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บทคัดย่อ

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้า ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
การวัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้า และหาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม
ในจังหวัดชลบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย (1) การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานโรงงาน
บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี จ�านวน 456 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม ลักษณะค�าตอบเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้น โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองด้วยโปรแกรม Mplus และ (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�านวน 12 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
   ผลการวจิยั ปรากฏว่า (1) โมเดลทีพั่ฒนาข้ึนมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าไคสแควร์
เท่ากับ 634.290 ค่า df เท่ากับ 589 ค่า p เท่ากับ .096 ดัชนี TLI เท่ากับ .993 ดัชนี CFI เท่ากับ .995 ค่า SRMR เท่ากับ 
.032 ค่า RMSEA เท่ากับ .013 และ χ2 /df เท่ากับ 1.077) (2) โมเดลการวัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงาน
บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรีที่พัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงาน ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ เรยีงตามค่าน�า้หนกัองค์ประกอบ ดงันี ้ด้านความรเิริม่ส่วนบคุคล ด้านบคุลกิภาพเชงิรุก ด้านความรบัผดิชอบ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง และด้านขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตน ตามล�าดับ และ (3) แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
คิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม ในจังหวัดชลบุรี ควรด�าเนินการ 3 วิธี คือ 1) ปรับเจตคติให้พนกังาน
เปิดใจและคดิบวก 2) เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเหน็และความสามารถในการปรับปรงุวธีิการท�างาน และ 3) สรา้ง
แรงจูงใจในการพัฒนาพฤติกรรมคิดก้าวหน้า
   สรุปได้ว่า การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน
จังหวัดชลบุรี ควรให้ความส�าคัญกับการปรับเจตคติให้พนักงานเปิดใจและคิดบวกเป็นอันดับแรก
  
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมคิดก้าวหน้า ความริเริ่มส่วนบุคคล บุคลิกภาพเชิงรุก ความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
         ขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตน การวิจัยแบบผสานวิธี
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Abstract

  The purposes of this research were to develop and validate a proactive behaviors measurement 
model, and to develop guidelines for promoting proactive behavior in Chon Buri aluminium packaging 
factory employees using a mixed method research paradigm. The research included (1) Quantitative 
research: the sample was derived by a proportionate stratified random sampling, consisting of 456 
participants from packaging factory employees in Chon Buri. The research instrument was a five-level 
rating scale questionnaire. The consistence of the hypothetical model was validated with second-order 
confirmatory factor analysis using the Mplus program, (2) Qualitative research: a sample was derived by 
using purposive selection sampling, and consisted of 12 experts. The research instrument was a 
semi-structure interview form, was analyzed and concluded with content analysis.
  The results were as follows: (1) The developed model was consistent with empirical data. (Goodness 
of fit statistics were Chi-square test (χ2) = 634.290, df = 589, p = .096, TLI = .993, CFI = .995, SRMR = .032, 
RMSEA = .013 and relative chi-square (χ2/df) =1.077), (2) The developed proactive behaviors measurement 
model of Chon Buri aluminium packaging factory employees indicated that the proactive behaviors of 
employees consisted of four factors: Personal Initiative, Preemptive Personality, Taking Charge, and 
Role Breadth Self–Efficacy, (3) The guidelines for promoting proactive behavior in Chon Buri aluminium 
packaging factory employees should proceed in three phases, that is, 1) adjusting the attitude of the 
employee to be open-minded and positive thinking, 2) allowing employees to express their opinions and 
to improve the way of work, and 3) motivating them into developing a proactive behavior.
  In conclusion, the development of guidelines to promote proactive behaviors in Chon Buri aluminium 
packaging factory employees should primarily focus on adjustment the attitude of the employee to be 
open-mined and positive thinking.

Keywords: Proactive Behaviors, Personal Initiative, Preemptive Personality, Taking Charge, RoleBreadth  
     Self–Efficacy,  Mixed Method Research

บทน�า

  ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นเป้าหมายอย่าง
หนึง่ในการท�างาน มีความส�าคัญทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและ
องค์การ เนือ่งจากการท�างานเป็นส่วนหนึง่ในชวีติมนษุย์ การ
ประสบความส�าเร็จในการท�างาน หรือมีความก้าวหน้าใน
อาชพีมคีวามสมัพันธ์กบัรายได้ สถานะทางสงัคม และความ
พึงพอใจในชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งโอกาสความก้าวหน้า
ในองค์การยังเป็นปัจจัยจูงใจผู ้ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้า
หมายขององค์การด้วย และมักวัดความก้าวหน้าของบุคคล

จากระดบัต�าแหน่ง ความก้าวหน้าตามสายการบังคบับัญชา 
หรอืเงนิเดอืน ดงัน้ัน คนส่วนใหญ่จงึเชือ่ว่า ผูท้ีม่ตี�าแหน่งสงู
ในองค์การ คือ ผู้ที่ประสบความส�าเร็จหรือมีความก้าวหน้า
ในอาชีพ (ปาริฉัตร ตู้ด�า, 2556: 26) ในยุคการท�างานที่เน้น
การพัฒนาศักยภาพของการแข่งขัน การปฏิบัติงานมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ผู้ปฏิบัติงานจึงต้อง
เรียนรู้ และพัฒนาความคิดให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีความพร้อมที่จะริเริ่มสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ หากผู้ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้
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ได้ใช้พลงัอ�านาจของตัวเองได้เตม็ศกัยภาพ ดงันัน้ การพฒันา
คุณภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีความสามารถที่จะเรียนรู้ สามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานได้จึงมีความส�าคัญเป็น
อย่างยิ่ง ปัจจุบันได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการด�ารงชีวิตสามารถมี
แนวทางในการเผชญิกบัปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตผุล แนวคดิ
หนึง่ทีเ่ป็นทีย่อมรับกนัอย่างกว้างขวาง คอื แนวคดิ 7 อปุนสิยั
ส�าหรับผูท้รงประสทิธผิลยิง่ ตามแนวคดิของ Covey (2004) 
ได้ศึกษาถึงหลักการพื้นฐานในการเป็นคนท่ีมีประสิทธิผล 
และเป็นแนวทางสูค่วามส�าเร็จ และความสขุทีแ่ท้จรงิในชีวติ 
ซึ่งประกอบด้วยอุปนิสัย 7 ประการ คือ 1) ต้องเป็นฝ่ายเริม่
ท�าก่อนหรือพฤตกิรรมคิดก้าวหน้า 2) เริม่ต้นด้วยจุดมุ่งหมาย
ในใจ 3) ท�าตามล�าดับความส�าคัญ 4) คิดแบบชนะ-ชนะ 
5) เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจตน 6) ประสานพลัง 
และ 7) ลับเลื่อยให้คม หากมีอุปนิสัยทั้ง 7 ประการนี้ก็จะ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธผิล อปุนสิยัเริม่ท�าก่อน 
หรอืพฤตกิรรมคดิก้าวหน้า เป็นอุปนสิยัเบือ้งต้นทีส่�าคัญที่สุด
ของคนที่จะมีประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ และอุปนิสัย
ทีเ่หลอือกี 6 ประการ จะพฒันาได้ข้ึนอยูก่บัความสามารถใน
การพัฒนาอปุนสัิยที ่1 คอื พฤตกิรรมคดิก้าวหน้า (Proactive 
Behavior) ผู้ที่มีพฤติกรรมคิดก้าวหน้า จะมีลักษณะเป็นผู้ที่
คิดหาทางเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ที่แสดงถึงความ
สามารถในการรับผดิชอบตัวเองได้ โดยพฤตกิรรมคดิก้าวหน้า
เป็นพฤตกิรรมทีส่่งผลให้ผูท้ีน่�ามาพฒันาตนเองนัน้มบีคุลิกภาพ
ในเชิงรกุ มอีสิระในการหาทางเลอืกของตนเองต่อสิง่กระตุ้น 
แสดงออกโดยการเป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบในชวีติของตนเอง 
สามารถตดัสนิใจเลอืกได้อย่างมอิีสระ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท�าการ
ใดๆ ด้วยการวางแผนไว้ล่วงหน้าเสมอ มคีวามคดิรเิริม่ท่ีจะ
พัฒนาสิง่ต่างๆ หรอืการรับรูค้วามรู้ความสามารถของตนอยู่
ตลอดเวลา ความเป็นผู้มีพฤติกรรมคิดก้าวหน้า ดังที่กล่าว
มาเป็นอุปนิสัยที่ส่งผลให้ผู ้ท่ีน�ามาพัฒนาในด้านน้ีเป็นผู้
ประสบความส�าเร็จในการท�างาน (Covey, 2004: 77) 
  พฤติกรรมคิดก้าวหน้านั้นเป็นองค์ประกอบส�าคัญ
ในโครงสร้างของการท�างาน ซ่ึงจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย
และจากผลลัพธ์ที่ได้จะพบว่า พฤติกรรมคิดก้าวหน้าเป็น
พฤติกรรมที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานให้
แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่เชื่อมโยง
เรื่องของพฤติกรรม คือ บุคลิกภาพเชิงรุก ความริเริ่มส่วน

