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Abstract 

 

The aim of this research was to develop the causal relationship model of motivation and masculine 

culture influencing teachers’ job engagement and performance competency in Bangkok 

Educational Service Areas. The researcher applied the mixed methods research approach using a 

quantitative approach for the major research and a qualitative approach for additional research. 

Questionnaires were distributed to 272 samples as part of the quantitative research who are 

teachers under the Office of the Basic Education Commission (OBEC) in Bangkok Educational 

Service Areas. Key informants of qualitative research w e r e  the former group of 12 teachers.  

Research tools included questionnaires and interviews.  Data analysis was conducted using a 

computer program, LISREL, and content analysis.  Statistics used for the research included 

frequency, percent, arithmetic mean, standard deviation and other statistical values relating to 

structural equation modeling.  The findings were as follows:  1 )  The results of the quantitative 

analysis revealed that 75%  of performance competency was a result of motivation, masculine 

culture and job engagement.  Key variables that have the greatest effect are job engagement, 

followed by masculine culture. However, motivation has a direct positive effect but does not have 

statistical significance. 2) The results of the qualitative research indicated that the variables relating 

to teachers’  performance capacity consisted of a ) motivation, such as financial reward, 

b ) organizational culture, e. g. , brotherhood, c ) job engagement, e. g. , physical support, 

d) performance competency, namely teaching skills. 3) A comparison of the quantitative research 

and qualitative research found that four studied variables did not have similar issues but different 

ones.  They w er e :  1) motivation - different issues are work importance and financial rewards, 

2) Masculine culture - different issues are masculine culture and brotherhood culture, 3) Job 

engagement -  different issues are psychological safety (guarantees) and physical support;  and 

4) Performance competency - different issues are job role perception and teaching skills. 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจ  และวัฒนธรรมความเป็นชาย 
ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในงาน และส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธีโดยการศึกษาไปพร้อม ๆ กันโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยหลัก และใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยเสริมเพื่อเพิ่มมุมมอง โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามกับครู
สพฐ. ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 272 คน ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นครูกลุ่มเดิม 
จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL และการวิเคราะห์เนื้อหาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจ วัฒนธรรมความเป็นชาย และความผูกพันในงานร่วมกัน
อธิบายสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 75 ซึ่งตัวแปรส าคัญที่อธิบายได้มากที่สุด คือ ความผูกพันในงาน รองลงมา 
คือ วัฒนธรรมความเป็นชาย ส่วนแรงจูงใจมีค่าอิทธิพลทางตรงเป็นบวก แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  2. ผลการวิจัย 
เชิงคุณภาพ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูประกอบด้วย 1) แรงจูงใจ ได้แก่ การให้รางวัล
ทางการเงิน 2) วัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ ความเป็นพี่เป็นน้อง 3) ความผูกพันในงาน ได้แก่ การสนับสนุนทางกายภาพ 
4) สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ทักษะในการสอน 3. การเปรียบเทียบผลการวิจัยระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวแปรที่ศึกษาทั้ง 4 ตัวแปรไม่มีประเด็นที่เหมือนกัน มีแต่ประเด็นที่ต่างกัน  ประกอบด้วย 
1) แรงจูงใจ ประเด็นที่ต่างกัน คือ การท าให้งานมีความส าคัญกับการให้รางวัลทางการเงินต่างๆ 2) วัฒนธรรมความเป็น
ชาย ประเด็นที่ต่างกัน คือ วัฒนธรรมความเป็นชายกับวัฒนธรรมความเป็นพี่เป็นน้อง 3) ความผูกพันในงาน ประเด็น 
ที่ต่างกัน คือ Psychological Safety (Guarantees) กับการสนับสนุนทางกายภาพ 4) สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ประเด็นที่ต่างกัน คือ การรับรู้บทบาทในงานกับทักษะในการสอน 
 

ค ำส ำคัญ: โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แรงจูงใจ วัฒนธรรมความเป็นชาย ความผูกพันในงาน สมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน 
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บทน า 

โรงเรียนถือว่าเป็นองค์การของรัฐองค์การหนึ่งที่มีการแข่งขันกันทั้งในเรื่องชื่อเสียง คุณภาพ และบุคลากร
ของโรงเรียนเพ่ือสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ โดย
บุคลากรของโรงเรียนที่ส าคัญบุคคลหนึ่งก็คือ ครู ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องมีความรัก ความเมตตาต่อผู้เรียน อบรม  
สั่งสอนอบรมให้ผู้เรียนได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา (ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553: 7) ดังนั้น สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญว่า 
จะท าอย่างไรให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจได้ดี จนส่งผล  
ให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และมีคุณภาพ  

จากการศึกษาสถิติจ านวนข้าราชการครูในโรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั่วประเทศในปีการศึกษา 2549 - 2559 พบว่า จ านวนครูในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการครบวาระ
เกษียณอายุราชการ และการลาออกด้วยสาเหตุอ่ืน เช่น รักษาอาการป่วย ประกอบอาชีพส่วนตัว และเบื่อหน่าย 
(กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งจากสถิติข้างต้นจะเห็นว่างานทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญงานหนึ่งนอกเหนือไปจาก
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรก็คือ การรักษาครูที่มีคุณภาพให้อยู่กับโรงเรียนไป
นาน ๆ เพ่ือสร้างผลงานต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน ดังนั้น การสร้างความผูกพันในงาน จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ 
ต่อความส าเร็จของโรงเรียนเพราะเมื่อครูมีความผูกพันในงาน ครูก็จะตั้งใจท างาน ยอมทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่
และอยู่กับโรงเรียนไปนาน ๆ โดยไม่คิดลาออกไปไหน (Agyemang & Ofei, 2013: 20 - 21) นอกจากนั้นสิ่งส าคัญ
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ นักทรัพยากรมนุษย์ต้องรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่จะท าให้ครู  
มีความผูกพันในงานแล้วส่งผลให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งในการปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ของครู ตัวแปรที่มีความส าคัญคือ แรงจูงใจ เพ่ือเป็นแรงผลักดันในการกระท าสิ่งต่าง  ๆ ของครู (Gerson & 
Gerson, 2006: 7) และครูต้องมีวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งเป็นค่านิยม และความเชื่อร่วมกันของครูภายในโรงเรียน 
ที่ครูใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (Greenberg, 2011: 511) ซึ่งส่งผลให้ครูปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีของโรงเรียน 

