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Abstract 
This study aimed to 1) develop and test the structural modeling equation of workplace spirituality that effect to 
spiritual well-being, work attitudes and behaviors 2) investigate the direct and indirect effect of causes such as 
organizational justice, perceived organizational support, and psychological capital on workplace spirituality  
3) investigate the direct and indirect effect of workplace spirituality onspiritual well-being, job satisfaction, 
organizational commitment, and organizational citizenship behavior. The sample of 498 teachers were from 
catholic schools in archdiocese of Bangkok by stratified multi-stage sampling. The questionnaire of ten 
measures were used for data collecting. Path analytic results showed that perceived organizational support, 
organizational justice and psychological capital directly affected workplace spirituality, workplace spirituality 
directly affected spiritual well-being, and perceived organizational support, organizational justice, and 
psychological capital indirectly affected job satisfaction, organizational commitment, and organizational 
citizenship behavior via workplace spirituality and spiritual well-being. 
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การศึกษาอิทธิพลปจจัยเชิงสาเหตแุละผลของจิตวิญญาณในการทํางาน 

ท่ีสงผลตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณเจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน 

ของครูในโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย 1) เพ่ือพัฒนาและทดสอบแบบจําลองเชิงโครงสรางของจิตวิญญาณในการทํางานท่ีสงผลตอสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของครู 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัย

เชิงสาเหตุไดแก ความยุติธรรมในองคการ การรับรูการสนับสนุนจากองคการ และทุนทางจิตวิทยา ท่ีมีตอจิตวิญญาณ

ในการทํางานของครูและ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของจิตวิญญาณในการทํางานท่ีสงผลตอสุขภาวะ

ทางจิตวิญญาณ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคการ โดยมีกลุม

ตัวอยาง คือ ครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ จํานวน 498 คน ท่ีไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ

ชั้นภูมิหลายข้ัน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 10 แบบวัด ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล

ทางตรงตอจิตวิญญาณในการทํางาน ไดแกการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความยุติธรรมในองคการ และทุนทาง

จิตวิทยา สวนจิตวิญญาณในการทํางานพบวา มีอิทธิพลทางตรงตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู นอกจากนี้ การรับรู

การสนับสนุนจากองคการ ความยุติธรรมในองคการ และทุนทางจิตวิทยา ยังมีอิทธิพลทางออมตอความพึงพอใจในงาน 

ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคการ ผานจิตวิญญาณในการทํางานกับสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ 

 

คําสําคัญ : จิตวิญญาณ จิตวิญญาณในการทํางาน จิตวิญญาณในองคการ จิตวิญญาณในท่ีทํางาน 

1 นิสิตปรญิญาเอก สาขาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรประยุกต สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  e-mail : nstang@live.com โทร. 0855-63-0899 
2 รองศาสตราจารยสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3 รองศาสตราจารยสาขาจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 140 | วารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                                                           



Journal of Behavioral Science Vol.22 No. 2 July 2016       ISSN 1686-1442 

บทนํา 

 โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาท่ีเปนองคการ

ซ่ึงมีเปาหมายสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนา รวมท้ัง

ตระเตรียมเยาวชนใหพรอมสําหรับการเปนผูใหญท่ีดี 

มีความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุขในอนาคต จึงเปนองคการท่ีจําเปนตอการ

พัฒนาคนและประเทศ เปนสวนประกอบท่ีสําคัญ 

ในสังคม เปนสัญลักษณทางปญญาหรือความเจริญทาง

ความคิดของสังคม มีเปาหมายในการใหการศึกษา 

เปนแหล งความรู  ใหบริการด านวิชาการ รวมท้ัง 

ทําหนาท่ีเสมือนสถาบันครอบครัวหรือเปนบานหลัง 

ท่ีสองท่ีชวยบิดามารดาและผูปกครองดูแลเอาใจใส

เยาวชนอีกทางหนึ่ง จากความสําคัญดังกลาว บุคลากรท่ี

ทํางานในโรงเรียนจึงตองมีความรูความสามารถ เปนคน

ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ รูจักปรับปรุง

และพัฒนาตนอยูเสมอ โดยบุคลากรท่ีมีความสําคัญ

ท่ีสุดตอการทํางานในโรงเรียน คือ ครู ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี

ท้ังดานวิชาการ เชน การสอน การออกขอสอบ การให

คําปรึกษา การประเมินผลการเรียน การจัดกิจกรรม

เสริมใหนักเรียน เปนตน และดานการใหบริการและ

สนับสนุนงานอ่ืนๆ ของโรงเรียน เชน การดูแลนักเรียน

นอกหองเรียน การใหบริการชุมชน การดูแลทรัพยสิน

และอาคารสถานท่ี ชุมชนสัมพันธ เปนตน จึงกลาวไดวา 

ครูเปนบุคลากรท่ีสําคัญยิ่งตอการบรรลุเปาหมายของ

โรงเรียน เนื่องจากเปนผูสนับสนุนและสงเสริมใหงาน

ของโรงเรียนดําเนินไปอยางราบรื่น ดังนั้น ผลการ

ปฏิบัติงานของครูจึงเปนปจจัยสําคัญและสงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของนักเรียนและโรงเรียน 

 ผลการปฏิบั ติ งานของบุคคลในมุมมอง

พฤติกรรมองคการเปนผลมาจากพฤติกรรมและเจตคติ

ท้ังหมดของบุคคลท่ีแสดงออกในองคการ ศาสตรดาน

พฤติกรรมองคการจึงใหความสําคัญตอพฤติกรรมและ

เจตคติของบุคคล เปนการศึกษาพฤติกรรมและเจตคติ

ของคนในการทํางาน จะเห็นไดวา องคการประกอบดวย

บุคคลหลากหลายท่ีทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ของตนและองคการดังนั้น ผลจากพฤติกรรมและเจตคติ

ดังกลาวจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพและ

สรางประสิทธิผลในการทํางานขององคการใหบรรลุ

เป าห ม าย  (Motowidlo; Borman; & Schmit, 1997)  

การศึกษาพฤติกรรมองคการประยุกตมาจากศาสตร 

ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมท้ัง

ในระดับบุคคล กลุม และองคการ (Robbins, 2005) ปจจัย

ในระดับตาง ๆ เหลานี้ยังมีปฏิสัมพันธในลักษณะเปน

เหตุเปนผลและมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันท้ังในระดับ

เดียวกันและขามระดับดวยดังนั้น การศึกษาใหเขาใจ

พฤติกรรมองคการไดอยางถูกตอง และนําผลการวิจัย 

ท่ีไดมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาบุคคลและองคการไดอยาง

เหมาะสมจึงจําเปนตองพิจารณาอิทธิพลในระดับตาง ๆ 

ท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคลดวยในการวิจัยนี้ มุงศึกษา

ปจจัยผลท่ีเก่ียวกับการทํางานของครูในโรงเรียนและ 

จะศึกษาปจจัยเหตุท่ีสงผลตอการทํางานของครูโดยตรง 

ท้ังปจจัยเหตุท่ีมาจากครู และปจจัยสภาพแวดลอม 

ในการทํางานของครู รวมท้ังปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของดวย 

โดยผู วิจัยจะศึกษาปจจัยผลท่ี มีความสัมพันธ กับ 

การทํางาน ไมวาจะเปนสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

พฤติกรรมและเจตคติในการทํางาน รวมท้ังปจจัย

ค่ันกลางท่ีถือเปนกระบวนทัศนใหมคือ จิตวิญญาณ 

ในการทํางาน 

 จิ ตวิญ ญ าณ ในการทํ างาน (Workplace 

Spirituality) ท่ี ใช ในงานวิ จั ยนี้ จะอิ งกับนิ ยามและ

องคประกอบตามท่ีแอชมอสและดิวชอน (Ashmos; & 

Duchon. 2000) กับฟราย วิ ทุ ชชี่  และเซดิ ลโล (Fry; 

Vitucci; & Cedillo, 2005) นิยามไว หมายถึง การรับรูหรือ

ประสบการณเชิงจิตวิญญาณของบุคคลในดานชีวิต

ภายใน (Inner Life) ดานงานท่ีมีความหมาย (Meaningful Work) 

และดานสังคม (Community) ซ่ึงเปนมโนทัศนของจิต

วิญญาณในการทํางานท่ีนิยมและนํามาใชมากท่ีสุดใน

การศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้  และมีงานวิจั ย พบว า 
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จิตวิญญาณในการทํ างานมีความสัมพันธ กับผล 

