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นฤเบศร์ สายพรหม. (2559). อิ ทธิ พลพหุระดับของภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ผูอ้ ืน่ กับปั จจัยเหตุและผลของจิ ตวิ ญญาณ
ในการทํ างานที ่มีต่อสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ พฤติ กรรม และเจตคติ ในการทํ างานของครู ในโรงเรี ยน
คาทอลิ ก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. ปริ ญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์).
กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ :รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี โยเหลา, รองศาสตราจารย์ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล.
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองเชิงโครงสร้ างพหุระดับของจิตวิญญาณ
ในการทํางานที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลข้ าม
ระดับของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นและความไว้ วางใจในองค์การที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน สุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงของปั จจัยเหตุระดับบุคคลที่สง่ ผล
ต่อจิตวิญญาณในการทํางาน และ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงของจิตวิญญาณในการทํางานที่สง่ ผลต่อสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ ครูในโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัคร
สังฆมณฑลกรุ งเทพฯ จํานวน 498 คน จาก102 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ โดยมีสมาชิกภายในกลุ่มเฉลี่ย 5 คน ที่ได้ มา
จากการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอนเก็ บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจํ านวน 10 แบบวัด ซึ่งมี ค่าความเชื่ อมั่นแบบ
สอดคล้ องภายในของแบบสอบถามอยูร่ ะหว่าง 0.8207-0.9725 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงบรรยายการวิเคราะห์
ข้ อมูลเพื่ อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ างด้ วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันและศึกษารู ปแบบ
ความสัมพันธ์โมเดลสมการโครงสร้ างพหุระดับของจิตวิญญาณในการทํางาน
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
แบบจําลองพหุระดับความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทํางานที่มีอิทธิพล
ต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หลังจาก
การปรับโมเดล ( = 1190.145,df = 310, CFI = 0.929, TLI = 0.902, RMSEA = 0.076) ในผลการวิเคราะห์ระดับ
บุคคล พบว่า 1) ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพล
ทางบวกต่อจิตวิญญาณในการทํางาน 2) จิตวิญญาณในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
และ 2) สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การส่วนผลการวิเคราะห์ระดับกลุม่ พบว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอทิ ธิพลทางบวกต่อ
ความไว้ วางใจในองค์การ สําหรับอิทธิพลของตัวแปรข้ ามระดับ พบว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางบวก
ต่อจิตวิญญาณในการทํางานความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์การของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้ ความไว้ วางใจในองค์การมีอิทธิ พลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้สรุปได้ ว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นภาวะผู้นําที่ช่วยเสริ มสร้ าง
จิตวิญญาณในการทํางาน ความไว้ วางใจในองค์การ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานเชิงบวกในองค์การ
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Narue-Beth Saiprom. (2016). The multilevel causal of servant leadership on workplace spirituality
and effects on spiritual well-being, work attitude and behavior of the teachers in Catholic
schools in Bangkok archdiocese.Dissertation, Ph.D. (Applied Behavioral Science
Research). Bangkok:Graduate School, Srinakharinwirot University.Advisor Committee:
Assoc. Prof. Dr. Dusadee Yoelao, Assoc. Prof. Dr. Rattigorn Chongvisal.
The purposes of this research were: 1) to develop and test the multilevel structural modeling
equation of workplace spirituality that has an effect on spiritual well-being, work attitudes and behavior;
2) to study the cross-level direct effect of servant leadership and organizational trust with regard to
workplace spirituality, spiritual well-being, work attitudes and behavior; 3) to study the direct effect of
environmental factors and the factor of psychological characteristic factors on workplace spirituality; 4)
to study the direct impact of workplace spirituality on spiritual well-being, work attitudes and behavior.
The sample was composed of four hundred and ninety eight teachers from one hundred and two
work-groups, with a cluster size of 5 persons, who were working in Catholic schools in the Bangkok
archdiocese. The sample was randomly selected using multi-stage sampling. The questionnaires of
ten measures were used for data collection. The Cronbach,s Alpha coefficient ranged from 0.8207 to
0.9725 and descriptive statistics were used to describe the basic features of the data. Second,
Confirmatory Factor Analysis was applied to assess the construct validity of the measurement model.
Third, Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM) was applied to test multilevel structural
relationship models of workplace spirituality.
The research findingswere as follows:
The causal model of workplace spirituality that has an effect on spiritual well-being, work
attitudes and behavior was valid and fit well with the empirical data( = 1190.145,df = 310, CFI =
0.929, TLI = 0.902, RMSEA = 0.076). On an individual level, the results revealed that: 1)organizational
justice, perceived organizational support and psychological capital had a direct effect on workplace
spirituality; 2) workplace spirituality had a direct effect on spiritual well-being and 3) spiritual well-being
had a direct effect on job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship
behavior;On the group level, the servant leadership that functions as group level variable had a direct
effect on organizational trust that also functioned as a group-level variable. In addition, servant
leadership that functioned as group-level variables had a cross-level direct effect on workplace
spirituality, job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior that
functioned as group-level variables. Furthermore, organizational trust that functions at a group-level
variable had a cross-level direct effect on organizational citizenship behavior that functions as a grouplevel variable.Thus, servant leadership is a type of leadership for embracing workplace spirituality,
organizational trust, positive work attitudes and behavior in the organization.
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ประกาศคุณูปการ
ปริ ญญานิพนธ์ฉบับนี ้ที่สําเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดีได้ สร้ างความทรงจําและมอบสิง่ ที่ดีๆ ซึง่ มีคณ
ุ ค่า
ยิ่งแก่ผ้ วู ิจยั นอกเหนือไปจากการได้ เรี ยนรู้ทางวิชาการแล้ ว ยังเป็ นการฝึ กฝนความอดทน ความพยายาม
ทุ่มเททังแรงกาย
้
แรงใจ และสติปัญญาในการทํางานอีกด้ วย สิ่งต่างๆ เหล่านี ้นับว่า เป็ นประสบการณ์ที่
สําคัญต่อผู้วิจยั เป็ นอย่างยิ่ง และปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนี ้จะไม่สามารถสําเร็ จไปได้ หากปราศจากความ
ช่วยเหลือและความเมตตาจากบุคคลผู้มีพระคุณต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลาและรองศาสตราจารย์ดร. รัตติ
กรณ์ จงวิ ศาล อาจารย์ ที่ ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ์ ที่ กรุ ณาดูแล ห่ วงใย ช่ วยเหลื อแนะนํ าและแก้ ไข
ข้ อบกพร่องต่าง ๆรวมทังให้
้ กําลังใจแก่ผ้ วู ิจยั ได้ สามารถผ่านพ้ นปั ญหาในการทําปริ ญญานิพนธ์ไปได้ และ
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์ ทุกท่านได้ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นันทา สู้
รักษา อ. ดร. ยุทธนา ไชยจูกลุ อ. ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล และ อ. ดร. ธรรมนันทิกา แจ้ งสว่างที่กรุ ณาให้
ข้ อคิดเห็นและคําแนะนําอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ให้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณ อ. ดร. ปรี ชา เมธาวัสรภาคย์ อ.ดร. เสกสรร ทองคําบรรจง อ.ดร.อมราพร สุร
การ และอ. อภิรดี กาญจนดุล ที่กรุณาเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่ องมือวัดที่ใช้ ในปริญญานิพนธ์ฉบับ
นี ้ ตลอดจนให้ คําแนะนําที่มีคณ
ุ ค่ายิ่งแก่ผ้ วู ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณ ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ ที่กรุ ณามอบทุนการศึกษาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ มา
ศึกษาต่อที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รวมทัง้ ผศ. ดร. วรยุทธ ศรี วรกุล ดร. กฤษณะ กิจเจริ ญ ดร.
นพดล กรรณิกา และดร. ปรี ชา เมธาวัสรภาคย์ ที่กรุ ณาให้ การสนับสนุนด้ านต่างๆ ให้ ผ้ วู ิจยั สามารถมา
ศึกษาได้ อย่างสะดวกราบรื่ น
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทุกท่านที่กรุ ณาสอนสัง่ และให้
้ ่อนร่ วมรุ่ นปริ ญญาเอกรุ่นพี่
ความรู้แก่ผ้ วู ิจยั ตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษาขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านทังเพื
รุ่นน้ องร่วมสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณคุณมณทิชา สุบรรณพงษ์ และคุณอรวรรณ จิตละมัย
รวมทังกั
้ ลยาณมิตรท่านอื่นๆ ที่ให้ กําลังใจและสนับสนุนผู้วิจยั ในด้ านต่างๆ เสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวอันเป็ นที่รัก ซึ่งให้ กําลังใจกับผู้วิจยั ตลอดมา คุณพ่อ
นิคม บิดาผู้ลว่ งลับ และคุณแม่พรทิพย์สายพรหมขอขอบคุณคุณปาริ ชาติ จรันรัก ภรรยา และน้ องสตางค์
ชวิศา สายพรหม บุตรสาวของผู้วิจยั ที่คอยช่วยเหลือและให้ กําลังใจแก่ผ้ วู ิจยั ตลอดมา
ที่ สุด ขอโมทนาคุณพระเจ้ าและแม่พระ สําหรั บสติปัญญา ปรี ชาญาณ และพละกํ าลังที่ ทรง
ประทานให้ แก่ผ้ วู ิจยั มาโดยตลอด หากไม่มีพระเป็ นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ผู้วิจยั คงไม่สามารถทําอะไร
ได้ เลย ขอขอบพระคุณสําหรับทุกสิง่ ทุกอย่าง ที่ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถสําเร็จการศึกษาในระดับนี ้ไปได้ ด้วยดี
นฤเบศร์ สายพรหม
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
โรงเรี ยนเป็ นสถาบันการศึกษาที่เป็ นองค์การซึง่ มีเป้าหมายสําคัญในการเสริ มสร้ างและพัฒนา
รวมทังตระเตรี
้
ยมเยาวชนให้ พร้ อมสําหรับการเป็ นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขในอนาคต จึงเป็ นองค์การที่จําเป็ นต่อการพัฒนาคนและประเทศ เป็ นส่วนประกอบที่
สําคัญในสังคม เป็ นสัญลักษณ์ทางปั ญญาหรื อความเจริ ญทางความคิดของสังคม มีเป้าหมายในการให้
การศึกษา เป็ นแหล่งความรู้ ให้ บริ การด้ านวิชาการ รวมทังทํ
้ าหน้ าที่เสมือนสถาบันครอบครัวหรื อเป็ นบ้ าน
หลังที่สองที่ช่วยบิดามารดาและผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่เยาวชนอีกทางหนึ่งจากความสําคัญดังกล่าว
บุคลากรที่ทํางานในโรงเรี ยนจึงต้ องมีความรู้ความสามารถ เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความเสียสละ
รู้จกั ปรับปรุงและพัฒนาตนอยู่เสมอโดยบุคลากรที่มีความสําคัญที่สดุ ต่อการทํางานในโรงเรี ยนคือ ครู ซึง่
ปฏิบตั ิหน้ าที่ทงด้
ั ้ านวิชาการ เช่น การสอน การออกข้ อสอบ การให้ คําปรึ กษา การประเมินผลการเรี ยน
การจัดกิจกรรมเสริ มให้ นกั เรี ยน เป็ นต้ นและด้ านการให้ บริ การและสนับสนุนงานอื่นๆ ของโรงเรี ยน เช่น
การดูแลนักเรี ยนนอกห้ องเรี ยน การให้ บริ การชุมชน การดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่ ชุมชนสัมพันธ์
เป็ นต้ น จึงกล่าวได้ ว่า ครู เป็ นบุคลากรที่ สําคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของโรงเรี ยนเนื่ องจากเป็ น
ผู้สนับสนุนและส่งเสริ มให้ งานของโรงเรี ยนดําเนินไปอย่างราบรื่ น การปฏิบตั ิงานของครู จึงเป็ นปั จจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของนักเรี ยนและโรงเรี ยน ซึ่งการปฏิบตั ิงานของครู นนั ้ เกิดขึ ้นจาก
หลายปั จจัยประกอบกันเช่น การรับรู้ ประสบการณ์ เจตคติ และพฤติกรรมของครู ในการทํางาน เป็ นต้ น
การเสริมสร้ างปั จจัยดังกล่าวในตัวครูให้ เกิดขึ ้นในทางบวกจึงส่งผลที่ดีตอ่ การทํางานของครู ซึง่ จะส่งผลที่
ดีตอ่ นักเรี ยน โรงเรี ยน และสังคมโดยส่วนรวมในที่สดุ ดังนัน้ ในงานวิจยั นี ้ นอกจากจะให้ ความสําคัญต่อ
การศึกษาตัวแปรด้ านกระบวนการและเงื่อนไขของโรงเรี ยน รวมทังตั
้ วแปรจิตลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผล
ต่อเจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของครู ในระดับบุคคลแล้ ว ยังให้ ความสําคัญต่อตัวแปรภาวะผู้นํา
และบรรยากาศความไว้ วางใจในองค์การที่ส่งผลต่อเจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของครู อีกด้ วย
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ โรงเรี ยนได้ ตระหนักถึงความสําคัญของตัวแปรดังกล่าว และกระตุ้นให้ เกิดการสนับสนุนใน
ด้ านต่างๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ ครูมีผลการปฏิบตั งิ านที่ดีตอ่ ไป
ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลในมุมมองพฤติกรรมองค์การเป็ นผลมาจากเจตคติและพฤติกรรม
ทังหมดของบุ
้
คคลที่แสดงออกในองค์การ ศาสตร์ ด้านพฤติกรรมองค์การจึงให้ ความสําคัญต่อเจตคติและ
พฤติกรรมของบุคคล เป็ นการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมของคนในการทํางานจะเห็นได้ ว่า องค์การ
ประกอบด้ วยบุคคลหลากหลายที่ทํางานร่วมกันเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของตนและองค์การดังนัน้ ผลจาก
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เจตคติและพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่เสริ มประสิทธิภาพและสร้ างประสิทธิผลในการทํางาน
ขององค์การให้ บรรลุเป้าหมาย (Motowidlo; Borman; & Schmit. 1997)การศึกษาพฤติกรรมองค์การ
ประยุกต์มาจากศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม ซึง่ ประกอบด้ วยสาขาวิชาต่างๆได้ แก่ จิตวิทยาที่ศกึ ษา
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในระดับบุคคล สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม และมานุษยวิทยาที่ศกึ ษาปั จจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมในระดับกลุม่ ส่วนสังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยาก็ศกึ ษาปั จจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมในระดับองค์การ เป็ นต้ น โดยจะศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัย
ต่างๆ ทังในระดั
้
บบุคคล เช่น ค่านิยม เจตคติ บุคลิกภาพ อารมณ์ เป็ นต้ น ระดับกลุ่ม เช่น พฤติกรรมกลุ่ม
ทีมงาน การสื่อสาร ภาวะผู้นํา อํานาจการเมือง ความขัดแย้ ง เป็ นต้ น และระดับองค์การ เช่น วัฒนธรรม
องค์การ นโยบาย การพัฒนาองค์การ โครงสร้ าง เป็ นต้ น (Robbins. 2005) ปั จจัยในระดับต่างๆ เหล่านี ้ยังมี
ปฏิสมั พันธ์ (Interactions) ในลักษณะเป็ นเหตุเป็ นผลและมีอิทธิพลซึง่ กันและกันทังในระดั
้
บเดียวกันและ
ข้ ามระดับด้ วย ดังนัน้ การศึกษาเพื่อให้ เข้ าใจพฤติกรรมองค์การได้ อย่างถูกต้ องและนําผลการวิจยั ที่ได้ มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาบุคคลและองค์การได้ อย่างเหมาะสมจึงจําเป็ นต้ องพิจารณาอิทธิพลในระดับต่างๆ
ที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลด้ วยในการวิจยั นี ้ มุ่งศึกษาปั จจัยผลที่เกี่ยวกับการทํางานของครู ในโรงเรี ยน
ดังนัน้ ปั จจัยเหตุจึงมีทงในระดั
ั้
บบุคคลและระดับกลุ่ม และจะศึกษาปั จจัยเหตุที่ส่งผลต่อการทํางานของ
ครู โดยตรง ทังปั
้ จจัยเหตุที่มาจากครู เอง (ระดับบุคคล) และปั จจัยสภาพแวดล้ อมในการทํางานของครู
(ระดับ บุ ค คลและระดับ กลุ่ม ) รวมทั ง้ ปั จ จัย อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องด้ ว ย โดยผู้ วิ จัย จะศึ ก ษาปั จ จัย ผลที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การทํางาน ไม่วา่ จะเป็ นจิตวิญญาณในการทํางาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรม
การทํางานของบุคคล ได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เจตคติต่อการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ รวมทังปั
้ จจัยเหตุระดับบุคคล ได้ แก่ ความยุติธรรมใน
องค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยเหตุระดับกลุ่ม คือ
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และปั จจัยด้ านบรรยากาศเชิงจิตวิทยาในการทํางาน ได้ แก่ ความไว้ วางใจใน
องค์การ ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในงานวิจยั นี ้
จิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) ได้ พฒ
ั นาทังแนวคิ
้
ดทฤษฎีและหลักการ
เป็ นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา มีความต้ องการนําจิตวิญญาณในการทํางานไปประยุกต์ใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ในการบริ หารจัดการองค์การที่ปัจจุบนั มีความซับซ้ อน มุ่งแสวงหาประโยชน์ และท้ าทายด้ านศีลธรรม
จริ ยธรรมมากขึ ้น และพบด้ วยว่า งานวิจยั เกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานได้ ช่วยขยายขอบเขตองค์
ความรู้ ในด้ านนี ้มากขึ ้นขณะที่ความสนใจในเรื่ องนีก้ ็เพิ่มมากขึ ้นเช่นกันการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการ
นําเสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานยังส่งผลให้ เกิดข้ อเขียนมากมายในวารสารวิชาการ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องต่างก็ทําคูม่ ือและจัดสัมมนาสําหรับองค์การที่ต้องการเครื่ องมือในการบริ หารจัดการองค์การ
ของตนจิตวิญญาณในการทํางานจึงเปรี ยบเสมือนทางออกสําหรับปั ญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม งานวิจยั
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เชิงประจักษ์ ในเรื่ องนี ้นับว่ายังมีน้อยในการพิสจู น์และตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้ องของปั ญหาและ
ข้ อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางาน (Geigle. 2012)
แม้ จะมีความสนใจเพิ่มขึ ้น แต่จิตวิญญาณในการทํางานก็ยงั เป็ นเรื่ องใหม่ให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและ
สัมพันธ์ กับแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์การ โดยการนิยามความหมายจิตวิญญาณในการ
ทํางานเป็ นสิ่งที่สําคัญและจําเป็ นต้ องใส่ใจ นักวิจยั ส่วนใหญ่จะจําแนกจิตวิญญาณกับศาสนาออกจาก
กัน และมักใช้ ความหมายของจิตวิญญาณที่ไม่เกี่ยวข้ องกับศาสนามากกว่า ซึง่ เป็ นความหมายเดียวกับที่
ผู้วิจยั ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้อย่างไรก็ตาม ระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้ ในการศึกษาต้ องมีความเคร่งครัดและถูกต้ อง
ทําให้ งานวิจยั เชิงประจักษ์ ในเรื่ องนี ้ต้ องนิยามความหมายให้ ถกู ต้ องเช่นกัน ตังแต่
้ ที่ยงั ไม่มีการยอมรับ
ความหมายที่เป็ นสากลของจิตวิญญาณในการทํางาน นักวิจยั ต่างก็นําเสนอความหมายและเครื่ องมือวัด
จิตวิญญาณในการทํางานที่ตนกําหนดและสร้ างขึ ้นเอง ส่งผลให้ มีความหมายและเครื่ องมือวัดเพิ่มขึ ้น
เรื่ อยๆ ซึง่ ก็นิยามความหมายออกมาแตกต่างกัน แม้ จะต่างกันเล็กน้ อยแต่สว่ นใหญ่จะใช้ ความหมายและ
องค์ประกอบที่แอชมอสและดิวชอน (Ashmos; & Duchon. 2000) กับฟราย, วิทชุ ชี่ และเซดิลโล(Fry;
Vitucci; & Cedillo. 2005)ได้ นิยามไว้ ว่าจิตวิญญาณในการทํางาน หมายถึง การรับรู้ว่าบุคคลนันมี
้ ชีวิต
ภายในซึง่ เป็ นสิง่ ที่ช่วยเสริ มสร้ างให้ งานเป็ นงานที่มีความหมาย ในขณะเดียวกันความหมายที่ได้ จากงาน
ก็ช่วยหล่อเลี ้ยงชีวิตภายในของบุคคลด้ วย โดยจะเกิดขึ ้นภายใต้ บริ บททางสังคมที่บุคคลผู้นนดํ
ั ้ ารงอยู่
และจําแนกองค์ประกอบออกเป็ น3 ด้ านได้ แก่ ด้ านชีวิตภายใน (Inner Life) ด้ านงานที่มีความหมาย
(Meaningful Work) และด้ านสังคม (Community)ทําให้ ความหมายและเครื่ องมือวัดดังกล่าวเป็ นที่นิยม
และนํามาใช้ มากที่สดุ นอกจากนี ้ มีงานวิจยั เชิงประจักษ์ เพียงเล็กน้ อยที่นิยามความหมายจิตวิญญาณใน
การทํางานไปในเชิงศาสนาและเป็ นสิ่งลี ้ลับ เช่น กําหนดให้ เป็ นประสบการณ์ ที่อยู่เหนือความเข้ าใจของ
มนุษย์ และเป็ นความสัมพันธ์กบั สิง่ ที่อยูเ่ หนือธรรมชาติ เป็ นต้ น
จากงานวิจยั เชิงประจักษ์ พบว่า จิตวิญญาณในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การในแง่มมุ ต่างๆ ได้ แก่ 1) ช่วยส่งเสริ มสุขภาวะทัว่ ไปของพนักงานโดยเพิ่มขวัญกําลังใจ ความ
ผูกพัน และผลผลิตของพนักงาน รวมทังช่
้ วยลดความเครี ยด ความเหนื่อยล้ า และการทํางานหนักเกินไป
2) เอื ้ออํานวยให้ พนักงานและผู้บริ หารตระหนักถึงจุดประสงค์และความหมายในการทํางานมากขึ ้น และ
3) ช่วยสนับสนุนให้ พนักงานมีจิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและสังคมรวมทังช่
้ วยเสริ มสร้ าง
ความจงรักภักดี ความผูกพัน และการมีสว่ นร่วมในองค์การด้ วยจึงกล่าวได้ ว่า จิตวิญญาณในการทํางาน
เป็ นแนวคิดที่มีประโยชน์และมีสว่ นช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและผลสัมฤทธิ์
ขององค์การ (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556) ซึง่ องค์การควรประยุกต์คา่ นิยมเรื่ องจิตวิญญาณมาใช้ ในองค์การ
เพื่อเสริ มสร้ างจิตวิญญาณของพนักงานให้ เจริ ญเติบโตขึ ้น ผู้บริ หารจึงควรประยุกต์จิตวิญญาณในการ
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ทํางาน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านสติปัญญา การไตร่ ตรอง ความเมตตากรุ ณา ความคิดสร้ างสรรค์ และแรงจูงใจ
มาใช้ ในองค์การ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทังขององค์
้
การและพนักงานในที่สดุ
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจัยจะศึกษาจิตวิญญาณในการทํางานในฐานะเป็ นตัวแปรระดับบุคคล เมื่อ
พิจารณางานวิจยั เชิงประจักษ์ ก็พบว่า มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาจิตวิญญาณในการทํางานที่สอดคล้ องกับกรอบ
แนวคิดในงานวิจยั นี ้ได้ แก่งานวิจยั ของดาดาเบย์ (Dadabhay. 2011) ที่ศกึ ษาจิตวิญญาณในการทํางาน
ของครู ในโรงเรี ยนมุสลิมประเทศแอฟริ กาใต้ ในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างการรั บรู้ ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในงานผลการวิจยั คือ ครู เห็นว่า โรงเรี ยนเป็ น
สถานที่หล่อเลี ้ยงและฟูมฟั กจิตวิญญาณของตน ช่วยเสริ มสร้ างความผูกพันต่อองค์การและความพึง
พอใจในงานรวมทังยั
้ งมีอิทธิ พลคัน่ กลางเชิงบวกระหว่างการรับรู้ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับความ
ผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในงานของครู ด้วยนอกจากนี ้ ยังมีงานวิจยั ที่พบว่า จิตวิญญาณใน
การทํางานมีความสัมพันธ์กบั ทังตั
้ วแปรเหตุและตัวแปรผลอื่นๆ ในการทํางานอีกด้ วย
โดยตัวแปรผลระดับบุคคลซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากจิตวิญญาณในการทํางานที่ผ้ วู จิ ยั พบจากงานวิจยั
เชิงประจักษ์ และกําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในงานวิจยั นี ้ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ(Bodla; & Ali. 2012;
Rego; Cunha; & Souto. 2007; Marschke; et al. 2011; Hong. 2012; Chawla; & Guda. 2010; Markow; &
Klenke. 2005; Milliman; Czaplewski; & Ferguson. 2003)ความพึงพอใจในงาน(Clark; et al. 2007;
Chawla; & Guda. 2010; Bodla; & Ali. 2012; Altaf; & Awan. 2011; Milliman; Czaplewski; & Ferguson.
2003; Robert; Young;& Kelly. 2006; Usman. 2010)พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ (Nasurdin;
Nejati; & Mei. 2013; Salarzehi; et al. 2010; Abbas; Azim; Seyed Mehdi; & Kiarash. 2012)และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ(Kouzes; & Posner. 1995; Paloutzian; Fry. 2003; 2005; Krishnakumar; & Neck. 2002;
Reave. 2005; Emmons; & Keortge. 2003; Burack. 1999; Giacalone; & Jurkiewicz. 2003a; Neck; &
Milliman. 1994)เป็ นต้ นซึง่ ตัวแปรผลเหล่านี ้น่าจะได้ รับอิทธิพลจากจิตวิญญาณในการทํางานเช่นกัน
ในด้ านตัวแปรเหตุระดับบุคคลที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณในการทํางานพบว่า มีงานวิจยั เกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้น้ อยมาก งานวิจยั ที่มีอยู่จะศึกษาตัวแปรเหตุในลักษณะเป็ นตัวแปรเชิงประชากร (Demographic)
ที่ มี อิทธิ พลต่อจิ ตวิ ญญาณในการทํ างาน ได้ แก่ งานวิ จัยของฮูสตันและคาร์ ทไรท์ (Houston; &
Cartwright. 2007) พบว่า พนักงานที่อยู่ในสายงานของรัฐมีจิตวิญญาณสูงกว่าพนักงานที่อยู่ในสายงาน
อื่น งานวิจยั ของชารี ค, มูร์ตาซา และชารี ฟ (Sharique; Mirtaza; & Sharif. 2011) พบว่า นักกีฬาหญิงมีจิต
วิญญาณสูงกว่านักกีฬาชาย ขณะที่งานวิจยั ของบีคนั และเวสเตอร์ มนั (Beekun; & Westerman. 2012)
้
ได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในประเทศนอร์ เวย์การส่งเสริ มด้ านจิตวิญญาณช่วยสนับสนุนความตังใจในการ
แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม แต่กลุ่มตัวอย่างในประเทศอเมริ กาการส่งเสริ มด้ านจิตวิญญาณ
กลับไปลดความตัง้ ใจในการแสดงออกทางพฤติ กรรมเชิ งจริ ยธรรม งานวิ จัยของเอคลันด์ และลอง
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(Ecklund; & Long. 2011) พบว่า จิตวิญญาณเปลี่ยนแปลงไปตามกลุม่ สาขาอาชีพส่วนสมิธและสเนลล์
(Smith; & Snell. 2009) สรุ ปว่า นิยามความหมายของจิตวิญญาณมีความแตกต่างกันไปในคนแต่ละรุ่ น
แต่ละยุค เป็ นต้ น ซึ่งงานวิ จัยในลักษณะดังกล่าว มี ประโยชน์ ในเชิ งการพัฒนาค่อนข้ างน้ อยและมี
ข้ อจํากัดในการนํ าไปใช้ จึงกํ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยที่มีตวั แปรเหตุเป็ นตัวแปรทางพฤติกรรม
องค์การ เพื่อจะสามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ทงในเชิ
ั ้ งทฤษฎี เชิงปฏิบตั ิ และเชิงนโยบาย รวมทัง้
นําไปประยุกต์ใช้ ในบริ บทต่างๆ ได้
โดยตัวแปรเหตุที่ผ้ วู ิจยั กําหนดเป็ นกรอบแนวคิดในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์การ
และการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ หากพิจารณาจิตวิญญาณในการทํางานที่จําแนกออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านชีวิตภายใน ด้ านงานที่มีความหมาย และด้ านสังคม (Ashmos; & Duchon.
2000) จะเห็นว่า องค์ประกอบเหล่านี ้สะท้ อนเรื่ องการมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และเพื่อจิตวิญญาณ
ของตนที่ระบุไว้ ในความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานที่นกั วิชาการนิยามไว้ ได้ แก่ จิอาคาโลนและ
เจอร์ กิวิคซ์ (Giacalone; &Jurkiewicz. 2003a) ที่โยงจิตวิญญาณในการทํางานกับประสบการณ์ที่มี
คุณค่าต่อผู้อื่น สังคม และต่อจิตวิญญาณของพนักงานเองโดยผ่านทางการทํางานและการติดต่อสัมพันธ์
กับผู้อื่น ส่วนมิลลิแมนและคนอื่นๆ(Milliman; et al. 1999) ก็กําหนดให้ ความหมายในการทํางานและ
สํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมเป็ นองค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทํางานด้ วย ด้ านเมอร์ วิส
(Mirvis. 1997) ก็ระบุให้ องค์ประกอบด้ านสังคมและด้ านงานที่มีความหมายอยู่ในแนวคิดจิตวิญญาณใน
การทํางานเช่นเดียวกับฟราย (Fry. 2003) จึงกล่าวได้ ว่า จิตวิญญาณในการทํางานเป็ นแนวคิดที่ต้องการ
เอื ้อให้ บคุ คลได้ รับประสบการณ์ในด้ านงานที่มีความหมาย การติดต่อสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น และสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อจิตวิญญาณของตน ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับการมุ่งประโยชน์ เพื่อผู้อื่น สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล
สอดคล้ องกับที่ดิวชอนและโพลวแมน (Duchon; & Plowman. 2005) ได้ ระบุไว้ คือ บุคลากรในองค์การ
ต่างต้ องการและจํ าเป็ นที่ จะต้ องผูกพันกับสิ่งที่ มี คุณค่าทางจิ ตวิ ญญาณมากกว่าสิ่งที่ มี คุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ รวมไปถึงการติดต่อสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นที่จะเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลได้ แบ่งปั น สร้ างความสัมพันธ์
และผูกพันกับผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เดอ เคลิร์ค (de Klerk. 2005) กับคินเจอร์ สกี ้และสครี พเนค(Kinjerski; &
Skrypnek. 2004) ได้ กล่าวไว้ วา่ ความหมายในชีวิตการทํางานเกิดขึ ้นได้ ผา่ นทางการมุง่ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น
สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล นอกจากนี ้ เบนสันและคนอื่นๆ(Benson; et al. 2003) ยังระบุว่า การ
พัฒนาทางจิตวิญญาณเป็ นกระบวนการในการเติบโตด้ านศักยภาพภายในของบุคคลอันเป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่า
ต่ อจิ ตวิ ญญาณของบุคคล กระบวนการดังกล่าวขับเคลื่ อนโดยอาศัยการแสวงหาความหมายและ
จุดประสงค์ในชีวิต การติดต่อสัมพันธ์ และแบ่งปั นร่ วมกับผู้อื่นจึงสรุ ปว่า การมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม
และจิตวิญญาณของบุคคลเกี่ ยวข้ องกับจิตวิญญาณในการทํางานในแง่ที่ให้ บุคคลได้ รับประสบการณ์
ุ ค่าต่อจิตวิญญาณ รวมถึงกระบวนการ
ด้ านงานที่มีความหมาย การติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อื่น และสิ่งที่มีคณ
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ด้ านองค์ การ เช่น วัฒนธรรมในองค์ การที่ เอือ้ ต่อการเสริ มสร้ างประสบการณ์ ดังกล่าว ดังนัน้ ในเชิ ง
พฤติกรรมองค์การสามารถพิจารณาจิตวิญญาณในการทํางานได้ 2 มุมมองได้ แก่ ประสบการณ์ ของ
บุคคลด้ านการมุง่ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล และกระบวนการหรื อเงื่อนไขด้ าน
องค์การที่ส่งเสริ มให้ บคุ คลได้ รับประสบการณ์ดงั กล่าว ซึง่ ตัวแปรเหตุที่เป็ นกระบวนการหรื อเงื่อนไขด้ าน
องค์การที่น่าจะมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางานและเป็ นตัวแปรทางพฤติกรรมองค์การ คือความ
ยุตธิ รรมในองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ความยุติธรรมในองค์การ (Organizational Justice) เป็ นแนวคิดของโคลควิทท์และคนอื่นๆ
(Colquitt; et al.2001) ซึ่งประกอบด้ วยความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ ด้ าน
กระบวนการขององค์การ และด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การโดยเฉพาะองค์ ประกอบด้ าน
กระบวนการขององค์การ ซึง่ หมายถึง การรับรู้ถึงความยุติธรรมของวิธีการหรื อกระบวนการขององค์การที่
ใช้ ในการตัดสินเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์ หรื อผลตอบแทนนัน้ มีการอธิบายถึงผลขององค์ประกอบดังกล่าว
ใน 2 แนวทาง คือ 1) การมุ่งผลประโยชน์ของตน ที่ระบุว่า ความยุติธรรมด้ านกระบวนการทําให้ บคุ คล
มัน่ ใจว่า ผลประโยชน์ของตนหรื อผลลัพธ์ ที่ตนต้ องการจะได้ รับการปกป้องจากกระบวนการนัน้ และ 2)
ุ ค่าต่อการเป็ นสมาชิกหรื อการเป็ นส่วนหนึ่งของ
การให้ คณ
ุ ค่าต่อกลุ่ม ที่อธิบายว่า ทําไมบุคคลจึงให้ คณ
สังคม แนวทางนี ้มีสมมติฐานว่า การเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรื อสังคมถือเป็ นรางวัลทางจิตใจของบุคคล
โดยบุคคลต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มและร่ วมสร้ างบรรทัดฐานที่จะคงอยู่ภายในกลุ่มได้ จึงเห็นว่า
บุคคลให้ ความสําคัญต่อความยุติธรรมด้ านกระบวนการ เนื่องจากให้ ความสําคัญต่อการเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสังคมด้ วย ความยุติธรรมด้ านกระบวนการยังช่วยให้ บุคคลได้ รับการยอมรับให้ เข้ ากลุ่มได้ ความ
ยุตธิ รรมด้ านกระบวนการจึงช่วยเติมเต็มความต้ องการด้ านการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมในองค์การได้ และ
จากที่กล่าวในเบื ้องต้ นว่า องค์ประกอบด้ านสังคมของจิตวิญญาณในการทํางานจะมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น
และสังคม ไม่ได้ ม่งุ ประโยชน์สว่ นตน ความยุติธรรมด้ านกระบวนการจึงเป็ นกระบวนการหรื อเงื่อนไขด้ าน
องค์การที่สง่ เสริ มให้ เกิดการมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมของบุคคลได้ ความยุติธรรมในองค์การจึงน่าจะ
เป็ นตัวแปรเหตุประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน ในแง่ของการมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น
และสังคมนัน่ เอง
ส่วนการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ(Perceived Organizational Support) เป็ นแนวคิดที่
กําหนดขึ ้นโดยไอเซนเบอร์ เกอร์ และคนอื่นๆ(Eisenberger; et al. 1986) ซึง่ หากพนักงานรับรู้ ถึงการ
สนับสนุนจากองค์การแล้ ว พนักงานก็จะหาทางตอบแทนองค์การด้ วยการสร้ างประโยชน์ให้ แก่องค์การใน
ด้ านต่างๆ พฤติกรรมในลักษณะนี ้มาจากแนวคิดที่เรี ยกว่า บรรทัดฐานในการตอบแทนกันและกัน (Norm
of Reciprocity) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับความเชื่อของบุคคลที่จะช่วยเหลือหรื อทําประโยชน์ เพื่อตอบแทนผู้ที่ให้
ประโยชน์ แก่ตน อันเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงการมุ่งประโยชน์ เพื่อผู้อื่น สังคม และเพื่อเติมเต็มความ
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ต้ องการของตนด้ วย ดังจะเห็นได้ จากงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ การสนับสนุน
จากองค์การกับการขาดงานลดลง และมีพฤติกรรมในเชิงสร้ างสรรค์สงู ขึ ้น (Eisenberger; et al. 1986;
1990) จึงสรุ ปได้ ว่า การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การส่งเสริ มให้ พนักงานมีพฤติกรรมตอบแทนสิ่งที่ดี
ให้ แก่องค์การ ซึ่งเกี่ยวกับการมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และเติมเต็มความต้ องการของตน ดังนัน้ จึง
กล่าวได้ วา่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การจึงช่วยส่งเสริ มการมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และเพื่อจิต
วิญญาณของพนักงานเช่นกันนอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ในหลายประเด็น ได้ แก่ การรับฟั งคําร้ องทุกข์ของพนักงาน การช่วยเหลือพนักงานเมื่อมีปัญหา การไม่จ้าง
ผู้อื่นมาทํางานแทนพนักงานแม้ จะช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายก็ตาม เป็ นต้ น จะเห็นว่า เป็ นการแสดงให้ เห็น
ความพยายามขององค์ การที่ จะส่งเสริ มสํ านึ กในการเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม ซึ่งพนักงานก็ จะได้ รั บ
ประสบการณ์ดงั กล่าว อันเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของจิตวิญญาณในการทํางาน โดยพนักงานก็จะตอบแทน
องค์การในทํานองเดียวกัน ดังนัน้ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การน่าจะเป็ นตัวแปรเหตุอีกประการหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางานเช่นเดียวกับความยุตธิ รรมในองค์การ
ด้ านตัวแปรเหตุระดับบุคคลที่ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาและพบว่ามี อิทธิ พลต่อจิตวิญญาณในการ
ทํางาน คือ ทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital หรื อ PsyCap) ซึง่ เป็ นแนวคิดของลูธานส์, ยูสเซฟ
และอโวลิโอ ซึ่งประกอบด้ วยคุณลักษณะต่างๆ ได้ แก่ ความหวัง การมองในแง่ดี ความมัน่ ใจในตน และ
การฟื น้ คืนสภาพ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007)จากหลักฐานทางวิชาการพบงานวิจยั เพียงเรื่ อง
เดียว คือ งานวิจยั ของลูอนั ดาและลิเซเต้ (Luanda; & Lisete. 2013) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาวะการทํางานหนักเกินไปและทุนทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน โดยพบว่า ทุนทาง
จิตวิทยามีอิทธิพลทางบวกต่อจิตวิญญาณในการทํางาน รวมทังเรโก้
้ , คูน่า และซูโต (Rego; Cunha; &
Souto. 2007) ก็ยงั พบด้ วยว่า จิตวิญญาณในการทํางานมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมองค์การและ
จิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเป็ นรากฐานของแนวคิดทุนทางจิตวิทยา กอปรกับทุนทางจิตวิทยาเป็ นตัวแปรที่เป็ น
สภาวะทางจิ ตใจของบุคคล ซึ่งมี ประโยชน์ และสามารถพัฒนาได้ รวมทัง้ คาดว่าจะมี อิทธิ พลต่อจิ ต
วิญญาณในการทํางานเช่นกัน ผู้วิจยั จึงนํามากําหนดให้ เป็ นตัวแปรเหตุในกรอบแนวคิดการวิจยั อีกตัว
แปรหนึง่
สําหรั บตัวแปรเหตุระดับกลุ่มที่ มี อิทธิ พลต่อจิ ตวิญญาณในการทํ างานที่ กําหนดไว้ ในกรอบ
แนวคิดการวิจยั ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น (Servant Leadership) จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นรู ปแบบภาวะผู้นําที่เหมาะสมและเอื ้ออํานวยต่อการเสริ มสร้ างจิตวิญญาณ
ในการทํางาน (Herman. 2008; 2010) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตังแต่
้ ที่มีการศึกษาอิทธิพลของผู้นําโดยให้
ความสําคัญกับการรับฟั งและทําความเข้ าใจพนักงานแต่ละคน ทังค่
้ านิยม อุปนิสยั ใจคอ ความต้ องการ ฯลฯ
ุ ธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และประนีประนอม
(Greenleaf. 1977) นอกจากนี ้ คุณลักษณะด้ านการมีคณ
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ที่อยู่ในภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นสามารถสื่อให้ พนักงานรับรู้ ได้ ว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนันมี
้ ความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต น่าไว้ ใจ และยอมรับว่าพนักงานแต่ละคนไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบหรื อรู้หมดทุกอย่าง รวมทัง้
เป็ นภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผลสําหรับสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีความสับสนวุ่นวาย ซึง่ จําเป็ นต้ องมีผ้ นู ําที่มี
วิสยั ทัศน์ ช่วยกําหนดเป้าหมายในการทํางาน สามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานได้ อย่างราบรื่ น และ
ช่วยเหลือพนักงานในด้ านจิตใจได้ ด้วย (Wheatley. 1999) คุณลักษณะพื ้นฐานตามธรรมชาติของผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ ูอื่นนัน้ เป็ นผู้ที่พร้ อมจะรั บใช้ และยินดีจะติดต่อสื่อสารและให้ ข้อมูลแก่พนักงานเพื่อช่วย
เสริ มสร้ างบรรยากาศในการทํางาน โดยมีพื ้นฐานอยู่บนความร่ วมมือและความสามัคคี ซึ่งเป็ นลักษณะ
สําคัญขององค์การที่อดุ มไปด้ วยจิตวิญญาณในการทํางาน อีกทังความชั
้
ดเจนและการสร้ างความเข้ าใจ
กับพนักงานที่เกิดจากการที่ผ้ นู ําได้ แบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารกับพนักงาน การเสริ มสร้ างความร่ วมมือที่จะ
ช่วยสนับสนุนค่านิยมให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ขององค์การ ซึง่ จะส่งผลต่อการช่วยลด
ความรู้สกึ ไม่มนั่ คงและความคลุมเครื อในการทํางานและอาจรวมไปถึงช่วยลดความรู้สกึ ไม่ปลอดภัยของ
พนักงานอีกด้ วย (Bowen; Ferris; & Kolodinsky. 2009) นอกจากนี ้ ยังพบว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมี
อิทธิ พลเชิงบวกต่อตัวแปรผลที่ เกี่ ยวกับการทํางานในบริ บทของโรงเรี ยนได้ แก่ ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคคล(Graham. 1995; Ng; et al. 2008; Ehrhart. 2004; Neubert; et al. 2008; Jaramillo; et al. 2009b)
ความพึงพอใจในงาน (Miears. 2004; Hebert. 2003) ความผูกพันต่อองค์การ (Dannhauser; & Boshoff.
2007; West; & Bocarnea. 2008; Jaramillo; et al. 2009a) ความไว้ วางใจในองค์การ (McGee-Cooper;
& Looper. 2001; Dirks. 1999; Dannhauser; & Boshoff. 2006; Reinke. 2003; Joseph; &Winston.
2005) เป็ นต้ น ดังนัน้ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจึงน่าจะเป็ นตัวแปรเหตุในระดับกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อจิต
วิญญาณในการทํางานด้ วยเช่นกัน
ส่วนตัวแปรระดับกลุม่ ที่ผ้ วู ิจยั นํามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ด้ วย คือ ความไว้ วางใจในองค์การ ซึง่
เป็ นแนวคิดของฮอยและแซนเนน-โมแรน (Hoy; & Tschannen-Moran. 1999) แนวทางการศึกษาความ
ไว้ วางใจในการวิจัยนี ้จะอาศัยเจตคติในเรื่ องดังกล่าวของพนักงานที่มีต่อเพื่อนร่ วมงาน ผู้บริ หาร และ
ระบบขององค์การ ซึ่งเจตคตินี ้มาจากการรับรู้ ความเชื่อ และความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับผู้ที่ตน
ไว้ วางใจ โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ตนไว้ วางใจ จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า ภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ ูอื่นช่วยเสริ มสร้ างความไว้ วางใจในองค์การ เป็ นภาวะผู้นําซึ่งมีคุณลักษณะด้ านพฤติกรรมที่มี
ความสุภาพอ่อนน้ อมถ่อมตนและให้ เกียรติผ้ ตู าม การเป็ นผู้มีความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ และการยอมรับผู้
ตามในแบบที่ เขาเป็ นถื อเป็ นสิ่งสําคัญสํ าหรั บการสร้ างความไว้ วางใจในองค์ การ นอกจากนี ้ ความ
ไว้ วางใจในองค์การยังส่งผลต่อเจตคติและพฤติกรรมในเชิงบวกของบุคคลในองค์การด้ วย ดังนัน้ ความ
ไว้ วางใจในองค์การนอกจากจะเป็ นตัวแปรผลของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นแล้ ว ยังส่งผลต่อเจตคติตอ่ การ
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ปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ รวมทังพฤติ
้ กรรมในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคคล คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การอีกด้ วย
ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิ จัยกํ าหนดจะศึกษาจิ ตวิญญาณในการทํ างานภายใต้ บริ บทของโรงเรี ยน
เนื่องจากพิจารณาว่าโรงเรี ยนและครูเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ เจริญก้ าวหน้ า เป็ น
กลไกหลักในการให้ ความรู้ แก่สงั คมโรงเรี ยนจึงต้ องเป็ นแหล่งที่เอื ้อต่อการบ่มเพาะปลูกฝั งทังความรู
้
้ และ
คุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่คนในสังคม และครู ถือเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าและสําคัญต่อการพัฒนา การอบรม
สัง่ สอน และการดูแลเอาใจใส่นกั เรี ยน ให้ เป็ นบุคคลที่พร้ อมสําหรับการเป็ นผู้ใหญ่ที่ดีตอ่ ไปในอนาคต ครู
จึงต้ องเป็ นผู้ที่มีจิตวิญญาณในการทํางาน รวมทัง้ มีจิตสํานึกในการทํางานเพื่อผู้อื่นและสังคมโดยข้ อ
ค้ นพบที่ได้ จากการวิจัยครั ง้ นี ้ จะเป็ นองค์ความรู้ ที่ ก่อประโยชน์ ในการประยุกต์ ใช้ เพื่อเสริ มสร้ างและ
สนับสนุนให้ ครู มี จิ ตวิ ญญาณในการทํ างาน อันจะส่ งผลต่อสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ เจตคติ และ
พฤติกรรมเชิงบวกในการทํางานของครู รวมทังเป็
้ นการขยายขอบเขตองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณใน
การทํางานของครูในประเทศไทยให้ กว้ างขึ ้นด้ วย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองเชิงโครงสร้ างพหุระดับของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
จิตวิญญาณในการทํางาน ที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของครู
ซึง่ มีตวั แปรผลระดับบุคคลได้ แก่ จิตวิญญาณในการทํางาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงานส่วนตัวแปรผลระดับกลุ่ม
คือ ความไว้ วางใจในองค์การ โดยมีตวั แปรเหตุ2 ระดับ ได้ แก่ ตัวแปรเหตุระดับกลุม่ คือ ภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ ูอื่นส่วนตัวแปรเหตุระดับบุคคล ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์ การ การรับรู้ การสนับสนุนจาก
องค์การ และทุนทางจิตวิทยาของครู
2. เพื่อศึกษาอิทธิ พลข้ ามระดับของตัวแปรเหตุระดับกลุ่ม ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
และความไว้ วางใจในองค์การ ที่ส่งผลต่อตัวแปรผลระดับบุคคล ได้ แก่ จิตวิญญาณในการทํางาน สุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจ
ในงานของครู
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรเหตุระดับบุคคล ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณในการทํางานของครู
4. เพื่ อศึกษาอิ ทธิ พลทางตรงของจิตวิญญาณในการทํ างานที่ ส่งผลต่อตัวแปรผลระดับ
บุคคล ได้ แก่ สุข ภาวะทางจิ ตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก ที่ ดีในองค์ ก าร ความผูก พัน ต่อ
องค์การ และความพึงพอใจในงานของครู
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ความสําคัญของการวิจัย
1. ในเชิงทฤษฎีเป็ นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่นจิตวิญญาณในการทํางานที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการ
ทํางานรวมทังความชั
้
ดเจนในการอธิบายอิทธิพลของตัวแปรเหตุตา่ งๆ ทังในระดั
้
บกลุม่ และในระดับบุคคล
ที่มีต่อจิตวิญญาณในการทํางาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํ างาน และ
การศึกษาในลักษณะของสมการโครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับจะทําให้ ทราบถึงอิทธิพลของตัวแปรเหตุตา่ งๆ
ในแต่ละระดับว่า ส่งผลต่อจิตวิญญาณสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของ
ครูหรื อไม่ อย่างไร และมากน้ อยเพียงใดซึง่ ผลการวิจยั นี ้ นอกจากจะช่วยเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจใน
เชิ งทฤษฎี เกี่ ยวกับตัวแปรต่างๆ รวมทัง้ พฤติกรรมองค์ การในบริ บทของครู และโรงเรี ยนแล้ ว ยังเป็ น
แนวทางสําหรับการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้ต่อไปในอนาคตด้ วย
2. ในเชิงระเบียบวิธีวิจัยการทดสอบแบบจํ าลองในงานวิจัยนีจ้ ะใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM) โดยใช้
โปรแกรม Mplus ที่สามารถวิเคราะห์ อิทธิพลแบบพหุระดับได้ อย่างถูกต้ องเที่ยงตรง เพราะทดสอบ
โครงสร้ างความสัมพันธ์ ของตัวแปรพร้ อมกันทุกตัวแปรในแบบจําลอง การประมาณค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ
จึงเป็ นการประมาณค่าที่ อาศัยข้ อมูลทัง้ หมดในแบบจํ าลอง ไม่ใช่การวิ เคราะห์ ที่แยกส่วนวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) ครัง้ ละตัวแปร แล้ วจึงค่อยนําค่าพารามิเตอร์ ที่
ประมาณได้ มาใส่ทีละส่วน จึงทําให้ ได้ คําตอบการวิจยั ที่ช่วยเสริ มกันและกันให้ สมบูรณ์ มากขึ ้น จึงเป็ น
เทคนิคการวิจยั ที่นําไปประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ ในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี
3. ในเชิงปฏิบัติแบบจําลองสมการโครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่นจิตวิญญาณในการทํางานที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน
ซึง่ ผลการศึกษาที่ได้ นอกจากจะให้ ผลสัมฤทธิ์ในเชิงทฤษฎีดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร
โรงเรี ยนได้ ตระหนักและเห็นความสําคัญของตัวแปรเหตุตา่ งๆ ทังในระดั
้
บกลุม่ และในระดับบุคคล รวมทัง้
สามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อเสนอแนะในการวางแผนการบริ หารสําหรับส่งเสริ ม พัฒนาและปรับปรุ งตัวแปร
เหตุตา่ งๆ ในโรงเรี ยน เพื่อสนับสนุนให้ ครูมีสขุ ภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน
ให้ ดียิ่งขึ ้น อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์โดยรวมของนักเรี ยนและโรงเรี ยนได้ ในที่สดุ

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเหตุและผลที่สง่ ผลต่อเจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน
ของครู ซึ่งเน้ นศึกษาในมิ ติด้านการรั บรู้ และจิ ตลักษณะของครู เป็ นหลัก ไม่ได้ ศึกษามิติด้านผลการ
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ปฏิบตั ิงานในแง่ที่เป็ นผลผลิตของครู หรื อการเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันได้ กบั องค์การหรื อ
โรงเรี ยนอื่นๆ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจัยนี ้ เป็ นการศึกษาแบบพหุระดับ ประชากรในงานวิจัยได้ แก่ ครู ในโรงเรี ยนคาทอลิก
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ที่ เปิ ดทํ าการสอนหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
ทังหมด
้
37 แห่ง จํานวน 3,062คน
และกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(MultiStage Sampling) โดยมีเขตการศึกษาเป็ นชันภู
้ มิ (Stratum) และแบ่งเขตการศึกษาออกเป็ น 6 เขต
การศึกษา ในแต่ละเขตการศึกษา มีโรงเรี ยนเป็ นหน่วยตัวอย่างขันที
้ ่หนึ่ง โดยกําหนดตัวอย่างโรงเรี ยน
จํานวน 17ตัวอย่าง มีกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ต่างๆ ในโรงเรี ยน ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในระดับกลุ่ม เป็ นหน่วย
ตัวอย่างขันที
้ ่สอง โดยกําหนดตัวอย่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในแต่ละโรงเรี ยนไม่ตํ่ากว่า 5ตัวอย่าง และมีครู
ในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้เป็ นหน่วยตัวอย่างขันที
้ ่สาม ซึง่ เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในระดับบุคคลโดยกําหนด
ตัวอย่างครูในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ไม่ตํ่ากว่า 3ตัวอย่าง รวมมีขนาดตัวอย่างประมาณ500ตัวอย่าง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรภายนอก ประกอบด้ วยตัวแปร 2 ระดับ คือ
1.1 ตัวแปรเหตุระดับบุคคล ได้ แก่
1.1.1 ความยุตธิ รรมในองค์การ
1.1.2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
1.1.3 ทุนทางจิตวิทยา
1.2 ตัวแปรเหตุระดับกลุม่ ได้ แก่
1.2.1 ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
2. ตัวแปรภายในได้ แก่
2.1 ตัวแปรผลระดับบุคคล ได้ แก่
2.1.1 จิตวิญญาณในการทํางาน
2.1.2 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
2.1.3 ความผูกพันต่อองค์การ
2.1.4 ความพึงพอใจในงาน
2.1.5 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
2.2 ตัวแปรผลระดับกลุม่ ได้ แก่
2.2.1 ความไว้ วางใจในองค์การ
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
โรงเรี ยนคาทอลิ กสั งกั ดอัครสั งฆมณฑลกรุ งเทพฯหมายถึ งโรงเรี ยนเอกชนของมิสซัง
โรมันคาทอลิกแห่งกรุ งเทพฯที่เปิ ดทําการสอนหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยมุข
นายกมิสซังโรมันคาทอลิกแห่งกรุงเทพฯเป็ นผู้รับใบอนุญาตและได้ มอบอํานาจให้ บาทหลวงของอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯเป็ นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและดําเนินการบริ หารโดยบาทหลวงและนักบวชคาทอลิกโดย
มีผ้ ูช่วยมุขนายกฝ่ ายการศึกษาเป็ นผู้ดูแลกํ ากับนโยบายทางการศึกษามีโรงเรี ยนที่ จัดการศึกษาขัน้
พื ้นฐานจํานวน 37แห่งและแบ่งเป็ น 6 เขตการศึกษาซึง่ ครอบคลุมพื ้นที่ 10 จังหวัดประกอบด้ วยจังหวัด
กรุงเทพฯจังหวัดนครปฐมจังหวัดอยุธยาจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสุพรรณบุรีจงั หวัด
นครนายกจังหวัดนนทบุรีจงั หวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรสาคร
ครู หมายถึง บุคลากรครูที่ทํางานในโรงเรี ยนคาทอลิก ซึง่ ดําเนินการโดยสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

นิยามศัพท์ ปฏิบตั กิ าร
ความยุตธิ รรมในองค์ การ หมายถึง การรับรู้และประสบการณ์ของครูเกี่ยวกับการปฏิบตั อิ ย่าง
ยุติธรรมของโรงเรี ยนที่มีต่อครู จําแนกออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั น
ผลตอบแทนขององค์ การ หมายถึง การรั บรู้ ของครู เกี่ ยวกับความยุติธรรมในการจัดสรรหรื อแบ่งปั น
ผลตอบแทน ผลลัพธ์ หรื อรางวัลของโรงเรี ยน โดยมีหลักเกณฑ์ ที่ใช้ เป็ นมาตรฐานในการตัดสินความ
ยุติ ธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนของโรงเรี ยน 2) ความยุติ ธรรมด้ านกระบวนการขององค์ การ
หมายถึง การรับรู้ของครูเกี่ยวกับความยุติธรรมของวิธีการหรื อกระบวนการของโรงเรี ยนที่ใช้ ในการตัดสิน
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลลัพธ์ หรื อผลตอบแทน 3) ความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์ การ
หมายถึง การรั บรู้ ของครู เกี่ ยวกับความยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างครู กับโรงเรี ยน หรื อครู กับ
หัวหน้ า และ 4) ความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การ หมายถึง การรับรู้ ของครู เกี่ยวกับความ
ยุตธิ รรมด้ านข้ อมูลข่าวสารที่มีความโปร่งใส ครบถ้ วน ตรวจสอบได้ และถูกต้ องเหมาะสม ในการวัดความ
ยุตธิ รรมในองค์การ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาจากแบบวัดความยุติธรรมในองค์การของโคลควิทท์ (Colquitt. 2001)
โดยปรั บให้ เหมาะกับบริ บทที่ ศึกษา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อคําถามจํ านวน 20 ข้ อ เป็ นข้ อคํ าถามความ
ยุตธิ รรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การจํานวน 4 ข้ อ ด้ านกระบวนการขององค์การจํานวน 7 ข้ อ
ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การจํานวน 4 ข้ อ และด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การจํานวน 5 ข้ อ
้ น้ อยที่สดุ (1 คะแนน) ถึง มากที่สดุ (6 คะแนน) สําหรับข้ อคําถาม
ใช้ มาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
ทางบวก และในข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนกลับกัน ผู้ตอบจะได้ คะแนนระหว่าง 20–120 คะแนน โดย
ผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความยุตธิ รรมในองค์การสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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การรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ หมายถึง การรับรู้ และประสบการณ์ของครู เกี่ยวกับการ
สนับสนุนขององค์การ โดยมีองค์ประกอบเดียว ซึง่ วัดการรับรู้เกี่ยวกับการให้ คณ
ุ ค่าของโรงเรี ยนต่อความ
พยายามและความทุ่มเทในการทํางานของครู และการเอาใจใส่ของโรงเรี ยนที่ มีต่อครู ทัง้ ในด้ านการ
สนับสนุน การให้ ความสําคัญ การให้ ผลตอบแทน และการช่วยเหลือในด้ านต่างๆ เพื่อให้ ครูมีสวัสดิภาพ
และความเป็ นอยู่ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ ครู มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรี ยน ในการวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ
ผู้วิ จัย ได้ พัฒ นาจากแบบวัดการรั บ รู้ การสนับ สนุ น จากองค์ ก ารของไอเซนเบอร์ เ กอร์ แ ละคนอื่ น ๆ
(Eisenberger; et al. 1986)โดยปรับให้ เหมาะกับบริ บทที่ศกึ ษา ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 17ข้ อ
ใช้ มาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน)
สําหรับข้ อคําถามทางบวก และในข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนกลับกัน ผู้ตอบจะได้ คะแนนระหว่าง 17–
102 คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การสูงกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า
ทุนทางจิตวิทยา หมายถึง พัฒนาการด้ านสภาวะทางจิตใจในเชิงบวกของครู จําแนกออกเป็ น
4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ด้ านความมัน่ ใจในตน ในการยอมรับและใช้ ความพยายามที่จําเป็ นต่อการบรรลุ
เป้าหมายที่ท้าทายตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย 2) ด้ านการมองในแง่ดี ซึง่ สรรค์สร้ างคุณลักษณะและ
มุมมองในเชิงบวกที่มีต่อความสําเร็ จทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต 3) ด้ านความหวัง ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการมี
ความมานะอุตสาหะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย หากจําเป็ นก็สามารถปรับเปลี่ยนวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม และ 4) ด้ านการฟื น้ คืนสภาพ ซึ่งเมื่อประสบกับปั ญหารอบด้ านและเผชิญกับ
ความทุ ก ข์ ก็ ส ามารถยื นหยัดและฟื ้น กลับสู่สภาพปกติ รวมทัง้ ก้ าวผ่ า นอุปสรรคต่ า งๆ เพื่ อบรรลุ
ความสําเร็ จตามเป้าหมายได้ ในการวัดทุนทางจิตวิทยา ผู้วิจัยได้ พฒ
ั นาจากแบบวัดทุนทางจิตวิทยา
ของลูธานส์, ยูสเซฟ และอโวลิโอ (Luthans; Youssef; & Avolio. 2007)โดยปรับให้ เหมาะกับบริ บทที่
ศึกษา ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน24 ข้ อ ที่วดั ทุนทางจิตวิทยาโดยรวมทังในด้
้ านความมัน่ ใจในตน
ด้ านการมองในแง่ดี ด้ านความหวังจํานวน และด้ านการฟื น้ คืนสภาพ ใช้ มาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ
ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน) สําหรับข้ อคําถามทางบวก และใน
ข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนกลับกัน ผู้ตอบจะได้ คะแนนระหว่าง 24–144 คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูง
กว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีทนุ ทางจิตวิทยาสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
จิตวิญญาณในการทํางาน หมายถึง การรับรู้และประสบการณ์ของครูในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับจิตวิญญาณในการทํางาน ซึง่ จําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) บุคคล 2) หน่วยงาน และ 3)
องค์การ โดยในองค์ประกอบด้ านบุคคลจะวัดการรับรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับปั จจัยแวดล้ อมทางสังคม
ความหมายในการทํางาน และชีวิตภายในของครู ส่วนด้ านหน่วยงานจะวัดการรับรู้ และประสบการณ์
เกี่ยวกับสังคมการทํางานและค่านิยมเชิงบวกในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ของครู และด้ านองค์การจะวัดการ
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รับรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับค่านิยมในโรงเรี ยนและความสัมพันธ์ ระหว่างครู กบั โรงเรี ยนในการวัดจิต
วิญญาณในการทํางาน ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาจากแบบวัดจิตวิญญาณในการทํางานของแอชมอสและดิวชอน
(Ashmos; & Duchon. 2000)โดยปรับให้ เหมาะกับบริ บทที่ศกึ ษา ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 48
ข้ อ เป็ นข้ อคําถามจิตวิญญาณในการทํางานระดับบุคคลจํานวน 21 ข้ อ ระดับหน่วยงานจํานวน 14 ข้ อ
และระดับองค์การจํานวน13 ข้ อใช้ มาตราวัดประเมินค่า6ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6คะแนน) สําหรับข้ อคําถามทางบวก และในข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนกลับกัน
ผู้ตอบจะได้ คะแนนระหว่าง 48–288คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีจิตวิญญาณในการ
ทํางานสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
สุขภาวะทางจิตวิญญาณหมายถึงผลที่เกิดกับตัวครู ซงึ่ เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างตนเอง
กับสิง่ แวดล้ อมและบุคคลอื่นๆ ในการทํางาน และมีความรู้สกึ ในการมีสว่ นร่วมกับการทํางานของโรงเรี ยน
จําแนกออกเป็ น 2 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1) ความหมายในชีวิตหมายถึง ความรู้ สึกว่าชีวิตของตนเองมี
ความหมายและสามารถทําในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นได้ และ 2) ความรู้ สึกร่ วมเป็ นสมาชิก หมายถึง
ุ ค่าต่อกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ รวมทังได้
้ รับความเคารพและชื่นชม
ความรู้ สกึ ว่าตนเองเป็ นสมาชิกและมีคณ
จากกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ในการวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาจากแบบวัดของฟรายและคน
อื่นๆ (Fry, et al. 2005) โดยปรับให้ เหมาะกับบริ บทที่ศกึ ษา ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 8 ข้ อ เป็ น
ข้ อคําถามด้ านความหมายในชีวิตจํานวน 4 ข้ อ และด้ านความรู้ สกึ ร่ วมเป็ นสมาชิกจํานวน 4 ข้ อใช้ มาตร
วัดแบบประเมินค่า6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งที่สดุ (1 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (6 คะแนน) สําหรับข้ อคําถาม
ทางบวก และในข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนกลับกัน ผู้ตอบจะได้ คะแนนระหว่าง 8–48 คะแนน โดยผู้ที่
ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีสขุ ภาวะทางจิตวิญญาณสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ความผูกพันต่ อองค์ การ หมายถึง ความรู้ สึกเป็ นหนึ่งเดียวและความผูกพันของครู ที่มีต่อ
โรงเรี ยนที่ตนทํางานอยู่อย่างเหนียวแน่น ซึง่ ประกอบด้ วยการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายของโรงเรี ยน
ความตังใจที
้ ่จะทํางานเพื่อโรงเรี ยนด้ วยความวิริยะอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของโรงเรี ยนโดยการทํางานต่อไป จําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความผูกพันต่อองค์การด้ าน
ความรู้สกึ หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าของครูที่จะทํางานเพื่อโรงเรี ยน เนื่องจากตนเห็นด้ วยกับ
เป้าหมายและค่านิยมหลักของโรงเรี ยน 2) ความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์ หมายถึง ความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้ าของครู ที่จะทํางานเพื่อโรงเรี ยน เนื่องจากความเชื่อว่าตนจะต้ องเสียผลประโยชน์
ต่างๆ หากออกจากโรงเรี ยนไป และ 3) ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน หมายถึง ความรู้สกึ สํานึก
ของครูที่ถือว่าตนมีหน้ าที่ที่จะต้ องทํางานให้ กบั โรงเรี ยน เนื่องจากตนได้ รับความกดดันจากบุคคลรอบข้ าง
ในการวัดความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาจากแบบวัดความผูกพันต่อองค์การของจอห์น เมเยอร์
และนาตาลี อัลเลน (Meyer; & Allen. 1997, cited inLevy. 2003) โดยปรับให้ เหมาะกับบริ บทที่ศกึ ษา ซึง่
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ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 18 ข้ อ เป็ นข้ อคําถามความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ จํานวน 6 ข้ อ
ความผูกพันต่อองค์ การด้ านผลประโยชน์ จํานวน 6 ข้ อ และความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน
จํานวน 6 ข้ อ ใช้ มาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
(6 คะแนน) สําหรับข้ อคําถามทางบวก และในข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนกลับกัน ผู้ตอบจะได้ คะแนน
ระหว่าง 18-108 คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า
ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความพอใจหรื อภาวะทางอารมณ์ ในเชิงบวก อันเป็ นผลมา
จากการประเมินตัวงานหรื อประสบการณ์การทํางานของครู ในแง่มมุ ต่างๆ จําแนกเป็ น 2 องค์ประกอบ
ได้ แก่ 1) ความพึงพอใจภายใน และ 2) ความพึงพอใจในงานภายนอก เช่น การใช้ ประโยชน์จาก
ความสามารถ กิ จกรรมในการทํางาน ความสําเร็ จของงาน การพัฒนาอํานาจหน้ าที่ หลักปฏิบตั ิและ
นโยบายขององค์การค่าตอบแทนและผลประโยชน์ เพื่อนร่ วมงานความคิดสร้ างสรรค์ อิสระในการทํางาน
ค่านิยมทางศีลธรรม การยอมรับ ความรับผิดชอบความมัน่ คงปลอดภัย การรับใช้ สงั คม สถานะทางสังคม
ความสัมพันธ์ กบั หัวหน้ างาน เทคนิคในการบังคับบัญชา ความหลากหลายในงานและสภาพแวดล้ อมใน
ั นาจากแบบวัดความพึงพอใจในงานของ
การทํางาน เป็ นต้ น ในการวัดความพึงพอใจในงาน ผู้วิจยั ได้ พฒ
มหาวิทยาลัยมินเนโซตาของไวส์และคนอื่นๆ (Weiss; et al. 1996, cited inFields. 2002)โดยปรับให้ เหมาะ
กับบริ บทที่ศกึ ษา ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 20 ข้ อ วัดความพึงพอใจในงานด้ านต่างๆ 20 ด้ าน
จําแนกเป็ นข้ อคําถามความพึงพอใจภายในจํานวน 12 ข้ อและความพึงพอใจภายนอกจํานวน 8 ข้ อ ใช้
มาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่พอใจอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง พอใจอย่างยิ่ง (6 คะแนน) สําหรับ
ข้ อคําถามทางบวก และในข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนกลับกัน ผู้ตอบจะได้ คะแนนระหว่าง 20-120
คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความพึงพอใจในงานสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีในองค์ การ หมายถึ ง พฤติกรรมของครู ที่ สนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านโดยรวมของโรงเรี ยนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ ครูแสดงออกหรื อกระทําด้ วยความ
สมัครใจ โดยไม่ได้ ตระหนักถึงระบบการให้ รางวัลของโรงเรี ยนโดยตรง เป็ นพฤติกรรมที่ครู ไม่ได้ ถกู บังคับ
ให้ ปฏิบตั โิ ดยบทบาทหน้ าที่ภายในโรงเรี ยน หรื อไม่ได้ ระบุไว้ ในรายละเอียดของงาน หรื อในสัญญาว่าจ้ าง
ระหว่างครู กบั โรงเรี ยน จึงเป็ นพฤติกรรมที่ครู สร้ างสรรค์และเลือกปฏิบตั ิด้วยตนเอง แม้ ไม่ได้ ปฏิบตั ิ ก็จะ
ไม่ถกู ลงโทษภายใต้ ระบบการลงโทษของโรงเรี ยน จําแนกออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความไม่เห็น
แก่ ตัว เป็ นพฤติกรรมการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ ปัญหาที่ เกิ ดขึน้ จากการทํ างาน เช่น แนะนํ า
ผู้ร่วมงานใหม่ในด้ านต่างๆ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการทํางานที่ยงั ไม่เสร็ จโดยทันที การให้ อุปกรณ์ หรื อ
ทรั พยากรต่างๆ ที่จําเป็ นแก่ผ้ ูร่วมงานที่ไม่มีใช้ การสร้ างสรรค์ ความสงบเรี ยบร้ อยในโรงเรี ยน ซึ่งเป็ น
พฤติกรรมการช่วยเหลือในการป้องกัน แก้ ไข หรื อลดความรุนแรงของความขัดแย้ งที่ไม่สร้ างสรรค์ระหว่าง
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ครูในโรงเรี ยน และการกระตุ้นและให้ กําลังใจ ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกทังคํ
้ าพูดและการกระทําในการ
ให้ กําลังใจ สร้ างแรงจูงใจแก่ผ้ รู ่ วมงานในการทํางานให้ สําเร็ จลุล่วงและในการพัฒนาตนด้ านวิชาชีพ 2)
ความสุภาพอ่อนน้ อม เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกด้ วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการป้องกัน
ปั ญหา การคํานึงถึงผู้อื่นก่อนที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การให้ คําแนะนําเกี่ยวกับขันตอนการทํ
้
างานแก่
ผู้ร่วมงานที่ต้องการ รวมทังการให้
้
คําปรึ กษาแก่ผ้ อู ื่นที่ได้ รับผลกระทบจากการกระทําของตนในเวลาที่
เหมาะสม และการให้ ความเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานในการร่วมแบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงเรี ยน 3)
ความอดทนอดกลัน้ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอดทนอดกลันต่
้ อความยากลําบาก ความผิดหวัง
ความเครี ยด และความไม่สะดวกสบาย ซึง่ อาจเกิดขึ ้นในการทํางาน ด้ วยความสุขมุ และอดทน โดยไม่บน่
ว่าหรื อแสดงความไม่พอใจ 4) ความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ นโยบายของโรงเรี ยนด้ วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมาปฏิบตั ิงาน การรักษา
เวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของโรงเรี ยน การใช้ เวลาและทรัพยากร
ต่างๆ ของโรงเรี ยนอย่างมีคณ
ุ ค่า และพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับการบํารุงรักษาภายในโรงเรี ยน
และ 5) การให้ ความร่ วมมื อ เป็ นพฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ ง ความรั บผิ ดชอบและการมี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการต่างๆ ของโรงเรี ยน ไม่เพี ยงแค่การแสดงความคิดเห็ นในช่วงเวลาและรู ปแบบที่ ถูกต้ อง
เหมาะสมเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆ ภายในโรงเรี ยน การเข้ าร่ วมประชุม การคุ้มครอง
โรงเรี ยนจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ ้น และการกระทําที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาในด้ านต่างๆ ภายในโรงเรี ยน
ในการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาจากแบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีในองค์การของพอดซาคอฟฟ์และคนอื่นๆ (Podsakoff; et al. 1990)โดยปรับให้ เหมาะกับบริ บทที่ศกึ ษา
ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 24 ข้ อ เป็ นข้ อคําถามด้ านความไม่เห็นแก่ตวั 5 ข้ อ ด้ านความซื่อสัตย์
ต่อหน้ าที่ 5 ข้ อ ด้ านความอดทนอดกลัน้ 5 ข้ อ ด้ านความสุภาพอ่อนน้ อม 5 ข้ อ และข้ อคําถามด้ านการให้
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วย
ความร่วมมือ 4 ข้ อ ใช้ มาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
อย่างยิ่ง (6 คะแนน) สําหรับข้ อคําถามทางบวก และในข้ อคําถามทางลบจะได้ คะแนนกลับกัน ผู้ตอบจะ
ได้ คะแนนระหว่าง 24–144 คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีในองค์การสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ ืนหมายถึง การรับรู้ และประสบการณ์ของครู เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในด้ านต่างๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อรับใช้ ครู โดยให้ ความสําคัญต่อการตอบสนอง
ความต้ องการของครู การสนับสนุนให้ ครู มีอิสระในการคิด ตัดสินใจ และรับผิดชอบมากขึ ้น ส่งเสริ มให้ ครู
รู้ จกั รับใช้ ผ้ อู ื่นและสังคม รวมทังปกครองดู
้
แลครู โดยการสร้ างโอกาสในโรงเรี ยนเพื่อช่วยครู ให้ ก้าวหน้ า
้ งมีพนั ธกิจเพื่อความสําเร็ จของ
และเจริ ญเติบโตมากขึ ้น และส่งเสริ มให้ ครู มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี ทังยั
โรงเรี ยน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสร้ างสังคมในโรงเรี ยนที่เอื ้อต่อการทํางาน จําแนกเป็ น 7 ด้ าน
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ได้ แก่ 1) กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ หมายถึง ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับโรงเรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นเป้าหมาย ความซับซ้ อน และพันธกิจ รวมไปถึงการมองปั ญหาอย่างรอบ
ด้ าน การมองเห็นบางอย่างที่ผิดปกติ และการระบุปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งสอดคล้ องกับเป้าหมาย
โดยรวมของโรงเรี ยน2) การดูแลเอาใจใส่ในด้ านอารมณ์ความรู้ สกึ หมายถึง การใส่ใจของหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ต่อความต้ องการและสวัสดิภาพความเป็ นอยู่ของผู้อื่น รวมทังตระหนั
้
กถึงปั ญหาของเขา
และให้ เวลากับปั ญหาดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังพร้ อมที่จะให้ เวลา อยู่เคียงข้ าง และสนับสนุนผู้อื่นเสมอ3)
การให้ ความสําคัญกับผู้ตามเป็ นอันดับแรก หมายถึง การกระทํ าและคําพูดของหัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้แสดงออกอย่างชัดเจนในการคํานึงถึงผลประโยชน์หรื อความสําเร็ จของครูเป็ นหลักก่อนตนเอง และ
ยังหมายถึงการที่หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ จะละจากภารกิจของตนเพื่อมาช่วยเหลือสนับสนุนครู ด้วย
ตนเอง 4) การช่วยเหลือผู้ตามให้ เติบโตและประสบความสําเร็ จ หมายถึง การรู้จกั เป้าหมายในอาชีพและ
เป้าหมายส่วนตัวของครู พร้ อมทังช่
้ วยเหลือให้ ครู ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายนัน้ โดยหัวหน้ ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้จะให้ ความสําคัญกับการพัฒนาครูเป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นการแนะนําปรึกษาและสนับสนุน
ครู รวมทังช่
้ วยเหลือให้ ครู เติบโตก้ าวหน้ า ประสบความสําเร็ จ และถึงพร้ อมยังความสมบูรณ์ในชีวิตเต็ม
ตามศักยภาพที่มีอยูใ่ นตน 5) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การกระทําอย่างมีจริ ยธรรม เป็ นการทําสิ่ง
ที่ถกู ต้ องในแนวทางอันชอบธรรม ยึดหลักมาตรฐานทางจริ ยธรรมอย่างเข้ มแข็ง ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดกว้ าง
ซื่อสัตย์ และเป็ นธรรมแก่ครู และจะไม่ละเลยต่อหลักจริยธรรมเพื่อแลกกับความสําเร็ จโดยเด็ดขาด6) การ
มอบอํานาจ หมายถึง การให้ ครู มีอิสระในการตัดสินใจด้ วยตนเองและรู้ จักพึ่งตนเอง เป็ นแนวทางที่
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ กระจายอํานาจให้ แก่ครู ได้ ร้ ู จักควบคุมตน เป็ นการสร้ างความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของครู ที่จะคิดและทําสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง เนื่องจากได้ รับอิสระในการจัดการกับสถานการณ์ที่
ุ ค่าให้ กับสังคม หมายถึง การที่
ยากลําบากในแนวทางที่ตนเห็นว่าดีที่สดุ และ 7) การสร้ างสรรค์คณ
หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สร้ างคุณค่าให้ แก่ชุมชนและสังคมด้ วยมีจิตสํานึกและความตังใจที
้ ่จะตอบ
แทนสิ่งดีๆ คืนแก่ชุมชนและสังคม โดยการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้ ครู รับใช้ ชุมชน
และสังคมด้ วยความสมัครใจ การสร้ างคุณค่านีย้ งั เป็ นหนทางที่จะเชื่ อมโยงเป้าหมายของโรงเรี ยนให้
สอดคล้ องกับเป้าหมายโดยรวมของชุมชนและสังคมอีกด้ วยในการวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ผู้วิจยั ได้
พัฒนาจากแบบวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของไลเดน, เวย์นและคนอื่นๆ (Liden; & Wayne, et al. 2008)โดย
ปรับให้ เหมาะกับบริบทที่ศกึ ษา ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน28 ข้ อ ที่วดั ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นโดยรวม
ทังในด้
้ านกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ ด้ านการดูแลเอาใจใส่ในด้ านอารมณ์ความรู้สกึ ด้ านการให้ ความสําคัญ
กับผู้ตามเป็ นอันดับแรก ด้ านการช่วยเหลือผู้ตามให้ เติบโตและประสบความสําเร็ จ ด้ านพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม
ด้ านการมอบอํานาจ และด้ านการสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าให้ กบั สังคม ใช้ มาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน) สําหรับข้ อคําถามทางบวก และในข้ อคําถามทางลบจะ
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ได้ คะแนนกลับกัน แบบวัดนี ้ให้ ครูเป็ นผู้ประเมิน ผู้ตอบจะได้ คะแนนระหว่าง 28–168 คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนน
สูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ความไว้ วางใจในองค์ การ หมายถึง การรับรู้ และประสบการณ์ของครู เกี่ยวกับความเชื่อมัน่
และไว้ วางใจอันเกิดจากการกระทําของผู้บริหาร หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ นักเรี ยน และผู้ปกครอง โดย
มีพื ้นฐานบนความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจที่มีตอ่ ความเมตตากรุณา ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ ความซื่อสัตย์
และความใจกว้ างของผู้บริ หารหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ นักเรี ยน และผู้ปกครอง จําแนกออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความไว้ วางใจในผู้นํา 2) ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงาน และ 3) ความไว้ วางใจใน
นักเรี ยนและผู้ปกครอง ในการวัดความไว้ วางใจในองค์การ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาจากแบบวัดความไว้ วางใจใน
องค์การ Omnibus T-Scale ของฮอยและแซนเนน-โมแรน (Hoy; & Tschannen-Moran. 2003)โดยปรับ
ให้ เหมาะกับบริบทที่ศกึ ษา ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 26 ข้ อ เป็ นข้ อคําถามด้ านความไว้ วางใจใน
ผู้นําจํานวน 8 ข้ อ ด้ านความไว้ วางใจในเพื่อนร่ วมงานจํานวน 8 ข้ อ และข้ อคําถามด้ านความไว้ วางใจใน
นักเรี ยนและผู้ปกครองจํ านวน 10 ข้ อ ใช้ มาตราวัดประเมินค่า6 ระดับ ตัง้ แต่ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1
คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน) สําหรั บข้ อคําถามทางบวก และในข้ อคําถามทางลบจะได้
คะแนนกลับกัน ผู้ตอบจะได้ คะแนนระหว่าง 26–156 คะแนน โดยผู้ที่ได้ คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ที่มี
ความไว้ วางใจในองค์การสูงกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ าง พัฒนา และทดสอบแบบจําลองเชิงโครงสร้ างพหุระดับ ซึง่ มี
ตัวแปรผลที่เกี่ยวกับการทํางานเป็ นตัวแปรผลระดับบุคคลได้ แก่ จิตวิญญาณในการทํางาน สุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน
ส่วนตัวแปรผลระดับกลุม่ คือ ความไว้ วางใจในองค์การ โดยมีตวั แปรเหตุ 2 ระดับ ได้ แก่ ตัวแปรเหตุระดับ
กลุ่ม คือ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และตัวแปรเหตุระดับบุคคล ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยา ผู้วิจยั กําหนดให้ ตวั แปรในแบบจําลองมีความสัมพันธ์กนั
ในลักษณะของสมการโครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับซึ่งคาดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลการ
ปฏิบตั ิงานของครู และผลสัมฤทธิ์ของโรงเรี ยน รวมทังนํ
้ าเสนอมุมมองในเชิงทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจยั และ
การปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว ซึง่ ในส่วนนี ้เป็ นการประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อกําหนดขอบเขตในการศึกษา โดยนําเสนอตามลําดับ ตังแต่
้ 1) บริ บทในการวิจยั คือ โรงเรี ยนคาทอลิก
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2) จิตวิญญาณในการทํางาน3) ตัวแปรระดับกลุม่ ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การ 4) สาเหตุของจิตวิญญาณในการทํางานในระดับบุคคลได้ แก่
ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยา 5) ผลลัพธ์ ของจิต
วิญญาณในการทํางานในระดับบุคคล ได้ แก่ สุขภาวะทางจิตวิญญาณความผูกพันต่อองค์การ ความพึง
พอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ รวมทัง้ 6) เทคนิคการวิเคราะห์ในการวิจยั คือ
การวิเคราะห์พหุระดับมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

บริบทในการวิจัย
เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ซึ่ง
เป็ นบริบทในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ขอนําเสนอรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละด้ านที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้

โรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
(Catholic School in Bangkok Archdiocese)
ประวัตกิ ารศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยมีความเป็ นมาตังแต่
้ สมัยกรุ งศรี อยุธยาเมื่อคณะมิชชันนารี
ชาวโปรตุเกสได้ เริ่ มเข้ ามาเผยแพร่ ศาสนาที่กรุ งศรี อยุธยาในปี พ.ศ. 2097 โดยในระยะแรกๆนันไม่
้ มี
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หลักฐานปรากฏแน่ชดั ว่าได้ มีการตังโรงเรี
้
ยนคาทอลิกขึ ้นต่อมาในสมัยกรุ งศรี อยุธยาในแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2198-2231) มิชชันนารี ชาวฝรั่งเศสสังกัดคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุ ง
ปารี สได้ รับพระบรมราชานุญาตให้ เข้ ามาเผยแพร่ ศาสนาและได้ รับพระราชทานที่ ดินที่บ้านปลาเห็ด
้ พ.ศ. 2208 โรงเรี ยน
สําหรับเป็ นที่พกั อาศัยมิชชันนารี สามารถสร้ างโบสถ์บ้านพักและโรงเรี ยนดังนันในปี
คาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยจึงได้ ถือกําเนิดขึ ้นมีชื่อว่า General College ซึง่ ก่อตังโดยมุ
้
ขนายกแลม
เบิร์ตเดอลาม๊ อต (Lambert de la Motte) เป็ นโรงเรี ยนสามัญสําหรับเด็กชายมีการสอนด้ านวิชาการและ
้ กหลานของพวกขุน
จริ ยธรรมโดยให้ การศึกษาแก่ผ้ ทู ี่เตรี ยมตัวเป็ นบาทหลวงและประชาชนทัว่ ไปรวมทังลู
นางจากราชสํานักหลังจากนันมิ
้ ชชันนารี ได้ เปิ ดโรงเรี ยนตามจังหวัดต่างๆขึ ้นอีกหลายแห่งเช่นที่จงั หวัด
ภูเก็ต (พ.ศ. 2214) ลพบุรี (พ.ศ. 2216) บางกอก (พ.ศ. 2217) และพิษณุโลก (พ.ศ. 2218) แต่กิจการ
โรงเรี ยนได้ เลิกล้ มไปภายหลังการสิ ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์
มิชชันนารี ฝรั่งเศสได้ มาบุกเบิกงานด้ านการศึกษาอีกครัง้ โรงเรี ยนคาทอลิกสมัยใหม่แห่งแรกในยุคปั จจุบนั
ั้
คือโรงเรี ยนอัสสัมชัญก่อตังโดยบาทหลวงโคลอมเบต์
้
(Colombet) ในปี พ.ศ. 2428 นับแต่นนมาคณะ
นักบวชคาทอลิกต่างๆที่อทุ ิศตนในการให้ การศึกษาได้ เข้ ามาเปิ ดโรงเรี ยนในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นเป็ นลําดับ
ในระยะแรกๆแต่ละโรงเรี ยนต่างมีหลักสูตรเป็ นของตนโรงเรี ยนของมิชชันนารี จะสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
บ้ างฝรั่งเศสบ้ างจนกระทัง่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ ใช้ หลักสูตรปี พ.ศ. 2435 โรงเรี ยนคาทอลิกจึงได้
นํ าหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การมาเป็ นแม่ บทในการจัดการศึกษาแต่ มี อุดมการณ์ ในการจัด
การศึกษาตามปรั ชญาการศึกษาคาทอลิกและจากการที่ มีโรงเรี ยนคาทอลิกเพิ่มขึน้ มากในทุกระดับ
การศึกษาตังแต่
้ ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษานี ้เองในปี พ.ศ. 2502 สภามุขนายกคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยจึ ง เห็ น สมควรที่ จ ะจั ด ให้ โรงเรี ย นคาทอลิ ก รวมตัว กั น เป็ นรู ป องค์ ก ารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นทัศ นะ
ประสบการณ์และนโยบายร่วมกันจึงมีมติแต่งตัง้ “คณะกรรมการโรงเรี ยนคาทอลิกแห่งประเทศไทย” มีมขุ
นายกป. คาเร็ ตโตผู้แทนสภามุขนายกแห่งประเทศไทยเป็ นประธาน
ต่อมา “คณะกรรมการโรงเรี ยนคาทอลิกแห่งประเทศไทย” ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “สภาการศึกษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทย” โดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ครัง้ แรกของโรงเรี ยนคาทอลิกใน
เดือนตุลาคมพ.ศ. 2512 “สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย” ได้ รับอนุญาตจัดตังเป็
้ นสมาคมตาม
ทะเบียนสมาคมเลขที่จ. 3061 เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายนพ.ศ. 2533 โดยใช้ ชื่อว่า “สมาคมสภาการศึกษา
คาทอลิก (ประเทศไทย)” โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. ร่ วมมื อระหว่างองค์ การสมาชิกในการประกอบภารกิ จเพื่ อประโยชน์ สุขแห่งสังคมและ
เทิดทูนไว้ ซงึ่ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. ร่ ว มมื อ และส่ ง เสริ ม การสร้ างสามัค คี ธ รรมระหว่ า งสถาบัน การศึ ก ษาคาทอลิ ก และ
สถาบันการศึกษาอื่นๆเพื่อช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน
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3. ประสานสัมพันธ์ระหว่างองค์การสมาชิกในการพัฒนาคุณภาพและเสถียรภาพของบุคลากร
ในสถาบันการศึกษาคาทอลิก
4. ประสานงานร่ วมมื อให้ หรื อขอคําแนะนํ าหรื อความช่ วยเหลือจากสมาคมสถาบันหรื อ
องค์การการศึกษาและองค์การธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา(วิทยา คู่วิรัตน์ .
2544)

ปรั ชญาการศึกษาคาทอลิก
การศึ ก ษาคาทอลิ ก ให้ ความสํ า คัญกั บ คุณ ค่ า ศัก ดิ์ ศ รี ข องมนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพและความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยถือว่าการศึกษาเริ่มต้ นพร้ อมกับชีวิตที่เริ่มปฏิสนธินนคื
ั ้ อการให้ การศึกษาอบรมถือ
เป็ นหน้ าที่ประการแรกของพ่อแม่เด็กรับรู้ และเรี ยนรู้ จากพ่อแม่เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับตนเองรอบตนเองเรี ยนรู้
ประสบการณ์และสภาพแวดล้ อมเรี ยนรู้เกี่ยวกับบุคคลอื่นเรี ยนรู้สงั คมและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นรอบตัว
และเรี ยนรู้สงั คมรอบข้ างตนทังในระดั
้
บกว้ าง (Horizontal Level) และในระดับลึก (Vertical Level) ด้ วย
การเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กันในสังคมและระหว่างสังคมบนพื ้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะสมาชิกหรื อการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมด้ วยเหตุนีก้ ารศึกษาคาทอลิกจึงพิจารณาในมุมมองที่
กว้ างที่สดุ นัน่ หมายถึงการเรี ยนรู้การศึกษาการอบรมสัง่ สอนถ่ายทอดทังในรู
้ ปแบบการศึกษานอกรู ปแบบ
และการศึกษาแบบอัธยาศัยการปรับและพัฒนาเชิงวัฒนธรรมในสังคมระหว่างสังคมและระหว่างอารย
ธรรมหรื อระหว่างประเทศเป็ นการเรี ยนรู้ และเข้ าถึงความรู้ ทุกอย่างที่มนุษย์สามารถพัฒนาตามวัยหรื อ
ศักยภาพทังในมิ
้ ติของปั จเจกบุคคล (Personal Dimension) มิติด้านสังคม (Social Dimension) มิติด้าน
กาลเวลา (Temporal Dimension) และมิติด้านพื ้นที่ (Spatial Dimension) ที่จะเกิดประโยชน์แก่มนุษย์
สังคมและโลก
แก่นแห่งความรู้ ทงปวงแสดงผ่
ั้
านทางกระบวนการเรี ยนรู้ เชิงความคิดอาศัยสติปัญญาเหตุผล
ความคิดอ่านหรื อทดลองการกระทํ าหรื อการปฏิบตั ิตามแนวทางการเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์ และการ
เรี ยนรู้ เชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษาเป็ นสิ่งสําคัญมากในชี วิตมนุษย์ และเป็ นสิ่งที่ มีอิทธิ พลเหนื อความ
เจริ ญก้ าวหน้ าของสังคมสถานศึกษาคาทอลิกจึงเป็ นพันธกิจสําคัญที่ พระศาสนจักรเน้ นคุณค่าอย่าง
จริ งจังในบทบาทของการรั บใช้ และการให้ การศึกษาอบรมแก่ ประชาชนหรื อสังคมซึ่งยึดหลักสําคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาอบรมดังนี ้
1. มนุษย์ทกุ คนมีสิทธิที่จะได้ รับการศึกษาอบรมตรงกับเป้าหมายเฉพาะของตนเหมาะสมกับ
คุณลักษณะเพศวัฒนธรรมและประเพณีของตนเพื่อเขาจะได้ มีความสามารถวินิจฉัยอย่างมีวิจารณญาณ
เกี่ยวกับคุณค่าทางศีลธรรมด้ วยจิตใจเที่ยงตรงต่อสิง่ ที่เกิดกับเขาและแวดล้ อมชีวิตเขา
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ภาพประกอบ 1โครงสร้ างสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ งประเทศไทย
ที่มา:วิทยา คู่วริ ั ตน์ ,(2544).

2. การศึกษาไม่ได้ จํากัดอยู่ที่การถ่ายทอดความรู้ แต่รวมถึงการฝึ กอบรมลักษณะเฉพาะของ
การให้ การศึกษาอบรมคือการสื่อความจริงการศึกษาอบรมที่แท้ จริ งคือการส่งเสริ มศักดิ์ศรี ของมนุษย์และ
การสร้ างความสัมพันธ์ที่จริงใจต่อกันรวมทังเป็
้ นการเปิ ดตนเองสูพ่ ระสัจธรรม
3. เป้าหมายของการสอนที่สถานศึกษาคือการให้ การศึกษาอบรมซึ่งก่อให้ เกิดการพัฒนาคน
จากภายในช่วยสร้ างอิสรภาพจากภาวะปิ ดกันใดๆเพื
้
่อให้ เขาเจริ ญขึ ้นเป็ นมนุษย์สมบูรณ์และพระศาสน
จักรให้ ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสมซึง่ เป็ นวิธีการเฉพาะของพระศาสนจักร
4. หัวใจของการศึกษาคาทอลิกคือการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องสถานศึกษาสอนเรื่ องนี ้ด้ วยวาจา
และเน้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ แสดงความเป็ นจริงนี ้การศึกษาจึงเป็ นการชี ้นํามนุษย์ให้ อยูร่ ่วมกัน
กับผู้อื่นเสมือนเป็ นพี่น้องในทุกสังคมของชีวิตและจะกระทําเช่นนี ้ได้ ถ้าเข้ าใจความหมายของครอบครัว
มนุษย์ จากประสบการณ์ นีเ้ ขาจะสามารถสร้ างสังคมแห่งความรักได้ ในครอบครัวในที่ทํางานหมู่บ้าน
ประเทศชาติและในโลกคําพูดการปฏิบัติและการให้ กําลังใจความช่วยเหลือคําแนะนํ าและการแก้ ไข
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ข้ อบกพร่องของนักเรี ยนอย่างนุ่มนวลล้ วนเป็ นส่วนสําคัญในกระบวนการให้ การศึกษาอบรมที่จะทําให้ ครู
บรรลุเป้าหมายซึ่งหมายถึงความสําเร็ จของนักเรี ยนในด้ านวิชาการในการปฏิบตั ิที่เหมาะสมรวมทังมิ
้ ติ
ทางด้ านศาสนาในชีวิต
5. การศึกษาคาทอลิกตระหนักถึงบริ บทสังคมให้ ความเคารพและเน้ นคุณค่าของวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นภารกิจการศึกษาจะต้ องเป็ นการเสริ มสร้ างจุดแข็งของสังคมชุมชนให้ เข้ มแข็ง พัฒนาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมให้ ดี งามในขณะเดี ยวกันพัฒนาศักยภาพความสามารถของมนุษย์ ทัง้ ด้ านร่ างกาย
สติปัญญาจิ ตใจอารมณ์ และสังคมเมื่ อคนของสังคมมีความรู้ เฉลี ยวฉลาดพวกเขาจะได้ เป็ นกํ าลังที่
ั น์ แพร่สริ ิ. 2545)
เข้ มแข็งของสังคมและมีความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติให้ เจริญก้ าวหน้ า (วิวฒ

ประเภทของสถานศึกษาคาทอลิก
สถานศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือสถานศึกษาคาทอลิกที่
ดําเนิ นการโดยสังฆมณฑลสถานศึกษาคาทอลิกที่ ดําเนิ นการโดยคณะนักบวชและสถานศึกษาของ
ฆราวาสคาทอลิก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สถานศึกษาคาทอลิกที่ดําเนินการโดยสังฆมณฑลในประเทศไทยแบ่งการปกครองคริ สตชน
คาทอลิกออกเป็ น 10 เขตหรื อเรี ยกว่าสังฆมณฑลในจํานวนนี ้มีสงั ฆมณฑลใหญ่ซงึ่ มีจํานวนคาทอลิก
มากกว่าแห่งอื่นเรี ยกว่าอัครสังฆมณฑลอยู่ 2 แห่งคืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงสถานศึกษาคาทอลิ กที่ มี พื น้ ที่ อยู่ในสังฆมณฑลใดก็ จะสังกัดอยู่ในสังฆมณฑลนัน้ และ
ดําเนินการบริ หารภายใต้ การอํานวยการของคณะบาทหลวงของสังฆมณฑลนันสถานศึ
้
กษาคาทอลิกที่
ดําเนินการโดยสังฆมณฑลมักตังอยู
้ ่ใกล้ โบสถ์ คาทอลิกอยู่ในความดูแลของบาทหลวงเจ้ าอาวาสเช่น
โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ศกึ ษาโรงเรี ยนดาราสมุทรศรี ราชา โรงเรี ยนดรุณาราชบุรีเป็ นต้ นในอดีตบาทหลวงเป็ น
ผู้ดูแลโบสถ์ อย่างเดียวประกอบศาสนพิธี ดูแลคริ สตชนที่อาศัยอยู่รอบๆโบสถ์ แต่ในปั จจุบนั เนื่องจาก
ตระหนักว่าการศึกษาเป็ นสิ่งสําคัญยิ่งยวดในชีวิตมนุษย์และมีบทบาทสําคัญในการสร้ างความเจริ ญ
ให้ แก่ ประเทศชาติทุกสังฆมณฑลจึ งจัดตัง้ ฝ่ ายการศึกษาของสังฆมณฑลส่งเสริ มและสนับสนุนให้
บาทหลวงรุ่ นใหม่ศกึ ษาต่อในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกทางการศึกษาหรื อบริ หารการศึกษาเพื่อ
บริ หารสถานศึกษาของสังฆมณฑลให้ ได้ มาตรฐานและพัฒนาให้ เจริญก้ าวหน้ ายิง่ ๆขึ ้นสังฆมณฑลต่างๆมี
สถานศึกษาสายสามัญ 119 แห่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา 6 แห่งวิทยาลัย 2 แห่ง(อาจิณ มารี ประสิทธิ์.
2545)
2. สถานศึกษาคาทอลิกที่ดําเนินการโดยคณะนักบวชแบ่งออกเป็ นสถานศึกษาที่ดําเนินการ
โดยคณะนักบวชชายเช่นโรงเรี ยนอัสสัมชัญโรงเรี ยนเซนต์ดอมินิกเป็ นต้ นและสถานศึกษาที่ดาํ เนินการโดย
คณะนักบวชหญิงเช่นโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย เป็ นต้ นมีคณะนักบวช

24
ชายทํางานด้ านการศึกษาอยู่ 5 คณะและคนอื่นๆนักบวชหญิงที่ทํางานด้ านการศึกษาอยู่ 12 คณะโดย
ดูแลสถานศึกษาสายสามัญทังสิ
้ ้น 90 แห่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา 7 แห่ง มหาวิทยาลัย 1 แห่ง(อาจิณ มา
รี ประสิทธิ์. 2545)
3. สถานศึกษาของฆราวาสคาทอลิ กเป็ นสถานศึกษาที่ มี ฆราวาสคาทอลิ กเป็ นเจ้ าของ
บรรยากาศในสถานศึกษาเป็ นแบบคาทอลิกเช่นโรงเรี ยนเซนต์จอห์นโรงเรี ยนสารสาสน์พิทยา เป็ นต้ นมี
สถานศึกษาของฆราวาสคาทอลิกสายสามัญทังสิ
้ ้น 69 แห่งสถานศึกษาอาชีวศึกษา 9 แห่ง มหาวิทยาลัย
1 แห่ง(อาจิณ มารี ประสิทธิ์. 2545)

การจัดการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯเล็งเห็นถึงบทบาทอันสําคัญของการศึกษาซึ่งเป็ นปั จจัยหลักในการ
เสริ มสร้ างและการพัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพของมนุษย์อย่างครบถ้ วนในทุกด้ านและการศึกษายัง
ปลูกฝั งความรักจริยธรรมและมโนธรรมให้ แก่เยาวชนอีกด้ วยดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ ว่า การจัดการศึกษาจึง
เท่ากับการมีสว่ นในการพัฒนาและสร้ างสรรค์สงั คมให้ ดีขึ ้นเจริ ญก้ าวหน้ าขึ ้นอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจึง
มีนโยบายว่า “ให้ แต่ละโบสถ์มีโรงเรี ยนของตนเองอย่างน้ อยถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ” และ “ให้
บาทหลวงทุกคนช่วยกันส่งเสริมและให้ การสนับสนุนกิจการโรงเรี ยนเต็มกําลังความสามารถ”
ในอดีตโรงเรี ยนต่างๆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯดําเนินการภายใต้ การดูแลของบาทหลวงซึง่
มีแนวทางการบริ หารและนโยบายเฉพาะที่แตกต่างกันทําให้ โรงเรี ยนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
ขาดเอกภาพและเอกลักษณ์ ในการบริ หารจัดการในขณะเดี ยวกันการเปลี่ ยนผู้บริ หารโรงเรี ยนอัน
เนื่องมาจากการโยกย้ ายบาทหลวงตามวาระทําให้ ระบบการทํางานของโรงเรี ยนต้ องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ
ขาดความต่อเนื่องในการทํางานจากการสัมมนาที่บ้านซาเลเซียน อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เมื่อ
วันที่ 12 มกราคมพ.ศ. 2527 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ มีมติให้ ก่อตัง้ “ฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ” ขึ ้นเพื่อทําหน้ าที่รับผิดชอบงานด้ านการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯให้ มีเอกภาพและ
ุ ภาพและเกิดประสิทธิผล
เอกลักษณ์ที่ชดั เจนตามนโยบายของอัครสังฆมณฑลและจัดการศึกษาให้ มีคณ
แก่เยาวชนของชาติ (ฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 2548)

วิสัยทัศน์ ของฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
การศึกษาคาทอลิกเป็ นพันธกิจรับใช้ เพื่อนมนุษย์ ตามหลักพระคริ สตธรรมมุ่งพัฒนาบุคคล
ฝึ กฝนเรี ยนรู้ (Learn to Know and How to Know) ค้ นคว้ าสัง่ สมองค์ความรู้เพื่อรู้จกั ตนเองและพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของตนให้ เจริ ญสูงสุดตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลทังด้
้ านร่ างกายจิตใจ
อารมณ์สติปัญญาและการเป็ นสมาชิกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเป็ นสมาชิกนัน่ คือการศึกษา
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ต้ องพัฒนาให้ “คน” เป็ น (Learn to Be) บุคคลที่ดีงามพร้ อมที่จะอุทิศตนรับใช้ (Learn to Do) ผู้อื่นใน
สังคมให้ เกิดความดีงามและความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืนอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุข (Learn to Live
Together Peacefully) และสอดคล้ องกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมดังนันวิ
้ สยั ทัศน์ของการศึกษา
คาทอลิกจึงมีเป้าหมายพัฒนาคนให้ เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตและความสามารถ
ที่จะนํ าตนและสังคมไปสู่ความสําเร็ จของชี วิตและสร้ างผลสําเร็ จให้ เกิ ดขึน้ แก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
(วิวฒ
ั น์ แพร่สริ ิ . 2545)

พันธกิจของฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯจัดการศึกษาสํ าหรั บประชาชนเพื่ อร่ วมมื อกับรั ฐและสังคมตาม
แนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.
2542 ให้ เป็ นการศึกษาที่ดีที่สดุ และมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคนไทยให้ มีศกั ยภาพและขีด
ความสามารถสูงสุดทังในด้
้ านทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารทักษะการทํางานทักษะการเรี ยนรู้ และค้ นคว้ า
หาความรู้ และทักษะการอยู่ร่วมกันเป็ นหมู่คณะอย่างเป็ นสุขในสังคมเพื่อสร้ างสรรค์สงั คมไทยให้ พฒ
ั นา
ก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
เป้าหมายของพันธกิจคือเยาวชนได้ รับการศึกษาอบรมและพัฒนาการที่ดีจากสถานศึกษาครู
ได้ รับความเอาใจใส่ในชีวิตและการเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยนและสิทธิของเด็กเยาวชนได้ รับการเคารพ
ดูแลจากผู้ใหญ่ในสังคม(วิวฒ
ั น์ แพร่สริ ิ . 2545)

นโยบายของฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
1. ส่งเสริ มและให้ สถานศึกษาอุดมไปด้ วยบรรยากาศแห่งการเสริ มสร้ างคุณธรรมและเป็ น
สนามแห่งการประกาศข่าวดีและการอภิบาล
2. เน้ นคุณค่าแห่งการจัดการศึกษาคาทอลิกในการร่ วมมือกับสังคมและประเทศชาติเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพความรู้ของเด็กและเยาวชนโดยมุง่ เน้ นเอาใจใส่และช่วยเหลือเด็กคาทอลิกและเด็กยากจน
ให้ โอกาสแห่งการพัฒนาตนแก่เขาตามเจตนารมณ์แห่งพระวรสาร
3. เพื่อการพัฒนาตนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ เจริญก้ าวหน้ ามุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศทาง
วิชาการและประสิทธิภาพการทํางาน
4. ให้ สถานศึกษาเป็ นองค์การที่สามารถพัฒนาตนในความเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมท้ องถิ่นของ
ตนและส่วนรวมด้ วยการมีปฏิสมั พันธ์ และสัมพันธภาพที่ดีตอ่ ชุมชนและน้ อมรับการมีส่วนร่วมจากชุมชน
ของตน
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5. มุ่งพัฒนาคุณภาพครู การสอนของครูส่งเสริ มสวัสดิภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของครู ให้ อยู่
ในสถานภาพที่ดีตามสมควรแก่อตั ภาพและค่าครองชีพของสังคม
6. มุ่งเน้ นและถือเป็ นเป้าหมายสําคัญแห่งการให้ การศึกษาอบรมคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรี ยนและการเป็ นผู้นําที่ดีในสังคม
7. รักษาและส่งเสริ มคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในสุนทรี ยภาพแห่ง
ชีวิต (ฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 2548)

ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาของฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
การศึกษาคาทอลิกกําหนดให้ “สถานศึกษา” เป็ นสถานที่สําหรับการศึกษาอบรมและเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาคนตามอุดมการณ์ และหลักการการศึกษาบนพืน้ ฐานของปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและเป็ น
สนามแห่งการถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนแห่งศาสนาให้ บคุ คลได้ เรี ยนรู้ฝึกฝนและยึดมัน่ ไว้ เป็ นหลักประจํา
ชีวิตสืบไป การจัดการศึกษาที่ดีบุคคลทุกคนต้ องมีส่วนร่ วมและเข้ าใจวิสยั ทัศน์ ของการศึกษาร่ วมกัน
อย่างแท้ จริ งและเป็ นกัลยาณมิตรเพื่อร่ วมพัฒนา “คน” และ “การศึกษา” ให้ มีคณ
ุ ค่าสําหรับสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน การบริ หารจัดการจึงเน้ นรูปแบบกระบวนการและวิธีการแบบมีสว่ นร่วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องได้ แก่
ผู้บริหารครูผ้ ปู กครองและสมาชิกชุมชนอย่างมีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน (วิวฒ
ั น์ แพร่สริ ิ . 2545)

การบริหารงานของฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯบริ หารงานในรูปแบบคณะกรรมการบริ หารอัครสังฆมณฑลประกอบด้ วย 1)
อุปมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกแห่งกรุงเทพฯ 2) ผู้ช่วยมุขนายกฝ่ ายงานอภิบาลและธรรมทูต 3) ผู้ช่วยมุข
นายกฝ่ ายการปกครองโบสถ์ 4) ผู้ช่วยมุขนายกฝ่ ายการศึกษา 5) ผู้ช่วยมุขนายกฝ่ ายสังคม 6) ผู้ช่วยมุข
นายกฝ่ ายบุคลาภิบาล 7) เหรัญญิกอัครสังฆมณฑลและ 8) เลขาธิการอัครสังฆมณฑลฯ (อัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ. 2528)คณะกรรมการบริ หารอัครสังฆมณฑลเป็ นผู้กําหนดนโยบายของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯในภาพรวม
ผู้ช่วยมุขนายกฝ่ ายการศึกษาเป็ นผู้อํานวยการฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯเป็ น
ผู้รับผิดชอบงานด้ านบริ หารการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯมีอํานาจหน้ าที่บริ หารและกํากับดูแล
งานด้ านการศึกษาให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 และข้ อกําหนดของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ (ฝ่ ายการศึกษาอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 2548)
ฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแบ่งการทํางานและมอบหมายให้ มีผ้ รู ับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาของอัครสังฆมณฑลดังนี ้
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1. หัวหน้ ากลุ่มงานมีหน้ าที่ควบคุมดูแลกลุ่มงานของฝ่ ายการศึกษาฯซึง่ มี 3 กลุ่มงานได้ แก่
กลุม่ อํานวยการกลุม่ วิชาการและกลุม่ พัฒนาดังนี ้
1.1 กลุ่มอํานวยการประกอบด้ วยแผนกอํานวยการแผนกงบประมาณแผนกบัญชีและ
การเงินแผนกบุคคลแผนกจิตตาภิบาลแผนกคําสอนและการประกาศข่าวดีแผนกสื่อและเทคโนโลยีและ
แผนกเลขานุการ
1.2 กลุ่มงานวิ ชาการประกอบด้ วยแผนกหลักสูตรและการเรี ยนการสอนแผนกการ
ฝึ กอบรมและนิเทศแผนกกิจการพัฒนาผู้เรี ยนแผนกกิจการต่างประเทศแผนกอนุบาลแผนกอาชีวศึกษา
และศูนย์ประเมินผลและพัฒนา
1.3 กลุ่มพัฒนาประกอบด้ วยแผนกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์วิจยั และพัฒนาและบริ ษัท มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยจํากัด
2. หัวหน้ าแผนกต่างๆมีหน้ าที่ ควบคุมดูแลให้ ความช่วยเหลืองานของฝ่ ายการศึกษาฯให้
เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯซึง่ สังกัดอยู่ในกลุม่ งานทัง้ 3 กลุม่ และ
มีหน้ าที่สง่ เสริมสนับสนุนประสานงานด้ านการศึกษาการศึกษาอบรมต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา
3. บาทหลวงหัวหน้ าเขตการศึกษาเป็ นผู้รับผิดชอบงานด้ านการศึกษาในเขตการศึกษาที่ฝ่าย
การศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯมอบหมายให้ ดําเนินการมีอํานาจหน้ าที่บริหารและกํากับดูแลโรงเรี ยน
ในเขตการศึกษาให้ ดําเนินงานเป็ นไปตามนโยบายของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯและกฎระเบียบของทาง
ราชการ
4. คณะกรรมการจัดการศึกษามีหน้ าที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของอัคร
สังฆมณฑลให้ เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯกําหนดคณะกรรมการจัด
การศึกษาประกอบด้ วยผู้อํานวยการฝ่ ายการศึกษาฯหัวหน้ ากลุม่ งานหัวหน้ าแผนกบาทหลวงหัวหน้ าเขต
การศึกษาทัง้ 6 เขตร่ วมกับผู้แทนของคณะภคินีที่ทํางานในสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุ งเทพฯได้ แก่ คณะภคินีพระหฤทัยแห่งกรุ งเทพฯ คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ ตคณะอูรสุลินและคณะ
ธิดาพระราชินีมาเรี ยผู้นิรมล (ฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 2548)

การบริหารสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
การบริ หารสถานศึกษาคาทอลิ ก สัง กัดอัครสัง ฆมณฑลกรุ งเทพฯมี โครงสร้ างการบริ ห าร
สถานศึกษาคล้ ายๆกันมีผ้ รู ับผิดชอบในการบริหารภายในสถานศึกษาดังนี ้
1. ตําแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯมี 3 ตําแหน่ง ได้ แก่
1.1 ผู้ลงนามแทนผู้รั บใบอนุญาตเป็ นบุคคลที่ ได้ รั บการแต่ งตัง้ จากมุขนายกมิ สซัง
โรมันคาทอลิกแห่งกรุ งเทพฯให้ เป็ นผู้ทําการแทนเป็ นผู้มีอํานาจและรับผิดชอบสูงสุดในสถานศึกษามี
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หน้ าที่ กํ ากับดูแลและส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ สถานศึกษามี บรรยากาศแห่ งคุณธรรมจริ ยธรรมให้
ความสําคัญกับชีวิตจิตครอบครัวและชุมชนตามจิตตารมณ์แห่งการอภิบาลและพระวรสารเป็ นประธาน
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาอํานวยความสะดวกเพื่อให้ การบริ หารสถานศึกษาทุกด้ านเป็ นไปโดย
ราบรื่ นเป็ นผู้มอบนโยบายการบริ หารและแนวปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการสถานศึกษาแก่ผ้ ูอํานวยการ
สถานศึกษากํากับดูแลการบริ หารงานสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐและอัครสังฆ
มณฑลกรุ ง เทพฯให้ นโยบายปฏิ บัติ ง านแก่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาพิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารใช้
งบประมาณของสถานศึกษาอนุมตั โิ ครงการตามแผนปฏิบตั งิ านของสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกแต่งตัง้
บุคคลเป็ นคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาตาม
กําหนดในระเบียบกํากับควบคุมและติดตามการใช้ เงินการบริ หารเงินการจัดทําบัญชีและงบประมาณ
จัดส่งรายงานงบดุลและงบรายรับรายจ่ายกระแสเงินสดตามรอบระยะและการบัญชีตามข้ อกําหนดของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯผ่านฝ่ ายการศึกษาฯรายงานผลการดําเนินงานต่อมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิก
แห่ งกรุ งเทพฯผ่ านฝ่ ายการศึกษาฯและปฏิ บัติ หน้ า ที่ อื่ นตามระเบี ยบข้ อบัง คับและข้ อกํ าหนดของ
สถานศึกษาหรื อตามที่มขุ นายกมิสซังโรมันคาทอลิกแห่งกรุงเทพฯมอบหมาย
1.2 ผู้จดั การสถานศึกษาเป็ นบุคคลผู้ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ รับใบอนุญาตหรื อผู้ลงนาม
แทนผู้รับใบอนุญาตมีหน้ าที่ดูแลรั บผิดชอบการบริ หารทั่วไปของสถานศึกษาดูแลรับผิดชอบงานด้ าน
งบประมาณของสถานศึกษาดูแลรับผิดชอบบัญชีสถานศึกษาแบบบัญชีเกณฑ์ พึงรับพึงจ่ายตามคู่มือ
ระบบบัญชีสถานศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่ วมกับผู้อํานวยการหรื อครู ใหญ่ดแู ลรับผิดชอบการรับ
เงินการจ่ายเงินการใช้ เช็คตามระเบียบว่าด้ วยการเงินและการบัญชีตามกําหนดในคู่มือระบบการบัญชี
และการงบประมาณสถานศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ร่ วมกับผู้อํานวยการหรื อครู ใหญ่ดูแล
รับผิดชอบการจัดทําและส่งงบดุลรอบครึ่งปี งบประมาณงบรายรับรายจ่ายและงบกระแสเงินสดทุกเดือน
ให้ ผ้ ลู งนามแทนผู้รับใบอนุญาตเพื่อตรวจและส่งให้ อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯผ่านฝ่ ายการศึกษาฯร่วมกับ
ผู้อํานวยการหรื อครูใหญ่ดแู ลรับผิดชอบการจัดทําและส่งงบดุลประจําปี งบรายรับรายจ่ายประจําปี ให้ ผ้ ลู ง
นามแทนผู้รับใบอนุญาตเพื่ อตรวจและส่งให้ อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯผ่านฝ่ ายการศึกษาฯร่ วมกับ
ผู้อํานวยการหรื อครูใหญ่ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามระเบียบข้ อบังคับและข้ อกําหนดของสถานศึกษาหรื อตามที่
ผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้อํานวยการฝ่ ายการศึกษาฯมอบหมาย
1.3 ผู้อํานวยการหรื อครู ใหญ่สถานศึกษาเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบการบริ หารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีหน้ าที่และความรับผิดชอบคือเป็ นผู้ร่วมงานกับบาทหลวงในงานอภิบาลครูและนักเรียน
ดูแลรับผิดชอบงานวิชาการของสถานศึกษาเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและวิชาการดูแล
รับผิดชอบในการวิเคราะห์และจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษากํากับดูแลการบริ หารและการ
จัดการสถานศึกษาให้ เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบข้ อบังคับของทางราชการข้ อกําหนดและนโยบายของ
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สถานศึกษาวางระเบี ยบข้ อบังคับเกี่ ยวกับการดํ าเนิ นงานของสถานศึกษาโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานระบบการศึกษา
ของสถานศึกษาคาทอลิก เสนอแต่งตังและถอดถอนหั
้
วหน้ าฝ่ ายครู บคุ ลากรทางการศึกษาและเจ้ าหน้ าที่
ของสถานศึกษาต่อผู้ลงนามแทนผู้รั บใบอนุญาตกํ า กับดูแลการปฏิ บัติ หน้ า ที่ ของครู บุคลากรทาง
การศึกษาและเจ้ าหน้ าที่สถานศึกษาดูแลการจัดทําทะเบียนครู บคุ ลากรทางการศึกษาเจ้ าหน้ าที่นกั เรี ยน
และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการให้ การศึกษาตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดจัดทําหลักฐาน
เกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดควบคุมการเงิน พัสดุสถานที่และ
ทรัพย์สนิ อื่นของสถานศึกษาให้ เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบข้ อบังคับของทางราชการและข้ อกําหนดของ
สถานศึกษาเป็ นผู้จดั ทํางบประมาณบัญชีสถานศึกษาแบบบัญชีเกณฑ์พงึ รับพึงจ่ายตามคูม่ ือระบบบัญชี
สถานศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯร่ วมกับผู้จดั การเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบด้ านการเงินการรับเงินการ
จ่ายเงินการใช้ เช็คตามระเบียบว่าด้ วยการเงินและการบัญชี ตามกํ าหนดในคู่มือระบบการบัญชีและ
การงบประมาณสถานศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ร่ วมกับผู้จดั การจัดทําและส่งงบดุลรอบครึ่ ง
ปี งบประมาณงบรายรับรายจ่ายและงบกระแสเงินสดทุกเดือนให้ ผ้ ลู งนามแทนผู้รับใบอนุญาตเพื่อตรวจ
และส่งให้ อคั รสังฆมณฑลกรุ งเทพฯผ่านฝ่ ายการศึกษาฯร่ วมกับผู้จดั การจัดทําและส่งงบดุลประจําปี งบ
รายรับรายจ่ายประจําปี ให้ ผ้ ลู งนามแทนผู้รับใบอนุญาตเพื่อตรวจและส่งให้ อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯผ่าน
ฝ่ ายการศึกษาฯร่วมกับผู้จดั การจัดทํารายงานประจําปี เสนอให้ คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาให้ ความ
เห็นชอบก่อนนําส่งอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯผ่านฝ่ ายการศึกษาฯปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามระเบียบข้ อบังคับ
และข้ อ กํ า หนดของสถานศึ ก ษาหรื อ ตามที่ ผ้ ู รั บ ใบอนุญ าตหรื อผู้ล งนามแทนผู้รั บ ใบอนุญ าตหรื อ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการศึกษาฯมอบหมาย
2. หัวหน้ าฝ่ ายต่างๆได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ จดั การสถานศึกษาหรื อผู้อํานวยการหรื อครู ใหญ่
สถานศึกษาซึ่งจะมีกี่ตําแหน่งนันขึ
้ ้นอยู่กบั สภาพและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ซึง่ โดยปกติ
จะมี 6 ตําแหน่งคือ
2.1 หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ
2.2 หัวหน้ าฝ่ ายการปกครอง
2.3 หัวหน้ าฝ่ ายธุรการและการเงิน
2.4 หัวหน้ าฝ่ ายจิตตาภิบาล
2.5 หัวหน้ าฝ่ ายอาคารสถานที่
2.6 หัวหน้ าฝ่ ายบุคลากรฯลฯ
3. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็ นคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ รับใบอนุญาต
หรื อผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตประกอบด้ วย
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3.1 ผู้รับใบอนุญาตหรื อผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็ นประธาน
3.2 ผู้แทนผู้ปกครอง (จํานวนไม่เกิน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
3.3 ผู้แทนองค์กรชุมชน (จํานวนไม่เกิน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
3.4 ผู้แทนครู (จํานวนไม่เกิน 2 คน)
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
3.5 ผู้แทนศิษย์เก่า (จํานวนไม่เกิน 2 คน)
3.6 ผู้ทรงคุณวุฒิ (จํานวนไม่เกิน 4 คน)
เป็ นกรรมการ
3.7 ภคินีอธิการ (กรณีไม่เป็ นผู้จดั การ/ผู้อํานวยการ) เป็ นกรรมการ
3.8 ผู้จดั การ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3.9 ผู้อํานวยการหรื อครูใหญ่
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษามีจํานวนไม่น้อยกว่า 9 คนและไม่เกิน 15 คนมีอํานาจหน้ าที่
ดังนี ้
1. กํากับการดําเนินกิจการสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศคําสัง่
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. กําหนดระเบียบข้ อบังคับต่างๆของสถานศึกษา
3. ให้ ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาต่างๆของสถานศึกษา
4. ให้ คําแนะนํ าการบริ หารและการจัดการสถานศึกษาด้ านบุคลากรแผนงานงบประมาณ
วิชาการกิจกรรมนักเรี ยนอาคารสถานที่ความสัมพันธ์ชมุ ชน
5. ให้ ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานของสถานศึกษา
6. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา
7. อนุมตั งิ บประมาณของสถานศึกษาที่ผา่ นการเห็นชอบของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแล้ ว
8. ให้ ความเห็นชอบการกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมของสถานศึกษาที่
ผ่านการพิจารณาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแล้ ว
9. ให้ ความเห็นชอบรายงานประจําปี งบการเงินประจําปี และการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
10. ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
11. คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาต้ องมีการประชุมอย่างน้ อย 2 ครัง้ ในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ (ฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 2548)
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การแบ่ งเขตการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯแบ่งการบริ หารโรงเรี ยนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
ออกเป็ น 6 เขตการศึกษาประกอบด้ วยโรงเรี ยนในจังหวัดกรุงเทพฯ 15แห่งจังหวัดนครปฐม 5 แห่งจังหวัด
อยุธยา 5 แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 แห่งจังหวัดสมุทรปราการ 2 แห่ง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 แห่งจังหวัด
นครนายก 2 แห่งจังหวัดนนทบุรี 1 แห่งจังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่งรวมทังสิ
้ ้น 37
แห่งมีครู ผ้ สู อนจํานวน 3,062คนนักเรี ยนจํานวน 62,329คน(สํานักเลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ.
2557)ในการแบ่งเขตพื ้นที่การปกครองของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯได้ ถือเกณฑ์ของเขตพื ้นที่ใกล้ เคียง
เป็ นการแบ่งเขตดังนี ้
เขตการศึกษาที่ 1 ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 7 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ
จํานวน 6 แห่งคือโรงเรี ยนกุหลาบวิทยาโรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษาโรงเรี ยนเปรมฤดีศกึ ษาโรงเรี ยนเซนต์
หลุ ย ส์ ศึ ก ษาโรงเรี ย นเซนต์ ไ มเกิ ล้ และโรงเรี ย นสามัค คี ส งเคราะห์ แ ละมี โ รงเรี ย นที่ อ ยู่ ใ นจั ง หวัด
สมุทรปราการจํานวน 1 แห่งคือโรงเรี ยนเซนต์ราฟาแอล
เขตการศึกษาที่ 2 ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน4แห่งในจังหวัดกรุ งเทพฯคือ โรงเรี ยนแม่พระฟา
ติมาโรงเรี ยนคอนเซ็ปชัญโรงเรี ยนโยนออฟอาร์ คและโรงเรี ยนพระมารดานิจจานุเคราะห์
เขตการศึกษาที่ 3 ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 5 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ
จํานวน 3 แห่งคือโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษาโรงเรี ยนแม่พระประจักษ์ และโรงเรี ยนตรี มิตรวิทยามีโรงเรี ยนที่
อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการจํานวน 1 แห่งคือโรงเรี ยนประชานาถและมีโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี
จํานวน 1 แห่งคือโรงเรี ยนพระแม่สกลสงเคราะห์
เขตการศึกษาที่ 4 ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 8 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ
จํานวน 2 แห่งคือโรงเรี ยนเซนต์เทเรซาและโรงเรี ยนมาเรี ยลัยมีโรงเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 3
แห่งคือโรงเรี ยนดาราสมุทรโรงเรี ยนมารดานฤมลและโรงเรี ยนเซนต์แอนโทนีมีโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัด
นครนายกจํานวน 2 แห่งคือโรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยาและโรงเรี ยนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์หนองรี และมี
โรงเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานีจํานวน 1 แห่งคือโรงเรี ยนพระวิสทุ ธิวงศ์
เขตการศึกษาที่ 5 ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 6 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม
จํานวน 5 แห่งคือโรงเรี ยนนักบุญเปโตรโรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์โรงเรี ยนบอสโกพิทกั ษ์ โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ
อินเตอร์ เทคโนโลยีและโรงเรี ยนเซนต์แอนดรูว์และมีมีโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 1 แห่งคือ
โรงเรี ยนอันนาลัย
เขตการศึกษาที่ 6 ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 7 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดอยุธยาจํานวน
5 แห่งคือโรงเรี ยนราษฎร์ บํารุ งศิลป์โรงเรี ยนเซนต์เทเรซาแสงทองโรงเรี ยนเซนต์จอห์นบัปติสต์โรงเรี ยนยอ
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แซฟอยุธยาและโรงเรี ยนไตรราชวิทยาและมีมีโรงเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 2 แห่งคือโรงเรี ยน
แม่พระประจักษ์ และโรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์อทู่ อง (สํานักเลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. 2557)
การที่ผ้ วู ิจยั กําหนดจะศึกษาจิตวิญญาณในการทํางานภายใต้ บริ บทของโรงเรี ยนคาทอลิกนัน้
เนื่องจากเห็นว่าโรงเรี ยนเป็ นสังคม (Community) ของครู และนักเรี ยนเพื่อสร้ างสรรค์และเผยแพร่ องค์
ความรู้ ซึง่ ครู ถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าและสําคัญต่อการพัฒนา การอบรมสัง่ สอน และการดูแล
เอาใจใส่นกั เรี ยน ให้ เป็ นบุคคลที่พร้ อมสําหรับการเป็ นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ครู จึงต้ องมีจิตวิญญาณในการ
ทํางาน รวมทังมี
้ จิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นและสังคม งานวิจยั เกี่ยวกับจิตวิญญาณใน
การทํางานภายใต้ บริ บทของโรงเรี ยนเริ่ มได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางแต่ยงั มีการวิจยั น้ อยเมื่อเทียบ
กับบริ บทองค์การประเภทอื่นๆ (Bradley; & Kauanui. 2003) เนื่องจากจิตวิญญาณในการทํางานเป็ น
ปั จจัยที่ ช่วยเสริ มสร้ างเจตคติและพฤติกรรมในเชิ งบวกของบุคคล รวมถึ งประสิทธิ ผลขององค์ การ
(Krahnke; et al. 2003; King; & Crowther. 2004) จึงควรจะศึกษาภายใต้ บริ บทของโรงเรี ยนให้ มากขึ ้น
เพื่อสํารวจตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานกับผลการปฏิบตั ิงานของครู และยัง
มีงานวิจยั ที่สนับสนุนความสําคัญของจิตวิญญาณในการทํางานของครู ในโรงเรี ยนที่ระบุว่า ครู มีบทบาท
สําคัญในการถ่ายทอดคุณค่าทางจิตวิญญาณผ่านเจตคติที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางและกลวิธีในการ
สอน หมายความว่าครูมีหน้ าที่ในการอบรมเลี ้ยงดูด้านจิตวิญญาณทังของตนเองและนั
้
กเรี ยนให้ เติบโตขึ ้น
ผ่านทางการสอน การใช้ กลวิธีในการสอน ทักษะการจัดการห้ องเรี ยน การเอาใจใส่ดแู ล ด้ วยจิตวิญญาณ
ในการทํางานนัน่ เอง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั พบว่า งานวิจยั เชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างจิต
ั ้ งมีน้อย(Cecero; & Esquivel. 2007)กอปรกับ
วิญญาณในการทํางานกับผลการปฏิบตั ิงานของครูนนยั
งานวิจยั ของแบรดลีย์และเคาอนุย (Bradley; & Kauanui. 2003) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างจิต
วิญญาณในการทํางานของครู และวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณในโรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนคาทอลิก และ
มหาวิทยาลัย พบว่า มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณระหว่างโรงเรี ยนทัง้ 3 ประเภท และ
จิ ตวิญญาณในการทํ างานของครู สะท้ อนให้ เห็ นถึ งวัฒนธรรมเชิ งจิ ตวิ ญญาณในโรงเรี ยน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับโรงเรี ยนในด้ านต่างๆ ได้ แก่ เป็ นสถานที่ที่อบอุ่น มีประสบการณ์ให้ เรี ยนรู้ เป็ น
ประชาธิปไตย เป็ นสถานที่ที่ให้ ความสุข มีความเครี ยดน้ อย และมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั นักเรี ยน เป็ นต้ น
แต่เมื่อเทียบกันแล้ วพบว่า โรงเรี ยนคาทอลิกมีวฒ
ั นธรรมเชิงจิตวิญญาณสูงกว่าโรงเรี ยนประเภทอื่นๆ จึง
เป็ นเหตุผลให้ ผ้ วู ิจยั เลือกศึกษาจิตวิญญาณในการทํางานภายใต้ บริ บทของโรงเรี ยนคาทอลิก ซึง่ น่าจะมี
ความชัดเจนในเรื่ องนี ้มากขึ ้น อีกทังการศึ
้
กษาวิจยั ในแวดวงการศึกษาและที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้ นไปที่บริ บทในโรงเรี ยนของรัฐ ดังนัน้ การศึกษาวิจัยภายใต้ บริ บทของ
โรงเรี ยนคาทอลิกจึงเป็ นการศึกษาเพื่อให้ เกิดความหลากหลายในบริ บท และยังเป็ นการขยายขอบเขต
องค์ความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานของครูในประเทศไทยให้ กว้ างขึ ้น
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จิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality)
สําหรับจิตวิญญาณในการทํางาน ซึ่งกําหนดให้ เป็ นตัวแปรภายในระดับบุคคล เป็ นตัวแปรที่
เป็ นศูนย์กลางและมีบทบาทเด่นในงานวิจยั นี ้ รวมทังเป็
้ นตัวแปรที่ผ้ วู ิจยั ให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษจึงเลือก
จะนําเสนอรายละเอียดของตัวแปรนี ้เป็ นลําดับแรก ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับตัวแปรนี ้
อย่างถูกต้ อง โดยศึกษาจากหลักฐานทางวิชาการที่มีอยูซ่ งึ่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ในช่วงที่ผ่านมา นักวิชาการหลายท่านได้ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ในศาสตร์
เกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีการบริ หารจัดการ และการปฏิบตั ิ (Capra. 1996; Giacalone; & Dafna. 2000;
Harman; & Hormann. 1990; Ray; & Rinzler. 1993; Wheatley. 1999) ซึง่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ความสลับซับซ้ อนและประกอบด้ วยมิตอิ นั หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ เหล่านี ้ยังรวมไปถึง
การเปลี่ ย นแปลงจากการให้ ความสํ า คัญ ต่ อ ผลประโยชน์ ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ ไปสู่ค วามสมดุ ล ด้ า น
ผลประโยชน์ระหว่างคุณภาพชีวิต จิตวิญญาณ และการให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม การ
เปลี่ยนแปลงจากการยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางไปสูก่ ารมีความสัมพันธ์กบั บุคคลและสิ่งต่างๆ รอบข้ าง การ
เปลี่ยนแปลงจากการเห็นแก่ประโยชน์ ของตนฝ่ ายเดียวไปสู่การบริ การรับใช้ และการทําสิ่งต่างๆ เพื่อ
ส่วนรวม และการเปลี่ยนแปลงจากทุนนิยมภายนอกไปสู่จิตวิญญาณภายใน เป็ นต้ นการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี ้ทําให้ ร้ ู ว่า ผู้บริ หารและองค์การได้ ค้นหาแนวทางและทดสอบวิธีการใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงาน
ให้ มีความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว รวมทังให้
้ ความสําคัญต่อการมอบอํานาจ เพื่อเปิ ดโอกาสและ
สนับสนุนให้ พนักงานมีส่วนร่ วมและผูกพันกับงานมากขึ ้น แนวทางและวิธีการเหล่านี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเทืองปั ญญา เติมเต็มคุณค่าทางจิตใจ และบ่มเพาะจิตวิญญาณของพนักงานให้ เจริ ญเติบโต ขณะเดียวกัน
ก็ไม่ละเลยการให้ รางวัลและผลตอบแทนทางการเงินแก่พนักงานด้ วย
กระบวนทัศน์ ใหม่ที่เกิดขึ ้นในองค์การดังกล่าวเรี ยกว่า "การขับเคลื่อนทางจิตวิญญาณ" (The
Spirituality Movment) โดยแอชมอสและดิวชอน (Ashmos; &Duchon. 2000) ได้ สรุ ปเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนทางจิตวิญญาณนี ้ว่า "เป็ นการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ" ซึ่งองค์การต่างๆ ได้ สร้ าง
โอกาสสําหรับมิติด้านจิตวิญญาณที่ซึ่งพนักงานจะได้ ทํางานที่มีความหมาย มีจุดประสงค์ และมีจิตตา
รมณ์ เพื่ อส่ วนรวม มิ ติ ใหม่ ด้ านจิ ตวิ ญญาณนี ป้ รากฏเป็ นรู ปธรรมจากการแสวงหาความเรี ยบง่ าย
ความหมาย การแสดงออก และการมีปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งที่พนักงานเคารพนับถือ(Marque; Dhiman; &
King. 2007) นอกจากนี ้ยังพบด้ วยว่า นักวิจยั ด้ านการจัดการและนักปฏิบตั ใิ นองค์การต่างก็สนใจเรื่ องจิต
วิญญาณในการทํางานเพิ่มขึ ้น (Cavanagh. 1999; Giacalone; & Jurkiewicz. 2003b; Ashmos; &
Duchon. 2000; Tischler. 1999) ความสนใจในเรื่ องดังกล่าวเห็นได้ จากในร้ านหนังสือ อินเทอร์ เน็ต และ
หนังสือที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ รวมทังในองค์
้
การผ่านการประชุมสัมมนาและแวดวงธุรกิจที่นําแนวคิดจิต

34
วิญญาณไปประยุกต์ ใช้ ในองค์ การ กลยุทธ์ การทํางาน หรื อวัฒนธรรมในองค์ การ(Wagner-Marsh; &
Conley. 1999;Konz; & Ryan. 1999; Burack. 1999; Gogoi. 2005) นอกจากนี ้ องค์การบางแห่งยังนํา
แนวคิดจิตวิญญาณไปประยุกต์ใช้ กบั กรอบแนวคิดการทํางานในด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้ วย
ตัวอย่างเหล่านี ้เป็ นเพียงส่วนน้ อยที่แสดงให้ เห็นว่า องค์การต่างๆ ได้ นําแนวคิดจิตวิญญาณในการทํางาน
และความรั บผิดชอบต่อสังคมไปประยุกต์ ใช้ ในพันธกิ จขององค์ การอย่างไรในขณะเดียวกันก็ ยังคง
ปฏิบตั งิ านได้ เป็ นอย่างดี
แม้ จะมีความสนใจเรื่ องจิตวิญญาณในการทํางานเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วก็ตาม แต่ก็ยงั มีข้อสงสัย
ในเรื่ องอิทธิพลของจิตวิญญาณที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั ิงานในองค์การ ซึง่ พบว่า ประโยชน์ของจิตวิญญาณ
ในการทํางานที่มีตอ่ พนักงานและการส่งเสริ มผลการปฏิบตั ิงานในองค์การนันมี
้ อยู่ 3 ด้ านที่สําคัญ ได้ แก่
1) จิตวิญญาณในการทํางานช่วยส่งเสริ มสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 2) จิตวิญญาณในการ
ทํางานเอื ้อให้ พนักงานตระหนักถึงจุดประสงค์และความหมายในการทํางาน และ 3) จิตวิญญาณในการ
ทํางานช่วยสนับสนุนให้ พนักงานมีจิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและสังคม

จิตวิญญาณในการทํางานและผลการปฏิบตั งิ านในองค์ การ
ในประเด็นเกี่ยวกับการสร้ าง การประยุกต์หรื อนําหลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับจิตวิญญาณในองค์การไป
ใช้ ซงึ่ ส่งผลต่อผลผลิตผลประกอบการ หรื อผลการปฏิบตั ิงานขององค์การที่เพิ่มขึ ้นยังมีความซับซ้ อนและ
ข้ อโต้ แย้ งมากมาย โดยเดนท์, ฮิกกินส์ และวาร์ ฟ (Dent; Higgins; & Wharff. 2005) ได้ ศกึ ษาประเด็นที่
เป็ นข้ อโต้ แย้ งเกี่ยวกับการวัดและความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานกับผลการปฏิบตั ิงานใน
องค์การ ซึง่ พบว่า มีมมุ มองเชิงวิชาการที่แตกต่างกัน 2 ฝ่ ายเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างจิต
วิญญาณในการทํางานกับผลการปฏิบตั งิ านในองค์การ ได้ แก่
ฝ่ ายแรก คือ นักวิชาการที่มองว่า จิตวิญญาณเป็ นมโนทัศน์ที่อยู่ตรงข้ ามกับแนวคิดวัตถุนิยม
(Lips-Wiersma. 2003; Gibbons. 2000) และปฏิฐานนิยม (Anti-Positivist) (Fornaciari; Lund Dean; &
McGee. 2003) หากมองจากธรรมชาติและคําถามการวิจยั ตามระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิฐานนิยมที่เกี่ยวกับจิต
วิญญาณ (Fornaciari; &Lund Dean. 2001; Mitroff; &Denton. 1999a; Palmer. 1994; Libs-Wiersma.
2003; Fornaciari; Lund Dean; & McGee. 2003; Gibbons. 2000) นักวิชาการเหล่านี ้ให้ เหตุผลว่า
คุณลักษณะของจิตวิญญาณที่อยู่ตรงข้ ามกับแนวคิดวัตถุนิยมอาจเป็ นอุปสรรคหรื อการท้ าทายที่สําคัญ
ในการศึกษาจิ ตวิ ญญาณในเชิ งวิ ทยาศาสตร์ ซึ่งนํ าไปเชื่ อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเงิ นก็ เป็ นได้
(Fornaciari; & Lund Dean. 2001; Dent; Higgins; & Wharff. 2005; Fornaciari; Lund Dean; &
McGee. 2003) และอาจจะมีหลุมพรางด้ านจริยธรรม รวมทังข้
้ อควรระวังด้ านศีลธรรมสําหรับคําถามการ
วิจยั ที่จะนําจิตวิญญาณในการทํางานไปประยุกต์ใช้ ในองค์การ ซึง่ ส่งผลให้ องค์การมีผลสัมฤทธิ์หรื อผล
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ประกอบการที่ดีขึ ้น (Dent; Higgins; & Wharff. 2005; Fernando. 2005) และมีนกั วิชาการบางท่านที่ร้ ูสกึ
กังวลเกี่ยวกับการนําแนวคิดจิตวิญญาณไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารเพื่อดําเนินการบางอย่างกับ
พนักงาน เช่น การโยกย้ าย การเปลี่ยนแปลง การเลื่อนตําแหน่ง เป็ นต้ น (Cavanagh; & Bandsuch.
2002;Brown. 2003; Fernando. 2005; Mirvis. 1997) โดยระบุว่า แนวคิดจิตวิญญาณควรถูกพิจารณา
เฉพาะในขอบเขตเท่านัน้ และไม่ควรนําไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเงิน
ให้ กบั องค์การ (Cavanagh; & Bandsuch. 2002; Fernando. 2005) ส่วนนักวิชาการท่านอื่นๆ ก็แสดง
ทัศนะอย่างชัดเจนถึงข้ อจํากัดและข้ อควรระวังในการนําจิตวิญญาณในการทํางานไปใช้ อย่างผิดประเภท
และผิดวัตถุประสงค์ด้วย(Brown. 2003; Mitroff; & Denton. 1999b; Jackson. 2000; Cavanagh; &
Bandsuch. 2002)(แสดงในภาพประกอบ 2)
แนวต่ อเนื่องของการนําจิตวิญญาณในการทํางานไปใช้ ในองค์ การ
จิตวิญญาณในการทํางานอยูต่ รงข้ าม
กับแนวคิดวัตถุนิยมและปฏิฐานนิยม
รวมทังไม่
้ เหมาะจะนํามาประยุกต์ใน
องค์การ

จิตวิญญาณในการทํางานสามารถ
นําไปใช้ เพื่อพัฒนาผลการ
ปฏิบตั ิงานในองค์การได้

ภาพประกอบ 2 แนวต่ อเนื่องของการนําจิตวิญญาณในการทํางานไปใช้ ในองค์ การ

อีกฝ่ ายหนึ่ง คือ นักวิชาการที่ ให้ เหตุผลโต้ แย้ งว่า แนวคิดจิตวิญญาณสามารถนํ าไปใช้ เพื่อ
พัฒนาผลการปฏิบตั ิงานในองค์การได้ (Ashmos; & Duchon. 2000; Garcia-Zamor. 2003; Giacalone;
& Jurkiewicz. 2003a; Fry. 2005) และการวิจยั เกี่ยวกับจิตวิญญาณควรจะแสดงให้ เห็นความเชื่อมโยง
กับผลผลิตผลประกอบการ และผลการปฏิบตั ิงานขององค์การด้ วย (Fry. 2005; Ashmos; & Duchon.
2000; Garcia-Zamor. 2003; Giacalone; & Jurkiewicz. 2003a; 2003b) เช่น จิอาคาโลน, เจอร์ กิวิคซ์
และฟรายได้ เรี ยกร้ องให้ นักวิจัยด้ านจิตวิญญาณในการทํางานนําเสนอผลกระทบในทางบวกของจิต
วิญญาณที่มีตอ่ ผลการปฏิบตั งิ านในองค์การในเชิงประจักษ์ และเคร่งครัดตามระเบียบวิธีวิจยั เพื่อให้ เห็น
ถึงความสําคัญของงานวิจยั ด้ านจิตวิญญาณในการทํางาน การกระทําเช่นนี ้จะเป็ นกลยุทธ์ ในการนําเสนอ
ผลกระทบในทางบวกของจิตวิญญาณที่มีต่อองค์การในเชิงประจักษ์ วัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้ างพื ้นที่ให้ กบั
การศึกษาวิจยั ด้ านจิตวิญญาณในการทํางานให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการและกฎเกณฑ์ด้านระเบียบวิธีที่ตงั ้
ไว้ รวมทังสร้
้ างกระแสสําหรับการศึกษาวิจยั ภายในองค์การ ซึง่ หลักฐานทางวิชาการก็ระบุด้วยว่า องค์การ
ที่สนับสนุนเรื่ องจิตวิญญาณในการทํางานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์และผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ
ได้ (Neck; &Milliman. 1994; Biberman; &Whitty. 1997; Kriger; &Hanson. 1999; Biberman; et al.
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1999;Burack. 1999; Korac-Kaabadse; Kouzmin; &Kakabadse. 2002; Thompson. 2000) และ
ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมามีงานวิจยั มากมายที่พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างจิตวิญญาณในการทํางาน
กับผลการปฏิบตั ิงานในองค์การ(Korac-Kakabadse; &Korac-Kakabadse. 1997; Bierly; Kessler;
&Christensen. 2000; Delbecq. 1999; Mitroff; &Denton. 1999b) นอกจากนี ้ จากการศึกษายังแสดงให้
เห็นว่า องค์การที่นําแนวคิดจิตวิญญาณไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานนันมี
้ ผลกําไรและผลสัมฤทธิ์สงู กว่า
องค์การอื่นๆ อีกด้ วย (Dehler; &Welsh. 1994; Mitroff; &Denton. 1999b; Konz; &Ryan. 1999; Turner.
1999)
ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า มีประเด็นข้ อโต้ แย้ งและความสับสนหลายประการเกี่ ยวกับบทบาทและ
ความถูกต้ องตามหลักวิชาการและกฎเกณฑ์ด้านระเบียบวิธีวิจยั ในเรื่ องจิตวิญญาณในการทํางานและ
ความสัมพันธ์ กบั ผลการปฏิบตั ิงานในองค์การ (Giacalone; &Jurkiewicz. 2003a) อย่างไรก็ตาม แม้ จะมี
การยอมรับจิตวิญญาณในการทํางานว่า เป็ นมโนทัศน์ที่สําคัญซึง่ จําเป็ นต้ องมีการแสวงหาความรู้ในเรื่ อง
นี ้เพิ่มมากขึ ้น แต่การศึกษาจิตวิญญาณในการทํางานกับผลการปฏิบตั ิงานในองค์การก็ยงั ไม่สอดคล้ อง
และไม่เป็ นระบบเท่ าใดนัก จึ งมี การศึกษาและจํ าแนกประโยชน์ ของจิ ตวิ ญญาณในการทํ างานที่ มี ต่อ
พนักงานและส่งเสริ มผลการปฏิบตั ิงานในองค์การใน3 ด้ านที่สําคัญ ได้ แก่ 1) จิตวิญญาณในการทํางาน
ช่วยส่งเสริ มสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพนักงาน 2) จิตวิญญาณในการทํางานเอื ้อให้ พนักงานตระหนัก
ถึงจุดประสงค์และความหมายในการทํางาน และ 3) จิตวิญญาณในการทํางานช่วยสนับสนุนให้ พนักงาน
มีจิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นและสังคม (Karakas. 2010) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(แสดงในภาพประกอบ 3)
ประโยชน์ ของจิตวิญญาณในการ
ทํางานที่มีต่อพนักงานและองค์ การ