ในงานวิจัยนี้จะมุ่งศึกษาตัวแปรเพียงแค่ 4 ตัว คือ แรงจูงใจ วัฒนธรรมความเป็นชาย ความผูกพันในงาน 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นตัวแปรในระดับบุคคลทั้งหมด และจากการเชื่อมโยงตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร
กับวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์พบว่าวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ซึ่งประกอบไปด้วยวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิทยา
สังคม (ไชยา ยิ้มวิไล, 2557: 19) ซึ่งศาสตร์จากสาขาวิชาอ่ืน ๆ มีไว้เพ่ือช่วยวิเคราะห์ และตัดสินใจเกี่ยวกับองค์การ 
โดยตัวแปรในงานวิจัยนี้มาจากยุคพฤติกรรมนิยมของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นยุคที่ให้ความส าคัญ 
กับพฤติกรรมของคน เน้นการศึกษาเรื่องปัจจัยน าเข้ามากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาคนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งแนวคิดหลักของยุคนี้คือ แนวคิดทรัพยากรมนุษย์ (ไชยา ยิ้มวิไล, 2557: 33) ดังนั้น 
ตัวแปรในงานวิจัยนี้ทั้ง 4 ตัวแปรจึงเป็นตัวแปรทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้แนวคิดทางด้านจิตวิทยาเป็นหลัก
ทั้งหมด ซึ่งในการสร้างองค์ความรู้เรื่องการรักษาบุคลากรครูสพฐ. ให้อยู่กับโรงเรียนต่อไป และสร้างสมรรถนะใน
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การปฏิบัติงานที่ดีให้แก่โรงเรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญ ผู้วิจัยจึงได้สร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามกรอบแนวคิด
การวิจัยจากตัวแปรที่กล่าวมาทั้งหมดเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่าโมเดลที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสพฐ.  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไร โดยมีบริบทในการศึกษาเป็นกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่
ที่มีความเจริญที่ครูมีแนวโน้มจะลาออกไปท างานในอาชีพอ่ืนได้ง่ายกว่าครูในต่างจังหวัด การศึกษาเรื่องนี้ในเขต
กรุงเทพมหานครจึงมีความเหมาะสมที่จะท าให้ผลการศึกษามีความชัดเจนมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน รวมทั้งมีการศึกษา 
ว่าตัวแปรใดมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันในงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูเพ่ือน าผลการวิจัย  
ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการท างานได้อย่างเต็มที่  

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจ  และวัฒนธรรมความเป็นชายที่มีอิทธิพล 
ต่อความผูกพันในงาน และส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

1. แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นครูให้เกิดการแสดงพฤติกรรม ซึ่งวัดจากตัวแปรสังเกต 
6 ตัว ตามแนวคิดของ Armstrong และ Taylor (2014) ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากตัวงานเอง ประกอบด้วย 1.1 การมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในงาน (Opportunity 
for Success) หมายถึง การที่ครูมีโอกาสที่จะสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 1.2 ความมีอิสระใน
การท างาน (Autonomy) หมายถึง การที่ครูมีอิสระในการท างาน 1.3 การท าให้งานมีความส าคัญ (Work 
Importance) หมายถึง ครูมีความรู้สึกว่างานที่ตนรับผิดชอบอยู่มีความส าคัญ 2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งอ่ืนมาจูงใจบุคคล ประกอบด้วย 1.4 การให้การยกย่อง (Esteem) 
หมายถึง การที่บุคคลรอบข้างแสดงออกให้เห็นถึงการยกย่องในความสามารถ 1.5 ความสัมพันธ์กับหัวหน้า 
(Relationship with Superiors) หมายถึง การที่ครูมีความสัมพันธ์อันดี สามารถท างานร่วมกับหัวหน้าได้ และ 
1.6 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relationship with Colleagues) หมายถึง การที่ครูมีความสัมพันธ์อันดี 
สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานได ้

2. วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อร่วมกันของบุคคลภายใน
องค์การ ซึ่งไม่มีการวัดในการวิจัยเชิงปริมาณ มีแต่ในการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3. วัฒนธรรมความเป็นชาย (Masculine Culture) หมายถึง วัฒนธรรมที่มุ่งความส าเร็จ มุ่งรางวัล 
เพ่ือความส าเร็จ เน้นการแข่งขัน เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวแปรระดับองค์การ ผู้วิจัยจึ งเน้นศึกษา 
เพียงวัฒนธรรมเดียวที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สุด คือ วัฒนธรรมความเป็นชาย เพ่ือจะได้เป็น  
ตัวแปรในระดับบุคคลเหมือนตัวแปรตัวอ่ืน ๆ ซึ่งใช้แนวคิดจากโมเดลวัฒนธรรมประจ าชาติ (National Culture 
Model) ของ Hofstede, et al., (2016)  
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4. ความผูกพันในงาน (Job Engagement) หมายถึง การที่ครูมีความรู้สึกทางบวกเกี่ยวกับงาน ซึ่งวัดจาก
ตัวแปรสังเกต 3 ตัว ตามพ้ืนฐานความคิดจากงานวิจัยของ Kahn (1990) ประกอบด้วย 4.1 Psychological 
Meaningfulness (Benefits) หมายถึง งานนั้นเป็นงานที่ให้สิ่งจูงใจที่จะท าให้ครูมีความผูกพัน 4.2 Psychological 
Safety (Guarantees) หมายถึง งานนั้นเป็นงานที่ ไม่มีผลทางด้านลบต่อภาพลักษณ์ของ ครู  และ 4.3 
Psychological Availability (Resources) หมายถึง งานนั้นเป็นงานที่ให้ทรัพยากรที่เพียงพอต่อคร ู

5. ผลการปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง พฤติกรรมของครูที่แสดงผลการปฏิบัติงานออกมาในรูป
ของการกระท า ซึ่งไม่มีการวัดในการวิจัยเชิงปริมาณ มีแต่ในการสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

6. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Performance Competency) หมายถึง การรับรู้ของครูเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของตนเองที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรในระดับ
บุคคลที่ใช้เรียกแทนค าว่า ผลการปฏิบัติงาน (Perfomance) ซึ่งเป็นตัวแปรในระดับองค์การ โดยสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานวัดจากตัวแปรสังเกต 5 ตัว ตามแนวคิดของ Chien (1984), Williams (2002), Byars และ Rue 
(2008), Colquitt, et al., (2009) และ Coombs (2017) ประกอบด้วย 6.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ครูมี
ความรู้ในวิชาที่ตนเองสอน 6.2 ทักษะ (Skills) หมายถึง ครูต้องมีความสามารถในการสอนซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถ
จัดการสอนได้อย่างราบรื่น 6.3 ความพยายาม (Efforts) หมายถึง แรงกาย และแรงใจที่ครูใช้ในการท างาน 
6.4 การรับรู้บทบาทในงาน (Job role Perception) หมายถึง การที่ครูทราบว่าตนเองมีบทบาทหน้าที่ 
ในการท างานอะไร และ 6.5 การบริการในงาน (Service Works) หมายถึง การที่ครูมีปฏิสัมพันธ์ต่อนักเรียนเป็น
อย่างดี 

