่า โดยเฉล่ียแล้ว

บุคลากรสายสนับสนุนมีความเช่ืออ านาจในตนระดับค่อนขา้งน้อย คะแนนของตัวแปรการ

ปฏิบติัทางพุทธศาสนามาจากแบบวดั จ านวน 8 ขอ้ มีพิสยัคะแนนจริง 8 ถึง 48 ไดค้่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.39 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 ซ่ึงหมายความว่า โดยเฉล่ียแล้ว

บุคลากรสายสนับสนุนมีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาระดับปานกลาง คะแนนของตัวแปร

ประสิทธิผลแห่งตนมาจากแบบวดั จ านวน 20 ขอ้ มีพิสยัคะแนนจริง 54 ถึง 120 ไดค้่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.45 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ซ่ึงหมายความว่า โดยเฉล่ียแล้ว

บุคลากรสายสนับสนุนมีประสิทธิผลแห่งตนระดบัค่อนขา้งมาก (ดงัตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปรในภาพรวม 

 

ตวัแปร 𝒙 SD ระดบั 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

ความเช่ืออ านาจในตน 

การปฏิบติัทางพุทธศาสนา 

ประสิทธิผลแห่งตน 

4.68 

3.35 

3.39 

4.45 

0.49 

0.77 

0.95 

0.44 

ค่อนขา้งมาก 

ค่อนขา้งนอ้ย 

ปานกลาง 

ค่อนขา้งมาก 

รวม 3.97 0.44 ค่อนขา้งมาก 

 

 4.2.2  การวิเคราะหค์่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายแบบวดั 

 แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีจ านวน 12 ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัตั้งแต่ค่อนขา้งจริงถึงจริง

ท่ีสุด โดยคะแนนแบบวดัรายขอ้ระดบัจริงท่ีสุดมีจ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 3 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.24 

และขอ้ 8 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.22 ระดบัจริงมีจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 4 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.11 ขอ้ 6 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79 ขอ้ 9 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.91 ขอ้ 11 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 และขอ้ 12 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ระดบัค่อนขา้งจริงมีจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 ขอ้ 2 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.95 ขอ้ 5 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11  ขอ้ 7 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ขอ้ 10 ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.32 (ดงัตารางท่ี 4.3) 

 

ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนรายขอ้ในแบบวดัแรงจงูใจ 

                  ใฝ่สมัฤทธ์ิ 

 

แบบวดั 𝒙 SD ระดบั 

1. เพ่ือนๆ ลงความเห็นวา่ ฉนัเป็นคนขยนั  4.26 0.90 ค่อนขา้งจริง 

2. โดยปกติแลว้ ฉนัชอบคิดหาวิธีท่ีจะท างานใหเ้สร็จเร็ว

และดี 

4.95 0.75 ค่อนขา้งจริง 

3. ฉนัคิดวา่ การเตรียมตวัอยา่งเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะท างาน

ส าคญั ๆ น้ันเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น  

5.24 0.69 จริงท่ีสุด 

4. เมื่อไดร้บัมอบหมายใหท้ างาน ฉนัจะทุ่มเทความ

พยายามใหก้บังานน้ัน  

5.11 0.73 จริง 

5. บ่อยครั้งท่ีฉนัรูสึ้กเบ่ือหน่าย และไมส่นใจว่าจะท างาน

ไดดี้เพียงไร 

4.11 1.25 ค่อนขา้งจริง 

6. เมื่อฉนัยงัไมป่ระสบความส าเร็จในการท างานใด ฉนั

จะพยายามท าต่อไป จนกวา่จะส าเร็จ  

4.79 0.79 จริง 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

 

   

แบบวดั 𝒙 SD ระดบั 

7. หลายครั้งท่ีฉนัคิดวา่ ความมุมานะท างานหนักเป็น

ส่ิงท่ีสูญเปล่า  

4.10 1.32 ค่อนขา้งจริง 

8. ฉนัรูสึ้กวา่ตนเองมีค่า เมื่อไดท้ างานในหนา้ท่ีของตน

อยา่งดีท่ีสุด และประสบผลส าเร็จ  

5.22 0.78 จริงท่ีสุด 

9. ฉนัเป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่ท างานเพ่ืออนาคตท่ีดี  4.91 0.83 จริง 

10. ฉนัสามารถท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดติ้ดต่อเป็น  

      เวลานานโดยไม่เบ่ือ 

4.32 1.02 ค่อนขา้งจริง 

11. ฉนัพยายามพฒันาและปรบัตนใหท้นักบัความ 

      เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั  

4.74 0.76 จริง 

12. เป็นท่ียอมรบัในหน่วยงานวา่ ฉนัท างานอยา่งมี 

      ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ีดี  

4.42 0.83 จริง 

รวม 4.68 0.49 จริง 

  

 แบบวัดความเช่ืออ านาจในตนมีจ านวน 10 ขอ้ พบว่า อยู่ในระดับตั้งแต่ไม่จริงถึง

ค่อนขา้งจริง โดยคะแนนรายขอ้ระดบัค่อนขา้งจริง มีจ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.21 ขอ้ 3 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 ขอ้ 10 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ระดบัค่อนขา้งไมจ่ริง มีจ านวน 

6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 ขอ้ 4 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.83 ขอ้ 5 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.25 ขอ้ 6 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.13 ขอ้ 7 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 ขอ้ 9 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 

ระดบัไมจ่ริง มีจ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 8 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.15 (ดงัตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนรายขอ้ในแบบวดัความเช่ือ 

อ านาจในตน  

 

แบบวดั 𝒙 SD ระดบั 

1. ฉันเช่ือว่าการเล่ือนขั้นต าแหน่งเป็นเร่ืองโชคลาภ

มากกวา่ ความสามารถท่ีแทจ้ริง 

4.21 1.40 ค่อนขา้งจริง 

2. ฉันมองไม่เห็นว่า ฉันเพียงคนเดียวจะช่วยให้

หน่วยงานเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งไร  

3.41 1.44 ค่อนขา้งไมจ่ริง 

3. ฉนัอยากเป็นคนโชคดีมากกวา่ เป็นคนเก่ง 3.96 1.32 ค่อนขา้งจริง 

4. ในการประชุมโดยทัว่ไป ฉนัเป็นผูฟั้งมากกว่า เป็น

ผูพ้ดูหรือเสนอความคิดต่าง ๆ  

2.83 1.12 ค่อนขา้งไมจ่ริง 

5. หากหวัหน้าหรือเพ่ือนคนใดไม่ชอบฉนั ก็เป็นการ

ยากมากท่ีจะเปล่ียนใหค้นเหล่าน้ันมาชอบฉนั     

3.25 1.24 ค่อนขา้งไมจ่ริง 

6. ฉนัยอมรบัว่า อะไรจะเกิดก็ตอ้งเกิด ตวัเราไมอ่าจ  

    ท าอะไรได ้  

3.13 1.29 ค่อนขา้งไมจ่ริง 

7. ในการท างาน หากหวัหนา้ไมช่อบเราแลว้  ชีวิต

การท างานก็แทบจะจบลงทีเดียว 

3.48 1.37 ค่อนขา้งไมจ่ริง 

8. การเล่นพรรคเล่นพวก และระบบอุปถมัภ ์เป็น

เร่ืองท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดใ้นการท างานทุกแห่งหน  