ช่ วยส่ งเสริมสุขภาวะและ
คุณภาพชีวติ ของพนักงาน

เอือ้ ให้ พนักงานตระหนัก
ถึงจุดประสงค์ และ
ความหมายในการทํางาน

สนับสนุนให้ พนักงานมี
จิตสํานึกในการสร้ าง
สัมพันธ์ กับผู้อ่ ืนและสังคม

ภาพประกอบ 3ประโยชน์ ของจิตวิญญาณในการทํางานที่มีต่อพนักงานและองค์ การ
ที่มา: Karakas,(2010).
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1. จิตวิญญาณในการทํางานช่ วยส่ งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ประการแรกเป็ นประโยชน์ในเชิงทรัพยากรบุคคล คือ สุขภาวะของพนักงาน ซึ่งประกอบด้ วย
ผลกระทบทางบวกของจิตวิญญาณในการทํางานระดับบุคคล ได้ แก่ สุขภาวะ ขวัญกําลังใจ และความ
ผูกพันของพนักงาน โดยการนําจิตวิญญาณในการทํางานไปประยุกต์ใช้ ในองค์การจะช่วย1) ส่งเสริ มสุข
ภาวะของพนักงาน โดยการเพิ่มขวัญกําลังใจ ความผูกพัน และผลิตผล และ 2) ลดความเครี ยด ความเหนื่อยล้ า
และการทํางานหนักเกินไปของพนักงาน
ประโยชน์ในด้ านนี ้ถือว่ามีความสําคัญเป็ นพิเศษต่อองค์การในสถานการณ์ปัจจุบนั ซึง่ เป็ น
ที่ที่พนักงานจะใช้ เวลาส่วนใหญ่ของชีวิต โดยที่ทํางานได้ กลายเป็ นศูนย์กลางสําหรับชีวิตของบุคคลและ
เป็ นแหล่งบ่มเพาะปลูกฝั งค่านิยมทางสังคมด้ วย รวมทังพั
้ ฒนาความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น เสริ มสร้ างค่านิยม
และสร้ างสรรค์สิ่งดีดีที่มีความหมายให้ กบั สังคม (Fairholm. 1996) องค์การจึงเป็ นสถานที่ที่พนักงานได้
ใช้ เวลาส่วนใหญ่และเป็ นกลุ่มทางสังคมที่สําคัญที่สดุ ของพนักงาน ดังนัน้ การทํางานจึงมีความหมาย
สําหรับพนักงานมากกว่าการมาทํางานให้ ครบตามชัว่ โมงการทํางานเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นแหล่งกําเนิดของ
ความหมายในสังคมความรู้ ในยุคปั จจุบนั สําหรับพนักงานบางคนการทํางานและเพื่อนร่ วมงานถือเป็ น
ครอบครัวหรื อกลุม่ ทางสังคมที่สําคัญมาก คองเกอร์ (Conger. 1994) ให้ ข้อสังเกตในเรื่ องนี ้ว่า ที่ทํางานได้
กลายเป็ นบ่อเกิดของชีวิตทางสังคมสําหรับพนักงานเป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม แม้ งานจะกลายเป็ น
ศูนย์กลางในชีวิตของพนักงานและมีความสําคัญขึ ้นเรื่ อยๆ แต่ก็มีปัญหาเพิ่มขึ ้นตามมาด้ วยเช่นกัน ไม่ว่า
จะเป็ นความเครี ยด ความเหนื่อยล้ า และการทํางานหนักเกินไป
การทํางานหนักเกินไปและชัว่ โมงการทํางานที่ยาวนานได้ กลายเป็ นปั ญหาที่นา่ เป็ นห่วงและ
รุ นแรงขึ ้นเรื่ อยๆ รวมทัง้ เป็ นปั จจัยที่ ทําลายสุขภาพและสร้ างความไม่พึงพอใจแก่พนักงาน ในขณะที่
พนักงานเองก็ปฏิเสธความหมายที่ได้ จากการทํางานและทําลายคุณค่าทางจิตใจด้ วยรางวัลจากภายนอก
การเลื่อนตําแหน่ง ความต้ องการเป็ นใหญ่ และความสุรุ่ยสุร่าย (Burke. 2006) การทํางานหนักและ
ทํางานติดต่อกันนานเกินไปทําให้ พนักงานเกิดความเครี ยด ซึง่ อาจส่งผลให้ พนักงานสูญเสียจิตวิญญาณ
เจ็บป่ วยเรื อ้ รัง ปวดเมื่อยตามร่ างกาย อ่อนล้ า หวาดกลัว และรู้สกึ ผิดได้ (Killinger. 2006) ด้ านคาร์ ทไรท์
และคูเปอร์ (Cartwright; &Cooper. 1997) ระบุวา่ ความเครี ยดที่เพิ่มขึ ้นในที่ทํางานส่งผลให้ พนักงานมีอตั รา
การขาดงานสูงขึ ้น มีผลผลิตตํ่าลง และมีคา่ ใช้ จ่ายด้ านการรักษาสุขภาพเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย
นอกจากปั จจัยด้ านการทํางานหนักเกินไปจะเพิ่มมากขึ ้น ยังพบอีกว่า มีปัจจัยอื่นๆ ที่เพิ่ม
เข้ ามา ได้ แก่ ความไม่แน่นอนและความเครี ยดที่เกิดจากการทํางาน ในช่วงที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลง
มากมายด้ านสภาพแวดล้ อมในการทํางานซึ่งก่อให้ เกิ ดบรรยากาศของความไม่แน่นอน ความสับสน
วุ่นวาย และความกลัวในกลุม่ พนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องอื ้อฉาวทางศีลธรรม การเมือง อาชญากรรมทาง
ธุรกิจ การลดขนาดองค์การ การเลิกจ้ าง การควบรวมและการขายกิจการ การก่อการร้ าย การล่มสลาย
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ของตลาดหุ้น วิกฤตทางการเงิน และการแข่งขันในระดับโลกได้ เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ให้ เต็มไปด้ วยความโกลาหลและความไม่แน่นอน (Neal. 2000; Biberman; &Whitty. 1997; Giacalone &
Jurkiewicz. 2003a; Cacioppe. 2000) รวมทังยั
้ งพบว่า การลดขนาดองค์การและการเลิกจ้ างส่งผลทําให้
ขวัญกําลังใจและความผูกพันของพนักงานลดลง (Brandt. 1996; Duxbury; &Higgins. 2002; Giacalone;
&Jurkiewicz. 2003a) ซึง่ นีล (Neal. 1999) ได้ ระบุว่า ในที่ทํางานปั จจุบนั นี ้ มีพนักงานเป็ นโรคจิตเภทที่ร้ ูสกึ
ไม่ดีต่อการที่จะต้ องเสแสร้ งหลอกลวง และทําทุกอย่างเพื่อความสําเร็ จ ซึ่งโรคจิตเภทที่ว่านีจ้ ะทํ าให้
พนักงานไม่สามารถแยกแยะระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้ และส่งผลให้ พนักงานมีผลการปฏิบตั ิงาน
ลดลง และมีความเครี ยดกับความเหนื่อยล้ าเพิ่มขึ ้น
ในปั จจุบนั มีพนักงานจํานวนมากที่ร้ ูสกึ ว่า ตนเองไม่มีคณ
ุ ค่า ไม่มีสมั พันธภาพกับผู้อื่น ท้ อแท้
และรู้สกึ ไม่มนั่ คงปลอดภัยในการทํางาน (Meyer; &Allen. 1997; Sparrow; &Cooper. 2003) นักวิชาการ
ยังพบด้ วยว่า พนักงานเริ่ มรู้ สกึ เหินห่าง ไม่มนั่ คง และไม่ได้ รับการยอมรับ ซึง่ เป็ นผลมาจากการลดขนาด
องค์การ การเปลี่ยนโครงสร้ างองค์การ การปรับโครงสร้ างใหม่ การเลิกจ้ าง และการเปลี่ยนแปลงด้ านอื่นๆ ของ
องค์การในปั จจุบนั (Sparrow; &Cooper. 2003; Bartlett; &Ghoshal. 1995; Meyer; &Allen. 1997;
Biberman; &Whitty. 1997) ด้ านมิทรอฟฟ์และเดนตัน (Mitroff; &Denton. 1999b) ก็กล่าวว่า ในปั จจุบนั
องค์ การประสบกับความยากลํ าบากและปั ญหามากมายในองค์ การ ซึ่งเป็ นผลมาจากการขาดจิ ต
วิญญาณในการทํางาน มีรายงานว่า ผู้บริ หารและพนักงานในองค์การจํานวนมากได้ หันไปพึ่งการฝึ ก
สมาธิ การไตร่ตรองตนเอง และการฝึ กจิตใจ รวมทังเข้
้ าร่วมโปรแกรมสร้ างความสุขให้ ตนเองในการทํางาน
เหมือนเป็ นการออกกําลังกายและเล่นกีฬา เพื่อใช้ เป็ นวิธีในการจัดการกับความเครี ยดและความรู้ สกึ ไม่
มัน่ คงในการทํางาน (Dehler; &Welsh. 1994; Cartwright; &Cooper. 1997)
มีงานวิจยั ที่เสนอแนะว่า การพัฒนาและการเสริ มสร้ างจิตวิญญาณในการทํางานอาจจะ
ช่วยแก้ ไขปั ญหาความเครี ยดและความอ่อนล้ าของพนักงานได้ ทังยั
้ งมีประโยชน์ตอ่ สุขภาวะของพนักงาน
ในภายหลังอีกด้ วย ด้ านรี ฟ (Reave. 2005) กล่าวถึงการศึกษาของเอ็มมอนส์ (Emmons. 1999) ที่สรุปข้ อ
้
เรื่ องซึ่งพบว่า มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสําคัญระหว่างจิตวิญญาณกับ
ค้ นพบในงานวิจยั ทังหมด7
สุขภาพจิตที่เป็ นดัชนีชี ้วัดความพึงพอใจในชีวิต สุขภาวะของบุคคลความหวัง การมองโลกในแง่ดี และ
การเคารพนับถือตนเอง รวมทังความหมายในชี
้
วิต นอกจากนี ้ ยังมีหลักฐานการวิจยั เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ที่แสดงว่า แผนการดําเนินงานด้ านจิตวิญญาณในการทํางานส่งผลลัพธ์ทางบวกแก่พนักงาน
เช่ น ความสุ ข สบายใจ ความสงบเยื อ กเย็ น ความพึ ง พอใจในงาน และความผู ก พั น (Paloutzian;
Emmons;&Keortge. 2003; Kouzes; &Posner. 1995; Burack. 1999; Reave. 2005; Giacalone;&
Jurkiewicz. 2003a; Krishnakumar; &Neck. 2002; Fry. 2003; 2005)และมีหลักฐานยืนยันว่า แผนการ
ดําเนินงานเหล่านี ้ช่วยส่งเสริ มผลผลิตขององค์การช่วยลดอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงาน
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อีกด้ วย (Fry. 2003; 2005; Giacalone; &Jurkiewicz. 2003a) ส่วนมิลลิแมน, แชพลิวสกี ้ และเฟอร์ กสู นั
(Milliman; Czaplewski; &Ferguson. 2003) ก็พบความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่างจิตวิญญาณในการ
ทํางานกับเจตคติของพนักงาน ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน และการมีสว่ นร่ วมใน
งาน สําหรับเนคและมิลลิแมน (Neck; &Milliman. 1994) ก็ระบุว่า การให้ คณ
ุ ค่าทางจิตวิญญาณมี
ผลกระทบทางบวกกับสุขภาวะและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ในปั จจุบนั มีองค์การจํานวนมากที่สนับสนุนแนวคิดจิตวิญญาณในการทํางานในฐานะเป็ น
แนวทางที่ช่วยส่งเสริ มขวัญกําลังใจ ความผูกพัน และผลผลิตของพนักงาน การปลูกฝั งเรื่ องจิตวิญญาณ
และการยอมรั บต่อการแสดงออกตามแนวคิดจิตวิญญาณในการทํางานได้ อย่างเสรี จะเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ ค้นพบตัวตนที่แท้ จริ งของตนเองในการทํางาน (Burack. 1999) ซึง่ นําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
ส่วนบุคคลและขวัญกําลังใจในระดับที่สงู ขึ ้น ในขณะเดียวกันก็ยงั ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานในองค์การที่
เพิ่มขึ ้นด้ วย (Turner. 1999) เบนโต (Bento. 1994) ได้ กล่าวถึงข้ อค้ นพบในงานวิจยั ว่า แนวคิดจิตวิญญาณที่
เสนอแนะให้ มอบอํานาจแก่พนักงาน ทําให้ พนักงานมีความซื่อสัตย์ ความกล้ าหาญ และความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่ นเพิ่ มขึน้ และยังแสดงออกซึ่งคุณลักษณะเหล่ านี ใ้ นการทํ างานด้ วย ส่วนคริ ชนากุมาร์ และเนค
(Krishnakumar; &Neck. 2002) กล่าวว่า การส่งเสริ มเรื่ องจิตวิญญาณในการทํางานสามารถสร้ าง
ประโยชน์และนําไปสู่การมีความคิดสร้ างสรรค์ ความซื่อสัตย์ การบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล และความ
ผูกพัน ซึง่ ทําให้ ผลการปฏิบตั งิ านในองค์การเพิ่มขึ ้น ผ่านทางกิจกรรมที่สง่ เสริมจิตวิญญาณในการทํางาน
ได้ แก่ การจัดช่วงเวลาสําหรับสวดภาวนาในตอนเช้ าหรื อการฝึ กโยคะ การแต่งบทสวดตามหลักความเชื่อ
ของศาสนาต่างๆ การให้ พระสงฆ์มาเทศน์หรื อแนะนําแผนการดําเนินงานสําหรับพนักงานเกี่ยวกับสุขภาวะ
ด้ านจิตวิญญาณและความสมดุลของชีวิต (Krishnakumar; &Neck. 2002; Mitroff; &Denton. 1999a)
นอกจากนี ้ ยังมีงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นว่า ความไว้ วางใจในองค์การเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญสําหรับการสร้ าง
เสริ มความผูกพัน (Kriger; &Hanson. 1999) และจิตวิญญาณในการทํางานก็ได้ ช่วยเพิ่มระดับความ
ผูกพันโดยการเสริ มสร้ างบรรยากาศของความไว้ วางใจในที่ทํางานด้ วย (Burack. 1999)
สรุ ปจากที่ กล่ าวมาข้ างต้ นจะเห็ นว่ า มี หลักฐานการวิ จัยที่ สนับสนุนการนํ าแนวคิ ดจิ ต
วิญญาณในการทํางานไปประยุกต์ใช้ ในองค์การจะช่วยเพิ่มขวัญกําลังใจ ความผูกพัน และผลผลิตของ
พนักงาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเครี ยดและความเหนื่อยล้ าในการทํางานของพนักงานได้ ด้วย
เช่นกัน
2. จิตวิญญาณเอือ้ ให้ พนักงานตระหนักถึงจุดประสงค์ และความหมายในการทํางาน
ประโยชน์ของจิตวิญญาณในการทํางานด้ านนี ้ เป็ นประโยชน์ในเชิงปรัชญาและการดําเนิน
ชีวิต ซึง่ เกี่ยวกับการแสวงหาความหมายและจุดประสงค์ในสิ่งใดๆ ก็ตามที่พนักงานได้ กระทําในที่ทํางาน
การเอื ้อให้ พนักงานได้ ตระหนักมากขึ ้นถึงความหมายและจุดประสงค์ในการทํางานนันเป็
้ นสิ่งสําคัญที่จะ
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เปิ ดโอกาสให้ พนักงานทํางานได้ ดีขึ ้น มีผลผลิตและมีความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้น มีหลักฐานทางวิชาการ
ยืนยันว่า การนํ าแนวคิดจิ ตวิญญาณในการทํ างานไปประยุกต์ ใช้ ในองค์ การจะเอื อ้ ให้ พนักงานและ
ผู้บริหารได้ ตระหนักถึงจุดประสงค์และความหมายในการทํางานมากขึ ้น
้ บ่ นพื ้นฐานของความจริงที่ว่า ที่ทํางาน
ประโยชน์ของจิตวิญญาณในการทํางานด้ านนี ้ตังอยู
ในปั จจุบันนัน้ ไร้ ซึ่งอารมณ์ ความรู้ สึกปราศจากความหมายและจิตวิญญาณอันลึกซึ ้ง องค์ การในยุค
อุตสาหกรรมให้ ความสําคัญต่อการสร้ างความมั่งคัง่ ทางวัตถุ มุ่งสนใจที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจและ
การเงินก่อนเป้าหมายทางสังคมและส่วนรวม (Walsh; Weber; &Margolis. 2003) ขณะที่การแสวงหา
กําไรสูงสุดกลายเป็ นวัตถุประสงค์หลักในเชิงกลยุทธ์และความสําเร็ จทางการเงินที่สามารถวัดได้ เช่นการ
หมุนเวียนของเงินในธุรกิจ ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด เป็ นต้ น ส่วนวัตถุประสงค์ทางสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล จิตวิญญาณ และชีวิตภายในองค์การดูจะไม่มีความสําคัญเท่าที่ควรสําหรับองค์การใน
ปั จจุบนั (Walsh; Weber; &Margolis. 2003; Hertz. 2002; Gull; &Doh. 2004; Post; Preston; &Sachs.
2002) องค์การส่วนใหญ่ยงั ให้ ความสําคัญและยึดติดกับผลลัพธ์ หรื อตัวแปรที่สงั เกตได้ ซึ่งเป็ นปั จจัย
ภายนอกที่สามารถควบคุมได้ เชิงประจักษ์ และเป็ นรู ปธรรม ซึ่งแนวคิดนี ้ได้ นําไปสู่การสร้ างโลกที่มีแต่
ความฉาบฉวย รวมทังความแปลกแยกในด้
้
านจิตวิญญาณในการทํางาน (Gull; & Doh. 2004; Bolman;
&Deal. 1995) ด้ านกอซด์ (Gozdz. 1995) กล่าวในทํานองเดียวกันว่า องค์การที่ให้ คณ
ุ ค่ากับปั จจัย
ภายนอก ได้ แก่ องค์การที่ยึดถือแนวคิดประจักษ์ นิยม คตินิยมลดทอน ประสบการณ์นิยม เป็ นต้ น มักจะ
ไม่ยอมรั บเรื่ องจิ ตวิญญาณในการทํ างาน สมมติฐานที่ ว่าความมั่งคั่งทางวัตถุและความสําเร็ จของ
องค์การจะนํามาซึ่งความเป็ นอยู่ที่ดีและสุขภาวะของพนักงานและส่วนรวมนัน้ เริ่ มมีข้อสงสัยในเรื่ อง
ความต้ องการของพนักงานในด้ านความหมายและคุณภาพชีวิตในการทํางานเพิ่มมากขึ ้น (Cash; &Gray.
2000; Gull; &Doh. 2004; Laabs. 1995; Pratt; &Ashforth. 2003; Wrzesniewski. 2003) นอกจากนี ้
เรื่ องอื อ้ ฉาวทางศี ลธรรมอาชญากรรมทางธุ รกิ จ และความเสื่ อมโทรมด้ านสภาพแวดล้ อม ทํ า ให้
จําเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนแปลงสังคม สภาพแวดล้ อม และศีลธรรมจรรยาในองค์การอย่างทัว่ ถึงโดยเร่งด่วน
(Frederick. 2006; Waddock. 2006)
ในปั จจุบนั มีพนักงานจํานวนมากที่ร้ ูสกึ โดดเดี่ยวทางจิตใจและรู้สกึ แปลกแยกในการทํางาน
(Cavanagh. 1999; Harman. 1992; Bolman; &Deal. 1995) รวมทังไม่
้ ร้ ูสกึ ถึงความหมายในชีวิตการ
ทํางาน (Pratt; &Ashforth. 2003; Cavanagh. 1999; Dehler; &Welsh. 1994) ความแตกแยกระหว่างชีวิตการ
ทํางาน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และจิตวิญญาณอาจทําลายชีวิตและตัวตนของพนักงาน ทําให้ ร้ ู สึก
ผิดหวัง เกิดความเครี ยด และแปลกแยกจากสังคม (Cananagh. 1999; Fairholm. 1996) ด้ านโอลเดน
เบิร์กและแบนด์ซชั (Oldenburh; &Bandsuch. 1997) ได้ ตีความหมายแนวโน้ มเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ว่า เป็ น
ความต้ องการด้ านจิตวิญญาณของพนักงานเพื่อความหมายที่ลกึ ซึ ้งมากขึ ้น ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมา
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กขึ ้น มีความเรี ยบง่ายมากขึ ้น และมีความสัมพันธ์กบั บางสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ ในช่วงเวลาแห่งการเริ่ ม
ให้ ความสําคัญกับจริ ยธรรมทางธุรกิจและความสมดุลของชีวิตการทํางานนี ้ องค์การจึงถูกกระตุ้นให้ ต้อง
ตอบสนองต่อความต้ องการของพนักงานในเรื่ องความหมายในการทํางานด้ วย(Cavanagh. 1999; Pratt;
&Ashforth. 2003; Gull; &Doh. 2004; Cacioppe. 2000)
ยังมีพนักงานมากมายเกิดความสงสัยในตนเองและงาน ได้ ถามตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่สําคัญ
และความหมายในงานที่ทําอยู่ รวมทังค้
้ นหาจุดประสงค์และความหมายในการทํางานด้ วย (Neal. 1997;
Brandt. 1996; Cacioppe. 2000; Ashmos; &Duchon. 2000; Konz; &Ryan. 1999; Kouzes; &Posner.
2003; Burack. 1999; Fairholm. 1996) ซึง่ คูซและโพสเนอร์ (Kouzes; &Posner. 2003) การตอบสนอง
ความต้ องการของพนักงานเรื่ องความหมายในการทํางานกลายเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญต่อความสําเร็ จ
ขององค์การ ขณะเดียวกันก็ช่วยเติมเต็มความต้ องการในการแสวงหาความหมายที่ลึกซึ ้งในการทํางาน
และความสําเร็ จในอาชีพของพนักงานด้ วย นักวิชาการหลายท่านระบุว่า จิตวิญญาณในการทํางานช่วย
ให้ พนักงานตระหนั กถึ งจุ ดประสงค์ ในชี วิ ต ความสัมพันธ์ กั บผู้ อื่ น และความหมายในการทํ างาน
(Giacalone; &Jurkiewicz. 2003a; Brandt. 1996; Bolman; &Deal. 1995) ส่วนลิปส์-เวียร์ สมา (LipsWiersma. 2002) ได้ เชื่อมโยงให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างจิตวิญญาณกับการแสวงหาความหมายและ
จุดประสงค์ในชีวิต รวมทังการดํ
้
าเนินชีวิตไปตามความหมายและความเชื่อของตน ด้ านมิทรอฟฟ์และเดน
ตัน (Mitroff; &Denton. 1999a) ก็พบว่า องค์การที่ตระหนักในด้ านจิตวิญญาณจะเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน
ได้ ฝึกฝนตนเองให้ มีค่านิยมที่ เข้ มแข็งและมี ความเชื่ อต่อจริ ยธรรมในองค์ การ รวมทัง้ มอบอํานาจให้
พนักงานได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และมีเวลาการทํางานที่ยืดหยุ่น นอกจากนัน้ ยังพบด้ วยว่า พนักงานที่
สามารถแสดงออกซึง่ จิตวิญญาณของพวกเขาผ่านทางการทํางานมักจะพบว่า งานที่ตนทําอยู่นนเป็
ั ้ นงาน
ที่สร้ างความพึงพอใจ เป็ นงานที่มีความหมาย และสามารถทํางานได้ ดีขึ ้นกว่าเดิม ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อค้ นพบ
ของกัลล์และโดห์ (Gull; &Doh. 2004) ที่ระบุว่า พนักงานจะมีความผูกพันกับงานมากขึ ้น และสามารถ
ทํางานด้ วยความรับผิดชอบ มีจริ ยธรรม ให้ ความร่วมมือ และมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้นเมื่อพนักงาน
ค้ นพบความหมายในงานที่ทําอยู่ นอกจากนี ้การสนับสนุนให้ พนักงานนําจิตวิญญาณและค่านิยมของตนมาใช้
ในการทํางานนัน้ พบว่า ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความสุขในการทํางานมากขึ ้น(Dehler; &Welsh. 1994;
Reave. 2005)ลิปส์-เวียร์ สมา (Lips-Wiersma. 2002)ก็ยงั ระบุว่า พนักงานที่แสดงออกซึง่ จิตวิญญาณใน
การทํางานนันสามารถสร้
้
างประโยชน์ให้ แก่องค์การผ่านทางความคิดริเริ มสร้ างสรรค์และไหวพริบปฏิภาณ
การยึดมัน่ ในวิสยั ทัศน์และพันธกิจและการสนับสนุนหน่วยงานและสังคมในองค์การ ส่วนพาลูทเซียนและ
คนอื่นๆ กับรี ฟได้ ระบุเกี่ยวกับจิตวิญญาณในเชิงศาสนาว่า งานจะมีความหมายใหม่และมีความสําคัญ
เมื่อพนักงานพิจารณาว่า งานนันเป็
้ นกระแสเรี ยก เป็ นหน้ าที่อนั ศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็ นโอกาสหรื อหนทางในการรับใช้
พระเจ้ า สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ หรื อตามจุดประสงค์ของสิง่ ที่อยู่เหนือธรรมชาติ เมื่อเห็นว่า งานเป็ นกระแสเรี ยกจาก
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พระเจ้ า งานนันจะกลายเป็
้
นงานที่มีความหมายและช่วยส่งเสริ มผลผลิตและความผูกพันของพนักงานให้
เพิ่มมากขึ ้น (Paloutzian; et al. 2003; Reave. 2005)
จะเห็นได้ ว่า หลักฐานงานวิจยั ทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นนันสนั
้ บสนุนและแสดงให้ เห็นว่า
ผลลัพธ์ ของความหมายในการทํางานที่ลึกซึ ้งได้ ช่วยเพิ่มผลผลิตและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้
อย่างไร เช่นเดียวกับที่จิตวิญญาณในการทํางานได้ ช่วยให้ พนักงานตระหนักในความหมายและจุดประสงค์
ในการทํางานอย่างไร โดยพื ้นฐานการทํางานทัว่ ไปแล้ ว พนักงานต้ องการตระหนักว่า ตนเองเป็ นใครในฐานะ
ที่ เป็ นบุ คคลทัง้ ครบ ซึ่ งประกอบด้ วยจิ ตวิ ญญาณ จิ ตใจ ความสามารถ แรงบันดาลใจ ความหวัง
้ มมองอันหลากหลายที่มีตอ่ สิง่ ต่างๆ รอบตัว
ครอบครัว ชีวิตส่วนตัว อารมณ์รวมทังมุ
3. จิตวิญญาณช่ วยสนับสนุนให้ พนักงานมีจิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์ กับผู้อ่ ืนและ
สังคม
ประโยชน์ด้านสุดท้ าย คือ ประโยชน์ในเชิงความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและสังคม ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
การมีส่วนร่ วม สังคม และความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น หัวใจสําคัญของประโยชน์ในด้ านนี ้ได้ แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มิติด้านจิตตารมณ์กลุ่ม และพลวัตทางสังคมด้ านจิตวิญญาณ เป็ นต้ น และยังยืนยันด้ วย
ว่า การนําจิตวิญญาณในการทํางานมาประยุกต์ใช้ ในองค์การจะช่วยให้ พนักงานเกิดจิตสํานึกในการสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและสังคม ดังนัน้ จึงเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างความผูกพัน ความจงรักภักดี และการมี
ส่วนร่วมในองค์การให้ แก่พนักงานด้ วย
การสนับสนุนให้ พนักงานมีจิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและสังคมนัน้ ถือเป็ น
สิ่งสําคัญสําหรับองค์การในปั จจุบนั ความเป็ นห่วงเกี่ยวกับเรื่ องอื ้อฉาวทางจริ ยธรรมและความรุ นแรงเช่น
การทุจริตในองค์การต่างๆ ได้ สง่ ผลกระทบทางลบอันเป็ นการขจัดความไว้ เนื ้อเชื่อใจและจิตสํานึกด้ านสังคม
ในองค์การ (Gull; &Doh. 2004; Schroth & Elliot. 2002; Neal. 2000) ซึง่ แวดดอค(Waddock. 2006) ได้
กล่าวว่า การทุจริ ตในองค์การนัน้ เป็ นผลมาจากการยึดถือตนเองเป็ นหลัก ความเห็นแก่ตวั ความโลภ
ความหยิ่งยะโส และความลุม่ หลง แทนที่จะรู้จกั ดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น และผลจากความล้ มเหลวด้ านความไว้
เนื อ้ เชื่ อใจในองค์ การ พนักงานจึ งแสวงหาจิ ตสํ านึ กด้ านสังคม ความสัมพันธ์ ที่ ดี กับผู้อื่ น (Dutton;
&Heaphy. 2003) และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแทน(Frost; et al. 2006) และเพราะการไม่ยอมรับสังคม
หรื อกลุ่มจึงต้ องส่งเสริ มให้ พนักงานเกิดจิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น (Conger. 1994)
รวมถึงความล้ มเหลวของระบบที่ช่วยสนับสนุนพนักงานได้ แก่ ศาสนาและครอบครัว (Leigh. 1997) ทําให้
ที่ทํางานหรื อองค์การกลายเป็ นแหล่งสนับสนุนทางสังคมสําหรับพนักงานมากมาย เป็ นที่ทราบกันดีว่า
พนักงานแสวงหาหนทางและวิธีการในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและต้ องการเป็ นหนึ่งเดียวกับวิสยั ทัศน์
ขององค์การ ซึง่ อยู่นอกเหนือจากจุดประสงค์ในเชิงวัตถุหรื อภายนอก (Miller. 1998) นอกจากนี ้ ในช่วง
เวลาของความไม่แน่นอน ทังพนั
้ กงานและผู้บริ หารต่างก็เผชิญหน้ ากับความท้ าทายที่สาํ คัญและประสบการณ์
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ความบอบชํ ้าทางจิตใจต่างๆ ในชีวิต ได้ แก่ ความตาย การหย่าร้ าง ความเจ็บป่ วย และการเลิกจ้ าง เป็ นต้ น
ซึ่งผลักดันให้ คนเหล่านี ้ต้ องออกไปแสวงการการสนับสนุน การชี ้แนะแนวทาง และความช่วยเหลือจาก
สังคม จากสิง่ ต่างๆ ที่กล่าวมาทําให้ มมุ มองในเชิงสังคมและความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นในแนวคิดจิตวิญญาณ
ในการทํางานเป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญมากขึ ้นเรื่ อยๆ สําหรับองค์การในปั จจุบนั
กรอบแนวคิดที่มององค์การในฐานะเป็ นสังคมของมนุษย์ซงึ่ ประกอบด้ วยหน้ าที่ต่างๆ และ
เอื ้อประโยชน์เชิงสังคมยังคงเป็ นพื ้นฐานที่ขบั เคลื่อนองค์การอยู่ (Walsh; Weber; &Margolis. 2003;
Milliman; et al. 1999) โดยนักวิชาการหลายท่านได้ มององค์การในฐานะเป็ นสังคมที่สร้ างสรรค์คา่ นิยม
และผลลัพธ์ที่สําคัญเชิงสังคม (Walsh; Weber; &Margolis. 2003; Frost;et al. 2006) มุมมองนี ้เน้ นว่า
องค์การไม่ได้ เป็ นเพียงเครื่ องจักรสําหรับการผลิตสินค้ าเท่านัน้ แต่เป็ นรู ปแบบทางสังคมของมนุษย์ที่
ปลูกฝั งความพึงพอใจและประสบการณ์ชีวิตที่มีความหมายสําหรับบุคคล ครอบครัว และสังคมโดยรวม
(Gull; &Doh. 2004) มุมมองนี ้มีรากฐานมาจากการขับเคลื่อนด้ านมนุษยสัมพันธ์ และวาทกรรมเชิง
มานุษยวิทยาในทฤษฎีองค์การ ได้ แก่ ทฤษฎีของเมโย ทฤษฎีของแมคเกรเกอร์ เป็ นต้ น ซึง่ สอดคล้ องกับ
มุมมองที่ให้ ความสําคัญกับสังคมส่วนรวม แคชและเกรย์ (Cash; &Gray. 2000) ให้ ข้อสังเกตว่า องค์การ
ในอเมริ กาได้ ก้าวเข้ าสูก่ ารเป็ นองค์การที่มีปรัชญาในการทํางานแบบเน้ นค่านิยมมากขึ ้นและมีวฒ
ั นธรรม
องค์การที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้ องการของพนักงานในเรื่ องจิตวิญญาณด้ านจิตสํานึกทาง
สังคมและการมี ความสัมพันธ์ กับผู้อื่น การเปลี่ยนแปลงที่ มุ่งไปสู่ความต้ องการด้ านจิ ตวิ ญญาณและ
ความสัมพันธ์เป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองในด้ านการบริหารจัดการและค่านิยม
ในองค์การปั จจุบนั เช่น งานวิจยั ของอาชาร์ และเลน-มาห์แอร์ (Ashar; &Lane-Maher. 2004) ที่ศกึ ษากับ
กลุ่มตัวอย่างผู้บริ หารระดับกลางและอาวุโส ที่ ระบุว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ อธิ บายหรื อให้ ความหมาย
เกี่ยวกับความสําเร็ จในลักษณะที่เป็ นวัตถุสิ่งของ เช่น เงินทองหรื อการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่ง แต่กลับ
นิยามในเชิงของความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นหรื อสังคม ความสมดุลของชีวิต และความสมบูรณ์ในชีวิตแทน เป็ นต้ น
ความรู้สกึ เป็ นหนึ่งเดียวกับสังคมและการแบ่งปั นเป้าหมายร่วมกันเป็ นมิติ 2 ด้ านที่มกั จะ
ถูกเชื่อมโยงเข้ ากับจิตวิญญาณในการทํางาน (Milliman; et al. 1999; Brown. 1992; Gozdz. 1993; Ray.
1992) จิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั บางสิ่งที่ใหญ่กว่าตนนัน้ (Brown. 1992) ถูกมองว่าเป็ นส่วน
สําคัญของจิตวิญญาณในการทํางาน (Milliman; et al. 1999) จิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น
และสังคมจะพัฒนากลายเป็ นปฏิสมั พันธ์ ที่ดีระหว่างกันในที่ทํางาน (Dutton; &Heaphy. 2003)ด้ านมิลลิ
แมนและคนอื่นๆ(Milliman; et al. 1999) ได้ ทําวิจยั แบบกรณีศกึ ษากับกลุม่ ตัวอย่างและแสดงให้ เห็นว่า
องค์การที่มีค่านิยมด้ านจิตวิญญาณในการทํางานและถ่ายทอดค่านิยมดังกล่าวไปสู่จิตวิญญาณและ
แรงจูงใจของพนักงานได้ อย่างลึกซึ ้งสามารถปลูกฝั งจิตสํานึกทางสังคม จิตวิญญาณ และความรักความ
เมตตาในองค์การได้ ส่วนแชพเพลล์ (Chappell. 1993) ก็ให้ ข้อเสนอแนะที่สอดคล้ องกัน คือ การแบ่งปั น
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ค่านิยมและเป้าหมายร่วมกันสามารถเปลี่ยนแปลงองค์การให้ กลายเป็ นสังคม ซึง่ งานประจําวันที่พนักงาน
ทําอยูจ่ ะเปลี่ยนเป็ นงานที่มีความหมายมากขึ ้นและสร้ างความพึงพอใจแก่พนักงานมากขึ ้น
จิตวิญญาณในการทํางานช่วยให้ พนักงานมีจิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและ
สังคม ผลลัพธ์ จะเห็ นได้ จากงานวิจัยเชิ งประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างความผูกพัน ความ
จงรักภักดี และการมีส่วนร่ วมในองค์การให้ แก่พนักงาน(Fairholm. 1996; Milliman; et al. 1999;
Duchon; &Plowman. 2005) ส่วนผลลัพธ์ด้านอื่นๆ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับจิตวิญญาณในการทํางาน ได้ แก่ ช่วย
ส่งเสริ มความใกล้ ชิดสนิทสนมกัน ความสมบูรณ์ ในชีวิต การแสดงออกอย่างจริ งใจ ความไม่เห็นแก่ตวั
และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นต้ น (Kendall. 1994; Burack. 1999; Stiles. 1994) ในงานเขียนและการวิจยั
ด้ านจิตวิญญาณพบว่า จิตวิญญาณในการทํางานมักจะถูกเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ ทางบวกและประโยชน์ ที่
เกี่ยวข้ องกับจิตสํานึกทางสังคม ได้ แก่ ช่วยส่งเสริ มความสามัคคีและสร้ างสรรค์สงั คม (Cavanagh; et al.
2001) ช่วยตอบสนองความต้ องการในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น (Khanna; &Srinivas. 2000) และ
เป็ นบ่อเกิดของความเห็นอกเห็นใจ สติปัญญาและความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น (Maxwell. 2003) นอกจากนี ้ยังมี
งานวิจยั ด้ านจิตวิญญาณอีกมากมายที่เกี่ยวข้ องกับแง่มมุ อื่นๆ ในการทํางาน (Milliman; et al. 2003;
Milliman; et al. 1999; Burack. 1999) ที่พบว่า การคํานึงถึงผู้อื่น การเอาใจใส่ และความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่น
ในการทํางานมีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในงานที่เพิ่มขึ ้น การลาออกลดลง ผลการปฏิบตั ิงานของ
กลุม่ ความเหนียวแน่นในกลุม่ และประสิทธิภาพของกลุม่ (Bass. 1990; Champoux. 2000)
ตัวอย่างงานวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ช่วยยืนยันว่า จิตวิญญาณใน
การทํางานช่วยส่งเสริมให้ พนักงานมีจิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและสังคมในทางกลับกัน
ก็ช่วยเสริ มสร้ างความผูกพัน การมีสว่ นร่วมในองค์การ และประสิทธิผลของพนักงานด้ วย
จากประโยชน์ของจิตวิญญาณในการทํางานทัง้ 3 ด้ านดังที่กล่าวมาแล้ ว ทําให้ คาดหวังได้
ว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงองค์การจากที่ทํางานที่ปราศจากผลสัมฤทธิ์ให้ กลายเป็ นที่ทํางานที่อดุ มไป
ด้ วยผลสําเร็ จได้ โดยการประยุกต์จิตวิญญาณในการทํางานมาใช้ ในองค์การและทําให้ องค์การในปั จจุบนั
เป็ นที่ทํางานที่อดุ มไปด้ วยความกระตือรื อร้ น มีชีวิตชีวาด้ วยงานที่มีความหมาย และเต็มเปี่ ยมไปด้ วย
ความเมตตากรุณา

นิยามความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน
จิตวิญญาณในการทํางานนันถื
้ อเป็ นตัวแปรใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับศาสตร์ ทางองค์การ และว่ากันว่า
เป็ นตัวแปรที่มีข้อจํากัดในด้ านการพัฒนาเชิงทฤษฎี (Dehler; &Welsh. 1994; Fry. 2003; Giacalone;
&Jurkiewicz.2003a) อย่างไรก็ตาม เราสามารถมององค์การว่า มีจิตวิญญาณ (หรื อเอื ้ออํานวยต่อจิต
วิญญาณของพนักงาน) ได้ ก็ต่อเมื่อองค์การนัน้ ตระหนักว่า “พนักงานทุกคนล้ วนมีชีวิตภายในที่ช่วย
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ส่งเสริมการทํางาน ขณะเดียวกันชีวิตภายในของพนักงานเองก็ได้ รับการหล่อเลี ้ยงจากงานที่มีความหมาย
ซึง่ เกิดขึ ้นภายใต้ บริ บททางสังคมในองค์การนัน”
้ (Ashmos; &Duchon. 2000) บรรดานักวิชาการที่เขียน
บทความในหนังสือ Handbook of Workplace SpiritualityandOrganizational Performance
(Giacalone; &Jurkiewicz. 2003a) ต่างนําเสนอความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานที่แตกต่างกัน
ซึง่ แม้ จะแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อยแต่ส่วนใหญ่ก็มกั อิงกับองค์ประกอบต่างๆ จากความหมายที่แอชมอส
และดิวชอนได้ นิยามไว้ แล้ วได้ แก่ องค์ประกอบด้ านชีวิตภายใน (Inner Life) ด้ านงานที่มีความหมาย
(Meaningful Work) และด้ านสังคมส่วนรวม (Community) ซึง่ เป็ นความหมายที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากได้ รับ
การสนับสนุนจากนักวิชาการหลายท่าน เช่น ฟราย (Fry. 2003) ที่กําหนดองค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิง
จิ ตวิญญาณให้ คล้ ายคลึงกับองค์ ประกอบของจิ ตวิ ญญาณในการทํ างานของแอชมอสและดิวชอน
(Ashmos; &Duchon. 2000)
ศาสตร์ ทางพฤติกรรมองค์การส่วนใหญ่จะศึกษาอารมณ์ ความรู้ สึกและการรับรู้ ของบุคคลใน
องค์การ (Morris; & Feldman. 1996; Brief. 2001; Brief; & Weiss. 2002)แต่กลับมีงานวิจยั เพียงเล็กน้ อยที่
ศึกษาจิตวิญญาณในองค์การ การขาดความสนใจและใส่ใจโดยนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์การใน
เรื่ องจิตวิญญาณนันสามารถอธิ
้
บายได้ เมื่อพิจารณาจากธรรมชาติของการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ ที่
มักจะให้ ความสําคัญต่อพฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้ รวมถึงสิง่ ที่สามารถสันนิษฐานและคาดคะเน
ได้ ว่ามีจริ ง เช่น เจตคติหรื อการรับรู้ มากกว่าสิ่งที่ยากจะเข้ าใจหรื ออธิบายยากและมีลกั ษณะเฉพาะ เช่น
จิตใจหรื อจิตวิญญาณ นอกจากนี ้ยังเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาของศาสตร์ ทางองค์การที่โดยทัว่ ไปมักจะ
ไม่ข้องแวะกับศาสนาด้ วย ซึง่ ศาสนานันแทบไม่
้
ได้ รับความสนใจมากนักในศาสตร์ ทางองค์การ จึงทําให้
เรื่ องของจิตวิญญาณไม่ได้ รับการใส่ใจเช่นเดียวกัน ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่จะต้ องระบุให้ เข้ าใจก่อนว่า
ศาสนา (ระบบของความเชื่อที่สร้ างขึ ้น) และจิตวิญญาณ(ความปรารถนาภายในจิตใจด้ านความหมาย
และสังคมส่วนรวม) ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ซึง่ มิทรอฟฟ์และเดนตัน (Mitroff; &Denton. 1999a) ก็ระบุว่า
พนักงานในองค์การสามารถแยกแยะระหว่างศาสนาและจิตวิญญาณได้ และเชื่อว่าจิตวิญญาณเป็ น
ประเด็นที่ดเู หมาะสมดีถ้าจะพูดคุยกันในที่ทํางาน ขณะที่ศาสนานันไม่
้ ใช่ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั
จะเน้ นและให้ ความสําคัญต่อจิตวิญญาณ ไม่ใช่ศาสนา
จากการค้ นคว้ าพบว่า มีความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานมากกว่า 70 แบบ แต่ยงั ไม่มี
ความหมายใดได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางหรื อเป็ นสากล(Markow; &Klenke. 2005) มีแนวทาง
มากมายที่จะนิยามความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานซึง่ มีความซับซ้ อนและหลากหลาย เช่น จิต
วิญญาณ คือ จิตสํานึกหรื อมโนธรรมที่อยู่ภายใน (Guillory. 2000) เป็ นความรู้สกึ ที่มีตอ่ การทํางานซึง่ มี
รู ปแบบเฉพาะที่กระตุ้นให้ เกิดการกระทํา (Dehler; &Welsh. 1994) คือ กระบวนการในการรู้แจ้ งเห็นจริ ง
แห่งตน (Barnett; Krell; &Sendry. 2000) คือ โลกทัศน์ผนวกกับวิถีทางเพื่อดําเนินไป (Cavanagh; et al.
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2001) คือ การเข้ าถึงพลังอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยผลักดันชีวิต (Nash; &McLennan. 2001) คือ สิ่งที่อยู่
ภายในอันมีลกั ษณะเฉพาะที่บคุ คลแสวงหาเพื่อการพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพผ่านทางการมีสว่ นร่ วม
ในสิ่งลี ้ลับเหนือธรรมชาติ (Delbecq. 1999) เป็ นต้ น จากนิยามความหมายเหล่านี ้ จะเห็นได้ ว่า จิต
วิญญาณส่วนใหญ่นนถู
ั ้ กอธิบายเป็ นมโนทัศน์ที่มีลกั ษณะเฉพาะ มีหลากหลายแง่มมุ ยากที่จะเข้ าใจ และ
ยากที่จะให้ คําจํากัดความ โดยลาบส์(Laabs. 1995) ได้ อธิ บายเกี่ ยวกับประเด็นนีว้ ่า "การนิยาม
ความหมายจิตวิญญาณในการทํางานก็เปรี ยบเสมือนการไล่จบั สิ่งที่มองไม่เห็น ไม่มีตวั ตน ถึงแม้ จะน่า
ค้ นหา แต่ก็ยากที่จะทําความเข้ าใจ"
คําว่า จิตวิญญาณ (Spirituality) มาจากคําศัพท์ในภาษาลาติน "Spiritus" หรื อ "Spiritualis" ซึง่
หมายถึง การหายใจ ลมหายใจ อากาศ หรื อลม (Merriam-Webster) Spiritus ยังหมายถึง "ชีวิตหรื อ
แหล่งที่มาของชีวิตที่ให้ ชีวิตแก่ร่างกาย" (Merriam-Webster) ซึง่ แสดงเป็ นนัยให้ ทราบว่า จิตวิญญาณเป็ น
พลังชีวิตที่ดํารงอยู่ในตัวเราตราบเท่าที่ยงั มีชีวิตและลมหายใจ (Garcia-Zamor. 2003) สกอตต์ (Scott.
1994) ได้ ระบุความหมายของจิตวิญญาณที่สอดคล้ องกับความหมายข้ างต้ น คือ "เป็ นแหล่งที่มาของชีวิต
หรื อพลังชีวิตที่ดํารงอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึง่ ประกอบขึ ้นเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เป็ นสิ่งที่มองไม่เห็นหรื อไม่
สามารถจับต้ องได้ เป็ นมโนสํานึกจริ งแท้ หรื อเป็ นสารัตถะของบางสิ่ง" ด้ านความหมายของจิตวิญญาณที่
นิยามโดยมิทรอฟฟ์และเดนตัน (Mitroff; &Denton. 1999a) หมายถึง "ความรู้ สกึ นึกคิดพื ้นฐานของ
สิ่งมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับตัวตนทังครบ
้
ผู้อื่น และจักรวาลทังมวล"
้
ตามที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นว่า ความ
คลุมเครื อไม่ชดั เจนและความซับซ้ อนของมโนทัศน์ ทําให้ จิตวิญญาณเป็ นมโนทัศน์ที่ยากจะศึกษาเพื่อ
ค้ นหาความจริง จิตวิญญาณจึงเปรี ยบเสมือนการเดินทางเพื่อแสวงหาความยัง่ ยืน ความจริ ง ความหมาย
ความบริ บูรณ์ และความเข้ าใจอันลึกซึง้ แห่งตัวตนที่ ดํารงอยู่ รวมทัง้ ความสัมพันธ์ ที่ เชื่ อมโยงกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งที่อยู่เหนื อธรรมชาติ จิตวิญญาณมีความแตกต่างจากศาสนาตรงที่มีลกั ษณะเฉพาะ
บุคคล เป็ นองค์รวม ไม่เกี่ยวข้ องกับศาสนา เป็ นความรู้ สึกนึกคิดของมนุษย์ที่เป็ นสากล ส่วนศาสนาจะ
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการยืดถือตามความเชื่อ พิธีกรรม หรื อการปฏิบตั ิที่เป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละศาสนา
หรื อจารี ตประเพณี ซึ่งความแตกต่างนี ้เป็ นประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานสําหรับ
งานวิจยั นี ้
สิ่งหนึ่งที่ยากเมื่อกล่าวถึงจิ ตวิญญาณและองค์ การ คือ ความหมายที่ ชัดเจนและเหมาะสม
(Giacalone; &Jurkiewicz. 2003a) ซึง่ ความหมายส่วนใหญ่ของจิตวิญญาณในการทํางานประกอบด้ วย
ความหมายในงาน (Meaning) จุดประสงค์ของงาน (Purpose) และความสัมพันธ์ กบั ผู้อ่ืนและสังคม
(Being Connected to Others) (Ashmos; &Duchon. 2000; Conger. 1994; Giacalone; &Jurkiewicz.
2003a; Mirvis. 1997; Vaill. 1998; 2000) เช่น เวลล์ (Vaill. 2000) ได้ พิจารณาจิตวิญญาณว่า เป็ นสิ่งที่
มนุษย์ ทุกคนต้ องทําเพื่อแสวงหาความหมาย และกล่าวเสริ มอีกว่า การแสวงหาความหมายดังกล่าว
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สําหรับคนส่วนใหญ่บ่อยครัง้ นําไปสู่การค้ นหาความหมายที่สําคัญในงานที่ทําอยู่ ด้ านจิอาคาโลนและ
เจอร์ กิวิคซ์ (Giacalone; &Jurkiewicz. 2003a) ก็นิยามจิตวิญญาณว่า เป็ นแนวคิดขององค์การที่ให้
คุณค่าต่อวัฒนธรรมซึง่ ส่งเสริ มให้ พนักงานมีประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองผ่านทางกระบวนการ
้ พนักงานเข้ าใจ
ทํางาน และสนับสนุนให้ พนักงานตระหนักถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตนกับผู้อื่น รวมทังให้
ในความสมบูรณ์พร้ อมของตน และมีความสุข ส่วนคองเกอร์ (Conger. 1994)ก็ระบุว่า เป็ นความต้ องการ
ของบุคคลด้ านการค้ นหาความหมายในงานและจิตวิญญาณในการทํางานบางส่วนถูกกระตุ้นจากการที่
บุคคลไม่ได้ รับการยอมรับจากสังคม เช่น บ้ านใกล้ เรื อนเคียง วัด เป็ นต้ น ดังนัน้ บุคคลอาจมาทํางาน
พร้ อมกับความต้ องการด้ านจิตวิญญาณของตนที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนอง ซึ่งบางครัง้ ก็อาจเกิดขึ ้นกับ
บุคคลที่เข้ าไปอยู่ในสังคมต่างๆ ได้ ด้วย การถูกสังคมปฏิเสธแสดงว่า สังคมที่บคุ คลแสวงหาไม่ได้ ปฏิเสธ
เฉพาะความต้ องการที่จะเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ในสังคมของบุคคลเท่านัน้ แต่ความหมายในงานที่บคุ คลค้ นหา
อยู่ก็ถูกปฏิเสธด้ วยเช่นกัน ฉะนัน้ บุคคลจึงอาจจะพยายามค้ นหาทัง้ ความหมายในการทํ างานและ
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและสังคมในเวลาเดียวกันด้ วย (Vaill. 1998)
การค้ นหาความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นและสังคม รวมถึงความหมายในการทํางานอาจเป็ นเรื่ องยาก
เนื่องจากองค์การหรื อที่ทํางานได้ เปลี่ยนแปลงไป ดังที่เวลล์ (Vaill. 1998) ระบุว่า พนักงานสามารถค้ นหา
ความหมายในการทํางานได้ ในกรณีที่อาชีพการงานของตนมีความมัน่ คงปลอดภัย ได้ อยู่ในองค์การที่มี
ุ ลักษณะที่ช่วยกระตุ้นให้ พนักงานเกิดความ
พันธกิจซึง่ เปี่ ยมไปด้ วยคุณธรรมจริ ยธรรม หรื อมีผ้ นู ําซึง่ มีคณ
ผูกพัน แต่บรรยากาศขององค์การในปั จจุบนั ความมัน่ คงปลอดภัยในอาชีพการงานนันไม่
้ มีอีกต่อไป ผู้นํา
เองก็มีอตั ราการลาออกสูง และพนักงานส่วนใหญ่ก็เป็ นพนักงานชัว่ คราว (Pfeffer; &Baron. 1988)
รวมทัง้ ค่านิยมขององค์ การก็ ดูไม่ชอบมาพากลและน่าสงสัยในเชิ งศีลธรรม มี หลักฐานเชิงประจักษ์
มากมายที่แสดงว่า พนักงานจํานวนมากรู้สกึ ว่า ตนเองมาทํางานในองค์การซึง่ คอยทําลายและกัดกร่ อน
จิตวิญญาณของตน (Pfeffer. 2003; Terkel. 1985) แม้ ปัจจุบนั จะมีอปุ สรรคต่างๆ ภายในองค์การ แต่
ความต้ องการของพนักงานในการค้ นหาความหมายในการทํางานก็ยงั คงมีอยู่ และองค์การที่ซงึ่ พนักงาน
ใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานก็ยงั เป็ นสถานที่ที่พนักงานมีโอกาสได้ ค้นหาความหมายในการทํางานอยูด่ ี
ประเด็นการค้ นหาความหมายในงาน มิทรอฟฟ์และคนอื่นๆ (Mitroff; et al. 1994) ระบุว่า เป็ น
การเปลี่ยนแปลงในองค์การที่ซึ่งจะค้ นพบความหมายในงานได้ จากเหตุผลในเชิงศีลธรรม เช่น องค์การ
ควรจะตระหนักถึงจิตวิญญาณภายในองค์การ และการค้ นหาความหมายในงานจะค่อยๆ ปรากฏขึ ้นจาก
งานซึง่ ทําเป็ นปกติในแต่ละวันขององค์การการอภิปรายเรื่ องจิตวิญญาณในองค์การ ไม่ได้ สง่ เสริ มแนวคิด
เรื่ องศาสนาในองค์การหรื อสนับสนุนหลักปฏิบตั ิของนิกายใด แต่ในทางกลับกันจะกล่าวถึงเหตุผลเชิง
ศีลธรรมที่มีความสําคัญมากกว่า รวมถึงภาระหน้ าที่ของทุกองค์การในการรับผิดชอบต่อการแก้ ไขปั ญหา
ของส่วนรวม จะเห็นได้ ว่า มุมมองของมิทรอฟฟ์และคนอื่นๆ เกี่ยวกับความหมายในงานจะมุ่งไปที่ความ
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รับผิดชอบต่อมนุษย์และสังคม แต่อยู่บนพื ้นฐานที่ว่า พนักงานและองค์การต้ องการและจําเป็ นจะต้ อง
ผูกพันกันในเชิงความสัมพันธ์ภายใต้ บริ บทในการทํางานและความรับผิดชอบร่ วมกันมากกว่าที่จะผูกพัน
กันในเชิงเศรษฐกิจและผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว
เพื่อเน้ นให้ เห็นความสําคัญของการค้ นหาความหมายในงาน เบเยอร์ (Beyer. 1999) ยังระบุว่า
จิตวิญญาณนันมี
้ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความหมาย (Meaning) และการร่วมเป็ นส่วนหนึ่ง (Belonging)
พร้ อมทังกล่
้ าวว่า ด้ วยเหตุที่มนุษย์เป็ นสัตว์โลกที่ค้นหาความหมายจากสิง่ ต่างๆ มนุษย์จงึ ค้ นหาความหมาย
ในงาน และเนื่ องจากมนุษย์ เป็ นสัตว์ สงั คม มนุษย์ ก็ต้องการร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในสังคมหรื อกลุ่มผ่าน
ทางการทํางานด้ วย สําหรับความหมายและการร่วมเป็ นส่วนหนึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริ มชีวิตภายในของ
บุคคลแล้ ว ยังช่ วยสนับสนุนจิ ตวิ ญญาณในการทํ างานอี กด้ วย และเบเยอร์ ยังขยายนิ ยามของจิ ต
วิญญาณในการทํางานด้ วยการรวมองค์ประกอบด้ านการร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งเข้ าไปในความหมายด้ วย ซึง่
สอดคล้ องกับมุมมองของคองเกอร์ (Conger. 1994) ที่ว่า จิตวิญญาณไม่ว่าจะในที่ทํางานหรื อที่ไหนก็
ตาม คือ ความพยายามที่จะพิจารณาให้ ลกึ ซึ ้งลงไปในความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและโลกที่อยูร่ อบตัวเรา
แอชมอสและดิวชอน (Ashmos; &Duchon. 2000) ได้ ยํ ้าประเด็นในเรื่ องความหมายและการ
ร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง โดยอธิ บายเกี่ ยวกับองค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทํางานว่าประการแรก จิต
วิญญาณในการทํางาน หมายถึง การตระหนักว่าพนักงานเป็ นบุคคลที่มีจิตวิญญาณ มีชีวิตภายใน ซึง่ มี
ความต้ องการที่จะค้ นหาความหมายในงาน ประการต่อมา จิตวิญญาณในการทํางานเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่
มากกว่าธรรมชาติภายในของพนักงาน ซึง่ จะเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่เบเยอร์ (Beyer. 1999) ได้ อ้างถึงความ
ต้ องการร่วมเป็ นส่วนหนึง่ และต้ องการเข้ าไปอยูใ่ นสังคม ประการสุดท้ าย คือ จิตวิญญาณในการทํางานได้
รวมความต้ องการของพนักงานในด้ านการค้ นหาความหมาย ซึง่ สามารถบรรลุได้ ผ่านทางการทํางานที่มี
ความหมาย
ดังนัน้ งานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั จะใช้ ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานโดยอ้ างอิงกับนิยามที่
แอชมอสและดิวชอน (Ashmos; &Duchon. 2000)ได้ นิยามไว้ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวางและ
นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายว่า จิตวิญญาณในการทํางาน หมายถึง การรับรู้และประสบการณ์ของบุคคลใน
ด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิญญาณในการทํางาน ซึง่ จําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) บุคคล 2)
หน่วยงาน และ 3) องค์การ โดยในองค์ประกอบด้ านบุคคลเป็ นการรับรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับปั จจัย
แวดล้ อมทางสังคม ความหมายในการทํางาน และชีวิตภายในของบุคคล ส่วนด้ านหน่วยงานเป็ นการรับรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับสังคมการทํางานและค่านิยมเชิงบวกในหน่วยงานของบุคคล และด้ านองค์การ
เป็ นการรับรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับค่านิยมในองค์การและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การ
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบต่างๆ ที่มีลกั ษณะเฉพาะของจิตวิญญาณในการทํางานก็มีรากฐานแนวคิดมา
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จากพฤติกรรมองค์การที่มีความคล้ ายคลึงกัน ดังนัน้ มโนทัศน์เรื่ องจิตวิญญาณในการทํางานจึงควรได้ รับ
ความสนใจในการศึกษาค้ นคว้ าในศาสตร์ ทางด้ านองค์การเช่นกัน

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางาน
นักวิชาการหลายท่านที่ศกึ ษาเรื่ องนี ้ได้ กําหนดแนวคิดและจําแนกแยกแยะองค์ประกอบด้ านจิต
วิญญาณออกเป็ นมิตติ า่ งๆ อย่างหลากหลาย เช่น
แมคคอร์ มิค (McCormick. 1994) ได้ จําแนกจิตวิญญาณออกเป็ น 5 ด้ านด้ วยกันซึง่ ระบุว่ามี
ความสัมพันธ์กบั บริ บททางธุรกิจและองค์การที่มีวฒ
ั นธรรมอันหลากหลาย ได้ แก่ ความเห็นอกเห็นใจ การ
ดํารงชีวิตอย่างถูกต้ อง การให้ โดยไม่เห็นแก่ตวั การทํางานในฐานะเป็ นการทําสมาธิ และการเคารพให้
เกียรติต่อผู้อื่นซึ่งมีภูมิหลังที่แตกต่างกันด้ านงานวิจยั เรื่ องจิตวิญญาณในการทํางานของมิทรอฟฟ์และ
้ นสากลและคงทนถาวร ซึง่ ประกอบด้ วยมิติ
เดนตัน (Mitroff; &Denton. 1999a) พบว่า จิตวิญญาณนันเป็
ต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิง่ ต่างๆ ความศักดิส์ ทิ ธิ์ที่น่านับถือ สันติสขุ ในจิตใจ เป็ นต้ น ส่วนมา
ุ ลักษณะต่างๆ ต่อไปนี ้รวมอยู่
โฮลีย์และกราซี (Maholey; &Graci. 1999) ระบุว่า จิตวิญญาณน่าจะมีคณ
ด้ วย ได้ แก่ ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ (การให้ การรับใช้ ) สังคม (ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ) การให้ อภัย
(และสันติ) ความเห็นอกเห็นใจ ความหมาย (จุดประสงค์) ความมีศีลธรรมจรรยา (รู้ จักผิดชอบชั่วดี)
ความหวัง และโอกาสในการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น ส่วนไครเกอร์ และแฮนสัน (Kriger; &Hanson. 1999) กับแจ็ค
สัน (Jackson. 2000) ศึกษาค่านิยมของจิตวิญญาณในการทํางานจากคําสอนของศาสนาต่างๆ เช่น พุทธ
ซิกข์ ยูดาห์ คริ สต์ ฮินดู อิสลาม บาไฮ ขงจื๊อ เชน และกําหนดองค์ประกอบของจิตวิญญาณตามค่านิยม
ดังกล่าว ได้ แก่ ความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ ความเห็นอกเห็นใจ การหลีกเลี่ยงความชัว่ ความเคารพนับ
ถือผู้อื่น ความมีสนั ติ ความยุติธรรม การให้ อภัย การรับใช้ ความคู่ควรแก่การไว้ วางใจในหน้ าที่ การเป็ น
คนดี และการรู้จกั ขอบคุณ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ สไนเดอร์ และโลเปซ (Snyder; &Lopez. 2007) ได้ ระบุคา่ นิยมที่เชื่อมโยงกับจิตวิทยา
เชิงบวกและจิตวิญญาณในการทํางาน โดยกําหนดคุณลักษณะต่างๆ ของจิตวิญญาณ ได้ แก่ การมองใน
แง่ดี ความหวัง ความอ่อนน้ อมถ่อมตน ความเห็นอกเห็นใจ การให้ อภัย ความกตัญญู ความรัก ความไม่
เห็นแก่ตวั ความเข้ าอกเข้ าใจ ความอดทนอดกลัน้ ความหมายในชีวิตและการกระทําต่างๆ เป็ นต้ น ด้ านจิอา
คาโลนและเจอร์ กิวิคซ์ (Giacalone; &Jurkiewicz. 2003a) ระบุว่า รู ปแบบของจิตวิญญาณจะ
ประกอบด้ วยคุณลักษณะทางจิตวิญญาณของบุคคล ได้ แก่ ความมีศีลธรรมจรรยา การมีมนุษยธรรม การ
ตระหนักรู้ ความหมายในชีวิตและในการกระทําต่างๆ ความรับผิดชอบ ความรัก ความสงบในจิตใจ ความ
จริ ง ความอ่อนน้ อมถ่อมตน การคํานึงถึงสังคม ความยุติธรรม เป็ นต้ น ต่อมาเจอร์ กิวิคซ์และจิอาคาโลน
(Jurkiewicz; &Giacalone. 2004) ได้ กําหนดองค์ประกอบที่ใช้ เป็ นกรอบแนวคิดด้ านค่านิยมสําหรับการ
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วัดจิตวิญญาณในการทํางานขึ ้น ได้ แก่ ความเมตตากรุณา ความห่วงใยต่อผู้อื่น การมีมนุษยธรรม ความ
มีศีลธรรมจรรยา ความยุติธรรม ความผูกพันซึง่ กันและกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน ความเคารพนับถือ
ผู้อื่น ความรับผิดชอบ ความไว้ วางใจ เป็ นต้ น
ด้ านฟรายและคนอื่นๆ (Fry;et al. 2005) ที่ศกึ ษาภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณเกี่ยวกับค่านิยมของ
ผู้นําเชิงจิตวิญญาณและผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ กําหนดคุณลักษณะด้ านจิตวิญญาณไว้ ได้ แก่ ความไม่เห็น
แก่ตวั ความรัก การให้ อภัย ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ความมีศีลธรรมจรรยา การรับใช้ ผ้ อู ื่น ความกล้ าหาญความ
เข้ าอกเข้ าใจ ความซื่อสัตย์ ความอดทดอดกลัน้ ความไว้ วางใจ ความอ่อนน้ อมถ่อมตน เป็ นต้ น ต่อมาฟ
ราย (Fry. 2005) ได้ ศึกษากลุ่มค่านิยมหลักซึ่งสะท้ อนสภาวะเกี่ยวกับจริ ยธรรมและสุขภาวะที่ดีทางจิต
ุ ลักษณะทางจิตวิญญาณ ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ การให้ อภัย ความหวัง
วิญญาณของพนักงาน โดยระบุคณ
ความกตัญญู ความอ่อนน้ อมถ่อมตน ความเห็นอกเห็นใจ ความมีศีลธรรมจรรยา เป็ นต้ น ส่วนมาร์ เควส
(Marques. 2006) ได้ ศึกษาข้ อค้ นพบที่สําคัญเกี่ ยวกับจิตวิญญาณในการทํ างานที่ได้ จากการค้ นคว้ า
เอกสารงานวิจัยและการเปรี ยบเทียบแนวคิดของผู้บริ หารในธุรกิจต่างๆ และระบุองค์ประกอบของจิต
วิญญาณไว้ ได้ แก่ ความเคารพนับถือผู้อื่น ความเข้ าใจ การเปิ ดเผยตรงไปตรงมา ความซื่อสัตย์ การให้
ความไว้ วางใจ ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ความสงบสามัคคี การยอมรับผู้อื่น ความคิดสร้ างสรรค์ ความสํานึก
ในบุญคุณ การช่วยเหลือผู้อื่น เป็ นต้ น
ด้ านรี ฟ (Reave. 2005) ได้ ศึกษาค่านิยมทางจิตวิญญาณและการปฏิบตั ิที่มีความสัมพันธ์ กบั
ประสิทธิผลของผู้นําในองค์การ รวมทังบู
้ รณาการมุมมองด้ านจิตวิญญาณในฐานะเป็ นค่านิยมที่สําคัญ
สําหรับความสําเร็ จขององค์การ โดยกําหนดคุณลักษณะทางจิตวิญญาณ ได้ แก่ ความมีศีลธรรมจรรยา
ความหมายในชีวิตและการกระทํา ความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้ อมถ่อมตน ความเคารพนับถือผู้อื่น ความ
ยุตธิ รรม การดูแลเอาใจใส่ การรับฟั งผู้อื่น ความสํานึกในบุญคุณ การไตร่ตรองตน เป็ นต้ น สําหรับเบนเนต
และเบนเนต (Bennet; &Bennet. 2007) ได้ ระบุมิติทางจิตวิญญาณทังหมด
้
13 ด้ าน ได้ แก่ ความมี
ชีวิตชีวา การดูแล ความเห็นอกเห็นใจ ความกระตือรื อร้ น การเอาใจใส่ ความคาดหวัง ความสามัคคี
ความสุข ความรัก ความเคารพ ความรู้สกึ ความอดทนอดกลัน้ และความเต็มอกเต็มใจ เป็ นต้ น
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นเห็นได้ ว่า แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานที่นกั วิชาการแต่ละ
ท่านได้ นําเสนอจะมีองค์ประกอบที่มีความคล้ ายคลึงหรื อคาบเกี่ยวกันพอสมควร แต่ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั
เลือกใช้ แนวคิดและองค์ประกอบของจิตวิญญาณตามที่แอชมอสและดิวชอน (Ashmos; &Duchon.
2000) ได้ กําหนดไว้ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวางและนิยมใช้ อย่างแพร่หลายในการศึกษาเกี่ยวกับ
จิตวิญญาณในการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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องค์ ประกอบของจิตวิญญาณในการทํางาน
เมื่อพิจารณาจากหลักฐานงานวิจยั เชิงประจักษ์ ข้างต้ น ไม่เพียงแต่แสดงให้ เห็นว่า การนิยาม
ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานจะมีมิติและองค์ ประกอบมากมายเท่านัน้ กระทั่งแนวทาง
การศึกษาหรื อแนวคิดทฤษฎีที่นักวิชาการกําหนดไว้ ก็ยงั มีความหลากหลายด้ วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
องค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทํางานจะมีความหลากหลาย แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็น
ว่า องค์ประกอบดังกล่าวมีความคล้ ายคลึงหรื อคาบเกี่ยวกัน แล้ วแต่ว่างานวิจยั นันจะนิ
้ ยามความหมาย
หรื อต้ องการศึกษาจิตวิญญาณในการทํางานในแง่มมุ ใด และไม่ว่าองค์ประกอบดังกล่าวจะเหมือนหรื อ
ต่างกัน แต่สิ่งที่สําคัญ คือ ประโยชน์หรื อความสําคัญของจิตวิญญาณในการทํางานที่มีตอ่ พนักงานและ
องค์การซึง่ เป็ นเป้าหมายที่ทกุ คนให้ ความสนใจและต้ องการให้ เกิดขึ ้นมากกว่า นอกจากนี ้ ยังแสดงให้ เห็น
ถึงความจําเป็ นในการศึกษาเพื่อกําหนดคําถามการวิจยั ซึง่ มีความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการวิจยั เพื่อนิยาม
ความหมายจิตวิญญาณในการทํางานหรื อการกําหนดมิติองค์ประกอบของจิตวิญญาณให้ ชดั เจนเพื่อให้
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องยอมรับหรื ออย่างน้ อยให้ นกั วิชาการหรื อผู้สนใจศึกษาจิตวิญญาณในเชิงวิทยาศาสตร์
ส่วนใหญ่ ในแวดวงการวิจัยด้ านจิ ตวิ ญญาณยอมรั บ อย่างไรก็ ตาม แม้ จะจํ าแนกองค์ ประกอบของจิ ต
วิญญาณในการทํางานออกมาแตกต่างกัน แต่องค์ประกอบซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายและใช้ เป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้กันอย่างกว้ างขวาง คือ องค์ประกอบที่แอชมอสและดิวชอน
(Ashmos; &Duchon. 2000) กับมิลลิแมนและคนอื่นๆ (Milliman; et al. 2003) กําหนดไว้ คือ
องค์ประกอบด้ านชีวิตภายใน ด้ านงานที่มีความหมาย และด้ านการเป็ นส่วนหนึ่งในสังคม ซึง่ ถูกพิจารณา
ว่า เป็ นองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานกับ
เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลด้ วย รวมทังเป็
้ นองค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทํางาน
ที่ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ ในงานวิจยั นี ้เช่นกัน ได้ แก่(แสดงในภาพประกอบ 4)
1. องค์ ประกอบด้ านชีวิตภายใน (Inner Life)
กล่าวได้ ว่า บุคคลได้ นําตัวตนทังครบมาในการทํ
้
างาน เราจึงพิจารณาตัวตนของบุคคลโดย
ผนวกรวมจิตวิญญาณของบุคคลเข้ าไปด้ วย ซึง่ เดห์เลอร์ และเวลช์ (Dehler; & Welsh. 2003) ได้ สรุ ป
้
เกี่ยวกับประเด็นนี ้ว่า บุคคลที่อยู่ในองค์การหรื อที่ทํางานนัน้ จะนําตัวตนทังครบของพวกเขามาในการ
ทํางาน ซึง่ รวมไปถึงจิตใจและวิญญาณด้ วย ส่วนเวลล์ (Vaill. 1998) ก็อ้างถึงชีวิตภายในว่า เป็ นความรู้สกึ
ของบุคคลที่มีต่อความหมายในเรื่ องพื ้นฐานว่า ตนคือใคร กําลังทําอะไร และสิ่งที่ทําอยู่เป็ นสิ่งที่ดีหรื อไม่
และเลวี่ (Levy. 2000) ได้ อ้างถึงคําพูดของผู้บริหารที่ได้ เข้ าร่วมในหลักสูตรจิตวิญญาณสําหรับภาวะผู้นํา
ทางธุรกิจที่กล่าวว่า รากฐานความสัมพันธ์ ระหว่างจิตวิญญาณกับภาวะผู้นําทางธุรกิจ คือ การตระหนัก
ว่าเราทุกคนล้ วนมีชีวิตภายใน อันเป็ นแหล่งกําเนิดที่สําคัญของสติปัญญา ซึ่งใช้ สําหรับการตัดสินใจที่
ยากที่สดุ ในการทํางาน ดังนัน้ มิตทิ ี่สําคัญของจิตวิญญาณในการทํางาน คือ แนวคิดที่ระบุวา่ พนักงานทุก
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คนต่างก็มีความต้ องการด้ านจิตวิญญาณ คือ มีชีวิตภายใน นอกเหนือไปจากความต้ องการด้ านร่ างกาย
อารมณ์ความรู้ สกึ และสติปัญญา ซึง่ พนักงานไม่ได้ ละวางความต้ องการเหล่านี ้ไว้ ที่บ้านเมื่อพวกเขามา
ทํางาน

องค์ ประกอบ
ด้ านชีวติ ภายใน

องค์ ประกอบ
ด้ านงานที่มีความหมาย

จิตวิญญาณในการทํางาน

องค์ ประกอบ
ด้ านการเป็ นส่ วนหนึ่งในสังคม

ภาพประกอบ 4 องค์ ประกอบของจิตวิญญาณในการทํางาน
ที่มา: Ashmos; & Duchon, (2000).

การดํารงอยู่ของชีวิตภายในมีความเกี่ยวข้ องกับมโนทัศน์ทางพฤติกรรมองค์การอยู่ 2 ประการ
คือ อัตลักษณ์สว่ นบุคคล (Individual Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) โดยอัตลักษณ์
ส่วนบุคคลถือเป็ นส่วนหนึ่งในแนวคิดมโนภาพแห่งตนหรื อมุมมองภายในตน และการแสดงออกด้ านชีวิต
ภายในนันบางส่
้
วนก็เป็ นการแสดงออกด้ านอัตลักษณ์ทางสังคมด้ วย ทฤษฎีมโนภาพแห่งตนของชาเมียร์
(Shamir. 1991) ได้ เสนอแนวคิดสําหรับการพิจารณาชีวิตภายในโดยกล่าวว่า ความสอดคล้ องระหว่าง
มโนภาพแห่งตนที่ อยู่ภายใน (ชี วิตภายใน) กับการทํ างานของบุคคลจะนํ าไปสู่แรงจูงใจที่ เพิ่มขึน้ ซึ่ง
แนวคิดมโนภาพแห่งตนนันมี
้ สมมติฐาน 5 ประการ ได้ แก่ 1) บุคคลไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับเป้าหมายเพียง
อย่างเดียว แต่ยงั แสดงออกซึง่ อารมณ์ความรู้ สกึ และมโนภาพแห่งตนด้ วย 2) บุคคลจะถูกจูงใจโดยการ
กระตุ้นจากภายในซึง่ นําไปสูก่ ารส่งเสริมการเคารพนับถือตนเองและสนับสนุนการรู้คณ
ุ ค่าในตน 3) บุคคล
จะถูกจูงใจเพื่อรักษาและเสริ มสร้ างความมัน่ คงในตน โดยจะเกิดความต้ องการในการค้ นหาความหมาย
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ซึ่งเป็ นผลจากการรวมกันระหว่างมโนภาพแห่งตนกับพฤติกรรมที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั และสืบเนื่องไปยัง
อนาคตของบุคคลนัน้ 4) มโนภาพแห่งตนเป็ นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ ซึง่ เป็ นแรงจูงใจให้ บคุ คลมุ่งแสดง
ออกไปตามแนวทางอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของตน ยิ่งอัตลักษณ์ด้านใดมีความเด่นชัด เช่น อัตลักษณ์ทางจิต
วิญญาณ บุคคลก็จะมีแรงจูงใจในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ ด้านนัน้ มากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
สถานการณ์ในการทํางานถูกมองว่าเป็ นโอกาสในการแสดงออกซึง่ อัตลักษณ์ดงั กล่าวและ 5) มโนภาพ
แห่งตนขึ ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ไม่จําเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับความคาดหวังหรื อเป้าหมายเฉพาะของบุคคล
เสมอไป เช่น บ่อยครัง้ ที่พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากจินตนาการที่เป็ นไปได้ หรื อความเชื่อของบุคคลนัน้
เป็ นต้ น
ดังนัน้ ทฤษฎีมโนภาพแห่งตนจึงระบุว่า งานจะเป็ นแรงจูงใจของบุคคลก็ต่อเมื่อมีความ
สอดคล้ องกันในระดับสูงระหว่างงาน บริ บทในการทํางาน และมโนภาพแห่งตนของบุคคลนัน้ โดยบุคคลที่
ผนวกจิตวิญญาณเข้ ากับมโนทัศน์แห่งตนได้ ก็จะเกิดแรงจูงใจ หากว่าบริ บทในการทํางานเปิ ดโอกาสให้
แสดงออกซึง่ อัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณ แต่กรณีนี ้ก็ไม่ได้ เกิดกับทุกคนเสมอไป ชาเมียร์ ยงั ชี ้ให้ เห็นอีกว่า
บุคคลบางประเภทชอบสื่อสารมากกว่าชอบแสดงออก และบุคคลประเภทดังกล่าวอาจจะไม่แสดงออกซึง่
มโนภาพแห่งตนก็เป็ นได้ ฉะนัน้ งานจะสามารถกระตุ้นและจูงใจบุคคลได้ หากงานช่วยยืนยันอัตลักษณ์
ของบุคคลนัน้ เช่น บุคคลจะรักชอบในงานก็ต่อเมื่องานนันสอดคล้
้
องหรื อเข้ ากันได้ กบั อัตลักษณ์ของตน
เป็ นต้ น(Leonard; Beauvais; &School. 1995; Carlisle; &Manning. 1994; Manning; &Robinson.
1985; Shamir. 1991)
จึงเห็นได้ ว่า แนวคิดชีวิตภายในมีความเกี่ยวข้ องกับอัตลักษณ์ ส่วนบุคคล ซึ่งทฤษฎีมโน
ภาพแห่งตนของชาเมียร์ ช่วยอธิบายประเด็นนี ้ให้ ชดั เจนขึ ้น เช่นเดียวกับอัตลักษณ์ทางสังคมซึง่ จะปรากฏ
ผ่านทางการเป็ นสมาชิกในกลุ่มสังคมนัน้ กรณี นี ้ คือ หน่วยงานหรื อองค์ การนั่นเอง กล่าวคือ บุคคล
ต้ องการกลุ่มหรื อบริ บททางสังคมที่ ใหญ่และกว้ างขึ ้น เพื่อที่จะเข้ าใจและแสดงออกซึ่งตัวตนได้ อย่าง
สมบูรณ์ โดยแอลแมร์ , เดอ กิลเดอร์ และฮาสลาม (Ellemers; de Gilder; &Haslam. 2004) ระบุว่า
พนักงานที่มีพฤติกรรมและความคิดสอดคล้ องกับแนวทางขององค์การจะเป็ นคนกระตือรื อร้ นในการ
ทํ างาน เมื่ อสภาพแวดล้ อมในการทํ างานช่ วยส่งเสริ มอัตลักษณ์ ที่ เด่ นชัดของพนักงาน องค์ การที่
สนับสนุนอัตลักษณ์ ทางจิ ตวิญญาณของบุคคลจึงสามารถสร้ างความกระตือรื อร้ นในกลุ่มได้ เช่นกัน
นอกจากนี ้ นักวิชาการท่านอื่นๆ ยังกล่าวว่า การเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคม เช่น องค์การจะช่วย
กําหนดมโนภาพแห่งตนของบุคคลได้ อีกด้ วย (Tajfel; &Turner. 1985; Kramer. 1991; Ashforth; &Mael.
1989; Dutton; Dukerich; &Harquail. 1994) อัตลักษณ์สว่ นบุคคลยังถูกกําหนดโดยความเชื่อของบุคคล
ที่มีตอ่ มุมมองของผู้อื่นซึง่ อยู่ในหน่วยงานหรื อองค์การด้ วย (Dutton; &Dukerich. 1991) แต่อตั ลักษณ์
ทางสังคมของบุคคลในการทํางานไม่ได้ รับมาจากองค์การเพียงอย่างเดียว แต่หน่วยงานที่บคุ คลทํางาน
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อยู่ทุกวันอาจมี อิ ทธิ พ ลในการกํ าหนดอัตลักษณ์ ทางสังคมมากกว่ าองค์ การที่ มี ขนาดใหญ่ เสี ยอี ก
(Ashforth; &Mael. 1989) เหตุผลข้ างต้ นจึงแสดงให้ เห็นว่า มโนภาพแห่งตนของบุคคลจะถูกกําหนดโดย
ความรู้ ความเข้ าใจของบุคคลที่ได้ จากการเป็ นส่วนหนึ่งในหน่วยงาน ซึง่ ฟราย (Fry. 2003) ได้ อ้างถึง
ประเด็นนี ้ในทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ โดยเรี ยกว่า การเป็ นส่วนหนึ่งหรื อการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก
(Membership)
ดังนัน้ จิตวิญญาณในการทํ างานจึงถูกพิจารณาว่าเป็ นผลของมโนภาพแห่งตนในการ
ทํางานและอัตลักษณ์ทางสังคมที่ได้ รับจากการเป็ นสมาชิกในองค์การของบุคคล หากบุคคลมองตนเองว่า
เป็ นผู้มีจิตวิญญาณซึ่งมีชีวิตภายในในการทํางานและเป็ นส่วนหนึ่งในองค์การซึ่งเป็ นศูนย์กลางในการ
กําหนดคุณลักษณะของบุคคล (หรื ออย่างน้ อยก็มีสว่ นช่วยกําหนด) อัตลักษณ์ขององค์การก็จะมีสว่ นช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสในการแสดงออกซึง่ ชีวิตภายในของบุคคลนันด้
้ วย
2. องค์ ประกอบด้ านงานที่มีความหมาย (Meaningful Work)
องค์ประกอบประการที่ 2 ของจิตวิญญาณในการทํางานเกิดจากแนวคิดว่า บุคคลต้ องการที่
จะแสวงหาความหมายในงาน เมื่อพิจารณาจากที่เอทซิโอนี (Etzioni. 1995) ได้ กล่าวยํ ้าในสิ่งที่นกั จิตวิทยา
สังคมกล่าวไว้ เมื่อนานมาแล้ วว่า งานมีความหมายสําหรับบุคคลมากกว่ารางวัลหรื อผลตอบแทนที่เป็ น
เงินทองซึ่งได้ จากการทํ างานเสียอีกโดยมีงานวิจัยซึ่งสํารวจข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นทัง้ พนักงาน
ประจําและชัว่ คราวในปี 1987 ว่าจะทํางานต่อไปหรื อไม่หากถูกลอตเตอรี่ จํานวน 10 ล้ านเหรี ยญ พบว่า
ร้ อยละ 59 ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า จะยังคงทํางานต่อไป ส่วนงานวิจัยอื่นๆ เช่น งานของเลิร์นเนอร์
(Learner. 1996) ก็ชี ้ว่า พนักงานต้ องการทํางานในแต่ละวันที่ดเู หมือนจะทําเพื่อเป้าหมายในชีวิตที่ใหญ่
กว่า ด้ านเฟฟเฟอร์ (Pfeffer. 2003) ก็กล่าวว่า มีบุคคลจํานวนมากที่ไม่ได้ แสวงหาเพียงแค่ความรู้
ความสามารถและความชํานาญในงานเท่านัน้ แต่ยงั ทํางานเพราะงานมีความหมายทางสังคมหรื อเป็ น
ค่านิยมทางสังคมบางอย่างด้ วย และฟราย (Fry. 2003) ยังกล่าวถึงประเด็นนี ้ว่า เป็ นความหมายที่
ก่อให้ เกิดเสียงเรี ยกร้ องในตัวบุคคล ซึง่ หากจะเรี ยกให้ เฉพาะเจาะจงก็คือ ความหมายในการทํางานนัน่ เอง
องค์ประกอบด้ านงานที่มีความหมายมีรากฐานมาจากการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงาน
แม้ วา่ ในที่นี ้จะมีความหมายนอกเหนือไปจากที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบงานก็ตาม โดยความหมายของ
การออกแบบงาน หมายถึง การจัดทําหรื อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หน้ าที่ และความสัมพันธ์ของ
งานเพื่ อให้ การทํ างานบรรลุเป้าหมายขององค์ การและเพื่อตอบสนองความต้ องการของเจ้ าของงาน
(Szilagyi; &Wallace. 1987)หลักการพื ้นฐานของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบงาน
ในเบือ้ งต้ น คื อ การให้ ความสํ าคัญต่องานที่ เฉพาะเจาะจงเพื่ อใช้ เป็ นวิ ธี ในการพัฒนาผลผลิตของ
พนักงาน ปฏิกิริยาทางลบของพนักงานที่มีตอ่ งานที่เฉพาะเจาะจง ซึง่ ถูกกําหนดให้ เป็ นงานขนาดเล็ก คือ
สร้ างความเบื่อหน่ายให้ กับพนักงาน หลังจากที่สงั เกตมาระยะหนึ่ง การออกแบบงานก็ ได้ พฒ
ั นาการ
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หมุนเวียนงาน (Job Rotation) และการขยายงาน (Job Enlargement) เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ปัญหา
ความเบื่อหน่ายในงาน อย่างไรก็ตาม การหมุนเวียนพนักงานในงานที่น่าเบื่อก็ไม่ได้ ช่วยลดความน่าเบื่อ
ของงาน อีกทังการขยายงานก็
้
เป็ นเพียงการทําให้ พนักงานมีงานทํามากขึ ้นเท่านัน้ จึงเกิดการเปลีย่ นแปลง
แนวทางในการออกแบบงานโดยใช้ การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) ซึ่งพิจารณาว่า ความ
ต้ องการในเชิงจิตวิทยาของพนักงานเป็ นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกับความต้ องการด้ านร่ างกายและความ
ปลอดภัย ดังนัน้ ความพึงพอใจ ความรั บผิ ดชอบ ความมี อิสระ และความสํ าเร็ จในการทํ างานของ
พนักงานจึงกลายเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในการพิจารณาเพื่อเสริ มสร้ างแรงจูงใจและสนับสนุนผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ในขันต้
้ นการเพิ่มคุณค่าในงานดูจะเป็ นทางออกของปั ญหานี ้ แต่ด้วยความยุ่งยากในการ
นําไปใช้ ให้ เกิดผล จึงมีการปรับปรุ งแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเสียใหม่ โดยพยายามที่จะจับคู่ระหว่าง
คุณลักษณะของงานกับความต้ องการของพนักงาน ซึง่ แฮคแมนและโอลด์แฮม (Hackman; &Oldham.
1980) กล่าวว่า งานที่มีความหมายเป็ นปั จจัยหลักที่มีส่วนสําคัญต่อสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อผลผลิตใน
การทํางาน โดยหนึง่ ในปั จจัยทางจิตวิทยาของตัวแบบคุณลักษณะงาน คือ ประสบการณ์ที่ได้ จากงานที่มี
ความหมาย (Experienced Meaningfulness) นัน่ คือ พนักงานจะต้ องรับรู้ว่างานที่ตนทํานันมี
้ คณ
ุ ค่าหรื อ
มี ความสําคัญซึ่งเป็ นค่านิ ยมที่ พนักงานผู้นัน้ ยอมรั บ ประสบการณ์ ที่ ได้ จากงานที่ มี ความหมายของ
พนักงานสื บเนื่ องมาจากการที่ พนักงานมี โอกาสได้ ทํ างานที่ ท้ าทายทักษะและใช้ ความสามารถอัน
หลากหลาย (Skill Variety) และสามารถทํางานได้ เสร็ จสมบูรณ์ทงหมดหรื
ั้
อระบุได้ ว่าเป็ นงานของใคร
(Task Identity) รวมไปถึงการพิจารณาว่างานนัน้ มีผลกระทบที่สําคัญต่อชีวิตของผู้อื่นด้ วย (Task
Significance)
ด้ านขอบเขตการศึกษาองค์การในเชิงบวก (Cameron; Dutton; &Quinn. 2003) ก็ได้
กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับงานที่มีความหมาย เช่น เวอร์ เซสนิวสกี ้และดัตตัน (Wrzesniewski; &Dutton.
2001) ได้ อธิบายเกี่ยวกับความหมายของงานว่า เป็ นผลผลิตหนึง่ ในปั จจัย 3 ประการ ได้ แก่ 1) สภาพแวดล้ อม
ในการทํางานที่ส่งผลต่อความหมายซึ่งบุคคลได้ รับจากการทํางาน 2) คุณสมบัติและคุณลักษณะของ
บุคคลที่สง่ ผลต่อความหมายที่ได้ รับจากการทํางาน และ 3) สภาพแวดล้ อมทางสังคมที่ช่วยให้ บคุ คลแปล
ความหมายที่ได้ รับจากงานที่ทําเป็ นต้ น และยังยืนยันด้ วยว่า บุคคลมีบทบาทสําคัญในการสรรค์สร้ าง
ความหมายของงานผ่านทางการลงมือทํา กล่าวคือ ผ่านทางการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้ อยๆ ที่บุคคลได้
สร้ างขึ ้นในการทํางาน รวมทังความสั
้
มพันธ์และความรู้ความสามารถที่ได้ จากการทํางาน ด้ านแพรตต์และ
แอชฟอร์ ธ (Pratt; &Ashforth. 2003) ระบุว่า ความหมายที่บุคคลได้ รับเกิดจากความหมายในงาน
(คุณลักษณะของงาน) และความหมายในที่ทํางาน (การเป็ นสมาชิกและการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่ง) ประเด็น
สําคัญที่ได้ จากการค้ นคว้ าด้ านองค์การ คือ บุคคลจะได้ รับความหมายจากงานที่ทํา และเพราะการที่
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บุคคลได้ แสวงหาความหมายในงานจึงนิยามได้ ว่าบุคคลผู้นนมี
ั ้ จิตวิญญาณ ดังนัน้ งานที่มีความหมาย
และจิตวิญญาณในการทํางานจึงถูกผนวกไว้ ด้วยกัน
การกําหนดแนวคิดจิตวิญญาณในการทํางานจึงไม่เพียงผนวกเฉพาะการตระหนักว่าบุคคล
มีชีวิตภายในที่ช่วยผลักดันพวกเขาให้ แสวงหาความหมายในสิง่ ต่างๆ เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงการแสวงหา
ความหมายในงานที่ มีความหมายด้ วย แนวคิดนีท้ ํ าให้ เกิดข้ อสงสัยประการหนึ่งที่เมอร์ วิสได้ ถามว่า
ปั จจุบนั องค์การได้ ทําสิ่งใดเพื่อช่วยพนักงานให้ ค้นพบความหมายในการทํางานบ้ าง (Mirvis. 1997) จะ
เห็นได้ ว่า เราอาศัยข้ อค้ นพบที่ได้ จากการศึกษาเรื่ องการออกแบบงานเป็ นพื ้นฐานแนวคิดองค์ประกอบ
ด้ านงานที่มีความหมาย แต่ความหมายขององค์ประกอบนี ้จะลึกซึ ้งกว่าการออกแบบงานหรื อการเพิ่ม
คุณค่าในงาน โดยจะให้ ความสําคัญต่อภาระงานหรื อลักษณะงานที่มีความหมาย ซึง่ งานที่มีความหมาย
นันไม่
้ เพียงเกี่ ยวข้ องกับความหมายของงานที่ทําเท่านัน้ แต่ยงั เกี่ยวข้ องกับงานที่สร้ างความสุขให้ กับ
พนักงาน (Wrzesniewski. 2003) และช่วยเชื่อมโยงพนักงานเข้ ากับสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่พนักงานเห็นว่ามี
ความสําคัญในชีวิตของเขา (Giacalone; & Jurkiewicz. 2003b) และเบนนิส (Bennis. 1999) ได้ กล่าวถึง
ความรับผิดชอบของผู้นําองค์การในการสร้ างสรรค์องค์การที่มีความหมายว่า บุคคลไม่เพียงแต่แสวงหา
ความหมายในชีวิตเท่านัน้ แต่ยงั แสวงหาความหมายในการทํางานด้ วย ซึ่งผู้นําองค์การจะสามารถทํา
อย่างไรบ้ างเพื่อสร้ างองค์การดังกล่าวขึ ้นมา
3. องค์ ประกอบด้ านการเป็ นส่ วนหนึ่งในสังคม (Belonging to a Community)
องค์ประกอบประการที่ 3 ของจิตวิญญาณในการทํางานตามที่ แอชมอสและดิวชอน
(Ashmos; &Duchon. 2000) ได้ นิยามไว้ เกี่ยวข้ องกับแนวคิดที่ว่า มนุษย์ซงึ่ มีจิตวิญญาณจะดําเนินชีวิต
อยู่ในความสัมพันธ์ กับผู้อื่น คําว่า สังคม (Community) มี ความหมายคล้ ายคลึงกับนิยามที่ เบล
ล่าห์,แมดสเดน,สวินเดอร์ และทิปตัน (Bellah; Madsden; Swinder; &Tipton. 1985) แมคมิลแลนและชาวิส
(McMillan; &Chavis. 1986) และเมอร์ วิส (Mirvis. 1997) ได้ ระบุไว้ โดยเกี่ยวข้ องกับแนวคิดในการ
แบ่งปั นความสัมพันธ์ ระหว่างกัน และความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลกับผู้อื่น ซึ่งแนวคิดทาง
สังคมนี ้ยังคล้ ายคลึงกับแนวคิดของดัตตัน (Dutton. 2003) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ อนั ดี (High Quality
Connections) กล่าวคือ เป็ นความสัมพันธ์ที่ให้ ชีวิต ไม่ทําให้ ชีวิตว่างเปล่า ซึง่ เราจะพิจารณาองค์การหรื อ
ที่ทํางานที่มีจิตวิญญาณเป็ นที่ที่ให้ ชีวิตแก่บคุ คล เช่นเดียวกับเฟฟเฟอร์ (Pfeffer. 2003) ที่อ้างถึงหลักการ
บริ หารจัดการว่าเป็ นสิ่งที่ช่วยเสริ มสร้ างและในขณะเดียวกันก็สามารถทําลายจิตวิญญาณของบุคคลได้
ด้ วย และยืนยันว่าการเป็ นส่วนหนึ่งในสังคมมีส่วนสําคัญในการสร้ างจิตวิญญาณในการทํางานขึ ้นมา
ด้ านเมอร์ วิส (Mirvis. 1997) ก็ระบุด้วยว่า งานโดยตัวของมันเองเป็ นสิ่งที่จะต้ องมีการแสวงหาซํ ้าแล้ วซํ ้า
เล่าในฐานะเป็ นแหล่งของความเจริ ญเติบโตด้ านจิตวิญญาณและความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น ส่วนไวส์บอร์ ด
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(Weisbord. 1991) ได้ กล่าวว่า บุคคลต่างก็ต้องการเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมในองค์การหรื อที่
ทํางาน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้ บคุ คลมีผลผลิตเพิ่มขึ ้นหากสามารถเข้ าไปอยูใ่ นนันได้
้
ด้ านเฟฟเฟอร์ (Pfeffer. 2003)ที่พิจารณาหลักการบริ หารจัดการในฐานะเป็ นสิ่งที่ช่วย
เสริ มสร้ างและในขณะเดียวกันก็ สามารถทําลายจิตวิญญาณของบุคคลได้ ด้วยระบุว่า องค์ประกอบ
สําคัญที่ช่วยสร้ างเสริ มจิตวิญญาณ คือ ค่านิยมในการทํางานของบุคคลที่ร้ ูสกึ เป็ นส่วนหนึ่งในสังคมหรื อ
้ ใช่แนวคิดใหม่แต่
มีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น ซึง่ แนวคิดที่ระบุวา่ บุคคลต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ในองค์การนันไม่
อย่างใด ในอดีตมีนกั วิชาการหลายท่านได้ ศึกษาเรื่ องนี ้มานานแล้ วเช่น แม็คเคิลแลนด์, แอลเดอร์ เฟอร์
หรื อมาสโลว์ เป็ นต้ นซึง่ ฟราย (Fry. 2003) ได้ สร้ างแนวคิดนี ้โดยกําหนดเป็ นองค์ประกอบด้ านการเป็ นส่วน
หนึ่งหรื อการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกในสังคม (Membership)ของทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ อย่างไรก็
ตาม สิ่งสําคัญที่ต้องตระหนักไว้ คือ องค์ประกอบด้ านการเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งในสังคมถูกพิจารณาว่า เป็ น
ส่วนสําคัญและจําเป็ นสําหรับสภาพแวดล้ อมในการทํางานซึง่ เป็ นมิตรต่อจิตวิญญาณของบุคคล
การเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งในสังคมนัน้ เป็ นการง่ายที่ บุคคลจะแสดงตัวต่อสังคม โดยบุคคล
จะต้ องพิสจู น์ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งที่สามารถบูรณาการเข้ ากับสังคมได้ และต้ องตระหนักถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็ นหลัก ตัวอย่างเช่น มิทเชลล์, โฮลตัม, ลี, ซาบลีนสกีแ้ ละอีเรซ (Mitchell; Holtom; Lee;
Sablynski; &Erez. 2001) ใช้ คําว่า ความต้ องการดํารงอยู่กบั องค์การ (Job Embeddedness) เพื่อ
อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของการที่พนักงานยังคงอยู่กบั องค์การต่อไป ความต้ องการดํารงอยู่ที่ว่านี ้หมายถึง
การที่ พนักงานมีความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงานในองค์ การ และสังคมการทํ างานในองค์ การมี ความ
สอดคล้ องกับแง่มมุ ต่างๆ ในชีวิตของพนักงานอย่างลงตัว โดยพนักงานจะต้ องลงทุนหรื อเสียสละเป็ น
อย่างมากหากประสงค์จะออกจากองค์การไป งานวิจยั ของมิทเชลล์และคนอื่นๆ(Mitchell; et al. 2001) ยัง
ระบุว่า เมื่อพนักงานรู้ สกึ ว่าตนต้ องการดํารงอยู่กบั สังคมการทํางานต่อไป พนักงานก็ไม่ประสงค์จะออก
จากสังคมนัน้ และการมีความสัมพันธ์กบั สังคมการทํางานก็เป็ นการแสดงออกซึง่ การบูรณาการทางสังคม
นัน่ เอง (O'Reilly; Caldwell; &Barnett. 1989)
เมื่อพนักงานรู้ สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งในสังคมการทํางานและเห็นว่าจุดประสงค์ของตน
สอดคล้ องกับเป้าหมายของสังคมนัน้ แล้ ว ก็ จะช่วยสนับสนุนการทํางานที่มีความสัมพันธ์ ระหว่างกัน
รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ องค์การบรรลุเป้าหมายในปั จจุบนั ด้ วย ส่วนผู้นําองค์การจะต้ องเป็ นผู้ที่เข้ าใจความ
ต้ องการขัน้ พื น้ ฐานด้ านจิ ตวิญญาณของพนักงานว่า พนักงานต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและ
ต้ องการที่จะประสบความสําเร็จในการทํางาน เนื่องจากความต้ องการทางด้ านสังคมนันเกิ
้ ดขึ ้นกับมนุษย์
ทุกคน ผู้นําองค์การน้ อยคนที่เข้ าใจในความต้ องการที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ในบางสิง่ ที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองอย่าง
ลึกซึ ้ง และที่น้อยยิ่งกว่าน้ อย คือ ผู้นําองค์การที่เข้ าใจและรู้ ว่าจะทําอย่างไรเพื่อจะใช้ ประโยชน์จากการ
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เปลี่ยนความต้ องการดังกล่าวของพนักงานไปสู่การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมการทํางานที่มีความเหนียว
แน่นสามัคคีและมีผลผลิตในการทํางาน (Bennis. 1999)
ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยเลือกใช้ องค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทํางานตามแนวคิดของแอ
ชมอสและดิวชอน (Ashmos; &Duchon. 2000) ที่จําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ด้ านชีวิต
ภายใน ซึง่ เป็ นผลของมโนภาพแห่งตนในการทํางาน และอัตลักษณ์ทางสังคมที่ได้ รับจากการเป็ นสมาชิก
ในองค์การของบุคคล หากบุคคลมองตนเองว่า เป็ นผู้มีจิตวิญญาณซึ่งมีชีวิตภายในในการทํางาน และ
เป็ นส่วนหนึ่งในองค์การซึ่งเป็ นศูนย์กลางในการกําหนดคุณลักษณะของบุคคล (หรื ออย่างน้ อยก็มีส่วน
ช่วยกํ าหนด) อัตลักษณ์ ขององค์การก็จะมีส่วนช่วยส่งเสริ มสนับสนุนโอกาสในการแสดงออกซึ่งชี วิต
ภายในของบุคคลนัน้ 2) ด้ านงานที่มีความหมาย เป็ นภาระงานหรื อลักษณะงานที่มีความหมาย ซึง่ งานที่
มีความหมายไม่เพียงเกี่ยวข้ องกับความหมายของงานที่ทําเท่านัน้ แต่ยงั เกี่ยวข้ องกับงานที่สร้ างความสุข
ให้ กบั บุคคล และช่วยเชื่อมโยงบุคคลเข้ ากับสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่บคุ คลเห็นว่ามีความสําคัญในชีวิตของตน
และ 3) ความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นและสังคม เป็ นค่านิยมในการทํางานของบุคคลที่ร้ ูสกึ เป็ นส่วนหนึ่งในสังคม
หรื อมีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นในองค์การ เป็ นส่วนสําคัญและจําเป็ นสําหรับสภาพแวดล้ อมในการทํางานซึง่
เป็ นมิตรต่อจิตวิญญาณ

การวัดจิตวิญญาณในการทํางาน
จากหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดจิตวิญญาณในการทํางาน พบว่า หากผู้วิจัยไม่ใช้
เครื่ องมือวัดที่สร้ างและพัฒนาขึ ้นเอง ส่วนใหญ่ก็จะใช้ เครื่ องมือวัดของแอชมอสและดิวชอน (Ashmos;
&Duchon. 2000) ซึง่ พัฒนาเครื่ องมือวัดจิตวิญญาณในการทํางานที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวางและนิยมใช้
กันอย่างแพร่ หลายในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ โดยสร้ างขึ ้นจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั กําหนดให้ มี
องค์ประกอบทังหมด
้
3 ด้ านได้ แก่ ด้ านชีวิตภายใน ด้ านงานที่มีความหมาย และด้ านสังคมส่วนรวม มีข้อ
คําถามทังหมด
้
66 ข้ อ จากนันให้
้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาตรวจสอบความเที่ยงตรงเฉพาะหน้ า
(Face Validity) โดยจําแนกหมวดหมู่ข้อคําถามจากองค์ประกอบทัง้ 3 ด้ านออกเป็ น 3 ระดับแล้ ววิเคราะห์
องค์ประกอบได้ ผลการวิเคราะห์ ดังนี ้1) ระดับบุคคล (Individual Level) ที่บรรยายประสบการณ์ของ
บุคคล ประกอบด้ วยข้ อคําถามด้ านปั จจัยแวดล้ อมทางสังคม 9 ข้ อ ด้ านความหมายในการทํางาน 7 ข้ อ
ด้ านชีวิตภายใน5 ข้ อ ด้ านอุปสรรคสําหรับจิตวิญญาณ 6 ข้ อ ด้ านความรับผิดชอบส่วนบุคคล 2 ข้ อ ด้ าน
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับผู้อื่น 3 ข้ อ และด้ านการไตร่ ตรอง 2 ข้ อโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าจําแนกตาม
รายด้ านเท่ากับ 0.86; 0.86; 0.80; 0.74; 0.77; 0.74 และ 0.69 ตามลําดับ 2) ระดับหน่วยงาน (Work Unit
Level) ที่ให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับหน่วยงาน ประกอบด้ วยข้ อคําถามด้ านสังคมการทํางาน 8 ข้ อ และค่านิยม
ทางบวกในหน่ วยงาน 6 ข้ อโดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่ าจํ าแนกตามรายด้ านเท่ากับ 0.87 และ 0.91
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ตามลําดับและ 3) ระดับองค์การ (Organizational Level) ที่อธิบายเกี่ยวกับองค์การของตน ประกอบด้ วย
ข้ อคําถามด้ านค่านิยมขององค์การ 7 ข้ อ และด้ านความสัมพันธระหว่างบุคคลกับองค์การ 6ข้ อ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าจําแนกตามรายด้ านเท่ากับ 0.93 และ 0.84 ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่สําคัญในการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือวัดเหล่านี ้ คือ ได้ ถกู พัฒนาและใช้ ใน
บริ บทของประเทศในแถบตะวันตก ซึ่งมี ประชากรที่ นับถื อศาสนาคริ สต์ เป็ นส่วนใหญ่ โดยโมเบิร์ ก
(Moberg. 2002) กล่าวถึงประเด็นนี ้ว่า จากการค้ นคว้ าพบว่า มีงานวิจยั เรื่ องศาสนาและจิตวิญญาณ
เพียง 5 เรื่ องจากทังหมด
้
282 เรื่ องที่ศกึ ษาตัวแปรที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ขงจื๊อ ฮินดู อิสลามหรื อ
ทังหมด
้
และมีเพียง 2 เรื่ อง ซึ่งทังหมดเกี
้
่ยวกับศาสนาอิสลามที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนัน้ จึง
เป็ นข้ อจํากัดที่จําเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไข และการวิจยั เชิงประจักษ์ ก็ควรจะศึกษาในบริ บทของประเทศใน
แถบตะวันออกมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ เครื่ องมือวัดที่ต้องเป็ นอิสระทังจากวั
้
ฒนธรรมและจาก
อคติหรื ออิทธิพลทางศาสนา
ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยเลือกใช้ เครื่ องมือวัดจิตวิญญาณในการทํางานของแอชมอสและดิวชอน
(Ashmos; &Duchon. 2000) ซึง่ เป็ นเครื่ องมือวัดจิตวิญญาณในการทํางานที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวางและ
นิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลายในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ รวมทัง้ เป็ นเครื่ องมือวัดที่มีค่าความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง โดยผู้วิจยั จะแปลและปรับปรุงเครื่ องมือวัดดังกล่าวให้ เหมาะสมกับบริ บทที่จะศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับจิตวิญญาณในการทํางาน
งานวิจยั เชิงประจักษ์ ส่วนใหญ่ได้ ให้ ความสําคัญกับผลกระทบของจิตวิญญาณที่มีต่อเจตคติ
ของพนักงาน ซึ่งนักวิจัยส่วนมากพบว่า จิตวิญญาณนัน้ ส่งผลกระทบในทางบวกต่อความผูกพันของ
พนักงาน โดยอไฮยอซูและอซาโว (Ahiauzu; &Asawo. 2010) พบว่า วัฒนธรรมในด้ านความรักที่เห็น
ั ้ งผลให้ พนักงานมีความผูกพันในระดับที่สงู ขึ ้น ส่วนงานวิจยั อื่นๆ ก็ค้นพบ
ประโยชน์ของผู้อื่นเป็ นที่ตงส่
อิทธิ พลในเชิงบวกของจิตวิญญาณที่มีต่อความผูกพันของพนักงานในลักษณะคล้ ายคลึงกัน (Bodla;
&Ali. 2012; Chawla; &Guda. 2010; Hong. 2012; Markow; &Klenke. 2005; Marschke; et al. 2009;
Milliman; et al. 2003; Rego; et al. 2007)
และยังพบว่า จิตวิญญาณในการทํางานมีผลกระทบในทางบวกต่อความพึงพอใจในงานอีกด้ วย
(Altaf; &Awan. 2011; Bodla; &Ali. 2012; Chawla; &Guda. 2010; Clark; et al. 2007; Milliman; et al.
2003; Robert; et al. 2006; Usman. 2010) เป็ นที่น่าสนใจว่า มีนกั วิจยั พบว่า บุคคลที่มีความเฉลียว
ฉลาดทางจิตวิญญาณสูงกลับไม่สง่ ผลต่อความพึงพอใจในงานที่สงู ขึ ้น (Rastgar; et al. 2012) ส่วนฮอลล์
และคนอื่นๆ (Hall; et al. 2012) พบว่า พนักงานที่มีบทบาทเป็ นแม่ ซึง่ ไปวัดเพื่อแก้ บาปรับศีลบ่อยๆ กลับ
มีความขัดแย้ งในบทบาทตํ่าเป็ นต้ น
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ส่วนความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ที่น่าสนใจระหว่างจิตวิญญาณกับเจตคตินนก็
ั ้ ได้ มีการศึกษาวิจยั ใน
เชิงประจักษ์ ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นงานวิจยั ของเคลมมอนส์และฟิ ลด์ส (Clemmons; &Fields. 2011) ที่พบว่า
แรงจูงใจในการเป็ นผู้นําของบรรดานายทหารได้ รับอิทธิพลในทางบวกจากจิตวิญญาณของตน ส่วนแชนด์
และโคล (Chand; &Koul. 2012) พบว่า จิตวิญญาณช่วยให้ พนักงานสามารถจัดการกับงานที่มี
ความเครี ยดสูงได้ ด้ านเฉินและคนอื่นๆ (Chen; et al. 2012) ก็พบว่า ค่านิยมทางจิตวิญญาณด้ านการ
รับรู้ ตนเองของผู้นําไม่สามารถทํานายความเป็ นอิสระในเรื่ องแรงจูงใจของผู้ตามได้ ส่วนเฟร์ นานโดและ
ชาวดิวรี (Fernando; &Chowdhury. 2010) สํารวจกับกลุม่ ผู้บริ หารองค์การที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศออสเตรเลีย พบว่า ความสุขทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ และสามารถทํ านายการยึดถื อ
อุดมการณ์ได้ มาโฮลีย์และกราซี (Maholey; &Graci. 1999) พบว่า จิตวิญญาณนันมี
้ แนวโน้ มต่อบุคคล
ในด้ านการส่งเสริมให้ มีความหวังมากขึ ้นและมีประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึ ้นด้ วย
และมีงานวิจยั เชิงประจักษ์ ที่แสดงให้ เห็นว่า จิตวิญญาณในการทํางานส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของนาสรู ดิน, เนจาตี และเหมย (Nasurdin; Nejati; &
Mei. 2013) ที่พบความสัมพันธ์ ระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์การของเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนในมาเลเซีย ด้ านอับบาส, อาซิม, เซเยดเมห์ดี ้ และเคียราช (Abbas;
Azim; Seyed Mehdi; & Kiarash. 2012) ก็พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างจิตวิญญาณในการทํางาน
กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานขายประกันในอิหร่าน ส่วนซาลาร์ เซฮีและคนอื่นๆ
(Salarzehi; et al. 2010) ก็พบว่า จิตวิญญาณในการทํางานช่วยส่งเสริ มพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์การได้ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ก็มีงานวิจยั ที่เสนอแนะว่า การพัฒนาและการเสริ มสร้ างจิตวิญญาณในการทํางาน
อาจจะช่วยแก้ ไขปั ญหาความเครี ยดและความอ่อนล้ าของพนักงานได้ ทังยั
้ งมีคณ
ุ ประโยชน์ สําหรับสุข
ภาวะของพนักงานในภายหลังอีกด้ วย ด้ านรี ฟ (Reave. 2005) กล่าวถึงการศึกษาของเอ็มมอนส์
(Emmons. 1999) ที่สรุปข้ อค้ นพบในงานวิจยั ทังหมด
้
7 เรื่ องซึง่ พบว่า มีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สําคัญ
ระหว่างจิตวิญญาณกับสุขภาพจิตที่เป็ นดัชนีชี ้วัดความพึงพอใจในชีวิต สุขภาวะของบุคคล ความหวัง
การมองโลกในแง่ดี และการเคารพนับถือตนเอง รวมทัง้ ความหมายในชีวิต นอกจากนี ้ ยังมีหลักฐาน
ทางการวิจยั เกี่ยวกับจิตวิญญาณเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ที่แสดงว่า แผนการดําเนินงานด้ านจิตวิญญาณในการ
ทํางานใส่งผลลัพธ์ ทางบวกในระดับบุคคลสําหรับพนักงาน เช่น ความสุขสบายใจ ความสงบเยือกเย็น
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน (Paloutzian; Emmons; & Keortge. 2003; Kouzes; & Posner.
1995; Burack. 1999; Reave. 2005; Giacalone; & Jurkiewicz. 2003a; Krishnakumar; & Neck. 2002;
Fry. 2003; 2005) แม้ จะไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานกับสุขภาวะทางจิต
วิญญาณของบุคคลอย่างชัดเจนโดยตรงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณานิยามความหมายของสุขภาวะโดยรวม
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ของบุคคลแล้ ว ก็มกั จะมีองค์ประกอบด้ านสุขภาวะทางจิตวิญญาณรวมอยู่ด้วยเสมอ จิตวิญญาณในการ
ทํางานจึงน่าจะมีความสัมพันธ์กบั สุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคลด้ วยเช่นกัน
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั คาดว่า จิตวิญญาณในการทํางานของครู
น่าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณและมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีในองค์ การ และเจตคติต่อการปฏิบัติงานของบุคคล (ได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อ
องค์การ)

ตัวแปรระดับกลุ่ม
ตัวแปรระดับกลุ่มที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจใน
องค์การ ผู้วิจยั พิจารณาว่า ตัวแปรทังสองเป็
้
นตัวแปรระดับกลุม่ ที่มีบทบาทสําคัญในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนัน้
เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าวอย่างถูกต้ อง ผู้วิจยั ขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับตัว
แปรดังกล่าว โดยศึกษาค้ นคว้ าจากหลักฐานทางวิชาการที่ปรากฏ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอ่ นื (Servant Leadership)
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นถูกพิจารณาว่าเป็ นแนวคิดใหม่ในการวิจยั สําหรับนักวิชาการที่ศกึ ษา
เกี่ยวกับภาวะผู้นํา การค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในประเด็นนี ้จึงจะนําเสนอประวัติความ
้ วแบบแนวคิดโดยภาพรวมที่
เป็ นมา องค์ประกอบที่สําคัญ เครื่ องมือวัด และงานวิจยั ที่ผ่านมา รวมทังตั
เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น มีการอภิปรายว่า ผู้นําที่ผสมผสานแรงจูงใจในการนําเข้ ากับความ
ต้ องการที่จะรับใช้ ผ้ ตู ามเป็ นผู้นําที่แสดงให้ เราเห็นถึงภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น เป็ นการสะท้ อนมิติด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ด้ านค่านิยมและความเชื่อควบคูไ่ ปกับมิตดิ ้ านแรงจูงใจ นอกจากนัน้ ผู้นําแบบรับ
ใช้ ผ้ อู ื่นยังแสดงให้ เห็นถึงคุณลักษณะอื่นๆ อย่างชัดเจนผ่านทางการมอบอํานาจและการพัฒนาผู้ตาม
อ่อนน้ อมถ่อมตน มีความน่าเชื่อถือ ยอมรับในตัวผู้ตาม และมีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ รวมถึงการชี ้นําและ
กระตุ้นผู้ตาม เป็ นต้ น ความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นระหว่างผู้นําและผู้ตาม ความไว้ วางใจ และการไม่เอารัด
เอาเปรี ยบกัน ล้ วนเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญอย่างมากในการสนับสนุนให้ ผ้ ตู ามตระหนักถึงศักยภาพของ
ตน มีเจตคติเกี่ยวกับการทํางานในเชิงบวก มีสมรรถภาพในการทํางาน และช่วยให้ องค์การมุ่งไปสู่การ
ดํารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม (รัตติกรณ์ จงวิศาล. 2556)
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลทําให้ มมุ มองเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นําได้ เปลีย่ นแปลงไปด้ วย
ในสถานการณ์ปัจจุบนั เราต้ องการผู้นําที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมมากขึ ้น มีการบริหารจัดการที่เน้ นผู้ตามเป็ น
ศูนย์กลาง โดยผู้นําที่มีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าวนี ้ได้ รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ซึง่
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เป็ นสิ่งที่องค์ การในปั จจุบนั ต้ องการเป็ นอย่างยิ่ง การตระหนักถึงสังคมโดยส่วนรวมที่ เราอาศัยอยู่ได้
กลายเป็ นนโยบายที่สําคัญขององค์การต่างๆ มากขึ ้น และเป็ นสิ่งที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้เกี่ยวข้ องทังหมดของ
้
องค์ การพิจารณาว่า เป็ นสิ่งสําคัญต่อผลประกอบการและความสําเร็ จขององค์ การในระยะยาว ใน
สถานการณ์ ปัจจุบนั ที่การสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และความอยู่ดีกินดีของพนักงานในองค์การถูก
พิจารณาว่า มีความสําคัญมากขึ ้นเรื่ อยๆ ภาวะผู้นําที่มีรากฐานมาจากการมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมและการ
ดูแลเอาใจใส่ผ้ ตู ามจึงกลายเป็ นพฤติกรรมของผู้นําที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง แนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมองค์การเชิงบวกระบุว่า ภาวะผู้นําเป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการเสริ มสร้ างความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์การและช่วยสนับสนุนองค์การให้ มีความเจริ ญรุ่งเรื อง (Luthan. 2002; MacikFrey. Quick;& Cooper. 2009) ในช่วงที่ผ่านมา การศึกษาภาวะผู้นําได้ ปรับเปลี่ยนความสนใจจากภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) ไปสูภ่ าวะผู้นําที่ให้ ความสําคัญต่อการแบ่งปั นและ
มุ่งความสัมพันธ์ โดยเฉพาะมุมมองที่เน้ นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม (Avolio; Walumbwa &
Weber. 2009) รวมทังให้
้ ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล (Governance) ซึง่ พิจารณาผู้ตามว่า เป็ นผู้ที่
ทําสิ่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ขององค์การโดยส่วนรวม มีความต้ องการที่จะเข้ าใจและพัฒนาศักยภาพใน
ตน รวมถึงเป็ นผู้ที่มีความสุจริ ต น่าเชื่อถือและไว้ วางใจได้ ซึง่ มีความคล้ ายคลึงกับทฤษฎีภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่นที่ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผู้ตามให้ มีความเจริ ญเติบโตและก้ าวหน้ ามากขึ ้น หลังจากที่
กรี นลีฟ (Greenleaf) ได้ บญ
ั ญัติศพั ท์ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ในปี 1970 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของ
ภาวะผู้นําแบบนี ้จะเห็นว่า เป็ นภาวะผู้นําที่ผนวกองค์ประกอบด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม
เข้ ากับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Graham. 1991b) เมื่อเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้นําแบบอื่นๆ แล้ ว ภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นจะให้ ความสําคัญกับความต้ องการของผู้ตามมากกว่าทฤษฎีภาวะผู้นําแบบอื่นๆ
อย่างเห็นได้ ชดั (Patterson. 2003) และเมื่อพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นํากับผู้ตามจะพบว่า
ในทฤษฎีภาวะผู้นําแบบอื่นๆ นัน้ การใช้ อิทธิพลของผู้นําต่อผู้ตามจะเป็ นองค์ประกอบสําคัญ แต่สําหรับ
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น องค์ประกอบสําคัญในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตามกลับเป็ นการรับใช้
ผู้ตาม ด้ วยเหตุนี ้ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นอาจจะเป็ นทฤษฎีภาวะผู้นําที่อดุ มไปด้ วยศักยภาพเป็ นอย่างมาก
้ การ
อย่างไรก็ตาม ทังๆ
้ ที่มีการกล่าวถึงภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมานานกว่า 40 ปี รวมทังมี
ศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้มานานกว่าทศวรรษแล้ ว (Laub. 1999) แต่นิยามความหมายและ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นก็ยงั คงไม่ได้ ข้อสรุปที่สอดคล้ องกัน ทําให้ ต้องย้ อนกลับ
ไปพิจารณางานเขียนเริ่มแรกของกรี นลีฟ ซึง่ ไม่ได้ ให้ นิยามความหมายเชิงประจักษ์ ที่ชดั เจนของภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเลย จึงทําให้ มีนกั เขียนและนักวิจยั จํานวนมากได้ เริ่ มนิยามความหมายและสร้ างกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นตามแนวทางของตน โดยได้ รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจาก
งานเขียนของกรี นลีฟไม่มากก็น้อย ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ มีการตีความและขยายผลทฤษฎีภาวะผู้นําแบบ
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รับใช้ ผ้ อู ื่นในเชิงพฤติกรรมออกมาอย่างกว้ างขวางและหลากหลาย (Spears. 1995; Laub. 1999; Russell
& Stone. 2002;) ส่งผลให้ เกิดความสับสนในการนิยามความหมายเชิงปฎิบตั กิ ารของภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่ น ส่ ว นเครื่ อ งมื อ วัด ภาวะผู้ นํ า แบบรั บ ใช้ ผู้อื่ น ที่ มี อยู่ใ นเวลานี ้ พบว่ า มี เ ครื่ อ งมื อวัด แบบหลาย
องค์ประกอบอยู่ 7 ฉบับ และเครื่ องมือวัดแบบองค์ประกอบเดียวอีก 2 ฉบับ ซึง่ เครื่ องมือวัดแต่ละฉบับก็มี
การวัดที่อาจจะบิดเบือนไปจากนิยามความหมายของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่มีอยู่เดิม (เนื่องจากเป็ น
เครื่ องมื อวัดที่ สร้ างจากการกํ าหนดนิ ยามความหมายตามการตีความของผู้สร้ างเครื่ องมื อเอง ซึ่งมี
มากมายหลายหลากดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น) อีกประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น คือ
บทความหรื องานเขียนที่เกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ทังในเชิ
้ งวิชาการและไม่ใช่วิชาการ ส่วนมากจะ
้ ่บรรยายในลักษณะที่ทํา
เป็ นการบรรยายในเชิงหลักการที่เป็ นนามธรรมมากกว่า มีเพียงส่วนน้ อยเท่านันที
ให้ เข้ าใจภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะใช้ การศึกษา
วิจยั เชิงประจักษ์ ที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการสร้ างตัวแบบและกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่นขึ ้น โดยการรวบรวมข้ อค้ นพบที่สําคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจที่
ชัดเจนในเรื่ องภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นต่อไป
ในส่วนนี ้ผู้วิจยั จะนําเสนอเกี่ยวกับนิยามความหมายของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และแสดงให้
เห็นถึงกรอบแนวคิดทฤษฎีโดยภาพรวมที่สําคัญ รวมทังปั
้ จจัยเหตุ กระบวนการ และปั จจัยผลของภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ วย นอกจากนี ้ยังได้ นําเสนอคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ซึง่ ได้
จากการรวบรวมข้ อค้ นพบเกี่ยวกับกรอบแนวคิดทฤษฎีและการนิยามความหมายที่ได้ จากงานวิจยั ของ
นักวิจยั กลุม่ ต่างๆ ซึง่ ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น โดยการนิยามคุณลักษณะที่
สําคัญและการกําหนดกรอบแนวคิดจะอาศัยการศึกษาของรัสเซลล์และสโตน (Russell; &Stone. 2002)ที่
อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นทัง้ 20 ประการ โดยต่อมาได้ ถกู
ขยายความโดยฟาน ไดเรนดอนค์; นิวจ์เทน และฮีเรน (Van Dierendonck; Nuijten; &Heeren. 2009) ที่
ต้ องการเสนอมุมมองของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นทังในแง่
้
ของภาวะผู้นําและขององค์การ และเพื่อช่วยให้
เข้ าใจองค์ประกอบต่างๆ ในกรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงอาจจะต้ องกล่าวถึงทฤษฎีอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมองค์การ เพื่อแสดงให้ เห็นว่า ทฤษฎีดงั กล่าวช่วยให้ เข้ าใจองค์ประกอบในทฤษฎี
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ ดียิ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นก็ยงั สามารถขยาย
ขอบเขตมุมมองออกไปได้ อย่างกว้ างขวาง โดยอาศัยเครื่ องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือ
ในการวัด รวมทังระเบี
้ ยบวิธีวิจยั ที่เหมาะสม
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นิยามความหมายของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอ่ นื
โรเบิร์ต กรี นลีฟ (Robert Greenleaf: 1904-1990) เป็ นผู้ที่ให้ กําเนิดแนวคิดเรื่ องภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่น โดยได้ แรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่ อง ท่องตะวันออก (The Journey to the East) ของแฮร์ มนั
เฮสส์ (Herman Hesse) ซึง่ เล่าถึงนักเดินทางกลุม่ หนึง่ ที่ออกเดินทางไปพร้ อมกับคนรับใช้ ที่ตดิ ตามไปเพื่อ
รับใช้ นกั เดินทางในกลุ่ม อีกทังคนรั
้ บใช้ ยงั คอยช่วยเหลือคํ ้าจุนนักเดินทางเหล่านันด้
้ วยความมุ่งมัน่ และ
บทเพลงของตน การดํารงอยู่ของคนรับใช้ ผ้ นู นจึ
ั ้ งมีความสําคัญมากต่อกลุ่มนักเดินทาง แต่เมื่อคนรับใช้
้ ดความสับสนอลหม่าน กระทัง่ ต้ องเลิกล้ มการเดินทางไป
หายไปจากกลุ่มก็ทําให้ นกั เดินทางเหล่านันเกิ
เพราะเมื่อปราศจากคนรับใช้ ผ้ ูนนั ้ แล้ ว พวกเขาก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ จึงเป็ นคนรับใช้ ผ้ ู
นันเองที
้
่เป็ นผู้นํากลุม่ ที่แท้ จริ ง ซึง่ เป็ นภาวะผู้นําที่เกิดขึ ้นผ่านทางการดูแลเอาใจใส่กลุม่ นักเดินทางอย่าง
ไม่เห็นแก่ตวั นั่นเอง ข้ อคิดที่ได้ จากนวนิยายเรื่ องนีจ้ ึงเป็ นการจุดประกายความคิดของกรี นลีฟในเรื่ อง
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น โดยคําว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ที่กรี นลีฟบัญญัตขิ ึ ้นได้ ปรากฏอยูใ่ นหนังสือ
“The Servant as Leader” ที่ตีพิมพ์ครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1970
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเริ่ มต้ นจากความรู้ สึกโดยธรรมชาติของบุคคลที่ปรารถนาจะรับใช้ ผ้ อู ื่น จึงต้ องมี
จิตสํานึกที่จะรับใช้ ผ้ อู ื่นก่อน จากนันจิ
้ ตสํานึกดังกล่าวจึงทําให้ บคุ คลเกิดความต้ องการที่จะนําผู้อื่นต่อไป ...
ความแตกต่างที่เด่นชัดในเรื่ องการดูแลเอาใจใส่ของผู้นํา คือ ต้ องแน่ใจว่าความต้ องการที่จําเป็ นที่สดุ ของผู้
ตามได้ รับการตอบสนอง ... การตรวจสอบที่ดีที่สดุ แต่ก็ยากที่จะดําเนินการในเรื่ องประสิทธิ ภาพของผู้นํา
แบบรั บใช้ ผ้ ูอื่น คือ การพิจารณาว่าผู้ตามที่ผ้ ูนํารั บใช้ นัน้ เติบโตในฐานะบุคคลทัง้ ครบหรื อไม่ กล่าวคือ
ในขณะที่ผ้ นู ํารับใช้ ผ้ ตู ามนัน้ ผู้ตามได้ กลายเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ขึ ้น เฉลียวฉลาดมากขึ ้น มีสทิ ธิเสรี ภาพมาก
้ งคม
ขึ ้น มีอิสระในการตัดสินใจมากขึ ้น และที่สดุ ผู้ตามเองสามารถจะรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ มากขึ ้นหรื อไม่ รวมทังสั
โดยส่วนรวมจะได้ รับผลกระทบในด้ านใดบ้ าง เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมหรื อไม่หรื ออย่างน้ อยก็ต้องไม่ทําให้ เกิด
ความเสียหายต่อส่วนรวม (Greenleaf. 1977)

วลีดงั กล่าวข้ างต้ นถือเป็ นอรรถาธิบายที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ร้ ูจกั มากที่สดุ ในแวดวงของผู้ที่สนใจ
และศึกษาวิจยั เกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น เป็ นนิยามที่สามารถสื่อความหมายของภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่นซึง่ กรี นลีฟได้ กล่าวไว้ ซึง่ ระบุว่า ความไม่เห็นแก่ตวั ถือเป็ นคุณลักษณะหลักที่สําคัญของภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น แม้ ในทฤษฎีภาวะผู้นําแบบอื่นจะกล่าวถึงคุณลักษณะเฉพาะในด้ านต่างๆ ของผู้นํา
ุ ลักษณะหลักที่ถือเป็ นหัวใจสําคัญของภาวะผู้นําในแต่ละ
ในแต่ละทฤษฎีไว้ ก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่มีการระบุคณ
แบบเหมือนกับทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ที่ผ้ นู ําจะปกครองดูแลผู้ตามโดยการสร้ างสรรค์โอกาสที่มี
อยู่ภายในองค์การเพื่อช่วยเหลือผู้ตามให้ มีความก้ าวหน้ าและเจริ ญเติบโตมากขึ ้น (Luthans;& Avolio.
2003) และเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาวะผู้นําแบบอื่นๆ ที่มีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องและ
ความสําเร็ จขององค์การ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกลับเน้ นเป้าหมายไปที่การรับใช้ ผ้ ตู าม (Greenleaf.
1977) ซึง่ ระบุไว้ ในงานวิจยั ของสโตน; รัสเซลล์ และแพตเตอร์ สนั ด้ วย (Stone; Russell; &Patterson.
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2004) เจตคติของผู้นําที่มงุ่ ให้ ความสําคัญกับผู้ตามเช่นนี ้เป็ นแนวทางสําหรับการเสริมสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นําและผู้ตามในองค์การให้ มีความมัน่ คงเข้ มแข็ง นอกจากนี ้ กรี นลีฟ (Greenleaf. 1998) ยัง
้
รับการสนับสนุนจากผู้ตามเป็ นอย่างดี
กล่าวด้ วยว่า บุคคลที่ร้ ูจกั รับใช้ ผ้ อู ื่นซึง่ ถูกเลือกให้ เป็ นผู้นํานันจะได้
เนื่องจากเป็ นผู้ที่อทุ ิศตนให้ แก่ผ้ ตู ามและผู้ตามเองก็ให้ ความเชื่อถือและไว้ วางใจในผู้นําเช่นกัน ซึง่ มีผลทํา
ให้ เกิดบรรยากาศในการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ ตู ามพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีที่สดุ เท่าที่พวกเขา
สามารถจะทําได้ เพื่อผู้นําและองค์การ
สิง่ สําคัญที่ต้องตระหนักเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นตามแนวคิดของกรี นลีฟคือ ผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่นจะเป็ นบุคคลแรกในกลุ่มที่ไม่ใช้ อํานาจอิทธิพลของตนเพื่อทําสิ่งต่างๆ ให้ สําเร็ จลุล่วง แต่จะ
พยายามใช้ การชักชวนและโน้ มน้ าวผู้ตามแทน ผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นมี บทบาทเป็ นผู้ให้ บริ การซึ่งจะ
ควบคุมดูแลองค์การให้ เป็ นองค์การที่น่าเชื่อถือและไว้ วางใจ (Reinke. 2004) หมายความว่า ผู้นําแบบรับ
ใช้ ผ้ อู ื่นจะต้ องไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน โดยมีแรงจูงใจบางอย่างที่สําคัญกว่าแรงจูงใจใฝ่ อํานาจ (Need
for Power) ที่เรี ยกว่า แรงจูงใจใฝ่ บริ การหรื อรับใช้ (Need to Serve) (Luthans & Avolio. 2003) ซึง่ มี
งานวิจยั ที่ระบุวา่ แรงจูงใจใฝ่ อํานาจมักจะถูกนํามาใช้ เพื่อเอื ้อประโยชน์ตอ่ ผู้นํามากกว่า แต่กรี นลีฟมองไป
ไกลกว่าอีกขันและชี
้
้ว่า แรงจูงใจใฝ่ บริ การหรื อรับใช้ เป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการเป็ นผู้นําที่ดี ซึ่งจะนําไปสู่
พันธกิจของผู้นําที่มีต่อความก้ าวหน้ าและเจริ ญเติบโตของผู้ตามแต่ละคน ความสําเร็ จขององค์การ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม (Reinke. 2004) ดังนัน้ อํานาจในมุมมองของภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่นจึงหมายถึงโอกาสและช่องทางความเป็ นไปได้ ในการที่จะรับใช้ ผ้ อู ื่น ซึ่งเป็ นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็ น
อันดับแรก สําหรับผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นนัน้ การรับใช้ และการเป็ นผู้นําจึงสามารถสลับสับเปลี่ยนเพื่อใช้
ประโยชน์ซงึ่ กันและกันได้ โดยการรับใช้ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ ผ้ นู ําสามารถนําผู้อื่นได้ เฉกเช่นเดียวกับการ
เป็ นผู้นําก็ช่วยให้ ผ้ นู ํามีโอกาสในการรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ ง่ายขึ ้น
การเป็ นผู้นําโดยอาศัยแรงจูงใจใฝ่ บริ การหรื อรับใช้ นนไม่
ั ้ ได้ หมายความว่า เจตคติในการรับใช้
ผู้อื่นเช่นนี ้จะทําให้ อํานาจของผู้นําเปลี่ยนไปอยู่ในมือของผู้ตามหรื อจะทําให้ ผ้ นู ําได้ รับการยอมรับนับถือ
จากผู้ตามน้ อยลง ในประเด็นนี ้จะคล้ ายคลึงกับมุมมองของกลุม่ ที่นิยมแนวคิดของคานท์ (Kantian) ที่มี
ต่อภาวะผู้นําซึ่งเน้ นว่า ความรับผิดชอบประการหนึ่งของผู้นํา คือ การส่งเสริ มให้ ผ้ ูตามมีอิสระในการ
ตัดสินใจและมีความรับผิดชอบมากขึ ้น รวมทัง้ สนับสนุนให้ ผ้ ูตามรู้ จักคิดเพื่อตนเองและส่วนรวมด้ วย
(Bowie. 2000) เมื่อพิจารณาค่านิยมของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะเห็นว่า ไม่เพียงแต่พฤติกรรมของ
ผู้นําเท่านันที
้ ่สงั เกตเห็นได้ อย่างชัดเจนและสามารถจําแนกออกจากภาวะผู้นํารู ปแบบอื่นได้ แต่ยงั รวมถึง
เจตคติโดยทัว่ ไปของผู้นําที่มีตอ่ บุคคลอื่นในองค์การและแรงจูงใจในการเป็ นผู้นําด้ วย ในมุมมองของพวก
ปั จเจกนิยม (Whetstone. 2002) จะพิจารณาว่า ผู้นํามีพนั ธกิจที่สําคัญในการปฏิบตั ิต่อผู้ตามด้ วยการ
้
รับความรัก และไม่ควรใช้ การดูแลเอาใจใส่ผ้ ู
เคารพให้ เกียรติ ด้ วยตระหนักว่าผู้ตามแต่ละคนนันสมควรได้
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ตามเป็ นเครื่ องมือสร้ างความสําเร็ จเพื่อผลประโยชน์ในด้ านกําไรขององค์การเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นยังมีภารกิจในการสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ที่ซงึ่ ผู้ตามแต่ละคนสามารถมีค่านิยม
และความคิดเป็ นของตน กล่าวคือ ผู้นําจะต้ องใช้ บารมีหรื ออารมณ์ความรู้สกึ เพื่อสร้ างอิทธิพลต่อผู้ตาม
โดยที่ผ้ นู ําไม่จําเป็ นต้ องมีสว่ นร่วมในการคิดและการตัดสินใจของผู้ตามตราบเท่าที่การใช้ อทิ ธิพลของผู้นํา
นันไม่
้ ได้ ผิดไปจากความหมายที่กรี นลีฟได้ ระบุไว้ ว่า ผู้นําต้ องให้ ความสําคัญกับการสนับสนุนผู้ตามให้ มี
อิสระในการคิดและตัดสินใจ รวมทังการส่
้
งเสริมให้ ผ้ ตู ามมีความก้ าวหน้ าและเจริ ญเติบโต อีกทังเสริ
้ มสร้ าง
ให้ ผ้ ตู ามมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีด้วย
ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น หมายถึง พฤติกรรมของผู้นําที่มีเป้าหมายในการ
รับใช้ ผ้ ตู าม โดยให้ ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้ องการของผู้ตาม การสนับสนุนผู้ตามให้ มีอิสระ
ในการคิดตัดสินใจและมีความรับผิดชอบมากขึ ้น ส่งเสริ มให้ ผ้ ตู ามรู้จกั คิดเพื่อตนเองและส่วนรวม รู้จกั รับ
ใช้ ผ้ อู ื่นและสังคม ปกครองดูแลผู้ตามโดยการสร้ างสรรค์โอกาสภายในองค์การเพื่อช่วยเหลือผู้ตามให้ มี
ความก้ าวหน้ าและเจริ ญเติบโตมากขึ ้น และเสริ มสร้ างให้ ผ้ ตู ามมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี รวมทังมี
้ พนั ธกิจ
เพื่อความสําเร็ จขององค์การ มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม และสรรค์สร้ างสังคมในองค์การที่
เอื ้อต่อการทํางานของผู้ตาม

องค์ ประกอบของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอ่ นื
การที่กรี นลีฟไม่ได้ นิยามความหมายของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นไว้ อย่างชัดเจน ทําให้ มีการ
ตีความและกําหนดตัวอย่างเชิงพฤติกรรมของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นออกไปอย่างกว้ างขวาง ซึง่ ปั จจุบนั
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ พฒ
ั นาตัวแบบภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นขึ ้นมาหลายแบบด้ วยกัน ในจํานวนนี ้
ตัวแบบของสเพียร์ ส (Spears. 1995) ตัวแบบของล็อบ (Laub. 1999) ตัวแบบของรัสเซลล์และสโตน
(Russell; &Stone. 2002) และตัวแบบของแพตเตอร์ สนั (Patterson. 2003) จัดว่ามีอิทธิพลต่อการนิยาม
ความหมายและกําหนดคุณลักษณะของทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นอย่างมาก
สเพียร์ ส (Spears. 1995) ได้ จําแนกคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นไว้ 10 ประการ ซึง่
ระบุว่าเป็ นส่วนประกอบที่ สําคัญของภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่น โดยสเพี ยร์ สถื อเป็ นบุคคลแรกและมี
อิทธิพลมากที่สดุ ในการตีความแนวคิดของกรี นลีฟและพัฒนาไปสูต่ วั แบบด้ านคุณลักษณะของภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ในฐานะที่เคยเป็ นผู้อํานวยการของ The Greenleaf Center for Servant Leadership มา
ก่อน ทําให้ สเพียร์ สมีโอกาสได้ ทําหน้ าที่เป็ นบรรณาธิการบทความเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของ
นักเขียนที่ได้ รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากข้ อเขียนของกรี นลีฟไม่ทางตรงก็ทางอ้ อมเป็ นจํานวนมาก
(Greenleaf. 1998; Spears;& Lawrence. 2002) อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีตอ่ ข้ อเขียนของกรี นลีฟ
สเพียร์ สจึงได้ กลัน่ กรองคุณลักษณะสําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นและจําแนกออกเป็ น 10 ประการ
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ได้ แก่ 1) การรับฟั งผู้อื่น (Listening) หมายถึง การให้ ความสําคัญกับการติดต่อสื่อสารและการสํารวจเพื่อ
ทราบถึงความต้ องการของผู้ตาม 2) การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) หมายถึง ความเข้ าใจในตัวผู้ตาม
และยอมรับในสิ่งที่เขาเป็ น 3) การช่วยเหลือผู้อื่น (Healing) หมายถึง ทักษะความสามารถในการ
ช่วยเหลือผู้ตามได้ อย่างเต็มที่ 4) ความตระหนักรู้ (Awareness) หมายถึง การมีความกระตือรื อร้ นและ
ตื่นตัวอยูเ่ สมอ 5) การโน้ มน้ าวจิตใจผู้อื่น (Persuasion) หมายถึง การค้ นหาแนวทางในการโน้ มน้ าวผู้ตาม
โดยการใช้ เหตุและผล ไม่ใช่บงั คับโดยการใช้ อํานาจหน้ าที่ 6) การสร้ างสรรค์แนวคิดเป็ นรู ปธรรม
(Conceptualization) หมายถึง ความคิดที่พิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เป็ นมากกว่าความจําเป็ นเฉพาะหน้ าใน
ปั จจุบนั และสามารถขยายความคิดนันไปสู
้ ค่ วามเป็ นไปได้ ในอนาคต 7) การมองการณ์ไกล (Foresight)
หมายถึง การคาดคะเนผลลัพธ์ ของสถานการณ์ ต่างๆ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และมีไหวพริ บในการ
ทํางาน 8) การให้ บริ การผู้อื่น (Stewardship) หมายถึง การดํารงไว้ ซงึ่ ความไว้ เนื ้อเชื่อใจและรับใช้ ความ
ต้ องการของผู้ตาม 9) การยึดมัน่ ในพันธกิจ (Commitment) หมายถึง การทํางานเพื่อความก้ าวหน้ าและ
เจริ ญเติบโตของผู้ตาม การเอาใจใส่ดแู ลผู้ตามทังด้
้ านชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทํางาน และจิตวิญญาณของผู้
ตามด้ วย และ 10) การสรรค์สร้ างสังคม (Building Community) หมายถึง การให้ ความสําคัญกับสังคม
ท้ องถิ่นซึง่ มีความจําเป็ นต่อชีวิตของผู้ตามเป็ นต้ น แต่สเพียร์ สไม่ได้ นําคุณลักษณะข้ างต้ นไปพัฒนาเป็ น
ตัวแบบเพื่อจําแนกแยกแยะระหว่างมุมมองภายในบุคคล มุมมองระหว่างบุคคล และผลลัพธ์ ของภาวะ
ุ ลักษณะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ซึง่ แม้ จะสามารถรับรู้ และเข้ าใจคุณลักษณะเหล่านี ้ได้ โดยธรรมชาติ แต่คณ
ดังกล่าวก็ยงั ไม่มีนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารที่ถกู ต้ องตรงกัน ดังนัน้ การสร้ างความเที่ยงตรงและการศึกษาความ
น่าเชื่ อถื อเกี่ ยวกับคุณลักษณะต่างๆ เหล่านีจ้ ึงทํ าได้ ยากยิ่งและเป็ นอุปสรรคสําคัญของการวิจัยเชิง
ประจักษ์ ในเรื่ องภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นนอกจากนี ้ นักวิชาการหลายท่านยังได้ นําเสนอเนือ้ หาของ
คุณลักษณะทัง้ 10 ประการข้ างต้ นอย่างหลากหลายผ่านทางการศึกษาวิจยั อย่างกว้ างขวาง เช่น ล็อบ
(Laub. 1999) ได้ จําแนกคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นออกเป็ น 6 กลุม่ ด้ วยกันโดยมีรากฐาน
มาจากเครื่ องมือวัดที่พฒ
ั นาขึ ้น เป็ นต้ น
อีกหนึง่ ตัวแบบซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลายที่สดุ คือ ตัวแบบภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของรัส
เซลล์และสโตน (Russell; &Stone. 2002) ที่จําแนกคุณลักษณะตามหน้ าที่ออกเป็ น 9 ด้ านและเพิ่ม
คุณลักษณะอื่นๆ ของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเข้ ามาอีก 11 ด้ าน ปั ญหาสําคัญในตัวแบบของรัสเซลล์
และสโตนคือ การแยกแยะระหว่างคุณลักษณะตามหน้ าที่กบั คุณลักษณะที่เพิ่มเข้ ามายังไม่ชดั เจนว่า เหตุ
ใดจึงจัดหมวดหมู่ของคุณลักษณะแต่ละด้ านเช่นนัน้ อีกตัวแบบหนึ่งที่ร้ ู จกั กันดี คือ ตัวแบบภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของแพตเตอร์ สนั (Patterson. 2003) ซึง่ ประกอบด้ วยมิติด้านคุณลักษณะ 7 ด้ านที่ระบุว่า
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรมของผู้นํา ซึง่ คุณธรรมจริ ยธรรมดังกล่าวถือ
เป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของคุณลักษณะในตัวบุคคลที่ปรากฏให้ เห็นเป็ นรูปธรรม และหากจะกล่าวถึงทฤษฎี
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คุณธรรมนันคงต้
้ องย้ อนกลับไปในสมัยของอริ สโตเติลซึ่งเป็ นนักปรัชญาชาวกรี กที่ได้ กล่าวถึงคุณธรรม
จริ ยธรรมไว้ ว่า เป็ นการทําสิ่งที่ถกู ต้ องในห้ วงเวลาอันเหมาะสม จุดแข็งของตัวแบบนี ้อยู่ที่การสร้ างกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีโดยอิงกับแรงจูงใจใฝ่ บริการหรื อรับใช้ ผ้ อู ื่น อย่างไรก็ตามตัวแบบนี ้กลับไม่สนใจมุมมอง
ด้ านการเป็ นผู้นํามากนัก
แม้ จะมีความชัดเจนระหว่างคุณลักษณะที่คาบเกี่ยวกันของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นแล้ วก็ตาม
แต่ก็ยงั มีคณ
ุ ลักษณะบางประการที่แตกต่างกันอยู่ ซึง่ ความแตกต่างระหว่างแนวคิดในตัวแบบต่างๆ ของ
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะขัดแย้ งหรื อไม่สอดคล้ องกันไปบ้ าง นัน่ เป็ นเพราะตัวแบบแต่ละตัวต่างมีจดุ ดี
และจุดด้ อยในตัวเอง ในอีกแง่หนึง่ การที่ตวั แบบแต่ละตัวแตกต่างกันทําให้ สามารถพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่ างปั จจัยเหตุ พฤติ กรรม กระบวนการ ปั จจัยผล และการผนวกแนวคิ ดของตัวแบบแต่ละตัวกับ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ได้ จากเครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ รวมทังสามารถจํ
้
าแนกคุณลักษณะ
ที่สําคัญด้ านพฤติกรรมของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นทัง้ 6 ประการโดยพิจารณาจากภาพประกอบ 5
อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังที่ต้องพิจารณา คือ บางครัง้ ตัวแบบและเครื่ องมือวัดแต่ละตัวอาจจะกําหนด
นิยามศัพท์ที่แตกต่างกันโดยใช้ เรี ยกองค์ประกอบที่มีความคล้ ายคลึงกันได้ ในทางกลับกันก็อาจมีการ
กํ าหนดนิ ยามศัพท์ ที่คล้ ายคลึงกันโดยใช้ เรี ยกองค์ ประกอบที่ มีความแตกต่างกันได้ เช่นกัน และด้ วย
ข้ อจํากัดทางด้ านความคิดทําให้ ไม่สามารถกําหนดให้ ทุกอย่างถูกต้ องตรงกันได้ ทงหมด
ั้
และคําอธิบาย
คุณลักษณะที่สําคัญด้ านพฤติกรรมของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นทัง้ 6 ประการซึง่ รับรู้ โดยผู้ตาม ได้ แก่
การที่ผ้ นู ําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมอบอํานาจและพัฒนาผู้ตาม เป็ นผู้นําที่มีความสุภาพอ่อนน้ อมถ่อมตนและให้
เกี ยรติผ้ ูตาม มีความน่าเชื่ อถื อไว้ วางใจ ยอมรับผู้ตามในแบบที่เขาเป็ น ชีแ้ นะแนวทางแก่ผ้ ูตาม และ
ช่วยเหลือผู้ตามให้ กระทําสิง่ ต่างๆ เพื่อความดีของส่วนรวม มีรายละเอียดดังนี ้
1. การมอบอํานาจและการพัฒนาผู้ตาม (EmpoweringandDeveloping People) คือ
คุณลักษณะด้ านแรงจูงใจของผู้นําที่ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาผู้ตามอย่างยัง่ ยืน (Conger. 2000) การ
มอบอํานาจมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริ มผู้ตามในเชิงรุ กและสร้ างเจตคติด้านความมัน่ ใจในตนของผู้ตาม
รวมทังทํ
้ าให้ ผ้ ตู ามมีความเชื่อมัน่ ต่อพลังอํานาจในตน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ผู้นําเห็นคุณค่าของผู้ตามและ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ผ้ ตู ามมีการพัฒนาตนเอง (Laub. 1999) การมอบอํานาจของผู้นํายังรวมไปถึงการที่
้
กอบรม
ผู้นําส่งเสริ มให้ ผ้ ตู ามตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ด้ วยตนเองและรู้จกั แบ่งปั นข้ อมูลข่าวสาร รวมทังการฝึ
ให้ ผ้ ตู ามมีการปรับปรุ งและพัฒนาการทํางานอยู่เสมอ (Konczak; Stelly;& Trusty. 2000) ความเชื่อของ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่มีต่อคุณค่าภายในตัวของผู้ตามแต่ละคนถือเป็ นหัวใจสําคัญของคุณลักษณะนี ้ ซึ่ง
เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ การยอมรับและตระหนักถึงศักยภาพของผู้ตาม รวมไปถึงสิ่งที่ผ้ ูตามแต่ละคนจะ
สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาได้ (Greenleaf. 1998)
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2. ความสุภาพอ่อนน้ อมถ่อมตนและให้ เกียรติผ้ ูตาม (Humility) คือ คุณลักษณะสําคัญ
ประการที่สองของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น หมายถึง ความสามารถของผู้นําในการผสมผสานระหว่างการ
บรรลุเป้าหมายกับทักษะและความรู้ความสามารถของผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม (Patterson. 2003) โดย
ผู้นํ า แบบรั บ ใช้ ผู้ อื่ น ต้ อ งกล้ า ที่ จ ะยอมรั บ ว่ า ตนในฐานะผู้ นํ า ได้ ป ระโยชน์ จ ากทัก ษะและความรู้
ความสามารถของผู้ตามในการทํางาน รวมทัง้ ต้ องอาศัยความช่วยเหลือและการมีส่วนร่ วมของผู้ตาม
เพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ การให้ เกียรติผ้ ตู ามในที่นี ้จึงหมายความถึงการที่ผ้ นู ําจะต้ องดูแลเอาใจ
ใส่ผ้ ตู ามเป็ นอันดับแรก อํานวยความสะดวกในการทํางาน และให้ การสนับสนุนที่จําเป็ น รวมไปถึงการมี
สํานึกความรับผิดชอบต่อผู้ตามที่อยู่ในปกครองของตน (Greenleaf. 1996) นอกจากนัน้ ยังหมายถึง
ความสุภาพอ่อนน้ อมถ่อมตน โดยผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะถอยตัวเองออกไปอยู่เบื ้องหลังเสมอเมื่องานนัน้
ได้ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมายแล้ ว

วัฒนธรรม
- ขอบเขตของอํานาจ
- การให้ ความสําคัญต่อบุคคล

แรงจูงใจใฝ่ บริการ/รับใช้
แรงจูงใจในการนําผู้อ่ นื

การเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์

คุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ นื
- การมอบอํานาจและการพัฒนาผู้ตาม
- ความสุภาพถ่อมตนและให้ เกียรติผ้ ตู าม
- ความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ
- การยอมรับผู้ตามในแบบที่เขาเป็ น
- การชี ้แนะแนวทางให้ แก่ผ้ ตู าม
- การช่วยผู้ตามให้ ทําสิง่ ต่างๆ เพื่อส่วนรวม

ความสัมพันธ์ ท่ ดี ี
ระหว่ างผู้นํากับผู้ตาม
- ความรักใคร่ชอบพอ
- ความเคารพนับถือ
- การอุทิศตนช่วยเหลือ
- ความซื่อสัตย์ภกั ดี

บรรยากาศเชิงจิตวิทยา
- ความไว้ วางใจ
- ความยุติธรรม

เจตคติท่ มี ีต่องานของผู้ตาม
- ความผูกพันต่อองค์การ
- การมีอํานาจในตน
- ความพึงพอใจในงาน
- การมีพนั ธะผูกพันกับงาน

ผลการปฏิบัตงิ าน
- พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
- ประสิทธิผลของทีม

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ การ
- ความยัง่ ยืน
- ความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะส่ วนบุคคล
- การกําหนดตนเอง
- พัฒนาการในเชิงจริยธรรม
- การจัดระเบียบความคิด

ภาพประกอบ 5กรอบแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ ืน
ที่มา:Van Dierendonck,(2011).
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3. การเป็ นผู้มีความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ (Authenticity) คุณลักษณะนี ้มีความเกี่ยวข้ องอย่าง
ใกล้ ชิดกับคําว่า ตัวตนที่แท้ จริ ง (True Self) อันเป็ นการแสดงออกซึ่งตัวตนของบุคคลในลักษณะที่
สอดคล้ องกับความคิดและความรู้ สกึ ภายในของบุคคลนัน้ (Harter. 2002) การเป็ นผู้มีความน่าเชื่อถือ
ไว้ วางใจยังเกี่ ยวข้ องกับความซื่ อสัตย์ อันเป็ นการทํ าตามข้ อควรประพฤติ ปฏิ บัติ ตามหลักศี ลธรรม
โดยทัว่ ไป (Russell; & Stone. 2002) และการแสดงออกอย่างถูกต้ องตรงไปตรงมาทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง
ผู้อื่น ไม่ว่าบุคคลนันจะมี
้ ความในใจ เจตนา และความรับผิดชอบอย่างไรก็ตาม (Peterson; & Seligman.
2004) ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่มีความน่าเชื่อถือไว้ วางใจได้ จะแสดงคุณลักษณะนี ้ให้ เห็นในหลากหลาย
แง่มุม ไม่ว่าจะเป็ นการกระทําในสิ่งที่ตนได้ พูดหรื อให้ คํามัน่ ไว้ การเป็ นผู้มีทศั นวิสยั ภายในองค์การ มี
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจริ งใจ (Russell; & Stone. 2002) รวมทังเป็
้ นผู้มีความหนักแน่นมัน่ คง (Luthans;
& Avolio. 2003) ซึง่ หากพิจารณาในมุมมองขององค์การ ความน่าเชื่อถือไว้ วางใจยังสามารถนิยามได้ ว่า
เป็ นพฤติกรรมที่ ปฏิ บัติต่อผู้อื่ นในฐานะที่ เขาเป็ นบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ สําคัญมากกว่ า
พฤติกรรมตามบทบาทหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากองค์การเสียอีก
4. การยอมรับผู้ตามในแบบที่เขาเป็ น (Interpersonal Acceptance) หมายถึง คุณลักษณะ
ด้ านทักษะความสามารถของผู้นําในการรับรู้ และเข้ าใจในตัวผู้ตาม ไม่ว่าผู้ตามจะมีความคิด อารมณ์
ความรู้สกึ และภูมิหลังอย่างไรก็ตาม(George. 2000) รวมทังรู้ ้ จกั มองข้ ามข้ อผิดพลาดหรื อความบกพร่อง
ของผู้ตาม โดยไม่เอาความขุ่นข้ องหมองใจหรื อความไม่พอใจของตนอันเกิดจากสิ่งเหล่านัน้ มาส่งผล
กระทบต่อการทํางานหรื อในสถานการณ์อื่นๆ (McCullough; Hoyt; & Rachal. 2000) การยอมรับผู้ตาม
ยังรวมไปถึงการมีความเข้ าใจในตัวผู้ตามโดยให้ ความสําคัญกับการยอมรับความคิดเห็น เจตคติ และ
มุมมองของผู้ตามรวมทังเป็
้ นผู้ที่มีความอบอุน่ มีความเห็นอกเห็นใจ และรู้จกั ให้ อภัยผู้ตาม เมื่อยามที่ต้อง
เผชิญกับความไม่พอใจ การโต้ แย้ ง และข้ อผิดพลาดบกพร่ องของผู้ตาม สิ่งสําคัญสําหรับผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่น คือ การเสริ มสร้ างให้ เกิดบรรยากาศแห่งความเชื่อถือและไว้ วางใจ ซึ่งผู้ตามจะรู้ สึกว่าเขาได้ รับการ
ยอมรับในฐานะที่เป็ นปุถชุ นคนธรรมดาซึ่งอาจทําผิดพลาดและมีข้อบกพร่ องได้ รวมทังรู้ ้ ว่า เขาจะไม่ถกู
ปฏิเสธหรื อไม่ได้ รับการยอมรับด้ วยเหตุจากความผิดพลาดและข้ อบกพร่องนัน(Ferch.
้
2005)
5. การชี ้แนะแนวทางให้ แก่ผ้ ตู าม (Providing Direction) หมายถึง คุณลักษณะที่ผ้ นู ําต้ อง
แสดงให้ ผ้ ตู ามแน่ใจและรู้วา่ ผู้นําคาดหวังสิง่ ใดจากพวกเขาและอะไรคือผลประโยชน์ทงของพนั
ั้
กงานและ
ขององค์การ (Laub. 1999) ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นต้ องเป็ นผู้ชี ้แนะแนวทางให้ แก่ผ้ ตู ามเพื่อให้ งานขับเคลื่อน
ไปข้ างหน้ าโดยพิจารณาจากความสามารถ ความต้ องการจําเป็ น และทรัพยากรที่มีอยู่ของผู้ตามเป็ น
สําคัญ กล่าวคือ การชี ้แนะแนวทางยังรวมไปถึงการมอบหมายหน้ าที่ให้ แก่ผ้ ตู ามในระดับที่เหมาะสม ซึง่
การมอบหมายหน้ าที่ในลักษณะดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการสร้ างสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่าง
ผู้นํากับผู้ตาม (Ferris;et al. 2009) อีกทังผู
้ ้ นํายังสามารถสร้ างสรรค์แนวทางหรื อแนวการปฏิบตั ิใหม่ๆ ที่
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น่าเชื่อถือเพื่อแก้ ไขปั ญหาเดิมๆ และมีความเชื่อมัน่ ในการปกครองผู้ตาม รวมทังดู
้ แลพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้ตามด้ วย (Russell;& Stone. 2002)
6. การช่วยเหลือผู้ตามให้ กระทําสิง่ ต่างๆ เพื่อส่วนรวม (Stewardship) หมายถึง คุณลักษณะที่
ผู้นําเต็มใจจะรับผิดชอบต่อส่วนรวม รับใช้ ผ้ ตู ามแทนที่จะบังคับควบคุมผู้ตาม และไม่กระทําสิง่ ต่างๆ โดย
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน (Block. 1993; Spears. 1995) ผู้นําไม่ควรเป็ นเพียงผู้ดแู ลเอาใจใส่ผ้ ตู ามเท่านัน้
้ องสามารถกระตุ้นผู้
แต่ยงั ต้ องปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ถกู ต้ องในด้ านต่างๆ แก่ผ้ ตู ามอีกด้ วย อีกทังต้
ตามให้ กระทําสิง่ ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเช่นกัน พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้ตามให้ กระทําสิง่ ต่างๆ
เพื่อความดีของส่วนรวมยังคล้ ายคลึงกับความรับผิดชอบต่อสังคม ความจงรักภักดี และการทํางานเป็ น
ทีมด้ วย
องค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ นถือว่าเป็ นคุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการของภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่น ซึง่ นักวิชาการได้ นิยามความหมายของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นโดยมีรากฐานจากตัวแบบซึง่ มีกรอบ
แนวคิดที่แตกต่างกันดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น การมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันของคุณลักษณะต่างๆ
เหล่านี ้เป็ นแนวทางที่น่าสนใจสําหรับการศึกษาวิจยั ในอนาคต โดยสเพียร์ ส (Spears. 1995) ได้ กําหนด
คุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นตามแนวคิดของตนไว้ ทงหมด
ั้
10 ประการ เช่นเดียวกับล็อบ
(Laub. 1999) ที่จําแนกคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นออกเป็ น 6 กลุ่ม ด้ านแพตเตอร์ สนั
(Patterson. 2003) และวินสตัน (Winston. 2003) ก็ได้ เสนอแนวคิดของตนเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่นไว้ เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็ นตัวแบบเชิ งกระบวนการที่ ประกอบด้ วยความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุระหว่าง
คุณลักษณะต่างๆ ของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี ้ก็มี
ผลกระทบที่แตกต่างกันไป ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะหรื อคุณลักษณะของผู้ตาม แต่ใน
เวลานี ้ ด้ วยเหตุที่การวิจยั และหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ยงั มีไม่มาก อาจกล่าวได้ วา่ คุณลักษณะที่สําคัญทัง้
6 ประการนี ้ถือเป็ นคุณลักษณะที่แสดงให้ เรารู้และเข้ าใจถึงภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น