 
แนวคิดทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิด 
และทฤษฎีของ Williams (2002) ที่มีการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลแต่ละบุคคลจากมุมมอง 
2 มุมมอง คือ มุมมองที่ 1 มุมมองของผลลัพธ์ (Result) ซึ่งในมุมมองนี้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลแต่ละ
บุคคลจะท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซ่ึงการทีอ่งค์การจะได้มาซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคล
จากพนักงานมาจากแรงจูงใจกับความผูกพันในงาน โดยองค์การต้องมีการจูงใจพนักงานโดยการให้รางวัลที่เป็น
แรงจูงใจทั้งรางวัลภายใน และรางวัลภายนอกตามแนวคิดของ Armstrong และ Taylor (2014) โดยในงานวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยจะศึกษาทั้งแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ในเรื่องของการมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในงาน 
(M1) ความมีอิสระในการท างาน (M2) และการท าให้งานมีความส าคัญ (M3) และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Motivation) ในเรื่องการให้การยกย่อง (M4) ความสัมพันธ์กับหัวหน้า (M5) และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
(M6) นอกจากนั้น ในมุมมองของผลลัพธ์นี้ องค์การต้องท าให้พนักงานมีความผูกพันในงาน (Job Engagement) 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้พนักงานยอมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพ่ือให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่องค์การตั้งเอาไว้
ได้โดยไม่ยอมแพ้ไปก่อนส่งผลให้กลายเป็นพนักงานที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งตัวแปรตัวนี้ ผู้วิจัย 
จะวัดว่าพนักงานมีความผูกพันในงานมากน้อยแค่ไหนจากเงื่อนไขของความผูกพันในงาน  3 เงื่อนไขตามแนวคิด
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ข อ ง  Kahn (1990) คื อ  1. Psychological Meaningfulness (B enefits) (E1) 2. Psychological Safety 
(Guarantees) (E2) และ 3. Psychological Availability (Resources) (E3) ส่ วนมุมมองที่  2  มุมมองของ
พฤติกรรม (Behavior) ซึ่งในมุมมองนี้พฤติกรรมที่ส าคัญในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคล คือ 
พฤติกรรมที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมที่เรียกว่า Contextual Performance เช่น การปฏิบัติตามกฎ
ขององค์การ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มักจะอยู่ ในรูปของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  
(Organizational Citizenship Behavior: OCB) (Williams, 2002: 95 - 96) โดยสิ่ งที่ จะช่วยหล่อหลอมให้
พนักงานมีพฤติกรรมตามที่ต้องการเหล่านี้ได้ก็คือ วัฒนธรรมองค์การเพราะวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่อง 
ของการแบ่งปันค่านิยม ทัศนคติ และความคาดหวังต่าง ๆ ร่วมกันของพนักงานภายในองค์การ โดยผู้วิจัยจะเน้น
ศึกษาเพียงวัฒนธรรมเดียวที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สุด คือ วัฒนธรรมความเป็นชาย (C1) 
(Masculine Culture) ของ Hofstede, et al., (2016) โดยในการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคล
แต่ละบุคคลควรใช้ทั้ง 2 มุมมองนี้ในการประเมินเพื่อให้ได้สมรรถนะในการปฏิบัติงานตามท่ีต้องการ ดังนั้น ตัวแปร
แรงจูงใจ วัฒนธรรมความเป็นชาย และความผูกพันในงานจึงเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญที่ควรน ามาพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สุดท้ายสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่จะใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ความรู้ (P1) ทักษะ (P2) ความพยายาม (P3) การรับรู้บทบาทในงาน (P4) และ
การบริการในงาน (P5) ซึ่ ง ได้มาจากแนวคิดของ  Chien (1984), Williams (2002), Byars & Rue (2008), 
Colquitt, et al., (2009) และ Coombs (2017) โดยจากตัวแปรเชิงสาเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถแสดงเป็น
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่ศึกษาได้ดังภาพประกอบ 1 นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องยังพบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรแรงจูงใจพบผล 
ในงานวิจัย เช่น Yousaf, et al., (2015) พบว่า แรงจูงใจภายนอกมีความเกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน ส่วนตัว
แปรวัฒนธรรมองค์การพบผลในงานวิจัย เช่น Shahzad et al. (2013) พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีผลกระทบ
ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สุดท้ายตัวแปรความผูกพันในงานพบผลในงานวิจัย เช่น Cooper 
(2009) พบว่า ความผูกพันในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน และ Alkhalaf (2017) พบว่า ความ
ผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

2. วัฒนธรรมความเป็นชายมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

3. ความผูกพันในงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

4. แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความผูกพันในงาน และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานโดยส่งผ่านความผูกพันในงาน 

5. วัฒนธรรมความเป็นชายมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับความผูกพันในงาน และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก
กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยส่งผ่านความผูกพันในงาน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีโดยการศึกษาคู่ขนานซึ่งมีการเก็บ
ข้อมูลไปพร้อมๆ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยหลัก และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยเสริมเพ่ือเพ่ิม
มุมมองให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยน าผลการศึกษาที่ได้จากทั้ง 2 วิธีมาเปรียบเทียบเพ่ือยืนยันว่ามีความเหมือน 
หรือมีความแตกต่างกัน (Creswell, 2014) โดยประชากรที่ใช้ในการอ้างอิงผลการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูสพฐ. ในเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 2 เขตพ้ืนที่ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 1,130 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 
ของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ครูสพฐ. ในเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน (กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ) จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) แต่เก็บได้จริงจ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 90.67 ส่วนผู้ให้ข้อมูล (Informant) 
ของการวิจัยเชิงคุณภาพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครู ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นครูที่มีประสบการณ์การท างานในโรงเรียนนั้นมาไม่ต่ ากว่า 1 ปี รวมทั้งหมด 12 
คน ส่วนกลุ่มผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน รวมเป็น 2 คนต่อหนึ่งโรงเรียน รวมทั้งหมด 12 คน โดยกลุ่มครูจะเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้  ส่วนกลุ่มผู้บริหารจะเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ให้ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมมุมมอง 
เชิงคุณภาพให้กว้างขึ้นในการเปรียบเทียบค าตอบจากกลุ่มครู แต่กลุ่มผู้บริหารไม่ใช่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด เป็นแบบสอบถามที่ใช้ใน 
การสอบถามกลุ่มตัวอย่างครูแบ่งเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลภูมิหลังของครู เป็นการถามข้อมูล
ส่วนตัวของครู ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกค าตอบ หรือเติมข้อความ มีจ านวน 7 ข้อ ตอนที่ 2 
แบบสอบถามแรงจูงใจ แบบสอบถามสร้างตามแนวคิดของ Armstrong และ Taylor (2014) มีลักษณะเป็นมาตร
ประเมินค่า 7 ระดับตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) มีจ านวน 18 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัฒนธรรมความเป็น
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ชาย แบบสอบถามสร้างตามแนวคิดของ Hofstede, et al., (2016) มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 7 ระดับตาม
แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) มีจ านวน 7 ข้อ ตอนที่ 4 แบบสอบถามความผูกพันในงาน แบบสอบถามสร้างตาม
แนวคิดของ Kahn (1990) มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 7 ระดับตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) มีจ านวน 15 
ข้อ ตอนที่ 5 แบบสอบถามสมรรถนะในการปฏิบัติงาน แบบสอบถามสร้างตามแนวคิดของ Chien (1984), 
Williams (2002), Byars และ Rue (2008), Colquitt, et al., (2009) และ Coombs (2017) มีลักษณะเป็นมาตร
ประเมินค่า 7 ระดับตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) มีจ านวน 20 ข้อ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ชุด เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ใน 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มครู และกลุ่มผู้บริหารแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 
ของผู้ให้สัมภาษณ์ มีจ านวน 5 ข้อ และส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูกับตัวแปรทั้ง 
3 ตัว ได้แก่ แรงจูงใจ วัฒนธรรมความเป็นชาย และความผูกพันในงาน มีจ านวน 5 ข้อ 
 