การปฏิบัติงานขององคการในดานตาง ๆ ไดแก 1) ชวย

สงเสริมสุขภาวะของพนักงานโดยเพ่ิมขวัญกําลังใจ 

ความผูกพัน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมท้ัง

ลดความเครียด ความเหนื่อยลา และการทํางานหนัก

เกินไป 2) เอ้ือใหพนักงานและผูบริหารไดตระหนัก 

ถึงจุดประสงคและความหมายในการทํางานมากข้ึน และ  

3) สนับสนุ นให พนั กงานมีจิตสํ านึ กในการสร าง

ความสัมพันธกับผูอ่ืนและสังคมรวมท้ังเสริมสรางความ

จงรักภักดีความผูกพัน และการมีสวนรวมในองคการ 

ดังนั้น จิตวิญญาณในการทํางานจึงเปนแนวคิดท่ีมี

ประโยชน และส งเสริมพัฒนาผลการปฏิ บั ติ งาน 

ของพนักงานและผลสัมฤทธิ์ขององคการโดยรวม 

องค การจึ งควรประยุ กต แนวคิดจิ ตวิญญาณใน 

การทํางานมาใช เพ่ือกําหนดเปนคานิยมของพนักงาน

อันจะชวยเสริมสรางจิตวิญญาณของพนักงานใหเติบโต

และมีโอกาสฟนฟูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท้ังขององคการ

และของพนักงานในท่ีสุด  

 จากงานวิจัยเชิงประจักษพบวา มีปจจัยผลซ่ึงมี

ความสัมพันธกับจิตวิญญาณในการทํางาน ไดแกความพึง

พอใจในงาน ( Job Satisfaction) (Clark; et al. 2007; 

Chawla; & Guda. 2010; Bodla; & Ali, 2012; Altaf; & 
Awan. 2011; Robert; Young; & Kelly, 2006; 
Milliman; Czaplewski; & Ferguson, 2003; Usman. 
2010) ความผู ก พั นต อองค การ (Organizational 

Commitment) (Bodla; & Ali. 2012; Rego; Cunha; & 
Souto, 2007; Marschke; et al. 2011; Hong, 2012; 
Chawla; & Guda. 2010; Milliman; Czaplewski; & 
Ferguson, 2003; Markow; & Klenke, 2005) พฤติกรรม

การเป นสมาชิ ก ท่ี ดี ใน องค การ ( Organizational 
Citizenship Behavior) (Abbas; Azim; Seyed Mehdi; 
& Kiarash. 2012; Nasurdin; Nejati; & Mei. 2013; 
Salarzehi; et al. 2010) และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
( Spiritual Well-Being)(Burack. 1999; Paloutzian; 
Emmons; & Keortge. 2003; Reave. 2005;Kouzes; & 
Posner. 1995; Giacalone; & Jurkiewicz. 2003; 
Krishnakumar; & Neck. 2002; Neck; & Milliman. 
1994; Fry. 2003; 2005) เป นตน ทํ าใหผู วิจั ยคาดว า 

ปจจัยผลเหลานี้นาจะไดรับอิทธิพลจากจิตวิญญาณในการ

ทํางาน 

 สวนปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอจิตวิญญาณ

ในการทํางานนั้น จากงานวิจัยเชิงประจักษไมพบเห็น

มากนั้น แตผูวิจัยคาดวาตัวแปรดานองคการท่ีนาจะมี

ความสัมพันธ กับจิตวิญญาณในการทํางาน ไดแก 

ความยุติธรรมในองคการและการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการ โดยความยุติธรรมในองคการ (Organizational 

Justice) เปนตัวแปรด านกระบวนการขององคการ 

ท่ีสงเสริมและใหคุณคาตอการเปนสมาชิกหรือการเปน

สวนหนึ่งของสังคมในองคการ ซ่ึงจะชวยเติมเต็มความ

ตองการดานการเปนสวนหนึ่งขององคการ อันเปน 

สิ่งสําคัญของจิตวิญญาณในการทํางานท่ีมุงประโยชน

เพ่ื อผู อ่ื นและสั งคม ไม ได มุ งประโยชน ส วนตน 

ความยุติธรรมในองคการจึงเปนเง่ือนไขหรือกระบวนการ

ขององคการท่ีสงเสริมใหเกิดการมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน

และสังคมของบุคคลได ผูวิจัยจึงคาดวา ความยุติธรรม

ในองคการน าจะเป นป จจัยเหตุประการหนึ่ งท่ี มี

ความสัมพันธทางบวกตอจิตวิญญาณในการทํางาน 

ในแงของการมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืนและสังคมนั่นเอง 

 สําหรับการรับรูการสนับสนุนจากองคการ

(Perceived Organizational Support) ก็เปนตัวแปรท่ีเก่ียวของ

กับการท่ีองคการเอาใจใสตอสภาพความเปนอยูของ

พนักงานและใหความสําคัญตอการชวยเหลือพนักงาน 

ซ่ึงจะสงเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมตอบแทนสิ่งท่ีดีคืน

ใหแกองคการโดยรวมอันเปนการมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน 

สั งคม และเติมเต็ มความต องการของตน การรับรู 

การสนับสนุนจากองค การจึ งเป นการแสดงให เห็ น 

ความพยายามขององคการท่ีจะสรางสํานึกในการเปนสวน

หนึ่งของสังคม ซ่ึงพนักงานจะไดรับประสบการณดังกลาว 

อันเปนสิ่งสําคัญของจิตวิญญาณในการทํางานท่ีชวย

สงเสริมการมุงประโยชน เพ่ือผู อ่ืน สังคม และเพ่ือจิต

วิญญาณของพนั กงาน ผู วิ จั ยจึ งคาดว า การรับรู

การสนันสนุนจากองคการนาจะมีความสัมพันธทางบวกกับ

จิตวิญญาณในการทํางาน 
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 ปจจัยเชิงสาเหตุ อีกประการหนึ่ งท่ี เปนจิต

ลักษณะสวนบุคคลท่ีสงผลตอจิตวิญญาณในการทํางาน 

ได แก  ทุ นทางจิ ตวิทยา (Psychological Capital) ซ่ึ งเป น

พัฒนาการดานสภาวะทางจิตใจในเชิงบวกของบุคคลถูก

กําหนดโดยคุณลักษณะตาง ๆ  ไดแก ความหวัง การมองใน

แงดี ความม่ันใจในตน และการฟนคืนสภาพ (Luthans; 

Youssef; & Avolio. 2007) พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับ

จิตวิญญาณในการทํางาน (Luanda; & Lisete, 2013;  Rego; 

Cunha; & Souto, 2007) กอปรกับทุนทางจิตวิทยาเปนปจจัย

ท่ี เปนสภาวะทางจิตใจของบุคคล ซ่ึงผู วิจัยมองวามี

ประโยชนและสามารถพัฒนาได รวมท้ังมีความสัมพันธ

ทางบวกตอจิตวิญญาณในการทํางานเชนกัน ผูวิจัยจึง

นํามากําหนดใหเปนปจจัยเหตุในกรอบแนวคิดการวิจัยอีก

ปจจัยหนึ่ง 

 ในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจะศึกษาจิตวิญญาณ 

ในการทํางานภายใตบริบทของโรงเรียน เนื่องจาก

พิจารณาวาโรงเรียนและครูเปนองคประกอบสําคัญ 

ในการขับเคลื่อนสังคมใหเจริญกาวหนา เปนกลไกหลัก

ในการใหความรูแกสังคม โรงเรียนจึงตองเปนแหลง 

ท่ีเอ้ือตอการบมเพาะปลูกฝงท้ังความรูและคุณธรรม

จริยธรรมใหแกคนในสังคม และครูถือเปนบุคคลท่ีมี

คุณคาและสําคัญตอการพัฒนา การอบรม และการเอา

ใจใสนักเรียน ใหเปนบุคคลท่ีพรอมสําหรับการเปน

ผู ใหญ ท่ีดีตอไปในอนาคต ครูจึ งตองเปนผู ท่ี มีจิต

วิญญาณในการทํางาน รวมท้ังมีจิตสํานึกในการทํางาน

เพ่ื อผู อ่ื นและสั งคม ดั งนั้ น บทความวิจั ยเรื่องนี้ 

ขอคนพบท่ีไดจะเปนความรู ท่ีกอประโยชนในการ

ประยุกตใชเพ่ือเสริมสรางจิตวิญญาณในการทํางาน 

อันจะสงผลตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและ

พฤติกรรมเชิงบวกในการทํางานของครู รวมท้ังเปน 

การขยายขอบเขตองคความรูเก่ียวกับจิตวิญญาณใน 

การทํางานในสังคมไทยใหกวางข้ึนดวย 

 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาและทดสอบแบบจําลองเชิง

โครงสรางของจิตวิญญาณในการทํางาน ท่ีสงผลตอสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมและเจตคติในการ

ทํางานของครู 

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออม 

ของป จจั ยเชิ งสาเหตุ ด านสภาพแวดล อม ได แก 

ความยุติธรรมในองคการและการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการ และจิตลักษณะสวนบุคคล คือ ทุนทางจิตวิทยา 