บคุคล ขอบเขตการรบัรูค้วามสามารถของตน และความรบั
ผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Crant, 2000: 435-462) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ เจริญรื่น, ภัทราวดี 
มากมี และสุชาดา กรเพชรปาณี (2556: 56-66) ที่ศึกษา
พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลต�าบลใน
จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนัอันดบัสอง พบว่า พฤติกรรมคดิก้าวหน้าประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ เรียงตามค่าน�้าหนักองค์ประกอบดังนี้ ด้าน
ความริเริ่มส่วนบุคคล ด้านขอบเขตการรับรู้ความสามารถ
ของตน ด้านความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
ด้านบุคลกิภาพเชงิรกุ ตามล�าดบั จากแนวคดิดังกล่าวผูวิ้จยั
ต้องการน�ามาศึกษา และพัฒนากับผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน 
โดยเลือกศึกษากบัพนกังานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน
จังหวัดชลบุรี 
  ผู้วิจัยเชื่อว่าคนท�างานส่วนใหญ่อยากก้าวหน้าใน
อาชีพ อยากได้รับการเลือ่นขัน้ หรอือยากได้รบัโอกาสในการ
ท�างานชิน้ส�าคญัท่ีจะสร้างผลงานให้ตัวเองได้ แต่พฤติกรรม
ตัดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การท�างานที่มักท�าให้คนท�างาน
ไปไม่ถงึเป้าหมายสามารถตัง้ข้อสงัเกตได้ ดงันี ้ 1) มาท�างาน
ไปวันๆ 2) มองเรื่องผลประโยชน์เป็นเหตุผลหลักของการ
ท�างาน 3) เอาแต่น่ังรอค�าส่ังจากหัวหน้าว่าต้องท�าอะไร 
4) ไม่พยายามเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 5) ไม่มีส่วนร่วม
กับกระบวนการคิดงาน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา คือ ลักษณะ
ของพนกังานทีไ่ม่มพีฤตกิรรมคดิก้าวหน้า ดงันัน้ การพัฒนา
พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานจึงเป็นเรื่องที่มีความ
ส�าคัญ การบริหารงานขององค์การใด จะพัฒนาไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์
เป็นกุญแจไขสู่ความส�าเร็จ (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 
2557: 1) 
  จากปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา 
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของ
พนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี โดย
ใช้เทคนคิการวจิยัแบบผสานวธิ ี (Mixed Method Research) 
ซ่ึงผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการน�า
แนวทางดังกล่าวไปพัฒนาพฤติกรรมการท�างานให้มี
ประสทิธภิาพ อนัส่งผลต่อความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน และ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การที่จะมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้า
ของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี
  2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการ
วัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์
อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการ
วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง
  3. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมคิด
ก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน
จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวทางในการวิจัย
  Covey (2004, pp. 70-75) กล่าวว่า พฤติกรรม
คดิก้าวหน้า เป็นอปุนสิยัของบคุคลทีม่อีสิระในการเลอืกทาง
ของตน เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในชีวิตของตน สามารถ
ตัดสินใจเลือกได้อย ่างอิสระโดยไม่จ�าเป ็นต้องได ้รับ
การกระตุ้นจากสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และไม่ขึน้กบัเงือ่นไข
ใดๆ แสดงออกโดยการเป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้กระท�าที่มุ่งเน้น
ในขอบเขตที่สามารถท�าได้ ซึ่งการขยายขอบเขตที่สามารถ
ท�าได้นีค้รอบคลมุการกระตุน้ผูอ้ืน่ให้เหน็ขอบเขต และขยาย
ขอบเขตที่เขาสามารถท�าได้ Crant (2000, pp. 435-462) 
พบว่า พฤตกิรรมคดิก้าวหน้าเป็นพฤติกรรมทีส่ามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท�างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้ ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบท่ีเชื่อมโยงเรื่องของพฤติกรรม คือ 

