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Abstract 

 
 The purposes of this comparative correlational research were to 1) study the interaction 

effect between psychological and social factors related to working behavior  with Kalayanamitra 

of  teachers and 2) to study the predictive power on working behavior  with Kalayanamitra of 

teachers on psychological, social factors and psychological states. This research samples consisted 

of 470 teachers who work under Pathumthani Secondary Education Service Area from multi - 

stage sampling techniques. The research consisted of 9 instruments, which were in the form of 

summated rating scales. The reliability with alpha coefficients was between .71 - .93.  The data 

were analyzed by Two-Way ANOVA and Stepwise Multiple Regression Analysis. The research 

findings were as follows: 1) there were no interactions between social supporting and future 

orientation – self control on the total working behaviors with Kalayanamitra but found positive 

interaction on the two sub-working behaviors with Kalayanamitra, i.e. the attraction and 

protecting; 2) there were interactions between social supporting and the four paths of 

accomplishment in Buddhism or Iddhipada on the total working behaviors with Kalayanamitra 

and on one sub-working behavior with Kalayanamitra; 3) there were positive interactions between 

work socialization and future orientation and self-control on the total working behaviors with 

Kalayanamitra and in three sub-working behaviors with Kalayanamitra, i.e. the attraction good-

relation and protecting; 4) there were no interactions between  work socialization and Iddhipada 

on the total working behaviors with Kalayanamitra; 5) the result from the Enter-Multiple 

Regression Analysis found that in the overall group, 7 independent factors predicted the working 

behaviors with Kalayanamitra at a variance of 56%; and 6) the important predictors were 

Iddhipada and teacher spirituality. 
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ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกีย่วข้องกับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
ของข้าราชการครู ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี1 

 
รมณธรณ์   นาเมือง2 

ฐาศุกร์   จันประเสริฐ3 

บทคัดย่อ      
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ และ
สถานการณ์ทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู และ 2) เพ่ือศึกษา
อ านาจการท านายพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู ด้วยตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ   
สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จ านวน 470 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดประเภท
มาตรประเมินรวมค่า 6 ระดับ จ านวน 9 แบบวัด มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าระหว่าง .71 ถึง .93 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า 1) ไม่ พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและลักษณะมุ่งอนาคต -ควบคุมตนกับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตร แต่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าวกับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการท า
ตนให้เป็นมิตรน่าคบและด้านการป้องกันสิ่งไม่ดี 2) พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและอิทธิบาท 4 
กับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรในด้านรวมและด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบหา  3) พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมและลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนกับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตรทั้งด้านรวมและด้านย่อยทุกด้าน 4) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมและอิทธิบาท 4
กับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร  5) ตัวท านายร่วม 7 ตัวแปร สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรได้ร้อยละ 56 และ 6) ตัวแปรส าคัญที่ท านายพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตร ได้แก่ อิทธิบาท 4 และจิตวิญญาณความเป็นครู  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร  อิทธิบาท 4 จิตวิญญาณความเป็นครู   
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การที่จะพัฒนาคนในชาติให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพนั้น การจัดการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่สุดสิ่ง
หนึ่ง ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามพัฒนาระบบการศึกษา
ในประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง
กับความเป็นไปของโลกยุคปัจจุบัน เพ่ือที่สามารถ
แข่งขันกับนานาชาติได้ โดยจัดท าพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติขึ้นในปีพุทธศักราช 2542 เพ่ือให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  หลังจากนั้นได้มี
แนวทางและข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-พ.ศ.2561) (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หน้า 2-42) โดยมี
วิสัยทัศน์เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ และมีการ พัฒนาคุณภาพคนไทย  ครู 
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ซึ่งครูเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการปูพ้ืนฐาน ปลูกฝังให้เยาวชนมี
ลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นกุญแจส าคัญของ
การศึกษา นอกจากท าหน้าที่สอนตามหลักสูตรแล้วยัง
เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่ทันต่อเหตุการณ์เพ่ือ
เป็นการชี้แนะแหล่งวิทยาการต่าง  ๆ ให้นักเรียน 
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2540, หน้า 121) ครูเป็นผู้ที่
ให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือด้วยความรัก หวังดีต่อ
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด โดย
ลักษณะครูที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน
อบรม แนะน า ชักจูง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนให้ ได้รับการพัฒนาที่ ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับลักษณะที่เรียกว่าความเป็นกัลยาณมิตร 
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2530, หน้า 74) ซึ่งเป็นลักษณะ
ส าคัญยิ่งของครู นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ร่วมงาน
ต่างคาดหวังและต้องการครูที่มีลักษณะกัลยาณมิตรสูง 
มีหลักฐานยืนยันจากรายงานการศึกษาพฤติกรรมของ
ครูในอุดมคติของนักเรียน พบว่า ลักษณะที่นักเรียน
ประทับใจและต้องการให้ครูปฏิบัติ ได้แก่ อารมณ์ดี 
ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ดุด่า เข้าใจความรู้สึก เอาใจ
ใส่ทั้งเรื่องการเรียนและสุขภาพ ให้ความรักความ
จริงใจกับนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน พูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน รับฟังความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และไม่
ลงโทษด้วยการตี แต่ใช้การตักเตือน การสอนชัดเจน 
เข้าใจง่าย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนันและ