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ซึ่งเป็นการน าข้อความของแบบสอบถามทั้ง 5 ตอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน คือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา และการวิจัยตรวจข้อค าถามแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับค า
นิยามของตัวแปรหรือไม่ แล้วน าผลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective 
Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การเลือกข้อค าถามที่ใช้ได้ต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .67 ขึ้นไป 
2. การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่มี 
ความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูสพฐ. ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน เพ่ือหาค่าอ านาจ
จ าแนกของตัวแปรด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
ของแบบสอบถามแต่ละตอน (Item-Total Correlation Coefficient: r) เลือกข้อความในแต่ละตัวแปรที่มีค่า r 
ตั้งแต่ .2 ขึ้นไป และน ามาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละตอนโดยวิธีวิเคราะห์ความคงที่ภายใน (Internal 
Consistency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ดังตารางประกอบ 1 

 
ตารางประกอบ 1 แสดงค่า IOC ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม จ านวนข้อ ค่า IOC ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจูงใจ  18 0.67-1.00 0.25-0.64 0.85 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัฒนธรรมความเป็นชาย  7 0.67-1.00 0.27-0.56 0.63 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามความผูกพันในงาน  15 0.67-1.00 0.25-0.69 0.85 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  20 0.67-1.00 0.31-0.67 0.89 

 
การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพท าโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) ซึ่งเป็นการน าข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ส่วนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 
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ท่าน คือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา และการวิจัยตรวจข้อค าถามแต่ละข้อว่ามีการถามได้ตรงประเด็นกับ
งานวิจัยหรือไม่ และภาษาที่ใช้มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าข้อค าถามยังไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจะมีการปรั บปรุง
แก้ไขข้อค าถามนั้นให้ชัดเจนตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ครูกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 272 คน โดยครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.5 อายุต่ า

กว่า 30 ปี ร้อยละ 45.6 มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ จบปริญญาตรี ร้อยละ 66.5 มีประสบการณ์การท างานใน
โรงเรียนปัจจุบันต่ ากว่า 5 ปี ร้อยละ 54.4 มีต าแหน่งงานในโรงเรียนเป็นครู ร้อยละ 87.5 โดยมีรายได้ต่อเดือนต่ า
กว่า 20,000 บาท ร้อยละ 52.21 และส่วนใหญ่ท างานอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ ร้อยละ 36 และ 
39.7 ตามล าดับ 

ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจ และวัฒนธรรมความเป็นชายที่มีอิทธิพล 
ต่อความผูกพันในงาน และส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  

มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค - สแควร์ (𝑥2) เท่ากับ 58.86, df = 54, p = .30, 
ค่า GFI = 0.97, ค่า AGFI = 0.94, ค่า RMSEA = 0.01, ค่า SRMR = 0.03 โดยตัวแปรทั้ง  3 มี อิทธิพลต่อ 
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตัวแปรทั้งสาม ได้แก่ แรงจูงใจ วัฒนธรรมความเป็นชาย และความผูกพันในงาน
ร่วมกันอธิบายสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 75 ซึ่งตัวแปรส าคัญที่อธิบายได้มากที่สุด คือ ความผูกพันใน
งาน มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ 0.79 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ความผูกพันในงานด้าน Psychological Safety (Guarantees) ตัวแปรรองลงมา คือ 
วัฒนธรรมความเป็นชายมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ 0.13 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนแรงจูงใจมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ 0.03 แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เมื่อพิจารณาในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจ และวัฒนธรรมความเป็นชายที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันในงาน พบว่า ตัวแปรทั้งสองร่วมกันอธิบายความผูกพันในงานได้ร้อยละ 79 โดยแรงจูงใจอธิบาย
ได้มากที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ 0.85 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ แรงจูงใจด้านการท าให้งานมีความส าคัญ ส่วนวัฒนธรรมความเป็นชายอธิบายได้
รองลงมามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นอกจากนั้น พบว่า แรงจูงใจ และวัฒนธรรมความเป็นชายมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานโดยผ่านความผูกพันในงานมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ 0.67 และ 0.12 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ ดังตารางประกอบ 2 และภาพประกอบ 2 
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ตารางประกอบ 2 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจ และวัฒนธรรมความเป็นชาย
ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในงาน และส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร (n=272) 

ตัวแปรเหตุ 

ตัวแปรผล 

ความผูกพันในงาน สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
DE IE TE DE IE TE 

แรงจูงใจ 0.85** - 0.85** 0.03 0.67** 0.70** 
วัฒนธรรมความเป็นชาย 0.16* - 0.16* 0.13* 0.12* 0.25** 
ความผูกพันในงาน - - - 0.79** - 0.79** 

R2 0.79 0.75 

**p<.01 *p<.05 

 
𝑥2=58.86, df = 54, p = .30, GFI = 0.97, AGFI = 0.94, CFI = 1.00, RMSEA = 0.01, SRMR = 0.03  

**p<.01 *p<.05 

ภาพประกอบ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจ และวัฒนธรรมความเป็นชายที่มีอิทธิพล 
ต่อความผูกพันในงาน และส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
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2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มครูสพฐ.ในเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 

12 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 23-57 ปี แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะมีอายุอยู่ในช่วงไม่เกิน 35 ปี และเป็น
ครูที่มีประสบการณ์การท างานในโรงเรียนตั้งแต่ 1-35 ปี ส่วนผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้บริหาร จ านวน 12 คน มีทั้งเพศชาย 
และเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 40-58 ปี และเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การท างานในโรงเรียนตั้งแต่ 1-36 ปี 
โดยก่อนหน้าที่จะมาท างานเป็นผู้บริหารได้ท างานเป็นครูมาก่อน ผู้บริหารบางคนก็เคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนอื่นมา
ก่อน ก่อนที่จะมาเป็นผู้บริหารในโรงเรียนปัจจุบันจึงมีประสบการณ์การท างานในโรงเรียนปัจจุบันยังน้อยอยู่ 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยพบว่าตัวแปรที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูประกอบด้วย 1. แรงจูงใจ 
โดยที่จะสามารถจูงใจให้ครูอยากที่จะท างานให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี ได้แก่ การให้รางวัลทางการเงิน 
เช่นเดียวกันกับผู้บริหาร 2. วัฒนธรรมองค์การ โดยวัฒนธรรมองค์การที่ครูในโรงเรียนควรมีแล้วจะท าให้ครู 
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี ได้แก่ ความเป็นพ่ีเป็นน้อง เช่นเดียวกันกับผู้บริหาร 3. ความผูกพันในงาน 
โดยสิ่งที่จะท าให้ครูมีความผูกพันในงานแล้วท าให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี ได้แก่ การสนับสนุนทาง
กายภาพ ส่วนผู้บริหาร ได้แก่ การจัดงานให้เหมาะสมกับตัวบุคคล และ 4. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยครูที่มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดีควรมีคุณสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะในการสอน ส่วนผู้บริหาร ได้แก่ ความรับผิดชอบ 
ตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ครูเห็นว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ภาระงานของครู สุขภาพ 
ของครู ภาระทางการเงิน ส่วนผู้บริหาร ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความขัดแย้งในองค์การ 