ปั จจัยเหตุและปั จจัยผลของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอ่ นื
จากงานเขียนและแนวคิดของกรี นลีฟที่นําเสนอไปในเบื ้องต้ น ได้ นําไปสูก่ ารสร้ างกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นดังแสดงไว้ ในภาพประกอบ 5ซึ่งได้ ผนวกทังความรู
้
้ ความเข้ าใจที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารต่างๆ ร่ วมกับมุมมองเชิงทฤษฎีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ เข้ าใจกระบวนการทัง้ หมดของ
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ ดีขึ ้น ตัวแบบทฤษฎีนี ้กล่าวถึงสิ่งสําคัญของแนวคิดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
คือ ภาวะผู้นําแบบนี ้มีพื ้นฐานมาจากแรงจูงใจในการเป็ นผู้นําร่ วมกับแรงจูงใจใฝ่ บริ การหรื อรับใช้ ผ้ ูอื่น
โดยยอมรับว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลกับมุมมองทางวัฒนธรรมมีส่วนเกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจดังกล่าวด้ วย
ซึง่ ผลลัพธ์ ที่เกิดจากคุณลักษณะของผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นตามการรับรู้ ของผู้ตามนัน้ พบว่า มีอิทธิพลต่อ
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ความสัมพันธ์สว่ นตัวระหว่างผู้นํากับผู้ตามและสภาพแวดล้ อมเชิงจิตวิทยาภายในหน่วยงานหรื อองค์การ
อีกด้ วย ในทางกลับกันก็มีอิทธิพลที่คาดหวังจะให้ เกิดขึ ้นต่อผู้ตามใน 3 ระดับ ได้ แก่ ในระดับบุคคล คือ
การช่วยให้ ผ้ ตู ามเข้ าใจในตนเองอย่างแท้ จริง มีเจตคติเกี่ยวกับงานในเชิงบวก และมีผลการปฏิบตั ิงานดีขึ ้น
ในระดับหน่วยงาน คือ การเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน และในระดับองค์การ คือ การ
มุ่งเน้ นที่ความยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ เป็ นต้ น และตัวแบบทฤษฎีนี ้ยังได้ รวม
ขันตอนการแสดงความคิ
้
ดเห็นหรื อข้ อมูลย้ อนกลับของผู้ตามที่เป็ นประโยชน์สําหรับพฤติกรรมของผู้นํา
ซึง่ เป็ นการยอมรับลักษณะความสัมพันธ์ที่พงึ่ พาอาศัยและช่วยส่งเสริ มซึง่ กันและกันระหว่างผู้นํากับผู้ตาม
ประเด็นสําคัญของทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะหลัก
ปั จจัยเหตุ และปั จจัยผล โดยแนวคิดที่อยู่ภายใต้ ตวั แบบที่ปรากฏในภาพประกอบ 5นันแสดงให้
้
เห็นถึง
กระบวนการที่ สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่น ร่ วมกับความรู้ ความเข้ าใจจากตัวแบบทฤษฎีและ
งานวิจัยเชิ งประจักษ์ โดยตัวแบบทฤษฎี ดังกล่าวมี พื น้ ฐานมาจากทฤษฎี และแนวคิดจากงานเขี ยน
เกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น รวมทังหลั
้ กฐานข้ อค้ นพบจากศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ปั จจุบนั การ
วิจยั เชิงประจักษ์ เกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนัน้ ส่วนใหญ่ถ้าไม่เน้ นไปที่การพัฒนาเครื่ องมือวัดก็จะ
เน้ นไปที่ความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิ์ของผู้ตาม ดังนัน้ ในส่วนนี ้ จะขอนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัย
เหตุของการเป็ นผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ตามด้ วยอิทธิพลของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่มีต่อความสัมพันธ์
กับผู้ตามและบรรยากาศเชิงจิตวิทยาภายในองค์การหรื อหน่วยงาน และจะนําเสนอเกี่ยวกับปั จจัยผลที่
สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นประเด็นสุดท้ าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แรงจูงใจในการเป็ นผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอ่ นื (The Motivation to Become a Servant-Leader)
จากตัวแบบทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะเห็นว่า แรงจูงใจใฝ่ บริ การหรื อรับใช้ ผ้ อู ื่นร่วมกับ
แรงจูงใจในการเป็ นผู้นําถือเป็ นรากฐานของทฤษฎีนี ้ ในการศึกษาภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นต้ องยอมรับว่า
การศึกษาเรื่ องดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับแนวทางในการศึกษาเรื่ องอํานาจด้ วย ค่านิยมภายในของบุคคลได้ แก่
ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความมีศีลธรรม ความถูกต้ องเที่ยงตรง และความยุติธรรม ล้ วนเป็ นคุณลักษณะที่
คาดหวังว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อพฤติกรรมของผู้นํา (Russell. 2001) ดังนัน้ ความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับมุมมองด้ านแรงจูงใจของผู้นําจึงเป็ นค่านิยมที่สําคัญ ซึง่ มุมมองด้ านแรงจูงใจดังกล่าวแม้
จะมีความเด่นชัดและมีความสัมพันธ์ กบั ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น แต่กลับเป็ นเรื่ องที่ศกึ ษาได้ ยาก
และไม่ได้ มีการนําไปรวมกับคุณลักษณะอื่นๆ ในเครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น รวมถึงงานเขียน
เกี่ยวกับการศึกษาภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นในปั จจุบนั ด้ วย
แรงจูงใจเกี่ยวกับอํานาจถือเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในการสร้ างผลกระทบ เสริ มความเข้ มแข็ง
และการมีอิทธิพลของผู้นําต่อผู้ตามซึง่ แอนเดอร์ เซ่น (Andersen. 2009) ได้ ให้ เหตุผลโดยอาศัยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ที่มีอยูว่ า่ ผู้นําที่มีแรงจูงใจใฝ่ อํานาจสูงจะมีประสิทธิผลมากกว่าผู้นําที่มีแรงจูงใจใฝ่ อํานาจตํ่า
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ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนัน้ แกรห์ม (Graham. 1991b) ได้ กล่าวว่า ภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้ องกับแรงจูงใจใฝ่ อํานาจมากนัก แต่จะเกี่ยวข้ องกับแนวทางการใช้
อํานาจที่มีความแตกต่างกันมากกว่า โดยไฟรซ์และโบเนวา (Frieze; &Boneva. 2001) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับ
การใช้ อํานาจในเชิงบวกที่นิยามไว้ วา่ เป็ นแรงจูงใจใฝ่ อํานาจในการช่วยเหลือผู้อื่น อันหมายถึง บุคคลที่มี
แรงจูงใจใฝ่ อํานาจซึ่งต้ องการใช้ อํานาจนันเพื
้ ่อช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น จากตัวแบบภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของแพตเตอร์ สนั (Patterson. 2003) แสดงให้ เห็นว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเริ่ มต้ นจาก
ความรักในเชิงจริ ยธรรม (Agapao Love) ซึง่ ความรักในลักษณะนี ้ช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความสุภาพถ่อมตน
และความไม่เห็นแก่ตวั ในตัวผู้นํา “Agapao Love”มาจากศัพท์ในภาษากรี ก เป็ นความรักในเชิงจริ ยธรรม
ที่หมายถึง การปฏิบตั ิสิ่งที่ถูกต้ องในห้ วงเวลาอันเหมาะสมต่อบุคคลที่ค่คู วร เมื่อเราพิจารณาตัวแบบ
ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่แสดงไว้ ในภาพประกอบ5จะเห็นว่า ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะมีแรงจูงใจใฝ่
อํานาจร่วมกับแรงจูงใจใฝ่ บริการหรื อรับใช้ ผ้ อู ื่น ซึง่ กรี นลีฟ (Greenleaf. 1977) ได้ กล่าวถึงประเด็นนี ้ไว้ ว่า
การผสมผสานแรงจูงใจทัง้ 2 ด้ านนี ้ ไม่ว่าจะเริ่ มจากการมีแรงจูงใจใฝ่ บริ การหรื อรับใช้ ผ้ อู ื่นที่นําไปสู่
แรงจูงใจในการเป็ นผู้นําในภายหลัง หรื อจะเริ่ มจากการมีแรงจูงใจในการเป็ นผู้นําแล้ วจึงมีเจตคติในการ
รับใช้ ผ้ อู ื่นตามมาก็เป็ นไปได้ ทงสิ
ั ้ ้น
เพื่อให้ เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการผสมผสานแรงจูงใจทัง้ 2 ด้ านของผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ได้ แก่
แรงจูงใจในการนําและการรับใช้ จึงขอนําเสนอหลักฐานงานวิจยั สัก 2 เรื่ อง ได้ แก่ งานวิจยั ของวอชิงตัน
,ซัตตัน และฟิ ลด์ (Washington; Sutton; &Field. 2006) ซึง่ เป็ นงานวิจยั พหุระดับที่ศกึ ษาปั จจัยที่จําเป็ น
้ กษาความสัมพันธ์
สําหรับผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น โดยมีตวั แปรบุคลิกภาพ ค่านิยม และแรงจูงใจ รวมทังศึ
ระหว่างความสอดคล้ องในตัวของผู้นํากับการรับรู้ ของผู้ตามเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นซึ่งความ
สอดคล้ องในตัวของผู้นําจะอ้ างอิงทฤษฎีบคุ ลิกภาพ 5 องค์ประกอบโดยเน้ นที่ความไม่เห็นแก่ตวั เป็ นหลัก
ความสอดคล้ องดังกล่าวจะเกี่ยวข้ องกับความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่และความต้ องการช่วยเหลือผู้ตามในตัวของ
ผู้นํา ส่วนแรงจูงใจในการเป็ นผู้นําจะมาจากความสนใจในเรื่ องเหล่านี ้และมาจากการที่ผ้ นู ํามีความเอาใจ
ใส่ตอ่ ผู้อื่นงานวิจยั ต่อมาเป็ นการศึกษาแรงจูงใจในการรับใช้ ผ้ อู ื่นของผู้นําโดยอึ ้ง, โค๊ ะ และโก๊ ะ (Ng; Koh;
&Goh. 2008) ได้ ออกแบบการวิจยั ซึง่ วัดตัวแปรในขันตอนของแรงจู
้
งใจที่นําไปสูพ่ ฤติกรรมที่อยู่ในภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ในขันตอนของแรงจู
้
งใจนี ้ ผู้วิจยั ได้ เน้ นความสําคัญไปที่ความต้ องการที่จะรับใช้ ผ้ อู ื่น
ในฐานะผู้นํา โดยผลการวิจยั ได้ ยืนยันว่า การรับรู้ ของผู้ตามในเรื่ องคุณภาพของความสัมพันธ์ ด้านการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้นํากับผู้ตาม (Leader-Member Exchange: LMX) จะเพิ่มมากขึ ้นหากผู้ตามมีผ้ นู ําที่
ทํางานโดยอาศัยแรงจูงใจในการรับใช้ ผ้ อู ื่น
ในภาพประกอบ 5เส้ นประที่อยู่รอบกรอบตัวแปรด้ านแรงจูงใจและด้ านคุณลักษณะที่สําคัญ
ของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนันบ่
้ งชี ้ว่า การรวมกันของตัวแปรทังสองนี
้
้เป็ นหัวใจสําคัญของภาวะผู้นํา
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แบบรับใช้ ผ้ ูอื่น ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนัน้ ต้ อง
เริ่ มต้ นจากการศึกษาตัวแปรทังสองดั
้
งกล่าวทังในแง่
้
ของความสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ ้น
คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Individual Characteristics)
การกําหนดตนเอง (Self-Determination)เป็ นเงื่อนไขสําคัญซึง่ จําเป็ นสําหรับการเป็ นผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่น (Van Dierendonck; et al. 2009) การเป็ นผู้กําหนดตนเองนัน้ หมายถึง การมีความรู้ความ
เข้ าใจและเชี่ ยวชาญในการตัดสิ นใจเลื อก เพื่ อริ เริ่ มและกํ าหนดแนวทางการกระทํ าของตนอย่ างมี
สติสมั ปชัญญะ(Deci;& Ryan. 2000)โดยการกําหนดตนเองจะเกิดขึ ้นหลังจากที่ความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน
ทางด้ านจิตใจ 3 ประการได้ ถกู เติมเต็มแล้ ว ได้ แก่ ความรู้ สึกว่าตนมีความสามารถ ความรู้ สึกว่าตนมี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น และความรู้ สกึ ว่าตนมีอิสระในความคิดและการกระทํา ซึง่ เมื่อใดที่ความต้ องการ
้ แรงจูงใจในตนเอง
ด้ านจิตใจเหล่านี ้ได้ รับการตอบสนองจนเป็ นที่พอใจแล้ ว ก็จะช่วยส่งเสริ มให้ บคุ คลนันมี
มากขึน้ และเสริ มสร้ างสภาพจิตใจให้ ดีขึน้ บุคคลที่ เป็ นผู้กําหนดตนเองจะเป็ นผู้ที่มีทักษะและความ
ชํานาญในการใช้ ทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ในเชิงบวกและหนักแน่นกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
รวมทังช่
้ วยเหลือผู้อื่นให้ กลายเป็ นผู้ที่สามารถกําหนดตนเองได้ ด้วย เช่นนันแล้
้ ว แทนที่จะใช้ อํานาจในการ
ควบคุมหรื อสัง่ การผู้ตามในแนวทางแบบเผด็จการ ผู้นําที่เป็ นผู้กําหนดตนเองจะทํางานโดยใช้ แนวทาง
แบบบูรณาการ ซึง่ อํานาจไม่ใช่สิ่งจําเป็ นมากนักสําหรับการทํางานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ อํานาจ
ที่ มาพร้ อมกับตํ าแหน่ งของผู้นํ าจึงถูกคาดหวังว่าจะใช้ เพื่ อผู้ตามและสร้ างสรรค์ โอกาสให้ ผ้ ูตามได้
กลายเป็ นผู้ที่สามารถกําหนดตนเองได้ เช่นเดียวกัน
การพัฒนาการในเชิงจริ ยธรรม (Moral Cognitive Development) ถูกนิยามขึ ้นโดยโคห์ลเบิร์ก
ซึง่ อธิบายขันตอนต่
้
างๆ ที่บุคคลใช้ ในการพัฒนาการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมและค่านิยมที่เอื ้ออํานวยต่อ
การใช้ เหตุผลที่มีความเที่ยงธรรมและมีความเมตตากรุณา ที่อยูเ่ บื ้องหลังปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของบุคคล
งแต่
้ วยั เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึง่ จะทําให้ บคุ คลเกิด
โคห์ลเบิร์กยังได้ อธิบายพัฒนาการทังหมด
้
6 ขันตอนตั
้
ความตระหนักรู้ในการแยกแยะผิดชอบชัว่ ดี โดยในขันตอนที
้
่ 6 ซึง่ เป็ นขันที
้ ่สงู ที่สดุ การรู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี
จะกลายเป็ นหลักการคุณธรรมสากลที่บคุ คลใช้ สําหรับนําทางชีวิต การพิจารณาสิ่งต่างๆ ในลักษณะของ
การเอาใจเขามาใส่ใจเราจะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการตัดสินใจและการใช้ เหตุผลของ
บุคคลด้ วย การวิเคราะห์ อภิมานของคิช-เกบฮาร์ ท, แฮร์ ริสนั และเทรวิโน (Kish-Gephart; Harrison;
&Trevino. 2010) ได้ ยืนยันว่า การพัฒนาการในเชิงจริ ยธรรมมีความสําคัญต่อความตังใจและพฤติ
้
กรรม
ในเชิงจริ ยธรรม ซึ่งมีลกั ษณะเช่นเดียวกับภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่น ดังนัน้ จึงกล่าวได้ ว่า บุคคลใดที่
สามารถพัฒนาตนเองไปสูข่ นตอนที
ั้
่สงู ขึ ้นในด้ านการใช้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม บุคคลนันก็
้ เริ่ มที่จะประพฤติ
ปฏิบตั ติ นในฐานะที่เป็ นผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ่ืนด้ วยเช่นกัน
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การจัดระเบียบความคิด (Cognitive Complexity) เป็ นคุณลักษณะส่วนบุคคลประการที่ 3 ซึง่ มี
อิทธิ พลต่อบุคคลในการพัฒนาไปสู่ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่น การจัดระเบียบความคิดแสดงให้ เห็นถึง
ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ และเข้ าใจพฤติกรรมทางสังคมของผู้อื่นที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้
บุคคลที่มีความสามารถในการจัดระเบียบความคิดสูงจะสามารถพิจารณาเห็นในสิ่งที่ผ้ อู ื่นมองข้ ามไปได้
จึงช่วยให้ บคุ คลนันตั
้ ดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นรอบๆ ตัวได้ อย่างถูกต้ องเที่ยงตรงมากขึ ้น
ทังนี
้ ้ เพื่อความชัดเจนให้ พิจารณาจากคุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นซึง่ ได้
กล่าวถึงไปแล้ วข้ างต้ น โดยภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนันเรี
้ ยกร้ องให้ ผ้ นู ํามีการประพฤติปฏิบตั ิที่สมดุลกัน
ระหว่างการชีแ้ นะแนวทางให้ แก่ผ้ ูตามกับการอยู่เบื ้องหลังเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูตามได้ ใช้ ความคิดและ
ประสบการณ์ของตนในการทํางาน และยังเกี่ยวข้ องกับการที่ผ้ นู ําจะต้ องพิจารณาความต้ องการจําเป็ นใน
อนาคต การคาดคะเนผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถคิดหาแนวทางแก้ ปัญหาเพื่อให้
ผ่านพ้ นสถานการณ์ความขัดแย้ งต่างๆ ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างราบรื่ น นอกจากนี ้ ยังเกี่ยวข้ องกับความสามารถ
ในการแก้ ไขความขัดแย้ งและการพิจารณาให้ เห็นประเด็นสําคัญที่อยู่เบื ้องหลังสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ดังนัน้
จึงกล่าวได้ วา่ ศักยภาพของผู้นําในด้ านการจัดระเบียบความคิดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่น
วัฒนธรรม (Culture)
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับผลกระทบซึง่ อาจเกิดขึ ้นของวัฒนธรรมที่มีตอ่ ภาวะผู้นําแบบรับ
ใช้ ผ้ อู ื่น จะขอเสนอข้ อค้ นพบที่ได้ จากโครงการวิจยั เกี่ยวกับภาวะผู้นําที่ชื่อว่า โกลบ (GLOBE) โดยเฮาส์,
แฮนเจส, จาวิแดน, ดอร์ ฟแมน และกุปตา (House; Hanges; Javidan; Dorfman; &Gupta. 2004) ที่ระบุ
ว่า มิติทางวัฒนธรรม 2 ด้ านที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ต่อการเกิดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นภายในองค์การ
ได้ แก่ ด้ านการให้ ความสําคัญต่อบุคคล และด้ านขอบเขตของอํานาจ
การให้ ความสําคัญต่อบุคคล (Humane Orientation) ได้ นิยามขึ ้นโดยคาบาซากาลและโบดัวร์
(Kabasakal; &Bodur. 2004) ที่ระบุว่า หมายถึง "การที่องค์การหรื อสังคมให้ การสนับสนุนส่งเสริ มและ
ปูนบําเหน็จรางวัลให้ แก่บคุ คลที่แสดงออกซึง่ ความยุติธรรม ความไม่เห็นแก่ตวั ความเป็ นมิตร การดูแลเอา
ใจใส่ ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และเมตตากรุณาต่อผู้อื่น" วินสตันและไรอัน (Winston; &Ryan. 2008) กล่าวว่า
มโนทัศน์การให้ ความสําคัญต่อบุคคลที่ปรากฏในโครงการวิจยั โกลบ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ซึ่งเน้ นที่การดูแลเอาใจใส่ การให้ ความสําคัญ และการเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ตัวอย่าง
ประเทศที่ มี หลักปฏิ บัติ ในสังคมซึ่งมี ของการให้ ความสํ าคัญต่อบุคคลสูง ได้ แก่ แซมเบี ย มาเลเซี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ ไอร์ แลนด์ ไทย อียิปต์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ตัวแบบภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของแพตเตอร์ สนั ที่
ให้ ความสําคัญกับความรักในเชิงจริ ยธรรม (Apagao Love) ในฐานะเป็ นจุดเริ่ มของภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้ อื่ น ก็ แ สดงให้ เห็ น ว่ า มี ค วามคาบเกี่ ย วกั บ การให้ ความสํ า คัญ ต่ อ บุ ค คลด้ ว ย เมื่ อ พิ จ ารณาจาก
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คุณลักษณะของวัฒนธรรมที่ให้ ความสําคัญต่อบุคคลในระดับสูงแล้ ว จะเห็นว่า วัฒนธรรมแบบนี ้จะเน้ น
การทํางานโดยเริ่ มจากการยอมรับผู้อื่นและการดูแลเอาใจใส่ผ้ ูอื่น การให้ ความสําคัญต่อบุคคลจะถูก
ขับเคลื่อนโดยค่านิยมทางวัฒนธรรม ได้ แก่ การให้ ความสําคัญต่อผู้อื่น การดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น การเป็ น
มิตรกับผู้อื่น และการอดทนอดกลันต่
้ อความผิดพลาดบกพร่องของผู้อื่น เป็ นต้ น (Kabasakal;& Bodur.
2004) ดังนัน้ ผู้นําที่อยู่ในวัฒนธรรมแบบนี ้จึงถูกคาดหวังว่า จะเป็ นผู้นําที่แสดงออกซึ่งความตังใจอย่
้
าง
สูงในการมอบอํานาจและพัฒนาผู้ตาม การยอมรับผู้ตามในแบบที่เขาเป็ น และการช่วยเหลือผู้ตามให้
กระทําสิง่ ต่างๆ เพื่อความดีของส่วนรวม
ขอบเขตของอํานาจ (Power Distance) สามารถนิยามได้ ว่า หมายถึง "ขอบเขตที่สงั คมยอมรับ
ในอํานาจที่เป็ นทางการ ความแตกต่างของอํานาจ และการมีอภิสิทธิ์หรื อมีสถานะพิเศษในสังคม" (Carl;
Gupta;& Javidan. 2004) ในวัฒนธรรมที่มีระดับขอบเขตของอํานาจสูง บุคคลถูกคาดหวังว่า จะต้ อง
เคารพเชื่อฟั งผู้ที่มีอํานาจมากกว่า เช่น ผู้ปกครอง ผู้อาวุโส ผู้นํา เป็ นต้ น จึงมีแนวโน้ มในการปกครอง
องค์การแบบรวมอํานาจมากกว่า ในวัฒนธรรมแบบนี ้ ระดับความแตกต่างของอํานาจยิ่งมีมากเท่าใดยิ่ง
เป็ นสิ่งที่คาดหวังและยอมรับมากเท่านัน้ ส่วนวัฒนธรรมที่มีระดับขอบเขตของอํานาจตํ่า การตัดสินใจจะ
เป็ นแบบกระจายอํานาจมากกว่า และไม่คอ่ ยให้ ความสําคัญต่อการเคารพนับถือและความแตกต่างของ
อํานาจมากนัก ตัวอย่างของประเทศที่มีขอบเขตของอํานาจตํ่า ได้ แก่ เนเธอร์ แลนด์และเดนมาร์ ก เป็ นต้ น
(Carl; Gupta; & Javidan. 2004) จากสมมติฐานของทฤษฎีการดูแลและช่วยเหลือผู้อื่น (Stewardship
Theory) (Davis; et al. 1997) อธิบายว่า วัฒนธรรมที่มีขอบเขตของอํานาจตํ่าจะช่วยส่งเสริ มภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นภายในองค์การได้ ดีกว่า เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตามจะอยู่บนพื ้นฐานที่มี
ความเท่าเทียมกันมากกว่า ขอบเขตของอํานาจในระดับตํ่ายังเอื ้ออํานวยต่อภาวะผู้นําให้ ปกป้องตนเอง
น้ อยลง และค่านิยมในเรื่ องความเท่าเทียมจะส่งผลให้ ความสัมพันธ์ ที่ช่วยส่งเสริ มซึง่ กันและกันระหว่าง
ผู้นํากับผู้ตามที่เน้ นในเรื่ องความก้ าวหน้ าและการเจริ ญเติบโตของผู้ตาม ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของ
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นก็จะพัฒนาได้ ดีกว่าด้ วย (Davis; et al. 1997)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ ืนกับผู้ตาม (The Relationship Between ServantLeaderandFollower)
หัวใจสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับผู้ตามขึ ้นอยู่กบั ความเชื่อของผู้นํา
ซึง่ เป็ นค่านิยมของผู้นําแต่ละคน โดยทังหมดเป็
้
นเรื่ องเกี่ยวกับการรับรู้ การยอมรับ และการตระหนักถึง
ความสามารถของตน รวมไปถึงเรื่ องต่างๆ ที่ตนสามารถเรี ยนรู้ได้ (Greenleaf. 1998) ผู้นําที่แสดงออกซึง่
ความสุภาพถ่อมตน โดยการยอมรับว่าตนเองก็ไม่ได้ ร้ ู ไปเสียทุกเรื่ อง ยอมรับความจริ งที่เกิดขึน้ และ
ยอมรับเจตคติในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ตาม เพื่อสร้ างสรรค์สภาพแวดล้ อมในการทํางานที่
ซึง่ ผู้ตามจะรู้สกึ ปลอดภัยและไว้ วางใจ จากงานวิจยั ของอึ ้งและคนอื่นๆ (Ng; et al. 2008) ที่ใช้ ทฤษฎีการ
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แลกเปลี่ยนระหว่างผู้นํากับผู้ตาม (LMX Theory) เพื่อศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่นกับผู้ตาม ทฤษฎีนี ้จะศึกษาภาวะผู้นําโดยใช้ แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม
จึงเป็ นทฤษฎีที่สามารถนําเสนอภาพความสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะเป็ นพลวัตระหว่างผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับผู้
ตามได้ ดีที่สุด ความสัมพันธ์ รูปแบบนี จ้ ะมีลกั ษณะของการไว้ วางใจ การเคารพนับถื อ และการมีพนั ธะ
ผูกพันซึง่ กันและกัน แม้ จะมีองค์ประกอบบางด้ านของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นํากับผู้ตามปรากฏ
อยู่ในงานวิจยั ต่างๆ แต่ตวั แบบที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สนับสนุนอย่างหนักแน่น คือ ตัวแบบ 4 องค์ประกอบ
ของไลเดนและแมสลินน์ (Liden; &Maslyn. 1998) ซึง่ ประกอบด้ วยความรักใคร่ ชอบพอ ความซื่อสัตย์
ภักดี การอุทิศตนช่วยเหลือ และความเคารพนับถือ โดยความรักใคร่ ชอบพอจะเกี่ยวกับความรู้ สกึ ในเชิง
บวกและความชื่นชอบที่มีต่อผู้นํา ส่วนความซื่อสัตย์ภกั ดีเป็ นการแสดงออกซึง่ ความเลื่อมใสศรัทธาและ
การสนับสนุนในตัวผู้อื่น สําหรับการอุทิศตนช่วยเหลือเป็ นการรับรู้ และยอมรับการทํางานของผู้อื่นที่มี
เป้าหมายร่วมกัน และความเคารพนับถือจะเกี่ยวข้ องกับความรู้สกึ ไว้ เนื ้อเชื่อใจและการดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น
ด้ วยความเคารพให้ เกียรติ (Dienesch;& Liden. 1986)
การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและมีคณ
ุ ภาพนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การโน้ มน้ าวชักจูงของผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
ในการสนทนาปรึกษาหารื อร่วมกับผู้ตาม จึงต้ องให้ ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพยายามหามติหรื อความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ภายในหน่วยงานที่ผ้ นู ํารับผิดชอบอยู่ การโน้ มน้ าวชักจูงประกอบด้ วยกลวิธีที่มีอิทธิพล
ต่อผู้ตามหลายประการ ตัวอย่างเช่น การอธิบาย การให้ เหตุผล และการแสดงข้ อเท็จจริ งที่เป็ นรู ปธรรม
รวมทังการบอกกล่
้
าว การสร้ างแรงบันดาลใจ และการปรึ กษาหารื อ เป็ นต้ น ซึ่งท้ ายที่สดุ ผู้ตามจะติดตาม
และเชื่อฟั งผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ วยความสมัครใจ เพราะถูกโน้ มน้ าวชักจูงให้ เห็นว่า วิถีและแนวทางของ
ผู้นํานันเป็
้ นสิ่งที่ถกู ต้ องสําหรับพวกเขา (Greenleaf. 1998) ผู้นําจะเชื่อและไว้ วางใจในความคิดริ เริ่ มของ
ผู้ตามในการค้ นหาแนวทางที่ถกู ต้ องสําหรับพวกเขา ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะมอบอํานาจและพัฒนาผู้ตาม
โดยการผสมผสานระหว่างการให้ ผ้ ตู ามมีอิสระในการคิดและทําร่วมกับการชี ้แนะแนวทางอย่างเหมาะสม
ซึง่ จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ในทางกลับกันก็จะส่งผลต่อความผูกพันในงานมากขึ ้นด้ วย
บรรยากาศเชิงจิตวิทยา (The Psychological Climate)
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นถูกพิจารณาว่าเป็ นภาวะผู้นําที่มีประโยชน์ตอ่ องค์การโดยสามารถช่วย
กระตุ้นปลุกเร้ า สร้ างพันธะผูกพันและพัฒนาพนักงานได้ ซึง่ แมคกี-คูเปอร์ และลูเปอร์ (McGee-Cooper;
&Looper. 2001) ระบุว่า ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะชี ้แนะแนวทางโดยเน้ นที่เป้าหมายขององค์การ ซึง่ เป็ น
บทบาทของผู้นําที่มีตอ่ องค์การ โดยจะจําแนกออกจากบทบาทที่มีตอ่ พนักงาน บรรยากาศเชิงจิตวิทยาใน
องค์การที่มีความมัน่ คงปลอดภัยนันมี
้ บทบาทสําคัญในประเด็นนี ้ โดยพนักงานจะต้ องทราบและเข้ าใจใน
กลยุทธ์ ขององค์การเป็ นอย่างดี บรรยากาศดังกล่าวจะเกิดขึ ้นได้ ในองค์การที่เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้
เรี ยนรู้และผิดพลาดบกพร่องได้ ซึง่ ภาวะผู้นําที่มีคณ
ุ ลักษณะด้ านพฤติกรรมที่มีความสุภาพอ่อนน้ อมถ่อม
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ตนและให้ เกียรติผ้ ตู าม ยอมรับผู้ตามในแบบที่เขาเป็ น และเป็ นผู้มีความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ เป็ นสิ่งสําคัญ
สําหรับการสร้ างบรรยากาศเชิงจิตวิทยา นอกจากนี ้ ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นที่ให้ ความสําคัญต่อการมอบ
อํานาจให้ แก่ผ้ ตู ามจะช่วยเสริ มสร้ างบรรยากาศที่การตัดสินใจต่างๆ จะต้ องอาศัยกระบวนการรวบรวม
ข้ อมูลข่าวสารและการสะท้ อนความคิดเห็นจากพนักงานเสียก่อน ดังนัน้ พนักงานจะรู้ สึกปลอดภัยและ
มัน่ ใจในการใช้ ความรู้ความสามารถของพวกเขา และผู้นําก็ให้ ความสําคัญต่อพนักงานในการพัฒนาและ
การเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะของผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านการช่วยเหลือผู้ตามให้ กระทําสิ่งต่างๆ
เพื่อความดีของส่วนรวมจะแสดงออกโดยการให้ ความสําคัญต่อการสร้ างสรรค์สงั คมในองค์การ (McGeeCooper;& Looper. 2001) และเน้ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ หรื อพันธะผูกพันที่เข้ มแข็งระหว่างผู้นํา
กับผู้ตาม ดังนัน้ ความรู้ สึกไว้ วางใจและความยุติธรรมจึ งเป็ นองค์ ประกอบสํ าคัญที่ จํ าเป็ นสําหรั บ
บรรยากาศเชิงจิตวิทยาที่มีความมัน่ คงปลอดภัยในองค์การ
ความไว้ วางใจซึง่ กันและกันถือเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับความสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิผลในระยะยาว
้
างๆ ภายในหน่วยงานและผลการปฏิบตั ิงาน (Dirks. 1999) นิยาม
และเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อทังกระบวนการต่
ส่วนใหญ่ของความไว้ วางใจจะเกี่ยวกับความเต็มใจของบุคคลที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์การ และเคารพ
ให้ เกียรติผ้ อู ื่นในฐานะเป็ นบุคคลที่เชื่อถือได้ จากผลการศึกษาทําให้ คาดคะเนได้ ว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่นกับความไว้ วางใจมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ ชิด ซึง่ งานวิจยั ที่สนับสนุนข้ อค้ นพบนี ้ได้ แก่ งานวิจยั
ของเรนเก้ (Reinke. 2003) ที่พบค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .84 ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับความ
ไว้ วางใจในการบริ หารจัดการที่ศกึ ษากับกลุม่ ตัวอย่างข้ าราชการ ส่วนงานวิจยั ของแดนน์เฮาเซอร์ และบอส
ฮอฟฟ์ (Dannhauser; &Boshoff. 2006) พบว่า มีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .86 ในกลุม่ ตัวอย่างพนักงาน
ขายรถยนต์ชาวแอฟริ กาใต้ ด้ านงานวิจยั ของโจเซฟและวินสตัน (Joseph; &Winston. 2005) กับพนักงาน
ในสาธารณรัฐตริ นิแดดและโตบาโกก็ได้ ผลการวิจัยในลักษณะเดียวกัน เป็ นต้ น จากงานวิจัยที่พบค่า
ความสัมพันธ์ในระดับสูงจึงทําให้ เชื่อได้ วา่ ความไว้ วางใจในการบริหารจัดการมีความสอดคล้ องกับภาวะ
ผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่น และเครื่ องมือวัดที่ใช้ ในงานวิจัยดังกล่าวก็ให้ ผลไปในแนวทางเดียวกันด้ วย ส่วน
้ ว่า ควรมีการนิยามเชิงปฏิบตั ิการของความไว้ วางใจโดยที่
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคตนันระบุ
ไม่มีภาวะผู้นําเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย ซึ่งจะทําให้ เกิดความเข้ าใจในเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับความไว้ วางใจในองค์การได้ ดีขึ ้น
ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความยุติธรรมนัน้ เมเยอร์ ; บาร์ เดส และพิคโคโล (Mayer; Bardes;
&Piccolo. 2008) ได้ ระบุเหตุผลว่า เหตุใดความยุติธรรมจึงมีความสําคัญต่อผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น นัน่ คือ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะมีความรู้ สึกไวต่อความต้ องการของผู้ตามและปฏิบตั ิต่อผู้ตามในอากัปกิริยาที่เป็ น
มิตร การให้ ความสําคัญต่อจริ ยธรรมของผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะสนับสนุนให้ ผ้ นู ําเชื่อมัน่ ว่า ตนเองตัดสินใจ
ในเรื่ องต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องเที่ยงธรรม การที่ผ้ นู ําให้ ความสําคัญกับความก้ าวหน้ าและเติบโต รวมทัง้
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ความเป็ นอยู่ที่ดีของผู้ตามจะเป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาให้ รางวัลหรื อผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมแก่ผ้ ตู าม
ในงานวิจยั ของเมเยอร์ และคนอื่นๆ (Mayer; et al. 2008) กับกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
แสดงให้ เห็นว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงานผ่านทางความยุติธรรม
ในองค์การและความพึงพอใจด้ านความต้ องการทางจิตใจโดยรวม ส่วนงานวิจยั ของเออร์ ฮาร์ ท (Ehrhart.
2004) ก็ให้ ผลการศึกษาที่ช่วยยืนยันความสําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่มีต่อความยุติธรรมใน
องค์การเช่นเดียวกัน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้ตามจากภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ ืน (Follower Outcomes of Servant
Leadership)
เนื่องจากภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นภาวะผู้นําที่เน้ นผู้ตามเป็ นศูนย์กลาง จึงมีการคาดคะเน
เกี่ยวกับหลักฐานที่นํามาสนับสนุนว่า ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นน่าจะมีผ้ ตู ามที่มีความพึงพอใจ มีความผูกพัน
และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีกว่า หลักฐานส่วนใหญ่ก็ปรากฏอยู่ในงานวิจยั เช่น การศึกษาข้ ามวัฒนธรรม
ที่ตีพิมพ์ลงในวารสารต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะทํางานโดยมีเจตคติเกี่ยวกับงานในเชิงบวก
โดยการส่งเสริ มความต้ องการทางจิตใจของผู้ตาม จากบทความที่เกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ ระบุ
ถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้ตามทัง้ 3 ด้ านที่มีความแตกต่างกันตามอรรถาธิบายของกรี นลีฟที่นําเสนอในเบื ้องต้ น
ได้ แก่ ผู้ตามได้ เติบโตและเจริ ญก้ าวหน้ าในฐานะบุคคลทังครบหรื
้
อที่เรี ยกว่า เป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ ผู้ตามมี
ความสุขสบายมากขึ ้น เฉลียวฉลาดมากขึ ้น มีสิทธิเสรี ภาพมากขึ ้น มีอิสระในการตัดสินใจมากขึ ้นหรื อที่
เรี ยกว่า มีเจตคติเกี่ยวกับงานในเชิงบวก และที่สดุ ผู้ตามกลายเป็ นผู้รับใช้ ผ้ อู ื่นได้ ด้วยตนเองหรื อที่เรี ยกว่า
มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การและให้ ความร่วมมือในหน่วยงาน
จากหลักฐานงานวิจัยเกี่ ยวกับภาวะผู้นําที่ได้ จากการวิเคราะห์ อภิมานทําให้ คาดคะเนได้ ว่า
ความสัมพันธ์ที่ดีในเชิงแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นํากับผู้ตาม (LMX) ความไว้ วางใจ และความยุตธิ รรม ล้ วนมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อการเติบโตและเจริ ญก้ าวหน้ า เจตคติเกี่ยวกับงานและผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตาม
ซึง่ งานวิจยั ของเกิรส์ทเนอร์ และเดย์ (Gerstner; &Day. 1997) ได้ ระบุเกี่ยวกับคุณค่าของความสัมพันธ์ ที่ดี
ในเชิงแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นํากับผู้ตามโดยใช้ การวิเคราะห์อภิมานที่แสดงให้ เห็นว่า ความสัมพันธ์ ที่ดีมี
ความสัมพันธ์ กับผลการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ ความตังใจในการ
้
ลาออกตํ่าและความรู้สกึ ถึงความสามารถในตนของผู้ตาม ส่วนงานวิจยั ของอิลีส์; นาห์รกัง และมอร์ เกสัน
(Ilies; Nahrgang; &Morgeson. 2007) ที่ใช้ การวิเคราะห์อภิมานเช่นเดียวกัน ก็พบความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางระหว่างความสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นํากับผู้ตามกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ในองค์การ นอกจากนี ้ ยังพบความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับเจตคติเกี่ยวกับ
งานจากการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับพฤติกรรมด้ านความซื่อสัตย์ในภาวะผู้นําที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นในด้ านความยึดมัน่ ต่อค่านิยมและหลักการปฏิบตั ิ รวมไปถึงความสอดคล้ องระหว่าง
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คําพูดและการกระทําของผู้นํา (Davis;& Rothstein. 2006) และงานวิจยั ของเดิร์คสและเฟอร์ ริน (Dirks;
&Ferrin. 2002) ก็ระบุด้วยว่า ความไว้ วางใจในภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ กบั ผลการปฏิบตั ิงาน ความพึง
พอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของผู้ตาม
การเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ (Self-Actualization) เป็ นจุดศูนย์กลางในแนวคิดของนักจิตวิทยา
หลายท่าน เช่น โรเจอร์ (Rogers) ฟรอมม์ (Fromm) มาสโลว์ (Maslow) และออลพอร์ ท (Allport) เป็ นต้ นที่
กําหนดให้ การเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์และความเจริ ญเติบโตของบุคคลเป็ นแรงจูงใจที่สําคัญที่สดุ ในชีวิต ซึง่
เกี่ ยวข้ องกับความรู้ สึกที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการตระหนักในศักยภาพของตน รวมทัง้ มี
ความสัมพันธ์กบั การเคารพตนเองและการยอมรับตนเอง การมีเจตคติเกี่ยวกับตนเองในเชิงบวก รวมไปถึง
การยอมรับข้ อดีและข้ อด้ อยของตนเอง การเป็ นคนที่สมบูรณ์ยงั มอบความหมายให้ แก่ชีวิตของบุคคลด้ วย
ความหมายที่ ได้ จากการเป็ นคนที่ สมบูรณ์ นัน้ ประกอบด้ วยความสํ านึ กในความสมบูรณ์ พร้ อมและ
จุดมุ่งหมายในชีวิต งานวิจยั ที่สนับสนุนในประเด็นนี ้ ได้ แก่ งานวิจยั ของเมเยอร์ และคนอื่นๆ (Mayer; et
al. 2008) ที่แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับความต้ องการทางด้ านจิตใจ
ของผู้ ตาม และงานวิ จั ย ของนอยเบิ ร์ ต, แคกมาร์ , คาร์ ลสั น , ชองโก และโรเบิ ร์ ตส (Neubert;
Kacmar;Carlson; Chonko; &Roberts. 2008) ที่ระบุว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นช่วยส่งเสริ มผู้ตามใน
ด้ านต่างๆได้ แก่ การทํางานโดยมีเป้าหมายที่สอดคล้ องกับการเติบโตและเจริ ญก้ าวหน้ าของผู้ตาม การ
โน้ มน้ าวชักจูงผู้ตามด้ วยแบบอย่างที่ดีของผู้นํา และการแสวงหาโอกาสให้ ผ้ ูตามได้ กระทําตามความ
ปรารถนาของตนให้ สําเร็จลุลว่ ง เป็ นต้ น
เจตคติเกี่ยวกับงานในเชิงบวก (Positive Job Attitudes)เป็ นตัวแปรที่นํามาวิจยั มากที่สดุ
และถูกพิจารณาว่าเกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นในฐานะเป็ นตัวแปรด้ านความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันต่อองค์การ การมีอํานาจในตน และการมีพนั ธะผูกพันกับงาน ผลการศึกษาข้ ามวัฒนธรรม
แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี ้โดยการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร เช่น เฮอร์ เบิร์ต (Hebert. 2003) ซึง่ ศึกษากับพนักงานที่ทํางานในองค์การที่แตกต่างกัน
้
บความพึงพอใจในงาน ส่วนงานวิจยั เกี่ยวกับ
โดยพบค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .70 ระหว่างตัวแปรทังหมดกั
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับการมอบอํานาจเป็ นของเอิร์นฮาร์ ดท (Earnhardt. 2008)ที่
ศึกษาในบริ บทของกองทัพ ด้ านฮอสแมน (Horsman. 2001) ก็ศกึ ษากับพนักงานจํานวน 608 ตัวอย่าง
จากองค์การต่างๆ 93 แห่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา สําหรับงานวิจยั ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับความผูกพันต่อองค์การ ได้ แก่ งานวิจยั ที่ศกึ ษา
กับกลุม่ ตัวอย่างในแอฟริ กาใต้ (Dannhauser;& Boshoff. 2007) ฟิ ลิปปิ นส์ (West;& Bocarnea. 2008)
และสหรัฐอเมริกา (Jaramillo; Grisaffe; Chonko;& Roberts. 2009a)
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ผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม (Performance) ถูกนํามาศึกษาในฐานะตัวแปรพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การและประสิทธิผลของหน่วยงาน โดยแกรมห์ (Graham. 1995) ระบุว่า ภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เนื่องจากช่วยสนับสนุนให้ ผ้ ู
ตามใช้ เหตุผลในเชิงจริ ยธรรมมากขึ ้น หลักปฏิบตั ิทวั่ ไปที่ประยุกต์ใช้ โดยผู้นํา คือ ผู้นําจะช่วยเหลือผู้ตาม
ในการแสวงหาจุดสมดุลระหว่างการกระทําเพื่อตนเองกับการกระทําเพื่อผู้อื่น การศึกษาของอึ ้งและคน
อื่นๆ (Ng; et al. 2008) ได้ ยืนยันว่า ผู้ตามซึง่ มีผ้ นู ําที่ทํางานโดยอาศัยแรงจูงใจใฝ่ บริ การหรื อรับใช้ จะมี
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านการช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่า นอกจากนี ้ นอยเบิร์ตและคนอื่นๆ
(Neubert; et al. 2008) ยังพบค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .37 ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับพฤติกรรม
การช่ วยเหลื อผู้อื่ นและความคิดสร้ างสรรค์ ของผู้ตาม ส่วนจารามิ ลโล, กริ ซาฟฟ์ , ชองโก และโรเบิ ร์ ต
(Jaramillo; Grisaffe; Chonko; &Roberts. 2009b) ที่ศกึ ษากับพนักงานขายก็พบค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ .24 ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตาม และมีหลักฐานความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับพฤติกรรมของผู้ตามที่ได้ จากงานวิจยั พหุระดับเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของเออร์ ฮาร์ ท (Ehrhart. 2004) ที่ได้ ผลการวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง
ระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของผู้ตามที่ให้ คะแนนโดยผู้นําหน่วยงานกับระดับภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นของผู้นําหน่วยงานที่ให้ คะแนนโดยผู้ตาม ซึ่งพบว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นมีค่า
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านการช่วยเหลือผู้อื่นเท่ากับ .29 และด้ าน
ความซื่อสัตย์ต่อหน้ าที่เท่ากับ .22 จึงยืนยันได้ ว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นปั จจัยเหตุที่สําคัญของ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
ยังมีความเชื่ออีกว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลของหน่วยงาน
โดยภาวะผู้นําในหน่วยงานจําเป็ นต้ องมีการชี ้แนะแนวทางให้ หน่วยงานมุ่งไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สามารถ
บริ หารจัดการสมาชิกในหน่วยงานที่มีบคุ ลิกลักษณะที่แตกต่างกันได้ เสริ มสร้ างให้ เกิดความผูกพันเป็ น
หนึ่งเดียว ให้ เกิดการยอมรับซึง่ กันและกัน และให้ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานดําเนินไปอย่างเรี ยบร้ อย
คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี ้มีความสัมพันธ์ กนั อย่างใกล้ ชิดกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ในการศึกษากับ
องค์การไม่แสวงกําไรโดยเออร์ วิงและลองบอตแธม (Irving; &Longbotham. 2007) ได้ พบความสัมพันธ์
ในระดับปานกลางถึงสูงระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับการรับรู้ประสิทธิผลของหน่วยงานด้ วย ส่วน
พฤติกรรมในภาวะผู้นําที่สําคัญที่สดุ ต่อประสิทธิผลของหน่วยงาน ได้ แก่ การมอบหมายหน้ าที่รับผิดชอบ
การให้ ความสนับสนุนส่งเสริ ม ยึดมัน่ ในการประเมินตนเองด้ วยความซื่อสัตย์ การกระตุ้นให้ เกิดความร่ วมมือ
การติดต่อสื่อสารที่ชดั เจนไม่คลุมเครื อ การให้ คณ
ุ ค่าความสําคัญต่อสมาชิกทุกคนในหน่วยงาน เป็ นต้ น
ในการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผู้นําที่มีต่อประสิทธิผลของหน่วยงาน โดยเบิร์ก, สตาเกิล,
ไคลน์, กูดวิน, ซาลาส และฮาลพิน (Burke; Stagl; Klein; Goodwin; Salas; &Halpin. 2006) ได้ ช่วย

82
ยืนยันความสําคัญของภาวะผู้นําที่มีตอ่ ประสิทธิผลของหน่วยงานเช่นกัน ส่วนประเด็นที่น่าสังเกตและมี
ความโดดเด่นสําหรับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น คือ ผลกระทบที่เกิดจากการมอบอํานาจของผู้นําได้ รับการ
้ งมีบทบาทสําคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
พิสจู น์แล้ วว่ามีความจําเป็ นต่อประสิทธิผลของหน่วยงาน ทังยั
การเรี ยนรู้ของหน่วยงานอีกด้ วย
ผลสัมฤทธิ์ขององค์ การ (Organizational Outcomes)
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับอิทธิ พลของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
้ นประเด็นที่สงั คมโดยส่วนใหญ่ให้ ความสนใจ ใน
ขององค์การและการสร้ างสรรค์ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนนันเป็
หนังสือ "Small Giants" ของเบอร์ ลิงแฮม (Burlington. 2005) ได้ กล่าวถึงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึง่
ไม่ได้ วางนโยบายโดยเน้ นไปที่ผลตอบแทนหรื อผลกําไรที่ได้ จากการลงทุนเป็ นเป้าหมายหลัก แต่กลับเน้ น
ให้ ความสําคัญต่อการสร้ างสรรค์องค์การให้ เป็ นสถานที่ที่เหมาะสมและเอื ้ออํานวยต่อการทํางาน การ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียในองค์การ การแบ่งสรรปั นส่วนและ
บริ จาคสิ่งต่างๆ ให้ แก่ชุมชน รวมทัง้ การให้ ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในองค์การ ซึ่งเจ้ าของ
ธุรกิจเหล่านี ้ส่วนใหญ่แล้ วได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นทังสิ
้ ้น
การศึกษาคุณลักษณะของผู้นํานัน้ ผู้นําต้ องรู้ จกั บูรณาการเพื่อสร้ างธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ วยการทํางานวันต่อวันอย่างกระตือรื อร้ น โดยให้ ความสําคัญต่อการมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต การ
เปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น การมีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล การมีศีลธรรมจริ ยธรรม การรู้จกั ดูแลเอาใจ
ใส่ผ้ ูอื่น การมีปฏิสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นด้ วยความเคารพให้ เกี ยรติ และการบริ หารจัดการ
ภายนอกองค์การด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Hind; Wilson;& Lenssen. 2009) ประเด็นทังหมดที
้
่
กล่าวมาข้ างต้ นล้ วนมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นทังสิ
้ ้น
นอกจากนี ้ จินและดรอเซนโก (Jin; &Drozdenko. 2009) ก็ยงั ระบุว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การมีความสัมพันธ์กบั การเอื ้ออํานวยต่อสภาพแวดล้ อมขององค์การที่ให้ ความสําคัญต่อปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกัน ซึ่งมี ค่านิ ยมด้ านความยุติธรรมและด้ านความไว้ วางใจเป็ นค่านิยมหลักภายในองค์ การ
เช่นเดียวกับงานวิจยั ในกลุ่มบริ ษัทของสหรัฐอเมริ กาและแคนาดาจํานวน 56 แห่ง โดยวาลด์แมน, ซีเกิล
และจาวิแดน (Waldman; Siegel; &Javidan. 2006) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงบารมี
ของผู้บ ริ ห ารกั บ ความรั บผิ ด ชอบต่ อสัง คมขององค์ ก าร และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ โดยแสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของ
พฤติกรรมของผู้นํ าในการนํ าเอาศักยภาพที่ ดี ที่ สุดในตัวบุคคลออกมาใช้ การศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้ นิ ยาม
ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การว่า หมายถึง การที่องค์การเข้ าไปมีสว่ นร่วมกับการ
กระทําความดีในสังคมที่ไม่จําเป็ นต้ องบังคับหรื อกํ าหนดโดยกฎหมาย ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่นอกเหนือหรื อไม่
เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับผลตอบแทนหรื อกํ าไรขององค์ การหรื อของผู้ถื อหุ้นแต่อย่างใด สิ่งที่ น่าสนใจใน
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งานวิจัยนี ้ คือ บารมีของผู้บริ หารที่นิยามความหมายว่า เป็ นการเคารพให้ เกี ยรติต่อผู้อื่น การสื่อสาร
เกี่ยวกับพันธกิจขององค์การ และความคาดหวังต่อผลการปฏิบตั ิงานในระดับสูง ล้ วนไม่มีความสัมพันธ์
ต่อการเสริ มสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ กล่าวคือ ผลกระทบที่เกิดจากบารมีในตัวผู้บริหาร
ดูจะมีข้อจํากัดในเรื่ องนี ้ ในทางกลับกัน องค์การที่ให้ ความสําคัญกับกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากกว่าองค์ การอื่ นจะเป็ นองค์ การที่ มีผ้ ูบริ หารที่ ส่งเสริ มให้ พนักงานมี มุมมองที่ แตกต่างจาก
พนักงานในองค์การอื่นด้ วย ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเกี่ยวกับอิทธิ พลซึ่งเกิดจากการส่งเสริ มของ
ผู้บริ หารที่มีตอ่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ จําเป็ นต้ องพิจารณาภาวะผู้นําที่อยู่นอกเหนือภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นก็เป็ นภาวะผู้นําที่น่าสนใจศึกษา และอาจช่วยขยาย
ขอบข่ายมุมมองที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การได้ โดยเน้ นไปที่มมุ มองทางสังคม เช่น
ความสัมพันธ์และความหลากหลายในชุมชน เป็ นต้ น
ความสัมพันธ์ ท่ ชี ่ วยส่ งเสริมซึ่งกันและกันระหว่ างผู้นํากับผู้ตาม (The Reciprocal Nature
of the Leader-Follower Relationship)
ตัวแบบทฤษฎีภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่นําเสนอไปในเบื ้องต้ น จะเห็นว่า ตัวแปรด้ านแรงจูงใจ
ด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคล และด้ านวัฒนธรรมได้ ถกู พิจารณาว่าเป็ นปั จจัยเหตุของภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่น ในขณะที่ตวั แปรด้ านคุณภาพความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม ด้ านเจตคติของผู้ตาม และด้ าน
ผลการปฏิบตั งิ านของผู้ตามได้ ถกู พิจารณาว่าเป็ นปั จจัยผลของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น นอกจากนี ้ยังได้
เพิ่มตัวแปรความสัมพันธ์ ที่ช่วยส่งเสริ มซึ่งกันและกันระหว่างผู้นํากับผู้ตามเข้ ามาในตัวแบบด้ วย โดยที่
พฤติกรรมของผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นอาจมีอิทธิพลต่อเจตคติเกี่ยวกับงานและพฤติกรรมของผู้ตาม ในทาง
กลับกัน พฤติกรรมและอุปนิสยั ของผู้ตามก็อาจมีอิทธิพลต่อแนวทางการปฏิบตั ขิ องผู้นําต่อผู้ตามเช่นกัน
แนวคิดเกี่ ยวกับวงจรที่ ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างผู้นํ ากับผู้ตามได้ ถูกกล่าวถึงใน
งานวิจยั ของเบิร์นส ที่อธิบายเกี่ยวกับพันธะผูกพันระหว่างผู้นํากับผู้ตามในกระบวนการสนับสนุนและ
เสริ มสร้ างขวัญกําลังใจและแรงจูงใจซึง่ กันและกัน และต่อมาได้ ถกู นําเสนอในงานเขียนเกี่ยวกับภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นโดยฟาร์ ลิง, สโตน และวินสตัน (Farling; Stone; &Winston. 1999) ส่วนรัสเซลล์และสโตน
(Russell; &Stone. 2002) ได้ เพิ่มเติมคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นลงไปตรงกลาง
้ าหนดให้
ของตัวแบบภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และระบุให้ ค่านิยมหลักของผู้นําเป็ นปั จจัยเหตุ รวมทังกํ
บรรยากาศองค์การ เจตคติเกี่ยวกับงาน และผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลเป็ นปั จจัยผล ในเวลาต่อมาก็ได้
อธิบายเกี่ยวกับการให้ ข้อมูลย้ อนกลับจากผลสัมฤทธิ์ขององค์การไปสูภ่ าวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น กล่าวคือ
ได้ นําเสนอวงจรซึง่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ รับอิทธิพลจากบรรยากาศองค์การ ในทางกลับกันก็ยงั จะ
ได้ รับอิทธิพลจากเจตคติและผลการปฏิบตั งิ านของผู้ตามอีกทางหนึง่ ด้ วย
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การวัดภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ นื
เพื่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจในเรื่ องภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่ นได้ ดียิ่ งขึน้ จํ าเป็ นต้ องศึกษาความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวัดที่ใช้ วดั องค์ประกอบหลักของพฤติกรรมภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่น ซึ่งแสดงให้ เห็นนิยามเชิงปฏิบตั ิการอย่างครอบคลุมและช่วยให้ ความกระจ่างด้ านแนวคิดทฤษฎี
อย่างชัดเจน (Page;& Wong. 2000) นักวิจยั หลายท่านพัฒนาเครื่ องมือวัดขึ ้นมาซึง่ บางครัง้ ก็ไม่ได้ สร้ าง
ขึ ้นโดยอาศัยความรู้จากงานวิจยั ที่มีมาก่อนหน้ า แต่สว่ นใหญ่สร้ างขึ ้นโดยอาศัยการตีความงานเขียนและ
บทความของกรี นลีฟด้ วยตนเองซึ่งไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์อนั ใดต่อการศึกษา ดังนัน้ การนําเครื่ องมือวัด
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมาพิจารณาร่วมกันจะช่วยให้ เกิดความเข้ าใจเรื่ องภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ ดี
ขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นด้ านพฤติกรรม การรับรู้ และการวัดคุณลักษณะของผู้นํา
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นฉบับแรกถูกพัฒนาขึ ้น
โดยล็อบ (Laub. 1999) ซึง่ กําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจากการค้ นคว้ า
เอกสารที่มีอยูร่ ่ วมกับการใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi) กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้ คือ คุณลักษณะของ
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นทังหมด
้
6 กลุ่ม ข้ อคําถามได้ ถกู สร้ างขึ ้นในขอบข่ายที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม
องค์การและภาวะผู้นําโดยทัว่ ไป ซึง่ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแสดงให้ เห็นว่า เครื่ องมือวัดฉบับนี ้เน้ น
วัดองค์ประกอบเพียง 2 ด้ าน คือ ด้ านองค์การและด้ านภาวะผู้นํา ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นมุมมองที่เครื่ องมือวัด
ฉบับนีใ้ ห้ ความสําคัญ คือ ด้ านองค์การโดยรวม ด้ านผู้นํา และด้ านการรับรู้ ของผู้ตาม อย่างไรก็ ตาม
ความสัมพันธ์ ในระดับสูงระหว่างคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะทัง้ 6 กลุ่มทําให้ เกิดข้ อสงสัยเกี่ยวกับ
องค์ประกอบทัง้ 6 ด้ านของเครื่ องมือวัดฉบับนี ้ ล็อบจึงลงความเห็นว่า คะแนนรวมของแบบสอบถามฉบับ
นี ้ต้ องถูกเสนอไว้ ในวัตถุประสงค์การวิจยั ด้ วย ดังนัน้ แม้ เครื่ องมือวัดฉบับนี ้จะสามารถวัดคุณลักษณะที่
สําคัญ 6 ประการในภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ อย่างครอบคลุม แต่ก็มีข้อด้ อยเรื่ องนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นในเชิงพหุมิติ (Multidimensional Character)เช่นกัน ตัว
แบบของล็อบนับได้ ว่าเป็ นผลงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจยั ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นใน
เชิงวิทยาศาสตร์ และถูกนําไปใช้ ในงานวิจยั อย่างแพร่หลาย ทังยั
้ งถูกกล่าวถึงในฐานะเป็ นตัวแบบแรกเริ่ ม
ซึ่งผลักดันให้ การศึกษาเรื่ องภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นก้ าวไปสู่การวิจยั เชิงประจักษ์ และตัวแบบนี ้ยังมี
ประโยชน์สําหรับองค์การในการกําหนดขอบเขตเพื่อสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมองค์การในด้ านภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่น รวมทังยั
้ งช่วยในการกําหนดขอบข่ายความคิดสําหรับการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นอีกด้ วย (Smith; Montagno;& Kuzmenko. 2004)
เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นฉบับที่ 2 ซึง่ นํามาใช้ เมื่อหลายปี ที่ผา่ นมา คือ เครื่ องมือวัด
ของเพจและหว่อง (Page; &Wong. 2000) ที่เริ่ มจากการค้ นคว้ าเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องอย่าง
ครอบคลุม และสร้ างข้ อคําถามทังหมด
้
99 ข้ อจําแนกออกเป็ น 12 หมวด การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นได้

85
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,157 ตัวอย่างผลที่ได้ คือ เครื่ องมือวัดองค์ประกอบ 8 ด้ าน ในเครื่ องมือวัด
ฉบับต่อมาได้ ลดจํานวนองค์ประกอบเหลือเพียง 7 และ 5 ด้ านตามลําดับ (Wong;& Davey. 2007)
นอกจากนี ้ เดนนิสและวินสตัน (Dennis; &Winston. 2003) ได้ พยายามทดสอบเครื่ องมือวัดนี ้อีกครัง้ กับ
กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 540 ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบ ผลปรากฏว่า ไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานและเหลือมิติองค์ประกอบเพียง 3 ด้ าน จึงกล่าวได้ ว่า ปั ญหาที่สําคัญที่สดุ ของเครื่ องมือวัด
ฉบับนี ้ คือ ความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบ (Factorial Validity) ข้ อจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ เครื่ องมือวัด
ฉบับที่วดั องค์ประกอบ 5 ด้ านนัน้ สามารถวัดคุณลักษณะที่สําคัญ 6 ประการในภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
ได้ เพียง 4 ด้ านเท่านัน้
ด้ านบาร์ บิวโตและวีเลอร์ (Barbuto; &Wheeler. 2006) ได้ นําเสนอเครื่ องมือวัดอีกฉบับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น 10 ด้ านตามแนวคิดของสเพียร์ สซึง่ ได้ เพิ่มเติม
คุณลักษณะที่ 11 เข้ าไปด้ วย โดยมีข้อคําถาม 5 ถึง 7 ข้ อที่วดั คุณลักษณะในแต่ละด้ าน รวมมีข้อคําถาม
ทังหมด
้
56 ข้ อที่ทดสอบโดยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเฉพาะหน้ า (Face Validity) และผลที่ได้ จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ คือ เครื่ องมือวัดคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น 5 องค์ประกอบ แต่
ผลการวัดซํ ้ากับกลุม่ ตัวอย่างอีกกลุ่มไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า เครื่ องมือวัดฉบับนี ้อาจ
ใช้ วดั คุณลักษณะได้ เพียงองค์ประกอบเดียวเท่านัน้ (Dannhauser;& Boshoff. 2007) อย่างไรก็ตามซุน
และหวัง (Sun; &Wang. 2009) เสนอว่า เครื่ องมือวัดฉบับนี ้สามารถคงความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบทัง้ 5
ด้ านได้ โดยการตัดข้ อคําถามที่มีปัญหาทิ ้งไปและย่อขนาดเครื่ องมือวัดให้ เหลือ 15 ข้ อคําถาม ซึ่งวัด
คุณลักษณะโดยใช้ ข้อคําถามเพียง 3 ข้ อในแต่ละด้ าน แต่เครื่ องมือวัดฉบับนี ้ก็สามารถวัดคุณลักษณะที่
สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ เพียง 4 ด้ านจาก 6 ประการเท่านัน้
ั นาเครื่ องมือวัดโดยอาศัยตัว
ส่วนเดนนิสและโบคาร์ เนีย (Dennis; &Bocarnea. 2005) ได้ พฒ
แบบภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น 7 องค์ประกอบของแพตเตอร์ สนั (Patterson. 2003) ซึง่ มีการพัฒนาใน
หลายขันตอน
้
โดยเริ่มจากการค้ นคว้ าเอกสารงานวิจยั และศึกษาข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ แล้ วตามด้ วยการ
วิเคราะห์ทางสถิติและปรับแก้ จากการทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง 3 กลุม่ ล่าสุดเครื่ องมือวัดฉบับนี ้ได้ ถกู แปล
เป็ นภาษาสเปนและถูกนําไปใช้ สําหรับงานวิจยั ในบริ บทของสังคมละตินอเมริ กนั (McIntosh;& Irving.
2008) ซึง่ การศึกษานี ้สามารถยืนยันความเที่ยงตรงได้ เพียง 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านความรัก ด้ านการ
ั ้ าเดิมซึง่ มีข้อคําถามทังหมด
้
มอบอํานาจ และด้ านวิสยั ทัศน์ ดังนัน้ จึงมีการปรับแก้ เครื่ องมือวัดให้ สนกว่
18 ข้ อ ใช้ วดั องค์ประกอบ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความสุภาพถ่อมตน ด้ านการรับใช้ และบริ การ และด้ าน
วิสยั ทัศน์ (Hale;& Fields. 2007) เครื่ องมือวัดฉบับนี ้ดูเหมือนจะเป็ นฉบับที่แก้ ไขปรับปรุงล่าสุด และถูก
นําไปใช้ ศกึ ษาวิจยั ในบริ บทของสังคมฟิ ลิปปิ นส์อีกด้ วย(West; Bocarnea;& Maranon. 2009) แต่
เครื่ องมือวัดฉบับนี ้ก็ยงั วัดคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ เพียงครึ่งเดียวเท่านัน้
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เซนดจายาและคนอื่นๆ (Sendjaya; et al. 2008) ได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่นที่มีข้อคําถามทังหมด
้
35 ข้ อสําหรับวัดคุณลักษณะ 22 ประการ โดยจําแนกเป็ น 6 องค์ประกอบ ซึง่
เครื่ องมือวัดฉบับนี ้สร้ างขึ ้นจากการค้ นคว้ าเอกสารงานวิจยั ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
และเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 277 ตัวอย่างโดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน แต่การวิจยั
ครัง้ นัน้ ผู้วิจยั ทดสอบเครื่ องมือวัดแต่ละองค์ประกอบแยกออกจากกัน โดยไม่ได้ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
องค์ประกอบโดยรวมทังฉบั
้ บ ทําให้ มีค่าความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบแต่ละด้ านค่อนข้ างสูง คือ มี
ค่าระหว่าง .66 ถึง .87 ซึ่งเป็ นสิ่งที่ควรพิจารณา ดังนัน้ ประเด็นเรื่ องความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบ
ดังกล่าว ผู้วิจยั จึงควรต้ องใส่ใจและระมัดระวังในการนําไปใช้ สําหรับการศึกษาในอนาคต
ไลเดน, เวย์น, เซา และเฮนเดอร์ สนั (Liden; Wayne; Zhao; &Henderson. 2008)ได้ พฒ
ั นา
เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น 9 องค์ประกอบจากการค้ นคว้ าเอกสารงานวิจยั โดยเครื่ องมือวัด
ฉบับนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
85 ข้ อ และนําไปทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ตัวอย่างนักศึกษา
จํานวน 298 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ทํางานในบริ ษัทที่ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ าจํานวน
182 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจกับกลุม่ ตัวอย่างแรก ได้ ผลลัพธ์ คือ เครื่ องมือวัดภาวะ
้
28 ข้ อ จากนันวิ
้ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น 7 องค์ประกอบ มีข้อคําถามทังหมด
กับกลุม่ ตัวอย่างที่สอง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การ
มอบอํานาจและพัฒนาผู้ตาม ความสุภาพอ่อนน้ อมถ่อมตนและให้ เกียรติผ้ ตู าม การยอมรับผู้ตามในแบบ
ที่เขาเป็ น และการช่วยเหลือผู้ตามให้ กระทําสิง่ ต่างๆ เพื่อความดีของส่วนรวม
เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่มีจํานวนเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วนัน้ ฉบับล่าสุดพัฒนาขึ ้น
โดยฟาน ไดเรนดอนค์และนิวจ์เทนซึง่ หลังจากที่ค้นคว้ าเอกสารงานวิจยั แล้ วได้ สร้ างเครื่ องมือวัดภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่น 8 องค์ประกอบขึ ้น ซึ่งมีข้อคําถามทังหมด
้
99 ข้ อ สําหรับการพัฒนาเครื่ องมือวัดทัง้ 3
ขันตอนนั
้
น้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทํา
ให้ ได้ เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น 8 องค์ประกอบ ซึง่ มีข้อคําถามทังหมด
้
30 ข้ อ จําแนกออกเป็ น
ข้ อคําถามด้ านการมอบอํานาจจํ านวน 7 ข้ อ ด้ านการสนับสนุนอยู่เบือ้ งหลังจํ านวน 3 ข้ อ ด้ านความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่จํานวน 3 ข้ อ ด้ านการให้ อภัยจํานวน 3 ข้ อ ด้ านความกล้ าหาญจํานวน 2 ข้ อ ด้ าน
ความน่าเชื่อถือไว้ วางใจจํานวน 4 ข้ อ ด้ านความสุภาพถ่อมตนจํานวน 5 ข้ อ และด้ านความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมจํานวน 3 ข้ อ โดยการพัฒนาเครื่ องมือวัดนันเริ
้ ่ มทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในเนเธอร์ แลนด์ และ
วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันกับกลุ่มตัวอย่างในอังกฤษ เพื่อทดสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ ทําให้
เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นฉบับนี ้ดูจะมีโครงสร้ างองค์ประกอบที่ดีที่สามารถวัดคุณลักษณะที่
สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ ครบทัง้ 6 ประการ เครื่ องมือวัดฉบับนี ้มีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าในแต่
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ละด้ านเท่ากับ 0.94; 0.92; 0.93; 0.90;0.91; 0.76;0.95และ 0.87ตามลําดับ(Van Dierendonck; &
Nuijten. 2011)
นอกจากเครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นแบบหลายองค์ประกอบที่นําเสนอไปข้ างต้ น ยังมี
เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นแบบองค์ประกอบเดียวอย่างน้ อย 2 ฉบับ ได้ แก่ เครื่ องมือวัดที่
พัฒนาโดยเรนเก้ (Reinke. 2003; 2004) ซึง่ มีข้อคําถามจํานวน 7 ข้ อที่วดั คุณลักษณะรวมทังด้
้ านการ
เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นของผู้ตาม ด้ านวิสยั ทัศน์ และด้ านการช่วยเหลือผู้ตาม ส่วนอีกฉบับหนึ่งถูกพัฒนา
โดยเออร์ ฮาร์ ท (Ehrhart. 2004) ซึง่ มีข้อคําถามจํานวน 14 ข้ อที่แสดงให้ เห็นมุมมอง 2 ด้ านของภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ได้ แก่ ด้ านพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมและด้ านการให้ ความสําคัญกับผู้ตาม แม้ เครื่ องมือวัด
ดังกล่าวจะง่ายต่อการประยุกต์ใช้ แต่ก็มีข้อด้ อยในเรื่ องขีดความสามารถในการจําแนกความแตกต่าง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่อาจเป็ นอุปสรรคสําคัญในการวัดคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของไลเดน, เวย์น, เซา และเฮน
เดอร์ สนั (Liden; Wayne; Zhao; & Henderson. 2008)ซึง่ เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นฉบับนี ้มี
โครงสร้ างองค์ประกอบที่ดีที่สามารถวัดคุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นได้ ครบ และ
เป็ นเครื่ องมือวัดที่มีค่าความเชื่อมัน่ ในระดับสูง โดยผู้วิจยั จะแปลและปรับปรุ งเครื่ องมือวัดดังกล่าวให้
เหมาะสมกับบริบทที่จะศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ นื
ผู้วิจยั พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ซึง่
ทังสองตั
้
วแปรต่างก็มงุ่ ที่จะสนับสนุนและสร้ างสรรค์สงั คมในองค์การโดยภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นและจิต
วิญญาณในการทํางานจะกระตุ้นให้ บคุ คลมุ่งเป้าหมายไปที่ความสําเร็ จอย่างเต็มศักยภาพผ่านทางการ
พัฒนาตนเองและผู้อื่นรวมทังส่
้ งเสริ มให้ บุคคลค้ นความหมายที่แท้ จริ งในการทํางาน และท้ ายที่สดุ ทัง้
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นและจิตวิญญาณในการทํางานต่างก็มีวตั ถุประสงค์ในการรับใช้ ผ้ อู ื่นและสังคม
เพื่อสรรค์สร้ างสิง่ ที่ดีกว่าสําหรับบุคคลและองค์การซึง่ ความสัมพันธ์ดงั กล่าว ได้ แก่
ประการแรก พนักงานผู้มีประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณในการทํางานจะค้ นหาความหมายและ
จุดประสงค์ในการทํางานและรู้สกึ ว่าองค์การที่ตนอยู่เป็ นสังคมอย่างแท้ จริ ง (Butts. 1999; Gull; &Doh.
2004; Kale; &Shrivastava. 2003; Looby; &Sandhu. 2002; Mitroff; &Denton. 1999a; Turner. 1999)
ส่วนผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นก็นําความเป็ นหนึ่งเดียวมาสู่สมาชิกในองค์การผ่านทางการรับใช้ ร่วมกับการ
เสริ มสร้ างค่านิยม ดังนัน้ จึงเปรี ยบเสมือนเป็ นการสร้ างสังคมในองค์การอีกทางหนึ่ง(Edgeman. 1998;
Whetstone. 2002)
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และองค์ประกอบประการหนึ่งของจิตวิญญาณในการทํางาน คือ การเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลและ
ผู้อื่นในองค์การได้ พฒ
ั นาและมุ่งไปสูศ่ กั ยภาพสูงสุดที่มีอยู่ (Butts. 1999; Gull; &Doh. 2004; Turner.
1999) ส่วนผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นก็แสวงหาหนทางในการพัฒนาผู้ตาม ไม่เฉพาะความก้ าวหน้ าในด้ าน
้ านชีวิตส่วนตัวและจิตวิญญาณของผู้ตามอีก
หน้ าที่การงานเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงความเจริญเติบโตทังด้
ด้ วย ด้ านกรี นลีฟ (Greenleaf. 1977) ได้ เน้ นว่า การมุ่งจะรับใช้ ก่อนนัน้ หมายถึง หลักประกันว่าความ
ต้ องการของผู้ตามจะได้ รับการตอบสนอง และเป็ นการยืนยันคําตอบของคําถามที่ว่า บุคคลที่ผ้ นู ํารับใช้
นันได้
้ ก้าวหน้ าและเติบโตขึ ้นในฐานะเป็ นบุคคลทังครบหรื
้
อไม่ ซึง่ ผู้นําจะพัฒนาผู้ตามโดยให้ ความสําคัญ
กับการเรี ยนรู้และความเจริ ญก้ าวหน้ าของผู้ตาม (Harvey. 2001; Laub. 1999; Rowe. 2003; Russell.
2001; Spears. 1998; Stone; Russell; &Patterson. 2004)และพัฒนาศักยภาพของผู้ตามด้ วยปณิธานและ
การให้ กําลังใจ (Brenneman; &Keys. 1998; Smith; Montagno; &Kuzmenko. 2004)รวมทังนํ
้ าผู้ตามให้
ไปสูข่ ีดสุดของศักยภาพที่มีอยู่ (Giampetro-Meyer; et al. 1998; Pollard. 1997; Sendjaya; &Sarros.
2002)
จิตวิญญาณในการทํางานยังช่วยส่งเสริมความหมายในการทํางานสําหรับพนักงาน และสนับสนุน
ความเป็ นไปได้ ในการที่พนักงานจะค้ นหาความหมายที่แท้ จริ งในการทํางาน เมื่อค่านิยมและจุดประสงค์
ในการทํางานของพนักงานสอดคล้ องกับขององค์การ (Harrington; Preziosi; &Gooden. 2001) พนักงานต่าง
ก็ต้องการตระหนักถึงขีดสุดของศักยภาพที่มีอยู่ในฐานะบุคคลคนหนึ่ง (Mitroff; &Denton. 1999a) และ
เพื่อสิ่งนี ้ พนักงานจําเป็ นต้ องได้ รับการมอบอํานาจหน้ าที่และโอกาสในการปลดปล่อยและพัฒนาขีด
ความสามารถในการสรรค์สร้ างงานของตน(Guillory. 2001; White. 2001)ซึง่ ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะแบ่งปั น
ภาวะผู้นําให้ แก่ผ้ ตู ามผ่านทางการมอบอํานาจหน้ าที่ (Laub. 1999; Smith; et al. 2004; Russell. 2001;
Russell; &Stone. 2002)และพนักงานจะค้ นหาความหมายในการทํางานที่อยู่ในองค์การ โดยพิจารณาว่า
งานที่ทําอยูน่ นต้
ั ้ องถูกต้ องตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรม (Mitroff; &Denton. 1999a) โดยได้ รับการสนับสนุน
จากผู้นําภายใต้ บรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในการทํางานหรื อไม่(Wheatley. 1999; White. 2001)ภาวะ
ผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นจะต้ องตังอยู
้ ่บนหลักศีลธรรม ค่านิยม และคุณธรรมจริ ยธรรม (Boyum. 2006)
นอกจากนี ้ ต้ องพิจารณาคุณค่าที่แท้ จริ งของผู้ตาม (Greenleaf. 1977; Laub. 1999; Russell; &Stone.
2002; Smith; et al. 2004; Stone; et al. 2004) และกระทําต่อผู้ตามด้ วยความเสมอภาค (Rowe. 2003;
Smith; et al. 2004) รวมทังเคารพให้
้
เกียรติตอ่ ผู้ตามและผู้อื่นอีกด้ วย (Giampetro-Meyer; et al. 1998)
มุมมองอีกด้ านหนึ่งที่สําคัญของจิตวิญญาณในการทํางานจะเกี่ยวข้ องกับการรับใช้ เพื่อสรรค์
สร้ างสิ่งที่ดีกว่าสําหรับบุคคลและองค์การ พนักงานต้ องการรับใช้ เพื่อสังคมส่วนรวม คนรุ่ นหลังและผู้อื่น
(Mitroff; &Denton. 1999a) สิ่งเหล่านี ้ช่วยให้ พนักงานรู้ สึกว่า ตนได้ สร้ างความแตกต่างและทุ่มเท
พยายามเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตน (Lips-Wiersma. 2002; Peppers; &Briskin. 2000)ใน
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ทํานองเดียวกัน คุณลักษณะที่โดดเด่นของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น คือ บทบาทของผู้นําในฐานะผู้รับใช้ ผ้ ู
ตามการช่วยเหลือองค์การ และสังคมโดยส่วนรวมเช่นกัน(Greenleaf. 1977; Rowe. 2003; Russell.
2001; Russell; &Stone. 2002; Sendjaya; &Sarros. 2002; Smith; et al. 2004; Spears. 1998)
ด้ านเจตคติในงานก็เป็ นตัวแปรที่นํามาวิจยั มากที่สดุ และถูกพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้ องกับ
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นในฐานะเป็ นตัวแปรความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ เป็ นต้ น
ผลการศึกษาข้ ามวัฒนธรรมแสดงให้ เห็นหลักฐานความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเหล่านี ้ โดยการศึกษา
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ที่ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น เฮอร์ เบิร์ต (Hebert. 2003) ซึง่
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ ทํ างานในองค์ การที่ แตกต่างกัน โดยพบค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ.70
ระหว่างตัวแปรทังหมดกั
้
บความพึงพอใจในงาน ส่วนงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่นกับความผูกพันต่อองค์การ ได้ แก่ งานวิจยั ที่ศกึ ษากับกลุม่ ตัวอย่างในแอฟริ กาใต้ (Dannhauser;&
Boshoff. 2007) ในฟิ ลิปปิ นส์ (West;& Bocarnea. 2008) และในสหรัฐอเมริ กา (Jaramillo; Grisaffe;
Chonko;& Roberts. 2009a) เป็ นต้ น
สําหรับผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตามได้ ถกู นํามาศึกษาเป็ นตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ในองค์การ โดยแกรมห์ (Graham. 1995) ระบุว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นมีอิทธิ พลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ในองค์ การ เนื่ องจากช่ วยสนับสนุนส่งเสริ มให้ ผ้ ูตามใช้ เหตุผลในเชิ ง
จริยธรรมมากขึ ้น หลักปฏิบตั ทิ วั่ ไปที่ประยุกต์ใช้ โดยผู้นํานัน้ คือ ผู้นําจะช่วยเหลือผู้ตามในการแสวงหาจุด
สมดุลระหว่างการกระทําเพื่อตนเองกับการกระทําเพื่อผู้อื่น การศึกษาของอึ ้งและคนอื่นๆ (Ng; et al.
2008) ได้ ยืนยันว่า ผู้ตามซึง่ มีผ้ นู ําที่ปฏิบตั ิงานโดยอาศัยแรงจูงใจใฝ่ บริ การหรื อรับใช้ จะมีพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านการช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่า นอกจากนี ้ นอยเบิร์ตและคนอื่นๆ (Neubert; et
al. 2008) ยังพบค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .37 ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับพฤติกรรมการช่วยเหลือ
ผู้อื่ นและความคิดสร้ างสรรค์ ของผู้ตาม ส่วนจารามิ ลโล; กริ ซาฟฟ์ ; ชองโก และโรเบิร์ ต (Jaramillo;
Grisaffe; Chonko; &Roberts. 2009b) ที่ศกึ ษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานขายก็พบค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ .24 ระหว่างภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม และยังมีหลักฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับพฤติกรรมของผู้ตามที่ได้ จากงานวิจยั พหุระดับเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของเออร์ ฮาร์ ท (Ehrhart. 2004) ที่ได้ ผลการวิจยั ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของผู้ตามที่ให้ คะแนนโดย
ผู้นําหน่วยงานกับระดับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของผู้นําหน่วยงานที่ให้ คะแนนโดยผู้ตาม ซึง่ พบว่า ภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีค่าอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านการช่วยเหลือ
ผู้อื่นเท่ากับ .29 และด้ านความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่เท่ากับ .22 จึงยืนยันได้ ว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ น
ปั จจัยเหตุที่สําคัญของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
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นอกจากนี ้ จากหลักฐานทางวิชาการทําให้ คาดคะเนได้ ว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับความ
ไว้ วางใจนันมี
้ ความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ ชิด ซึง่ งานวิจยั ที่สนับสนุนข้ อค้ นพบดังกล่าว ได้ แก่ งานวิจยั ของ
เรนเก้ (Reinke. 2003) ที่พบค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ .84 ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับความ
ไว้ วางใจในการบริหารจัดการที่ศกึ ษากับกลุม่ ตัวอย่างข้ าราชการ ส่วนงานวิจยั ของแดนน์เฮาเซอร์ และบอส
ฮอฟฟ์ (Dannhauser; &Boshoff. 2006) ก็พบว่า มีคา่ ความสัมพันธ์เท่ากับ .86 ในกลุม่ ตัวอย่างพนักงาน
ขายรถยนต์ในแอฟริ กาใต้ ด้ านงานวิจยั ของโจเซฟและวินสตัน (Joseph; &Winston. 2005) กับกลุ่ม
พนักงานในสาธารณรัฐตริ นิแดดและโตบาโกก็ได้ ผลการวิจยั ในลักษณะเดียวกัน เป็ นต้ น จากผลการวิจยั ที่
พบค่าความสัมพันธ์ ในระดับสูงจึงมีเหตุผลที่เชื่อได้ ว่า ความไว้ วางใจในการบริ หารจัดการนัน้ มีความ
สอดคล้ องกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และเครื่ องมือวัดที่ใช้ ในงานวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นก็ชี ้วัดและให้ ผล
ไปในแนวทางเดียวกันด้ วย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ องผู้วิจัยคาดว่า ภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นมี
อิทธิ พลทางตรงต่อจิตวิญญาณในการทํางาน บรรยากาศเชิงจิตวิทยาในการปฏิบตั ิงาน (ได้ แก่ ความ
ไว้ วางใจในองค์การ) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติต่อ
การปฏิบตั งิ านของบุคคล (ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)

ความไว้ วางใจในองค์ การ (Organizational Trust)
นักวิชาการด้ านองค์การเชื่อว่า ความไว้ วางใจสร้ างประโยชน์ที่สําคัญต่อองค์การและบุคคลใน
องค์การ (Carnevale; & Wechsler. 1992; McCauley; & Kuhnert. 1992; Mayer; et al. 1995) ดังที่คาร์
เนเวลและเวคส์เลอร์ (Carnevale; & Wechsler. 1992) กล่าวไว้ ว่า ความไว้ วางใจนันเป็
้ นรากฐานสําหรับ
ความมัน่ คงปลอดภัยและความมัน่ ใจของบุคคลที่มีต่อเจตนาและการกระทําของหัวหน้ างาน ผู้บริ หาร
และผู้นําองค์การ แนวคิดนี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงหลักการทางทฤษฎีความไว้ วางใจ และผลกระทบของความ
ไว้ วางใจต่อเจตคติ พฤติกรรมและผลการปฏิบตั ิงานในองค์การ (Kramer. 1999; Dirks; & Ferrin. 2001)
ด้ านเดิร์กส์และเฟอแรง (Dirks; & Ferrin. 2001) ยังกล่าวถึงผลกระทบของความไว้ วางใจในด้ านต่างๆ
ด้ วย เช่น ทํ าให้ พนักงานมีเจตคติต่องานในทางบวก มีการให้ ความร่ วมมือสูงขึน้ และมีพฤติกรรมการ
ทํางานด้ านอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมผลการปฏิบตั งิ านมากขึ ้น
แม้ นกั วิจยั ด้ านองค์การจะทุ่มเทเพื่อศึกษาประโยชน์ของความไว้ วางใจค่อนข้ างมาก แต่กลับมี
การศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างในแต่ละองค์ประกอบของความไว้ วางใจค่อนข้ างน้ อย ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่ง
สําคัญที่จะต้ องศึกษาเกี่ยวกับนิยามความหมายและองค์ประกอบในแต่ละด้ านของความไว้ วางใจ เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้ าใจก่อนจะศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความไว้ วางใจกับปั จจัยผลต่างๆ ขององค์การ
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ในส่วนนี ้ จะนําเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับนิยามความหมายและองค์ประกอบของความไว้ วางใจในองค์การ
รวมทังความสั
้
มพันธ์กบั ปั จจัยผลต่างๆ ในองค์การ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

นิยามความหมายของความไว้ วางใจในองค์ การ
ศาสตร์ ทางพฤติกรรมองค์การได้ กล่าวถึงแนวคิดความไว้ วางใจว่า เป็ นแนวคิดที่ซบั ซ้ อนซึ่งถูก
พิจารณาว่า เป็ นหัวใจสําคัญของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลอันจะสะท้ อนให้ เห็นถึงบุคลิกลักษณะของ
องค์การ (Tschannen-Moran; & Hoy. 1998) มีนกั วิจยั ทางด้ านองค์การมากมายพยายามที่จะนิยาม
ความหมายแนวคิดดังกล่าวจากมุมมองที่แตกต่างกัน โดยนักวิชาการบางท่านได้ จําแนกความหมายของ
ความไว้ วางใจออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่ ความไว้ วางใจเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคล เชิงพฤติกรรม เชิง
สถานการณ์ และเชิงระบบ เป็ นต้ น ส่วนโฮสเมอร์ (Hosmer. 1995) ระบุว่า ความคาดหวังส่วนบุคคล
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยนเชิงผลประโยชน์ โครงสร้ างทางสังคม และหลักการทาง
จริยธรรม เป็ นแนวทางในการนิยามความหมายและศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความไว้ วางใจ
จากหลักฐานทางวิชาการ พบว่า แซนเนน-โมแรนและฮอย (Tschannen-Moran; & Hoy. 1998)
ได้ ระบุถึงการวิจยั เชิงประจักษ์ เกี่ยวกับความไว้ วางใจว่า ได้ เริ่ มต้ นเมื่อประมาณปลายทศวรรษ 1950 เมื่อ
ดอยท์ชศึกษาความไว้ วางใจโดยใช้ การวิจยั เชิงทดลองในห้ องปฏิบตั ิการวิจยั ผ่านทางเกมที่ชื่อว่า MixedMotive กับกลุ่มตัวอย่างที่ต่างคนต่างไม่ร้ ู จกั กัน โดยดอยท์ชได้ นิยามความไว้ วางใจในเชิงพฤติกรรมว่า
เป็ นความคาดหวังของบุคคลที่มีต่อผลประโยชน์เชิงบวกที่ตนน่าจะได้ รับ โดยเมื่อผู้เล่นฝ่ ายหนึ่งเริ่ มเล่น
เกมแล้ วทําให้ ผ้ เู ล่นทังสองฝ่
้
ายได้ ผลประโยชน์ และผู้เล่นอีกฝ่ ายหนึ่งก็ให้ ความร่ วมมือโดยไม่เอาเปรี ยบ
ฝ่ ายตรงข้ าม ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลประโยชน์ของทังสองฝ่
้
ายด้ วย กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้
เล่นระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็ นการแสดงออกซึง่ ความไว้ วางใจนัน่ เอง ดังนัน้ ดอยท์ชจึงระบุว่า ความ
ไว้ วางใจประกอบด้ วยการกระทําที่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ แก่ฝ่ายตรงข้ าม ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมของฝ่ ายนันภายใต้
้
สถานการณ์ ต่างๆ โดยฝ่ ายตรงข้ ามอาจได้ รับความสูญเสีย หากอีกฝ่ าย
หนึง่ กระทําการไม่ดีตอ่ ฝ่ ายตรงข้ าม
รอทเทอร์ ได้ นิยามความหมายความไว้ วางใจในบริ บทด้ านการติดต่อสื่อสารไว้ ว่า เป็ นความ
คาดหวังของบุคคลที่มีต่อคําพูด คําสัญญา หรื อคํากล่าวที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของอีกฝ่ ายหนึ่งที่ตน
้
ความเชื่อถือหรื อความมัน่ ใจในเจตนาหรื อ
สามารถไว้ ใจได้ และกล่าวด้ วยว่า ผู้ที่ไว้ ใจในอีกฝ่ ายนันจะมี
การกระทําของฝ่ ายนันด้
้ วย รอทเทอร์ ยงั เน้ นอีกว่า ความสัมพันธ์ ในเชิงการแลกเปลี่ยนเช่นนีข้ ึ ้นอยู่กับ
ความคาดหวังที่มีต่อการให้ ความสําคัญและการคํานึงถึงการกระทําที่มีจริ ยธรรม โดยมีเจตนาที่จะไม่
กระทําการใดๆ อันเป็ นเหตุที่จะก่อให้ เกิดความสูญเสียต่ออีกฝ่ ายหนึง่
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เมเยอร์ , เดวิส และชูร์แมน (Mayer; Davis; & Schoorman. 1995) นิยามความหมายของความ
ไว้ วางใจว่า เป็ นความสมัครใจของฝ่ ายที่ไว้ ใจที่จะรับความเสี่ยงอันเกิดจากการกระทําของฝ่ ายตรงข้ าม
โดยมีพื ้นฐานอยู่บนความคาดหวังว่า ฝ่ ายตรงข้ ามจะทําการใดๆ ที่เห็นว่า มีความสําคัญต่อฝ่ ายที่ไว้ ใจ
โดยไม่จําเป็ นต้ องไปควบคุมดูแลฝ่ ายตรงข้ าม เช่นเดียวกับแซนเนน-โมแรนและฮอย (Tschannen-Moran;
& Hoy. 1998) ที่นิยามความหมายของความไว้ วางใจว่า เป็ นความสมัครใจของบุคคลหรื อกลุ่มที่จะรับ
ความเสี่ยงอันเกิดจากการกระทําของอีกฝ่ าย โดยมีพื ้นฐานบนความเชื่อมัน่ ที่มีต่อความเมตตากรุ ณา
ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความใจกว้ างของอีกฝ่ าย
แม้ จะมีผ้ ใู ช้ ศพั ท์ หรื อมโนทัศน์ที่แตกต่างกันในการนิยามความหมายความไว้ วางใจ แต่รุสโซ
และคนอื่นๆ (Rousseau; et al. 1998) ได้ กล่าวถึงเรื่ องนี ้ว่า มีความคล้ ายคลึงกันบางประการภายใน
นิยามความหมายเหล่านี ้ โดยระบุว่า นิยามความหมายดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงมุมมองที่ สําคัญ 3
ประการ ซึ่งมีต่อความไว้ วางใจ ได้ แก่ ประการแรก ความไว้ วางใจของฝ่ ายตนที่มีต่ออีกฝ่ ายสะท้ อนถึง
ความคาดหวังหรื อความเชื่อว่า อีกฝ่ ายนันจะกระทํ
้
าการใดๆ ด้ วยความเมตตากรุณา ประการต่อมา ไม่มี
ฝ่ ายใดสามารถบังคับขู่เข็ญอีกฝ่ ายหนึ่งให้ กระทําการตามความคาดหวังของฝ่ ายตนได้ ดังนัน้ ความ
ไว้ วางใจจึงเกี่ยวพันกับความสมัครใจที่จะรับความเสี่ยงในแง่ที่ว่าอีกฝ่ ายอาจจะไม่กระทําการตามความ
คาดหวังของตนก็ได้ ประการสุดท้ าย ความไว้ วางใจจะเกี่ยวข้ องกับระดับความเชื่อใจในอีกฝ่ าย ดังนัน้ ผล
จากการกระทําของฝ่ ายหนึ่งจึงได้ รับอิทธิพลจากการกระทําของอีกฝ่ าย เป็ นต้ น มุมมองทัง้ 3 ประการ ไม่
ว่าจะเป็ นความคาดหวังหรื อความเชื่อ ความสมัครใจที่จะรับความเสี่ยง และความเชื่อใจในอีกฝ่ าย จึงเป็ น
องค์ประกอบหลักของความไว้ วางใจในองค์การ
ฮัพซีย์และคนอื่นๆ (Hupcey; et al. 2001) ได้ วิเคราะห์แนวคิดความไว้ วางใจ ซึง่ ทําให้ เกิดความ
เข้ าใจต่อมุมมองที่สําคัญบางประการของความไว้ วางใจอันประกอบด้ วย 1) ความเชื่อใจในอีกฝ่ ายที่จะ
ช่วยเต็มเติมความต้ องการของตน 2) การเลือกหรื อความสมัครใจที่จะรับความเสี่ยงบางอย่าง 3) ความ
คาดหวังว่าอี กฝ่ ายที่ ตนให้ ความไว้ วางใจจะแสดงออกหรื อมีการกระทํ าที่ มั่นคงน่าเชื่ อถื อ 4) ให้
ความสําคัญกับประเด็นหรื อพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับต้ องการของตนเป็ นหลัก และ 5) การทดสอบความ
น่าเชื่อถือไว้ วางใจของอีกฝ่ าย
นอกจากนี ้ มีการยอมรับเพิ่มขึ ้นว่า ความไว้ วางใจเป็ นแนวคิดที่มีหลายองค์ประกอบ นักวิจยั
ด้ านองค์การตระหนักว่า ความไว้ วางใจมีรากฐานและจุดเน้ นหรื อแหล่งกําเนิดที่ค่อนข้ างหลากหลาย
เช่นเดียวกับความผูกพันต่อองค์การ ซึง่ แมคคอลีย์และคูห์เนิร์ท (McCauley; & Kuhnert. 1992) ระบุว่า
แนวคิดความไว้ วางใจประกอบด้ วยองค์ประกอบทังด้
้ านกว้ างและเชิงลึก โดยกําหนดให้ ความไว้ วางใจใน
องค์การด้ านกว้ างเป็ นความไว้ วางใจที่มีต่อความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่ วมงาน ในขณะที่
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ความไว้ วางใจเชิงลึกจะให้ ความสําคัญกับความไว้ วางใจของพนักงานที่มีตอ่ หัวหน้ างานของตน ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา และผู้บริ หารระดับสูง
ในการวิจัยนี ใ้ ช้ แนวคิดความไว้ วางใจของฮอยและแซนเนน-โมแรน ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ มีนิยาม
้ นแนวคิดที่ประกอบด้ วยมโนทัศน์ที่เป็ นหัวใจ
ความหมายเป็ นที่ยอมรับและถูกนํามาใช้ มากที่สดุ อีกทังเป็
สําคัญและมีเครื่ องมือวัดความไว้ วางใจที่ได้ ประยุกต์ใช้ กับการศึกษาความไว้ วางใจในโรงเรี ยนอีกด้ วย
โดยได้ นิยามความหมายของความไว้ วางใจในองค์การว่า หมายถึง ความสมัครใจของบุคคลหรื อกลุม่ ที่จะ
รับความเสี่ยงอันเกิดจากการกระทําของอีกฝ่ าย โดยมีพื ้นฐานบนความเชื่อมัน่ ที่มีต่อความเมตตากรุ ณา
ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความใจกว้ างของอีกฝ่ าย (Hoy; & Tschannen-Moran.
1999) เช่นเดียวกับที่แมคคอลีย์และเคิร์ทเนอร์ (McCauley; & Kurtner. 1992) กําหนดแนวคิดความ
ไว้ วางใจว่า มีประเด็นสําคัญหลายประการและประยุกต์ใช้ แนวคิดดังกล่าวภายใต้ สภาพแวดล้ อมของ
สถาบันการศึกษา แนวทางการศึกษาความไว้ วางใจในการวิจัยนีจ้ ะศึกษาเจตคติในเรื่ องดังกล่าวของ
พนักงานที่มีตอ่ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้ างาน และการบริ หารจัดการขององค์การ ซึง่ เจตคตินี ้มาจากการรับรู้
ความเชื่อ และความเห็นของพนักงานเกี่ยวกับผู้ที่ตนไว้ วางใจ โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่ตน
ไว้ วางใจ (Whitener; et al. 1998) ซึง่ ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงานได้ กลายเป็ นสิ่งสําคัญต่อองค์การใน
ปั จจุบนั ที่ต้องอาศัยความไว้ วางใจในกลุม่ หรื อหน่วยงานมากขึ ้นในการทํางาน หน่วยงานประกอบขึ ้นจาก
กลุม่ คนที่มีทกั ษะความสามารถที่สง่ เสริ มเติมเต็มซึง่ กันและกัน ต่างก็มีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ทํางานเช่นเดียวกัน (Dirks. 1999) โดยเดิร์คส์ (Dirks. 1999; 2000) ระบุว่า ความไว้ วางใจมีอิทธิพลต่อ
พลวัตและผลการปฏิบตั งิ านของกลุม่ และควรทําความเข้ าใจเกี่ยวกับความไว้ วางใจในฐานะเป็ นมโนทัศน์
ที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลการปฏิบตั งิ านของกลุม่ ผ่านทางการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกภายในกลุม่ เพื่อ
มุ่งไปสูเ่ ป้าหมาย ดังนัน้ ความไว้ วางใจระหว่างสมาชิกภายในกลุม่ จึงเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการทํางานอย่างมี
ประสิทธิผลของกลุม่ นัน่ เอง

องค์ ประกอบของความไว้ วางใจในองค์ การ
การกํ าหนดแนวคิ ดด้ านมโนทัศน์ และองค์ ประกอบในการศึกษาความไว้ วางใจเป็ นเรื่ องที่
ก่อให้ เกิดการโต้ แย้ งมากที่สดุ เรื่ องหนึง่ การกําหนดแนวคิดความไว้ วางใจที่ปรากฏในงานวิจยั เริ่ มต้ นจาก
ความไว้ วางใจที่มีองค์ประกอบเดียว แต่ก็มีนกั วิชาการที่นําเสนอความหมายของความไว้ วางใจที่มีหลาย
องค์ประกอบ ได้ แก่ มัวร์ แมน; ซอลท์แมน และเดชแพนด์ (Moorman; Zaltman; & Deshpande. 1992)ที่
ระบุว่า ความไว้ วางใจมีองค์ประกอบ 2 ด้ าน ได้ แก่ ความไว้ วางใจทางความคิด (Cognitive) และความ
ไว้ วางใจทางพฤติกรรม (Behavioral) โดยความไว้ วางใจทางความคิดประกอบด้ วยความเชื่อของบุคคลที่
มีต่อความน่าเชื่ อถื อหรื อความน่าไว้ วางใจของอีกฝ่ าย ซึ่งเกิ ดจากแรงจูงใจและความรู้ ของบุคคลนัน้
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องค์ประกอบเหล่านี ้มีความคล้ ายคลึงกับองค์ประกอบของความไว้ วางใจที่เกนแซน (Ganesan. 1994) ได้
จําแนกไว้ 2 ด้ าน องค์ประกอบแรก ได้ แก่ ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ซึง่ ขึ ้นอยู่ความเชื่อของฝ่ ายที่ให้
ความไว้ วางใจ (Trustor) โดยการที่อีกฝ่ ายจะได้ รับความไว้ วางใจนันจํ
้ าเป็ นต้ องมีทกั ษะความชํานาญใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนให้ ลลุ ่วงอย่างมีประสิทธิผลและเป็ นที่น่าเชื่อถืออีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือ ความ
เมตตากรุณา (Benevolence) ซึง่ มีพื ้นฐานจากความเชื่อของฝ่ ายที่ให้ ความไว้ วางใจว่า การกระทําใดๆ ก็
ตามของอีกฝ่ ายนันเกิ
้ ดขึ ้นจากความตังใจที
้ ่จะเอื ้อประโยชน์ให้ ฝ่ายตน ส่วนความไว้ วางใจทางพฤติกรรม
จะให้ ความสําคัญกับการกระทําที่จะสร้ างความไว้ วางใจในอีกฝ่ าย โดยเป็ นเรื่ องของความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอนในการกระทําของอีกฝ่ าย ซึง่ ฝ่ ายที่ให้ ความไว้ วางใจต้ องรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนนันไว้
้
(Moorman; et al. 1992)
ส่วนนักวิชาการที่จําแนกความไว้ วางใจออกเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความคิด (Cognitive) และ
ด้ านความรู้สกึ (Affective) ได้ เสนอว่า ความไว้ วางใจมีพื ้นฐานมาจากความรู้ (Cognitive-Based Trust)
และอารมณ์ความรู้สกึ (Affective-Based Trust) ซึง่ ฝ่ ายที่ให้ ความไว้ วางใจ (Trustor) มีตอ่ อีกฝ่ ายที่ได้ รับ
ความไว้ วางใจ (Trustee) (Macallister. 1995) นักวิชาการที่ศกึ ษาความไว้ วางใจในประเด็นเกี่ยวกับความ
น่าเชื่อถือไว้ วางใจ (Trustworthiness) หรื อการรับรู้ของบุคคลที่มีตอ่ อีกฝ่ ายในแง่ของความน่าไว้ วางใจ ซึง่
การรั บรู้ ดังกล่าวและพฤติกรรมที่ แสดงออกซึ่งความไว้ วางใจนัน้ เป็ นเหตุและผลที่ ตามมาของความ
ไว้ วางใจนัน่ เอง (Mayer; et al. 1995) องค์ประกอบ 3 ประการที่บคุ คลจะนําไปใช้ พิจารณาว่าอีกฝ่ ายมี
ความน่าไว้ วางใจหรื อไม่ ได้ แก่ 1) ความสามารถ (Ability) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับศักยภาพของอีกฝ่ ายในการที่จะ
กระทําสิ่งต่างๆ ตามที่ตนคาดหวังได้ หรื อไม่ 2) ความมีศีลธรรมจรรยา (Integrity) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการ
กระทําของอีกฝ่ ายนัน้ เกิดขึ ้นจากหลักการหรื อเกณฑ์ปฏิบตั ิที่ตนยอมรับหรื อไม่ และ 3) ความเมตตา
กรุณา (Benevolence) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับความตังใจหรื
้
อเจตนาของอีกฝ่ ายที่จะกระทําสิ่งต่างๆ อย่างดีที่สดุ
สําหรับตนหรื อไม่ เป็ นต้ น
รุ สโซและคนอื่นๆ (Rousseau; et al. 1998) ได้ กําหนดนิยามความหมายของความไว้ วางใจใน
เชิงสหสาขาวิชาไว้ วา่ ความไว้ วางใจเป็ นสภาวะทางจิตใจของบุคคลซึง่ ประกอบด้ วยความสมัครใจที่จะรับ
ความเสี่ยง โดยมีพื ้นฐานอยู่บนความคาดหวังในทางบวกที่มีต่อเจตนาหรื อพฤติกรรมของอีกฝ่ าย ดังนัน้
เมื่อกําหนดให้ ความไว้ วางใจเป็ นสภาวะทางจิตใจของบุคคลแล้ ว จึงสามารถนิยามความไว้ วางใจได้ หลาย
องค์ประกอบ (McCauley; & Kuhnert. 1992; McAllister. 1995; Kramer. 1999) ซึง่ แมคคอลีย์และคูห์เนิร์ท
(McCauley; & Kuhnert. 1992) ได้ ระบุให้ ความไว้ วางใจเป็ นตัวแปรที่มีหลายมิติ โดยจําแนกเป็ นความ
ไว้ วางใจด้ านกว้ างและเชิงลึก กําหนดให้ ความไว้ วางใจด้ านกว้ างเป็ นความไว้ วางใจที่มีตอ่ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่ วมงาน ซึ่งเผชิญกับสถานการณ์ในการทํางานที่คล้ ายกัน ขณะที่ความไว้ วางใจ
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เชิงลึกจะเกี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้ างาน ผู้บริ หารระดับสูงหรื อ
องค์การโดยรวม
แมคอัลลิสเตอร์ (McAllister. 1995) ระบุว่า ความไว้ วางใจระหว่างบุคคลสามารถจําแนกเป็ น 2
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ได้ แก่ ความไว้ วางใจด้ านความรู้สกึ (Affective) และด้ านความคิด (Cognitive)
โดยรูปแบบความไว้ วางใจด้ านความคิดจะแสดงให้ เห็นถึงความมีศีลธรรมจรรยาหรื อศักยภาพของอีกฝ่ าย
ส่วนรูปแบบความไว้ วางใจด้ านความรู้สกึ จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์พิเศษกับอีกฝ่ าย อันเป็ นสาเหตุ
ให้ อีกฝ่ ายแสดงความห่วงใยในผลประโยชน์และมีความเมตตากรุณาต่อฝ่ ายตน นอกจากจะจําแนกความ
ไว้ วางใจออกเป็ นด้ านความรู้สกึ และด้ านความคิดแล้ ว นักวิชาการหลายท่านยังจําแนกความไว้ วางใจเป็ น
ความไว้ วางใจในเชิงเหตุผล (Rational) และเชิงความสัมพันธ์ (Relational) อีกด้ วย ซึง่ ความไว้ วางใจเชิง
เหตุผลเป็ นทางเลือกสําหรับบุคคลที่จะไว้ วางใจในอีกฝ่ าย โดยขึ ้นอยู่กับการคํานวณผลได้ ผลเสียของ
บุคคล ความไว้ วางใจรูปแบบนี ้ประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย 2 ประการ คือ ความรู้ (Knowledge) ที่ช่วย
ให้ บุคคลสามารถไว้ วางใจอีกฝ่ ายได้ และเหตุจูงใจ (Incentive) ในการไว้ วางใจอีกฝ่ าย ไม่ว่าจะเพื่อให้
เกียรติหรื อเพื่อเติมเต็มความไว้ วางใจที่มีต่ออีกฝ่ ายก็ตาม ส่วนความไว้ วางใจในเชิงความสัมพันธ์ เป็ น
ความไว้ วางใจที่ประกอบด้ วยการให้ ความสําคัญต่อการคํานวณความเสี่ยงในการไว้ วางใจและต่อสังคม
รอบข้ างทังผู
้ ้ อื่นและสังคม ความไว้ วางใจรูปแบบนี ้เกี่ยวข้ องกับความหลากหลายทางโครงสร้ างขององค์การ
เช่น เครื อข่ายในองค์การ ระบบการจัดการ ที่เป็ นสาเหตุและการกระจายความไว้ วางใจในองค์การ
ด้ านฮอยและแซนเนน-โมแรน (Hoy; & Tschannen-Moran. 1999; 2003; Tschannen-Moran; &
Hoy. 2000; Hoy. 2002)ได้ ศึกษาความไว้ วางใจของครู ที่มีต่อผู้บริ หาร เพื่อนร่ วมงาน นักเรี ยน และ
ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาความไว้ วางใจในโรงเรี ยน ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบของความไว้ วางใจเพื่อ
กําหนดมโนทัศน์ความไว้ วางใจที่สอดคล้ องกันพบว่า องค์ประกอบของความไว้ วางใจประกอบด้ วยความ
เสี่ยง ซึง่ การยอมรับความเสี่ยงเป็ นเจตนาหรื อความตังใจของบุ
้
คคลที่ยอมรับโอกาสด้ วยมีความเชื่อมัน่ ใน
ตนภายใต้ สถานการณ์สมุ่ เสี่ยงที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ รุสโซและคนอื่นๆ (Rousseau; et al. 1998)
ก็ระบุว่า เงื่อนไขที่จําเป็ นสําหรับการเสริ มสร้ างความไว้ วางใจต้ องประกอบด้ วยการพึ่งพาอาศัยกันและ
ความเสี่ยง และเห็นด้ วยว่า การยอมรับความเสี่ยงช่วยสร้ างโอกาสสําหรับความไว้ วางใจ ซึง่ ก็นําไปสูก่ าร
ยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ ้นด้ วย
แซนเนน-โมแรนและฮอย (Tschannen-Moran; & Hoy. 2000) ระบุวา่ แม้ จะกําหนดมุมมองหรื อ
องค์ประกอบของความไว้ วางใจอย่างเป็ นระบบ แต่สิ่งสําคัญต่อองค์ประกอบเหล่านัน้ คือ บุคคลและ
สถานการณ์ แซนเนน-โมแรนและฮอย (Tschannen-Moran; & Hoy. 1998) ได้ ยํ ้าว่า ในการเสริ มสร้ าง
้ ่จะยอมรับ
ความไว้ วางใจจําเป็ นต้ องพิจารณามุมมองด้ านต่างๆ ของความไว้ วางใจ ได้ แก่ 1) ความตังใจที
ความเสี่ยง (Willing to risk vulnerability) เป็ นความเชื่อมัน่ ของบุคคลที่ตงใจจะเสี
ั้
่ยงในสถานการณ์ที่สมุ่
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เสี่ยง ซึ่งการยอมรับความเสี่ยงเกิดจากการพึ่งพาอาศัยกันและเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับการพัฒนาความ
ไว้ วางใจ 2) ความเชื่อมัน่ (Confidence) เป็ นการตัดสินใจของบุคคลที่จะเสี่ยง ซึง่ ความไว้ วางใจเกี่ยวข้ อง
กับการยอมรับความเสี่ยงของบุคคลที่ขึ ้นอยู่กับผู้อื่น โดยเชื่อมัน่ ว่าผู้ที่ตนไว้ วางใจจะไม่เอาเปรี ยบและ
สวัสดิภาพของตนจะได้ รับการคุ้มครอง 3) ความเมตตากรุณา (Benevolence) เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐาน
ของความไว้ วางใจ ความไว้ วางใจจะเป็ นความรู้สกึ ด้ านความเมตตา เป็ นความเชื่อมัน่ ว่า สวัสดิภาพหรื อ
สิ่งที่ ตนให้ ความสํ าคัญจะได้ รับการปกป้ องโดยผู้ที่ ตนไว้ วางใจ กล่าวกันว่าความเมตตากรุ ณาเป็ น
องค์ประกอบที่ครอบคลุมความไว้ วางใจมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างกัน ซึ่ง
เป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการเสริ มสร้ างและรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล โดยคัมมิงส์และโบรมิลี่
(Cummings; & Bromily. 1996) ระบุว่า ความไว้ วางใจเป็ นสิ่งช่วยยืนยันว่า บุคคลจะไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
หรื อแสวงหาประโยชน์ จากอีกฝ่ ายหนึ่งแม้ จะมีโอกาสก็ ตาม 4) ความน่าเชื่ อถื อ (Reliability) เป็ น
ความสามารถในการทําให้ ผ้ อู ื่นไว้ วางใจ การมีความน่าเชื่อถือ หมายถึง การรู้ว่าผู้อื่นสามารถคาดหวังใน
ตนได้ อย่างไร เป็ นระดับความไว้ วางใจที่ฝังรากลึกในตัวบุคคลและเป็ นคุณลักษณะที่ผนวกกันระหว่างการ
เป็ นบุคคลที่มีความหนักแน่นมัน่ คงและมีความเมตตากรุณา สรุปว่า เป็ นความรู้สกึ ที่บคุ คลสามารถเป็ นที่
พึง่ พาของผู้อื่นได้ อย่างสมํ่าเสมอและเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของความไว้ วางใจด้ วย 5) ความสามารถ
(Competence) เป็ นศักยภาพและทักษะของบุคคลที่จะเติมเต็มความคาดหวังที่ผ้ อู ื่นมีตอ่ ตนเมื่อบุคคล
เป็ นที่พึ่งพาของผู้อื่นจะมีความเชื่ อว่า บุคคลจะกระทําสิ่งต่างๆ ได้ สําเร็ จตามที่คาดหวังเช่นเดียวกับ
องค์ประกอบด้ านความน่าเชื่อถือ ความสามารถต้ องอาศัยการพึ่งพาอาศัยกันในแง่ที่ว่าผู้อื่นจะต้ องทํา
หน้ าที่ได้ อย่างดีที่สดุ เท่าที่ความสามารถของตนมีอยู่ และเพื่อรักษาความไว้ วางใจไว้ บุคคลที่ได้ รับความ
ไว้ วางใจต้ องมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการที่จะกระทําและบรรลุความคาดหวังของผู้อื่นในระดับที่
น่าพอใจ 6) ความซื่อสัตย์ (Honesty) เป็ นองค์ประกอบที่อยู่คกู่ บั ความมีศีลธรรมจรรยาที่เป็ นเงื่อนไขของ
ความไว้ วางใจความซื่อสัตย์เป็ นคุณลักษณะหนึง่ ของบุคคล เช่นเดียวกับความมีศีลธรรมจรรยาและความ
ถูกต้ อง โดยความซื่อสัตย์ เป็ นการยอมรับผลจากการกระทําที่ตามมาของบุคคลโดยไม่มีการบิดเบือน
ข้ อเท็จจริ งเพื่อหลีกเลี่ยงคําตําหนิติเตียนต่างๆ และความซื่อสัตย์ยงั เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานของความ
ไว้ วางใจด้ วย หากไม่มีความเชื่อมัน่ ว่าคําพูดของบุคคลน่าเชื่อถื อและคําพูดนัน้ ไม่ช่วยให้ คาดเดาการ
กระทําในอนาคตได้ ความไว้ วางใจก็ ไม่อาจพัฒนาได้ เช่นกัน จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า ความ
ซื่อสัตย์เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของความไว้ วางใจร่ วมกับคุณลักษณะด้ านอื่นของบุคคล ได้ แก่ ความมี
ศีลธรรมจรรยาและความถูกต้ อง เป็ นต้ น และ 7) ความเปิ ดเผย (Openness) เป็ นระดับของการแบ่งปั น
ข้ อมูลข่าวสารและไม่เก็บงําไว้ เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง การเปิ ดเผยเป็ นกระบวนการที่โปร่ งใสและคุ้มค่าน่า
เสี่ยง เมื่อบุคคลเปิ ดเผยจะเกิดความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน การเปิ ดเผยยังเป็ นการรับประกันของผู้ที่ให้
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ความไว้ วางใจว่า ข้ อมูลข่าวสารที่นํามาแบ่งปั นนันจะไม่
้
ถกู เผยแพร่ตอ่ สาธารณะ เมื่อการติดต่อสื่อสารถูก
จํากัด ความไม่ไว้ วางใจก็เพิ่มขึ ้น และผู้อื่นจะระแวงสงสัยในข้ อมูลข่าวสารว่าเหตุใดจึงถูกระงับ เป็ นต้ น
สําหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั พิจารณาเลือกใช้ องค์ประกอบความไว้ วางใจในองค์การของและแซน
เนน-โมแรน (Hoy; & Tschannen-Moran. 1999; 2003; Tschannen-Moran; & Hoy. 2000; Hoy. 2002)
ที่จําแนกความไว้ วางใจในองค์การออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ความไว้ วางใจในผู้นํา ในเพื่อนร่ วมงาน รวมทัง้
ความไว้ วางใจในนักเรี ยนและผู้ปกครอง ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริ บทที่ศกึ ษา
ในครัง้ นี ้

ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความไว้ วางใจในองค์ การ
คาร์ เนเวลและเวคส์เลอร์ (Carnevale; & Wechsler. 1992) ได้ ระบุว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องหรื อต้ น
กําเนิดของความไว้ วางใจในองค์การอาจแตกต่างกันได้ เช่น พนักงานอาจไว้ วางใจเพื่อนร่ วมงาน แต่ไม่
ไว้ วางใจหัวหน้ างาน หรื อไว้ วางใจผู้บริหารระดับสูง แต่อาจไม่ไว้ วางใจองค์การ เป็ นต้ น และความไว้ วางใจ
แต่ละรู ปแบบก็ให้ ผลลัพธ์ที่ต่างกัน เดิร์คส์และสคาร์ ลิสกี ้ (Dirks; & Skarliski. 2002) เชื่อว่า การระบุ
ปั จจัย ที่ เ กี่ ยวข้ องกับความไว้ วางใจมี ความสํ า คัญเช่ นเดี ยวกับการจํ าแนกความแตกต่างระหว่ า ง
องค์ประกอบต่างๆ ของความไว้ วางใจ กล่าวคือ เพื่อให้ ความไว้ วางใจในองค์การมีประโยชน์ต่อองค์การ
จําเป็ นที่จะต้ องทําความเข้ าใจเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องและสําคัญต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจากความไว้ วางใจ
ในองค์การให้ ดีขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นผลการปฏิบตั ิงาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ หรื อตัวแปร
ผลลัพธ์ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ ส่วนแมคคอลีย์และคูห์เนิร์ท (McCauley; & Kuhnert. 1992)
ระบุว่า การศึกษาวิจัยสามารถสํารวจตรวจสอบความไว้ วางใจระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่ วมงาน และ
ระหว่างบุคคลกับหัวหน้ างาน รวมทังกั
้ บผู้บริ หารและผู้อื่นได้ ด้วย ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ นว่า พนักงานอาจ
ไว้ วางใจเพื่อนร่ วมงาน แต่ไม่ไว้ วางใจหัวหน้ างาน หรื อผู้บริ หารระดับสูงก็ได้ ซึ่งเดิร์คส์และสคาร์ ลิสกี ้
(Dirks; & Skarliski. 2002) ก็เห็นด้ วยกับประเด็นนี ้ และให้ ความสําคัญกับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความ
ไว้ วางใจในองค์การ ไม่วา่ จะเป็ นหัวหน้ างาน ลูกน้ อง เพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารระดับสูง เป็ นต้ น
ด้ านแมคคอลีย์และคูห์เนิร์ท (McCauley; & Kuhnert. 1992) กล่าวว่า กระบวนการต่างๆ ใน
องค์ การสามารถสื่ อสารเจตคติ ของผู้บริ หารหรื อการจัดการขององค์ การไปสู่พนักงานได้ กล่าวคื อ
พนักงานจะพิจารณาและสังเกตสภาพแวดล้ อมในองค์การ เพื่อประเมินว่าจะไว้ วางใจในการบริหารจัดการ
ขององค์การได้ หรื อไม่ ซึง่ หากพนักงานตีความหมายโครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ และบรรยากาศองค์การว่า
เป็ นระบบที่น่าไว้ วางใจแล้ ว พนักงานก็จะมีความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ อนั เกิดจากการสื่อสารของ
ผู้บริหาร ในทางกลับกัน หากผู้บริ หารแสดงออกซึง่ ความไม่ไว้ วางใจต่อพนักงาน พนักงานก็จะตอบสนอง
ด้ วยความไม่ไว้ วางใจเช่นกัน ซึ่งรู ปแบบของความไว้ วางใจที่บุคคลมีต่อเพื่อนร่ วมงานหรื อหัวหน้ างาน
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มักจะมีพื ้นฐานมาจากมุมมองในเชิงความสัมพันธ์ และ/หรื อเชิงคุณลักษณะ (Dirks; & Skarliski. 2002)
อัน เป็ นไปตามหลัก การแลกเปลี่ ย นทางสัง คม คื อ มุม มองเชิ ง ความสัม พัน ธ์ ที่ ผ้ ูต ามจะตอบแทน
ผลประโยชน์ที่ตนได้ รับ ด้ วยการทุ่มเทความพยายามให้ กบั ผู้ที่ให้ ผลตอบแทนแก่ตนนัน่ เอง
ส่วนตันและตัน (Tan; & Tan. 2000) ได้ เน้ นความสําคัญของการจําแนกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
ความไว้ วางใจในองค์การ โดยให้ เหตุผลว่า ความไว้ วางใจในหัวหน้ างานหรื อผู้นําและความไว้ วางใจใน
องค์การมีความแตกต่างกัน แต่ก็เป็ นมโนทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้ องกัน ซึง่ แต่ละมโนทัศน์ก็มีปัจจัยเหตุและ
ผลของตัวมันเอง จากหลักฐานทางวิชาการแสดงให้ เห็นว่า แม้ ความไว้ วางใจในผู้นํากับความไว้ วางใจใน
องค์การจะมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับตัวแปรผลต่างๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่ความไว้ วางใจใน
หัวหน้ างานหรื อผู้นํามีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรบางตัว เช่น ความสามารถ ความเมตตากรุณา และความมี
ศีลธรรมจรรยาของหัวหน้ างานสูงกว่า ขณะที่ความไว้ วางใจในองค์การกลับมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรบาง
ตัว เช่น ความยุตธิ รรมในองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสูงกว่า
การแลกเปลี่ยนความไว้ วางใจซึ่งกันและกันระหว่างพนักงานกับผู้นํามีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัย
ผลที่เกี่ยวข้ องกับงาน ไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุนผลการปฏิบตั ิงานหรื อการส่งเสริ มพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การ (Dirks; & Ferrin. 2002) เช่น พนักงานอาจทํางานนอกเวลาเพื่อทํางานตามที่
หัวหน้ างานร้ องขอหรื ออาจทํางานเกินจากเวลาที่กําหนดเพื่อช่วยเหลือหัวหน้ างานหรื อเพื่อนร่ วมงาน ซึง่
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม ในทางกลับกัน ความไว้ วางใจในผู้นําอาจทําให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง มุมมองเชิงคุณลักษณะที่ให้ ความสําคัญกับศีลธรรมจรรยา
ความน่าเชื่อถื อ และความซื่อสัตย์สุจริ ตของผู้นํา ได้ ระบุว่าการทํ าความเข้ าใจในบุคคลที่ได้ รับความ
ไว้ วางใจหรื อผู้นําสามารถช่วยพยากรณ์การตอบสนองหรื อการเอาใจใส่ที่มีตอ่ พนักงานได้
นอกจากนัน้ เดิร์คส์และสคาร์ ลิสกี ้ (Dirks; & Skarliski. 2002) ได้ แนะให้ นกั วิจยั พึงระวังอย่าให้
ความสําคัญกับความไว้ วางใจต่อหัวหน้ างานเพียงฝ่ ายเดียว จนละเลยบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับความ
ไว้ วางใจไป ซึง่ การศึกษาความไว้ วางใจจากมุมมองของเพื่อนร่ วมงานนันถื
้ อว่ามีความสําคัญที่สดุ ต่อการ
พัฒนาความสัมพันธ์ ทางกว้ าง (กับเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน) ในองค์การ ซึง่ มีความสําคัญสําหรับ
นักวิจยั ในการศึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนร่วมงาน และความไว้ วางใจต่อเพื่อนร่วมงานยัง
มีความเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารกับเพื่อนร่วมงาน การ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็ นต้ น
จากการทบทวนเอกสารงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ องพบว่ า ความไว้ วางใจเป็ นมโนทัศ น์ ที่ มี มิ ติ
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ความไว้ วางใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Trust) ความไว้ วางใจระหว่างสอง
ฝ่ าย (Dyadic Trust) ความไว้ วางใจระหว่างองค์การ (Interorganizational Trust) ความไว้ วางใจเชิง
การเมือง (Political Trust) ความไว้ วางใจเชิงสังคม (Societal Trust) ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงาน (Peer
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Trust in the Workplace) และความไว้ วางใจในองค์การ (Organizational Trust) เป็ นต้ น โดยรู ปแบบ
ความไว้ วางใจที่นิยมศึกษาและกล่าวถึงอยูเ่ สมอ คือ ความไว้ วางใจในผู้นํา และความไว้ วางใจในองค์การ
ความไว้ วางใจในผู้นํา (Trust in the Leader)
จากหลักฐานทางวิ ชาการพบว่า ผู้นําสามารถเสริ มสร้ างและรั กษาความไว้ วางใจผ่านทาง
พฤติกรรมของตน (Bennis. 2002; DePree. 2002) เช่น มีข้อค้ นพบว่า ความไว้ วางใจได้ รับอิทธิพลจาก
พฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารและการสนับสนุนจากตัวผู้นําเป็ นหลัก (Gimbel. 2001; TschannenMoran; & Hoy. 1998) วูลสตัน (Woolston. 2001) ได้ ระบุวา่ การรักษาบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมให้ คงอยู่
โดยผู้นําก่อให้ เกิดความไว้ วางใจในตัวพนักงานใหม่ได้ ด้ านไซมอนส์ (Simons. 1999) ได้ กําหนดแนวคิด
ว่า ความมีศีลธรรมจรรยาด้ านพฤติกรรมและการรั บรู้ ความสอดคล้ องระหว่างการยอมรับกับการนํ า
ค่านิยมมาใช้ ของผู้บริ หารเป็ นสิ่งสําคัญในการพัฒนาความไว้ วางใจของพนักงานที่มีต่อผู้บริ หาร ดังนัน้
พฤติกรรมจึงเป็ นตัวกลางในการกําหนดและการแสดงออกสําหรับการรับรู้ความไว้ วางใจของพนักงานที่มี
ต่อผู้นํา (Sparks. 2000) การทําลายความไว้ วางใจ เช่น การละเมิดสัญญา การลดความไว้ วางใจที่มีตอ่ ผู้
ว่าจ้ าง ทําให้ พนักงานทุ่มเทและอุทิศตนในการทํางานให้ แก่องค์การน้ อยลง (Braun. 1997) นอกจากนี ้
ภายใต้ สถานการณ์ ที่เผชิญหน้ ากันในเชิงลบพบว่าพฤติกรรมของผู้บริ หารมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับ
ความไว้ วางใจของพนักงาน แม้ จะอธิบายความสัมพันธ์ ดงั กล่าวได้ เพียงบางส่วนก็ตาม (Korsgaard; et
al. 2002) รวมทังความยุ
้
ตธิ รรมในองค์การด้ านกระบวนการขององค์การยังเป็ นตัวพยากรณ์ที่มีนยั สําคัญ
ต่อความไว้ วางใจในผู้นําด้ วย (Flaherty; & Pappas. 2000; Konovsky; & Pugh. 1994)
หลักปฏิบตั ิในการติดต่อสื่อสารของผู้นําก็มีผลต่อความไว้ วางใจของพนักงานที่มีต่อผู้นําด้ วย
เช่น ปริ มาณข่าวสารที่พนักงานได้ รับเกี่ ยวกับงานและองค์การช่วยอธิ บายความแปรปรวนของความ
ไว้ วางใจในผู้บริ หารระดับสูงและความไว้ วางใจในหัวหน้ างานได้ (Ellis; & Shockley-Zalabak. 2001)
เช่นเดียวกับความถี่ในการสื่อสารทังก่
้ อนและหลังที่ได้ รับจากองค์การ และข้ อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์
เกี่ ยวกับองค์การที่ พนักงานต้ องการ มีส่วนช่วยส่งเสริ มการรั บรู้ ของพนักงานในด้ านความน่าเชื่อถื อ
ไว้ วางใจที่มีตอ่ ฝ่ ายบริ หาร (Nikandrou; et al. 2000) จากมุมมองการแลกเปลี่ยนทางสังคมนัน้ ความถี่ใน
การแลกเปลี่ยนช่วยเสริ มสร้ างความไว้ วางใจระหว่างผู้นํากับผู้ตามได้ (Cherry. 2000; Kollock. 1994)
ส่วนตัวแบบความไว้ วางใจระหว่างสองฝ่ าย (Model of Dyadic Trust) ของเมเยอร์ และคนอื่นๆ
(Mayer; et al. 1995) ในบริบททางองค์การระบุวา่ ความไว้ วางใจในฝ่ ายที่ได้ รับความไว้ วางใจเกิดขึ ้นจาก
การที่ฝ่ายที่ให้ ความไว้ วางใจรับรู้ถึงความสามารถ ความเมตตากรุณา และความมีศีลธรรมจรรยาของฝ่ าย
ที่ ได้ รั บความไว้ วางใจ เมื่ อนํ าตัวแบบนี ไ้ ปประยุกต์ ใช้ กับความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้นํ ากับผู้ตามก็ ได้
ข้ อเสนอแนะว่า ความไว้ วางใจในตัวผู้นําจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อผู้ตามรับรู้ถึงความสามารถ ความเมตตากรุ ณา
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และความมี ศี ลธรรมจรรยาของผู้นํ า กล่าวอี กนัยหนึ่ ง คื อ ความไว้ วางใจในตัวผู้นํ าเป็ นผลมาจาก
พฤติกรรมของผู้นํานัน่ เอง
ความไว้ วางใจในองค์ การ (Trust in the Organization)
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้นํากับพฤติกรรมองค์การเป็ นที่ยอมรับมานาน เช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมของผู้นํากับค่านิยมขององค์การ นักทฤษฎีด้านองค์การได้ พิจารณาว่า
คุณลักษณะของฝ่ ายบริ หารระดับสูงสามารถใช้ พยากรณ์ผลลัพธ์ ขององค์การได้ (Hambrick; & Mason.
1984) ซึง่ ผู้นําจะกําหนดวัฒนธรรมองค์การโดยอาศัยแนวทางต่างๆ ได้ แก่ 1) สิ่งที่ผ้ นู ําได้ ท่มุ เทความสําคัญ
และให้ รางวัล2) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร 3) แบบอย่างของผู้นํา 4) อากัปกิริยาการแสดงออกใน
การจัดการกับเหตุการณ์ที่สําคัญ และ 5) ตัวชี ้วัดที่ใช้ ในการรับสมัคร การคัดเลือก การเลื่อนตําแหน่ง และ
การเลิกจ้ างพนักงาน เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่งสําคัญในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับ
ความไว้ วางใจ ตังแต่
้ การกําหนดให้ ความไว้ วางใจเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ซึง่ จะกล่าวถึงโดยละเอียดในภายหลัง
การให้ ความสําคัญต่อความไว้ วางใจในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การนัน้ มาร์ ติเนซ
และดอร์ ฟแมน (Martinez; & Dorfman. 1998) ระบุว่า มีมมุ มอง 6 ประการเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของ
ผู้นําในองค์การ หน้ าที่ประการหนึง่ คือ การสร้ างความสัมพันธ์โดยอาศัยความเชื่อมัน่ ความไว้ วางใจ และ
ความเชื่อถือ นอกจากนี ้ ยังมีองค์ประกอบบางประการที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมด้ านความไว้ วางใจใน
องค์การ ได้ แก่ 1) ความลึกซึ ้งและคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2) ความชัดเจนในบทบาท
หน้ าที่และความรั บผิดชอบ 3) ความถี่ ช่วงเวลา และความตรงไปตรงมาในการติดต่อสื่อสาร 4)
ความสามารถในการทํางานให้ สําเร็ จ 5) ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 6) การกําหนดเป้าหมาย
และวิสยั ทัศน์ และ 7) การเคารพในคํามัน่ สัญญาและพันธะระหว่างกัน เป็ นต้ น
เห็นได้ ชดั ว่า องค์ประกอบเหล่านี ้เป็ นผลมาจากพฤติกรรมของผู้นําทังสิ
้ ้น ซึง่ เลวิน (Levin. 1999)
ได้ ยืนยันถึงบทบาทหน้ าที่ของผู้นําในการสร้ างวัฒนธรรมของความไว้ วางใจในองค์การว่า บรรยากาศของ
ความไว้ วางใจจะเกิดขึ ้นในองค์การได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้นําได้ ทําในสิ่งที่ตนพูดไว้ ซึง่ จะทําให้ เกิดความน่าเชื่อถือ
และมีพฤติกรรมเสมอต้ นเสมอปลาย ดังนัน้ พฤติกรรมของผู้นําจึงมีความสําคัญในการระบุระดับความ
ไว้ วางใจที่เกิดขึ ้นในองค์การ (Offerman. 1998) ด้ านคอร์ เธียส-สมิธ (Korthuis-Smith. 2002) พบว่า ภาวะ
ผู้นําแบบมีสว่ นร่วม การชี ้แนะแนวทาง การตัดสินใจของบุคคล การสนับสนุนจากองค์การ ข้ อมูลป้อนกลับ
ด้ านผลการปฏิบตั ิงาน และการให้ โอกาสแก่บคุ คล มีความเกี่ยวข้ องอย่างมากกับความไว้ วางใจในผู้นํา
นอกจากนี ้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านที่สงู ขึ ้นของหัวหน้ างานนําไปสูค่ วามไว้ วางใจในองค์การที่สงู ขึ ้น
ด้ วย (Daley; & Vasu. 1998) ส่วนนอร์ ธเฮาส์ (Northouse. 2013) ก็สนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างผล
การปฏิบตั งิ านกับความไว้ วางใจ โดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์มีศีลธรรมและความเสมอต้ นเสมอปลาย

101
ของผู้นํา ซึง่ เขากล่าวว่า ผู้นําเชิงปฏิรูปได้ สร้ างเสริ มความไว้ วางใจในองค์การโดยการวางตนให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
ชัดเจน การยืนหยัดเคียงข้ างผู้ตาม และการใช้ การสื่อสารและประยุกต์ใช้ แนวทางที่เหมาะสม เป็ นต้ น และ
ตังแต่
้ ที่มีการระบุว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นเกี่ ยวข้ องอย่างมากกับความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม จึงควร
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับความไว้ วางใจในองค์การด้ วย

ปั จจัยเหตุของความไว้ วางใจในองค์ การ
จากหลักฐานทางวิ ชาการพบว่า มี นักวิจัยหลายท่ านได้ พยายามระบุปัจจัยเหตุของความ
ไว้ วางใจในองค์การ (McCauley; & Kuhnert. 1992; Mayer; et al. 1995; Kramer. 1999) งานวิจยั เชิง
สํารวจของแมคคอลีย์และคูห์เนิร์ท (McCauley; & Kuhnert. 1992) ที่สํารวจกับกลุม่ ตัวอย่างจากองค์การ
ด้ านการฝึ กอบรมขนาดใหญ่ของรัฐบาลพบว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับการทํางาน เช่น การมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ ความมีอิสระในการทํางาน การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุนจากหัวหน้ างาน และข้ อมูลป้อนกลับ
สามารถอธิบายความไว้ วางใจที่มีต่อการบริ หารจัดการได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และยังแสดงให้ เห็น
ว่า นอกจากตัวแปรข้ างต้ นแล้ ว ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับระบบขององค์การ เช่น ความก้ าวหน้ าในอาชีพการ
งาน ความมั่นคงในการทํ างาน การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน สามารถอธิ บายความไว้ วางใจได้
เช่นเดียวกัน
ปั จจัยเหตุที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดความไว้ วางใจในองค์การยังรวมไปถึงปั จจัยเชิงจิตวิทยา
ปั จจัยเชิงสังคม และปั จจัยเชิงองค์การ ซึง่ มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของบุคคลที่มีต่อความน่าไว้ วางใจ
ของผู้อื่น และความตังใจหรื
้
อเจตนาที่จะแสดงออกซึง่ ความไว้ วางใจในขณะที่มีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่นด้ วย
และปั จจัยเชิงองค์การที่มีความเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริ มความไว้ วางใจในองค์การ
ได้ แก่ หลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การ และภาวะผู้นําในองค์การ เป็ นต้ น
(Whitener; et al. 1998) (แสดงในภาพประกอบ 6)
หลักการบริหารจัดการ
ความไว้ วางใจในองค์ การ
ภาวะผู้นํา
ภาพประกอบ 6 ปั จจัยเหตุของความไว้ วางใจในองค์ การ

ปั จจัยผล
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หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์ การ
ความไว้ วางใจในองค์การมีอิทธิพลต่อความสําเร็ จในการนําหลักการบริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคลไปประยุกต์ใช้ ในองค์การ (Whitener. 1997) ดังนัน้ ความสําเร็จและประสิทธิผลของหลักปฏิบตั แิ ละ
นโยบายในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจึงขึ ้นอยู่กบั ความไว้ วางใจของพนักงานที่มีต่อ
การบริหารจัดการในองค์การด้ วย ขณะเดียวกันหลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การ ได้ แก่
การฝึ กอบรมและพัฒนา การเลื่อนตําแหน่ง การแบ่งปั นผลตอบแทน ความมัน่ คงในการทํางาน การรับ
สมัครและคัดเลือกบุคลากร รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ก็ชี ้ให้ เห็นว่า มีผลต่อการพัฒนา
ความไว้ วางใจในองค์การเช่นกัน (Whitener. 2001) ความไว้ วางใจของพนักงานจะส่งผลต่อการรับรู้ของ
พวกเขาที่มีต่อความถูกต้ องเที่ยงตรงและความยุติธรรมของหลักการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
องค์ การ โดยพนักงานจะใส่ใจในเรื่ องความยุติธรรมในองค์การด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนและด้ าน
้ ่อน
กระบวนการขององค์การที่ใช้ ในการกําหนดผลตอบแทนสําหรับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นการเลื่อนขันเลื
ตําแหน่ง การให้ รางวัลแก่พนักงาน และการฝึ กอบรม เมื่อพนักงานรับรู้ ว่าหลักการดังกล่าวถูกนํามาใช้
ผ่านทางกระบวนการที่มีความเที่ยงตรงและแบ่งปั นผลตอบแทนอย่างยุตธิ รรมแล้ ว หลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลขององค์การก็จะมีอิทธิพลในทางบวกต่อการพัฒนาความไว้ วางใจของพนักงานที่มีต่อ
องค์การและการบริ หารจัดการ
รูปแบบภาวะผู้นําในองค์ การ
ความสําคัญของรู ปแบบภาวะผู้นําเปรี ยบได้ กบั ความสําคัญของคุณลักษณะขององค์การ ซึ่ง
ส่งผลต่อการพัฒนาความไว้ วางใจ มีการกล่าวถึงความไว้ วางใจว่าเป็ นส่วนสําคัญในทฤษฎีภาวะผู้นํา
ุ ลักษณะของภาวะผู้นําที่สามารถบ่มเพาะความไว้ วางใจ
หลายทฤษฎี ดังนัน้ นักวิจยั ต่างพยายามระบุคณ
ได้ โดยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) และภาวะผู้นําเชิงบารมี
(Charismatic Leadership) (Podsakoff; et al. 1990) รวมทังภาวะผู
้
้ นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น (Servant
Leadership) สามารถเสริ มสร้ างความไว้ วางใจของผู้ตามได้ จากข้ อค้ นพบของนักวิจยั หลายท่านระบุว่า
หนึ่งในพันธกิจของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาความไว้ วางใจของผู้ตาม ด้ านเบนนิสและ
โกลด์สมิธ (Bennis; & Goldsmith. 1994) ก็สรุ ปว่า คุณลักษณะของผู้นําที่สามารถสร้ างเสริ มความ
ไว้ วางใจนัน้ ได้ แก่ การมีวิสยั ทัศน์ ความเอาใจใส่ ความมัน่ คงเสมอต้ นเสมอปลาย ความมีศีลธรรมจรรยา
เป็ นต้ น นักวิจยั เหล่านี ้ยังชี ้ให้ เห็นว่า ผู้นําที่เสริ มสร้ างและรักษาความไว้ วางใจได้ จะต้ องแสดงออกผ่าน
ทางความซื่อสัตย์มนั่ คง ความสมัครสมานสามัคคี ความน่าเชื่อถือไว้ วางใจ และความมีศีลธรรมจรรยา
เป็ นต้ น ส่วนเบนนิสและทาวน์เซนด์ (Bennis; & Townsend. 1995) ระบุวา่ คุณลักษณะทัง้ 4 ด้ านข้ างต้ น
มีความจําเป็ นสําหรับผู้นําที่ต้องการพัฒนาความไว้ วางใจในองค์การ และเคอร์ ฟตุ (Kerfoot. 1998) ยังได้
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เพิ่มเติมคุณลักษณะอีก 4 ด้ านที่สําคัญต่อการพัฒนาความไว้ วางใจ ได้ แก่ ความพร้ อมของผู้นํา การ
เข้ าถึงผู้นําได้ ง่าย การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และความตังใจที
้ ่จะอุทิศตน เป็ นต้ น
สําหรับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนัน้ ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นํากับผู้ตามถูกสร้ างขึ ้นจากความ
ไว้ วางใจและการรับใช้ ซึง่ ถือเป็ นพื ้นฐานในด้ านอิทธิพลของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น (Sarkus. 1996;
Tatum. 1995) โดยกรี นลีฟ (Greenleaf. 1977) กล่าวว่า ความไว้ วางใจถือเป็ นหัวใจของภาวะผู้นําแบบรับ
ใช้ ผ้ อู ื่น เมื่อความชอบธรรมของภาวะผู้นําเริ่ มต้ นจากความไว้ วางใจ และดูเหมือนว่ารากฐานของความ
ไว้ วางใจ คือ การที่บคุ คลมีประสบการณ์ที่เป็ นรูปธรรมในการได้ รับการรับใช้ จากองค์การหรื อผู้นําของตน
อย่างต่อเนื่อง และกรี นลีฟยืนยันว่า ในภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนัน้ ความเป็ นผู้นําจะมอบให้ กบั บุคคลที่
ได้ รับความไว้ วางใจอันเนื่องมาจากการที่เขาเป็ นผู้รับใช้ ผ้ อู ื่น ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะได้ รับความไว้ วางใจ
เพราะเป็ นผู้ที่เห็นอกเห็นใจ เข้ าใจ และยอมรับในตัวผู้ตามอย่างเต็มที่ เพราะเป็ นผู้ที่เชื่อถือได้ ซึง่ เป็ นผล
มาจากความเข้ าใจในตนอย่างลึกซึ ้ง และเพราะเป็ นผู้ที่นําผู้อื่นด้ วยการทําตนให้ เป็ นแบบอย่างนัน่ เอง
ความไว้ วางใจและการเคารพให้ เกียรติยงั เป็ นวิธีการที่เหมาะที่สดุ สําหรับสังคมหรื อส่วนรวมที่ถกู สร้ างขึ ้น
ผ่านทางการรับใช้ อนั เป็ นความรับผิดชอบของผู้นําในการทําเพื่อผู้ตามและให้ ผ้ ตู ามทําเพื่อส่วนรวมอย่าง
ไม่มีข้อจํากัด และกรี นลีฟยังระบุว่า ความไว้ วางใจในองค์การจะถูกสร้ างขึ ้นเมื่อผู้ที่ได้ รับความไว้ วางใจ
(ผู้นํา) กลายเป็ นผู้รับใช้ ที่ดี มีความเข้ าใจในองค์ การและเอาใจใส่ดูแลผู้อื่น (ผู้ตาม) ที่อยู่ในองค์ การ
ทังหมด
้
และผู้นํามีความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ขององค์การ ซึง่ จะทําให้ ผ้ นู ําได้ รับความไว้ วางใจ ดังนัน้
้ จจัยผลและปั จจัยเหตุ
เมื่อพิจารณาจากมุมมองของกรี นลีฟจะเห็นว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นทังปั
ของความไว้ วางใจในผู้นําและความไว้ วางใจในองค์การ ซึง่ อาจจะเป็ นสาเหตุของการที่ภาวะผู้นําแบบรับ
ใช้ ผ้ อู ื่นช่วยเสริ มสร้ างการรับรู้ของผู้ตามในด้ านความคูค่ วรแก่การไว้ วางใจในผู้นํา ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ที่
เกิดจากความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน (Zolin. 2002)
ความไว้ วางใจยังเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างผู้นํากับผู้ตามในภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น การเอาใจใส่ผ้ อู ื่นโดยให้ ความสําคัญต่อประโยชน์ของผู้ตามเป็ นอันดับแรกถือเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่กระตุ้นให้ ผ้ ตู ามเกิดความไว้ วางใจในผู้นํา ดังนัน้ การ
เอาใจใส่ตอ่ สิง่ ที่ผ้ ตู ามเห็นว่าสําคัญและระดับความน่าไว้ วางใจของผู้นําจะทําให้ ผ้ ตู ามเกิดความไว้ วางใจ
ในผู้นํา (Farling; et al. 1999) ด้ านตัวแบบภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของรัสเซลล์และสโตน (Russell; &
Stone. 2002) ก็ระบุว่า ความไว้ วางใจเป็ นคุณลักษณะด้ านหน้ าที่ในภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และ
ความสําคัญของความไว้ วางใจระหว่างผู้นํากับผู้ตาม ซึง่ หมายถึงการดูแลเอาใจใส่ของผู้นําที่มีตอ่ ผู้ตาม
และปฏิบตั ติ อ่ ผู้ตามด้ วยความซื่อสัตย์มีศีลธรรมเป็ นสิง่ สําคัญและจําเป็ นต่อการเสริ มสร้ างความไว้ วางใจ
ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม และรัสเซลล์ (Russell. 2001) ยังกล่าวด้ วยว่า ค่านิยมของผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
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ส่งผลต่อคุณลักษณะที่สงั เกตได้ จากตัวผู้นําและองค์การ ซึ่งค่านิยมดังกล่าวยังมีบทบาทสําคัญต่อการ
สร้ างความไว้ วางใจระหว่างผู้นํากับผู้ตามและความไว้ วางใจในองค์การด้ วย
ภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นยังส่งผลกระทบต่อความไว้ วางใจผ่านทางบรรยากาศในองค์ การ
(Giampetro-Meyer; et al. 1998) ซึง่ แมคกี-คูเปอร์ (McGee-Cooper. 1998) ได้ นําเสนอตัวแบบด้ าน
หน้ าที่ความรับผิดชอบของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่นําไปสู่ระดับความไว้ วางใจร่ วมกันและการพึ่งพา
อาศัยซึง่ กันและกันในองค์การ และองค์การที่นําหลักปฏิบตั ขิ องภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นไปประยุกต์ใช้ ใน
การสร้ างเสริ มบรรยากาศแห่งความไว้ วางใจในองค์การก็กลายเป็ นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์ ในระดับสูง
(Lowe. 1998) เมื่อผู้นํามีจิตวิญญาณ กอปรกับแรงจูงใจที่จะรับใช้ ผ้ อู ื่นก็จะช่วยเสริ มสร้ างความไว้ วางใจ
ไม่เพียงเฉพาะความไว้ วางใจระหว่างผู้นํากับผู้ตามเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นความไว้ วางใจระหว่างผู้ตามกับผู้
ตามอีกด้ วย (Spears. 1998) ซึง่ ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะเสริ มสร้ างความไว้ วางใจโดยแนวทางต่างๆ ได้ แก่
1) การมอบอํานาจให้ แก่ผ้ ตู ามด้ วยจริ งใจ 2) การดูแลเอาใจใส่ผ้ ตู าม 3) การเคารพให้ เกียรติและเสมอต้ น
เสมอปลาย 4) การพัฒนาทักษะในการแนะนําผู้ตามและการจัดการความเสี่ยง 5) รู ปแบบการบริ หาร
จัดการที่เหมาะสม และ 6) การปฏิบตั ิตนให้ คคู่ วรแก่การไว้ วางใจ ซึง่ เกิดจากความซึอ่ สัตย์มีศีลธรรมและ
ศักยภาพของผู้นํา เป็ นต้ น (Melrose. 1998) และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับความ
ไว้ วางใจในองค์ การยังเกี่ ยวข้ องกับคุณลักษณะด้ านหน้ าที่ และด้ านอื่ นๆ ของผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่ น
(Russell; & Stone. 2002) รวมทังช่
้ วยพัฒนาความไว้ วางใจระหว่างผู้นํากับผู้ตามและความไว้ วางใจใน
องค์การ โดยคุณลักษณะต่างๆ เหล่านัน้ ได้ แก่ ความซื่อสัตย์มีศีลธรรม ศักยภาพของผู้นํา การติดต่อสื่อสาร
กับผู้ตาม การปฏิบตั ิตนในการเป็ นแบบอย่าง การมอบอํานาจและมอบการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
ให้ แก่ผ้ ตู าม เป็ นต้ น

การวัดความไว้ วางใจในองค์ การ
จากหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่ องมือวัดความไว้ วางใจในองค์การพบว่า ในช่วงปี 1995
ถึง 2008 มีเครื่ องมือวัดความไว้ วางใจในองค์การมากมายหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบวัดก็ ใช้ วัดความ
ไว้ วางใจแตกต่างกันไปตามแนวคิดและนิยามความหมายที่กําหนดไว้ ในงานวิจยั โดยมีความสอดคล้ อง
กันพอสมควรในแต่ละแบบวัด และพบว่าแบบวัดส่วนใหญ่ วัดคุณลักษณะของบุคคลที่ ได้ รั บความ
ไว้ วางใจ (Trustee) ได้ แก่ ความสามารถ ความมี ศีลธรรมจรรยา ความเมตตากรุ ณา ความซื่ อสัตย์
เอกลักษณ์บคุ คล การคาดเดาพฤติกรรมได้ เป็ นต้ น โดยองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะของความไว้ วางใจ
้ งบวกและเชิงลบ
เหล่านี ้มีรากฐานมาจากการรับรู้ร่วมกัน 2 ด้ านของบุคคล คือ ประสบการณ์ในอดีตทังเชิ
นัน่ เอง
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ด้ านการวัดความไว้ วางใจในองค์การในบริบทของโรงเรี ยนนัน้ ส่วนใหญ่จะใช้ เครื่ องมือวัดความ
ไว้ วางใจ ได้ แก่ เครื่ องมือวัดความไว้ วางใจในองค์การที่วดั องค์ประกอบ 2 ด้ าน ได้ แก่ ความไว้ วางใจใน
ผู้นําและความไว้ วางใจในเพื่อนร่ วมงาน เป็ นเครื่ องมือวัดที่พฒ
ั นาโดยฮอยและคูเปอร์ สมิธ (Hoy; &
Kupersmith. 1985) ซึง่ แต่ละด้ านประกอบด้ วยข้ อคําถาม 7 ข้ อ ในการวัดจะใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มี
คะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 6 คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า
เท่ากับ 0.95 สําหรับด้ านความไว้ วางใจในผู้นํา ส่วนด้ านความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงานเท่ากับ 0.94 ซึง่
พิจารณาจากงานวิจยั ของฮอฟฟ์แมน (Hoffman; et al. 1994) กับฮอยและคูเปอร์ สมิธ (Hoy; &
Kupersmith. 1985) ที่วิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างและเชิงพยากรณ์ของ
แบบวัดนี ้
ส่วนอีกแบบวัดหนึ่ง คือ แบบวัด Omnibus T-Scale ที่ผ้ วู ิจยั เลือกมาใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ซึ่ง
พัฒนาโดยฮอยและแซนเนน-โมแรน ใช้ วัดความไว้ วางใจในองค์ การ 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1) ความ
ไว้ วางใจในผู้นํา 2) ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงาน และ 3) ความไว้ วางใจในนักเรี ยนและผู้ปกครอง เป็ น
ต้ น แบบวัดนี ้พัฒนามาจากแบบวัดของฮอยและคูเปอร์ สมิธ (Hoy; & Kupersmith. 1985) กับของฮอย
้
26 ข้ อ ในการวัดจะใช้
และแซนเนน-โมแรน (Hoy; & Tschannen-Moran. 2003) มีข้อคําถามทังหมด
มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 6 คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าเท่ากับ 0.98 สําหรับด้ านความไว้ วางใจในผู้นํา ส่วนด้ านความไว้ วางใจใน
เพื่อนร่วมงานเท่ากับ 0.93 และด้ านความไว้ วางใจในนักเรี ยนผู้ปกครองเท่ากับ .94