2.15 0.99 ไมจ่ริง 

9. นับแต่ท างานมา ฉนัไมเ่คยเดาไดเ้ลยวา่ ตนเองจะ

ไดร้บัความดีความชอบอะไรบา้ง และเมื่อใด       

3.33 1.31 ค่อนขา้งไมจ่ริง 

10. ในปัจจุบนั ความดีไมอ่าจเอาชนะความชัว่รา้ย

ของมนุษย ์ 

3.82 1.47 ค่อนขา้งจริง 

รวม  3.35 0.77 ค่อนขา้งไม่จริง 

  

แบบวัดการปฏิบัติทางพุทธศาสนามีจ านวน 8 ขอ้ พบว่า อยู่ในระดับตั้งแต่น้อยถึง

ค่อนขา้งมาก โดยคะแนนรายขอ้ระดับน้อย มีจ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 7 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 

ระดับค่อนขา้งน้อย มีจ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 3 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ขอ้ 4 ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.43 ขอ้ 5 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.93 ขอ้ 6 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 ระดับปานกลาง จ านวน 2 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้ 2 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ขอ้ 8 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ระดบัค่อนขา้งมาก จ านวน 1 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้ 1 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 (ดงัตารางท่ี 4.5) 
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนรายขอ้ในแบบวดั 

                   การปฏิบติัทางพุทธศาสนา 

 

แบบวดั 𝒙 SD ระดบั 

1. รกัษาศีล 5 4.50 1.59 ค่อนขา้งมาก 

2. สวดมนต ์ 4.06 1.61 ปานกลาง 

3. ท าสมาธิ 3.13 1.64 ค่อนขา้งนอ้ย 

4. ใส่บาตร 3.43 1.22 ค่อนขา้งนอ้ย 

5. อ่านหนังสือธรรมะ 2.93 1.37 ค่อนขา้งนอ้ย 

6. เขา้วดัเพ่ือร่วมกิจกรรมทางศาสนา 2.99 1.15 ค่อนขา้งนอ้ย 

7. ฟังธรรมะ จาก CD, MP3,Youtube, พระเทศน์  2.60 1.56 นอ้ย 

8. บริจาคเงิน/ส่ิงของ 3.50 1.19 ปานกลาง 

รวม 3.39 0.95 ค่อนขา้งนอ้ย 

 

แบบวดัประสิทธิผลแห่งตน มีจ านวน 20 ขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัค่อนขา้งจริง จ านวน 8 

ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.88 ขอ้ 3 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 ขอ้ 4 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77 

ขอ้ 8 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ขอ้ 10 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 ขอ้ 11 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ขอ้ 13 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ขอ้ 14 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และระดบัจริง จ านวน 12 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 ขอ้ 5 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.97 ขอ้ 6 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ขอ้ 7 ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.38 ขอ้ 9 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ขอ้ 12 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 ขอ้ 15 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.51 ขอ้ 16 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ขอ้ 17 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ขอ้ 18 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 

ขอ้ 19 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 ขอ้ 20 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 (ดงัตารางท่ี 4.6) 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนรายขอ้ในแบบวดั  

         ประสิทธิผลแห่งตน 

 

แบบวดั 𝒙 SD ระดบั 

1. ฉนัรูว้่าฉนัมีความสามารถมากน้อยเพียงใด 4.61 0.81 จริง 

2. ฉนัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 4.88 0.64 ค่อนขา้งจริง 

3. ฉนัเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 4.77 0.72 ค่อนขา้งจริง 

4. แมว้า่งานท่ีฉนัไดร้บัมอบหมายจะล าบากเพียงใดฉนั

จะพยายามท าจนกวา่งานน้ันจะส าเร็จ 

4.97 0.66 จริง 

5. ฉนัไดร้บัการยอมรบัและนับถือจากผูร้่วมงาน 4.47 0.73 จริง 



28 

ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 

 

   

แบบวดั 𝒙 SD ระดบั 

6. ฉนัสามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการท างานใหก้บัเพ่ือน

ร่วมงานได ้

4.38 0.86 จริง 

7. เพ่ือนร่วมงานมกัจะยึดถือฉนัเป็นแบบอยา่งในการ

ท างาน 

3.80 0.97 ค่อนขา้งจริง 

8. ฉนัไดร้บัการขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 4.47 0.82 จริง 

9. ฉนัสามารถพดูใหเ้พ่ือนร่วมงานคลอ้ยตามความ

คิดเห็นของฉนัได ้

4.07 0.93 ค่อนขา้งจริง 

10. ฉนัสามารถพดูชกัจงูใหเ้พ่ือนร่วมงานเกิดความ

ร่วมมือร่วมใจกนัจนท าใหง้านน้ันประสบความส าเร็จ 

4.18 0.89 ค่อนขา้งจริง 

11. ฉนัสามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานโดย

บุคคลน้ันยินดีท่ีจะท าใหด้ว้ยความเต็มใจ 

4.54 0.82 จริง 

12. ฉนัสามารถพดูจูงใจเพื่อนร่วมงานใหท้ างานได ้ 4.19 0.86 ค่อนขา้งจริง 

13. ฉนัสามารถพดูโนม้นา้วใหเ้พ่ือนร่วมงานเช่ือมัน่ใน

ตวัฉนัได ้

4.22 0.86 ค่อนขา้งจริง 

14. ฉนัสามารถสรา้งความรูสึ้กท่ีดีใหก้บัตนเองไดเ้มื่อ

งานมีปัญหา 

4.51 0.83 จริง 

15.  ฉนัมีความสามารถในการท าใหเ้พ่ือนร่วมงาน   

      รูสึ้กดีไดเ้มื่อเขาประสบปัญหาในการท างาน 

4.38 0.75 จริง 

16.  ฉนัสามารถน าความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้ห ้  

      เกิดประโยชน์ได ้

4.60 0.70 จริง 

17.  เมื่อเพ่ือนร่วมงานประสบปัญหา ฉนัสามารถ    

      กระตุน้ใหเ้ขาใชค้วามพยายามในการแกปั้ญหาน้ัน 

4.38 0.79 จริง 

18.  ฉนัสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัทุกสถานการณท่ี์   

      ไมดี่ 

4.36 0.93 จริง 

19.  เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ฉนัสามารถ  

      ยอมรบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้

4.73 0.71 จริง 

รวม 4.45 0.44 จริง 
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4.3  ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรงานวิจยั 

  

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ปรากฏว่า คู่ตัวแปรในกลุ่มตัวแปรอิสระคือ 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 55.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.59) กบัการปฏิบติั