ไม่ติดยาเสพติด เป็นต้น (กองวิจัยการศึกษา, 2542, 
หน้า 22-24) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรวรรณ 
ครุฑนาค (2542, หน้า 44-48) และ พรรตนฤน  
เพชรวิวรรธน์ (2545, หน้า 141) พบว่าทั้งนักเรียน 
ผู้ปกครอง ล้วนมีความคาดหวังว่า ครูควรเป็นผู้มี
ความเมตตากรุณา เอาใจใส่นักเรียน เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
เสียสละ รู้จักให้อภัย วางตัวเหมาะสม มีความยุติธรรม
มีใจเป็นกลาง เป็นแบบอย่างที่ดี พูดจาสุภาพ ควบคุม
อารมณ์ได้ พยายามสอนให้นักเรียนเข้าใจ และไม่มั่ว
สุมอบายมุข ล้วนแต่ เป็นลักษณะของพฤติกรรม
กัลยาณมิตร อีกทั้งงานวิจัยของ นิดา ศรีสร้อย (2551, 
หน้า 190-195) พบว่า ลักษณะกัลยาณมิตรของครู
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตาม
ความเห็นของครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นว่าครูเป็นบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย เสนสาย 
(2554) ได้ศึกษาอิทธิพลกัลยาณมิตรจากบุคคลรอบ
ข้างนักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ปกครอง เพ่ือนและครู 
รวมถึงโยนิโสมนสิการ ความเชื่อในกุศลกรรมบถ 10 
และปัจจัยทางจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียน พบว่ากัลยาณมิตรมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน และจากผล 
การส ารวจ “สวนดุสิตโพล” ของส านักวิจัยสวนดุสิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2556) ที่ได้ส ารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศถึง
ความคิดเห็นที่มีต่อครู พบว่าข้อดีของครู คือ เป็นผู้ให้
ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอนที่ดีกับเด็ก ช่วยดูแลเด็ก
แทนผู้ปกครอง มีทักษะความรู้ ความสามารถน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน การแต่ง
กาย บุคลิกภาพดี เป็นแบบอย่างที่ดี และจุดด้อยของ
ครูคือ มีเวลาให้กับเด็กน้อย มีงานมากท าให้สอนเด็ก
หรือดูแลเด็กได้ไม่เต็มที่ การควบคุมอารมณ์เมื่อโมโห
มักจะท าโทษเด็กโดยไม่ฟังเหตุผล และความรักความ
ทุ่มเทในวิชาชีพของครูในปัจจุบันมีน้อยลง ไม่เหมือน
ครูสมัยก่อน โดยผู้ปกครองอยากได้ครูที่เก่ง มีความรู้
ความสามารถ มีเทคนิคในการสอนที่ดี สอนเข้าใจ มี
เวลาให้กับเด็ก ให้ความรักดูแลเอาใจใส่และเข้าใจเด็ก 
เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าที่ดีและใจดี มีกริยา
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มารยาทสุภาพ สิ่งที่นักเรียนประทับใจครูมากที่สุด คือ
ครูใจดี พูดเพราะให้ความรักความห่วงใย ครูจะคอย
สอนคอยเตือน ดูแลอบรมให้เป็นคนดี  ให้ค าปรึกษา
แนะน าและช่วยเหลือและการได้ท ากิจกรรมร่วมกับครู 
นักเรียนชอบครูที่มีลักษณะใจดี รักและเข้าใจเด็ก 
พูดคุยสนุกสนาน เป็นกันเอง เก่ง มีวิธีการสอนหรือ
เทคนิคในการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ มี
บุคลิกภาพดี แต่งกายดี มีมารยาท อีกทั้งโรงเรียนวิถี
พุทธซึ่งเป็นสถานศึกษาที่น าหลักพุทธธรรมหรือองค์
ความรู้ที่เป็นค าสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  จั ด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรเอ้ือ
ในการพัฒนาผู้ เรียนอย่างรอบด้าน โดยมีครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตรส าคัญที่จะ
พัฒนาผู้ เรียนอย่างดีที่สุดด้วยความเพียรพยายาม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) จากที่กล่าวมาข้างต้น
แสดงถึงความต้องการครูที่ มีพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง ทั้งนี้การที่ครูจะมี
พฤติกรรมอย่างไร มากน้อยเพียงใด ในทางพฤติกรรม
ศาสตร์เชื่อว่าการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมใด ๆ ขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม 
ปัจจัยทางด้านจิตใจ เป็นต้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม  ( Interactionism 
Model) (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541, หน้า 105-
108; Magnusson & Endler, 1977, หน้า 18-21) 
เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งกล่าวไว้ว่า พฤติกรรม
ของบุคคลเกิดขึ้นจากปัจจัยเชิงสาเหตุ 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุ่มตัวแปรสถานการณ์
ทางสังคม กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
แล ะปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะห ว่ า ง จิ ตลั กษณะ เดิ ม และ
สถานการณ์ทางสังคม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษา
ตัวแปรข้างต้น ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
อิทธิบาท 4 จิตวิญญาณความเป็นครู การสนับสนุน
ทางสังคม การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  
เจตคติต่อพฤติกรรมการท างาน และความเครียดใน
การท างานที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตรของข้าราชการครูส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาข้าราชการครูให้มีพฤติกรรมการท างานอย่าง