ท่ีมีตอจิตวิญญาณในการทํางานของครูและ  

 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออม

ของจิตวิญญาณในการทํางานท่ีสงผลตอสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ พฤติกรรมในการทํางาน คือ พฤติกรรม 

การเปนสมาชิกท่ีดีในองคการ และเจตคติในการทํางาน

ของครู ไดแก ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอ

องคการ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอม ไดแก 

ความยุติธรรมในองคการและการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการ และจิตลักษณะสวนบุคคล คือ ทุนทาง

จิตวิทยา สงผลตอจิตวิญญาณในการทํางานของคร ู

 2. จิตวิญญาณในการทํางานสงผลตอสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ  

 3. ปจจัยเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอม ไดแก 

ความยุติธรรมในองคการและการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการ และจิตลักษณะสวนบุคคล คือ ทุนทาง

จิตวิทยา สงผลตอเจตคติในการทํางานไดแก ความพึง

พอใจในงานและความผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมใน

การทํางาน คือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคการ 

ผานจิตวิญญาณในการทํางานและสุขภาวะทางจิต

วิญญาณของคร ู
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง ครูใน

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทํา

การสุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิหลายข้ัน 

(Stratified Multi-Stage Sampling) โดยมีเขตการศึกษาเปน

ชั้นภูมิ (Stratum) และแบงเขตการศึกษาออกเปน 6 เขต

การศึกษา ในแตละเขตการศึกษา มีโรงเรียนเปนหนวย

ตัวอยางข้ันท่ีหนึ่ ง ซ่ึงมีจํานวน 17 แหง กลุมสาระ 

การเรียนรูตาง ๆ โรงเรียน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในระดับ

กลุม เปนหนวยตัวอยางข้ันท่ีสอง จํานวน 102 กลุม 

และครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนหนวยตัวอยาง

ข้ันท่ีสาม ทําใหไดกลุมตัวอยางอยางนอยจํานวน 500 

ตัวอย าง แตการเก็บขอมูลไดกลับมาท้ั งสิ้ น 612 

ตัวอยาง เม่ือคัดกรองแลว มีแบบวัดท่ีสมบูรณ ใน 

การวิเคราะหขอมูลจํานวน 498 ตัวอยาง จากโรงเรียน

คาทอลิกจํานวน 17 แหง 

 เครื่องมือวัด แบบวัดในงานวิจัยนี้ มีจํานวน 

8 ฉบับ เปนแบบประเมินคา (Rating Scale) 6 ระดับ 

ตั้งแต ต่ําท่ีสุด (1 คะแนน) ถึง สูงท่ีสุด (6 คะแนน)  

ซ่ึงผานการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบวัดจากครูใน

โรงเรียนคาทอลิก สังกัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

จํานวน 100 คน ซ่ึงไมซํ้ากับกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัย โดยขอมูลคุณภาพของแบบวัดท้ัง 8 ฉบับ มีคา 

ความเชื่อม่ันอยูระหวาง 0.867 ถึง 0.964 (ปรากฏใน

ตาราง 1) จําแนกออกเปน 3 กลุมแบบวัด มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 กลุมแบบวัดปจจัยเชิงสาเหตุของจิตวิญญาณ

ในการทํางาน ประกอบดวย 3 แบบวัด ไดแก 1) การ

รับรูการสนับสนุนจากองคการ หมายถึง การรับรูและ

ประสบการณของครูเก่ียวกับการสนับสนุนขององคการ 

ไดแก การใหคุณคาตอความพยายามและความทุมเทใน

การทํางานของครู และการเอาใจใสของโรงเรียนตอครูท้ัง

ในดานการสนับสนุน ใหความสําคัญ ใหผลตอบแทน 

และการชวยเหลือดานตาง ๆ เพ่ือใหครูมีสวัสดิภาพและ

ความเปนอยูท่ีดี ซ่ึงสงผลใหครูมีเจตคติท่ีดีตอโรงเรียน

ในการวัด ผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบวัดของไอเซนเบอร

เกอรและคนอ่ืน ๆ (Eisenberger; et al. 1986) มีขอคําถาม

จํานวน 7 ขอ โดยผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดนี้มาก 

เปนผูท่ีมีการรับรูการสนับสนุนจากองคการสูง (คาดัชนี

ความกลมกลืนของโมเดลการวัดการรับรูการสนับสนุน

จากองคการ ไดแก = 41.10, df = 14, p = 0.00017, 
CFI = 0.99, GFI = 0.98, RMSEA = 0.057, SRMR = 0.025) 
2) ความยุติธรรมในองคการ หมายถึง การรับรูและ

ประสบการณของครูเก่ียวกับการปฏิบัติอยางยุติธรรม

ของโรงเรียนท่ีมีตอครู จําแนกออกเปน 4 องคประกอบ 

ไดแก ดานการแบงปนผลตอบแทนขององคการ ดาน

กระบวนการขององคการ ดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

กับองคการ และดานขอมูลขาวสารในองคการในการวัด 

ผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบวัดของโคลควิทท (Colquitt, 

2001) มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ โดยผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ย

จากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีความยุติธรรมในองคการสูง 

(คาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลการวัดความยุติธรรม

ในองคการ ไดแก  = 84.21, df = 48, p = 0.00096, CFI 

= 1.00, GFI = 0.98, RMSEA = 0.035, SRMR = 0.023) และ 

3) ทุนทางจิตวิทยา หมายถึง พัฒนาการดานสภาวะทาง

จิตใจในเชิงบวกของครู จําแนกออกเปน 4 องคประกอบ 

ไดแก ดานความม่ันใจในตน ดานการมองในแงดี ดาน

ความหวัง และดานการฟนคืนสภาพ ในการวัด ผูวิจัยได

พัฒนาจากแบบวัดของลูธานส, ยูสเซฟ และอโวลิโอ 

(Luthans; Youssef; & Avolio, 2007) มีขอคําถามจํานวน 

12 ขอ โดยผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ี

มีทุนทางจิตวิทยาสูง (คาดัชนีความกลมกลืนของโมเดล

การวัดทุนทางจิตวิทยา ไดแก   =79.75 df = 48, p = 
0.00270, CFI = 0.99, GFI = 0.98, RMSEA = 0.033, SRMR 
= 0.030) 
 กลุมแบบวัดปจจัยค่ันกลาง ไดแก แบบวัดจิต

วิญญาณในการทํ างาน หมายถึ ง การรับรู และ

ประสบการณของครูในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับจิต

วิญ ญ าณ ในการทํ างาน ซ่ึ งจํ าแนกออกเป น  3 
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องคประกอบ ไดแก  1) บุคคล 2) หนวยงาน และ  

3) องคการ โดยในองคประกอบดานบุคคลจะวัดเก่ียวกับ

ปจจัยแวดลอมทางสังคม ความหมายในการทํางาน และ

ชีวิตภายในของครู สวนดานหนวยงานจะวัดเก่ียวกับ

สังคมการทํางานและคานิยมเชิงบวกในหนวยงานของครู 

และดานองคการจะวัดเก่ียวกับคานิยมในองคการและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลกับองคการของครูในการวัด 

ผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบวัดของแอชมอสและดิวชอน 

(Ashmos & Duchon, 2000) มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ 

โดยผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีจิต

วิญญาณในการทํางานสูง (คาดัชนีความกลมกลืน 

ของโมเดลการวัดจิตวิญญาณในการทํางาน ไดแก   

= 287.27df = 132, p = 0.00000, CFI = 0.99, GFI = 
0.95, RMSEA = 0.044, SRMR = 0.037) 
 กลุมแบบวัดปจจัยผลของจิตวิญญาณใน 

การทํางาน ประกอบดวย 4 แบบวัด ไดแก 1) สุขภาวะ

ทางจิตวิญญาณ หมายถึง การรับรูและประสบการณ 

ของครู เก่ี ยวกับความสัมพันธระหวางตนเองกับ

สิ่ งแวดลอมและบุคคลอ่ืน ๆ ในการทํางาน และมี

ความรูสึกในการมีสวนรวมกับการทํางานขององคการ 

จําแนกออกเปน 2 องคประกอบ ไดแก ดานความหมาย

ในชีวิตและดานความรูสึกรวมเปนสมาชิก ในการวัด

ผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบวัดของ ฟรายและคนอ่ืน ๆ (Fry, 

2005) มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ โดยผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ย

จากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณสูง 

(คาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลการวัดสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ ไดแก = 24.57 df = 8, p = 0.00184, CFI = 

0.99, GFI = 0.99, RMSEA = 0.059, SRMR = 0.026) 2) 

ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกเปนหนึ่ง

เดียวและความผูกพันของครูท่ีมีตอโรงเรียนท่ีตนทํางาน

อยูอยางเหนียวแนน ซ่ึงประกอบดวยการยอมรับคานิยม

และเปาหมายของโรงเรียน ความตั้งใจท่ีจะทํางานเพ่ือ

โรงเรียนดวยความวิริยะอุตสาหะ และความปรารถนา 

ท่ีจะรวมเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนโดยการทํางานตอไป 

จําแนกออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก ดานความรูสึก 

ดานผลประโยชน และดานบรรทัดฐานในการวัด ผูวิจัย

ไดพัฒนาจากแบบวัดของจอหน เมเยอรและนาตาล ี

อัลเลน (Meyer & Allen, 1997, cited in Levy, 2003) มีขอ

คําถามจํานวน 9 ขอ โดยผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัด

นี้มาก เปนผู ท่ีมีความผูกพันตอองคการสูง (คาดัชนี

ความกลมกลืนของโมเดลการวัดความผูกพันตอองคการ 

ไดแก   =76.01 df = 24, p = 0.00000, CFI = 0.98, GFI 

= 0.97, RMSEA = 0.060, SRMR = 0.039) 3) ค วาม พึ ง

พอใจในงาน หมายถึง ความพอใจหรือภาวะทางอารมณ

ในเชิงบวก อันเปนผลมาจากการประเมินตัวงานหรือ

ประสบการณการทํางานของครูในแงมุมตาง ๆ จําแนก

เปน 2 องคประกอบ ไดแก ความพึงพอใจในงานภายใน 

และภายนอก เชน การใชประโยชนจากความสามารถ 

กิจกรรมในการทํางาน ความสําเร็จของงาน การพัฒนา

อํานาจหนาท่ี หลักปฏิบัติและนโยบายขององคการ

คาตอบแทนและผลประโยชน เพ่ือนรวมงานความคิด

สรางสรรค อิสระในการทํางาน คานิยมทางศีลธรรม 

การยอมรับ ความรับผิดชอบความม่ันคงปลอดภัย 

การรับใชสังคม สถานะทางสังคม ความสัมพันธกับ

หัวหนางาน เทคนิคในการบังคับบัญชา ความหลาก 

หลายในงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน 

ในการวัด ผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบวัดของมหาวิทยาลัย

มินเนโซตาโดยไวสและคนอ่ืน ๆ (Weiss et al. 1996, cited 

in Fields, 2002) มีขอคําถามจํานวน 7 ขอ โดยผู ท่ี ได

คะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดนี้มาก เปนผูท่ีมีความพึงพอใจ

ในงานสูง (คาดัชนีความกลมกลืนของโมเดลการวัดความ

พึงพอใจในงาน ไดแก  = 49.84 df = 13, p = 0.00000, 

CFI = 0.98, GFI = 0.98, RMSEA = 0.069, SRMR = 0.042) 
และ 4) พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ในองคการ 

หมายถึง พฤติกรรมของครูท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โดยรวมของโรงเรี ยนให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ

ประสิทธิผล ซ่ึงครูแสดงออกหรือกระทําดวยความสมัคร

ใจ โดยไมไดตระหนักถึงระบบการใหรางวัลของโรงเรียน

โดยตรง เปนพฤติกรรมท่ีครูไมไดถูกบังคับใหปฏิบัติโดย

บทบาทหนาท่ีภายในโรงเรียน หรือไมไดระบุไวใน
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รายละเอียดของงาน หรือในสัญญาวาจางระหวางครูกับ

โรงเรียน จึงเปนพฤติกรรมท่ีครูสรางสรรคและเลือก

ปฏิบัติดวยตนเอง แมไมไดปฏิบัติ ก็จะไมถูกลงโทษ

ภายใตระบบการลงโทษของโรงเรียน จําแนกออกเปน 

5 องคประกอบ ไดแก ดานความไมเห็นแกตัว ดาน 

ความซ่ือสัตยตอหน าท่ี  ด านความอดทนอดกลั้น 

ดานความสุภาพออนนอม และดานการใหความรวมมือ

ในการวัด ผูวิจัยไดพัฒนาจากแบบวัดของพอดซาคอฟฟ

และคนอ่ืน ๆ (Podsakoff et al., 1990) มีขอคําถามจํานวน 

15 ขอ โดยผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัดนี้มาก เปนผู 

ท่ีมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคการสูง (คาดัชนี

ความกลมกลืนของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีในองคการ ไดแก  =161.04 df = 80, p = 
0.00000, CFI = 0.99, GFI = 0.97, RMSEA = 0.041, SRMR 
= 0.038) 
 โมเดลการวัดทุกตัวแปรขางตนท่ีใชในการ

วิจัยครั้งนี้ มีคาไค-สแควร ( ) ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ท้ังนี้อาจเนื่องจากการ

ไดรับผลกระทบจากขนาดของกลุมตัวอยางท่ีมีขนาด

ใหญ (n = 498) จึงสงผลใหคาไค-สแควรมีแนวโนมท่ีจะมี

นัยสําคัญ (Joreskog & Sorbom,  1996)  

 วิธีการจัดเก็บขอมูล ภายหลังจากนําแบบ

วัดตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

และนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ท่ี

มีความคลายคลึง แตไมซํ้ากับกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

วิจัยเพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันของแบบวัด (Reliability) 

หลังจากนั้นผูวิจัยจัดทําแบบวัดฉบับสมบูรณ แลวลง

พ้ืนท่ีตามโรงเรียนแตละแหงเพ่ือเก็บขอมูลกับกลุม

ตั วอย าง และให ขอมูลเก่ียวกับการวิจัย เพ่ื อทํ า 

ความเขาใจ และขอความรวมมือในการตอบแบบวัดเพ่ือ

สงคืน 

 การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้ง

นี้มี 3 ประเภท ไดแก 1) การวิเคราะหคาสถิติเบื้องตน 

ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การ

หาคุณภาพของแบบวัด ไดแก การหาคาความเชื่อม่ัน

ดวยการหาค าสัมประสิทธิ์แอลฟ าของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) แ ล ะ ก า ร วิ เค ร า ะ ห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

และ 3) การทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะห

อิทธิพลเชิงเสน (Path Analysis) โดยการวิเคราะหอิทธิพล

ทางออม (Indirect Effect: IE) ของตัวแปรตาง ๆ ภายใน

โมเดลสมมติฐานงานวิจัยและการวิเคราะหอิทธิพล

ปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเชิง

ประจักษท่ีเก่ียวของ ทําใหไดกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีใช

ในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงใหความสําคัญกับการศึกษาปจจัย

เชิงสาเหตุ (การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความ

ยุติธรรมในองคการ และทุนทางจิตวิทยา) และปจจัยผล 

(สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความผูกพันตอองคการ ความ

พึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีใน

องคการ) ท่ีมีความสัมพันธกับจิตวิญญาณในการทํางาน 

ซ่ึ งมี รากฐานมาจากการบู รณาการแนวคิดของ

นักวิชาการเก่ียวกับจิตวิญญาณในการทํางาน และ

พฤติกรรมองคการ (Pawar, 2008; Herman, 2008; 2010; 

Bowen, Ferris, & Kolodinsky, 2009; Giacalone & 
Jurkiewicz, 2010) โดยไดสรางเปนแบบจําลองสมมติฐาน 

ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 ลักษณะเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง กลุม

ตัวอยางในงานวิจัยนี้ คือ ครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัด

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จํานวน 498 คน โดยมีขอมูล

ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง ดังนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนผูหญิง อายุตั้งแต 24-66 ป สวนใหญจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีประสบการณการสอนนักเรียน 

ในโรงเรียนตั้งแต 1-45 ป และมีประสบการณการเปนครู

มาแลวตั้งแต 1-45 ป รวมท้ังทํางานอยูในกลุมสาระ 

การเรียนรูปจจุบันนี้มาแลว 1-45 ปสําหรับคาสถิติ

เบื้องตนและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร

ในงานวิจัยปรากฏในตาราง 1 และ 2 

 อิ ท ธิ พ ลของป จจั ย เชิ งสาเหตุ ด าน

สภาพแวดลอมและจิตลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอจิต

วิญญาณในการทํางาน รวมท้ังปจจัยผลท่ีไดรับ

อิทธิพลจากจิ ตวิญญาณในการทํ างาน ซ่ึ งผล 

การวิเคราะหในสวนนี้ เปนการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล

ของโมเดลอิทธิพลทางออมของปจจัยท่ีส งผลตอ

พฤติกรรมและเจตคติในการทํางาน ผานจิตวิญญาณ 

ในการทํางานของครู ผลการทดสอบความสัมพันธของ

ตัวแปรท้ังหมด พบวา ยังไมมีความกลมกลืนกับขอมูล 

เชิงประจักษ ( =2104.94 df = 245, p = 0.00000, NFI = 
0.92, CFI = 0.93, GFI = 0.74, RMSEA = 0.124, SRMR = 
0.226) ผูวิจัยจึงปรับโมเดลใหมีความสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษ ( =316.65 df = 156, p = 0.00000, NFI = 
0.99, CFI = 0.99, GFI = 0.95, RMSEA = 0.046, SRMR = 
0.051) จะเห็นวา ภายหลังจากการปรับโมเดลแลว 