ทางพุทธศาสนา (มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.75 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.28) เป็นคู่ท่ีมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.237 (p<.05) ส่วนค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม 

คือ ประสิทธิผลแห่งตน (มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 89.22 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 10.41) กบัตัว

แปรอิสระคือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.527 (p<.01) ดงัตารางท่ี 

4.7 

 

ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องตวัแปร 

                    ในกลุ่มรวม 

 

ตวัแปร 𝒙 SD 1 2 3 4 

1. ความเช่ืออ านาจในตน 33.39 7.55 1    

2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 55.53 5.59 0.17 1   

3. การปฏิบติัทางพุทธศาสนา   26.75 8.28 0.16 0.237* 1  

4. ประสิทธิผลแห่งตน 89.22 10.41 -0.04  0.527** 0.18 1 

 

หมายเหตุ: *p<.05,**p<.01; n=268 

 

4.4  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวจ  าแนกตามคะแนนการ

ปฏิบตัทิางพุทธศาสนา 

 

4.4.1  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจ  

ในตนจ าแนกตามคะแนนการปฏิบตัทิางพุทธศาสนา 

ในส่วนน้ีไดท้ าการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของตวัแปรความ เช่ืออ านาจ

ในตน โดยมีตัวแปรอิสระ คือ การปฏิบัติทางพุทธศาสนา ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 27.13 ค่า        

มธัยฐานเท่ากบั 26.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.67 เมื่อใชค้่ามธัยฐานเป็นเกณฑ์

ในการแบ่งคะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนาออกเป็น 2 กลุ่ม ปรากฏวา่ ผูท่ี้มีคะแนนน้อยกว่า

26 คะแนนเป็นผูท่ี้มีการปฏิบติัทางพุทธศาสนาน้อยซ่ึงมีจ านวน 119 คน (รอ้ยละ 44.4) และ

ผูท่ี้มีคะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ 26 คะแนนขึ้ นไปเป็นผูท่ี้มีการปฏิบติัทางพุทธศาสนามากซ่ึงมี

จ านวน 149 คน (รอ้ยละ 55.6) 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีปรากฏว่า ในกลุ่มรวม (ดังตารางท่ี 4.8) ไม่พบว่า 

คะแนนความเช่ืออ านาจในตนแปรปรวนไปตามคะแนนการปฏิบัติทางพุทธศาสนา เมื่อ

วิเคราะหข์อ้มลูในกลุ่มยอ่ยก็ปรากฏผลเช่นเดียวกนั 

 

ตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ือ               

                   อ านาจในตนจ าแนกตามคะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนา 

 

 

4.4.2  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนแรงจูงใจ        

ใฝ่สมัฤทธ์ิจ  าแนกตามคะแนนการปฏิบตัทิางพุทธศาสนา 

ในส่วนน้ีได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิโดยมีตวัแปรอิสระ คือ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 27.13 ค่ามธัย-

ฐานเท่ากบั 26.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.67 เมื่อใชค้่ามธัยฐานเป็นเกณฑใ์น

การแบ่งคะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนาออกเป็น 2 กลุ่ม ปรากฏว่า ผูท่ี้มีคะแนนน้อยกว่า 

26 คะแนนเป็นผูท่ี้มีการปฏิบติัทางพุทธศาสนาน้อยซ่ึงมีจ านวน 119 คน (รอ้ยละ 44.4) และ

ผูท่ี้มีคะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ 26 คะแนนขึ้ นไปเป็นผูท่ี้มีการปฏิบติัทางพุทธศาสนามากซ่ึงมี

จ านวน 149 คน (รอ้ยละ 55.6) 

กลุ่ม t df sig n 
ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต า่ 

รวม 0.47 265.51 0.63 268 มาก=33.76 น้อย=33.32 

ชาย -0.36 85.80 0.72 88 น้อย=33.14 มาก=33.71 

หญิง 1.04 172.44 0.30 175 มาก=34.15 น้อย=32.93 

อายุมาก 0.59 119.54 0.55 132 มาก=33.95 น้อย=33.10 

อายุน้อย 0.56 133.56 0.57 136 มาก=33.93 น้อย=33.23 

อายุงานน้อย 0.69 134.97 0.48 137 มาก=34.06 น้อย=33.28 

อายุงานมาก 0.16 128.04 0.87 131 มาก=33.54 น้อย=33.29 

โสด 1.19 105.07 0.23 117 มาก=34.36 น้อย=32.98 

สถานภาพอื่นๆ 0.25 148.18 0.80 151 มาก=33.64 น้อย=33.29 

รายไดน้้อย 0.46 130.18 0.64 136 มาก=33.17 น้อย=32.53 

รายไดม้าก 0.76 127.28 0.44 132 มาก=34.77 น้อย=33.79 

การศึกษาน้อย 0.26 155.59 0.79 158 มาก=33.04 น้อย=32.71 

การศึกษามาก 1.12 104.37 0.26 110 มาก=35.34 น้อย=33.72 

ขา้ราชการ 0.88 55.02 0.38 62 มาก=36.48 น้อย=34.87 

พนง. สถาบนั 1.54 119.04 0.12 123 มาก=33.66 น้อย=31.70 

ประเภทอื่นๆ -0.21 80.96 0.82 83 น้อย=33.51 มาก=33.09 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีปรากฏว่า ในกลุ่มรวม (ดังตารางท่ี 4.9)  พบผลว่า 

คะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแปรปรวนไปตามคะแนนการปฏิบัติทางพุทธศาสนา (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 57.25 และ 54.83 ตามล าดับ) เมื่อวิ เคราะห์ข ้อมูลในกลุ่มย่อยก็ปรากฏผล

เช่นเดียวกนัใน 12 กลุ่มยอ่ย ซ่ึงพบในกลุ่มท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนเพศหญิง 

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีรายไดน้้อย กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนประเภทขา้ราชการ และ

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนประเภทพนักงานสถาบนั 

 

ตารางที่ 4.9  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนแรงจงูใจ  

                   ใฝ่สมัฤทธ์ิจ าแนกตามคะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนา 

 

กลุ่ม t df sig n 
ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต า่ 

รวม 3.29 240.89 0.00 268 มาก=57.24 น้อย=54.83 

ชาย 1.92 69.78 0.05 88 มาก=56.57 น้อย=54.23 

หญิง 2.77 160.28 0.00 175 มาก=57.67 น้อย=55.09 

อายุมาก 2.84 126.35 0.005 132 มาก=57.86 น้อย=54.93 

อายุน้อย 2.18 127.64 0.03 136 มาก=56.97 น้อย=54.75 

อายุงานน้อย 2.62 131.53 0.01 137 มาก=57.45 น้อย=54.77 

อายุงานมาก 2.80 115.55 0.00 131 มาก=57.45 น้อย=54.57 

โสด 3.07 113.99 0.00 117 มาก=57.40 น้อย=54.35 

สถานภาพอื่น ๆ 2.16 139.4 0.03 151 มาก=57.43 น้อย=55.20 

รายไดน้้อย 3.43 128.27 0.00 136 มาก=57.85 น้อย=54.49 

รายไดม้าก 1.761 128.94 0.08 132 มาก=57.04 น้อย=55.18 

การศึกษาน้อย 2.39 136.67 0.01 158 มาก=57.48 น้อย=55.25 

การศึกษามาก 3.30 107.93 0.00 110 มาก=57.61 น้อย=53.83 

ขา้ราชการ 2.37 59.93 0.02 62 มาก=58.03 น้อย=54.64 

พนง.สถาบนั 2.61 120.71 0.01 123 มาก=56.91 น้อย=54.04 

ประเภทอื่น ๆ 0.07 71.94 0.94 83 มาก=57.09 น้อย=57.00 

 