งานวิจัยเกี่ยวกับความไว้ วางใจในองค์ การ
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า เหตุผลประการหนึ่งที่นกั วิชาการและนักปฏิบตั ิต่างก็ให้ ความ
สนใจต่อความไว้ วางใจในองค์การ คือ เชื่อว่าความไว้ วางใจในองค์การส่งผลกระทบที่สําคัญต่อผลลัพธ์ใน
ด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์การ โดยมุมมองเชิงทฤษฎีที่อธิบายถึงกระบวนการที่มีความแตกต่างกัน 2
มุมมองของความไว้ วางใจที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของบุคคล ได้ แก่ มุมมองเชิ ง
คุณลักษณะ (Character-Based) ที่ให้ ความสําคัญต่อการรับรู้ของผู้ตามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นํา ซึง่
จะส่งผลกระทบต่อการยอมรับความเสี่ยงของผู้ตามในความสัมพันธ์ ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
ผู้นํามีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่ องที่จะส่งผลกระทบที่สําคัญต่อผู้ตาม เช่น การเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่ง
ผลตอบแทน การมอบหมายงาน การเลิกจ้ าง เป็ นต้ น การรับรู้เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือไว้ วางใจในตัวผู้นํา
จึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญ โดยเมเยอร์ และคนอื่นๆ (Mayer; et al. 1995) ได้ นําเสนอตัวแบบซึง่ สอดคล้ องกับ
แนวคิดนีท้ ี่ระบุว่า เมื่อใดที่ผ้ ูตามเชื่อว่า ผู้นํามีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความรู้ ความสามารถหรื อมีความ
เมตตากรุ ณา ก็ทําให้ ผ้ ูตามรู้ สึกสบายใจที่จะกระทําสิ่งต่างๆ ที่แม้ จะทําให้ ตนเองเสี่ยงก็ตาม เช่น การ
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แบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารที่มีความละเอียดอ่อนต่อองค์การและผู้อื่น เป็ นต้ น มีงานวิจยั ที่ระบุวา่ เมื่อพนักงาน
เชื่อว่า ผู้นําของตนไม่มีความน่าเชื่อถือไว้ วางใจได้ แล้ ว อาจจะเพราะรับรู้ว่าผู้นําไม่มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม ผู้
ตามก็อาจจะลดความพยายามทุ่มเทในการทํางาน ซึ่งจะทําให้ ผลการปฏิบตั ิงานลดลง ในทางกลับกัน
มุมมองเชิงความสัมพันธ์ (Relationship-Based) ซึง่ มีพื ้นฐานมาจากหลักการแลกเปลี่ยนทางสังคมและ
จัดการกับความตังใจของพนั
้
กงานที่ต้องการจะตอบแทนการดูแลเอาใจใส่และการให้ ความสําคัญที่ผ้ นู ํา
้
อาจจะแสดงออกในความสัมพันธ์ระหว่างกัน กล่าวคือ บุคคลใดที่ร้ ูสกึ ว่า ผู้นําของตนแสดงออกหรื อตังใจ
จะแสดงออกซึ่งการดูแลเอาใจใส่และให้ ความสําคัญต่อตน ก็จะตอบแทนความรู้ สึกดังกล่าวในรู ปแบบ
ของพฤติกรรมที่พงึ ปรารถนา ซึง่ โคนอฟสกี ้และพุจ(Konovsky; & Pugh. 1994) ก็เห็นด้ วยกับแนวคิดนี ้
เช่นกัน รวมทังเสนอแนะว่
้
า ความสัมพันธ์ ในเชิงแลกเปลี่ยนทางสังคมส่งเสริ มให้ บคุ คลใช้ เวลากับงานที่
ถูกขอร้ องให้ ทํามากขึ ้น และตังใจที
้ ่จะทํางานให้ มากกว่าหน้ าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่ โดยมุมมองเชิงทฤษฎี
ทัง้ สองมุมมองระบุว่า ความไว้ วางใจจะส่งผลให้ บุคคลมีผลการปฏิบตั ิงานสูงขึน้ ในขณะเดียวกันก็มี
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การมากขึ ้น แต่อาจจะมีแนวทางการแสดงออกในด้ านต่างๆ เหล่านี ้
แตกต่างกันไป
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั คาดว่า ความไว้ วางใจในองค์การมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติตอ่ การปฏิบตั งิ านของบุคคล (ได้ แก่ ความ
ผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)

ตัวแปรเหตุของจิตวิญญาณในการทํางานระดับบุคคล
งานวิจยั นี ้ เป็ นการศึกษาอิทธิพลพหุระดับที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน โดยกําหนดให้
สาเหตุของจิ ตวิ ญญาณในการทํ างานระดับกลุ่ม คื อ ภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่ น ส่วนสาเหตุของจิ ต
วิญญาณในการทํางานระดับบุคคล ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ
และทุนทางจิตวิทยา หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาจากหลักฐานทางวิชาการแล้ วพบว่า มีงานวิจยั เกี่ยวกับสาเหตุ
ของจิตวิญญาณในการทํางานน้ อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับผลลัพธ์ ของจิตวิญญาณในการ
้
าวถึงในข้ อเสนอแนะหรื อจากแนวคิด
ทํางานมากกว่า โดยสาเหตุของจิตวิญญาณในการทํางานนันจะกล่
ของนักวิชาการที่ ศึกษาเกี่ ยวกับจิ ตวิญญาณในการทํ างานมาเป็ นเวลานาน ได้ แก่ ความยุติธรรมใน
องค์การ การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยา จึงกําหนดให้ ตวั แปรเหล่านี ้เป็ นสาเหตุ
ของจิตวิญญาณในการทํางานในระดับบุคคล และขอนําเสนอรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าว
ตามลําดับดังต่อไปนี ้
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ความยุตธิ รรมในองค์ การ(Organizational Justice)
รอวล์ส (Rawls. 1997) ได้ กล่าวถึงความยุตธิ รรมซึง่ เป็ นหลักจริ ยธรรมที่สําคัญว่า ความยุตธิ รรม
เป็ นคุณธรรมประการแรกของสถาบันทางสังคม การรับรู้และการตอบสนองต่อความยุตธิ รรมของบุคคลใน
องค์การได้ ถกู ศึกษาภายใต้ มโนทัศน์ความยุติธรรมในองค์การ (Organizational Justice) ซึง่ เป็ นแนวคิดที่
นักปรัชญานํามาศึกษาเป็ นเวลานานแล้ ว เป็ นเรื่ องของการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรมขององค์การที่มีตอ่ บุคคล
โดยนําหลักของความยุติธรรมในสังคม (Social Justice) มาประยุกต์ใช้ กบั บุคคลในบริ บทขององค์การ
คนที่อยูใ่ นองค์การต้ องทํางานและแข่งขันกันเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายในด้ านต่างๆ เสมอ เช่น
การคัดเลือกบุคคลเข้ าทํางานในองค์การ การสร้ างผลการปฏิบตั ิงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การ
ปรับเพิ่มหรื อลดค่าตอบแทน การปรับเลื่อนหรื อลดตําแหน่งหน้ าที่รับผิดชอบของบุคคล เป็ นต้ น ดังนัน้
วิธีการตัดสินที่ ใช้ ในการประเมินผลและผลลัพธ์ ที่ได้ จากการตัดสิน รวมถึงกระบวนการหรื อวิธีการที่
องค์การปฏิบตั ิต่อบุคคลในองค์การ อาจถูกตังคํ
้ าถามในแง่ของความยุติธรรม เช่นผลลัพธ์ นนได้
ั ้ มาโดย
วิธีการที่ยตุ ธิ รรมหรื อไม่ กระบวนการหรื อวิธีการที่ใช้ ในการตัดสินมีความถูกต้ องเที่ยงตรงหรื อไม่ องค์การ
ได้ ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคหรื อไม่เป็ นต้ น แนวคิดความยุติธรรมในองค์การจึงเป็ นแนวคิดที่
สําคัญและมีประโยชน์ในการตรวจสอบองค์การในแง่มมุ ต่างๆ ได้ อย่างครอบคลุม (Muchinsky. 2003)
นอกจากนี ้ ความยุติธรรมยังเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญต่อผู้บริ หารและพนักงาน เนื่องจากสามารถสร้ าง
ความขัดแย้ งและเสริมโครงสร้ างที่มนั่ คงแก่สงั คมในองค์การได้ ด้วย
รู ปแบบหรื อองค์ ประกอบของความยุติธรรมในองค์ การได้ ถูกศึกษามาเป็ นเวลานานแล้ ว
(Greenberg. 1993) อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การในปั จจุบนั ได้ จําแนก
ความยุตธิ รรมในองค์การออกเป็ น 3 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ 1) ความยุตธิ รรมในองค์การด้ านการแบ่งปั น
ผลตอบแทนขององค์การ (Distributive Justice) 2) ความยุติธรรมในองค์การด้ านกระบวนการของ
องค์การ (Procedural Justice) และ 3) ความยุติธรรมในองค์การด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับ
องค์การ (Interactional Justice) ซึ่งประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ ความยุติธรรมด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Interpersonal Justice) และความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสารใน
องค์การ (Informational Justice) (Colquitt;et al. 2001) จากการศึกษาวิจยั ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาแสดง
ให้ เห็นถึงบทบาทที่ สําคัญของความยุติธรรมในองค์ การ เช่น ผลการวิเคราะห์ อภิมานที่ พบว่า ความ
ยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ กบั ผลสัมฤทธิ์ขององค์การในด้ านต่างๆ เช่น ความผูกพันต่อองค์การ
ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ การออกจากองค์การผลการปฏิบตั ิงาน เป็ น
ต้ น (Colquitt; et al. 2001) ส่วนการวิเคราะห์อภิมานอีกเรื่ องหนึ่งก็พบว่า ความยุติธรรมในองค์การมีความ
เกี่ยวข้ องกับตัวแปรต่างๆ เช่นเดียวกับโคลควิทท์และคนอื่นๆ ค้ นพบ รวมทังมี
้ ความสัมพันธ์ ทางลบกับ
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พฤติ กรรมไม่ พึ งประสงค์ ในการทํ างาน และมี ความสัมพันธ์ ทางบวกกับความไว้ วางใจในองค์ การ
นอกจากนี ้ ยังพบด้ วยว่าความยุตธิ รรมในองค์การมีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยด้ านองค์การอีกหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็ นจิตวิญญาณในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ หรื อภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่น(CohenCharash; &Spector. 2001; Muchinsky. 2003)

นิยามความหมายของความยุตธิ รรมในองค์ การ
การทํางานด้ านต่างๆ ในองค์การนันได้
้ รับผลกระทบจากความยุติธรรมของบุคคลเป็ นอย่างมาก
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ กับปั จจัยหลายประการใน
ศาสตร์ ทางพฤติกรรมองค์การ ได้ แก่ การรับรู้ แรงจูงใจ การลาออก อารมณ์ความรู้ สกึ พฤติกรรม ผลการ
ปฏิบตั ิงาน ความไว้ วางใจ การขาดงาน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เป็ นต้ น (Cohen-Charash; &Spector. 2001; Muchinsky. 2003)องค์การจึง
พยายามค้ นหาและพัฒนาวิธีการต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ างความยุติธรรมให้ เกิดขึ ้นในองค์การ จึงเป็ นเหตุให้
การศึกษาวิจยั เรื่ องความยุติธรรมในองค์การเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว สําหรับการศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี ้เริ่ มจาก
ผลงานของเจ. สเตซีย์ อดัมส์ (J. Stacy Adams)คือ ทฤษฎีความเป็ นธรรม(Equity Theory) ซึง่ เน้ นที่การรับรู้
ของบุคคลในเรื่ องความยุติธรรมด้ านผลตอบแทนที่ได้ รับจากองค์การ โดยบุคคลจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
ผลตอบแทนของตนกับของผู้อื่น การรับรู้ ในด้ านนี ้อาจเรี ยกอีกอย่างว่า ความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั น
ผลตอบแทนขององค์การ (Distributive Justice) ในเวลาต่อมา หลังจากที่ทฤษฎีความเป็ นธรรมของอดัมส์
และแบบจําลองอื่นๆ เกี่ยวกับความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การไม่สามารถอธิบาย
หรื อพยากรณ์ พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้ ความไม่ยตุ ิธรรมในองค์การได้ อย่างสมบูรณ์ การ
ศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับความยุติธรรมในองค์ การจึงเปลี่ยนไปศึกษาความยุติธรรมด้ านกระบวนการของ
องค์การแทน(Procedural Justice) ซึง่ เป็ นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความยุติธรรมด้ านกระบวนการที่
องค์การใช้ ในการตัดสินใจเพื่อแบ่งปั นผลตอบแทนแก่บุคคล จากการขยายผลการศึกษาเกี่ยวกับความ
ยุตธิ รรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การและด้ านกระบวนการขององค์การพบว่า ในบางกรณีการ
แบ่งปั นหรื อจัดสรรผลตอบแทนขององค์การและกระบวนการที่องค์การใช้ ในการตัดสินใจเพื่อแบ่งปั นหรื อ
จัดสรรผลตอบแทนให้ แก่บคุ คลนันไม่
้ ใช่ประเด็นที่สําคัญต่อความยุตธิ รรมในองค์การของบุคคลเพียงด้ าน
ใดด้ านหนึ่ง ดังนัน้ จึงได้ มี การศึกษาเรื่ องความยุติธรรมด้ านปฏิ สัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลกับองค์ การ
(Interactional Justice) โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างวิธีการปฏิบตั ิขององค์การมีต่อบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ านวิธีการที่องค์การใช้ ติดต่อสื่อสารและมีปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคล (Cohen-Charash;
&Spector. 2001) ทังนี
้ ้ การศึกษาวิจยั เรื่ องความยุติธรรมในองค์การทัง้ 3 องค์ประกอบมีจดุ ประสงค์เพื่อ
อธิบายหรื อพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลในองค์การได้ อย่างชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น
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จากหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับความยุตธิ รรมในองค์การพบว่า มีนกั วิชาการหลายท่านนิยาม
ความหมายของความยุติธรรมในองค์การไว้ อย่างหลากหลาย เช่นเฟิ ร์ นแฮม (Furnham.2001)นิยามความ
ยุติธรรมในองค์การว่า หมายถึง การรับรู้ของบุคคลในองค์การเกี่ยวกับความยุติธรรมด้ านนโยบาย ระบบ
การจ่ายผลตอบแทน และการปฏิบตั ิขององค์การ ครี ทเนอร์ และคินิคกี ้ (Kreitner; &Kinicki. 2001) ก็ระบุ
ว่า หมายถึง การรับรู้ของบุคคลในองค์การว่าบุคคลได้ รับการปฏิบตั ิจากองค์การอย่างยุติธรรม ส่วนโคลค
วิทท์และคนอื่นๆ (Colquitt; et al.2001) นิยามความหมายว่า หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความ
ยุตธิ รรมในองค์การ ซึง่ ประกอบด้ วยความยุตธิ รรมด้ านการแบ่งปั นหรื อจัดสรรผลตอบแทน ความยุติธรรม
ด้ านกระบวนการที่ ใช้ ในการตัดสินใจเพื่อแบ่งปั นหรื อจัดสรรผลตอบแทนนัน้ และความยุติธรรมด้ าน
ปฏิสมั พันธ์ที่องค์การมีตอ่ บุคคล ด้ านกอร์ ดอน (Gordon. 2002)ก็กําหนดว่า หมายถึง การรับรู้ของบุคคล
เกี่ยวกับความยุติธรรมในการปฏิบตั ิขององค์การในด้ านผลตอบแทน กระบวนการในการตัดสินใจด้ าน
ผลตอบแทน และระบบขององค์การที่เป็ นตัวกําหนดผลตอบแทนและกระบวนการในการตัดสินใจนันส่
้ วน
กรี นเบิร์กและบารอน (Greenberg; &Baron. 2003) นิยามว่า หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความ
ยุติธรรมในองค์การ ซึ่งประกอบด้ วยความยุติธรรมด้ านกระบวนการในการตัดสินใจที่ใช้ ในการแบ่งปั น
ผลตอบแทน และความยุติธรรมด้ านผลตอบแทนที่บคุ คลได้ รับจากองค์การ และมิวชินสกี ้ (Muchinsky.
2003) ระบุวา่ หมายถึงการรับรู้ของบุคคลที่มีตอ่ การปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรมขององค์การต่อตนเอง เป็ นต้ น
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ ว่า ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรมขององค์การที่มีตอ่ บุคคล ซึง่ ประกอบด้ วยความยุตธิ รรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทน
ขององค์การ ความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ และความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
บุคคลกับองค์การ

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความยุตธิ รรมในองค์ การ
แนวคิดในการศึกษาความยุติธรรมเป็ นประเด็นที่ศาสตร์ สาขาปรัชญาให้ ความสนใจมาตังแต่
้
สมัยเพลโตและโซคราเตสแล้ ว (Ryan. 1993, cited in Colquitt; et al. 2001) คําว่า ความยุติธรรม(Justice)
หมายถึง สิ่งที่ควร (Oughtness) หรื อความถูกต้ อง (Righteousness) หากพิจารณาจากมุมมองเชิง
จริ ยธรรม การกระทํ าใดๆ ก็ ตามจะถูกระบุว่ามีความยุติธรรมต้ องอาศัยการเปรี ยบเที ยบระหว่างการ
กระทํ านัน้ กับหลักเกณฑ์ ที่นํามาใช้ เป็ นบรรทัดฐานในการตัดสินความยุติธรรม ซึ่งบ่อยครั ง้ ก็ มีความ
ขัดแย้ งกันในเรื่ องหลักเกณฑ์ ที่จะนํามาใช้ เป็ นบรรทัดฐานว่า ควรจะใช้ หลักเกณฑ์ ใดในการศึกษาด้ าน
องค์การ มีงานวิจยั เชิงประจักษ์ ที่กล่าวถึงความยุติธรรมว่า ความยุติธรรมถูกพิจารณาว่าเป็ นสิ่งที่สงั คม
สร้ างและกําหนดขึ ้น กล่าวคือ การกระทําใดๆ ก็ตามจะถูกระบุวา่ มีความยุตธิ รรมก็ตอ่ เมื่อบุคคลส่วนใหญ่
ในสังคมนันรั
้ บรู้ว่ายุติธรรม (Cropanzano; &Greenberg. 1997, cited in Colquitt; et al. 2001) ดังนัน้
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ความหมายของความยุติธรรมจึงเป็ นสิ่งที่ได้ จากการวิจยั ที่ผ่านมาในเรื่ องมุมมองด้ านการตัดสินใจที่มี
ความเป็ นปรนัย (Objective) มีความแน่นอน และปราศจากอคติส่วนบุคคลเข้ ามาเกี่ยวข้ อง จนถึงเรื่ อง
ความยุติธรรมที่มีความเป็ นอัตนัย (Subjective) ไม่แน่นอน และมีอคติส่วนบุคคลเข้ ามาเกี่ยวข้ อง โดย
ลักษณะของความยุติธรรมที่มีอยู่ในองค์การสามารถสรุ ปได้ จากการศึกษาปั จจัยเหตุและปั จจัยผลของ
การรับรู้ ที่มีความเป็ นอัตนัย (Subjective Perception) ใน 2 ลักษณะ ได้ แก่ 1) ความยุติธรรมด้ านการ
แบ่งปั นหรื อจัดสรรผลตอบแทน และ 2) ความยุติธรรมด้ านกระบวนการที่ใช้ ในการแบ่งปั นหรื อจัดสรร
ผลตอบแทนนัน้ ต่อมารูปแบบของความยุตธิ รรมทัง้ 2 ลักษณะนี ้ได้ แปรเปลี่ยนเป็ นความยุตธิ รรมด้ านการ
แบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ (Distributive Justice) (Adams. 1965; Deutsch. 1975; Homans.
1961; Leventhal. 1976, cited in Colquitt; et al. 2001) และความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการขององค์การ
(Procedural Justice) (Leventhal; Karuza; &Fry. 1980; Leventhal. 1980; Thibaut; &Walker. 1975,
cited in Colquitt; et al. 2001)
ความพยายามในการอธิบายผลกระทบของความยุตธิ รรมที่มีตอ่ ประสิทธิผลขององค์การปรากฏ
อยู่ในงานวิจยั เรื่ องความยุติธรรมในองค์การของกรี นเบิร์ก (Greenberg. 1990, cited in Colquitt; et al.
2001) ที่ระบุไว้ ว่า เป็ นการศึกษาที่พยายามหาข้ อสรุปและคําอธิบายบทบาทของความยุติธรรมในฐานะ
เป็ นปั จจัยที่สําคัญในองค์การ ซึง่ งานวิจยั นี ้ศึกษาโดยใช้ ทงวิ
ั ้ ธีการวิจยั ภาคสนามและการวิจยั เชิงทดลอง
โคลควิทท์และคนอื่นๆ (Colquitt; et al.2001) เชื่อว่า ในอนาคตความยุติธรรมในองค์การจะเป็ นปั จจัย
หนึ่งที่นํามาศึกษาวิจยั มากที่สดุ ในศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ และพฤติกรรมองค์การความสนใจในเรื่ องความยุติธรรมในองค์การเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ จึง
มีการนําแนวคิดทฤษฎีในหลากหลายมุมมองมาใช้ ในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องเกี่ยวกับความ
ยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ ซึ่งมุมมองเหล่านีไ้ ด้ เสนอแนวทางในการศึกษาและ
นิ ยามความหมายของความยุติธรรมแตกต่างกันไป เริ่ มจากมุมมองที่ เน้ นข้ อกํ าหนดในการควบคุม
กระบวนการ (The Provision of Process Control) เน้ นความถูกต้ องเที่ยงตรง (A Focus on Consistency)
(Leventhal. 1980; Leventhal; et al. 1980, cited in Colquitt; et al. 2001)เน้ นการตรวจสอบวิธีปฏิบตั ิตอ่
บุคคล(An Examination of Interpersonal Treatment) เป็ นต้ น (Bies; &Moag. 1986) นอกจากนี ้ มี
การศึกษาวิจยั จํานวนมากที่พยายามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุตธิ รรมในองค์การกับปั จจัยต่างๆ
ขององค์การ ได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน การลาออก พฤติกรรมการขาดงาน การไม่เอาใจใส่ในงาน ความ
ผูกพันต่อองค์การ ผลการปฏิบตั งิ าน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เป็ นต้ น
การศึกษาวิจัยเรื่ องความยุติธรรมในองค์การมีความหลากหลายในเรื่ องมุมมองทางแนวคิด
ทฤษฎีและมีโครงสร้ างองค์ประกอบมากมาย ความยุติธรรมในองค์การจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จําเป็ นต้ อง
ศึกษาวิจยั และประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนและมีความสมบูรณ์มากขึ ้น โดยนักวิชาการได้ พยายาม
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ศึกษาความยุตธิ รรมในองค์การในหลายๆ ด้ าน เช่น การประยุกต์ใช้ ความยุตธิ รรมในองค์การในด้ านต่างๆ
เป็ นต้ น (Greenberg. 1987; 1990; Lind; &Tyler. 1988, cited in Colquitt; et al. 2001) อย่างไรก็ตาม
ประเด็นปั ญหาสําคัญเกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การที่ยงั ต้ องศึกษาวิจยั ต่อไป ได้ แก่ 1) ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของความยุติธรรมในองค์การมีมากน้ อยเพียงใด และสามารถแบ่งแยกออก
จากกันได้ หรื อไม่ ในประเด็นนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบของความยุติธรรมใน
องค์การ 2) มีแนวทางที่แตกต่างกันในการศึกษาและนิยามความหมายของความยุติธรรมในองค์การเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถขององค์การในการสนับสนุนให้ บคุ คลเกิดความยุติธรรมในองค์การได้ อย่างไร ใน
ประเด็นนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการศึกษาของกรี นเบิร์ก (Greenberg. 1987, cited in Colquitt; etal.; 2001) ที่
เรี ยกว่า การวิจัยเชิงรุ ก(Proactive Research) ซึ่งให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ างความยุติธรรมใน
องค์การ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้ านต่างๆ ของความยุติธรรมในองค์การคืออะไร และ
สําคัญต่อปั จจัยต่างๆ ขององค์ การอย่างไร ในประเด็นนี จ้ ะเกี่ ยวข้ องกับการศึกษาวิจัยของกรี นเบิร์ก
เช่นกัน (Greenberg. 1987, cited in Colquitt; etal. 2001)ที่เรี ยกว่า การวิจยั เชิงรับ (Reactive
Research) ซึง่ ให้ ความสําคัญกับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์การที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิ
อย่างยุตธิ รรมและไม่ยตุ ธิ รรมขององค์การที่มีตอ่ บุคคล
แนวคิดความยุตธิ รรมด้ านการแบ่ งปั นผลตอบแทนขององค์ การ
ในระหว่ างปี ค.ศ. 1950-1970 การศึกษาวิ จัยความยุติ ธรรมในองค์ การได้ มุ่งศึกษาความ
ยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ งานวิจยั จํานวนมากจึงได้ แตกแขนงมาจากการศึกษา
ในระยะแรกของเจ. สเตซีย์ อดัมส์คือทฤษฎีความเป็ นธรรม (Equity Theory) ซึง่ ใช้ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
ทางสังคม (Social Exchange Theory) เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีสมมติฐานว่า บุคคลไม่ได้ ให้
ความสําคัญกับระดับผลตอบแทนที่ได้ รับจากองค์การเพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาด้ วยว่าผลตอบแทน
ที่ได้ รับนันมี
้ ความยุตธิ รรมหรื อไม่ ซึง่ แนวทางที่บคุ คลใช้ ในการพิจารณาผลตอบแทนที่ตนได้ รับว่ายุตธิ รรม
หรื อไม่ คือ การคํานวณอัตราส่วนระหว่างสิ่งที่ ตนให้ กับองค์ การหรื อปั จจัยนํ าเข้ า(Inputs) ได้ แก่
การศึ ก ษา สติ ปั ญ ญา ประสบการณ์ เป็ นต้ น กั บ ผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จากองค์ ก ารหรื อ ปั จ จัย ผล
(Outcomes) ได้ แก่ รางวัล ผลประโยชน์ ผลตอบแทน เป็ นต้ น แล้ วนําไปเปรี ยบเทียบกับของผู้อื่น แม้ ว่า
การเปรี ยบเทียบระหว่างอัตราส่วนของตนกับผู้อื่นจะทําให้ ทฤษฎีความเป็ นธรรมของอดัมส์ถกู พิจารณาว่า
มีความเป็ นปรนัย (Objective) คือ ปราศจากอคติส่วนบุคคลเข้ ามาเกี่ ยวข้ อง แต่ในความเป็ นจริ ง
้ ้น
กระบวนการที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบของบุคคลก็ล้วนแต่มีอคติสว่ นบุคคลเข้ ามาเกี่ยวข้ องทังสิ
ขณะที่ทฤษฎีความเป็ นธรรมของอดัมส์ใช้ หลักเกณฑ์ความเป็ นธรรม (Equity) เป็ นมาตรฐานใน
การตัดสินความยุติธรรม หลักเกณฑ์อื่นๆ ก็นํามาใช้ เป็ นมาตรฐานในการตัดสินความยุติธรรมด้ วย เช่น
เกณฑ์ความเสมอภาค (Equality) และเกณฑ์ความต้ องการ (Need) เป็ นต้ น (Leventhal. 1976, cited in
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Colquitt; et al. 2001) จากการศึกษาวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ความแตกต่างในด้ านบริ บทและเป้าหมายของ
องค์การ รวมทังแรงจู
้
งใจของบุคคลเป็ นปั จจัยสําคัญที่กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ เป็ นมาตรฐานในการตัดสินความ
ยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ (Deutsch. 1975, cited in Colquitt; et al. 2001)
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานที่ใช้ ในการแบ่งปั นผลตอบแทนมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําให้ เกิดความยุติธรรมในการ
แบ่งปั นและจัดสรรผลตอบแทนแก่บุคคล ซึ่งองค์การได้ พยายามเสริ มสร้ างความยุติธรรมในด้ านนี ้ โดย
อาศัยหลักเกณฑ์หลายๆ ด้ านประกอบกันตามความเหมาะสม
แนวคิดความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการขององค์ การ
ในช่ วงกลางทศวรรษที่ 1970 ถึ งกลางทศวรรษที่ 1990 ติ โบลท์ และวอล์ คเกอร์ (Thibaut;
&Walker. 1975, cited in Colquitt; et al. 2001) ได้ เสนอแนวคิดความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ
ไว้ ในงานวิจยั เรื่ องความยุติธรรมที่ตีพิมพ์ในหนังสือของพวกเขาโดยมีเนื ้อหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนอง
ของผู้โต้ แย้ งหรื อคู่กรณีที่มีต่อกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งติโบลท์และวอล์คเกอร์ ได้ พิจารณาเกี่ยวกับ
การที่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่สาม (Third-Party) ได้ โต้ แย้ งในกระบวนการระงับข้ อพิพาท ได้ แก่ การ
ไกล่เกลี่ย การอนุญาโตตุลาการทังในขั
้ นตอนกระบวนการ
้
(Process Stage) และขันตอนการตั
้
ดสิน(Decision
Stage) โดยอ้ างถึงจํานวนผู้โต้ แย้ งหรื อคูก่ รณีที่มีอิทธิพลในแต่ละขันตอน
้
ได้ แก่ อิทธิพลที่ใช้ เพื่อควบคุม
้
ขันตอนกระบวนการและขั
้
นตอนการตั
้
ดสิน งานวิจยั นี ้เสนอว่า หากสามารถควบคุมในขันตอนกระบวนการ
(Process Control)ได้ แล้ ว ผู้โต้ แย้ งหรื อคู่กรณีก็ยอมยกเลิกการควบคุมในขันตอนการตั
้
ดสิน (Decision
Control) กล่าวคือ ผู้โต้ แย้ งหรื อคู่กรณีจะรับรู้ ว่ากระบวนการในการระงับข้ อพิพาทมีความยุติธรรมก็
ต่อเมื่อตนมีอิทธิพลในการควบคุมกระบวนการได้ นนั่ เอง เช่น สามารถควบคุมเวลาในการเสนอหลักฐาน
หรื อข้ อโต้ แย้ งได้ เป็ นต้ น และหากมีการควบคุมในขันตอนกระบวนการเป็
้
นอย่างดีแล้ วก็ไม่จําเป็ นต้ องมี
การควบคุมในขันตอนการตั
้
ดสินอีก ผลกระทบที่เกิดจากการควบคุมในด้ านกระบวนการดังกล่าวถูกเรี ยก
อีกอย่างหนึ่งว่า ผลกระทบของกระบวนการที่มีความยุตธิ รรม (Fair Process Effect) หรื อผลกระทบของ
ความคิดเห็นที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ (Voice Effect) (Lind; &Tyler. 1988, cited in Colquitt; et al. 2001)
ซึ่ง เป็ นหนึ่ ง ในข้ อ ค้ น พบที่ ไ ด้ รั บ การพิ สูจ น์ ม ากที่ สุด ในการศึก ษาวิ จัย เกี่ ย วกับ ความยุติ ธ รรมของ
กระบวนการโดยติโบลท์และวอล์คเกอร์ กล่าวว่า การควบคุมด้ านกระบวนการดังกล่าวก็คือ ความยุตธิ รรม
ในด้ านกระบวนการขององค์การนัน่ เอง
แม้ ว่าติโบลท์และวอล์คเกอร์ จะเป็ นผู้เสนอแนวคิดความยุติธรรมด้ านกระบวนการ แต่ในความ
เป็ นจริ ง การวิจยั ของพวกเขาเน้ นในเรื่ องปฏิกิริยาตอบสนองของผู้โต้ แย้ งหรื อคู่กรณีที่มีต่อกระบวนการ
ทางกฎหมายมากกว่า แม้ นกั วิชาการจะสนใจและให้ ความสําคัญในเรื่ องความยุติธรรมกับกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เลเวนธาลและคนอื่นๆ ก็ถกู กล่าวถึงในฐานะเป็ นผู้ที่นําแนวคิดความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการ
ซึง่ ใช้ ในบริ บทด้ านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ ในบริ บทอื่นๆ ได้ แก่ บริ บทด้ านองค์การ เป็ นต้ น (Leventhal; et

113
al. 1980; Leventhal. 1980, cited in Colquitt; et al. 2001) และได้ ขยายผลการศึกษาไปยังเรื่ องที่
เกี่ยวกับปั จจัยชี ้วัดต่างๆ ของความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การที่ไม่ปรากฏอยู่ในแนวคิดการ
ควบคุมด้ านกระบวนการของติโบลท์และวอล์คเกอร์ อีกด้ วย ซึ่งทฤษฎีของเลเวนธาลได้ ระบุปัจจัยชี ้วัด 6
ประการที่กระบวนการต่างๆ พึงมีหากต้ องการให้ บุคคลเกิดความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ
โดยกระบวนการนันควรจะ
้
1) นําไปประยุกต์ใช้ อย่างเสมอต้ นเสมอปลายกับกลุ่มบุคคลและช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน 2) เป็ นกระบวนการที่ปราศจากอคติ เช่น จะต้ องแน่ใจว่าบุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่สามไม่มี
ผลประโยชน์ ในเรื่ องดังกล่าว 3) มั่นใจว่ามีข้อมูลที่ถูกต้ องแม่นยําและใช้ ข้อมูลนัน้ ในการตัดสิน 4) มี
วิธีการในการแก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงการตัดสินที่ไม่โปร่ งใส มีข้อบกพร่ อง หรื อไม่ถูกต้ อง 5) ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานด้ านมนุษยธรรม ศีลธรรม และจริ ยธรรมที่มีอยู่ในสังคม และ 6) มัน่ ใจว่าความคิดเห็นของกลุ่ม
บุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากการตัดสินจะต้ องได้ รับการพิจารณาและชี ้แจง
แนวคิดความยุตธิ รรมด้ านปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลกับองค์ การ
ช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 งานวิจยั ใหม่ๆ เกี่ยวกับความยุติธรรมในองค์การได้ ม่งุ ศึกษาใน
ประเด็นความสําคัญด้ านคุณภาพของการปฏิสมั พันธ์ที่องค์การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลในกระบวนการต่างๆ ของ
องค์การโดยไบเอสและม็อก (Bies; &Moag. 1986) ได้ กล่าวถึงมุมมองความยุติธรรมในด้ านนี ้ว่าเป็ น
ความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ (Interactional Justice) จากการศึกษาวิจยั ใน
ปั จจุบนั ได้ จําแนกความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การออกเป็ น 2 องค์ประกอบย่อย
ได้ แก่ 1) ความยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล (Interpersonal Justice) ซึ่งเป็ นการสะท้ อน
ระดับของความสุภาพ การให้ เกียรติ และการให้ ความเคารพที่บคุ คลในองค์การได้ รับจากการปฏิบตั ิโดยผู้
มีอํานาจหน้ าที่ หรื อผู้ที่ เกี่ ยวข้ องในการกํ าหนดกระบวนการต่างๆ ในองค์ การหรื อผู้มี อํานาจในการ
ตัด สิ น ใจด้ านผลตอบแทนขององค์ ก าร และ 2) ความยุ ติ ธ รรมด้ านข้ อมู ล ข่ า วสารในองค์ ก าร
(Informational Justice) มุ่งที่การอธิบายและการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในองค์การแก่บคุ คลเกี่ยวกับ
เหตุผลในการนํากระบวนการต่างๆ มาใช้ หรื อเหตุผลในการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ

องค์ ประกอบของความยุตธิ รรมในองค์ การ
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า การศึกษาวิจัยเรื่ องความยุติธรรมในองค์ การในปั จจุบนั ได้
จําแนกองค์ประกอบของความยุตธิ รรมในองค์การไว้ ดังนี ้
องค์ ประกอบของความยุตธิ รรมด้ านการแบ่ งปั นผลตอบแทนขององค์ การ
องค์ประกอบแรกของความยุติธรรมในองค์การ คือ ความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทน
ขององค์การ หมายถึง การรับรู้ ของบุคคลเกี่ยวกับความยุติธรรมในการจัดสรรหรื อแบ่งปั นผลตอบแทน
ผลลัพธ์ หรื อรางวัลขององค์การ ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกับความยุติธรรมในองค์การรูปแบบอื่น คือ สามารถ
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ใช้ เป็ นตัวพยากรณ์ที่น่าเชื่อถือด้ านค่านิยมขององค์การได้ แก่ กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ที่ใช้ เป็ นมาตรฐาน
ในการตัดสินความยุติธรรม โดยหลักเกณฑ์ที่เป็ นรากฐานของความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทน
ขององค์การ ได้ แก่ 1) ความเป็ นธรรม (Equity) 2) ความเสมอภาค (Equality) และ 3) ความต้ องการ
(Need) (Muchinsky. 2003) ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ความเป็ นธรรม (Equity)หลักเกณฑ์ ความเป็ นธรรมเป็ นเรื่ องของการที่บุคคลได้ รับ
ผลตอบแทนหรื อรางวัลที่เหมาะสมกับสิ่งที่ตนได้ สร้ างสรรค์หรื อทุ่มเทให้ กบั องค์การ เช่น องค์การจะส่ง
พนักงาน 2 คนเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่มีค่าใช้ จ่ายสูงและมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาทักษะการ
บริหารงาน ในการใช้ หลักเกณฑ์ความเป็ นธรรม องค์การตัดสินใจที่จะส่งพนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรมโดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน และพนักงานจะได้ รับการพิจารณาถึงสิง่ ที่ตนทุ่มเทให้ กบั องค์การทังในแง่
้
ของความสามารถ ความพยายาม และศักยภาพของพนักงานที่จะสามารถก้ าวขึ ้นสู่ตําแหน่งในระดับสูง
ขององค์การ พนักงานจึงจะได้ รับคัดเลือกให้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรนี ้ ในกรณีนี ้ ความยุติธรรม คือ
การที่พนักงานที่มีความสามารถมากที่สดุ และมีความเหมาะสมได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการอบรมใน
หลักสูตร
ความเสมอภาค (Equality)หลักเกณฑ์ความเสมอภาคเป็ นเรื่ องของการที่บคุ คลทุกคน
มีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้ รับผลตอบแทนหรื อรางวัลโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น
ความสามารถ เชื ้อชาติ รู ปร่ างหน้ าตา เป็ นต้ น แนวทางในการนําหลักเกณฑ์ความเสมอภาคมาใช้ ในการ
ตัดสินความยุติธรรม คือ การตัดสินโดยวิธี การสุ่ม เมื่อองค์ การยังไม่ได้ ตัดสินใจเลื อกวิธีการในการ
คัดเลือก ก็ควรนําหลักเกณฑ์ความเสมอภาคมาประยุกต์ใช้ ตัวอย่างนี ้ มีพนักงาน 2 คนที่มีสิทธิ์เข้ าร่ วม
การอบรม ดังนัน้ พนักงานทังหมดจะถู
้
กแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ เช่น แบ่งตามเพศ เป็ นต้ น จากนัน้ องค์การ
ุ สมบัติเหมาะสมที่สดุ ทังเพศชายและหญิ
้
งให้ เข้ ารับการอบรม การคัดเลือก
จะคัดเลือกพนักงานที่มีคณ
พนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมที่สดุ จะพิจารณาโดยใช้ หลักเกณฑ์ความเป็ นธรรม ส่วนการคัดเลือก
พนักงานเพศชายและหญิ งกลุ่มละคนจะพิจารณาโดยใช้ หลักเกณฑ์ ความเสมอภาค ในกรณี นี ้ ความ
้
งอย่างละคนได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตร
ยุตธิ รรม คือ พนักงานทังชายและหญิ
ความต้ องการ(Need)หลักเกณฑ์ ความต้ องการเป็ นเรื่ องของการที่ผลตอบแทนหรื อ
รางวัลนันจะต้
้ องจัดสรรและแบ่งปั นโดยพิจารณาจากพื ้นฐานความต้ องการของแต่ละบุคคล องค์การจึง
ต้ องให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษกับความต้ องการของแต่ละคน ให้ ได้ รับในสิ่งที่เขาต้ องการเพื่อให้ เกิดความ
ยุติธรรมในตัวอย่างนี ้ ก่อนอื่นองค์การต้ องคัดเลือกพนักงาน 2 คนที่มีความต้ องการมากที่สดุ ที่จะพัฒนา
ทักษะในด้ านวิชาชีพโดยอาศัยการอบรมในหลักสูตรนี ้ โดยไม่พิจารณาถึงความแตกต่างในด้ านอื่นๆ เช่น
เพศ เป็ นต้ น ในกรณีนี ้ ความยุติธรรม คือ พนักงาน 2 คนที่มีความต้ องการในการเข้ ารับการอบรมใน
หลักสูตรมากที่สดุ ได้ รับคัดเลือกให้ เข้ าร่วมในการอบรม
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หากพิจารณาจะเห็นว่า บุคคลแต่ละคนมีความเห็นที่แตกต่างกันในด้ านหลักเกณฑ์ที่นํามาใช้
เป็ นมาตรฐานในการตัดสินความยุติธรรมว่า หลักเกณฑ์ใดมีความยุติธรรมมากที่สดุ จากตัวอย่างข้ างต้ น
แนวทางในการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรมีหลายแนวทางที่สามารถนําไปใช้ ได้
แนวทางหนึ่ง คือ องค์การอาจแบ่งพนักงานออกเป็ นกลุ่ม กลุม่ หนึ่งอาศัยความสามารถของพนักงานเป็ น
เกณฑ์ อีกกลุม่ หนึ่งอาศัยความต้ องการของพนักงานเป็ นเกณฑ์ เช่น หากพนักงานที่มีความสามารถมาก
ที่สดุ เป็ นหญิง พนักงานที่ได้ รับคัดเลือกอีกคนหนึ่งอาจเป็ นพนักงานชายที่มีความต้ องการในการเข้ ารับ
การอบรมในหลักสูตรมากที่สดุ ซึ่งการคัดเลือกพนักงานให้ เข้ ารับการอบรมต้ องอาศัยหลักเกณฑ์ที่เป็ น
รากฐานของความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ คือ ความเป็ นธรรม ความเสมอภาค
และความต้ องการ อย่างไรก็ตาม บุคคลอาจเห็นว่า การคัดเลือกพนักงานให้ เข้ ารับการอบรมขององค์การ
ไม่ มี ความยุติ ธรรมหากใช้ หลักเกณฑ์ ความเป็ นธรรมและความต้ องการในการคัดเลื อก แต่ควรใช้
หลักเกณฑ์ความต้ องการหรื อความเสมอภาคเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่า ความเห็นที่ขดั แย้ งเหล่านี ้
อาจเกิ ดขึน้ ได้ จากพนักงานที่มีความสามารถมากที่สุดแต่ไม่ต้องการเข้ ารั บการอบรมในหลักสูตร อีก
แนวทางหนึง่ ที่อาจนําไปใช้ คดั เลือกพนักงานเพื่อเข้ ารับการอบรมได้ คือ กําหนดให้ การอบรมในหลักสูตรนี ้
เป็ นรางวัลแก่พนักงานที่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะกลายเป็ นบุคลากรที่ดีที่สดุ ขององค์การได้ ซึง่ วิธีนี ้น่าจะ
เป็ นวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้ ความสามารถของบุคลากรในองค์การเพิ่มขึ ้นด้ วย
ความคิดเห็นที่ แตกต่างกันของบุคคลในการพิจารณาว่าอะไรคือความยุติธรรมและอะไรคือ
ความไม่ยตุ ธิ รรมในด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การถือเป็ นเรื่ องปกติ หากหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการ
แบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การอยู่บนพื ้นฐานด้ านค่านิยมของบุคคลแล้ ว หลักเกณฑ์ที่นํามาใช้ จะไม่
สามารถระบุได้ อย่างชัดเจนว่ามี ความถูกต้ องหรื อไม่อย่างไร โดยทั่วไปองค์ การจะจัดการกับความ
แตกต่างด้ านความคิดเห็นด้ วยการใช้ มติเอกฉันท์ ในการกําหนดหลักเกณฑ์ที่มีความยุติธรรมมากที่สดุ
และมีความเหมาะสมเพื่อนํามาใช้ ในองค์การหรื อใช้ วิธีการแบ่งปั นผลตอบแทนที่แตกต่างกันโดยใช้ เกณฑ์
ต่างกัน ซึง่ เหลียง (Leung. 1997, cited in Muchinsky. 2003) ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับ
การแบ่งปั นผลตอบแทนไว้ ว่า บางวัฒนธรรม เช่น ในอเมริ กาเหนือมีแนวโน้ มทางค่านิยมแบบปั จเจกนิยม
(Individualism) ซึง่ ให้ ความสําคัญกับความสนใจ ความต้ องการและเป้าหมายของบุคคล ส่วนวัฒนธรรม
อื่น เช่น ในเอเชียมีแนวโน้ มทางค่านิยมแบบกลุ่มนิยม (Collectivism)ซึ่งให้ ความสําคัญกับความสนใจ
ความต้ องการ และเป้าหมายของกลุ่ม ในวัฒนธรรมแบบปั จเจกนิยมมักใช้ หลักเกณฑ์ความเป็ นธรรมใน
การแบ่งปั นผลตอบแทน เนื่องจากเป็ นวัฒนธรรมที่ให้ ความสําคัญกับการแข่งขันและแสวงหาความสําเร็ จ
ให้ กบั ตนเอง ส่วนวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยมมักใช้ หลักเกณฑ์ความเสมอภาคในการแบ่งปั นผลตอบแทน
เนื่องจากเป็ นวัฒนธรรมที่ให้ ความสําคัญกับการแบ่งปั นผลประโยชน์ร่วมกัน ความสามัคคี และความเป็ น
นํ ้าหนึง่ ใจเดียวกัน โดยคาบานอฟฟ์ (Kabanoff. 1997, cited in Muchinsky. 2003)ระบุว่า ความแตกต่างของ
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เกณฑ์ ที่แต่ละวัฒนธรรมเลือกใช้ เพื่อกํ าหนดกลยุทธ์ ในการแบ่งปั นรางวัลหรื อผลตอบแทนขึน้ อยู่กับ
พื ้นฐานด้ านค่านิยมแบบปั จเจกนิยมหรื อกลุม่ นิยมด้ วย
สรุ ปได้ ว่า การปฏิบตั ิงานภายในองค์การนัน้ บ่อยครัง้ เป็ นการยากที่จะได้ มติเอกฉันท์ในด้ าน
ความยุติธรรมและในทางปฏิบตั ิก็เป็ นการยากที่จะนํามาซึง่ ความยุติธรรมในองค์การโดยอาศัยมุมมองที่
หลากหลายของบุคคลในด้ านองค์ ประกอบของความยุติธรรม เนื่ องจากปั จจัยด้ านบุคคลที่ มี ความ
แตกต่างกัน เช่น บุคลิกภาพ ลักษณะนิสยั เจตคติ และพฤติกรรม เป็ นต้ น รวมทังปั
้ จจัยด้ านองค์การที่มี
ความแตกต่างกัน เช่น ลักษณะงาน รูปแบบองค์การ บรรยากาศ และวัฒนธรรม เป็ นต้ น
องค์ ประกอบของความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการขององค์ การ
องค์ ประกอบต่อมาของความยุติธรรมในองค์ การ คื อ ความยุติธรรมด้ านกระบวนการของ
องค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความยุติธรรมในด้ านวิธีการหรื อกระบวนการขององค์การที่
ใช้ ในการตัด สิ น เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง ผลลัพ ธ์ ห รื อ ผลตอบแทน เป็ นความยุ ติ ธ รรมในด้ า นนโยบายและ
กระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการตัดสิ น ใจ ความแตกต่ า งที่ สํ า คัญ ระหว่ า งความยุติ ธ รรมด้ า นการแบ่ ง ปั น
ผลตอบแทนขององค์ การกับความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ คือ ความแตกต่างระหว่าง
รายละเอียด (Content) กับกระบวนการ (Process) อันเป็ นพื ้นฐานในเรื่ องมุมมองเชิงปรัชญาในการศึกษา
เรื่ องความยุตธิ รรม
โฟลเกอร์ และกรี นเบิร์ก (Folger; &Greenberg. 1985,cited in Muchinsky. 2003) ได้ จําแนก
ความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การเป็ น 2 มิติ ซึ่งมิติแรกจะให้ ความสําคัญกับบทบาทในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลในกระบวนการ โดยบุคคลจะรับรู้วา่ กระบวนการที่นํามาใช้ มีความยุตธิ รรมก็
ต่อเมื่อบุคคลมีโอกาสได้ เสนอความคิดเห็น ข้ อมูลหรื อมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจ ซึง่ ชมิงเก้ แอมโบ
รส และโครแพนซาโน (Schminke; Ambrose; &Cropanzano. 2000, cited in Muchinsky. 2003)พบว่า
การมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจของบุคคลมีความเกี่ยวข้ องกับความยุติธรรมด้ านกระบวนการของบุคคลใน
องค์การส่วนมิตทิ ี่สองจะให้ ความสําคัญกับโครงสร้ างองค์ประกอบของกระบวนการ โดยพิจารณาว่า ความ
ยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การเป็ นหน้ าที่หนึ่งที่เพิ่มเข้ ามา ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในกระบวนการนัน้
อาจนํ ามาปฏิบตั ิหรื อถูกละเลย โดยหลักเกณฑ์ ที่นํามาใช้ ในกระบวนการและการตัดสินใจต่างๆ ควร
กระทําอย่างเป็ นขันตอน
้
เสมอต้ นเสมอปลาย ปราศจากอคติส่วนบุคคล ประกอบด้ วยข้ อมูลที่ถูกต้ อง
เท่ าที่ จะสามารถหามาได้ และผลลัพธ์ ที่ ได้ จะต้ องสามารถปรั บปรุ งและเปลี่ ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
การประยุกต์ใช้ แนวคิดความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ ยกตัวอย่างในการนําไปใช้
กับระบบการคัดเลือกบุคลากร ผู้สมัครที่ได้ รับการคัดเลือกควรผ่านกระบวนการคัดเลือกที่มีความยุตธิ รรม
ในหลายองค์ประกอบ โดยแบบทดสอบที่ใช้ ในการคัดเลือกควรเกี่ยวข้ องกับงานและให้ โอกาสผู้สมัครใน
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การแสดงความรู้ความสามารถ และควรให้ คะแนนผู้สมัครแต่ละคนโดยใช้ หลักเกณฑ์การให้ คะแนนที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนัน้ ผู้สมัครควรได้ รับทราบข้ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับคุณสมบัตติ า่ งๆ ของตนใน
การสมัครในช่วงเวลาที่เหมาะสม ควรให้ ข้อมูลแก่ผ้ สู มัครตามความเป็ นจริ ง และควรปฏิบตั ิตอ่ ผู้สมัครใน
กระบวนการประเมินผลด้ วยความเคารพและให้ เกียรติ มีข้อสังเกต คือ ประเด็นของความยุติธรรมด้ าน
กระบวนการขององค์การจะเกี่ยวกับกระบวนการ (Process) ในการคัดเลือกผู้สมัครเท่านัน้ ไม่เกี่ยวข้ อง
กับผลลัพธ์ (Outcome) ที่ผ้ สู มัครได้ รับ ไม่ว่าผู้สมัครจะได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม ในเรื่ องของ
ผลลัพธ์ที่ผ้ สู มัครได้ รับจะเกี่ยวกับความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ โดยเลเวนธาล
(Leventhal. 1980, cited in Muchinsky. 2003) ได้ เสนอตัวชี ้วัด 6 ประการที่ทําให้ กระบวนการที่นํามาใช้
มีความยุตธิ รรม ซึง่ กระบวนการนันควร
้
1) มีความเสมอภาค 2) ปราศจากอคติ 3) มีความถูกต้ องแม่นยํา
4) สามารถแก้ ไขได้ ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ ้น 5) มีความครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง และ 6)
ตังอยู
้ ่บนมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่ เป็ นที่ยอมรั บกันทั่วไป ซึ่งโฟลเกอร์ และโครแพนซาโนได้ ยืนยันว่า
ตัวชี ว้ ัด 6 ประการของความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์ การของเลเวนธาลนัน้ มีความถูกต้ อง
น่าเชื่อถือด้ วยผลการศึกษาวิจยั ที่เกิดขึ ้นต่อมาในภายหลัง
ลินด์และไทเลอร์ (Lind; &Tyler. 1988, cited in Muchinsky. 2003) ได้ พฒ
ั นาตัวแบบค่านิยม
กลุม่ (Group-Value Model) เกี่ยวกับความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการขององค์การขึ ้น เพื่ออธิบายว่า ทําไม
บุคคลจึงให้ คณ
ุ ค่าต่อการเป็ นสมาชิกหรื อการเป็ นส่วนหนึ่งในกลุ่มสังคม ตัวแบบนี ้มีสมมติฐานว่า การ
เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ หรื อสังคมถือเป็ นรางวัลทางจิตใจ บุคคลจะต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ และเป็ นผู้
ร่ วมสร้ างบรรทัดฐานที่จะคงอยู่ภายในกลุม่ เหตุผลอีกประการที่บคุ คลต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ คือ
้ ่มยังช่วยสนับสนุนด้ าน
กลุ่มจะเป็ นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงสถานภาพของบุคคล (Self-Affirmation) อีกทังกลุ
กําลังใจและเสริ มสร้ างความผูกพันแก่บุคคล รวมทังเป็
้ นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญด้ วย โดยลินด์และไท
เลอร์ ยงั ระบุปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการแก่สมาชิกภายในกลุม่ ไว้ 3 ประการ ได้ แก่ 1)
ความเป็ นกลาง (Neutrality) 2) ความไว้ วางใจ (Trust) และ 3) สถานภาพภายในกลุ่มของบุคคล (A
Person’s Standing in the Group)
ความเป็ นกลาง (Neutrality)ในความสัมพันธ์ ระยะยาวระหว่างบุคคลภายในกลุ่มนัน้
บุคคลไม่สามารถได้ รับสิ่งที่ตนต้ องการเสมอไป ในทางกลับกันบางครัง้ บุคคลต้ องประนีประนอมและโอน
อ่อนผ่อนตามความต้ องการของผู้อื่นด้ วย บุคคลจะสันนิษฐานว่า สมาชิกในกลุ่มจะได้ รับผลประโยชน์
อย่างยุติธรรมจากกระบวนการตัดสินใจที่มีความยุติธรรมของกลุ่ม ดังนัน้ ความหมายประการแรกของ
มุมมองค่านิยมกลุม่ คือ บุคคลจะให้ ความสําคัญกับขอบเขตความเป็ นกลางของกลุม่ ซึง่ ช่วยแก้ ไขปั ญหา
หรื อลดความขัดแย้ งของพวกเขาได้
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ความไว้ วางใจ (Trust)โดยธรรมชาติของการเป็ นสมาชิกกลุ่มในระยะยาวจะทําให้
บุคคลเกิดความใส่ใจในจุดมุ่งหมายของผู้อื่นมากยิ่งขึ ้น ความไว้ วางใจในที่นี ้ หมายถึง ความเชื่อมัน่ ใน
จุดมุ่งหมายของผู้นํากลุ่มว่า ผู้นํากลุ่มจะปกครองกลุ่มด้ วยความเมตตากรุ ณาและปรารถนาที่จะปฏิบตั ิ
ต่อสมาชิ กในกลุ่มอย่างยุติธรรมและชอบด้ วยเหตุผล เนื่องจากบุคคลอาจจะต้ องอยู่กับองค์ การเป็ น
เวลานาน ความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์การจึงขึ ้นอยู่กบั การที่บคุ คลสามารถคาดเดาได้ ว่าจะมีสิ่งใด
เกิดขึ ้นกับตนต่อไปในอนาคต หากบุคคลเชื่อว่าผู้นําพยายามที่จะปฏิบตั ิต่อตนอย่างยุติธรรม จะทําให้
บุคคลนันเกิ
้ ดความผูกพันต่อองค์การในระยะยาวมากยิ่งขึ ้น แต่เมื่อใดก็ตามที่ความไว้ วางใจถูกทําลาย
เช่น การให้ บุคคลออกจากงานโดยไม่มีความผิด ในกรณีที่องค์การต้ องการลดขนาด เป็ นต้ น เมื่อนันความ
้
ยุตธิ รรมด้ านกระบวนการขององค์การของบุคคลก็จะถูกล่วงละเมิดเช่นกัน
สถานภาพภายในกลุ่มของบุคคล (A Person’s Standing in the Group)วิธี
ปฏิสมั พันธ์ ต่อกันระหว่างบุคคลในสังคม จะทําให้ บุคคลทราบถึงสถานภาพของตนภายในกลุ่มว่าอยู่ใน
ระดับใด บุคคลที่เป็ นสมาชิกภายในกลุ่มที่ได้ รับการปฏิบตั ิจากผู้นํากลุ่มด้ วยความสุภาพ ให้ เกียรติ และ
ั ้ สถานภาพในระดับสูงภายในกลุม่ ในทางกลับกัน หากบุคคลที่เป็ น
ให้ ความเคารพ จะถือว่าบุคคลผู้นนมี
สมาชิกภายในกลุ่มได้ รับการปฏิบตั ิจากผู้นํากลุ่มด้ วยความไม่สภุ าพ ไม่ให้ เกียรติ จะถือว่าบุคคลผู้นนมี
ั้
สถานภาพในระดับตํ่าภายในกลุ่ม หากผู้นํากลุ่มให้ ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกจะทําให้
บุคคลตระหนักในสิทธิของตนที่จะต้ องได้ รับการเคารพมากขึ ้น ส่วนการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของสมาชิก
จะทําให้ บคุ คลไม่แน่ใจในสถานภาพของตนภายในกลุม่ มากขึ ้นเช่นกัน
ตัวแบบค่านิยมกลุ่มที่ กล่าวไว้ ข้างต้ นมีสมมติฐานว่า บุคคลจะให้ ความสํ าคัญกับ
ความสัมพันธ์ ทางสังคมในระยะยาวระหว่างตนกับกลุ่มและไม่พิจารณาความสัมพันธ์ นนั ้ ในระยะสัน้
ดังนัน้ ตัวแบบนี ้จึงสันนิษฐานว่า การให้ บคุ คลดํารงสถานภาพในฐานะสมาชิกกลุม่ อย่างต่อเนื่องสามารถ
ใช้ เป็ นแนวทางเพื่อส่งเสริมความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการของบุคคลในองค์การให้ เพิ่มขึ ้นได้
องค์ ประกอบของความยุตธิ รรมด้ านปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลกับองค์ การ
องค์ประกอบสุดท้ ายของความยุติธรรมในองค์การ คือ ความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
บุคคลกับองค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความยุตธิ รรมซึง่ ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบย่อย
ได้ แก่ ความยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์การ (Interpersonal Justice) และความ
ยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การ (Informational Justice) โดยความยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความยุตธิ รรมในการแสดงออกขององค์การ
้ นผู้ที่มีเกียรติ มี
ด้ วยการให้ ความสําคัญ ให้ เกียรติและให้ ความเคารพต่อบุคคล ในฐานะที่บุคคลนันเป็
ศักดิศ์ รี การปฏิบตั ขิ องผู้มีอํานาจในองค์การที่แสดงออกด้ วยความสุภาพและเคารพต่อสิทธิของบุคคลจะ
ส่งเสริ มให้ ความยุติธรรมของบุคคลในองค์การเพิ่มขึ ้น ในทํานองเดียวกัน หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้น การ
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ขออภัยก็เป็ นการส่งเสริ มให้ ความยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์การเพิ่มขึ ้นเช่นกัน
เนื่องจากการขออภัยเป็ นการแสดงความเสียใจในสิง่ ที่เกิดขึ ้นและเป็ นการหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบที่
เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิขององค์การต่อบุคคล โดยโฟลเกอร์ และสการ์ ลิคกี ้ (Folger; &Skarlicki. 2001,
cited in Muchinsky. 2003) ได้ กล่าวว่า การแสดงความสุภาพอ่อนน้ อมจะเสียต้ นทุนน้ อยมาก เมื่อเทียบ
กับที่องค์การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างไม่สภุ าพไม่คํานึงถึงความรู้ สึกและไม่ใส่ใจต่อความเจ็บปวดทาง
อารมณ์ของพนักงาน รวมถึงทําให้ พนักงานได้ รับความทุกข์ทรมาน ซึง่ มีแต่จะทําให้ เกิดผลเสียต่อองค์การ
เพิ่มขึ ้น มีหลักฐานทางวิชาการพบว่า บ่อยครัง้ พนักงานได้ พยายามทําร้ ายร่ างกายผู้บงั คับบัญชาหรื อ
ผู้ร่วมงานของตนเพื่อต้ องการแก้ แค้ น เนื่ องจากรับรู้ ว่าตนได้ รับการปฏิบตั ิด้วยความไม่สุภาพและไม่
ยุตธิ รรม ซึง่ โฟลเกอร์ และสการ์ ลคิ กี ้ได้ สรุปในประเด็นนี ้ว่า ความสุภาพอ่อนน้ อมมีต้นทุนตํ่ากว่าที่คาด และ
มีประโยชน์มากกว่าที่คดิ
ส่วนความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การ หมายถึง การรับรู้ ของบุคคลเกี่ยวกับความ
ยุตธิ รรมในการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารหรื อความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขององค์การที่บคุ คลให้ ความสนใจ
หรื อต้ องการทราบ บุคคลควรได้ รับข้ อมูล คําชี ้แจง เหตุผลและคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขององค์การ
ที่ใช้ ในการตัดสินใจเรื่ องผลตอบแทน โดยข้ อมูลข่าวสารที่ก่อให้ เกิดความยุตธิ รรมต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่
มีเจตนาชัดเจน ปราศจากการปิ ดบังซ่อนเร้ น มีความถูกต้ อง และอยู่บนพื ้นฐานของเหตุและผล เนื่องจาก
รูปแบบของความยุติธรรมในด้ านนี ้เป็ นการเผยแพร่ หรื อแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารจึงนําคําว่า ข้ อมูลข่าวสาร
(Informational) มาใช้ เป็ นคําจํากัดความของความยุตธิ รรมด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การ
การศึกษาวิจยั ของกรี นเบิร์ก (Greenberg. 1994) เกี่ยวกับความยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับองค์การและความยุตธิ รรมด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การที่ศกึ ษากับพนักงานในองค์การ
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเกี่ยวกับประกาศ 2 ฉบับที่ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ ในที่ทํางาน โดยประกาศทัง้ 2 ฉบับ
แตกต่างกันในด้ านของปริมาณข้ อมูลที่เกี่ยวกับความจําเป็ นในการห้ ามสูบบุหรี่ และระดับของปฏิสมั พันธ์
ที่องค์การแสดงออกต่อพนักงานที่ได้ รับผลกระทบจากการประกาศ พนักงานบางคนรับรู้ ข้อมูลมากมาย
เกี่ ย วกับ เหตุ ผ ลในการประกาศห้ ามสูบ บุ ห รี่ ในขณะที่ พ นัก งานบางคนรั บ รู้ ข้ อมู ล เพี ย งเล็ ก น้ อย
นอกจากนัน้ พนักงานบางคนยังรับรู้ ข้อความที่แสดงถึงความเอาใจใส่ต่อพนักงาน เช่น องค์การทราบว่า
นโยบายการงดสูบบุหรี่ ในที่ทํางานเป็ นนโยบายใหม่ที่อาจสร้ างความทรมานให้ แก่ผ้ ทู ี่สบู บุหรี่ เพราะการ
สูบบุหรี่ คือการเสพติดและยากที่จะเลิก องค์การได้ ตระหนักถึงความจริ งในข้ อนี เ้ ป็ นอย่างดีและโปรด
เข้ าใจด้ วยว่า องค์ การไม่มีเจตนาที่จะให้ พนักงานต้ องทรมาน เป็ นต้ น ในขณะที่พนักงานบางคนรับรู้
ข้ อความที่แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ต่อพนักงานขององค์การ เช่น องค์การตระหนักดีว่าเป็ นการยากที่
พนักงานจะเลิกสูบบุหรี่ แต่การกําหนดนโยบายงดสูบบุหรี่ ในที่ทํางานจะสร้ างผลประโยชน์ให้ กบั องค์การ
ได้ ดีที่สุด และแน่นอนการคํานึงถึงธุรกิจขององค์การต้ องมาเป็ นอันดับแรก เป็ นต้ น ทันทีที่ประกาศใช้
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นโยบายนี ้ พนักงานทังหมดได้
้
ถกู สํารวจในด้ านการยอมรับนโยบายงดสูบบุหรี่ ในที่ทํางาน แม้ ว่าพนักงาน
ที่ สูบบุหรี่ จัดจะไม่สามารถยอมรั บนโยบายนี ไ้ ด้ ในระยะแรก แต่หลังจากที่ องค์ การได้ เผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารที่แสดงถึงความเอาใจใส่ต่อความรู้ สึกของพนักงานมากขึ ้น พนักงานเหล่านีก้ ็เกิดการยอมรับ
นโยบายนี ้ได้ มากขึ ้นเช่นกัน ในทางกลับกัน พนักงานที่ไม่สบู บุหรี่ สามารถยอมรับนโยบายนี ้ได้ โดยง่ายไม่
ว่าองค์การจะเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่แสดงถึงความเอาใจใส่ต่อความรู้ สึกของพนักงานหรื อไม่ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม พนักงานทุกคนในองค์การไม่ว่าจะสูบบุหรี่ หรื อไม่ต่างก็ตระหนักและให้ ความสําคัญต่อ
ความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การที่แสดงถึงความเอาใจใส่ตอ่ ความรู้สกึ ของพนักงาน
สรุ ปได้ ว่า องค์ประกอบของความยุติธรรมในองค์การในแต่ละองค์ประกอบต่างก็ช่วยส่งเสริ ม
ความยุตธิ รรมในองค์การในด้ านต่างๆ ของบุคคลให้ มากขึ ้นเมื่อพิจารณาจากแนวคิดของนักวิชาการแต่ละ
ท่านเกี่ยวกับความยุตธิ รรมในองค์การ ในการวิจยั นี ้จะใช้ องค์ประกอบของความยุตธิ รรมในองค์การตามที่
โคลควิทท์และคนอื่นๆ (Colquitt; et al.2001) ได้ กําหนดไว้ โดยจําแนกองค์ประกอบของความยุติธรรมใน
องค์การออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ (แสดงในภาพประกอบ 7)
1. ความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ หมายถึง การรับรู้ ของพนักงาน
เกี่ ยวกับความยุติธรรมในการจัดสรรหรื อแบ่งปั นผลตอบแทน ผลลัพธ์ หรื อรางวัลขององค์การ โดยมี
หลักเกณฑ์ที่ใช้ เป็ นมาตรฐานในการตัดสินความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ ได้ แก่
1) หลักเกณฑ์ความเป็ นธรรม หมายถึง การที่พนักงานได้ รับผลตอบแทนหรื อรางวัลที่เหมาะสมกับสิง่ ที่ตน
ได้ สร้ างสรรค์หรื อทุ่มเทให้ กับองค์การ 2) หลักเกณฑ์ ความเสมอภาค หมายถึง การที่พนักงานทุกคนมี
โอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้ รับผลตอบแทนหรื อรางวัลโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 3)
้ องได้ รับการจัดสรรโดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ความจําเป็ น หมายถึง การที่ผลตอบแทนหรื อรางวัลนันต้
พื ้นฐานความจําเป็ นของพนักงานแต่ละคน
2. ความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ หมายถึง การรับรู้ ของพนักงานเกี่ยวกับความ
ยุตธิ รรมของวิธีการหรื อกระบวนการขององค์การที่ใช้ ในการตัดสินเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์หรื อผลตอบแทน
ตัวชี ้วัด 6 ประการที่ทําให้ กระบวนการมีความยุตธิ รรม คือ กระบวนการนันจะต้
้ อง 1) มีความเสมอภาค 2)
ปราศจากอคติ 3) มีความถูกต้ องแม่นยํา 4) สามารถแก้ ไขได้ ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ ้น 5) มีความ
ครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง และ 6) ตังอยู
้ บ่ นมาตรฐานทางจริยธรรมที่เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป
3. ความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การ หมายถึง การรับรู้ ของพนักงาน
เกี่ยวกับความยุตธิ รรมซึง่ ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่
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3.1 ความยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์การ หมายถึง การรั บรู้ ของ
พนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในการแสดงออกขององค์การด้ วยการให้ ความสําคัญ ให้ เกียรติ และให้
ความเคารพต่อพนักงาน ในฐานะที่พนักงานนันเป็
้ นบุคคลที่มีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รี
3.2 ความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การ หมายถึง การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมในการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารหรื อความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการขององค์การที่พนักงานให้
ความสนใจหรื อต้ องการทราบ โดยข้ อมูลข่าวสารที่ก่อให้ เกิดความยุติธรรมจะต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่มี
เจตนาที่ชดั เจน ปราศจากการปิ ดบังซ่อนเร้ น มีความถูกต้ อง และอยูบ่ นพื ้นฐานของเหตุและผล
ความยุตธิ รรมในองค์ การ

ความยุตธิ รรม
ด้ านการแบ่ งปั นผลตอบแทนขององค์ การ
ความยุตธิ รรมในด้ านผลตอบแทน
ที่ได้ รับจากองค์การ

ความยุตธิ รรม
ด้ านกระบวนการขององค์ การ
ความยุตธิ รรมในด้ านกระบวนการ
ที่ใช้ ในการตัดสินใจเรื่องผลตอบแทน

ความยุตธิ รรม
ด้ านปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลกับองค์ การ
ความยุตธิ รรมในด้ านวิธีการ
ปฏิสมั พันธ์ขององค์การและผู้อื่น

ภาพประกอบ 7 องค์ ประกอบของความยุตธิ รรมในองค์ การ
ที่มา: Greenberg; & Baron, (2003).

การวัดความยุตธิ รรมในองค์ การ
ในช่วงก่อนปี 1990 นักวิชาการหลายท่านยังคงถกเถียงและโต้ แย้ งเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
เครื่ องมือวัดความยุตธิ รรมในองค์การ รวมทังยั
้ งขาดการศึกษาวิจยั และหลักฐานเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับการ
สร้ างและพัฒนาเครื่ องมือวัดดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่ องความถูกต้ องเหมาะสมระหว่างการ
วัดความยุติธรรมในองค์การในแบบ 3 องค์ประกอบหรื อ 4 องค์ประกอบ จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่าใน
ระยะแรกนัน้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความยุติธรรมในองค์การเริ่ มขึ ้นจากทฤษฎีความเป็ นธรรมขอ
งอดัมส์ซงึ่ เน้ นที่การรับรู้ของบุคคลในเรื่ องความยุติธรรมด้ านผลตอบแทนที่ได้ รับจากองค์การ โดยบุคคล
จะเปรี ยบเทียบระหว่างผลตอบแทนของตนกับของผู้อื่น การรับรู้ในด้ านนี ้สามารถเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า ความ
ยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์ การ ในเวลาต่อมา หลังจากที่ทฤษฎีความเป็ นธรรมขอ
งอดัมส์ และแบบจํ าลองอื่นๆ เกี่ ยวกับความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์ การนัน้ ไม่
สามารถอธิบายหรื อพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดจากการรับรู้ความไม่ยตุ ิธรรมในองค์การได้ อย่าง
สมบูรณ์ การศึกษาความยุติธรรมในองค์ การจึงเปลี่ยนไปศึกษาความยุติธรรมด้ านกระบวนการของ

122
องค์ การแทน ซึ่งเป็ นการรั บรู้ ของบุคคลเกี่ ยวกับความยุติธรรมด้ านกระบวนการที่ องค์ การใช้ ในการ
ตัดสินใจเพื่อแบ่งปั นผลตอบแทนให้ แก่บุคคล โดยมีติโบลท์และวอล์คเกอร์ เป็ นผู้ริเริ่ ม จากการขยายผล
การศึกษาความยุตธิ รรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การและด้ านกระบวนการขององค์การพบว่า
ในบางกรณีการแบ่งปั นหรื อจัดสรรผลตอบแทนขององค์การและกระบวนการที่องค์การใช้ ในการตัดสินใจ
เพื่อแบ่งปั นหรื อจัดสรรผลตอบแทนให้ แก่บคุ คลไม่ใช่ประเด็นที่มีความสําคัญต่อความยุติธรรมในองค์การ
ของบุคคลเพี ยงด้ านใดด้ านหนึ่งเท่านัน้ ดังนัน้ ไบเอสและม็อกจึงได้ ศึกษาวิจัยและนํ าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การขึ ้น โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
วิธีการปฏิบตั ิขององค์การที่มีต่อบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ านวิธีการที่องค์การใช้ เพื่อปฏิสมั พันธ์ และ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในองค์การ (Cohen-Charash; &Spector; 2001)
มีนกั วิชาการหลายท่าน (Cropanzano; et al. 2002; Moorman. 1991; Moliner; et al. 2008)
เชื่อว่า สามารถกําหนดแนวคิดและวัดความยุตธิ รรมในองค์การอย่างถูกต้ องเหมาะสมโดยใช้ แนวคิดแบบ
3 องค์ประกอบ อย่างไรก็ตามยังมีนกั วิชาการอีกหลายท่านที่เสนอแนะและระบุว่า ควรจําแนกความ
ยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การออกเป็ น 2 องค์ประกอบย่อย ซึง่ กรี นเบิร์ก (Greenberg.
1993) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับเรื่ องนีว้ ่า ความยุติธรรมด้ านปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การไม่
สามารถอธิบายถึงปฏิกิริยาและการตอบสนองของบุคคลที่มีตอ่ การตัดสินใจและกระบวนการที่เกิดขึ ้นได้
อย่างครบถ้ วน ดังนัน้ เขาเห็นว่าควรจําแนกความยุตธิ รรมด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การเป็ น 2
องค์ประกอบย่อย คือ ความยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์การและความยุติธรรมด้ าน
ข้ อมูลข่าวสารในองค์การ โดยกําหนดให้ เป็ นตัวแบบความยุติธรรมในองค์การ 4 องค์ประกอบ และนิยาม
ความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การว่า เป็ นคุณภาพของการอธิบายเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่ อง
ต่างๆ ขององค์การว่าเกิดขึ ้นได้ อย่างไรและอธิบายในประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียดครบถ้ วนหรื อไม่ และ
ยังนิยามความยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การว่า เป็ นระดับการให้ ความสําคัญ การ
เคารพให้ เกียรติและความเอาใจใส่ที่องค์การ ผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องแสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่
พนักงานได้ รับด้ วย การทดสอบเชิงประจักษ์ เพื่ออธิบายตัวแบบ 4 องค์ประกอบนัน้ โคลควิทท์ (Colquitt.
2001) กับโคลควิทท์และคนอื่นๆ (Colquitt; et al. 2001) ก็ได้ ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้ างและเชิงจําแนกไว้ ขณะที่นกั วิจยั อีกหลายท่าน (Liao; &Rupp. 2005; Mayer; et al. 2007) ก็มีข้อ
ค้ นพบเชิงประจักษ์ เพิ่มเติมที่สนับสนุนตัวแบบ 4 องค์ประกอบด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั ใน
เรื่ องนี ้ก็ยงั มีความจําเป็ นต่อการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของความยุติธรรมใน
องค์การอยู่
การอภิปรายเรื่ ององค์ประกอบดังกล่าวทําให้ เกิดความสนใจที่จะวัดความยุติธรรมในองค์การ
หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ เราเข้ าใจนิยามความหมายของความยุติธรรมในองค์การอย่างไร โคลควิทท์และชอว์
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(Colquitt; &Shaw. 2005) เสนอว่า การวัดความยุติธรรมในองค์การสามารถกําหนดกรอบแนวคิดโดยใช้
การจําแนกประเภทเพื่อวัดใน 4 องค์ประกอบซึง่ มี 2 ประเด็นที่สําคัญต่อการศึกษาวิจยั ในปั จจุบนั คือ
ประเภทและบริ บท โดยประเด็นเรื่ องประเภทจะเกี่ ยวข้ องกับองค์ประกอบต่างๆ ของความยุติธรรมใน
องค์การ ได้ แก่ ด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ ด้ านกระบวนการขององค์การ ด้ านปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลกับองค์การหรื อด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การและด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลใน
องค์การ ซึง่ มัวร์ แมน (Moorman. 1991) และโคลควิทท์ (Colquitt. 2001) ต่างก็นําเสนอองค์ประกอบ 2
ด้ านที่คล้ ายคลึงกัน ได้ แก่ ด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การและด้ านกระบวนการขององค์การ แต่
จะแตกต่างกันในองค์ประกอบที่เหลือ ดังนัน้ การใช้ เครื่ องมือวัดของพวกเขาจึงเสนอกรอบแนวคิดความ
ยุติ ธรรมที่ มี ความเฉพาะเจาะจง ในกรณี แรกเป็ นกรอบแนวคิ ดที่ ประกอบด้ วยความยุติ ธ รรมด้ า น
ผลตอบแทนและด้ านกระบวนการ แต่จะผนวกด้ านความสัมพันธ์ หรื อมุมมองทางสังคมเข้ าไปด้ วย (ด้ าน
้ นแนวคิดที่ประกอบด้ วยความ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การของมัวร์ แมน) ส่วนอีกกรณีหนึ่งนันเป็
ยุติธรรมด้ านผลตอบแทนและกระบวนการเช่นเดียวกัน แต่จะให้ ความสําคัญกับการจําแนกองค์ประกอบ
ทางสังคมที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน (ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ) และองค์ประกอบ
เกี่ยวกับแหล่งของข้ อมูลข่าวสารหรื อการใช้ เหตุผลเพื่อประกอบการอธิบาย (ด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การ)
นอกจากนัน้ โคลควิทท์และชอว์ (Colquitt; &Shaw. 2005)ยังได้ ระบุไว้ ในงานวิจยั ว่า จะต้ องเลือก
เครื่ องมือวัดความยุตธิ รรมในองค์การโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การวิจยั หรือธรรมชาติของคําถามการ
วิจยั องค์ประกอบของความยุติธรรมที่ต้องการจะวัดและการลําดับความสําคัญของแต่ละองค์ประกอบ
อาจก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในผลการวิจัยได้ ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่งสําคัญที่จะต้ องเข้ าใจถึงเหตุผลและ
ความแตกต่างระหว่างเครื่ องมือวัดความยุติธรรมในองค์การของมัวร์ แมนและโคลควิทท์ โดยเฉพาะใน
องค์ประกอบด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การกับด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์การ
และด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การ
ส่วนประเด็นเรื่ องบริ บทที่กล่าวถึงข้ างต้ นจะเกี่ยวข้ องกับการตัดสินความยุติธรรมว่าถูกกําหนด
ขึ ้นมาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นการตัดสินความยุติธรรมโดยพิจารณาจากเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียวหรื อ
พิจารณาจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ ซึง่ โครแพนซาโนและคนอื่นๆ(Cropanzano;
et al. 2001) เรี ยกความแตกต่างของการตัดสินนี ้ว่า การตัดสินโดยพิจารณาจากเอกลักษณ์ทางสังคม
(Social Entity-Based) กับการตัดสินโดยพิจารณาจากเหตุการณ์เฉพาะ (Event-Based) ซึง่ การตัดสินโดย
พิจารณาจากเอกลักษณ์ ทางสังคมนันป็
้ นการตัดสินความยุติธรรมที่ม่งุ เน้ นและส่งผลโดยตรงต่อบุคคล
กลุ่มหรื อองค์การ และมีความหลากหลาย รวมทัง้ มีความเป็ นสากล ส่วนการตัดสินโดยพิจารณาจาก
เหตุการณ์เฉพาะจะเป็ นการตัดสินความยุติธรรมที่พิจารณาเฉพาะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ ้นและไม่สามารถ
สรุ ปอ้ างอิงไปยังช่วงเวลาหรื อสถานที่อื่นได้ การใช้ กรอบแนวคิดการวัดความยุติธรรมเรื่ องประเภทและ

124
บริบทนัน้ เราสามารถจําแนกเครื่ องมือวัดของมัวร์ แมนว่าเป็ นการวัดความยุติธรรมแบบ 3 องค์ประกอบที่
ใช้ บริ บทจากเอกลักษณ์ทางสังคม ข้ อคําถามจะมีลกั ษณะที่หลากหลายและวัดการตัดสินความยุติธรรม
โดยทัว่ ไป ในทางกลับกัน เครื่ องมือวัดของโคลควิทท์จะเป็ นการวัดความยุตธิ รรมแบบ 4 องค์ประกอบที่ใช้
บริ บทจากเหตุการณ์เฉพาะ ซึง่ ข้ อคําถามจะมุ่งเน้ นไปที่เหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่ผ้ ตู อบเผชิญอยู่ ความ
แตกต่างระหว่างเครื่ องมือวัดทังสองแบบ
้
ไม่ว่าจะใช้ บริ บทจากเอกลักษณ์ ทางสังคมหรื อจากเหตุการณ์
เฉพาะก็สร้ างและพัฒนาขึ ้นจากทฤษฎีและการปฏิบตั ิเช่นกัน(Colquitt; &Shaw. 2005; Cropanzano; et
้
วร์ แมนและโคลควิทท์จะถูกนํามาใช้ โดยไม่ได้
al. 2001) อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั แม้ เครื่ องมือวัดทังของมั
มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเท่าใดนัก กล่าวคือ นักวิจยั มักไม่ให้ เหตุผลว่าทําไมจึงเลือกใช้ เครื่ องมือวัดนี ้
ก็ ทําให้ การเลือกเครื่ องมือวัดดังกล่าวเกิดผลที่ สําคัญตามมา โดยเฉพาะในบางกรณี ที่ผลการวิจัยได้
เสนอแนะให้ ใช้ การแก้ ปัญหาเฉพาะเหตุการณ์ และในบางกรณีก็เสนอแนะให้ ใช้ การแก้ ปัญหาในองค์การ
โดยภาพรวม เป็ นต้ น เมื่อพิจารณาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความยุติธรรมในองค์การแล้ ว
ผู้วิจยั พบว่า มีเครื่ องมือวัดความยุตธิ รรมในองค์การที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายอยู่ 2 แบบ ได้ แก่ แบบวัด
ความยุติ ธรรมในองค์ ก ารของมัวร์ แมน และแบบวัดความยุติ ธรรมในองค์ ก ารของโคลควิ ทท์ ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี ้
แบบวัดความยุติธรรมในองค์การของมัวร์ แมน (Moorman. 1991) ใช้ วดั ความยุติธรรมใน
องค์การ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ ด้ านกระบวนการขององค์การ
และด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การ ซึง่ มัวร์ แมนได้ พฒ
ั นาข้ อคําถามต่างๆ มาจากแบบวัดของ
ไพร์ ซและมูลเลอร์ (Price; &Mueller. 1986) โดยมีการปรับแก้ ข้อคําถามในบางประเด็น แบบวัดนี ้มีข้อ
คําถามทังหมด
้
18 ข้ อ ในการวัดความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การนัน้ ใช้ มาตรวัด
แบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1-5 คะแนน คือ ไม่ยตุ ธิ รรมที่สดุ ไปจนถึงยุตธิ รรมที่สดุ มีข้อคําถาม 5 ข้ อส่วน
การวัดความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ จะใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ทเช่นกัน แต่จะมีคะแนน
้ 1-7 คะแนน คือ ไม่มีการพัฒนาไปจนถึงพัฒนามากที่สดุ มีข้อคําถาม 7 ข้ อ และการวัดความ
ตังแต่
ยุตธิ รรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การ ก็ใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1-5 คะแนน
คือ ไม่เห็นด้ วยมากที่สดุ ไปจนถึงเห็นด้ วยมากที่สดุ มีข้อคําถาม 6 ข้ อ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าเท่ากับ
0.92, 0.94 และ 0.86 ตามลําดับ
แบบวัดความยุติธรรมในองค์การของโคลควิทท์ (Colquitt. 2001) ถูกสร้ างขึ ้นโดยออกแบบมา
เพื่ อใช้ วัดความยุติธรรมในองค์ การทัง้ หมด 4 องค์ ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนของ
องค์ การ ด้ านกระบวนการขององค์การ ส่วนในด้ านปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์ การนัน้ ได้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 องค์ประกอบย่อย คือ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ และด้ านข้ อมูลข่าวสารใน
องค์การ แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
20 ข้ อ แบ่งเป็ นการวัดความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทน
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ขององค์การจํานวน 4 ข้ อ ด้ านกระบวนการขององค์การจํานวน 7 ข้ อ ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การจํานวน 4 ข้ อ และด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การจํานวน 5 ข้ อ โดยใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ททังหมด
้
มีคะแนนตังแต่
้ 1-5 คะแนน คือ น้ อยที่สดุ ไปจนถึงมากที่สดุ และมีค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าเท่ากับ 0.93,
0.84, 0.92 และ 0.89 ตามลําดับ
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ แบบวัดความยุตธิ รรมในองค์การของโคลควิทท์ (Colquitt. 2001) ซึง่
เครื่ องมือวัดฉบับนี ้มีโครงสร้ างองค์ประกอบที่ดีที่สามารถวัดคุณลักษณะที่สําคัญของความยุติธรรมใน
องค์ การได้ ครบทัง้ 4ด้ าน และเป็ นเครื่ องมื อวัดที่ มี ค่าความเชื่ อมั่นในระดับสูง โดยผู้วิ จัยจะแปลและ
ปรับปรุงเครื่ องมือวัดดังกล่าวให้ เหมาะสมกับบริบทที่จะศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความยุตธิ รรมในองค์ การ
จากหลักฐานทางวิ ชาการเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่ างความยุติธรรมในองค์ การกับจิ ต
วิญญาณในการทํางานนัน้ พบว่า ยังไม่มีการศึกษาในเรื่ องนี ้ แต่จากแนวคิดของพาวาร์ (Pawar. 2008) ที่
ให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองว่
้
า ความยุตธิ รรมในองค์การน่าจะเป็ นปั จจัยเหตุ
ประการหนึ่งของจิตวิญญาณในการทํางาน เนื่องจากความยุติธรรมในองค์การซึ่งเป็ นแนวคิดของโคลค
วิทท์และคนอื่นๆ (Colquitt; et al.2001) กล่าวถึงการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม
ขององค์ ก ารที่ มี ต่ อ พนัก งานในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ด้ า นการแบ่ ง ปั น ผลตอบแทนขององค์ ก าร ด้ า น
กระบวนการขององค์การ และด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การโดยเฉพาะองค์ประกอบด้ าน
กระบวนการขององค์การ ซึ่งหมายถึง การรับรู้ เกี่ ยวกับความยุติธรรมของวิธีการหรื อกระบวนการของ
องค์ การที่ ใช้ ในการตัดสินเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งผลลัพธ์ หรื อผลตอบแทนนัน้ มี การอธิ บายเกี่ ยวกับผลของ
องค์ประกอบดังกล่าวใน 2 แนวทาง คือ 1) ตัวแบบการมุง่ ประโยชน์แห่งตน ซึง่ เสนอว่า ความยุตธิ รรมด้ าน
กระบวนการทําให้ บคุ คลมัน่ ใจว่า ผลประโยชน์ของตนหรื อผลลัพธ์ ที่ตนต้ องการจะได้ รับการปกป้องจาก
กระบวนการนัน้ และ 2) ตัวแบบค่านิยมกลุม่ ที่อธิบายว่า ทําไมบุคคลจึงให้ คณ
ุ ค่าต่อการเป็ นสมาชิกหรื อ
การเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ตัวแบบนี ้มีสมมติฐานเบื ้องต้ นว่า การเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ หรื อสังคมนัน้ ถือ
เป็ นรางวัลทางด้ านจิตใจ โดยบุคคลต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ และเป็ นผู้ร่วมสร้ างบรรทัดฐานที่จะคง
อยู่ภายในกลุ่มนัน้ จึงเห็นได้ ว่า บุคคลจะให้ ความสําคัญต่อความยุติธรรมด้ านกระบวนการ เนื่องจากให้
คุณค่าต่อการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม และเพราะความยุติธรรมด้ านกระบวนการช่วยให้ บุคคลได้ รับการ
ยอมรับให้ เข้ าร่ วมกลุม่ ได้ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงพิจารณาว่า ความยุติธรรมด้ านกระบวนการช่วยเติมเต็มความ
ต้ องการด้ านการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมในองค์การ และจากที่กล่าวในเบื ้องต้ นว่า องค์ประกอบด้ านสังคม
ของจิตวิญญาณในการทํ างานสะท้ อนการมุ่งประโยชน์ เพื่อผู้อื่นและสังคม ไม่ได้ ม่งุ ประโยชน์ ส่วนตน
ความยุติธรรมด้ านกระบวนการจึงเป็ นกระบวนการหรื อเงื่ อนไขด้ านองค์ การที่ ส่งเสริ มให้ เกิ ดการมุ่ง
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ประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมของบุคคลอีกทางหนึ่ง ผู้วิจยั จึงคาดว่า ความยุติธรรมในองค์การน่าจะเป็ น
ปั จจัยเหตุประการหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน
นอกจากนี ้ ยังพบว่า ความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ กับความไว้ วางใจในองค์การ
(Folger; & Cropanzano. 1998; Alexander; & Ruderman. 1987; Konovsky; & Pugh. 1994; Tyler.
1989) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ (Moorman. 1991; Skarlicki; & Latham; 1996; Ball;
Trevino; & Sims. 1994)ความผูกพันต่อองค์การ (Masterson; et al. 2000; Lowe; & Vodanovich. 1995;
Greenberg. 1994) และความพึงพอใจในงาน (Mcfarlin; & Sweeney. 1992; Mossholder; Bennett; &
Martin. 1998; Wesolowski; & Mossholder. 1997; Masterson; et al. 2000) เป็ นต้ น
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงคาดว่า ความยุติธรรมในองค์การน่าจะ
มีอิทธิ พลทางตรงต่อจิ ตวิญญาณในการทํ างาน และมี อิทธิ พลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิ ตวิญญาณ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ได้ แก่ ความผูกพันต่อ
องค์การ ความพึงพอใจในงาน)

การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ(Perceived Organizational Support)
การศึกษาการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support: POS)
แรกเริ่มเดิมทีเกิดจากการสังเกตว่า ผู้บริ หารหรื อองค์การเห็นความสําคัญของความผูกพันที่พนักงานมีตอ่
องค์การหรื อไม่ และพนักงานใส่ใจต่อความผูกพันที่องค์การมีตอ่ ตนอย่างไร สําหรับพนักงานนัน้ องค์การ
ถือเป็ นแหล่งสนับสนุนที่สําคัญด้ านทรัพยากรในเชิงจิตสังคม (Socio-Emotional) ได้ แก่ การเคารพให้
เกียรติ การดูแลเอาใจใส่จากองค์การ เป็ นต้ น รวมไปถึงผลประโยชน์ อื่นๆ ที่จับต้ องได้ เช่น ค่าจ้ าง ค่า
รักษาพยาบาล เป็ นต้ น ด้ วยการเอาใจใส่จากองค์การในสิง่ เหล่านี ้จึงสามารถตอบสนองความต้ องการของ
พนักงานทังในด้
้ านการยอมรับ การเคารพให้ เกียรติ และการเป็ นส่วนหนึ่งในองค์การได้ การที่องค์การ
ประเมินคุณค่าสิ่งต่างๆ ที่มอบให้ แก่พนักงานในเชิงบวกนัน้ เป็ นสัญญาณบ่งบอกว่า ความพยายามและ
ความทุ่มเทในการทํางานของพนักงานจะเป็ นที่ยอมรับและจําต้ องได้ รับผลตอบแทนจากองค์การ ซึง่ จะทํา
ให้ พนักงานเกิดความกระตือรื อร้ นในการทํางานโดยพิจารณาจากสิง่ ที่ตนจะได้ รับจากองค์การ
ทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์การ (Organizational Support Theory: OST) (Shore; &Shore.
1995; Eisenberger; et al. 1986; Rhoades; &Eisenbrger. 2002) ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อศึกษาการตอบสนอง
ความต้ องการในเชิงจิตสังคมและการประเมินผลตอบแทน ซึ่งเกิดจากการทุ่มเทความพยายามในการ
ทํางานที่เพิ่มขึ ้นของพนักงาน โดยพนักงานจะรับรู้ถึงการให้ ความสําคัญขององค์การที่มีตอ่ ความพยายาม
ของพนักงานและการดูแลเอาใจใส่สวัสดิภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน การรับรู้การสนับสนุนจาก
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องค์การจึงทําให้ พนักงานรู้ สึกเป็ นหนี ้บุญคุณองค์การมากขึ ้น และพร้ อมจะช่วยเหลือองค์การให้ บรรลุ
เป้าหมายในการทํางาน รวมทังเกิ
้ ดความผูกพันต่อองค์การในด้ านความรู้ สกึ และเกิดความคาดหวังต่อ
รางวัลที่จะได้ จากการทํางาน และผลลัพธ์ เชิงพฤติกรรมที่เกิดจากการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การจะ
ช่วยส่งเสริ มผลการปฏิบตั ิงาน ทังพฤติ
้ กรรมตามบทบาทหน้ าที่และพฤติกรรมบทบาทพิเศษ รวมทังช่
้ วย
ลดพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ในการทํางาน เช่น การขาดงานและการลาออก เป็ นต้ น
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า มีงานวิจยั เพียงเล็กน้ อยที่ศกึ ษาเรื่ องการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การจนกระทัง่ กลางทศวรรษ 1990 (Shore; &Shore. 1995) ซึง่ ต่อมางานวิจยั ในเรื่ องดังกล่าวก็
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ปี จากงานวิจยั เชิงอภิมานของโรดส์และไอเซนเบอร์ เกอร์ (Rhoades;
&Eisenberger. 2002) ที่ครอบคลุมงานวิจยั เกี่ยวกับการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การในช่วงก่อนปี
2000 ประมาณ 70 เรื่ องและอีกกว่า 50 เรื่ องในช่วงปี 2002 ได้ พบความชัดเจนและความสอดคล้ อง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับตัวแปรเหตุและตัวแปรผลอื่นๆ ในทาง
กลับกันก็ พบว่ า ทฤษฎี การรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การก็ มี ข้ อจํ ากัดบางประการเช่นกัน (Shore;
&Shore. 1995; Aselage; &Eisenberger. 2003; Rhoades; &Eisenberger. 2002; Eisenberger; et al.
1986)

นิยามความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
มีการนิยามความหมายของการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การว่า เป็ นความเชื่อโดยรวมของ
พนักงานในเรื่ องคุณค่าของตนที่ถกู ประเมินโดยองค์การ ซึ่งมีพื ้นฐานมาจากประสบการณ์ ส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการขององค์การ การได้ รับทรัพยากรในด้ านต่างๆ จากองค์การ และการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้แทนองค์การ โดยพนักงานจะพิจารณาจากทิศทางเป้าหมายและการเอาใจใส่ขององค์การ
ที่มีตอ่ พนักงาน แม้ องค์ประกอบด้ านการประเมินค่าความพยายามและทุ่มเทของพนักงานในเชิงบวกกับ
ด้ านการดูแลเอาใจใส่สวัสดิภาพและความเป็ นอยูข่ องพนักงานจะจําแนกออกจากกันอย่างชัดเจน แต่การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและเชิงยืนยันก็แสดงให้ เห็นว่า พนักงานรวมองค์ประกอบทัง้ 2 ด้ านนี ้
เป็ นการรับรู้โดยภาพรวมอยู่ดี (Rhoades; &Eisenberger. 2002) และยังเชื่อว่า องค์การต่างก็มีทิศทาง
เป้าหมายและให้ ความสําคัญต่อพนักงานทังในเชิ
้ งบวกและเชิงลบ โดยครอบคลุมทังด้
้ านความพยายาม
และความทุ่มเท รวมทังด้
้ านสวัสดิภาพและสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีในการทํางานของพนักงานด้ วย
นอกจากนี ้ ไอเซนเบอร์ เกอร์ , ฮันทิงตัน และโซวา (Eisenberger; Huntington; &Sowa. 1986)
ได้ นิยามความหมายของการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การว่า หมายถึง ความเชื่อของพนักงานในเรื่ องที่
องค์การให้ คณ
ุ ค่าต่อความพยายามและความทุ่มเทในการทํางานของพนักงาน รวมทังใส่
้ ใจต่อสวัสดิภาพ
และความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยพนักงานจะพิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้ รับจากการทํางานใน
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รู ปแบบของค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ ้น การเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่ง การสนับสนุนในด้ านทรัพยากร สวัสดิการ
และค่านิยมขององค์การที่สนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือ เพื่อบรรลุความต้ องการของพนักงานในเรื่ องการ
ได้ รับการยอมรับและยกย่องจากองค์การ ส่วนชอร์ และเททริ ค (Shore; &Tetrick. 1994) ได้ นิยาม
ความหมายของการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การว่า หมายถึง ความเชื่อของพนักงานที่ประเมินการรับรู้
ของตน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ ด้านต่างๆ ผ่านทางนโยบายและกระบวนการขององค์การ ทรัพยากรที่
ได้ รับ และการกระทําของผู้แทนองค์ การว่า องค์การใส่ใจที่จะให้ ผลตอบแทนและปฏิบตั ิต่อพนักงาน
อย่างไรบ้ าง ด้ านโรดส์และไอเซนเบอร์ เกอร์ (Rhoades; & Eisenberger. 2002)ก็ระบุนิยามความหมาย
การรั บรู้ การสนับ สนุ น จากองค์ ก ารว่ า หมายถึ ง ความเชื่ อ หรื อ ความรู้ สึ ก ของพนัก งานที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ในการทํางานที่เปรี ยบองค์การเป็ นเสมือนบุคคลที่มีความเมตตากรุณาหรื อบุคคลที่โหดร้ าย
ทารุ ณ โดยพนักงานจะพิจารณาจากนโยบาย กฎระเบียบ และการกระทําต่างๆ ขององค์ การที่ ส่งผล
กระทบต่อพนักงาน
ส่วนลามาสโทร (LaMastro. 2008) นิยามความหมายการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นําหรื อผู้บริหารที่สนับสนุนและส่งเสริมบรรยากาศ
ในองค์ การให้ เหมาะสมและเอื อ้ ต่อการทํ างาน โดยพนักงานจะรั บรู้ การสนับสนุนดังกล่าวผ่านทาง
พฤติกรรมของผู้แทนองค์การ คือ หัวหน้ างานที่ปฏิบตั ิต่อพนักงาน เช่นการให้ พนักงานเข้ ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะด้ านต่างๆ หรื อการเสนอชื่อพนักงานในฐานะเป็ นผู้ทําประโยชน์ให้ กบั องค์การ เป็ นต้ น
ด้ านยุนและธาย (Yoon; &Thye. 2002) ได้ กําหนดความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่า
หมายถึง เจตคติของพนักงานที่มีตอ่ องค์การว่า องค์การหรื อผู้บริ หารได้ เอาใจใส่ในสวัสดิภาพและความ
เป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน สําหรับเวย์ น, แคกมาร์ , แพร์ เว และจอห์ นสัน (Wayne;Kacmar; Perrewe;
&Johnson. 2003) ได้ ระบุว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หมายถึง ความเชื่อของพนักงานที่มีต่อ
องค์การว่า จะมอบผลตอบแทนและรางวัลที่เหมาะสมให้ แก่ตน ซึง่ จะทําให้ พนักงานรู้ สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณ
องค์การ และต้ องการจะตอบแทนองค์การในด้ านต่างๆ
การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การยังเป็ นพื ้นฐานสําหรับความไว้ วางใจในองค์การที่จะสังเกต
และให้ รางวัลสําหรับความพยายามและความทุ่มเทเป็ นพิเศษในการทํางานให้ สําเร็ จลุล่วงของพนักงาน
(Eisenberger; et al. 1990; Shore; &Shore. 1995) ชอร์ และชอร์ (Shore; &Shore. 1995) กล่าวว่า
พนักงานต่างก็ตระหนักในเรื่ องนีเ้ ป็ นอย่างดี เนื่องจากตนมีความเสียเปรี ยบในด้ านความสัมพันธ์ เชิง
แลกเปลี่ยนกับองค์การ และแบกรับความเสี่ยงอย่างมากต่อการที่ความพยายามและความทุ่มเทในการ
ทํ างานให้ องค์ การจะไม่ได้ รับผลตอบแทนที่ เพี ยงพอ โดยชอร์ และชอร์ ได้ ให้ เหตุผลว่า เนื่ องจาก 1)
พนักงานเป็ นหุ้นส่วนในเชิงการแลกเปลี่ยนที่มีอํานาจน้ อยกว่าองค์การ 2) บ่อยครัง้ ที่การตอบแทน
ดังกล่าวมีความล่าช้ า 3) ตัวแทนจากหลายฝ่ ายขององค์การอาจมีอิทธิพลในเรื่ องนี ้ไม่วา่ พนักงานจะได้ รับ
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การตอบแทนหรื อไม่ เป็ นต้ น ในความเป็ นจริ ง องค์การอาจพิจารณาความพยายามและความทุ่มเทของ
พนักงานว่า เป็ นหน้ าที่ที่พึงกระทําโดยไม่จําเป็ นต้ องให้ ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่พนักงานก็ได้ ดังนัน้ เพื่อ
เป็ นการลดการรับรู้ เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวของพนักงาน การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การจึงช่วย
ส่งเสริ มความตังใจและความทุ
้
่มเทในการทํางานของพนักงานให้ มากกว่าหน้ าที่รับผิดชอบตามปกติ ทังนี
้ ้
ก็เพื่อประโยชน์ขององค์การโดยรวม
สรุ ปว่า นิยามความหมายของการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ หมายถึง ความเชื่อโดยรวม
ของพนักงานเกี่ยวกับการประเมินขององค์การที่มีต่อความพยายามและความทุ่มเทในการทํางานและ
คุณค่าของพนักงาน ซึง่ มีพื ้นฐานจากประสบการณ์ของพนักงานที่เกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการของ
องค์การ การได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากรจากองค์การ และการมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้แทนองค์การ โดย
พนักงานจะพิจารณาจากทิศทางเป้าหมายและการเอาใจใส่ขององค์การที่มีต่อพนักงานทังในด้
้ านการ
สนับสนุน การให้ ความสําคัญ การให้ ผลตอบแทน และการช่วยเหลือในด้ านต่างๆ เพื่อให้ พนักงานมีสวัสดิ
ภาพและสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ซึง่ จะส่งผลให้ พนักงานมีเจตคติที่ดีตอ่ องค์การ

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
ทฤษฎีการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การระบุว่า การพัฒนาการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ
ได้ รับการส่งเสริ มจากการที่พนักงานมององค์การว่า เป็ นเสมือนบุคคลหนึ่ง (Eisenberger;et al. 1986)
โดยเลวินสันกล่าวไว้ ว่า พนักงานมีแนวโน้ มที่จะสรุ ปว่า การกระทําใดๆ ก็ตามของผู้แทนองค์การเป็ น
้
การมากกว่าที่จะเป็ นเจตนาของผู้แทนองค์การเพียงลําพัง การมององค์การว่า
เสมือนความตังใจขององค์
เป็ นเสมือนบุคคลนัน้ พนักงานจะพิจารณาจากการกระทําของผู้แทนองค์การเป็ นหลัก ทังในด้
้ านนิตินยั
จริ ยธรรม และความรับผิดชอบทางการเงิน รวมถึงกฎระเบียบ บรรทัดฐาน และนโยบายที่เอื ้อต่อบทบาท
หน้ าที่ของผู้แทนองค์การ และโดยอํานาจขององค์การในการควบคุมดูแลพนักงานแต่ละคน ดังนัน้ บางครัง้
พนักงานจะคิดว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างตนกับองค์การมีความคล้ ายคลึงกับความสัมพันธ์ระหว่างตนกับ
ผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่านัน่ เอง
นอกจากนี ้ ทฤษฎีการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การยังระบุอีกว่า พนักงานใช้ กระบวนการใน
การเปรี ยบเทียบนี ้คล้ ายคลึงกับที่ใช้ พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตนกับองค์การในเรื่ องคุณค่าของตนที่
ถูกประเมินโดยองค์การ การปฏิบตั ิซงึ่ เป็ นที่น่าพอใจต่อพนักงานจะนํามาซึง่ ผลในทางบวก หากพนักงาน
พิจารณาว่า การปฏิบตั ิดงั กล่าวเกิดขึ ้นจากการตัดสินใจโดยอิสระด้ วยความรอบคอบขององค์การ จาก
มุมมองนี ้พนักงานจะรู้ สกึ ว่าตนมีคณ
ุ ค่ามากขึ ้นหากการปฏิบตั ินนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจากการตัดสินใจโดยอิสระของ
องค์การมากกว่าจะเกิดขึ ้นเพราะสถานการณ์บงั คับ เช่น ข้ อบังคับของหน่วยงาน กฎหมายของรัฐ เป็ นต้ น
(Eisenberger; et al. 1986; Shore; &Shore. 1995) จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า มีความสัมพันธ์เชิง
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บวกระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับปั จจัยในงานซึง่ เป็ นที่น่าพอใจของพนักงาน เมื่อปั จจัย
ดังกล่าวเกิ ดขึน้ จากการตัดสินใจโดยอิสระขององค์การมากกว่าที่ จะเกิ ดขึน้ เพราะสถานการณ์ บงั คับ
(Eisenberger; et al. 1997)
ดังนัน้ การตัดสินใจโดยอิสระขององค์การจึงเป็ นสิง่ สําคัญในการพิจารณาว่า การปฏิบตั ิแบบใด
จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานมากที่สดุ เช่น พนักงานอาจได้ ค่าจ้ าง
และสวัสดิการที่ดี แต่หากค่าจ้ างและสวัสดิการดังกล่าวได้ มาจากการต้ องเจรจาต่อรองและถกเถียงกัน
อย่างยากลําบากแล้ ว พนักงานอาจมองว่า ผลประโยชน์นนได้
ั ้ รับมาโดยที่องค์การไม่เต็มใจจะให้ ผลประโยชน์
ดังกล่าวก็จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การเพียงเล็กน้ อย ฉะนัน้ องค์การไม่ควรทึกทักเอา
เองว่า พนักงานที่ได้ รับการปฏิบตั ิจากองค์การเป็ นอย่างดีจะมีการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การสูงตาม
ไปด้ วย การปฏิบตั ซิ งึ่ เป็ นที่น่าพอใจที่องค์การกระทําต่อพนักงานจะต้ องทําให้ พนักงานรับรู้ด้วยว่า เกิดขึ ้น
โดยความสมัครใจขององค์การจึงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ กล่าวคือ องค์การที่
ประสบผลสําเร็ จในการปฏิบตั ิต่อพนักงานเป็ นอย่างดี โดยที่พนักงานรับรู้ ว่าเป็ นการกระทําโดยสมัครใจ
ขององค์การ สามารถส่งเสริมการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานให้ เพิ่มขึ ้นได้
ทํานองเดียวกัน หากการปฏิบตั ิซึ่งไม่เป็ นที่น่าพอใจนัน้ พนักงานรับรู้ ว่าเป็ นสิ่งที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมขององค์การแล้ ว จะส่งผลกระทบในทางลบเพียงเล็กน้ อยต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ
เช่น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องลดโบนัสประจําปี ของพนักงานลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย แม้ จะเป็ น
การตัดสินใจขององค์การที่อนุมตั ิการปรับลดโบนัส แต่หากพนักงานรับรู้ ว่า มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้ อม
ภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ ผลกระทบในทางลบที่มีตอ่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การซึง่
เกิดจากเหตุการณ์ดงั กล่าวก็จะลดน้ อยลง
ความสําคัญของการตัดสินใจโดยอิสระขององค์การที่ส่งผลต่อเจตคติของพนักงานที่มีตอ่ องค์การ
มีความเกี่ยวข้ องกันในเชิงปฏิบตั ิ มีงานวิจยั ที่ศึกษากับองค์การในธุรกิจค้ าปลีกพบว่า พนักงานขายส่วน
ใหญ่มีความเครี ยดสูงในการทํางาน เมื่อศึกษาโดยละเอียดก็พบว่า พนักงานมองว่าความเครี ยดดังกล่าว
เกิดขึ ้นเป็ นปกติธรรมดาของงานขาย พนักงานจึงเชื่อว่า องค์การไม่สามารถทําอะไรได้ มากนักในการลด
ความเครี ยดของพนักงาน เนื่ องจากความเครี ยดเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งของงานที่องค์ การไม่สามารถ
ควบคุมได้ การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานจึงไม่ได้ รับผลกระทบในทางลบจากปั จจัย
แวดล้ อมในงานที่ไม่น่าพอใจนี ้ และพนักงานยังระบุด้วยว่า การปรับปรุงปั จจัยแวดล้ อมในงานด้ านอื่นๆ ที่
องค์การสามารถควบคุมได้ เช่น ให้ มีวนั หยุดเพิ่มขึ ้น ให้ ผลตอบแทนมากขึ ้น เป็ นต้ น มีความสําคัญต่อ
พนักงานมากกว่า ดังนัน้ ปั จจัยแวดล้ อมในงานบางอย่างซึง่ ไม่น่าพอใจจึงเป็ นสิง่ ที่พนักงานยอมรับได้ และ
ไม่ได้ ตําหนิองค์การแต่อย่างใด แต่พนักงานจะให้ ความสําคัญต่อการปรับปรุ งปั จจัยแวดล้ อมในงานและ
ผลประโยชน์ที่องค์การสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ มากกว่า
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และจากแนวคิดที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Account) (Sitkin; &Bies.
1993;Cobb; &Wooten. 1998) ได้ เสนอแนวทางที่องค์การจะคาดการณ์ผลที่เกิดจากการปฏิบตั ิซงึ่ ไม่เป็ น
ที่น่าพอใจต่อพนักงานให้ ชดั เจนขึ ้นและลดความสูญเสียที่จะส่งผลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ให้ น้อยที่สดุ ว่า องค์การควรกระทําสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้ องด้ วยความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ (Exonerating
Accounts) โดยพิจารณาจากบรรทัดฐานและค่านิยมขององค์การ หรื ออาจจะใช้ การวางกรอบการรับรู้
ใหม่ (Reframing Accounts) ซึง่ เป็ นการปรับเปลี่ยนการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิซงึ่ ไม่เป็ นที่
น่าพอใจนันเสี
้ ย
รู ปแบบหนึ่งของความรับผิดชอบต่อหน้ าที่เป็ นความพยายามที่จะสร้ างเป้าหมายที่สงู ขึ ้นและ
ค่านิยมที่สําคัญในองค์การ เช่น องค์การอาจชี ้แจงต่อพนักงานที่ถกู ขอร้ องให้ ทํางานล่วงเวลาโดยไม่เต็ม
ใจว่า การที่พนักงานมีส่วนร่ วมสนับสนุนองค์การโดยการทํางานล่วงเวลามีความสําคัญอย่างไรต่อการ
บรรลุเป้าหมายของงานและขององค์การ แต่การที่องค์การเรี ยกร้ องให้ พนักงานเสียสละในการทํางานเพื่อ
ความสําเร็ จขององค์การดูจะไม่สมเหตุสมผลหากองค์การไม่ร้ ู จกั เสียสละเพื่อพนักงานบ้ าง นอกจากนี ้
ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ยงั มีประโยชน์ในการทําให้ พนักงานยอมรับผลที่ตามมา ซึง่ อาจคาดไม่ถึงว่าจะ
เกิดขึ ้นจากการกระทําซึง่ เกิดจากเจตนาที่ดีขององค์การ แต่กลับได้ ผลตรงกันข้ าม (Sitkin; &Bies. 1993)
การให้ อภัยในความผิดพลาดของผลที่เกิดขึ ้นจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ ต่างๆ เมื่อองค์การได้
อธิบายถึงเจตนาดีที่อยู่เบื ้องหลังการกระทําของตน ยอมรับการกระทําที่อาจมีผลร้ ายตามมา และแสดง
ความเสียใจอย่างจริ งใจต่อการกระทําที่ก่อให้ เกิดความเสียหายนัน้ ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ยงั ช่วยลด
ผลกระทบทางลบจากการปฏิบตั ิซึ่งไม่เป็ นที่น่าพอใจที่มีต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การได้ ใน 2
แนวทาง ได้ แก่ 1) ลดการตําหนิตเิ ตียนที่มีตอ่ การปฏิบตั ิซงึ่ ไม่เป็ นที่น่าพอใจเมื่อองค์การไม่มีเจตนาจะทํา
เช่นนัน้ และ 2) การขอโทษขององค์ การเป็ นการแสดงให้ เห็ นว่า องค์ การเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพของ
พนักงานด้ วยความจริ งใจ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในการใช้ การวางกรอบการรับรู้ ใหม่นนั ้ องค์การอาจพยายามสร้ างการรับรู้ อีกด้ าน
หนึ่งของของพนักงานในเรื่ องการปฏิ บัติ ซึ่งเป็ นที่ น่ าพอใจ โดยส่งเสริ มให้ พนักงานเลื อกกรอบการ
เปรี ยบเทียบการปฏิบตั นิ นเสี
ั ้ ยใหม่ (Sitkin; &Bies. 1993) การวางกรอบการรับรู้ใหม่สามารถชี ้ให้ พนักงาน
มุ่ง ความสนใจไปที่ ผ้ ู อื่ น ซึ่ ง ด้ อ ยกว่ า ตนได้ เช่ น หลัง จากที่ อ งค์ ก ารตัด สิ น ใจลดสวัส ดิ ก ารด้ า นค่ า
รักษาพยาบาลของพนักงาน องค์การอาจให้ พนักงานเปรี ยบเทียบกับองค์การอื่นซึง่ ลดสวัสดิการด้ านค่า
รักษาพยาบาลมากกว่าตน เป็ นต้ น การวางกรอบการรับรู้ ใหม่ชวั่ คราวสามารถใช้ แทนที่ผลลัพธ์ ทางลบที่
เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ให้ ดนู ่าพอใจมากขึ ้น โดยการเปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์ ซึ่งไม่เป็ นที่น่าพอใจในอดีต หรื อ
ชี ้ให้ เห็นถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจซึง่ จะเกิดขึ ้นในอนาคต (Sitkin; &Bies. 1993) เช่น ในกรณีที่องค์การปรับลด
งบประมาณและทรัพยากรสําหรับพนักงาน องค์การอาจอธิบายเรื่ องงบประมาณซึง่ ไม่เป็ นที่น่าพอใจต่อ
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พนักงานว่า เป็ นผลมาจากการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว และองค์การควรให้ คํามัน่ บางอย่างแก่
พนักงานว่างบประมาณในปี ต่อไปจะเป็ นที่น่าพอใจมากขึ ้น การวางกรอบการรับรู้ใหม่จะช่วยให้ พนักงาน
มองการปฏิบตั ซิ งึ่ ไม่เป็ นที่น่าพอใจให้ ดนู ่าพอใจมากขึ ้นหรื อมีความสําคัญน้ อยลง ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบ
ในทางลบที่มีตอ่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานได้ อีกทางหนึง่

ปั จจัยเหตุของการรั บรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
ในประเด็นนี ้ จะเน้ นไปที่รูปแบบการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปขององค์การ 3 ประการ ซึง่ เป็ นที่น่าพอใจ
ต่อพนักงานที่จะช่วยส่งเสริ มการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ ได้ แก่ การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม
(Fairness) การสนับสนุนจากหัวหน้ างาน (Supervisor Support) และหลักปฏิบตั ิด้านทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Practices) โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่แสดงว่า รู ปแบบการปฏิบตั ิเหล่านี ้เป็ น
ปั จจัยเหตุของการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์การของพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (แสดงใน
ภาพประกอบ 8)
ความยุตธิ รรมในการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
การสนับสนุนจากผู้แทนองค์ การ

การรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ

หลักปฏิบัตดิ ้ านทรั พยากรบุคคล
ภาพประกอบ 8 ปั จจัยเหตุของการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ

ความยุตธิ รรมในการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน (Fairness of Treatment)
โดยทัว่ ไปความยุติธรรมในองค์การมีอยู่ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั น
ผลตอบแทนขององค์การ ด้ านกระบวนการขององค์การ และด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ ซึง่
ได้ อธิ บายโดยละเอียดแล้ วในเรื่ องความยุติธรรมในองค์การ คือ 1) ความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั น
ผลตอบแทนขององค์การ หมายถึง การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในการจัดสรรหรื อแบ่งปั น
ผลตอบแทน ผลลัพธ์ หรื อรางวัลขององค์การ 2) ความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ หมายถึง
การรับรู้ ของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมของวิธีการหรื อกระบวนการขององค์การที่ใช้ ในการตัดสิน
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งผลลัพธ์ หรื อผลตอบแทน 3) ความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การ
หมายถึง การรับรู้ ของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมซึ่งประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ ความ
ยุติธรรมด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในองค์ การ หมายถึง การรั บรู้ ของพนักงานเกี่ ยวกับความ
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ยุติธรรมในการแสดงออกขององค์การด้ วยการให้ ความสําคัญ ให้ เกียรติ และให้ ความเคารพต่อพนักงาน
ในฐานะที่พนักงานนันเป็
้ นบุคคลที่มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี และความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การ
หมายถึง การรับรู้ ของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารหรื อความรู้ เกี่ยวกับ
กระบวนการขององค์การที่พนักงานให้ ความสนใจหรื อต้ องการทราบ
ชอร์ และชอร์ (Shore; & Shore. 1995) กล่าวว่า การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความยุติธรรมอย่าง
สมํ่าเสมอจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การให้ สะสมเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ด้ วยการแสดง
ความเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพและสวัสดิ การของพนักงาน และยังอธิ บายอี กว่ า ความยุติ ธรรมด้ าน
กระบวนการขององค์การมีอิทธิพลต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การมากกว่าความยุติธรรมด้ านการ
แบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ จึงเป็ นเหตุให้ ผลตอบแทนที่พนักงานจะได้ รับ เช่น การเลื่อนขันเลื
้ ่ อน
ตําแหน่งและค่าตอบแทนไม่ค่อยปรับเพิ่มบ่อยนัก อย่างไรก็ตาม พนักงานได้ ระบุตวั อย่างความยุติธรรม
ด้ านกระบวนการขององค์การ เช่น การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
ถูกต้ องว่า เป็ นกระบวนการพื ้นฐานที่ควรจะเป็ นมากกว่า โดยทัง้ ความยุติธรรมด้ านกระบวนการของ
องค์การและด้ านผลลัพธ์ ซึ่งเป็ นที่ น่าพอใจของพนักงานต่างก็มีความสัมพันธ์ ทางบวกต่อการรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การ (Rhoades; & Eisenberger. 2002) ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างความยุติธรรม
ในองค์การด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนกับด้ านกระบวนการขององค์ การ พบว่า ความยุติธรรมด้ าน
กระบวนการจะส่งผลต่อการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การมากกว่าความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั น
ผลตอบแทน (Fasolo. 1995; Wayne; et al. 2002)
ชอร์ และชอร์ (Shore; &Shore. 1995) ยังระบุด้วยว่า ความยุติธรรมในองค์การซึง่ เกิดจากการ
ตัดสินใจที่ถกู ต้ องเหมาะสมจะส่งผลต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การได้ มากกว่า ถึงแม้ ว่าพนักงาน
จะจดจําการตัดสินใจที่สําคัญขององค์การ ซึง่ ส่งผลต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การได้ เพียงไม่กี่ครัง้
แต่การตัดสินใจขององค์การที่ไม่ค่อยมีความสําคัญ ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การก็มี
แนวโน้ มว่าจะถูกลืมได้ ง่ายกว่า การตัดสินใจขององค์การที่สงั่ สมมาในอดีตจะส่งผลผ่านการรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อเจตคติและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เกี่ยวกับประเด็นนี ้
มัวร์ แมนและคนอื่นๆ (Moorman; et al. 1998) พบว่า การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การเป็ นตัวแปร
คัน่ กลางระหว่างความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การกับพฤติกรรมบทบาทพิเศษ ส่วนการศึกษา
แบบช่วงยาวเพื่อประเมินทิศทางของสาเหตุเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ การสนับสนุนจาก
องค์การกับความยุติธรรมช่วยแสดงให้ เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เป็ นข้ อสรุ ปเกี่ยวกับความสัมพันธ์
เหล่านี ้ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ งานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ
กับความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การที่สง่ ผลต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ
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นัน้ พบว่า ความยุติธรรมด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การจะเกี่ยวข้ องกับการรับรู้ ของพนักงาน
ในเรื่ องความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทังการตั
้
ดสินใจในด้ านการจัดสรรทรัพยากรด้ วย
(Bies; &Moag. 1986) ซึง่ มาสเตอร์ สนั และคนอื่นๆ (Masterson; et al. 2000) กล่าวว่า เนื่องจากความ
ยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์ การเป็ นผลมาจากการกระทํ าขององค์ การ แต่ความยุติธรรมด้ าน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การเป็ นผลมาจากการกระทําของบุคคล ความยุตธิ รรมทัง้ 2 รูปแบบนี ้จึง
มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ในเชิงการแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานกับองค์การและระหว่างพนักงานกับ
ผู้แทนองค์การ โดยมาสเตอร์ สนั และคนอื่นๆ ได้ สนับสนุนแนวคิดนี ้ผ่านทางงานวิจยั ที่ศกึ ษากับพนักงาน
ในมหาวิทยาลัยที่พบว่า ความยุติธรรมด้ านกระบวนการทํานายการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การได้
ขณะที่ความยุตธิ รรมด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้ างานกลับทํานายคุณภาพของความสัมพันธ์
ในเชิงการแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานกับหัวหน้ างานได้
การสนับสนุนจากผู้แทนองค์ การ (Support from Organizational Representatives)
ตามที่ทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การได้ อธิบายว่า พนักงานจะรับรู้การปฏิบตั ซิ งึ่ เป็ นที่
น่าพอใจของตนที่ได้ รับจากผู้แทนและหน่วยงานขององค์การเข้ าเป็ นการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ
โดยรวม ซึ่งทฤษฎีการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การได้ สรุ ปว่า การปฏิบตั ิที่พนักงานได้ รับจากผู้แทน
องค์การช่วยส่งเสริ มการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การได้ โดยพนักงานจะเชื่อว่า การกระทําของผู้แทน
้
้ แทนองค์การ
องค์การเป็ นสิง่ ที่องค์การส่งเสริ มและอนุมตั ใิ ห้ ทํามากกว่าจะเป็ นเจตนาหรื อความตังใจของผู
เอง โดยทัว่ ไปยิ่งพนักงานเชื่อว่าสถานภาพหรื อตําแหน่งภายในองค์การของผู้แทนสูงขึ ้นเท่าใด พนักงานก็
ยิ่งสรุ ปว่าการกระทําของผู้แทนองค์การเป็ นเจตนารมณ์ ขององค์การมากขึ ้นเท่านัน้ และการกระทําหรื อ
คําพูดของพนักงานที่มีสถานภาพระดับสูงในองค์การจะเป็ นการสื่อให้ เห็นถึงการกําหนดทิศทางเป้าหมาย
และการปฏิบตั ิขององค์การ ซึ่งเป็ นที่น่าพอใจหรื อไม่น่าพอใจของพนักงานที่มองว่า องค์การเป็ นเสมือน
บุคคลด้ วย
การรับรู้ สถานภาพของผู้แทนองค์การได้ รับอิทธิ พลจากตําแหน่งที่เป็ นทางการของผู้แทนใน
ลําดับชันขององค์
้
การ อย่างไรก็ตาม การรับรู้ สภานภาพยังได้ รับอิทธิพลจากการปฏิบตั ิต่อพนักงานโดย
ผู้อื่นด้ วย ไม่ว่าผู้นนจะอยู
ั้
่ในสายงานเดียวกันหรื ออยู่ต่างสายงานก็ตาม ซึ่งผู้นนจะถู
ั ้ กพิจารณาว่าเป็ น
ผู้แทนองค์การนัน่ เอง สถานภาพของผู้แทนองค์การยังได้ รับอิทธิพลจากการที่องค์การเห็นคุณค่าและให้
ความสําคัญแก่ผ้ แู ทนคนนัน้ ความมีอิสระในการทํางาน และอิทธิพลของผู้แทนในการตัดสินใจที่สําคัญ
ภายในองค์การ (Eisenberger; et al. 2002) การปฏิบตั ิซงึ่ เป็ นที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจที่เกิดจากผู้แทน
องค์การที่มีสถานภาพระดับสูง ซึง่ มีความเป็ นหนึง่ เดียวกับองค์การอย่างเข้ มแข็งจะช่วยส่งเสริ มอิทธิพลที่
มีต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การของพนักงาน ไอเซนเบอร์ เกอร์ และคนอื่นๆ พบว่า ความสัมพันธ์
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ระหว่างการรับรู้ การสนับสนุนจากหัวหน้ างานและการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การต่างก็ ได้ รับการ
ส่งเสริ มจากสถานภาพของผู้แทนองค์การ ซึง่ เกิดขึ ้นจากการรับรู้ของพนักงาน
จากทฤษฎีการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การนัน้ การสนับสนุนจากหัวหน้ างานช่วยส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ที่น่าพอใจระหว่างพนักงานกับองค์การได้ ในทางกลับกัน ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผู้นํากับผู้ตามได้ ระบุว่า ปฏิสมั พันธ์ เชิงบวกระหว่างหัวหน้ างานกับลูกน้ องช่วยส่งเสริ มความสัมพันธ์ ใน
การทํางานอย่างสร้ างสรรค์ระหว่างกัน มุมมองของทัง้ สองฝ่ ายจะถูกแก้ ไขให้ ถูกต้ อง โดยหัวหน้ างาน
สามารถมี อิทธิ พลต่อความสัมพันธ์ ในเชิ งการแลกเปลี่ ยนกับพนักงาน เช่ นเดียวกับที่ พนักงานมี กับ
องค์การ เนื่องจากหัวหน้ างานถือเป็ นแหล่งข้ อมูลที่สําคัญของพนักงานจึงเป็ นผู้ที่มีอิทธิพลต่อพนักงาน
้
นของหัวหน้ างาน ของ
ไม่ว่าพนักงานจะพิจารณาว่า การปฏิบตั ิซงึ่ เป็ นที่น่าพอใจหรื อไม่น่าพอใจนันจะเป็
องค์การ หรื อของทังสองฝ่
้
ายเลยก็ตาม
หลักปฏิบัตดิ ้ านทรั พยากรบุคคล (Human Resource Practices)
นโยบายและกระบวนการที่เป็ นระบบขององค์การ ซึง่ ส่งผลต่อพนักงานในวงกว้ างหรื อที่เรี ยกว่า
หลักปฏิบตั ิด้านทรัพยากรบุคคลนัน้ จะส่งผลในเชิงบวกหรื อลบต่อการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การได้
เนื่องจากมีเป้าหมายเน้ นไปที่พนักงานโดยเฉพาะ หลักปฏิบตั ิด้านทรัพยากรบุคคลซึง่ เป็ นที่น่าพอใจของ
พนักงานมีความสําคัญต่อการลงทุนในด้ านทรัพยากรบุคคลและช่วยแสดงให้ พนักงานเห็นว่า องค์การให้
ความสําคัญต่อความพยายามและความทุ่มเทในการทํางาน รวมทังผลการปฏิ
้
บตั ิงานของพนักงาน ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริ มการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การได้ (Allen; et al. 2003) และยังพบว่า การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การมีความสัมพันธ์ กบั หลักปฏิบตั ิด้านทรัพยากรบุคคล ได้ แก่ ความมัน่ คงในงาน อิสระในการ
ทํางาน การฝึ กอบรม การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และโอกาสในการได้ รับรางวัลและการเลื่อนขันเลื
้ ่อน
ตําแหน่ง เป็ นต้ น (Rhoades; &Eisenberger. 2002; Allen; et al. 2003) โดยหลักปฏิบตั ิด้านทรัพยากรบุคคล
ที่จะช่วยส่งเสริ มการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การได้ นนั ้ ควรเป็ นหลักปฏิบตั ทิ ี่ถกู พิจารณาว่า เกิดขึ ้นโดย
เจตนาและความสมัครใจขององค์การ
ซุยและคนอื่นๆ (Tsui; et al. 1997) ระบุว่า องค์การมีกลยุทธ์ ที่แตกต่างกันในการจัดการกับ
ทรัพยากรบุคคล ทังด้
้ านการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและการคาดหวังผลที่จะได้ รับจากการลงทุนนัน้ ซึง่
องค์การอาจมีกลยุทธ์ตา่ งๆ จาก 4 กลยุทธ์ในการลงทุนด้ านทรัพยากรบุคคล ได้ แก่ 2 กลยุทธ์ แรก เป็ นกล
ยุทธ์ ด้านความสมดุล เป็ นการแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานกับองค์การในด้ านทรัพยากรที่มีมลู ค่าน้ อย
และกลยุทธ์ที่สองเป็ นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในด้ านทรัพยากรที่มีมลู ค่ามาก ส่วนอีก 2 กลยุทธ์ เป็ น
กลยุทธ์ด้านความไม่สมดุล เป็ นการที่องค์การลงทุนด้ านทรัพยากรให้ แก่พนักงานไม่มากนัก แต่คาดหวัง
ผลที่จะได้ รับคืนมาก หรื อลงทุนในด้ านนี ้มาก แต่คาดหวังผลที่จะได้ รับจากพนักงานน้ อย เป็ นต้ น
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งานวิจยั ของซุยและคนอื่นๆ (Tsui; et al. 1997) ที่ศกึ ษากับองค์การต่างๆ พบว่า พนักงานใน
องค์การที่ลงทุนด้ านทรัพยากรบุคคลมาก เช่น ความมัน่ คงในงาน การพัฒนาโอกาสของพนักงาน เป็ นต้ น
จะมีความผูกพันต่อองค์การและมีผลการปฏิบตั ิงานสูงกว่าพนักงานในองค์การอื่น จากที่กล่าวมาข้ างต้ น
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิด้านทรัพยากรบุคคลและการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การแสดงให้
เห็นว่า การลงทุนในด้ านทรัพยากรบุคคลอย่างจริ งจังจะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดการรับรู้ การสนับสนุนจาก
องค์การของพนักงานได้ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของชอร์ และบาร์ คสเดล (Shore; &Barksdale. 1998) ที่
พบว่า พนักงานที่ มีพันธะผูกพันกับองค์การและรู้ สึกเป็ นหนี บ้ ุญองค์การในระดับสูงจะมีการรั บรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การมากกว่าพนักงานที่มีพนั ธะผูกพันและรู้สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณองค์การในระดับตํ่า

ปั จจัยผลในเชิงจิตวิทยาของการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ
โดยทั่วไปเชื่ อว่า การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การจะทํ าให้ พนักงานเกิ ดความรู้ สึกเป็ นหนี ้
บุญคุณองค์การและจะช่วยเหลือองค์การให้ บรรลุเป้าหมาย เพิ่มความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก
และทําให้ ความคาดหวังต่อรางวัลที่จะได้ จากผลการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ ้น (Eisenberger; et al. 1986)
ในช่วงที่ผ่านมา นักวิชาการต่างมุ่งศึกษาบทบาทหน้ าที่ของการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การในการลด
ปฏิกิริยาเชิงจิตวิทยาและปั ญหาด้ านจิตใจที่ไม่พงึ ประสงค์ โดยชี ้ให้ เห็นเครื่ องมือช่วยทังในด้
้ านวัตถุและ
การสนับสนุนด้ านอารมณ์ ความรู้ สึกของพนักงาน เมื่อพนักงานจําเป็ นต้ องเผชิญหน้ ากับภาระงานที่
ยากลําบากและมีความเครี ยดในการทํางานสูง (George; et al. 1993) ซึง่ ในลําดับต่อไป จะนําเสนอ
ปั จจัยผลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การในประเด็นต่างๆ ดังนี ้ (แสดงในภาพประกอบ 9)
ความรู้ สกึ เป็ นหนีบ้ ุญคุณองค์ การ
ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านความรู้ สกึ
การรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ
ความคาดหวังจากผลการปฏิบัตงิ าน
ความเครี ยด
ภาพประกอบ 9 ปั จจัยผลของการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ
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ความรู้ สึกเป็ นหนีบ้ ุญคุณองค์ การ (Felt Obligation)
เมื่อบุคคลหนึง่ ได้ ปฏิบตั ติ อ่ อีกคนหนึง่ เป็ นอย่างดีแล้ ว บรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนซึง่ กันและ
กันจะกลับกลายเป็ นหนี ้บุญคุณที่จะต้ องปฏิบตั ิต่ออีกฝ่ ายให้ เกิดความพอใจ บรรทัดฐานที่ว่านี ้ได้ นํามา
ประยุกต์ใช้ กบั ความสัมพันธ์ ระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง โดยเหมือนเป็ นการบีบให้ พนักงานต้ องตอบแทน
การปฏิบตั ิซึ่งเป็ นที่น่าพอใจที่ได้ รับจากองค์การ เนื่องจากการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การเป็ นการ
สนับสนุนพนักงานทังในด้
้ านอารมณ์ความรู้ สกึ ด้ านจิตสังคม และด้ านอื่นที่จําเป็ นต่อพนักงาน บรรทัดฐาน
ในการแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกันนี ้จะเพิ่มความรู้สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณองค์การ และพร้ อมจะช่วยเหลือองค์การ
ให้ บรรลุเป้าหมายต่อไป (Eisenberger; et al. 1986; Shore; &Shore.1995) งานวิจยั ของไอเซนเบอร์ เกอร์ และ
คนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 2001) ได้ พบความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่างการรับรู้ การสนับสนุนจาก
องค์การของพนักงานกับความรู้ สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณองค์การที่จะช่วยเหลือองค์การ และการแลกเปลี่ยนนี ้
ยังเกี่ ยวข้ องกับกระบวนการดังกล่าว คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การกับ
ความรู้สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณองค์การจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานกับองค์การ ซึง่ จะทําให้ เกิด
บรรทัดฐานในการแลกเปลี่ยนซึง่ กันและกันจนกลายเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ างในที่สดุ
ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านความรู้สึก (Affection Organizational Commitment)
ทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์การระบุว่า การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การช่วยส่งเสริ มความ
ผูกพันต่อองค์ การด้ านความรู้ สึกโดยการตอบสนองความต้ องการในเชิงจิตสังคมของพนักงาน ได้ แก่
ความต้ องการการเคารพให้ เกียรติ การยอมรับนับถือ และการสนับสนุนด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก เป็ นต้ น
(Eisenberger; et al. 1986; Armeli; et al. 1998) การเติมเต็มความต้ องการเหล่านี ้เอื ้อให้ พนักงานเกิด
ความรู้ สกึ ว่า ตนเป็ นสมาชิกคนหนึ่งในองค์การ และช่วยเสริ มสร้ างบทบาทตามสถานภาพของพนักงาน
ไปสูอ่ ตั ลักษณ์ทางสังคมในองค์การ ซึง่ จะทําให้ พนักงานเกิดความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์การได้ ในการศึกษา
แบบช่วงยาว พบว่า ขณะที่การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ กบั การเปลี่ยนแปลงแบบ
ชัว่ คราวในความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก แต่ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึกกลับไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั การเปลี่ยนแปลงแบบชัว่ คราวในการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ และความรู้ สกึ เป็ น
หนี ้บุญคุณองค์การที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการที่พนักงานรับรู้ การสนับสนุนที่ตนได้ รับจากองค์การจะ
นําไปสูค่ วามผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ ได้ (Rhoades;& Armeli. 2001) นอกจากนี ้ ไอเซนเบอร์ เกอร์
และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 2001) ก็พบว่า ความรู้สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณองค์การเป็ นตัวแปรคัน่ กลาง
ในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ ด้ วย
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ความคาดหวังรางวัลจากผลการปฏิบัตงิ าน (Performance-Reward Expectancies)
ทฤษฎีการสนับสนุนจากองค์ การยังระบุถึงความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันระหว่างการรั บรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การกับความคาดหวังต่อรางวัลที่จะได้ จากผลการปฏิบตั ิงาน (Eisenberger; et al.
1986; Shore; &Shore. 1995) โดยการให้ โอกาสที่น่าพอใจแก่พนักงานในเรื่ องรางวัลผลตอบแทน ซึง่
องค์การควรจะแสดงให้ เห็นว่า ได้ เอาใจใส่ต่อพนักงานในเรื่ องนี ้ อันจะช่วยส่งเสริ มการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์การของพนักงาน ในทางกลับกัน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การจะช่วยเพิ่มความคาดหวังของ
พนักงานว่า ผลการปฏิบตั งิ านที่ดีจําต้ องได้ รับผลตอบแทนจากองค์การ ซึง่ เป็ นไปตามที่ไอเซนเบอร์ เกอร์ และ
คนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1990) พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การกับความคาดหวังต่อรางวัลที่จะได้ จากผลการปฏิบตั งิ าน
ความเครียด (Stress)
ในสถานการณ์ที่มีความตึงเครี ยด การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การจะช่วยลดความเครี ยดทาง
จิตใจได้ โดยการชี ้ให้ พนักงานเห็นว่า ยังคงมีการสนับสนุนจากองค์การทังในด้
้ านอารมณ์ความรู้ สกึ และ
ด้ านทรัพยากรสําหรับพนักงาน (George; et al. 1993) มีงานวิจยั ที่พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ช่วยลดความสัมพันธ์ ระหว่างระดับการติดต่อของพยาบาลกับคนไข้ โรคเอดส์และอารมณ์ทางลบในการ
ทํางาน (George; et al. 1993) และช่วยลดความสัมพันธ์ทางลบระหว่างประสบการณ์ด้านการถูกคุกคาม
และความรุ นแรงจากลูกค้ าของพนักงานในสถานบันเทิงกับสวัสดิภาพในการทํางานด้ วย (Leather; et al.
1998) จึงมีความเป็ นไปได้ ที่การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสามารถลดความเครี ยดของพนักงานได้ ไม่
ว่าจะมีโอกาสประสบกับความเครี ยดมากหรื อน้ อยก็ตาม และยังพบด้ วยว่า การรับรู้ การสนับสนุนจาก
องค์การมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่อยล้ า ความเบื่อหน่าย และความวิตกกังวลของพนักงาน เป็ น
ต้ น (Cropanzano; et al. 1997)

ปั จจัยผลในเชิงพฤติกรรมของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
ทฤษฎีการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสรุปว่า ความรู้สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณองค์การ การเติมเต็ม
ความต้ องการในเชิงจิตสังคม ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ และความคาดหวังต่อรางวัลที่จะได้
จากผลการปฏิบตั ิงาน ทังหมดมี
้
ส่วนช่วยสนับสนุนผลการปฏิบตั ิงานและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
การทํางานได้ การวิเคราะห์อภิมานของโรดส์และไอเซนเบอร์ เกอร์ (Rhoades; &Eisenberger. 2002) ก็ยงั
ระบุว่า การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การมีผลกระทบอย่างมากต่อผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่
พฤติกรรมบทบาทพิเศษ และการลาออกของพนักงาน และความรู้สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณองค์การ ซึง่ เกิดจาก
การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การยังช่วยสนับสนุนผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานด้ วย โดยไอเซน
เบอร์ เกอร์ และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 2001) พบว่า ความรู้สกึ เป็ นหนี ้บุญคุณองค์การเป็ นตัวแปร
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คัน่ กลางในความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่างการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมบทบาทพิเศษ
ของพนักงาน นอกจากนี ้ ยังพบอีกว่า การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ ทางลบกับการ
ขาดงานอีกด้ วย

การวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
ส่วนใหญ่การวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การในงานวิจยั ต่างๆ จะใช้ เครื่ องมือวัดการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การที่พฒ
ั นาโดยไอเซนเบอร์ เกอร์ และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) ที่วดั การ
รับรู้ ของพนักงานเกี่ ยวกับเจตนาและความตังใจขององค์
้
การในเรื่ องการให้ รางวัลและผลตอบแทนแก่
พนักงาน เนื่องจากองค์การให้ คณ
ุ ค่าต่อความพยายามและความทุ่มเทในการทํางานของพนักงานและเอา
ใจใส่ต่อสวัสดิภาพและสภาพความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยเครื่ องมือวัดฉบับนี ป้ ระกอบด้ วยข้ อ
คําถามจํานวนทังสิ
้ ้น 17 ข้ อ เป็ นข้ อคําถามที่วดั การรับรู้ของพนักงานในด้ านการให้ คณ
ุ ค่าขององค์การต่อ
ความพยายามและความทุ่มเทในการทํางานของพนักงานจํานวน 8 ข้ อ และข้ อคําถามที่วดั การกระทําของ
องค์การ ซึง่ ส่งผลต่อสวัสดิภาพและสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีของพนักงานจํานวน 9 ข้ อ ในการวัดจะใช้ มาตร
วัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 7 คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าระหว่าง 0.74 ถึง .95
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่พฒ
ั นาโดยไอเซนเบอร์ เกอร์
และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) ซึง่ เป็ นเครื่ องมือวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่นิยมใช้
กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาวิจยั เป็ นเครื่ องมือวัดที่มีโครงสร้ างองค์ประกอบที่ดี ซึง่ สามารถวัดคุณลักษณะ
ที่สําคัญของการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การได้ ครบตามกรอบแนวคิดทฤษฎี และเป็ นเครื่ องมือวัดที่มี
ค่าความเชื่อมัน่ ในระดับสูง โดยผู้วิจยั จะแปลและปรับปรุงเครื่ องมือวัดดังกล่าวให้ เหมาะสมกับบริ บทที่จะ
ศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรั บรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
จากหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับ
จิตวิญญาณในการทํ างานนัน้ พบว่า ยังไม่มีการศึกษาในเรื่ องนี ้ แต่จากแนวคิดของพาวาร์ (Pawar.
2008) ที่ให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองว่
้
า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
น่าจะเป็ นปั จจัยเหตุประการหนึ่งของจิตวิญญาณในการทํางาน เนื่ องจากการรั บรู้ การสนับสนุนจาก
องค์การ ซึง่ เป็ นแนวคิดที่กําหนดขึ ้นโดยไอเซนเบอร์ เกอร์ และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) ที่
เกี่ยวกับการรับรู้ของพนักงานว่า องค์การเอาใจใส่ตอ่ สภาพความเป็ นอยู่ของพนักงานและให้ ความสําคัญ
ต่อการช่วยเหลือพนักงาน และหากพนักงานรับรู้ ถึงการสนับสนุนจากองค์การแล้ ว พนักงานก็จะหาทาง
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ตอบแทนองค์การด้ วยการสร้ างประโยชน์ ให้ แก่องค์การในด้ านต่างๆ การกระทํ าในลักษณะนี ม้ าจาก
แนวคิดที่ เรี ยกว่า บรรทัดฐานในการตอบแทนซึ่งกันและกันซึ่งเกี่ ยวข้ องกับความเชื่ อของบุคคลที่ จะ
ช่วยเหลือหรื อทําประโยชน์ เพื่อเป็ นการตอบแทนบุณคุณผู้ที่ให้ ประโยชน์แก่ตน อันเป็ นการสะท้ อนให้ เห็น
ถึงการมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล ดังจะเห็นได้ จากงานวิจยั เชิงประจักษ์ ที่
แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการขาดงานลดลง (Eisenberger; et
al. 1986) และมีพฤติกรรมในเชิงสร้ างสรรค์สงู ขึ ้น (Eisenberger; et al. 1990) จึงสรุปได้ ว่า การรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การช่วยส่งเสริ มให้ พนักงานมีพฤติกรรมในเชิงการตอบแทนให้ แก่องค์การ ซึง่ เกี่ยวข้ อง
กับการมุ่งประโยชน์ เพื่อผู้อื่น สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า การรั บรู้ การ
สนับสนุนจากองค์ การช่ วยส่งเสริ มการมุ่งประโยชน์ เพื่ อผู้อื่น สังคม และจิ ตวิญญาณของพนักงาน
เช่นเดียวกันนอกจากนี ้ เมื่อพิจารณานิยามเชิงปฏิบตั ิการของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การในหลาย
ประเด็น เช่น การรับฟั งคําร้ องทุกข์ของพนักงาน การช่วยเหลือพนักงานยามเผชิญกับปั ญหา การไม่ให้
ผู้อื่นมาทํางานแทนพนักงานแม้ องค์การจะเสียค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่าเดิมก็ตาม เป็ นต้ น จะเห็นว่า เป็ นการ
แสดงให้ เห็นถึงความพยายามขององค์การที่จะส่งเสริ มสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึง่ พนักงานก็
จะได้ รับประสบการณ์ดงั กล่าว อันเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ของจิตวิญญาณในการทํางานและสะท้ อนถึงการ
มุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และจิตวิญญาณของพนักงาน โดยพนักงานก็จะตอบแทนให้ แก่องค์การใน
ทํานองเดียวกัน ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงคาดว่า การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การน่าจะเป็ นปั จจัยเหตุประการ
หนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน
นอกจากนี ้ ยังพบว่า การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การ (Eisenberger; et al. 1990; Wayne; Shore; & Liden. 1997; Shore; & Wayne.
1993; Lynch; Eisenberger; & Armeli. 1999; Moorman; Blakely; & Niehoff. 1998; Asgari; et al.
2008) ความผูกพันต่อองค์การ (Armeli; et al. 1998; Eisenberger; et al. 1986; 1990; Shore; & Tetrick.
1994; Bishop; Scott; & Burroughs. 2000; Settoon; et al. 1996; Wayne; et al. 1997) และความพึง
พอใจในงาน (Witt. 1991; George. 1989; George; & Brief. 1992)เป็ นต้ น
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง ผู้วิจัยจึงคาดว่า การรั บรู้ การสนับสนุนจาก
องค์การน่าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตวิญญาณในการทํางาน และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติตอ่ การปฏิบตั ิงานของบุคคล (ได้ แก่ ความ
ผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)
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ทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital หรื อ PsyCap)
ในช่วงที่ผ่านมา นักวิชาการและนักปฏิบตั ิด้านองค์การเชื่อว่า ข้ อได้ เปรี ยบในการดําเนินงานของ
องค์การอย่างยัง่ ยืนมีเพิ่มมากขึ ้นซึง่ เกิดจากอุปสรรคและความท้ าทายที่ผา่ นเข้ ามา เช่น อํานาจทางเทคโนโลยี
ลิขสิทธิ์และสิทธิบตั รของผลิตภัณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับของรัฐ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงและ
ความแพร่หลายด้ านเทคโนโลยี การพัฒนาทางนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว และการผ่อนปรนระเบียบข้ อบังคับ
ได้ ค่ อยๆ ทํ า ลายอุป สรรคเหล่ า นัน้ ซึ่ ง ในสภาพแวดล้ อ มปั จจุ บัน ที่ อ งค์ ก ารต้ อ งปรั บ ตัว ให้ เข้ า กับ
สถานการณ์ รู้ จกั สร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และรุ กเข้ าสู่ธุรกิจอย่างรวดเร็ ว ทําให้ การพัฒนาและบริ หาร
จัดการพนักงานทังในด้
้ านความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญหรื อที่เรี ยกว่า ทุนทางบุคลากร
(Human Capital) กลายเป็ นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการสร้ างผลสัมฤทธิ์ขององค์การอย่างยัง่ ยืน
้ านการเงินและทรัพย์สินที่จบั ต้ องได้ เช่น
ในอดีต ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Captical) (ทังด้
อาคารสิ่งปลูกสร้ าง เครื่ องจักร วัสดุอปุ กรณ์ เป็ นต้ น) เป็ นสิ่งที่ทกุ คนให้ ความสนใจ แต่ในปั จจุบนั ผู้บริ หารที่
มีวิสยั ทัศน์ได้ ตระหนักถึงความสําคัญไม่เพียงแต่เฉพาะทรัพย์สิน ข้ อมูล และทรัพยากรที่จบั ต้ องได้ เท่านัน้
แต่ยงั ให้ ความสําคัญกับทุนทางบุคลากรที่ไม่สามารถจับต้ องได้ ด้วย (บางครัง้ ก็เรี ยกว่า ทุนทางสติปัญญา
หรื อ Intellectual Capital) "บุคลากร" หมายถึง บุคคลที่ปฏิบตั ิงานในทุกระดับขององค์การ ส่วน "ทุน"
หมายถึง ทรัพยากรที่ได้ กลับคืนมาจากการทําธุรกิจและนําไปลงทุนต่อเพื่อผลกําไรในอนาคต ทุนทาง
บุคลากรจะเกิ ดประโยชน์ ก็ต่อเมื่อนํ าไปใช้ ร่วมกับกลยุทธ์ ในการบริ หาร และมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสําเร็ จขององค์การ โดยฮาร์ เทอร์ ; ชมิดท์ และเฮย์ (Harter; Schmidt; Hayes. 2002) และนักวิจยั
ท่านอื่นๆ พบว่า ทุนทางบุคลากรมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ ขององค์ การ นอกจากนี ้ ยังมี
งานวิจยั ที่พบว่า ทุนทางบุคลากรมีสว่ นช่วยในการพัฒนาบุคลากรในระดับล่างขององค์การอีกด้ วย ดังนัน้
จึงยืนยันได้ ว่า ทุนทางบุคลากรเป็ นทรัพย์สินที่มีค่า สร้ างประโยชน์ และยากจะหาทุนด้ านอื่นมาทดแทน
ได้ ในองค์การ และยังเป็ นทุนที่สร้ างข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืนให้ แก่องค์การอีกด้ วย
ทุนอีกประเภทหนึง่ ที่เกี่ยวพันกับทุนทางบุคลากรและถูกพิจารณาว่า ไม่สามารถมองเห็นหรือจับ
ต้ องได้ และยากที่จะวัด คือ ทุนทางสังคม (Social Capital) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ ความไว้ วางใจ
และการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น กล่าวคือ ทุนทางบุคลากรจะเกี่ยวกับ “เรารู้ อะไรบ้ าง” ในขณะที่ทุนทาง
สังคมจะเกี่ยวกับ "เรารู้ จกั ใครบ้ าง" และทุนทางสังคมยังสามารถใช้ ได้ ทงใน
ั ้ (จะสามารถขอความช่วยเหลือ
จากใครเพื่อแก้ ปัญหานีไ้ ด้ บ้าง) และนอกองค์การ (ใครจะสามารถแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
องค์การได้ บ้าง) นักวิชาการบางท่านได้ แนะนําว่า การวัดและประเมินทุนทางสังคมจะเกี่ยวข้ องกับขนาด
โครงสร้ างและองค์ประกอบด้ านเครื อข่ายความสัมพันธ์ จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า ทุนทางสังคมมี
ผลกระทบทางบวกต่อทังขอบข่
้
ายงานด้ านบุคลากร เช่น ความสําเร็จในอาชีพ การลาออก การกําหนดเงิน
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ชดเชย และการค้ นหางาน เป็ นต้ น รวมถึงขอบข่ายงานด้ านองค์ การ เช่น การแลกเปลี่ยนทรั พยากร
ระหว่างหน่วยงาน ผู้ประกอบการ ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่ค้า เครื อข่ายทางธุรกิจ และการเรี ยนรู้ ภายใน
องค์การ เป็ นต้ น
ทุนทางเศรษฐกิจ
เรามีอะไรบ้ าง

ทุนทางบุคลากร
เรารู้ อะไรบ้ าง

 เงินทุน

 ประสบการณ์

 ทรัพย์สนิ ที่จบั ต้ องได้

 การศึกษา

(เครื่ องจักรอาคาร วัสดุ

 ทักษะความสามารถ

อุปกรณ์ สิทธิบตั ร ข้ อมูล)

 ความรู้

ทุนทางสังคม
เรารู้ จักใครบ้ าง

ทุนทางจิตวิทยา
เราคือใคร

 ความสัมพันธ์

 ความมัน่ ใจในตน

 เครื อข่ายการ

 ความหวัง

ติดต่อสือ่ สารกับผู้อื่น
 พันธมิตรทางธุรกิจ

 การมองในแง่ดี
 การฟื น้ คืนสภาพ

 ความคิดสร้ างสรรค์

ภาพประกอบ 10ประเภทของทุนในด้ านต่ างๆ ขององค์ การ
ที่มา: Luthans; et al, (2004).