บุคลิกภาพเชิงรุก ความริเริ่มส่วนบุคคล ขอบเขตการรับรู้
ความสามารถของตน และความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้องกับ
พฤตกิรรมคดิก้าวหน้า ผูวิ้จยัจงึน�าผลสรปุดงักล่าว มาท�าการ
ศึกษากับพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัด
ชลบุรี เพราะปัจจุบันในโรงงานประสบปัญหาในเรื่องของผู้
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ตัวผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถ
แสดงบทบาทความมคุีณค่าทีโ่ดดเด่นของตนเอง ประกอบกบั
ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
เพ่ือให้เรียนรู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของความเจริญ
ก้าวหน้าในปัจจบุนั ซึ่งเป็นจุดอ่อนส�าคัญท�าให้เป็นอุปสรรค
ต่อความเจรญิก้าวหน้าในอาชีพ โดยพฒันาเป็นกรอบแนวคิด
โมเดลสมมติฐานการวัดพฤติกรรมคิดก ้าวหน ้าของ
พนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี  
(Mixed Method Research) ซึง่เลอืกใช้วธิ ี Parallel-Data-
bases Design ในการด�าเนนิการวจิยั โดยใช้วธิกีารวจิยัเชงิ
ปรมิาณเพือ่เกบ็ข้อมลู และน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ พร้อมกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหัวหน้างานใน
ระดบับรหิารด้วยวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ ซึง่จะเกบ็ข้อมลูไป
พร้อมๆ กัน แล้วจึงน�าข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยทั้ง 2 วิธี มา
วเิคราะห์ข้อมลูและอภปิรายผล เพือ่ให้ได้ค�าตอบวจิยัทีส่มบรูณ์ 
(Edmonds & Kennedy, 2017: 183) ดงัภาพ 1

5 
 
โดดเด่นของตนเอง ประกอบกับขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เรียนรู้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดอ่อนส าคัญท าให้เป็นอุปสรรคต่อความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ โดยพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดโมเดลสมมติฐานการวัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของ
พนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสานวิธี  (Mixed Method Research) ซึ่งเลือกใช้วิธี Parallel-Databases Design ในการด าเนินการวิจัย โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเก็บข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ พร้อมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่
เป็นหัวหน้างานในระดับบริหารด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเก็บข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน แล้วจึงน าข้อมูล
ด้วยวิธีการวิจัยทั้ง 2 วิธี มาวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล เพื่อให้ได้ค าตอบวิจัยที่สมบูรณ์ (Edmonds & 
Kennedy, 2017: 183) ดังภาพที่ 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร  
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากร ได้แก่ พนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี ที่ปฏิบัติงานในสาย
ปฏิบัติการจ านวน 1,217 คน (อัตราก าลังคนของโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี, 2559) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี  

โมเดลสมมติฐานองค์ประกอบพฤติกรรมคิดก้าวหน้า (Covey, 2004; Crant, 2000) 
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ขอบเขตการวิจัย
  1. ประชากร 
  การวิจัยเชิงปริมาณ
  ประชากร ได้แก่ พนกังานโรงงานบรรจภัุณฑ์อลมูเินียม
ในจงัหวดัชลบุรี ทีป่ฏิบตังิานในสายปฏบิตักิารจ�านวน 1,217 
คน (อัตราก�าลังคนของโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน
จงัหวดัชลบรุ,ี 2559) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานโรงงาน
บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี ท่ีปฏิบัติงานในสาย
ปฏบิติัการ จ�านวน 456 คน ได้มาจากการสุม่แบบชัน้ภูมติาม
สดัส่วน ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างค�านวณจากสตูรของ 
Yamane (1973, อ้างถงึใน บญุธรรม กิจปรดีาบรสิทุธิ,์ 2547)
  การวิจัยเชิงคุณภาพ
  ประชากร ได้แก่ ผูท้รงคุณวฒุด้ิานการจดัการทรพัยากร
มนษุย์จากโรงงานต่างๆ หรอืผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ์ใน
การเป็นหัวหน้างานระดับบริหาร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการวิจัย ในภาคตะวันออก
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหัวหน้างาน
ในระดับบริหาร จ�านวน 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง ซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ทรงคุณวุฒิส�าหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกภายในโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน
จังหวัดชลบุรี จ�านวน 7 คน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิส�าหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกภายนอกโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน
จังหวัดชลบุรี เฉพาะภาคตะวันออก จ�านวน 5 คน
  2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร 
คือ พฤติกรรมคิดก้าวหน้า บุคลิกภาพเชิงรุก ความริเริ่ม
ส่วนบุคคล ขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตน และ
ความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง และตัวแปรสังเกตได้ 
38 ตัวแปร
  
สมมติฐานการวิจัย
  1. พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงาน
บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 
บุคลิกภาพเชิงรุก ความริเริ่มส่วนบุคคล ขอบเขตการรับรู้
ความสามารถของตน และความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 
  2. โมเดลการวัดพฤตกิรรมคดิก้าวหน้าของพนกังาน
โรงงานบรรจภุณัฑ์อลมูเินยีมในจงัหวดัชลบรุ ีมคีวามสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชงิประจกัษ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ได้องค์ประกอบพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของ
พนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี เพื่อ
น�าไปสร้างแบบวดัพฤตกิรรมแบบสอบถามความคิดก้าวหน้า
ส�าหรับบุคคลทั่วไป
  2. เป ็นแนวทางในการส ่งเสริมพฤติกรรมคิด
ก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภณัฑ์อลมูเินยีม และบคุคล
ทัว่ไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method Research) ประกอบด้วยวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 
พนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี เพื่อ
การตอบแบบสอบถาม จ�านวน 456 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีเ่ป็นหวัหน้างานในระดบับรหิารในภาคตะวนัออก เพือ่การ
สมัภาษณ์เชงิลกึ จ�านวน 12 คน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามการวัด
พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลู
มเินยีมในจงัหวัดชลบรุ ีในองค์ประกอบ 4 ด้าน คอื บคุลกิภาพ
เชงิรุก ความรเิริม่ส่วนบคุคล ขอบเขตการรบัรู้ความสามารถ
ของตน และความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง ลกัษณะ
ค�าตอบเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั จ�านวน 38 ข้อ (2) การ
วิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ลักษณะ
ค�าถามเป็นแบบปลายเปิด ส�าหรับสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรง
คณุวฒุ ิ ขอบเขตของการสมัภาษณ์ครอบคลมุหวัข้อดงัต่อไป
น้ี ได้แก่ 1) ความหมายขององค์ประกอบพฤติกรรมคิด
ก้าวหน้าทั้ง 4 ด้าน คือ บุคลิกภาพเชิงรุก ความริเริ่มส่วน
บุคคล ขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตน และความ 
รบัผดิชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง 2) น�้าหนักความส�าคัญใน
แต่ละด้านขององค์ประกอบพฤติกรรมคิดก้าวหน้า และ 
3) วธิกีารพฒันาแนวทางการส่งเสรมิพฤตกิรรมคดิก้าวหน้า
ของพนักงานโรงงานบรรจุภณัฑ์อลมูเินยีมในจงัหวดัชลบรีุ
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น�าแบบ 
สอบถามที่สร้างข้ึนให้ผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นน�ามาแก้ไขปรับปรุง แล้ว
ท�าการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับพนักงาน
โรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่ม
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ตัวอย่าง จ�านวน 30 คน แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาค�านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ผลการวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นด้านบคุลกิภาพ
เชงิรุก เท่ากบั .892 ด้านความริเริม่ส่วนบุคคล เท่ากับ .929 
ด้านขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตน เท่ากับ .934 
และด้านความรบัผดิชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง เท่ากบั .891 
ค่าสมัประสทิธิท์ีเ่หมาะสมต้องไม่ต�า่กว่า .70 ตามค�าแนะน�า
ของ Hair et al. (2006 อ้างถึงใน ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 
2555: 126)
  การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง จนได้แบบสอบถามครบ 456 ฉบบั 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด�าเนินการ
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 
คน พร้อมทั้งบันทึกเสียงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูล
  การวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้1) การ
วจิยัเชงิปรมิาณ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติพื้นฐาน
บรรยาย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และ
ค่าความโด่งของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวเพื่อศึกษาการ
แจกแจงของข้อมูล (Hair et al., 2010: 71-74) โดยใช้
โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง (Second-Order Confirmatory Factor 
Analysis) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด
พฤติกรรมคดิก้าวหน้า โดยวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลพฤติกรรมคิดก้าวหน้า
ของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี 
โดยใช้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัเพือ่ให้ได้เมตริกซ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยใช้โปรแกรม SPSS 
เพือ่ใช้เป็นข้อมลูส�าหรับการวิเคราะห์โมเดล Mplus 7.31 และ 
2) การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยถอดเทปการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบค�าต่อค�า จัดระเบียบข้อมูลด้วยการ
จัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตามตัวแปร สรุปผลและแปล
ความหมายจากข้อค้นพบท่ีได้จากการสมัภาษณ์ และวเิคราะห์
เนื้อหาเชิงเปรียบเทียบจากข้อมูลที่ได้จากผู ้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละคน

ผลการวิจัย
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลการวัด
พฤติกรรมคดิก้าวหน้า ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล

การวัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้า และเพื่อหาแนวทางส่งเสริม
พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิ
เนียมในจังหวัดชลบุรี ด้วยรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ผู้
วิจัยน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ตอนที ่1 ผลกำรวจิยัเชงิปรมิำณ
  ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูทัว่ไป ผู ้วิจัยส่งแบบสอบถาม
ให้กบัพนกังานโรงงานบรรจภัุณฑ์อลูมเินยีมในจังหวัดชลบุรี 
จ�านวน 456 คน เป็นเพศหญิงมากทีสุ่ด จ�านวน 251 คน คิด
เป็นร้อยละ 55 และเป็นเพศชาย จ�านวน 205 คน คดิเป็นร้อย
ละ 45 จ�าแนกตามช่วงอาย ุพบว่าอายุ 20-30 ปี มมีากท่ีสดุ 
จ�านวน 249 คน รองลงมาคอื อาย ุ31-40 ปีจ�านวน 134 คน 
อายุ 41-50 ปี จ�านวน 52 คน อายุต�่ากว่า 20 ปี จ�านวน 10 
คน และน้อยที่สุดคือ อายุ 51-60 ปี จ�านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.61 31.36 11.40 2.19 และ 0.44 ตามล�าดับ 
จ�าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. มีมากทีส่ดุ จ�านวน 238 คน รองลงมา คอื อนปุรญิญา/
ปวส. จ�านวน 139 คน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ�านวน 
58 คน ประถมศึกษา จ�านวน 14 คน และน้อยที่สุดคือ 
ปริญญาโท จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 52.19 30.48 
12.72 3.07 และ 1.54 ตามล�าดับ จ�าแนกตามต�าแหน่ง
ปัจจุบัน พบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการ มมีากทีส่ดุ จ�านวน 
390 คน รองลงมาคอื หวัหน้างานระดับต้น จ�านวน 49 คน 
และน้อยที่สุดคือ หัวหน้างานระดับบริหาร จ�านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.53 10.75 และ 3.72 ตามล�าดบั จ�าแนก
ตามอายงุาน พบว่าอาย ุ1-5 ปี จ�านวน 241 คน มีมากที่สุด 
รองลงมาคือ อายุ 6-10 ปี จ�านวน 90 คน อายุ 11-15 ปี 
จ�านวน 75 คน อายุ 16-20 ปี จ�านวน 31 คน และน้อย
ที่สุดอายุ 20 ปีขึ้นไป จ�านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 52.85 
19.74 16.45 6.79 และ 4.17 ตามล�าดับ และเมือ่จ�าแนก
ตามการปฏบิตังิานในโรงงานบรรจภุณัฑ์อลมูเินยีม พบว่าอายุ 
1-5 ปี มีมากที่สุด จ�านวน 246 คน และรองลงมาคือ อายุ 
6-10 ปี จ�านวน 94 คน อายุ 11-15 ปี จ�านวน 76 คน อายุ 
16-20 ปี จ�านวน 23 คน และน้อยที่สุดอายุ 20 ปีขึ้นไป 
จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.95 20.61 16.67 5.04 
และ 3.73 ตามล�าดับ
  ผลกำรวิเครำะห์กำรตรวจสอบควำมสอดคล้อง
ของโมเดลสมมติฐำนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจั ยที่
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เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์และน�าเสนอโมเดลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ได้ดังนี้ ผลการ
วิ เคราะห ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล ้องของโมเดล
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปรากฏว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงพิจารณาได้จากค่า 
χ2 = 634.290, df = 589, χ2/df = 1.077, p = .096, 
RMSEA = .013, CFI = .995, TLI = .993, SRMR = .032 
โดยค่า p มากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่าผลการ
ทดสอบค่า χ2  แตกต่างจากศนูย์อย่างไม่มนียัส�าคัญทางสถติิ 
น่ันคอื ยอมรบัสมมตฐิานทีว่่า โมเดลการวดัมคีวามตรงเชิง
โครงสร้างซึง่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี CFI และ 
TLI ที่มีค่าใกล้ 1 ค่า RMSEA ที่มีค่าน้อยกว่า .07 SRMR ที่
มีค่าน้อยกว่า .08 และ  χ2/df ที่มีค่าน้อยกว่า 2 (Hooper 
et al. 2008, p: 58 และ ภัทราวดี มากมี, 2559: 38) จาก
ภาพที ่ 1 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง
โมเดลการวัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงาน
บรรจภุณัฑ์อลมูเินยีมในจงัหวัดชลบรุ ีมตีวัแปรแฝง 5 ตวัแปร 
คือ บุคลิกภาพเชิงรุก (PP) ความริเริ่มส่วนบุคคล (PI) 
ขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตน (RB) และความรับ
ผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง (TC) เม่ือพิจารณาน�้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (λ) ของตัวแปรแฝงทั้ง 5 ตัวแปร 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 38 ตัวแปร พบว่า
  1. ตัวแปรแฝงบุคลิกภาพเชิงรุก (PP) มีตัวแปร
สงัเกตได้ 10 ตัวแปร ได้แก่ ในการท�างานฉันมักจะเป็นผู้น�า
ทางความคดิมากกว่าคนอ่ืน (Y1) ไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนกต็าม ฉนั
สามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้
เสมอ (Y2) ถ้าฉันเชื่อมั่นในความคิดใดแล้ว จะไม่มีอุปสรรค
ใดมาขวางฉันได้ (Y3) ในสถานการณ์คับขัน ฉันมีสติและ
สามารถตดัสนิใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด ี(Y4) ฉนั
ค้นหาวธิกีาร หรอืแนวทางใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เมื่อ
จะลงมือท�าสิง่ต่างๆ (Y5) ฉนัมกัจะเป็นผูร้เิริม่ความคดิต่างๆ 
และสามารถน�ามาพัฒนาให้เป็นจริงได้ (Y6) ฉันอยากเป็นผู้
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การที่ฉันอยู่ (Y7) ไม่มี
อะไรตื่นเต้นไปกว่าการได้เห็นความคิดของตัวเองกลาย
เป็นจริงขึ้นมา (Y8) ฉันมักจะลองท�าในสิ่งที่ผู้อื่นเห็นว่าไม่มี
ทางเป็นไปได้ (Y9) และฉันพยายามหาโอกาสพัฒนาทักษะ
ความรู้และความสามารถใหม่ๆ อยู่เสมอ (Y10) ปรากฏว่า 
น�า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรมค่ีาเป็นบวก และมนียัส�าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทุกตัว โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ .673 .689 .610 .688 .724 .671 .674 .642 .606 
และ .634 ตามล�าดบั ส�าหรบัค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ 
(R2) ของตวัแปรสงัเกตได้ทกุค่า แสดงให้เห็นถงึความแปรปรวน
ร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงอยู่ในระดับปาน
กลาง (R2 อยู่ระหว่าง 0.367 – 0.524)
  2. ความริเริ่มส่วนบุคคล (PP) มีตัวแปรสังเกตได้ 
10 ตวัแปร ได้แก่ ฉันสามารถให้ค�าปรกึษาหรอืให้ความรูแ้ก่ผู้
อืน่ได้ (Y11) ฉันมักจะลงมือปฏิบัติงานด้วยตัวเองมากกว่า
จะขอร้องให้ผู้อื่นเข้ามาช่วย (Y12) เมื่อมีข้อผิดพลาดฉันจะ
หาทางแก้ไขทันที (Y13) ฉันมักจะปรับเปลี่ยนการท�างาน
ของตัวเองอยู่เสมอเมื่อมีแนวทางที่ดีกว่าเดิม (Y14) เวลาที่
ฉนัถกูเพือ่นร่วมงานสบประมาท ฉนัจะคดิว่านัน่คอืแรงผลกัดนั
ในการท�างานของฉัน (Y15) ฉันมีการวางแผนก่อนการ
ท�างานทกุครัง้ (Y16) ฉนัพยายามท�าทุกอย่างให้ส�าเรจ็ (Y17) 
เมื่อพบปัญหาฉันจะหาทางแก้ปัญหาเพื่อฝ่าฟันอุปสรรค
ด้วยความพยายาม (Y18) เมื่อพบปัญหาฉันจะแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นและหาวิธีป้องกัน (Y19) และฉันมักจะพยายามหา
โอกาสเสนอวธิกีารท�างานทีไ่ม่ซับซ้อน (Y20) ปรากฏว่า น�า้หนกั
องค์ประกอบของตัวแปรมีค่าเป็นบวก และมีนัยส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 ทกุตวั โดยมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ 
.665 .632 .674 .715 .591 .649 .632 .685 .752 และ 
.753 ตามล�าดบัส�าหรบัค่าสัมประสทิธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของ
ตัวแปรสังเกตได้ทุกค่า แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนร่วม
ของตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงอยู่ในระดับปานกลาง 
(R2 อยู่ระหว่าง 0.350 – 0.566)
  3. ขอบเขตการรบัรูค้วามสามารถของตน (RB) มี
ตวัแปรสงัเกตได้ 9 ตัวแปร ได้แก่ ฉันไม่เคยยอมแพ้อะไร
ง่ายๆ (Y21) ฉันเชื่อมั่นว่า ฉันสามารถเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จเสมอ (Y22) ฉันมีเป้า
หมายในชีวิต (Y23) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ฉันมี
วิธีการจัดการปัญหาได้ด้วยดี (Y24) ความล้มเหลวท�าให้ฉัน
มีความพยายามมากขึ้น (Y25) ฉันสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
(Y26) ฉนัเชือ่ว่า ฉนัสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
(Y27) ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทาง
ปรับปรุงการท�างานต่างๆ ให้ดีขึ้นได้ (Y28) และฉันเชื่อมั่น
ว่า ฉันสามารถเป็นที่พึ่งของเพื่อนร่วมงานได้ (Y29) ปรากฏ
ว่า น�้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรมีค่าเป็นบวก และมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยมีค่าน�้าหนักองค์
ประกอบเท่ากับ .715 .721 .544 .708 .541 .516 .653 