4.4.3  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนประสิทธิผล  

          แห่งตนจ าแนกตามคะแนนการปฏิบตัทิางพุทธศาสนา 

ในส่วนน้ีไดท้ าการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของตัวแปรประสิทธิผลแห่ง

ตนโดยมีตวัแปรอิสระ คือ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 27.13 ค่ามธัยฐาน

เท่ากบั 26.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.67 เมื่อใชค้่ามธัยฐานเป็นเกณฑใ์นการ

แบ่งคะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนาออกเป็น 2 กลุ่ม ปรากฏว่า ผูท่ี้มีคะแนนน้อยกว่า 26 
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คะแนนเป็นผูท่ี้มีการปฏิบติัทางพุทธศาสนาน้อยซ่ึงมีจ านวน 119 คน (รอ้ยละ 44.4) และผูท่ี้

มีคะแนนเท่ากบัหรือมากกว่า 26 คะแนนขึ้ นไปเป็นผูท่ี้มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนามากซ่ึงมี

จ านวน 149 คน (รอ้ยละ 55.6) 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนน้ีปรากฏว่า ในกลุ่มรวม (ดังตารางท่ี 4.10)  พบผลว่า 

คะแนนประสิทธิผลแห่งตนแปรปรวนไปตามคะแนนการปฏิบัติทางพุทธศาสนา (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 90.79 และ 87.17 ตามล าดับ) เมื่อวิ เคราะห์ข ้อมูลในกลุ่มย่อยก็ปรากฏผล

เช่นเดียวกนัใน 8 กลุ่มย่อย ซ่ึงพบในกลุ่มท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนเพศชาย 

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอายุมาก กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการศึกษามาก และกลุ่ม

บุคลากรสายสนับสนุนประเภทขา้ราชการ  

 นอกจากน้ันยงัพบแนวโน้มว่าคะแนนประสิทธิผลแห่งตนแปรปรวนไปตามคะแนนการ

ปฏิบติัทางพุทธศาสนาใน 4 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนเพศหญิง กลุ่มบุคลากร

สายสนับสนุนท่ีมีอายุน้อย กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการศึกษานอ้ย และกลุ่มบุคลากรสาย

สนับสนุนประเภทพนักงานสถาบนั 

 

ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนประสิทธิผล 

                     แห่งตนจ าแนกตามคะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนา 

 

กลุ่ม t df sig n 
ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต า่ 

รวม 2.75 260.02 0.00 268 มาก=90.79 น้อย=87.17 

ชาย 2.49 85.90 0.01 88 มาก=91.55 น้อย=86.28 

หญิง 1.91 163.69 0.05 175 มาก=90.55 น้อย=87.30 

อายุมาก 2.12 128.51 0.03 132 มาก=91.61 น้อย=87.26 

อายุน้อย 1.97 124.93 0.05 136 มาก=90.46 น้อย=87.14 

อายุงานน้อย 2.20 116.82 0.02 137 มาก=90.53 น้อย=86.81 

อายุงานมาก 2.64 127.87 0.00 131 มาก=92.04 น้อย=86.70 

โสด 1.96 113.96 0.05 117 มาก=90.45 น้อย=87.02 

สถานภาพอื่น ๆ 1.95 148.68 0.05 151 มาก=91.27 น้อย=87.54 

รายไดน้้อย 2.18 133.58 0.03 136 มาก=90.97 น้อย=86.85 

รายไดม้าก 2.54 129.67 0.01 132 มาก=91.66 น้อย=87.05 

การศึกษาน้อย 1.91 154.04 0.05 158 มาก=90.14 น้อย=86.72 

การศึกษามาก 2.35 107.95 0.02 110 มาก=92.24 น้อย=87.78 

ขา้ราชการ 2.77 56.60 0.00 62 มาก=92.84 น้อย=85.26 

พนง.สถาบนั 1.90 120.99 0.05 123 มาก=89.61 น้อย=86.25 

ประเภทอื่น ๆ -0.73 72.28 0.46 83 น้อย=90.17 มาก=92.07 
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4.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ือ

อ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ

ประสทิธิผลแห่งตนจ าแนกตามชีวสงัคมภูมิหลงั 

  

ในส่วนน้ีไดท้ าการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยมีตัวแปรอิสระคือ ชีว

สงัคมภูมิหลงั 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) อายุงาน 5) ประเภทการจา้ง 

6) ระดับการศึกษา 7) รายไดต่้อเดือน และตัวแปรตาม 4 ตัวแปร ไดแ้ก่ ความเช่ืออ านาจในตน 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

4.5.1 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจ

ในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบตัทิางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่ง

ตนจ าแนกตามเพศ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนน้ี (ดงัตารางท่ี 4.11) ปรากฏวา่คะแนนเช่ืออ านาจในตน 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตนไมแ่ปรปรวนไปตามเพศ  

 

ตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจใน

ตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตน

จ าแนกตามเพศ 

 

ตวัแปรตาม 
ตวัแปร

อิสระ 
F sig 

ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต  า่ 

1. ความเช่ืออ านาจในตน 

เพศ 

0.04 0.82 ญ = 33.61 ช = 33.39 

2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 1.63 0.20 ญ = 56.53 ช = 55.53 

3. การปฏิบติัทางพุทธ   

    ศาสนา 

0.46 0.49 ญ = 27.43 ช = 26.7 

4. ประสิทธิผลแห่งตน 0.00 0.94 ญ = 89.22 ช = 89.12 

 

4.5.2  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ือ

อ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบตัทิางพุทธศาสนา และ

ประสิทธิผลแห่งตนจ าแนกตามอายุ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลในส่วนน้ี (ดงัตารางท่ี 4.12) ปรากฏวา่คะแนนเช่ืออ านาจในตน 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตน ไม่แปรปรวนไปตาม

อายุ 
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจใน

ตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตน

จ าแนกตามอายุ 

 

ตวัแปรตาม 
ตวัแปร

อิสระ 
F sig 

ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต า่ 

1. ความเช่ืออ านาจในตน 

อาย ุ

0.00 0.94 น้อย = 33.60 มาก = 33.53 

2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 0.46 0.49 มาก = 56.42 น้อย = 55.92 