เป็นกัลยาณมิตร เ พ่ือรองรับการแก้ปัญหาของ
นักเรียนและเยาวชน ตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ของจังหวัดปทุมธานี และแผนยุทธศาสตร์ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปทุมธานี ที่มีเป้าหมายเพ่ือยกคุณภาพ
ผู้ เรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา ยกคุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงสู่มาตรฐานสากล ในปี 
พ.ศ.2561 และเป็นการส่ง เสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง จิตลักษณะ 
และสถานการณ์ทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเป็นกัลญาณมิตรของข้าราชการครู ทั้งใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
 2. เพ่ือศึกษาอ านาจการท านายพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครูด้วย  
ตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะ สถานการณ์ทางสังคม และจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ข้าราชการครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
สูงและมีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูงจะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งด้าน
รวมและด้านย่อยมากกว่าข้าราชการครูที่มีลักษณะ 
อ่ืน ๆ 
 2. ข้าราชการครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม
สูงและมีอิทธิบาท 4 สูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งด้านรวมและด้านย่อย
มากกว่าข้าราชการครูที่มีลักษณะอ่ืน ๆ 
 3. ข้าราชการครูที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
ในการท างานสูงและมีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
สู งจะเป็นผู้ที่ มีพฤติ กรรมการท างานอย่าง เป็น
กัลยาณมิตรทั้ งด้ านรวมและด้ านย่อยมากกว่ า
ข้าราชการครูที่มีลักษณะอ่ืน ๆ 
 4. ข้าราชการครูที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
ในการท างานสูงและมีอิทธิบาท 4 สูงจะเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งด้าน
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รวมและด้านย่อยมากกว่าข้าราชการครูที่มีลักษณะ 
อ่ืน ๆ 
 5. ตัวแปรชุดจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร (ได้แก่ 
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อิทธิบาท 4 และจิต
วิญญาณความเป็นครู) ตัวแปรชุดสถานการณ์ทาง
สังคม 2 ตัวแปร (ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมและ
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน) และตัวแปร   
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ได้แก่ เจตคติ
ต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรและ
ความเครียดในการท างาน) ร่วมกันท านายพฤติกรรม
การท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งด้านรวมและด้าน
ย่อย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่ มตั วอย่ า งคือ  ข้ าราชการครู  สั งกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ที่
ปฏิบัติหน้าที่สอนในปีการศึกษา 2557 โดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน จากโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียน
ทั่วไป ประกอบด้วยโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์  (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)  ในพระ
ราชูปถัมภ์ โรงเรียนบัวแก้วเกษร โรงเรียนธัญบุรี 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต และโรงเรียนคณะราษฎร์
บ ารุงปทุมธานี รวมจ านวนทั้งสิ้น 470 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
แบบสอบถามจ านวน 9 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม
ลักษณะทางชีวสังคม แบบวัดพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบ
หา (α=.78) ด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพ (α=.82) 
และด้านการป้องกันสิ่ งที่ ไม่ดี  (α=.71) แบบวัด
ลักษณะมุ่งอนาคต -ควบคุมตน (α=.80) แบบวัด   
อิทธิบาท 4 (α=.89) แบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู 
(α=.86) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม (α=.74) 
แบบวัดการถ่ายทอดทางสั งคม (α=.76) แบบวัด    
เจตคติต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
(α=.85) และแบบวัดความเครียดในการท างาน 
(α=.93) โดยผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน
พิจารณาความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือวิจัย

และน าไปทดลองใช้กับข้าราชการครูที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 80 คนและหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แ อ ล ฟ่ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค  ( Cronbach Alpha 
Coefficient) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ 
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ค ว ามแ ปรปร วนแบบสองทา ง           
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน และแบบ
ขั้นตอน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง และให้เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียน
เป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลให้ โดยใช้ระยะเวลาเก็บ
ข้อมูลประมาณ 2 เดือน (กลางเดือนมีนาคม ถึงเดือน
พฤษภาคม 2558) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ใช้แนวการวิเคราะห์สาเหตุพฤติกรรมตาม
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) 
(ดวง เดื อน พั นธุ มนาวิ น ,  2541, หน้ า  105-108; 
Magnusson & Endler, 1977) และทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538, หน้า 15)  
เป็นกรอบในการประมวลเอกสาร และก าหนดตัวแปรเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการท างานตามหลักกัลยาณมิตรซึ่ง
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมกล่าวว่า พฤติกรรมของ
บุคคลเกิดขึ้นจากปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
ลักษณะสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะเดิมที่มี
อิทธิพลร่วมกับสถานการณ์  และจิตลักษณะตาม
สถานการณ์  เป็นการอธิบายพฤติกรรมที่มุ่ งเน้น
ความส าคัญของปฎิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตใจ
ของบุคคลกับสถานการณ์ท่ีเขาประสบอยู่ ซึ่งทฤษฏีต้นไม้
จริยธรรมได้ข้อสรุปสอดคล้องตรงกันว่า การที่บุคคลจะมี
พฤติกรรมของคนดี คนเก่ง เกิดจากสาเหตุทางจิตใจ  
2 ส่วน คือ จิตลักษณะส่วนแรกที่เป็นรากต้นไม้  
3 ประการ และส่วนที่เป็นล าต้น คือ จิตลักษณะ  
5 ประการ การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แนวคิดดังกล่าวเพ่ือ
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือก าหนดตัวแปรเชิงสาเหตุส าคัญของพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร  
4 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่ง
อนาคต- ควบคุมตน อิทธิบาท4 และจิตวิญญาณความ
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เป็นครู  กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่  
การสนับสนุนทางสังคม และการถ่ายทอดทางสังคมใน
การท างาน กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ได้แก่  เจตคติต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตร ความเครียดในการท างาน และปฏิสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิมและกลุ่มสถานการณ์
ทางสังคม โดยมีลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ
ราชการ ระดับการศึกษา และประเภทโรงเรียน เป็นตัว
แปรแบ่งกลุ่ม ดังภาพประกอบ 1 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสอง
ทาง ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ
การสนับสนุนทางสังคมและลักษณะมุ่งอนาคต -
ควบคุมตนกับพฤติกรรมการท างานอย่าง เป็น
กัลยาณมิตร ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย แต่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระดังกล่าวกับพฤติกรรม

การท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการท าตนให้เป็น
มิตรน่าคบในกลุ่มย่อย คือ กลุ่มปริญญาตรีและกลุ่ม
โรงเรียนวิถีพุทธ และด้านการป้องกันสิ่งไม่ดี พบใน
กลุ่มข้าราชการครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
กลุ่ มที่ มี การศึกษาสู งกว่ าปริญญาตรี  ซึ่ งถื อว่ า
สนับสนุนสมมติฐานข้อ 1 บางส่วน (ภาพประกอบ 2) 
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ภาพประกอบ 2  ผลปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 1 

 
2. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสอง

ทางพบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตรแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ คือ การสนับสนุนทางสังคมและอิทธิบาท 4 
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มอายุราชการน้อย และกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ 
และพบว่า ตัวแปรตามพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น

กัลยาณมิตรด้านการท าตนให้ เป็นมิตรน่าคบหา
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ดังกล่าว ซึ่งพบในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มปริญญาตรี 
กลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ และกลุ่มอายุราชการน้อย ซึ่งถือ
ว่าสนับสนุนสมมติฐานข้อ 2 บางส่วน (ภาพประกอบ 
3) 
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ภาพประกอบ 3 ผลปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 2 

 
3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสอง

ทาง พบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตรแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ คือ การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน
และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มปริญญาตรี 
กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มอายุราชการน้อย กลุ่ม
อายุราชการมาก และกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ ส าหรับ
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการ
ท าตนให้เป็นมิตรน่าคบหา พบว่า แปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งสองในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อย 5 กลุ่มได้แก่  กลุ่มเพศหญิง กลุ่ม

ปริญญาตรี กลุ่มอายุราชการน้อย กลุ่มอายุราชการ
มาก และกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ พฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
พบว่า แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทั้งสองเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ ส่วน
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการ
ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีพบว่าแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งสองในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มปริญญาตรี กลุ่มอายุ
ราชการน้อย กลุ่มอายุราชการมากและกลุ่มโรงเรียน
ทั่วไป ซึ่งถือว่าสนับสนุนสมมติฐานข้อ 3 บางส่วน
(ภาพประกอบ 4) 
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ภาพประกอบ 4 ผลปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 3 
 

4. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสอง
ทางไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ 
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างานและอิทธิบาท 4 
ทั้งในด้านรวมและ 3 ด้านย่อย จึงสรุปได้ว่า ผลการ
วเิคราะห์ไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อ 4 
 5. ผลการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
มาตรฐาน พบว่า ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตน อิทธิบาท 4 จิตวิญญาณความ
เป็นครู การสนับสนุนทางสังคม การถ่ายทอดทาง

สังคมในการท างาน เจตคติต่อพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร และความเครียดในการท างาน 
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานอย่าง เป็น
กัลยาณมิตรได้ร้อยละ 56 และทั้ง 7 ตัวแปรสามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานอย่าง เป็น
กัลยาณมิตรด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบหา ด้าน
การเสริมสร้างสัมพันธภาพ และด้านการป้องกันสิ่งที่
ไ ม่ ดี ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ  3 6 ,  53  แล ะ  5 3  ตามล า ดั บ 
(ภาพประกอบ 5) 
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ภาพประกอบ 5 ผลการท านายพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรและด้านย่อย 3 ด้านของข้าราชการครู 