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 Journal of the Association of Researchers   Vol.22 No.2 May - August 201744

.675 และ .742 ตามล�าดับ ส�าหรับค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ (R2) ของตัวแปรสังเกตได้ทุกค่า แสดงให้เห็นถึง
ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงอยู่
ในระดับปานกลาง (R2 อยู่ระหว่าง 0.267 – 0.551)
  4. ความรับผดิชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง (TC) มตีวัแปร
สงัเกตได้ 9 ตวั ได้แก่ ฉันคิดว่าการเตรียมความพร้อมก่อน
การท�างานเป็นส่ิงที่ควรท�าอยู่เสมอ (Y30) เม่ือมีเวลาว่าง
ฉันคิดว่าควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับหน้าท่ีการ
งานท่ีรับผดิชอบ (Y31) เมือ่ได้รบัมอบหมายงาน ฉนัจะท�าให้
เสรจ็ก่อนก�าหนดเสมอ (Y32) เมือ่ได้รบัมอบหมายงาน กค็วร
จะรีบลงมือท�าทันที (Y33) ฉันรู้สึกไม่สบายใจหากงานที่ได้
รบัมอบหมายด�าเนนิไปอย่างล่าช้า (Y34) เม่ือฉนัมนีดัฉันจะ
ไปก่อนเวลานัดเสมอ (Y35) เมื่อฉันท�างานผิดพลาดฉันจะ
ยอมรับข้อผิดพลาดนั้น (Y36) ฉันคิดว่าเมื่อแก้ไขปัญหาไม่
ได้ ฉันจะพยายามหาวิธีอื่นเพื่อแก้ไขให้ได้เสมอ (Y37) และ
เมือ่ไม่เข้าใจในงานหรือท�าไม่ได้ ฉนัจะหาวธิใีห้สามารถท�างาน
นั้นได้เสมอ (Y38) ปรากฏว่า น�้าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรมีค่าเป็นบวก และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกตัว โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .571 .657 
.631 .674 .623 .649 .675 .692 และ .640 ตามล�าดับ 