3. การปฏบิติัทางพุทธ 

    ศาสนา 

1.76 0.18   มาก = 27.7  น้อย = 26.5 

4. ประสิทธิผลแห่งตน 0.18 0.66  มาก = 89.47 น้อย = 88.90 

 

4.5.3 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ือ

อ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบตัทิางพุทธศาสนา และ

ประสิทธิผลแห่งตนจ าแนกตามสถานภาพ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนน้ี (ดงัตารางท่ี 4.13) ปรากฏวา่คะแนนเช่ืออ านาจในตน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตนไม่แปรปรวนไปตาม

สถานภาพ 

 

ตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจใน

ตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตน

จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ตวัแปรตาม 
ตวัแปร

อิสระ 
F sig 

ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต า่ 

1. ความเช่ืออ านาจในตน 

สถานภาพ 

0.05 0.82 โสด = 33.69 อื่นๆ = 33.47 

2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 0.38 0.53 อื่นๆ = 56.37 โสด = 55.91 

3. การปฏบิติัทางพุทธ

ศาสนา 

0.01 0.89 โสด = 27.21 อื่นๆ = 27.08 

4. ประสิทธิผลแห่งตน 0.28 0.59 อื่นๆ = 89.49 โสด = 88.78 
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4.5.4 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ือ   

         อ  านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบตัิทางพุทธศาสนา และ 

         ประสิทธิผลแห่งตนจ าแนกตามอายุงาน 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนน้ี (ดงัตารางท่ี 4.14) ปรากฏวา่คะแนนเช่ืออ านาจในตน 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และประสิทธิผลแห่งตนไม่แปรปรวนไปตามอายุงาน แต่คะแนนการปฏิบติั

ทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามอายุงาน โดยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอายุงานมากมี

การปฏิบติัทางพุทธศาสนามากกวา่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีอายุงานน้อย 

 

ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจใน 

ตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตน

จ าแนกตามอายุงาน 

 

ตวัแปรตาม 
ตวัแปร

อิสระ 
F sig 

ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต า่ 

1. ความเช่ืออ านาจในตน 

อายุงาน 

0.08 0.76 น้อย = 33.70 มาก = 33.42 

2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 0.02 0.87 น้อย = 56.22 มาก = 56.11 

3. การปฏบิติัทางพุทธ 

    ศาสนา 

5.15 0.02   มาก = 28.2 น้อย = 26.10 

4. ประสิทธิผลแห่งตน 0.30 0.57 มาก = 89.56 น้อย = 88.82 

 

4.5.5   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ือ

อ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ

ประสิทธิผลแห่งตนจ าแนกตามประเภทการจา้ง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี (ดังตารางท่ี 4.15) ปรากฏว่า คะแนนแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิ และคะแนนประสิทธิผลแห่งตนไม่แปรปรวนไปตามประเภทการจา้ง แต่คะแนนเช่ือ

อ านาจในตนและคะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามประเภทการจา้ง  

 

 

 

 

 

 

 



36 

ตารางที่ 4.15  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจใน

ตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตน

จ าแนกตามประเภทการจา้ง 
 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ F sig 

1. ความเช่ือมัน่อ านาจในตน 

ประเภทการจา้ง 

3.21 0.04 

2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 1.69 0.18 

3. การปฏบิติัทางพุทธ  

    ศาสนา 

4.15 0.01 

4. ประสิทธิผลแห่งตน 2.11 0.12 

 

เมื่อน าคะแนนความเช่ืออ านาจในตนมาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ย

วิธีการ Scheffeพบว่า  มีคู่ท่ีมีนัยส าคญัจ านวน 2 คู่ (ดงัตารางท่ี 4.16) ไดแ้ก่ 1) บุคลากรสาย

สนับสนุนประเภทขา้ราชการมีความเช่ืออ านาจในตนมากกว่าประเภทการจา้งอ่ืน ๆ และ 2) 

บุคลากรสายสนับสนุนประเภทขา้ราชการมีความเช่ืออ านาจในตนมากกว่า บุคลากรสาย

สนับสนุนประเภทพนักงานสถาบัน นอกจากน้ียังพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการจา้ง

ประเภทขา้ราชการมีความเช่ืออ านาจในตนมากท่ีสุด 

  

ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะหค์ะแนนความเช่ืออ านาจในตนมาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ Scheffe ตามประเภทการจา้ง 

 

ประเภท Code N 𝒙 3 2 

ขา้ราชการ 1 62 35.50 2.20* 2.81* 

อ่ืน ๆ 3 83 33.30 - 0.60 

พนักงานสถาบนั 2 123 32.69 - - 

 

หมายเหตุ:  *p<.05 

 

เมื่อน าคะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนามาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่

ดว้ยวิธีการ Scheffeพบว่า มีคู่ท่ีมีนัยส าคญัจ านวน 1 คู่ (ดังตารางท่ี 4.17) ไดแ้ก่ บุคลากร

สายสนับสนุนประเภทการจ้างอ่ืนๆ มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนามากกว่าบุคลากรสาย

สนับสนุนประเภทการจา้งพนักงานสถาบนั  
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ตารางที่ 4.17  ผลการวิเคราะหค์ะแนนการปฏิบติัทางพุทธศาสนามาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ Scheffe ตามประเภทการจา้ง 

 

ประเภท Code N 𝒙 3 2 

อ่ืน ๆ 3 83 29.00 1.90 3.15* 

ขา้ราชการ 1 62 27.10 - 1.25 

พนักงานสถาบนั 2 123 25.85 - - 

 

หมายเหตุ  *p<.05 

 

4.5.6   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ือ

อ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ

ประสิทธิผลแห่งตนจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนน้ี (ดงัตารางท่ี 4.18) ปรากฏวา่คะแนนเช่ืออ านาจในตน 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตนไม่แปรปรวนไปตาม

ระดบัการศึกษา 

 

ตารางที่ 4.18  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจใน

ตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตน

จ าแนกตามระดบัการศึกษา  

 

ตวัแปรตาม 
ตวัแปร

อิสระ 
F sig 

ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต า่ 

1. ความเช่ืออ านาจในตน 

ระดบั

การศึกษา 

0.11 0.74 มาก = 33.72 น้อย = 33.41 

2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 0.26 0.60 น้อย = 56.36 มาก = 55.98 

3. การปฏบิติัทางพุทธ 

    ศาสนา 

0.06 0.79 น้อย = 27.26 มาก = 27.01 

4.  ประสิทธิผลแห่งตน 1.66 0.19 มาก = 90.03 น้อย = 88.32 

 

4.5.7  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ือ

อ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การปฏิบัติทางพุทธศาสนา และ

ประสิทธิผลแห่งตนจ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในส่วนน้ี (ดงัตารางท่ี 4.18) ปรากฏวา่คะแนนเช่ืออ านาจในตน 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และประสิทธิผลแห่งตนไม่แปรปรวนไปตามรายไดต่้อเดือน แต่คะแนนการ