 
3. การเปรียบเทียบผลการวิจัยระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปร ซึ่งทั้ง 4 ตัวแปรไม่มีประเด็นที่เหมือนกัน มีแต่
ประเด็นที่ต่างกัน ประกอบด้วย 1. แรงจูงใจ ประเด็นที่ต่างกัน คือ ในผลการวิจัยเชิงปริมาณ ครูให้การท าให้งาน 
มีความส าคัญมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แต่ในผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ครูให้ความส าคัญกับการให้
รางวัลทางการเงินต่างๆ เป็นอันดับแรก เช่นเดียวกันกับผู้บริหารที่มีความคิดเห็นตรงกัน 2. วัฒนธรรมความเป็น
ชาย ประเด็นที่ต่างกัน คือ ในผลการวิจัยเชิงปริมาณ ครูจะให้วัฒนธรรมความเป็นชายมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานค่อนข้างมาก แต่ในผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ครูจะให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
เช่นเดียวกันกับผู้บริหารที่มีความคิดเห็นตรงกัน 3. ความผูกพันในงาน ประเด็นที่ต่างกัน คือ ในผลการวิจัย 
เชิงปริมาณ ครูให้ความผูกพันในงานด้าน Psychological Safety (Guarantees) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสูงสุด แต่ในผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ครูมองว่าการสนับสนุนทางกายภาพจะเป็นสิ่งที่ท าให้ครูผูกพันในงาน
มากที่สุด 4. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่ต่างกัน คือ ในผลการวิจัยเชิงปริมาณ ครูให้การรับรู้บทบาทใน
งานมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แต่ในผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ครูมองว่าทักษะในการสอนเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนั้น ในความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ต่าง ๆ ในผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าตัวแปรแต่ละตัวมีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่เท่ากัน แต่ใน
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าทั้งครู และผู้บริหารต่างให้ความเห็นว่าแรงจูงใจ วัฒนธรรมองค์การ และความผูกพัน
ในงานเป็นตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากผลการวิจัยเชิงปริมาณสามารถตอบค าถามของการวิจัยเชิงปริมาณท้ัง 3 ข้อ ได้ดังนี้ 

1. แรงจูงใจส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานหรือไม่ และถ้าส่งผล ส่งผลอย่างไร 
แรงจูงใจมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเป็นบวก แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะปัญหาด้านการผลิตครู และปัญหาการรับครูเข้าท างานที่ผลิต
ออกมามาก แต่ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้เน้นรับครูที่ดีเข้ามาท างานในโรงเรียน ท าให้ครูขาดอุดมการณ์การเป็นครูที่ดี 
และไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครูมากเท่าครูสมัยก่อน ประกอบกับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลักของงานวิจัยนี้ 
ส่วนใหญ่อายุต่ ากว่า 30 ปี ซึ่งถือว่าเป็นคน Generation Y อีกทั้งมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท ซึ่งคน 
Generation Y เป็นกลุ่มคนที่มีแรงจูงใจที่ส าคัญ คือ เรื่องเงินเดือน และสวัสดิการ จะเห็นได้ว่าครูที่เป็นคนรุ่นใหม่ 
คือ ครูใน Generation Y นี้แรงจูงใจที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงินจะไม่ใช่แรงจูงใจหลักอีกต่อไปที่จะสามารถจูงใจให้ครู
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดีได้ ดังเช่นครูสมัยก่อนที่ท าอาชีพครูด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูจริง ๆ แต่เป็น
แรงจูงใจที่เป็นตัวเงินมากกว่า ดังนั้น จึงไม่แปลกใจที่ผลการวิจัยจะออกมาว่าแรงจูงใจไม่ส่งผลต่อสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเพราะแรงจูงใจที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ศึกษาแต่แรงจูงใจที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Springer (2011) ที่พบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์อย่างมากกับผลการปฏิบัติงาน รวมถึง Wilcox 
(1979) ที่พบว่าแรงจูงใจใช้ท านายการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของครูได้ 

2. วัฒนธรรมความเป็นชายส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานหรือไม่ และถ้าส่งผล ส่งผล
อย่างไร 

วัฒนธรรมความเป็นชายส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และส่งผลโดยวัฒนธรรมความเป็น
ชายมีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นอันดับที่สองรองจากความผูกพันในงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมความเป็นชายเป็นวัฒนธรรมที่มุ่งความส าเร็จ มุ่งรางวัลเพ่ือ
ความส าเร็จ และมุ่งการแข่งขันเป็นอย่างมาก ดังนั้น ถ้าครูในโรงเรียนมีวัฒนธรรมความเป็นชายสูง ก็แปลว่าครูใน
โรงเรียนนั้นจะมีค่านิยมที่จะตั้งใจท างานเพ่ือความส าเร็จของตนเอง และโรงเรียนเป็นหลัก และมีการแข่งขันกัน
ท างานเพ่ือให้สามารถได้สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดีเพ่ือที่จะได้รางวัลจากความส าเร็จนั้น ซึ่งส่งผลท าให้ครู  
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Shahzad, et al., (2013) ที่พบว่า วัฒนธรรม
องค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ 

3. ความผูกพันในงานส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานหรือไม่ และถ้าส่งผล ส่งผลอย่างไร 
ความผูกพันในงานส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และส่งผลโดยความผูกพันในงาน  

มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้ที่เป็น
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เช่นนี้อาจเป็นเพราะความผูกพันในงานเป็นการที่ครูมีความรู้สึกทางบวกเกี่ยวกับงาน  ดังนั้น ถ้าครูมีความรู้สึก
ทางบวกกับงานก็จะท าให้ครูมีความทุ่มเทต่อการท างานสูง ซึ่งส่งผลท าให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูง 
ซ่ึงจากผลการวิจัยองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ครูรู้สึกผูกพันกับงาน ได้แก่ ความผูกพันในงานด้าน Psychological 
Safety (Guarantees) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในสังคมไทยยกย่องให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ดังนั้น 
ความผูกพันในงานด้าน Psychological Safety (Guarantees) ซึ่งเป็นความผูกพันที่เกิดจากงานนั้นเป็นงานที่ท า
ให้ครูไม่รู้สึกกลัว หรือไม่มีผลทางด้านลบต่อภาพลักษณ์ของตนเอง สถานะทางสังคม จึงมีผลต่อสมรรถนะ  
ในการปฏิบัติงานของครูสูง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Cooper (2009) ที่พบว่าความผูกพันในงานกับผล 
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ตอบค าถามของการวิจัยเชิงปริมาณ 3 ข้อข้างต้นแล้ว ยังมีผลการวิจัย 
เชิงปริมาณเพ่ิมเติมอีกดังนี้ 