โดยใช้ตัวแปรชุดจิตลักษณะเดิม ตัวแปรชุดสถานการณ์ทางสังคม และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 
 6. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบว่า  การท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม 
ลักษณะสถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ร่ ว มกั นส ามา รถท าน ายพฤติ ก ร รมอย่ า ง เ ป็ น
กัลยาณมิตรในด้านรวมและ 3 ด้านย่อย คือ ด้าน 
การท าตนให้เป็นมิตรน่าคบหา ด้านการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพ และด้านการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีได้ร้อยละ 

56, 36, 52 และ 53 ตามล าดับ ในกลุ่มรวม ดังแสดง
ในตาราง 1 พบตัวท านายที่ส าคัญ คือ อิทธิบาท4 
(=.420) จิ ต วิ ญญา ณคว าม เ ป็ น ค รู  (=.256)  
การสนับสนุนทางสังคมในการท างาน (=.141) และ
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน (=.135) 
 

 
ตาราง 1 ผลการท านายพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรในด้านรวมและด้านย่อย 3 ด้าน ด้วยตัวท านาย
กลุ่มจิตลักษณะเดิม ลักษณะสถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
 

พฤติกรรมการท างาน 
อย่างเป็นกัลยาณมิตร ตัวท านาย Beta () R2 

ด้านรวม 2,3,4,1 .420, .256, .141, .135 .56 
ด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบหา 2,4,3,5 .395,.210,.189,-.103 .36 
ด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพ 2,3,4,1 .376,.253,.171,.133 .52 
ด้านการป้องกันสิ่งที่ไม่ด ี 1,2,3 .439,.267,.189 .53 

หมายเหตุ : ตัวท านาย 7 ตัวแปร ได้แก่ 
1 หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
2 หมายถึง อิทธิบาท 4 
3 หมายถึง จิตวิญญาณความเป็นครู 
4 หมายถึง การสนับสนุนทางสังคมในการท างาน 
5 หมายถึง การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน  
6 หมายถึง เจตคติต่อพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
7 หมายถึง ความเครียดในการท างาน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่า 
ข้าราชการครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงและมี
ลักษณะมุ่ งอนาคต -ควบคุมตนสู ง  จะเป็นผู้ ที่ มี
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้านการ
ท าตนให้เป็นมิตรน่าคบหาสูง พบในกลุ่มปริญญาตรี
และกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ ข้าราชการครูที่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูงและมีลั กษณะมุ่งอนาคต -
ควบคุมตนสูง จะมีพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตรด้านการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสูง พบในกลุ่ม
ปริญญาตรี และข้าราชการครูที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมต่ า ถ้ามีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง 
จะมีพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้าน
การป้องกันสิ่งที่ไมดี่สูง พบในกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี  ผลการวิจัยในส่วนนี้แสดงให้ เห็นว่า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์
ทางสังคมว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตรของข้าราชการครู โดยผู้ที่มีจิต
ลักษณะเดิมสูง แม้จะมีลักษณะสถานการณ์ทางสังคม
ไม่ ว่ า จ ะต่ าห รื อสู ง ก็ จะมีพฤติ กร รมอย่ า ง เป็ น
กัลยาณมิตรสูงได้ ดังที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
เพ็ญเเข ประจนปัจจนึก (2520) กล่าวไว้ว่า ลักษณะ
มุ่งอนาคต -ควบคุมตนซึ่ งเป็นจิตลักษณะเดิมนี้มี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการปฏิบัติงานอย่าง
มาก กล่าวคือ ถ้าแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้น
มีผลต่อความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของบุคคลใน
อนาคต ความส าเร็จในแต่ละขั้นก็จะเป็นแรงจูงใจให้
บุคคลพยายามปฏิบัติงานในขั้นต่อไปให้ส าเร็จเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขั้นสุดท้าย และในขณะเดียวกัน ความ
ล้มเหลวของการปฏิบัติงานในขั้นต้น ๆ ก็จะท าให้
บุคคลไม่สามารถท างานในขั้นต่อไปได้ นอกจากนี้ยัง
ได้พบผลการวิจัยที่สนับสนุนความเกี่ยวข้องของสอง
ตัวแปรนี้ในลักษณะที่เสริมกันด้วย คือ งานวิจัยของ
วิรัติ ปานศิลา (2542) ที่ท าการศึกษาความเกี่ยวข้อง
ของจิตลักษณะกับพฤติกรรมการท างานของบุคลากร
สาธารณสุขระดับต าบลในภาคเหนือของไทย พบว่า
พฤติกรรมการท างานของราชการที่เป็นบุคลากร
สาธารณสุขโดยรวม มีความเกี่ยวข้องกับการมุ่ ง
อนาคต-ควบคุมตน ยิ่งบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวมีการ

มุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูงขึ้น ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการ
ท างานมากขึ้นตามไปด้วย และงานวิจัยของเรวัต  
สดมณี (2544) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมกับ
พฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม ศึกษาเฉพาะ
กรณีก าลังพลในสายงานปลัดบัญชี พบว่าก าลังพลใน
สายงานปลัดบัญชีที่มีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง 
จะมีพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่า
ก าลังพลในสายงานปลัดบัญชีที่มีลักษณะมุ่งอนาคต-
ควบคุมตนต่ า เมื่อแยกพิจารณาแต่ละหน่วยพบว่า  
มีผลสอดคล้องกันในทุกหน่วยงาน 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบว่า 
1) ข้าราชการครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงและ
มีอิทธิบาท 4 สูง 2) ข้าราชการครูที่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมต่ า ถ้ามีอิทธิบาท 4 สูง จะเป็นผู้มี
พฤติกรรมการท างานอย่าง เป็นกัลยาณมิตรสู ง 
ผลการวิจัยในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ทางสังคมมีความ
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บพฤติ ก รรมการท า ง านอย่ า ง เป็ น
กัลยาณมิตรของข้าราชการครู ผู้ที่มีจิตลักษณะเดิมสูง 
มีลักษณะสถานการณ์ทางสังคมไม่ว่าจะต่ าหรือสูง 
(เช่น การสนับสนุนทางสังคม) เป็นผู้มีพฤติกรรมที่น่า
ป ร า ร ถ นา มา กก ว่ า ผู้ ที่ มี จิ ต ลั ก ษณ ะ เ ดิ ม แ ล ะ
สถานการณ์ทางสังคมในลักษณะอ่ืน ๆ ผลการวิจัยใน
ส่วนนี้พบว่ า  ตรงกับสมมติฐานที่ตั้ ง ไว้บางส่วน 
งานวิจัยที่สนับสนุนจากการศึกษาเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางสั งคม  เช่ นงานวิ จั ยของรุ่ งทิพย์  
สมานรักษ์ (2536) ที่ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมกับ
ความพึงพอใจในการท างานของครู พบว่า ครูที่มีการ
สนับสนุนทางสังคมสูงจะมีความรู้สึกต่องานตามสภาพ
ความเป็นจริงสูงกว่าครูที่มีการสนับสนุนทางสังคมต่ า 
งานวิจัยของ ศิราภรณ์    สุขศีลล้ าเลิศ (2550) พบว่า
ครูที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บริหารสูง มี
ความสามารถในการเป็นครูยุคปฏิรูปการศึกษา
มากกว่าครูที่ ได้ รับการสนับสนุนทางสั งคมจาก
ผู้บริหารต่ า และงานวิจัยที่สนับสนุนจากการศึกษา 
อิทธิบาท 4 เช่นงานวิจัยของ สุวดี  แย้มเกสร (2547) 
ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
สอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ พบว่า 
ครูที่มีอิทธิบาท 4 มาก จะมีพฤติกรรมการสอนตาม
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แนวปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติสูงกว่าครูที่มีอิทธิบาท 4 
น้อย โดยพบผลในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม ซึ่ง
สอดคล้องกับ อ้อมเดือน  สดมณี และคณะ (2549) ที่
ศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมและความสุขใจที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการท างานของครูในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา พบว่า ครูที่มี อิทธิบาท 4 สูง มี
พฤติกรรมการท างานตามแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษาดีกว่าครูที่มีอิทธิบาท 4 ต่ า นอกจากนี้ยังพบ
ผลที่น่าสนใจ คือ พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ทั้งสองคือ การสนับสนุนทางสังคมและอิทธิบาท 4 ทั้ง
ในด้านรวมและด้านการท าตนให้เป็นมิตรน่าคบใน
กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเพศชายและกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ 
โดยพบผลไปในทิศทางเดียวกัน คือ ข้าราชการครูที่
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูงและมีอิทธิบาท 4 สูง 
จะเป็นผู้มีพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
ทั้งในด้านรวมและด้านย่อย มากกว่าข้าราชการครูที่มี
ลักษณะอ่ืน ๆ ผลในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการ
ครูที่ท าการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธที่มีลักษณะทาง
สถานการณ์ทางสังคมสูงและลักษณะทางจิตสูงจะเป็น
ผู้มีพฤติกรรมการท างานอย่าง เป็นกัลยาณมิตร 
มากกว่าผู้ที่มีลักษณะทางสถานการณ์ในการท างาน
และลักษณะทางจิตในลักษณะอื่น ๆ 
 3. จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล พบ ว่ า  
1) ข้าราชการครูที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมสูงและ
มีลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสูง 2) ข้าราชการครูที่
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมต่ า ถ้ามีลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตนสูง จะเป็นผู้มีพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตรสูง ผลการวิจัยในส่วนนี้พบว่า
ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้บางส่วน งานวิจัยที่สนับสนุน
การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน เช่น งานวิจัย
ของสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ศึกษาปัจจัยการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์
วิชาชีพและพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทครู
แนะแนว พบว่า ผลการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
ครูส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อเอกลักษณ์วิชาชีพครู
และพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทครูแนะ
แนวซึ่งได้รับประสบการณ์การถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพครูในระหว่างศึกษาในสถาบันฝึกหัดครูและ
ประสบการณ์ท างานในโรงเรียน ในงานวิจัยของ

จุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2553) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและด้านความมีส่วนร่วม
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมเป็น ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั้งสองด้านงานวิจัยที่
สนับสนุนการศึกษาลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
เช่น งานวิจัยของเรวัต สดมณี (2544) ได้ศึกษาปัจจัย
ทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม 
ศึกษาเฉพาะกรณีก าลังพลในสายงานปลัดบัญชี พบว่า
ก าลังพลในสายงานปลัดบัญชี (กลุ่มรวม) ที่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมการท างานอย่าง
มีจริยธรรมสูงกว่าก าลังพลในสายงานปลัดบัญชี (กลุ่ม
รวม) ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่ า นอกจากนี้ยัง
พบผลที่น่าสนใจ คือ พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทั้งสองคือการถ่ายทอดทางสังคมและมีลักษณะ
มุ่งอนาคต-ควบคุมตนในด้านรวมและด้านย่อยทุกด้าน
ในกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ มีค่าการท านายโอกาสที่จะ
เกิดความแปรปรวนในพฤติกรรมการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตร ด้านรวมและด้านย่อยทุกด้าน ผลในส่วน
นี้แสดงให้เห็นว่า ประเภทโรงเรียนอาจมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของ
ข้าราชการครูด้วย  
 4. ตัวแปรต่าง ๆ สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรของ
ข้าราชการครูได้ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยตัวแปรที่ส าคัญที่สามารถท านายพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร คือ อิทธิบาท 4 จิต
วิญญาณความเป็นครู การสนับสนุนทางสังคมในการ
ท างาน และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสอดคล้อง
กับงานวิจัยของปริญญา ณ วันจันทร์ (2539) ศึกษา
ผลของหลักอิทธิบาท 4 ที่มีต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของครู พบว่าความเชื่อทางพุทธ การปฏิบัติ
ทางพุทธ อิทธิบาท 4 เจตคติต่อวิชาชีพครู ความเชื่อ
อ านาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการสอนในการท างานของครู งานวิจัยของ 
กนิษฐา ตัณฑพันธ์ (2541) ศึกษาลักษณะทางจิต
สังคมและลักษณะทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการให้การพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ 
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พบว่า เอกลักษณ์บทบาทเชิงวิชาชีพ ปฏิสังสรรค์
ถ่ายทอดเชิงวิชาชีพ อิทธิบาท 4 สามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการให้การพยาบาลได้ร้อยละ 
22.08  งานวิจัยของ สุวดี แย้มเกสร (2547) พบว่า 
ความสุขใจ การยอมรับนวัตกรรม อิทธิบาท 4 
สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการสอนของครูตาม
แนวปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติในกลุ่มรวมท านายได้
ร้อยละ ซึ่งสอดคล้องกับ อ้อมเดือน สดมณี และคณะ 
(2549) ศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมและความสุขใจที่
เกี่ ยวกับพฤติกรรมการท างานของครู ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่าอิทธิบาท 4 เป็น
ตัวแปรที่ส าคัญเป็นอันดับสองที่สามารถท านาย
พฤติกรรมการท างานของครูตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 14 กลุ่มจาก 
19 กลุ่ม แต่เป็นตัวแปรอันดับหนึ่งที่สามารถท านาย
พฤติกรรมการท างานของครูตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในกลุ่มครูที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
งานวิจัยของ เรวัต สดมณี (2544) ที่ศึกษาปัจจัยทาง
จิตสังคมกับพฤติกรรมการท างานอย่างมีจริยธรรม 
ศึกษาเฉพาะกรณีก าลังพลในสายงานปลัดบัญชี พบว่า 
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับวิถีชีวิตทางพุทธ 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมการท างาน และลักษณะมุ่ง
อนาคตสามารถท านายพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จริยธรรมของก าลังพลในสายงานปลัดบัญชีได้ถึงร้อย
ละ 71.20  สอดคล้องกับ ศุภวดี  บุญญวงศ์ และคณะ 
(2552) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมครู
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเ พ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์พบว่า การสนับสนุนทาง
สังคมเป็นตัวท านายที่ส าคัญล าดับ 2 เมื่อร่วมกับชุดตัว
แปรสถานการณ์รวม 3 ตัวแปร สามารถท านาย
พฤติกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ร้อย
ละ 19.7 ในกลุ่มรวม 
 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 1. ข้าราชการที่ควรได้รับการส่งเสริมและ
กร ะตุ้ น ใ ห้ มี พ ฤติ ก ร รมกา รท า ง านอย่ า ง เ ป็ น
กัลยาณมิตรเป็นล าดับต้น ๆ ได้แก่ ข้าราชการที่อยู่ใน
สถานการณ์ในการท างานเช่นการสนับสนุนทางสังคม 
และการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานที่ค่อนข้าง

