วิภาพร ตัณฑสวัสดิ . (2559). อิทธิพลเชิงสาเหตุและผลพหุระดับของภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณต่อ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความยึดมันผู
' กพันในงานและกิจกรรมการเรียนรูท้ างวิชาชีพของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อาจารย์ทป+ี รึกษาปริญญานิพนธ์: อาจารย์ ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล, รองศาสตราจารย์
ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล.
งานวิจยั นี3มวี ตั ถุ ประสงค์การวิจยั คือ 1)เพื+อศึกษาอิทธิพ ลของปั จจัยเชิงสาเหตุ ด้านจิต
ลักษณะและสภาพแวดล้อมของครูทม+ี ตี ่อความยึดมันผู
+ กพันในงานของครูและกิจกรรมการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพของครู ผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู 2) เพื+อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยเชิงสาเหตุดา้ น
จิตลักษณะและสภาพแวดล้อมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ +มี ตี ่อความยึดมันผู
+ กพันในงานของ
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพของหัวหน้ ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ และ
ความเหนียวแน่ นของกลุ่ม ผ่านภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูแ้ ละสุขภาวะทางจิตวิญญาณของกลุ่ม 3) เพื+อศึกษาอิทธิพลข้ามระดับของปั จจัยเชิง
สาเหตุดา้ นจิตลักษณะและสภาพแวดล้อมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูท้ ม+ี ตี ่อความยึดมัน+ ผูกพัน
ในงานของครู และกิจกรรม การเรียนรูท้ างวิชาชีพของครู ผ่านภาวะผูน้ ําเชิงจิตวิญญาณและสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณของครู กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูจาํ นวน 626 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูจ้ าํ นวน
140 คน จาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรูข้ องโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื3นทีก+ ารศึกษา
กรุงเทพมหานคร เครื+องมือวัดในการวิจยั คือแบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามสําหรับครูและ
แบบสอบถามสําหรับหัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ โดยแบบสอบถามผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความ
เทีย+ งตรงทุกฉบับ และมีค่าความเชื+อมันในการวั
+
ดตัวแปรแฝงในการวิจยั ของแบบสอบถามอยูร่ ะหว่าง
.72-.91 รวมทัง3 ตัวแปรระดับกลุ่มผ่านการตรวจสอบคุณภาพการวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิง ยืน ยัน พหุ ร ะดับ ค่ า rwgj, ค่ า ICC และทดสอบความสัม พัน ธ์ แ บบจํา ลองพหุ ร ะดับ ด้ว ยการ
วิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multilevel structural equation modeling)
จากผลการวิเคราะห์แบบจําลองพหุ ระดับ ในระดับบุคคลพบว่า การดํารงชีวติ ในเชิงจิต
ภายในของครูและทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของครูม ีส่วนสําคัญที+ส่งผลให้เกิดการเรียนรูแ้ ละทดลอง
กระทําของครู การเปลีย+ นแปลงการปฏิบตั งิ านของครู และความยึดมันผู
+ กพันในงานของครู ผ่านสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณของครู ในระดับกลุ่มพบว่า บรรยากาศเชิงจิตวิญญาณส่งผลต่อความเหนียว
แน่ นของกลุ่ ม กิจกรรมการเรียนรู้ท างวิชาชีพ ของหัวหน้ ากลุ่ ม สาระการเรียนรู้ และความยึดมัน+
ผูก พัน ในงานของหัว หน้ ากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ผ่ านภาวะผู้นํ าเชิงจิต วิญ ญาณ สุ ขภาวะทางจิต
วิญญาณของกลุ่ม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียน ผลลัพธ์เช่นเดียวกับที+
บรรยากาศเชิงจิตวิญญาณมีอทิ ธิพลทางอ้อมข้ามระดับไปยังสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู ผ่าน
ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ ขณะเดียวกันภาวะผู้นําเชิงจิตวิญ ญาณมีอทิ ธิพลทางอ้อมข้ามระดับไปยัง

การเรีย นรู้แ ละทดลองกระทํ าของครู แ ละความยึด มัน+ ผู ก พัน ในงานของครู ผ่ านสุ ข ภาวะทางจิต
วิญญาณของครู
จากผลการวิจยั ในครัง3 นี3ได้ขอ้ ค้นพบทีน+ ่ าสนใจ ได้แก่ ภาวะผูน้ ํ าเชิงจิตวิญญาณส่งผลต่อ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณทีใ+ ช้วธิ กี ารวัดที+แตกต่างกัน สําหรับสุขภาวะทางจิตวิญญาณทีใ+ ช้วธิ วี ดั แบบ
Referent-shift model ภาวะผูน้ ํ าเชิงจิตวิญญาณส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณของกลุ่ม โดยรวม
ในขณะที+ใช้วธิ กี ารวัดแบบ Summary index model ภาวะผูน้ ํ าเชิงจิตวิญญาณก็จะส่งผลต่อสุขภาวะ