 ส าหรับตัวแปรความผูกพันในงาน ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในงานมากที่สุด คือ แรงจูงใจ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะแรงจูงใจถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ 
ความผูกพันในงาน โดยเฉพาะแรงจูงใจภายในจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความผูกพันในงาน (Armstrong & 
Taylor, 2014, 196) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้ครูรู้สึกผูกพันในงาน ได้แก่ 
แรงจูงใจด้านการท าให้งานมีความส าคัญ ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายใน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะถ้าผู้ครูรู้สึกว่างานที่ตน
ท านั้นมีความส าคัญต่อหน่วยงานที่ตนท างานอยู่ก็จะเห็นว่างานที่ตนท านั้นมีค่า และก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับ
งานซึ่งความรู้สึกนี้ไปตอบสนองความต้องการในขั้นสูงของบุคคล คือ ขั้นที่ 4 คือ ความต้องการการยกย่อง 
(Esteem Needs) ซึ่งเป็นความต้องการในการตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง (self - Esteem) ตามทฤษฎ ี
ความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow ดังนั้น แรงจูงใจด้านนี้จึงท าให้ครูเกิดความผูกพันในงานได้สูงกว่า
แรงจูงใจด้านอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Shu (2015) ที่พบว่าแรงจูงใจภายในมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันในงาน 

ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในงานรองลงมา คือ วัฒนธรรมความเป็นชาย ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 5 ที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการที่ครูจะมอบความผูกพันในงานให้แก่งานนั้นตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) ที่ครูจะมีความผูกพันมอบให้แก่งาน 
ของตนเองได้ก็เนื่องมาจากเงื่อนไขสิ่งต่าง ๆ ที่โรงเรียนมอบให้แก่ตน ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นชายเป็นวัฒนธรรม 
ที่มุ่งรางวัลเพ่ือความส าเร็จ และมุ่งการแข่งขันเป็นอย่างมาก ดังนั้น ถ้าครูในโรงเรียนสามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนวางเอาไว้ แล้วโรงเรียนมีรางวัลตอบแทนความส าเร็จนั้น ครูก็จะมีความผูกพันในงานตอบแทน
กลับคืนไปให้กับตัวงาน และโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  Rai (2015) ที่พบว่าวัฒนธรรมองค์การ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงาน 

นอกจากนั้น พบว่า แรงจูงใจ และวัฒนธรรมความเป็นชายมี อิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถนะใน  
การปฏิบัติงานโดยผ่านความผูกพันในงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 และ 5 ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะจากผลการวิจัยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ความผูกพันในงาน และ
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แรงจูงใจถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความผูกพันในงาน ดังนั้น แรงจูงใจจึงสามารถมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่าน
ความผูกพันในงานได้ ส่วนวัฒนธรรมความเป็นชายเป็นวัฒนธรรมที่มุ่งรางวัลเพ่ื อความส าเร็จ ซึ่งจากทฤษฎี 
การแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของการมอบความผูกพันในงาน ถ้าครูในโรงเรียนสามารถท างานได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนวางเอาไว้ แล้วโรงเรียนมีรางวัลตอบแทนความส าเร็จนั้น ครูก็จะมีความผูกพันในงานตอบ
แทนกลับคืนไปให้กับตัวงาน และโรงเรียน และผลจากความผูกพันในงานที่ครูมีให้แก่งานนี้ก็จะส่งผลท าให้ครู 
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี ดังนั้น วัฒนธรรมความเป็นชายจึงสามารถมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านความผูกพัน
ในงานได้ 

 
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากค าถามของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ตัวแปรอะไรที่ส่งผลให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี 

จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัว ได้แก่ แรงจูงใจ วัฒนธรรมองค์การ และความผูกพันในงาน 
ต่างส่งผลให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดีทั้งสิ้น  รวมถึงการมีคุณสมบัติที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะใน 
การปฏิบัติงานที่ดีด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แรงจูงใจ ผลการวิจัยพบว่าครูเห็นว่าแรงจูงใจที่จะสามารถจูงใจให้ครูอยากที่จะท างานให้มีสมรรถนะ  
ในการปฏิบัติงานดีได้ดีที่สุด คือ การให้รางวัลทางการเงินเมื่อครูท างานต่างๆ ส าเร็จ ซึ่งตรงกันกับมุมมอง 
ของผู้บริหาร ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการให้รางวัลทางการเงินถือว่าเป็นแรงจูงใจภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า
แรงจูงใจภายใน และเป็นความต้องการขั้นที่ 1 คือ ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ตาม
ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล นอกจากนั้น 
อาจเป็นปัญหาจากกลุ่มคร ูซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักที่มาให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุยังน้อย มีประสบการณ์การท างาน
ไม่นาน ท าให้มีรายได้ไม่สูงนัก เงินจึงสามารถจูงใจครูกลุ่มนี้ได้ดี ประกอบกับครูที่ศึกษาเป็นครูในเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูง ท าให้ครูกลุ่มที่ศึกษาอาจต้องการเงินเพ่ือใช้เป็น
ค่าครองชีพที่ สู ง  ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  Yousaf,  et al.,  (2015) ที่พบว่ าแรงจู ง ใจภายนอก 
มีความเก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงาน 

2.  วัฒนธรรมองค์การ ผลการวิจัยพบว่าครูเห็นว่าวัฒนธรรมองค์การที่ครูในโรงเรียนควรมีแล้วจะท าให้ครู
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานดี คือ ความเป็นพ่ีเป็นน้อง ซึ่งตรงกันกับมุมมองของผู้บริหาร ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะคนไทยมักนับถือและอยู่กันอย่างพ่ีน้อง ซึ่งโรงเรียนควรมีวัฒนธรรมองค์การอ่ืนผสมด้วยที่นอกเหนือไปจาก
วัฒนธรรมความเป็นพ่ีเป็นน้อง เช่น วัฒนธรรมความเป็นชาย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มุ่งความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้ครูมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดีมากกว่าการที่ครูมีวัฒนธรรมความเป็นพ่ีเป็นน้องแต่เพียงอย่างเดียว โดยโรงเรียน
ควรท าให้วัฒนธรรมความเป็นชายนี้เป็นวัฒนธรรมองค์การหลักของโรงเรียน ส่วนวัฒนธรรมความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
ที่มีนี้ควรให้มีต่อไปเพราะเป็นวัฒนธรรมที่ดี ที่เน้นการช่วยเหลือกัน แต่ควรให้เป็นวัฒนธรรมองค์การที่ช่วย
สนับสนุนเท่านั้น ไม่ควรให้เป็นวัฒนธรรมองค์การหลักของโรงเรียนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ Shahzad, et al., (2013) ที่พบว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญ 