เช่นเดียวกับทุนทางบุคลากร การตระหนักว่า การลงทุนในทุนทางสังคมดูจะมีประโยชน์ ต่อ
ความสําเร็ จและข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันขององค์การทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต อย่างไรก็ตาม ยังมีทนุ
อีกประเภทหนึ่งที่มีขอบเขตเหนือกว่าทุนทางบุคลากรและทุนทางสังคม หรื อที่เรี ยกว่า "ทุนทางจิตวิทยา"
(Psychological Capital หรื อ PsyCap) (แสดงในภาพประกอบ 10)
มีการกล่าวถึงทุนทางจิตวิทยาไว้ พอสังเขปในแวดวงการทํางานหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
การลงทุน เศรษฐศาสตร์ และสังคม เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เกิดขึ ้นจากศาสตร์ ทางจิตวิทยาเชิงบวกที่
เกิดขึ ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากแนวคิดของนักจิตวิทยา มาร์ ติน เซลิกแมน ที่เปลี่ยนแปลงมุมมองแนวคิด
ในการวิจยั ที่แต่เดิมมุ่งศึกษาความบกพร่ องและผิดปกติของบุคคลไปสูก่ ารศึกษาจุดแข็งและศักยภาพใน
เชิ งบวกของบุคคล กล่าวคือ มุ่งไปที่ จุดแข็งแทนที่ จะเป็ นจุดอ่อน เน้ นไปที่ สุขภาพและความอยู่รอด
มากกว่าความเจ็บป่ วยและพยาธิสภาพของบุคคล เซลิกแมนได้ ตงคํ
ั ้ าถามเกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยาไว้ ใน
หนังสือ Authentic Happiness ว่า ทุนทางจิตวิทยาคืออะไรและจะได้ มาอย่างไร ซึง่ เขาเสนอแนะว่า “เมื่อ
เรามีส่วนร่ วม (หรื อซึมซับรับรู้ กระแสของทุนทางจิตวิทยา) เราอาจกํ าลังลงทุนและเสริ มสร้ างทุนทาง
จิตวิทยาสําหรับอนาคตของตนอยูน่ นั่ เอง”
การประยุกต์ใช้ กระแสดังกล่าวในองค์การเป็ นการวางเป้าหมายส่วนบุคคลให้ สอดคล้ องกับ
เป้าหมายขององค์การและการทํ างาน ดังภาพประกอบ10ซึ่งจะเห็นว่า ทุนทางจิตวิทยามีขอบเขตอยู่
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เหนือกว่าทุนทางบุคลากรและทุนทางสังคม กล่าวคือ มุ่งไปที่ “เราคือใคร” มากกว่าจะพิจารณาว่า เรารู้
อะไรหรื อรู้จกั ใครบ้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะกล่าวถึงศักยภาพทางจิตวิทยาเชิงบวกทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ความ
มั่นใจในตน ความหวัง การมองในแง่ดี และการฟื ้นคืนสภาพ และจากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกยังได้
กําหนดแนวคิดด้ านพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ซึง่ ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับศักยภาพของบุคคลที่สามารถวัด
พัฒนา และบริ หารจัดการได้ เพื่อช่วยให้ การทํางานมีประสิทธิผลมากขึ ้น โดยลูธานส์ (Luthans. 2002a)
กล่าวถึงศักยภาพของจิตวิทยาเชิงบวกทัง้ 4 ด้ านว่า ถูกนํามาประยุกต์ใช้ กบั องค์การในปั จจุบนั และช่วย
เสริมสร้ างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก รวมทังช่
้ วยพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านในด้ านต่างๆ เช่นมีผลผลิตเพิ่มขึ ้น
ให้ บริการลูกค้ าได้ ดีขึ ้น และช่วยรักษาพนักงานให้ อยูก่ บั องค์การมากขึ ้น เป็ นต้ น
ทุนทางจิตวิทยาเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านสภาวะทางจิตใจในเชิงบวกของบุคคล ซึง่ ถูก
กําหนดโดยคุณลักษณะด้ านต่างๆได้ แก่ ความหวัง ความมัน่ ใจในตน การมองในแง่ดี และการฟื ้นคืน
สภาพ (Luthans; Youssef; &Avolio. 2007) ที่แสดงให้ เห็นว่า พนักงานมีความหวัง การมองในแง่ดี ความ
มัน่ ใจในตนและการฟื น้ คืนสภาพเป็ นอย่างไร ศักยภาพทางด้ านจิตใจเหล่านี ้สําคัญอย่างยิ่งต่อบริ บทการ
ทํางานในปั จจุบนั ซึง่ เต็มไปด้ วยการแข่งขันและความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้ อมต่างๆ เป็ นอย่างมาก
ในปั จจุบันปั ญหาต่างๆ ล้ วนเป็ นสาเหตุให้ พนักงานต้ องมีความอดทนในการเผชิญหน้ ากับอุปสรรค
เหล่านัน้ ตัวอย่างเช่น การถูกคูแ่ ข่งขโมยแนวคิดในการทํางาน การรับมือกับผู้บริ หารที่ก้าวร้ าว การอดทน
ต่อค่าแรงที่ลดลง การประสบกับความไม่แน่นอนด้ านเวลา เป็ นต้ น หากพนักงานเหล่านี ้เป็ นผู้ที่มีแนวคิด
ในทางบวกสูงกว่าและรู้ จักปรั บตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ เหล่านีไ้ ด้ ดีกว่าผู้อื่นย่อมจะทํางานได้ ดีกว่า
รวมทังมี
้ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานที่ดีกว่าเช่นกัน รวมทังพนั
้ กงานเหล่านี ้ยังยืนหยัดและสามารถ
ช่วยเหลือองค์การในช่วงเวลาที่มีปัญหาวุ่นวายได้ อีกด้ วย ดังนัน้ ทุนทางจิตวิทยาของบุคคลจึงเป็ นสิ่ง
สําคัญอย่างยิ่งต่อการทํางานในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม ต้ นกําเนิดของทุนทางจิตวิทยามาจากแนวคิดด้ าน
พฤติกรรมองค์การทางบวก ซึ่งพัฒนามาจากศาสตร์ ทางจิตวิทยาเชิงบวกอีกทีหนึ่ง เพื่อให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจเรื่ องทุนทางจิตวิทยาได้ ดีขึ ้น ผู้วิจยั จึงนําเสนอแนวคิดในแต่ละด้ านเรี ยงตามลําดับดังต่อไปนี ้

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
ศาสตร์ ด้านจิตวิทยาเชิงบวกได้ ถกู กล่าวถึงและเผยแพร่ ต่อสาธารณชนโดยมาร์ ติน เซลิกแมน
(Martin Seligman) ในการปาฐกถาที่สมาคมจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1998 ซึง่ ก็ได้ รับความสนใจ
เป็ นอย่างมากตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา (Seligman; &Csikszentmihalyi. 2000) ด้ านปี เตอร์ สนั (Peterson.
2000) ได้ อธิบายถึงศาสตร์ ด้านนี ้ว่า เป็ นองค์ความรู้ ใหม่ที่กําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ ศาสตร์ ทาง
จิตวิทยา ซึง่ ไม่ได้ มาแทนที่ศาสตร์ ทางจิตวิทยาอย่างที่เข้ าใจกัน แต่เป็ นการส่งเสริ มและขยายองค์ความรู้
ด้ านจิตวิทยาให้ กว้ างขึน้ จิตวิทยาเชิงบวกจะสนใจและให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ างจุดแข็งและ
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พัฒนาศักยภาพของบุคคลมากกว่าการเยียวยารักษาความบกพร่ อง ความผิดปกติทางร่ างกายหรื อจิตใจ
และโรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ โดยมุ่งที่การค้ นคว้ าเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และการทํางานที่เหมาะสมของบุคคล
รวมทัง้ ศึกษาตัวแปรที่ เสริ มสร้ างอารมณ์ ความรู้ สึก บุคลิกลักษณะ และพัฒนาบุคคลทัง้ ครบในเชิ ง
สร้ างสรรค์อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ (Seligman; & Csikszentmihalyi. 2000; Miller; Nickerson;
Chafouleas; &Osborne. 2008) กล่าวโดยสรุปได้ ว่า แก่นทางปรัชญาของศาสตร์ ด้านจิตวิทยาเชิงบวก
คือ ใช้ แนวทางใน "การเสริมสร้ างสิง่ ที่ถกู ต้ องเหมาะสม" ซึง่ สามารถสนับสนุนแนวทางดังเดิ
้ มของจิตวิทยา
ใน "การแก้ ไขปรับปรุ งสิ่งที่บกพร่ อง" ของบุคคลได้ และจุดมุ่งหมายของศาสตร์ นี ้ยังเป็ นการกระตุ้นให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงศาสตร์ ทางจิตวิทยาจากที่เคยมุ่งให้ ความสําคัญกับการแก้ ไขปรับปรุงความผิดบกพร่อง
ต่างๆ ในชีวิต ไปสูก่ ารให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ างพัฒนาศักยภาพที่ดีที่สดุ ในชีวิตของบุคคลอีกด้ วย
แม้ ว่าความสําคัญของแนวทางการศึกษาในเชิงบวกจะได้ รับความสนใจมาเป็ นระยะเวลาหลายปี แล้ วก็
ตาม แต่ก็ถือว่าเป็ นแนวทางการศึกษาที่ค่อนข้ างใหม่ (หรื อเป็ นแนวทางที่ถกู นํากลับมาใช้ ใหม่) สําหรับ
การศึกษาค้ นคว้ าในแวดวงด้ านพฤติกรรมองค์การ (Luthans. 2002a; 2002b; Luthans; &Youssef.
2007; Luthans; Youssef; &Avolio. 2007)
จิตวิทยาเชิงบวกสามารถจําแนกออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับจิตใจ ระดับบุคคล และระดับ
กลุม่ โดยในระดับจิตใจจะเกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตใจในเชิงบวก ได้ แก่ 1) สุขภาวะและความพึงพอใจ
(เมื่อในอดีต) 2) ความเป็ นไป (ซึง่ พิจารณาว่าเป็ นภาวะที่บคุ คลกําลังเอาจริงเอาจังและให้ ความสําคัญกับ
ุ ค่าทางจิตใจ) ความพอใจ
สิ่งที่กําลังทําอยู่ในปั จจุบนั หรื อเป็ นประสบการณ์ที่เกิดจากการกระทําที่มีคณ
ความสนุกสนาน และความสุขในปั จจุบนั และ 3) ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับอนาคต เช่น การมองในแง่ดี
ความหวัง ความเชื่อ เป็ นต้ น ในระดับบุคคลจะเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะส่วนบุคคลในเชิงบวก เช่น ความรัก
ความกล้ าหาญ ทักษะในการปฏิสมั พันธ์ การรับรู้ ความงดงามของสิ่งต่างๆ ความอุตสาหะ การให้ อภัย
ความคิดริ เริ่ ม การคํานึงถึงอนาคตและความเฉลียวฉลาด เป็ นต้ น และในระดับกลุม่ จะเกี่ยวกับคุณธรรม
ในสังคมและความดีโดยส่วนรวมที่ ผลักดันให้ บุคคลมุ่งไปสู่การเป็ นสมาชิ กที่ ดีในสังคม เช่ น ความ
พอเพียง ความรับผิดชอบ การอบรมเลี ้ยงดู ความไม่เห็นแก่ตวั ความสุภาพถ่อมตน ความอดทนอดกลัน้
และมีจริ ยธรรมในการทํางาน เป็ นต้ น (Seligman; &Csikszentmihalyi. 2000; Snyder; &Lopez. 2007)
ปี เตอร์ สนั และเซลิกแมน (Peterson; &Seligman. 2004) กําหนดหลักการของจิตวิทยาเชิงบวก
ไว้ ในหนังสือเรื่ องCharacter StrengthsandVirtues: A Handbook andClassification (CSV) โดยแทรก
ไว้ ด้ วย
คู่ มื อ วิ นิ จ ฉั ย และข้ อมู ล ทางสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ที่ พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 4
(DiagnosticandStatistical Manualof Mental Disorders; Fourth Edition: DSM-IV) ในขณะที่คมู่ ือ
DSM-IV จําแนกขอบเขตความผิดปกติทางจิต หนังสือ CSV ก็จะให้ รายละเอียดและแยกแยะจุดแข็งใน
ด้ านต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุ งแก้ ไขตัวบุคคลให้ รับมือกับความผิดปกติทางจิตได้ ในหนังสือนีย้ งั ได้ ระบุ
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คุณลักษณะอันเป็ นจุดแข็งของบุคคลไว้ 24 ด้ าน โดยจําแนกให้ ครอบคลุมตามคุณธรรมทัง้ 6 ประการ
ได้ แก่ 1) ความเฉลียวฉลาด 2) ความกล้ าหาญ 3) การมีมนุษยธรรม 4) ความยุติธรรม 5) การยับยังชั
้ ง่ ใจ
และ 6) ความมีคณ
ุ ธรรมตามหลักศาสนา (Seligman; Steen; Park; &Peterson. 2005)
อย่างไรก็ตาม จิตวิทยาเชิงบวกใช่ว่าจะไม่ถกู วิพากษ์ วิจารณ์และโดนกล่าวหาจากนักวิชาการ
หลายๆ ท่านว่า เป็ นศาสตร์ ที่เพ้ อฝั นและคิดง่ายเกินไป รวมทังระบุ
้ ว่า จิตวิทยาเชิงบวกเป็ นเหมือนเหล้ า
เก่าในขวดใหม่เนื่องจากหัวข้ อการวิจยั มากมายในปั จจุบนั ของศาสตร์ สาขานี ้ได้ ถกู ศึกษาโดยนักจิตวิทยา
มาเป็ นระยะเวลานานแล้ ว บ้ างก็เห็นด้ วยกับความเชื่ อข้ างต้ นและระบุว่า งานเขียนและการวิจัยของ
จิตวิทยาเชิงบวกมีความเกี่ยวข้ องใกล้ ชิดกับการศึกษาค้ นคว้ าที่ผา่ นมา และมีอิทธิพลต่อจิตวิทยาในปั จจุบนั
แต่ไม่ได้ รับการยอมรับเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยาเชิงบวก บ้ างก็วิจารณ์ว่า มาร์ ติน เซลิกแมน
เป็ นพวกนิยมแนวทางจิตวิทยาเชิงบวกแบบสุดโต่งและก้ าวก่ายขอบเขตของสังคมศาสตร์ โดยพยายามทํา
ตัวเป็ นนักปราชญ์มากกว่า และเชื่อว่า ศาสตร์ ด้านจิตวิทยาเชิงบวกยังไม่คอ่ ยก้ าวหน้ าและเติบโตพอที่จะ
้ งห่างไกลจากความเป็ นศาสตร์ ที่ทกุ คนยอมรับ
เป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่งที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ รวมทังยั
และไม่มีงานวิจยั เชิงประจักษ์ มากเท่าที่ควร นอกจากนี ้ ยังเชื่อด้ วยว่า จิตวิทยาเชิงบวกให้ ความสําคัญต่อ
แนวคิดการมองในแง่ ดีมากเกิ นไป บ้ างก็ ตงั ้ ข้ อสงสัยเกี่ ยวกับข้ อสันนิ ษฐานและสมมติฐานเกี่ ยวกับ
จิตวิทยาเชิงบวกอีกด้ วย(Herbert. 2011)
และเมื่อพิจารณาจากความก้ าวหน้ าและการเจริ ญเติบโตของศาสตร์ ด้านจิตวิทยาเชิงบวกใน
ปั จจุบนั (Peterson; &Seligman. 2004; Seligman; &Csikszentmihalyi. 2000) การจําแนกให้ มีความ
แตกต่างจากแนวทางการศึกษาอื่นๆ โดยให้ ความสําคัญในระดับองค์รวมขององค์การในเชิงบวกนัน้
ลูธานส์ (Luthans. 2002b) จึงได้ นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวก โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

พฤติกรรมองค์ การเชิงบวก (Positive Organizational Behavior: POB)
ลูธานส์ (Luthans. 2002a; 2002b) ได้ นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวก เพื่อ
ประยุกต์ศาสตร์ ด้านจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ กบั องค์การ โดยนิยามความหมายพฤติกรรมองค์การเชิงบวกว่า
เป็ นการศึกษาค้ นคว้ าและประยุกต์ใช้ จดุ แข็งในตัวบุคคลและศักยภาพด้ านจิตใจในเชิงบวก ซึง่ สามารถวัด
พัฒนา และบริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบตั ิงานขององค์การในปั จจุบนั
(Luthans. 2002a) และเพื่อจําแนกแนวคิดนี ้ให้ แตกต่างจากแนวทางการศึกษาอื่นๆ บรรดานักวิชาการ
และนักปฏิบตั จิ งึ เสนอเกณฑ์การกําหนดมโนทัศน์ภายใต้ นิยามความหมายของพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
ว่า มโนทัศน์ดงั กล่าวจะต้ อง 1) มีพื ้นฐานจากทฤษฎีและงานวิจยั ที่น่าเชื่อถือ 2) มีเครื่ องมือและการวัดที่
ถูกต้ องเที่ยงตรง 3) เป็ นองค์ความรู้ใหม่ที่สมั พันธ์กบั ศาสตร์ ด้านพฤติกรรมองค์การ และที่สําคัญที่สดุ คือ
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4) มีลกั ษณะเป็ นเสมือนสภาวะในตัวบุคคลซึง่ สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ รวมทัง้ 5) มีผลกระทบ
ในทางบวกต่อปั จจัยที่เกี่ยวกับการทํางานในระดับบุคคล ได้ แก่ ผลการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในงาน
เป็ นต้ น (Luthans. 2002a; 2002b; Luthans; et al. 2007) เมื่อใช้ เกณฑ์นี ้พิจารณาจึงทําให้ มโนทัศน์
เกี่ ยวกับจิ ตวิทยาเชิ งบวกถูกกํ าหนดขึน้ โดยผนวกเกณฑ์ ดงั กล่าวเข้ าไปด้ วย ปั จจุบันจึงมี มโนทัศน์ ที่
สอดคล้ องและตรงกับเกณฑ์ดงั กล่าวมากที่สดุ ทังหมด
้
4 ด้ าน ได้ แก่ ความหวัง การฟื น้ คืนสภาพ การมอง
ในแง่ดี และความมัน่ ใจในตน และเมื่อรวมมโนทัศน์ทงั ้ 4 ด้ านนี ้เข้ าด้ วยกันก็จะกลายเป็ นแนวคิดที่เรี ยกว่า
ทุนทางจิตวิทยา นัน่ เอง (Luthans; &Youssef. 2007; Luthans; et al. 2007)

ทุนทางจิตวิทยา (Psychological Capital หรือ PsyCap)
ลูธานส์และคนอื่นๆ(Luthans; et al. 2007) ได้ นิยามความหมายของทุนทางจิตวิทยาไว้ ว่า
หมายถึง พัฒนาการด้ านสภาวะทางจิตใจในเชิงบวกของบุคคล ซึง่ ถูกกําหนดให้ มีคณ
ุ ลักษณะโดย 1) มี
ความมัน่ ใจในตน (Self-Efficacy) ในการยอมรับและใช้ ความพยายามที่จําเป็ นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ท้า
ทายตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย 2) สรรค์สร้ างคุณลักษณะและมุมมองในเชิงบวก (Optimism) ที่มีตอ่
ความสําเร็ จทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต 3) มีความมานะอุตสาหะเพื่อมุ่งสูเ่ ป้าหมายหากจําเป็ นก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Hope) ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และ 4) เมื่อประสบกับปั ญหา
รอบด้ า นและเผชิ ญ กั บ ความทุ ก ข์ ก็ ส ามารถยื น หยัด และฟื ้ น กลับ สู่ ส ภาพปกติ รวมทั ง้ ก้ าวผ่ า น
(Resiliency) อุปสรรคต่างๆ เหล่านัน้ เพื่อบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายได้
การอธิบายในแง่มมุ อื่นๆ นันกล่
้ าวถึงทุนทางจิตวิทยาไว้ ว่า 1) โดยทัว่ ไป มีองค์ประกอบด้ าน
จิตใจในเชิงบวกเป็ นองค์ประกอบหลัก (มีรากฐานจากกระบวนทัศน์ทางจิตวิทยาเชิงบวก) 2) มีเกณฑ์ที่
กําหนดโดยศาสตร์ ด้านพฤติกรรมองค์การเชิงบวกที่สอดคล้ องกับสภาวะของบุคคลโดยเฉพาะ (ซึง่ จะรวม
สภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีพื ้นฐานมาจากพฤติกรรมองค์การเชิงบวกหรื อตามเกณฑ์ ที่กําหนดโดย
ศาสตร์ ด้านพฤติกรรมองค์การเชิงบวกด้ วย) และ 3) เป็ นทุนที่มีขอบเขตเหนือกว่าทุนทางบุคลากร (เรารู้
อะไรบ้ าง) และทุนทางสังคม (เรารู้ จกั ใครบ้ าง) ในการสร้ างความได้ เปรี ยบสําหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
และปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน โดยอาศัยการลงทุนและการพัฒนา (เช่น ทุนทางเศรษฐกิจหรื อทุนทาง
การเงิน) เพื่อให้ ร้ ู ว่า เราคือใคร ดังนัน้ จึงมีมโนทัศน์ 4 ด้ านที่สอดคล้ องกับนิยามความหมายของทุนทาง
จิตวิทยาและตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยศาสตร์ ทางพฤติกรรมองค์การเชิงบวกมากที่สดุ ได้ แก่ ความหวัง
การมองในแง่ดี ความมั่นใจในตน และการฟื ้นคืนสภาพ ซึ่งมโนทัศน์ เหล่านีไ้ ด้ กลายเป็ นตัวแปรที่ถูก
นํามาใช้ ในการวิจยั ด้ านพฤติกรรมองค์การเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ (Luthans; &Youssef. 2004; Luthans;
Luthans; &Luthans. 2004)

147
ดังที่กล่าวข้ างต้ นว่า ทุนทางจิตวิทยาเป็ นทุนที่มีขอบเขตเหนือกว่าทุนมนุษย์ (เรารู้ อะไรบ้ าง)
และทุนทางสังคม (เรารู้จกั ใครบ้ าง) และให้ ความสําคัญต่อแนวคิด “เราคือใคร” รวมถึงให้ ความสําคัญยิ่ง
กว่าต่อแนวคิด “เรากําลังจะเป็ นใคร” ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ องของการพัฒนาตัวตนที่แท้ จริ งของบุคคล ซึ่งจะ
กลายเป็ นตัวตนที่ดีที่สดุ เท่าที่บคุ คลจะสามารถเป็ นได้ (Luthans;et al. 2006) ทุนทางจิตวิทยาจึงถือเป็ น
มโนทัศน์หลักหรื อตัวแปรขันสู
้ งกว่า (ตัวแปรลําดับที่สอง) ที่มีพื ้นฐานแนวคิดและได้ รับการสนับสนุนในเชิง
ทฤษฎีจากงานวิจยั ต่างๆ
มโนทัศน์แต่ละด้ านที่อยู่ในแนวคิดทุนทางจิตวิทยาอาจจะมีความคงที่ในบางช่วงเวลา แต่ก็ไม่
คงทนดังเช่นคุณลักษณะทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะหลักที่ประเมินได้ ในตัวบุคคล ดังนัน้ ทุนทาง
จิตวิทยาจึงมีลกั ษณะเป็ น “สภาวะ” (Statelike) มากกว่าเป็ น “คุณลักษณะ” (Traitlike) ของบุคคลในเรื่ อง
ความแตกต่างระหว่างสภาวะกับคุณลักษณะนัน้ ในแวดวงทางจิตวิทยามีการอภิปรายถกเถียงกันมาเป็ น
เวลาหลายปี แม้ บ่อยครัง้ จะพิจารณาว่าสภาวะกับคุณลักษณะเป็ นตัวแปรที่ไม่เกี่ยวกัน เป็ นมโนทัศน์ที่
แตกต่างกันคนละตัว แต่จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า สภาวะกับคุณลักษณะดูเหมือนจะอยู่คนละฝั่ ง
ในแนวระนาบเดียวกันมากกว่า กล่าวคือ หากเป็ นคุณลักษณะที่แท้ จริ งของบุคคลก็ย่อมจะพัฒนาได้ ยาก
กว่าสภาวะที่แท้ จริ งของบุคคล ซึง่ จะพัฒนาได้ ง่ายกว่า (Luthans; et al. 2006; Luthans; &Youssef.
2007) โดยในแต่ละขันระหว่
้
างสภาวะที่แท้ จริ งไปจนถึงคุณลักษณะที่แท้ จริ งของบุคคลที่อยู่ในระนาบ
เดียวกัน มีรายละเอียดดังนี ้(แสดงในภาพประกอบ 11)









ขัน้ สภาวะที่แท้ จริง
(Positive States)

ขัน้ เสมือนสภาวะ
(Statelike)

ขัน้ เสมือนคุณลักษณะ
(Traitlike)

ขัน้ คุณลักษณะ
(Positive Traits)

ภาพประกอบ 11แนวระนาบของสภาวะของบุคคลในมุมมองทุนทางจิตวิทยา
ที่มา: Luthans; et al, (2006).

1. ขันที
้ ่เป็ นสภาวะที่แท้ จริ งของบุคคล (Positive States) ซึ่งเกิดขึ ้นเพียงชัว่ ครู่ ชวั่ ยามและ
เปลี่ยนแปลงได้ ง่ายมาก ได้ แก่ ความรู้สกึ ต่างๆ เช่น ความพอใจ อารมณ์ ความสุข เป็ นต้ น
2. ต่อมา คือ ขันมโนทั
้
ศน์ที่เป็ นเสมือนสภาวะของบุคคล (Statelike) เปลี่ยนแปลงได้ ง่ายและ
พัฒนาได้ ได้ แก่ มโนทัศน์เชิงบวกที่พบในทุนทางจิตวิทยา เช่น ความมัน่ ใจในตน ความหวัง การฟื น้ คืน
สภาพ และการมองในแง่ดี เป็ นต้ น

148
3. ในขันต่
้ อมา คือ มโนทัศน์ที่เป็ นเสมือนคุณลักษณะของบุคคล (Traitlike) ซึ่งคงทนและ
เปลี่ยนแปลงได้ ยาก ได้ แก่ บุคลิกภาพและจุดแข็งของบุคคล เช่น คุณลักษณะหลักที่ประเมินได้ ในตัว
้ ณธรรมของบุคคล เป็ นต้ น
บุคคล บุคลิกภาพ 5องค์ประกอบ และคุณลักษณะที่เป็ นจุดแข็ง รวมทังคุ
4. จากนันจะมาถึ
้
งขันที
้ ่เรี ยกว่า เป็ นคุณลักษณะที่แท้ จริงของบุคคล (Positive Traits) ซึง่ คงทน
มากและเปลี่ยนแปลงได้ ยากมาก ได้ แก่ คุณลักษณะที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ความสามารถพิเศษ ความ
ฉลาด และพรสวรรค์ เป็ นต้ น
้ กกําหนดให้
จึงกล่าวได้ ว่า มโนทัศน์ทางบวกที่ประกอบกันเป็ นทุนทางจิตวิทยาของบุคคลนันถู
อยู่ในขัน้ ระหว่างสภาวะที่ แท้ จริ งกับขัน้ มโนทัศน์ ที่เป็ นเสมื อนคุณลักษณะของบุคคล ดังนัน้ ทุนทาง
จิตวิทยาจึงมีลกั ษณะคงทนกว่าสภาวะที่แท้ จริ งของบุคคลดังเช่นอารมณ์ หรื อความรู้ สึก แต่ก็ไม่ถาวร
เหมือนกับคุณลักษณะที่แท้ จริ งของบุคคลดังเช่นมโนธรรมหรื อคุณลักษณะหลักที่ประเมินได้ ในตัวบุคคล
จึงมี ลกั ษณะเสมือนสภาวะภายในตัวบุคคลที่ สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ข้อค้ นพบที่ ได้ จาก
งานวิจยั ต่างก็ยืนยันตรงกันว่าความหวัง การมองในแง่ดี ความมัน่ ใจในตน การฟื น้ คืนสภาพ และทุนทาง
จิตวิทยาโดยรวมนันสามารถพั
้
ฒนาได้ (Luthans; et al. 2006) งานวิจยั ของลูธานส์และคนอื่นๆ(Luthans;
et al. 2008) ได้ ค้นพบและสรุปลักษณะโดยธรรมชาติของสภาวะภายในตัวบุคคลว่า มโนทัศน์ทงั ้ 4 ด้ าน
สามารถพัฒนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการใช้ เครื่ องมือในการอบรมที่ใช้ เวลา 2 ชัว่ โมง
ผ่านทางออนไลน์ (ใช้ เว็บไซต์) กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้ใหญ่วยั ทํางานจํานวน 364 ตัวอย่าง เป็ นกลุม่ ทดลอง
187 ตัวอย่าง และกลุม่ ควบคุม 177 ตัวอย่าง ซึง่ ทํางานอยูใ่ นองค์การต่างประเภทกัน ทังในองค์
้
การที่ผลิต
สินค้ า บริ การ จําหน่ายสินค้ า และหน่วยงานของรัฐ โดยผู้วิจยั ได้ ส่งเว็บไซต์ที่เป็ นเครื่ องมือในการอบรม
ให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ เพื่อตอบแบบสอบถามสําหรับวัดระดับทุนทางจิตวิทยา (ครัง้ ที่ 1) ในสัปดาห์
้
แต่ครัง้ นี ้กลุ่มควบคุมได้ รับแบบฝึ กอบรม
ต่อมา ผู้วิจัยได้ ส่งเว็บไซต์ที่ใช้ อบรมแก่กลุ่มตัวอย่างทังหมด
เกี่ยวกับการตัดสินใจ ส่วนกลุม่ ทดลองได้ รับแบบฝึ กอบรมเกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยา หลังจากเสร็ จสิ ้นการ
อบรมทางออนไลน์ 3 วัน ผู้วิจยั ได้ วดั ระดับทุนทางจิตวิทยากับกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ อีกครัง้ หนึ่ง (ครัง้ ที่
2) ซึง่ พบว่า ตัวอย่างที่อยู่ในกลุม่ ทดลองมีระดับทุนทางจิตวิทยาเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญภายหลังที่ผ่าน
การอบรมทางออนไลน์ ขณะที่ระดับทุนทางจิตวิทยาของตัวอย่างในกลุม่ ควบคุมไม่ได้ เพิ่มขึ ้น
งานวิจยั ข้ างต้ นมีความสําคัญมากต่อการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางจิตวิทยา เนื่องจากมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ที่ยืนยันได้ ว่า สามารถเพิ่มระดับทุนทางจิตวิทยาในตัวบุคคลได้ และพบด้ วยว่า ทุนทาง
้ งมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
จิตวิทยาสามารถลดความเครี ยดและความเหนื่อยล้ าจากการทํางาน ทังยั
ความยึดมัน่ ผูกพันในงานของบุคคล ดังนัน้ การเพิ่มระดับทุนทางจิตวิทยาในตัวบุคคล ไม่เพียงช่วยลด
ความเหนื่อยล้ าจากการทํ างานเท่านัน้ แต่ยังช่วยเพิ่มความยึดมั่นผูกพันในงานของบุคคลได้ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ ยังมีงานวิจยั เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่า ทุนทางจิตวิทยาได้ ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบตั ิงาน
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รวมทังพบว่
้ า ทุนทางจิตวิทยาที่เกิดจากการรวมกันของมโนทัศน์ทงั ้ 4 ด้ านเป็ นมโนทัศน์ที่ส่งเสริ มซึง่ กัน
และกันและก่อให้ เกิดผลกระทบต่อปั จจัยผลที่เกี่ยวกับงานสูงกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลกระทบที่เกิดจาก
มโนทัศน์เฉพาะด้ านใดด้ านหนึ่งเท่านัน้ (Luthans; et al. 2008; Luthans; Avolio; Walumba; &Li. 2005;
Youssef; &Luthans. 2007) โดยผู้วิจยั จะนําเสนอมโนทัศน์ในแต่ละด้ านอย่างละเอียดต่อไป
สําหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ นิยามความหมายและองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยาตาม
แนวคิดของลูธานส์และคนอื่นๆ (Luthans; et al. 2007) ที่เป็ นผู้ริเริ่มและได้ พฒ
ั นาแนวคิดทุนทางจิตวิทยา
ซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวางและนิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายโดยนิยามว่า หมายถึง พัฒนาการด้ าน
สภาวะทางจิตใจในเชิงบวกของบุคคล จําแนกออกเป็ นองค์ประกอบ 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านความมัน่ ใจใน
ตน หมายถึง การยอมรับและใช้ ความพยายามที่จําเป็ นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายตามภารกิจที่ได้ รับ
้
มอบหมาย 2) ด้ านการมองในแง่ดี หมายถึง คุณลักษณะและมุมมองในเชิงบวกที่มีตอ่ ความสําเร็ จทังใน
ปั จจุบนั และอนาคต 3) ด้ านความหวัง หมายถึง การมีความมานะอุตสาหะเพื่อมุ่งสูเ่ ป้าหมาย หากจําเป็ น
ก็สามารถปรับเปลี่ยนวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และ 4) ด้ านการฟื น้ คืนสภาพ
้ าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ยามเมื่อ
หมายถึง ความสามารถในการยืนหยัดและฟื น้ กลับสู่สภาพปกติ รวมทังก้
ประสบปั ญหาและเผชิญกับความทุกข์ เพื่อบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายได้
ในลําดับต่อไป ผู้วิจยั จะนําเสนอรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของทุนทางจิตวิทยา ได้ แก่
้ านนิยามความหมาย
ความหวัง การมองในแง่ดี ความมัน่ ใจในตน และการฟื น้ คืนสภาพ เป็ นต้ น ทังในด้
และการวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ความหวัง (Hope)
นิยามความหมายของความหวัง
ความหวังเป็ นคําที่ใช้ ทวั่ ไปในชีวิตประจําวัน แต่ในบริ บทของศาสตร์ ทางจิตวิทยาเชิงบวกนัน้
ความหวังเป็ นคําที่มีความหมายเฉพาะซึง่ มีทฤษฎีสนับสนุนอย่างเป็ นรู ปธรรม ด้ านสไนเดอร์ และโลเปซ
(Synder; &Lopez. 2007) ได้ นิยามความหมายของการมีความหวังว่า เป็ นความเชื่อที่ว่าบุคคลสามารถ
ค้ นพบวิถีทางที่จะมุ่งไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการ และใช้ ความเชื่อนันเป็
้ นแรงจูงใจในการก้ าวไปตามวิถีทาง
ดังกล่าว มโนทัศน์ของความหวังนันประกอบด้
้
วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้ แก่ 1) เป้าหมาย (Goal)
ซึง่ มีสมมติฐานว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็ นพฤติกรรมที่ดําเนินไปสูเ่ ป้าหมาย 2) ความคิดเกี่ยวกับวิถีทาง
(Pathway Thinking) เป็ นกระบวนการที่บุคคลพิจารณาว่า ตนมีศกั ยภาพในการสร้ างสรรค์หนทางที่
สามารถจะนําไปสูเ่ ป้าหมายที่ต้องการได้ และ 3) ความคิดเกี่ยวกับการกระทํา (Agency Thinking) เป็ น
องค์ประกอบด้ านการจูงใจที่สะท้ อนความตังใจในการพึ
้
่งพาตนเองทังการเริ
้
่ มต้ นและการดําเนินไปใน
้ งอันเกิด
วิถีทางที่จะมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายอย่างต่อเนื่อง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ความหวังประกอบขึ ้นจากทังพลั
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จากความมุ่งมั่นตังใจ
้ (Willpower) ซึ่งเป็ นการกระทําหรื อการตัดสินใจของบุคคลในการที่จะบรรลุ
เป้าหมายของตน และพลังอันเกิดจากการสร้ างสรรค์วิถีทาง (Waypower) ที่สามารถจะกําหนดทางเลือก
ใหม่ๆ และแผนสํารองเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย กรณีมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ ้นได้ เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบเหล่านี ้ สไนเดอร์ ; เออร์ วิง และแอนเดอร์ สนั (Snyder; Irving; &Anderson. 1991) จึงนิยาม
ความหมายของความหวังว่า เป็ นสภาวะของบุคคลในด้ านแรงจูงใจเชิงบวกที่มีพื ้นฐานและมีความสัมพันธ์
กับความต้ องการประสบความสําเร็ จ ซึง่ ประกอบด้ วย 1) การกระทํา (พลังที่จะมุ่งไปสูเ่ ป้าหมาย) และ 2)
วิถีทาง (แผนการที่จะบรรลุเป้าหมาย)
มีสมมติฐานว่า เราสามารถพิจารณาความหวังว่าเป็ นนิสยั อารมณ์หรื อเป็ นเสมือนสภาวะของ
บุคคลดังเช่นกระบวนการในการคิดหรื อรับรู้ บุคคลที่มีอปุ นิสยั เป็ นผู้มีความหวังอย่างเสมอต้ นเสมอปลาย
สามารถนํ าความหวังไปประยุกต์ ใช้ กับสถานการณ์ และเวลาต่างกันได้ แต่บุคคลที่ มี ความหวังซึ่งมี
ลักษณะเป็ นเสมือนสภาวะนันจะสะท้
้
อนให้ เห็นได้ เฉพาะในบางเวลาและบางสถานการณ์เท่านัน้ อย่างไร
ก็ตาม ความหวังก็เป็ นแนวคิดที่ใช้ กันในศาสตร์ ทางพฤติกรรมองค์ การเชิงบวกและถูกกําหนดให้ เป็ น
เสมือนสภาวะของบุคคล เราสามารถเสริมสร้ างความหวังแก่บคุ คลผ่านการฝึ กอบรมได้ ความพยายามใน
การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความหวังในองค์การพบว่า เพิ่งจะเริ่ มต้ นมีขึ ้นเมื่อไม่นานมานี ้ (Luthans; et al.
2006; Luthans; et al. 2007; Luthans;et al. 2008) ผลลัพธ์ที่ได้ จากการฝึ กอบรมจะมุ่งไปที่การกําหนด
เป้าหมาย การสร้ างสรรค์วิถีทางและการจัดการกับปั ญหาอุปสรรค เพื่อเสริ มสร้ างและช่วยเหลือผู้บริ หาร
ในการใช้ อิทธิพลที่สง่ ผลต่อการรับรู้ของพนักงาน เพื่อต่อสู้กบั ปั ญหาอุปสรรคและรับมือกับความเครี ยดที่
เกิดขึ ้นจากการทํางานได้ (Luthans;et al. 2006; Luthans; et al. 2008)
ปั จจุบนั พบว่า งานวิจยั ที่ศกึ ษาเรื่ องผลกระทบของความหวังในองค์การยังมีน้อย (Luthans; et
al. 2007) อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ดังกล่าวมีข้อค้ นพบว่า ผู้บริ หารที่เป็ นผู้มีความหวังในระดับสูงสามารถ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานได้ ในอัตราที่สงู กว่า และสามารถรักษาพนักงานให้ คงอยูก่ บั
องค์การ รวมทังสร้
้ างความพึงพอใจแก่พนักงานได้ สงู กว่าผู้บริ หารที่มีความหวังในระดับตํ่า (Peterson;
&Luthans. 2003) และยังมีงานวิจยั ที่พบความสัมพันธ์ ระหว่างความหวังกับความพึงพอใจในงานและ
ความผูกพันต่อองค์การด้ วย (Luthans; &Jensen. 2002; Youssef; &Luthans. 2007)
ความรู้ ที่ได้ จากการกําหนดแนวคิดและสร้ างทฤษฎี รวมทังข้
้ อค้ นพบที่ได้ จากการศึกษาวิจัย
แสดงให้ เห็นว่า ความหวังเป็ นมโนทัศน์ที่มีความสอดคล้ อง แต่ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างจากมโนทัศน์
ที่เหลืออีก 3 ด้ านของทุนทางจิตวิทยาด้ วย (Snyder. 2002) โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ระบุความเที่ยงตรง
เชิงจําแนก ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั มโนทัศน์เชิงบวกที่คล้ ายคลึงกัน (ความมัน่ ใจในตนและการมองในแง่ดี)
(Carifio; &Rhodes. 2002; Magaletta; &Olivier. 1999) มโนทัศน์ด้านอื่นๆ ได้ แก่ ความมัน่ ใจในตนและ
การมองในแง่ดีมีสว่ นที่คาบเกี่ยวกับความหวังด้ วย ขณะที่ความมัน่ ใจในตนเป็ นความเชื่อในศักยภาพของ
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บุคคลที่จะกําหนดและบริหารจัดการแนวทางการกระทําของตนได้ ซึง่ คล้ ายคลึงกับองค์ประกอบด้ านการ
กระทํา (พลังที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย) ของมโนทัศน์ ด้านความหวัง แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ไม่มีการ
ผนวกองค์ประกอบด้ านวิถีทาง (แผนการที่จะบรรลุเป้าหมาย) เข้ าไปด้ วย ดังนัน้ มโนทัศน์ด้านความหวังที่มี
องค์ประกอบด้ านการกระทําและด้ านวิถีทางจึงมีความแตกต่างจากมโนทัศน์ด้านความมัน่ ใจในตนอย่าง
ชัดเจน ขณะที่ความมัน่ ใจในตนจะเน้ นไปที่การรับรู้ของบุคคลถึงความสามารถของตนในการกระทําใดๆ ก็
ตามที่ จําเป็ นในบริ บททางสถานการณ์ เฉพาะอย่าง แต่ความหวังจะให้ ความสําคัญกับความเชื่ อของ
บุคคลในการริ เริ่ มและทํ าสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่ องเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย ซึ่งสไนเดอร์ ได้ กล่าวถึงความ
แตกต่างระหว่างความมัน่ ใจในตนกับความหวังไว้ ว่า ความแตกต่างที่สําคัญขึ ้นอยู่กบั ความสามารถและ
ความมุ่งมัน่ โดยที่ความสามารถจะเกี่ยวกับศักยภาพในการกระทํา ส่วนความมุ่งมัน่ จะสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความพยายามที่จะกระทําด้ วยความตังใจมากกว่
้
า (Snyder. 2002) มีข้อค้ นพบจากงานวิจยั ระบุว่า
ความหวังมีความแตกต่างจากความมัน่ ใจในตนในเชิงองค์ประกอบ และความหวังสามารถอธิบายความ
แปรปรวนที่เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญของตัวแปรด้ านสุขภาวะ (Well-Being) ของบุคคลได้ ดีกว่าความ
มัน่ ใจในตนอีกด้ วย (Magaletta; &Olivier. 1999)
ความหวังยังถูกนําไปเปรี ยบเทียบกับการมองในแง่ดี โดยการมองในแง่ดีถกู นิยามความหมาย
ว่า เป็ นความคาดหวังโดยทัว่ ไปของบุคคลว่าจะมีผลลัพธ์ ที่ดีเกิดขึ ้น (Scheier; &Carver. 1985) ซึ่ง
คล้ ายคลึงกับองค์ประกอบด้ านการกระทํา (พลังที่จะมุ่งไปสูเ่ ป้าหมาย) ของมโนทัศน์ด้านความหวังในแง่
ของความต่อเนื่อง (Magaletta; &Oliver. 1999) อย่างไรก็ตาม ความหวังแตกต่างจากการมองในแง่ดี
ตรงที่การวัดการมองในแง่ดีนนจะไม่
ั้
พิจารณาวิธีการ (หรื อวิถีทาง) ที่จะทําให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ มี
งานวิจยั ที่ศกึ ษาความแตกต่างระหว่างความหวังกับการมองในแง่ดีที่พบว่า ความหวังมีความเที่ยงตรงเชิง
พยากรณ์ ต่อตัวแปรด้ านสุขภาวะและด้ านจิ ตใจหลังจากที่ ควบคุมตัวแปรด้ านการมองในแง่ ดี แล้ ว
(Magaletta; &Oliver. 1999)
การวัดความหวัง
จากการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการวัดความหวัง พบว่า มีแบบวัดความหวังที่จําแนกออกเป็ น
องค์ประกอบซึ่งมีความแตกต่างกันหลายฉบับ โดยผู้วิจยั ได้ นําเสนอรายละเอียดในแต่ละแบบวัดมาพอ
สังเขป ดังนี ้ (Herbert. 2011)
แบบวัดความหวัง(Hope Scale: HS) ของเคอร์ รี่, สไนเดอร์ , คุ๊ก, รูบี ้ และเรห์ม ใช้ วดั ความหวัง2
องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการกระทํา และด้ านวิถีทาง แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
12 ข้ อโดยมีคา่ ความ
เชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในระหว่าง 0.74-0.84
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แบบวัดความหวัง(Dispositional Hope Scale: DHS) ของสไนเดอร์ และคนอื่นๆ ใช้ วดั ความหวัง
2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการกระทําที่ม่งุ ไปสู่เป้าหมาย และด้ านความคิดเกี่ยวกับวิถีทางที่ม่งุ ไปสู่
เป้าหมาย แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
12 ข้ อโดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.80
แบบวัดความหวัง(State Hope Scale) ของสไนเดอร์ และคนอื่นๆ ใช้ วดั ความหวัง 2
องค์ ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการกระทํ าที่ มุ่งไปสู่เป้าหมาย และด้ านความคิดเกี่ ยวกับวิถี ทางที่ มุ่งไปสู่
เป้าหมาย แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
6 ข้ อโดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.76
แบบวัดความหวัง(Herth Hope Index: HHI) ของเฮิร์ธ ใช้ วดั ความหวัง 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
ด้ านความไม่มนั่ คงและอนาคต ด้ านความพร้ อมและความคาดหวังเชิงบวก และด้ านปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น
และสิง่ ต่างๆ แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
12 ข้ อโดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.97
แบบวัดความหวัง(Revised Generalized Expectancy for Success Scale: GESS-R) ของฟี
เบลและเฮล ใช้ วดั ความหวังองค์ประกอบเดียว แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
25 ข้ อโดยมีคา่ ความเชื่อมัน่
สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.92
แบบวัดความหวัง (Hunter Opinions; &Personal Expectations Scale: HOPES) ของนันน์, เล
วิน, วอลตัน และคาร์ ใช้ วดั ความหวัง 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านความหวัง และด้ านความสิ ้นหวัง แบบวัด
นี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
20 ข้ อโดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในระหว่าง 0.90-0.92

การมองในแง่ ดี (Optimism)
นิยามความหมายของการมองในแง่ ดี
เราอาจกล่าวถึงบุคคลที่มองในแง่ดีว่า เป็ นบุคคลซึง่ คาดหวังถึงสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ ้นในชีวิต ส่วน
บุคคลที่มองในแง่ร้าย คือ บุคคลที่คดิ ถึงแต่สงิ่ ไม่ดีที่จะเกิดขึ ้นแก่ชีวิต (Carver; &Scheier. 2002) อย่างไร
ก็ตาม ในศาสตร์ ทางจิตวิทยาเชิงบวก การมองในแง่ดีมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงโดยมีพื ้นฐานมาจาก
ทฤษฎีและงานวิจยั เชิงประจักษ์ ชีเออร์ และคาร์ เวอร์ (Scheier; &Carver. 1985) พิจารณาการมองในแง่ดี
ุ ค่า
ว่า เป็ นมโนทัศน์ที่ให้ ความสําคัญกับเป้าหมายเป็ นหลัก ซึง่ จะแสดงให้ เห็นเมื่อผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นมีคณ
และมีความสําคัญ พวกเขานิยามถึงบุคคลที่มองในแง่ดีว่า เป็ นบุคคลที่มีความคาดหวังในทางบวกและ
ยังคงเชื่อมัน่ ถึงสิ่งดีๆ ในอนาคต แม้ ว่าจะต้ องเผชิญกับปั ญหาอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตาม
นอกจากนี ้ ยังได้ อธิบายถึงมโนทัศน์ด้านการมองในแง่ดีว่า เป็ นอารมณ์หรื อเจตคติของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
การตีความหมายที่มีตอ่ สังคมหรื อวัตถุ ซึง่ บุคคลพิจารณาว่า เป็ นสิ่งดีที่เกิดขึ ้นเพื่อก่อประโยชน์หรื อสร้ าง
ความสุขให้ แก่ตนเอง ส่วนเซลิกแมนนิยามบุคคลที่มองในแง่ดีวา่ เป็ นผู้ที่พิจารณาเหตุการณ์ดีที่เกิดขึ ้นว่า
มีสาเหตุจากภายใน สมํ่าเสมอ และเกิดขึ ้นเป็ นปกติทวั่ ไป (เช่น การทํางานได้ บรรลุตามเป้าหมาย) และ
พิจารณาเหตุการณ์ ร้ายว่ามีสาเหตุจากภายนอก ไม่ยั่งยืน และเกิดขึน้ จากสาเหตุเฉพาะ (เช่น ความ

153
ผิดพลาดด้ านกําหนดเวลาที่ต้องทํางานให้ เสร็ จ) ซึง่ หมายความว่า รู ปแบบของการมองในแง่ดีนนั ้ บุคคล
จะพิจารณาเหตุการณ์ เชิงบวกว่าเกิดจากตนเอง สมํ่าเสมอ และเกิดขึน้ ได้ ทั่วไป รวมทัง้ ตีความหมาย
เหตุการณ์ เชิงลบว่า มีสาเหตุมาจากภายนอก ผ่านมาแล้ วก็ ผ่านไป และเกิ ดจากองค์ ประกอบเฉพาะ
เหตุการณ์นนๆ
ั ้ ในทางตรงข้ าม รู ปแบบของการมองในแง่ร้าย บุคคลจะตีความเหตุการณ์เชิงบวกและเชิง
ลบกลับกันกับการมองในแง่ดี กล่าวคือ บุคคลจะตีความเหตุการณ์เชิงบวกว่า มีสาเหตุมาจากภายนอก
ผ่านมาแล้ วก็ผ่านไป และเกิดจากองค์ประกอบเฉพาะเหตุการณ์นนๆ
ั ้ รวมทังอธิ
้ บายถึงเหตุการณ์เชิงลบ
ว่าเกิดจากตนเอง สมํ่าเสมอ และเกิดขึ ้นได้ ทวั่ ไป เมื่อพิจารณากรอบแนวคิดในด้ านนิยามความหมายที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายแล้ วจะเห็นว่า บุคคลที่มองในแง่ดีจะเชื่อมัน่ ไว้ วางใจในเหตุการณ์เชิงบวกที่จะเกิดขึ ้น
โดยพิจารณาถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่ดีซงึ่ เกิดขึ ้นว่า เป็ นสิง่ ที่อยูใ่ นอํานาจของตนและสามารถควบคุมได้
เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อวิพากษ์ วิจารณ์ ถึงความผิดพลาดของการมองในแง่ดี ศาสตร์ ทางพฤติกรรม
องค์ การเชิ งบวกจึงเน้ นที่ การมองในแง่ดีตามความเป็ นจริ ง (Realistic Optimism) (Luthans.
2002a;Schneider. 2001; Luthans; et al. 2007) กล่าวคือ การมองในแง่ดีไม่ได้ หมายถึงการไม่ตรวจสอบ
อะไรเลยหรื อไม่ได้ ประเมินสิ่งต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง แต่การมองในแง่ดีตามความเป็ นจริ งเป็ นเสมือน
สภาวะของบุคคล ซึ่งตรงข้ ามกับอุปนิสยั ของบุคคลที่คงทนกว่า รวมกับการประเมินสิ่งต่างๆ รอบตัวว่า
สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ สถานการณ์นนโดยอาศั
ั้
ยทรัพยากรที่มีอยู่ในขณะนันได้
้ หรื อไม่ ซึง่ ปี เตอร์
สัน (Peterson. 2000) พิจารณาการมองในแง่ดีตามความเป็ นจริ งว่า เป็ นมโนทัศน์ที่เป็ นพลวัต เป็ น
เสมือนสภาวะของบุคคล จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเดียวกับความมัน่ ใจในตน การมองในแง่ดีจึง
ตอบสนองต่อการพัฒนาและสามารถสร้ างขึ ้นได้ ผ่านทางวิธีการต่างๆ ได้ แก่ กระบวนการพัฒนาการมอง
ในแง่ดี 3 ขันตอนของชไนเดอร์
้
(Schneider's Three-Step Process) ซึง่ ประกอบด้ วยการไม่ยดึ ติดกับอดีต
มีความพึงพอใจในปั จจุบนั และรู้จกั แสวงหาโอกาสในอนาคต ดังนัน้ การมองในแง่ดีซงึ่ เป็ นด้ านหนึ่งของ
ทุนทางจิตวิทยาจึงเกี่ยวกับผลลัพธ์ เจตคติ หรื อมุมมองของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ ในทางบวก รวมทัง้
อารมณ์ความรู้ สกึ และแรงจูงใจเชิงบวก ซึง่ จะต้ องระมัดระวังในการพิจารณาสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ตามความ
เป็ นจริงด้ วย (Luthans. 2002a) ความหมายนี ้ชี ้ให้ เห็นถึงผลกระทบที่สําคัญต่อรูปแบบการมองในแง่ดีของ
บุคคลทังด้
้ านกระบวนการรับรู้และการตีความหมายเหตุการณ์ต่างๆ เป็ นอย่างมาก เนื่องจากเจตคติของ
บุคคลจะเป็ นตัวกําหนดว่า บุคคลพิจารณาและตีความหมายเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของตนอย่างไร เช่น การมองในแง่ดีอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของพนักงานในการที่จะมี
หรื อไม่มีความยึดมัน่ ผูกพันในงาน เป็ นต้ น
เกบริ ส, แมคลิน และเอียร์ ค (Gabris; Maclin; &Ihrke. 1998) ระบุว่า การมองในแง่ดีช่วยให้
บุคคลมีความเชื่อหรื ออย่างน้ อยก็มีความหวังว่าหากรู้จกั ใช้ ความรู้และเหตุผลด้ วยความรับผิดชอบแล้ ว ก็
สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ต่างๆ ให้ ดีขึ ้น มากกว่าจะยอมรับสภาพในปั จจุบนั ว่าเป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ
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เท่าที่จะเป็ นไปได้ แนวทางการมองในแง่ดีนนทํ
ั ้ าให้ บคุ คลต้ องตังคํ
้ าถามกับตนเองอยู่เสมอว่า สิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นสามารถที่จะปรับปรุ งและพัฒนาให้ ดีขึ ้นได้ อีกหรื อไม่ อย่างไร และถึงแม้ จะไม่สามารถทําได้ การ
้
ที่เกี่ยวกับสังคมและ
มองในแง่ดีก็ยงั ช่วยให้ บคุ คลสามารถควบคุมและกําหนดชะตาชีวิตของตนทังในแง่
ตนเองได้
การวัดการมองในแง่ ดี
จากการค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการวัดการมองในแง่ดีนนั ้ พบว่า มีเครื่ องมือวัดที่
ค่อนข้ างหลากหลาย เนื่องจากมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการวัดความคาดหวังของบุคคลดังเช่นการ
มองในแง่ดี แนวทางหนึ่งในการวัด คือ การสอบถามกลุ่มตัวอย่างให้ ระบุความคาดหวังโดยทัว่ ไปของตน
ว่าคืออะไร อีกแนวทางหนึ่ง คือ การให้ กลุ่มตัวอย่างกําหนดความคาดหวังของตนในอนาคต ซึ่งเกิดขึ ้น
จากการตีความหมายที่เกิดจากประสบการณ์ในอดีต และผู้วิจยั จะนําเสนอรายละเอียดในแต่ละแบบวัด
มาพอสังเขป ดังนี ้ (Herbert. 2011)
แบบวัดการมองในแง่ดี(Life Orientation Test: LOT) ของชีเออร์ และคาร์ เวอร์ ใช้ วดั การมองใน
แง่ดีองค์ประกอบเดียว คือ ความคาดหวังของบุคคล โดยสอบถามเกี่ยวกับการคาดหวังของกลุม่ ตัวอย่างที่
้
8 ข้ อโดย
มีตอ่ ผลลัพธ์หรื อสิง่ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในชีวิตทังในแง่
้
ดีและแง่ร้าย แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
มีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.76
แบบวัดการมองในแง่ดี(Life Orientation Test Revised Version: LOT-R) ของชีเออร์ ,คาร์ เวอร์
และบริดจ์ส ใช้ วดั การมองในแง่ดีองค์ประกอบเดียว คือ การมองในแง่ดีที่เป็ นคุณลักษณะของบุคคล แบบ
วัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
10 ข้ อโดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในระหว่าง 0.76-0.78
แบบวัดการมองในแง่ดี(Optimistic Bias Scale: OBS) ของพูกาและการ์ เซีย ใช้ วดั การมองในแง่
ดี 2 องค์ประกอบได้ แก่ การวัดความเชื่อเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ ร้ายที่เกิดขึ ้นกับกลุ่ม
ตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับของผู้อื่น และการวัดการมองในแง่ดีของกลุ่มตัวอย่างทังเชิ
้ งสถานการณ์และเชิง
เปรี ยบเทียบ แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
19 ข้ อโดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.68

ความมั่นใจในตน (Self-Effcacy)
นิยามความหมายของความมั่นใจในตน
ลูธานส์และคนอื่นๆ (Luthans; et al. 2007) ระบุว่า ความมัน่ ใจในตนเป็ นมโนทัศน์ที่สอดคล้ อง
กับความหมายของทุนทางจิตวิทยาและตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยศาสตร์ ทางพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
มากที่สดุ ด้ านสตาจโควิคและลูธานส์ (Stajkovic; &Luthans. 1998) นิยามแนวคิดความมัน่ ใจในตนของ
บุคคลในองค์ การว่า เป็ นความเชื่ อมั่น (ความมั่นใจ) ที่ มีต่อความสามารถของตนในการรวบรวมทัง้
แรงจูงใจ ความคิดสติปัญญา หรื อแนวทางการปฏิบตั ิ ซึง่ จําเป็ นต่อการบรรลุความสําเร็จในภารกิจที่ได้ รับ
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มอบหมายอย่างเฉพาะเจาะจงภายใต้ บริ บทที่เป็ นอยู่ในขณะนัน้ หากพิจารณาความหมายข้ างต้ นอาจ
กล่าวได้ ว่า ความมัน่ ใจในตนมีบทบาทสําคัญต่อพัฒนาการด้ านความเครี ยดในการทํางานของบุคคล
(Occupational Stress) ที่เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลรับรู้ ว่า ความต้ องการด้ านต่างๆ ในการทํางานภายใต้
สภาพแวดล้ อมที่ตนอยูน่ นมี
ั ้ มากเกินกว่าความสามารถในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปั ญหาและศักยภาพที่
ตนมีอยู่ ขณะที่ความมัน่ ใจในตนเกี่ยวข้ องกับความเชื่อมัน่ ของบุคคลที่มีต่อความสามารถและศักยภาพ
ด้ านความคิดสติปัญญาของตน ดังนัน้ เมื่อบุคคลเชื่อมัน่ ว่ามีความสามารถและศักยภาพพอที่จะจัดการ
กับปั ญหาและความต้ องการในด้ านต่างๆ ได้ บุคคลก็มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเครี ยดในการทํางานน้ อยลง
จากทฤษฎีและงานค้ นคว้ าวิจยั ของแบนดูรา (Bandura. 1998) พบว่า ความมัน่ ใจในตนจะสร้ างความ
แตกต่างด้ านความคิด ความรู้ สึกและการกระทํา รวมไปถึงการตีความเหตุการณ์ ต่างๆ ของบุคคล ซึ่งมี
บทบาทต่อการประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นรอบตัวตามความคิดเห็นของแต่ละคน ฉะนัน้ บุคคลที่มีความ
มัน่ ใจในตนตํ่าจึงง่ายต่อการถูกโน้ มน้ าวให้ เชื่อว่า ความพยายามของตนในการจัดการกับปั ญหาอุปสรรค
ที่ยากลําบากนันเป็
้ นสิ่งไร้ ค่า เปล่าประโยชน์ และมีโอกาสจะเป็ นโรคซึง่ เกิดจากความเครี ยดได้ มากกว่า
ส่วนบุคคลที่มีความมัน่ ใจในตนสูงจะรับรู้ ว่า ตนสามารถเอาชนะปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ ้นได้ หาก
รู้จกั ใช้ ศกั ยภาพและความพยายามของตนอย่างเพียงพอ
เราสามารถจําแนกคุณลักษณะสําคัญของบุคคลที่มีความมัน่ ใจในตนเป็ น 5 ประการ ได้ แก่ 1) เป็ น
ผู้ที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายสําหรับตนเองสูงและเลือกรับผิดชอบในภารกิจที่ยากลําบาก 2) เต็มใจยอมรับและยินดีตอ่ สู้
กับปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น 3) เป็ นผู้มีแรงจูงใจในตนสูง 4) ลงทุนลงแรงและมีความพยายามที่จําเป็ นต่อ
ความสํ าเร็ จของเป้าหมาย และ 5) มีความมานะอุตสาหะเมื่อเผชิญกับอุปสรรคที่ ขวางกัน้ เป็ นต้ น
้ กยภาพต่างๆ ในการ
คุณลักษณะทัง้ 5 ประการนี ้เป็ นสิ่งซึ่งบุคคลที่มีความมัน่ ใจในตนสูงพึงมี รวมทังศั
พัฒนาการทํางานด้ วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ จะมีข้อจํากัดด้ านระยะเวลาก็ตาม บุคคลที่มีทนุ ทาง
จิตวิทยาด้ านความมัน่ ใจในตนสูงจะไม่รอเป้าหมายที่ท้าทายอยู่เฉยๆ ในทางกลับกัน บุคคลประเภทนี ้จะ
สร้ างความแตกต่างด้ วยตนเอง โดยท้ าทายตนเองอย่างต่อเนื่องด้ วยเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในระดับสูง รวมทัง้
แสวงหาและอาสาที่จะรับผิดชอบในภารกิจที่ยากลําบาก (Luthans; et al. 2007) ดังนัน้ ความเคลือบแคลงใน
ตน ความระแวงสงสัย ข้ อมูลป้อนกลับในทางลบ การวิพากษ์ วิจารณ์จากสังคม ปั ญหาอุปสรรคและความ
พ่ายแพ้ หรื อแม้ แต่ ความล้ มเหลวซํ า้ ซาก (ซึ่งสามารถทํ าลายบุคคลที่ มี ความมั่นใจในตนตํ่ าได้ ) จะมี
ผลกระทบเพียงเล็กน้ อยต่อบุคคลที่มีความมัน่ ใจในตนสูง (Bandura; &Locke. 2003)
แนวคิดความมั่นใจในตนมี รากฐานมาจากทฤษฎี การเรี ยนรู้ ทางปั ญญาเชิ งสังคม (Social
Cognitive Theory) ของแบนดูรา ซึง่ มีแนวทางในการศึกษาเพื่อทําความเข้ าใจความคิด แรงจูงใจในการ
กระทําและอารมณ์ความรู้สกึ ของมนุษย์ โดยเชื่อว่ามนุษย์เป็ นผู้ที่มีการจัดระเบียบตนเองแสวงหารู้จกั มอง
ตนและควบคุมตัวเองได้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ มีชีวิตที่คอยตอบสนองต่อสิง่ เร้ าในสภาพแวดล้ อมหรื อทําอะไรตามใจ
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และอารมณ์ของตน ในทฤษฎีนี ้ได้ ระบุกระบวนการทางความคิด 5 ขันตอน
้
ซึง่ เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญ
ได้ แก่ การแสดงตัวอย่าง การคิดล่วงหน้ า การสังเกต การกํากับตน และการไตร่ ตรองตน เป็ นต้ น และแบน
ดูราได้ นิยามความหมายของความมัน่ ใจในตนว่า หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อศักยภาพในการ
บริ หารจัดการแนวทางปฏิบตั ขิ องตน ซึง่ จําเป็ นสําหรับการบรรลุผลสําเร็จในภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย และ
เราสามารถพิจารณาความเชื่อมัน่ ในตนว่า เป็ นแนวคิดด้ านการรับรู้ ศกั ยภาพและโอกาสความเป็ นไปได้
ของบุคคลเพื่อที่จะประเมินตนเองว่า สามารถรับผิดชอบต่อภารกิจนันได้
้ ซึง่ ก็คือการประเมินความมัน่ ใจ
ในตนของบุคคลนั่นเอง (Bandura. 1998)รวมไปถึงประสบการณ์ มากมายทัง้ ความล้ มเหลวและ
ความสําเร็ จในแง่มมุ ต่างๆ ของชีวิตบุคคลอาจมีส่วนสําคัญต่อการทําความเข้ าใจว่า บุคคลสร้ างความ
เชื่อมัน่ ในตนขึ ้นมาได้ อย่างไร
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า ความมัน่ ใจในตนนันมี
้ 2 แบบ ได้ แก่ ความมัน่ ใจในตนแบบ
เฉพาะเจาะจง (Specific Self-Efficacy: SSE) (ซึ่งใช้ กบั ภารกิจเฉพาะอย่าง) กับความมัน่ ใจในตน
โดยทัว่ ไป (General Self-Efficacy: GSE) (ซึง่ ใช้ กนั โดยทัว่ ไป) อย่างไรก็ตาม ความมัน่ ใจในตนทัง้ 2 แบบ
มีความเชื่อมัน่ ในตนเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานซึ่งเกิดจากการประเมินตนเอง แม้ ความเชื่อมัน่ ในตนโดย
แรกเริ่ มจะประยุกต์ ใช้ กับกิ จกรรมหรื อภารกิ จที่ เฉพาะเจาะจง แต่มีการยอมรั บกันมากขึน้ ว่า บุคคล
สามารถนําความมัน่ ใจในตนโดยทั่วไปไปประยุกต์ใช้ กับปั ญหาอุปสรรคและภารกิจด้ านอื่นๆ ได้ เช่น
ภายในองค์การ เป็ นต้ นซึง่ จัดจ์และคนอื่นๆ (Judge;et al. 2002) นิยามความหมายของความมัน่ ใจในตน
โดยทั่วไปว่า เป็ นการพิจารณาตัดสินว่าบุคคลสามารถกระทําสิ่งต่างๆ ได้ ดีมากน้ อยเพียงใดภายใต้
สถานการณ์ อนั หลากหลาย ด้ วยเหตุนี ้ ความมัน่ ใจในตนโดยทั่วไปจึงถูกพิจารณาว่า มีสภาวะเสมือน
แรงจูงใจของบุคคล เพราะเป็ นความเชื่อมัน่ ของบุคคลที่มีตอ่ ความสามารถของตนในการปฏิบตั ิภารกิจให้
สําเร็ จลุล่วงภายใต้ สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ความสําคัญของมโนทัศน์ความเชื่อมัน่ ในตนโดยทัว่ ไปใน
้ ้นอยูค่ วามสามารถในด้ านต่างๆ ได้ แก่ 1) สามารถพยากรณ์ความเชื่อมัน่
เชิงการวิจยั เกี่ยวกับองค์การนันขึ
ในตนแบบเฉพาะเจาะจงภายใต้ สถานการณ์และภารกิจต่างๆ ได้ 2) สามารถพยากรณ์ ตวั ชี ้วัดผลการ
ปฏิบตั งิ านโดยทัว่ ไปได้ อย่างครอบคลุม และ 3) ช่วยป้องกันหรื อลดผลกระทบทางลบที่ตามมาอันเกิดจาก
ความมัน่ ใจในตนแบบเฉพาะเจาะจงได้ (Chen; Gully; &Eden. 2001) จากข้ อคิดเห็นของเฉิน, กัลลี่ และอี
เดนที่ระบุว่า ความเชื่อมัน่ ในตนโดยทัว่ ไปที่สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
ได้ นนทํ
ั ้ าให้ การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความเชื่อมัน่ ในตนสามารถนําไปใช้ กบั สถานการณ์เฉพาะอย่างได้
และเกี่ยวกับระดับความเชื่อมัน่ ในตนด้ วย อย่างไรก็ตาม ประเด็นสําคัญคือ ความมัน่ ใจในตนที่เป็ นมโน
ทัศน์หนึง่ ในทุนทางจิตวิทยานัน้ ไม่ใช่คณ
ุ ลักษณะของบุคคล (Trait) แต่เป็ นการพิจารณาตัดสินของบุคคล
เกี่ยวกับความสามารถของตนในการทําภารกิจเฉพาะอย่าง (Bandura. 1998)
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นอกจากนี ้ยังพบด้ วยว่า มีแนวทางหลายแนวทางที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาความมัน่ ใจ
ในตน ไม่ว่าจะเป็ นการรู้จกั ควบคุมตน การดูตวั อย่างจากผู้อื่น การโน้ มน้ าวจากสังคม และการกระตุ้นทัง้
ทางร่างกายและจิตใจ เป็ นต้ น ความมัน่ ใจในตนยังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับตัวแปรที่เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบตั ิงาน(Bandura; &Locke. 2003; Stajkovic; &Luthans. 1998) ความผูกพันต่อองค์การ และความ
ตังใจจะลาออกจากองค์
้
การของพนักงานด้ วย (Harris; &Cameron. 2005)
การวัดความมั่นใจในตน
จากการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการวัดความมัน่ ใจในตน พบว่า มีแบบวัดความมัน่ ใจในตนที่
จําแนกออกเป็ นองค์ประกอบซึ่งมีความแตกต่างกัน 2 ฉบับ โดยผู้วิจยั ได้ นําเสนอรายละเอียดในแต่ละ
แบบวัดมาพอสังเขป ดังนี ้ (Herbert. 2011)
แบบวัดความมัน่ ใจในตนโดยทัว่ ไป(General Self-Efficacy Scale: GSES) ของชีเรอร์ และคน
อื่นๆ ใช้ วดั ความมัน่ ใจในตนในด้ านความคาดหวังเกี่ยวกับภาระหน้ าที่ของบุคคลภายใต้ สถานการณ์ใหม่ๆ
แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
17 ข้ อโดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในระหว่าง 0.76-0.89
แบบวัดความมัน่ ใจในตน(The Self-Efficacy Scale: SES) ของชีเรอร์ และคนอื่นๆ ใช้ ประเมิน
การรับรู้ เกี่ ยวกับความมัน่ ใจในตนหรื อความคาดหวังโดยทั่วไปของบุคคลที่มีต่อความสามารถในการ
กระทําต่างๆ ของตน รวมทัง้ วัดความมั่นใจในตนอีก 2 องค์ประกอบย่อย ได้ แก่ ความมัน่ ใจในตน
โดยทัว่ ไป และความมัน่ ใจในตนเชิงสังคม แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
30 ข้ อโดยมีค่าความเชื่อมัน่
สอดคล้ องภายในระหว่าง 0.71-0.86

การฟื ้ นคืนสภาพ (Resilience)
นิยามความหมายของการฟื ้ นคืนสภาพ
จากการนิยามของมาสเทนและรี ด (Masten; &Reed. 2002) ที่ระบุว่า การฟื น้ คืนสภาพ
ประกอบด้ วยคุณลักษณะด้ านความสามารถในการปรับตัวและการเผชิญกับปั ญหาอุปสรรค ภยันตราย
หรื อความทุกข์ยากต่างๆ เมื่อการฟื น้ คืนสภาพถูกนํามาประยุกต์ใช้ ภายในองค์การ อาจสรุ ปได้ ว่า เป็ น
ศักยภาพทางด้ านจิตใจในเชิงบวกที่สามารถฟื น้ คืนกลับสู่สภาพปกติ ภายหลังจากเผชิญหรื อประสบกับ
ความทุกข์ ยาก ความไม่แน่นอน ความขัดแย้ ง ความล้ มเหลว หรื อแม้ กระทั่งจากการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก ความสําเร็ จ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น (Luthans. 2002a) ขณะที่บล็อกและเครเมน (Block;
&Kremen. 1996) คูตู (Coutu. 2002) และมาสเทน (Masten. 2001) ก็กล่าวว่า บุคคลที่มีการฟื น้ คืน
สภาพในระดับสูงมีแนวโน้ มจะเป็ นผู้มีประสิทธิผลมากกว่าในด้ านความหลากหลายของประสบการณ์ชีวติ
ซึ่งรวมถึงการปรับตัวและการพัฒนาภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ยากลําบากสําหรับการดําเนินชีวิตในด้ าน
ต่างๆ
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จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า มีงานวิจยั เพียงเล็กน้ อยที่ศึกษาเกี่ยวกับการฟื น้ คืนสภาพใน
องค์การ อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฟื น้ คืนสภาพที่เชื่อว่า มีลกั ษณะเสมือนสภาวะใน
ตัวบุคคล ซึง่ มีโอกาสที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ (Coutu. 2002;Masten; &Reed. 2002) และพบว่ามี
วิธีการหลากหลายที่ประสบผลสําเร็ จในการเสริ มสร้ างการฟื ้นคืนสภาพในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการ
พัฒนาอารมณ์ในเชิงบวก (Tugade; &Fredrickson. 2004) การปรับเปลี่ยนมุมมองการรับรู้เกี่ยวกับความ
ทุกข์หรื อคุณค่าในตน (Masten. 2001) และการส่งเสริ มให้ ร้ ูจกั ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง (Luthans; et al.
2006) เป็ นต้ น บุคคลที่มีการฟื น้ คืนสภาพจะเป็ นผู้มีความหนักแน่นในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็ น
จริ ง (Coutu. 2002) ความพยายามในการพัฒนาการฟื น้ คืนสภาพในตัวบุคคลมีพื ้นฐานมาจากการประเมิน
สิ่งต่างๆ ตามความเป็ นจริ งและสร้ างสรรค์แนวทางในการเผชิญกับความล้ มเหลวหรื อความพ่ายแพ้ ที่
เกิดขึ ้น เช่น งานวิจยั ของทิวเกด, เฟรเดอริ คสัน และบาร์ เรตต์ (Tugade; Frederickson; &Barrett. 2004)
ที่พบว่า การพัฒนาอารมณ์ในเชิงบวกช่วยส่งเสริ มการฟื น้ คืนสภาพของบุคคลในการเผชิญกับเหตุร้ายได้
และริ ชาร์ ดสัน (Richardson. 2002) พบว่า การฟื น้ คืนสภาพช่วยส่งเสริ มสนับสนุนให้ บคุ คลกลับคืนสู่
สภาพที่ดีกว่าเดิมภายหลังจากเผชิญกับความทุกข์ได้ แสดงว่า บุคคลอาจพัฒนาการฟื น้ คืนสภาพของตน
ให้ ดีขึ ้นได้ หลังจากประสบกับสถานการณ์เลวร้ ายในแต่ละครัง้ ที่ตนสามารถฟื น้ คืนกลับสู่สภาพปกติอนั
เกิ ดจากความล้ ม เหลวหรื อ ความพ่ ายแพ้ ที่ ผ่ า นมา ดัง นัน้ งานวิ จัยของริ ชาร์ ดสัน จึ ง เสนอแนะว่ า
ปฏิสมั พันธ์และการประสานงานร่วมกันระหว่างความหวัง การมองในแง่ดี และความมัน่ ใจในตนอาจช่วย
พัฒนาการฟื น้ คืนสภาพของบุคคลให้ ดีขึ ้นกว่าปกติได้ และแบนดูรา (Bandura. 1997) ยังกล่าวว่า
ความสําเร็ จเกิดจากความพยายามครัง้ แล้ วครัง้ เล่าภายหลังจากความล้ มเหลวและถือเป็ นการฟื ้นคืน
สภาพด้ านความมัน่ ใจในตนของบุคคลด้ วยนอกจากนี ้ ยังมีงานวิจยั ที่พบความสัมพันธ์ ทางบวกระหว่าง
การฟื น้ คืนสภาพกับผลการปฏิบตั ิงาน (Luthans; et al. 2007) ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจใน
งาน และความสุขในการทํางาน (Youssef; &Luthans. 2007) เป็ นต้ น
การวัดการฟื ้ นคืนสภาพ
จากการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ ยวกับการวัดการฟื ้นคืนสภาพ พบว่า มี แบบวัดการฟื ้นคืนสภาพที่
จําแนกออกเป็ นองค์ประกอบซึง่ มีความแตกต่างกันหลายฉบับ โดยผู้วิจยั ได้ นําเสนอรายละเอียดในแต่ละ
แบบวัดมาพอสังเขป ดังนี ้ (Herbert. 2011)
แบบวัดการฟื น้ คืนสภาพสําหรับผู้ใหญ่(The Resilience Scale for Adults: RSA) ของไฟรบอร์ ก,
เฮมดัล, โรเซนวินจ์ และมาร์ ตนิ สั เซน ใช้ วดั การฟื น้ คืนสภาพ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านความสามารถส่วน
บุคคล ด้ านความสามารถทางสังคม ด้ านความสัมพันธ์ ในครอบครัว ด้ านการสนับสนุนทางสังคม และ
ด้ านโครงสร้ างของบุคคล แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
37 ข้ อโดยมีค่าความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายใน
เท่ากับ 0.90
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แบบวัดการฟื น้ คืนสภาพ(Brief Resilience Coping Scale: BRCS) ของซินแคลร์ และวอลสตัน
ใช้ วดั การฟื ้นคืนสภาพองค์ประกอบเดียว แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทัง้ หมด 4 ข้ อโดยมีค่าความเชื่อมัน่
สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.69
แบบวัดการฟื น้ คืนสภาพของคอนเนอร์ -เดวิดสัน(Connor-Davidson Resilience Scale: RISC)ของ
คาไรแมค ใช้ วดั การฟื น้ คืนสภาพ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านความสามารถส่วนบุคคล มาตรฐาน และการ
ยืดหยัดของบุคคล ด้ านความไว้ วางใจในสัญชาตญาณของบุคคล การยอมรับผลกระทบในเชิงลบ และ
การเผชิญกับความเครี ยด ด้ านการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้ างสรรค์และการรักษาความสัมพันธ์
้
25 ข้ อโดยมีคา่
กับผู้อื่น ด้ านการควบคุม และด้ านอิทธิพลเชิงจิตวิญญาณ แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.89
แบบวัดการฟื น้ คืนสภาพ 35 ข้ อ (35-Item Resilience Scale) ของยิว, กรี น และโครเกอร์ ใช้ วดั
การฟื ้นคืนสภาพ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการให้ ความสําคัญกับอนาคต ด้ านการพัฒนาทักษะ
้
ความสามารถ และด้ านการยอมรับความเสี่ยงและภัยอันตรายด้ วยตนเอง แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
35 ข้ อและไม่มีการรายงานค่าความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายใน
แบบวัดการฟื น้ คืนสภาพ 25 ข้ อ (25-Item Resilience Scale) ของแวกไนล์ดและยัง ใช้ วดั การฟื น้
คืนสภาพ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านความมานะอุตสาหะ ด้ านความไว้ วางใจในตน ด้ านความหมาย ด้ าน
้
25 ข้ อและไม่มีการ
ความโดดเดี่ยวลําพัง และด้ านความสงบทางจิตใจ แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
รายงานค่าความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายใน

การวัดทุนทางจิตวิทยา
การวัดทุนทางจิตวิทยาในระยะแรก ใช้ วิธีการวัดโดยอาศัยแบบวัดในแต่ละองค์ประกอบของทุน
ทางจิตวิทยาแยกออกจากกัน กล่าวคือ นิยมใช้ แบบวัดความมัน่ ใจในตนของปาร์ คเกอร์ แบบวัดความหวัง
ของสไนเดอร์ แบบวัดการมองในแง่ดีของชีเออร์ และคาร์ เวอร์ และแบบวัดการฟื น้ คืนสภาพของแวกไนด์
และยัง เพื่ อวัดทุนทางจิ ตวิ ทยาโดยรวม แต่ปัจจุบันมี การพัฒนาแบบวัดทุนทางจิ ตวิทยา (PsyCap
Questionnaire: PCQ) ซึง่ สร้ างจากแบบวัดมาตรฐานของแต่ละองค์ประกอบ ได้ แก่ ความมัน่ ใจในตน การ
มองในแง่ดี ความคาดหวัง และการฟื น้ คืนสภาพ โดยแต่ละองค์ประกอบมีข้อคําถาม จํานวน 6 ข้ อ รวมข้ อ
คําถามทังฉบั
้ บจํานวน 24 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับมีการใช้ แบบวัดทุนทางจิตวิทยานี ้เพื่อ
อธิ บายพฤติกรรมองค์ การอย่างหลากหลาย ได้ แก่ ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน เป็ นต้ น
(Luthans; et al. 2006)
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจะวัดทุนทางจิตวิทยา โดยจะแปลและปรับปรุ งจากแบบวัดทุนทาง
จิตวิทยา (Psychological Capital Questionnaire: PCQ) ของลูธานส์, ยูสเซฟ และอโวลิโอ (Luthans;
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Youssef; & Avolio. 2007)ซึง่ มี 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความมัน่ ใจในตน การมองในแง่ดี ความคาดหวัง
และการฟื น้ คืนสภาพโดยจะวัดทุนทางจิตวิทยาโดยรวม เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่ได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวางและนิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายในการวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทุนทางจิตวิทยา
หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างทุนทางจิตวิทยาซึง่ เป็ นแนวคิดของลูธานส์
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านสภาวะทางจิตใจในเชิงบวกของบุคคล ซึ่งถูกกําหนดโดยคุณลักษณะ
ต่างๆ ได้ แก่ ความหวัง การมองในแง่ดี ความมัน่ ใจในตน และการฟื น้ คืนสภาพ (Luthans; Youssef; &
Avolio. 2007)กับจิตวิญญาณในการทํางานนัน้ ผู้วิจยั พบการศึกษาเพียงเรื่ องเดียว คือ งานวิจยั ของ
ลูอนั ดาและลิเซเต้ (Luanda; & Lisete. 2013) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะการทํางานหนักเกินไป
และทุนทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน พบว่า ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางบวกต่อจิต
วิญญาณในการทํางาน รวมทังเรโก้
้ , คูน่า และซูโต (Rego; Cunha; & Souto. 2007) ก็ยงั กล่าวด้ วยว่า จิต
วิญญาณในการทํางานมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมองค์การและจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเป็ นรากฐานของ
แนวคิดทุนทางจิตวิทยา กอปรกับทุนทางจิตวิทยาเป็ นปั จจัยที่ เป็ นสภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งมี
ประโยชน์และสามารถพัฒนาได้
และยังพบว่า ทุนทางจิตวิ ทยามีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีในองค์ การ
(Fredrickson. 2003) ความผูกพันต่อองค์การ (Luthans; et al. 2008) และความพึงพอใจในงานอีกด้ วย
(Luthans; et al. 2007)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั คาดว่า ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรง
ต่อจิตวิญญาณในการทํางาน และมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึง
พอใจในงาน)

ตัวแปรผลของจิตวิญญาณในการทํางานระดับบุคคล
ภายหลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศึกษาจากหลักฐานทางวิชาการแล้ วพบว่า มีงานวิจยั เกี่ยวกับผลลัพธ์
ของจิตวิญญาณในการทํางานค่อนข้ างหลากหลายพอสมควร ผู้วิจยั จึงกําหนดตัวแปรผลลัพธ์ ของจิต
วิญญาณในการทํ างานระดับบุคคลที่ พิจารณาว่า เกี่ ยวข้ องกับบริ บทและเป็ นตัวแปรทางพฤติกรรม
องค์การ ได้ แก่ สุขภาวะทางจิตวิญญาณพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ
และความพึงพอใจในงาน จึงขอนําเสนอรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวแปรดังกล่าวตามลําดับดังต่อไปนี ้
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แม้ ว่าแนวคิดเกี่ ยวกับจิตวิญญาณโดยดังเดิ
้ มแล้ วเป็ นแนวคิดที่ มีรากฐานมาจากแนวคิดใน
ศาสนา แต่ความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณกับศาสนาก็ยงั เป็ นประเด็นที่มีการถกเถี ยงกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง จากหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํ างานพบว่า มีข้อโต้ แย้ งในประเด็นนี ้
แตกต่างกันไป บ้ างก็วา่ จิตวิญญาณไม่มีความเกี่ยวข้ องกับศาสนา บ้ างก็ว่าคุณลักษณะของจิตวิญญาณ
ไม่สามารถแยกออกจากศาสนาได้ (Dent; et al. 2005) แต่ปัจจุบนั ความสนใจเรื่ องจิตวิญญาณใน
ลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้ องกับศาสนามีมากขึ ้น ซึง่ พิจารณาว่าจิตวิญญาณเป็ นคุณลักษณะที่มีอยูใ่ นมนุษย์ทกุ
คน มีความเป็ นสากล และไม่อิงกับค่านิยมหรื อความเชื่อของศาสนาใด (Fernando. 2007; Piedmont; et
al. 2009) แต่สขุ ภาวะทางจิตวิญญาณนันเกี
้ ่ยวข้ องโดยตรงกับบุคคล เป็ นผลลัพธ์จากประสบการณ์เชิง
จิตวิญญาณที่เกี่ยวกับความสุขหรื อสุขภาวะของสิ่งที่อยู่ภายในทังหมดของบุ
้
คคล เป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุด
้
คคลให้ ความสําคัญ เป็ นปรัชญาที่เป็ นศูนย์กลางของชีวิตซึง่ คอยชี ้แนะแนวทางแก่
ที่คา่ นิยมทังหมดของบุ
บุคคล และเป็ นหัวใจสําคัญในการให้ ความหมายแก่ชีวิตของบุคคล ซึง่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่วนตัวและ
พฤติกรรมทางสังคมทังหมดของบุ
้
คคล (Moberg. 1979) จึงจําเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับแนวคิดทางศาสนา
เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการที่ระบุว่า จิตวิญญาณและศาสนามีความเกี่ ยวข้ องและทับซ้ อนกันใน
หลายแง่มมุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับค่านิยม ความเชื่อ และบริบทของบุคคลที่มีพื ้นฐานการ
ดําเนินชีวิตโดยอิงกับหลักศาสนาและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่ตนเองนับถืออยู่
นอกจากนี ้ ยังพบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับตัวแปรทางจิตวิทยา
หลายด้ าน เช่น ความพึงพอใจในชีวิตคู่ สุขภาวะทางกาย การปรับตัวทางสังคม ทักษะการจัดการปั ญหา
และการฟื น้ คืนสภาพจากความเครี ยดและวิกฤตในชีวิต เป็ นต้ น (Tracey; Scott; & Virginia. 2006) แม้ จะ
มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับสุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางกาย
และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหลายเรื่ อง แต่กลับพบว่างานวิจัยเชิงประจักษ์ ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับตัวแปรด้ านองค์การยังมีไม่มากนัก ซึง่ ดอร์ น (Dorn. 1992) กับบล็อช
และริ ชมอนด์ (Bloch; & Richmond. 1997) เสนอว่า การบูรณาการในเชิงการวิจยั เกี่ยวกับประเด็นด้ าน
บุคคลกับการทํางานยังมีน้อยในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ดังนัน้ การค้ นคว้ าเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวกับการทํางานกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคลน่าจะสร้ างประโยชน์ทงในทาง
ั้
ปฏิบตั แิ ละการวิจยั ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการทํางาน แต่น่าแปลกใจว่า เหตุใดจึงมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ในเรื่ องนี ้ไม่มากนักทังที
้ ่ข้อค้ นพบที่ได้ จากการศึกษาสุขภาวะของบุคคลก็สรุปว่า จิตวิญญาณ
และสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็ นหัวใจสําคัญของสุขภาวะโดยรวมของบุคคล รวมทังระบุ
้ ให้ การทํางาน
เป็ นส่วนสําคัญในสุขภาวะโดยรวมด้ วยนอกจากนี ้ความหมายของสุขภาวะโดยรวมที่องค์การอนามัยโลก
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นิยามไว้ ก็กําหนดให้ สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งด้ วย โดยระบุว่า สุข
ภาวะโดยรวมเป็ นสภาวะอันเกิดจากการรวมกันของสุขภาวะทางร่ างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม
ซึ่งมี การเปลี่ ยนแปลงได้ ตลอดเวลา และนักวิจัยหลายท่านก็ พบว่า บุคคลที่ มี ความเข้ มแข็ งทางจิ ต
วิญญาณและมีสขุ ภาวะทางจิตวิญญาณในเชิงบวกจะไม่ได้ รับผลกระทบจากความผิดปกติด้านร่ างกาย
และจิตใจมากนัก รวมทังไม่
้ สญ
ู เสียศักยภาพในการทํางานด้ วย (Ellison. 1983; Tsuang; Williams;
Simpson; & Lyons. 2002; Westgate. 1996) และสุขภาวะทางจิตวิญญาณยังเป็ นที่มาของความสมดุล
(Balance) ความกลมกลืน (Harmony) และความสุข (Happiness) ในชีวิตผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวตนของบุคคล (Self) ผู้อื่นและสังคม (Community) สภาพแวดล้ อม (World) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นบั ถือ
(Higher Power) (Burkhardt; & Nagai-Jacobson. 2002; Nolan; & Crawford. 1997)

นิยามความหมายและองค์ ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า มีการนิยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคล
แตกต่างกันไป ได้ แก่ พาลูทเซียนและเอลลิสนั (Paloutzian; & Ellison. 1991) ที่นิยามความหมายสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณโดยจําแนกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ สุขภาวะที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั (Existential WellBeing: EWB) และสุขภาวะในเชิงศาสนา (Religious Well-Being: RWB) (Ellison; & Smith. 1991) โดย
สุขภาวะที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นจิตสํานึกเกี่ยวกับจุดมุง่ หมายในชีวิตและความพึงพอใจในการมีชีวิตอยู่ของ
บุคคล ซึ่งเป็ นแนวคิดในเชิงกว้ าง และเกี่ยวข้ องกับจุดมุ่งหมายในการทํางานด้ วย ส่วนสุขภาวะในเชิง
ศาสนาเป็ นความเชื่อของบุคคลที่มีต่อพระเจ้ าหรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นบั ถือ ซึ่งเป็ นแนวคิดในเชิงลึก เป็ นต้ น
องค์ประกอบด้ านการรับรู้ของบุคคลในเรื่ องสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเกี่ยวกับการแสวงหาความหมาย
และจุดมุ่งหมายในชีวิต การดําเนินชีวิตโดยอาศัยค่านิยมและความเชื่อ การอุทิศตนเพื่อสร้ างคุณความดี
แก่ผ้ อู ื่น และเอาชนะตนเองได้ โดยการสร้ างความหมายและค้ นหาจุดมุ่งหมายในชีวิต ซึง่ ก็คือ สุขภาวะที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั อันเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของสุขภาวะของบุคคลที่ได้ จากจิตวิญญาณในการทํางาน
นอกจากนี ้ขอบเขตระหว่างการทํางานและชีวิตของบุคคลถูกรวมเข้ าด้ วยกัน ดังนัน้ จึงไม่สามารถแยกการ
ทํางานกับชีวิตออกจากกันได้ ในแง่ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคลกล่าวคือ เราพิจารณาว่า งาน
เป็ นหน้ าที่หลักของชีวิตและเป็ นที่มาของอัตลักษณ์และสุขภาวะโดยรวมของบุคคลนัน่ เอง (Dorn. 1992;
Myers; et al. 2000)
ฟิ ชเชอร์ (Fisher. 1998) ได้ นิยามความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยกําหนดขอบเขต
ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบุคคล สังคม สภาพแวดล้ อม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นบั ถือ
โดยสุขภาวะทางจิตวิญญาณด้ านบุคคลสะท้ อนให้ เห็นถึงชีวิตภายในของบุคคลว่ามีความสัมพันธ์ กับ
ตัวตนผ่านทางการให้ ความสําคัญต่อความหมาย จุดมุ่งหมาย และค่านิยมในชีวิตอย่างไร ส่วนสุขภาวะ
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ทางจิตวิญญาณด้ านสังคมแสดงให้ เห็นถึงคุณภาพและความลึกซึ ้งในความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับ
ผู้อื่น ซึ่งรวมไปถึงความรัก ความยุติธรรม ความหวัง และความเชื่อในตัวผู้อื่น สําหรับสุขภาวะทางจิต
วิญญาณด้ านสภาพแวดล้ อมจะเกี่ยวข้ องกับการดูแลเอาใจใส่และรักษาสภาพแวดล้ อมรอบตัวบุคคลทัง้
ในเชิงกายภาพและชีวภาพ ทังนี
้ ้รวมไปถึงสํานึกในความเกรงขาม ความพิศวง และความเป็ นหนึง่ เดียวกับ
สภาพแวดล้ อม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณด้ านสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่นบั ถือเป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวตนของบุคคลกับบางสิ่งหรื อบางคนที่อยู่เหนือระดับของมนุษย์ เช่น พลังจักรวาล สิ่งเหนือธรรมชาติ
หรื อพระเจ้ า โดยเกี่ยวพันกับความเชื่อ การเคารพนับถือ และการสักการะบูชาที่มีต่อสิ่งดังกล่าวอีกด้ วย
สุขภาวะทางจิตวิญญาณทัง้ 4 ด้ านจะบูรณาการเป็ นสุขภาวะทางจิตวิญญาณทังหมดของบุ
้
คคล ซึง่ สุข
ภาวะทางจิตวิญญาณถูกระบุให้ เป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานของสุขภาวะโดยรวมของบุคคล มีหลักฐานทาง
วิชาการมากมายที่พบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีอิทธิพลในทางบวกต่อความสุขของบุคคล นอกจากนี ้
สุขภาวะทางจิตวิญญาณยังมีความสัมพันธ์ ทางบวกต่อการปรับตัวเชิงจิตวิทยา ความสุขโดยรวม ความพึง
พอใจในชี วิตคู่ สุขภาวะทางกาย การปรั บตัวทางสังคม ทักษะการจัดการปั ญหา การฟื ้นคืนสภาพจาก
ความเครี ยดและวิกฤตในชีวิต เป็ นต้ น (Beery; et al. 2002; Fernsler; et al. 1999; Tracey; et al. 2006)
จากนิยามความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการวิจยั นี ้ ซึง่ กําหนดว่า ไม่ได้
มีความเกี่ยวข้ องกับแนวคิดทางศาสนา เนื่องจากบริ บทภายในองค์การเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการทํางานและ
เป็ นประเด็นที่เน้ นการรับรู้ ของบุคคลที่มีต่อจิตวิญญาณในที่ทํางาน จึงไม่ได้ นําแนวคิดทางศาสนามา
พิจารณาร่ วมด้ วย ดังนัน้ นิ ยามความหมายของสุขภาวะทางจิ ตวิญญาณที่ ใช้ ในการวิ จัยนี ้ จึงไม่มี
องค์ประกอบทางศาสนาหรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นบั ถือเข้ ามาพิจารณาด้ วย โดยผู้วิจยั เลือกใช้ แนวคิดสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณของฟรายวิทชู ชี และซีดลิ โล (Fry; Vitucci; & Cedillo. 2005) เป็ นแนวคิดในการศึกษา ซึง่
ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความหมายในชีวิต (Meaning) และความรู้ สึกร่ วมเป็ นสมาชิก
(Membership) เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่มีนิยามความหมายที่เหมาะสมและมีโครงสร้ างองค์ประกอบที่
สอดคล้ องกับบริ บทและตัวแปรในการวิจยั นี ้

แนวคิดและทฤษฎีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ในการศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีนกั วิชาการได้ ใช้ คําศัพท์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ ยวข้ องกันหลายคํา เช่น สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปั ญญา มิติทางจิตวิญญาณของ
สุขภาพ สุขภาวะทางจิตปั ญญา ความผาสุกทางจิตวิญญาณ เป็ นต้ น ส่วนในภาษาอังกฤษก็ใช้ คําว่า
Spiritual Health หรื อ Spiritual Well-Beingจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่ามีการนิยาม
ความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณแตกต่างกันออกไป ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากมุมมองเรื่ องจิตวิญญาณที่
เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของความหมายส่วนบุคคลที่ผกู ติดหรื อไม่ถกู ผูกติดอยู่กบั ประเพณีทางศาสนา
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ซึง่ เป็ นไปตามกระบวนทัศน์กลุ่มปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่นกั วิจยั จะนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
มาใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษา แล้ วนํามาสรุ ปเป็ นนิยามปฏิบตั ิการสําหรับการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่
สนใจ ซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดความสับสนในการกําหนดคําศัพท์ที่ไปซํ ้าซ้ อนกันดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ตรงกัน จึงเลือกใช้ คําว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณ แทนมโนทัศน์ Spiritual Well-Being ในงานวิจยั นี ้
การเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณและสุขภาวะทางจิตวิญญาณเริ่ มต้ นมาจากดันน์ (Dunn.
1959) ซึ่งเป็ นบุคคลแรกที่นําเสนอแนวคิดของความสุขสมบูรณ์ในระดับสูง (High-Level Wellness) ใน
การศึกษาทางวิชาการและเสนอความเห็นว่าควรรวมจิตวิญญาณของมนุษย์ไว้ ในแนวคิดของความสุข
สมบูรณ์ โดยดันน์กล่าวว่าเราไม่อาจบรรลุถึงความสุขสมบูรณ์ในระดับสูงได้ จนกว่าจะมีเหตุผลสําหรับ
การดํารงชีวิต หรื อจนกว่าจะมีเป้าหมายในชีวิตของตนความสุขสมบูรณ์ (Wellness) จึงมุ่งเน้ นทัง้
สมรรถภาพทางกาย สุขภาพ จิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม งานวิจยั เรื่ องสุขภาวะยังไม่ได้ เริ่มต้ นศึกษาอย่าง
จริ งจัง จนกระทัง่ ปี 1960 รัฐบาลสหรัฐอเมริ กา ได้ เสนอแนวคิดสุขภาวะในทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่ งานวิจยั
ชิ ้นนี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่นําไปสู่การศึกษาสุขภาวะโดยเน้ นการวัดทางด้ านเศรษฐศาสตร์ และในระหว่างปี
1960-1970 ก็ได้ มีความเคลื่อนไหวในการศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ม่งุ ศึกษาสุขภาวะของบุคคล
แทนที่จะศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ โดยเริ่ มศึกษาคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่แสดงให้ เห็นถึงความ
เคลื่อนไหวของตัวบ่งชี ้ทางสังคม (Social Indicators Movement) ซึง่ เกี่ยวข้ องอย่างมากกับการเพิ่มความ
ุ ภาพของชีวิตได้ รวมการพัฒนาเชิงจิตวิสยั
สนใจของสังคมที่มีตอ่ การศึกษาเรื่ องจิตวิญญาณ โดยดัชนีคณ
(Subjective) ของสุขภาวะ ส่วนการวัดก็รวมทังเรื
้ ่ องคุณภาพชีวิต ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และสุข
ภาวะทางจิต (Psychological Well-Being) ในช่วงเวลาเดียวกันนี ้ จิตวิญญาณเริ่ มถูกกําหนดว่าเป็ น
องค์ประกอบของสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being) กํ าเนิดเป็ นแนวคิดสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ(Endyke. 1999) และได้ รับความสนใจในการศึกษาการวัดเชิงจิตวิสยั ของสุขภาวะทางจิต
วิ ญ ญาณอย่ า งกว้ างขวางเพิ่ ม มากขึ น้ ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการตอบสนองความก้ าวหน้ าในการ
วิพากษ์ วิจารณ์ ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม และการถูกปฏิเสธจะยอมรับเรื่ องจิตวิญญาณโดยนักจิตวิทยา
กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Freudian Psychology) (Endyke. 1999) จนกระทัง่ ในปี 1975 โทมัส คุก (Thomas
Cook) ได้ นิยามสุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้ ใน The National InterfaithCoalition on Aging (NICA)ว่า เป็ น
สิ่งที่ยืนยันถึงชีวิต (Affirmation of Life) ในสัมพันธภาพระหว่างตนเอง ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมที่ขดั เกลา
และส่งเสริ มความสมบูรณ์ (Thorson; & Cook. 1980) ดันเจสและมัวร์ เฮาส์ (Doenges; & Moorhouse.
1998: 449) เสนอว่า เมื่อเรามีสขุ ภาวะทางจิตวิญญาณก็จะสามารถพัฒนาความหมาย เป้าหมาย และ
คุณค่าในชีวิต และได้ รับความสงบสุข ความกลมกลืน (Harmony) และความพอใจ (Contentment)
นอกจากนีด้ อสชี่ย์ (Dossey) ยังกล่าวว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณสะท้ อนให้ เห็นถึงคุณลักษณะของ
มนุษย์ในความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตย์ ความรัก ปั ญญา และสําหรับผู้คนมากมาย การดํารงอยู่ของ
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จิตวิญญาณเป็ นแนวทางหรื อการหลุดพ้ นจากการยึดติดทางด้ านวัตถุ (Dossey;et al 19956)แม้ เราจะมี
อายุมากขึน้ ร่ างกายเสื่ อมถอย แต่จิ ตวิ ญญาณไม่ได้ เสื่ อมถอยตามไปด้ วย จิ ตวิ ญญาณยังช่ วยเรา
ตอบสนองต่อสภาวะตึงเครี ยด ส่งเสริ มสุขภาพและช่วยเราให้ ปรับตัวเพื่อเผชิญปั ญหาได้ (Landis. 1996)
เช่นเดียวกับฟลอยด์ ที่เชื่อว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณช่วยให้ เราเข้ าใจว่าชีวิตคืออะไรและช่วยให้ เรา
กําหนดเป้าหมายระยะยาวซึง่ อยู่บนค่านิยมที่เปิ ดกว้ างมากขึ ้น และให้ ความสําคัญกับความสุขสมบูรณ์
ว่าเป็ นความก้ าวหน้ าทางจิตวิญญาณ ในทํ านองเดียวกันกรี นเบิร์กและพาร์ กแมน (Greenberg; &
Pargman. 1989)ระบุว่า ความสุขสมบูรณ์สามารถบรรลุได้ โดยการปรับสมดุลและผสมผสานองค์ประกอบ
ทางสังคม จิตใจ อารมณ์ ร่างกาย และสุขภาวะทางจิตวิญญาณในการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล ซึง่
เป็ นการผสานกันระหว่างการทํางานและชีวิต โดยแยกการทํางานและชีวิตส่วนตัวออกจากกันไม่ได้ สง่ ผล
ให้ เกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคล (Skelton. 1999) เพราะการทํางานเป็ นภาระที่สําคัญในชีวิต
และเป็ นที่มาของการมีเอกลักษณ์และความสุขสมบูรณ์ของบุคคล (Myers; Sweeney; Witemer. 2000)
ดังนัน้ จิ ตวิญญาณและสุขภาวะทางจิ ตวิญญาณจึงเป็ นส่วนประกอบที่ สําคัญของความสุขสมบูรณ์
โดยรวมของบุ ค คลและชี วิ ต การทํ า งาน (Bloch;&Richmond.
1997;Mitroff;&Denton.
1999;Whiston;&Brecheisen. 2002)
ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย สนใจศึ ก ษาสุข ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณตามแนวคิ ด ของฟราย ซึ่ ง
ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความหมายในชีวิต(Meaning) และความรู้ สึกร่ วมเป็ นสมาชิก
(Membership) (Fry; et al. 2011; Maddock; & Fulton. 1998; Giacalone; & Jurkiewicz. 2003) โดยมุ่ง
อธิ บาย 2 ประเด็นของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในที่ทํางาน ได้ แก่ 1) ความรู้ สึกถึงสิ่งสําคัญที่ อยู่
นอกเหนือตนเป็ นความรู้ สึกว่าชีวิตมีความหมายหรื อมีความหมายในการดํารงชีวิตผ่านทางการทํางาน
และ 2) ความต้ องการติดต่อสัมพันธ์ กบั สังคมหรื อความรู้ สกึ ร่ วมเป็ นสมาชิก ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี ้จะ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้ องกัน มีความเป็ นสากล และเป็ นประสบการณ์พื ้นฐานของมนุษย์ โดยมีรายละเอียดในแต่
ละองค์ประกอบดังต่อไปนี ้ (แสดงในภาพประกอบ 12)
ความหมายในชีวติ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ความรู้ สกึ ร่ วมเป็ นสมาชิก
ภาพประกอบ 12องค์ ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ที่มา: Fry; et al, (2005).
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ความหมายในชีวิต (Meaning)
ความหมายในชีวิต หมายถึง ประสบการณ์การรับรู้ของบุคคลถึงสิง่ สําคัญที่อยู่นอกเหนือตนเอง
โดยการพิจารณาว่า ตนเองเป็ นศูนย์กลางหรื อมีส่วนในการสร้ างความแตกต่างให้ เกิดขึ ้นในชีวิตของผู้อื่น
ผ่านทางการทํางาน การให้ บริ การ หรื อการช่วยเหลือผู้อื่น ซึง่ เป็ นการทําให้ ชีวิตของตนมีความหมายและมี
เป้าหมายในชีวิต บุคคลไม่ได้ แสวงหาเพียงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและการเรี ยนรู้ ผ่านทางการ
ทํางานเท่านัน้ แต่ยงั รู้ สกึ ว่างานบางอย่างมีความหมายหรื อมีคณ
ุ ค่าต่อผู้อื่นและสังคม (Pfeffer. 2003)
ความหมายในชีวิตยังถูกนําไปใช้ ในการกําหนดคุณลักษณะของความเป็ นวิชาชีพ (Professionals) ซึ่ง
ความเป็ นวิชาชีพโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้ องกับความเชี่ยวชาญในเรื่ องของความรู้ ความสามารถคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ม่งุ เน้ นให้ บริ การต่อลูกค้ า หน้ าที่ในการรักษาคุณภาพมาตรฐานในอาชีพ แต่ความหมายใน
ชีวิตยังหมายถึงการอุทิศตนให้ กบั การทํางานและมีความผูกพันกับอาชีพของตน (Filley; House; & Kerr.
1976)ความท้ าทายสําหรับผู้นําองค์การคือการจะพัฒนาพนักงานให้ ร้ ู สึกถึงความหมายในชีวิตในแบบ
เดียวกันกับที่ผ้ นู ํามีผ่านทางการมีสว่ นร่ วมในงานและความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่ องของเป้าหมาย
นัน่ เอง (Galbraith. 1977)
ความรู้ สึกร่ วมเป็ นสมาชิก (Membership)
ความรู้สกึ ร่วมเป็ นสมาชิกมีขอบเขตครอบคลุมถึงวัฒนธรรมและสังคมที่บคุ คลดํารงชีวิตอยู่และ
ยังรวมถึงความต้ องการร่ วมเป็ นสมาชิกในสังคมหรื อกลุ่มด้ วย วิลเลียมเจมส์ (William James) ผู้ก่อตัง้
จิตวิทยาสมัยใหม่ ที่ศกึ ษาความหลากหลายของประสบการณ์ทางศาสนา (James. 2002) ระบุว่าความ
ต้ องการพื ้นฐานที่สําคัญของมนุษย์ คือ ความเข้ าใจและนิยมชมชอบซึ่งกันและกัน ความรู้ สึกของการ
ได้ รับความเข้ าใจและนิยมชมชอบ ส่วนใหญ่ เกิ ดจากสัมพันธภาพและการติดต่อสัมพันธ์ ผ่านการมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ทางสังคมและการเป็ นสมาชิกในกลุม่ หรื อองค์การ บุคคลจะให้ ความสําคัญกับการเป็ นส่วน
หนึ่งของกลุ่มและความรู้ สึกของการติดต่อสัมพันธ์ กันภายในกลุ่มหรื อการร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
(Pfeffer. 2003) ซึง่ ฟรายได้ อธิบายว่า ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณในเชิงบวกมีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิต
วิญญาณเนื่องจากความรู้ สึกร่ วมเป็ นสมาชิกในกลุ่มเป็ นรู ปแบบค่านิยมของความรักที่ไม่เห็นแก่ตวั ที่
บุคคลร่ วมกันพัฒนาขึน้ ซึ่งจะสร้ างความหวังความศรัทธาและความเต็มใจที่ จะทําทุกวิถีทางในการ
แสวงหาแนวทางในการให้ บริ การผู้อื่นโดยก้ าวข้ ามตนเองไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่น (Fry. 2003) ในการ
เสริมสร้ างความหมายของชีวิต จะทําให้ บคุ คลรู้สกึ ว่าชีวิตของตนมีความหมายมีเป้าหมายและสร้ างความ
แตกต่างให้ เกิดขึ ้นร่ วมกันกับผู้นํา ซึง่ ผู้ตามจะมีส่วนร่ วมในกระบวนการนี ้และได้ รับประสบการณ์ ในการ
ดูแลกันและกันและความเอาใส่ใจกันระหว่างสมาชิกทําให้ ได้ รับความรู้สกึ ร่ วมเป็ นสมาชิกและความรู้สกึ
เข้ าใจและนิยมชมชอบซึง่ กันและกันในที่สดุ
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ความแตกต่ างระหว่ างจิตวิญญาณในการทํางานกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เมื่อพิจารณานิยามความหมายและองค์ประกอบของมโนทัศน์จิตวิญญาณในการทํางานและสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ จะเห็นว่า แม้ ทงสองมโนทั
ั้
ศน์นี ้มีศพั ท์ที่ใช้ เรี ยกชื่อและองค์ประกอบที่คล้ ายคลึงกัน
แต่ก็มีความแตกต่างกันในเนือ้ หาสาระ โดยจิตวิญญาณในการทํางานจะเป็ นมโนทัศน์ เกี่ ยวกับการที่
บุคคลรั บรู้ มี ประสบการณ์ หรื อมี พฤติ กรรมที่ สะท้ อนถึ งจิ ตวิ ญญาณในการทํ า งานของตน ซึ่ง จะ
แปรเปลี่ยนไปตามการรับรู้ ประสบการณ์ หรื อพฤติกรรมของตนเอง ของหน่วยงาน และขององค์การ ตาม
องค์ประกอบที่อยูใ่ นจิตวิญญาณในการทํางาน ส่วนสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเป็ นมโนทัศน์ที่พิจารณา
ที่ผลซึ่งเกิดจากการที่บุคคลมีสขุ ภาวะทางจิตวิญญาณ ตามองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ได้ แก่ ความหมายในชีวิต และความรู้สกึ ร่วมเป็ นสมาชิกนัน่ เอง

การวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ในประเด็นนี ้ มีคําถามหนึ่งซึง่ เกิดขึ ้นและมีความเกี่ยวข้ องกับการวัดจิตวิญญาณ คือ หากการ
นิยามความหมายของจิตวิญญาณที่วา่ ยากแล้ ว การวัดจิตวิญญาณจะไม่ยากยิ่งกว่าหรื อ? แต่นกั วิชาการ
บางท่านก็ค้นพบวิธีการแก้ ปัญหาในเรื่ องนี ้ โดยการนิยามความหมายมโนทัศน์หรื อกําหนดวิธีการศึกษา
เรื่ องจิตวิญญาณตามแนวทางของตนหรื ออาศัยมุมมองที่เหมาะสมในการค้ นคว้ า และคิดค้ นแนวทางใหม่
ซึง่ มีความถูกต้ องเที่ยงตรงในการวัดจิตวิญญาณต่อไป
มี นัก วิ ชาการมากมายที่ พยายามสร้ างสรรค์ และพัฒนามโนทัศน์ ที่ มี ความเกี่ ยวข้ องและ
เครื่ องมือในการวัดจิตวิญญาณขึ ้น ตัวอย่างเช่น เอลลิสนั (Ellison. 1983) ได้ สร้ างแบบวัดสุขภาวะทางจิต
วิญญาณขึ ้น (Spiritual Well-Being Scale: SWBS) ซึง่ มี 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ สุขภาวะด้ านที่เป็ นอยู่
(Existential Well-Being: EWB) และสุขภาวะด้ านศาสนา (Religious Well-Being: RWB) ซึง่ ถูกนํามาใช้
อย่างแพร่ หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยแบบวัด SWBS นี ้ต่อมาได้ รับการแก้ ไขปรับปรุ งให้ มีความ
ถูกต้ องเที่ยงตรงมากขึ ้นและพัฒนามาเป็ นแบบสอบถามสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spirituality WellBeing Questionnaire: SWBQ) (Gomez and Fisher. 2003) ส่วนเครื่ องมือวัดอื่นๆ ได้ แก่ เครื่ องมือวัดจิต
วิญญาณของคุห์น (Kuhn’s Spiritual Inventory) (McKee; & Chappel. 1992) ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถาม
25 ข้ อที่ เ น้ นวั ด มโนทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ ตนเอง ผู้ อื่ น และสิ่ ง ที่ อ ยู่ เ หนื อ ธรรมชาติ แต่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
สภาพแวดล้ อม
ไรอันและฟิ ออริ โต (Ryan; &Fiorito. 2003) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดวิถีและเป้าหมายของจิตวิญญาณ
(Means-Ends Spirituality Questionnaire: M-E-S-Q) ซึง่ มีข้อคําถามทังหมด
้
63 ข้ อ เพื่อใช้ ศึกษา
ั นาตัวชี ้วัดด้ านจิตวิญญาณ
ความสัมพันธ์ ระหว่างศาสนากับสุขภาพจิต ส่วนกลิค (Glik. 1990) ได้ พฒ
(Index of Spiritual Orientation) ซึง่ มีข้อคําถาม 19 ข้ อ โดยแบบวัดนี ้ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบที่
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เกี่ยวข้ องกับความคิดความเชื่อ (9 ข้ อ) ความสําคัญของศาสนา (6 ข้ อ) และความเชื่อทางศาสนา (4 ข้ อ)
ด้ านมาสคาโร, โรเซน และมอเรย์ (Mascaro; Rosen; & Morey. 2004) ได้ กําหนดและสร้ างแบบวัด
ความหมายของจิตวิญญาณ (Spiritual Meaning Scale: SMS) ที่มีข้อคําถาม 14 ข้ อเพื่อใช้ วดั
ความหมายในขอบข่ายที่ได้ จากจิตวิญญาณ
ส่วนดัชนีชี ้วัดสภาวะทางจิตวิญญาณ 4 ด้ าน (Spiritual Health in Four Domain Index:
SH4DI) ที่พฒ
ั นาโดยฟิ ชเชอร์ , ฟรานซิส และจอห์นสัน (Fisher; Francis; & Johnson. 2000) นันใช้
้
สําหรับประเมินสภาวะทางจิตวิญญาณ 4 ด้ านในเรื่ องสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่เน้ นเกี่ยวกับตนเอง สังคม
สิ่งแวดล้ อม และพระเจ้ าหรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นบั ถือ และแบบวัดเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ซึ่งประกอบด้ วยข้ อ
คําถาม 29 ข้ อที่พฒ
ั นาโดยพาร์ เชียนและดันนิ่ง (Parsian; & Dunning. 2009) ใช้ วดั จิตวิญญาณและ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างจิตวิญญาณกับการปรับตัวของผู้ป่วยในวัยหนุ่มสาว มี 4 องค์ประกอบ
ได้ แก่ การตระหนักรู้ ในตนเอง ความสําคัญของความเชื่อทางจิตวิญญาณ แนวปฏิบตั ิทางจิตวิญญาณ
และความต้ องการทางจิตวิญญาณ
ส่วนแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณของฟรายวิทชู ชี และซีดิลโล(Fry; Vitucci; & Cedillo.
2005) เป็ นเครื่ องมื อวัดสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณจํ านวน 8 ข้ อ ประกอบด้ วย 2 องค์ ประกอบ ได้ แก่
ความหมายในชีวิต (Meaning) จํานวน 4 ข้ อและความรู้สกึ ร่วมเป็ นสมาชิก (Membership) จํานวน 4 ข้ อ
และแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่พฒ
ั นาโดยรัตติกรณ์ จงวิศาล และคนอื่นๆ (2553)เป็ น
เครื่ องมื อวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ ใช้ กับกลุ่มตัวอย่างในระบบสุขภาพและระบบการศึกษาโดย
เริ่ มแรกแบบวัดสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณมี จํ านวนข้ อคํ าถามทัง้ หมด 74 ข้ อ และลดลงเป็ น 38 ข้ อ
หลังจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจและผลปรากฏว่ามีองค์ประกอบที่ปรากฏเด่นชัดทังหมด
้
7
องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) กล้ ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้ อง (Moral Courage) หมายถึงการมีความคิดและการ
กระทําอยู่บนพื ้นฐานของความถูกต้ อง แม้ ว่าจะแตกต่างจากผู้อื่น และกล้ าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เห็นว่า
ถูกต้ อง กล้ าที่ จะยื นหยัดเพื่ อประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตนและพรรคพวก กล้ าที่ จะ
ตัดสินใจตามอุดมการณ์ หรื อเป้าหมายในชี วิตของตนเอง มีความคิดในแง่บวกและรู้ จักปรั บเปลี่ยน
มุมมองความคิดเพื่อให้ เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ จึงสามารถเผชิญปั ญหาได้ ในทุกปั ญหา สามารถใช้
ข้ อผิดพลาดเป็ นแรงผลักดันในการทํางานให้ ดียิ่งขึน้ 2) เมตตากรุ ณา (Loving Kindness and
Compassion) หมายถึงความสามารถในการมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่น แม้ ว่าเขาจะไม่ได้ แสดงออกมา
อย่างชัดเจน รู้ สึกร่ วมทุกข์และให้ ความสําคัญกับความทุกข์ ของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใหญ่ หรื อเรื่ อง
เล็กน้ อย มีความรู้สกึ อยากช่วยเหลือให้ ผ้ อู ื่นมีความสุขมากขึ ้น เมื่อต้ องเกี่ยวข้ องกับผู้อื่นก็มกั จะนําใจเขา
มาใส่ใจเรา ยินดีที่จะเสียสละเพื่อให้ ผ้ ูอื่นพ้ นทุกข์ และประสบกับความสุข 3) มีเป้าหมายและพอเพียง
(Goal and Sufficiency) หมายถึงการมีเป้าหมายเป็ นแนวทางในการดําเนินชี วิตที่ ชัดเจน ใช้
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ชีวิตประจําวันอย่างมีสติ มีเหตุมีผล รู้ จกั ที่จะแบ่งปั นให้ กบั ผู้อื่น รู้ จกั ความพอเพียงในชีวิตและพึงพอใจ
กับชีวิตที่เป็ นอยู่ 4) ให้ ความสําคัญกับความเป็ นมนุษย์ (Humanism) หมายถึงมีความคิดและความเชื่อ
ในคุณค่าและศักดิศ์ รี แห่งความเป็ นมนุษย์ ตระหนักว่ามนุษย์ทกุ คนมีความเท่าเทียมกัน มีสิทธิ์ที่จะได้ รับ
ความช่วยเหลือหรื อได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน 5) อ่อนน้ อมถ่อมตน (Humility) หมายถึงการไม่โอ้
อวดทะนงตนในความรู้ หรื อความสามารถของตนเอง รู้ จกั มีสมั มาคารวะ มีความอ่อนน้ อมถ่อมตนและ
ยอมรับความคิดเห็นหรื อคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์จากผู้อื่น แม้ วา่ จะขัดแย้ งกับความคิดของตนเองก็ตาม
6)ให้ อภัย (Forgiveness) หมายถึ ง สามารถให้ อภัยต่อความผิ ดของผู้อื่ น สามารถแสดงพฤติ กรรม
ั้
นมิตรหรื อศัตรู และ
ทางบวกต่อคนที่ทําไม่ดีกบั ตนเอง การมีความตังใจที
้ ่จะทําดีกบั ผู้อื่น ไม่ว่าผู้นนจะเป็
7)ความเป็ นมิตร (Friendliness) หมายถึง มีความเป็ นมิตรต่อผู้อื่น มีความเป็ นกันเอง สามารถพูดคุยกัน
และเข้ ากับคนได้ ทกุ ระดับ
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาที่สําคัญในการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือวัดเหล่านี ้ คือ ถูกพัฒนาและใช้ ใน
บริ บทของประเทศในแถบตะวันตก ซึ่งมี ประชากรที่ นับถื อศาสนาคริ สต์ เป็ นส่วนใหญ่ โดยโมเบิร์ ก
(Moberg. 2002) ได้ กล่าวถึงประเด็นนี ้ว่า จากการศึกษาพบว่า มีงานวิจยั ในด้ านศาสนาและจิตวิญญาณ
เพียง 5 เรื่ องจากทังหมด
้
282 เรื่ องที่ศกึ ษาตัวแปรที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ขงจื๊อ ฮินดู หรื ออิสลาม
(หรื อทังหมด)
้
และมีเพียง 2 เรื่ อง (ทังหมดเกี
้
่ยวกับศาสนาอิสลาม) ที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนัน้
จึงเป็ นข้ อจํากัดที่จําเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไข การวิจยั เชิงประจักษ์ ก็จําเป็ นต้ องศึกษาในบริ บทของประเทศ
ในแถบตะวันออกมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ เครื่ องมือวัดที่ต้องเป็ นอิสระทังจากวั
้
ฒนธรรมและจาก
อคติหรื ออิทธิพลทางศาสนา
สําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ เครื่ องมือวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณของฟรายและคนอื่นๆ
(Fry, et al. 2005)ซึง่ เป็ นเครื่ องมือวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขวางและนิยมใช้ กนั
อย่างแพร่หลายในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ รวมทังเป็
้ นเครื่ องมือวัดที่มีคา่ ความเชื่อมัน่ ในระดับสูง มี
โครงสร้ างองค์ประกอบที่สอดคล้ องกับบริ บทและตัวแปรอื่นๆ ในงานวิจยั นี ้ โดยผู้วิจยั จะแปลและปรับปรุง
เครื่ องมือวัดดังกล่าวให้ เหมาะสมกับบริบทที่จะศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
งานวิจยั จํานวนมากเกี่ยวกับจิตวิญญาณพบในแวดวงทางการแพทย์และสุขภาพ โดยการศึกษา
เชิงความสัมพันธ์และอิทธิพลของจิตวิญญาณที่สง่ ผลกระทบต่อผลลัพธ์ขององค์การได้ มีเพิ่มมากขึ ้น เช่น
งานวิจยั ของลาซาร์ (Lazar. 2010) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณกับความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลในโรงพยาบาลและตรวจสอบผลกระทบในด้ านต่างๆ ของจิตวิญญาณที่มีตอ่ ความพึงพอใจ
ในงาน ซึ่งพบว่า มีความสัมพันธ์ เชิงบวกระหว่างมุมมองทางจิตวิญญาณ เช่น ความหมาย จุดประสงค์

170
และพันธกิจในชีวิต เป็ นต้ น กับความพึงพอใจในงาน ส่วนงานวิจยั ของคลาร์ คและคนอื่นๆ (Clark et al.
2007) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างจิตวิญญาณกับความพึงพอใจในงาน รวมทังความสั
้
มพันธ์เชิงเหตุ
และผลระหว่างตัวแปรความเชื่อทางจิตวิญญาณ การบูรณาการจิตวิญญาณในการทํางาน ความสําเร็จใน
ชีวิต และความพึงพอใจในงาน โดยสํารวจกับตัวอย่างบุคลากรในโรงพยาบาลจํานวน 215 คน พบว่า ร้ อย
ละ 98 ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า ตนเองมีสขุ ภาวะทางจิตวิญญาณ และส่วนใหญ่ระบุว่ามีความพึงพอใจ
ในงานสูง ซึง่ ความเชื่อทางจิตวิญญาณ การบูรณาการจิตวิญญาณในการทํางาน และความสําเร็ จในชีวิต
สามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานได้ ร้อยละ 22 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีจิต
วิญญาณในการทํางานและความสําเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ ้นสามารถช่วยเสริมสร้ างความพึงพอใจในงานให้
เพิ่มขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ สมอลส์ (Smalls. 2011) ยังได้ ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างสุขภาวะทางจิต
วิ ญ ญาณกับ ความพึ ง พอใจในงาน และสุข ภาวะทางจิ ตวิ ญ ญาณกับ ผลการปฏิ บัติ ง าน พบว่ า มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับความพึงพอใจในงาน
จากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ นจะเห็ น ว่ า สุ ข ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณเป็ น
องค์ ประกอบที่ สําคัญในการกํ าหนดความพึงพอใจในงานของพนักงานในแวดวงทางการแพทย์ ส่วน
การศึกษาในทางองค์การนัน้ โรเบิร์ต, ยัง และเคลลี่ (Robert; Young: & Kelly. 2006) ได้ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน 200 คน พบว่า สุข
ภาวะทางจิตวิญญาณในการทํางานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน อย่างไรก็ ตาม
ประเด็นที่ น่าสนใจ คือ การศึกษาเกี่ ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ ผ่านมา ต่างก็ใช้ เครื่ องมือวัดที่
แตกต่างกันไป บางเครื่ องมือวัดก็รวมมิติทางด้ านศาสนาเข้ าไปด้ วย และมีบางงานวิจยั ที่ใช้ เครื่ องมือวัด
ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณที่มีองค์ประกอบด้ านสุขภาวะทางจิตวิญญาณรวมอยู่ด้วย เช่น งานวิจยั ของ
บอดลาและอาลี (Bodla; & Ali. 2012) ที่ศกึ ษาผลกระทบของภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณที่มีตอ่ บุคคลใน
ด้ านต่างๆ ได้ แก่ ผลการปฏิบตั ิงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน ผ่านทางสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณที่เป็ นตัวแปรคัน่ กลางกับกลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารในปากีสถาน ในงานวิจยั นี ้ ใช้
เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณของฟราย โดยมีองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณรวมอยู่
ด้ วย ส่วนผลของบุคคล ได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบตั งิ าน ถูกวัด
ด้ วยข้ อคําถาม 14 ข้ อ (ความผูกพันต่อองค์การ 4 ข้ อ ผลการปฏิบตั งิ าน 5 ข้ อ และความพึงพอใจในงาน 5
ข้ อ) ซึ่ ง ข้ อคํ า ถามเหล่ า นี พ้ ัฒ นามาจากแนวคิ ด ของฟราย และพบว่ า สุข ภาวะทางจิ ตวิ ญ ญาณมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลของบุคคล ได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น ส่วนงานวิจยั ของยูโซฟและโมฮาหมัด (Yusof; & Mohamad. 2014) ได้ ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นํ าเชิ งจิ ตวิ ญญาณกับความพึงพอใจในงานผ่านทางสุขภาวะทางจิ ต
วิญญาณ พบว่า ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณส่งผลกระทบทางบวกต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุข
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ภาวะทางจิตวิญญาณก็สง่ ผลต่อความพึงพอใจในงานเช่นกัน และงานวิจยั ของเฉินและหยาง (Chen; &
Yang. 2012) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณที่มีตอ่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีในองค์การผ่านทางสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมการเงินและค้ าปลีก พบว่า
ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณส่งผลกระทบทางบวกต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ก็สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ วย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงคาดว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณน่าจะ
มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคล
(ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)

ความผูกพันต่ อองค์ การ (Organizational Commitment)
ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) ถือเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ง
ภายในองค์การ โดยในระยะแรกของการศึกษาวิจยั พบว่า แนวคิดเรื่ องความผูกพันต่อองค์การยังคงมี
ความขัดแย้ งกันและไม่มีความชัดเจนทังในประเด็
้
นของนิยามความหมาย รู ปแบบและองค์ประกอบ จาก
ความหมายที่หลากหลายของความผูกพันต่อองค์ การ ทําให้ นักวิชาการไม่อาจระบุได้ อย่างชัดเจนว่า
ความผูกพันต่อองค์การเป็ นเจตคติหรื อพฤติกรรม หรื อเป็ นทัง้ เจตคติและพฤติกรรม ซึ่งแต่ก่อนมีการ
พิจารณาว่า ความผูกพันต่อองค์การมีลกั ษณะเหมือนความจงรักภักดีตอ่ องค์การ (Company Loyalty) ที่
้ ่จะทํางานเพื่อองค์การด้ วยความ
เกี่ยวข้ องกับการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ความตังใจที
วิริยะอุตสาหะ และความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงสถานภาพเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งเป็ น
ความหมายของความผูกพันต่อองค์การที่รวมเอาทังเจตคติ
้
และพฤติกรรมเข้ าด้ วยกัน (Porter; Steers;
Mowday; &Boulian. 1974 cited in Riggio. 2003)
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การในปั จจุบนั นิยมจําแนกองค์ประกอบของความ
ผูกพันโดยใช้ ตวั แบบความผูกพันต่อองค์การของจอห์ น เมเยอร์ (John Meyer)และนาตาลี อัลเลน
(Natalie Allen) ซึ่งเป็ นตัวแบบที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีทงหมด3
ั้
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความผูกพันต่อ
องค์การด้ านความรู้ สึก (Affective Commitment) 2) ความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์
(Continuance Commitment) และ 3) ความผูกพันต่อองค์ การด้ านบรรทัดฐาน (Normative
Commitment) จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยหลาย
ประการในองค์ การ เช่น ความยุติธรรมในองค์ การ ภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่น ผลการปฏิบัติงาน จิ ต
วิญญาณในการทํางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เป็ นต้ น(Podsakoff; et al. 2000;
O’Malley. 2000; Levy. 2003; Riggio. 2003; Spector. 2003)
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นิยามความหมายของความผูกพันต่ อองค์ การ
พฤติกรรมที่ตรงข้ ามกับการออกจากองค์การ คือ การอยู่ร่วมกับองค์การ ในทางจิตวิทยาเชื่อว่า
การอยูร่ ่วมกับองค์การ คือ ความเป็ นหนึง่ เดียวกับองค์การ หรื อที่เรี ยกว่า ความผูกพันต่อองค์การ ประเด็น
สําคัญในเรื่ องนี ้ คือ บุคคลมีความผูกพันต่อสิ่งใด จะผูกพันต่องาน อาชีพ องค์การที่ตนทํางานอยู่ สาขา
วิชาชีพ หรื อการทํางานโดยทัว่ ไป เป็ นต้ น ซึง่ แนวคิดเหล่านี ้ได้ ปรากฏอยูใ่ นการศึกษาวิจยั ด้ านองค์การ แต่
รู ปแบบของความผูกพันต่อองค์การจะแตกต่างกันหรื อไม่หรื ออาจจะมีรูปแบบที่ต่างกันแต่ต้องพึ่งพา
อาศัยกัน หรื ออาจมีความหมายต่างๆ มากมายในการจํากัดความ แต่ในปั จจุบนั ความผูกพันต่อองค์การ
ถือเป็ นปั จจัยด้ านเจตคติของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการทํางานประการหนึ่งที่ถกู ศึกษาวิจยั อย่างกว้ างขวาง
(Jewell. 1998; Spector. 2003) เนื่องจากในระยะแรกของการศึกษารู ปแบบของความผูกพันต่อองค์การ
ยังไม่สามารถระบุได้ อย่างชัดเจน นักวิชาการจึงระบุชื่อความผูกพันต่อองค์การไว้ หลายชื่อ เช่น ความ
ผูกพันต่อองค์การด้ านค่านิยม (Value Commitment) ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน
(Normative Commitment) ความผูกพันต่อองค์ การด้ านความเป็ นหนึ่งเดียว (Identification
Commitment) ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ (Affective Commitment) ความผูกพันต่อองค์การ
เชิ งผลประโยชน์ (Calculative Commitment) และความผูกพันต่อองค์ การด้ านผลประโยชน์
(Continuance Commitment) เป็ นต้ น ซึง่ ในแต่ละรูปแบบก็มีความหมายและลักษณะแตกต่างกันไป โดย
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้ หลายความหมาย ได้ แก่
จีเวลล์ (Jewell. 1998) นิยามว่า หมายถึง ระดับความสัมพันธ์ ตามการรับรู้ ของบุคคลที่มีต่อ
องค์การที่ตนทํางานอยู่ ส่วนครัมม์ (Krumm. 2000) ได้ ระบุไว้ ว่า หมายถึง ระดับความปรารถนาของ
บุคคลที่ต้องการดํารงสถานภาพในการเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การ โดยมีพื ้นฐานอยูบ่ นความรู้สกึ ผูกพันและ
ความเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์การ ด้ านกรี นเบิร์ก (Greenberg. 2002) ก็กําหนดว่า หมายถึง ระดับความ
ผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การที่ตนทํางานอยู่ และมีความกระตือรื อร้ นที่จะดํารงสถานภาพในการเป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์การต่อไป สําหรับชูลท์ซและชูลท์ซ (Schultz; &Schultz. 2002) ได้ ให้ ความหมายว่า
หมายถึง ระดับความรู้ สึกเป็ นหนึ่งเดียวหรื อความผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การที่ตนทํ างานอยู่ ซึ่ง
ประกอบด้ วยการยอมรั บค่านิ ยมและเป้าหมายขององค์ การ ความตัง้ ใจที่ จะทํ างานด้ วยความวิริยะ
อุตสาหะเพื่อองค์การ และความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะดํารงสถานภาพเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ
กรี นเบิร์กและบารอน (Greenberg; &Baron. 2003) ระบุว่า หมายถึง ความรู้สกึ เป็ นหนึ่งเดียวและความ
ผูกพันของบุคคลที่มีตอ่ องค์การที่ตนทํางานอยู่ และ/หรื อไม่มีความต้ องการที่จะออกจากองค์การไป
นอกจากนี ้ เลวี่ (Levy. 2003) ยังกําหนดความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า หมายถึง
ความสัมพันธ์อนั เหนียวแน่นระหว่างความรู้สกึ เป็ นหนึ่งเดียวและความผูกพันของบุคคลกับองค์การที่ตน
ทํางานอยู่ ด้ านมิวชินสกี ้ (Muchinsky. 2003) ระบุว่า หมายถึง ความรู้ สึกของบุคคลในด้ านความ
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จงรักภักดีที่มีต่อองค์การ ส่วนเนลสันและควิก (Nelson; &Quick. 2003) ก็ได้ นิยามไว้ ว่า หมายถึง
ความรู้ สกึ ผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์การอย่างเหนียวแน่น และสเปคเตอร์ (Spector. 2003) กล่าวว่า
้
หมายถึง ความผูกพันที่บคุ คลมีตอ่ องค์การ ซึง่ ประกอบด้ วยการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ความตังใจ
ที่จะทํางานอย่างสุดความสามารถเพื่อองค์การ และความปรารถนาที่จะทํางานร่วมกับองค์การต่อไป
ดังนัน้ จึงสรุปว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สกึ เป็ นหนึง่ เดียวและความผูกพันของ
บุคคลที่มีต่อองค์การที่ตนทํางานอยู่อย่างเหนียวแน่น ซึง่ ประกอบด้ วยการยอมรับค่านิยมและเป้าหมาย
ขององค์การ ความตังใจที
้ ่จะทํางานเพื่อองค์การด้ วยความวิริยะอุตสาหะและความปรารถนาที่จะดํารง
สถานภาพในการเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การโดยการทํางานร่วมกับองค์การต่อไป

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความผูกพันต่ อองค์ การ
ในระยะแรก แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การยังคงมีความขัดแย้ งกันในประเด็นที่ว่า
ความผูกพันต่อองค์การนัน้ เป็ นปรากฏการณ์ ในเชิงเจตคติ (Attitudinal Phenomenon) หรื อเป็ น
ปรากฏการณ์ ในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Phenomenon) ซึ่งนักทฤษฎีด้านพฤติกรรมมีความเห็น
้ งไม่
สอดคล้ องกันว่า ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้ วยหลากหลายมิติ แต่งานวิจยั ที่มีอยู่ในขณะนันยั
สามารถจําแนกองค์ประกอบและระบุปัจจัยเหตุและปั จจัยผลของความผูกพันต่อองค์การได้ อย่างสมบูรณ์
การศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์ การจึงแตกแขนงออกเป็ นหลายแนวคิด สังเกตได้ จากชื่ อ
องค์ประกอบต่างๆ ของความผูกพันต่อองค์การที่นกั วิจยั เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การในเชิงเจตคติ
(Attitudinal Commitment) หลายท่านระบุไว้ ตา่ งกัน และความขัดแย้ งในแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การก็ยงั คงปรากฏอยู่ในการจําแนกประเภทของความผูกพัน แม้ ว่านักวิชาการจะมีความเห็นขัดแย้ ง
กันในเรื่ องแนวคิดเกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์ การ แต่การศึกษาวิจัยก็ ยังมุ่งแสวงหาคําอธิ บายและ
ข้ อสรุ ปเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยอาศัยการบูรณาการร่ วมกับแนวคิดในการทํางานและการ
ศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้ อง (Jaros; Jermier; Koehler; &Sincich. 1993)
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ การด้ านความรู้สึก
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การที่ถกู กล่าวถึงมากที่สดุ และมีความสําคัญต่อองค์การ
ในเชิงจิตวิทยา ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์ การด้ านความรู้ สึก ซึ่งมีรากฐานมาจากงานของแคนเทอร์
(Kanter)โดยแคนเทอร์ ได้ นิยามความหมายของความผูกพันต่อองค์การไว้ ว่า หมายถึง ความตังใจของ
้
บุคคลที่จะอุทิศแรงกายแรงใจและความจงรักภักดีให้ กบั องค์การ รวมถึงความผูกพันในด้ านความรู้สกึ ของ
บุคคลที่มีต่อกลุ่มด้ วย ส่วนนักวิชาการคนอื่นๆได้ แก่ ลี,บิวชาแนน,พอร์ เตอร์ ,สเตียร์ ,มาวเดย์ และบูเลียน
(Lee. 1971; Buchanan. 1974a; 1974b; Porter; Steers; Mowday; &Boulian. 1974 cited in Jaros; et
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al. 1993) ก็ม่งุ ศึกษาและพิจารณาความผูกพันต่อองค์การในเชิงความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของและเป็ น
ประสบการณ์ด้านความจงรักภักดีของบุคคล
ส่วนโอไรรี ย์และแชทแมน (O’Reilly; &Chatman. 1986 cited in Jaros; et al. 1993) ก็นิยาม
ความหมายความผูกพันต่อองค์การด้ านความเป็ นหนึ่งเดียว (Identification Commitment) ไว้ ว่า
หมายถึง ความรู้ สึกภาคภูมิใจของบุคคลที่มีต่อองค์การและมีความปรารถนาที่จะร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์การ ส่วนอัลเลนและเมเยอร์ (Allen; &Meyer. 1990 cited in Jaros; et al. 1993) ได้ ระบุความหมาย
ของความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก (Affective Commitment) ไว้ ว่า เป็ นความรู้ สกึ ผูกพันของ
บุคคลที่มีตอ่ องค์การในด้ านความเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์การและมีความสุขเมื่อได้ เป็ นสมาชิกขององค์การ
ซึง่ จะแตกต่างจากความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์ (Continuance Commitment)ซึ่งเป็ นความ
ผูกพันที่ สะท้ อนภาพออกมาให้ เห็นได้ โดยง่ายในเชิงการคํานวณผลได้ ผลเสียที่เกิดขึ ้นในความผูกพัน
ระหว่างบุคคลกับองค์การ ส่วนความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก (Affective Commitment) จะ
หมายความถึง ความผูกพันที่สามารถเกิ ดขึ ้นได้ ในด้ านของอารมณ์ ความรู้ สึกผูกพันของบุคคลที่มีต่อ
องค์การ
แม้ จะมีการศึกษามากมายเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก แต่งานวิจัยเกือบ
ทังหมดได้
้
พยายามสรุ ปแนวคิดและวัดความผูกพันทางด้ านอารมณ์ความรู้ สึก งานวิจยั ที่ใช้ นิยามความ
ผูกพันของพอร์ เตอร์ และคนอื่นๆ เป็ นมโนทัศน์ ในการศึกษาพบว่า รายละเอียดด้ านองค์ประกอบของ
ความรู้สกึ ดูจะมีความสําคัญน้ อยกว่าความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับองค์การและความตังใจที
้ ่จะใช้ ความ
วิริยะอุตสาหะเพื่อองค์การของบุคคล องค์ประกอบประการที่ 3 ในตัวแบบของพอร์ เตอร์ ได้ แก่ การยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การก็นํามาศึกษาวิจยั มากเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้ ม่งุ ศึกษาองค์ประกอบด้ าน
อารมณ์ความรู้สกึ มากนัก เนื่องจากพอร์ เตอร์ จะเน้ นศึกษาในประเด็นความเชื่อทางศีลธรรมและการรับรู้
มากกว่าอารมณ์ความรู้สกึ ของบุคคลมากกว่า
ด้ านโอไรรี ย์และแชทแมน (O’Reilly; &Chatman. 1986 cited in Jaros; et al. 1993) กับอัล
เลนและเมเยอร์ (Allen; &Meyer. 1990 cited in Jaros; et al. 1993) ได้ พยายามจําแนกประเภทอารมณ์
ความรู้ สึกที่ เกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์ การให้ มี ความชัดเจนโดยอาศัยข้ อคํ าถามเชิ งโครงสร้ างใน
การศึกษาองค์ประกอบทางด้ านอารมณ์ความรู้สกึ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analyses) ข้ อ
คําถามเหล่านี ้สามารถวัดมิติความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ ได้ อย่างชัดเจน การศึกษาวิจยั จึงเน้ น
ศึกษาเรื่ ององค์ประกอบด้ านอารมณ์ ความรู้ สึกที่เกี่ยวกับความผูกพันเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้ องกับ
นิยามของความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ ในปั จจุบนั คือ เป็ นระดับความผูกพันทางด้ านจิตใจของ
บุคคลที่มีต่อองค์การที่ตนทํางานอยู่โดยแสดงออกผ่านทางอารมณ์ ความรู้ สึก ได้ แก่ ความจงรักภักดี
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(Loyalty) ความพอใจ (Pleasure) ความรัก (Affection) ความอบอุ่น (Warmth) ความสุข (Happiness)
ความชอบ (Fondness) และความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ (Belongingness) เป็ นต้ น (Jaros; et al. 1993)
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ การด้ านผลประโยชน์
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์ ได้ รับอิทธิพลจากทฤษฎีการ
ั นามาจากแนวคิดเกี่ยวกับการ
ลงทุน (Side-Bet Theory) ของเบคเกอร์ เป็ นอย่างมาก โดยทฤษฎีนี ้ได้ พฒ
ลงทุน (Investment) หรื อ Side Bets ที่บคุ คลลงทุนให้ กบั องค์การ เช่น การอุทิศเวลาและความวิริยะ
อุตสาหะในการทํางาน การสร้ างมิตรภาพกับผู้ร่วมงาน ทักษะความสามารถที่ใช้ ในองค์การ และการ
ยอมรับการปกครองโดยองค์การ รวมถึงการช่วยลดค่าใช้ จ่ายเพื่อดึงดูดบุคคลภายนอกให้ ตดั สินใจเข้ ามา
ทํางานกับองค์การ เป็ นต้ น และทฤษฎีนี ้ยังประกอบด้ วยแนวคิดทฤษฎีการแลกเปลี่ยนด้ านความผูกพัน
(Exchange-Theory Concepts of Commitment) ที่ระบุว่า ความผูกพันของบุคคลจะพัฒนาขึ ้น อัน
เนื่ องมาจากความพึงพอใจของบุคคลในด้ านรางวัล ผลประโยชน์ และสิ่งจูงใจที่องค์การมอบให้ โดย
รางวัลนันจะต้
้
องมอบให้ แก่บุคคลเมื่อบุคคลออกจากองค์การไป และบุคคลจะรู้ สึกเหมือนถูกบังคับให้
ผูกพันกับองค์การ หากผลประโยชน์ได้ แก่ ผลประโยชน์ด้านการเงิน ด้ านสังคม ด้ านจิตใจและด้ านอื่นๆ
เป็ นต้ น ที่ตนจะต้ องเสียไปเมื่อออกจากองค์การมีมลู ค่าสูง (Jaros; et al. 1993)
แม้ ว่านักวิจยั ที่ใช้ แนวคิดของเบคเกอร์ เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ สร้ างแนวคิดการแปล
ความหมายเชิงพฤติกรรมของความผูกพัน (A Behavioral Interpretation of the Commitment Concept)
ขึ ้น แต่ก็มีการพัฒนาแนวคิดนี ้ไปสูแ่ นวคิดที่วา่ บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อแบบอย่างของพฤติกรรมที่ตน
ให้ ความสําคัญ อย่างไรก็ ตาม เบคเกอร์ กล่าวถึงความผูกพันในเชิงจิ ตวิทยาเพื่อแก้ ต่างข้ อโต้ แย้ งที่
นักวิชาการคนอื่นๆ มีต่อมุมมองของเบคเกอร์ ที่ให้ ความสําคัญกับการตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ ้นเมื่อ
บุคคลเลิกกระทําพฤติกรรมใดๆ ไว้ ว่า ความมีอิสระที่จะกระทําพฤติกรรมใดๆ นันสามารถอธิ
้
บายความ
ผูกพันของบุคคลได้ ส่วนอัลเลนและเมเยอร์ ก็ขยายขอบเขตการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์การด้ านผลประโยชน์ และสร้ างตัวแบบองค์ประกอบในเชิงเจตคติของความผูกพันต่อองค์การขึ ้น ซึง่
พบว่า รู ปแบบหนึ่งของความผูกพันที่บคุ คลมีตอ่ องค์การที่ตนทํางานอยู่ คือ ความผูกพันต่อองค์การด้ าน
ผลประโยชน์ ซึ่งจะสะท้ อนระดับความรู้ สึกของบุคคลที่เหมือนถูกกักขังหรื อถูกบังคับให้ อยู่กับองค์การ
เนื่องจากต้ องสูญเสียผลประโยชน์ที่สะสมไว้ ในองค์การเป็ นจํานวนมากหากบุคคลจะออกจากองค์การไป
(Jaros; et al. 1993)
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ การด้ านบรรทัดฐาน
ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐานเป็ นความผูกพันที่มีพื ้นฐานมาจากบรรทัดฐานภายใน
องค์ การและความเป็ นหนึ่งเดียวระหว่างบุคคลกับองค์ การ สาระสําคัญของความเป็ นหนึ่งเดี ยวกับ
องค์การในด้ านเป้าหมายและค่านิยมของบุคคลถือเป็ นหัวใจของการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความผูกพันต่อ
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องค์การ แต่นกั วิจยั ส่วนใหญ่ในด้ านนี ้ไม่ได้ เชื่อมโยงงานวิจยั ของตนกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์การ
ด้ านบรรทัดฐานเท่าไรนัก (Jaros; et al. 1993) โดยทัว่ ไป การศึกษาวิจยั เรื่ องความผูกพันต่อองค์การด้ าน
บรรทัดฐานจะแปลความหมายองค์ประกอบนี ้เหมือนกับความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก แต่เมื่อ
การศึกษาวิจยั ได้ เน้ นไปศึกษาองค์ประกอบนี ้มากขึ ้น ความสําคัญขององค์ประกอบด้ านบรรทัดฐานที่ถกู
มองข้ ามไปในระยะแรกจึงเริ่ มปรากฏชัดขึ ้น
งานวิจยั ในระยะหลังจึงให้ ความสําคัญกับองค์ประกอบด้ านบรรทัดฐานและพยายามศึกษาให้
เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐานแตกต่างจากความผูกพันต่อ
องค์การด้ านความรู้สกึ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐานเป็ นภาพสะท้ อนของความสํานึก
ในหน้ าที่ ความจําเป็ นในการทํางานหรื อหน้ าที่ในองค์การ แต่ไม่จําเป็ นต้ องมีความผูกพันด้ านอารมณ์
ความรู้สกึ และยังแตกต่างจากความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การ
ด้ านบรรทัดฐานไม่จําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของผลได้ ผลเสียที่ บุคคลได้ รับจากองค์ การ
(Jaros; et al. 1993)
อย่างไรก็ตาม อัลเลน, เมเยอร์ และสมิธได้ สรุปเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของบุคคลในแต่
ละองค์ประกอบไว้ ดังนี ้ 1) บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ ในระดับสูง และยังคงอยู่กบั
องค์การต่อไป เนื่องจากตนต้ องการที่จะทํางานให้ กบั องค์การจริ งๆ (Want to) 2) บุคคลที่มีความผูกพัน
ต่อองค์การด้ านผลประโยชน์ในระดับสูง และยังคงอยูก่ บั องค์การต่อไป เนื่องจากตนมีความจําเป็ นต้ องอยู่
(Need to) และ 3) บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐานในระดับสูง และยังคงอยู่กบั องค์การ
ต่อไป เนื่องจากตนรู้สกึ ว่าเป็ นสิง่ ที่ควรทําให้ กบั องค์การ (Ought to) (Schultz; &Schultz; 2002)

องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ
จากหลักฐานทางวิชาการ (Jewell. 1998; Greenberg. 2002; Schultz; &Schultz. 2002;
Greenberg; &Baron. 2003; Levy. 2003; Nelson; &Quick. 2003; Riggio. 2003; Spector. 2003)
พบว่า การศึกษาวิจยั ในศาสตร์ ด้านองค์การนิยมใช้ ตวั แบบความผูกพันต่อองค์การ 3 องค์ประกอบใน
งานวิจยั อย่างกว้ างขวาง ผู้ที่พฒ
ั นาตัวแบบนี ้ คือ จอห์น เมเยอร์ และนาตาลี อัลเลนซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากเป็ นผู้ที่ศกึ ษาในเรื่ องนี ้อย่างจริ งจัง (Jewell. 1998; Greenberg.
2002; Greenberg; &Baron. 2003; Levy. 2003) โดยเมเยอร์ และอัลเลนได้ จําแนกองค์ประกอบของความ
ผูกพันต่อองค์การไว้ ดังนี ้
องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การด้ านความรู้สึก
องค์ประกอบแรกของความผูกพันต่อองค์การ ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก
หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าของบุคคลที่ จะทํ างานเพื่อองค์ การ เนื่ องจากตนเห็ นด้ วยกับ
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เป้าหมายและค่านิยมหลักขององค์การ โดยบุคคลจะมีความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ ในระดับสูง
และปรารถนาที่จะทํางานกับองค์การต่อไปก็ตอ่ เมื่อตนเห็นด้ วยกับภารกิจที่องค์การปฏิบตั ิ และตังใจที
้ ่จะ
ช่วยเหลือองค์การเพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจนัน้ (Greenberg. 2002; Greenberg; &Baron. 2003)
ในบางครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์การต้ องประสบปั ญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้ าน
ต่างๆ บุคคลอาจเกิดความสงสัยว่า ค่านิยมของตนยังคงมีความสอดคล้ องกับค่านิยมขององค์การหรื อไม่
เมื่อเกิดกรณีนี ้ขึ ้น บุคคลอาจมีคําถามว่า ตนยังคงเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การหรื อไม่ หากบุคคลเชื่อว่าไม่ ก็
ุ ลักษณะอย่างน้ อย 3 ประการ
อาจจะออกจากองค์การไป ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึกมีคณ
ได้ แก่ 1) มีความเชื่อที่เข้ มแข็งและยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององค์การ 2) มีความตังใจในการทํ
้
างานเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การด้ วยความวิริยะอุตสาหะ และ 3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะเป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ และกล่าวได้ ว่า ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึกเป็ นความผูกพันในด้ านอารมณ์
ความรู้สกึ ของบุคคลที่มีตอ่ องค์การ (Levy. 2003)
องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การด้ านผลประโยชน์
องค์ประกอบต่อมาของความผูกพันต่อองค์การ คือ ความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์
หรื อที่เรี ยกว่า ความผูกพันต่อองค์การในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Commitment) (Schultz; &Schultz.
2002) หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าของบุคคลที่จะทํางานเพื่อองค์การ เนื่องจากความเชื่อว่าตน
จะต้ องเสียผลประโยชน์ตา่ งๆ หากออกจากองค์การไป ยิ่งบุคคลทํางานอยู่ในองค์การนานเท่าใด บุคคลก็
จะยิ่งรู้ สกึ ว่าตนสูญเสียในสิ่งที่ลงทุนให้ กบั องค์การมากขึ ้นเท่านัน้ บุคคลส่วนใหญ่มีความผูกพันต่องาน
ของตน เนื่องจากไม่ต้องการเสี่ยงต่อการสูญเสียในสิ่งที่ลงทุนให้ กบั องค์การ ดังนัน้ บุคคลอาจจะมีความ
ผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์ ในระดับสูง เนื่องจากการออกจากองค์การอาจจะทําให้ ตนสูญเสีย
ผลประโยชน์ ได้ แก่ เงินบําเหน็จบํานาญ และผลประโยชน์อื่นๆ ที่สะสมไว้ จากการทํางานมาเป็ นระยะ
เวลานาน เป็ นต้ น จึ ง ถื อ เป็ นเรื่ อ งปกติ หากบุ ค คลจะกล่ า วว่ า ตนมี ความผูก พัน ต่ อ องค์ ก ารด้ า น
ผลประโยชน์ ในระดับสูง เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่า บุคคลมีแนวโน้ มที่จะลาออกจากงานน้ อยลง หาก
้ น้อย
ทางเลือกที่นํามาพิจารณาตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนงานในขณะนันมี
ไซน์ส (Signs)กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์ในปั จจุบนั มีน้อยเมื่อเทียบกับ
ในอดีต ซึง่ บุคคลจะหางานในองค์การที่มีการจ้ างงานตลอดชีพ พนักงานส่วนใหญ่จะทํางานในองค์การ
แห่งเดียวตลอดอายุการทํางานของตน โดยเริ่ มทํางานในตําแหน่งระดับล่างแล้ วค่อยเลื่อนตําแหน่งขึ ้นไป
ในระดับสูง แต่ปัจจุบนั สภาพการณ์ได้ เปลี่ยนไป ความมัน่ คงปลอดภัยและหลักประกันในการทํางานที่
องค์การเสนอให้ กับบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนกับความจงรักภักดีของบุคคลจึงลดน้ อยลงไป (Greenberg.
2002; Greenberg; &Baron. 2003) อาจจะกล่าวได้ ว่า ความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์เป็ น
ความผูกพันที่บคุ คลมีตอ่ องค์การโดยคํานึงถึงสิง่ ที่ตนได้ ลงทุนภายในองค์การเป็ นหลัก (Levy. 2003)
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องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การด้ านบรรทัดฐาน
องค์ประกอบสุดท้ ายของความผูกพันต่อองค์การ คือ ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน
หรื อบางครัง้ เรี ยกว่า ความผูกพันต่อองค์การด้ านศีลธรรม (Moral Commitment) (Levy. 2003) หมายถึง
ความรู้ สกึ สํานึกของบุคคลที่ถือว่าตนมีหน้ าที่ที่จะต้ องทํางานให้ กบั องค์การ เนื่องจากได้ รับความกดดัน
จากบุคคลรอบข้ าง บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐานในระดับสูงจะให้ ความสําคัญต่อ
ความเห็นของผู้อื่นว่า จะคิดกับตนอย่างไรหากตนออกจากองค์การไป โดยไม่ต้องการทําให้ องค์การรู้ สกึ
้ แนวโน้ มที่
ผิดหวังในตน และไม่ต้องการให้ ผ้ รู ่ วมงานคิดถึงตนในแง่ร้ายหากออกจากองค์การไป รวมทังมี
จะเชื่ อว่า ตนควรจะทํ างานให้ กับองค์ การต่อไป โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ ที่จะได้ รับจากองค์ การ
(Greenberg. 2002; Greenberg; &Baron. 2003; Levy. 2003)
เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่านเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ ในการวิจยั
นี ้จะใช้ องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การตามที่จอห์น เมเยอร์ และนาตาลี อัลเลนได้ สรุ ปไว้ โดย
จํ าแนกตามตัวแบบองค์ ประกอบของความผูกพันต่อองค์ การ ซึ่งมี 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ (แสดงใน
ภาพประกอบ 13)