38 

ปฏิบติัทางพุทธศาสนาแปรปรวนไปตามรายได้ต่อเดือน โดยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี

รายไดน้อ้ยมีแนวโนม้การปฏิบติัทางพุทธศาสนามากกวา่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีรายไดม้าก 

 

ตารางที่ 4.19  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความเช่ืออ านาจใน

ตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา และประสิทธิผลแห่งตน

จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

ตวัแปรตาม 
ตวัแปร

อิสระ 
F sig 

ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต า่ 

1. ความเช่ืออ านาจในตน 

รายไดต่้อ

เดือน 

2.25 0.12 มาก = 34.30 น้อย = 32.86 

2. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 0.00 0.94 น้อย = 56.19 มาก = 56.14 

3. การปฏบิติัทางพุทธ

ศาสนา 

3.48 0.06 น้อย = 27.99 มาก = 26.25 

4. ประสิทธิผลแห่งตน 0.13 0.71 มาก = 89.42 น้อย = 88.94 

 

4.6  ผลการท านายความแปรปรวนของประสิทธิผลแห่งตน โดยใชแ้รงจูงใจใฝ่

สัมฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตน และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเป็นตัว

ท านาย 

 

เมื่อน าคะแนนประสิทธิผลแห่งตนมาท าการวิเคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณแบบรวม และ

แบบขัน้ โดยมีตวัท านายคือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตน และการปฏิบติัทางพุทธ

ศาสนา ผลการวิเคราะหใ์นกลุ่มรวม (ดงัตารางท่ี 4.20) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ือ

อ านาจในตน และการปฏิบัติทางพุทธศาสนา สามารท านายประสิทธิผลแห่งตน ท่ีต าแหน่ง 

26.80 % ในกลุ่มรวม โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัคือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และมีค่าเบตา้ คือ 0.47 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 15 กลุ่มย่อย (ดังตารางท่ี 4.20) พบว่า ในบุคลากรสาย

สนับสนุนกลุ่มขา้ราชการตัวท านายทั้ง 3 ตัว สามารถท านายประสิทธิผลแห่งตนไดม้ากท่ีสุด 

ท านายได ้35.80% โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัท่ีเขา้สู่สมการท านายคือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีค่า

เบตา้คือ 0.49 และกลุ่มท่ีมีเปอรเ์ซ็นตก์ารท านายน้อยท่ีสุดคือ กลุ่มโสด โดยท านายได ้23.00 % 

มีตวัท านายท่ีเขา้สู่สมการท านายคือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ซ่ึงมีค่าเบตา้คือ 0.37 พิสยัเปอรเ์ซ็นต์

การท านายในกลุ่มยอ่ยท่ีเหลือมีค่าระหวา่ง 23.30% ถึง 33.30% 
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ตารางที่ 4.20  ผลการท านายความแปรปรวนของประสิทธิผลแห่งตน โดยใชแ้รงจงูใจ           

ใฝ่สมัฤทธ์ิ ความเช่ืออ านาจในตน และการปฏิบติัทางพุทธศาสนาเป็นตวั

ท านาย 

 

กลุ่ม จ  านวน 
ปริมาณการ

ท านาย 

ตวัท านาย 

ท่ีส  าคญั 
ค่าเบตา้ 

รวม 268 26.80 1 0.47 

ชาย 88 30.40 1 0.53 

หญิง 175 28.30 1, 2 0.42, 0.14 

อายุมาก 132 29.20 1 0.53 

อายุน้อย 136 27.80 1, 2, 3 0.36, 0.17, 0.16 

อายุงานน้อย 137 24.10 1 0.46 

อายุงานมาก 131 30.50 1 0.50 

โสด 117 23.00 1 0.37 

สถานภาพอ่ืน ๆ 151 30.10 1 0.53 

รายไดน้้อย 136 26.80 1 0.49 

รายไดม้าก 132 28.50 1, 3 0.45, 0.17 

การศึกษาน้อย 133 23.30 1, 3 0.39, 0.16 

การศึกษามาก 135 33.30 1 0.56 

ขา้ราชการ 62 35.80 1 0.49 

พนง.สถาบนั 123 27.20 1,2 0.38, 0.23 

ประเภทอ่ืน ๆ 83 26.00 1 0.49 

 

หมายเหต:ุ  ค่าเบตา้ทุกตวัมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 

ตวัท านายท่ี 1 คือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

ตวัท านายท่ี 2 คือ ความเช่ืออ านาจในตน 

ตวัท านายท่ี 3 คือ การปฏิบติัทางพุทธศาสนา 

 

4.7  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของประสทิธิผลแห่งตน 

จ  าแนกตามแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิและความเช่ืออ านาจในตน  

  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 15 กลุ่มย่อย พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความเช่ือ

อ านาจในตนมากเป็นผูท่ี้มีประสิทธิผลแห่งตนมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความเช่ือ

อ านาจในตนนอ้ย ผลเช่นน้ีปรากฏในบุคลากรสายสนับสนุนเพศหญิง บุคลากรสายสนับสนุนท่ี 
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มีอายุนอ้ยและบุคลากรสายสนับสนุนประเภทพนักงานสถาบนั ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี 

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมากเป็นผูท่ี้มีประสิทธิผลแห่งตนมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีแรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ินอ้ย โดยผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย 

  

ตารางที่ 4.21  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางของประสิทธิผลแห่งตน    

                     จ าแนกตามแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิและความเช่ืออ านาจในตน  

 

กลุ่ม 

 

จ  านวน 

ความเช่ือ

อ านาจแห่งตน 

(1) 

แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิ 

(2) 

(1) x (2) Levene’s 

รวม 268 2.17 45.51*** 0.11         2.41 

ชาย 88 0.29    12.51* 1.72         0.31 

หญิง 175 3.85* 29.18*** 0.19        2.56* 

อายุมาก 132 0.00 28.58*** 0.50 0.32 

อายุน้อย 136 6.93* 13.99*** 0.24 2.00 

อายุงานน้อย 137 0.71 16.89*** 0.12 1.19 

อายุงานมาก 131 1.83 29.44*** 0.29 1.00 

โสด 117 2.70    12.60* 2.55 0.79 

สถานภาพอ่ืน ๆ 151 0.36 33.58*** 2.58 1.31 

รายไดน้้อย 136 0.61 21.47*** 0.00 2.03 

รายไดม้าก 132 1.46 23.43*** 0.12 1.89 

การศึกษาน้อย 133 0.52 15.58*** 0.37 1.24 

การศึกษามาก 135 1.73 33.69*** 0.00 1.29 

ขา้ราชการ 62 0.10 16.43*** 0.14 1.28 

พนง.สถาบนั 123 5.72* 8.62* 0.04 0.50 

ประเภทอ่ืน ๆ 83 0.00 19.12*** 1.24 0.30 

 
 

กลุ่ม 

 

ตวัแปร 
ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต  า่ 

รวม ความเช่ืออ านาจในตน มาก=90.31 นอ้ย=88.45 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=93.61 นอ้ย=85.15 