ทางจิต วิญ ญาณของครูแ ต่ ล ะคนในกลุ่ ม และการพบข้อ สนั บ สนุ น ทฤษฎี พ หุ ร ะดับ เกี+ ย วกับ
ความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรระดับ บุ ค คลที+ส ามารถยกระดับ เป็ นความสัม พัน ธ์ระดับ กลุ่ ม งานได้
(Homologous multilevel relationship) ในตัว แปรทุ น ทางจิต วิท ยาเชิง บวกที+ส่ งผลทางตรงต่ อ สุ ข
ภาวะทางจิตวิญญาณและส่งผลทางอ้อมต่อ การเรียนรูแ้ ละทดลองกระทํา และความยึดมันผู
+ กพันใน
งานมีความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที+กว้างกว่าระดับบุค คล โดยสามารถ
ขยายอํานาจการอธิบายความสัมพันธ์ไปยังระดับกลุ่มได้
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The purposes of this research were: 1) to study the effect of teachers’ psychological
characteristics factor and environmental factors on teachers’ professional learning activities
and work engagement through teachers’ spiritual well-being; 2) to study the effect of
learning strand leaders’ psychological characteristics factor and environmental factors on
the learning strand leaders’ professional learning activities and work engagement through
spiritual leadership, spiritual well-being of leader and learning strand. 3) to study the crosslevel effect of learning strand leaders’ psychological characteristics factor and environmental
factors on teachers’ learning and experimentation and work engagement through spiritual
leadership and teachers’ spiritual well-being. After using multi-stage sampling, the sample
consisted of six hundred and twenty-six teachers and one hundred and forty learning strand
leaders from three learning strands in secondary schools under jurisdiction of the Office of
Basic Education Council in Bangkok. The data were collected using two different
questionnaires: one for the teachers and another for learning strand leaders. All of the items
in the questionnaire had construct validity. The construct reliability of the employee
questionnaire was between .72 - .91, The rwgj Index and intraclass correlation (ICC) were
used to test the levels of analysis of the multilevel research variables, while multilevel
confirmatory factor analysis (MCFA) was used for testing the construct validity of multilevel
variables. Multilevel structural equation modeling (MSEM) was used for testing the structural
multilevel model.
The results of testing multilevel structural model indicated that at the individual level
teachers’ inner life and positive psychological capital had the effects on teachers’ learning
and experimentation, changed practices, and work engagement through teachers’ spiritual
well-being. When the group level direct effects were considered, a spiritual climate had a
positive effect on group cohesion, the learning strand leaders’ learning and experimentation,
changed practices and work engagement through spiritual leadership, group’ and learning
strand leaders’ spiritual well-being. The same results as spiritual climate had the cross-level
indirect effect on teacher’ spiritual well-being through spiritual leadership. Meanwhile,

spiritual leadership had the cross-level indirect effect on teachers’ learning and
experimentation and work engagement through teacher’ spiritual well-being.
An interesting findings of this research were the effect of spiritual leadership on to
the different measurement model of spiritual well-being. For the referent-shift model, the
effect of spiritual leadership can be integrated as the effect on the whole group of teachers’
spiritual well-being. While the effect from the summary index model can be explain as the
effect on each individual with in group. The findings of this research supported the
multilevel theory, that homologous multilevel relationships are able to make descriptions at
more personal level. Positive psychological capital had a direct effect on spiritual well-being
and the indirect effect of learning as well as experimentation and work engagement that can
expand the description at the group level.