ส�าหรับค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ (R2) ของตวัแปรสังเกต
ได้ทุกค่า แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนร่วมของตัวแปร
สังเกตได้กับตัวแปรแฝงอยู่ในระดับปานกลาง (R2 อยู ่
ระหว่าง 0.326 – 0.478)
  5. พฤติกรรมคิดก้าวหน้า (PB) มีตัวแปรแฝงที่
อธิบาย 4 ตัวแปร ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก (PP) ความริเริ่ม
ส่วนบุคคล (PI) ขอบเขตการรบัรูค้วามสามารถของตน (RB) 
และความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง (TC) ปรากฏว่า 
น�้าหนักองค์ประกอบ (γ) ของตัวแปรมีค่าเป็นบวก และมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ซึ่งเมื่อพิจารณาน�้า
หนกัองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ปรากฏว่า ความรเิริม่
ส่วนบุคคล (PI) มีค่ามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ บุคลิกภาพ
เชิงรุก (PP) ความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง (TC) 
และน้อยที่สุด ได้แก่ ขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตน 
(RB) มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .945 .902 .871 
และ .860 ตามล�าดับ ส�าหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R2) ของตวัแปรสงัเกตได้ทกุค่า แสดงให้เห็นถงึความแปรปรวน
ร่วมของตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝงอยู่ในระดับปาน
กลาง (R2อยู่ระหว่าง 0.739 – 0.89) ดังแสดงในภาพ 2
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   ตอนที่ 2 ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ัวไป ลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีดังนี้ เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ�านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.33 และเป็นเพศหญิง จ�านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.67 จ�าแนกตามช่วงอายุ พบว่าอายุ 30-40 ปี มี
มากที่สุด จ�านวน 7 คน รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี จ�านวน 
3 คน และน้อยที่สุดคือ อายุ 51-60 ปี จ�านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.33 25.00 และ 16.67 ตามล�าดบั จ�าแนกตาม

ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่าระดับปริญญาตรีมีมากที่สุด 
จ�านวน 7 คน รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ�านวน 4 คน 
และน้อยทีส่ดุคอืระดบั ปวส. จ�านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 
58.33 33.33 และ 8.34 ตามล�าดับ จ�าแนกตามอายุงาน
หรอืประสบการณ์การท�างานทัง้หมด พบว่าอายงุาน 10-20 ปีมี
มากที่สุด จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และน้อย
ที่สุดคือ อายุงาน 21-30 ปี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 จ�าแนกตามประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากร

11 
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.598 

.526 

.476 

.549 

.546 

.588 

.633 

.558 

.601 

.546 

.434 

.489 

.650 

.579 

.601 

.531 

.435 

.489 

.480 

.449 

.704 

.498 

.708 

.733 

.573 

.545 

.674 

.568 

.590 

.602 

.546 

.612 

.578 

.544 

.522 

.187 

.108 

.033 

.242 

พฤติกรรมคิดก้าวหน้า 
(PB) 

1.000 

.871** 

.860** 

.945** 

.902** 

.673** 

.724** 

.610** 

.606** 

.674** 

.671** 

.688** 

.689** 

.642** 

.634** 

.665** 

.591** 

.674** 

.752** 

.632** 

.649** 

.715** 

.632** 

.685** 

.753** 

.715** 

.541** 

.544** 

.675** 

.653** 

.516** 

.708** 

.721** 

.742** 

.571** 

.623** 

.631** 

.692** 

.675** 

.649** 

.674** 

.657** 

.640** 

  χ2= 634.290, df = 589,  /df = 1.077, p = .096, RMSEA = .013, CFI = 1.000, TLI = .995, SRMR = .032
หมายเหตุ **p < .01

ภำพ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองโมเดลการวัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงาน
  โรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี 
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มนษุย์ พบว่าประสบการณ์ 1-10 ปี มมีากทีส่ดุ จ�านวน 5 คน 
รองลงมาคือ 11-20 ปี จ�านวน 4 คน และประสบการณ์  
21-30 ปี น้อยที่สุด จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
33.33 และ 25.00 ตามล�าดับ
  สรุปผลกำรสัมภำษณ์ การวิเคราะห์ในข้ันตอนนี้ 
เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ทีเ่ป็นหวัหน้างานระดบับรหิารทัง้ภายใน และภายนอก
องค์การจ�านวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้
  1. ความหมายขององค์ประกอบพฤติกรรมคิด
ก้าวหน้าทั้ง 4 ด้าน คือ บุคลิกภาพเชิงรุก ความริเริ่มส่วน
บุคคล ขอบเขตการรับรู้ความสามารถของตน และความ
รับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง สรุปได้ดังนี้
  1.1 บคุลกิภาพเชงิรุก สรปุได้ว่า หมายถึง บคุคลทีม่ี
ความคดิในเชงิบวก มีความเป็นผู้น�า มีความมุ่งมั่น สามารถ
วางแผนทีจ่ะรับมอืกบัปัญหาทีจ่ะเกิดขึน้ได้ เป็นคนทีมี่ความ
ตืน่ตวั และมีวินัยสูง แสวงหาโอกาสที่จะให้ตัวเองก้าวหน้า 
พร้อมที่จะปรับปรุง และพัฒนาต่อไปได้
  1.2 ความรเิริม่ส่วนบคุคล สรปุได้ว่า หมายถึง บคุคล
ทีส่ามารถคิดอะไรข้ึนมาเองได้ในแง่ของการน�าไปปรับปรุง
และพัฒนามีทัศนคติที่ดูแตกต่างจากคนอื่นในเชิงบวก โดย
ไม่จ�าเป็นต้องให้ใครมาสั่ง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด  
กล้าแสดงออก
  1.3 ขอบเขตการรบัรูค้วามสามารถของตน สรุปได้ว่า 
หมายถึง บุคคลที่รู้ศักยภาพของตนเองว่ามีความสามารถ
มากน้อยเพียงใด ประเมินตนได้ว่ามีความสามารถด้านใด
บ้าง ต้องมีความมั่นใจ และต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าท�า
แล้วจะต้องประสบความส�าเร็จ
  1.4 ความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง สรุปได้
ว่า หมายถึง บคุคลทีรั่บผดิชอบในสิง่ทีต่นเสนอความคดิ หรอื
กระท�าลงไป ไม่ว่าผลจะออกมาดหีรือไม่ดก็ีต้องยอมรบั และ
สู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการหาวิธีต่างๆ เพื่อมาแก้ไขให้ได้ 
รวมถึงไม ่ว ่าจะเกิดอะไรขึ้นต ้องพร ้อมที่จะปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้