ชาย ความเช่ืออ านาจในตน นอ้ย=89.19 มาก=90.33 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=93.51 นอ้ย=86.02 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 

 
 

กลุ่ม 

 

ตวัแปร 
ค่าเฉล่ียของตวัแปรกลุ่ม 

กลุ่มสูง กลุ่มต  า่ 

หญิง ความเช่ืออ านาจในตน มาก=90.58 นอ้ย=87.42 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=93.35 นอ้ย=84.65 

อายุมาก ความเช่ืออ านาจในตน มาก=89.93 นอ้ย=89.38 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=94.50 นอ้ย=84.27 

อายุน้อย ความเช่ืออ านาจในตน มาก=91.31 นอ้ย=87.01 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=92.22 นอ้ย=86.10 

อายุงานน้อย ความเช่ืออ านาจในตน มาก=91.31 นอ้ย=87.01 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=92.22 นอ้ย=86.10 

อายุงานมาก ความเช่ืออ านาจในตน มาก=91.51 นอ้ย=88.91 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=95.41 นอ้ย=85.01 

โสด ความเช่ืออ านาจในตน มาก=90.20 นอ้ย=87.43 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=91.80 นอ้ย=85.83 

สถานภาพอ่ืน ๆ ความเช่ืออ านาจในตน มาก=90.45 นอ้ย=89.36 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=95.10 นอ้ย=84.71 

รายไดน้้อย ความเช่ืออ านาจในตน มาก=89.83 นอ้ย=88.36 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=93.41 นอ้ย=84.77 

รายไดม้าก ความเช่ืออ านาจในตน มาก=90.67 นอ้ย=88.57 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=93.82 นอ้ย=85.42 

การศึกษาน้อย ความเช่ืออ านาจในตน มาก=89.03 นอ้ย=87.65 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=92.08 นอ้ย=84.06 

การศึกษามาก ความเช่ืออ านาจในตน มาก=91.53 นอ้ย=89.35 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=95.24 นอ้ย=85.64 

ขา้ราชการ ความเช่ืออ านาจในตน มาก=89.68 นอ้ย=88.82 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=94.63 นอ้ย=83.86 

พนง.สถาบนั ความเช่ืออ านาจในตน มาก=90.62 นอ้ย=86.41 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=91.10 นอ้ย=85.93 

ประเภทอ่ืน ๆ  ความเช่ืออ านาจในตน นอ้ย=90.55 มาก=90.72 

 แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มาก=95.94 นอ้ย=85.33 

 



 

บทที่ 5 

 

การสรุป และอภิปรายผล 

 

 งานวิจยัเร่ือง “การปฏิบติัทางพุทธศาสนาและจิตลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลแห่ง

ตนของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์”  ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการ

วิจยัแบบความสมัพนัธเ์ปรียบเทียบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาตวัแปรดา้นสถานการณ ์คือ การ

ปฏิบติัทางพุทธศาสนา และตวัแปรจิตลกัษณะ 2 ดา้นคือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิและความเช่ืออ านาจ

ในตน ท่ีเก่ียวขอ้งกับประสิทธิผลแห่งตน โดยศึกษาในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์จ านวน 268 คน ซ่ึงกลุ่มย่อยไดแ้บ่งตามลกัษณะชีวสงัคมภูมิหลงัท่ี

ส าคญั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทการจา้ง อายุงาน และรายไดต่้อ

เดือน จากการพิจารณาผลการวิเคราะหข์อ้มูลดังกล่าวน้ี ท าใหไ้ดข้อ้สรุปผลในการวิจยัท่ีท าให้

เขา้ใจการปฏิบติัทางพุทธศาสนาและจิตลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลแห่งตนของบุคลากร

สายสนับสนุน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ซ่ึงจะน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการ

พฒันาบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป  

 

5.1  การสรุป และอภิปรายผลตามสมมตฐิาน  

  

 5.1.1  การสรุปผลในภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรงานวิจัยในภาพรวมพบว่า 

บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์มีการปฏิบติัทางพุทธศาสนาปาน

กลาง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิค่อนขา้งมาก มีความเช่ืออ านาจในตนค่อนขา้งน้อย และมีความ

เช่ือมัน่ในประสิทธิผลแห่งตนค่อนขา้งมาก  โดยไม่พบความสมัพนัธร์ะหว่างความเช่ือมัน่ในตน

กบัการปฏิบติัทางพุทธศาสนา แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิและประสิทธิผลแห่งตน  แต่พบความสมัพนัธ์

ระหวา่งแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิกบัการปฏิบติัทางพุทธศาสนาและประสิทธิผลแห่งตน 

 

 5.1.2 การสรุปผลและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1 บุคลากรสายสนับสนุนที่มี

การปฏิบตัิทางพุทธศาสนามากเป็นผูท้ี่มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงกว่า หรือมี

ความเช่ืออ านาจแห่งตนมากกว่า หรือมีประสิทธิผลแห่งตนมากกว่า 

บุคลากรสายสนบัสนุนที่มีการปฏิบตัทิางพุทธศาสนานอ้ย 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฏิบติัทางพุทธศาสนามากเป็นผูท่ี้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีลักษณะตรงกันขา้ม จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียวปรากฏผลท่ีสนับสนุนสมมติฐานน้ีว่า บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฏิบติัทาง
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พุทธศาสนามากเป็นผูท่ี้มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมาก โดยพบผลใน 12 กลุ่มย่อย และกลุ่มท่ีส าคญั 

ไดแ้ก่ บุคลากรหญิง บุคลากรท่ีมีรายไดน้อ้ย บุคลากรประเภทขา้ราชการ และประเภทพนักงาน

สถาบนั 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฏิบติัทางพุทธศาสนามากเป็นผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจใน

ตนมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน

แบบทางเดียวไมป่รากฏผลท่ีสนับสนุนสมมติฐานน้ีว่า บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฏิบติัทาง

พุทธศาสนามากเป็นผูท่ี้มีความเช่ืออ านาจในตนมากทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฏิบติัทางพุทธศาสนามากเป็นผูท่ี้มีประสิทธิผลแห่งตน

มากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม  จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน

แบบทางเดียว ปรากฏผลท่ีสนับสนุนสมมติฐานน้ีว่า บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการปฏิบัติทาง

พุทธศาสนามากเป็นผูท่ี้มีประสิทธิผลแห่งตนมาก โดยพบผลใน 8 กลุ่มย่อย และกลุ่มท่ีส าคัญ 

ไดแ้ก่ บุคลากรเพศชาย บุคลากรอายุมาก บุคลากรท่ีมีการศึกษามาก และบุคลากรประเภท

ขา้ราชการ 

 

5.1.3  การสรุปผลและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุนที่มี

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงและมีความเช่ืออ านาจในตนมาก เป็นผู ้ที่ มี