คาไค-สแควรยังมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการไดรับ

อิทธิพลจากความซับซอนของโมเดล กลาวคือ การมีเสน

อิทธิพลหรือตองประมาณคาพารามิเตอรเปนจํานวน

มาก หรือการไดรับผลกระทบจากขนาดกลุมตัวอยางท่ีมี

ขนาดใหญ หรืออาจเปนผลจากคาไค-สแควรท่ีมีความไว

ตอการละเมิดขอตกลงเบื้องตนเก่ียวกับการแจกแจงแบบ

ปกติพหุตัวแปร (Multivariate Normality) จึงสงผลใหคา

ไค-สแควรยิ่งมีแนวโนมท่ีจะมีนัยสําคัญ (Joreskog & 
Sorbom, 1996) 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหคา Item-Total Correlation, คาความเชื่อม่ันของแบบวัด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของตัวแปรท่ีศึกษา (n = 498) 

ตัวแปร 
จํานวนขอคําถาม พิสัยคา Item-Total 

Correlation 

ความเชื่อมั่น 

ของแบบวัด 
คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน เริ่มตน ใชจริง 

การรับรูการสนับสนุนจากองคการ 17 15 0.5017 ถึง 0.7282 0.9145 4.4002 0.70589 

ความยุติธรรมในองคการ 20 20 0.4288 ถึง 0.8127 0.9559 4.2197 0.76854 

ทุนทางจิตวิทยา 24 21 0.3696 ถึง 0.7610 0.9186 4.5207 0.55015 

จิตวิญญาณในการทํางาน 48 46 0.3267 ถึง 0.7965 0.9725 4.6616 0.55758 

สุขภาวะทางจิตวญิญาณ 8 8 0.3603 ถึง 0.7922 0.8667 4.7015 0.62240 

ความผูกพันตอองคการ 18 16 0.3046 ถึง 0.5699 0.8207 4.4031 0.63721 

ความพึงพอใจในการทํางาน 20 20 0.3453 ถึง 0.7473 0.9334 4.5192 0.56383 

พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีในองคการ 24 23 0.3214 ถึง 0.6668 0.9055 4.8508 0.59717 

 

ตาราง2 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรท่ีศึกษา (n = 498) 

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา 

1 2 3 4 5 6 7 8 

การรับรูการสนับสนุนจากองคการ - - - - - - - - 

ความยุติธรรมในองคการ .701** - - - - - - - 

ทุนทางจิตวิทยา .501** .510** - - - - - - 

จิตวิญญาณในการทํางาน .612** .586** .689** - - - - - 

สุขภาวะทางจิตวญิญาณ .561** .552** .609** .765** - - - - 

ความผูกพันตอองคการ .620** .647** .524** .600** .567** - - - 

ความพึงพอใจในการทํางาน .446** .496** .481** .554** .546** .576** - - 

พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีในองคการ .355** .303** .552** .555** .510** .377** .473** - 

หมายเหตุ ** p < .01 

 

 จากภาพประกอบ 2 และตาราง 3 แสดง

อิทธิพลทางออมของปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมและเจต

คติในการทํางาน ผานจิตวิญญาณในการทํางานของคร ู

สามารถสรุปได  ดั งนี้  1) ป จจั ยเชิ งสาเหตุ ด าน

สภาพแวดลอม ไดแก  การรับรูการสนับสนุนจาก

องคการ ความยุติธรรมในองคการ และจิตลักษณะสวน

บุคคล คือ ทุนทางจิตวิทยา มีอิทธิพลทางตรงตอจิต

วิญญาณในการทํางานของครู (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล

ทางตรง (Direct Effect : TE) = 0.67, 0.24 และ 0.77 

ตามลําดับ) 2) จิตวิญญาณในการทํางานมีอิทธิพล

ทางตรงตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (คาสัมประสิทธิ์

อิทธิพลทางตรง (Direct Effect : TE) = 0.95) 3) ปจจัย 

เชิ งสาเหตุ ด านสภาพแวดล อม ได แก  การรับรู 

การสนับสนุนจากองคการ ความยุติธรรมในองคการ 

และจิตลักษณะสวนบุคคล คือ ทุนทางจิตวิทยา 

มีอิทธิพลทางออมตอเจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน

ผานจิตวิญญาณในการทํางานกับสุขภาวะทางจิต

วิญญาณ ไดแก ความพึงพอใจในงาน (คาสัมประสิทธิ์

อิทธิพลทางออม (Indirect Effect : IE) = 0.59, 0.44 และ 

0.48 ตามลําดับ) ความผูกพันตอองคการ (ค าสัม 

ประสิทธิ์ อิทธิพลทางออม (Indirect Effect : IE) = 0.21, 

0.16 และ 0.17 ตามลําดับ) และพฤติกรรมการเปน
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สมาชิกท่ีดีในองคการ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออม 

(Indirect Effect : IE) = 0.68, 0.51และ 0.55 ตามลําดับ) 

 ปจจัยเชิงสาเหตุและปจจัยค่ันกลางท้ังหมด

ในโมเดลสามารถรวมอธิบายพฤติกรรมการเปนสมาชิก 

ท่ีดีในองคการไดรอยละ 57 

 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยในโมเดลโครงสรางของตัวแปรท่ีศึกษา (n = 498) 

ตัวแปรผลลัพธ อิทธิพล 
ตัวแปรสาเหตุ 

POS OJ PC 
 

WS 
 

SWB 

WS 

DE 0.67* 0.24* 0.77* - - 

IE - - - - - 

TE 0.67* 0.24* 0.77* - - 

SWB 

DE - - - 0.95* - 
IE 0.63* 0.23* 0.73* - - 

TE 0.63* 0.23* 0.73* 0.95* - 

JS 

DE - - - - 0.93* 
IE 0.59* 0.21* 0.68* 0.88* - 

TE 0.59* 0.21* 0.68* 0.88* 0.93* 

OC 

DE - - - - 0.70* 
IE 0.44* 0.16* 0.51* 0.66* - 

TE 0.44* 0.16* 0.51* 0.66* 0.70* 

OCB 

DE - - - - 0.75* 
IE 0.48* 0.17* 0.55* 0.72* - 
TE 0.48* 0.17* 0.55* 0.72* 0.75* 

 

หมายเหตุ: WS = จิตวิญญาณในการทํางาน, SWB = สุขภาวะทางจิตวิญญาณ, JS = ความพีงพอใจในงาน, OC =  

ความผูกพันตอองคการ, OCB = พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคการ, POS = การรับรูการสนับสนุนจากองคการ, 

OJ = ความยุติธรรมในองคการ, PC = ทุนทางจิตวิทยา, DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางออม และ TE = 

อิทธิพลโดยรวม (** p < .01, * p < .05) 

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ 22 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2559 ลิขสิทธิโ์ดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 149 



Journal of Behavioral Science Vol.22  No.2 July 2016 ISSN 1686-1442 

 

 150 | วารสารพฤติกรรมศาสตร ปที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2559 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



Journal of Behavioral Science Vol.22 No. 2 July 2016       ISSN 1686-1442 

การอภิปรายผล 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวา ปจจัย

เชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอมและจิตลักษณะสวนบุคคล

ท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอจิตวิญญาณในการทํางานอยางมี

นั ยสํ าคัญทางสถิติ ท่ี ระดั บ .05 ได แก  การรับรู 

การสนับสนุนจากองคการ ความยุติธรรมในองคการ 

และทุนทางจิตวิทยา สวนจิตวิญญาณในการทํางาน

พบวา มีอิทธิพลทางตรงตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ

ครู นอกจากนี้ ปจจัยเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอม 

ไดแก การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความยุติธรรม

ในองคการ และจิตลักษณะสวนบุคคล คือ ทุนทาง

จิตวิทยา มีอิทธิพลทางออมตอเจตคติในการทํางาน 

ไดแก ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ 

และพฤติกรรมในการทํางาน คือ พฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีในองคการ ผานจิตวิญญาณในการทํางานกับ

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ปจจัยเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอม คือ 

การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความยุติธรรม 

ในองคการ และจิตลักษณะสวนบุคคล คือ ทุนทาง

จิตวิทยา มีอิทธิพลทางตรงตอจิตวิญญาณในการทํางาน 

โดยการรับรูการสนับสนุนจากองคการมีอิทธิพลทางตรง

ตอจิตวิญญาณในการทํางาน ซ่ึงสอดคลัองกับแนวคิด

ของพาวาร (Pawar, 2008) ท่ีใหขอสังเกตถึงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรเหลานี้วา การรับรูการสนับสนุนจาก

องคการเปนปจจัยเชิงสาเหตุประการหนึ่ งของจิต

วิญญาณในการทํางาน เนื่องจากการรับรูการสนับสนุน

จากองคการ เปนการรับรูของครูวา โรงเรยีนเอาใจใสตอ

สภาพความเปนอยูของครูและใหความสําคัญตอ 

การชวยเหลือครู และหากครูรับรูถึงการสนับสนุนจาก

โรงเรียนแลว ครูก็จะหาทางตอบแทนโรงเรียนดวย 

การสรางประโยชน ให แก โรงเรียนในด านต าง ๆ 

การกระทําในลักษณะนี้มาจากแนวคิดท่ีเรียกวา บรรทัด

ฐานในการตอบแทนซ่ึงกันและกันซ่ึงเก่ียวของกับความ

เชื่อของบุคคลท่ีจะชวยเหลือหรือทําประโยชน เพ่ือเปน

การตอบแทนบุณคุณผู ท่ีใหประโยชนแกตน อันเปน 

การสะทอนใหเห็นถึงการมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน สังคม 

และจิตวิญญาณของบุคคล ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยเชิง

ประจักษท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางการรับรู

การสนับสนุนจากองคการกับการขาดงานลดลง 

(Eisenberger et al., 1986) แ ล ะ มี พ ฤ ติ ก รรม ใน เชิ ง

สรางสรรคสูงข้ึน (Eisenberger, et al., 1990) จึงสรุปไดวา 

การรับรูการสนับสนุนจากองคการชวยสงเสริมใหครูมี

พฤติกรรมในเชิ งการ ตอบแทนใหแก โรงเรียนซ่ึ ง

เก่ียวของกับการมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน สังคม และจิต

วิญญาณของบุ คคล ดั งนั้ น กล าวได ว า การรับรู 

การสนับสนุนจากองคการชวยสงเสริมการมุงประโยชน

เพ่ือผู อ่ืน สังคม และจิตวิญญาณของครูเชนเดียวกัน

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณานิยามเชิงปฏิบัติการของการ

รับรูการสนับสนุนจากองคการในหลายประเด็น เชน 

การรับฟงคํารองทุกขของพนักงาน การชวยเหลือ

พนักงานยามเผชิญกับปญหา การไมใหผูอ่ืนมาทํางาน

แทนพนักงานแมองคการจะเสียคาใชจายนอยกวาเดิม 

ก็ตาม เปนตน จะเห็นวา เปนการแสดงให เห็นถึง 

ความพยายามขององคการท่ีจะสงเสริมสํานึกในการเปน

สวนหนึ่งของสังคม ซ่ึงพนักงานจะไดรับประสบการณ

ดังกลาว อันเปนองคประกอบหนึ่ งของจิตวิญญาณ 

ในการทํางานและสะทอนถึงการมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน 

สังคม และจิตวิญญาณของพนักงาน โดยพนักงาน 

ก็จะตอบแทนใหแกองคการในทํานองเดียวกัน 

 สวนความยุ ติธรรมในองคการเปนปจจัย 

เชิงสาเหตุอีกประการหนึ่งของจิตวิญญาณในการทํางาน 

เนื่องจากความยุติธรรมในองคการ ซ่ึงประกอบดวยความ

ยุติธรรมดานการแบงปนผลตอบแทนขององคการ 

ดานกระบวนการขององคการ และดานปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลกับองคการโดยเฉพาะองคประกอบดาน

กระบวนการขององคการ ซ่ึงหมายถึง การรับรูของครู 

ถึงความยุติธรรมของวิธีการหรือกระบวนการของ

โรงเรียนท่ีใชในการตัดสินเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลลัพธหรือ
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ผลตอบแทนนั้น มีการอธิบายผลขององคประกอบ

ดังกลาวใน 2 แนวทาง คือ 1) การมุงผลประโยชนของตน 

ท่ีระบุวา ความยุติธรรมดานกระบวนการทําใหครูม่ันใจ

วา ผลประโยชนของตนหรือผลลัพธท่ีตนตองการจะ

ไดรับการปกปองจากกระบวนการนั้น และ 2) การให

คุณคาตอกลุม ท่ีอธิบายวา ทําไมครูจึงใหคุณคาตอการ

เปนสมาชิกหรือการเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนแนวทางนี้

มีสมมติฐานวา การเปนสวนหนึ่งของกลุมหรือโรงเรียน

ถือเปนรางวัลทางจิตใจของครู โดยครูตองการเปนสวน

หนึ่งของกลุมและรวมสรางบรรทัดฐานท่ีจะคงอยูภายใน

กลุมได จึงเห็นวา ครูใหความสําคัญตอความยุติธรรม

ดานกระบวนการ เนื่องจากใหความสําคัญตอการเปน

ส วนหนึ่ งของโรงเรี ยนด วย ความยุ ติ ธรรมด าน

กระบวนการยังชวยใหครูไดรับการยอมรับใหเขากลุมได 

ความยุติธรรมดานกระบวนการจึงชวยเติมเต็มความ

ตองการของครูดานการเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนได 

และจากท่ีกลาวในเบื้องตนวา องคประกอบดานสังคม

ของจิตวิญญาณในการทํางานจะมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน

และสังคม ไมไดมุงเพียงประโยชนสวนตน ความยุติธรรม

ดานกระบวนการจึงเปนกระบวนการหรือเง่ือนไข 

ของโรงเรียนท่ีสงเสริมใหครูเกิดการมุงประโยชนเพ่ือ

ผูอ่ืนและสังคมได จึงพบวา ความยุติธรรมในองคการ

เปนปจจัยเหตุประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอจิตวิญญาณ 

ในการทํางาน ในแงของการมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืนและ

สังคมนั่นเอง 

 และทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงตอจิต

วิญญาณในการทํางานของครู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

เชิงประจักษเรื่องความสัมพันธระหวางทุนทางจิตวิทยา

ท่ีเก่ียวกับพัฒนาการดานสภาวะทางจิตใจในเชิงบวก 

ของบุคคล ซ่ึงถูกกําหนดโดยคุณลักษณะตาง ๆ ไดแก 

ความหวัง การมองในแงดี ความม่ันใจในตน และการฟน

คืนสภาพ กับจิตวิญญาณ ในการทํางาน คือ งานวิจัย

ของลูอันดาและลิเซเต (Luanda & Lisete, 2013) ท่ีศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะการทํางานหนักเกินไปและ

ทุนทางจิตวิทยาท่ีสงผลตอจิตวิญญาณในการทํางาน 

พบวา ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางบวกตอจิตวิญญาณ

ในการทํางาน รวมท้ังเรโก, คูนา และซูโต (Rego, Cunha, 

& Souto, 2007) ก็พบดวยวา จิตวิญญาณในการทํางาน 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมองคการและจิตวิทยาเชิง

บวก ซ่ึงเปนรากฐานของแนวคิดทุนทางจิตวิทยา 

กลาวคือ ผูท่ีมีทุนทางจิตวิทยาสูงจะเปนผูท่ีมีความหวัง 

มองสิ่งตาง ๆ ในแงดี มีความม่ันใจในตนเองท่ีจะผาน

อุปสรรคตาง ๆ ไปได และไมวาจะประสบปญหาอยางไร

ก็สามารถฟนคืนสภาพกลับมาเขมแข็งได จึงสะทอน 

ให เห็นวาเปนผู ท่ี มีความตระหนักรูในตน พรอมจะ

เรียนรู กระตือรือรน และเปดรับประสบการณใหม ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทํางานและการอยูรวมกับผูอ่ืน

ในสั งคม ซ่ึงเปนคุณลักษณะหนึ่ งท่ีสอดคลองกับ 

จิตวิญญาณในการทํางานในเรื่องการรับรูดานชีวิต

ภายใน การทํางานอยางมีความหมาย และการเปนสวน

หนึ่งในสังคมกอปรกับทุนทางจิตวิทยาเปนปจจัยท่ีเปน

สภาวะทางจิตใจของบุคคล ซ่ึงมีประโยชนตอครูและ 

ยังสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนในตัวครูได 

 2. จิ ตวิญญาณในการทํ างานมี อิทธิพล

ทางตรงตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยเชิงประจักษหลายเรื่องท่ีพบความสัมพันธ