ความผูกพันต่ อองค์ การ
ด้ านผลประโยชน์
บุคคลจะอยู่กบั องค์การ
เนื่องจากไม่ต้องการสูญเสียผลประโยชน์

ความผูกพันต่ อองค์ การ
ด้ านบรรทัดฐาน
บุคคลจะอยูก่ บั องค์การ
เนื่องจากได้ รับแรงกดดันจากผู้อื่น

ความผูกพันต่ อองค์ การ

ความผูกพันต่ อองค์ การ
ด้ านความรู้ สึก
บุคคลจะอยูก่ บั องค์การ
เนื่องจากต้ องการที่จะอยู่กบั องค์การต่อไป

ภาพประกอบ 13 องค์ ประกอบของความผูกพันต่ อองค์ การ
ที่มา: Greenberg; & Baron,(2003).
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1. ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ (Affective Commitment) หมายถึง ความปรารถนา
อย่างแรงกล้ าของบุคคลที่จะทํางานเพื่อองค์การ เนื่องจากตนเห็นด้ วยกับเป้าหมายและค่านิยมหลักของ
องค์การ
2. ความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์ (Continuance Commitment) หมายถึง ความ
ปรารถนาอย่ า งแรงกล้ า ของบุค คลที่ จ ะทํ า งานเพื่ อ องค์ ก าร เนื่ อ งจากความเชื่ อว่ า ตนจะต้ องเสี ย
ผลประโยชน์ตา่ งๆ หากออกจากองค์การไป
3. ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) หมายถึง ความรู้สกึ
สํานึกของบุคคลที่ถือว่าตนมีหน้ าที่ที่จะต้ องทํางานให้ กบั องค์การ เนื่องจากได้ รับความกดดันจากบุคคล
รอบข้ าง

การวัดความผูกพันต่ อองค์ การ
ในการวัดความผูกพันต่อองค์การนัน้ พบว่า มีแบบวัดต่างๆ ที่ถกู สร้ างและพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ วดั
องค์ประกอบตามทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ไม่ว่าจะเป็ นแบบวัดความผูกพันต่อ
องค์การ (Organizational Commitment Questionnaire: OCQ) ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยมาวเดย์, สเตียร์ และ
พอร์ เตอร์ ซึ่งนิยมใช้ กนั อย่างแพร่ หลาย ประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 15 ข้ อที่ใช้ วดั ความผูกพันต่อ
องค์การโดยภาพรวม ต่อมานักวิจยั หลายท่านได้ นําข้ อคําถามเหล่านี ้มาจําแนกเพื่อใช้ วดั องค์ประกอบ
้ ่จะทํางานเพื่อช่วยเหลือองค์การ
ย่อยๆได้ แก่ การยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ ความตังใจที
และความปรารถนาที่จะอยู่กบั องค์การต่อไป เป็ นต้ น แม้ ว่าข้ อคําถามจะถูกจําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ
แต่ส่วนใหญ่แล้ วแบบวัดนี ้จะนํามาใช้ วดั ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมากกว่า (Kacmar; Carlson;
&Brymer. 1999) แบบวัดนีถ้ ูกสร้ างและพัฒนาขึ ้นก่อนที่จะจําแนกความผูกพันต่อองค์การเป็ น
องค์ประกอบด้ านความรู้ สกึ ด้ านบรรทัดฐานและด้ านผลประโยชน์อย่างชัดเจนตามที่ปรากฏในหลักฐาน
ทางวิชาการต่างๆ งานวิจัยที่ใช้ แบบวัดนีร้ ะบุว่า แบบวัดOCQ เน้ นวัดความผูกพันต่อองค์การด้ าน
ความรู้ สึกเป็ นหลัก และยังมีแบบวัดความผูกพันต่อองค์การฉบับอื่นๆ อีก เช่น แบบวัดของวารร์ และคน
อื่นๆที่ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 9 ข้ อ ซึง่ เน้ นวัดความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ เป็ นสําคัญ ส่วนแบบ
วัดความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment Scale: OCS) ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยบาลโฟร์ และ
เวคส์เลอร์ (Balfour; &Wechsler. 1996) ที่ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 9 ข้ อ โดยวัดความผูกพันต่อองค์การ
ใน 3 มุมมอง ได้ แก่ ด้ านการเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์การ ด้ านการแลกเปลี่ยนกับองค์การและด้ านความ
ต้ องการผูกพันกับองค์การ เป็ นต้ น ยังมีแบบวัดของอัลเลนและเมเยอร์ (Allen; &Meyer. 1990) ที่สร้ าง
ขึ ้นเพื่อใช้ วดั ความผูกพันต่อองค์การใน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ องค์ประกอบด้ านความรู้ สกึ ด้ านบรรทัด
ฐาน และด้ านผลประโยชน์ ซึง่ แต่ละด้ านประกอบด้ วยข้ อคําถามจํานวน 8 ข้ อ รวมทังหมด
้
24 ข้ อ แม้ จะ

180
ไม่ใช่แบบวัดที่สมบูรณ์ ที่สดุ แต่ก็ผ่านการตรวจสอบในเชิงการวัดทางจิตวิทยามาเป็ นอย่างดีและใช้ กัน
โดยทัว่ ไปในงานวิจยั ต่างๆ รวมทังยั
้ งมีแบบวัดต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อวัดองค์ประกอบและมโนทัศน์ตา่ งๆ
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การที่ไม่ได้ กล่าวถึงในที่นี ้อีกด้ วย
แบบวัดความผูกพันต่อองค์การที่กล่าวถึงข้ างต้ น พบว่า เป็ นเครื่ องมือวัดแบบประเมินตนเอง
(Self-Report) นัน่ คือ ให้ ผ้ ตู อบเป็ นผู้ประเมินความผูกพันต่อองค์การด้ วยตนเอง ซึ่งก็ดสู มเหตุสมผล
เนื่องจากผู้ตอบเป็ นผู้ที่ร้ ูดีที่สดุ ในการประเมินความผูกพันต่อองค์การของตน แต่บางครัง้ การประเมินด้ วย
ตนเองก็มีอคติเช่นกัน และในบางกรณีการวัดความผูกพันต่อองค์การโดยผู้อื่นก็ทําให้ การประเมินนันมี
้
ความเป็ นกลางมากขึ ้น ซึง่ กอฟฟิ นและเจลลาทลีย์ (Goffin; &Gellatly. 2001) พบว่า การวัดความผูกพัน
ต่อองค์การด้ วยการประเมินตนเองมีความสัมพันธ์ปานกลางกับการประเมินโดยหัวหน้ าและเพื่อนร่วมงาน
ในงานวิจัยอื่นๆ ระหว่างการวัดความผูกพันต่อองค์การโดยประเมินตนเองและโดยผู้อื่น พบว่า การ
ประเมินโดยหัวหน้ าและเพื่อนร่ วมงานจะได้ ผลคล้ ายคลึงกันมากกว่าการประเมินด้ วยตนเอง นักวิชาการ
บางท่ า นจึ ง เสนอแนะว่ า การประเมิ น จากภายนอกจะทํ า ให้ เ ห็ น บางสิ่ ง บางอย่ า งที่ ม ากกว่ า และ
นอกเหนื อจากการรั บรู้ ตนเองของผู้ประเมิ น จึงอาจกล่าวได้ ว่า ความผูกพันต่อองค์ การนัน้ มี นิ ยาม
ความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนัน่ เอง
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ เครื่ องมือวัดความผูกพันต่อองค์การของจอห์น เมเยอร์ และนาตาลี
อัลเลน (Meyer; & Allen. 1997, cited inLevy. 2003)ซึง่ เป็ นเครื่ องมือวัดความผูกพันต่อองค์การที่ร้ ูจกั กัน
อย่างกว้ างขวางและนิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลายในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ รวมทังเป็
้ นเครื่ องมือวัดที่
มีคา่ ความเชื่อมัน่ ในระดับสูง มีโครงสร้ างองค์ประกอบที่สอดคล้ องกับบริ บทและตัวแปรอื่นๆ ในงานวิจยั นี ้
โดยผู้วิจยั จะแปลและปรับปรุงเครื่ องมือวัดดังกล่าวให้ เหมาะสมกับบริบทที่จะศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความผูกพันต่ อองค์ การ
จากหลักฐานทางวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับ
ปั จจัยผลด้ านเจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน เชช่น พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การพบว่า แม้
องค์ประกอบทัง้ 3 ด้ านของความผูกพันต่อองค์การต่างก็แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของพนักงานที่มีตอ่
องค์การ แต่การศึกษาเชิงประจักษ์ ก็ได้ ข้อค้ นพบที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป บางงานวิจัยพบว่า
ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึกมีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ขององค์การในบางด้ าน
มากที่สุด ได้ แก่ ด้ านผลการปฏิบตั ิงานและด้ านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เป็ นต้ น ส่วน
ความผูกพันต่อองค์ การด้ านบรรทัดฐานก็ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ที่ พึงปรารถนาของ
องค์การเช่นกันแต่ไม่มากเท่าความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก ในขณะที่ความผูกพันต่อองค์การ
ด้ านผลประโยชน์ กลับไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีความสัมพันธ์ ทางลบกับผลการปฏิบตั ิงาน (Mathieu;
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&Zajac. 1990; Meyer; et al. 2002) และพบว่า ทังความผู
้
กพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ และด้ านบรรทัด
ฐานต่างก็สามารถทํานายพฤติกรรมบทบาทพิเศษ เช่น พฤติกรรมการสร้ างสรรค์ในงานได้ แต่ความผูกพัน
ต่อองค์การด้ านผลประโยชน์กลับไม่มีความสัมพันธ์ดงั กล่าว (MacKenzie; et al. 1998)
นอกจากนี ้ยังได้ มีการนิยามความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่าเป็ นเจตคติของบุคคลที่มี
ต่อองค์การ (Worker Attitudes) ขณะที่พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การก็ถือว่าเป็ นความผูกพัน
ต่อองค์การในเชิงพฤติกรรม (Commitment-Related Behaviors) (Organ, 1990, cited in Riggio, 2003)
แม้ ว่าองค์การต้ องการให้ บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ แต่ความผูกพันต่อองค์การก็เป็ นเจตคติของ
บุคคล ดังนัน้ สิง่ ที่องค์การให้ ความสําคัญ ก็คือ จะทําอย่างไรเพื่อแปลงความผูกพันต่อองค์การของบุคคล
ซึง่ เป็ นเจตคติให้ กลายเป็ นพฤติกรรมที่มีผลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานและองค์การ โดยพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การก็ถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่มีผลในเชิงบวกต่อการปฏิบตั ิงานและองค์การด้ วย
เช่นกัน (Riggio, 2003) ความผูกพันต่อองค์การจึงมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์การ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์การเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ สึกของบุคคลที่มีต่องานและ
องค์การ โดยบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การก็แสดงว่าเป็ นผู้ที่ต้องการจะอยู่กบั องค์การต่อไป เพราะ
เห็นว่าองค์การได้ ให้ ความช่วยเหลือ ให้ ประโยชน์แก่ตนเอง และรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์การ จึง
มีความต้ องการที่จะตอบแทนให้ กับองค์การ แต่ด้วยข้ อจํากัดของพฤติกรรมตามบทบาทหน้ าที่ ซึ่งไม่มี
ความยืดหยุ่นในการปฏิบตั ิ บุคคลจึงแสดงพฤติกรรมบทบาทพิเศษตามความสามารถและศักยภาพที่
ตนเองมีอยู่ เพื่อสนับสนุนองค์การให้ มีประสิทธิผล พฤติกรรมบทบาทพิเศษที่วา่ นี ้ ก็คือ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การนัน่ เอง ดังนัน้ ปั จจัยสําคัญประการหนึ่งซึง่ ส่งเสริ มให้ บคุ คลแสดงออกซึง่ พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ คือ ความผูกพันของบุคคลที่มีตอ่ องค์การ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั คาดว่า ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ

ความพึงพอใจในงาน(Job Satisfaction)
เมื่อพิจารณาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับองค์การตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั จะพบว่า มีมโนทัศน์ หรื อตัวแปร
บางตัวที่ไม่จําเป็ นต้ องพิสจู น์ให้ เห็นถึงความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนทัศน์หรื อตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ขวัญกําลังใจในการทํางาน มีคํากล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การขึ ้นอยู่กบั ขนาดองค์การ ประสบการณ์
การอบรม และขวัญกํ าลังใจ ซึ่งขวัญกํ าลังใจนี่ เองที่ ว่ากันว่ามีความสําคัญมากกว่าองค์ประกอบอื่ น
รวมกันทัง้ หมดเสียอี ก ในปั จจุบันซึ่งเป็ นยุคที่ ให้ ความสําคัญต่อบุคคลและเจตคติในการทํ างาน ดัง
พิจารณาได้ จากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นโรธิสเบอร์ เกอร์ และดิคสัน ไล
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เคิร์ท มาสโลว์ แมคเกรเกอร์ เป็ นต้ น ได้ ม่งุ เน้ นศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับศาสตร์ ในด้ านจิตวิทยาองค์การและ
ให้ ความสําคัญต่อขวัญกําลังใจในการทํางาน จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า มีงานวิจยั จํานวนมากที่
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) และอาจเป็ นมโนทัศน์ที่มีการวิจยั มาก
ที่สดุ ในศาสตร์ ทางองค์การด้ วย (Cooper; &Locke. 2000)
หนึง่ ในงานหลักของนักวิชาการด้ านองค์การ คือ การประเมินเจตคติของบุคคลที่มีตอ่ งานหรื อที่
เรี ยกว่า ความพึงพอใจในงาน รวมทังแสวงหาแนวทางที
้
่จะพัฒนาความพึงพอใจดังกล่าว ซึง่ แต่แรกก็ได้ มี
้ ความสําคัญต่อผล
การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเหตุและปั จจัยผลของความพึงพอใจในงานเรื่ อยมา รวมทังให้
การปฏิบตั ิงานของบุคคลที่สง่ ผลต่อการทํางานขององค์การด้ วย นอกจากนี ้ ความพึงพอใจในงานยังเป็ น
ตัวแปรที่เป็ นหัวใจสําคัญหรื อเป็ นศูนย์กลางในทฤษฎีมากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ต่างๆ ใน
องค์การ ไม่วา่ จะเป็ นธรรมชาติในการทํางาน การควบคุมดูแล และสภาพแวดล้ อมของงาน เป็ นต้ น ความ
พึงพอใจในงานจึงถูกพิจารณาว่า เป็ นปั จจัยเหตุเกี่ยวกับบุคคลและผลสัมฤทธิ์ขององค์การที่สําคัญ ทังใน
้
แง่ของผลการปฏิบตั งิ านไปจนถึงความมัน่ คงและความยัง่ ยืนขององค์การในระยะยาว (Spector. 2003)

นิยามความหมายของความพึงพอใจในงาน
นิ ยามความหมายของความพึงพอใจในงานที่ เป็ นที่ นิ ยมและแพร่ หลายที่ สุด รวมทัง้ เป็ น
ความหมายที่ครอบคลุมและชัดเจนที่สดุ คือ ความหมายที่ล็อคได้ นิยามไว้ ว่า ความพึงพอใจในงานเป็ น
ความพอใจหรื อภาวะทางอารมณ์ ในเชิงบวก อันเป็ นผลมาจากการประเมินตัวงานหรื อประสบการณ์ใน
การทํางานของบุคคล จะเห็นได้ ว่า ความหมายความพึงพอใจในงานของล็อคสื่อให้ เห็นถึงความสําคัญ
ของการรับรู้และอารมณ์ความรู้สกึ ของบุคคล ซึง่ ฮิวลิน (Hulin. 1991. cited in Cooper; & Locke. 2000)
ก็เห็นด้ วยกับล็อค ขณะที่ ฮิวลินเองก็พิจารณาความพึงพอใจในงานโดยเน้ นไปที่ กระบวนการรับรู้ ที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน โดยกําหนดให้ ผลที่ได้ จากกระบวนการดังกล่าวเป็ นภาวะทางอารมณ์ที่
เกิดจากบทบาทในการทํางาน (Work Role Affect) ที่ยอมรับว่า มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันระหว่างการ
รับรู้ การประเมิน และอารมณ์ความรู้สกึ ของบุคคลในการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
แต่มมุ มองดังกล่าวข้ างต้ นก็ถกู คัดค้ านและโต้ แย้ งพอสมควร โดยนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า
ความพึงพอใจในงานได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงองค์ประกอบด้ านการรับรู้ มากกว่าองค์ประกอบด้ านอารมณ์
ความรู้ สึก ซึ่งบรี ฟก็ เห็นด้ วยกับประเด็นนี ้ พร้ อมทัง้ ระบุด้วยว่า บ่อยครัง้ ที่นักวิชาการด้ านองค์การให้
ความสําคัญต่อองค์ประกอบด้ านการรับรู้ แต่กลับละเลยไม่ให้ ความสําคัญต่อองค์ประกอบด้ านอารมณ์
ความรู้สกึ (Brief. 1998. cited in Cooper; & Locke. 2000) การสนับสนุนข้ อคิดเห็นดังกล่าว บรี ฟได้ อ้าง
ถึงข้ อค้ นพบในงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ที่พบว่า การรับรู้มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในงาน (r = .70) สูง
กว่าความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความรู้สกึ ของบุคคลกับความพึงพอใจในงาน (r = .43) ซึง่ ข้ อจํากัดใน
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งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นถึงปั ญหาเกี่ยวกับข้ อคิดเห็นนี ้ในบางประเด็น ดูเหมือนความเชื่อเกี่ยวกับงานของ
บุคคล (การรับรู้ ) จะได้ รับอิทธิพลจากอารมณ์ ความรู้ สึกเช่นเดียวกับการประเมินความพึงพอใจในงาน
อย่างไรก็ตาม จากข้ อค้ นพบในงานวิจัยก็ได้ ข้อสรุ ปเช่นเดียวกับนักวิจัยคนอื่นๆ ที่พบว่า การรับรู้ และ
อารมณ์ความรู้สกึ ของบุคคลต่างก็มีสว่ นทําให้ เกิดความพึงพอใจในงานด้ วยกันทังคู
้ ่
ดังนัน้ ในการประเมินงาน เมื่อเราคิดถึงสิง่ ใดๆ ก็ตามที่มีความสําคัญหรื อมีความสัมพันธ์กนั นัน้
ทังการรั
้
บรู้และอารมณ์ความรู้สกึ จะเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย เมื่อเราคิด เราจะมีความรู้สกึ ต่อสิ่งที่เราคิด และ
เมื่อเรามีความรู้สกึ เราก็จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้สกึ การรับรู้และอารมณ์ความรู้สกึ จึงไม่อาจแยกออกจาก
กันได้ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ระบุว่า เมื่อบุคคลคิด รู้สกึ หรื อมีกิจกรรมใดๆ ทางความคิดหรื อจิตใจ สมอง
ส่วนที่เกี่ยวกับความคิดจะประมวลผลอารมณ์ความรู้สกึ และกระบวนการรับรู้ของบุคคลเข้ าด้ วยกัน แต่คง
ไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่จะต้ องมาถกเถียงกันว่า อารมณ์ความรู้ สกึ หรื อการรับรู้ นนั ้ สิ่งใดจะมีความสําคัญ
ต่อความพึงพอใจในงานมากกว่า แต่สงิ่ สําคัญ คือ การรับรู้และอารมณ์ความรู้สกึ สามารถช่วยให้ เราเข้ าใจ
ธรรมชาติของความพึงพอใจในงานได้ ดีขึ ้น แต่ทงั ้ การรับรู้ และอารมณ์ ความรู้ สึกของบุคคลก็ไม่ได้ เป็ น
ตัวแทนของความพึงพอใจในงานทังหมดแต่
้
อย่างใด
นอกจากนิยามความหมายของความพึงพอใจในงานดังที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น ยังมีความหมายใน
ฐานะเป็ นตัวแปรเชิงเจตคติที่สะท้ อนให้ เห็นว่า บุคคลรู้ สกึ อย่างไรเกี่ยวกับงานของตนในภาพรวมหรื อใน
แง่มมุ ต่างๆ ของงานเป็ นรายด้ าน จากการศึกษาความพึงพอใจในงานพบว่ามีอยู่ 2 แนวทาง ได้ แก่
แนวทางการศึกษาแบบภาพรวม (Global Approach) และแนวทางการศึกษาแบบรายด้ าน (Facet
Approach) เป็ นต้ น โดยแนวทางแบบภาพรวมจะศึกษาความพึงพอใจในงานแบบองค์ประกอบเดียว คือ
เป็ นความรู้ สกึ โดยรวมที่มีตอ่ งานซึง่ มีงานวิจยั จํานวนมากใช้ แนวทางการศึกษาแบบนี ้ ส่วนแนวทางแบบ
รายด้ านจะศึกษาโดยเน้ นไปที่ งานในแต่ละด้ านหรื อมุมมองของงาน เช่น รางวัล (ผลตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์) บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับงาน (หัวหน้ างานหรื อเพื่อนร่วมงาน) สภาพแวดล้ อมของงาน และ
ธรรมชาติของตัวงานเอง เป็ นต้ น จากหลักฐานทางวิชาการระบุว่า การศึกษาแบบรายด้ านจะช่วยให้ เห็น
ภาพความพึงพอใจในงานของบุคคลได้ สมบูรณ์มากกว่าการศึกษาแบบภาพรวม เนื่องจากโดยปกติบคุ คล
จะมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้ านของงาน เช่น บุคคลอาจไม่พงึ พอใจต่อผลตอบแทน
หรื อผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการทํางาน แต่กลับพึงพอใจต่อธรรมชาติของตัวงานและหัวหน้ างาน เป็ นต้ น
จากนิ ยามความหมายของความพึงพอใจในงานข้ างต้ น จึงสรุ ปว่า ความพึงพอใจในงาน
หมายถึ ง ความพอใจหรื อภาวะทางอารมณ์ ในเชิ งบวก อันเป็ นผลมาจากการประเมิ นตัวงานหรื อ
ประสบการณ์ ในการทํ างานของบุคคล ซึ่งเป็ นความหมายความพึงพอใจในงานของล็อคที่ครอบคลุม
ชัดเจน และนิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลาย
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แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับความพึงพอใจในงาน
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า มีแนวคิดและทฤษฎีมากมายที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจใน
งาน ซึง่ ไม่เหมาะที่จะนําเสนอไว้ ในที่นี ้ได้ ทงหมด
ั้
จึงพิจารณาเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ รับความนิยม
และนํามาใช้ ในงานวิจยั อย่างแพร่หลายเท่านัน้ อันได้ แก่
ทฤษฎีสองปั จจัย (Two-Factor Theory)
หนึ่งในทฤษฎีแรกเริ่ มที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจในงาน คือ ทฤษฎีสองปั จจัยของเฟรเดอริ ค
เฮอร์ ซเบิร์ก ที่อธิบายว่า องค์ประกอบที่นํามาซึง่ ความพึงพอใจมักจะแตกต่างจากองค์ประกอบที่นํามาซึง่
ความไม่พงึ พอใจของบุคคล เฮอร์ ซเบิร์กได้ ข้อสรุปนี ้จากการสัมภาษณ์พนักงานหลายครัง้ โดยให้ พนักงาน
พิจารณาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ กบั เวลาที่ตนรู้ สึกพึงพอใจกับงาน ซึ่งทัว่ ไปพนักงานจะกล่าวถึง
องค์ประกอบภายใน (Intrinsic Factors) เช่น ตัวเนื ้องานเอง ความรับผิดชอบ ความสําเร็ จ เป็ นต้ น โดย
เฮอร์ ซเบิร์กเรี ยกองค์ประกอบนี ้ว่า ปั จจัยด้ านแรงจูงใจ (Motivators) ในทางกลับกัน เมื่อให้ พิจารณา
องค์ประกอบที่นํามาซึง่ ความไม่พึงพอใจในงานก็พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ระบุถึงองค์ประกอบภายนอก
(Extrinsic Factors) เช่น นโยบายขององค์การ สภาพแวดล้ อมการทํางาน ค่าตอบแทน เป็ นต้ น โดยเรี ยก
องค์ประกอบนี ้ว่า ปั จจัยด้ านชีวอนามัย (Hygiene Factors) และยังพบอีกว่า องค์ประกอบภายในมี
ความสัมพันธ์ อย่างมากกับความพึงพอใจ ขณะที่องค์ประกอบภายนอกมีความสัมพันธ์ อย่างมากกับ
ความไม่พึงพอใจ จากข้ อค้ นพบดังกล่าว เฮอร์ ซเบิร์กจึงสรุ ปว่า การกําจัดปั จจัยที่สร้ างความไม่พึงพอใจ
(ปั จจัยด้ านชีวอนามัย) ทําได้ เพียงแค่ขจัดความไม่พงึ พอใจเท่านัน้ แต่ไม่สามารถสร้ างความพึงพอใจแก่
บุคคลได้ ดังนัน้ เพื่อสร้ างความพึงพอใจในงานให้ แก่บคุ คล องค์การจะต้ องให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ าน
แรงจูงใจ ได้ แก่ ทําให้ งานน่าสนใจมากขึ ้น ท้ าทายความสามารถมากขึ ้น และให้ ผลตอบแทนส่วนตัวแก่
บุคคลอย่างเหมาะสม เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีสองปั จจัยก็ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ จากนักวิชาการในหลากหลายแง่มุม ซึ่ง
พบว่ามีข้อกังขาในเชิงตรรกะทางทฤษฎีและข้ อบกพร่องมากมายด้ านระเบียบวิธีวิจยั ของเฮอร์ ซเบิร์ก โดย
มีงานวิจัยเชิ งประจักษ์ จํานวนมากที่ พยายามจะศึกษาซํา้ และทดสอบข้ อค้ นพบของเฮอร์ ซเบิร์กด้ วย
ระเบียบวิธีวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กําหนดเอง แต่ก็ไม่ค่อยประสบผลเท่าที่ควร ในทางตรงข้ ามกับข้ อค้ นพบของ
เฮอร์ ซเบิร์ก มีงานวิจยั ที่เห็นพ้ องกันว่า องค์ประกอบภายในและภายนอกต่างก็มีส่วนสนับสนุนให้ เกิดทัง้
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคคลได้ เช่นกัน ขณะที่แคร์ โรลล์ก็สรุ ปว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ ส่วน
ใหญ่ม่งุ ไปยังข้ อเท็จจริ งที่ว่า ปั จจัยด้ านแรงจูงใจและด้ านชีวอนามัยสามารถเป็ นปั จจัยเหตุของทังความ
้
พึงพอใจหรื อไม่พงึ พอใจได้ แต่กรณีสว่ นใหญ่แล้ วปั จจัยด้ านแรงจูงใจดูจะเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากกว่า
ดังนัน้ แม้ ทฤษฎีนี ้จะได้ รับการสนับสนุนจากแนวคิดของเฮอร์ ซเบิร์กและการรับรองจากนักวิชาการคนอื่นๆ
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(Brief. 1998. cited in Cooper; & Locke. 2000) แต่การนําทฤษฎีนี ้กลับมาใช้ ก็มีอปุ สรรคในด้ าน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางวิทยาศาสตร์ ที่มาสนับสนุนนัน่ เอง
ทฤษฎีการรั บรู้ คุณค่ า (Value-Percept Theory)
จากความหมายของคุณค่าหรื อค่านิยม (Value) ตามการนิยามของล็อคที่ระบุว่าเป็ นความ
ต้ องการหรื อสิ่งที่บุคคลพิจารณาว่ามีความสําคัญ ซึ่งล็อคกล่าวว่า คุณค่าหรื อค่านิยมของบุคคลเป็ น
ตัวกําหนดสิง่ ที่สร้ างความพึงพอใจในงาน เฉพาะคุณค่าในงานที่บคุ คลให้ ความสําคัญซึง่ ไม่ได้ รับการเติม
เต็มเท่านันที
้ ่จะทําให้ เกิดความไม่พงึ พอใจ จากสมการความพึงพอใจในงานในทฤษฎีการรับรู้คณ
ุ ค่าของ
ล็อคที่กําหนดว่า
S = (VC - P) x Viหรื อ
Satisfaction = (Want - Have) x Important
โดยให้ S คือ ความพึงพอใจ VC คือ คุณค่าหรื อค่านิยมของบุคคล (ความต้ องการโดยรวม) P คือ
การรับรู้ โดยรวมเกี่ยวกับคุณค่าที่ได้ รับจากงาน และ Vi คือ ความสําคัญของคุณค่าที่มีต่อบุคคล ดังนัน้
ทฤษฎีการรับรู้ คณ
ุ ค่าจึงเป็ นทฤษฎีที่พยากรณ์ หรื อทํานายความแตกต่างระหว่างความต้ องการกับสิ่งที่
ได้ รับ ซึ่งก็คือ ความไม่พึงพอใจในงานในแง่มมุ ต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อบุคคล โดยจะพิจารณาแง่มมุ
ต่างๆ อย่างหลากหลายเมื่อประเมินความพึงพอใจในงานของตน ดังนัน้ การคํานวณความพึงพอใจของ
บุคคลจึงเป็ นการพิจารณาซํ ้าๆ กันในแต่ละแง่มมุ ของงานนัน่ เอง
ปั ญหาประการหนึ่งของทฤษฎี นี ้ คื อ สิ่งที่ บุคคลต้ องการ (VC หรื อ Want) และสิ่งที่ บุคคล
ั้
่งนี ้จะ
พิจารณาว่าสําคัญ (Vi หรื อ Important) ดูจะมีความเกี่ยวพันกันอย่างมาก แม้ ในทางทฤษฎีทงสองสิ
แยกออกจากกัน แต่ในทางปฏิบตั คิ นส่วนใหญ่พบว่ายากที่จะจําแนกสองสิง่ นี ้ออกจากกันได้ เช่น ทําไมเรา
ถึงต้ องการจะได้ ผลตอบแทนสูง หากผลตอบแทนไม่ได้ มีความสําคัญต่อเรา เป็ นต้ น แต่ถึงจะมีข้อจํากัด
ดังกล่าว การวิจยั ที่ใช้ ทฤษฎีของล็อคก็ยงั คงได้ รับการสนับสนุนอยู่ และยังมีงานวิจยั ของไรซ์และคนอื่นๆ
(Rice; et al. 1991. cited in Cooper; & Locke. 2000) ที่พบว่า มุมมองด้ านความสําคัญช่วยสนับสนุน
ความสัมพันธ์ ระหว่างมุมมองด้ านความต้ องการโดยรวมกับมุมมองด้ านความพึงพอใจ แต่มมุ มองด้ าน
ความสําคัญกลับไม่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างมุมมองด้ านความพึงพอใจกับความพึงพอใจในงาน
โดยรวม ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ลอ็ คได้ พยากรณ์ไว้ ในทฤษฎี โดยระบุวา่ มุมมองด้ านความพึงพอใจจะทํานายความพึง
พอใจโดยรวมได้ เนื่องจากมุมมองด้ านความสําคัญจะสะท้ อนให้ เห็นถึงระดับความพึงพอใจในแต่ละด้ าน
นัน่ เอง
ตัวแบบเชิงบูรณาการของคอร์ เนลล์ (Cornell Integrative Model)
ฮิวลินและคนอื่นๆ (Hulin; et al. 1985. cited in Cooper; & Locke. 2000) กับฮิวลิน (Hulin.
1991. cited in Cooper; & Locke. 2000) ได้ นําเสนอตัวแบบความพึงพอใจในงาน โดยพยายามจะบูรณา
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การทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้ างเจตคติของบุคคลที่ผา่ นมาในอดีต ตัวแบบนี ้ระบุวา่ ความพึงพอใจในงานเป็ น
กลไกความสมดุลระหว่างปั จจัยนําเข้ า (Role Inputs) คือ สิ่งที่บคุ คลทุ่มเทลงไปในการทํางาน เช่น การ
อบรม ประสบการณ์ เวลา และความพยายาม เป็ นต้ น เปรี ยบเทียบกับปั จจัยผล (Role Outcomes) คือ
สิ่งที่บุคคลได้ รับจากการทํางาน เช่น ผลตอบแทน สภาพแวดล้ อมในการทํางาน สถานภาพในองค์การ
และองค์ประกอบภายใน เป็ นต้ น โดยมีสมมติฐานว่า ยิ่งปั จจัยผลที่บคุ คลได้ รับเมื่อเทียบกับปั จจัยนําเข้ ามี
มากขึ ้นเท่าไร บุคคลก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในงานมากขึ ้นเท่านัน้ ตัวแบบของฮิวลินยังระบุเพิ่มเติมด้ วยว่า
ค่าเสียโอกาสในด้ านต่างๆ ของบุคคลมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญต่อความพึงพอใจในงาน ตัวอย่างเช่น
ในช่วงที่มีจํานวนแรงงานมากเกินความต้ องการ (คือ มีอตั ราการว่างงานสูง) บุคคลจะรับรู้วา่ ปั จจัยนําเข้ า
ของตนมีคณ
ุ ค่าน้ อยลง เนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงสําหรับอัตราการจ้ างงานเพียงไม่กี่ตําแหน่ง และค่า
เสียโอกาสในการได้ งานของบุคคลก็จะลดลงด้ วย (กล่าวคือ ไม่จําเป็ นต้ องทุ่มเทมาก เพราะโอกาสได้ งาน
ทําของบุคคลก็มีน้อยลงเมื่อเทียบกับโอกาสด้ านอื่นๆ) ดังนัน้ เมื่ออัตราการว่างงานเพิ่มขึ ้น คุณค่าของ
ปั จจัยนํ าเข้ าก็ ลดลง ทํ าให้ บุคคลรั บรู้ ว่า ไม่จําเป็ นต้ องทุ่มเทปั จจัยนํ าเข้ ามากนักก็ ได้ รับปั จจัยผลที่
มากกว่าเมื่อเทียบกัน บุคคลจึงเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ตัวแบบของฮิวลินยังอธิบายอีกว่า
กรอบในการอ้ างอิงที่บคุ คลใช้ ประเมินปั จจัยผลที่ตนเคยได้ รับมาในอดีตมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ปัจจัยผลที่
ตนได้ รับในปั จจุบนั คือ หากบุคคลให้ คณ
ุ ค่าต่อปั จจัยผลที่เคยได้ รับมาในอดีตลดลงก็จะทําให้ โอกาสใน
การได้ งานทําในปั จจุบนั ลดลงเช่นกัน กล่าวคือ หากคิดว่าตนจะได้ รับปั จจัยผลเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปั จจัย
นําเข้ าแล้ ว ก็ไม่จําเป็ นต้ องทุ่มเทปั จจัยนําเข้ ามากนัก เช่นนี ้บุคคลก็จะเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ ้น (ปั จจัย
ผลที่ได้ รับในปั จจุบนั มีมากกว่าที่เคยได้ รับในอดีต) เมื่อพิจารณาในทางกลับกันก็เป็ นจริ งตามนัน้ แม้
ขอบข่ายการประยุกต์ใช้ และการบูรณาการในตัวแบบของฮิวลินจะดูน่าสนใจ แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ที่ทดสอบ
ความถูกต้ องน่าเชื่อถือของตัวแบบนี ้โดยตรงมากนัก
ตัวแบบคุณลักษณะงาน (Job Characteristics Model)
จากตัวแบบคุณลักษณะงาน (JCM) ที่ระบุว่า การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) เป็ น
องค์ประกอบหลักสําคัญในการทําให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน ตัวแบบนี ้นําเสนอโดยแฮคแมน
และโอลด์แฮมเมื่อปี 1976 ซึง่ ให้ ความสําคัญกับคุณลักษณะงานหลัก 5 ด้ านที่ทําให้ งานของบุคคลมี
ความท้ าทายและเติมเต็มความต้ องการของตนได้ คุณลักษณะนี ้ ได้ แก่ 1) อัตลักษณ์ของงาน (Task
Identity) หรื อระดับความเข้ าใจในงานตังแต่
้ ต้นจนจบ 2) ความสําคัญของงาน (Task Significance) หรื อ
ระดับความสําคัญและความหมายของงาน 3) ความหลากหลายทางทักษะที่ใช้ ในงาน (Skill Variety) หรื อ
ขอบข่ายของงานที่เอื ้อให้ บคุ คลสามารถทํางานที่แตกต่างกันได้ 4) อิสระในการทํางาน (Autonomy) หรื อ
ระดับความมีอิสระในการควบคุมและตัดสินใจในงาน และ 5) ข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback) หรื อระดับ
ของข้ อมูลป้อนกลับที่ได้ จากงานว่าทํางานเป็ นอย่างไร จากทฤษฎีนี ้ งานที่ผ่านการเพิ่มคุณค่าจะเป็ นงาน
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ที่มีคณ
ุ ลักษณะต่างๆ ข้ างต้ น ซึง่ เป็ นงานที่สร้ างความพึงพอใจและแรงจูงใจให้ แก่บคุ คลมากกว่างานที่ไม่
มีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าว
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า มีงานวิจยั บางงานที่สนับสนุนแนวคิดของแฮคแมนและโอลด์แฮม
โดยเน้ นไปที่คณ
ุ ลักษณะภายในของงาน ได้ แก่ 1) เมื่อบุคคลถูกกําหนดให้ ประเมินงานในด้ านต่างๆ เช่น
โอกาสในการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่ง ค่าตอบแทน เพื่อนร่วมงาน ซึง่ พบสิง่ ที่สอดคล้ องกันว่า ธรรมชาติของ
ตัวเนื ้องานเองเป็ นด้ านหนึง่ ของงานที่มีความสําคัญที่สดุ สําหรับบุคคล 2) ในแง่ของความพึงพอใจในงาน
นัน้ โอกาสในการเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง ค่าตอบแทน เพื่อนร่ วมงาน หัวหน้ างาน และตัวเนือ้ งานเอง
พบว่า ส่วนใหญ่ความพึงพอใจที่มีต่อตัวเนือ้ งานมักจะเป็ นด้ านที่มีความสัมพันธ์ อย่างสูงกับความพึง
พอใจในงานโดยรวม ดังนัน้ หากสนใจและต้ องการจะทําความเข้ าใจถึงสาเหตุที่ทําให้ บคุ คลเกิดความพึง
พอใจในงานควรจะเริ่ มที่ตวั เนื ้องานก่อนเป็ นเบื ้องต้ น (คุณลักษณะภายในของงาน)
มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาและทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะงานกับความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานที่ได้ ผลสอดคล้ องกันในทางบวก และมีงานวิจยั เชิงปริ มาณที่ได้ ผลเช่นเดียวกัน ด้ านฟราย
(Frye. 1996. cited in Cooper; & Locke. 2000) ก็ค้นพบและรายงานค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง
คุณลักษณะงานกับความพึงพอใจในงานเท่ากับ .50 และงานวิจยั ที่พบส่วนใหญ่จะให้ พนักงานประเมิน
คุณลักษณะงานด้ วยตนเอง ซึ่งการประเมินคุณลักษณะงานในเชิงจิตพิสยั (Subjective) นันพบว่
้
า มี
ความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในงานสูงกว่าการประเมินในเชิงวัตถุวิสยั (Objective) อย่างไรก็ตาม แม้
เครื่ องมือวัดจากงานวิจัยต่างๆ ที่ใช้ การประเมินในเชิงวัตถุวิสยั จะมีข้อบกพร่ อง แต่ก็แสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างคุณลักษณะงานกับความพึงพอใจในงาน ถึงแม้ วา่ ตัวทฤษฎีจะยังมีจดุ ด้ อย
บางประการ แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ ก็ยืนยันว่า คุณลักษณะภายในของงานเป็ นตัวทํานายความพึงพอใจใน
งานที่น่าเชื่อถือมากที่สดุ ดังนัน้ หากองค์การต้ องการจะเสริ มสร้ างความพึงพอใจในงานแก่พนักงาน ควร
จะพิจารณาใช้ วิธีการจัดการเชิงสถานการณ์ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการรับรู้ของพนักงานในด้ านคุณลักษณะ
ภายในของงาน โดยวิธีการดังกล่าว ได้ แก่ การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) คือ ให้ พนักงานได้ ทํางานที่
แตกต่างกัน และการขยายงาน (Job Enlargement) คือ ออกแบบงานให้ มีขอบข่ายงานที่กว้ างขึ ้น โดยให้
มีความสัมพันธ์กบั งานที่ทําอยู่ เป็ นต้ น
แนวทางที่ให้ ความสําคัญต่ อเจตคติและอุปนิสัยของบุคคล (Dispositional Approaches)
แม้ ว่านักวิจยั จะตระหนักและยอมรับกันมาอย่างยาวนานว่า มีความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
เรื่ องความพึงพอใจในงาน ทําให้ ในช่วงไม่นานที่ผ่านมา มีแนวทางที่โดดเด่นสําหรับการศึกษาความพึง
พอใจในงาน คือ แนวทางที่ให้ ความสําคัญต่อเจตคติและอุปนิสยั ของบุคคล ซึ่งสตอว์และรอสส์ (Staw;
&Ross. 1985. cited in Cooper; & Locke. 2000) กล่าวว่า ระดับความพึงพอใจในงานของบุคคลจะ
ยังคงที่อย่างต่อเนื่อง แม้ งานที่ทําอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม งานวิจยั ของสตอว์และคนอื่นๆ ก็แสดงให้

188
เห็นว่า การประเมินพื ้นฐานทางอารมณ์ในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงานในวัยผู้ใหญ่อายุ
ตังแต่
้ 40 ปี ขึน้ ไป นอกจากนี ย้ ังมีงานวิจัยที่ แสดงว่า ความพึงพอใจในงานของคู่แฝดก็ ยังมีความ
คล้ ายคลึงกัน แม้ งานวิจยั ดังกล่าวจะถูกวิพากษ์ วิจารณ์ แต่หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สงั่ สมมาก็ชี ้ให้ เห็นว่า
ความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานระหว่างบุคคลสามารถสืบเสาะค้ นหาได้ จากการวัดพื ้นฐานทาง
อารมณ์ในอดีต
อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวก็ช่วยให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานได้ ดีขึ ้น แต่
หนึง่ ในข้ อจํากัดของแนวทางนี ้ คือ แนวทางนี ้ไม่ได้ ให้ ความกระจ่างว่า เจตคติและอุปนิสยั ของบุคคลส่งผล
ต่อความพึงพอใจในงานอย่างไร ซึง่ จากงานวิจยั ในช่วงที่ผ่านมาได้ เปรี ยบเทียบประเด็นนี ้ว่าเป็ นเหมือน
กล่องดํา (Black Box) กล่าวคือ ข้ อค้ นพบในงานวิจยั สามารถให้ ความกระจ่างในบางประเด็น แต่กลับไม่มี
ความชัดเจนเท่าไรว่า มีสงิ่ ใดอยูใ่ นกล่องบ้ าง นักวิจยั หลายท่านจึงริเริ่ มที่จะศึกษาค้ นคว้ ากระบวนการทาง
จิตวิทยาเกี่ ยวกับเจตคติและอุปนิสยั ของบุคคลที่สําคัญและซ่อนอยู่ ซึ่งน่าจะเป็ นต้ นเหตุของความพึง
พอใจในงาน เช่น งานวิจยั ของไวสส์และโครแพนซาโน (Weiss; &Cropanzano. 1996. cited in Cooper;
& Locke. 2000) ที่ระบุว่า พื ้นฐานทางอารมณ์อาจมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ในเชิงการ
ทํางานที่มีความสําคัญ ซึง่ หมายรวมถึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานด้ วย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของบ
รี ฟ (Brief. 1998. cited in Cooper; & Locke. 2000) และโมโตวิดโล (Motowidlo. 1996. cited in
Cooper; & Locke. 2000) ที่เสนอตัวแบบเชิงทฤษฎีเพื่อพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ
และอุปนิสยั ของบุคคลกับความพึงพอใจในงาน
ในการพัฒนาตัวแบบเชิงทฤษฎีนี ้จัดจ์และคนอื่นๆ (Judge;et al. 1998. cited in Cooper; &
Locke. 2000) พบว่า การประเมินแก่นแท้ ในตน (Core Self-Evaluation) อันเป็ นคุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพโดยทั่วไปที่ประกอบด้ วยการเห็นคุณค่าในตน (Self-Esteem) ความเชื่ อมัน่ ในตน (SelfEfficacy) ความเชื่ออํานาจในตน (Internal Locus of Control) และความหนักแน่นมัน่ คง (Low
Neuroticism) มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในงาน นอกจากนี ้ ยังพบว่า หนึ่งในกลไกหลักเชิงสาเหตุ
ของตัวแบบนี ้เกิดขึ ้นผ่านทางคุณลักษณะภายในของงาน ดังนัน้ จัดจ์และคนอื่นๆ จึงสรุ ปว่า ตัวแปรเชิง
สถานการณ์ที่มีความสําคัญที่สดุ ซึง่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน คือ คุณลักษณะภายในของงาน โดย
เชื่อมโยงกับตัวแปรที่อาจจะเป็ นตัวทํานายเจตคติและอุปนิสยั ที่สําคัญที่สดุ ได้ แก่ การประเมินแก่นแท้ ใน
ตน นอกจากนี ้ ยังพบด้ วยว่า การประเมินแก่นแท้ ในตนมีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจในงานข้ ามกลุ่ม
สาขาอาชีพต่างๆ รวมทังสามารถประมาณค่
้
าความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างการประเมินแก่นแท้ ในตนกับ
ความพึงพอใจในงานได้ เท่ากับ .37
นักวิจยั หลายท่านต่างก็ศึกษาค้ นคว้ าสาเหตุที่เกิดจากเจตคติและอุปนิสยั ของบุคคล ซึง่ ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในงานในมุมมองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของบรี ฟและคนอื่นๆ (Brief; et al.
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1998. cited in Cooper; & Locke. 2000) ที่เน้ นศึกษาอารมณ์ในการทํางานและกําหนดให้ อารมณ์เชิง
บวกและลบเป็ นตัวแปรเจตคติและอุปนิสยั ของบุคคล ด้ านไวส์และคนอื่นๆ (Weiss; et al. 1996. cited in
Cooper; & Locke. 2000) ก็เน้ นศึกษาอารมณ์ในขณะทํางาน ความรู้สกึ และการรับรู้ที่เกิดจากการทํางาน
จัดจ์และคนอื่นๆ (Judge; et al. 1998. cited in Cooper; & Locke. 2000) ก็ให้ ความสําคัญกับการ
้
ประเมินแก่นแท้ ในตน อย่างไรก็ตามความแตกต่างในแนวทางการศึกษานี ้มีความสําคัญ งานวิจยั ทังหมด
ต่างพยายามทําความเข้ าใจเจตคติและอุปนิสยั ของบุคคลที่เป็ นสาเหตุของเจตคติในงาน โดยแนวทาง
การศึกษาของแต่ละงานวิจยั คงไม่ได้ กําหนดขึ ้นเพื่อมาแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน แต่จะพิจารณาว่า ความ
แตกต่างนี ้เป็ นสัญญาณของความก้ าวหน้ าสําหรับการศึกษาความพึงพอใจในงานในเชิงวิทยาศาสตร์
ข้ อสรุ ปและการบูรณาการ
ทฤษฎีความพึงพอใจในงานที่พฒ
ั นาไปข้ างหน้ าอย่างต่อเนื่องนัน้ จากหลักฐานทางวิชาการที่มี
อยู่แสดงให้ เห็นว่า มีมมุ มอง 3 ด้ านที่มีงานวิจยั ส่วนใหญ่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ได้ แก่ ทฤษฎีการรับรู้
คุณค่าของล็อค ตัวแบบคุณลักษณะงาน และแนวทางที่ให้ ความสําคัญต่อเจตคติและอุปนิสยั ของบุคคล
เป็ นต้ น ประการหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีเหล่านี ้ คือ การพิจารณาความพึงพอใจในงานด้ วยมุมมอง
3 ด้ านผ่านทางทฤษฎีตา่ งๆ ซึง่ ได้ แก่ มุมมองเชิงสถานการณ์ (ตัวแบบคุณลักษณะงาน) มุมมองเชิงบุคคล
(แนวทางที่ให้ ความสําคัญต่อเจตคติและอุปนิสยั ของบุคคล) และมุมมองเชิงปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สถานการณ์ (ตัวแบบการรับรู้คณ
ุ ค่า) เป็ นต้ น แม้ ว่าการพิจารณาดังกล่าวอาจนําไปสูข่ ้ อสรุ ปที่ว่า ทฤษฎี
เหล่านี ้อาจไม่สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานได้ อย่างสอดคล้ องกัน แต่นนั่ ก็ไม่ใช่สาระสําคัญใน
การศึกษาเรื่ องนี ้ จัดจ์และคนอื่นๆ (Judge; etal. 1997. cited in Cooper; & Locke. 2000) ได้ พยายาม
ศึ ก ษาว่ า การประเมิ น แก่ น แท้ ใ นตนมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจในงานอย่ างไร โดยระบุว่ า
คุณลักษณะภายในของงานเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างความสัมพันธ์ นนั ้ นอกจากนี ้ ยังแสดงให้ เห็นว่า
บุคคลที่ประเมินแก่นแท้ ในตนในทางบวกจะรับรู้ คณ
ุ ค่าที่อยู่ภายในงานมากกว่า รวมทังชี
้ ้ให้ เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างการประเมินแก่นแท้ ในตนกับคุณลักษณะภายในของงานว่า ไม่ได้ เป็ นกระบวนการรับรู้ที่
เกิดขึ ้นโดยลําพัง แต่การประเมินแก่นแท้ ในตนจะมีความสัมพันธ์ กบั การบรรลุผลสําเร็ จในงานที่ซบั ซ้ อน
ด้ วย การกําหนดให้ ความซับซ้ อนของงานเป็ นตัวแปรที่มีความสอดคล้ องและคล้ ายคลึงกับคุณลักษณะ
ภายในของงานแสดงให้ เห็นสาเหตุที่วา่ ทําไมบุคคลที่ประเมินแก่นแท้ ในตนในทางบวกซึง่ รับรู้เกี่ยวกับงาน
ที่ท้าทายมากกว่าและประเมินระดับความพึงพอใจในงานสูงกว่าจึงมักจะได้ รับงานที่มีความซับซ้ อน
มากกว่า ซึง่ เป็ นงานที่ท้าทายและมีคณ
ุ ค่ามากกว่านัน่ เอง ดังนัน้ งานวิจยั ของจัดจ์และคนอื่นๆ จึงชี ้ให้ เห็น
ว่า แนวทางที่ให้ ความสําคัญต่อเจตคติและอุปนิสยั ของบุคคลและตัวแบบคุณลักษณะงานเป็ นทฤษฎีที่มี
ความสอดคล้ องและสามารถประยุกต์ใช้ ร่วมกันเพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของบุคคลได้
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ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบคุณลักษณะงานกับทฤษฎีการรับรู้คณ
ุ ค่านัน้ มีหลักฐานทาง
วิชาการชี ้ให้ เห็นว่า บุคคลให้ คณ
ุ ค่าต่อธรรมชาติของตัวเนื ้องานเองมากกว่าองค์ประกอบด้ านอื่นๆ ดังนัน้
ทฤษฎีของล็อคจึงทํานายว่า การเสริ มสร้ างระดับคุณลักษณะภายในของงาน (ซึง่ ช่วยลดความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่ตนต้ องการกับสิ่งที่มีอยู่ (Have-Want) โดยให้ ความสําคัญกับคุณลักษณะภายใน) จะเป็ น
วิธีการที่มีประสิทธิผลมากที่สดุ ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานของพนักงาน ดังนัน้ แม้ ว่าตัวแบบ
คุณลักษณะงานและตัวแบบการรั บรู้ คุณค่าของล็อคจะพิจารณาและอธิ บายความพึงพอใจในงานใน
มุมมองที่แตกต่างกัน แต่การประยุกต์ใช้ กลับเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ตราบใดที่พนักงานยังคงให้
คุณค่ากับคุณลักษณะภายในของงานที่ ตนทําอยู่ ตราบนัน้ ทฤษฎี ทัง้ สองก็ เสนอแนะว่า แนวทางที่ มี
ประสิทธิผลมากที่สดุ ในการเพิ่มความพึงพอใจในงานของพนักงานส่วนใหญ่ให้ สงู ขึ ้น คือ การสร้ างเสริ ม
คุณลักษณะภายในของงานให้ มากขึ ้นนัน่ เอง

องค์ ประกอบของความพึงพอใจในงาน
หลังจากที่กล่าวถึงนิยามความหมายและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจในงาน
ข้ างต้ นแล้ ว ประเด็นหนึ่งที่สําคัญ คือ องค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน หากต้ องการเพิ่มความพึง
พอใจในงานของบุคคลให้ สงู ขึ ้น ควรพิจารณาหาแนวทางในการสร้ างเสริ มองค์ประกอบเหล่านี ้ให้ มากขึ ้น
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานจะมุง่ ศึกษาผลกระทบที่
เกิดจากองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน ได้ แก่ การออกแบบงานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
เป็ นต้ น โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี ้ (สมยศ นาวีการ. 2549) (แสดงดังภาพประกอบ 14)
การออกแบบงาน (Job Design)
หากการใช้ ผลตอบแทนเป็ นสิง่ จูงใจ คือ ความพยายามจะใช้ ประโยชน์จากการจูงใจภายนอกแล้ ว
การใช้ การออกแบบงานเป็ นสิง่ จูงใจก็คือ ความพยายามจะใช้ การจูงใจจากภายในนัน่ เอง งานบางอย่างดู
เหมือนว่าจะใช้ การจูงใจจากภายในได้ มากกว่างานอื่นๆ โดยสาระสําคัญแล้ ว เป้าหมายของการออกแบบ
งาน คือ การค้ นหาคุณลักษณะที่ทําให้ งานบางอย่างจูงใจบุคคลได้ สงู กว่างานอื่น และใช้ ประโยชน์จาก
คุณลักษณะเหล่านี ้กับการออกแบบงาน เป็ นการให้ ความสําคัญกับวิธีที่จะรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานเข้ า
ด้ วยกันให้ เป็ นงานที่สมบูรณ์ การออกแบบงานจึงมุ่งเน้ นที่การเปลี่ยนแปลงงานเป็ นสําคัญเพื่อสนับสนุน
ให้ บุคคลมีความพึงพอใจในงานมากขึ ้น ตังแต่
้ มีการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ปรัชญาของการออกแบบงาน
ส่วนใหญ่ คือ การทํางานให้ ง่าย ซึง่ เกิดขึ ้นในปี 1943 โดยเฟรเดอริก เทย์เลอร์ ได้ นําเสนอหลักการของการ
บริ หารจัดการในเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ในการออกแบบงาน เทย์เลอร์ สนับสนุนให้ ใช้
วิธีการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อกําหนดวิธีที่ดีที่สดุ ในการแบ่งงานกันทําเฉพาะด้ านและทําให้ เป็ น
มาตรฐาน และยังได้ สนับสนุนให้ เขียนคู่มือคําแนะนําที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อระบุระเบียบวิธีการ
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ทํางานให้ ชดั เจน และได้ กระตุ้นให้ หวั หน้ างานกําหนดมาตรฐานการเคลื่อนไหวในการทํางานและเวลาพัก
ของพนักงาน เพื่อให้ บรรลุประสิทธิ ภาพสูงสุด เทย์ เลอร์ ได้ ขยายขอบเขตการบริ หารจัดการงานในเชิง
วิทยาศาสตร์ ไปยังหน้ าที่ของหัวหน้ างานด้ วย โดยสนับสนุนให้ ใช้ หัวหน้ างานตามหน้ าที่ที่ควรมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในหน้ าที่ ตัวอย่างเช่น หัวหน้ างานคนหนึง่ อาจเป็ นผู้เชี่ยวชาญในการอบรมพนักงาน
ในขณะที่อีกคนหนึง่ อาจมีหน้ าที่เป็ นผู้ควบคุมคุณภาพ เป็ นต้ น
การออกแบบงานตามหลักการจัดการในเชิงวิทยาศาสตร์ ดเู หมือนไม่ได้ จงู ใจบุคคลจากภายใน
เนื่องจากในช่วงนัน้ องค์การและผู้บริ หารต่างก็มีปรัชญาการทํางานโดยมีสมมติฐานว่า บุคคลทํางาน
เพราะว่าต้ องทํางาน วิธีการจูงใจที่ใช้ ในช่วงนันจึ
้ งประกอบด้ วยการควบคุมอย่างใกล้ ชิดและให้ คา่ จ้ างต่อ
หน่วย ทําให้ การออกแบบงานให้ ง่ายไม่ได้ รับการยอมรับจากพนักงานที่ส่วนใหญ่จะขาดการศึกษาและ
ต้ องต่อสู้ดิ ้นรนเพื่อตอบสนองความต้ องการพืน้ ฐานของตน แต่หารู้ ไม่ว่าการทํางานให้ ง่ายจะช่วยให้
พนักงานสามารถมีมาตรฐานการดํารงชีวิตตามสมควรได้ ต่อมาเมื่อพนักงานเริ่ มจะมีการศึกษาและ
สามารถตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานได้ ดีขึ ้น นักจิตวิทยาองค์การและนักพฤติกรรมศาสตร์ จึงเริ่ มมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับผลกระทบของการทํางานให้ ง่ายที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคคล ในการออกแบบงานจะให้ ความสําคัญต่อการจัดการขอบเขตของงานและการจูงใจบุคคล โดย
ขอบเขตของงานหมายถึง ความกว้ างและความลึกของงาน ซึง่ ความกว้ าง คือ จํานวนกิจกรรมที่แตกต่าง
กันที่กระทําอยู่ภายในงาน ส่วนความลึก คือ ระดับการกํากับหรื อควบคุมงานของบุคคล งานที่กว้ างจะ
กําหนดให้ พนักงานต้ องทํากิจกรรมที่แตกต่างกันหลายอย่าง แต่งานที่ลึกจะเน้ นความเป็ นอิสระในการ
วางแผนและตัดสินใจที่เกี่ยวกับงาน ตัวอย่างเช่น งานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็ นงานที่มีขอบเขตกว้ าง
และลึก เพราะงานจะเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่แตกต่างกันหลายอย่าง เช่น การสอน การให้ คะแนน การวิจยั
การเขียนตํารา การมีสว่ นร่วมในการบริหาร เป็ นต้ น ส่วนที่วา่ ลึกเพราะกิจกรรมเหล่านี ้จะทําอย่างไรขึ ้นอยู่
กับการใช้ ดลุ ยพินิจค่อนข้ างมาก โดยทัว่ ไปอาจารย์มหาวิทยาลัยมีความเป็ นอิสระสูงที่จะเลือกรู ปแบบ
การสอน การให้ คะแนน และการวิจัย เป็ นต้ น ส่วนงานที่มีขอบเขตแคบ เช่น งานประกอบชิ ้นส่วนตาม
สายพาน เป็ นต้ น แต่งานที่ทงตื
ั ้ ้นและแคบจะเป็ นงานที่ทําเพียงกิจกรรมเดียวและทําซํ ้าไปเรื่ อยๆ โดยที่ไม่
มีการใช้ ดลุ ยพินิจใดๆเช่น การบรรจุอาหาร เป็ นต้ น
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นว่า การออกแบบงานเกี่ยวข้ องกับวิธีการรวมงานเข้ าด้ วยกัน เพื่อ
สร้ างงานที่สมบูรณ์ขึ ้นมา การออกแบบงานใหม่จงึ มุง่ ที่การเปลี่ยนแปลงงานและประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการจูง
ใจกับการจัดโครงสร้ างของงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้ างเสริ มความพึงพอใจในงานของบุคคล
ให้ สงู ขึ ้น โดยทัว่ ไปวิธีการออกแบบงานอาจจําแนกออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ แก่ การทํางานให้ ง่าย การ
สับเปลี่ยนงาน การขยายงาน และการเพิ่มคุณค่าในงาน เป็ นต้ น ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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การทํางานให้ ง่าย (Job Simplification)
การทํางานให้ ง่ายจะมุ่งเน้ นที่ประสิทธิภาพของงาน ด้ วยการลดจํานวนงานที่บุคคล
ต้ องทําให้ น้อยลง การทํางานให้ ง่ายจะอยู่บนพื ้นฐานของหลักการจัดการในเชิงวิทยาศาสตร์ งานที่ถูก
ออกแบบในลักษณะนี ้จะเป็ นงานที่ง่าย เป็ นงานที่ทําซํ ้าๆ และเป็ นมาตรฐาน เมื่อออกแบบงานให้ ง่ายแล้ ว
จะทําให้ งานไม่ซบั ซ้ อน พนักงานจะมีเวลามากขึ ้นที่จะมุง่ ทํางานเพียงอย่างเดียวโดยทําซํ ้าๆ และพนักงาน
จะถูกสับเปลี่ยนระหว่างกันได้ เนื่องจากไม่จําเป็ นต้ องอบรมหรื อใช้ ทกั ษะในการทํางานน้ อยมาก แต่ในแง่
ของการจูงใจนัน้ การทํางานให้ ง่ายจะไม่ประสบผลสําเร็ จกับบุคคลที่ไม่ชอบงานประจํา ซํ ้าซาก และน่า
เบื่อ รวมทังอาจมี
้
ปฏิกิริยาในทางลบต่อองค์การอีกด้ วย เช่น ก่อความวุน่ วาย ขาดงาน เป็ นต้ น
การทํางานให้ ง่าย
ความกว้ างของงาน

แคบ

ความลึกของงาน

ตืน้
การแบ่ งงานกันทํา
เฉพาะด้ านสูง

การสับเปลี่ยนงาน
และการขยายงาน
กว้ าง
ตืน้
<------------------------->

การเพิ่มคุณค่ าในงาน
กว้ าง
ลึก
การแบ่ งงานกันทํา
เฉพาะด้ านตํ่า

ภาพประกอบ 14 แนวต่ อเนื่องของความกว้ างและความลึกภายในการออกแบบงาน
ที่มา: สมยศ นาวีการ, (2549).

การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)
การสับเปลี่ยนงานเป็ นการโยกย้ ายบุคคลจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งอย่างเป็ นระบบ
เป็ นการเพิ่มจํานวนงานที่แตกต่างกันให้ แก่บุคคลได้ ทําโดยที่ไม่เพิ่มความซับซ้ อนของงาน ตัวอย่างเช่น
พนักงานในโรงงานผลิตรถยนต์อาจจะติดตังกระจกรถในสั
้
ปดาห์ นี ้ และติดตังกั
้ นชนรถในสัปดาห์ต่อไป
การสับเปลี่ยนงานในลักษณะนี ้จะยังคงใช้ ประโยชน์จากทักษะความสามารถในด้ านเดิมของบุคคลอยู่
เป็ นต้ น การสับเปลี่ยนงานยังเสริ มสร้ างความหลากหลายและแรงจูงใจแก่บคุ คล แม้ บคุ คลจะได้ รับความ
ตื่นเต้ นกับงานใหม่ในตอนแรก แต่ไม่ช้าความท้ าทายก็จะลดลงเมื่อพนักงานเรี ยนรู้งานแล้ ว ข้ อดีของการ
สับเปลี่ยนงาน คือ สามารถลดความน่าเบื่อและอันตรายจากการทํางานโดยอาศัยการกระจายงานของ
บุคคลได้ และการสับเปลี่ยนงานยังมีประโยชน์ทางอ้ อมต่อองค์การอีกด้ วย เนื่องจากบุคคลจะมีทกั ษะ
ความสามารถที่หลากหลายมากขึ ้น ซึง่ ทําให้ องค์การคล่องตัวมากขึ ้นในการจัดตารางเวลาในการทํางาน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการบรรจุพนักงานในตําแหน่งงานที่วา่ งอยู่ เป็ นต้ น แต่การสับเปลี่ยน
งานก็มีข้อด้ อยบางอย่าง เช่น มีต้นทุนการฝึ กอบรมสูง ประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลงจากการย้ าย

193
พนักงานไปยังงานใหม่ สมาชิกของกลุม่ จะต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับสมาชิกใหม่ หัวหน้ างานอาจต้ องใช้ เวลา
มากขึ น้ กั บ พนัก งานที่ ถูก สับ เปลี่ ย นมา และการสับ เปลี่ ย นงานอาจลดแรงจู ง ใจของพนัก งานที่ มี
ความสามารถและความทะเยอทะยานที่จะแสวงหาความรับผิดชอบบางอย่างภายใต้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านที่ตนมีและถูกเลือกไว้ เพื่อใช้ ในการทํางาน เป็ นต้ น
องค์การต่างๆ ใช้ การสับเปลี่ยนงานเป็ นเครื่ องมือในการฝึ กอบรมอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะ
ปรับปรุงความคล่องตัวในการทํางาน แต่มีหลักฐานทางวิชาการเสนอแนะว่า การสับเปลี่ยนงานอาจไม่ได้
ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานหรื อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน แต่อย่างน้ อยก็เป็ นวิธีการที่ช่วยนํา
ความหลากหลายมาสู่งานที่ไม่สามารถออกแบบงานใหม่ได้ เพื่อที่จะทําให้ งานมีความหมายหรื อท้ าทาย
มากขึ ้น การสับเปลี่ยนงานยังช่วยลดความน่าเบื่อของงานและทําให้ ผลกระทบที่เกิดจากตําแหน่งงานตัน
ลดลงได้ ในสถานการณ์ที่บคุ คลไม่น่าจะเลื่อนตําแหน่งขึ ้นไปได้ อีกแล้ วการสับเปลี่ยนงานจะเป็ นวิธีการที่
มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการออกแบบงานและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคคลได้ การ
สับเปลี่ยนงานจะมุ่งที่การลดความน่าเบื่อซึง่ เกิดจากการทํางานที่ง่าย โดยให้ บคุ คลทํางานบางอย่างที่มี
ความหลากหลายมากขึ ้น การสับเปลี่ยนงานยังช่วยอบรมให้ บคุ คลทํางานได้ หลายอย่าง ซึง่ จะทําให้ การ
มอบหมายงานมีความคล่องตัวมากขึ ้น แม้ การสับเปลี่ยนงานจะมีประโยชน์ แต่การสับเปลี่ยนระหว่างงาน
ที่ง่ายอาจมีประโยชน์ในระยะสัน้ เนื่องจากพนักงานจะเรี ยนรู้งานใหม่ได้ อย่างรวดเร็ วและกลายเป็ นความ
น่าเบื่ออีกครัง้ โดยทัว่ ไปการสับเปลี่ยนงานจะมีผลสําเร็ จมากขึ ้นในฐานะเป็ นเครื่ องมือการพัฒนาบุคคล
อย่างหนึง่ ซึง่ บุคคลจะถูกสับเปลี่ยนตามลําดับของงานที่ท้าทายมากขึ ้น เพื่อที่จะเพิ่มทักษะความสามารถ
ของบุคคลในการทํ างาน การสับเปลี่ ยนงานข้ ามหน่วยงานหรื อพื น้ ที่ ยังจะช่วยกระตุ้นให้ บุคคลเกิ ด
ความคิ ดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ด้ วย เนื่ องจากการสับเปลี่ ยนงานจะส่งเสริ มให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันนัน่ เอง
การขยายงาน (Job Enlargement)
การขยายงานจะรวมงานเฉพาะด้ านให้ เป็ นงานที่กว้ างขึ ้น ซึ่งเป็ นการตอบสนองต่อ
ความไม่พึงพอใจในงานของบุคคล บุคคลอาจจะต้ องรับผิดชอบงานสามหรื อสี่อย่างแทนที่จะเป็ นงาน
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ การขยายงานจะเสริ มสร้ างความหลากหลายและความท้ าทายในงานแก่บุคคล
มากขึ ้น รวมทังจะขยายความกว้
้
างของงานและจํานวนของงานที่แตกต่างกันซึ่งบุคคลทําอยู่ภายในงาน
บางอย่าง แม้ ว่าการขยายงานจะเป็ นการปรั บปรุ งในด้ านการแบ่งงานกันทํ าเฉพาะด้ านให้ ดีขึน้ แต่
โดยทัว่ ไปการขยายงานจะบรรลุผลสําเร็ จอย่างจํากัดในการจูงใจบุคคล เนื่องจากงานที่คล้ ายคลึงกันสอง
สามอย่างที่เพิ่มขึ ้นมักจะไม่ได้ ให้ ความท้ าทายและการจูงใจที่เพียงพอต่อบุคคล ภายใต้ การขยายจํานวน
งานที่รับผิดชอบและความแตกต่างหลากหลายของทักษะความสามารถที่ต้องใช้ ในการทํางาน ช่วยให้
สามารถคาดเดาได้ ว่า จะช่วยลดความน่าเบื่อของงานลง ในขณะที่ความพึงพอใจในงานของบุคคลจะ
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สูงขึ ้น แต่ก็มีนกั วิชาการบางท่านชี ้ว่า การขยายงานเป็ นเพียงเครื่ องมืออย่างหนึ่งที่องค์การใช้ เพื่อที่จะเพิ่ม
ผลผลิตและลดจํานวนพนักงานลง ในขณะที่งานก็ยงั คงน่าเบื่ออยูด่ ี
การเพิ่มคุณค่ าในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มคุณค่าในงานเป็ นการเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาและระดับความรับผิดชอบของงาน
เพื่อให้ งานมีความท้ าทายมากขึ ้นสําหรับบุคคล โดยพื ้นฐานแล้ ว การเพิ่มคุณค่าในงานเป็ นการขยาย
ความรับผิดชอบ บุคคลจะมีโอกาสได้ รับความรู้สกึ ถึงความสําเร็จ การยกย่อง ความรับผิดชอบ และความ
เจริ ญก้ าวหน้ ามากขึ ้นภายในงาน แม้ ว่าการเพิ่มคุณค่าในงานจะไม่ได้ บรรลุความสําเร็ จเสมอไป แต่การ
เพิ่มคุณค่าในงานได้ แสดงให้ เห็นถึงผลการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจของบุคคลที่สูงขึน้ ในหลาย
องค์การมาแล้ ว การเพิ่มคุณค่าในงานยังเป็ นการขยายความรับผิดชอบในแนวดิ่ง นักวิชาการหลายท่าน
ได้ พยายามแยกความแตกต่างระหว่างการเพิ่มคุณค่าในงานกับการขยายงานโดยการขยายงานเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงความกว้ างของงาน เพื่อที่จะสร้ างความหลากหลายของงานแก่บคุ คลมากขึ ้น การขยายงาน
จะเป็ นการขยายงานตามแนวนอน เช่น พนักงานอาจถูกสอนให้ ใช้ เครื่ องจักรสองหรื อสามเครื่ อง แทนที่จะ
เป็ นการใช้ เครื่ องเดียว แต่ไม่ได้ ให้ ความรับผิดชอบที่สงู ขึ ้น ในทางกลับกันการเพิ่มคุณค่าในงานจะให้
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น เช่น พนักงานที่ถูกสอนให้ ใช้ เครื่ องจักรสามเครื่ อง อาจได้ รับมอบหมายให้ จัด
ตารางเวลาของเครื่ องจักรด้ วย การเพิ่มความรับผิดชอบของพนักงาน หมายถึง การให้ พนักงานมีความ
เป็ นอิสระเพิ่มขึ ้นภายในการทํางาน รวมถึงการตัดสินใจและการควบคุมตนและสิง่ ต่างๆ มากขึ ้นภายในงาน
การเพิ่มคุณค่าในงานไม่เหมือนกับการขยายงานที่เพียงแต่รวมงานที่ง่ายเข้ าด้ วยกัน
แต่การเพิ่มคุณค่าในงานจะเพิ่มความซับซ้ อนและความลึกในตัวงานด้ วยการเพิ่มความรับผิดชอบในการ
วางแผนและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับงาน ซึง่ โดยปกติจะเป็ นหน้ าที่ของหัวหน้ างานหรื อผู้บริ หาร ดังนัน้ การ
เพิ่มคุณค่าในงานจะถูกเรี ยกว่า การเพิ่มงานตามแนวดิ่ง ในขณะที่การขยายงานจะถูกเรี ยกว่า การเพิ่ม
้
่มีความสําคัญในการบริ หารจัดการองค์การ อันเป็ น
งานตามแนวนอน การเพิ่มคุณค่าในงานเป็ นขันตอนที
สัญญาณการเปลี่ยนแปลงภายในปรั ชญาการบริ หารงานขององค์ การเกี่ ยวกับบทบาทของพนักงาน
โดยทัว่ ไปการขยายงานจะไม่ให้ ความสําคัญต่อพนักงานมากไปกว่าเป็ นทรัพยากรเชิงกายภายขององค์การ
เป็ นการเพิ่มโอกาสที่พนักงานจะทํางานดีขึ ้นในฐานะทรัพยากรเชิงกายภาพ คือ พนักงานไม่ร้ ูสกึ เบื่องาน
และช่วยลดโอกาสที่พนักงานจะลาออกหรื อขาดงานลง แต่การเพิ่มคุณค่าในงานจะแสดงถึงการตระหนัก
ขององค์การที่ยอมรับว่า พนักงานเป็ นทังทรั
้ พยากรเชิงกายภาพและทรัพยากรทางสมองขององค์การด้ วย
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life)
อีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ ในการเพิ่มความพึงพอใจในงานของบุคคลให้ สูงขึ ้น คือ การตระเตรี ยม
สภาพแวดล้ อมด้ านคุณภาพชีวิตในการทํางานให้ ดีขึ ้น ซึง่ จะสนับสนุนให้ บคุ คลมีผลการปฏิบตั ิงานสูงขึ ้น
เนื่ องจากสภาพแวดล้ อมในการทํ า งานถื อเป็ นปั จจัยหนึ่ ง ที่ ทํ า ให้ บุคคลเกิ ดความพึ งพอใจในงาน
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สภาพแวดล้ อมดังกล่าวมีองค์ประกอบในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน ได้ แก่ 1) ค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ 2) สภาพแวดล้ อมในการทํางานที่ปลอดภัยและมีสขุ อนามัยที่ดี 3) โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยได้ ทํางานที่มีความหมายและได้ รับคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทางหรื อวิธีการ
ใหม่ๆ ในการทํางาน 4) ความเจริ ญก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในอาชีพ ซึ่งรวมถึงโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะความสามารถ และความมัน่ คงปลอดภัย 5) การอยู่ร่วมกันในสังคม และโอกาสในการมี
ปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกบั หัวหน้ างานและเพื่อนร่ วมงาน 6) สิทธิเสรี ภาพของบุคคล คือ นโยบายส่วนบุคคลที่
ได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรม สภาพแวดล้ อมในการทํางานที่ปราศจากการคุกคามมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
สําหรับบุคคลในการเจริญก้ าวหน้ า 7) โลกส่วนตัวของบุคคล หมายถึง ความสามารถในการสร้ างสมดุลใน
ด้ านความต้ องการจําเป็ นระหว่างที่บ้านกับที่ทํางาน และ 8) ความสัมพันธ์ ทางสังคม ซึง่ รวมถึงความ
ภาคภูมใิ จที่มีตอ่ งานและต่อองค์การเป็ นต้ น
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีสามารถเกิดขึ ้นได้ จากความพยายามในส่วนขององค์การ ผ่าน
ทางการให้ ความสําคัญและเอาใจใส่ของผู้บริ หาร หัวหน้ างาน และการบริ หารจัดการที่ดี การสนับสนุน
องค์ประกอบในด้ านต่างๆ ของคุณภาพชีวิตในการทํางานข้ างต้ นจะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจในงานของ
บุคคลให้ สูงขึ ้นได้ แต่เบื ้องหลังจะต้ องเกิดจากความร่ วมมือกันระหว่างพนักงานและหัวหน้ างาน หาก
ปราศจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไป สภาพแวดล้ อมในการทํางานอาจจะไม่สะดวกหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการ
ทํางาน และเมื่อจัดการกับคุณภาพชีวิตในการทํางานได้ อย่างดีแล้ วจะส่งผลให้ เกิดความสมดุลในด้ าน
ความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล หากไม่สามารถจัดการกับสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ บุคคลจะเกิดความไม่พงึ พอใจในงาน และอาจจะมองหางานใหม่หรื อมีผลการ
ปฏิบตั งิ านลดลง รวมทังส่
้ งผลเสียต่อองค์การอีกด้ วย สิง่ ที่พนักงานทุกระดับในองค์การต้ องการ คือ งานที่
ดี ซึง่ ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่งานที่ช่วยสนับสนุนในเรื่ องรายได้ เท่านัน้ แต่ต้องเป็ น 1) งานที่ทําให้ บคุ คลได้ ใช้
ทักษะความสามารถที่ เป็ นเอกลักษณ์ และมีความพิเศษสําหรับบุคคล 2) งานที่ช่วยให้ บุคคลได้ มี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นในที่ทํางาน และ 3) งานที่สนับสนุนให้ บคุ คลได้ สร้ างสรรค์บางสิ่งที่ดี ซึง่ ทําให้ เกิด
ความภาคภูมิใจและมีความสัมพันธ์กบั สังคมส่วนรวม เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ คุณภาพชีวิตในการทํางานยังเป็ นแนวคิดที่มีหลากหลายมุมมอง และมีสมมติฐาน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการทํางานซึง่ เป็ นสถานที่ที่บคุ คลทํางาน เป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญมาก
ขึน้ ในปั จจุบัน องค์ การและผู้บริ หารที่ มี ความกระตื อรื อร้ นและตระหนักถึงความสํ าคัญดังกล่าวจะ
ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้อต่อการทํางาน กล่าวคือ จะใช้ กระบวนการและการ
้ รางวัลและ
กําหนดนโยบายขององค์การเพื่อลดความซํ ้าซากจําเจและความน่าเบื่อของงานลง รวมทังให้
ผลตอบแทนแก่พนักงานมากขึ ้น โดยกระบวนการหรื อนโยบายเหล่านัน้ ได้ แก่ อิสระในการทํางาน ความ
เป็ นเจ้ าของงาน การยอมรับในความสามารถ ความสําเร็จและการพัฒนา และรางวัลภายนอก เป็ นต้ น
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การวัดความพึงพอใจในงาน
ส่วนใหญ่การวัดความพึงพอใจในงานมักจะสอบถามบุคคลเกี่ยวกับความรู้สกึ ที่มีตอ่ งานของตน
ผ่านทางแบบสอบถามหรื อการสัมภาษณ์ โดยเครื่ องมือวัดส่วนมากจะสร้ างเป็ นแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในงานของบุคคล บางครัง้ ในการทําวิจัยจะใช้ วิธีการสัมภาษณ์ บุคคลเกี่ ยวกับความพึง
พอใจในงานด้ วย ในบางกรณีก็พบว่า มีการวัดความพึงพอใจในงานของบุคคลโดยอาศัยการสัมภาษณ์
จากหัวหน้ างาน หรื อการสังเกตโดยนักวิจยั ตัวอย่างเช่น มีงานวิจัยที่สอบถามจากนักเรี ยนชันประถม
้
เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอ่ ผู้ปกครองและบางงานก็สอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นสามีเกี่ยวกับความ
พึงพอใจที่มีต่อภรรยาในบทบาทของความเป็ นแม่ เป็ นต้ น(Spector. 2003) แต่การวัดความพึงพอใจใน
งานของบุคคลก็ไม่ใช่เรื่ องง่าย เนื่องจากแต่ละคนก็มีเจตคติตอ่ งานในแต่ละด้ านแตกต่างกันไป และเราก็
ไม่สามารถสังเกตเจตคติได้ โดยตรง รวมทังไม่
้ อาจสรุ ปได้ อย่างถูกต้ องเที่ยงตรงนักถึงเจตคติของบุคคล
โดยอาศัยเพียงพื ้นฐานจากพฤติกรรมที่ปรากฏภายนอกเท่านัน้ ดังนัน้ ส่วนใหญ่เราจึงอาศัยการพิจารณา
จากสิ่งที่บคุ คลบอกเพื่อกําหนดหรื อระบุถึงเจตคติของตน อย่างไรก็ตาม บุคคลก็มกั จะไม่ได้ เปิ ดเผยเจต
คติของตนทังหมดและเก็
้
บความรู้ สึกส่วนใหญ่ของตนไว้ ในใจ นอกจากนี ้ บางครัง้ เจตคติของบุคคลก็มี
ความซับซ้ อนและยากที่จะถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดได้ ถึงแม้ จะพยายามแล้ วก็ตาม ในประเด็นการวัดนี ้
นักวิชาการด้ านองค์การได้ พยายามอย่างหนักเป็ นเวลาหลายปี ในการพัฒนาเครื่ องมือวัดที่ออกแบบ
สําหรับวัดความพึงพอใจในงานอย่างเป็ นระบบ โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาเครื่ องมือวัดเหล่านี ้
ได้ แก่ แบบสอบถามมาตราวัดประเมินค่า การบันทึกเหตุการณ์สําคัญ และการสัมภาษณ์ เป็ นต้ น ซึง่ แต่
ละเทคนิคมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แบบสอบถามมาตราวัดประเมินค่ า(Rating Scales; &Questionnaires)
เป็ นวิธีการที่นิยมใช้ กนั มากที่สดุ ในการวัดความพึงพอใจในงาน เป็ นการใช้ แบบสอบถามที่มี
มาตราวัดประเมินค่าเฉพาะของแต่ละแบบ วิ ธี นี บ้ ุคคลจะตอบคําถามโดยให้ ระบุความคิดเห็ นหรื อ
ปฏิกิริยาของตนที่มีต่องาน ซึ่งแบบสอบถามที่แตกต่างกันหลายฉบับได้ ถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อวัดความพึง
พอใจในงานนันต่
้ างก็มีรูปแบบและขอบข่ายการวัดที่หลากหลายกันออกไป โดยผู้วิจยั จะนําเสนอเฉพาะ
แบบวัดความพึงพอใจในงานที่ได้ รับการยอมรับและนิยมใช้ ในงานวิจยั อย่างแพร่หลาย ได้ แก่
แบบวัดดัชนีรายละเอียดในงาน(Job Descriptive Index:JDI)
ในบรรดาแบบวัดความพึงพอใจในงานทังหมด
้
แบบวัดดัชนีรายละเอียดในงาน (Job
Descriptive Index: JDI)ถือเป็ นแบบวัดที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในหมู่นกั วิจยั และยังเป็ นแบบวัดที่
ได้ รับการยอมรับว่า มีความละเอียดและสมบูรณ์ ในด้ านความเที่ยงตรง ซึ่งได้ รับการพัฒนาโดยสมิธ;
เคนดัลล์ และฮิวลิน มีข้อคําถามทังหมด
้
72 ข้ อ โดยวัดความพึงพอใจในงานทังหมด
้
5 ด้ าน ได้ แก่ 1) ตัว
เนื ้องาน (Work itself) มี 18 ข้ อ 2) ค่าตอบแทน (Pay) มี 9 ข้ อ 3) โอกาสในการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่ง
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(Promotion Opportunities) มี 9 ข้ อ 4) หัวหน้ างานและการบังคับบัญชา (Supervision) มี 18 ข้ อ5) เพื่อน
ร่ วมงาน (Co-Worker) มี 18 ข้ อ เป็ นต้ น โดยให้ ผ้ ตู อบเลือกตอบ “ใช่” “ไม่ใช่” หรื อ “?” ว่ามีความคิดเห็น
อย่างไรต่อวลีสนๆ
ั ้ หรื อข้ อคําถามนัน้ และคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้ านสามารถนํามารวมเป็ นความ
พึงพอใจในงานโดยรวมของบุคคลได้ ต่อมาแบบวัดนีไ้ ด้ รับการปรั บปรุ งโดยรอซนาวสกี ้ (Roznowski.
1989) ใช้ วดั ความพึงพอใจในด้ าน 1) เนื ้อหาของงาน (Job Content) 2) บรรยากาศในการทํางาน (Work
Atmospheres) 3) เทคโนโลยีในการทํางาน (Work Technologies) เป็ นต้ น ซึง่ พบว่า แบบวัดที่ผ่านการ
พัฒนาแล้ วมีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าสูงกว่าแบบวัดต้ นฉบับ ต่อมาเกร็ กสัน (Gregson. 1990) ได้ ใช้ แบบวัด
JDI ฉบับสันในงานวิ
้
จยั โดยเลือกข้ อคําถาม 6 ข้ อที่มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ ในแต่ละด้ าน (ด้ าน
ตัวเนื ้องาน ค่าตอบแทน หัวหน้ างานและการบังคับบัญชา โอกาสในการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่งและเพื่อน
ร่วมงาน) ที่ได้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าในแต่ละด้ านของความพึงพอใจใน
งานมีดงั นี ้ ความพึงพอใจด้ านตัวเนื ้องาน มีค่าระหว่าง .75 ถึง .94 ความพึงพอใจด้ านค่าตอบแทน มีค่า
ระหว่าง .78 ถึง .91 ความพึงพอใจด้ านหัวหน้ างานและการบังคับบัญชา มีคา่ ระหว่าง .87 ถึง .92 ความ
พึงพอใจด้ านโอกาสในการเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่ง มีคา่ ระหว่าง .82 ถึง .87 และความพึงพอใจด้ านเพื่อน
ร่วมงาน มีคา่ ระหว่าง .87 ถึง .92 ตามลําดับ
แบบวัดความพึงพอใจในงานของมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (Minnesota Satisfaction
Questionnaire:MSQ)
แบบวัดความพึงพอใจในงานอีกฉบับซึง่ เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลาย และเป็ นแบบวัดที่
ผู้วิจยั เลือกใช้ ในงานวิจยั นี ้ได้ แก่ แบบวัดความพึงพอใจในงานของมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (Minnesota
Satisfaction Questionnaire: MSQ) ที่มี 2 แบบ คือ แบบยาวที่มีข้อคําถามทังหมด
้
100 ข้ อ กับแบบสันที
้ ่
มีข้อคําถามทังหมด
้
20 ข้ อ ซึง่ ทังสองแบบจะวั
้
ดความพึงพอใจในงานด้ านต่างๆ 20 ด้ าน ได้ แก่ การใช้
ประโยชน์จากความสามารถ (Ability Utilization) กิจกรรมการทํางาน (Activity) ความสําเร็ จของงาน
(Achievement) การพัฒนา (Advancement) อํานาจหน้ าที่ (Authority) หลักปฏิบตั ิและนโยบายของ
องค์การ(Company Policy; &Practices) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation) เพื่อนร่ วมงาน
(Co-Workers) ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) อิสระในการทํางาน (Independence) ค่านิยมทาง
ศีลธรรม (Moral Values) การยอมรับ (Recognition) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความมัน่ คง
ปลอดภัย (Security) การรับใช้ สงั คม (Social Service) สถานะทางสังคม (Social Status) ความสัมพันธ์
กับหัวหน้ างาน (Supervision-Human Relations) เทคนิคในการบังคับบัญชา(Supervision-Technical)
ความหลากหลายในงาน (Variety) และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน (Working Conditions) เป็ นต้ น แต่
การคํานวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้ านจะทําได้ เฉพาะแบบวัดแบบยาว ส่วนแบบสันนั
้ นมั
้ กจะใช้
้
12 ข้ อ
วัดความพึงพอใจโดยรวมของบุคคลซึง่ ประกอบด้ วยความพึงพอใจภายในที่มีข้อคําถามทังหมด
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และภายนอกที่มีข้อคําถามทังหมด
้
8 ข้ อ โดยความพึงพอใจภายในจะเกี่ยวข้ องกับธรรมชาติของงานและ
ความรู้ สกึ ของบุคคลที่มีต่องานที่ทํา ส่วนความพึงพอใจภายนอกจะเน้ นไปที่มมุ มองเชิงสถานการณ์ของ
งาน เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ เป็ นต้ น และแบบวัด MSQ ยังถูกแปลเป็ นภาษาฝรั่งเศสและฮีบูรด้ วย
้ 1 ถึง 5 คะแนน คือ ไม่พอใจอย่างยิ่งไปจนถึงพอใจอย่าง
แบบวัดนี ้ใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
ยิ่ง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของข้ อคําถามทังหมด
้
20 ข้ อระหว่าง .85 ถึง .91 สําหรับค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ าของข้ อคําถามด้ านความพึงพอใจภายใน มีคา่ ระหว่าง .82 ถึง .86 ส่วนด้ านความพึงพอใจภายนอก
มีคา่ ระหว่าง .70 ถึง .82
แบบวัดระดับความพึงพอใจในงานโดยทั่วไป (Job in General Scale:JIG)
เป็ นแบบวัดที่ไอรอนสันและคนอื่นๆ (Ironson; et al. 1989) ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อวัดความ
พึงพอใจในงานโดยรวมของบุคคล ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อคําถามทังหมด
้
18 ข้ อ แบบวัดนี ้สามารถใช้ วดั ความ
พึงพอใจในงานของบุคคลได้ โดยลําพังหรื อใช้ ร่วมกับแบบวัด JDI ที่ใช้ วดั ความพึงพอใจในงาน 5 ด้ านได้
ด้ วย เนื่องจากบุคคลมักจะใช้ กรอบแนวคิดในการอ้ างอิงเมื่อตอบคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
โดยรวมและในด้ านต่างๆ แตกต่างกันไป แบบวัดนี ้ได้ ถกู พัฒนามาเพื่อวัดความพึงพอใจในงานโดยรวม
โดยเป็ นอิสระจากความพึงพอใจในงานแต่ละด้ าน และให้ ผ้ ูตอบเลือกตอบ “ใช่” “ไม่ใช่” หรื อ “?” ว่ามี
ความคิดเห็นอย่างไรต่อวลีสนๆ
ั ้ หรื อข้ อคําถามนัน้ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของข้ อคําถามทังหมดอยู
้
่
ระหว่าง .82 ถึง .94
การบันทึกเหตุการณ์ สาํ คัญ (Critical Incidents)
วิธีการต่อมาในการวัดความพึงพอใจในงานของบุคคล คือ เทคนิคการบันทึกเหตุการณ์สําคัญ
โดยจะให้ บคุ คลบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับงานของตน ซึง่ พิจารณาว่าเป็ นเหตุการณ์ที่ทําให้ พอใจ
หรื อ ไม่ พ อใจเป็ นพิ เ ศษ คํ า บรรยายดัง กล่ า วจะถู ก ตรวจสอบเพื่ อ ค้ น หาประเด็ น สํ า คัญ ที่ ซ่ อ นอยู่
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ในการทํางานว่า ได้ รับการ
ปฏิบตั ิจากหัวหน้ างานในทางที่ไม่ดีไม่สภุ าพหรื อยกย่องหัวหน้ างานเกี่ยวกับความมีไหวพริ บปฏิภาณใน
การทํางาน นัน่ หมายความว่า รู ปแบบในการบังคับบัญชาของหัวหน้ างานมีบทบาทสําคัญต่อความพึง
พอใจในงานของบุคคล เป็ นต้ น
การสัมภาษณ์ (Interviews)
เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจในงานของบุคคลที่ใช้ การสัมภาษณ์ บุคคลแบบตัวต่อตัว โดยจะ
ถามบุคคลเกี่ยวกับเจตคติของตน ซึง่ มักจะได้ ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าการใช้ แบบสอบถามเชิงโครงสร้ าง หาก
ใช้ คําถามด้ วยความระมัดระวังและบันทึกข้ อมูลอย่างเป็ นระบบแล้ วจะทําให้ สามารถเรี ยนรู้สาเหตุที่ทําให้
เกิดเจตคติในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานได้ เป็ นอย่างดี ตัวอย่างเช่น นักวิจยั ได้ สมั ภาษณ์พนักงานตัวต่อตัว
เพื่อศึกษาความรู้สกึ ของพนักงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในองค์การ แนวทางที่ใช้ การเก็บข้ อมูล
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แบบส่วนตัวเช่นนีจ้ ะมีประสิทธิ ผลอย่างยิ่งในการรวบรวมข้ อมูลและศึกษาปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อ
สถานการณ์ตา่ งๆ ที่มีความซับซ้ อนและยากต่อการทําความเข้ าใจ เป็ นต้ น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจในงาน
การวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในงานกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล
พบว่า เริ่ มต้ นมาอย่างน้ อยตังแต่
้ ปี 1945 ด้ วยระเบียบวิธีวิจยั ที่แตกต่างกันไป โดยนักวิจยั บางท่านก็ใช้
เครื่ องมือวัดที่มีอยู่แล้ ว บ้ างก็สร้ างขึ ้นใช้ เอง บางท่านวัดผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้ แบบรายงานตนเอง
ในขณะที่บางท่านก็ใช้ วิธีให้ เพื่อนร่ วมงานหรื อหัวหน้ างานเป็ นผู้ประเมิน สําหรับประชากรที่ศึกษาก็มี
หลากหลายกลุ่มตัวอย่างด้ วยกัน เช่น นักเรี ยน ผู้ใช้ แรงงาน ข้ าราชการ พนักงานในองค์การ คนขับรถ
พนักงานขาย ทหาร หรื อครู เป็ นต้ น (Iaffaldano; & Muchinsky. 1985) ส่วนงานวิจยั เกี่ยวกับความพึง
พอใจในงานที่ยงั คงถูกอ้ างอิงถึงอย่างกว้ างขวางในปั จจุบนั ได้ แก่ งานวิจยั ของวรูม (Vroom) ในปี 1964 ที่
ได้ วิเคราะห์งานวิจยั 20 เรื่ องในระหว่างปี 1949-1963 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
งานกับผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งพบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .14
ซึง่ แม้ จะพบความสัมพันธ์ ในทางบวก แต่ก็ไม่มากเท่าที่คาดการณ์ไว้ ตงแต่
ั ้ แรก ในขณะที่งานวิจยั อื่นๆ ที่
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ก็มีข้อค้ นพบไม่แตกต่างกันนัก (Petty; McGee; & Cavender. 1984; Iaffaldano; &
Muchinsky. 1985)
อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานทางวิชาการมากมายที่พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงาน โดยพนักงานที่มีความพึงพอใจในงานสูงมีแนวโน้ มว่ามีผลการปฏิบตั ิงาน
ดีกว่าพนักงานที่ มีความพึงพอใจในงานตํ่า รวมทัง้ ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมในการทํางานบางอย่าง ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่กระทําขึ ้นโดยสมัครใจและไม่ถกู บังคับโดยองค์การ
หรื อที่เรี ยกว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การนัน่ เอง จากการวิเคราะห์อภิมานงานวิจยั 55 เรื่ อง
โดยออร์ แกนและไรอัน (Organ; & Ryan. 1995) พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การสูงกว่ามีความสัมพันธ์ กบั ผลการปฏิบตั ิงาน อย่างน้ อยก็ในกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้ ทํางานในแบบวิชาชีพและที่ไม่ใช่กลุม่ ที่ทํางานบริหาร
ดังนัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั คาดว่า ความพึงพอใจในงาน มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
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พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์ การ (Organizational Citizenship Behavior)
การบรรลุเป้าหมายในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นวัตถุประสงค์หลักขององค์การทุก
องค์การ จากการศึกษาศาสตร์ ทางด้ านการจัดการพบว่า ปั จจุบนั องค์การให้ ความสําคัญต่อบุคคลใน
องค์การเป็ นอย่างมาก เนื่องจากองค์การพิจารณาบุคคลในฐานะเป็ นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มี
ความสําคัญ กล่าวคือ บุคคลเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญในการทํางานขององค์การ การบริ หารจัดการบุคคลที่ดี
จึงมีผลต่อความมัน่ คงขององค์การในระยะยาว ในอนาคตด้ วยสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ทําให้ สภาพการทํางานและลักษณะ
งานเปลี่ยนแปลงไปด้ วย การทํางานของบุคคลจึงต้ องใช้ ทกั ษะ ความรู้ ความสามารถและการเรี ยนรู้ ใน
ด้ านต่างๆ มากขึ ้น ส่งผลให้ องค์การต้ องการบุคคลที่มีทกั ษะ ความรู้ และความสามารถสูงในการทํางาน
องค์ การจึ งให้ ความสํ าคัญต่อพฤติ กรรมของบุคคลมากขึ น้ เนื่ องจากองค์ การประกอบด้ วยบุคคล
หลากหลายเข้ ามาทํางานร่ วมกันเพื่อให้ บรรลุทงเป
ั ้ ้ าหมายขององค์การและเป้าหมายส่วนบุคคล ดังนัน้
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ เสริ มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ขององค์การให้ บรรลุเป้าหมาย (Motowidlo; Borman; & Schmit. 1997)
นักวิชาการจึงศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์การอย่างกว้ างขวาง และจําแนกพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์การออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ พฤติกรรมตามบทบาทหน้ าที่ (In-Role Behavior) หมายถึง
พฤติกรรมที่องค์การกําหนดให้ บุคคลกระทําผ่านทางหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายตามรายละเอียดของงาน
หรื อตามที่บคุ คลได้ ตกลงกับองค์การไว้ เพื่อได้ มาซึง่ ผลตอบแทนจากองค์การ และพฤติกรรมบทบาทพิเศษ
(Extra-Role Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลสร้ างสรรค์และกระทํ าด้ วยความสมัครใจ
นอกเหนื อจากหน้ าที่ ที่ องค์ การกํ าหนด โดยไม่ตระหนักถึงผลตอบแทนที่ จะได้ รั บจากองค์ การ เป็ น
พฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล (Individual Performance) และส่งเสริ ม
ประสิทธิผลขององค์การ (Organizational Effectiveness) ซึง่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
(Organizational Citizenship Behavior: OCB) ก็เป็ นหนึ่งในพฤติกรรมบทบาทพิเศษด้ วย (Organ; &
Bateman. 1991)
นักวิชาการจําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การออกเป็ นหลายองค์ประกอบ ซึง่ แต่ละ
แนวคิดได้ ระบุชื่ อพฤติกรรมแต่ละองค์ ประกอบแตกต่างกันไป หากพิ จารณานิ ยามความหมายของ
พฤติกรรมแต่ละองค์ประกอบในแนวคิดเหล่านันจะพบว่
้
า มีพฤติกรรมบางองค์ประกอบที่คล้ ายคลึงกัน
หรื อซํ ้าซ้ อนกัน โดยการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การตามที่
ออร์ แกน (Organ. 1988;1997) จําแนกไว้ เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบซึง่ เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางและ
มี ผ้ ู นํ า มาศึ ก ษาวิ จัย เป็ นจํ า นวนมาก โดยจํ า แนกพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ใ นองค์ ก ารเป็ น 5

201
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความไม่เห็นแก่ตวั (Altruism) 2) ความสุภาพอ่อนน้ อม (Courtesy) 3) ความอดทน
อดกลัน้ (Sportsmanship) 4) ความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ (Conscientiousness) และ 5) การให้ ความร่ วมมือ
(Civic Virtue) จากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การพบว่า พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การเป็ นพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการทํางานของกลุ่มหรื อ
องค์การ (Organ; & Bateman. 1991; Organ. 1997; Clegg; Hardy; & Nord. 1996; Motowidlo; et al.
1997; Newstrom; & Davis. 1997; Jewell. 1998; Podsakoff; et al. 2000; George; & Jones. 2002;
Spector. 2003) โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะสนับสนุนให้ ระบบสังคมในองค์การดําเนินไปด้ วยความราบรื่ น
ลดความขัดแย้ ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์การ และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ
โดย 1) ช่วยเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล 2) ช่วยเพิ่มศักยภาพด้ านการบริ หารจัดการ 3) มีแรงงาน
เพิ่มขึ ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจํานวนคน 4) ลดความสูญเปล่าด้ านทรัพยากรในการทํางาน 5) ส่งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน 6) ส่งเสริ มความสามารถขององค์การในการ
ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดีให้ ทํางานกับองค์การต่อไป 7) เพิ่มเสถียรภาพในการทํางานขององค์การ และ
8) ช่ ว ยให้ องค์ ก ารปรั บ ตั ว เข้ ากั บ สภาพแวดล้ อมที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากขึ น้
(Podsakoff;et al. 2000)
ดังนัน้ จึงมีการศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การในหลายมุมมอง โดย
ศึกษาปั จจัยเหตุและปั จจัยผลของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั ซึง่
พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การมีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลและ
องค์การ ได้ แก่ ปั จจัยเหตุของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เช่น ปั จจัยด้ านพฤติกรรมผู้นํา ด้ าน
บุคลากร ด้ านคุณลักษณะองค์การ และด้ านคุณลักษณะงาน เป็ นต้ น รวมทังปั
้ จจัยผลของพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เช่น ผลกระทบที่มีต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การตัดสินใจด้ านการ
บริ หารจัดการ และความสําเร็ จขององค์การ เป็ นต้ น ปั จจัยเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มและ
สนับสนุนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคคล หน่วยงาน และองค์การทังสิ
้ ้น (Podsakoff; et al. 2000)

นิยามความหมายของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์ การ
ในช่วงปี ค.ศ. 1980-1990 นักวิชาการได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
อย่างกว้ างขวาง สังเกตได้ จากจํานวนเอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ซึง่
ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือต่างๆ ในระหว่างปี 1983 จนถึงปั จจุบนั ที่มีจํานวนมากขึ ้นและมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอีกในอนาคต (Podsakoff; et al. 2000) เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงความสนใจในเรื่ อง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การได้ เป็ นอย่างดี จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า นักวิชาการระบุชื่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่อยู่นอกเหนือหน้ าที่การปฏิบตั ิงานที่คล้ ายกันไว้ หลายชื่อ เช่น พฤติกรรมการเป็ น
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สมาชิกที่ดีในองค์การ (Organizational Citizenship Behavior) (Organ. 1988; Graham. 1991a;
Schnake. 1991) พฤติกรรมเอื ้อสังคมในองค์การ (Prosocial Organizational Behavior) (Brief; &
Motowidlo. 1986) ผลการปฏิบตั ิงานตามสถานการณ์ (Contextual Performance) (Borman; &
Motowidlo. 1993; 1997; Borman; White; & Dorsey. 1995; Motowidlo; & Van Scotter. 1994; Van
Scotter; & Motowidlo. 1996) และพฤติกรรมที่ทําด้ วยความสมัครใจ (Organizational Spontaneity)
(George; & Brief. 1992) เป็ นต้ น แต่ที่ใช้ กนั แพร่หลายที่สดุ คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
(Van Dyne; Graham; & Dienesch. 1994)
ออร์ แกนและคนอื่นๆ (Organ; et al.1983) เป็ นนักวิชาการกลุ่มแรกที่ได้ ระบุชื่อพฤติกรรม
บทบาทพิเศษนีว้ ่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ โดยอาศัยแนวคิดของเชสเตอร์ บาร์ นาร์ ด
(Chester Barnard) ในเรื่ องความตังใจในการให้
้
ความร่วมมือ (Willingness to Cooperation) และแนวคิด
ของแดเนียล คาทซ์ (Daniel Katz) ในเรื่ องพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามบทบาทกับพฤติกรรมที่บคุ คล
สร้ างสรรค์ขึ ้นและทําด้ วยความสมัครใจ (Innovativeand Spontaneous Behavior) ต่อมาออร์ แกน
(Organ. 1988) ได้ นิยามความหมายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การว่า เป็ นพฤติกรรมส่วนบุคคล
ที่แสดงออกด้ วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ ตระหนักถึงระบบการให้ รางวัลขององค์การ เป็ นพฤติกรรมที่
สนับสนุนประสิทธิผลในการทํางานขององค์การโดยรวม และการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมด้ วยความสมัคร
ใจนัน้ หมายถึง เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ได้ ถกู บังคับให้ ทําโดยหน้ าที่หรื อไม่ได้ ระบุไว้ ในรายละเอียดของงาน
หรื อสัญญาว่าจ้ างระหว่างบุคคลกับองค์การ จึงเป็ นพฤติกรรมที่บคุ คลเลือกทําด้ วยตนเอง และถึงแม้ จะ
ไม่ได้ ทําก็ไม่ถกู ลงโทษภายใต้ ระบบการลงโทษขององค์การ
นอกจากนี ้ ยังมีนกั วิชาการอีกหลายท่านได้ นิยามความหมายพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์การไว้ เช่น เคล็กก์, ฮาร์ ดี ้ และนอร์ ด (Clegg; Hardy; & Nord. 1996) กับจีเวลล์ (Jewell. 1998) ระบุ
ว่า หมายถึง การช่วยเหลือหรื อการแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์โดยสมาชิกในองค์การ เป็ นพฤติกรรมที่มี
คุณค่าและได้ รับการยกย่องจากบุคคลในองค์การ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล แต่
ไม่ได้ เป็ นข้ อบังคับในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ของบุคคล และต้ องมีคณ
ุ ลักษณะอย่างน้ อย 3 ประการ
ได้ แก่ 1) เป็ นพฤติกรรมที่บคุ คลทําด้ วยความสมัครใจ 2) เป็ นพฤติกรรมที่บคุ คลทําโดยไม่ได้ ตระหนักถึง
ระบบการให้ รางวัลขององค์การ และ 3) เป็ นพฤติกรรมที่สนับสนุนประสิทธิผลในการทํางานขององค์การ
โดยรวม ด้ านนิวสตอร์ มและเดวิส (Newstrom; & Davis. 1997) กล่าวว่า หมายถึง พฤติกรรมที่บคุ คล
แสดงออกหรื อทําด้ วยความสมัครใจ ซึง่ เป็ นการสนับสนุนความสําเร็ จขององค์การ และเป็ นพฤติกรรมที่
ช่ ว ยให้ องค์ ก ารบรรลุ เ ป้ าหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ส่ ว นมัว ร์ เ ฮดและกริ ฟ ฟิ น
(Moorhead; & Griffin. 1998) ก็กําหนดว่า หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริ ม
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องค์การโดยรวมในเชิงบวก สําหรับครี ทเนอร์ และคินิคกี ้ (Kreitner; & Kinicki. 2001) ก็นิยามว่า หมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่อยูน่ อกเหนือจากข้ อกําหนดในหน้ าที่การทํางาน
จอร์ จและโจนส์ (George; & Jones. 2002) ระบุวา่ เป็ นพฤติกรรมที่อยูน่ อกเหนือจากข้ อกําหนด
ในหน้ าที่และเป็ นพฤติกรรมที่องค์การไม่ได้ บงั คับให้ สมาชิกในองค์การปฏิบตั ิ แต่จําเป็ นต่อความอยู่รอด
และประสิทธิผลขององค์การ กรี นเบิร์กและบารอน (Greenberg; & Baron. 2003) ได้ นิยามว่า หมายถึง
รู ปแบบพฤติกรรมที่ไม่เป็ นทางการของบุคคลที่องค์การคาดหวังให้ บุคคลทําเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ ด้ านริ กกิโอ (Riggio. 2003) ก็กําหนดไว้ ว่า เป็ นพฤติกรรมเชิงบวกของบุคคลที่สนับสนุน
หน่วยงานและองค์การให้ ทํางานอย่างราบรื่ น และเป็ นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือจากข้ อกําหนดในการ
ทํางาน ส่วนสเปคเตอร์ (Spector. 2003) ก็ระบุว่า เป็ นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือข้ อกําหนดของงานและ
สร้ างประโยชน์ให้ กบั องค์การ เช่น การตรงต่อเวลา ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การอาสาทํางานโดยไม่ต้องร้ องขอ
การให้ คําแนะนําเพื่อการพัฒนาในด้ านต่างๆ และการไม่เสียเวลาในการทํางานโดยเปล่าประโยชน์ เป็ น
ต้ น ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่มีความสําคัญในการสนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานขององค์การโดยรวม
และเฮลล์รีเกลและสโลคัม จูเนียร์ (Hellriegel; & Slocum; Jr. 2004) ได้ นิยามว่า หมายถึง พฤติกรรมที่อยู่
นอกเหนือจากหน้ าที่การทํางานอย่างเป็ นทางการ แต่เป็ นพฤติกรรมที่มีความจําเป็ นต่อความอยู่รอดของ
องค์การหรื อมีความสําคัญต่อภาพลักษณ์และการยอมรับขององค์การ
สรุปได้ วา่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่สนับสนุน
การทํางานขององค์การโดยรวมให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งพนักงานแสดงออกหรื อกระทํา
ด้ วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ ตระหนักถึงระบบการให้ รางวัลขององค์การ เป็ นพฤติกรรมที่พนักงานไม่ได้ ถกู
บังคับให้ ทําโดยบทบาทหน้ าที่ในองค์การหรื อไม่ได้ ระบุไว้ ในรายละเอียดของงานหรื อในสัญญาว่าจ้ าง
ระหว่างพนักงานกับองค์การ จึงเป็ นพฤติกรรมที่พนักงานสร้ างสรรค์และเลือกทําด้ วยตนเอง ถึงแม้ จะ
ไม่ได้ ทําก็ไม่ถกู ลงโทษภายใต้ ระบบการลงโทษขององค์การ

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์ การ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เป็ นแนวคิดที่พยายาม
จําแนกและอธิ บายพฤติกรรมการทํางานของบุคคลในองค์การที่สนับสนุนประสิทธิ ผลการทํางานของ
องค์การโดยรวม ซึง่ มี 2 แนวคิดหลัก แนวคิดแรก (Van Dyne; Graham; & Dienesch. 1994) เป็ นแนวคิด
ที่จําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การออกจากพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่
แนวคิดนี ้จึงนิยามความหมายของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การโดยจําแนกออกจากพฤติกรรม
ในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่ และศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การในฐานะที่เป็ น
พฤติกรรมบทบาทพิเศษ ดังนัน้ ความหมายของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การในแนวคิดนี ้จึง
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เป็ นพฤติกรรมบทบาทพิเศษเพียงอย่างเดียว และพิจารณาว่าพฤติกรรมใดที่บคุ คลสร้ างสรรค์และทําด้ วย
ความสมัครใจนอกเหนือจากหน้ าที่ที่องค์การกําหนด โดยไม่ได้ ตระหนักถึงผลตอบแทนที่จะได้ รับจาก
องค์การ เป็ นพฤติกรรมที่ช่วยสนับสนุนผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลและส่งเสริ มประสิทธิผลขององค์การ
พฤติกรรมเหล่านี ้ถือว่าเป็ นพฤติกรรมบทบาทพิเศษ แต่แนวคิดนี ้ได้ ถกู โต้ แย้ งจากนักวิชาการบางท่านว่า
การจําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การออกจากพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้ าที่ อาจทํ าให้ เกิ ดความสับสนในการระบุว่ า พฤติกรรมใดคื อพฤติกรรมตามบทบาทหน้ าที่ และ
พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมบทบาทพิเศษ เนื่องจากความแตกต่างของพฤติกรรมทัง้ 2 ประเภทนี ้มีความ
หลากหลายไม่แน่นอนขึ ้นอยู่กับตัวบุคคล ลักษณะงาน องค์การ เวลา รวมทังสภาพแวดล้
้
อมของแต่ละ
บุคคล
แนวคิดที่สอง (Van Dyne; Graham; & Dienesch; 1994) เป็ นแนวคิดที่มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎี
การศึกษาวิจัยเชิงประชากรในศาสตร์ สาขาปรั ชญา (Philosophy) การเมืองการปกครอง (Political
Science) และประวัตศิ าสตร์ สงั คม (Social History) แนวคิดนี ้ได้ นิยามความหมายของพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ ดีในองค์ การในฐานะที่ เป็ นพฤติกรรมเชิ งบวกทัง้ หมดของบุคคลในองค์ การ การศึกษาของ
นักวิชาการในกลุ่มนี ้จึงศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การโดยภาพรวม ซึ่งประกอบด้ วย 3
ลักษณะ ได้ แก่ 1) พฤติกรรมตามบทบาทหน้ าที่ในการปฏิบตั งิ าน (Traditional In-Role Job Performance
Behavior) 2) พฤติกรรมบทบาทพิเศษ (Organizationally Functional Extra-Role Behavior) และ 3)
พฤติกรรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (Political Behavior) แนวคิดนี ้พิจารณาว่า พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าที่ โดยไม่สามารถจําแนกออก
จากกันได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากบุคคลอาจแสดงออกทัง้ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การและ
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่ได้ ในเวลาเดียวกัน ดังนัน้ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์ การจึ งมี พฤติกรรมการปฏิ บัติ งานตามบทบาทหน้ าที่ เข้ ามาเกี่ ยวข้ อง เป็ นพฤติกรรมที่ ส่งเสริ ม
บรรยากาศในการทํางาน ทําให้ ระบบสังคมในองค์การดําเนินไปด้ วยความราบรื่ น ลดความขัดแย้ ง และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์การ

องค์ ประกอบของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์ การ
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า นักวิชาการหลายท่านได้ ศึกษาวิจัยเรื่ องพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ ดีในองค์การ โดยจําแนกพฤติกรรมนีแ้ ตกต่างกันไป ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนวคิดในการจํ าแนก
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สมิธ, ออร์ แกน และเนียร์ (Smith; Organ; & Near. 1983) ได้ จําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีในองค์การออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความไม่เห็นแก่ตวั (Altruism) มุ่งเน้ นไปที่พฤติกรรมที่มี
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จุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ ต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานที่มีภาระงานมากเกินไป เป็ นต้ น และ 2) การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบโดยทัว่ ไป (Generalized
Compliance) ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อหน้ าที่ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การ
ซึ่งไม่เพียงเป็ นการช่วยเหลือเฉพาะคนใดคนหนึ่งเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นการสนับสนุนผู้อื่นและการทํางาน
โดยรวมขององค์การ พฤติกรรมเหล่านี ้ ได้ แก่ การรักษาเวลา การไม่เสียเวลาในการทํางานโดยเปล่าประโยชน์
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการยอมปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานที่องค์การได้ วางไว้ หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็ น
พฤติกรรมที่บคุ ลากรที่ดีในองค์การพึงปฏิบตั ิ
ส่วนออร์ แกน (Organ. 1988; 1997) ได้ จําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การออกเป็ น
5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความไม่เห็นแก่ตวั (Altruism) เป็ นพฤติกรรมการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในการ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการทํางาน แนะนําผู้ร่วมงานใหม่ในการใช้ อปุ กรณ์ ต่างๆ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานใน
การปฏิบตั ิงานที่ยงั ไม่เสร็ จโดยทันที การให้ อปุ กรณ์หรื อทรัพยากรต่างๆ ที่จําเป็ นแก่ผ้ รู ่ วมงานที่ไม่มีใช้
การสร้ างสรรค์ความสงบเรี ยบร้ อยในองค์การ (Peacemaking) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมการช่วยเหลือในการ
ป้องกัน แก้ ไขหรื อลดความรุ นแรงของความขัดแย้ งที่ไม่สร้ างสรรค์ระหว่างบุคคลในองค์การ การกระตุ้น
และให้ กําลังใจ (Cheerleading) ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกทังคํ
้ าพูดและการกระทําในการให้ กําลังใจ
สร้ างแรงจูงใจแก่ผ้ รู ่ วมงานในการปฏิบตั ิงานให้ สําเร็ จลุล่วงและในการพัฒนาตนด้ านวิชาชีพ 2) ความ
สุภาพอ่อนน้ อม (Courtesy) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการป้องกัน
ปั ญหา การคํานึงถึงผู้อื่นก่อนจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การให้ คําแนะนําขันตอนการทํ
้
างานแก่ผ้ รู ่ วมงานที่
ต้ องการ รวมทังให้
้ คําปรึกษาแก่ผ้ อู ื่นที่ได้ รับผลกระทบจากการกระทําของตนในเวลาที่เหมาะสม และให้
ความเคารพสิ ทธิ ของผู้ร่ วมงานในการแบ่งปั นทรั พยากรต่ างๆ ในองค์ การ 3) ความอดทนอดกลัน้
(Sportsmanship) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอดทนอดกลันต่
้ อความยากลําบาก ความผิดหวัง
ความเครี ยด และความไม่สะดวกสบาย ซึง่ อาจเกิดขึ ้นในการทํางานด้ วยความสุขมุ และอดทน โดยไม่บ่น
หรื อแสดงความไม่พอใจ 4) ความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ (Conscientiousness) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบายขององค์การด้ วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการ
มาทํางาน การรักษาเวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สิน การใช้ เวลาและ
ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การอย่างมีคณ
ุ ค่า และพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับการบํารุงรักษาองค์การ
และ 5) การให้ ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมีสว่ นร่ วม
ในกระบวนการต่างๆ ขององค์การ ไม่เพียงแค่การแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาและรู ปแบบที่ถูกต้ อง
เหมาะสมเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆ ภายในองค์การ การเข้ าร่ วมประชุม การคุ้มครอง
องค์การจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ ้น และการกระทําที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาในด้ านต่างๆ ภายในองค์การ
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ด้ านมัวร์ แมนและเบลคลี่ (Moorman; & Blakely. 1995) ได้ จําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ในองค์การออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การช่วยเหลือกันระหว่างบุคคล (Interpersonal Helping)
มุ่งไปที่ พฤติกรรมการช่ วยเหลื อผู้ร่วมงานในการทํ างานเมื่ อเขาต้ องการ 2) ความจงรั กภักดีโดยการ
สนับสนุนองค์ การ (Loyalty Boosterism) เป็ นพฤติกรรมการส่งเสริ มภาพลักษณ์ ขององค์การแก่
บุคคลภายนอก 3) การส่งเสริ มผลการปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล (Personal Industry) เป็ นพฤติกรรมการ
ทํางานที่อยู่นอกเหนือจากข้ อกําหนดตามหน้ าที่เพื่อส่งเสริ มผลการปฏิบตั ิงาน และ 4) ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ (Individual Initiative) เป็ นพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในองค์การเพื่อพัฒนาหรื อ
้ วนบุคคลและส่วนรวม
ปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านทังส่
แกรมม์ (Graham. 1991a) ได้ จําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความจงรักภักดีตอ่ องค์การ (Organizational Loyalty) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ่ ผู้นําองค์การและต่อองค์การโดยรวม การให้ ความสนใจต่อบุคคล กลุม่ และหน่วยงานใน
องค์การ และมีพฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างในการปกป้ององค์การจากการคุกคามต่างๆ การเสียสละเพื่อ
ชื่อเสียงที่ดีขององค์การ และการให้ ความร่วมมือกับผู้อื่นในการสร้ างประโยชน์ให้ กบั องค์การโดยส่วนรวม
2) การเคารพเชื่อฟั งองค์การ (Organizational Obedience) เป็ นพฤติกรรมในการปรับตัวให้ เข้ ากับ
โครงสร้ างองค์การ รายละเอียดของงาน และนโยบายด้ านบุคลากร โดยตระหนักถึงความจําเป็ นและยอมรับ
เหตุผลของกฎระเบียบและข้ อบังคับที่องค์การกําหนดไว้ การเคารพเชื่อฟั งองค์การซึง่ อาจแสดงออกโดย
การให้ ความเคารพต่อกฎระเบียบและคําสัง่ ขององค์การ การตรงต่อเวลาทังในการทํ
้
างานและการส่งมอบ
ผลงานและมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ 3) การมีส่วนร่ วมในองค์การ (Organizational
Participation) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการให้ ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ซึ่งเป็ น
แบบอย่างที่ พึงปฏิบัติในองค์การโดยอาศัยคุณธรรมเป็ นแนวทาง พฤติกรรมนีแ้ สดงออกโดยมีความ
รับผิดชอบในการมีส่วนร่ วมกับองค์การ เช่น การเข้ าร่ วมประชุมโดยไม่ต้องบังคับ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแนวความคิดใหม่ๆ กับผู้อื่น การเสนอข้ อมูลทางลบและสนับสนุนมุมมองที่แตกต่างจากผู้อื่น
ในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุม่ เป็ นต้ น
ส่วนวิลเลียมส์และแอนเดอร์ สนั (Williams; & Anderson. 1991) ได้ จําแนกพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีในองค์ การออกเป็ น 2 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีในองค์ การที่
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับบุคคล (Organizational Citizenship Behavior Directed Toward Individuals:
OCBI) เป็ นพฤติกรรมที่สร้ างประโยชน์ให้ แก่บคุ คล และไม่ได้ มีผลโดยตรงต่อองค์การ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานที่ไม่ได้ มาทํางาน การให้ ความสนใจส่วนตัวต่อผู้ร่วมงาน เป็ นต้ น ผลการศึกษาวิจยั ที่ผ่านมาได้
จําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การแบบ I ไว้ ในประเภทเดียวกับพฤติกรรมความไม่เห็นแก่ตวั
(Altruism) และ 2) พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ใ นองค์ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ องโดยตรงกั บ องค์ ก าร
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(OrganizationalCitizenship Behavior Directed Toward Organization: OCBO) เป็ นพฤติกรรมที่สร้ าง
ประโยชน์ให้ แก่องค์การโดยทัว่ ไป เช่น การให้ ความใส่ใจในงานเป็ นพิเศษเมื่อไม่สามารถมาทํางานได้ การ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ไม่เป็ นทางการเพื่อรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในภายองค์การ เป็ นต้ น ผล
การศึกษาวิจยั ที่ผ่านมาได้ จําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การแบบ O ไว้ ในประเภทเดียวกับ
พฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบโดยทัว่ ไป (General Compliance)
ด้ านจอร์ จและบรี ฟ (George; & Brief. 1992) กับจอร์ จและโจนส์ (George; & Jones. 1997
cited inPodsakoff; et al. 2000) ได้ จําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การออกเป็ น 5
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน (Helping Coworkers) เป็ นพฤติกรรมในการช่วยเหลือ
้
สมาชิกในองค์การให้ บรรลุผลสําเร็ จในการทํางานและตรงตามเป้าหมายด้ วยความสมัครใจ รวมทังการ
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่มีภาระงานมากเกินไป การแบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ แก่ผ้ รู ่ วมงาน การใส่ใจต่อความ
ผิดพลาดและข้ อพึงระวังต่างๆ รวมทัง้ การให้ คําแนะนําในการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผ้ ูร่วมงาน 2) การ
เผยแพร่ไมตรี จิตขององค์การ (SpreadingGoodwill) เป็ นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์การปฏิบตั เิ พื่อสนับสนุน
องค์การให้ เกิดประสิทธิผลโดยสมัครใจ มีความพยายามเพื่อเผยแพร่องค์การสูส่ งั คมในแง่ที่เป็ นประโยชน์
ต่อองค์การหรื อกล่าวถึงองค์การในฐานะเป็ นผู้สนับสนุนและดูแลเอาใจใส่สมาชิกในองค์การเป็ นอย่างดี
ุ ภาพสูงและตอบสนองความต้ องการของ
กล่าวถึงสินค้ าและบริการขององค์การในฐานะเป็ นผลผลิตที่มีคณ
ลูกค้ าได้ 3) การให้ คําแนะนําในเชิงสร้ างสรรค์แก่องค์การ (Making Constructive Suggestions) เป็ น
พฤติกรรมเกี่ ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ และการคิดค้ นสิ่งใหม่ให้ กับองค์ การโดยสมัครใจ เช่น การให้
คําแนะนําที่สามารถปรับปรุ งวิธีการทํางานให้ ดีขึ ้น บุคคลที่มีพฤติกรรมประเภทนี ้จะกระตือรื อร้ นในการ
แสวงหาวิ ธี การต่ างๆ เพื่ อปรั บปรุ งการทํ างานของบุคคล กลุ่ม หรื อองค์ การ 4) การปกป้ ององค์ การ
(Protecting the Organization) เป็ นพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การเพื่อปกป้องหรื อคุ้มครองชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ขององค์การหรื อสมาชิกในองค์การ เช่น การรายงานอันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้นจากอัคคีภยั การปิ ด
ประตูสํานักงานเพื่อความปลอดภัย การสอดส่องรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรื ออาจก่อให้ เกิดอันตราย
แก่องค์การ การริ เริ่ มในการต่อต้ านวิธีการทํางานที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่คนในองค์การ และ 5) การ
พัฒนาตน (Developing Oneself) เป็ นพฤติกรรมที่บุคคลสมัครใจในการพัฒนาความรู้ และทักษะ
ความสามารถเพื่อจะทํางานให้ องค์การได้ ดีขึ ้น แสวงหาและไขว่คว้ าโอกาสในการเข้ ารับการอบรม การ
พัฒนาตนในวิชาชีพ หรื อการเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ๆ เพื่อสามารถทํางานให้ กบั องค์การได้ มากขึ ้น
บอร์ แมนและโมโตวิดโล (Borman; & Motowidlo. 1993; 1997) จําแนกพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การออกเป็ น 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การช่วยเหลือและให้ ความร่ วมมือกับผู้อื่นใน
ระดับบุคคล (Helpingand Cooperating with Others) เป็ นพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การให้
คําแนะนําแก่ลกู ค้ าและการไม่เห็นแก่ตวั 2) การช่วยเหลือและให้ ความร่ วมมือกับผู้อื่นในระดับองค์การ
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(Helping and Cooperating with Others) ในด้ านความสุภาพอ่อนน้ อมต่อองค์การและการไม่บน่ หรื อ
แสดงความไม่พอใจเมื่อเกิดความไม่สะดวกสบายในการทํางานที่เกิดจากผู้ร่วมงาน 2) การร่ วมรับผิดชอบ
สนับสนุน และปกป้องวัตถุประสงค์ขององค์การ (Endorsing, Supporting and Defending Organizational
Objective) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกซึง่ ความจงรักภักดีตอ่ องค์การ การให้ ความสําคัญต่อวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน การอยู่ร่วมกับองค์การในช่วงวิกฤต และการแสดงการสนับสนุนองค์การต่อบุคคลภายนอก
3) การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและกระบวนการขององค์การด้ วยความกระตือรื อร้ น(Following with
Enthusiasm and Extra Effort) เป็ นพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามคําสัง่ และกฎระเบียบ และให้ ความเคารพ
ต่อผู้บงั คับบัญชา การยอมรับค่านิยมและนโยบายขององค์การ รวมทังมี
้ ความซื่อสัตย์ต่อหน้ าที่ความ
รับผิดชอบโดยสมัครใจ 4) ความกระตือรื อร้ นและความทุ่มเทในการทํางาน (Persisting with Enthusiasm
and Extra Effort) มีความพยายามในการทํางาน ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่มีความจําเป็ นสําหรับการทํางานที่
รับผิดชอบให้ สําเร็ จลุลว่ งตามเป้าหมาย 5) ความสมัครใจในการปฏิบตั ิงานให้ สําเร็ จลุลว่ ง (Volunteering
to Carry Out Task Activities) เป็ นพฤติกรรมในการทํางานที่รับผิดชอบที่ไม่ได้ ระบุไว้ อย่างเป็ นทางการ
การแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์การ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และยอมรับความรับผิดชอบที่มาก
ขึ ้นโดยสมัครใจ
ส่วนฟาน สกอตเตอร์ และโมโตวิดโล (Van Scotter; & Motowidlo. 1996) จําแนกพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์ การออกเป็ น 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ 1) การอํานวยความสะดวกระหว่างบุคคล
(Interpersonal Facilitation) ประกอบด้ วยพฤติกรรมเชิงบวกที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคล ซึง่ ช่วยให้ องค์การ
บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย รวมทังพฤติ
้ กรรมการช่วยเหลือที่บคุ คลแสดงออกด้ วยความสมัครใจ ซึง่ สมิธ
,ออร์ แกน และเนียร์ (Smith; Organ; & Near 1983. cited inPodsakoff; et al. 2000)เรี ยกพฤติกรรมนี ้ว่าความ
ไม่เห็นแก่ตวั (Altruism) ส่วนจอร์ จและบรี ฟ (George; & Brief. 1992 cited inPodsakoff; et al. 2000) กับ
จอร์ จและโจนส์ (George; & Jones. 1997 cited inPodsakoff; et al. 2000) เรี ยกว่า การช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงาน (Helping Coworkers) การอํานวยความสะดวกระหว่างบุคคลเป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมขวัญกําลังใจและการสนับสนุนผู้ร่วมงาน การขจัดอุปสรรคที่ขดั ขวางการทํางานหรื อการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานในการทํางานตามภาระหน้ าที่ ดังนัน้ การอํานวยความสะดวกระหว่างบุคคลจึงเป็ นพฤติกรรมที่
เกิ ดขึน้ เพื่อช่วยรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสังคมในองค์การ เป็ นพฤติกรรมที่จําเป็ นในการ
ส่งเสริ มประสิทธิผลในการทํางานภายใต้ สภาพแวดล้ อมขององค์การ 2) การอุทิศตนในงานระดับองค์การ
(Job Dedication) เป็ นพฤติกรรมความมีวินยั ในตน เช่น การปฏิบตั ิตามระเบียบขององค์การมีความหมาย
เดียวกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Generalized Compliance) ของสมิธ, ออร์ แกน และเนียร์
(Smith; Organ; & Near. 1983 cited inPodsakoff; et al. 2000) 3) การอุทิศตนในงานระดับบุคคล (Job
Dedication) เป็ นพฤติกรรมความมีวินยั ในตน เช่น การทํางานหนัก มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์เพื่อแก้ ปัญหา
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ในการทํ างาน เป็ นต้ น พฤติ กรรมการอุทิ ศตนในงานเป็ นรากฐานของแรงจูงใจในการสร้ างผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผลักดันให้ บุคคลแสดงออกโดยสมัครใจในการส่งเสริ มและสนับสนุนองค์ การให้ ได้ รับ
ผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ
พอดซาคอฟฟ์และคนอื่นๆ (Podsakoff; et al. 2000) ได้ จําแนกและจัดกลุม่ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การที่นกั วิชาการท่านอื่นๆ ได้ จําแนกไว้ โดยรวมพฤติกรรมต่างๆ ที่มีความคล้ ายคลึงหรื อ
มีความซํ ้าซ้ อนกันเข้ ามาอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน สามารถจําแนกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์การได้ 7 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การให้ ความช่วยเหลือ (Helping Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการ
ให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ รู ่ วมงานโดยสมัครใจ การป้องกันหรื อแก้ ไขปั ญหาของผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทํางาน ไม่เห็นแก่ตวั พยายามสร้ างความสงบเรี ยบร้ อยในองค์การและช่วยสนับสนุนผู้ร่วมงาน 2) ความ
อดทนอดกลัน้ (Sportsmanship) หมายถึ ง การมี ความอดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่ เกิ ดขึน้ จาก
ผู้ร่วมงานหรื อเกิดขึ ้นในการทํางานโดยสมัครใจ ไม่บน่ หรื อแสดงความไม่พอใจ มีเจตคติเชิงบวกแม้ ว่าการ
ทํ างานจะไม่เป็ นไปตามที่ หวัง ไม่บังคับขู่เข็ญผู้ร่วมงานที่ ไม่เห็ นด้ วยกับความคิดของตน ยินดี สละ
ประโยชน์สว่ นตนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม ยอมรับฟั งความเห็นของผู้ร่วมงาน และสุภาพอ่อนน้ อม 3)
ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational Loyalty) หมายถึง พฤติกรรมการสนับสนุนและมีความ
จงรักภักดีต่อองค์การ ร่ วมรั บผิดชอบและปกป้องทรัพย์ สินและสิ่งต่างๆ ที่ องค์การสร้ างขึน้ กล่าวถึง
ภาพลักษณ์ ขององค์การแก่บุคคลภายนอกในแง่ดี ปกป้ององค์การจากการคุกคามภายนอก และรักษา
ความจงรักภักดีนัน้ ไว้ แม้ องค์ การจะตกอยู่ในภาวะวิกฤต 4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์ การ
(Organizational Compliance) หมายถึง พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ยอมรับ และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับและกระบวนการขององค์การ แม้ ว่าจะไม่มีผ้ ใู ดสังเกตหรื อควบคุมอยู่ก็ตาม 5) ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ (Individual Initiative) หมายถึง พฤติกรรมการริ เริ่ มสร้ างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาการทํางาน
หรื อส่งเสริ มผลการปฏิบตั งิ านขององค์การโดยสมัครใจ มีความพยายามและกระตือรื อร้ นในการทํางานให้
สําเร็ จลุล่วง อาสาทํางานในหน้ าที่รับผิดชอบพิเศษ และส่งเสริ มผู้อื่นให้ ทําเช่นเดียวกัน 6) การให้ ความ
ร่ วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสนใจหรื อมีความผูกพันกับองค์การโดยรวม
กระตือรื อร้ นในการเข้ าร่ วมในกระบวนการหรื อกิ จกรรมต่างๆ ขององค์ การ เช่น เข้ าร่ วมประชุม ร่ วม
อภิปรายนโยบาย ร่ วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ ขององค์การว่าควรจะมุ่งไปในทิศทางใด เป็ นต้ น
สังเกตและติดตามข้ อมูลข่าวสารจากภายนอกเกี่ ยวกับอันตรายที่ อาจเกิดขึน้ หรื อแสวงหาโอกาสที่ ดี
สําหรับองค์การ เช่น รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้ อมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อองค์การ
เป็ นต้ น ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ขององค์การ เช่น การรายงานอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภยั
หรื อพฤติกรรมที่น่าสงสัย ปิ ดประตูสํานักงานเมื่อไม่มีคนอยู่ เป็ นต้ น มีความตระหนักในการเป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์ ก ารและยอมรั บ หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบโดยสมั ค รใจ และ 7) การพั ฒ นาตน (Self-
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Development)หมายถึง พฤติกรรมในการพัฒนาความรู้ และทักษะความสามารถโดยสมัครใจ แสวงหา
โอกาสและเข้ าร่ วมการอบรมเพื่อพัฒนาตนหรื อเรี ยนรู้ ทักษะใหม่ๆ เพื่อสร้ างประโยชน์ ให้ แก่องค์ การ
เพิ่มขึ ้น

การวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์ การ
จากหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การพบว่า มีแบบวัด
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การที่จําแนกออกเป็ นองค์ประกอบ ซึง่ มีความแตกต่างกันหลายฉบับ
โดยผู้วิจยั จะนําเสนอรายละเอียดในแต่ละแบบวัดมาพอสังเขป ดังนี ้
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของเบทแมนและออร์ แกน (Bateman; &
Organ. 1983) ซึง่ ได้ รับการยอมรับว่า เป็ นผู้ที่พฒ
ั นาแบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การฉบับ
แรก เป็ นแบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การที่พฒ
ั นาจากส่วนหนึ่งในปริ ญญานิพนธ์ ของเบ
ทแมนในปี 1980 ประกอบด้ วยรู ปแบบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การอันหลากหลาย ได้ แก่ การ
ให้ ความร่วมมือ ความไม่เห็นแก่ตวั การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ การตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด การ
ดูแลทรัพย์สินขององค์การ ความซื่อสัตย์ต่อกฎระเบียบ การเป็ นที่เชื่อถือพึ่งพาได้ เป็ นต้ น แบบวัดนี ้มีข้อ
้ -3 ถึง 3 คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วย
คําถามทังหมด
้
30 ข้ อ ในการวัดใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
อย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.92 และ 0.94 ในการ
ทดสอบครัง้ ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของสมิธ, ออร์ แกน และเนียร์ (Smith; Organ; &
Near. 1983) ใช้ วดั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านความไม่เห็นแก่ตวั
และด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขององค์การ ซึง่ สมิธ, ออร์ แกน และเนียร์ ได้ สร้ างแบบวัดแรกเริ่ มที่มีข้อ
้
ดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
คําถาม 20 ข้ อ จากนันได้
้ พฒ
ั นาและปรับแก้ ข้อคําถามในหลายขันตอนจนแบบวั
16 ข้ อ จําแนกเป็ นการวัดด้ านความไม่เห็นแก่ตวั จํานวน 7 ข้ อ และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
องค์การโดยทัว่ ไปจํานวน 9 ข้ อ ใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1-5 คะแนน คือ ตรงมากที่สดุ ไป
จนถึงไม่ตรงเลย โดยมีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบในแต่ละข้ อคําถามไม่ตํ่ากว่า 0.50
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของพอดซาคอฟฟ์และคนอื่นๆ (Podsakoff;et
al. 1990)ใช้ วดั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ 5องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านความไม่เห็นแก่ตวั ด้ าน
ความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ ด้ านความอดทนอดกลัน้ ด้ านความสุภาพอ่อนน้ อม และด้ านการให้ ความร่ วมมือ
เป็ นต้ น ซึง่ พอดซาคอฟฟ์และคนอื่นๆ ได้ สร้ าง พัฒนา และปรับแก้ ข้อคําถามในหลายขันตอนจนแบบวั
้
ดนี ้
มีข้อคําถามทังหมด
้
24 ข้ อ จําแนกเป็ นการวัดด้ านความไม่เห็นแก่ตวั 5 ข้ อ ด้ านความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ 5
ข้ อ ด้ านความอดทนอดกลัน้ 5 ข้ อ ด้ านความสุภาพอ่อนน้ อม 5 ข้ อ และด้ านการให้ ความร่วมมือ 4 ข้ อ ใช้
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มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1-7 คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของแบบวัดทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.81 และจําแนกรายด้ านเท่ากับ 0.85, 0.85, 0.85, 0.82
และ 0.70 ตามลําดับ
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของวิลเลียมส์และแอนเดอร์ สนั (Williams; &
Anderson. 1991) เป็ นแบบวัดที่ พฒ
ั นามาจากส่วนหนึ่งในปริ ญญานิพนธ์ ระดับปริ ญญาเอกที่
มหาวิทยาลัยอินเดียนาของวิลเลียมส์ในปี 1988 โดยอาศัยแนวคิดในการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ในองค์การจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา ไม่วา่ จะเป็ นงานวิจยั ของเบทแมนและออร์ แกนในปี 1983 ของแกรมม์ใน
ั นาข้ อ
ปี 1986 ของออร์ แกนในปี 1988 กับของสมิธและคนอื่นๆ ในปี 1983 เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังได้ พฒ
คําถามใหม่ๆ เพิ่มเข้ าไปด้ วย แบบวัดนี ้ใช้ วดั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ 2 องค์ประกอบ
ได้ แก่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับบุคคล และที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
องค์การ แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
14 ข้ อ จําแนกเป็ นการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับบุคคล 7 ข้ อ และที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับองค์การอีก 7 ข้ อ ในการวัดใช้ มาตรวัดแบบ
ไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1 ถึง 7 คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ ความ
เชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.88 และ 0.75 ตามลําดับ
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของโมโตวิดโลและฟาน สกอตเตอร์ (Motowidlo;&
Van Scotter. 1993) เป็ นแบบวัดที่พฒ
ั นามาจากแนวคิดของบอร์ แมนและโมโตวิดโลในปี 1993 ที่จําแนก
ความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่กบั ผลการปฏิบตั ิงานตามสถานการณ์ โดยโมโตวิดโลและ
ฟาน สกอตเตอร์ นิยามความหมายของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การว่า เป็ นพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานตามสถานการณ์ แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
16 ข้ อ เพื่อวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานตาม
้ 1 ถึง 5 คะแนน คือ ไม่ตรงเลยไป
สถานการณ์ดงั กล่าว ในการวัดใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
จนถึงตรงมากที่สดุ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของแบบวัดทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.95
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของพอดซาคอฟฟ์และแมคเคนซี่ (Podsakoff; &
MacKenzie. 1994)ใช้ วดั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ 3 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ด้ านการให้
ความช่วยเหลือ ซึง่ แบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบย่อย คือ การสร้ างสรรค์ความสงบเรี ยบร้ อยในองค์การ การ
กระตุ้นและให้ กําลังใจ ความไม่เห็นแก่ตวั และความสุภาพอ่อนน้ อม ส่วนอีก 2 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่
ด้ านความอดทนอดกลัน้ และด้ านการให้ ความร่วมมือ ซึง่ พอดซาคอฟฟ์และคนอื่นๆ ได้ สร้ าง พัฒนา และ
ปรับแก้ ข้อคําถามในหลายขันตอนตามคํ
้
าแนะนําที่ได้ จากงานวิจยั อื่นๆ จนแบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
14 ข้ อ จําแนกเป็ นการวัดด้ านการให้ ความช่วยเหลือ 7ข้ อ ด้ านความอดทนอดกลัน้ 4ข้ อ และด้ านการให้
ความร่ วมมือ 3ข้ อ ใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1-7 คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปจนถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.90, 0.83 และ 0.80 ตามลําดับ
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แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของฟาน ดีน, แกรมม์ และดีเนช (Van Dyne;
Graham; &Dienesch. 1994) มีแนวคิดพื ้นฐานมาจากงานของแกรมม์ในปี 1991 ที่พิจารณาพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การในลักษณะที่เป็ นศาสตร์ ทางการเมืองการปกครอง แบบวัดนี ้ใช้ วดั พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ 3 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ด้ านการเคารพเชื่อฟั งองค์การ ด้ านความ
จงรักภักดีต่อองค์การ และด้ านการมีส่วนร่ วมในองค์การ ซึง่ แบ่งเป็ นองค์ประกอบย่อย 3 ด้ าน คือ ด้ าน
การมีส่วนร่ วมเชิงสังคม ด้ านการมีส่วนร่ วมเชิงสนับสนุน และด้ านการมีส่วนร่ วมเชิงหน้ าที่ ซึ่งฟาน ดีน
และคนอื่นๆ ได้ สร้ าง พัฒนา และปรับแก้ ข้อคําถามในหลายขันตอนตามคํ
้
าแนะนําที่ได้ จากงานวิจยั ของ
แกรมม์ (Graham. 1991a) จนแบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
34 ข้ อ จําแนกเป็ นการวัดด้ านการเคารพเชื่อ
ฟั งองค์การ 10 ข้ อ ด้ านความจงรักภักดีตอ่ องค์การ 7 ข้ อ และด้ านการมีสว่ นร่วมในองค์การ ซึง่ แบ่งเป็ น
ด้ านการมีสว่ นร่วมเชิงสังคม 5 ข้ อ ด้ านการมีสว่ นร่วมเชิงสนับสนุน 7 ข้ อและด้ านการมีสว่ นร่วมเชิงหน้ าที่
5 ข้ อ ใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1-7 คะแนน คือ น้ อยที่สดุ ไปจนถึงมากที่สดุ โดยมีคา่ ความ
เชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.88, 0.84, 0.68, 0.86 และ 0.75 ตามลําดับ
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์ การของมัวร์ แมนและเบลคลี่ (Moorman; &
Blakely. 1995) เป็ นแบบวัดที่พฒ
ั นามาจากแนวคิดพื ้นฐานมาจากงานของแกรมม์ในปี 1991 ที่พิจารณา
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การในลักษณะที่เป็ นศาสตร์ ทางการเมืองการปกครองเช่นเดียวกับ
แบบวัดของฟาน ดีนและคนอื่นๆ (Van Dyne;et al.1994) แต่องค์ประกอบ 4 ด้ านในแบบวัดของมัวร์ แมน
และเบลคลี่นี ้กลับมีความแตกต่างจากองค์ประกอบในแบบวัดของฟาน ดีนและคนอื่นๆ ซึง่ ได้ แก่ ด้ านการ
ช่วยเหลือกันระหว่างบุคคล ด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ด้ านการส่งเสริ มผลการปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล
และด้ านความจงรักภักดีโดยการสนับสนุนองค์การ แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
19ข้ อ จําแนกเป็ นการ
วัดด้ านการช่วยเหลือกันระหว่างบุคคล 5 ข้ อ ด้ านความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ 5 ข้ อ ด้ านการส่งเสริ มผลการ
ปฏิบตั ิงานส่วนบุคคล 4 ข้ อ และด้ านความจงรักภักดีโดยการสนับสนุนองค์การ 5 ข้ อ ใช้ มาตรวัดแบบไล
เคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1-7 คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่
สอดคล้ องภายในเท่ากับ 0.74, 0.76, 0.61 และ 0.86 ตามลําดับ
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีในองค์ การของฟาน สกอตเตอร์ และโมโตวิดโล (Van
Scotter; &Motowidlo. 1996) เป็ นแบบวัดที่พฒ
ั นามาจากแบบวัดของพวกเขาเองที่สร้ างขึ ้นในปี 1993
โดยใช้ วดั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการอํานวยความสะดวก
ระหว่างบุคคล และด้ านการอุทิศตนในงาน แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
15ข้ อ จําแนกเป็ นการวัดด้ าน
การอํานวยความสะดวกระหว่างบุคคล 7 ข้ อ และด้ านการอุทิศตนในงาน 8 ข้ อ ใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มี
คะแนนตังแต่
้ 1-5 คะแนน คือ ไม่จริ งเลยไปจนถึงจริ งที่สดุ โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ สอดคล้ องภายในเท่ากับ
0.93 และ 0.95 ตามลําดับ
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แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของฟาร์ ห, เอิร์ลลีย์ และหลิน (Farh; Earley;
&Lin. 1997) เป็ นแบบวัดที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ วดั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การในบริ บทของประเทศจีน
โดยเฉพาะ ซึ่งแบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การที่มีอยู่นนส่
ั ้ วนใหญ่สร้ างขึ ้นจากบริ บทใน
วัฒนธรรมของชาติตะวันตก จึงพัฒนาแบบวัดนี ้ขึ ้นมาโดยใช้ วดั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ 5
องค์ ประกอบ ได้ แก่ ด้ านความเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์ การ ด้ านความไม่เห็นแก่ตวั ต่อผู้อื่น ด้ านความ
ซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ ด้ านความสามัคคีระหว่างบุคคล และด้ านการปกป้องทรัพย์สินขององค์การ แบบวัดนี ้มี
ข้ อคําถามทังหมด
้
20 ข้ อ จําแนกเป็ นการวัดด้ านความเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์การ 4 ข้ อ ด้ านความไม่เห็น
แก่ตวั ต่อเพื่อนร่ วมงาน 4 ข้ อ ด้ านความซื่อสัตย์ต่อหน้ าที่ 5 ข้ อ ด้ านความสามัคคีระหว่างบุคคล 4 ข้ อ
และด้ านการปกป้องทรัพย์สนิ ขององค์การ 3 ข้ อ ในการวัดจะใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
้ 1 ถึง
7 คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ าในแต่ละด้ าน
เท่ากับ 0.87, 0.87, 0.82, 0.86 และ 0.81 ตามลําดับ
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของฟาน ดีนและเลอแปง (Van Dyne; &
LePine. 1998) เป็ นแบบวัดที่สร้ างขึ ้นจากกรอบแนวคิดของฟาน ดีน; คัมมิงส์ และแมคลีน-พาร์ คส์ในปี
1995 โดยฟาน ดีนและเลอแปงได้ พฒ
ั นาแบบวัดนี ้ เพื่อใช้ วดั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือ พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และพฤติกรรมตามหน้ าที่
แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมด
้
17 ข้ อ จําแนกเป็ นการวัดพฤติกรรมการช่วยเหลือ 7 ข้ อ พฤติกรรมการแสดง
้ 1 ถึง 7
ความคิดเห็น 6 ข้ อ และพฤติกรรมตามหน้ าที่ 3 ข้ อ ใช้ มาตรวัดแบบไลเคิร์ท มีคะแนนตังแต่
คะแนน คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าในแต่ละด้ านเท่ากับ
0.85, 0.89 และ 0.89 ตามลําดับ
สําหรับการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของพอดซาคอฟฟ์
และคนอื่นๆ (Podsakoff; et al. 1990)ที่ใช้ วดั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ 5องค์ประกอบ
ได้ แก่ ด้ านความไม่เห็นแก่ตวั ด้ านความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ ด้ านความอดทนอดกลัน้ ด้ านความสุภาพอ่อน
น้ อม และด้ านการให้ ความร่ วมมือ เป็ นต้ น เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลายและมีค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดค่อนข้ างสูง รวมทังใช้
้ วดั องค์ประกอบที่ผ้ วู ิจยั สนใจจะศึกษาได้ อย่างครอบคลุม

เทคนิคการวิเคราะห์ ในการวิจัย
ในงานวิจยั นี ้จะใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ โดยใช้ โปรแกรม
Mplus ที่สามารถวิเคราะห์ อิทธิพลแบบพหุระดับได้ อย่างถูกต้ องเที่ยงตรง เพราะทดสอบโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรพร้ อมกันทุกตัวแปรในแบบจําลอง การประมาณค่าพารามิเตอร์ ตา่ งๆ จึงเป็ นการ
้
าลอง ไม่ใช่การวิเคราะห์ที่แยกส่วนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของ
ประมาณค่าที่อาศัยข้ อมูลทังหมดในแบบจํ
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ตัวแปรภายในครั ง้ ละตัวแปร แล้ วจึงค่อยนํ าค่าพารามิเตอร์ ที่ประมาณได้ มาใส่ทีละส่วน จึงทํ าให้ ได้
คําตอบการวิจยั ที่ช่วยเสริ มกันและกันให้ สมบูรณ์มากขึ ้น ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการวิเคราะห์ดงั กล่าว ผู้วิจยั จึงขอนําเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี ้