น้อย และมีลักษณะทางจิตเช่น ลักษณะมุ่งอนาคต-
ควบคุมตน และอิทธิบาท 4 ค่อนข้างต่ า มักจะเป็นผู้มี
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรน้อยกว่า
ข้าราชการที่มีลักษณะอ่ืน ๆ 
 2. ในข้าราชการครูที่มีอายุราชการน้อยพบว่า
หากได้รับการสนับสนุนทางด้านสังคมต่ า  แต่มี 
อิทธิบาท 4 สูงจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการท างานอย่าง
เป็นกัลยาณมิตรมากกว่าลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่งหมายถึง
การสนับสนุนให้ข้าราชการในกลุ่มนี้ได้รับการอบรม
ทางด้านจิตลักษณะ อันประกอบด้วยหลักธรรมที่
น าไปสู่ความส าเร็จ 4 ประการอันได้แก่ ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา ส่งเสริมการอบรมในข้าราชการครูที่
บรรจุใหม่ และจัดกิจกรรมการเข้าวัด เพ่ือประกอบ
ศาสนกิจต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ซึมซับหลักธรรมตามค าสั่ง
สอน ที่สามารถพัฒนาจิตใจ นอกจากนี้ยังพบผลที่
น่าสนใจในกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ มีความแปรปรวนใน
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งด้าน
รวมและด้านย่อย ผลในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าใน
โรงเรียนวิถีพุทธซึ่งส่งเสริมให้ข้าราชการครูได้รับรู้ถึง
แหล่งบุคคลที่จะให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ หรือ
ส่งเสริมให้คนในองค์กรได้แสดงความรัก ความเห็นใจ 
และความเอ้ืออาทร เห็นคุณค่า และได้ยอมรับว่าเป็น
ส่วนหนึ่ งขององค์กร และยั ง เป็นโรงเรียนที่น า
หลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนซึ่งสอดคล้อง
กับการพัฒนาลักษณะทางจิตของข้าราชการครู 
ประเภทโรงเรียนดังกล่าวเป็นต้นแบบในการท าวิจัย 
จัดการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น   
 3. จากการวิจัยพบว่าตัวท านายที่ส าคัญที่เข้า
สมการเป็นอันดับ 1 และ 2 ในการท านายพฤติกรรม
การท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งด้านรวมและด้าน
ย่อยทั้ง 3 ด้าน คือ อิทธิบาท 4 และ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู เนื่องด้วยอิทธิบาท 4 เป็นองค์ธรรมเด่น
ที่ตรงกับลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล องค์ธรรมที่เด่น
จะปลุกเร้าองค์ธรรมด้านอ่ืน ๆ ให้เกิดขึ้น หลักอิทธิ
บาท 4 จะโน้มน าให้บุคคลประสบผลส าเร็จ จึงเป็น
ปัจจัยที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวครู เช่นเดียวกันกับ
ปาเจกค์และเบลส์ (Pajak & Blaise, 1989) ที่กล่าว
ว่า จิตวิญญาณครูจะท าให้ครูประกอบอาชีพครูได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ และครูที่มีจิตวิญญาณมักจะมี
ความเป็นมิตร ดูแลเอาใจใส่ เข้าใจ ยอมรับและอดทน
ต่อนักเรียนของตน ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาหรือ
สถานศึกษาที่ ผลิ ตบุคลากรทางการศึกษาควร
เสริมสร้างให้ครูได้เข้าใจถึงหลักธรรม“อิทธิบาท 4” 
และจิตวิญญาณความเป็นครูเ พ่ือให้ข้ าราชการมี
พฤติกรรมอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยการจัดกิจกรรม 
ฝึกอบรม สร้างโปรแกรมฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติ เป็น
ต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

1. การออกแบบการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม 
เป็นเครื่องมือเพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมการท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร และคุณลักษณะที่ส าคัญของ
พฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร เงื่อนไข
ของการมีพฤติกรรมการท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
โดยอาจท าในกลุ่มย่อยในโรงเรียนวิถีพุทธ 

2. น าข้อค้นพบที่ส าคัญโดยเฉพาะผลการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนที่พบว่า ตัว
แปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการท านายพฤติกรรมการ
ท างานอย่างเป็นกัลยาณมิตร เป็นอันดับแรกสูงสุดมี 3 
ตัวคล้ายคลึงกัน ได้แก่ อิทธิบาท 4 การสนับสนุนทาง
สังคม และจิตวิญญาณความเป็นครู จากผลดังกล่าวจึง
ควรน ามาผลิตเป็นแนวทางการท างานอย่างเป็น
กัลยาณมิตรของข้าราชการครู โดยใช้เนื้อหาจาก
ความส าคัญและความหมายของทั้ง 3 ตัวแปร รวมถึง
การส่งเสริมการด าเนินการในโรงเรียนวิถีพุทธ หรือ
การส่งเสริมการฝึกอบรมในแนวพระพุทธศาสนา
ส าหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่และข้าราชการครู 
อ่ืน ๆ ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
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