ระหวางจิตวิญญาณในการทํางานกับสุขภาวะทางจิต

วิ ญ ญ า ณ  ( Kouzes & Posner, 1995; Burack, 1999; 

Paloutzian, Emmons, & Keortge, 2003; Reave, 2005; 
Giacalone & Jurkiewicz, 2003; Krishnakumar, & Neck, 
2002; Neck & Milliman, 1994; Fry, 2003; 2005) เนื่องจาก

สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีองคประกอบสําคัญ 2 ดาน 

คือ ดานความหมายในชีวิตและดานการรวมเปนสมาชิก 

โดยเนนท่ีความสุขของครูในการไดทํางานท่ีมีความหมาย

และไดทํางานรวมกับผูอ่ืนในโรงเรียน ซ่ึงมีความสัมพันธ

กับคุณลักษณะสําคัญของจิตวิญญาณในการทํางาน 

ไดแก ความหมายในการทํางาน การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

และการทํางานเพ่ือสวนรวม เปนตน จึงเปนสาเหตุท่ีทํา

ใหตัวแปรท้ังสองนี้มีความสัมพันธกัน 
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 3. ปจจัยเชิงสาเหตุดานสภาพแวดลอม ไดแก 

การรับรูการสนับสนุนจากองคการ ความยุติธรรม 

ในองคการ และจิตลักษณะสวนบุคคล คือ ทุนทาง

จิตวิทยา มีอิทธิพลทางออมตอเจตคติในการทํางาน 

ไดแก ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ 

และพฤติกรรมในการทํางาน คือ พฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ีดีในองคการ ผานจิตวิญญาณในการทํางานกับ

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ในสวนท่ีเก่ียวกับการรับรู 

การสนับสนุนจากองคการและความยุติธรรมในองคการ 

หากพิจารณาจิตวิญญาณในการทํางานท่ีจํ าแนก

ออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก ดานชีวิตภายใน ดาน

งานท่ีมีความหมาย และดานสังคม (Ashmos & Duchon. 

2000) จะเห็นวา องคประกอบเหลานี้สะทอนเรื่องการมุง

ประโยชนเพ่ือผูอ่ืน สังคม และเพ่ือจิตวิญญาณของตน 

ท่ีระบุไวในความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน 

ท่ีนักวิชาการนิยามไว ไดแก จิอาคาโลนและเจอรกิวิคซ 

(Giacalone & Jurkiewicz, 2003) ท่ีโยงจิตวิญญาณในการ

ทํางานกับประสบการณท่ีมีคุณคาตอผูอ่ืน สังคม และ

ตอจิตวิญญาณของพนักงานเอง โดยผานทางการทํางาน

และการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน สวนมิลลิแมนและคน 

อ่ืน ๆ (Milliman, et al., 1999) ก็กําหนดใหความหมายใน

การทํางานและสํานึกในการเปนสวนหนึ่งของสังคมเปน

องคประกอบของจิตวิญญาณในการทํ างานด วย 

ดานเมอรวิส (Mirvis, 1997) ก็ระบุใหองคประกอบดาน

สังคมและดานงานท่ีมีความหมาย อยูในแนวคิดจิต

วิญญาณในการทํางานเชนเดียวกับฟราย (Fry, 2003) 

จึงกลาวไดวา จิตวิญญาณในการทํางานเปนแนวคิด 

ท่ีตองการเอ้ือใหบุคคลไดรับประสบการณในดานงาน 

ท่ีมีความหมาย การติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน และสิ่งท่ีมี

คุณคาตอจิตวิญญาณของตน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเก่ียวของ

กับการมุงประโยชนเพ่ือผู อ่ืน สังคม และจิตวิญญาณ

ของบุคคล สอดคลองกับท่ีดิวชอนและโพลวแมน 

(Duchon & Plowman, 2005) ได ระบุ ไว  คื อ บุ คลากร 

ในองคการตางตองการและจําเปนท่ีจะตองผูกพันกับ 

สิ่งท่ีมีคุณคาทางจิตวิญญาณมากกวาสิ่งท่ีมีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงรวมไปถึงการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน ท่ีจะ

เปดโอกาสใหบุคคลไดแบงปน สรางความสัมพันธ และ

ผูกพันกับผู อ่ืน เชนเดียวกับท่ี เดอ เคลิรค (de Klerk, 

2005) กั บคินเจอรสก้ี และ สครีพเนค (Kinjerski & 

Skrypnek, 2004) ได กล าวไว ว า ความหมายในชี วิ ต 

การทํางานเกิดข้ึนไดผานทางการมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน 

สังคม และจิตวิญญาณ ของบุคคล นอกจากนี้ เบนสัน

และคนอ่ืน ๆ (Benson, et al., 2003) ยังระบุวา การพัฒนา

ทางจิตวิญญาณเปนกระบวนการในการเติบโตดาน

ศักยภาพภายในของบุคคล อันเปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอจิต

วิญญาณของบุคคล กระบวนการดังกลาวขับเคลื่อนโดย

อาศัยการคนหาความหมายและจุดประสงคในชีวิต 

การติดตอสัมพันธและแบงปนรวมกับผูอ่ืน จึงสรุปวา 

การมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน สังคมและจิตวิญญาณของครู

เก่ียวของกับจิตวิญญาณในการทํางานในแงท่ีใหครูไดรับ

ประสบการณดานงานท่ีมีความหมาย การติดตอสัมพันธ

กับผู อ่ืน และสิ่ งท่ี มี คุณคาตอจิตวิญญาณ รวมถึง

กระบวนการของโรงเรียน เชน วัฒนธรรมในโรงเรียน 

ท่ีเอ้ือตอการเสริมสรางประสบการณดังกลาว ดังนั้น 

ในเชิงพฤติกรรมองคการสามารถพิจารณาจิตวิญญาณ 

ในการทํางานได 2 มุมมอง ไดแก ประสบการณของครู

ดานการมุงประโยชนเพ่ือผูอ่ืน สังคม และจิตวิญญาณ

ของบุคคล และกระบวนการหรือเง่ือนไขของโรงเรียน 

ท่ีสงเสริมใหครูไดรับประสบการณดังกลาว ซ่ึงปจจัย 

เชิงสาเหตุท่ีเปนกระบวนการหรือเง่ือนไขของโรงเรียน 

ท่ี มี อิ ทธิ พลต อจิ ตวิญ ญ าณ ในการทํ างาน คื อ 

ความยุติธรรมในองคการและการรับรูการสนับสนุนจาก

องคการ ซ่ึงจะสงผลตอไปยังเจตคติและพฤติกรรม 

ในการทํางานของครูให เพ่ิมมากข้ึน เม่ือพิจารณา 

จากหลักฐานเชิงประจักษ ไมวาจะเปนความยุติธรรม 

ในองคการท่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปน

สมาชิ กท่ี ดี ในองค การ (Moorman, 1991; Skarlicki & 

Latham, 1996; Ball, Trevino, & Sims, 1994) ความผูกพัน
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ตอองคการ (Masterson, et al., 2000; Lowe & Vodanovich, 

1995; Greenberg, 1994) และความ พึ งพอใจใน งาน 
( Mcfarlin & Sweeney, 1992; Mossholder, Bennett, & Martin, 
1998; Wesolowski & Mossholder, 1997; Masterson, et al., 2000) 
และการรับรูการสนับสนุนจากองคการท่ีมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคการ (Eisenberger, 

et al., 1990; Moorman, Blakely, & Niehoff, 1998; Shore & 
Wayne, 1993; Wayne, Shore, & Liden, 1997; Lynch, 
Eisenberger, & Armeli, 1999; Asgari, et al., 2008) ความผูกพัน

ตอองคการ (Armeli, et al., 1998; Eisenberger, et al., 1986; 1990; 

Shore & Tetrick, 1994; Bishop, Scott, & Burroughs, 2000; 
Settoon, et al., 1996; Wayne, et al., 1997) และความพึงพอใจ

ในงาน (Witt, 1991; George, 1989; George & Brief, 1992) เปน

ตน สวนทุนทางจิตวิทยาเองนอกจากจะพบวา มี

ความสัมพันธกับจิตวิญญาณในการทํางานแลว จาก

หลักฐานทางวิชาการก็ยังพบวา มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีในองคการ (Fredrickson, 

2003) ความผูกพันตอองคการ (Luthans, et al., 2008) และ

ความพึงพอใจในงานอีกดวย (Luthans, et al., 2007) 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัย

ไปใช  

 1.1 จากการศึกษาพบว า การรับรู การ

สนับสนุนจากองคการ ความยุติธรรมในองคการ และทุน

ทางจิตวิทยา มีอิทธิพลทางตรงตอจิตวิญญาณในการ

ทํางาน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางาน ซ่ึงเปน

ผูท่ีมีสวนสําคัญในการกําหนดนโยบาย การเสริมสราง

วัฒนธรรมและพัฒนากระบวนการหรือเง่ือนไขท่ีเอ้ือตอ

การทํางานของครูในโรงเรียน ควรใหความสําคัญกับ 

การสรางการรับรูของครูในเรื่องการสนับสนุนจาก

โรงเรียน โดยเฉพาะอย างยิ่ งในการให คุณค าต อ 

ความพยายามและความทุมเทในการทํางานของครู และ

การเอาใจใสของโรงเรียนตอครูท้ังในดานการสนับสนุน 

ใหความสําคัญ ใหผลตอบแทน และการชวยเหลือดาน

ตาง ๆ เพ่ือใหครูมีสวัสดิภาพและความเปนอยู ท่ีดี 

ซ่ึ งส งผลให ครู มี เจตคติ ท่ี ดี ต อโรงเรี ยน รวมท้ั ง 

การสงเสริมใหเกิดการรับรูความยุติธรรมในโรงเรียน 

ไดแก การปฏิบัติตอครูอยางยุติธรรม ไมวาจะเปน 

ด าน ค าตอบ แท น ใน การ ทํ างาน ท่ี เห ม าะสม 

ดานกระบวนการของโรงเรียนท่ีโปรงใสตรวจสอบได 

ดานความสัมพันธระหวางครูกับโรงเรียนท่ีจะตอง

แสดงออกดวยการใหความสําคัญ ใหเกียรติ และให

ความเคารพตอครู ในฐานะท่ีเปนบุคคลท่ีมีเกียรติ มี

ศักดิ์ศรี และดานขอมูลขาวสารท่ีครูใหความสนใจ หรือ

ตองการทราบอยางถูกตองเหมาะสม รวมท้ังผูบริหาร

และหัวหนางานซ่ึงถือเปนผูแทนของโรงเรียนควรใหการ

สนับสนุนครูในดานการทํางานและดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน

สํ าหรั บครู  เนื่ องจากครู จะเชื่ อว า การกระทํ า 

ของผูบริหารหรือหัวหนางานเปนเจตนาหรือความตั้งใจ

ของโรงเรียนสงเสริมหรืออนุมัติใหทํา และยังชวยสราง

ความสัมพันธท่ีนาพอใจระหวางครูกับโรงเรียน ซ่ึงจะ

สงผลใหเกิดความสัมพันธในการทํางานอยางสรางสรรค

ระหวางกัน นอกจากนี้ กฎระเบียบดานการบริหารงาน

บุคคลก็มีสวนสําคัญในการสรางการรับรูการสนับสนุน

จากโรงเรียนดวย กฎระเบียบซ่ึงเปนท่ีนาพอใจของครู 

ท่ีลงทุนในดานการพัฒนาครูและแสดงใหครูเห็นวา 

โรงเรียนใหความสําคัญตอความพยายามและความทุมเท

ในการทํ างาน รวมท้ั งผลการปฏิ บั ติ งานของครู  

ท้ังยังเปนการแสดงให เห็นวา กฎระเบียบเหลานั้น

เกิดข้ึนโดยเจตนาและความสมัครใจของโรงเรียน 

ท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือสนับสนุนครูใหมีความเปนอยูท่ีดีและ

สามารถทํางานไดอยางราบรื่น รวมถึงการพัฒนาทุนทาง

จิตวิทยาของครูในโรงเรียน ผานกระบวนการทํางานและ

การฝกอบรมเพ่ือใหครูมีความม่ันใจในตน รูจักยอมรับ

และใชความพยายามท่ีจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 

ท่ีทาทายในงานท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนผูท่ีมองในแงดี

และมีมุมมองเชิงบวกตอความสําเร็จท้ังในปจจุบันและ

อนาคต ใหเปนผูท่ีมีความหวัง มีความมานะอุตสาหะ

เพ่ือมุงสูเปาหมาย หากจําเปนก็สามารถปรับเปลี่ยน
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วิถีทางเพ่ือบรรลุเปาหมายไดอยางถูกตองเหมาะสม และ

เปนผู ท่ีมีความสามารถในการยืนหยัดและฟนกลับสู

สภาพปกติ รวมท้ังกาวผานอุปสรรคตาง ๆ ยามเม่ือ

ประสบปญหาและเผชิญกับความทุกข  เพ่ือบรรลุ

ความสําเร็จตามเปาหมายได อันจะเสริมสรางใหครูมี

การรับรูการสนับสนุนจากโรงเรียนและทุนทางจิตวิทยา

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหครูมีจิตวิญญาณในการทํางานอีก

ดวย 

 1.2 เจตคติในการทํางานของครู ไดแก ความ

พึงพอใจในงานกับความผูกพันตอองคการ และ

พฤติกรรมในการทํางานของครู คือ พฤติกรรมการเปน

สมาชิกท่ี ดี ในองคการ ไดรับอิทธิพลทางออมจาก 

การรับรูการสนับสนุนจากโรงเรียน ความยุติธรรม 

ในโรงเรียน และทุนทางจิตวิทยา ผานจิตวิญญาณใน 

การทํางานและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ดังนั้น ผูบริหาร

โรงเรียนจึงควรประยุกตหรือนําหลักปฏิบัติเก่ียวกับจิต

วิญญาณไปใชในการทํางาน เนื่องจากจิตวิญญาณในการ

ทํางานชวยสงเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของครู 

เอ้ือใหครูตระหนักถึงจุดประสงคและความหมายใน 

การทํางาน และชวยสนับสนุนใหครูมีจิตสํานึกใน 

การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนและสังคมโดยสวนรวม 

เชน การพิจารณาปริมาณงานของครูเทียบกับกรอบ

ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีมีวามีความเหมาะสมหรือไม 

ท้ั งนี้  เพ่ือไม ใหครู เกิดความเครียดและเหนื่ อยล า

จนเกินไปจนสงผลลบในดานตางๆ ตอครู รวมท้ัง 

การส งเสริมให ครู ตระหนั กถึ งความสํ าคัญและ

ความหมายในการทํางานในฐานะครู ซ่ึงเปนงานท่ีมี

ความหมายตอสังคมและมีหนาท่ีท่ีสําคัญในการอบรมสั่ง

สอนและดู แลเอาใจใส นั กเรี ยน ให เป นบุ คคลท่ี

เพียบพรอมท้ังกาย วาจา ใจ และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ 

ควรสนับสนุนใหครูมีจิตสํานึกในการสรางความสัมพันธ

กับผูอ่ืนและสังคม โดยใหครูมีสวนรวมในการทํางาน

ตางๆ ของโรงเรียน ใหรูจักการชวยเหลือผูอ่ืนหรือเพ่ือน

รวมงานในการทํ างาน รู จั กแบ งป นสิ่ งต างๆ ใน 

การทํางาน และสรางความสัมพันธอันดีกับผู อ่ืนและ

สังคมผานทางการทํางาน เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้จะ

ชวยสงเสริมใหครูมีจิตวิญญาณในการทํางานมากข้ึน ซ่ึง

จะสงผลใหครูมีเจตคติและพฤติกรรมในการทํางานท่ีดี

ข้ึน ไมวาจะมีความพึงพอใจในงานเพ่ิมข้ึน มีความผูกพัน

ตอโรงเรียนมากข้ึน และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี

ในโรงเรียนสูงข้ึน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผล

ตอเจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน ผานจิตวิญญาณ

ในการทํางานและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ดวยการวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก หรือ 

การวิจัยเชิ งปฏิบั ติการ เพ่ือให ได ผลการวิจัยท่ี มี 

ความหลากหลายและละเอียดรอบดานมากยิ่งข้ึน 

 2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโมเดลปจจัย

เชิงสาเหตุท่ีสงผลตอเจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน 

ผานจิตวิญญาณในการทํางานและสุขภาวะทางจิต

วิญญาณของครู โดยเปรียบเทียบการศึกษาในกลุมครูใน

สังกัดรัฐบาล เพ่ือพิจารณาวา ตัวแปรดานวัฒนธรรม

ของโรงเรียนมีอิทธิพลตอผลการวิจัยหรือไม ซ่ึงจะเปน

ประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชใหเหมาะสมกับ

บริบทของแตละโรงเรียนมากข้ึน 

 2.3 ความมีการศึกษาปจจัยท่ี เก่ียวของ 

ในระดับกลุม เชน ภาวะผูนํา ความไววางใจในองคการ 

บรรยากาศองคการ วัฒนธรรมองคการ เป นต น 

เพ่ือพิจารณาวา ความเปนกลุมของตัวแปรเหลานี้สงผล

กระทบตอเจตคติและพฤติกรรมในการทํางานอยางไร 
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