  1.5 พฤตกิรรมคิดก้าวหน้า (Proactive Behaviors) 
สรปุได้ว่า หมายถึง ลกัษณะของบคุคลท่ีสามารถคิดสิง่ต่างๆ 
ขึ้นมาเองได้ในเชิงบวก แสวงหาโอกาสที่จะท�าให้ตนเอง
ก้าวหน้า มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะปรบัปรุง พัฒนาศักยภาพของตน 
และคนรอบข้าง รวมถึงมีความรับผิดชอบในส่ิงที่ตนเสนอ
ความคิด และกระท�าลงไปไม่ว่าผลจะออกมาแบบใด ประกอบ
ด้วย 4 ด้าน คือ บุคลิกภาพเชิงรุก ความริเริ่มส่วนบุคคล 
ขอบเขตการรบัรูค้วามสามารถของตน และความรับผดิชอบ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
  2. การให้น�้าหนักความส�าคัญ หรือความแตกต่าง
ขององค์ประกอบพฤติกรรมคิดก้าวหน้าทั้ง 4 ด้าน สรุปการ
ให้คะแนนน�้าหนักความส�าคัญขององค์ประกอบพฤติกรรม
คิดก้าวหน้าจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 คน พบว่า ความริเริ่ม
ส่วนบคุคล (PI) มากทีสุ่ด รองลงมาคือ บคุลิกภาพเชิงรกุ (PP) 
ความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง (TC) และขอบเขต
การรับรู้ความสามารถของตน (RB) คิดเป็นร้อยละ 41.67 
33.33 16.67 และ 8.33 ตามล�าดับ 
  3. วิธีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมคิด
ก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน
จงัหวัดชลบรีุ สรุปได้ว่า จะต้องส่งเสรมิพฤตกิรรมตามล�าดับ 
คือ 1) ด้านความริเริ่มส่วนบุคคลก่อน ซ่ึงจะเริ่มจากการ
ปรับทัศนคติให้พนักงานเปิดใจ และคิดบวกก่อน โดยการ
ให้ความรู้ ด้วยวิธีอบรม ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่าง เพื่อสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ 2) ด้านบุคลิกภาพเชิงรุก ด้วยการเปิด
โอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการท�างาน เพื่อ
ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และ 3) ด้านความรับผิดชอบแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง โดยการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพฤติกรรม
คดิก้าวหน้า เช่น การเพิม่รายได้ การปรบัต�าแหน่งทีสู่งขึน้ 
เป็นต้น นอกจากจะพฒันาพฤติกรรมคดิก้าวหน้าตามวธิกีาร
ที่กล่าวมาแล้ว ยังสามารถพัฒนาในแต่ละด้านขององค์
ประกอบพฤติกรรมคิดก้าวหน้าได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ตามแนวทางทีผู่ท้รงคณุวฒุไิด้เสนอไว้ ซึง่แสดงในตาราง 1 
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ตำรำง 1 แนวทางการพฒันาในแต่ละด้านขององค์ประกอบพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์
   อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี

   ด้ำน           แนวทำงกำรพัฒนำ

ความริเริ่มส่วนบุคคล  l สอนให้คิดในสิ่งที่แตกต่าง และชี้แนะแนวทางว่าควรเริ่มท�าอะไรก่อน/หลัง 
	 	 l ฝึกให้พยายามคิดนอกกรอบในเชิงบวก ด้วยการมอบหมายงานให้เริ่มต้นคิดเอง
	 	 l ตดิตามผลเป็นระยะๆ ในส่ิงทีม่อบหมาย ถ้าถกูต้องให้ด�าเนนิการต่อ ถ้าผิดให้แก้ไข
บุคลิกภาพเชิงรุก  l หัวหน้าท�าเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าต้องท�าแบบไหน
	 	 l ให้ความรู้ เพื่อการเปิดใจ และพร้อมที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง
	 	 l ปลกูฝังให้มพีฤตกิรรมกล้าคดิ กล้าแสดงออก โดยการเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็  
คิดเห็นความรับผิดชอบ  l ประเมินระดับความสามารถ แล้วให้งานที่เหมาะสม
แก้ปัญหาด้วยตนเอง	 	 l ดึงศักยภาพออกมาใช้ ด้วยการให้ฝึกปฏิบัติ และติดตามผล
	 	 l สอนให้สื่อสาร หรือแจ้งผล หากท�างานที่มอบหมายไม่ได้ 
ขอบเขตการรับรู้  l สอนให้คิดวิธีการแก้ปัญหาในระดับต่างๆ
ความสามารถของตน	 	 l มอบหมายงาน แจ้งเป้าหมายที่ต้องการ ติดตามผล

	 	 l ปลูกฝังจิตส�านึก เรื่องความรับผิดชอบในสิ่งที่กระท�า

ตำรำง 2  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

    สมมติฐำน                             ผลกำรวิเครำะห์                                      สรุปผล
   ของกำรวิจัย    
ข้อ 1.  พฤติกรรมคดิก้าวหน้าของพนกังานโรงงานบรรจภุณัฑ์อลูมเินยีม   สอดคล้อง
  ในจงัหวดัชลบุร ีประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คอื ความรเิริม่ส่วนบคุคล      ตามสมมติฐาน 
  (PI) บคุลกิภาพเชงิรกุ (PP) ความรบัผดิชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง (TC) 
  และขอบเขตการรบัรูค้วามสามารถของตน (RB) ซึง่น�า้หนกัองค์ประกอบของ
  ตวัแปรมค่ีาเป็นบวก และมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ทกุตวั โดยมค่ีา
  น�า้หนกัองค์ประกอบเท่ากับ .945 .902 .871 และ .860 ตามล�าดบั      
ข้อ 2.  โมเดลการวัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์    สอดคล้อง  
  อลมูเินยีมในจงัหวดัชลบรีุ มคีวามสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์    ตามสมมติฐาน   
                   โดยมค่ีา   χ2 = 634.290, df = 589,  χ2/df = 1.077, p = .096, 
  RMSEA = .013, CFI = 1.000, TLI = .995, SRMR = .032 

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ผลจากการพัฒนาโมเดลการวัดพฤติกรรมคิด
ก ้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน
จังหวัดชลบุรี ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ผลปรากฏว่า โมเดลท่ีพัฒนาข้ึนเป็นไปตาม
แนวคดิของ Crant (2000: 435-462) ทีก่ล่าวว่า พฤตกิรรม
คิดก้าวหน้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ บุคลิกภาพ