การวิเคราะห์ พหุระดับ (Multilevel Analysis)
การศึกษาวิจยั ทางด้ านพฤติกรรมศาสตร์ ในมุมมองการอธิบายภาพเจตคติและพฤติกรรมใน
การทํ า งานของครู นัน้ โครงสร้ างและธรรมชาติ ของข้ อมูลมี ลัก ษณะเป็ นระดับชัน้ ที่ ล ดหลั่น กัน ไป
(Hierarchical Data) และมีความเกี่ยวข้ องกันแบบพหุระดับ ดังนัน้ การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมในการ
ทํางานของครูโดยใช้ รูปแบบปฏิสมั พันธ์นิยม จึงเกิดจากการเชื่อมโยงทฤษฎีที่มีหลายระดับ ร่วมกับการบูร
ณาการของศาสตร์ ในหลายสาขาเชื่อมต่อกันที่เรี ยกว่า Meso Perspective เพื่อให้ เกิดความครอบคลุมใน
การอธิบายธรรมชาติ ปรากฏการณ์ สภาพแวดล้ อม เจตคติและพฤติกรรมของครูได้ อย่างครอบคลุม ด้ วย
เหตุ นี ้ จึ ง ต้ องทํ า ความเข้ าใจการวิ เ คราะห์ พ หุ ร ะดับ ได้ แ ก่ ระดับ ของตัว แปรพหุ ร ะดับ รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร และเทคนิคการวิเคราะห์ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับของตัวแปรพหุระดับ
ระดับของตัวแปรในการวิเคราะห์พหุระดับมี 2 ระดับ (Klein; & Kozlowski. 2000) ได้ แก่
1. ตัวแปรระดับบุคคล (Individual-Level Construct) โดยแต่ละบุคคลเป็ นอิสระจากกัน ไม่มี
ความสัมพันธ์ กนั (Independent) ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั กลุ่มดังนัน้ ตัวแปรระดับบุคคล หมายถึง ตัวแปรที่ค่า
คะแนนตัวแปรที่ต้องการวัดจะแตกต่างไปตามแต่ละหน่วยของบุคคล
2. ตัวแปรระดับกลุม่ (Group-Level Construct) โดยแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์ กนั (InterDependent) จากการที่สมาชิกภายในกลุม่ มีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกัน (Homogeneous Individuals) และ
จากการที่สมาชิกภายในกลุ่มมีลกั ษณะแตกต่างกัน แต่เมื่อมารวมตัวกันจะสามารถรวมกันเป็ นกลุ่มได้
(Heterogeneous Individuals or Individual-With In-Group) ดังนันตั
้ วแปรระดับกลุม่ หมายถึง ตัวแปรที่
ค่าคะแนนตัวแปรแตกต่างไปตามหน่วยของกลุม่ งาน โดยมีลกั ษณะของกลุม่ ในการวิเคราะห์พหุระดับ 3
ลักษณะ (Klein; & Kozlowski. 2000: 32-35) คือ
2.1 คุณสมบัติโดยรวม (Global Properties) เป็ นลักษณะของตัวแปรกลุ่มที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ ง่าย (Observable) ที่บรรยายถึงคุณลักษณะของกลุม่ (Descriptive Characteristics of a
Unit) ลักษณะของตัวแปรความเป็ นกลุ่มรู ปแบบนี ้ไม่ได้ เกิดจากลักษณะที่สมาชิกภายในกลุ่มมารวมตัว
กัน เกิดการรับรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม คุณลักษณะ และการปฏิสมั พันธ์ กนั แต่จะเป็ นรู ปแบบที่
สมาชิกภายในกลุ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของตัวแปร เช่นขนาดของกลุ่ม (Group Size)
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และหน้ าที่การทํางานของกลุม่ (Group Function) เวลาที่จะวัดตัวแปรความเป็ นกลุม่ รู ปแบบนี ้ ค่าของตัว
แปรจะไม่เปลี่ยนแปลงไป แต่สมาชิกภายในกลุ่มจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของตัวแปร ดังนันการ
้
เก็บข้ อมูลตัวแปรที่มีลกั ษณะ Global Properties นี ้ นักวิจยั สามารถเก็บจากสมาชิกเพียงคนเดียวภายใน
้
่อยูภ่ ายในกลุม่
กลุม่ จะทําให้ สามารถทราบค่าของตัวแปรได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องถามจากสมาชิกทังหมดที
2.2 คุณสมบัติร่วม (Shared Properties) เป็ นลักษณะของตัวแปรกลุ่มที่เกิดจากการที่
สมาชิกแต่ละคนมาอยูร่ วมกันเป็ นกลุม่ สมาชิกกลุม่ ที่คล้ ายคลึงกันจะเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ได้ แก่ ทํา
ให้ เกิดประสบการณ์ เจตคติ ความคิด ค่านิยม ความเชื่อที่หล่อหลอมทําให้ สมาชิกภายในกลุม่ รับรู้ตวั แปร
นี ร้ ่ ว มกั น ทํ า ให้ เกิ ด ตัว แปรระดั บ กลุ่ ม ขึ น้ จากการศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ เช่ น ความไว้ วางใจในองค์ ก าร
(Organizational Trust) การวัดตัวแปรนี ้จะให้ ครู ภายในกลุ่มสาระฯ เดียวกันประเมินสิ่งที่เกิดขึ ้นในกลุ่ม
เดียวกันที่แสดงออกถึงความไว้ วางใจในกลุ่มสาระฯ ตัวแปรความไว้ วางใจในกลุ่มสาระฯ จึงเกิดจาก
ประสบการณ์ เจตคติ ความคิด ค่านิยม ความเชื่อที่หล่อหลอมทําให้ สมาชิกภายในกลุ่มรับรู้ ตัวแปรนี ้
ร่วมกัน จัดเป็ นตัวแปรระดับกลุม่ แบบคุณสมบัติร่วม Shared Properties (Klein; & Kozlowski. 2000:
33-34) ซึง่ นอกจากจะเป็ นตัวแปรระดับกลุม่ แบบคุณสมบัตริ ่วมแล้ วยังเป็ นโมเดลความสอดคล้ องแบบจุด
เปลี่ยนอ้ างอิง (Referent-Shift Model) (Chen; Mathieu; & Bliese. 2004: 283)ในโมเดลความสอดคล้ อง
แบบจุดเปลี่ยนอ้ างอิงนี ้จะทําให้ ตวั แปรเดิมมีรูปแบบใหม่ที่มีความแตกต่างจากรู ปแบบเดิมในจุดอ้ างอิง
ของนิยามเชิงมโนทัศน์และเชิงปฏิบตั กิ ารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น สมาชิกในกลุม่ สาระฯ ไว้ วางใจซึง่
กันและกัน เพื่อทํ างานให้ บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ซึ่งนิยามจะถูกเปลี่ยนเป็ นการบรรยายของบุคคล
เกี่ ยวกับการรับรู้ ร่ วมกันของสมาชิกในกลุ่มสาระฯ ถึงการไว้ วางใจซึ่งกันในลักษณะต่างๆ และร่ วมกัน
ทํางานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ด้ วยแบบวัดนี ใ้ ห้ ครู แต่ละคนภายในกลุ่มสาระฯ เป็ นผู้ประเมิน
ดังนันจึ
้ งต้ องนําค่าที่ได้ มาพิจารณาเป็ นภาพรวมของกลุ่มโดยการตรวจสอบความสอดคล้ องร่ วมกันของ
คะแนนตัวแปรภายในกลุม่ หากผลการตรวจสอบมีความสอดคล้ องกันจึงจะสามารถนําเอาคะแนนจากครู
แต่ละคนภายในกลุม่ สาระฯ ไปสร้ างคะแนนตัวแปรเป็ นระดับกลุม่ ได้
2.3 คุณสมบัติเชิงโครงร่าง (Configural Properties) เป็ นลักษณะของตัวแปรที่เกิดขึ ้น
จากการที่สมาชิกแต่ละคนภายในกลุม่ มาอยู่รวมกัน มีปฏิสมั พันธ์กนั แต่จะมีความแตกต่างของสมาชิกที่
อยู่ภายในกลุ่ม ข้ อมูลที่ใช้ ประเมินมาจากคุณลักษณะ การรู้ คิด หรื อพฤติกรรมของสมาชิกแต่ละบุคคล
การวัดตัวแปรกลุม่ นี ้จะเป็ นการศึกษาที่รูปแบบของความแตกต่างของแต่ละบุคคลจะส่งผลกระทบต่อกลุม่
เช่นความแตกต่างกันของอายุของคนในทีม (Team Age Diversity) ลักษณะของตัวแปรต้ องการดูความ
แตกต่างว่าทีมที่มีความแตกต่างระหว่างอายุน้อยมีความสัมพันธ์ กับผลการปฏิบตั ิงานของทีม (Team
Performance) มากกว่าทีมที่มีความแตกต่างระหว่างอายุมากหรื อไม่ ดังนัน้ การจะบ่งชีว้ ่าเป็ นตัวแปร
ระดับกลุม่ ประเภทนี ้ได้ นนั ้ เทคนิคการตรวจสอบความสอดคล้ องโดยการใช้ คา่ เฉลี่ยของผลรวมคะแนนตัว
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แปรในระดับบุคคลเป็ นการสรุ ปทางสถิติที่ไม่เหมาะสม เทคนิคที่จะนํามาใช้ การรวมค่าข้ อมูลในลักษณะ
ของตัวแปรกลุม่ ประเภทนี ้ได้ ควรเป็ นเทคนิค เช่น ค่าสูงสุด-ตํ่าสุด (Minimum-Maximum) ดัชนีความผัน
แปร (Indices of Variation) ความเหมือนกัน(Profile Similarity) การวิเคราะห์มาตรพหุมิติ
(Multidimensional Scaling) การวิเคราะห์โครงข่าย(Network Analysis) เครื อข่ายใยประสาท (Neural
Nets) เป็ นต้ น
รู ปแบบความสัมพันธ์ ของตัวแปร
โดยทัว่ ไปจะพบว่าแบบแผนการวิจยั พหุระดับมีรูปแบบความสัมพันธ์ ของตัวแปร (Model of
Relationships) ในการวิเคราะห์ 3 รูปแบบ(Klein; & Kozlowski. 2000: 38-45) ได้ แก่
1. Single-Level Models การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในระดับเดียว สามารถ
ศึกษาได้ ทงระดั
ั ้ บบุคคลและระดับกลุ่ม โดยระดับบุคคลตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะมีค่าแตกต่างไป
ตามแต่ละบุคคล แต่ถ้าเป็ นระดับกลุ่มจะมีลกั ษณะของตัวแปรได้ 3 แบบตามที่กล่าวมาคือ เป็ นได้ ทงั ้
Global Properties,Shared Properties และ Configural Properties เช่น แบบ Shared Properties หาก
ต้ องการศึกษาว่าบรรยากาศของกลุ่มสามารถทํานายขวัญกําลังใจของกลุม่ ได้ หรื อไม่ ต้ องศึกษาการรับรู้
บรรยากาศของกลุ่มและขวัญกํ าลังใจของกลุ่มค่าของตัวแปรที่ได้ จะเกิ ดจากการร่ วมแลกเปลี่ยนของ
สมาชิกภายในกลุม่ ที่มีการรับรู้ร่วมกันแต่ถ้าตัวแปรเป็ นแบบ Configural Properties จะดูที่ความแตกต่าง
เช่น ค่าของตัวแปรความแตกต่างกันของอายุของคนในทีมของคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่ 1,2,3 แตกต่างกัน
หรื อไม่ หากคนในทีมมีอายุต่างกันค่าของตัวแปรจะมีความแตกต่างกันมากกว่าคนในทีมที่มีอายุตา่ งกัน
น้ อยหรื อไม่
2. Cross-Level Models ความสัมพันธ์ ข้ามระดับเป็ นการบรรยายความสัมพันธ์ ระหว่าง
โครงสร้ างของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่อยูต่ า่ งกันของระดับการวิเคราะห์ มีลกั ษณะดังนี ้คือ ตัวแปรที่
อยู่ระดับสูงกว่า (Higher-Level Constructs) หรื อตัวแปรในระดับกลุม่ ส่งผลทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อตัว
แปรที่อยู่ระดับตํ่ากว่า (Lower-Level Constructs) หรื อตัวแปรในระดับบุคคล และอาจจะมีความเป็ นไป
ได้ ถึงผลกระทบจากตัวแปรที่อยู่ในระดับบุคคลที่มีผลต่อตัวแปรที่อยู่ระดับกลุ่ม โดยความสัมพันธ์ ข้าม
ระดับจะมี 4 รูปแบบ ดังนี ้
2.1 Cross-Level Direct-Effect Models เป็ นอิทธิพลทางตรงของตัวแปรในระดับกลุม่ ที่
ส่งผลต่อตัวแปรในระดับบุคคล
2.2 Cross-Level Moderator Models เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับบุคคล 2
ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลง หรื อถูกกํากับความสัมพันธ์โดยตัวแปรในระดับกลุม่
2.3 Cross-Level Frog-Pond Models คือค่าของตัวแปรในระดับบุคคลขึ ้นอยู่กบั ค่าของ
ตัวแปรที่อยูภ่ ายในระดับกลุม่
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2.4 Cross-Level Mediation Models เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามที่ถกู คัน่ กลางด้ วยตัวแปรที่ข้ามระดับลงมาจากตัวแปรในระดับทีมลงมาที่ระดับบุคคล
3. Homologous Multilevel Models เป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นในระดับบุคคล แล้ ว
ความสัมพันธ์ นี ้สามารถยกระดับความสัมพันธ์ ขึ ้นไปเป็ นระดับกลุ่มได้ โดยความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นนี ้จะมี
อํานาจนําไปใช้ ในการอ้ างอิง และอธิบายทฤษฎีระดับกลุม่ ได้
เทคนิคการวิเคราะห์
เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 รูปแบบดังนี ้
1. การวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบว่าตัวแปรระดับบุคคลมีความแตกต่างหรื อสอดคล้ องกันเพื่อ
สร้ างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มได้ หรื อไม่โดยใช้ วิธีวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้ 1) Rwg Index เป็ นการประเมินความ
สอดคล้ องของความเห็นภายในกลุ่มว่าคล้ ายคลึงกันหรื อสอดคล้ องกันหรื อไม่ โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ พิจารณา
อยูร่ ะหว่าง 0.00 ถึง 0.30 แสดงว่าไม่มีความสอดคล้ องกันในระดับกลุม่ หากค่า
ดังนี ้ หากค่า
อยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.50 แสดงว่ามีความสอดคล้ องกันน้ อยในระดับกลุ่ม หากค่า
อยู่ระหว่าง 0.51
อยู่ระหว่าง 0.71 ถึง 0.90
ถึง 0.70 แสดงว่ามีความสอดคล้ องกันปานกลางในระดับกลุ่ม หากค่า
แสดงว่ามีความสอดคล้ องกันมากในระดับกลุม่ และค่า
อยู่ระหว่าง 0.91 ถึง 1.00 แสดงว่ามีความ
สอดคล้ องกันมากที่สดุ ในระดับกลุม่ (LeBreton; & Senter. 2008: 836)2) Eta-Squared เป็ นการประเมิน
เพื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างภายในกลุ่มกับความแตกต่างระหว่างกลุ่มว่าคะแนนในระดับบุคคล
สามารถอธิบายในระดับที่สงู กว่าได้ หรื อไม่ 3) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ภายในชัน้ (Intraclass
้ นการพิจารณาว่า ความแปรปรวนที่เกิดจากความ
Correlation Coefficients: ICC) ซึง่ ค่าICC (1)นันเป็
แตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มมีมากหรื อน้ อยเพียงใดเมื่อเทียบกับความแตกต่างของคะแนนที่เกิดขึ ้น
ทังหมดเกณฑ์
้
การพิจารณาค่าICC (1)คือควรจะมีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ขึ ้นไป ส่วนค่าICC (2)เป็ น
การประเมินความเชื่อมัน่ (Reliability)ของคะแนนเฉลี่ยที่สร้ างจากคะแนนของสมาชิกภายในกลุม่ เดียวกัน
เกณฑ์การพิจารณาค่าICC (2)คือควรจะมีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.70 ขึ ้นไป (Klein; et al. 2000: 518)
โดยค่า ICC (2)จะสูงกว่า ICC (1) 4) Within And Between Analysis (WABA) เป็ นการทดสอบว่าตัวแปร
และความสัมพันธ์ ของตัวแปรนันเกิ
้ ดขึ ้นที่ระดับการวิเคราะห์ใด ในหลายๆ งานวิจยั จึงได้ นําเทคนิคการ
วิเคราะห์วาบามาทดสอบระดับการวิเคราะห์และความสัมพันธ์ ของตัวแปรก่อนที่จะวิเคราะห์การทดสอบ
แบบจําลองพหุระดับด้ วย MSEM ต่อไป เนื่องด้ วยการวิเคราะห์วาบานี ้จะช่วยให้ การนําคะแนนตัวแปรไป
วิเคราะห์ แบบจํ าลองและการกํ าหนดความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ เกิ ดขึน้ ที่ ระดับกลุ่มมี ความถูกต้ อง
เที่ยงตรงและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ รองรับได้ หนักแน่นมากขึ ้น
2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเช่น Within And Between Analysis
(WABA), Hierarchical Linear Model (HLM) และ Multilevel Structural Equation Modeling (MSEM)
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โดยสรุ ป เนื่ องจากตัว แปรที่ ศึก ษาในครั ง้ นี เ้ กี่ ย วข้ องกั บ ระดับ กลุ่ม และระดับ บุ ค คล เป็ น
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรเชิงสาเหตุด้านสภาพแวดล้ อมของกลุ่ม ตัวแปรเชิงสาเหตุด้านสภาพแวดล้ อม
ส่วนบุคคล และตัวแปรเชิ งสาเหตุด้านจิตลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งการศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ ง
สาเหตุนี ้ต้ องใช้ ข้อมูลพหุระดับในชื่อของโมเดลสมการโครงสร้ างพหุระดับ (MultilevelStructural Equation
Models) ซึง่ เป็ นการบูรณาการระหว่างการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้ นระดับลดหลัน่ (Hierarchical Linear
Model: HLM) ร่วมกับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling: SEM) ด้ วย
ข้ อจํากัดในสถิตวิ ิเคราะห์ที่มีอยูเ่ ดิมที่การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้ นระดับลดหลัน่ ไม่สามารถวิเคราะห์โมเดล
การวิ จัยที่ สร้ างขึน้ มาจากทฤษฎี เพื่ อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ ขณะที่โมเดลสมการโครงสร้ างไม่ให้ ความสนใจต่อ
โครงสร้ างธรรมชาติของข้ อมูลที่เป็ นระดับลดหลัน่ ด้ วยข้ อจํากัดดังกล่าวทําให้ เกิดการพัฒนากระบวนการ
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยบูรณาการสถิติวิเคราะห์ SEM และ HLM เข้ าด้ วยกัน ทําให้ ได้ สถิติวิเคราะห์ที่มี
ศักยภาพสูงมากขึ ้น (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2552) คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างพหุระดับ ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ได้ กบั โปรแกรมสําเร็จรูป 2 รูปแบบ คือ 1) โปรแกรมการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง
ทัว่ ไป ซึ่งพัฒนาให้ สามารถวิเคราะห์พหุระดับได้ โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์พหุกลุ่ม (Multiple Group
Analysis) เช่น โปรแกรม LISREL2) โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างพหุ
ระดับโดยตรง เช่น โปรแกรม Mplus ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ง่าย สะดวกกว่าการใช้ โปรแกรม LISREL
เนื่องจากว่าเป็ นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองระดั
้
บได้ พร้ อม
กัน ด้ วยเหตุผลต่างๆ ในการศึกษาครัง้ นี ้ จึงใช้ โปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง
พหุระดับ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั นี ้ มุ่งศึกษาตัวแปรผลที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของครู ในโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นตัวแปรใน
ระดับบุคคล ดังนัน้ ตัวแปรเหตุที่เกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานจึงมีทงตั
ั ้ วแปรในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
การศึกษาตัวแปรต่างๆ ในการวิจยั นี ้ จะศึกษาเฉพาะตัวแปรเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครูโดยตรง
เป็ นตัวแปรที่ใกล้ ชิดกับครู โดยพิจารณาตัวแปรเหตุที่มาจากครูเอง (ระดับบุคคล) และตัวแปรภายนอกที่
เป็ นสภาพแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงานของครู (ระดับบุคคลและระดับกลุม่ ) รวมทังตั
้ วแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบตั งิ านของครูด้วย
ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ พิจารณาและเลือกตัวแบบพฤติกรรมองค์ การ (Organizational
Behavior Model) ของรอบบินส์ (Robbins. 2005) เป็ นพื ้นฐานในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
โดยรอบบินส์ได้ นําเสนอตัวแบบพฤติกรรมองค์การ ซึ่งจําแนกตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพและ
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ประสิทธิผลในการทํางานออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ตัวแปรระดับองค์การ ตัวแปรระดับกลุ่ม และตัวแปร
ระดับบุคคล โดยตัวแปรในระดับต่างๆ เหล่านี ้ยังมีปฏิสมั พันธ์ (Interactions) ในลักษณะเป็ นเหตุเป็ นผล
และมีอิทธิ พลซึ่งกันและกัน ทัง้ ในระดับเดียวกันและข้ ามระดับด้ วย ดังนัน้ ในการศึกษาเพื่อให้ เข้ าใจ
ปั ญหาได้ อย่างถูกต้ อง และนํ าผลการวิจัยที่ ได้ มาประยุกต์ ใช้ เพื่ อพัฒนาบุคคลและองค์ การได้ อย่าง
เหมาะสม จําเป็ นต้ องพิจารณาอิทธิ พลในระดับต่างๆ ที่ มีต่อพฤติกรรมของบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นระดับ
บุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การ
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของฟาน ไดเรนดอนค์
(Van Dierendonck. 2011) ที่ระบุวา่ ผลลัพธ์อนั เกิดจากคุณลักษณะของผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นตามการรับรู้
ของผู้ตามนัน้ มีอิทธิพลต่อทังความสั
้
มพันธ์สว่ นตัวระหว่างผู้นํากับผู้ตามและสภาพแวดล้ อมเชิงจิตวิทยา
โดยทัว่ ไปภายในหน่วยงานหรื อองค์การอีกด้ วย ในทางกลับกันก็มีอิทธิพลที่คาดหวังจะให้ เกิดขึ ้นต่อผู้ตาม
ใน 3 ระดับ ได้ แก่ ในระดับบุคคล คือ เป็ นผู้ที่เข้ าใจในตนเองอย่างแท้ จริ ง มีเจตคติเกี่ยวกับงานในเชิงบวก
และมีผลการปฏิบตั งิ านดีขึ ้น ในระดับหน่วยงาน คือ เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน และ
ในระดับองค์การ คือ มุ่งเน้ นไปที่ความยัง่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ซึง่ สอดคล้ องกับ
ตัวแบบพฤติกรรมองค์การของรอบบินส์ที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น รวมทัง้ แนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน
ที่ ร ะบุ ว่ า ภาวะผู้ นํ า แบบรั บ ใช้ ผู้ อื่ น เป็ นภาวะผู้นํ า ที่ เ อื อ้ ต่ อ จิ ต วิ ญ ญาณในการทํ า งานของผู้ต าม
(Giacalone; & Jurkiewicz. 2010; Herman. 2008; 2010; Bowen; Ferris; & Kolodinsky. 2009;)และ
ผู้วิจัยยังได้ นําข้ อเสนอแนะจากแนวคิดของพาวาร์ (Pawar. 2008) ที่ ระบุเกี่ ยวกับตัวแปรทางด้ าน
พฤติกรรมองค์การที่น่าจะเป็ นตัวแปรเหตุของจิตวิญญาณในการทํางานมาร่วมพิจารณาเพื่อกําหนดเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั ด้ วย
ดังนัน้ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรเหตุและตัวแปรผลของ
จิตวิญญาณในการทํางาน ผู้วิจยั ได้ สรุปเป็ นกรอบแนวคิดที่จะใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ซึง่ มีแนวคิดพื ้นฐานจาก
ตัวแบบพฤติกรรมองค์การของรอบบินส์ (Robbins. 2005) กรอบแนวคิดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของ
ฟาน ไดเรนดอนค์ (Van Dierendonck. 2011) ร่วมกับการบูรณาการข้ อคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น จิตวิญญาณในการทํางาน และพฤติกรรมองค์การ (Giacalone; & Jurkiewicz.
2010; Bowen; Ferris; & Kolodinsky. 2009; Herman. 2008; 2010; Pawar. 2008)โดยได้ สร้ างเป็ น
แบบจําลองสมมติฐาน ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรระดับกลุ่ม
สภาพแวดล้ อมการปฏิบัตงิ านของกลุ่ม
- ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น

บรรยากาศเชิงจิตวิทยาในการปฏิบัตงิ าน
- ความไว้ วางใจในองค์การ

ตัวแปรระดับบุคคล

ตัวแปรผลที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน

สภาพแวดล้ อมการปฏิบัตงิ านของบุคคล
- ความยุติธรรมในองค์การ
- การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ

พฤติกรรมในการปฏิบัตงิ านของบุคคล

จิตลักษณะส่ วนบุคคล
- ทุนทางจิตวิทยา

- พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
จิตวิญญาณ
ในการทํางาน

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพประกอบ 15กรอบแนวคิดในการวิจัย

เจตคติต่อการปฏิบัตงิ านของบุคคล
- ความผูกพันต่อองค์การ
- ความพึงพอใจในงาน
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สมมติฐานในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ผู้วิจยั ได้ กําหนดสมมติฐานไว้ ดังนี ้
1. ตัวแปรสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ) มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตวิญญาณในการทํางาน และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคล
(ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)
2. ตัวแปรจิตลักษณะส่วนบุคคล (ได้ แก่ ทุนทางจิตวิทยา) มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตวิญญาณใน
การทํางาน และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
และเจตคติตอ่ การปฏิบตั งิ านของบุคคล (ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)
3. ตัวแปรบรรยากาศเชิงจิ ตวิทยาในการปฏิบัติงาน (ได้ แก่ ความไว้ วางใจในองค์ การ) มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
4. ตัวแปรเจตคติต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจ
ในงาน) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
5. ตัวแปรสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม (ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อจิตวิญญาณในการทํางาน บรรยากาศเชิงจิตวิทยาในการปฏิบตั ิงาน (ได้ แก่ ความไว้ วางใจใน
องค์การ) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ได้ แก่ ความ
ผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับของภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับปั จจัยเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทํางานที่มีต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจต
คติและพฤติกรรมในการทํางานของครูในโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ใช้ ระเบียบวิธี
วิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ เพื่อตรวจสอบแบบจําลองกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั โดยผู้วิจยั ได้ กําหนดวิธีดําเนินการวิจยั ตามขันตอนต่
้
างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวัดในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทําข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ครู ในโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ และ
ทํางานในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ในปั จจุบนั ไม่น้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากเป็ นระยะเวลาที่ครูร้ ูสกึ ว่าตน
เป็ นสมาชิกคนหนึ่งในโรงเรี ยน และรับรู้ บทบาทหน้ าที่ของตนในการทํางานได้ เป็ นอย่างดี (Feldman.
1977;cited in Fisher. 1986) จากโรงเรี ยนคาทอลิกทังหมด37
้
แห่ง แบ่งเป็ น 6 เขตการศึกษา ดังนี ้
เขตการศึกษาที่ 1ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 7 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดกรุ งเทพฯ
จํานวน 6 แห่งคือโรงเรี ยนกุหลาบวิทยาโรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษาโรงเรี ยนเปรมฤดีศกึ ษาโรงเรี ยนเซนต์
หลุย ส์ ศึ ก ษาโรงเรี ย นเซนต์ ไ มเกิ ล้ และโรงเรี ย นสามัค คี ส งเคราะห์ แ ละมี โ รงเรี ย นที่ อ ยู่ ใ นจั ง หวั ด
สมุทรปราการจํานวน 1 แห่งคือโรงเรี ยนเซนต์ราฟาแอล
เขตการศึกษาที่ 2ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 4 แห่งในจังหวัดกรุ งเทพฯคือ โรงเรี ยนแม่
พระฟาติมาโรงเรี ยนคอนเซ็ปชัญโรงเรี ยนโยนออฟอาร์ คและโรงเรี ยนพระมารดานิจจานุเคราะห์
เขตการศึกษาที่ 3ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 5 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดกรุ งเทพฯ
จํานวน 3 แห่งคือโรงเรี ยนซางตาครู้สศึกษาโรงเรี ยนแม่พระประจักษ์ และโรงเรี ยนตรี มิตรวิทยามีโรงเรี ยนที่
อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการจํานวน 1 แห่งคือโรงเรี ยนประชานาถและมีโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี
จํานวน 1 แห่งคือโรงเรี ยนพระแม่สกลสงเคราะห์
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เขตการศึกษาที่ 4ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 8 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดกรุ งเทพฯ
จํานวน 2 แห่งคือโรงเรี ยนเซนต์เทเรซาและโรงเรี ยนมาเรี ยลัยมีโรงเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 3
แห่งคือโรงเรี ยนดาราสมุทรโรงเรี ยนมารดานฤมลและโรงเรี ยนเซนต์แอนโทนีมีโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัด
นครนายกจํานวน 2 แห่งคือโรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยาและโรงเรี ยนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์หนองรี และมี
โรงเรี ยนที่อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานีจํานวน 1 แห่งคือโรงเรี ยนพระวิสทุ ธิวงส์
เขตการศึกษาที่ 5ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 6 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม
จํานวน 5 แห่งคือโรงเรี ยนนักบุญเปโตรโรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์โรงเรี ยนบอสโกพิทกั ษ์ โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ
อินเตอร์ เทคโนโลยีและโรงเรี ยนเซนต์แอนดรูว์และมีมีโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 1 แห่งคือ
โรงเรี ยนอันนาลัย
เขตการศึกษาที่ 6ประกอบด้ วยโรงเรี ยนจํานวน 7 แห่งเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดอยุธยา
จํานวน 5 แห่งคือโรงเรี ยนราษฎร์ บํารุ งศิลป์โรงเรี ยนเซนต์เทเรซาแสงทองโรงเรี ยนเซนต์จอห์นบัปติสต์
โรงเรี ยนยอแซฟอยุธยาและโรงเรี ยนไตรราชวิทยาและมีมีโรงเรี ยนที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 2 แห่ง
คือโรงเรี ยนแม่พระประจักษ์ และโรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์อทู่ อง
กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างให้ เหมาะสมกับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจยั นี ้ใช้
การวิเคราะห์สมการโครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM) เป็ น
เทคนิคการวิเคราะห์ที่ผสมผสานการวิเคราะห์แบบพหุระดับร่วมกับการวิเคราะห์สมการโครงสร้ างเชิงเส้ น
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจึงมีความสําคัญอย่างมาก ซึง่ การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ การวิเคราะห์หลาย
ตัวแปรสําหรับการประมาณค่าในสมการโครงสร้ างเชิงเส้ นด้ วยวิธีไลค์ลิฮ้ ดู สูงสุด (Maximum Likelihood
Estimation: MLE) นัน้ หากกําหนดให้ กลุม่ ตัวอย่างมีขนาดเล็กจะส่งผลให้ การประมาณค่ามีแนวโน้ มจะมี
ความเชื่อมัน่ ตํ่า จึงต้ องกําหนดให้ กลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่พอ เพื่อให้ การประมาณค่ามีความเชื่อมัน่ สูง
ซึง่ จะทําให้ คา่ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดเล็กลงด้ วย นอกจากนี ้ยังทําให้ การประมาณค่ามีความ
คงเส้ นคงวา แม้ วา่ การแจกแจงของตัวแปรจะไม่เป็ นโค้ งปกติหลายตัวแปรก็ตาม
สําหรับเกณฑ์ในการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนัน้ มีนกั วิชาการแนะนําไว้ แตกต่างกันหลาย
เกณฑ์ด้วยกัน ซึง่ ก็ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว แต่แฮร์ และคนอื่นๆแนะนําว่าหากต้ องการความมัน่ ใจ
ในการทดสอบมากขึ ้นก็ควรกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างให้ มากกว่า 400 หน่วยขึ ้นไป (Hair et al. 2010)
ส่วนขนาดกลุม่ ตัวอย่างในการวิเคราะห์สมการโครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับนัน้ ฮ็อกซ์แนะนําว่าควรมีกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับกลุม่ ไม่น้อยกว่า 30 กลุม่ แต่หากต้ องการให้ ผลการวิเคราะห์มีความชัดเจนและแม่นยํา
ควรกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างในระดับกลุม่ ไม่น้อยกว่า 100 กลุม่ (Hox. 2010) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงกําหนด
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ขนาดกลุม่ ตัวอย่างในระดับหน่วยงานไว้ ไม่ตํ่ากว่า 100 กลุม่ และในแต่ละหน่วยงานจะมีกลุม่ ตัวอย่างใน
ระดับบุคคลไม่ตํ่ากว่า 3 คน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างรวมจะมีประมาณ 500 คน
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
(Multi-Stage
้ มิ (Stratum) และแบ่งเขตการศึกษาออกเป็ น 6 เขตการศึกษา ใน
Sampling) โดยมีเขตการศึกษาเป็ นชันภู
แต่ละเขตการศึกษา มีโรงเรี ยนเป็ นหน่วยตัวอย่างขันที
้ ่หนึ่งกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตา่ งๆ โรงเรี ยน ซึง่ เป็ นกลุม่
ตัวอย่างในระดับกลุม่ เป็ นหน่วยตัวอย่างขันที
้ ่สอง และครูในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้เป็ นหน่วยตัวอย่าง
ขันที
้ ่สาม สําหรับรายละเอียดการสุม่ ตัวอย่างในแต่ขนตอนมี
ั้
ดงั นี ้
1. การสุ่มตัวอย่างขันที
้ ่หนึ่งสุ่มตัวอย่างโรงเรี ยน ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดความน่าจะ
เป็ นให้ เป็ นสัดส่วนกับขนาด (Sampling with Probability Proportional to Size)โดยสุม่ มาไม่ตํ่ากว่าร้ อย
ละ50ของจํานวนโรงเรี ยนทังหมดในแต่
้
ละเขตการศึกษาในขันนี
้ ้ได้ ตวั อย่างโรงเรี ยนทังหมด20ตั
้
วอย่าง
2. การสุ่มตัวอย่างขันที
้ ่สอง สุ่มตัวอย่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน ใช้ การสุ่มตัวอย่าง
แบบกําหนดความน่าจะเป็ นให้ เป็ นสัดส่วนกับขนาด (Sampling with Probability Proportional to Size)
โดยกําหนดตัวอย่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในแต่ละโรงเรี ยนไม่ตํ่ากว่า 5 ตัวอย่าง ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับการ
พิจารณาเห็นชอบและการอนุมตั จิ ากโรงเรี ยนแต่ละแห่ง และในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ต้ องมีครูประจํา
ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ไม่ตํ่ากว่า3 คน (ไม่รวมครู หวั หน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้) โดยมีครูหวั หน้ ากลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ และครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในขันนี
้ ้ได้ ตวั อย่างกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ต่างๆ
ในโรงเรี ยนละไม่ตํ่ากว่า 5ตัวอย่าง
้ ่สาม สุ่มตัวอย่างครู ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ใช้ การสุ่มโดยกําหนด
3. การสุ่มอย่างขันที
ตัวอย่างครูในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ไม่ตํ่ากว่า 3ตัวอย่าง(ไม่รวมครูหวั หน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้) ในขัน้
้ ้นประมาณ500 ตัวอย่าง โดยคํานวณ
นี ้ได้ ตวั อย่างครู ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ตา่ งๆ ของโรงเรี ยนรวมทังสิ
จากสูตรในการกําหนดขนาดตัวอย่าง (ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2543) คือ
Nk 2 PQ
n 2
k PQ  Nd 2

สัญลักษณ์ หรืออักษร
n
N
k

ความหมาย
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ หรื อระดับนัยสําคัญ
ถ้ าระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา่ Z = 1.96
ถ้ าระดับความเชื่อมัน่ 99% หรื อระดับนัยสําคัญ 0.01 มีคา่ Z = 2.58
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p
Q
d

สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
สัดส่วนของลักษณะที่ไม่ได้ สนใจในประชากร (1 – p)
ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างที่ยอมรับได้

 .05 โดยมีรายละเอียดของขนาดตัวอย่างใน
กําหนดให้ p=0.5; d=0.0378; k=1.96;; N =3,062คน
แต่ละเขตการศึกษาแสดงดังตาราง 1

ตาราง 1

จํานวนประชากรและขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตการศึกษา

เขตการศึกษา

จํานวนโรงเรียน
ประชากร

กลุ่มตัวอย่ าง

เขตการศึกษาที่ 1
7
3
เขตการศึกษาที่ 2
4
3
เขตการศึกษาที่ 3
5
3
5
เขตการศึกษาที่ 4
8
3
เขตการศึกษาที่ 5
6
เขตการศึกษาที่ 6
7
3
รวมทัง้ สิน้
37
20
ที่มา:สํานักเลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,(2557).

จํานวนครู
ประชากร

กลุ่มตัวอย่ าง

449
420
412
707
597
477
3,062

75
75
75
125
75
75
500

การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดในการวิจัย
ในการวัดตัวแปรในงานวิจยั นี ้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบ่ง
ออกเป็ น 5 ตอน ซึง่ ใช้ วดั ตัวแปรในการวิจยั นี ้ทังหมด
้
10 ตัวแปร ผู้วิจยั ได้ ดดั แปลงและพัฒนามาจากแบบ
วัดของต่างประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดของขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องตามตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย เพื่อทํ าความ
เข้ าใจความหมายของตัวแปรให้ ตรงตามทฤษฎี และกําหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรที่ต้องการวัด
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ างข้ อคําถามในแต่ละตัวแปรตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ในกรณีที่ตวั แปรใดมี
เครื่ องมือมาตรฐานที่สร้ างไว้ แล้ วและสอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ผู้วิจยั นําเครื่ องมือนันมาดั
้ ดแปลง
และปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมกับบริ บทที่ศกึ ษา ในกรณีที่เป็ นเครื่ องมือจากต่างประเทศ ผู้วิจยั แปลเป็ น
ภาษาไทยแล้ วนํ าข้ อคําถามที่ สร้ างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ ที่ปรึ กษา และอาจารย์ ที่ปรึ กษาร่ วม เพื่ อขอ
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คําแนะนํา ตรวจสอบความถูกต้ อง ความชัดเจน ความครอบคลุมในเนื ้อหา และความเหมาะสมของข้ อ
คําถาม แล้ วนํามาปรับปรุ งแก้ ไขให้ มีความเหมาะสม การสร้ างข้ อคําถามทุกแบบวัดอยู่บนพื ้นฐานขของ
บริ บทและสถานการณ์ ของการวิจยั แล้ วนํามาปรับปรุ งแก้ ไขเบื ้องต้ น พัฒนาเป็ นเครื่ องมือวิจยั ฉบับร่ าง
แบบวัดทังหมดมี
้
ลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ
ขัน้ ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ของแบบวัดโดย
อาจารย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ผู้วิจยั นําแบบวัดที่สร้ างขึ ้นพร้ อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวข้ อวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั จํานวน 4 ท่านตรวจสอบ (รายนามผู้เชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก
ข) ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาจํานวน 1
ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิเคราะห์จํานวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาจํานวน 1 ท่าน ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องมื อด้ านความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หาความครอบคลุม ความชัดเจนของข้ อคํ าถาม และ
ความถูกต้ องทางภาษา รวมทังข้
้ อเสนอแนะอื่นๆ แล้ วนํามาปรับปรุงแก้ ไข ข้ อคําถามที่นําไปใช้ ได้ จะต้ องมี
การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างเนือ้ หาในคําถามกับคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการ และแนวคิด
ทฤษฎีของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยกําหนดให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ตัดสินว่าคําถามในแบบสอบถามแต่ละข้ อมีความสอดคล้ องกับนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารที่ต้องการวัดหรือไม่ มี
เกณฑ์ดงั นี ้ 1= คําถามสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด 0 = ไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้ องกับ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดและ -1 = คําถามไม่สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดให้ พิจารณาใช้ ข้อ
คําถามที่มีคา่ IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ขึ ้นไป (บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร. 2555: 122-123) ข้ อคําถาม
ที่มีค่า IOC ตํ่ากว่าเกณฑ์เล็กน้ อย ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัดหรื อให้ มี
ความสอดคล้ องกับคํานิยามเชิงปฏิบตั ิการ แนวคิด ทฤษฎีของตัวแปรตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนนํามาใช้
ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงแบบวัดฉบับร่างจากข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้ วนําแบบวัด
ที่ผา่ นการแก้ ไขปรับปรุงแล้ ว นําไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา
คือ ครูในโรงเรี ยนคาทอลิก จํานวน 100 คนเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability)
โดยพิจารณาความสอดคล้ องภายใน (Internal Consistency) ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่ า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ควรมีคา่ 0.70 ขึ ้นไป และนําข้ อมูลมา
วิเคราะห์รายข้ อ (Item Analysis) โดยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคําถามแต่ละข้ อกับคําถามรวมทัง้
ฉบับ (Corrected Item-Total Correlation) จากนันตั
้ ดข้ อคําถามที่มีคา่ อํานาจจําแนกตํ่าออกไปโดย
้
คัดเลือกข้ อที่มีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคําถามแต่ละข้ อกับคําถามรวมทัง้ ฉบับที่เป็ นบวกและมีค่าตังแต่
0.30 ขึ ้นไป
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ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้ านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct
validity) ของตัวแปรระดับบุคคลโดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis: CFA) ด้ วยโปรแกรม LISREL เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝง (Latent
Variable) กับตัวแปรสังเกต (Observed Variable) โดยกําหนดให้ ตวั บ่งชี ้ในแต่ละด้ านของตัวแปรแฝงมี
ความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านนัน้ ๆ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างของแต่ละ
โมเดลพิจารณาจากความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หากผลการวิเคราะห์พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง
พิจารณาได้ จากเกณฑ์ดชั นีที่ใช้ ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลดังนี ้ (Schumacker; & Lomax.
2004: 82; Hair; et al. 2010)
ค่ าสถิตวิ ัดระดับความกลมกลืนของโมเดล

เกณฑ์ ระดับความกลมกลืน
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
Comparative Fit index: CFI
มีคา่ มากกว่า 0.90
Goodness of Fit index:GFI
มีคา่ มากกว่า 0.90
Tucker-Lewis Index:TLI
มีคา่ มากกว่า 0.90
มีคา่ น้ อยกว่า 0.08
Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA
Akaike Information Criteria: AIC
มีคา่ ตํา่ กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างโมเดล
Bayesian Information Criteria: BIC
มีคา่ ตํา่ กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างโมเดล
Adjusted BIC
มีคา่ ตํา่ กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างโมเดล
สําหรับค่า มีข้อยกเว้ นที่อาจมีนยั สําคัญทางสถิติได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่มี
จํานวนมาก (Schumacker; & Lomax. 2004: 100)แม้ ว่าแบบจําลองจะมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ แล้ วก็ตาม
หากผลการตรวจสอบ พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั
จะปรับโมเดลแล้ ววิเคราะห์ใหม่ การปรับแก้ จะอยู่ภายใต้ พื ้นฐานทางทฤษฏีที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและ
งานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ้ ผู้วิ จัยได้ วิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมั่น และความเที่ ยงตรงในการวัด
(Construct Reliabilityand Validity ) โดยตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้ว่าตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงมี
ความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝง โดยคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง
(Construct Reliability:CR)ซึง่ เกณฑ์การพิจารณาหากมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าตัวแปรสังเกตของตัว
แปรแฝงมีความเชื่อมัน่ ในการวัดตัวแปรแฝงหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงใน
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ด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด (Hair; et al. 2010: 710) และคํานวณหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบ่งชี ้
ที่ตวั แปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average Variance Extracted:AVE) เกณฑ์การพิจารณาหากมีค่า
มากกว่า 0.50 แสดงว่าตัวบ่งชี ้นี ้มีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั บ่งชี ้นันจะวั
้ ด(Hair; et
al. 2010: 709) หลังจากนันจึ
้ งตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี ้ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิง
เสมือน(Convergent Validity) โดยตัวบ่งชีข้ องตัวแปรแฝงต้ องมีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor
Loading) ของตัวแปรแฝงที่วดั อย่างมีนยั สําคัญ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบที่ใช้ ได้ ควรมีค่า 0.45 นํ ้าหนัก
องค์ประกอบที่ดีมีคา่ 0.55 นํ ้าหนักองค์ประกอบที่ดีมากมีคา่ 0.63 และนํ ้าหนักองค์ประกอบที่ดีเยี่ยมมีคา่
มากกว่า 0.71(Tabachnick; & Fidell. 2007: 649) นอกจากนี ้เกณฑ์พิจารณาขันตํ
้ ่าที่ยอมรับได้ ของค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบควรอยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.40(Hair; et al. 2010: 118)และตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงจําแนก (Discriminant Validity) คือ ข้ อคําถามในแบบวัดเดียวกันไม่ใช่กลายเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน
แต่เป็ นการวัดองค์ ประกอบที่ แตกต่ างกันได้ ตามโครงสร้ างทฤษฎี ของตัวแปรซึ่งสามารถใช้ วิ ธี การ
ตรวจสอบโดยการใช้ วิธีการวิเคราะห์แบบจําลองระหว่างแบบจําลองที่มีองค์ประกอบตามโครงสร้ างทฤษฎี
เปรี ยบเทียบกับแบบจําลองที่มีองค์ประกอบเดียวหรื อสององค์ประกอบ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีจํานวน 10 แบบวัด แต่ละแบบวัดมีรายละเอียดของการสร้ าง
แบบวัด และผลของการหาคุณภาพของแบบวัดตัวแปรระดับบุคคล โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ
การสร้ างแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
แบบวัดการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ ผู้วิ จัยได้ นํ าแบบวัดการรั บรู้ การสนับสนุนจาก
องค์การของไอเซนเบอร์ เกอร์ และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986)มาปรับและพัฒนาให้ มีความ
สอดคล้ องกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี ้ โดยมีองค์ประกอบเดียว ซึง่ วัดการรับรู้ เกี่ยวกับ
การให้ คณ
ุ ค่าของโรงเรี ยนต่อความพยายามและความทุ่มเทในการทํางานของครู และการเอาใจใส่ของ
โรงเรี ยนที่มีต่อครู ทงในด้
ั ้ านการสนับสนุน การให้ ความสําคัญ การให้ ผลตอบแทน และการช่วยเหลือใน
ด้ านต่างๆ เพื่อให้ ครูมีสวัสดิภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี ซึง่ ส่งผลให้ ครูมีเจตคติที่ดีตอ่ โรงเรี ยน โดยแบบวัดนี ้
ให้ ครู เป็ นผู้ประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน)
ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
้ ้นจํานวน 17 ข้ อ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการรั บรู้การสนับสนุนจากองค์ การ
แบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ มีขนตอนการตรวจสอบคุ
ั้
ณภาพของแบบวัด ดังนี ้
การตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื อ้ หาโดยผู้เชี่ ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็ นของผู้เชี่ ยวชาญที่
สอดคล้ องกันระหว่ างข้ อคํ าถาม และนิ ยามเชิ งปฏิ บัติ การของตัวแปรในการวิ จัย (Item-Objective
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Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้ อคําถามทังหมด
้
17 ข้ อ พบว่า มีค่า IOC
เท่ากับ 1 จํานวน 14 ข้ อ และมีค่า IOC เท่ากับ 0.75จํานวน 3 ข้ อ หลังจากนันนํ
้ าไปทดลองใช้ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบวัดด้ าน
ความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8576 แสดงว่า
แบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บ
ข้ อมูลจริ ง มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9145 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.5017-0.7282 และ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การยังไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิ ง ประจัก ษ์ ดัง นัน้ ผู้วิ จัย จึ ง ได้ พิ จารณาตัดข้ อคํ า ถามที่ มี ค่ า นํ า้ หนักองค์ ประกอบ (Factor
Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความซํ ้าซ้ อนกับข้ อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยตัดออกทีละข้ อคําถาม
จนแบบจําลองการวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
ได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ ได้ แก่
= 41.10, df = 14, p = 0.00017, CFI = 0.99, GFI = 0.98, RMSEA = 0.057, SRMR = 0.025
เพียงตัวเดียวไม่ผ่าน
พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ
เกณฑ์ ที่ มี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ แต่เมื่ อพิ จารณาร่ วมกับดัชนี ตัวอื่ นๆ แล้ ว ทุกตัวบ่งบอกไปในทิ ศทาง
เดียวกันว่า ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า แบบจําลองการวัดการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR = 0.8571และ
AVE = 0.4715แสดงว่า ข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปร
สังเกตนันจะวั
้ ด สําหรับค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถาม
รายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.38-0.82 โดยมีข้อคําถามการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ปรับใหม่จํานวน 7 ข้ อ
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ก. โรงเรี ยนแห่งนี ้ให้ คณ
ุ ค่าต่อผลงานของท่านว่า เป็ นสิง่ สําคัญต่อความก้ าวหน้ าของโรงเรี ยน






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ข. โรงเรี ยนแห่งนี ้ให้ ความสําคัญต่อเป้าหมายและค่านิยมในการทํางานของท่าน





เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ค. โรงเรี ยนแห่งนี ้ให้ ความสําคัญต่อความคิดเห็นของท่าน




เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง



ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง





ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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แบบวัดความยุตธิ รรมในองค์ การ
การสร้ างแบบวัดความยุตธิ รรมในองค์ การ
แบบวัดความยุติธรรมในองค์การ ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดความยุติธรรมในองค์การของโคลควิทท์
(Colquitt. 2001) มาปรับและพัฒนาให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี ้
โดยจําแนกออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ
หมายถึง การรับรู้ของครูเกี่ยวกับความยุตธิ รรมในการจัดสรรหรื อแบ่งปั นผลตอบแทน ผลลัพธ์ หรื อรางวัล
ของโรงเรี ยน โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ เป็ นมาตรฐานในการตัดสินความยุติธรรมด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทน
ของโรงเรี ยน 2) ความยุติธรรมด้ านกระบวนการขององค์การ หมายถึง การรับรู้ ของครู เกี่ ยวกับความ
ยุตธิ รรมของวิธีการหรื อกระบวนการของโรงเรี ยนที่ใช้ ในการตัดสินเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์หรื อผลตอบแทน
3) ความยุติธรรมด้ านปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์ การ หมายถึง การรั บรู้ ของครู เกี่ ยวกับความ
ยุติธรรมในการติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างครู กบั โรงเรี ยน หรื อครู กบั หัวหน้ างาน และ 4) ความยุติธรรมด้ าน
ข้ อมูลข่าวสารในองค์การ หมายถึง การรับรู้ ของครู เกี่ยวกับความยุติธรรมด้ านข้ อมูลข่าวสารที่มีความ
โปร่ งใส ครบถ้ วน ตรวจสอบได้ และถูกต้ องเหมาะสม โดยแบบวัดนี ้ให้ ครู เป็ นผู้ประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมา
ตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ น้ อยที่สดุ (1 คะแนน) ถึง มากที่สดุ (6 คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
้ ้น
จํานวน 20 ข้ อ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความยุตธิ รรมในองค์ การ
แบบวัดความยุติ ธรรมในองค์ การ มี ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ดังนี ้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ อง
กันระหว่างข้ อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence
Index: IOC) ผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อคําถามทังหมด
้
20 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 จํานวน 20
ข้ อ หลังจากนันนํ
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการ
วิเคราะห์ คุณภาพแบบวัดด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดความยุติธรรมในองค์การมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.9559 แสดงว่า แบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ หลังจากนัน้ นํ าไปเก็ บข้ อมูลจริ ง มี ค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.9559 มี ค่าอํ านาจจํ าแนกรายข้ ออยู่
ระหว่าง 0.4288-0.8127 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดความยุตธิ รรมในองค์การ
โดยการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยัน พบว่า แบบจํ าลองการวัดความยุติธรรมในองค์ การยังไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความซํ ้าซ้ อนกับข้ อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยตัดออกทีละข้ อ
คําถาม จนแบบจําลองการวัดความยุติธรรมในองค์การ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
=
ได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดความยุติธรรมในองค์การ ได้ แก่
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84.21, df = 48, p = 0.00096, CFI = 1.00, GFI = 0.98, RMSEA = 0.035, SRMR = 0.023 พบว่า ดัชนี
ความกลมกลืนเกื อบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนี ของค่าสถิ ติ
เพียงตัวเดียวไม่ผ่านเกณฑ์ ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว ทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจําลองการวัดความยุตธิ รรมในองค์การมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR = 0.9667และ AVE = 0.7110แสดงว่า ข้ อ
คําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สําหรับค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.680.92เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลองการวัดความยุติธรรมใน
องค์การของครู ที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจําลองการวัดที่มี4 องค์ประกอบพิจารณาได้ จากค่า
∆χ = 2,118.20 ดังนันแบบวั
้
ดความยุตธิ รรมในองค์การของครูยงั คงเป็ น 4องค์ประกอบเช่นเดิมโดยมีข้อ
คําถามความยุตธิ รรมในองค์การที่ปรับใหม่จํานวน 12 ข้ อ
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ
ก. ผลตอบแทนและรางวัลที่ท่านได้ รับสะท้ อนถึงความทุ่มเทในการทํางานของท่าน






มากที่สดุ

มาก

ค่อนข้ างมาก

ค่อนข้ างน้ อย

น้ อย

ด้ านกระบวนการขององค์การ
ข. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึ ที่มีตอ่ กระบวนการต่างๆ ได้





มากที่สดุ

มาก

ค่อนข้ างมาก

ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ
ค. ผู้บริหารปฏิบตั ติ อ่ ท่านด้ วยความสุภาพให้ เกียรติ



มากที่สดุ

มาก

ค่อนข้ างมาก

น้ อยที่สดุ



ค่อนข้ างน้ อย

น้ อย

น้ อยที่สดุ







ค่อนข้ างน้ อย

น้ อย

น้ อยที่สดุ

แบบวัดทุนทางจิตวิทยา
การสร้ างแบบวัดทุนทางจิตวิทยา
แบบวัดทุนทางจิตวิทยา ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดทุนทางจิตวิทยาของลูธานส์, ยูสเซฟ และอโวลิโอ
(Luthans; Youssef; & Avolio. 2007) มาปรับและพัฒนาให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ ในการศึกษานี ้ โดยจําแนกออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ด้ านความมัน่ ใจในตน ในการยอมรับ
และใช้ ความพยายามที่จําเป็ นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย 2) ด้ านการ
มองในแง่ดี ซึง่ สรรค์สร้ างคุณลักษณะและมุมมองในเชิงบวกที่มีตอ่ ความสําเร็ จทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
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3) ด้ านความหวัง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับการมีความมานะอุตสาหะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย หากจําเป็ นก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และ 4) ด้ านการฟื น้ คืนสภาพ ซึง่ เมื่อ
ประสบกับปั ญหารอบด้ านและเผชิญกับความทุกข์ ก็สามารถยืนหยัดและฟื น้ กลับสู่สภาพปกติ รวมทัง้
ก้ าวผ่านอุปสรรคต่างๆ เพื่อบรรลุความสําเร็ จตามเป้ าหมายได้ โดยแบบวัดนี ใ้ ห้ ครู เป็ นผู้ประเมิน มี
ลักษณะเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6
้ ้นจํานวน 24 ข้ อ
คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทุนทางจิตวิทยา
แบบวัดทุนทางจิตวิทยา มีขนตอนการตรวจสอบคุ
ั้
ณภาพของแบบวัด ดังนี ้ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ องกันระหว่างข้ อ
คําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence Index: IOC) ผล
การวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อคําถามทังหมด
้
24 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 จํานวน 24 ข้ อ หลังจากนัน้
นําไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์
คุณภาพแบบวัดด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดทุนทางจิตวิทยามีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9019 แสดง
ว่า แบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนันนํ
้ าไป
เก็บข้ อมูลจริ ง มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9186 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.3696-0.7610
และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดทุนทางจิตวิทยา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัดทุนทางจิตวิทยายังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้
พิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความ
ซํ ้าซ้ อนกับข้ อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยตัดออกทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลองการวัดทุนทางจิตวิทยา มี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบ
วัดทุนทางจิตวิทยา ได้ แก่
79.75 df = 48, p = 0.00270, CFI = 0.99, GFI = 0.98, RMSEA =
0.033, SRMR = 0.030 พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ
เพียงตัวเดียวไม่ผา่ นเกณฑ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว ทุกตัวบ่งบอก
ไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่า แบบจําลองการวัดทุนทางจิตวิทยามีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR = 0.9382และ AVE
= 0.5604แสดงว่า ข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปร
สังเกตนันจะวั
้ ด สําหรับค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถาม
รายข้ ออยู่ระหว่าง 0.58-0.85เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลอง
การวัดทุนทางจิตวิทยาของครูที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจําลองการวัดที่มี4องค์ประกอบพิจารณา
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ได้ จากค่า∆χ = 1,026.45 ดังนันแบบวั
้
ดทุนทางจิตวิทยาของครู ยงั คงเป็ น 4องค์ประกอบเช่นเดิมโดยมี
ข้ อคําถามทุนทางจิตวิทยาที่ปรับใหม่จํานวน 12 ข้ อ
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ด้ านความมัน่ ใจในตน
ก. ท่านมัน่ ใจว่า จะสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เรื อ้ รังมานานและหาแนวทางแก้ ไขได้






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ด้ านความหวัง
ข. ท่านสามารถคิดหาแนวทางต่างๆ ที่จะมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายในงานที่ทําอยูต่ อนนี ้ได้





เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง


ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการมองในแง่ดี
ค. สําหรับท่านแล้ ว แม้ สงิ่ ต่างๆ ในงานเริ่มไม่มนั่ คง แต่ท่านจะคาดหวังถึงสิง่ ที่ดีที่สดุ เสมอ






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการฟื น้ คืนสภาพ
ง. ท่านสามารถผ่านเวลาที่ลําบากในการทํางานได้ เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ยากๆ มาก่อน






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

แบบวัดจิตวิญญาณในการทํางาน
การสร้ างแบบวัดจิตวิญญาณในการทํางาน
แบบวัดจิตวิญญาณในการทํางาน ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดจิตวิญญาณในการทํางานของแอชมอส
และดิวชอน (Ashmos; & Duchon. 2000) มาปรับและพัฒนาให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี ้ โดยจําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) บุคคล 2) หน่วยงาน และ 3)
องค์การ โดยในองค์ประกอบด้ านบุคคลจะวัดเกี่ยวกับปั จจัยแวดล้ อมทางสังคม ความหมายในการทํางาน
และชีวิตภายในของครู ส่วนด้ านหน่วยงานจะวัดเกี่ยวกับสังคมการทํางานและค่านิยมเชิงบวกในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ของครู และด้ านองค์การจะวัดเกี่ยวกับค่านิยมในโรงเรี ยนและความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
โรงเรี ยน โดยแบบวัดนี ้ให้ ครูเป็ นผู้ประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
้ ้นจํานวน 48 ข้ อ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณในการทํางาน
แบบวัดจิ ตวิ ญญาณในการทํ างาน มี ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ดังนี ้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ อง
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กันระหว่างข้ อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence
Index: IOC) ผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อคําถามทังหมด
้
48 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 จํานวน 40
ข้ อ และมีคา่ IOC เท่ากับ 0.75 จํานวน 8 ข้ อ หลังจากนันนํ
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบวัดด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดจิต
วิญญาณในการทํางานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9701 แสดงว่า แบบวัดที่พัฒนาขึ ้นมีคุณภาพด้ าน
ความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.9725 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.3267-0.7965 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของ
โมเดลการวัดจิตวิญญาณในการทํางาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการ
วัดจิตวิญญาณในการทํางานยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อ
คําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความซํ ้าซ้ อนกับข้ อ
คําถามอื่นๆ ออกไป โดยตัดออกทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลองการวัดจิตวิญญาณในการทํางาน มีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิตทิ ี่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดจิต
วิญญาณในการทํางาน ได้ แก่
=287.27 df = 132, p = 0.00000, CFI = 0.99, GFI = 0.95, RMSEA
= 0.044, SRMR = 0.037 พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ
เพียงตัวเดียวไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว ทุกตัว
บ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า แบบจําลองการวัดจิตวิญญาณใน
การทํางานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR =
0.9487และ AVE = 0.5125แสดงว่า ข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงใน
ด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สําหรับค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
ของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.37-0.82เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์
พบว่า แบบจําลองการวัดจิตวิญญาณในการทํางานของครูที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจําลองการ
้
ดจิตวิญญาณในการทํางานของครู
วัดที่มี3องค์ประกอบพิจารณาได้ จากค่า∆χ = 1,671.80ดังนันแบบวั
ยังคงเป็ น 3องค์ประกอบเช่นเดิมโดยมีข้อคําถามจิตวิญญาณในการทํางานที่ปรับใหม่จํานวน 18 ข้ อ
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ด้ านบุคคล
ก. ท่านรู้สกึ ถึงความหวังในการดํารงชีวิต






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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ด้ านหน่วยงาน
ข. หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้ พนักงานพัฒนาทักษะและความสามารถใหม่ๆ ในการทํางาน






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ด้ านองค์การ
ค. ท่านมีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ค่านิยมของโรงเรี ยน



เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง







ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

แบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
การสร้ างแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
แบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณของฟรายและ
คนอื่นๆ (Fry, et al. 2005) มาปรับและพัฒนาให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ใน
การศึกษานี ้ โดยจําแนกออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความหมายในชีวิตหมายถึง ความรู้สกึ ว่าชีวิต
ของตนเองมีความหมายและสามารถทําในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นได้ และ 2) ความรู้ สกึ ร่ วมเป็ นสมาชิก
หมายถึง ความรู้ สึกว่าตนเองเป็ นสมาชิกและมีคณ
ุ ค่าต่อกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ รวมทังได้
้ รับความเคารพ
และชื่นชมจากกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ โดยแบบวัดนี ้ให้ ครูเป็ นผู้ประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดประเมินค่า
6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่จริ งที่สดุ (1 คะแนน) ถึง จริ งที่สดุ (6 คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
้ ้นจํานวน 8 ข้ อ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
แบบวัดสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ มี ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ดังนี ้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ อง
กันระหว่างข้ อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence
8 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 จํานวน 8
Index: IOC) ผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อคําถามทังหมด
้
ข้ อหลังจากนันนํ
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการ
วิเคราะห์ คุณภาพแบบวัดด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีค่าความเชื่อมัน่
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับ
เท่ากับ 0.8667 แสดงว่า แบบวัดที่พฒ
ได้ หลังจากนัน้ นํ าไปเก็ บข้ อมูลจริ ง มี ค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.8667 มี ค่าอํ านาจจํ าแนกรายข้ ออยู่
ระหว่าง 0.3603-0.7922 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
โดยการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยื นยัน พบว่า แบบจํ าลองการวัดสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณยังไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความซํ ้าซ้ อนกับข้ อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยตัดออกทีละข้ อ
คําถาม จนแบบจําลองการวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
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ได้ จากค่าสถิ ติที่ ใช้ ตรวจสอบดัชนี ความกลมกลืนของแบบวัดสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ ได้ แก่
=24.57 df = 8, p = 0.00184, CFI = 0.99, GFI = 0.99, RMSEA = 0.059, SRMR = 0.026 พบว่า ดัชนี
ความกลมกลืนเกื อบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิ ติ
เพียงตัวเดียวไม่ผ่านเกณฑ์ ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว ทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจําลองการวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR = 0.9381และ AVE = 0.7179แสดงว่า ข้ อ
คําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สําหรับค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.690.93เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลองการวัดสุขภาวะทางจิต
วิญญาณของครู ที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจําลองการวัดที่มี2องค์ประกอบพิจารณาได้ จากค่า
∆χ = 612.51 ดังนันแบบวั
้
ดสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครูยงั คงเป็ น 2องค์ประกอบเช่นเดิมโดยมีข้อ
คําถามสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ปรับใหม่จํานวน 6 ข้ อ
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ด้ านความหมายในชีวิต
ก. งานที่ฉนั ทําเป็ นสิง่ ที่ความหมายสําหรับฉัน






จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ด้ านความรู้สกึ ร่วมเป็ นสมาชิก
ข. ฉันรู้สกึ ว่าได้ รับการยกย่องจากหัวหน้ าของฉันเป็ นอย่างมาก




จริ งที่สดุ

จริ ง

ค่อนข้ างจริ ง

ค่อนข้ างไม่จริ ง

ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ





ไม่จริ ง

ไม่จริ งที่สดุ

แบบวัดความผูกพันต่ อองค์ การ
การสร้ างแบบวัดความผูกพันต่ อองค์ การ
แบบวัดความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดความผูกพันต่อองค์การของจอห์น เมเยอร์
และนาตาลี อัลเลน (Meyer; & Allen. 1997, cited inLevy. 2003) มาปรับและพัฒนาให้ มีความ
สอดคล้ องกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี ้ โดยจําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1)
ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้ สึก หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าของครู ที่จะทํางานเพื่อ
โรงเรี ยน เนื่องจากตนเห็นด้ วยกับเป้าหมายและค่านิยมหลักของโรงเรี ยน 2) ความผูกพันต่อองค์การด้ าน
ผลประโยชน์ หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าของครูที่จะทํางานเพื่อโรงเรี ยน เนื่องจากความเชื่อว่า
ตนจะต้ องเสียผลประโยชน์ตา่ งๆ หากออกจากโรงเรี ยนไป และ 3) ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน
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หมายถึง ความรู้สกึ สํานึกของครูที่ถือว่าตนมีหน้ าที่ที่จะต้ องทํางานให้ กบั โรงเรี ยน เนื่องจากตนได้ รับความ
กดดันจากบุคคลรอบข้ าง โดยแบบวัดนี ้ให้ ครูเป็ นผู้ประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ
้ ้นจํานวน 18 ข้ อ
ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความผูกพันต่ อองค์ การ
แบบวัดความผูก พัน ต่ อ องค์ ก าร มี ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ดัง นี ้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ อง
กันระหว่างข้ อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence
Index: IOC) ผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อคําถามทังหมด
้
18 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 จํานวน 18
ข้ อหลังจากนันนํ
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการ
วิเคราะห์ คุณภาพแบบวัดด้ านความเชื่ อมั่น พบว่า แบบวัดความผูกพันต่อองค์การมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.8113 แสดงว่า แบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ หลังจากนัน้ นํ าไปเก็ บข้ อมูลจริ ง มี ค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.8207 มี ค่าอํ านาจจํ าแนกรายข้ ออยู่
ระหว่าง 0.3046-0.5699 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดความผูกพันต่อองค์การ
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัดความผูกพันต่อองค์การยังไม่สอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีค่านํ า้ หนักองค์ ประกอบ (Factor
Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความซํ ้าซ้ อนกับข้ อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยตัดออกทีละข้ อคําถาม
จนแบบจําลองการวัดความผูกพันต่อองค์การ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จาก
ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การ ได้ แก่
=76.01 df =
24, p = 0.00000, CFI = 0.98, GFI = 0.97, RMSEA = 0.060, SRMR = 0.039 พบว่า ดัชนีความ
กลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ
เพียงตัวเดียวไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว ทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกตัวผ่าน
เกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า แบบจํ าลองการวัดความผูกพันต่อองค์ การมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR = 0.8966และ AVE = 0.5006แสดงว่า ข้ อ
คําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สําหรับค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.380.85เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลองการวัดความผูกพันต่อ
องค์การของครู ที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจําลองการวัดที่มี3องค์ประกอบพิจารณาได้ จากค่า
∆χ = 343.75 ดังนันแบบวั
้
ดความผูกพันต่อองค์การของครู ยงั คงเป็ น 3องค์ประกอบเช่นเดิมโดยมีข้อ
คําถามความผูกพันต่อองค์การที่ปรับใหม่จํานวน 9 ข้ อ
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ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ด้ านความรู้สกึ
ก. ท่านยินดีอย่างยิ่งที่จะทํางานและเกษียณอายุที่โรงเรี ยนแห่งนี ้




เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย





ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านผลประโยชน์
ข. หากตัดสินใจลาออกจากโรงเรี ยนในตอนนี ้ จะเกิดผลเสียอย่างมากต่อชีวิตของท่าน





เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ด้ านบรรทัดฐาน
ค. ท่านจะรู้สกึ ผิด หากลาออกจากโรงเรี ยนในตอนนี ้




เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง





ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

แบบวัดความพึงพอใจในงาน
การสร้ างแบบวัดความพึงพอใจในงาน
แบบวัดความพึงพอใจในงาน ผู้วิจัยได้ นําแบบวัดความพึงพอใจในงานของไวส์ และคนอื่นๆ
(Weiss; et al. 1996, cited inFields. 2002)มาปรับและพัฒนาให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทของกลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี ้ โดยจําแนกออกเป็ น 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความพึงพอใจภายใน และ 2)
ความพึ ง พอใจในงานภายนอก เช่ น การใช้ ประโยชน์ จ ากความสามารถ กิ จ กรรมในการทํ า งาน
ความสําเร็ จของงาน การพัฒนาอํานาจหน้ าที่ หลักปฏิบตั ิและนโยบายขององค์การค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ เพื่อนร่ วมงานความคิดสร้ างสรรค์ อิสระในการทํางาน ค่านิยมทางศีลธรรม การยอมรับ
ความรับผิดชอบความมัน่ คงปลอดภัย การรับใช้ สงั คม สถานะทางสังคม ความสัมพันธ์ กับหัวหน้ างาน
เทคนิคในการบังคับบัญชา ความหลากหลายในงานและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน เป็ นต้ น โดยแบบ
วัดนี ้ให้ ครูเป็ นผู้ประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่พอใจอย่างยิ่ง (1 คะแนน)
ถึง พอใจอย่างยิ่ง (6 คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
้ ้นจํานวน 20 ข้ อ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจในงาน
แบบวัดความพึงพอใจในงาน มีขนตอนการตรวจสอบคุ
ั้
ณภาพของแบบวัด ดังนี ้ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ องกันระหว่าง
ข้ อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence Index: IOC)
้
20 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 จํานวน 14 ข้ อ และมีคา่
ผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อคําถามทังหมด
IOC เท่ากับ 0.75 จํานวน 6 ข้ อ หลังจากนันนํ
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความ
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เชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบวัดด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดความพึงพอใจ
ในงานมีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.9334 แสดงว่า แบบวัดที่ พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพด้ านความสอดคล้ อง
ภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9334 มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง 0.3453-0.7473 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัด
ความพึงพอใจในงาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัดความพึงพอใจใน
งานยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาตัดข้ อคํ าถามที่ มี ค่านํ า้ หนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความซํ ้าซ้ อนกับข้ อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยตัด
ออกทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลองการวัดความพึงพอใจในงาน มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดความพึงพอใจในงาน ได้ แก่
=49.84 df = 13, p = 0.00000, CFI = 0.98, GFI = 0.98, RMSEA = 0.069, SRMR = 0.042 พบว่า ดัชนี
ความกลมกลืนเกื อบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิ ติ
เพียงตัวเดียวไม่ผ่านเกณฑ์ ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว ทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกตัว
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า แบบจําลองการวัดความพึงพอใจในงานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR = 0.8245และ AVE = 0.4086แสดงว่า ข้ อ
คําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สําหรับค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.440.74เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลองการวัดความพึงพอใจใน
งานของครู ที่มีองค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจําลองการวัดที่มี2องค์ประกอบพิจารณาได้ จากค่า∆χ =
54.01ดังนันแบบวั
้
ดความพึงพอใจในงานของครูยงั คงเป็ น 2องค์ประกอบเช่นเดิมโดยมีข้อคําถามความพึง
พอใจในงานที่ปรับใหม่จํานวน 7 ข้ อ
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ด้ านความพึงพอใจภายใน
ก. โอกาสที่ท่านจะได้ ทํางานตามลําพัง






พอใจอย่างยิ่ง

พอใจ

ค่อนข้ างพอใจ

ด้ านความพึงพอใจภายนอก
ข. สภาพแวดล้ อมในการทํางานของท่าน



พอใจอย่างยิ่ง

พอใจ

ค่อนข้ างพอใจ

ค่อนข้ างไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจอย่างยิ่ง







ค่อนข้ างไม่พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจอย่างยิ่ง
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แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์ การ
การสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์ การ
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีในองค์การของพอดซาคอฟฟ์และคนอื่นๆ (Podsakoff; et al. 1990) มาปรับและพัฒนาให้ มีความ
สอดคล้ องกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี ้ โดยจําแนกออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1)
ความไม่เห็นแก่ตวั เป็ นพฤติกรรมการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการทํางาน เช่น
แนะนําผู้ร่วมงานใหม่ในด้ านต่างๆ ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการทํางานที่ยงั ไม่เสร็ จโดยทันที การให้ อปุ กรณ์
หรื อทรัพยากรต่างๆ ที่จําเป็ นแก่ผ้ รู ่ วมงานที่ไม่มีใช้ การสร้ างสรรค์ความสงบเรี ยบร้ อยในโรงเรี ยน ซึง่ เป็ น
พฤติกรรมการช่วยเหลือในการป้องกัน แก้ ไข หรื อลดความรุ นแรงของความขัดแย้ งที่ไม่สร้ างสรรค์ระหว่าง
้ าพูดและการกระทําในการ
ครูในโรงเรี ยน และการกระตุ้นและให้ กําลังใจ ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกทังคํ
ให้ กําลังใจ สร้ างแรงจูงใจแก่ผ้ รู ่ วมงานในการทํางานให้ สําเร็ จลุล่วงและในการพัฒนาตนด้ านวิชาชีพ 2)
ความสุภาพอ่อนน้ อม เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกด้ วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการป้องกัน
้
างานแก่
ปั ญหา การคํานึงถึงผู้อื่นก่อนที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การให้ คําแนะนําเกี่ยวกับขันตอนการทํ
ผู้ร่วมงานที่ต้องการ รวมทังการให้
้
คําปรึ กษาแก่ผ้ อู ื่นที่ได้ รับผลกระทบจากการกระทําของตนในเวลาที่
เหมาะสม และการให้ ความเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานในการร่วมแบ่งปั นทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงเรี ยน 3)
ความอดทนอดกลัน้ เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอดทนอดกลันต่
้ อความยากลําบาก ความผิดหวัง
ความเครี ยด และความไม่สะดวกสบาย ซึง่ อาจเกิดขึ ้นในการทํางาน ด้ วยความสุขมุ และอดทน โดยไม่บน่
ว่าหรื อแสดงความไม่พอใจ 4) ความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับและปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ นโยบายของโรงเรี ยนด้ วยความเคารพ โดยมีความซื่อสัตย์ในการมาทํางาน การรักษา
เวลา การรักษาความสะอาด การประหยัด การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของโรงเรี ยน การใช้ เวลาและทรัพยากร
ต่างๆ ของโรงเรี ยนอย่างมีคณ
ุ ค่า และพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับการบํารุงรักษาภายในโรงเรี ยน
และ 5) การให้ ความร่ วมมื อ เป็ นพฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ ง ความรั บผิ ดชอบและการมี ส่วนร่ วมใน
กระบวนการต่างๆ ของโรงเรี ยน ไม่เพี ยงแค่การแสดงความคิดเห็ นในช่วงเวลาและรู ปแบบที่ ถูกต้ อง
เหมาะสมเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการติดตามข่าวสารต่างๆ ภายในโรงเรี ยน การเข้ าร่วมประชุม การคุ้มครอง
โรงเรี ยนจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ ้น และการกระทําที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาในด้ านต่างๆ ภายในโรงเรี ยน
โดยแบบวัดนี ้ให้ ครูเป็ นผู้ประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
(1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
้ ้นจํานวน 24 ข้ อ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์ การ
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ มีขนตอนการตรวจสอบคุ
ั้
ณภาพของแบบวัด
ดังนี ้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
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สอดคล้ องกันระหว่ างข้ อคํ าถาม และนิ ยามเชิ งปฏิ บัติ การของตัวแปรในการวิ จัย (Item-Objective
Congruence Index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้ อคําถามทังหมด
้
24 ข้ อ พบว่า มีค่า IOC
เท่ากับ 1 จํานวน 20 ข้ อ และมีค่า IOC เท่ากับ 0.75 จํานวน 4 ข้ อ หลังจากนันนํ
้ าไปทดลองใช้ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบวัดด้ าน
ความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.8950
แสดงว่า แบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ านความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนัน้
นํ าไปเก็ บข้ อมูลจริ ง มีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.9055 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.32140.0.6668 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
โดยการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยื นยัน พบว่า แบบจํ าลองการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีใน
องค์การยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคําถามที่มีค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความซํ ้าซ้ อนกับข้ อคําถามอื่นๆ ออกไป โดยตัด
ออกทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลองการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ มีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดพฤติกรรมการ
=161.04 df = 80, p = 0.00000, CFI = 0.99, GFI = 0.97,
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ได้ แก่
RMSEA = 0.041, SRMR = 0.038 พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของ
ค่าสถิติ
เพียงตัวเดียวไม่ผา่ นเกณฑ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว
ทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่า แบบจําลองการวัดพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัว
แปรแฝง พบว่า CR = 0.9576และ AVE = 0.6056แสดงว่า ข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์
เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตนันจะวั
้ ด สําหรับค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า
ค่านํ า้ หนักองค์ ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.57-0.92เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
จําแนก ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบจําลองการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของครู ที่มี
องค์ประกอบเดียวไม่ดีเท่าแบบจําลองการวัดที่มี5องค์ประกอบพิจารณาได้ จากค่า∆χ = 2,256.31ดังนัน้
แบบวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของครู ยงั คงเป็ น 5องค์ประกอบเช่นเดิมโดยมีข้อคําถาม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การที่ปรับใหม่จํานวน 15 ข้ อ
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ด้ านความไม่เห็นแก่ตวั
ก. ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีภาระงานหนัก






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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ด้ านความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่
ข. ท่านไม่ใช้ เวลาพักพิเศษในการทํางาน



เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย







ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านความอดทนอดกลัน้
ค. ท่านมักจะมองในสิง่ ที่ผิดพลาดมากกว่าจะมองถึงสิง่ ที่ดีในโรงเรี ยน





เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ด้ านความสุภาพอ่อนน้ อม
ง. ท่านพยายามหลีกเลี่ยงไม่สร้ างปั ญหาแก่เพื่อนร่วมงาน




เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง





ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านการให้ ความร่วมมือ
จ. ท่านอ่านและติดตามประกาศหรื อบันทึกข้ อความต่างๆ ของโรงเรี ยนและปฏิบตั ติ ามนัน้






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

แบบวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอ่ นื
การสร้ างแบบวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอ่ นื
แบบวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของไลเดน, เวย์น
และคนอื่นๆ (Liden; & Wayne, et al. 2008) มาปรับและพัฒนาให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทของกลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี ้ โดยจําแนกออกเป็ น 7 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
หมายถึง ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้เกี่ยวกับโรงเรี ยน ไม่วา่ จะเป็ นเป้าหมาย
ความซับซ้ อน และพันธกิจ รวมไปถึงการมองปั ญหาอย่างรอบด้ าน การมองเห็นบางอย่างที่ผิดปกติ และ
การระบุปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ซึ่งสอดคล้ องกับเป้าหมายโดยรวมของโรงเรี ยน2) การดูแลเอาใจใส่ใน
ด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก หมายถึง การใส่ใจของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ต่อความต้ องการและสวัสดิ
ภาพความเป็ นอยูข่ องผู้อื่น รวมทังตระหนั
้
กถึงปั ญหาของเขาและให้ เวลากับปั ญหาดังกล่าว นอกจากนี ้ยัง
พร้ อมที่จะให้ เวลา อยู่เคียงข้ าง และสนับสนุนผู้อื่นเสมอ3) การให้ ความสําคัญกับผู้ตามเป็ นอันดับแรก
หมายถึง การกระทําและคําพูดของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ แสดงออกอย่างชัดเจนในการคํานึงถึง
ผลประโยชน์ หรื อความสําเร็ จของครู เป็ นหลักก่อนตนเอง และยังหมายถึงการที่หัวหน้ ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้จะละจากภารกิจของตนเพื่อมาช่วยเหลือสนับสนุนครูด้วยตนเอง 4) การช่วยเหลือผู้ตามให้ เติบโต
และประสบความสําเร็ จ หมายถึง การรู้ จักเป้าหมายในอาชีพและเป้าหมายส่วนตัวของครู พร้ อมทัง้
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ช่วยเหลือให้ ครู ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายนัน้ โดยหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ จะให้ ความสําคัญ
กับการพัฒนาครู เป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นการแนะนําปรึกษาและสนับสนุนครู รวมทังช่
้ วยเหลือให้ ครู เติบโต
ก้ าวหน้ า ประสบความสําเร็ จ และถึงพร้ อมยังความสมบูรณ์ ในชีวิตเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตน 5)
พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม หมายถึง การกระทําอย่างมีจริ ยธรรม เป็ นการทําสิ่งที่ถกู ต้ องในแนวทางอันชอบ
ธรรม ยึดหลักมาตรฐานทางจริ ยธรรมอย่างเข้ มแข็ง ไม่วา่ จะเป็ นการเปิ ดกว้ าง ซื่อสัตย์ และเป็ นธรรมแก่ครู
และจะไม่ละเลยต่อหลักจริยธรรมเพื่อแลกกับความสําเร็จโดยเด็ดขาด6) การมอบอํานาจ หมายถึง การให้
ครูมีอิสระในการตัดสินใจด้ วยตนเองและรู้จกั พึง่ ตนเอง เป็ นแนวทางที่หวั หน้ ากลุม่ สาระการเรียนรู้กระจาย
อํานาจให้ แก่ครู ได้ ร้ ู จกั ควบคุมตน เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของครู ที่จะคิดและทําสิ่งต่างๆ
ด้ วยตนเอง เนื่องจากได้ รับอิสระในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลําบากในแนวทางที่ตนเห็นว่าดีที่สดุ
และ 7) การสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าให้ กบั สังคม หมายถึง การที่หวั หน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สร้ างคุณค่าให้ แก่
ชุมชนและสังคมด้ วยมีจิตสํานึกและความตังใจที
้ ่จะตอบแทนสิง่ ดีๆ คืนแก่ชมุ ชนและสังคม โดยการมีสว่ น
ร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้ ครู รับใช้ ชมุ ชนและสังคมด้ วยความสมัครใจ การสร้ างคุณค่านี ้ยัง
เป็ นหนทางที่จะเชื่อมโยงเป้าหมายของโรงเรี ยนให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายโดยรวมของชุมชนและสังคมอีก
้ ไม่เห็นด้ วยอย่าง
ด้ วยโดยแบบวัดนี ้ให้ ครูเป็ นผู้ประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
ยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (6 คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
้ ้นจํานวน 28 ข้ อ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอ่ นื
แบบวัดภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่ น มี ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ดังนี ้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ อง
กันระหว่างข้ อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence
Index: IOC) ผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อคําถามทังหมด
้
28 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 จํานวน 24
ข้ อ และมีคา่ IOC เท่ากับ 0.75จํานวน 4 ข้ อหลังจากนันนํ
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแบบวัดด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัด
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ าน
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9636 แสดงว่า แบบวัดที่พฒ
ความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.9636 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.4547-0.7941 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของ
โมเดลการวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัด
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ ทําให้ แบบจําลองการวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเหลือ 3องค์ประกอบ และพิจารณาตัดข้ อ
คําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความซํ ้าซ้ อนกับข้ อ
คําถามอื่นๆ ออกไป โดยตัดออกทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลองการวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น มีความ
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กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัด
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ได้ แก่
=308.62 df = 132, p = 0.00000, CFI = 0.99, GFI = 0.94,
RMSEA = 0.052, SRMR = 0.028พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของ
ค่าสถิติ
เพียงตัวเดียวไม่ผา่ นเกณฑ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว
ทุกตัวบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่า แบบจําลองการวัดภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า
CR = 0.9682และ AVE = 0.6288แสดงว่า ข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ เฉพาะกับตัวแปร
แฝงในด้ านที่ ตัวแปรสังเกตนัน้ จะวัด สําหรั บค่านํ า้ หนักองค์ ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่ า ค่านํ า้ หนัก
องค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.71-0.87เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการ
วิ เคราะห์ พบว่ า แบบจํ าลองการวัดภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่ นของครู ที่ มี องค์ ประกอบเดี ยวไม่ ดี เท่ า
้
ดภาวะผู้นําแบบรับใช้
แบบจําลองการวัดที่มี3 องค์ประกอบพิจารณาได้ จากค่า∆χ = 649.13ดังนันแบบวั
ผู้อื่นของครู ยงั คงเป็ น 3องค์ประกอบเช่นเดิมโดยมีข้อคําถามภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่ปรับใหม่จํานวน
18 ข้ อ
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ก. หัวหน้ าของท่านเป็ นบุคคลที่ผ้ อู ื่นจะขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาส่วนตัว






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ข. หัวหน้ าของท่านเป็ นบุคคลที่ให้ ความสําคัญกับการตอบแทนชุมชนและสังคม






ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง



เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ค. หัวหน้ าของท่านเป็ นบุคคลที่สามารถมองเห็นและระบุถึงสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ อง ซึง่ เกี่ยวข้ องกับงานได้







ง. หัวหน้ าของท่านเป็ นบุคคลที่มอบความรับผิดชอบแก่ผ้ อู ื่นในการตัดสินใจที่สําคัญ ซึง่ เกี่ยวกับงาน






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

จ. หัวหน้ าของท่านเป็ นบุคคลที่ให้ ความสําคัญกับความก้ าวหน้ าทางอาชีพของผู้อื่นเป็ นหลัก






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ฉ. หัวหน้ าของท่านเป็ นบุคคลที่เอาใจใส่ตอ่ ความสําเร็จของผู้อื่นมากกว่าของตนเอง





เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ช. หัวหน้ าของท่านเป็ นบุคคลที่มีมาตรฐานด้ านจริยธรรมสูงส่ง




เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง


ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง





ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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แบบวัดความไว้ วางใจในองค์ การ
การสร้ างแบบวัดความไว้ วางใจในองค์ การ
แบบวัดความไว้ วางใจในองค์การ ผู้วิจยั ได้ นําแบบวัดความไว้ วางใจในองค์การของฮอยและแซน
เนน-โมแรน (Hoy; & Tschannen-Moran. 2003) มาปรับและพัฒนาให้ มีความสอดคล้ องกับบริ บทของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษานี ้ โดยจําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความไว้ วางใจในผู้นํา 2)
ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงาน และ 3) ความไว้ วางใจในนักเรี ยนและผู้ปกครอง ซึง่ วัดเกี่ยวกับความสมัคร
ใจของครู ที่จะรับความเสี่ยงอันเกิดจากการกระทําของผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ หรื อโรงเรี ยน
โดยมีพื ้นฐานบนความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจที่มีต่อความเมตตากรุ ณา ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ ความ
ซื่อสัตย์ และความใจกว้ างของผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้หรื อโรงเรี ยน โดยแบบวัดนี ้ให้ ครู เป็ นผู้
ประเมิน มีลกั ษณะเป็ นมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ถึง เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง (6 คะแนน)มีข้อคําถามทังสิ
้ ้นจํานวน 26 ข้ อ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความไว้ วางใจในองค์ การ
แบบวัดความไว้ วางใจในองค์ การ มี ขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ดังนี ้ การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้ อง
กันระหว่างข้ อคําถาม และนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรในการวิจยั (Item-Objective Congruence
Index: IOC) ผลการวิเคราะห์คา่ IOC จากข้ อคําถามทังหมด
้
26 ข้ อ พบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 1 จํานวน 22
ข้ อ และมีคา่ IOC เท่ากับ 0.75 จํานวน 4 ข้ อ หลังจากนันนํ
้ าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ุ ภาพแบบวัดด้ านความเชื่อมัน่ พบว่า แบบวัด
ด้ านความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลจากการวิเคราะห์คณ
ความไว้ วางใจในองค์การมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9158 แสดงว่า แบบวัดที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคณ
ุ ภาพด้ าน
ความสอดคล้ องภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หลังจากนันนํ
้ าไปเก็บข้ อมูลจริ ง มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.9299 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง 0.3883-0.7040 และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของ
โมเดลการวัดความไว้ วางใจในองค์การ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัด
ความไว้ วางใจในองค์การยังไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาตัดข้ อคําถาม
ที่มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) น้ อย รวมถึงข้ อคําถามที่มีความซํ ้าซ้ อนกับข้ อคําถามอื่นๆ
ออกไป โดยตัดออกทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลองการวัดความไว้ วางใจในองค์การ มีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดความไว้ วางใจ
=53.72 df = 24, p = 0.00046, CFI = 0.99, GFI = 0.98, RMSEA = 0.050,
ในองค์การ ได้ แก่
เพียงตัว
SRMR = 0.028 พบว่า ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ มีเพียงดัชนีของค่าสถิติ
เดียวไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่นๆ แล้ ว ทุกตัวบ่งบอกไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า ทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า แบบจําลองการวัดความไว้ วางใจในองค์การมี
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ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR = 0.9039และ
AVE = 0.5172แสดงว่า ข้ อคําถามหรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปร
สังเกตนันจะวั
้ ด สําหรับค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้ พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถาม
รายข้ ออยู่ระหว่าง 0.42-0.81เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบจําลอง
การวัด ความไว้ วางใจในองค์ ก ารของครู ที่ มี อ งค์ ป ระกอบเดี ย วไม่ ดี เ ท่ า แบบจํ า ลองการวัด ที่ มี 3
้
ดความไว้ วางใจในองค์การของครูยงั คงเป็ น 3
องค์ประกอบพิจารณาได้ จากค่า∆χ = 208.97ดังนันแบบวั
องค์ประกอบเช่นเดิมโดยมีข้อคําถามความไว้ วางใจในองค์การที่ปรับใหม่จํานวน 16 ข้ อ
ตัวอย่ างข้ อคําถาม
ด้ านความไว้ วางใจในผู้นํา
ก. ท่านไว้ วางใจในผู้บริหารโรงเรี ยน






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ด้ านความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงาน
ข. แม้ ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก ท่านและครูคนอื่นก็ยงั สามารถพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันได้






เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ด้ านความไว้ วางใจในนักเรี ยนและผู้ปกครอง
ค. ท่านเชื่อว่า นักเรี ยนเป็ นผู้เรี ยนที่มีศกั ยภาพ



เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ค่อนข้ างเห็นด้ วย

ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง







ค่อนข้ างไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ขัน้ ตอนที่ 6การตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบตัวแปรพหุระดับในงานวิจยั นี ้ คือ ภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ ูอื่นและความไว้ วางใจในองค์การ เนื่องด้ วยสองตัวแปรนีเ้ ป็ นตัวแปรพหุระดับ มีบทบาทที่
สามารถนํามาใช้ ได้ ทงั ้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่ม การตรวจสอบคุณภาพการวัดตัวแปรจึงจําเป็ นต้ อง
ตรวจสอบคุณภาพการวัดทัง้ ระดับบุคคล และระดับกลุ่ม ในระดับบุคคลเป็ นขัน้ ตอนการตรวจสอบ
คุณภาพการวัดตามขันตอนที
้
่ 5โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis:
CFA) ด้ วยโปรแกรม LISREL ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการตรวจสอบตัวแปรระดับบุคคลดังที่ผ่านมา และ
เนื่ องจากว่าสองตัวแปรนี เ้ ป็ นตัวแปรระดับกลุ่มด้ วย ซึ่งจะเกี่ ยวข้ องกับการวิเคราะห์ พหุระดับที่ เป็ น
สมมุตฐิ านหลักต่อไป ดังนันจึ
้ งต้ องตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบสําหรับตัวแปรระดับกลุม่ และตัวแปร
พหุ ร ะดั บ โดยเทคนิ ค ที่ นํ า มาใช้ คื อ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พหุ ร ะดั บ (Multilevel
Confirmatory Factor Analysis: MCFA)ด้ วยโปรแกรม Mplus สําหรับผลการตรวจสอบในขันตอนนี
้
้ ผู้วิจยั
จะรายงานผลของการตรวจสอบไว้ ในบทที่ 4 ในส่วนของการแสดงหลักฐานคุณภาพการวัดตัวแปรในแต่
ละระดับ (Psychometric Properties of Constructs Across Levels of Analysis) โดยผลการตรวจสอบ
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สําหรับตัวแปรระดับกลุม่ และตัวแปรพหุระดับ พิจารณาได้ จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความตรงของโมเดล
จากเกณฑ์ดชั นีที่ใช้ ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล (Schumacker; & Lomax. 2004: 82; Hair; et al.
2010)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยนํ าเครื่ องมือวัดที่ใช้ ในการศึกษานี ไ้ ปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นครู ใน
โรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ดําเนิ นการขอหนังสือแนะนํ าตัวจดหมายขออนุญาตเก็ บรวบรวมข้ อมูล และเอกสารที่
เกี่ ยวข้ องจากบัณฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ เพื่ อติ ดต่อขอความร่ วมมื อจากฝ่ าย
การศึกษาคาทอลิกและโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากครู ใน
โรงเรี ยนคาทอลิก
2. เมื่อได้ รับอนุญาตให้ เก็บข้ อมูลจากฝ่ ายการศึกษาคาทอลิกและโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลกรุ งเทพฯ แล้ วผู้วิจยั จะประสานงานกับผู้บริ หารและครู หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยน
คาทอลิกแต่ละแห่งและเดินทางไปแนะนําตัวพร้ อมกับอธิบายวัตถุประสงค์และความสําคัญของการวิจยั
นํ า แบบสอบถามมอบให้ กั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ชี แ้ จงวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อมู ล และนั ด วั น เวลาในการมารั บ
แบบสอบถามคืน
3. เมื่อถึงวันเวลาที่นดั รับแบบสอบถามผู้วิจยั จะเป็ นผู้เข้ าไปรับแบบสอบถามกลับคืนมาจาก
โรงเรี ยนคาทอลิกแต่ละแห่งด้ วยตนเอง พร้ อมตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถามก่อนนํ ามา
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การจัดกระทําข้ อมูล
ก่อนดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ ของข้ อมูล โดยผู้วิจยั
ดําเนินการบรรณาธิการกิจ (Editing) ตรวจสอบทุกรายการในแบบสอบถามที่ได้ รับกลับคืนมา เพื่อความ
ถูกต้ องสมบูรณ์ของข้ อมูล และใช้ ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน ผู้วิจยั ใช้ สถิติบรรยายเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรได้ แก่การ
หาความถี่ ร้ อยละค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรในแบบจําลอง ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มาวิเคราะห์ โดยใช้ สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์
เบื ้องต้ น ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดเพื่อศึกษาลักษณะการแจก
แจง และการกระจายของตัวแปร
3. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยผู้วิจยั ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
จากการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ในข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่างที่มีลกั ษณะสอดคล้ องกับกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั และข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทังหมดเพื
้
่อพิจารณาความแตกต่างของค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปร
แต่ละตัว และหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้ วยโปรแกรม LISREL ของตัวแปรหลักในแบบจําลอง
10 ตัวแปร คือ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความยุตธิ รรมในองค์การ ทุนทางจิตวิทยา จิตวิญญาณ
ในการทํางาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การ
4. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดตัวแปรระดับพหุระดับ ในงานวิจยั นี ้ได้ แก่ ภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การ ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ประเมินโดยครู เป็ นรายบุคคล ดังนัน้
ก่อนที่จะนําไปสู่การวิเคราะห์ พหุระดับต่อไปได้ นัน้ ผู้วิจัยต้ องค้ นหาคําตอบว่าข้ อมูลที่ได้ จากครู เป็ น
ั้
งนี ้
รายบุคคลสามารถอธิบายได้ ทงระดั
ั ้ บบุคคลและระดับกลุม่ งานหรื อไม่ โดยมีขนตอนการตรวจสอบดั
4.1 การตรวจสอบโครงสร้ างองค์ ประกอบ (Factor Structure) โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel Confirmatory Factor Analysis: MCFA)
4.2 การประมาณค่าความเชื่อมัน่ ของแบบจําลองพหุระดับ (Reliability) ในแบบจําลอง
พหุระดับต้ องมีการประมาณค่าความเชื่อมัน่ ทังภายในกลุ
้
ม่ (Within-Level) และระหว่างกลุม่ (BetweenLevel) แยกกัน ซึง่ รู ปแบบของการประมาณค่าความเชื่อมัน่ ของแบบจําลองพหุระดับมีดงั นี ้ (Geldhof;
Preacher; & Zyphur. 2014)
4.2.1 Multilevel Alpha:α(ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของ
แบบจํ าลองพหุระดับ) วิ ธีนี น้ ิ ยมนํ ามาใช้ ตรวจสอบความเชื่ อมั่นในงานวิจัยทางการศึกษา และทาง
จิตวิทยาถึงแม้ ว่าวิธีการนี ้จะถูกมองว่าประมาณค่าได้ ตํ่ากว่าค่าความเชื่อมัน่ ที่แท้ จริ งของมาตรวัดเมื่อ
เทียบกับวิธี Multilevel Composite Reliability แต่วิธีนี ้ยังคงเป็ นวิธีมาตรฐานที่ผ้ วู ิจยั ต้ องทําการตรวจสอบ
ทุกครัง้ สามารถคํานวณได้ โดยใช้
2

สูตร α

2

249
เมื่อ σ แทน ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนร่วมภายในแบบวัด
เมื่อ แทน ความแปรปรวนของข้ อคําถามทังฉบั
้ บ
เมื่อ แทน จํานวนของข้ อคําถามในแบบวัด
4.2.2 Multilevel Composite Reliability: (ความเชื่อมัน่ ของคะแนนรวมของ
แบบจําลองพหุระดับ) เนื่ องจากวิธีการนีจ้ ะคํานวณจากค่านํา้ หนักปั จจัยจะทําให้ ผลการประมาณค่า
ความเชื่อมัน่ ที่ได้ มีความแม่นยํากว่าวิธีการคํานวณค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของ
แบบจําลองพหุระดับ (Multilevel Alpha) ซึง่ Within-Level เป็ นโครงสร้ างที่คํานวณมาจากค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบของภายในกลุ่ม และความแปรปรวนคลาดเคลื่อนที่เหลือจากความแปรปรวนที่สามารถ
อธิบายได้ (Residual Variance) ส่วน Between-Level เป็ นโครงสร้ างที่คํานวณมาจากค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบ และความแปรปรวนคลาดเคลื่อนที่เหลือจากความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได้ (Residual
Variance)ของระหว่างกลุม่ ซึง่ ค่าความแปรปรวนคลาดเคลื่อนที่เหลือจากความแปรปรวนที่สามารถอธิบาย
ได้ อาจเข้ าใกล้ 0 เมื่อค่า ICCตํ่า สามารถคํานวณได้ โดยใช้
∑

สูตรω

∑

∑
เมื่อ

,

แทน ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของข้ อ

คําถามที่ i บนองค์ประกอบร่วม
เมื่อθ แทน ความแปรปรวนเฉพาะของข้ อคําถามที่ i
4.2.3 Multilevel Maximal Reliability: เป็ นแบบจําลองเดียวกันกับการวิเคราะห์
Multilevel Composite Reliability: แต่วิธีการนี ้จะต้ องมีการประมาณค่าความเชื่อมัน่ ในแต่ละ Item
โดยเป็ นกําลังสองของค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของคะแนนมาตรฐาน (Standardized Factor Loadings)
ผู้วิจยั สามารถคํานวณได้ โดยใช้
ℓ

∑
สูตร H

1

ℓ

∑

,

ℓ
ℓ

เมื่อℓ แทนกํ าลังสองของค่านํา้ หนักองค์ประกอบของคะแนน
มาตรฐาน (Standardized Factor Loading) ของแต่ละตัวบ่งชี ้i
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สําหรับการประมาณค่าความเชื่อมัน่ ของแบบจําลองพหุระดับทังสามวิ
้
ธีตามที่กล่าวมา พบว่า
ในวิธีการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบจําลองพหุระดับด้ วย Multilevel Composite Reliability: และวิธี
Multilevel Maximal Reliability: จะมีความน่าเชื่อถือ และมีการประมาณค่าความเชื่อมัน่ ได้ ดีกว่าวิธี
Multilevel Alpha:α
4.3 การตรวจสอบความสอดคล้ องภายในกลุ่ม(Inter-Member Agreement) โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ที่เรี ยกว่า
(Within Group Agreement) ซึง่
ผู้วิจยั ได้ ใช้ Multilevel Modeling
in R Package(Bliese. 2006) ทําการวิเคราะห์โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ พิจารณาดังนี ้ หากค่า
อยู่ระหว่าง
อยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.50
0.00 ถึง 0.30 แสดงว่าไม่มีความสอดคล้ องกันในระดับกลุ่ม หากค่า
อยู่ระหว่าง 0.51 ถึง0.70แสดงว่ามีความ
แสดงว่ามีความสอดคล้ องกันน้ อยในระดับกลุ่ม หากค่า
สอดคล้ องกันปานกลางในระดับกลุม่ หากค่า
อยู่ระหว่าง 0.71 ถึง 0.90แสดงว่ามีความสอดคล้ อง
อยู่ระหว่าง 0.91 ถึง 1.00 แสดงว่ามีความสอดคล้ องกันมากที่สดุ ใน
กันมากในระดับกลุ่ม และค่า
ระดับกลุม่ (LeBreton; & Senter. 2008: 836)และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชัน้ (Intraclass
Correlation Coefficient:ICCS) ได้ แก่ ICC (1)และ ICC (2) ผู้วิจยั ได้ ใช้ Multilevel Modeling in R
ซึง่ ค่าICC (1)นันเป็
้ นการพิจารณา
Packageทําการวิเคราะห์เช่นเดียวกันวิธีการวิเคราะห์ที่เรี ยกว่า
ว่า ความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างของคะแนนระหว่างกลุ่มมีมากหรื อน้ อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ
ความแตกต่างของคะแนนที่เกิดขึ ้นทังหมดเกณฑ์
้
การพิจารณาค่าICC (1)คือควรจะมีค่ามากกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 ขึ ้นไป ส่วนค่าICC (2)เป็ นการประเมินความเชื่อมัน่ (Reliability)ของคะแนนเฉลี่ยที่สร้ างจาก
คะแนนของสมาชิกภายในกลุม่ เดียวกันเกณฑ์การพิจารณาค่าICC (2)คือควรจะมีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ
0.70 ขึ ้นไป (Klein; et al. 2000: 518)
5. การวิเคราะห์ เพื่ อทดสอบแบบจํ าลองตามสมมุติฐานการวิ จัย โดยใช้ เทคนิ ควิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM) ซึง่ ใน
ขันตอนนี
้
้ปั จจุบนั มีโปรแกรมที่เอื ้อให้ การวิเคราะห์ได้ เร็ วขึ ้น คือ โปรแกรม Mplus ที่สามารถทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองระดั
้
บได้ พร้ อมกัน ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น โดยภายหลัง
จากแบบจําลองในระดับบุคคลมีความกลมกลืนกับข้ อมูลแล้ ว จึงวิเคราะห์เพื่อทดสอบความกลมกลืนของ
แบบจําลองพหุระดับเต็มรูปต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับของภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับปั จจัยเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทํางานที่มีต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจต
คติและพฤติกรรมในการทํ างานของครู ในโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ในการ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งการนําเสนอตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่าง
2. สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลที่ใช้ ในการศึกษา
3. ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างตัวแปรระดับกลุม่ มี 4 ขันดั
้ งนี ้
ขันที
้ ่ 1 การนิยามความหมายมโนทัศน์ที่ศกึ ษา (Construct Definition)
ขันที
้ ่ 2 การระบุธรรมชาติของตัวแปรระดับกลุม่ (การสร้ างคะแนนตัวแปร) (Articulation of
The Nature of The Aggregate Construct)
ขั น้ ที่ 3 การแสดงหลั ก ฐานคุ ณ ภาพการวั ด ตั ว แปรในแต่ ล ะระดั บ (Psychometric
Properties of Constructs Across Levels of Analysis) ดังนี ้
1. โครงสร้ างองค์ประกอบตัวแปรระดับกลุม่ (Factor Structure)
2. ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรระดับกลุม่ (Reliability)
3. ความสอดคล้ องภายในกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุม่ (Inter-Member Agreement)
ขันที
้ ่ 4 การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุ่ม (Construct Variability
Between Units)
4. สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุม่ ที่ใช้ ในการศึกษา
5. ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับจิตวิญญาณในการ
ทํางาน
5.1 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างระดับบุคคล
5.2 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างของตัวแปรทังระดั
้ บ
บุคคลและระดับกลุม่
เพื่อให้ การนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล และเกิ ดความเข้ าใจในผลการวิเคราะห์ ที่ตรงกัน
ผู้วิจยั ได้ กําหนดสัญลักษณ์ตลอดจนความหมายที่ใช้ แทนค่าสถิตติ า่ งๆในการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
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สัญลักษณ์ หรืออักษรใช้ แทนค่ าสถิติ
สัญลักษณ์ หรืออักษร
x
SD
SE

ความหมาย
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
df
องศาอิสระ (Degree of Freedom)
R
สัมประสิทธิ์การทํานาย (Coefficient of Determination)
β
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
W หรื อตัวห้ อย W ระดับบุคคล (Individual Level) หรื อภายในกลุม่ (Within Group)
B หรื อตัวห้ อยB ระดับกลุม่ (Group Level) หรื อระหว่างกลุม่ (Between Group)
ตัวแปรในการวิจยั นี ้แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ตามระดับการวิเคราะห์ คือ ตัวแปรระดับบุคคล และตัว
แปรระดับกลุม่ ในการนําเสนอผลการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ใช้ สญ
ั ลักษณ์ชื่อตัวแปรดังต่อไปนี ้
ตัวแปรระดับบุคคล
POS
pos
OJ
distirb
procedu
interac
informa
PC
selfeffi
hope
resilenc
optimism
WS
personal
unit
organiza

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ด้ านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ความยุตธิ รรมในองค์การ
ความยุตธิ รรมในองค์การด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ
ความยุตธิ รรมในองค์การด้ านกระบวนการขององค์การ
ความยุตธิ รรมในองค์การด้ านปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ
ความยุตธิ รรมในองค์การด้ านข้ อมูลข่าวสารขององค์การ
ทุนทางจิตวิทยา
ทุนทางจิตวิทยาด้ านความมัน่ ใจในตน
ทุนทางจิตวิทยาด้ านความหวัง
ทุนทางจิตวิทยาด้ านการฟื น้ คืนสภาพ
ทุนทางจิตวิทยาด้ านการมองในแง่ดี
จิตวิญญาณในการทํางาน
จิตวิญญาณในการทํางานด้ านบุคคล
จิตวิญญาณในการทํางานด้ านหน่วยงาน
จิตวิญญาณในการทํางานด้ านองค์การ
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SWB
= สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
meaning
= สุขภาวะทางจิตวิญญาณด้ านความหมายในชีวิต
membersh = สุขภาวะทางจิตวิญญาณด้ านการร่วมเป็ นสมาชิก
JS
= ความพึงพอใจในงาน
internal
= ความพึงพอใจในงานภายใน
external
= ความพึงพอใจในงานภายนอก
OC
= ความผูกพันต่อองค์การ
affectiv
= ความผูกพันต่อองค์การด้ านความรู้สกึ
continue
= ความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์
normativ
= ความผูกพันต่อองค์การด้ านบรรทัดฐาน
OCB
= พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
altruism
= พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านความไม่เห็นแก่ตวั
= พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านความสุภาพอ่อนน้ อม
courtesy
sportman
= พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านความอดทนอดกลัน้
conscien
= พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่
= พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านการให้ ความร่วมมือ
civicvir
ตัวแปรระดับกลุ่ม
SL
= ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
care
= ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านการดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น
service
= ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านการรับใช้ ผ้ อู ื่น
ethic
= ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมของผู้นํา
OT
= ความไว้ วางใจในองค์การ
leader
= ความไว้ วางใจในผู้นํา
colleagu
= ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงาน
ตัวแปรระดับกลุ่มที่ยกระดับจากตัวแปรระดับบุคคล
WSB
= จิตวิญญาณในการทํางานระดับกลุม่
JSB
= ความพึงพอใจในงานระดับกลุม่
OCB
= ความผูกพันต่อองค์การระดับกลุม่
OCBB
= พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การระดับกลุม่
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วยอายุ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน
เรี ยน ประสบการณ์การเป็ นครู ในโรงเรี ยนปั จจุบนั และประสบการณ์ที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มสาระฯ ปั จจุบนั
และจํานวนสมาชิกที่อยูใ่ นกลุม่ งาน
จากตาราง 2 พบว่า มีกลุม่ ตัวอย่างระดับบุคคลที่เป็ นครูจํานวน 498 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 42.04
ปี เป็ นเพศหญิง 417 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.7 เพศชาย 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.3 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 433 คนคิดเป็ นร้ อยละ 87.0 รองลงมาคือจบการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จํานวน
60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 มีประสบการณ์การสอนเรี ยนมาแล้ วโดยเฉลี่ย 16.34 ปี มีประสบการณ์การ
เป็ นครู ในโรงเรี ยนปั จจุบนั โดยเฉลี่ย 13.40 ปี มีประสบการณ์การเป็ นครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ปัจจุบนั
โดยเฉลี่ย 12.37 ปี มีกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่ม 102 กลุ่มงาน ซึง่ ในจํานวน 102 กลุ่มงานนี ้ มีสมาชิก
ตัง้ แต่ 3-6 คน ส่วนใหญ่ มี จํ านวนสมาชิ กในกลุ่ม 5 คน จํ านวน 87 กลุ่มงาน คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.30
รองลงมามีจํานวนสมาชิกในกลุม่ 3 คน จํานวน 7 กลุม่ คิดเป็ นร้ อยละ 6.86 มีจํานวนสมาชิกในกลุม่ โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 4.882
ตาราง 2

จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ครู (n=498)
อายุ
เพศ
- หญิง
- ชาย
ระดับการศึกษา
- ตํ่ากว่าปริญญาตรี
- ปริ ญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์การสอนเรี ยน
ประสบการณ์การเป็ นครูในโรงเรี ยน
ประสบการณ์การเป็ นครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้

จํานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย

417
81

83.7
16.3

5
433
60
498
498
498

1.0
87.0
12.0

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

42.04

11.12

16.34
13.40
12.37

10.75
10.03
9.58
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(ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

กลุ่มงาน (n = 102)
จํานวน 3 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 5 คน
จํานวน 6 คน

จํานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.88
6
4
87
5

5.88
3.92
85.30
4.90

สถิตพ
ิ นื ้ ฐานของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรการวิจยั นี ้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มตามระดับการวิเคราะห์ คือ ตัวแปรระดับบุคคล และตัว
แปรระดับกลุม่
1. ตัวแปรระดับบุคคล แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ ตัวแปรเหตุและตัวแปรผลระดับบุคคล
1.1 ตัวแปรเหตุระดับบุคคล ประกอบด้ วย ตัวแปรปั จจัยสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงาน
ของบุคคล และตัวแปรปั จจัยจิตลักษณะส่วนบุคคล
1.1.1 ตัวแปรปั จจัยสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานของบุคคล ได้ แก่ การรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การ และความยุตธิ รรมในองค์การ ตัวแปรทังหมดนี
้
้ ครูเป็ นผู้ประเมิน
1.1.2 ตัวแปรปั จจัยจิตลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ ทุนทางจิตวิทยา ตัวแปรนี ้ครูเป็ น
ผู้ประเมิน
1.2 ตัวแปรผลระดับบุคคล ได้ แก่ จิตวิญญาณในการทํางาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ความพึงพอใจในการทํางาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ตัวแปร
ทังหมดนี
้
้ครูเป็ นผู้ประเมิน
เนื่องจากงานวิจยั นี ้ใช้ การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ (Multilevel
Structural Equation Modeling: MSEM) ที่มีตวั แปรแฝง ดังนันจะนํ
้ าเสนอผลการวิเคราะห์สถิติพื ้นฐาน
ของตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝงในแบบจําลองพหุระดับ โดยตัวแปรสังเกตเหล่านี ้สร้ างขึ ้นจากผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของแต่ละตัวแปรที่กําหนด
แบบจําลองการวัดให้ ข้อคําถามเป็ นตัวแปรสังเกต และให้ มิติหรื อองค์ประกอบของตัวแปรเป็ นตัวแปรแฝง
ข้ อคําถามที่อยูใ่ นองค์ประกอบเดียวกันในแบบจําลองการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันที่กลมกลืนแล้ ว
นํ ามาใช้ สร้ างเป็ นตัวแปรสังเกตในแบบจํ าลองพหุระดับด้ วยการหาค่าเฉลี่ย ดังนัน้ ตัวแปรสังเกตใน
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แบบจําลองพหุระดับจึงเป็ นมิติหรื อองค์ประกอบของตัวแปร เช่น ตัวแปรความยุติธรรมในองค์การมี4
องค์ประกอบ ในแบบจําลองพหุระดับจะกําหนดให้ ตวั แปรความยุติธรรมในองค์การเป็ นตัวแปรแฝงที่วดั
จากตัวแปรสังเกต 4 ตัวก็คือ 4 ตัวแปรองค์ประกอบของความยุติธรรมในองค์การด้ านการแบ่งปั น
ผลตอบแทนขององค์การ ด้ านกระบวนการขององค์การ ด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การ และ
ด้ านข้ อมูลข่าวสารในองค์การ ในกรณีที่ตวั แปรแฝงมีองค์ประกอบเดียว จะทําให้ มีตวั แปรสังเกตแค่ตวั
เดียว เพื่อให้ แบบจําลองสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์ออกมาเป็ นค่าเดียวได้ (Model Identification)
จะต้ องกําหนดค่าคงที่ให้ กบั ความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรสังเกต ในงานวิจยั นี ้กําหนดความ
คลาดเคลื่อนในการวัดโดยใช้ วิธีประมาณค่าความคลาดเคลื่อนจาก ((1 - Reliability) * Variance)
ตาราง 3

ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับบุคคลที่ครูเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
ตัวแปร

ตัวแปรสภาพแวดล้ อมการปฏิบัตงิ าน
1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
2. ความยุตธิ รรมในองค์การ
2.1 การแบ่งปั นผลตอบแทนขององค์การ
2.2 กระบวนการขององค์การ
2.3 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ
2.4 ข้ อมูลข่าวสารในองค์การ
ตัวแปรจิตลักษณะส่ วนบุคคล
3. ทุนทางจิตวิทยา
3.1 ความมัน่ ใจในตน
3.2 ความหวัง
3.3 การฟื น้ คืนสภาพ
3.4 การมองในแง่ดี
ตัวแปรผล
4 จิตวิญญาณในการทํางาน
4.1 บุคคล
4.2 หน่วยงาน
4.3 องค์การ

จํานวน ค่ าเฉลี่ย

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าตํ่าสุด ค่ าสูงสุด
มาตรฐาน

498

4.234

0.593

1.00

6.00

498
498
498
498

4.197
3.765
4.696
4.397

0.947
0.968
0.789
0.882

1.00
1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00

498
498
498
498

4.382
4.529
4.531
4.520

0.754
0.606
0.640
0.600

1.00
1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00

498
498
498

4.657
4.626
4.607

0.556
0.650
0.648

1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
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(ต่อ)

ตัวแปร
5. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
5.1 ความหมายในชีวิต
5.2 ความรู้สกึ ร่วมเป็ นสมาชิก
6. ความพึงพอใจในงาน
6.1 ภายใน
6.2 ภายนอก
7. ความผูกพันต่อองค์การ
7.1 ความรู้สกึ
7.2 ผลประโยชน์
7.3 บรรทัดฐาน
8. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
8.1 ความไม่เห็นแก่ตวั
8.2 ความสุภาพอ่อนน้ อม
8.3 ความอดทนอดกลัน้
8.4 ความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่
8.5 การให้ ความร่วมมือ

จํานวน ค่ าเฉลี่ย

ค่ าเบี่ยงเบน
ค่ าตํ่าสุด ค่ าสูงสุด
มาตรฐาน

498
498

4.721
4.636

0.677
0.751

1.00
1.00

6.00
6.00

498
498

4.568
4.788

0.563
0.680

1.00
1.00

6.00
6.00

498
498
498

4.561
3.995
4.434

0.769
0.909
0.752

1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00

498
498
498
498
498

4.564
4.623
5.157
4.776
4.978

0.769
0.688
1.069
1.047
0.759

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

จากตาราง 3 ค่าสถิ ติพืน้ ฐานของตัวแปรสังเกตระดับบุคคล ตัวแปรสภาพแวดล้ อมการ
ปฏิบัตงิ านของบุคคล ผลปรากฏว่า ตัวแปรสังเกตที่มีคา่ สูงสุดของตัวแปรแฝงความยุติธรรมในองค์การ คือ
ความยุติธรรมในองค์การด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคลกับองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.696 ส่วนตัวแปร
สังเกตการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.234 ตัวแปรจิตลักษณะส่ วนบุคคลผล
ปรากฏว่าตัวแปรสังเกตที่มีค่าสูงสุดของตัวแปรแฝงทุนทางจิตวิทยาคือ การฟื น้ คืนสภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.531 ตัวแปรผล ผลปรากฏว่าตัวแปรสังเกตที่มีคา่ สูงสุดของตัวแปรจิตวิญญาณในการทํางานคือ บุคคล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.657 ตัวแปรสังเกตที่มีคา่ สูงสุดของตัวแปรแฝงสุขภาวะทางจิตวิญญาณคือ ความหมายใน
ชีวิต มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.721 ตัวแปรสังเกตที่มีคา่ สูงสุดของตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน คือ ภายนอก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.788 ตัวแปรสังเกตที่มีค่าสูงสุดของตัวแปรแฝงความผูกพันต่อองค์การคือ ความรู้ สึก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.561 และตัวแปรสังเกตที่มีคา่ สูงสุดของตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
คือ ความอดทนอดกลัน้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 5.157
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ตัว
pos
distrib
procedu
interac
informa
selfeffi
hope
resilenc
optimism
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unit
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meaning
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Internal
external
affectiv
continue
normativ
altruism
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sportman
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civicvir

ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับบุคคล
pos

distrib

procedu

interac

informa

selfeffi

hope

resilenc

optimism

personal

unit

organiza

meaning

membersh

internal

external

affectiv

continue

normativ

altruism

courtesy

sportman

conscien

civicvir

1
.566**
.465**
.646**
.651**
.478**
.436**
.300**
.447**
.601**
.530**
.655**
.292**
.585**
.634**
.659**
.456**
.249**
.399**
.288**
.268**
.297**
.141**
.340**

1
.728**
.542**
.611**
.451**
.394**
.159**
.268**
.478**
.315**
.467**
.268**
.447**
.507**
.584**
.278**
.375**
.225**
.258**
.215**
.065
.071
.164**

1
.463**
.640**
.517**
.316**
.023
.125**
.402**
.269**
.337**
.178**
.430**
.402**
.514**
.172**
.341**
.139**
.192**
.061
-.033
-.039
.008

1
.713**
.457**
.466**
.336**
.471**
.595**
.472**
.646**
.393**
.548**
.601**
.588**
.492**
.246**
.415**
.328**
.313**
.292**
.336**
.391**

1
.548**
.461**
.220**
.353**
.586**
.511**
.584**
.297**
.552**
.571**
.640**
.394**
.294**
.310**
.271**
.250**
.160**
.135**
.241**

1
.688**
.430**
.429**
.619**
.470**
.480**
.396**
.503**
.523**
.500**
.319**
.220**
.280**
.339**
.271**
.227**
.148**
.264**

1
.624**
.564**
.685**
.506**
.521**
.464**
.552**
.534**
.496**
.378**
.185**
.306**
.389**
.411**
.294**
.225**
.388**

1
.638**
.515**
.418**
.430**
.425**
.369**
.376**
.293**
.349**
.061
.268**
.382**
.421**
.345**
.274**
.352**

1
.609**
.516**
.582**
.449**
.402**
.479**
.413**
.580**
.141**
.410**
.378**
.403**
.491**
.311**
.447**

1
.763**
.752**
.587**
.684**
.683**
.659**
.488**
.216**
.434**
.471**
.423**
.311**
.247**
.443**

1
.758**
.481**
.567**
.545**
.570**
.421**
.135**
.404**
.355**
.344**
.283**
.209**
.385**

1
.518**
.646**
.684**
.682**
.587**
.230**
.535**
.352**
.360**
.348**
.268**
.448**

1
.517**
.487**
.377**
.433**
.245**
.437**
.340**
.358**
.278**
.294**
.362**

1
.610**
.610**
.414**
.209**
.330**
.344**
.359**
.230**
.141**
.325**

1
.831**
.457**
.368**
.492**
.424**
.404**
.242**
.188**
.385**

1
.416**
.336**
.410**
.326**
.332**
.166**
.131**
.315**

1
.215**
.493**
.274**
.282**
.475**
.306**
.377**

1
.413**
.112*
.130**
-.058
.098*
.062

1
.341**
.273**
.305**
.374**
.344**

1
.509**
.233**
.204**
.322**

1
.192**
.276**
.391**

1
.266**
.423**

1
.484**

1

*p < 0.05, **p < 0.01
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จากตาราง 4 แสดงค่าสหสัมพันธ์ เพียร์ สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับบุคคล พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังหมด
้
276 คู่ มีคา่ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จํานวน 264 คู่ และมีคา่ แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู่ ในภาพรวม
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง -0.580 ถึง 0.831 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กนั สูงสุดและเป็ น
ความสัมพันธ์ ทางบวก คือความพึงพอใจในงานภายใน (internal) กับความพึงพอใจในงานภายนอก
(external) มีค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.831ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กันสูงสุดและเป็ นความสัมพันธ์ กัน
ในทางลบ คือความผูกพันต่อองค์การด้ านผลประโยชน์ (continue) กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์การด้ านความอดทนอดกลัน้ (sportman) มีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.580

ผลการวิเคราะห์ ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างตัวแปรระดับกลุ่ม
ในการวิจยั พหุระดับสิง่ สําคัญที่นกั วิจยั จะต้ องให้ ความสําคัญ คือ การตรวจสอบความเที่ยงตรงใน
การวัดตัวแปรพหุระดับ ซึง่ ขันตอนที
้
่ใช้ ในการตรวจสอบนัน้ เฉิน, มาติเยอ และบลีส (Chen; Mathieu; &
Bliese. 2004) ได้ พฒ
ั นากรอบแนวคิดการตรวจสอบความเที่ยงตรงของการวัดตัวแปรพหุระดับขึ ้นมา โดย
กรอบแนวคิดนีเ้ กิดจากการผสมผสานแนวทางหลักของการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างกับ
ความก้ าวหน้ าในหลักการของพหุระดับ ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจยั โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ให้ แก่นกั วิจยั ที่ศกึ ษาวิจยั พหุระดับได้ ตรวจสอบความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรพหุระดับ โดยการศึกษานี ้
ผู้วิจยั ได้ นํามาใช้ กบั ตัวแปรระดับกลุม่ 2 ตัว คือ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การ
สามารถอธิบายขันตอนได้
้
ดงั นี ้
ขัน้ ที่ 1 การนิยามความหมายมโนทัศน์ ท่ ศี ึกษา (Construct Definition)
ในการเขียนนิยามความหมายของมโนทัศน์ที่ศึกษาให้ มีความสอดคล้ องสัมพันธ์ กบั ระดับการ
วัดของตัวแปร (Level of Analysis) โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของทฤษฎีที่ศกึ ษา มีความครอบคลุมในมิติหรื อ
องค์ประกอบ (Dimension) ในตัวแปรระดับกลุม่ 2 ตัว คือ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจใน
องค์การอธิบายได้ ดงั นี ้
ภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ ืนของหัวหน้ ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ (Servant Leadership)
หมายถึง การรับรู้ ร่วมกันของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่หวั หน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
แสดงให้ เห็นถึงการมีเป้าหมายเพื่อรับใช้ ครู โดยให้ ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้ องการของครู
การสนับสนุนให้ ครู มีอิสระในการคิด ตัดสินใจ และรับผิดชอบมากขึ ้น ส่งเสริ มให้ ครู ร้ ู จกั รับใช้ ผ้ อู ื่นและ
สังคม รวมทังปกครองดู
้
แลครู โดยการสร้ างโอกาสในโรงเรี ยนเพื่อช่วยครูให้ ก้าวหน้ าและเจริ ญเติบโตมาก
ขึน้ และส่งเสริ มให้ ครู มี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ที่ ดี ทัง้ ยังมี พันธกิ จเพื่ อความสํ าเร็ จของโรงเรี ยน มี ความ
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รับผิดชอบต่อส่วนรวม และสร้ างสังคมในโรงเรี ยนที่เอื ้อต่อการทํางาน โดยจําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่
1. การดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น (Caring) หมายถึง การรับรู้ ร่วมกันของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับการใส่ใจของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ตอ่ การทํางาน ความสําเร็ จ ความสุข และความเป็ นอยูท่ ี่
ดีของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ รวมทังตระหนั
้
กถึงปั ญหาในการทํางานของเขาและเข้ าใจเป็ นอย่างดี
เกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังพร้ อมที่จะช่วยเหลือครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้และผู้อื่นอยูเ่ สมอ
2. การรับใช้ ผ้ อู ื่น (Service) หมายถึง การรับรู้ ร่วมกันของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
การกระทําและคําพูดของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่คํานึงถึงผลประโยชน์หรื อความสําเร็ จของครู ใน
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้เป็ นหลักก่อนตนเอง ให้ เวลาและให้ อิสระในการทํางานแก่ครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรรู้
รวมทังเสี
้ ยสละประโยชน์สว่ นตนเพื่อตอบสนองความต้ องการของครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้และผู้อื่น
3. พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรม (Ethical) หมายถึง การรับรู้ ร่วมกันของครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับจริ ยธรรมของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ในการทําสิ่งที่ถกู ต้ องในแนวทางอันชอบธรรม ยึดหลัก
จริยธรรมในการช่วยเหลือครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ด้วยความเข้ าใจโดยสมัครใจ แก้ ปัญหาในการทํางาน
อย่างสร้ างสรรค์ และไม่ละเลยต่อหลักจริยธรรมเพื่อแลกกับความสําเร็จโดยเด็ดขาด
ความไว้ วางใจในองค์ การ (Organizational Trust) หมายถึง การรับรู้ ร่วมกันของครู ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจอันเกิดจากการกระทําของผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ นักเรี ยน และผู้ปกครอง โดยมีพื ้นฐานบนความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจที่มีตอ่ ความเมตตากรุณา ความ
น่าเชื่อถื อ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความใจกว้ างของผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
นักเรี ยน และผู้ปกครอง จําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. ความไว้ วางใจในผู้นํา (Trust in Leader) หมายถึง การรับรู้ร่วมกันของครูในกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ถึงการมีความไว้ วางใจหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้
2. ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น (Trust in Colleague and Others) หมายถึง การ
รับรู้ร่วมกันของครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ถึงการมีความไว้ วางใจเพื่อนร่วมงานในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้และ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น นักเรี ยน ผู้ปกครอง เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 2 การระบุธรรมชาติของตัวแปรระดับกลุ่ม (การสร้ างคะแนนตัวแปร) (Articulation
of the Nature of the Aggregate Construct)
ในขันที
้ ่ 2 ของการระบุธรรมชาติของตัวแปรระดับกลุม่ ในมโนทัศน์ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และ
ความไว้ วางใจในองค์การ ผู้วิจยั อธิบายการระบุธรรมชาติของสองมโนทัศน์ นีไ้ ด้ สองแนวความคิดดังนี ้
ตามแนวคิดของไคลน์ และโคโลสกี ้ (Klein; & Kozlowski. 2000: 33-34) ทังสองมโนทั
้
ศน์นี ้จัดอยู่ใน
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รู ปแบบ Shared Properties ที่ลกั ษณะของตัวแปรเกิดจากการที่สมาชิกแต่ละคนมาอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม
ส่งผลให้ เกิดการรับรู้ ร่วมกัน หากจัดกลุ่มตามแนวคิดของเฉิน, มาติเยอ และบลีส (Chen; Mathieu; &
Bliese. 2004) ทังสองมโนทั
้
ศน์ ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจัดอยู่ในรูปแบบ Referent-Shift Model
เนื่องจากเกิดจากการเก็บข้ อมูลโดยให้ ครูเป็ นรายบุคคลมองภาพความเป็ นผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของหัวหน้ า
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ที่ตนเองทํางานอยู่เป็ นภาพรวมในการปฏิบตั ิของหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ รายข้ อ
คําถามที่ศกึ ษาเช่น หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ เป็ นบุคคลที่ให้ ความสําคัญกับความก้ าวหน้ าทางอาชีพ
ของผู้อื่นเป็ นหลัก ส่วนความไว้ วางใจในองค์การก็จดั อยู่ในรู ปแบบ Referent-Shift Model เช่นกัน
เนื่องมาจากว่ารายข้ อคําถามที่ศกึ ษาต้ องการให้ ครูเป็ นรายบุคคลที่อยูภ่ ายในกลุม่ สาระการเรียนรู้การรับรู้
เกี่ยวกับความไว้ วางใจในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และโรงเรี ยน รายข้ อคําถามที่ศึกษาเช่น ครู ในโรงเรี ยนนี ้
ไว้ วางใจซึ่งกันและกัน หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ระบุธรรมชาติของมโนทัศน์ที่ศึกษาในขัน้ 2 แล้ ว เนื่องจากว่า
สองมโนทัศน์ที่ศกึ ษานี ้จัดอยูใ่ นรูปแบบShared Properties ซึง่ เป็ นตัวแปรที่เกิดจากการรับรู้ร่วมกัน ดังนัน้
ก่อนที่จะสร้ างคะแนนตัวแปรเป็ นระดับกลุม่ ได้ นนั ้ จึงต้ องตรวจสอบว่าค่าคะแนนของสมาชิกที่อยู่ภายใน
กลุม่ ในแต่ละคนมีความสอดคล้ องหรื อคล้ ายคลึงกันเพียงพอที่จะนําไปรวมกันภายในกลุม่ ได้ หรื อไม่ในขัน้
ที่ 3 ต่อไป
ขัน้ ที่ 3 การแสดงหลักฐานคุณภาพการวัดตัวแปรในแต่ ละระดับ (Psychometric Properties
of Constructs Across Levels of Analysis)
ในขันที
้ ่ 3 ของการแสดงหลักฐานคุณภาพการวัดตัวแปรระดับกลุ่มในมโนทัศน์ภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การ ผู้วิจยั จึงต้ องวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบว่าข้ อมูลที่ได้ จากครู เป็ น
รายบุคคลสามารถอธิ บายได้ ทัง้ ระดับบุ คคล และระดับกลุ่มหรื อไม่ โดยการตรวจสอบโครงสร้ าง
องค์ประกอบ (Factor Structure) ความเชื่อมัน่ ของมโนทัศน์ที่ศกึ ษา (Reliability) และการตรวจสอบความ
สอดคล้ องภายในกลุม่ (Inter-Member Agreement) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ(Factor Structure)
ในขัน้ ตอนของการตรวจสอบโครงสร้ างองค์ ประกอบ โดยเทคนิ คที่ นํ ามาใช้ วิ เคราะห์
โครงสร้ างองค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ (Multilevel Confirmatory
Factor Analysis: MCFA) ซึ่งเป็ นเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบของตัวแปรระดับ
บุคคล และระดับกลุ่มได้ พร้ อมกัน นอกจากนี ้แล้ วทําให้ ทราบว่าตัวแปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และ
ความไว้ วางใจในองค์การที่ เก็บข้ อมูลจากครู เป็ นรายบุคคลนัน้ จะยังคงมีโครงสร้ างองค์ ประกอบตาม
ทฤษฎีที่ระบุไว้ และสามารถอธิบายได้ ทงระดั
ั ้ บบุคคลและระดับกลุ่มหรื อไม่ นอกจากนี ้แล้ วข้ อคําถามที่
เก็บมาจากระดับบุคคล เมื่อนํามาศึกษาในระดับกลุ่มข้ อคําถามเหล่านี ้ข้ อใดที่สามารถนําไปวัดตัวแปร
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ระดับกลุ่มได้ เนื่ องจากมี ความเป็ นไปได้ ว่าโครงสร้ างองค์ ประกอบในมาตรวัดระดับกลุ่มจะมีความ
แตกต่างจากโครงสร้ างองค์ประกอบในมาตรวัดระดับบุคคล อธิบายผลการวิเคราะห์ดงั นี ้
1.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
ตาราง 5

ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับภาวะผู้นําการแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น

ค่ า
ข้ อคําถาม สหสัมพันธ์
ภายในชัน้
(ICC)
SL3
0.156
SL6
0.125
SL7
0.160
SL8
0.132
SL9
0.165
SL10
0.124
SL12
0.151
SL13
0.113
SL14
0.165
SL15
0.156
SL18
0.168
SL20
0.145
SL21
0.144
SL22
0.138
SL23
0.115
SL24
0.143
SL27
0.150
SL28
0.093
= 350.127, df = 250, ,

ระดับบุคคล/ภายในกลุ่ม
ระดับกลุ่ม/ระหว่ างกลุ่ม
(Within Group: W)
(Between Group: B)
(Standardized Estimate)
(Standardized Estimate)
SE
Z
P-value
SE
Z
P-value
0.677
0.039 17.389 0.000
0.935
0.070 13.273 0.000
0.773
0.026 29.233 0.000
0.952
0.083 11.478 0.000
0.821
0.026 32.035 0.000
0.995
0.044 22.353 0.000
0.846
0.024 35.051 0.000
0.994
0.046 21.469 0.000
0.811
0.026 31.323 0.000
0.996
0.068 14.559 0.000
0.757
0.038 19.670 0.000
0.946
0.114 8.310 0.000
0.755
0.035 21.521 0.000
0.977
0.115 8.512 0.000
0.772
0.030 25.413 0.000
0.956
0.098 9.710 0.000
0.645
0.056 11.550 0.000
0.998
0.111 8.976 0.000
0.740
0.050 14.766 0.000
0.977
0.086 11.391 0.000
0.735
0.055 13.337 0.000
0.914
0.191 4.775 0.000
0.831
0.033 25.088 0.000
0.819
0.189 4.326 0.000
0.702
0.055 12.664 0.000
0.957
0.089 10.719 0.000
0.778
0.028 27.993 0.000
0.829
0.104 8.003 0.000
0.851
0.024 35.769 0.000
0.986
0.049 20.248 0.000
0.817
0.027 30.268 0.000
0.994
0.055 18.191 0.000
0.849
0.029 28.837 0.000
0.911
0.074 12.368 0.000
0.730
0.038 19.021 0.000
0.905
0.111 8.161 0.000
/df = 1.400, CFI = 0.984, TLI = 0.981, RMSEA = 0.028

จากตาราง 5 ในการวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ ูอื่น ได้ แสดงค่าสหสัมพันธ์ ภายในชัน้ ของข้ อคําถามของแบบวัดภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่น
พบว่า มีคา่ ICC ตังแต่
้ 0.093 ถึง 0.168 จากเกณฑ์ของ ICC ควรมีคา่ มากกว่า 0.05 โดยค่าที่ตํ่ากว่า 0.05
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จะส่งผลต่อการประมาณค่าได้ (Dyer; Hanges; & Hall. 2005: 155) และค่า ICC ในข้ อคําถามทังหมดมี
้
ค่ามากกว่า 0.05 แสดงให้ เห็นว่า ข้ อคําถามเหล่านี ้มีความแปรปรวนของคะแนนเกิดขึ ้นระหว่างกลุม่ ข้ อ
คําถามเหล่านี ้มีความแตกต่างทังภายในกลุ
้
ม่ งานหรื อเป็ นความแตกต่างจากการรับรู้เป็ นรายบุคคล และ
เมื่อพิจารณาในระดับกลุ่มแล้ วก็มีความแตกต่างเกิดขึ ้นระหว่างกลุ่มเช่นกัน ดังนัน้ จึงมีข้อคําถามที่จะ
นํ าไปสร้ างคะแนนของภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มจํ านวน 18 ข้ อต่อไป เมื่อ
งสมควรที่จะนําข้ อมูลนี ้ไปวิเคราะห์ในลักษณะพหุระดับ
เปรี ยบเทียบกับความแปรปรวนที่เกิดขึ ้นทังหมดจึ
้
และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับหลังจากปรับแบบจําลองแล้ ว พบว่า แบบจําลอง
ภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่ นมี ความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ างหรื อค่าสถิ ติมี ความกลมกลื นกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความตรงของโมเดลจากค่า
= 350.127,df =
250, /df = 1.400, CFI = 0.984, TLI = 0.981 และ RMSEA = 0.028 (Schumacker; & Lomax.
2004: 82; Hair; et al. 2010)

ภาพประกอบ16 โครงสร้ างองค์ ประกอบพหุระดับของภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ ืน

หมายเหตุ
CareB
ServiceB
EthicB

= การดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่นระดับกลุม่
= การรับใช้ ผ้ อู ื่นระดับกลุม่
= พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้นําระดับกลุม่
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=การดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่นระดับบุคคล
CareW
Servicew
= การรับใช้ ผ้ อู ื่นระดับบุคคล
EthicW
= พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้นําระดับบุคคล
**p < 0.01 *p < 0.05
ผลการวิเคราะห์จากภาพประกอบ 22โครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่น แสดงให้ เห็นว่า โครงสร้ างองค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นระดับบุคคล มี 3
องค์ประกอบ เมื่อนํามาสร้ างเป็ นตัวแปรระดับกลุ่มยังคงเหลือ 3 องค์ ประกอบเท่าเดิม เมื่อพิจารณา
ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความตรงของโมเดลจากค่า = 350.127,df = 250, /df = 1.400, CFI =
0.984, TLI = 0.981 และ RMSEA = 0.028 ผลจากการวิเคราะห์สรุ ปได้ ว่า โครงสร้ างองค์ประกอบของตัว
แปรสังเกตภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นระดับกลุ่มที่มี 3 องค์ประกอบนันมี
้ คา่ สถิติความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ดีแล้ ว ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงไม่ได้ ปรับโครงสร้ างองค์ประกอบของตัวแปรแต่อย่างใด เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกตได้ ทงั ้ 18 ตัวในระดับบุคคล มีคา่ อยู่
ระหว่าง 0.645 ถึง 0.851 ทุกข้ อมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์นํ ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานมากที่สดุ คือ SL23 (β = 0.851) รองลงมา คือ SL27 (β = 0.849) ส่วนในระดับกลุม่ มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.819 ถึง 0.998 โดยตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สดุ คือ
SL14 (β = 0.998) รองลงมา คือ SL9 (β = 0.996) ทุกข้ อมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01
สรุ ปได้ ว่า จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นระดับบุคคลมี 3 องค์ประกอบ และเมื่อเป็ นระดับกลุม่ ก็ยงั คงเหลือ 3 องค์ประกอบเท่าเดิม
เมื่อพิจารณาข้ อคําถามในระดับบุคคลมีจํานวน 18 ข้ อ ในระดับกลุม่ คงเหลือข้ อคําถามที่จะนําไปสร้ างคะแนน
ของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นระดับกลุม่ จํานวน 18 ข้ อเช่นกัน
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1.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับความไว้ วางใจในองค์การ
ตาราง 6

ค่าสถิตผิ ลการวิเคราะห์โครงสร้ างองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับความไว้ วางใจในองค์การ

ค่ า
ข้ อคําถาม สหสัมพันธ์
ภายในชัน้
(ICC)
OT1
0.223
OT2
0.200
OT3
0.167
OT7
0.186
OT9
0.151
OT10
0.116
OT13
0.152
OT14
0.210
OT16
0.148
OT17
0.131
OT18
0.220
OT19
0.152
OT20
0.106
OT21
0.121
OT22
0.118
OT24
0.128
= 277.169, df = 177, ,

ระดับบุคคล/ภายในกลุ่ม
ระดับกลุ่ม/ระหว่ างกลุ่ม
(Within Group: W)
(Between Group: B)
(Standardized Estimate)
(Standardized Estimate)
SE
Z
P-value
SE
Z
P-value
0.593
0.060
9.875
0.000
0.902
0.073 12.319 0.000
0.606
0.059 10.346 0.000
0.982
0.065 15.106 0.000
0.509
0.067
7.562
0.000
0.984
0.100 9.821 0.000
0.578
0.073
7.870
0.000
0.902
0.098 9.182 0.000
0.540
0.064
8.455
0.000
0.917
0.092 9.957 0.000
0.594
0.070
8.528
0.000
0.955
0.144 6.608 0.000
0.650
0.057 11.368 0.000
0.900
0.103 8.729 0.000
0.656
0.078
8.450
0.000
0.868
0.230 3.768 0.000
0.732
0.051 14.313 0.000
0.984
0.079 12.465 0.000
0.704
0.048 14.802 0.000
0.925
0.111 8.301 0.000
0.706
0.049 14.504 0.000
0.870
0.105 8.279 0.000
0.744
0.050 14.828 0.000
0.958
0.086 11.130 0.000
0.774
0.037 20.869 0.000
0.995
0.128 7.760 0.000
0.611
0.057 10.708 0.000
0.784
0.172 4.548 0.000
0.698
0.040 17.400 0.000
0.828
0.120 6.901 0.000
0.662
0.054 12.165 0.000
0.909
0.169 5.378 0.000
/df = 1.566, CFI = 0.972, TLI = 0.962, RMSEA = 0.034

จากตาราง 6 แสดงค่าสหสัมพันธ์ภายในชันของข้
้
อคําถามของแบบวัดความไว้ วางใจ
ในองค์การ พบว่ามีคา่ ICC ตังแต่
้ 0.106 ถึง 0.223 แสดงว่า ข้ อคําถามดังกล่าวมีความแปรปรวนเกิดขึ ้น
ระหว่างกลุม่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับความแปรปรวนที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ซึง่ สมควรที่จะนําข้ อมูลนี ้ไปวิเคราะห์ใน
ลักษณะพหุระดับ และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ หลังจากปรับแบบจําลองแล้ ว
พบว่า แบบจําลองความไว้ วางใจในองค์การมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างหรื อค่าสถิติมีความกลมกลืน
กั บ ข้ อมู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยพิ จ ารณาจากค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ ตรวจสอบความตรงของโมเดล จากค่ า
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=277.169, df = 177, , /df = 1.566, CFI = 0.972, TLI = 0.962, RMSEA = 0.034
(Schumacker; & Lomax. 2004: 82; Hair; et al. 2010)

ภาพประกอบ17 โครงสร้ างองค์ ประกอบพหุระดับของความไว้ วางใจในองค์ การ

หมายเหตุ
LeaderB = ความไว้ วางใจในผู้นําระดับกลุม่
OthersB = ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นระดับกลุม่
Leaderw = ความไว้ วางใจในผู้นําระดับกลุม่
Othersw = ความไว้ วางใจในนเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นระดับบุคคล
**p < 0.01 *p < 0.05
ผลการวิเคราะห์จากภาพประกอบ 23 โครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของความ
ไว้ วางใจในองค์การ แสดงให้ เห็นว่า โครงสร้ างองค์ประกอบของตัวแปรความไว้ วางใจในองค์การระดับ
บุคคล มี 2 องค์ประกอบ เมื่อนํามาสร้ างเป็ นตัวแปรระดับกลุม่ ยังคงเหลือ 2 องค์ประกอบเท่าเดิม เมื่อ
พิจารณาค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความตรงของโมเดลจากค่า =277.169, df = 177, /df = 1.566,
CFI = 0.972, TLI = 0.962 และ RMSEA = 0.034 ผลจากการวิเคราะห์สรุปได้ ว่า โครงสร้ างองค์ประกอบ
ของตัวแปรสังเกตความไว้ วางใจในองค์การระดับกลุม่ ที่มี 2 องค์ประกอบนันมี
้ คา่ สถิติความกลมกลืนกับ
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ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดีแล้ ว ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงไม่ได้ ปรับโครงสร้ างองค์ประกอบของตัวแปรแต่อย่างใดเมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) ของตัวแปรสังเกตทัง้ 16ตัวในระดับบุคคลมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.509 ถึง 0.774 ทุกข้ อมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์นํ ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานมากที่สดุ คือ OT20 (β = 0.774) รองลงมา คือ OT19 (β = 0.744) ส่วนในระดับ
กลุม่ มีคา่ อยู่ระหว่าง 0.784 ถึง 0.995 โดยตัวแปรที่มีคา่ สัมประสิทธิ์นํ ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมาก
ที่สดุ คือ OT20 (β = 0.995) รองลงมา คือ OT3 และ OT16 (β = 0.984) ทุกข้ อมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.01
สรุ ปได้ ว่า จากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของ
ความไว้ วางใจในองค์ การระดับบุคคลมี 2 องค์ ประกอบ และเมื่ อเป็ นระดับกลุ่มก็ ยังคงเหลือ 2
องค์ประกอบเท่าเดิม เมื่อพิจารณาข้ อคําถามระดับบุคคลมีจํานวน 16 ข้ อ และเมื่อเป็ นระดับกลุ่มมี
จํานวนข้ อคําถามที่จะนํ าไปสร้ างคะแนนของความไว้ วางใจในองค์การระดับกลุ่มเท่าเดิม แสดงว่า มี
โครงสร้ างที่สามารถนําไปใช้ วดั ตัวแปรระดับกลุม่ ได้ ทกุ ตัว และข้ อคําถามเหล่านี ้จะถูกนํามาสร้ างเป็ นตัว
แปรสังเกตในโมเดลสมมุตฐิ านต่อไป
2. ความเชื่อมัน่ ของตัวแปรระดับกลุม่ (Reliability)
ในขันตอนที
้
่ผ่านมา ผู้วิจยั ได้ เสนอผลการตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบตัวแปรระดับ
กลุม่ ว่า จะยังคงมีโครงสร้ างองค์ประกอบตามทฤษฎีที่ระบุไว้ หรื อไม่ โดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
้ อไปนี ้ในการศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างแบบจําลองพหุระดับ สิ่งสําคัญที่
ยืนยันพหุระดับ ในขันต่
ต้ องศึกษา คือ การประมาณค่าความเชื่อมัน่ ของแบบจําลองพหุระดับ ซึ่งรู ปแบบของการประมาณค่า
ความเชื่อมัน่ พหุระดับที่ใช้ มีดงั นี ้ 1) Multilevel Alpha: α (ความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน
บาคของแบบจําลองพหุระดับ) 2) Multilevel Composite Reliability: (ความเชื่อมัน่ ของคะแนนรวม
ของแบบจําลองพหุระดับ) และ 3) Multilevel Maximal Reliability:
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ตาราง 7

ผลการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของตัวแปรระดับกลุม่
ตัวแปร

ภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ นื ระดับบุคคล
CareW = การดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น
ServiceW = การรับใช้ ผ้ อู นื่
EthicW =พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอ่ นื ระดับกลุ่ม
CareB = การดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น
ServiceB = การรับใช้ ผ้ อู นื่
EthicB =พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ความไว้ วางใจในองค์ การระดับบุคคล
Leaderw = ความไว้ วางใจในผู้นํา
Othersw = ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
ความไว้ วางใจในองค์ การระดับกลุ่ม
LeaderB = ความไว้ วางใจในผู้นํา
OthersB = ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น

Alpha (α)
0.959
0.915
0.900
0.913
0.971
0.946
0.932
0.932
0.926
0.850
0.905
0.948
0.892
0.936

ค่ าความเชื่อมั่น
Composite ( ) Maximal ( )
0.964
0.967
0.904
0.911
0.884
0.890
0.908
0.916
0.994
0.999
0.990
0.997
0.982
0.997
0.970
0.993
0.921
0.927
0.780
0.787
0.892
0.899
0.988
0.997
0.969
0.976
0.982
0.996

จากตาราง 7 แสดงผลความเชื่อมัน่ ของตัวแปรด้ านสภาพแวดล้ อมของกลุ่มที่ครู เป็ นผู้ให้
ข้ อมูล ดังนี ้ ตัวแปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีคา่ ความเชื่อมัน่ ระดับบุคคล คือ α = 0.959, = 0.964,
H = 0.967 ค่าความเชื่อมัน
่ ระดับกลุม่ คือ α = 0.971, = 0.994, H = 0.999 ส่วนตัวแปรความ
ไว้ วางใจในองค์การมีค่าความเชื่อมัน่ ระดับบุคคล คือ α = 0.926, = 0.921, H = 0.927 ค่าความ
เชื่อมัน่ ระดับกลุม่ คือ α = 0.948, = 0.988, H = 0.997
3. ความสอดคล้ องภายในกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุม่ (Inter-member agreement)
ในขันของการตรวจสอบความสอดคล้
้
องภายในกลุม่ (Inter-Member Agreement) ของตัว
แปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การ เป็ นการตรวจสอบว่า ค่าคะแนนของสมาชิกที่
ได้ ในแต่ละคนในตัวแปรที่ศกึ ษามีความสอดคล้ องหรื อคล้ ายคลึงกันเพียงพอที่จะนําไปรวมกันภายในกลุม่
ได้ หรื อไม่ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ที่เรี ยกว่า rwg(j) ซึง่ rwg(j) ผู้วิจยั ได้ ใช้ Multilevel Modeling in R Package
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อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 0.30 แสดงว่าไม่มีความสอดคล้ องกัน
(Bliese. 2006) ทําการวิเคราะห์หากค่า
ในระดับกลุม่ ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.31 ถึง 0.50 แสดงว่ามีความสอดคล้ องกันน้ อยในระดับกลุม่ ค่าอยู่ระหว่าง
0.51 ถึง 0.70 แสดงว่ามีความสอดคล้ องกันปานกลางในระดับกลุม่ ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.71 ถึง 0.90 แสดงว่า
มีความสอดคล้ องกันมากในระดับกลุ่ม และค่าอยู่ระหว่าง 0.91 ถึง 1.00 แสดงว่ามีความสอดคล้ องกัน
มากที่สดุ ในระดับกลุม่ (LeBreton; & Senter. 2008: 836) ผลการวิเคราะห์ rwg(j) แสดงดังตาราง 8
ตาราง 8

ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องภายในกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุม่

ตัวแปร
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู นื่
ความไว้ วางใจในองค์การ

rwg(j)
0.983
0.982

จากตาราง 8 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้ องภายในกลุ่มของตัวแปรระดับกลุ่ม
พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การ มีคา่ rwg(j) เท่ากับ 0.983 และ 0.982
ตามลําดับ โดยทังสองตั
้
วแปรมีคา่ ความสอดคล้ องภายในกลุม่ อยูร่ ะหว่าง 0.91 ถึง 1.00 แสดงว่า คะแนน
ที่เก็บจากครูแต่ละคนภายในกลุม่ งานเดียวกันมีความสอดคล้ องกันมากที่สดุ คือ ครูที่อยูใ่ นกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ เดียวกันต่างรับรู้ ถึงภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และรับรู้ ถึงความ
ไว้ วางใจในองค์การในทิศทางที่สอดคล้ องกันมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเกณฑ์การตัดสินตามที่ได้ ระบุไว้
ขัน้ ที่ 4 การตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่ างกลุ่ม (Construct variability
between units)
ในการตรวจสอบความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุม่ โดยใช้ วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ภายในชัน้ (Intraclass Correlation Coefficient: ICCS) ได้ แก่ ICC(1) และ
ICC(2) ค่า ICC(1) นันเป็
้ นการพิจารณาว่าความแปรปรวนที่เกิดจากความแตกต่างของคะแนนระหว่าง
กลุ่มงานมี มากหรื อน้ อยเพี ยงใดเมื่ อเที ยบกับความแตกต่างของคะแนนที่ เกิ ดขึน้ ทัง้ หมดเกณฑ์ การ
พิจารณาค่า ICC(1) คือ ควรจะมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ขึ ้นไป ส่วนค่า ICC(2) เป็ นการประเมิน
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ของคะแนนเฉลี่ยที่สร้ างจากคะแนนของสมาชิกภายในกลุม่ เดียวกันเกณฑ์การ
พิจารณาค่า ICC(2) คือ ควรจะมีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.70 ขึ ้นไป (Klein; et al. 2000: 518) ผลการ
วิเคราะห์ ICC(1) และ ICC(2) แสดงดังตาราง 9
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ตาราง 9 ผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุม่
ตัวแปร
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู นื่
ความไว้ วางใจในองค์การ

ICC(1)
0.188
0.265

ICC(2)
0.530
0.637

จากตาราง 9 แสดงผลการตรวจสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ ของตัวแปรระดับกลุม่ โดยการ
พิจารณาค่า Intraclass Correlation Coefficient (ICCS) พบว่าตัวแปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และตัว
แปรความไว้ วางใจในองค์การ มีคา่ ICC(1) เท่ากับ 0.188 และ 0.265 ตามลําดับ โดยทังสองตั
้
วแปรมีคา่
ICC(1) มากกว่า 0.05 ตามเกณฑ์ที่กําหนดส่วนค่า ICC(2) ของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความ
ไว้ วางใจในองค์การ เท่ากับ 0.530 และ 0.637 ตามลําดับ พบว่าค่า ICC(2) ของทังสองตั
้
วแปรมีค่าน้ อย
กว่า 0.70 ซึง่ ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ การที่คา่ ICC(2) ตํ่านัน้ เนื่องมาจากค่า ICC(2) ขึ ้นกับขนาดของ
จํานวนสมาชิกภายในกลุม่ โดยเฉลี่ย (Bliese.2000) ซึง่ ในงานวิจยั นี ้มีสมาชิกภายในกลุม่ โดยเฉลี่ยเท่ากับ
4.882 จึงมีผลทําให้ คา่ ICC(2) ตํ่า แม้ ว่าผลการวิเคราะห์จะมีคา่ ICC(2) ตํ่ากว่าเกณฑ์ แต่เมื่อพิจารณา
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นและความไว้ วางใจในองค์การที่จดั เป็ นตัวแปรระดับกลุ่มร่ วมกันกับดัชนี rwg(j)
พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นและตัวแปรความไว้ วางใจในองค์ การ มีค่าเท่ากับ 0.983 และ
0.982 ตามลําดับ รวมถึงค่า ICC(1) สามารถสรุปได้ ว่า มีความแปรปรวนระดับกลุม่ (Chen; & Bliese.
2002; Wang; & Howell. 2010: 1138)