ประสิทธิผลแห่งตนมากกว่าบุคลากรสายสนบัสนุนประเภทตรงกนัขา้ม 

ผลการวิจัยไม่สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 ในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย คือไม่พบว่า

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงและมีความเช่ืออ านาจในตนมากไปพรอ้ม ๆ 

กนัเป็นผูท่ี้มีประสิทธิผลแห่งตนมากกว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต า่และมี

ความเช่ืออ านาจในตนน้อยไปด้วยพรอ้ม ๆ กัน แต่กลับพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงหรือความเช่ืออ านาจในตนมากอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นผูท่ี้มีประสิทธิผล

แห่งตนมากกว่าบุคลากรท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิน้อยหรือความเช่ืออ านาจแห่งตนน้อยอย่างใด

อย่างหน่ึง เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีพบอย่างใดอย่างหน่ึงท าใหพ้ฒันาดา้นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิหรือดา้น

ความเช่ืออ านาจในตนทีละตวัก็สามารถท าไดแ้ลว้  

จากผลการวิจัยความเช่ืออ านาจในตนมีมากในบุคลากรสายสนับสนุน เพศหญิงน้ัน 

ผูว้ิจยัคาดวา่อาจเป็นเพราะจ านวนกลุ่มตวัอยา่งมีมากกวา่เพศชาย ไดแ้ก่ เพศหญิง จ านวน 175 

คน เพศชาย จ านวน 88 คน ดงัน้ันท าใหพ้บผลท่ีแตกต่างกบัการศึกษาวิจยัของ Aiias, Akasah, 

and Kesot (2016) เ ร่ือง  Relationships between Locus of Control, Self-Efficacy, Efforts 

and Academic Achievement among Engineering Students พบว่านักศึกษาวิศวกรรมเพศชาย

ชาวจอรแ์ดน จะมีความเช่ืออ านาจในตนลึก ๆ อยูภ่ายในมากกวา่ เมื่อเปรียบเทียบกบันักศึกษา

วิศวกรรมเพศหญิง ซ่ึงหมายถึงนักศึกษาชายรูสึ้กว่าพวกเขาสามารถควบคุมผลลพัธท่ี์จะเกิดขึ้ น

ไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ความแตกต่างน้ีอาจเน่ืองมาจากวัฒนธรรมซ่ึงเพศชายได้รับการ

คาดหวงัวา่จะเป็นผูน้ าก็เป็นได ้ 
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ส่วนผลการวิจยัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิน้ันพบผลในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย สอดคลอ้งกบั

การศึกษาวิจยัของสาธิต เช้ืออยู่นาน (2560) เร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การท างานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า พฤติกรรมการท างาน

ไดร้บัอิทธิพลโดยตรงอย่างมีนัยส าคญัจากแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความยึดมัน่ผูกพนัในงาน ความ

พึงพอใจในงาน โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการงานเรียงล าดบั คือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ความยึดมัน่ผูกพันในงานโดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.23 และความพึงพอใจในงานโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพลมาตรฐานเท่ากบั 0.13 

 

5.1.4  การสรุปผลและอภิปรายผลตามสมมตฐิานที่ 3  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ความ

เช่ืออ านาจในตน และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาสามารถท านาย

ประสิทธิผลแห่งตนอยา่งนอ้ย 30% 

ผลการวิจัยสนับสนุนในกลุ่มย่อย ไดแ้ก่ เพศชาย อายุมาก ประเภทการจา้งอ่ืน ๆ 

การศึกษามาก และขา้ราชการท านายไดค้่อนขา้งสูง กลุ่มพวกน้ีคือกลุ่มท่ีตัวแปรท่ีท านายได้

มากกวา่กลุ่มอ่ืน  

ในกรณีน้ีพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นตัวท านายท่ีส าคัญอันดับแรกในทุกกลุ่ม 

เพราะฉะน้ันควรมีการพัฒนาดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในทุกกลุ่ม  ซ่ึงผลเช่นน้ีตรงกับผลการ

วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง ส่วนความเช่ืออ านาจในตนพบในเพศหญิง อายุนอ้ย และ

พนักงานสถาบนั ซ่ึงผลเช่นน้ีตรงกบัการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทางเช่นเดียวกนั 

 

5.2  ขอ้ดีและขอ้จ  ากดัของงานวิจยั  

 

5.2.1  ขอ้ดี 

1) งานวิจัยน้ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติหลายรูปและได้ผลท่ีมีความ

สอดคลอ้งกนั ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจึงมีความน่าเช่ือถือท่ีจะน าไปสู่การวางแผนพฒันาบุคลากร

และน าไปปฏิบติัได ้

2) งานวิจยัน้ีมีการตรวจสอบคุณภาพแบบวดั 

 

5.2.2  ขอ้จ  ากดั 

1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจยัน้ีเหมาะสมกบับุคลากรสายสนับสนุนของ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

2) การเก็บข้อมูลในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจจะเป็น

ลกัษณะเฉพาะของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตรเ์ท่าน้ัน 
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5.3  ขอ้เสนอแนะและแนวทางพฒันา 

  

5.3.1  ขอ้เสนอแนะในภาพรวม 

การพัฒนาดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในทุกกลุ่มจะท าใหเ้พ่ิมประสิทธิผลแห่งตนในทุก

กลุ่ม ส่วนการพฒันาดา้นความเช่ืออ านาจในตนควรส่งเสริมใหพ้ฒันาใน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ

หญิง อายุนอ้ย และพนักงานสถาบนั 

 

 5.3.2  ขอ้เสนอแนะเฉพาะกลุ่ม 

1) ควรมีการพฒันาการปฏิบติัทางพุทธศาสนาในกลุ่มเพศหญิง รายไดน้้อย 

ขา้ราชการ และพนักงานสถาบนั ซ่ึงจะส่งผลท าใหม้ีบุคลากรมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงและส่งผล

ใหม้ีประสิทธิผลแห่งตนสูง  

2) ควรมีการพฒันาการปฏิบติัทางพุทธศาสนาใน 8 กลุ่มย่อยไดแ้ก่ เพศชาย 

อายุมาก อายุงานน้อย อายุงานมาก รายไดน้้อย รายไดม้าก การศึกษามาก และขา้ราชการ ซ่ึง

ไดผ้ลตรงต่อการพฒันาดา้นประสิทธิผลแห่งตน 

 

5.4  ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งตอ่ไป 

 

1) งานวิจัยครั้งต่อไปไม่จ าเป็นตอ้งแบ่งเป็นกลุ่มขา้ราชการ พนักงานสถาบัน และ

ประเภทการจา้งอ่ืน ๆ  

2) ควรศึกษาวิจยัโดยมีการวิเคราะหใ์นมุมมองใหม ่ๆ เช่น คณะเปรียบเทียบกบัส านัก 

3) ควรศึกษาวิจยัตวัแปรใหม ่ๆ กบักลุ่มท่ีท านายไดน้อ้ย 
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