เชิงรุก (Preemptive Personality) ความริเริ่มส่วนบุคคล 
(Personal Initiative) ขอบเขตการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง (Role Breadth Self–Efficacy) และความรบัผดิชอบ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง (Taking Charge)
  2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการ
วัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์
อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ดังต่อไปนี้
   2.1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
การวดัพฤตกิรรมคดิก้าวหน้าของพนกังานโรงงานบรรจภัุณฑ์
อลมูเินยีมในจงัหวดัชลบรีุ ปรากฏว่า โมเดลการวัดพฤตกิรรม
คิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน
จังหวัดชลบุรี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ทีย่อมรับได้ตามแนวคดิของ Hooper et al. (2008: 58) 
และภัทราวดี มากมี (2559: 38)
    2.2 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมคิดก้าวหน้า
ของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี 
มี 4 องค์ประกอบ สอดคล้องกับแนวคิด และงานวิจัยของ 
Covey (2004) และ Crant (2000) ที่พบว่าองค์ประกอบ
พฤติกรรมคิดก้าวหน้าประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลกิภาพเชิงรุก ด้านความรเิร่ิมส่วนบคุคล ด้านขอบเขตการ
รบัรูค้วามสามารถของตน และด้านความรบัผดิชอบแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ซึง่ในงานวจิยัครัง้นี ้พบว่า พฤตกิรรมคดิก้าวหน้า
ของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี
นั้นมีพฤติกรรมคิดก้าวหน้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
เรยีงล�าดบัความส�าคญัตามค่าน�า้หนักองค์ประกอบ ดงันี ้คอื 
ด้านความรเิริม่ส่วนบคุคล ด้านบคุลกิภาพเชิงรกุ ด้านความ
รบัผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง และด้านขอบเขตการรับรู้
ความสามารถของตน ซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากคนทุกคนย่อม
มีความต้องการ และความคาดหวังต่างกัน โดยเฉพาะใน
งานวิจัยนี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของคนวัย
ท�างาน เพราะฉะนั้นคนในวัยท�างานส่วนใหญ่ย่อมมีความ
ต้องการ และความคาดหวังให้งานของตนประสบผลส�าเร็จ
เหมือนกัน แต่ก็ต่างกันที่ว่าลักษณะพื้นฐานพฤติกรรมหรือ
ลักษณะนิสัยของแต่ละคน ซึ่งบางคนอาจจะมีแนวทางและ
วิธีการในการสร้างความส�าเร็จในหน้าท่ีการงานท่ีแตกต่าง
กันไป นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมคิดก้าวหน้ายัง
มีส่วนที่แตกต่างกันในบางด้าน จึงท�าให้ล�าดับที่ขององค์
ประกอบตัวแปรพฤติกรรมคิดก้าวหน้าต่างกันแต่เมื่อมอง
ในภาพรวมของผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
องค์ประกอบพฤติกรรมคิดก้าวหน้ากับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่าโมเดลพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของพนักงานโรงงาน
บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี มีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชงิประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ด ี และตวัแปรทัง้ 38 ตวัแปร 
เป ็นตัวแปรที่ส�าคัญของพฤติกรรมคิดก ้าวหน ้าของ
พนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Crant (2000: 435-462) ได้
ศึกษาถึงความหลากหลายของพฤติกรรมคิดก้าวหน้า โดย
ศึกษากับผู้ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน ระบุได้ว่า พฤติกรรม
คิดก้าวหน้าเป็นพฤติกรรมที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท�างานให้แก่ผูป้ฏิบตังิานได้ สามารถจ�าแนกองค์ประกอบ
ของผู้ที่มีพฤติกรรมคิดก้าวหน้าได้ 4 องค์ประกอบ คือ 
บุคลิกภาพเชิงรุก ความริเริ่มส่วนบุคคล ขอบเขตการรับรู้
ความสามารถของตน และความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง สอดคล้องกบังานวิจยัของ จฑุาทพิย์ เจรญิรืน่, ภทัราวดี 
มากมี และสชุาดา กรเพชรปาณ ี (2556: 56-66) ศึกษา
พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลต�าบลใน
จงัหวดัชลบรุ ี โดยวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 
จากกลุม่ตวัอย่าง 480 คน ผลการศกึษาพบว่า พฤติกรรมคิด
ก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลต�าบลในจังหวัดชลบุรีมี 4 
องค์ประกอบ 32 ตัวแปร ค่าน�้าหนักขององค์ประกอบ
ตัวแปรสังเกตได้มีค่าเป็นบวก อยู่ระหว่าง .42 ถึง .88 และ
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
สังเกตได้ทั้ง 32 ตัวแปร เป็นตัวแปรส�าคัญของพฤติกรรม
คิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลต�าบล 
  3. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมคิดก้าวหน้าของ
พนกังานโรงงานบรรจภุณัฑ์อลมูเินยีม ในจงัหวัดชลบรุ ี จาก 
ผลการวจิยัครัง้นี ้พบว่า จะต้องส่งเสรมิพฤตกิรรมตามล�าดบั 
คือ 1) ด้านความริเริ่มส่วนบุคคลก่อน ซ่ึงจะเริ่มจากการ
ปรับทัศนคติให้พนักงานเปิดใจ และคิดบวกก่อน โดยการ
ให้ความรู ้ด้วยวิธอีบรมปฏิบตัใิห้เป็นตวัอย่าง เพือ่สร้างความ
ไว้เน้ือเชือ่ใจ 2) ด้านบคุลกิภาพเชงิรกุ ด้วยการเปิดโอกาสให้
พนกังานแสดงความคดิเหน็ แสดงความสามารถ ท่ีเกีย่วข้อง
กบัการปรบัปรุง และพฒันาวิธกีารท�างาน เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์
ที่ดีขึ้น และ 3) ด้านความรับผิดชอบแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
โดยการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาพฤติกรรมคิดก้าวหน้า 
เช่น การเพิ่มรายได้ การปรับต�าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น ซึ่ง 
Covey (2004: 83) กล่าวว่า วิถีทางสู่การเป็นผู้มีพฤติกรรม
คิดก้าวหน้าจะต้องเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาที่บุคคลไม่
สามารถควบคุมได้ ยอมรับปัญหาและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับปัญหานัน้ คนทีม่พีฤตกิรรมคิดก้าวหน้า จะมลีกัษณะ
ที่สามารถมีอิสระในการเลือกการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และพฤติกรรมของตนเองที่
แสดงออก
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
  ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบพฤติกรรมคดิก้าวหน้า
ของพนักงานโรงงานบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในจังหวัดชลบุรี 
ด้านความริเริ่มส่วนบุคคลมีความส�าคัญมากที่สุด ควรให้
ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านน้ีมากกว่าองค์ประกอบ
ด้านอื่นในการพฒันาพฤตกิรรมคิดก้าวหน้าของผูป้ฏบิตังิาน
แต่ละคน ดงันัน้ หน่วยงานหรอืองค์การต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
หน้าที่ของตน โดยส่งเสริมด้านความริเริ่มส่วนบุคคล เพื่อ
พัฒนาไปสู่การเป็นคนที่มีพฤติกรรมคิดก้าวหน้า ท�าให้
องค์การมพีนกังานทีม่ปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อองค์การต่อไปได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
  1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
คิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานว่า มีปัจจัยอะไรบ้าง ที่เป็น
สาเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดพฤติกรรมคิดก้าวหน้า 
  2. ควรมกีารศึกษาเกีย่วกบัองค์ประกอบพฤตกิรรม
คิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มอื่น หรือเปรียบเทียบใน
เรื่องของเพศ อายุ เป็นต้น
  3. ควรศกึษาการวจิยัเชงิคณุภาพในรปูแบบอืน่เพิม่
เตมิ เพือ่ให้ได้ค�าตอบในการวิจยัทีส่มบูรณ์มากขึน้ เช่น การ
สงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การ
สนทนากลุ่ม เป็นต้น
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