สถิตพ
ิ นื ้ ฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุ่มที่ใช้ ในการศึกษา
จากผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างองค์ประกอบพหุระดับของตัวแปรระดับกลุ่ม
พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น เมื่อเป็ นระดับกลุ่มจะมี 3 องค์ประกอบ ทําให้ ตวั แปรสังเกตตัว
แปรระดับกลุม่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมี 3 ตัว ส่วนตัวแปรความไว้ วางใจในองค์การ เมื่อเป็ นระดับกลุม่
จะมี 2 องค์ประกอบ ทําให้ ตวั แปรสังเกตตัวแปรระดับกลุม่ ความไว้ วางใจในองค์การมี 2 ตัวตามผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
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ตาราง 10 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุม่ ที่ครูเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
ตัวแปร

จํานวน ค่ าเฉลี่ย

ตัวแปรระดับกลุ่ม
1. ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู นื่
1.1 ด้ านการดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น
1.2 ด้ านการรับใช้ ผ้ อู ื่น
1.3 ด้ านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้นํา
2. ความไว้ วางใจในองค์การ
2.1 ความไว้ วางใจในผู้นํา
2.2ความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงานและผู้อนื่

ค่ าเบี่ยงเบน ค่ า
ค่ า
มาตรฐาน ตํ่าสุด สูงสุด

498
498
498

4.570
4.576
4.560

0.720
0.711
0.760

1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00

498
498

4.591
4.349

0.699
0.659

1.00
1.00

6.00
6.00

จากตาราง 10 ค่าสถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรสังเกตระดับกลุม่ ที่ครู เป็ นผู้ให้ ข้อมูล ผลปรากฏว่า ตัว
แปรสังเกตภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นด้ านการดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.570 ตัวแปรสังเกต
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านการรับใช้ ผ้ อู ื่น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.576 และตัวแปรสังเกตภาวะผู้นําแบบรับ
ใช้ ผ้ อู ื่นด้ านพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมของผู้นํา มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.560 ส่วนตัวแปรสังเกตความไว้ วางใจใน
องค์การด้ านความไว้ วางใจในผู้นํา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.591และตัวแปรสังเกตความไว้ วางใจในองค์การ
ด้ านความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.349
ตาราง 11 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สนั ของตัวแปรการวิจยั ในโมเดลวิจยั ระดับกลุม่
ตัวแปร
Care
Service
Ethic
Leader
Colleagu

Care
1.00
0.821**
0.760**
0.443**
0.407**

Service

Ethic

Leader

Colleagu

1.00
0.775**
0.506**
0.442**

1.00
0.545**
0.487**

1.00
0.711**

1.00

**p < 0.01

272
จากตาราง 11 ซึ่งแสดงค่าสหสัมพันธ์ เพียร์ สนั ของตัวแปรสังเกตในโมเดลวิจยั ระดับกลุ่มที่ครู
เป็ นผู้ให้ ข้ อมูล พบว่ า ในภาพรวมความสัมพันธ์ ของตัวแปรมี ค่าอยู่ระหว่าง 0.407-0.821 และเมื่ อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกต ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กันสูงสุด คือ ภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านการดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น (Care) กับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านการรับใช้ ผ้ อู ื่น
(Service) มีค่าสหสัมพันธ์ 0.821 รองลงมา คือ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นด้ านการรับใช้ ผ้ อู ื่น (Service)
กับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านพฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมของผู้นํา (Ethic) มีค่าสหสัมพันธ์ 0.775 และ
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านการดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น (Care) กับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านพฤติกรรม
เชิงจริ ยธรรมของผู้นํา (Ethic) มีคา่ สหสัมพันธ์ 0.760

ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับจิตวิญญาณในการ
ทํางาน
ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างระดับบุคคล
ในการวิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับ จําเป็ นต้ องทดสอบแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ใน
ระดับบุคคล และต้ องปรับแบบจําลองให้ มีความกลมกลืนก่อน แล้ วจึงวิเคราะห์ทงสองระดั
ั้
บพร้ อมกัน การ
่หนึ่งตามที่มิวเทนเสนอไว้ (Muthén. 1994) ผลปรากฏว่า
วิเคราะห์แบบจําลองพหุระดับในขันตอนที
้
แบบจําลองระดับบุคคลตามสมมุตฐิ านยังไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดงั ตาราง 12
ตาราง 12 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างเหตุและผล ของ
จิตวิญญาณในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมใน
การทํางานในระดับบุคคลก่อนปรับแบบจําลอง
ดัชนีความกลมกลืน

เกณฑ์
ค่ าสถิติ
p>0.05
= 1482.032, df = 239,p =0.0000
CFI
มากกว่า 0.90
0.847
0.823
TLI
มากกว่า 0.90
0.102
RMSEA
น้ อยกว่า 0.08
AIC = 27042.206, BIC = 27400.107, Adjusted BIC = 27130.313
จากตาราง 12 เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานปรากฏว่า
แบบจําลองสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ยงั ไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลค่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่ายังไม่ผ่าน
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เกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ผ้ วู ิจยั จึงปรับแบบจําลองโดยการลากเส้ นความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนตัวแปรสังเกต
ให้ ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ กนั ซึง่ การปฏิบตั ิเช่นนี ้จะส่งผลให้ แบบจําลองมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลดีขึ ้น (Byrne; Shavelson; &Muthén. 1989: 460) ด้ วยเหตุผลว่า ในการวัดตัวแปรผู้วิจยั ใช้
เครื่ องมือวัดคือ แบบสอบถาม ซึง่ การประเมินการรับรู้จากการตอบแบบสอบถามย่อมมีความคลาดเคลือ่ น
จากการวัด (Measurement Error) และความแปรปรวนที่เกิดขึ ้นจากการวัดตัวแปรด้ วยวิธีเดียวกันที่
เรี ยกว่า Common Method Variance ได้ ผู้วิจยั จึงลากเส้ นความสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อนโดย
พิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (ModificationIndices) ควบคูก่ บั ความเป็ นไปได้ ในทางทฤษฎีการ
ปรับแบบจําลองโดยจะพิจารณาปรั บที ละค่าแล้ ววิเคราะห์ ใหม่ จากนัน้ ตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจําลองที่ปรับใหม่ถ้าแบบจําลองยังไม่กลมกลืนก็ปรับแล้ ววิเคราะห์ ใหม่จนกระทัง่ ได้ แบบจําลองที่มี
ความกลมกลืนกับข้ อมูล รวมทัง้ ตัดเส้ นอิทธิ พลที่ไม่มีนัยสําคัญออกไปผลจากการปรับแบบจําลองตาม
ขันตอนดั
้
งกล่าว ปรากฏว่าแบบจําลองสมมติฐานระดับบุคคลที่ตงไว้
ั ้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ดังตาราง 13
ตาราง 13 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองพหุระดับความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างเหตุและผล ของ
จิตวิญญาณในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมใน
การทํางานในระดับบุคคลหลังปรับแบบจําลอง
ดัชนีความกลมกลืน

เกณฑ์
ค่ าสถิติ
p>0.05
= 748.469, df = 218,p = 0.0000
CFI
มากกว่า 0.90
0.935
0.917
TLI
มากกว่า 0.90
RMSEA
น้ อยกว่า 0.08
0.070
AIC = 26350.643, BIC = 26796.966, Adjusted BIC = 26460.517
จากตาราง 13 เมื่ อพิจารณาดัชนี ความกลมกลืนของแบบจํ าลองสมมติฐานปรากฏว่า
แบบจําลองสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลผ่านเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ อย่างไรก็ตามแบบจําลองที่
ปรับเป็ นเพียงแบบจําลองที่จะใช้ ตงต้
ั ้ นในการทดสอบแบบจําลองพหุระดับในลําดับต่อไปดังนันจึ
้ งยังไม่
ควรแปลผลความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยูใ่ นแบบจําลองเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลที่ประมาณได้ นนั ้
อาจได้ รับผลกระทบถ้ าข้ อมูลจากครูที่อยูใ่ นกลุม่ สาระการเรี ยนรู้เดียวกันที่มีความสัมพันธ์กนั
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* p < 0.05, ** p < 0.01
ภาพประกอบ 18ค่ าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลมาตรฐานแบบจําลองความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างในระดับบุคคล

ตาราง 14

ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของตัวแปรระดับบุคคลหลังปรับแบบจําลอง

ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
OCB
SWB
Residual Variance
OC
SWB
Residual Variance
JS
SWB
OJ
Residual Variance
SWB
WS
Residual Variance
WS
OJ
POS
PC
Residual Variance

Estimate
0.553
0.523
0.709
0.497
0.505
0.436
0.245
0.960
0.079
0.245
0.145
0.609
0.216

SE
0.048
0.049
0.032
0.045
0.057
0.055
0.033
0.015
0.029
0.063
0.052
0.048
0.034

Z
11.513
10.639
22.188
10.953
8.888
7.863
7.418
63.028
2.715
3.859
2.779
12.724
6.315

P-value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.007
0.000
0.005
0.000
0.000

R2
0.477
0.503

0.755
0.921

0.784

จากตาราง 14 ในส่วนของแบบจําลองระดับบุคคลพบว่า ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลต่อจิต
วิญญาณในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ มาตรฐานเท่ากับ
0.609 สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรม
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การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ มาตรฐาน
เท่ากับ 0.709, 0.505 และ 0.553 ตามลําดับความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
และจิตวิญญาณในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ มาตรฐาน
เท่ากับ 0.436 และ 0.245 ตามลําดับ จิตวิญญาณในการทํางานมีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานเท่ากับ 0.960 และการรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางานอย่างมีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์มาตรฐานเท่ากับ 0.145
ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองพหุระดับความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างของตัวแปรทัง้ ระดับ
บุคคลและระดับกลุ่ม
ในขันตอนต่
้
อไปคือ การนําแบบจําลองในระดับบุคคลที่ผ่านการปรับ และมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลมาวิเคราะห์ โดยยังไม่คํานึงถึงความเป็ นกลุ่มที่เกิดขึ ้นกับข้ อมูลมาทดสอบแบบพหุระดับ การนํา
แบบจําลองความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างในระดับบุคคลที่ผ่านการปรับให้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
้ บบุคคล และระดับกลุม่ ผล
ประจักษ์ มาสร้ างแบบจําลองพหุระดับที่ความแปรปรวนตัวแปรเกิดขึ ้นทังระดั
การวิเคราะห์ ปรากฏว่าแบบจําลองสมมติฐานในระดับบุคคลและกลุ่มงานยังไม่กลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังตาราง 15
ตาราง 15 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองพหุระดับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างเหตุและผลของ
จิตวิญญาณในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมใน
การทํางานในระดับบุคคลและระดับกลุม่ ก่อนปรับแบบจําลอง
ดัชนีความกลมกลืน

เกณฑ์
ค่ าสถิติ
p>0.05
= 2436.712, df = 341,p = 0.0000
CFI
มากกว่า 0.90
0.831
0.788
TLI
มากกว่า 0.90
RMSEA
น้ อยกว่า 0.08
0.111
AIC = 34293.002, BIC = 35017.225, Adjusted BIC = 34471.289
จากตาราง 15 เมื่อพิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานปรากฏว่า
แบบจําลองสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ยงั ไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลค่าดัชนีความกลมกลืนทุกค่ายังไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ผ้ วู ิจยั จึงปรับแบบจําลองโดยการลากเส้ นความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนตัวแปรสังเกต
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ให้ ความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ กนั ซึง่ การปฏิบตั ิเช่นนี ้จะส่งผลให้ แบบจําลองมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลดีขึ ้น (Byrne; Shavelson; & Muthén. 1989: 460) และตัดเส้ นอิทธิพลที่ไม่มีนยั สําคัญออกไป เมื่อ
พิจารณาดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานปรากฏว่าแบบจําลองสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ มีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลผ่านเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ ดังตาราง 16
ตาราง 16 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองพหุระดับความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างเหตุและผลของ
จิตวิญญาณในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมใน
การทํางานในระดับบุคคลและระดับกลุม่ หลังปรับแบบจําลอง
ดัชนีความกลมกลืน

เกณฑ์
ค่ าสถิติ
p>0.05
= 1190.145, df = 310, p = 0.0000
CFI
มากกว่า 0.90
0.929
0.902
TLI
มากกว่า 0.90
0.076
RMSEA
น้ อยกว่า 0.08
AIC = 32935.569, BIC = 33790.321, Adjusted BIC = 33145.989
จากตาราง 16 หลังการปรับแบบจําลองพบว่า ค่าดัชนีความกลมกลืนทุกดัชนีบ่งบอกว่า
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ดีขึ ้นกว่าแบบจําลองตามสมมุติฐาน นอกจากนี ้เมื่อ
เปรี ยบเทียบแบบจําลองก่อนและหลังปรับ จากการพิจารณาจากค่า AIC, BIC และ Adjusted BIC ซึง่
ดัชนี ทัง้ สามของแบบจํ าลองใดมี ค่าน้ อยกว่าจะมี ความกลมกลื นที่ ดีกว่าถื อว่ าทัง้ สามค่านัน้ ใช้ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบระหว่างแบบจําลอง
หลังจากการวิ เคราะห์ แบบจํ าลองพหุระดับความสัมพันธ์ เชิ งโครงสร้ างเหตุและผลของจิ ต
วิญญาณในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานใน
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มและปรับแบบจําลองจนมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
จากค่าดัชนี ความกลมกลืนทุกค่า ซึ่งได้ ผ่ านเกณฑ์ ที่ ตัง้ ไว้ แล้ ว จึ งสร้ างเป็ นแบบจํ าลองดังแสดงใน
ภาพประกอบ 19พร้ อมรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 19 แบบจําลองพหุระดับและผลของจิตวิญญาณในการทํางานที่มีอทิ ธิพลต่ อสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ตอ่ ไปนี ้ใช้ ประกอบการอธิบายแบบจําลองพหุระดับ
ตัวแปรระดับบุคคล
ตัวแปรระดับกลุ่ม
SL
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู นื่
OJ ความยุตธิ รรมในองค์การ
ความไว้ วางใจในองค์การ
POS การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ OT
PC ทุนทางจิตวิทยา
WSB จิตวิญญาณในการทํางานของกลุม่
WS จิตวิญญาณในการทํางาน
JSB ความพึงพอใจในงานของกลุม่
OCB ความผูกพันต่อองค์การของกลุม่
SWB สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
OCBB พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่
JS ความพึงพอใจในการทํางาน
OC ความผูกพันต่อองค์การ
OCB พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
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ตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของตัวแปรระดับบุคคลหลังปรับแบบจําลอง
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
OCB
SWB
Residual Variance
OC
SWB
Residual Variance
JS
SWB
OJ
Residual Variance
SWB
WS
Residual Variance
WS
OJ
POS
PC
Residual Variance

Estimate
0.544
0.523
0.710
0.496
0.505
0.436
0.245
0.960
0.078
0.237
0.145
0.623
0.205

SE
0.078
0.078
0.039
0.055
0.080
0.080
0.036
0.020
0.039
0.099
0.060
0.084
0.050

Z
6.987
6.732
18.222
8.952
6.318
5.471
6.897
47.090
1.987
2.397
2.393
7.458
4.089

P-value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.047
0.017
0.017
0.000
0.000

R2
0.477
0.504

0.755
0.922

0.795

จากภาพประกอบ 19 และตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจําลองพหุระดับใน
ส่วนตัวแปรระดับบุคคลพบว่า ตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การมี 1 ตัวแปรที่มีอิทธิ พล
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้ แก่ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยได้ รับอิทธิพลทางบวกจากสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.544 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การในระดับบุคคลได้ ร้อยละ 48
ตัวแปรความผูกพันต่อองค์การมี 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้ แก่ สุขภาวะ
ทางจิ ตวิ ญญาณ โดยได้ รั บอิ ทธิ พลทางบวกจากสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ มี ค่าสัมประสิทธิ์ อิ ทธิ พล
มาตรฐานเท่ากับ 0.710 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การในระดับบุคคลได้ ร้อยละ 50
ตัวแปรความพึงพอใจในงานมี 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้ แก่ สุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ และความยุติธรรมในองค์การ โดยได้ รับอิทธิพลทางบวกจากสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
มากที่สดุ รองลงมา คือ ความยุติธรรมในองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.505 และ
0.436 ตามลําดับ โดยทัง้ 2 ตัวแปรสามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานใน
ระดับบุคคลได้ ร้อยละ 76
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ตัวแปรสุขภาวะทางจิ ตวิญญาณมี 1 ตัวแปรที่ มีอิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ได้ แก่ จิ ต
วิญญาณในการทํางาน โดยได้ รับอิทธิพลทางบวกจากจิตวิญญาณในการทํางาน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.960 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในระดับบุคคลได้ ร้อยละ 92
ตัวแปรจิตวิญญาณในการทํางานมี 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้ แก่ ทุน
ทางจิตวิทยา ความยุติธรรมในการทํางาน และการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ โดยได้ รับอิทธิ พล
ทางบวกจากทุนทางจิตวิทยามากที่สดุ รองลงมา คือ ความยุติธรรมในองค์การ และการรับรู้ การสนับสนุน
จากองค์การ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.623, 0.237 และ 0.145 ตามลําดับ โดยทัง้ 3 ตัว
แปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณในการทํางานในระดับบุคคลได้ ร้อยละ 80
ในแบบจําลองระดับบุคคล มีข้อค้ นพบที่น่าสนใจว่า 1) ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน 2) ความยุติธรรมใน
องค์ การมี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงาน 3) จิ ตวิญญาณในการทํ างานมี อิทธิ พลต่อสุขภาวะทางจิ ต
วิญญาณและ 4) สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในงาน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
ตาราง 18 ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานแบบจํ าลองพหุระดับในส่วนอิทธิ พลระดับบุคคลที่ ถูก
ยกระดับเป็ นตัวแปรระดับกลุม่
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ
อิทธิพลระดับกลุ่ม
OT
SL
Residual Variance
อิทธิพลข้ ามระดับ
WSB
SL
Residual Variance
OCBB
SL
OT
Residual Variance
OCB
SL
Residual Variance
JSB
SL
Residual Variance

Estimate

SE

Z

P-value

0.595
0.646

0.056
0.066

10.695
9.751

0.000
0.000

0.645
0.584
0.340
0.311
0.661
0.728
0.470
0.499
0.751

0.042
0.054
0.054
0.041
0.054
0.035
0.051
0.060
0.060

15.438
10.827
6.255
7.512
12.251
20.934
9.275
8.310
12.515

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

R2

0.354

0.416

0.339
0.530
0.249
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จากภาพประกอบ 19 และตาราง 18 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานแบบจําลองพหุระดับใน
อิทธิพลระดับกลุ่มพบว่าความไว้ วางใจในองค์การได้ รับอิทธิพลทางบวกจากภาวะผู้นําการแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ 0.595 ซึ่งอธิ บายความแปรปรวนของความไว้ วางใจใน
องค์การได้ ร้อยละ 35
สําหรั บค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานแบบจํ าลองพหุระดับในอิ ทธิ พลข้ ามระดับ พบว่า
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ รับอิทธิพลจากภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่น และความไว้ วางใจในองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.340 และ 0.311
ตามลําดับซึง่ อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ได้ ร้อยละ 34
จิตวิญญาณในการทํางานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ รับอิทธิพลจากภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.645 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณในการ
ทํางานของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ ร้อยละ 42
ความผูกพันต่อองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ รับอิทธิพลจากภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.728 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การ
ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ ร้อยละ 53
ความพึงพอใจในงานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ได้ รับอิทธิพลทางบวกจากภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.499 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงาน
ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ ร้อยละ 25
จากแบบจําลองในระดับกลุ่มซึ่งเกิดขึ ้นจากการปรับแบบจําลองภายใต้ ข้อเสนอแนะการปรับ
แบบจําลอง (Modification Indices) เพื่อให้ แบบจําลองมีความเหมาะสม สอดคล้ อง และสามารถอธิบาย
ข้ อมูลที่เก็บมาจากปรากฏการณ์จริ ง จึงมีตวั แปรบางตัวที่ถกู ยกระดับเป็ นตัวแปรระดับกลุ่ม และถูกระบุ
ความสัมพันธ์ในระดับกลุม่ ด้ วย เพื่อสนับสนุนทฤษฎีพหุระดับ Homologous Multilevel Model
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ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานทางอ้ อมของตัวแปรระดับบุคคลและระดับกลุ่มหลังปรับ
แบบจําลอง
ตัวแปรผล (เส้ นทาง)
ตัวแปรสาเหตุ Estimate
ระดับบุคคล
JS(OJ  WS  SWB  JS)
OJ
0.115
JS (POS  WS  SWB  JS)
POS
0.070
JS (PC  WS  SWB  JS)
PC
0.302
JS (WS  SWB  JS)
WS
0.485
OC (OJ  WS  SWB  OC)
OJ
0.162
OC (POS  WS  SWB  OC)
POS
0.099
OC (PC  WS  SWB  OC)
PC
0.425
OC (WS  SWB  OC)
WS
0.682
OCB (OJ WS SWB OCB)
OJ
0.124
OCB (POSWSSWBOCB)
POS
0.076
OCB (PC WS SWB OCB)
PC
0.326
OCB(WS  SWB  OCB)
WS
0.523
SWB (OJ  WS  SWB)
OJ
0.228
SWB (POS WS  SWB)
POS
0.139
SWB (PC  WS  SWB)
PC
0.599
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
OCBB (SLOTOCBB)
SL
0.185

SE

Z

P-value

0.059
0.032
0.052
0.079
0.068
0.041
0.064
0.039
0.045
0.032
0.077
0.073
0.096
0.058
0.080

1.963
2.202
5.829
6.172
2.392
2.397
6.600
17.599
2.768
2.399
4.205
7.120
2.365
2.387
7.508

0.050
0.028
0.000
0.000
0.017
0.017
0.000
0.000
0.006
0.016
0.000
0.000
0.018
0.017
0.000

0.031

6.069

0.000

จากตาราง 19 แสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานทางอ้ อมของตัวแปรระดับบุคคลหลังปรับ
แบบจําลองพบว่า ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อ
องค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ความยุติธรรม
ในองค์การส่งอิทธิ พลทางอ้ อมต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีในองค์ การ โดยส่งผ่านจิ ตวิญญาณในการทํ างานและสุขภาวะทางจิ ตวิญญาณ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.115, 0.162 และ 0.124
ตามลําดับ
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การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อ
องค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า การรับรู้ การ
สนับสนุนจากองค์การส่งอิทธิพลทางอ้ อมต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ โดยส่งผ่านจิตวิญญาณในการทํางานและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.070, 0.099 และ 0.076
ตามลําดับ
ทุนทางจิ ตวิ ทยามี อิ ทธิ พลทางอ้ อมต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์ การ และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุนทางจิตวิทยาส่งอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
โดยส่งผ่านจิตวิญญาณในการทํางานและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.302, 0.425 และ 0.326 ตามลําดับ
จิตวิญญาณในการทํางานมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า จิตวิญญาณในการ
ทํางานส่งอิทธิพลทางอ้ อมต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีในองค์การ โดยส่งผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.485, 0.682 และ 0.523 ตามลําดับ
ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยามีอิทธิ พล
ทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ความยุติธรรมในองค์การ การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยาส่งอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดย
ส่งผ่านจิตวิญญาณในการทํางาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.228, 0.139 และ 0.599 ตามลําดับ
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานทางอ้ อมของตัวแปรระดับกลุม่ หลังปรับแบบจําลองพบว่า
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่ สาระการ
เรี ยนรุ้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นส่งอิทธิพลทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ โดยส่งผ่านความไว้ วางใจในองค์การ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.185

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยเชิงเหตุพหุระดับและผลของจิตวิญญาณในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของครู ในโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั งิ านของบุคคล และตัวแปรจิต
ลักษณะส่วนบุคคลที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรม
ในการทํางานของครูในโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สาระสําคัญที่นําเสนอไว้ ในบทนี ้
ได้ แบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่ดงั นี ้ หัวข้ อแรก คือ กระบวนการวิจยั โดยสรุป ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจยั ตัวแปรที่ศึกษา เครื่ องมือวัดการวิจัย และการวิเคราะห์
ข้ อมูล หัวข้ อที่สอง คือ การสรุ ปผลการวิจยั หัวข้ อที่สาม คือ การอภิปรายผลการวิจยั และหัวข้ อที่ส่ี เป็ น
ข้ อเสนอแนะต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

กระบวนการวิจัยโดยสรุ ป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจําลองเชิงโครงสร้ างพหุระดับของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
จิตวิญญาณในการทํางาน ที่สง่ ผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของครู
ซึง่ มีตวั แปรผลระดับบุคคล ได้ แก่ จิตวิญญาณในการทํางาน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน ส่วนตัวแปรผลระดับกลุม่
คือ ความไว้ วางใจในองค์การ โดยมีตวั แปรเหตุ 2 ระดับ ได้ แก่ ตัวแปรเหตุระดับกลุ่ม คือ ภาวะผู้นํา
แบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ส่วนตัวแปรเหตุระดับบุคคล ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และทุนทางจิตวิทยา
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลข้ ามระดับของตัวแปรเหตุระดับกลุ่ม ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
และความไว้ วางใจในองค์การ ที่ส่งผลต่อตัวแปรผลระดับบุคคล ได้ แก่ จิตวิญญาณในการทํางาน สุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจ
ในงานของครู
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลทางตรงของตัวแปรเหตุระดับบุคคล ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์การ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณในการทํางานของครู
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4. เพื่ อศึกษาอิทธิ พลทางตรงของจิ ตวิญญาณในการทํ างานที่ ส่งผลต่อตัวแปรผลระดับ
บุคคล ได้ แก่ สุข ภาวะทางจิ ตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีในองค์ ก าร ความผูก พัน ต่อ
องค์การ และความพึงพอใจในงานของครู
สมมติฐานของการวิจัย
1. ตัวแปรสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ) มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตวิญญาณในการทํางาน และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคล
(ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)
2. ตัวแปรจิตลักษณะส่วนบุคคล (ได้ แก่ ทุนทางจิตวิทยา) มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตวิญญาณใน
การทํางาน และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
และเจตคติตอ่ การปฏิบตั งิ านของบุคคล (ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)
3. ตัวแปรบรรยากาศเชิงจิ ตวิทยาในการปฏิบัติงาน (ได้ แก่ ความไว้ วางใจในองค์ การ) มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
4. ตัวแปรเจตคติต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจ
ในงาน) มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
5. ตัวแปรสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม (ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น) มีอิทธิพล
ทางตรงต่อจิตวิญญาณในการทํางาน บรรยากาศเชิงจิตวิทยาในการปฏิบตั ิงาน (ได้ แก่ ความไว้ วางใจใน
องค์การ) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ และเจตคติต่อการปฏิบตั ิงานของบุคคล (ได้ แก่ ความ
ผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในงาน)
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเหตุและผลที่สง่ ผลต่อเจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน
ของครู ซึ่งเน้ นศึกษาในมิ ติด้านการรั บรู้ และจิ ตลักษณะของครู เป็ นหลัก ไม่ได้ ศึกษามิติด้านผลการ
ปฏิบตั ิงานในแง่ที่เป็ นผลผลิตของครู หรื อการเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันได้ กบั องค์การหรื อ
โรงเรี ยนอื่นๆ
ประชากรในการศึกษาครั ง้ นี ้ คื อ ครู ในโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
้
ทังหมด
้
17 แห่ง สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
(Multi-Stage Sampling) ได้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นครู ที่มีประสบการณ์ในการเป็ นครูมากกว่า 1 ปี และต้ อง
ทํางานร่ วมกับหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ นนๆไม่
ั ้ ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถ
เก็บข้ อมูลกลับมาได้ เป็ นครูจํานวน 498 คน จาก 102 กลุม่ งาน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษามี 2 ระดับ คือ ตัวแปรระดับบุคคล และตัวแปรระดับกลุม่ แบ่งเป็ นกลุม่ ตัวแปรได้
2 กลุม่ ดังนี ้
1. ตัวแปรภายนอก ประกอบด้ วยตัวแปร 2 ระดับ คือ
1.1 ตัวแปรเหตุระดับบุคคล ได้ แก่
1.1.1 ความยุตธิ รรมในองค์การ
1.1.2 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
1.1.3 ทุนทางจิตวิทยา
1.2 ตัวแปรเหตุระดับกลุม่ ได้ แก่
1.2.1 ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
2. ตัวแปรภายในได้ แก่
2.1 ตัวแปรผลระดับบุคคล ได้ แก่
2.1.1 จิตวิญญาณในการทํางาน
2.1.2 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
2.1.3 ความผูกพันต่อองค์การ
2.1.4 ความพึงพอใจในงาน
2.1.5 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
2.2 ตัวแปรผลระดับกลุม่ ได้ แก่
2.2.1 ความไว้ วางใจในองค์การ
เครื่องมือวัดในการวิจัย
การวิจยั นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ ที่เก็บข้ อมูลแบบภาคตัดขวางช่วงเวลาเดียวกันจากกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นครู ใ นโรงเรี ย นคาทอลิ ก สัง กั ด อั ค รสัง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ โดยมี เ ครื่ อ งมื อ วัด เป็ น
แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2 การ
สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ได้ แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความ
ยุติธรรมในองค์การ ตอนที่ 3 การสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับจิตลักษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ ทุนทางจิตวิทยา
ตอนที่ 4 การสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําและบรรยากาศในโรงเรี ยน ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
และความไว้ วางใจในองค์การ ตอนที่ 5 การสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับเจตคติและพฤติกรรมในการทํางาน
ได้ แก่ ความผูกพันต่อองค์ การ ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ในองค์ การ
รวบรวมข้ อมูลโดยให้ ครู เป็ นผู้ตอบแบบวัด แบบวัดที่ ใช้ วัดตัวแปรทัง้ หมดในการวิ จัยนี ไ้ ด้ ผ่านการ
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ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัดด้ วยการหาค่าความเชื่อมัน่ แบบสอดคล้ องภายใน ซึง่ มีคา่ ความเชื่อมัน่
ของแบบวัดตัวแปรการวิจยั ทังหมดมี
้
คา่ อยูร่ ะหว่าง 0.8667 ถึง 0.9725
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน ผู้วิจยั ใช้ สถิตบิ รรยายเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปร ได้ แก่ การ
หาความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรในแบบจําลองซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์เบื ้องต้ น ได้ แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุด
3. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด โดยผู้วิจยั ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดจาก
การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ในข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่างที่มีลกั ษณะสอดคล้ องกับกลุม่ ตัวอย่างการ
วิจยั และข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทังหมดเพื
้
่อพิจารณาความแตกต่างของค่าความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแต่ละ
ตัว และหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้ วยโปรแกรม LISREL
4. การวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างในตัวแปรสภาพแวดล้ อมของกลุ่มงาน
ได้ แก่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การที่ครู เป็ นผู้ประเมิน เพื่อค้ นหาคําตอบว่าข้ อมูลที่
ได้ จากครู เป็ นรายบุคคลสามารถอธิบายได้ ทงระดั
ั ้ บบุคคล และระดับกลุ่มหรื อไม่ มีรายละเอียดการวิเคราะห์
ดังนี ้ 1) การตรวจสอบโครงสร้ างองค์ประกอบ (Factor Structure) โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ
(Multilevel Confirmatory Factor Analysis: MCFA)2) การประมาณค่าความเชื่อมัน่ ของแบบจําลองพหุระดับ
(Reliability) ซึง่ รูปแบบของการประมาณค่าความเชื่อมัน่ ของแบบจําลองพหุระดับ มีดงั นี ้ Multilevel Alpha: α,
Multilevel Composite Reliability: และ Multilevel Maximal Reliability: 3) การตรวจสอบความสอดคล้ อง
และการหาค่าสัมประสิทธิ์
ภายในกลุ่ม (Inter-Member Agreement) โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ที่เรี ยกว่า
สหสัมพันธ์ ภายในชัน้ (Intraclass Correlation Coefficient: ICCS) ได้ แก่ ICC(1) และ ICC(2) ในการวิจยั นี ้ได้ ใช้
Multilevel Modeling in R Package
5. การวิ เคราะห์ เพื่ อทดสอบแบบจํ าลองตามสมมุติ ฐานการวิ จัยโดยใช้ เทคนิ ควิ เคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นพหุระดับ (Multilevel Structural Equation Modeling: MSEM) ซึง่ ขัน้
ตอนนี ้ในปั จจุบนั มีโปรแกรมที่เอื ้อให้ การวิเคราะห์ได้ รวดเร็ วขึ ้น คือ โปรแกรม Mplus ที่สามารถทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทังสองระดั
้
บได้ พร้ อมกัน ตามแนวทางการวิเคราะห์ของมิวเธ็น
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สรุ ปผลการวิจัย
ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นครู ในโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
จํานวน 498 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 42.04 ปี เป็ นเพศหญิง 417 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.7 เพศชาย 81 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 16.3 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 433 คนคิดเป็ นร้ อยละ 87.0 รองลงมา
คือจบการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 มีประสบการณ์การสอนเรี ยน
มาแล้ วโดยเฉลี่ย 16.34 ปี มีประสบการณ์ การเป็ นครู ในโรงเรี ยนปั จจุบนั โดยเฉลี่ย 13.40 ปี มี
ประสบการณ์การเป็ นครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ปัจจุบนั โดยเฉลี่ย 12.37 ปี มีกลุ่มตัวอย่างในระดับกลุ่ม
102 กลุม่ งาน ซึง่ ในจํานวน 102 กลุ่มงานนี ้ มีสมาชิกตังแต่
้ 3-6 คน ส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในกลุ่ม 5
คน จํานวน 87 กลุม่ งาน คิดเป็ นร้ อยละ 85.30 รองลงมามีจํานวนสมาชิกในกลุม่ 3 คน จํานวน 7 กลุม่ คิด
เป็ นร้ อยละ 6.86 มีจํานวนสมาชิกในกลุม่ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.882
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ างในการวัดตัวแปรพหุระดับของตัวแปรระดับกลุ่ม
คือ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การ พบว่า ตัวแปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น เมื่อ
เป็ นระดับกลุม่ จะมี 3 องค์ประกอบ คือ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นด้ านการดูแลเอาใจใส่ผ้ อู ื่น ด้ านการรับใช้
ผู้อื่น และด้ านพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้นํา ส่วนตัวแปรความไว้ วางใจในองค์การ เมื่อเป็ นระดับกลุม่ จะ
มี 2 องค์ประกอบคือ ความไว้ วางใจในผู้นํา และความไว้ วางใจในเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น เมื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้ องของคะแนนที่ให้ ครูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้เดียวกันเป็ นผู้ประเมินคะแนนภาวะผู้นําแบบรับ
ใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การด้ วยค่า rwg(j) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.983 และ 0.982 ตามลําดับ บ่ง
บอกถึ งค่ าคะแนนในกลุ่ม มี ความสอดคล้ องกันเพี ยงพอมาสร้ างคะแนนตัวแปรระดับกลุ่ม ได้ การ
ตรวจสอบความแปรปรวนระหว่ างกลุ่มของตัวแปรระดับกลุ่มโดยการพิ จารณาจากค่ า Intraclass
Correlation Coefficient (ICCS) พบว่าตัวแปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และตัวแปรความไว้ วางใจใน
องค์การ มีคา่ ICC(1) เท่ากับ 0.188 และ 0.265 ตามลําดับ บ่งบอกถึงมีความแปรปรวนระหว่างกลุม่ เพียง
พอที่จะใช้ เป็ นตัวแปรระดับกลุม่ ได้
2. ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างเหตุและผลของจิตวิญญาณในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อสุข
ภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ เจตคติและพฤติกรรมในการทํ างานในระดับบุคคลและระดับกลุ่มหลังปรั บ
แบบจําลอง โดยมีคา่ ดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดงั นี ้ = 1190.145, df = 310, CFI = 0.929, TLI
= 0.902, RMSEA = 0.076,AIC = 32935.569, BIC = 33790.321, Adjusted BIC = 33145.989 และ
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรในแบบจํ าลองจําแนกได้ เป็ น 3 ประเภทคือ อิทธิ พลของตัวแปรระดับบุคคล
อิทธิพลของตัวแปรระดับกลุม่ และอิทธิพลของตัวแปรข้ ามระดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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สําหรับอิทธิพลของตัวแปรระดับบุคคล มีรายละเอียดดังนี ้
1. พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ใ นองค์ ก ารได้ รั บอิ ท ธิ พ ลทางบวกจากสุข ภาวะทางจิ ต
วิญญาณ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.544 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การในระดับบุคคลได้ ร้อยละ 48
2. ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางบวกจากสุ ข ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.710 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การในระดับ
บุคคลได้ ร้อยละ 50
3. ความพึงพอใจในงานได้ รับอิทธิพลทางบวกจากสุขภาวะทางจิตวิญญาณและความยุตธิ รรม
ในองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.505 และ 0.436 ตามลําดับ โดยทัง้ 2 ตัวแปร
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงานในระดับบุคคลได้ ร้อยละ 76
4. สุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณได้ รั บอิ ทธิ พลทางบวกจากจิ ตวิ ญญาณในการทํ างาน มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.960 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในระดับ
บุคคลได้ ร้อยละ 92
5. จิตวิญญาณในการทํ างานได้ รับอิทธิ พลทางบวกจากทุนทางจิตวิทยาความยุติธรรมใน
องค์การ และการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.623, 0.237
และ 0.145 ตามลําดับ โดยทัง้ 3 ตัวแปรสามารถร่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณในการ
ทํางานในระดับบุคคลได้ ร้อยละ 80
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรระดับกลุม่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ความไว้ วางใจในองค์การได้ รับอิทธิพลทางบวกจากภาวะผู้นําการแบบรับใช้ ผ้ ูอื่น โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.595 ซึ่งอธิบายความแปรปรวนของความไว้ วางใจในองค์การได้
ร้ อยละ 35
สําหรับอิทธิพลของตัวแปรข้ ามระดับ มีรายละเอียดดังนี ้
1. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ รับอิทธิ พลจากภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความไว้ วางใจในองค์การ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.340
และ 0.311 ตามลําดับซึง่ อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ได้ ร้อยละ 34
2. จิตวิญญาณในการทํางานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ รับอิทธิพลจากภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่น โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.645 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณใน
การทํางานของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ ร้อยละ 42
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3. ความผูกพันต่อองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ รับอิทธิพลจากภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ 0.728 ซึ่งอธิ บายความแปรปรวนของความผูกพันต่อ
องค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ ร้อยละ 53
4. ความพึงพอใจในงานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้ รับอิทธิพลทางบวกจากภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่น โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.499 ซึง่ อธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจใน
งานของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ ร้อยละ 25
สําหรับผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ เมื่อนํามาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ตามที่ผ้ วู ิจยั ได้
้
ฐานไว้ จํานวน 5 ข้ อนัน้ นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ดังแสดงในตาราง 20
ตังสมมติ
ตาราง 20 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านการวิจยั
ข้ อ

เนือ้ หาสมมุตฐิ าน

1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพล
ทางตรงต่อจิตวิญญาณในการทํางาน
POS  WS
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
POS  WSSWB
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อความผูกพันต่อองค์การ
POS  WSSWBOC
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อความพึงพอใจในงาน
POS  WSSWBJS
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์การ
POS  WSSWBOCB
ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อจิต
วิญญาณในการทํางาน
OJ  WS

ผลยอมรับ
สมมุตฐิ าน

ผลปฏิเสธ
สมมุตฐิ าน

ข้ อสรุ ป



-

ปฏิเสธสมมุติฐาน



-

ปฏิเสธสมมุติฐาน



-

ปฏิเสธสมมุติฐาน



-

ปฏิเสธสมมุติฐาน



-

ปฏิเสธสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน
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ตาราง 20 (ต่อ)
ข้ อ

เนือ้ หาสมมุตฐิ าน

ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
OJ  WSSWB
ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ
OJ  WSSWBOC
ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
ความพึงพอใจในงาน
OJ  WSSWBJS
ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
OJ  WSSWBOCB
2. ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางตรงต่อจิต
วิญญาณในการทํางาน
PC  WS
ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ
PC  WSSWB
ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ
PC  WSSWBOC
ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อความพึง
พอใจในงาน
PC  WSSWBJS
ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
PC  WSSWBOCB
3. ความไว้ วางใจในองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
OT  OCBB

ผลยอมรับ
สมมุตฐิ าน

ผลปฏิเสธ
สมมุตฐิ าน

ข้ อสรุ ป



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ปฏิเสธสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ปฏิเสธสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน
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ตาราง 20 (ต่อ)
ข้ อ

เนือ้ หาสมมุตฐิ าน

4. ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
OC  OCB
ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
JSOCB
5. ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความไว้ วางใจในองค์การ
SL  OT
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางตรงต่อ
จิตวิญญาณในการทํางาน
SL  WSB
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ
SL  OCB
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความพึงพอใจในงาน
SL  JSB
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
SL  OCB

ผลยอมรับ
สมมุตฐิ าน

ผลปฏิเสธ
สมมุตฐิ าน

ข้ อสรุ ป

-



ปฏิเสธสมมุติฐาน

-



ปฏิเสธสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน



-

ปฏิเสธสมมุติฐาน



-

ยอมรับสมมุติฐาน

การอภิปรายผลการวิจยั
ในการอภิปรายผลการวิจยั ได้ แบ่งการอภิปรายผลอออกเป็ น 3 หัวข้ อใหญ่ดงั นี ้ หัวข้ อแรก การ
อภิปรายผลความสัมพันธ์ ของตัวแปรระดับบุคคล หัวข้ อที่สอง การอภิปรายผลความสัมพันธ์ ของตัวแปร
ระดับกลุ่ม หัวข้ อที่สาม การอภิปรายผลความสัมพันธ์ ของตัวแปรในระดับกลุ่มที่ส่งผลข้ ามระดับต่อตัว
แปรระดับบุคคล และหัวข้ อที่สี่ การอภิปรายผลความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกิดขึ ้นทังในระดั
้
บบุคคลและใน
ระดับกลุม่ โดยจะไล่เรี ยงลําดับตัวแปรในโมเดลการวิเคราะห์ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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1. การอภิปรายผลความสั มพันธ์ ของตัวแปรระดับบุ คคลแบ่งการอภิปรายย่อยตาม
ผลการวิจยั ที่พบดังนี ้
1.1 ความยุตธิ รรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยาส่งผล
ต่อจิตวิญญาณในการทํางาน
1.2 จิตวิญญาณในการทํางานส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
1.3 สุขภาวะทางจิตวิญญาณส่งผลต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
2. การอภิ ปรายผลความสั มพั นธ์ ของตั วแปรระดั บกลุ่ มแบ่งการอภิ ปรายย่ อยตาม
ผลการวิจยั ที่พบดังนี ้
2.1 ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นส่งผลต่อความไว้ วางใจในองค์การ
3. การอภิปรายผลความสัมพันธ์ ของตัวแปรในระดับกลุ่มที่ส่งผลข้ ามระดับต่ อตัวแปร
ระดับบุคคลแบ่งการอภิปรายย่อยตามผลการวิจยั ที่พบดังนี ้
3.1 ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นส่งผลข้ ามระดับมาสู่จิตวิญญาณในการทํางานของกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ความพึงพอใจในการทํางานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ความผูกพันต่อองค์การของกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
3.2 ความไว้ วางใจในองค์ การส่งผลข้ ามระดับมาสู่พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ใน
องค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
1. การอภิ ป รายผลความสั ม พั น ธ์ ของตั ว แปรระดั บ บุ ค คลแบ่ ง การอภิ ป รายตาม
ผลการวิจยั ที่พบดังนี ้
1.1 ความยุตธิ รรมในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และทุนทางจิตวิทยาส่งผล
ต่อจิตวิญญาณในการทํางาน
เมื่อพิจารณาจิตวิญญาณในการทํางานที่จําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ าน
ชีวิตภายใน ด้ านงานที่มีความหมาย และด้ านสังคม (Ashmos; & Duchon. 2000) จะเห็นว่า
องค์ประกอบเหล่านี ้สะท้ อนเรื่ องการมุง่ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และเพื่อจิตวิญญาณของตน ที่ระบุไว้ ใน
ความหมายของจิ ตวิ ญญาณในการทํ างานที่ นักวิชาการนิ ยามไว้ ได้ แก่ จิ อาคาโลนและเจอร์ กิ วิ คซ์
(Giacalone; & Jurkiewicz. 2003a) ที่โยงจิตวิญญาณในการทํางานกับประสบการณ์ที่มีคณ
ุ ค่าต่อผู้อื่น
สังคม และต่อจิตวิญญาณของพนักงานเอง โดยผ่านทางการทํางานและการติดต่อสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น ส่วน
มิลลิแมนและคนอื่นๆ (Milliman; et al. 1999) ก็กําหนดให้ ความหมายในการทํางานและสํานึกในการเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคมเป็ นองค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทํางานด้ วย ด้ านเมอร์ วิส (Mirvis. 1997) ก็
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ระบุให้ องค์ ประกอบด้ านสังคมและด้ านงานที่มีความหมาย อยู่ในแนวคิดจิตวิญญาณในการทํ างาน
เช่นเดียวกับฟราย (Fry. 2003) จึงกล่าวได้ ว่า จิตวิญญาณในการทํางานเป็ นแนวคิดที่ต้องการเอื ้อให้
ุ ค่าต่อจิต
บุคคลได้ รับประสบการณ์ในด้ านงานที่มีความหมาย การติดต่อสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น และสิ่งที่มีคณ
วิญญาณของตน ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล สอดคล้ อง
กับที่ดวิ ชอนและโพลวแมน (Duchon; & Plowman. 2005) ได้ ระบุไว้ คือ บุคลากรในองค์การต่างต้ องการ
ุ ค่าทางจิตวิญญาณมากกว่าสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ ซึง่ รวมไป
และจําเป็ นที่จะต้ องผูกพันกับสิง่ ที่มีคณ
ถึงการติดต่อสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น ที่จะเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลได้ แบ่งปั น สร้ างความสัมพันธ์ และผูกพันกับผู้อื่น
เช่นเดียวกับที่เดอ เคลิร์ค (de Klerk. 2005) กับคินเจอร์ สกี ้และสครี พเนค(Kinjerski; & Skrypnek. 2004)
ได้ กล่าวไว้ ว่า ความหมายในชีวิตการทํางานเกิดขึ ้นได้ ผ่านทางการมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และจิต
วิญญาณของบุคคล นอกจากนี ้ เบนสันและคนอื่นๆ (Benson; et al. 2003) ยังระบุว่า การพัฒนาทางจิต
วิญญาณเป็ นกระบวนการในการเติบโตด้ านศักยภาพภายในของบุคคล อันเป็ นสิ่งที่ มี คุณค่าต่อจิ ต
วิญญาณของบุคคล กระบวนการดังกล่าวขับเคลื่อนโดยอาศัยการแสวงหาความหมายและจุดประสงค์ใน
ชี วิ ต การติดต่อสัมพันธ์ และแบ่งปั นร่ วมกับผู้อื่น จึงสรุ ปว่ า การมุ่งประโยชน์ เพื่ อผู้อื่ น สังคมและจิ ต
วิญญาณของบุคคลเกี่ยวข้ องกับจิตวิญญาณในการทํางานในแง่ที่ให้ บคุ คลได้ รับประสบการณ์ด้านงานที่
มีความหมาย การติดต่อสัมพันธ์ กับผู้อื่น และสิ่งที่ มีคุณค่าต่อจิตวิญญาณ รวมถึงกระบวนการด้ าน
องค์การ เช่น วัฒนธรรมในองค์การที่เอื ้อต่อการเสริ มสร้ างประสบการณ์ดงั กล่าว ดังนัน้ ในเชิงพฤติกรรม
องค์การสามารถพิจารณาจิตวิญญาณในการทํางานได้ 2 มุมมอง ได้ แก่ ประสบการณ์ของบุคคลด้ านการ
มุ่งประโยชน์ เพื่อผู้อื่น สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล และกระบวนการหรื อเงื่อนไขด้ านองค์การที่
ส่งเสริ มให้ บคุ คลได้ รับประสบการณ์ดงั กล่าว ซึง่ ตัวแปรเหตุที่เป็ นกระบวนการหรื อเงื่อนไขด้ านองค์การที่
น่าจะมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน และเป็ นตัวแปรทางพฤติกรรมองค์การ คือ ความยุติธรรมใน
องค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ทํ าไมความยุติธรรมในโรงเรี ยนถึงมีผลต่อจิตวิญญาณในการทํางานของครู จาก
หลักฐานทางวิชาการเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างความยุติธรรมในองค์ การกับจิตวิญญาณในการ
ทํางานนัน้ พบว่า ยังไม่มีการศึกษาในเรื่ องนี ้ แต่จากแนวคิดของพาวาร์ (Pawar. 2008) ที่ให้ ข้อสังเกต
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองว่
้
า ความยุติธรรมในองค์การน่าจะเป็ นตัวแปรเหตุประการ
หนึ่งของจิตวิญญาณในการทํางาน เนื่องจากความยุติธรรมในองค์การซึง่ เป็ นแนวคิดของโคลควิทท์และ
คนอื่นๆ (Colquitt; et al.2001) กล่าวถึงการรับรู้ของครู เกี่ยวกับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรมของโรงเรี ยนที่มี
ต่อครู ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ด้ านการแบ่งปั นผลตอบแทนของโรงเรี ยน ด้ านกระบวนการของโรงเรี ยน และ
ด้ านปฏิสมั พันธ์ ระหว่างครู กบั โรงเรี ยนโดยเฉพาะองค์ประกอบด้ านกระบวนการของโรงเรี ยน ซึง่ หมายถึง
การรับรู้ เกี่ยวกับความยุติธรรมของวิธีการหรื อกระบวนการของโรงเรี ยนที่ใช้ ในการตัดสินเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
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ผลลัพธ์ หรื อผลตอบแทนนัน้ มีการอธิบายเกี่ยวกับผลขององค์ประกอบดังกล่าวใน 2 แนวทาง คือ 1) ตัว
แบบการมุ่งประโยชน์แห่งตน ซึ่งเสนอว่า ความยุติธรรมด้ านกระบวนการทําให้ ครู มนั่ ใจว่า ผลประโยชน์
ของตนหรื อผลลัพธ์ ที่ตนต้ องการจะได้ รับการปกป้องจากกระบวนการนัน้ และ 2) ตัวแบบค่านิยมกลุม่ ที่
อธิ บายว่ า ทํ าไมครู จึ งให้ คุณค่ าต่ อการเป็ นสมาชิ กหรื อการเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยน ตัวแบบนี ม้ ี
สมมติฐานเบื ้องต้ นว่า การเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรื อโรงเรี ยนนัน้ ถื อเป็ นรางวัลทางด้ านจิตใจ โดยครู
ต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน และเป็ นผู้ร่วมสร้ างบรรทัดฐานที่จะคงอยู่ภายในโรงเรี ยนนัน้ จึงเห็นได้
ว่า ครู จะให้ ความสําคัญต่อความยุติธรรมด้ านกระบวนการ เนื่องจากให้ คณ
ุ ค่าต่อการเป็ นส่วนหนึ่งของ
โรงเรี ยน และเพราะความยุติธรรมด้ านกระบวนการช่วยให้ ครู ได้ รับการยอมรับให้ เข้ าร่ วมกลุ่มในโรงเรี ยน
ได้ ดังนัน้ ความยุตธิ รรมด้ านกระบวนการจึงช่วยเติมเต็มความต้ องการด้ านการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมใน
โรงเรี ยน และจากที่กล่าวในเบื ้องต้ นว่า องค์ประกอบด้ านสังคมของจิตวิญญาณในการทํางานสะท้ อนการ
มุ่งประโยชน์ เพื่ อผู้อื่ นและสังคม ไม่ได้ มุ่งประโยชน์ ส่วนตน ความยุติธรรมด้ านกระบวนการจึงเป็ น
กระบวนการหรื อเงื่อนไขของโรงเรี ยนที่สง่ เสริมให้ ครูเกิดการมุง่ ประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมของครูอีกทาง
หนึง่ ด้ วยเหตุนี ้ จึงพบอิทธิพลระหว่างความยุตธิ รรมในโรงเรี ยนกับจิตวิญญาณในการทํางานของครู
ทําไมการรับรู้การสนับสนุนจากโรงเรี ยนถึงมีผลต่อจิตวิญญาณในการทํางานของครู
จากหลักฐานทางวิ ชาการเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การกับจิ ต
วิญญาณในการทํางานนัน้ พบว่า ยังไม่มีการศึกษาในเรื่ องนี ้ แต่จากแนวคิดของพาวาร์ (Pawar. 2008) ที่
ให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังสองว่
้
า การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การน่าจะเป็ น
ตัวแปรเหตุประการหนึง่ ของจิตวิญญาณในการทํางาน เนื่องจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การซึง่ เป็ น
แนวคิดที่กําหนดขึ ้นโดยไอเซนเบอร์ เกอร์ และคนอื่นๆ (Eisenberger; et al. 1986) ที่ระบุว่า หากครูรับรู้ถึง
การสนับสนุนจากโรงเรี ยนแล้ ว ครู ก็จะหาทางตอบแทนโรงเรี ยนด้ วยการสร้ างประโยชน์ให้ แก่โรงเรี ยนใน
ด้ านต่างๆ พฤติกรรมในลักษณะนี ้มาจากแนวคิดที่เรี ยกว่า บรรทัดฐานในการตอบแทนกันและกัน (Norm
of Reciprocity) ซึง่ เกี่ยวข้ องกับความเชื่อของบุคคลที่จะช่วยเหลือหรื อทําประโยชน์ เพื่อตอบแทนผู้ที่ให้
ประโยชน์ แก่ตน อันเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงการมุ่งประโยชน์ เพื่อผู้อื่น สังคม และเพื่อเติมเต็มความ
ต้ องการของตนด้ วย ดังจะเห็นได้ จากงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ การสนับสนุน
จากองค์การกับการขาดงานลดลง และมีพฤติกรรมในเชิงสร้ างสรรค์สงู ขึ ้น (Eisenberger; et al. 1986;
1990) จึงสรุ ปได้ ว่า การรับรู้ การสนับสนุนจากโรงเรี ยนส่งเสริ มให้ ครู มีพฤติกรรมตอบแทนสิ่งที่ดีให้ แก่
โรงเรี ยน ซึง่ เกี่ยวกับการมุง่ ประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และเติมเต็มความต้ องการของตน ดังนัน้ การรับรู้การ
สนับสนุนจากโรงเรี ยนจึงช่วยส่งเสริ มการมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น สังคม และเพื่อจิตวิญญาณของครู เช่นกัน
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาความหมายของการรับรู้การสนับสนุนจากโรงเรี ยนในหลายประเด็น ได้ แก่ การรับ
ฟั งคําร้ องทุกข์ของครู การช่วยเหลือครูเมื่อมีปัญหา การไม่จ้างผู้อื่นมาทํางานแทนครู แม้ จะช่วยประหยัด
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ค่าใช้ จ่ายก็ตาม เป็ นต้ น จะเห็นว่า เป็ นการแสดงให้ เห็นความพยายามของโรงเรี ยนที่จะส่งเสริ มสํานึกใน
การเป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยน ซึ่งครู ก็จะได้ รับประสบการณ์ ดงั กล่าว อันเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งของจิ ต
วิญญาณในการทํางาน โดยครู ก็จะตอบแทนโรงเรี ยนในทํานองเดียวกันด้ วยเหตุนี ้ จึงพบอิทธิพลระหว่าง
การรับรู้การสนับสนุนจากโรงเรี ยนกับจิตวิญญาณในการทํางานของครู
ทําไมทุนทางจิตวิทยาถึงมีผลต่อจิตวิญญาณในการทํางานของครู จากหลักฐานทาง
วิชาการเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ซึ่งเป็ นแนวคิดของลูธานส์ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ
พัฒนาการด้ านสภาวะทางจิตใจในเชิงบวกของบุคคล ซึง่ ถูกกําหนดให้ มีคณ
ุ ลักษณะโดย 1) มีความมัน่ ใจ
ในตน (Self-Efficacy) ในการยอมรับและใช้ ความพยายามที่จําเป็ นต่อการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายตาม
ภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย 2) สรรค์สร้ างคุณลักษณะและมุมมองในเชิงบวก (Optimism) ที่มีต่อ
ความสําเร็ จทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต 3) มีความมานะอุตสาหะเพื่อมุ่งสูเ่ ป้าหมาย หากจําเป็ นก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Hope) ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม และ 4) เมื่อประสบกับปั ญหา
รอบด้ า นและเผชิ ญ กั บ ความทุ ก ข์ ก็ ส ามารถยื น หยัด และฟื ้น กลับ สู่ ส ภาพปกติ รวมทั ง้ ก้ าวผ่ า น
(Resiliency) อุปสรรคต่างๆ เหล่านัน้ เพื่อบรรลุความสําเร็ จตามเป้าหมายได้ (Luthans; Youssef; &
Avolio. 2007)กับจิตวิญญาณในการทํางานนัน้ ผู้วิจยั พบการศึกษาเพียงเรื่ องเดียว คือ งานวิจยั ของ
ลูอนั ดาและลิเซเต้ (Luanda; & Lisete. 2013) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะการทํางานหนักเกินไป
และทุนทางจิตวิทยาที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน พบว่า ทุนทางจิตวิทยามีอิทธิพลทางบวกต่อจิต
วิญญาณในการทํางาน รวมทังเรโก้
้ , คูน่า และซูโต (Rego; Cunha; & Souto. 2007) ก็กล่าวด้ วยว่า จิต
วิญญาณในการทํางานมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมองค์การและจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งเป็ นรากฐานของ
แนวคิดทุนทางจิตวิทยาที่ 1) โดยทัว่ ไป มีองค์ประกอบด้ านจิตใจในเชิงบวกเป็ นองค์ประกอบหลัก (มี
รากฐานจากกระบวนทัศน์ทางจิตวิทยาเชิงบวก) 2) มีเกณฑ์ที่กําหนดโดยศาสตร์ ด้านพฤติกรรมองค์การ
เชิงบวกที่สอดคล้ องกับสภาวะของบุคคลโดยเฉพาะ (ซึง่ จะรวมสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีพื ้นฐานมา
จากพฤติกรรมองค์การเชิงบวกหรื อตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยศาสตร์ ด้านพฤติกรรมองค์การเชิงบวกด้ วย)
และ 3) เป็ นทุนที่มีขอบเขตเหนือกว่าทุนทางบุคลากร (เรารู้อะไรบ้ าง) และทุนทางสังคม (เรารู้จกั ใครบ้ าง)
ในการสร้ างความได้ เปรี ยบสําหรับการแข่งขันทางธุรกิจและปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน โดยอาศัยการ
ลงทุนและการพัฒนา (เช่น ทุนทางเศรษฐกิจหรื อทุนทางการเงิน) เพื่อให้ ร้ ู ว่า เราคือใครกอปรกับทุนทาง
จิตวิทยาเป็ นตัวแปรที่เป็ นสภาวะทางจิตใจในตัวของบุคคล ซึง่ มีโอกาสที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ จึง
สรุ ปได้ ว่า ทุนทางจิตวิทยาซึง่ เป็ นสภาวะในตัวของบุคคลช่วยสนับสนุนให้ ครูมีจิตวิญญาณในการทํางาน
มากขึน้ เนื่ องจากโดยพืน้ ฐานทางทฤษฎีแล้ ว จิ ตวิญญาณในการทํ างานเป็ นตัวแปรทางองค์ การที่ มี
คุณลักษณะเชิงบวก และทุนทางจิตวิทยาก็มีรากฐานมาจากจิตวิทยาเชิงบวก ซึง่ พบว่า มีความเกี่ยวข้ อง
กับจิตวิญญาณในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็ นองค์ประกอบด้ านความหวัง การมองในแง่ดี ความมัน่ ใจในตน
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และการฟื น้ คืนสภาพ ที่เป็ นตัวแปรการรับรู้และประสบการณ์ทางบวกในการทํางานของครูทงสิ
ั ้ ้น ด้ วยเหตุ
นี ้ จึงพบอิทธิพลระหว่างทุนทางจิตวิทยากับจิตวิญญาณในการทํางานของครู
1.2 จิตวิญญาณในการทํางานส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ทําไมจิ ตวิญญาณในการทํางานส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู จากที่
กล่าวมาเบื ้องต้ นว่า จิตวิญญาณในการทํางานจําแนกออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านชีวิตภายใน
ด้ านงานที่ มีความหมาย และด้ านสังคม ซึ่งสะท้ อนเรื่ องการมุ่งประโยชน์ เพื่อผู้อื่น สังคม และเพื่อจิต
วิญญาณของตน นอกจากนี ้ ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานที่จิอาคาโลนและเจอร์ กิวิคซ์
(Giacalone; & Jurkiewicz. 2003a) ระบุไว้ ก็เชื่อมโยงจิตวิญญาณในการทํางานกับประสบการณ์ที่มี
คุณค่าต่อผู้อื่น สังคม และต่อจิตวิญญาณของพนักงานเอง โดยผ่านทางการทํางานและการติดต่อสัมพันธ์
กับผู้อื่น มิลลิแมนและคนอื่นๆ (Milliman; et al. 1999) ก็กําหนดให้ ความหมายในการทํางานและสํานึกใน
การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมเป็ นองค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทํางานด้ วย ด้ านเมอร์ วิส (Mirvis.
1997) ก็ระบุให้ องค์ประกอบด้ านสังคมและด้ านงานที่มีความหมาย อยู่ในแนวคิดจิตวิญญาณในการ
ทํางานเช่นเดียวกับฟราย (Fry. 2003) จึงกล่าวได้ ว่า จิตวิญญาณในการทํางานเป็ นแนวคิดที่ต้องการเอื ้อ
ุ ค่าต่อ
ให้ บุคคลได้ รับประสบการณ์ในด้ านงานที่มีความหมาย การติดต่อสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น และสิ่งที่มีคณ
จิตวิญญาณของตน เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลได้ แบ่งปั น สร้ างความสัมพันธ์ และผูกพันกับผู้อื่น ซึ่งเกี่ยวข้ อง
้
องกับนิยาม
กับการได้ ทํางานที่มีความหมายต่อตนเองและมุง่ ประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม รวมทังสอดคล้
ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณของฟราย ได้ แก่ 1) ความรู้สกึ ถึงสิง่ สําคัญที่อยู่
นอกเหนือตน เป็ นความรู้ สึกว่าชีวิตมีความหมายหรื อมีความหมายในการดํารงชีวิตผ่านทางการทํางาน
และ 2) ความต้ องการติดต่อสัมพันธ์กบั สังคมหรื อความรู้สกึ ร่วมเป็ นสมาชิก เป็ นต้ น
ดังนัน้ การที่ พบอิ ทธิ พลระหว่ างจิ ตวิ ญญาณในการทํ างานกับสุขภาวะทางจิ ต
วิญญาณจึงสมเหตุสมผล เมื่อพิจารณาจากนิยามความหมายและองค์ประกอบของทังสองตั
้
วแปรที่มี
ความเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบด้ านงานที่มีความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานกับ
องค์ประกอบด้ านความหมายในชีวิตของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เนื่องจากการเป็ นครูเป็ นอาชีพที่มีสว่ น
ในการสร้ างความแตกต่างให้ เกิดขึ ้นในชีวิตของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรี ยน ผ่านทางการทํางาน การ
ให้ บริ การ หรื อการช่วยเหลื อนักเรี ยน ผู้ปกครอง หรื อเพื่ อนร่ วมงาน ซึ่งเป็ นการทํ าให้ ชี วิตของตนมี
ความหมายและมีเป้าหมายในชีวิต เนื่องจากครู ไม่ได้ แสวงหาเพียงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
การเรี ยนรู้ผา่ นทางการทํางานเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องการทํางานที่มีความหมายหรื อมีคณ
ุ ค่าต่อผู้อื่นและสังคม
ด้ วย นอกจากนี ้องค์ประกอบด้ านสังคมของจิตวิญญาณในการทํางานกับองค์ประกอบด้ านความรู้สกึ ร่วม
เป็ นสมาชิก ยังมีความสอดคล้ องกันในประเด็นของสํานึกในการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม การได้ ติดต่อ
สร้ างความสัมพันธ์ และผูกพันกับผู้อื่น รวมทังการได้
้
ร่วมเป็ นสมาชิกส่วนหนึ่งในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้หรื อ
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ในโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นการสนับสนุนและเสริ มสร้ างให้ ครู ในกลุ่มมีค่านิยมของความรักที่ไม่เห็นแก่ตวั ที่ครู
ร่ วมกันพัฒนาขึ ้น ซึง่ จะสร้ างความหวัง ความศรัทธา และความเต็มใจที่จะทําทุกวิถีทางในการแสวงหา
แนวทางในการให้ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยก้ าวข้ ามตนเองไปสูก่ ารช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ซึง่ จะทําให้ ครูร้ ูสกึ
ว่าชีวิตของตนมีความหมายมีเป้าหมาย และสร้ างความแตกต่างให้ เกิดขึ ้นในชีวิตของผู้อื่นได้ นอกจากนี ้
ครูยงั จะได้ รับประสบการณ์ในการดูแลกันและกัน และความเอาใส่ใจกันระหว่างครูในโรงเรี ยน ทําให้ ได้ รับ
ความรู้ สกึ ร่ วมเป็ นสมาชิกและความรู้ สกึ เข้ าใจซึง่ กันและกันในที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้ จึงพบอิทธิพลระหว่างจิต
วิญญาณในการทํางานกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู
1.3 สุขภาวะทางจิตวิญญาณส่งผลต่อความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การและ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
ทํ า ไมสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในงานความผูก พัน ต่ อ
องค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของครู มีงานวิจยั จํานวนมากเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
พบในแวดวงทางการแพทย์และสุขภาพ เช่น งานวิจยั ของลาซาร์ (Lazar. 2010) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างจิตวิญญาณกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลและตรวจสอบผลกระทบในด้ าน
ต่างๆ ของจิตวิญญาณที่มีตอ่ ความพึงพอใจในงาน ซึง่ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างมุมมองทาง
จิตวิญญาณ เช่น ความหมาย จุดประสงค์ และพันธกิจในชีวิต เป็ นต้ น กับความพึงพอใจในงาน ส่วน
คลาร์ คและคนอื่นๆ (Clark et al. 2007) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างจิตวิญญาณกับความพึงพอใจใน
งาน รวมทัง้ ความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรความเชื่อทางจิตวิญญาณ การบูรณาการจิต
วิญญาณในการทํางาน ความสําเร็ จในชีวิต และความพึงพอใจในงาน พบว่า ร้ อยละ 98 ของกลุม่ ตัวอย่าง
ระบุว่า ตนเองมี สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และส่วนใหญ่ ระบุว่ามี ความพึงพอใจในงานสูง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีจิตวิญญาณในการทํางานและความสําเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ ้นสามารถช่วยเสริมสร้ างความพึง
พอใจในงานให้ เพิ่มขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ สมอลส์ (Smalls. 2011) ยังได้ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณกับความพึงพอใจในงาน และสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับผลการปฏิบตั งิ าน พบว่า
มีความสัมพันธ์ ระหว่างสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับความพึงพอใจในงานส่วนการศึกษาในทางองค์การ
นัน้ โรเบิร์ต, ยัง และเคลลี่ (Robert; Young: & Kelly. 2006) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน 200 คน พบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณในการทํางาน
มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน งานวิจยั ของบอดลาและอาลี (Bodla; & Ali. 2012) ที่
ศึกษาผลกระทบของภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณที่มีต่อบุคคลในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ผลการปฏิบตั ิงาน ความ
ผูกพันต่อองค์การ และความพึงพอใจในงาน ผ่านทางสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่เป็ นตัวแปรคัน่ กลางกับ
กลุม่ ตัวอย่างพนักงานธนาคารในปากีสถาน ในงานวิจยั นี ้ ใช้ เครื่ องมือวัดภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณของฟ
ราย โดยมีองค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณรวมอยู่ด้วย ส่วนผลของบุคคล ได้ แก่ ความพึงพอใจ
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ในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบตั ิงาน ถูกวัดด้ วยข้ อคําถาม 14 ข้ อ (ความผูกพันต่อ
องค์การ 4 ข้ อ ผลการปฏิบตั งิ าน 5 ข้ อ และความพึงพอใจในงาน 5 ข้ อ) ซึง่ ข้ อคําถามเหล่านี ้พัฒนามาจาก
แนวคิดของฟราย และพบว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลของบุคคล ได้ แก่
ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ นส่วนงานวิจยั ของยูโซฟและ
โมฮาหมัด (Yusof; & Mohamad. 2014) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณกับ
ความพึงพอใจในงานผ่านทางสุขภาวะทางจิตวิญญาณ พบว่า ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณส่งผลกระทบ
ทางบวกต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณก็ ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน
เช่นกัน และงานวิจยั ของเฉินและหยาง (Chen; & Yang. 2012) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นํา
เชิงจิตวิญญาณที่มีตอ่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การผ่านทางสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับกลุม่
ตัวอย่างในอุตสาหกรรมการเงินและค้ าปลีก พบว่า ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณส่งผลกระทบทางบวกต่อสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณก็สง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ วย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญในการกําหนดความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีของคนในองค์การ เช่นเดียวกับที่พบในงานวิจยั นี ้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เมื่อเรา
พิจารณาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครูจะเห็นได้ ว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็ นมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้ อง
กับการแสวงหาจุดมุ่งหมายในชีวิตและความพึงพอใจในการมีชีวิตอยู่ การดําเนินชีวิตโดยอาศัยค่านิยม
และความเชื่อ การอุทิศตนเพื่อสร้ างคุณความดีแก่ผ้ อู ื่นและสังคม และยังเกี่ยวข้ องกับจุดมุ่งหมายในการ
ทํางานด้ วย ดังนัน้ เมื่อครู มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ครู จึงเป็ นผู้ที่ทํางานเพื่อสร้ างความแตกต่างให้
เกิดขึ ้นในชีวิตของผู้อื่น ผ่านทางการทํางาน การให้ บริ การ หรื อการช่วยเหลือผู้อื่น ซึง่ เป็ นการทําให้ ชีวิต
ของตนมีความหมายและมีเป้าหมายในชีวิต และอาชีพครู ยงั เอื ้อต่อการให้ ครู ได้ ทํางานเพื่อประโยชน์ของ
สังคม ได้ ติดต่อ สร้ างความสัมพันธ์ และผูกพันกับผู้อื่น รวมทังร่้ วมเป็ นสมาชิกส่วนหนึ่งในกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้หรื อในโรงเรี ยน ซึง่ สนับสนุนให้ ครูในกลุม่ มีคา่ นิยมของความรักที่ไม่เห็นแก่ตวั และเต็มใจที่จะทําทุก
วิถีทางในการแสวงหาแนวทางในการให้ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยก้ าวข้ ามตนเองไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคม ซึง่ จะทําให้ ครูร้ ูสกึ ว่าชีวิตของตนมีความหมายมีเป้าหมาย และสร้ างความแตกต่างให้ เกิดขึ ้นในชีวติ
ของผู้อื่นได้ ฉะนัน้ การที่ครู มีสขุ ภาวะทางจิตวิญญาณจึงส่งเสริ มให้ ครูมีความภาคภูมิใจ รู้สกึ รักในงานที่
ทํา ส่งผลให้ มีความพึงพอใจในงานปั จจุบนั นอกจากนี ้ การได้ ร่วมเป็ นสมาชิกส่วนหนึ่งในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ หรื อในโรงเรี ยนก็เป็ นการสนับสนุนให้ ครู เกิดความผูกพันต่อเพื่อนร่ วมงานและต่อโรงเรี ยนอีกทาง
หนึ่ง รวมทัง้ เสริ มสร้ างให้ ครู แสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ เพื่อเป็ นการสนับสนุนการ
ทํางานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และโรงเรี ยน อันเกิดจากเจตคติที่ดีต่องาน เพื่อนร่ วมงาน และโรงเรี ยน

299
โดยรวม ด้ วยเหตุนี ้ จึงพบอิทธิพลระหว่างสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับความพึงพอใจในงานความผูกพัน
ต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของครู
2. การอภิ ป รายผลความสั ม พั น ธ์ ของตั ว แปรระดั บ กลุ่ มสามารถอภิ ป รายผลของ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นได้ ดงั นี ้
2.1 ภาวะผู้นําการแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นส่งผลต่อความไว้ วางใจในองค์การ
การศึกษาในครั ง้ นี ไ้ ด้ กํ าหนดให้ ภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่ นและความไว้ วางใจใน
องค์การเป็ นตัวแปรในระดับกลุ่ม แต่เนื่องด้ วยในการศึกษาวิจยั นี ้ตัวแปรภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นและ
ความไว้ วางใจในองค์การเกิดจากการประเมินการรับรู้ของครูรายบุคคลที่อยูภ่ ายในกลุม่ สาระการเรียนรู้ให้
มองภาพความเป็ นผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ตนทํางานอยู่ และความไว้ วางใจ
ในองค์การที่ประเมินจากความไว้ วางใจที่มีตอ่ หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ เพื่อนร่วมงานในกลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ นักเรี ยน และผู้ปกครองในโรงเรี ยน หน่วยการวิเคราะห์ นีจ้ ึงเป็ นระดับบุคคล ก่ อนที่จะนํ าไปสู่
ขันตอนของการวิ
้
เคราะห์พหุระดับต่อไป ผู้วิจยั จึงต้ องทดสอบระดับการวิเคราะห์ของตัวแปรโดยการนําค่า
้
วแปรมี
คะแนนระดับบุคคลมาเฉลี่ยเป็ นค่าตัวแปรในระดับกลุ่มด้ วยวิธี Aggregate และพบว่าทังสองตั
ระดับการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า รู ปแบบภาวะผู้นําส่งผลต่อการพัฒนา
ความไว้ วางใจ มีการกล่าวถึงความไว้ วางใจว่าเป็ นส่วนสําคัญในทฤษฎีภาวะผู้นําหลายทฤษฎี ดังนัน้
นักวิจยั ต่างพยายามระบุคณ
ุ ลักษณะของภาวะผู้นําที่สามารถบ่มเพาะความไว้ วางใจได้ โดยพบว่า ภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นสามารถเสริ มสร้ างความไว้ วางใจของผู้ตามได้ สําหรับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนัน้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตามถูกสร้ างขึ ้นจากความไว้ วางใจและการรับใช้ ซึง่ ถือเป็ นพื ้นฐานอิทธิพล
ของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น (Sarkus. 1996; Tatum. 1995) โดยกรี นลีฟ (Greenleaf. 1977) กล่าวว่า
ความไว้ วางใจถือเป็ นหัวใจของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น เมื่อความชอบธรรมของผู้นําเริ่ มต้ นจากความ
ไว้ วางใจ และรากฐานของความไว้ วางใจ คือ การที่บคุ คลมีประสบการณ์ที่เป็ นรูปธรรมในการได้ รับการรับ
ใช้ จากองค์การหรื อผู้นําของตนอย่างต่อเนื่อง และกรี นลีฟยืนยันว่า ในภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นนัน้ ความ
เป็ นผู้นําจะมอบให้ กบั บุคคลที่ได้ รับความไว้ วางใจอันเนื่องมาจากการที่เขาเป็ นผู้รับใช้ ผ้ อู ื่น ผู้นําแบบรับ
ใช้ ผ้ ูอื่นจะได้ รับความไว้ วางใจ เพราะเป็ นผู้ที่เห็นอกเห็นใจ เข้ าใจ และยอมรับในตัวผู้ตามอย่างเต็มที่
เพราะเป็ นผู้ที่เชื่อถือได้ ซึง่ เป็ นผลมาจากความเข้ าใจในตนอย่างลึกซึ ้ง และเพราะเป็ นผู้ที่นําผู้อื่นด้ วยการ
ทําตนให้ เป็ นแบบอย่างนัน่ เอง ความไว้ วางใจและการเคารพให้ เกียรติยงั เป็ นวิธีการที่เหมาะที่สดุ สําหรับ
สังคมหรื อส่วนรวมที่ถกู สร้ างขึ ้นผ่านทางการรับใช้ อนั เป็ นความรับผิดชอบของผู้นําในการทําเพื่อผู้ตาม
และให้ ผ้ ตู ามทําเพื่อส่วนรวมอย่างไม่มีข้อจํากัด และกรี นลีฟยังระบุว่า ความไว้ วางใจในองค์การจะถูก
สร้ างขึ ้นเมื่อผู้ที่ได้ รับความไว้ วางใจ (ผู้นํา) กลายเป็ นผู้รับใช้ ที่ดี มีความเข้ าใจในองค์การและเอาใจใส่ดแู ล
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ผู้อื่น (ผู้ตาม) ที่อยู่ในองค์การทังหมด
้
และผู้นํามีความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ขององค์การ ซึง่ จะทําให้
ผู้นําได้ รับความไว้ วางใจ ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากมุมมองของกรี นลีฟจะเห็นว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
เป็ นตัวแปรเหตุของความไว้ วางใจในผู้นําและความไว้ วางใจในองค์การ ซึง่ ช่วยเสริ มสร้ างการรับรู้ ของผู้
ตามในด้ านความคูค่ วรแก่การไว้ วางใจในผู้นํา ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
(Zolin. 2002)
ความไว้ วางใจยังเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพึง่ พาอาศัยกันระหว่างผู้นํากับครูใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น การเอาใจใส่ครู โดยให้ ความสําคัญต่อประโยชน์ของครู
เป็ นอันดับแรกถือเป็ นส่วนประกอบสําคัญของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่กระตุ้นให้ ครู เกิดความไว้ วางใจ
ในผู้นํา ดังนัน้ การเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ครู เห็นว่าสําคัญและระดับความน่าไว้ วางใจของผู้นําจะทําให้ ครู เกิด
ความไว้ วางใจในผู้นํา ด้ านตัวแบบภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของรัสเซลล์และสโตน (Russell; & Stone.
2002) ก็ระบุว่า ความไว้ วางใจเป็ นคุณลักษณะด้ านหน้ าที่ในภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น และความสําคัญ
ของความไว้ วางใจระหว่างผู้นํากับผู้ตาม ซึง่ หมายถึงการดูแลเอาใจใส่ของผู้นําที่มีตอ่ ผู้ตามและปฏิบตั ิตอ่
ผู้ตามด้ วยความซื่อสัตย์มีศีลธรรมเป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นต่อการเสริ มสร้ างความไว้ วางใจระหว่างผู้นํา
กับผู้ตาม และรัสเซลล์ (Russell. 2001) ยังกล่าวด้ วยว่า ค่านิยมของผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นส่งผลต่อ
คุณลักษณะที่สงั เกตได้ จากตัวผู้นําและองค์การ ซึง่ ค่านิยมดังกล่าวยังมีบทบาทสําคัญต่อการสร้ างความ
ไว้ วางใจระหว่างผู้นํากับผู้ตามและความไว้ วางใจในองค์การด้ วย
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นยังส่งผลกระทบต่อความไว้ วางใจผ่านทางบรรยากาศใน
องค์การ (Giampetro-Meyer; et al. 1998) ซึง่ แมคกี-คูเปอร์ (McGee-Cooper. 1998) ได้ นําเสนอตัวแบบ
ด้ านหน้ าที่ความรับผิดชอบของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นที่นําไปสู่ระดับความไว้ วางใจร่ วมกันและการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในองค์ การ และองค์ การที่ นํ าหลักปฏิบัติของภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นไป
ประยุกต์ใช้ ในการสร้ างเสริ มบรรยากาศแห่งความไว้ วางใจในองค์การก็กลายเป็ นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับสูง (Lowe. 1998) เมื่อผู้นํามีจิตวิญญาณ กอปรกับแรงจูงใจที่จะรับใช้ ผ้ อู ื่นก็จะช่วยเสริ มสร้ างความ
ไว้ วางใจ ไม่เพียงเฉพาะความไว้ วางใจระหว่างผู้นํากับผู้ตามเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นความไว้ วางใจระหว่างผู้
ตามกับผู้ตามอีกด้ วย (Spears. 1998) ซึง่ ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะเสริ มสร้ างความไว้ วางใจโดยแนวทาง
ต่างๆ ได้ แก่ 1) การมอบอํานาจให้ แก่ผ้ ตู ามด้ วยจริ งใจ 2) การดูแลเอาใจใส่ผ้ ตู าม 3) การเคารพให้ เกียรติ
และเสมอต้ นเสมอปลาย 4) การพัฒนาทักษะในการแนะนําผู้ตามและการจัดการความเสี่ยง 5) รูปแบบ
การบริ หารจัดการที่เหมาะสม และ 6) การปฏิบตั ิตนให้ ค่คู วรแก่การไว้ วางใจ ซึง่ เกิดจากความซึอ่ สัตย์มี
ศีลธรรมและศักยภาพของผู้นํา เป็ นต้ น (Melrose. 1998) และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่นกับความไว้ วางใจในองค์การยังเกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะด้ านหน้ าที่และด้ านอื่นๆ ของผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่น (Russell; & Stone. 2002) รวมทังช่
้ วยพัฒนาความไว้ วางใจระหว่างผู้นํากับผู้ตามและความไว้ วางใจ
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ในองค์ การ โดยคุณลักษณะต่างๆ เหล่านัน้ ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ มี ศี ลธรรม ศักยภาพของผู้นํ า การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ตาม การปฏิบตั ติ นในการเป็ นแบบอย่าง การมอบอํานาจและมอบการมีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจให้ แก่ผ้ ตู าม เป็ นต้ นด้ วยเหตุนี ้ จึงพบอิทธิพลของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับความไว้ วางใจใน
องค์การของครู
3. การอภิปรายผลความสัมพันธ์ ของตัวแปรในระดับกลุ่มที่ส่งผลข้ ามระดับต่ อตัวแปร
ระดับบุคคลจากข้ อค้ นพบในการศึกษานี ้เป็ นการขยายขอบเขตองค์ความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้ มีความ
กว้ างขวางและลึกซึ ้งในเชิงทฤษฎีมากยิ่งขึ ้น โดยผลการวิจยั พบว่า
3.1 ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นส่งผลข้ ามระดับมาสูต่ วั แปรระดับบุคคล ได้ แก่ จิตวิญญาณ
ในการทํางานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ความพึงพอใจในงานของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ความผูกพันต่อ
องค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ผู้วิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานกับภาวะผู้นําแบบรับ
ใช้ ผ้ ูอื่ น ซึ่งทัง้ สองตัวแปรต่างก็ มุ่งที่ จะสนับสนุนและสร้ างสรรค์ สังคมในองค์ การ จากหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ พบว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นและจิตวิญญาณในการทํางานจะกระตุ้นให้ ครูม่งุ เป้าหมายไปที่
ความสําเร็ จอย่างเต็มศักยภาพผ่านทางการพัฒนาตนเองและผู้อื่น รวมทังส่
้ งเสริ มให้ ครู ค้นความหมายที่
แท้ จริ งในการทํางาน และท้ ายที่สุดทังภาวะผู
้
้ นําแบบรับใช้ ผ้ ูอื่นและจิตวิญญาณในการทํางานต่างก็มี
วัตถุประสงค์ในการรับใช้ ผ้ อู ื่นและสังคมเพื่อสรรค์สร้ างสิง่ ที่ดีกว่าสําหรับครูและโรงเรี ยน จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวจึงสรุ ปได้ ว่า ครู ผ้ ูมี ประสบการณ์ ด้านจิ ตวิ ญญาณในการทํ างานจะค้ นหาความหมายและ
จุดประสงค์ในการทํางานและรู้สกึ ว่ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้และโรงเรี ยนที่ตนอยู่เป็ นสังคมอย่างแท้ จริ ง ส่วน
ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นก็นําความเป็ นหนึง่ เดียวมาสูค่ รูในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ผ่านทางการรับใช้ ร่วมกับ
การเสริ ม สร้ างค่ า นิ ย ม ดัง นั น้ จึ ง เปรี ย บเสมื อ นเป็ นการสร้ างสัง คมในโรงเรี ย นอี ก ทางหนึ่ ง และ
องค์ประกอบประการหนึ่งของจิตวิญญาณในการทํางาน คือ การเปิ ดโอกาสให้ ครู ได้ พฒ
ั นาและมุ่งไปสู่
ศักยภาพสูงสุดที่ มีอยู่ ส่วนภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นก็ จะแสวงหาหนทางในการพัฒนาครู ไม่เฉพาะ
้ านชีวิตส่วนตัวและจิต
ความก้ าวหน้ าในด้ านหน้ าที่การงานเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงความเจริ ญเติบโตทังด้
วิญญาณของครูอีกด้ วย ซึง่ ผู้นําจะพัฒนาครูโดยให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้และความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
ครู พัฒนาศักยภาพของครูด้วยปณิธานและการให้ กําลังใจ รวมทังนํ
้ าครูให้ ไปสูข่ ีดสุดของศักยภาพที่มีอยู่
จิตวิญญาณในการทํางานยังช่วยส่งเสริ มความหมายในการทํ างานสําหรับครู และ
สนับสนุนความเป็ นไปได้ ในการที่ ครู จะค้ นหาความหมายที่ แท้ จริ งในการทํ างาน เมื่ อค่านิ ยมและ
จุดประสงค์ ในการทํ างานของครู สอดคล้ องกับของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และโรงเรี ยน ครู ต่างก็ ต้องการ
ตระหนักถึงขีดสุดของศักยภาพที่มีอยู่ในฐานะบุคคลคนหนึ่ง จึงจําเป็ นต้ องได้ รับการมอบอํานาจหน้ าที่
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และโอกาสในการปลดปล่อยและพัฒนาขีดความสามารถในการสรรค์สร้ างงานของตน ซึง่ ผู้นําแบบรับใช้
ผู้อื่นจะแบ่งปั นภาวะผู้นําให้ แก่ผ้ ตู ามผ่านทางการมอบอํานาจหน้ าที่ และครู จะค้ นหาความหมายในการ
ทํางานที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ และในโรงเรี ยน โดยพิจารณาว่า งานที่ทําอยู่นนต้
ั ้ องถูกต้ องตามหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรม และได้ รับการสนับสนุนจากผู้นําภายใต้ บรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในการทํางาน
หรื อไม่ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นจะต้ องตังอยู
้ ่บนหลักศีลธรรม ค่านิยม และคุณธรรมจริ ยธรรม นอกจากนี ้
้
เกียรติตอ่ ครู
ต้ องพิจารณาคุณค่าที่แท้ จริ งของครู และกระทําต่อผู้ตามด้ วยความเสมอภาค รวมทังเคารพให้
และผู้อื่นอีกด้ วย มุมมองอีกด้ านหนึ่งที่สําคัญของจิตวิญญาณในการทํางานจะเกี่ยวข้ องกับการรับใช้ เพื่อ
สรรค์สร้ างสิง่ ที่ดีกว่าสําหรับครูและโรงเรี ยน ครูต้องการรับใช้ เพื่อสังคมส่วนรวมและผู้อื่น สิง่ เหล่านี ้ช่วยให้
ครู ร้ ู สกึ ว่า ตนได้ สร้ างความแตกต่างและทุ่มเทพยายามเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตน ในทํานอง
เดียวกัน คุณลักษณะที่โดดเด่นของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น คือ บทบาทของผู้นําในฐานะผู้รับใช้ ผ้ ตู าม
การช่วยเหลือองค์การ และสังคมโดยส่วนรวมเช่นกัน
ด้ านเจตคติในการทํางานที่เป็ นตัวแปรซึ่งนํามาวิจยั มากที่สดุ และถูกพิจารณาว่ามี
ความเกี่ยวข้ องกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ได้ แก่ ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ เป็ น
ต้ น ผลการศึกษาข้ ามวัฒนธรรมแสดงให้ เห็นหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี ้ โดยการศึกษา
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ที่ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร เช่น เฮอร์ เบิร์ต (Hebert. 2003) ซึง่
ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ ทํ างานในองค์ การที่ แตกต่างกัน โดยพบค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ.70
ระหว่างตัวแปรทังหมดกั
้
บความพึงพอใจในงาน ส่วนงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบ
รับใช้ ผ้ อู ื่นกับความผูกพันต่อองค์การ ได้ แก่ งานวิจยั ที่ศกึ ษากับกลุม่ ตัวอย่างในแอฟริ กาใต้ (Dannhauser;&
Boshoff. 2007) ในฟิ ลิปปิ นส์ (West; & Bocarnea. 2008) และในสหรัฐอเมริ กา (Jaramillo; Grisaffe;
Chonko; & Roberts. 2009a) เป็ นต้ น
สําหรับผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตามได้ ถกู นํามาศึกษาเป็ นตัวแปรพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การ โดยแกรมห์ (Graham. 1995) ระบุว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลทางบวก
ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีในองค์การ เนื่องจากช่วยสนับสนุนส่งเสริ มให้ ผ้ ูตามใช้ เหตุผลในเชิง
จริ ยธรรมมากขึ ้น หลักปฏิบตั ทิ วั่ ไปที่ประยุกต์ใช้ โดยผู้นํานัน้ คือ ผู้นําจะช่วยเหลือผู้ตามในการแสวงหาจุด
สมดุลระหว่างการกระทําเพื่อตนเองกับการกระทําเพื่อผู้อื่น การศึกษาของอึ ้งและคนอื่นๆ (Ng; et al.
2008) ได้ ยืนยันว่า ผู้ตามซึง่ มีผ้ นู ําที่ปฏิบตั ิงานโดยอาศัยแรงจูงใจใฝ่ บริ การหรื อรับใช้ จะมีพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านการช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่า นอกจากนี ้ นอยเบิร์ตและคนอื่นๆ (Neubert; et
al. 2008) ยังพบค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .37 ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับพฤติกรรมการช่วยเหลือ
ผู้อื่นและความคิ ดสร้ างสรรค์ ของผู้ตาม ส่วนจารามิ ลโล, กริ ซาฟฟ์ , ชองโก และโรเบิร์ต (Jaramillo;
Grisaffe; Chonko; & Roberts. 2009b) ที่ศกึ ษากับกลุ่มตัวอย่างพนักงานขายก็พบค่าความสัมพันธ์
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เท่ากับ .24 ระหว่างภาวะผู้นําแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่นกับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม และยังมีหลักฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับพฤติกรรมของผู้ตามที่ได้ จากงานวิจยั พหุระดับเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของเออร์ ฮาร์ ท (Ehrhart. 2004) ที่ได้ ผลการวิจยั ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของผู้ตามที่ให้ คะแนนโดย
ผู้นําหน่วยงานกับระดับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของผู้นําหน่วยงานที่ให้ คะแนนโดยผู้ตาม ซึง่ พบว่า ภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีค่าอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การด้ านการช่วยเหลือ
ผู้อื่นเท่ากับ .29 และด้ านความซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่เท่ากับ .22 จึงยืนยันได้ ว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ น
ตัวแปรเหตุที่สําคัญของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีในองค์การด้ วยเหตุนี ้ จึงพบอิทธิ พลข้ ามระดับ
ระหว่างภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นกับตัวแปรระดับบุคคล ได้ แก่ จิตวิญญาณในการทํางานของกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ความพึงพอใจในงานของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ความผูกพันต่อองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในการวิจยั ครัง้ นี ้
3.2 ความไว้ วางใจในองค์การส่งผลข้ ามระดับมาสู่ตวั แปรระดับบุคคล คือพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า ความไว้ วางใจในองค์การส่งผลกระทบที่สําคัญต่อ
ผลลัพธ์ ในด้ านต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับองค์การ โดยมุมมองเชิงทฤษฎีที่อธิ บายถึงกระบวนการที่มีความ
แตกต่างกัน 2 มุมมองของความไว้ วางใจในองค์การที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมและผลการปฏิบตั งิ านของบุคคล
ได้ แก่ มุมมองเชิงคุณลักษณะ (Character-Based) ที่ให้ ความสําคัญต่อการรับรู้ ของผู้ตามเกี่ ยวกับ
คุณลักษณะของผู้นํา ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการยอมรับความเสี่ยงของผู้ตามในความสัมพันธ์ ระหว่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้นํามีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่ องที่จะส่งผลกระทบที่สําคัญต่อผู้ตาม เช่น การ
เลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ง ผลตอบแทน การมอบหมายงาน การเลิกจ้ าง เป็ นต้ น การรับรู้ เกี่ ยวกับความ
น่าเชื่อถือไว้ วางใจในตัวผู้นําจึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญ โดยเมเยอร์ และคนอื่นๆ (Mayer; et al. 1995) ได้
นําเสนอตัวแบบซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดนี ท้ ี่ ระบุว่า เมื่อใดที่ผ้ ูตามเชื่อว่า ผู้นํามีคุณธรรมจริ ยธรรม มี
ความรู้ความสามารถหรื อมีความเมตตากรุ ณา ก็ทําให้ ผ้ ตู ามรู้สกึ สบายใจที่จะกระทําสิ่งต่างๆ ที่แม้ จะทํา
ให้ ตนเองเสี่ยงก็ตาม เช่น การแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารที่มีความละเอียดอ่อนต่อองค์การและผู้อื่น เป็ นต้ น มี
งานวิจยั ที่ระบุวา่ เมื่อพนักงานเชื่อว่า ผู้นําของตนไม่มีความน่าเชื่อถือไว้ วางใจได้ แล้ ว อาจจะเพราะรับรู้วา่
ผู้นําไม่มีคุณธรรมจริ ยธรรม ผู้ตามก็อาจจะลดความพยายามทุ่มเทในการทํ างาน ซึ่งจะทํ าให้ ผลการ
ปฏิบตั ิงานลดลง ในทางกลับกัน มุมมองเชิงความสัมพันธ์ (Relationship-Based) ซึ่งมีพื ้นฐานมาจาก
หลักการแลกเปลี่ยนทางสังคมและจัดการกับความตังใจของพนั
้
กงานที่ต้องการจะตอบแทนการดูแลเอา
ใจใส่และการให้ ความสําคัญที่ผ้ นู ําอาจจะแสดงออกในความสัมพันธ์ระหว่างกัน กล่าวคือ บุคคลใดที่ร้ ูสกึ
ว่า ผู้นําของตนแสดงออกหรื อตังใจจะแสดงออกซึ
้
ง่ การดูแลเอาใจใส่และให้ ความสําคัญต่อตน ก็จะตอบ
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แทนความรู้ สึกดังกล่าวในรู ปแบบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่งโคนอฟสกีแ้ ละพุจ (Konovsky; &
Pugh. 1994) ก็เห็นด้ วยกับแนวคิดนี ้เช่นกัน รวมทังเสนอแนะว่
้
า ความสัมพันธ์ ในเชิงแลกเปลี่ยนทาง
สังคมส่งเสริ มให้ บคุ คลใช้ เวลากับงานที่ถกู ขอร้ องให้ ทํามากขึ ้น และตังใจที
้ ่จะทํางานให้ มากกว่าหน้ าที่ที่
ตนรับผิดชอบอยู่ โดยมุมมองเชิงทฤษฎีทงสองมุ
ั้
มมองระบุว่า ความไว้ วางใจจะส่งผลให้ บุคคลมีผลการ
ปฏิบตั งิ านสูงขึ ้น ในขณะเดียวกันก็มีความพึงพอใจในงานสูงขึ ้น
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาจากมุมมองเชิงทฤษฎีทงั ้ 2 ด้ านของความไว้ วางใจในองค์การจะ
เห็นว่า เมื่อโรงเรี ยนเกิดบรรยากาศความไว้ วางใจในโรงเรี ยนแล้ ว จะส่งผลให้ ครู และผู้อื่นที่อยู่ในโรงเรี ยน
รู้สกึ สบายใจที่จะกระทําสิง่ ต่างๆ ที่สง่ ผลในทางบวกต่อโรงเรี ยน แต่หากไม่มีบรรยากาศของความไว้ วางใจ
ุ ธรรมจริ ยธรรม ครู ก็อาจจะ
ในโรงเรี ยนแล้ ว อาจเป็ นเพราะครู รับรู้ ว่าหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ไม่มีคณ
ลดความพยายามทุ่มเทในการทํางาน ซึง่ จะทําให้ ผลการปฏิบตั ิงานลดลง หรื อหากหัวหน้ ากลุม่ สาระการ
เรี ยนรู้ แสดงออกหรื อตังใจจะแสดงออกซึ
้
่งการดูแลเอาใจใส่และให้ ความสําคัญต่อครู ครู ก็จะตอบแทน
ความรู้ สึกดังกล่าวในรู ปแบบของพฤติกรรมที่ พึงปรารถนา ซึ่งก็ คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีใน
องค์การ ด้ วยเหตุนี ้ จึงพบอิทธิพลข้ ามระดับระหว่างความไว้ วางใจในองค์การกับตัวแปรระดับบุคคล คือ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในการวิจยั ครัง้ นี ้

ข้ อเสนอแนะงานวิจยั
ข้ อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
1. ผลการศึกษาในงานวิจยั นี ้ พบว่า อิทธิพลที่พบในตัวแปรจิตวิญญาณในการทํางานในระดับ
บุคคลและในระดับกลุ่มเกิ ดจากตัวแปรที่แตกต่างกัน โดยในระดับบุคคล ตัวแปรจิตวิญญาณในการ
ทํ างานได้ รั บอิ ทธิ พลจากความยุติธรรมในองค์ การ การรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ การ และทุนทาง
จิตวิทยา ส่วนในระดับกลุ่ม จิตวิญญาณในการทํางานระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ได้ รับอิทธิพลจากภาวะ
ผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น แม้ ว่าที่ผ่านมาในทางทฤษฎีของตัวแปรจิตวิญญาณในการทํางานจะถูกมองว่าเป็ น
เพียงตัวแปรในระดับบุคคลเท่านัน้ แต่การที่พบความสัมพันธ์ ของอิทธิพลในระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
และระดับบุคคลที่ไม่เหมือนกัน บ่งชี ้ได้ ว่า ตัวแปรจิตวิญญาณในการทํางานสามารถยกระดับเป็ นระดับ
กลุ่มได้ ซึ่งเรี ยกรู ปแบบนี ้ว่า Fuzzy Composition Model ที่สะท้ อนถึงนิยามความหมายแตกต่างกัน
แม้ ว่ าจะเกิ ดจากการใช้ มาตรวัดเดี ย วกัน โดยจิ ตวิ ญญาณในการทํ า งานในระดับบุคคลจะนิ ย าม
ความหมายว่า เป็ นการรับรู้ หรื อประสบการณ์ ของครู เกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานในด้ านต่างๆ ที่
แตกต่างกันไปในแต่ละคน ส่วนจิตวิญญาณในการทํางานระดับกลุ่มจะสะท้ อนถึงการรับรู้ โดยภาพรวม
(Summary Index) ของจิตวิญญาณในการทํางานของครูที่อยูใ่ นกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ซึง่ แตกต่างกันไปใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นจากการรับรู้ ของครู แต่ละคนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ มารวมกัน ดังนัน้
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ข้ อค้ นพบนี ้จึงเป็ นการขยายมุมมองทางทฤษฎีของจิตวิญญาณในการทํางานที่สามารถยกขึ ้นเป็ นระดับ
กลุม่ ได้
2. เนื่องจากผลการศึกษาในงานวิจยั นี ้ พบความสัมพันธ์ ของตัวแปรเจตคติและพฤติกรรมใน
การทํางานของครู ได้ แก่ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
้
บบุคคลและในระดับกลุม่ แม้ ว่าที่ผ่านมา ในทางทฤษฎีความพึงพอใจในงาน ความ
ในองค์การทังในระดั
ผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การจะถูกมองว่าเป็ นตัวแปรระดับบุคคล และ
นํามาศึกษาในระดับบุคคลเท่านัน้ จากข้ อค้ นพบในงานวิจยั นี ้เมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ และประเมินตัวแปร
ดังกล่าว จึงมีเรื่ องของกลุ่มเข้ ามาเกี่ยวข้ องและสามารถสะท้ อนความเป็ นกลุ่มได้ ดังนัน้ จึงสามารถที่จะ
นํ าความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีในองค์ การไปใช้
อธิบายหรื อทํานายปรากฏการณ์ที่เป็ นกลุม่ ได้ เช่นกัน
3. การศึกษาจิตวิญญาณในการทํ างาน ในมุมมองที่ เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุและผล รวมทัง้
การศึกษาในรู ปแบบพหุระดับในงานวิจัยนี ้ จากหลักฐานการวิจัยพบว่า ยังมีการศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าวในลักษณะนี ้ไม่มากนัก ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้จึงเป็ นการศึกษาเพื่อสนับสนุนมุมมองเชิงทฤษฎี
เกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานและตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง และมุมมองเชิงระเบียบวิธีวิจยั ในรู ปแบบพหุ
ระดับ โดยศึกษาในบริ บทของโรงเรี ยนนอกจากนี ้ ผลการศึกษาที่ได้ ยงั สามารถใช้ เป็ นฐานข้ อมูลการวิจยั
สําหรับใช้ ในการอ้ างอิงและศึกษาค้ นคว้ า เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับจิต
วิญญาณในการทํางานและระเบียบวิธีวิจยั แบบพหุระดับให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังเป็ นการ
ขยายขอบเขตองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานในบริ บทของประเทศไทยให้ กว้ างขึ ้นด้ วย
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายทัง้ 6ข้ อที่จะกล่าวถึงต่อไป ซึง่ ได้ จากข้ อค้ นพบในงานวิจยั นี ้ จะเน้ นไปที่
การพัฒนาครู ในโรงเรี ยนคาทอลิกเป็ นสําคัญ ดังนัน้ จึงเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สอดคล้ องและ
ตอบสนองต่อนโยบายของฝ่ ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ(ดังปรากฏในหน้ าที่ 25-26) ในข้ อที่ 5
ซึง่ เป็ นนโยบายที่ม่งุ พัฒนาคุณภาพครู การสอนของครูส่งเสริ มสวัสดิภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของครู ให้
อยู่ในสถานภาพที่ดีตามสมควรแก่อตั ภาพและค่าครองชีพของสังคม ได้ เป็ นอย่างดี โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. ภาวะผู้นํ าแบบรั บใช้ ผ้ ูอื่ นมี อิ ทธิ พลต่อจิ ตวิ ญญาณในการทํ างาน รวมทัง้ เจตคติ และ
พฤติกรรมเชิงบวกในการทํางาน ไม่วา่ จะเป็ นความไว้ วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน
ต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ดังนัน้ การจะส่งเสริ มให้ ครูมีจิตวิญญาณในการ
ทํางาน รวมทังมี
้ ความไว้ วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรม
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การเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การเพิ่มขึ ้น ผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้และโรงเรี ยนควรมีแนวทางใน
การปฏิบตั ติ ามคุณลักษณะของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น ดังนี ้ 1) มีการมอบอํานาจในการทํางานให้ แก่ครู
ด้ วยจริ งใจ 2) มีการดูแลเอาใจใส่ครู และยึดถือความต้ องการและเป้าหมายในการทํางานของครูเป็ นหลัก
3) มีการเคารพให้ เกียรติครูในโรงเรี ยนและเสมอต้ นเสมอปลาย 4) มีการพัฒนาทักษะในการแนะนําครู ใน
การทํางานและการจัดการปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในการทํางาน 5) มีรูปแบบการบริ หารจัดการที่เหมาะสม
ุ ธรรมจริ ยธรรม คูค่ วรแก่การเป็ นผู้นํา
กับครู และโรงเรี ยน และ 6) ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่าง เป็ นผู้มีคณ
และการไว้ วางใจ เป็ นต้ น
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นเป็ นตัวแปรเหตุที่สําคัญต่อการเสริ มสร้ าง
จิตวิญญาณในการทํางาน รวมทังเจตคติ
้
และพฤติกรรมเชิงบวกในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็ นความไว้ วางใจ
ในองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
ดังนัน้ ผู้บริ หารควรใส่ใจและให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นในตัวครู โดยเฉพาะ
้
อย่างยิ่งบรรดาครูในระดับหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ โดยจัดการฝึ กอบรมและกระบวนการต่างๆ ทังการ
ฝึ กอบรมแบบ Off-JT (Off-the-Job Training)และ OJT (On-the-Job Training) ซึง่ ควรจะเริ่ มจากการ
ฝึ กอบรมแบบOff-JT (Off-the-Job Training)เป็ นการฝึ กอบรมโดยไม่ได้ อยู่หน้ างาน เป็ นกระบวนการเพื่อ
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของครู ผ่านการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนหรื อศึกษาค้ นคว้ า ดูงาน
จากแหล่งความรู้ตา่ งๆ ข้ อดีคือ ครู จะรู้ที่มาที่ไป ทฤษฏี หลักการและเหตุผลของภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่น
ทําให้ ไม่มีปัญหาต่อการประยุกต์ใช้ ในภายหลัง และสามารถทําการอบรมลักษณะนี ้ให้ กบั ครู จํานวนมาก
ในครัง้ เดียวได้ ข้ อเสียก็คือ ครู จะไม่ได้ เห็นของจริ ง ไม่ได้ สมั ผัสจริ ง และในที่สดุ ก็อาจจะยังไม่สามารถทํา
จริ งได้ ภายหลังการฝึ กอบรม ดังนันจึ
้ งต้ องอาศัย OJT ร่ วมด้ วยซึง่ OJT (On-the-Job Training) จะเป็ น
การฝึ กอบรมหน้ างาน เป็ นกระบวนการเพื่อการเรี ยนรู้ ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นของครู ผ่านการฝึ กอบรม
แบบให้ ครูลงไปเรี ยนรู้และปฏิบตั จิ ริ ง ข้ อดีคือทําให้ ครูได้ เห็นของจริ ง สัมผัสจริง และก็จะทําได้ จริ งในที่สดุ
3. ตัวแปรที่เป็ นกระบวนการหรื อเงื่อนไขด้ านองค์การ ได้ แก่ ความยุติธรรมในองค์การ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน เป็ นตัวแปรสําคัญที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ครู เกิดการรับรู้ หรื อ
ได้ รับประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณในการทํางาน รวมทังเสริ
้ มสร้ างให้ ครูเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้และโรงเรี ยนจึงควรให้ ความสําคัญกับความยุติธรรม
ภายในโรงเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดนโยบายต่างๆ ให้ มีความยุติธรรมต่อครู ซึ่งมีแนวทางใน
การปฏิบตั ิ ดังนี ้ 1) ควรแบ่งปั นผลตอบแทนและผลประโยชน์ ต่างๆ แก่ครู โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ เป็ น
มาตรฐานในการตัดสินเพื่อแบ่งปั นผลตอบแทนของโรงเรี ยน เช่น ให้ ครู ได้ รับผลตอบแทนหรื อรางวัลที่
เหมาะสมกับสิ่งที่ตนได้ สร้ างสรรค์หรื อทุ่มเทให้ กบั โรงเรี ยน ให้ ครู ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้ รับ
ผลตอบแทนหรื อรางวัลโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และการที่ผลตอบแทนหรื อรางวัลนัน้

307
ต้ องได้ รับการจัดสรรโดยพิจารณาตามพื ้นฐานความจําเป็ นของครูแต่ละคน 2) ควรกําหนดให้ วิธีการหรื อ
กระบวนการขององค์การที่ใช้ ในการตัดสินเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลลัพธ์หรื อผลตอบแทนมีความยุติธรรม เช่น มี
ความเสมอภาค ปราศจากอคติ มีความถูกต้ องแม่นยํา สามารถแก้ ไขได้ ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ ้น
มีความครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง และตังอยู
้ ่บนมาตรฐานทางจริ ยธรรมที่ครูยอมรับ 3) ควรปฏิบตั ิ
ต่อครู โดยการแสดงออกด้ วยการให้ ความสําคัญ ให้ เกียรติ และให้ ความเคารพต่อครู ในฐานะที่ครู เป็ น
บุคคลที่มีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รี และ 4) ควรนําเสนอข้ อมูลข่าวสารหรื อความรู้เกี่ยวกับกระบวนการของโรงเรี ยน
ที่ครูให้ ความสนใจหรื อต้ องการทราบ โดยต้ องเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่มีเจตนาที่ชดั เจน ปราศจากการปิ ดบัง
ซ่อนเร้ น มีความถูกต้ อง และอยูบ่ นพื ้นฐานของเหตุและผล
4. ตัวแปรด้ านจิตลักษณะส่วนบุคคลของครู ได้ แก่ ทุนทางจิตวิทยา เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พล
ค่อนข้ างมากต่อจิตวิญญาณในการทํางานซึง่ ทุนทางจิตวิทยามีลกั ษณะเสมือนสภาวะภายในตัวบุคคลที่
สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ ข้ อค้ นพบที่ได้ จากงานวิจยั ต่างก็ยืนยันตรงกันว่า ความหวัง การมอง
ในแง่ดี ความมัน่ ใจในตน การฟื ้นคืนสภาพ และทุนทางจิตวิทยาโดยรวมนัน้ สามารถพัฒนาได้ ดังนัน้
ผู้บริหาร หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้และโรงเรี ยนจึงควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมหรื อจัดโปรแกรมสําหรับการ
พัฒนาทุนทางจิตวิทยาในตัวครู โดยจัดการฝึ กอบรมและจัดโปรแกรมต่างๆ ทังการฝึ
้
กอบรมแบบ Off-JT
(Off-the-Job Training)และ OJT (On-the-Job Training) ซึง่ ควรจะเริ่มจากการฝึ กอบรมแบบOff-JT (Offthe-Job Training)เป็ นการฝึ กอบรมโดยไม่ได้ อยู่หน้ างาน เป็ นกระบวนการเพื่อการเรี ยนรู้เกี่ยวกับทุนทาง
จิตวิทยาของครู ผ่านการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยนหรื อศึกษาค้ นคว้ า ดูงานจากแหล่งความรู้ตา่ งๆ ข้ อดีคือ ครู
จะรู้ ที่มาที่ไป ทฤษฏี หลักการและเหตุผลของทุนทางจิตวิทยา ทําให้ ไม่มีปัญหาต่อการประยุกต์ใช้ ใน
ภายหลัง และสามารถทําการอบรมลักษณะนี ้ให้ กบั ครู จํานวนมากในครัง้ เดียวได้ ข้ อเสียก็คือ ครู จะไม่ได้
้ ง
เห็นของจริ ง ไม่ได้ สมั ผัสจริ ง และในที่สดุ ก็อาจจะยังไม่สามารถทําจริ งได้ ภายหลังการฝึ กอบรม ดังนันจึ
ต้ องอาศัย OJT ร่ วมด้ วยซึง่ OJT (On-the-Job Training) จะเป็ นการฝึ กอบรมหน้ างาน เป็ นกระบวนการ
เพื่อการเรี ยนรู้ทนุ ทางจิตวิทยาของครูผา่ นการฝึ กอบรมแบบให้ ครูลงไปเรี ยนรู้และปฏิบตั จิ ริ ง ข้ อดีคอื ทําให้
ครู ได้ เห็นของจริ ง สัมผัสจริ ง และก็จะทําได้ จริ งในที่สดุ นอกจากนี ้ยังพบด้ วยว่า ทุนทางจิตวิทยาสามารถ
ลดความเครี ยดและความเหนื่อยล้ าจากการทํ างาน ทัง้ ยังมีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับความยึดมั่น
ผูกพันในงาน การเพิ่มระดับทุนทางจิตวิทยาในตัวครู จึงไม่เพียงช่วยลดความเหนื่อยล้ าจากการทํางาน
เท่านัน้ แต่ยงั ช่วยเพิ่มความยึดมัน่ ผูกพันในงานของครูได้ อีกด้ วย
5. ทุนทางจิ ตวิ ทยาเป็ นตัว แปรที่ มี อิ ทธิ พลในระดับสูงต่อจิ ตวิ ญญาณในการทํ างาน ซึ่ง
หลักฐานทางวิชาการพบว่า จิตวิญญาณในการทํางานเป็ นตัวแปรที่มีความสําคัญต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ของครู ดังนัน้ ในการรับสมัครผู้ที่จะเข้ ามาเป็ นครู ในโรงเรี ยนคาทอลิกควรจะมีการพิจารณาเรื่ องของทุน
ทางจิตวิทยาในตัวผู้ที่สมัครด้ วย โดยในขันตอนของการคั
้
ดเลือกควรจะให้ ผ้ ทู ี่สมัครเข้ ามาเป็ นครู ได้ ผ่าน
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กระบวนการคัดเลื อ กที่ มี ก ารตรวจสอบและวัดระดับทุน ทางจิ ตวิ ท ยาของผู้สมัครผ่ า นทางการทํ า
แบบทดสอบหรื อแบบวัดทุนทางจิตวิทยา เพื่อเป็ นการตรวจสอบและวัดในเบื ้องต้ นว่า ผู้ที่สมัครเข้ ามาเป็ น
ครู มีคณ
ุ ลักษณะในต่างๆ ของทุนทางจิตวิทยามากน้ อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็ นด้ านความมัน่ ใจในตน ด้ าน
การมองในแง่ดี ด้ านความหวัง และด้ านการฟื น้ คืนสภาพ ทังนี
้ ้ การมีคณ
ุ ลักษณะของทุนทางจิตวิทยาใน
เบื ้องต้ นดังกล่าว จะเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อการพัฒนาทุนทางจิตวิทยาของผู้สมัครที่ผ่านกระบวนการ
คัดเลือกจนได้ เข้ ามาเป็ นครู ได้ ในอนาคต ซึง่ จะส่งผลต่อการเสริ มสร้ างจิตวิญญาณในการทํางานของครู
ต่อไปด้ วย
6. จากผลการศึกษา พบว่า จิตวิญญาณในการทํางานมีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
และเป็ นตัวแปรสําคัญในการเสริ มสร้ างความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของครู ให้ เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ ผู้บริ หารและโรงเรี ยนจึงควรประยุกต์ค่านิยมเรื่ องจิต
วิญญาณในการทํางานมาใช้ ในโรงเรี ยน เพื่อเสริ มสร้ างจิตวิญญาณของครูให้ เจริญเติบโตขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ น
ค่านิยมด้ านสติปัญญา การรู้ จกั ไตร่ ตรอง ความเมตตากรุ ณา ความคิดสร้ างสรรค์ และแรงจูงใจมาใช้ ใน
โรงเรี ยนรวมทังเสริ
้ มสร้ างวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศองค์การที่เอื ้อให้ ครูได้ รับประสบการณ์ในด้ าน
ต่างๆ เช่น การตระหนักถึงความหมายในงานที่ตนทําอยู่ การได้ ติดต่อสัมพันธ์ และแบ่งปั นร่ วมกับผู้อื่น
้
และได้ ทําในสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าต่อจิตวิญญาณของตน ซึง่ เกี่ยวกับการมุง่ ประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมรวมทังให้
การสนับสนุนในด้ านต่างๆ ให้ โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่อบอุ่น มีประสบการณ์ให้ เรี ยนรู้ เป็ นประชาธิปไตย
เป็ นสถานที่ที่ให้ ความสุข และมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับนักเรี ยนและผู้ปกครองเป็ นที่ทํางานที่อุดมไปด้ วย
ความกระตือรื อร้ น มีชีวิตชีวาด้ วยงานที่มีความหมาย และเต็มเปี่ ยมไปด้ วยจิตตารมณ์แห่งความเมตตา
กรุณา
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ผลการศึกษาในงานวิจัยนี ้ พบว่า การศึกษาจิตวิญญาณในการทํางานได้ ศึกษาภายใต้
บริบทของโรงเรี ยน เนื่องจากเห็นว่า โรงเรี ยนเป็ นสังคมของครูและนักเรี ยนเพื่อสร้ างสรรค์และเผยแพร่ องค์
ความรู้ ซึง่ ครู ถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าและสําคัญต่อการพัฒนา การอบรมสัง่ สอน และการดูแล
เอาใจใส่นกั เรี ยน ให้ เป็ นบุคคลที่พร้ อมสําหรับการเป็ นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ครู จึงต้ องมีจิตวิญญาณในการ
ทํางาน รวมทังมี
้ จิตสํานึกในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นและสังคม งานวิจยั เกี่ยวกับจิตวิญญาณใน
การทํ างานภายใต้ บริ บทของโรงเรี ยนจึงเริ่ มได้ รับการยอมรั บอย่างกว้ างขวางซึ่งจากงานวิ จัยนี ้ จิ ต
วิญญาณในการทํ างานสามารถอธิ บายได้ ดี ดังนัน้ จึงควรจะศึกษาจิตวิญญาณในการทํางานภายใต้
บริ บทของโรงเรี ยนให้ มากขึ ้น โดยเฉพาะโรงเรี ยนในแต่ละประเภท เช่น โรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนของรัฐ
้ ้
เป็ นต้ น เพื่อเปรี ยบเทียบดูว่า โรงเรี ยนประเภทใดมีจิตวิญญาณในการทํางานสูงกว่าประเภทอื่นๆ ทังนี
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เพื่อเป็ นการสํารวจตรวจสอบว่า โรงเรี ยนที่มีจิตวิญญาณในการทํางานระดับสูงมีปัจจัยใดบ้ างที่เอื ้อต่อ
การเสริ มสร้ างและสนับสนุนให้ เกิดจิตวิญญาณในการทํางาน เช่น ค่านิยมของโรงเรี ยน นโยบายในการ
บริ หาร หลักปฏิบตั หิ รื อกฏระเบียบของโรงเรี ยน เป็ นต้ น
2. ผลการศึกษาในงานวิจยั นี ้ มีตวั แปรที่เป็ นกระบวนการหรื อเงื่อนไขด้ านองค์การ ได้ แก่ ความ
ยุติธรรมในองค์การที่มีอิทธิ พลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน โดยตัวแปรความยุติธรรมในองค์การเป็ น
กระบวนการหรื อเงื่อนไขด้ านองค์การที่สง่ เสริ มให้ ครูเกิดการรับรู้หรื อได้ รับประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณ
ในการทํ างาน และช่วยสนับสนุนให้ เกิ ดจิตวิญญาณในการทํ างาน นอกจากนี ้ ยังน่าจะมีตวั แปรทาง
พฤติกรรมองค์การอื่นๆ ซึง่ เป็ นกระบวนการหรื อเงื่อนไขด้ านองค์การที่สามารถเสริ มสร้ างจิตวิญญาณใน
การทํางานได้ เช่น วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ หรื อตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น ดังนัน้ การ
วิจยั ในอนาคตจึงควรพิจารณานําตัวแปรเหล่านี ้มาศึกษาร่วมด้ วย เพื่อขยายมุมมองเชิงทฤษฎีและเชิงการ
วิจยั ในการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานให้ กว้ างขึ ้น
3. การศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า ภาวะผู้นําแบบรับใช้ ผ้ อู ื่นมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณในการทํางาน
รวมทังเจตคติ
้
และพฤติกรรมเชิงบวกในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็ นความไว้ วางใจในองค์การ ความพึงพอใจ
ในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ ซึง่ เป็ นรู ปแบบภาวะผู้นําที่
ช่วยส่งเสริ มและเอื ้อต่อการเสริ มสร้ างจิตวิญญาณในการทํางาน เจตคติและพฤติกรรมเชิงบวกในการ
ทํางานดังนันเพื
้ ่อเป็ นการเปรี ยบเทียบว่า ภาวะผู้นําแบบใดในบริ บทโรงเรี ยนหรื อบริ บทองค์การประเภท
อื่นๆ ที่เอื ้อต่อจิตวิญญาณในการทํางาน เจตคติและพฤติกรรมเชิงบวกในการทํางานมากกว่ากัน จึงควร
ศึกษากับภาวะผู้นําแบบอื่นๆ ด้ วย เช่น ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้เชิงจิตวิญญาณ ภาวะผู้นําเชิง
จริ ยธรรม เป็ นต้ น เพื่อนํ าไปใช้ เป็ นข้ อมูลและข้ อเสนอแนะ เพื่อกํ าหนดเป็ นนโยบายในการเสริ มสร้ าง
รู ปแบบภาวะผู้นําแก่ผ้ บู ริ หารและหัวหน้ างาน ซึง่ เหมาะสมและเอื ้อต่อการสนับสนุนจิตวิญญาณในการ
ทํางาน เจตคติและพฤติกรรมเชิงบวกในการทํางานของบุคลากรในองค์การต่อไป
4. การศึกษาในงานวิจยั นี ้ ใช้ การกําหนดนิยามความหมายและเครื่ องมือวัดจิตวิญญาณใน
การทํ างานของต่างประเทศที่ นํ ามาปรั บให้ เหมาะสมกับบริ บทและกลุ่มตัวอย่างที่ จะศึกษา สําหรั บ
การศึ กษาจิ ตวิ ญญาณในการทํ างานที่ เ ป็ นตัว แปรค่ อนข้ างใหม่ และยังไม่ ได้ มี การศึกษากันอย่ า ง
แพร่ หลายในประเทศไทยเท่าใดนัน้ ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการนิยามความหมายและสามารถ
วัดจิตวิญญาณในการทํางานได้ อย่างสอดคล้ องกับบริ บทของประเทศไทย จึงควรมีการสร้ างและพัฒนา
เครื่ องมือวัดที่เหมาะสม โดยการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อสํารวจตรวจสอบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยกําหนดนิยามความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานไว้ อย่างไร เพื่อ
นําไปสร้ างเป็ นเครื่ องมือวัด ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เครื่ องมือวัดดังกล่าวเป็ นเครื่ องมือวัดที่เหมาะสมกับบริ บทและ
กลุม่ ตัวอย่างของประเทศไทย ซึง่ สามารถนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ อย่างถูกต้ องแท้ จริง
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5. งานวิจัยนี ้ผู้วิจัยศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยเหตุและผลที่ส่งผลต่อเจตคติและพฤติกรรมในการ
ทํางานของครู ซึง่ เน้ นศึกษาในมิตดิ ้ านการรับรู้และจิตลักษณะของครูเป็ นหลัก ไม่ได้ ศกึ ษามิติด้านผลการ
ปฏิบตั ิงานในแง่ที่เป็ นผลผลิตของครู จึงไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู
อย่างเป็ นรู ปธรรม จึงเป็ นงานวิจยั ที่ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันได้
กับองค์ การหรื อโรงเรี ยนอื่ นๆ ดังนัน้ หากในอนาคตมี การศึกษาเกี่ ยวกับเรื่ องนี ้ และต้ องการให้ ผล
การศึกษาสามารถช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันกับองค์การอื่นๆ ได้ จึงควรศึกษาในมิติด้าน
ผลการปฏิบัติงานในแง่ที่ เป็ นผลผลิตอย่างเป็ นรู ปธรรมของครู ด้วย ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ เกิ ดความชัดเจนใน
ผลการวิจยั ซึ่งจะสามารถนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร ทังในมิ
้ ติด้านการรับรู้ และจิต
ลักษณะ รวมทัง้ มิติด้านผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นรู ปธรรมของบุคลากร รวมทัง้ สามารถนําไปใช้ พัฒนา
องค์การได้
6. แบบจําลองเชิงโครงสร้ างพหุระดับที่ใช้ ในงานวิจัยนี ้ แบ่งเป็ นแบบจําลองในระดับบุคคล
และในระดับกลุม่ โดยแบบจําลองเชิงสาเหตุ (Causal Model) ที่พบในระดับบุคคลอาจจะเหมือนหรื อต่าง
จากที่พบในระดับกลุม่ ซึง่ งานวิจยั นี ้ได้ ทดสอบและพบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในระดับบุคคลทุกตัวแปร
ในแบบจําลองตามสมมติฐาน ส่วนในระดับกลุ่มนัน้ ผู้วิจยั ได้ ทดสอบเฉพาะตัวแปรที่ได้ รับอิทธิพลข้ าม
ระดับจากตัวแปรระดับกลุม่ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่กําหนดไว้ เท่านัน้ ดังนัน้ หากมีการนําแบบจําลอง
นี ้ไปศึกษาต่อในอนาคต ผู้วิจยั สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังหมด
้
ทังในระดั
้
บบุคคล
และในระดับกลุ่มได้ เพื่อทดสอบว่า เมื่อยกระดับตัวแปรในระดับบุคคลที่เหลือ ซึ่งไม่ได้ รับอิทธิพลข้ าม
ระดับจากตัวแปรในระดับกลุ่มตัวอื่นๆ ความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ างของตัวแปรในระดับกลุ่มจะยังเหมือน
หรื อต่างจากความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในระดับบุคคลอย่างไร เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทังในระดั
้
บบุคคล และตัวแปรในระดับกลุ่ม ซึ่งจะทําให้ เกิดความเข้ าใจที่
ลึกซึ ้งและนําไปสูก่ ารปรับปรุงกระบวนการภายในองค์การที่ชดั เจนมากขึ ้นด้ วย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

แบบสอบถามสําหรับครู
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตอนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับจิตลักษณะส่วนบุคคลของครู
ตอนที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําของหัวหน้ากลุ่มสาระและบรรยากาศในโรงเรียน
ตอนที่ 5
ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของครู
ขอความกรุณาท่านอ่านคําถามแต่ละข้อให้ชัดเจน และกรุณาทําแบบสอบถามทุกตอนทุกข้อ ผู้วิจัย
ขอรับรองว่า คําตอบของท่านจะเป็นความลับและไม่สามารถระบุตัวตนของท่านจากการตอบได้ โดยจะ
รายงานผลในภาพรวมเท่านั้น
โรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. คณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์

2. ภาษาไทย
3. ภาษาต่างประเทศ
5.สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 6.อื่นๆ ..................

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง ตามความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
1. ชาย
2.หญิง
2. อายุ

ปี

3. ระดับการศึกษา
1. มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ปวช.
4. ปริญญาโท

2.ปวส. หรืออนุปริญญาตรี
5.สูงกว่าปริญญาโท

4. ท่านมีประสบการณ์การสอนมาแล้วทั้งหมด
5. ท่านเป็นครูในโรงเรียนนี้มาแล้ว
6. ท่านเป็นครูในในกลุ่มสาระการเรียนรู้ปัจจุบันนี้มาแล้ว

3.ปริญญาตรี

ปี
ปี
ปี
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
การรับรู้การสนับสนุนจากโรงเรียน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
ลําดับ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น ไม่ค่อย ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โรงเรียนให้คุณค่ากับความทุ่มเทในการทํางานของท่าน
ว่า ช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่โรงเรียน
หากโรงเรียนสามารถจ้างครูคนอืน่ มาทํางานแทนท่าน
ได้ในอัตราเงินเดือนที่ต่ํากว่า โรงเรียนก็จะทํา
โรงเรียนไม่ให้คุณค่าต่อความพยายามใดๆ ในการ
ทํางานของท่าน
โรงเรียนให้ความสําคัญอย่างมากต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมในการทํางานของท่าน
โรงเรียนละเลยต่อความทุกข์ร้อนหรือการร้องเรียนใดๆ
จากท่าน
โรงเรียนไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของท่าน เมื่อ
ต้องตัดสินใจใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อตัวท่าน
โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน เมื่อท่านมี
ปัญหา
โรงเรียนเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของท่าน
อย่างแท้จริง
โรงเรียนพยายามเอื้ออํานวยสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยให้ท่าน
ทํางานได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ
แม้ท่านจะทํางานได้ผลดีเท่าใดก็ตาม โรงเรียนก็ยังไม่ใส่
ใจให้ความสําคัญ
โรงเรียนพยายามช่วยเหลือท่าน เมื่อท่านต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
โรงเรียนให้ความสําคัญต่อความพึงพอใจในการทํางาน
ของท่าน
โรงเรียนมักเอารัดเอาเปรียบท่าน เมื่อมีโอกาส
โรงเรียนไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อท่าน
โรงเรียนเอาใจใส่ต่อความคิดเห็นของท่าน
โรงเรียนมีความภาคภูมิใจต่อความสําเร็จในหน้าที่การ
งานของท่าน
โรงเรียนได้พยายามทําให้งานของท่านเป็นงานที่
น่าสนใจเท่าที่จะทําได้
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เห็นด้วย
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ความยุติธรรมในโรงเรียน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ข้อความ
น้อย
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ผลตอบแทนที่ท่านได้รับสะท้อนให้เห็นถึงความ
พยายามในการทํางานของท่าน
ผลตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับผลสําเร็จ
ในงานของท่าน
ผลตอบแทนที่ท่านได้รับสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ท่าน
ทุ่มเทให้กับโรงเรียน
ผลตอบแทนที่ท่านได้รับสอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงาน
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านใน
ระหว่างกระบวนการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ครูได้
ท่านมีอิทธิพลต่อกระบวนการพิจารณาให้ผลตอบแทน
แก่ครูในโรงเรียน
กระบวนการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ครูในโรงเรียน
ถูกนํามาใช้อย่างเหมาะสม
กระบวนการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ครูในโรงเรียน
ปราศจากอคติ
กระบวนการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ครูในโรงเรียน
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
ท่านสามารถอุทธรณ์เรื่องผลตอบแทนที่ได้จากกระบวนการ
พิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ครูในโรงเรียนได้
กระบวนการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่ครูในโรงเรียน
คงไว้ซึ่งจริยธรรมและมาตรฐานทางศีลธรรม
โรงเรียนปฏิบัติต่อท่านด้วยความสุภาพ
โรงเรียนปฏิบัติต่อท่านด้วยการให้เกียรติ
โรงเรียนปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพ
ท่านปกป้องโรงเรียนจากความคิดเห็นหรือคําวิจารณ์ที่ไม่
ถูกต้อง
โรงเรียนได้ติดต่อสื่อสารกับท่านอย่างตรงไปตรงมา
โรงเรียนให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม
โรงเรียนใช้การสื่อสารที่เหมาะกับความต้องการของ
ท่าน
โรงเรียนได้อธิบายถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
ละเอียดครบถ้วน
โรงเรียนได้อธิบายถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดย
ยึดหลักเหตุผล
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับจิตลักษณะส่วนบุคคลของครู
ทุนทางจิตวิทยา
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
ลําดับ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น ไม่ค่อย ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ท่านมั่นใจในการวิเคราะห์ปัญหาระยะยาวเพื่อหาวิธี
แก้ปัญหาของตนเอง
ท่านมั่นใจในการนําเสนองานในที่ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียน
ท่านมั่นใจในการมีส่วนร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนงาน
ต่างๆ ในโรงเรียน
ท่านมั่นใจในการช่วยกําหนดเป้าหมายในการทํางาน
ท่านมั่นใจในการติดต่อกับผู้อื่นภายนอกโรงเรียนเพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ท่านมั่นใจในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ให้เพื่อนร่วมงาน
ทราบ
เมื่อพบว่า งานของท่านเกิดการติดขัด ท่านสามารถคิด
หาวิธีต่างๆ เพื่อแก้ไขได้
ในตอนนี้ ท่านกําลังไล่ตามเป้าหมายในการทํางานอย่าง
ขะมักเขม้น
ท่านเชื่อว่า ทุกปัญหามีวิธีแก้มากมายรอบด้าน
ปัจจุบัน ท่านมองว่า ตนเองประสบความสําเร็จใน
หน้าที่การงาน
ท่านสามารถคิดหาแนวทางมากมายที่จะไปถึงเป้าหมาย
ในการทํางานได้
ในตอนนี้ ท่านกําลังไปถึงเป้าหมายในการทํางานที่วาง
ไว้
เมื่อท่านล้มเหลวในการทํางาน ท่านมักมีปัญหาไม่
สามารถจัดการงานนั้นเพื่อเดินหน้าต่อไปได้
ท่านสามารถจัดการกับความยุ่งยากในการทํางานได้ใน
หลากหลายแนวทาง
ท่านสามารถทํางานให้สําเร็จได้ หากท่านจะทํา
ท่านสามารถแบกรับและผ่านพ้นความเครียดต่างๆ ใน
การทํางานได้
ท่านสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากในการทํางานได้
เพราะเคยมีประสบการณ์มาก่อน
ท่านรู้สึกว่า สามารถจัดการงานหลายอย่างได้ในเวลา
เดียวกัน

อย่างยิ่ง

ด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

360

ลําดับ

ข้อความ

19

เมื่อสิ่งต่างๆ ในการทํางานมีความไม่แน่นอน ท่านมักจะ
คาดหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
หากมีบางอย่างผิดพลาดในการทํางาน ก็ช่างมัน ไม่
จําเป็นต้องแก้ไข
ท่านมักจะมองในด้านที่ดีของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางานเสมอ
ท่านมองในแง่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านใน
อนาคต เช่น สิ่งดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เป็นต้น
การทํางานนี้ สิ่งต่างๆ ไม่เคยเป็นไปตามความต้องการ
ของท่านเลย
ท่านทํางานโดยถือคติว่า สิง่ ร้ายๆ ที่เกิดขึ้นจะผ่านไป แล้ว
สิ่งดีๆ ก็จะผ่านเข้ามา

20
21
22
23
24

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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จิตวิญญาณในการทํางาน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ข้อความ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น ไม่ค่อย ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการทํางานในโรงเรียน
หัวหน้างานสนับสนุนความก้าวหน้าของท่าน
ท่านได้รับประสบการณ์มากมายในการทํางาน ซึ่งเป็นผลมา
จากความก้าวหน้าของท่าน
เมื่อท่านมีความวิตก ท่านได้รับการสนับสนุนให้นําเรื่อง
นั้นมาปรึกษาหารือได้
เมื่อท่านมีความกังวล ท่านสามารถพูดคุยกับคนที่ท่าน
คิดว่าเหมาะสมได้
ในการทํางาน ทุกคนทํางานร่วมกันเพื่อจัดการความ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ที่โรงเรียนนี้ ท่านได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม
ท่านได้รับการสนับสนุนให้กล้าเสี่ยงในการทํางาน
ท่านเป็นคนที่มีคุณค่าในการทํางานอย่างที่ควรจะเป็น
ท่านรู้สึกสนุกกับการทํางาน
ท่านเชื่อว่า ผู้อื่นก็รู้สึกสนุกกับการทํางานเช่นเดียวกัน
จิตวิญญาณครูของท่านเกิดพลังได้ด้วยงานที่ท่านทําอยู่

อย่างยิ่ง

ด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

361

ลําดับ

ข้อความ

13
14
15

งานที่ท่านทําสัมพันธ์กับสิ่งที่ท่านคิดว่ามีความสําคัญในชีวิต
ท่านตั้งตารอที่จะมาทํางานในทุกๆ วัน
ท่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ท่านทํากับประโยชน์
ส่วนรวมในสังคม
ท่านเข้าใจในความหมายของงานที่ทําอยู่
ท่านรู้สึกมีความหวังในชีวิต
ค่านิยมที่จิตวิญญาณครูของท่านเชื่อถือมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของท่าน
ท่านมองตัวเองว่า เป็นบุคคลผู้มีจติ วิญญาณครู
การสวดภาวนาเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของท่าน
ท่านใส่ใจต่อจิตวิญญาณครูในตัวเพื่อนร่วมงาน
กลุ่มสาระฯ ของท่านใส่ใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณครูของท่าน
ที่จะเกิดพลังได้ด้วยงานที่ทําอยู่
กลุ่มสาระฯ ของท่านเอื้ออํานวยให้ท่านได้ใช้พรสวรรค์
และความสามารถที่มีอยู่ในการทํางาน
กลุ่มสาระฯ ของท่านส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะและ
ความสามารถใหม่ๆ
กลุ่มสาระฯ ของท่านส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อสังคม
กลุ่มสาระฯ ของท่านคํานึงถึงความรับผิดชอบที่ท่านมี
ต่อครอบครัวด้วย
กลุ่มสาระฯ ของท่านใส่ใจคนยากไร้ในสังคม
กลุ่มสาระฯ ของท่านเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับครู
ในกลุ่มสาระฯ ของท่าน ครูไม่ได้รับการส่งเสริมให้
เรียนรู้และพัฒนา
ท่านมีความรู้สึกในเชิงบวกต่อค่านิยมของกลุ่มสาระฯ
กลุ่มสาระฯ ของท่านเป็นหน่วยงานที่มีจิตสํานึก
ท่านรู้สึกผูกพันกับเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ
กลุ่มสาระฯ ของท่านเป็นหน่วยงานที่มีความเอื้ออาทร
ท่านรู้สึกผูกพันกับภาระหน้าที่ของกลุ่มสาระฯ
ท่านมีความรู้สึกในเชิงบวกต่ออนาคตของท่านในกลุม่
สาระฯ นี้
โรงเรียนนี้ใส่ใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณครูของท่านที่จะเกิด
พลังได้ด้วยงานที่ทําอยู่
ท่านมีความรู้สึกในเชิงบวกต่อค่านิยมของโรงเรียนนี้
โรงเรียนนี้ใส่ใจคนยากไร้ในสังคม
โรงเรียนนี้เอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับครู
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีจิตสํานึก
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31
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34
35
36
37
38
39
40

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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41
42
43

ท่านรู้สึกผูกพันกับเป้าหมายของโรงเรียนนี้
โรงเรียนนี้ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของทุกคนที่ทํางานที่นี่
โรงเรียนนี้เอื้ออํานวยให้ท่านได้ใช้พรสวรรค์และ
ความสามารถที่มีอยู่ในการทํางาน
โรงเรียนนี้ส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะและความสามารถ
ใหม่ๆ
ท่านไม่มีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญในโรงเรียนนี้
โรงเรียนนี้สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อสังคม
ท่านมีความรู้สึกในเชิงบวกต่ออนาคตของท่านในโรงเรียน
แห่งนี้
ในโรงเรียนนี้ ครูไม่ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้และ
พัฒนา

44
45
46
47
48

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ข้อความ
ไม่จริง
ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง
จริงที่สุด
ที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8

งานที่ท่านทําเป็นงานที่สร้างความแตกต่างในชีวิตของ
ผู้อื่น
งานที่ท่านทําเป็นงานที่มีความหมายต่อท่าน
งานที่ท่านทําเป็นงานที่มีความสําคัญสําหรับท่าน
งานประจําวันทีท่ ําอยู่ทุกวันเป็นงานที่มีความหมายต่อ
ท่าน
ท่านรู้สึกว่า โรงเรียนเห็นคุณค่าของท่านและงานที่ท่าน
ทํา
ท่านรู้สึกว่า โรงเรียนยอมรับในตัวท่านและงานของ
ท่าน
ท่านรู้สึกว่า ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในงานที่ทําอยู่
ท่านรู้สึกว่า ท่านได้รับการยอมรับนับถืออย่างสูงจาก
หัวหน้าของท่าน
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ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําและบรรยากาศในโรงเรียน
ภาวะผูน้ ําแบบรับใช้ผู้อนื่
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
ลําดับ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น ไม่ค่อย ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ด้วย

เห็นด้วย
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หัวหน้าของท่าน ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เป็นบุคคลที่ลูกน้องจะขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาส่วนตัว
เป็นบุคคลที่ให้ความสําคัญกับการตอบแทนชุมชนและสังคม
เป็นบุคคลที่สามารถมองเห็นและระบุถึงสิง่ ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานได้
เป็นบุคคลที่มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ลูกน้องใน
การตัดสินใจที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของเขา
เป็นบุคคลที่ให้ความสําคัญกับความก้าวหน้าทางอาชีพ
ของลูกน้องเป็นหลัก
เป็นบุคคลที่เอาใจใส่ต่อความสําเร็จของลูกน้องมากกว่าของ
ตนเอง
เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานด้านจริยธรรมสูง
เป็นบุคคลที่เอาใจใส่ต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกน้อง
เป็นบุคคลที่สนใจช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนและสังคมอยู่เสมอ
เป็นบุคคลที่สามารถมองทะลุปัญหาที่สลับซับซ้อนได้
เป็นบุคคลที่สนับสนุนให้ลูกน้องได้ตัดสินใจในสิ่งที่
สําคัญ ซึ่งเกี่ยวกับงานด้วยตนเอง
เป็นบุคคลที่ให้ความสนใจต่อการทําให้ผู้อื่นบรรลุ
เป้าหมายในอาชีพของตน
เป็นบุคคลที่กําหนดให้ผลประโยชน์ของลูกน้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์ของตน
เป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตเสมอ
เป็นบุคคลที่ให้เวลาในการพูดคุยกับลูกน้องเป็นการส่วนตัว
เป็นบุคคลผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนและสังคม
เป็นบุคคลที่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับโรงเรียนและ
เป้าหมายของโรงเรียน
เป็นบุคคลที่ให้อิสระแก่ลูกน้องในการจัดการกับ
สถานการณ์ที่ยากลําบากด้วยวิธีที่ลูกน้องคิดว่าดีที่สุด
เป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ลูกน้องมีประสบการณ์ในการทํางาน
ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้องพัฒนาทักษะความสามารถใหม่ๆ
เป็นบุคคลที่เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกน้อง
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ข้อความ

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

หัวหน้าของท่าน ...
21
22
23
24
25
26
27
28

เป็นบุคคลที่ไม่ละเลยต่อหลักจริยธรรมเพื่อแลกกับ
ความสําเร็จ
เป็นบุคคลที่สามารถรู้ว่า เมื่อใดที่ลูกน้องรู้สึกท้อแท้
หมดหวัง โดยที่ไม่จําเป็นต้องถาม
เป็นบุคคลที่สนับสนุนให้ลูกน้องช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมด้วยความสมัครใจ
เป็นบุคคลที่สามารถแก้ปัญหาในการทํางานด้วยแนวคิด
ใหม่ๆ หรือสร้างสรรค์
เป็นบุคคลผู้ซึ่ง หากลูกน้องจําเป็นต้องตัดสินใจในงานที่
สําคัญ ลูกน้องสามารถตัดสินใจได้เอง ไม่จําเป็นต้อง
ปรึกษาหารือด้วย
เป็นบุคคลที่ต้องการทราบถึงเป้าหมายด้านอาชีพของลูกน้อง
เป็นบุคคลที่ทําทุกอย่างที่สามารถทําได้เพื่อให้งานของ
ลูกน้องง่ายขึ้น
เป็นบุคคลที่ให้คณ
ุ ค่าต่อความซื่อสัตย์สุจริตมากกว่าเงิน
ทองหรือผลประโยชน์

ความไว้วางใจในโรงเรียน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ข้อความ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น ไม่ค่อย ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ครูในโรงเรียนนี้ไว้วางใจในผู้บริหาร
ครูในโรงเรียนนี้ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ครูในโรงเรียนนี้ไว้วางใจในนักเรียนของตน
ครูในโรงเรียนนี้ระแวงสงสัยในการกระทําส่วนใหญ่ของ
ผู้บริหาร
ครูในโรงเรียนนี้มีความระแวงซึ่งกันและกัน
ครูในโรงเรียนนี้ไว้วางใจในผู้ปกครองนักเรียน
ครูในโรงเรียนนี้เชื่อถือในคุณธรรมของผู้บริหาร
ครูในโรงเรียนนี้มีความสงสัยซึ่งกันและกัน
ผู้บริหารโรงเรียนนี้มักทําสิ่งต่างๆ เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของครู
นักเรียนในโรงเรียนนี้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

อย่างยิ่ง

ด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

1

2

3

4

5

6

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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ข้อความ

11
12

ผู้บริหารโรงเรียนนี้ไม่แสดงออกซึ่งความเอาใจใส่ต่อครู
แม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก ครูในโรงเรียนนี้ก็สามารถ
พึ่งพากันและกันได้
ครูในโรงเรียนนี้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี
ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนนี้มีความผูกพันต่อ
โรงเรียนอย่างสม่ําเสมอ
ครูในโรงเรียนนี้สามารถพึ่งพาอาศัยผู้บริหารได้
ครูในโรงเรียนนี้เชื่อมั่นในคุณธรรมของเพื่อนครูด้วยกัน
ครูสามารถวางใจให้นักเรียนในโรงเรียนนี้ทํางานเองได้
ผู้บริหารโรงเรียนนี้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครูในโรงเรียนนี้เปิดใจกว้างซึ่งกันและกัน
ครูสามารถไว้วางใจในการสนับสนุนจากผู้ปกครองได้
เมื่อครูในโรงเรียนนี้บอกเรื่องใดแก่ท่าน ท่านสามารถ
เชื่อในเรื่องนั้นได้
ครูในโรงเรียนนี้เชื่อมั่นว่า นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มี
ศักยภาพ
ผู้บริหารไม่แจ้งให้ครูทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน
ครูคิดว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ทําหน้าที่ของตนได้เป็น
อย่างดี
ครูสามารถเชื่อในสิ่งที่ผู้ปกครองบอกกับครูได้
นักเรียนในโรงเรียนนี้เป็นพวกปิดกั้นตนเอง

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
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6
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5

6
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2
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3
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4
4

5
5

6
6

ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติและพฤติกรรมในการทํางานของครู
ความผูกพันต่อโรงเรียน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ข้อความ
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น ไม่ค่อย ค่อนข้าง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
1
2
3

ท่านจะมีความสุขมากหากได้ใช้เวลาที่เหลือของอาชีพ
ครูในโรงเรียนแห่งนี้
ท่านรู้สึกว่า ปัญหาของโรงเรียนเป็นเสมือนปัญหาของ
ตัวท่านเอง
ท่านไม่รู้สึกว่า ตนเองเป็นก็ส่วนหนึ่งในครอบครัวของ
โรงเรียนแห่งนี้

อย่างยิ่ง

ด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง

1
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3

4

5

6

1
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3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

366

ลําดับ

ข้อความ

4
5

ท่านไม่รู้สึกผูกพันกับโรงเรียนแห่งนี้
โรงเรียนแห่งนี้ คือ สถานที่ที่มีความหมายต่อท่านอย่าง
มาก
ท่านไม่รู้สึกว่า ตนเองมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียน
แห่งนี้
เป็นการยากสําหรับท่านที่จะลาออกจากโรงเรียน
ในตอนนี้ แม้ท่านต้องการจะลาออกก็ตาม
ชีวิตของท่านจะยุ่งยากมาก หากตัดสินใจลาออกจาก
โรงเรียนในตอนนี้
ณ ตอนนี้ การทํางานในโรงเรียนนี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่าง
มากสําหรับท่าน
ท่านรู้สึกว่า มีทางเลือกไม่กี่ทางที่ทําให้ท่านคิดจะลาออก
จากโรงเรียนแห่งนี้
หนึ่งในผลเสียของการลาออกจากโรงเรียนนี้ คือ ทําให้
ท่านเหลือทางเลือกสําหรับชีวิตการทํางานน้อยลง
หนึ่งในเหตุผลหลักที่ท่านยังทํางานเพื่อโรงเรียนนี้ คือ การ
ลาออกทําให้ท่านเสียผลประโยชน์บางอย่าง และที่โรงเรียน
อื่นท่านอาจไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่นี่
ท่านไม่รู้สึกผูกพันหรือเป็นหนี้บุญคุณใดๆ ที่จะทํางานใน
โรงเรียนนี้ต่อไป
แม้จะเป็นผลดีต่อตัวท่าน แต่ท่านก็รู้สึกไม่ดีหากจะ
ลาออกจากโรงเรียนในตอนนี้
ท่านจะรู้สึกผิด หากต้องลาออกจากโรงเรียนในตอนนี้
โรงเรียนแห่งนี้คู่ควรจะได้รับความซื่อสัตย์ภักดีจากท่าน
ท่านจะไม่ลาออกจากโรงเรียนในตอนนี้ เพราะรู้สึก
สํานึกบุญคุณหรือผูกพันกับเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน
ท่านรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างมาก

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ระดับความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่ค่อย
เห็นด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย

เห็นด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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ความพึงพอใจในงาน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ข้อความ
ไม่พอใจ
ไม่ค่อย ค่อนข้าง
พอใจ
ไม่พอใจ
พอใจ
อย่างยิ่ง

1
2
3

โอกาสในการได้ทํางานด้วยตัวท่านเองเพียงลําพัง
โอกาสในการได้ทําสิ่งที่แตกต่างบ้าง
โอกาสในการได้เป็นคนสําคัญในโรงเรียนนี้

1
1
1

2
2
2

พอใจ

พอใจ

3
3
3

4
4
4

อย่างยิ่ง

5
5
5

6
6
6
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ข้อความ

4
5
6
7
8
9
10

แนวทางที่ผู้บริหารดูแลครูในโรงเรียน
ความสามารถในการตัดสินใจของหัวหน้างาน
สามารถทําสิ่งต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อมโนธรรมของท่าน
งานที่ทําอยู่ช่วยให้หน้าที่การงานมีความมั่นคง
โอกาสในการได้ทําสิ่งต่างๆ เพื่อผู้อื่น
โอกาสในการได้บอกให้ผู้อื่นทําสิ่งที่ควรทํา
โอกาสในการทําบางอย่างที่ช่วยพัฒนาความสามารถของ
ท่าน
แนวทางที่โรงเรียนนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ท่านทํา
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
อิสระในการใช้ดุลยพินิจของท่านในการทํางาน
โอกาสในการได้ลองใช้วิธีการต่างๆ ของท่านในการ
ทํางาน
ปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน
แนวทางที่เพื่อนร่วมงานจะได้ก้าวหน้าไปพร้อมกับผู้อื่น
การยกย่องชมเชยเมื่อท่านทํางานได้เป็นอย่างดี
ความรู้สึกประสบความสําเร็จที่ได้รับจากการทํางาน
สามารถง่วนอยู่กับงานได้ตลอดเวลาการทํางาน
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ระดับความคิดเห็น
ไม่พอใจ
อย่างยิ่ง

ไม่พอใจ

ไม่ค่อย
พอใจ

ค่อนข้าง
พอใจ
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พอใจ
อย่างยิ่ง
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ีในโรงเรียน
คําชี้แจงโปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อ แล้วทําเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่อแต่ละประเด็นในงานของท่านมากที่สุดเพียง 1 ช่อง และกรุณาตอบคําถามทุกข้อ
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
ข้อความ
ไม่เคย
ไม่ค่อย ค่อนข้าง
ไม่บ่อย
บ่อย สม่ําเสมอ
เลย

1
2
3
4
5
6
7
8

ท่านช่วยเหลือเพื่อนครูที่มีภาระงานมาก
ท่านพร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนครูที่อยู่รอบข้าง
ท่านช่วยเหลือเพื่อนครูที่ไม่ได้มาทํางาน
ท่านพยายามช่วยเหลือเพื่อนครูที่มีปัญหาในการทํางาน
ท่านช่วยเหลือเพื่อนครูใหม่ในการปรับตัว แม้จะไม่ถูก
ขอร้องก็ตาม
ท่านคิดว่า ตนเองเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
ท่านเชื่อว่า การทํางานด้วยความซื่อสัตย์ย่อมต้อง
ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
ท่านมาทํางานเกินกว่าเวลาทํางานตามปกติ

บ่อย

บ่อย
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4
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ลําดับ

ข้อความ

9
10

ท่านไม่ใช้เวลาพักพิเศษเพิ่มเติมในเวลาทํางาน
ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน แม้ไม่มีผู้ใด
กํากับดูแลอยู่ก็ตาม
ท่านทําตัวเหมือนคนที่ “มือไม่พาย เอาเท้าราน้ํา”
ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบ่นว่าในเรื่องเล็กๆ
น้อยๆ
ท่านมักจะทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่
ในการทํางาน ท่านมักจะมองด้านลบมากกว่าด้าน
บวก
ท่านมักจะจับผิดในสิ่งต่างๆ ที่โรงเรียนกําลังทําอยู่
เสมอ
ท่านพยายามหลีกเลี่ยงที่จะสร้างปัญหาให้แก่เพื่อน
ครู
ท่านระมัดระวังผลกระทบจากการกระทําของท่านที่
มีต่อเพื่อนครู
ท่านไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ท่านพยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเพื่อนครู
ท่านระมัดระวังการกระทําที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ทํางานของผู้อื่น
ท่านร่วมมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน
โรงเรียน
ท่านเข้าร่วมการประชุมที่เห็นว่าสําคัญ โดยไม่
จําเป็นต้องสั่งหรือบังคับ
ท่านร่วมทําหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
โรงเรียน โดยไม่จาํ เป็นต้องร้องขอ
ท่านอ่านและปฏิบัติตามประกาศ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ฯลฯ ของโรงเรียนเสมอ
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ระดับความคิดเห็น
ไม่เคย
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ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ในความกรุณาของท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามนี้
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