3. ความผูกพันในงาน ผลการวิจัยพบว่าครูเห็นว่าสิ่งที่จะท าให้ครูมีความผูกพันในงานแล้วท าให้ครู 
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานดี คือ การสนับสนุนทางกายภาพที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะความผูกพันในงานของครู
นี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่ครูจะมีความผูกพันมอบให้แก่งานของตนเองได้ก็เนื่องมาจาก
เงื่อนไขสิ่งต่าง ๆ ที่โรงเรียนมอบให้แก่ตน ในขณะที่มุมมองของผู้บริหารจะต่างออกไป โดยผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริหารจะเห็นว่าสิ่งที่จะท าให้ครูมีความผูกพันในงานแล้วท าให้ครูมีดี คือ การจัดงานให้เหมาะสมกับตัวบุคคล 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะความผูกพันของครูที่มีต่องานนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการออกแบบงาน (Job Design) 
ถ้าผู้บริหารออกแบบงานให้งานที่ครูท าอยู่เป็นงานที่มีความหมาย หรือเป็นงานที่มีความเหมาะสมกับตัวครูตาม
หลักการออกแบบงานก็จะท าให้ครูมีความผูกพันในงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Cooper (2009) ที่พบว่า
ความผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ 

4. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ผลการวิจัยพบว่าครูเห็นว่าครูที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดี 
ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ ทักษะในการสอนที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในการสอน ครูที่ดีต้องมีทักษะในการสอน
โดยมีการเตรียมการสอนก่อนการสอนจริงเพราะจะท าให้ทราบว่าจะสอนเนื้อหาอะไร มีสื่อในการสอน ซึ่งมีผล 
ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ อยากที่จะเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน ในขณะที่มุมมองของผู้บริหารจะต่าง
ออกไป โดยผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารจะเห็นว่าครูที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ 
ความรับผิดชอบที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะถ้าในมุมมองของผู้บริหารการมองว่าครูคนไหนที่จะมีสมรรถนะใน  
การปฏิบัติงานที่ดีก็จะมองจากการที่ครูคนไหนท าตามค าสั่งที่ได้มอบหมายไปได้ดีหรือไม่เป็นหลัก ซึ่งต่าง  
จากผลการวิจัยของ Chien (1984) ที่พบว่าสาเหตุของความบกพร่องของผลการปฏิบัติงานของครู คือ ครูขาด
ทักษะ และความรู้  

 
3. การเปรียบเทียบผลการวิจัยระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปร ซึ่งทั้ง 4 ตัวแปรไม่มีประเด็นที่เหมือนกัน มีแต่

ประเด็นที่ต่างกัน ประกอบด้วย 
 1. แรงจูงใจ ประเด็นที่ต่างกัน คือ ในผลการวิจัยเชิงปริมาณ ครูให้การท าให้งานมีความส าคัญมีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แต่ในผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ครูให้ความส าคัญกับการให้รางวัลทางการเงินต่าง ๆ 
เมื่อครูสามารถท างานได้ส าเร็จ เช่นเดียวกันกับผู้บริหารที่มีความคิดเห็นตรงกันที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการที่ครู
ให้ความส าคัญในเรื่องการท าให้งานมีความส าคัญเพราะความรู้สึกว่าตนเองได้ท างานที่มีค่านี้สามารถไปตอบสนอง
ความต้องการในขั้นสูงของบุคคล คือ ขั้นที่ 4 คือ ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ซึ่งเป็นความต้องการ
ในการตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง (Self - Esteem) ตามทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow 
ส่วนการที่ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มครูในการวิจัยเชิงคุณภาพให้ความส าคัญกับการให้รางวัลทางการเงินต่าง ๆ ผู้วิจัยได้
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อภิปรายผลไปแล้วในส่วนของการอภิปรายผลของผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงขอไม่กล่าวซ้ าอีก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Springer (2011) ที่พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์อย่างมากกับผลการปฏิบัติงาน 

2. วัฒนธรรมความเป็นชาย ประเด็นที่ต่างกัน คือ ในผลการวิจัยเชิงปริมาณ ครูจะให้วัฒนธรรมความเป็น
ชายมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานค่อนข้างมาก แต่ในผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ครูจะให้ความส าคัญกับ
วัฒนธรรมความเป็นพ่ีเป็นน้อง เช่นเดียวกันกับผู้บริหารที่มีความคิดเห็นตรงกันที่เป็นเช่นนี้ สามารถอธิบายได้จาก
ทฤษฎีเรื่อง Self หรือ Self - Concept ของ Carl Rogers ที่กล่าวถึงเรื่องตัวตน (Self) ว่าเป็นวิธีที่บุคคลมอง หรือ
รับรู้เกี่ยวกับตนเอง โดยในการให้สัมภาษณ์ครูจะให้ความคิดเห็นตามสิ่งที่ตนคิดว่าตนเป็นจริง ๆ ครูจึงให้สัมภาษณ์
ว่าวัฒนธรรมองค์การของครูเป็นวัฒนธรรมความเป็นพี่เป็นน้อง ซึ่งถือว่าเป็น Self - Concept คือ เป็นภาพตัวตน 
ที่ครูมองว่าตนเองมีวัฒนธรรมองค์การเช่นนี้ ส่วนการที่ครูตอบแบบสอบถามโดยให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตัวแปรวัฒนธรรมความเป็นชายค่อนข้างมากเพราะมองว่าวัฒนธรรมความเป็นชายเป็นวัฒนธรรม  
ที่ตนน่าจะมีถือว่าเป็น Ideal Self คือ เป็นภาพตัวตนที่ครูอยากจะมีวัฒนธรรมองค์การอย่างนี้ แต่ในความเป็นจริง
ตัวตนที่แท้จริง คือ Real Self ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ครูเป็นจริง ๆ อาจจะใช่ตามที่ครูคิดว่าเขาเป็น หรือ
อาจจะไม่ใช่ทั้งวัฒนธรรมความเป็นพ่ีเป็นน้อง และวัฒนธรรมความเป็นชายตามผลการวิจัย แต่จะเป็นวัฒนธรรม
องค์การอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์การของแต่ละโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ของ Shahzad และคณะ (2013) ที่พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง 
มีนัยส าคัญ 

3. ความผูกพันในงาน ประเด็นที่ต่างกัน คือ ในผลการวิจัยเชิงปริมาณ ครูให้ความผูกพันในงานด้าน 
Psychological Safety (Guarantees) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แต่ในผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ครูมองว่าการสนับสนุนทางกายภาพจะเป็นสิ่งที่ท าให้ครูผูกพันในงานมากที่สุดที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเมื่อตอบ
แบบสอบถามการที่ครูตอบโดยให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแก่ความผูกพันในงานด้าน Psychological 
Safety (Guarantees) สูงสุดนั้นอาจเป็นเพราะในสังคมไทยยกย่องให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ดังนั้น 
ความผูกพันในงานด้านนี้จึงสามารถท าให้ครูรู้สึกผูกพันในงานได้มากที่สุด แต่เมื่อให้สัมภาษณ์ ครูที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
หลักในการให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่อายุยังน้อย มีประสบการณ์การท างานไม่นาน และมีรายได้ไม่สูงนัก จึงค่อนข้าง 
ที่จะให้ความส าคัญกับการที่โรงเรียนต้องจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานให้ ครูถึงจะมีความผูกพัน  
ในงานเพราะการสนับสนุนทางกายภาพเป็นสิ่ งที่ครู เห็นได้ เด่นชัดว่าโรงเรียนมีการให้บางสิ่ งแก่ครู  
ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือน และเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้ครูสามารถท างานได้ดีขึ้น เพราะถ้าเป็น  
การสนับสนุนในรูปแบบอ่ืน ๆ ครูกลุ่มนี้ที่เพ่ิงเข้ามาท างานในโรงเรียนไม่นานอาจจะยังไม่ได้รับ หรือยังมองไม่เห็น 
ซึ่งตรงตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Cooper (2009) ที่พบว่าความผูกพัน
ในงานกับผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ 

4. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่ต่างกัน คือ ในผลการวิจัยเชิงปริมาณ ครูให้การรับรู้บทบาท 
ในงานมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด แต่ในผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ครูมองว่าทักษะในการสอนเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดีที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเมื่อตอบ
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แบบสอบถามการที่ครูตอบโดยให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานแก่การรับรู้บทบาทในงานสูงสุดนั้นอาจเป็น
เพราะครูมีความคิดเห็นว่าในการท างาน ถ้าจะมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานออกมาดีได้ ครูต้องทราบว่าตนเองมี
หน้าที่อะไรในแต่ละงาน แต่ในการให้สัมภาษณ์ครูอาจจะให้ความส าคัญกับทักษะที่ใกล้ตัวของตนเอง ซึ่งทักษะใน
การสอนเป็นคุณสมบัติที่เห็นได้เด่นชัดว่าเป็นสิ่งที่สามารถท าให้สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูออกมาดี 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Chien (1984) ที่พบว่าสาเหตุของความบกพร่องของผลการปฏิบัติงานของครู คือ 
ครูขาดทักษะ และวิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2547) ที่พบว่าตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลโดยตรงต่อตัวแปรผลการ
ปฏิบัติงาน คือ การรับรู้บทบาท 

จากผลการวิจัยสามารถพัฒนาโมเดลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ดังภาพประกอบ 3 

 
ภาพประกอบ 3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแรงจูงใจ และวัฒนธรรมความเป็นชายที่มีอิทธิพล 

ต่อความผูกพันในงาน และส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
ที่พัฒนาขึ้นมาจากผลการวิจัย 

 
ในโมเดลส าหรับตัวแปรแรงจูงใจควรเปลี่ยนเอาเส้นความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงกับสมรรถนะใน  

การปฏิบัติงานออกเพราะไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามโมเดลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ส่วนตัวแปร
วัฒนธรรมความชาย ความผูกพันในงาน และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อะไร 
 จากโมเดลจะได้ข้อค้นพบว่าครูไทยมีความแตกต่างจากครูในต่างประเทศ คือ ครูไทยขาดแรงจูงใจ
โดยเฉพาะแรงจูงใจที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเป็นหลักเพราะจากผล  
การสัมภาษณ์พบว่าครูให้ความส าคัญกับแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินมากกว่า โดยเฉพาะครูไทยรุ่นใหม่ อายุน้อย ซึ่งเป็น
คน generation Y ทั้งๆ ที่เรื่องเงินเดือนถือว่าเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่สุด คือ อยู่ในขั้นที่ 1 ความต้องการ
ทางกายภาพตามทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow ซึ่งครูไม่ควรมีแรงจูงใจอยู่ในขั้นนี้มากอย่างนี้ 
ซึ่งการที่ครูไทยรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นคน generation Y ให้ความส าคัญกับแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินมากเนื่องจากประเทศไทย
จ่ายค่าตอบแทน หรือเงินเดือนแก่อาชีพครูค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับครูในต่างประเทศ ซึ่งมีผลท าให้ครูใน
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ต่างประเทศไม่รู้สึกต้องการ หรือขาดแคลนเงินมากเท่ากับครูไทย และสามารถมีความต้องการในขั้นที่สูงกว่าได้
มากกว่าครูไทย 

 
การพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้จากการวิจัย 

แรงจูงใจ วัฒนธรรมความเป็นชาย และความผูกพันในงานเป็นตัวแปรทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้
แนวคิดทางด้านจิตวิทยาเป็นหลักนี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น เป็นการยืนยันข้อค้นพบ
ที่ว่าทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา หรือองค์ความรู้ทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นรากฐานหนึ่งของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และวิชาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญท่ีสามารถใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับองค์การได้  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
1. ควรมีการจูงใจครู โดยโรงเรียนควรมีการด าเนินการ 5 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เรื่องท่ี 1 โรงเรียนควรมีการจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) ให้แก่ครูในรูปแบบของโปรแกรม
การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation Packages) โดยมีการจ่ายทั้งเงินเดือน เงินวิทยฐานะ มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้ 
เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล มีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูที่ปฏิบัติงานดี พาไปดูงาน ลาฝึกอบรม และศึกษา
ต่อได้ 

เรื่องที่ 2 โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับเรื่องการออกแบบงาน (Job Design) โดยควรให้ครูได้
สอนตรงกับสาขาวิชาที่ครูจบมา และให้ครูได้ท างานที่เหมาะสมกับความชอบ และความถนัดของครูแต่ละคน 

เรื่องท่ี 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู (Performance Management) ที่ใช้การประเมิน
สมรรถนะ (Competency) ผู้บริหารควรประเมินอย่างยุติธรรม เพ่ือที่จะน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เต็มที ่

เรื่องที่ 4 โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 
ครูอย่างจริงจังโดยการส่งครูไปศึกษาต่อ หรือให้สามารถลาไปศึกษาต่อ ลาไปฝึกอบรมได้  

เรื่องท่ี 5 โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมในการท างานด้วย (Work Environment) 
เช่น แสงสว่างที่เหมาะสม และเสียงต่าง ๆ ไม่ให้มีมารบกวนการท างาน และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities)  

2. ควรตรวจดูทัศนคติของครูก่อนรับเข้ามาท างาน โดยโรงเรียนเมื่อจะรับครูเข้ามาท างาน ผู้บริหารต้องมี
การสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องทัศนคติทั้งในเรื่องการท างาน และค่านิยมต่าง ๆ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

 1. จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ความผูกพันในงาน 
ดังนั้น ควรจะมีการท าวิจัยเรื่องการสร้างความผูกพันในงานเพ่ือให้บุคคลมีความผูกพันในงานมากยิ่งขึ้น 

 2. จากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งในการวิจัยนี้ศึกษาแรงจูงใจเพียงแค่ 6 ด้าน ดังนั้น ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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3. ในการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาตัวแปรที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพียง 3 ตัวแปร คือ แรงจูงใจ 
วัฒนธรรมความเป็นชาย และความผูกพันในงาน ดังนั้น ควรมีการศึกษาตัวแปรตัวอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

4. การวิจัยในครั้งนี้ศึกษากับครูสพฐ.ในเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งหากมีการท าวิจัย
เรื่องนี้อีก ควรมีการขยายพ้ืนที่การศึกษาไปยังครูในเขตพ้ืนที่ต่างจังหวัดด้วย  
  5. การวิจัยในครั้งนี้ศึกษากับหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ดังนั้นควรมีการศึกษากับหน่วยงานภาคเอกชนด้วย 
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