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การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพือ่ (1) เพือ่ พัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2) เพื่อตรวจสอบความไม่แปรเปลีย่ นของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูระหว่างครูเพศชายกับเพศ (3)
เพื่ อ เปรีย บเที ย บคะแนนเฉลี่ย นตัว แปรแฝงการถ่ า ยทอดทางสังคมขององค์ ก ร ทุ น ทางสังคม
คุณลักษณะของงาน และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูเพศชายกับเพศหญิง และ (4) เพื่อ
ศึกษาปั ญหา อุปสรรค และความต้องการของครูทม่ี ผี ลต่อการปรับตัวทางอาชีพ การวิจยั ผสานวิธแี บบ
แผนรองรับภายใน (Embedded Designs) ประกอบด้วย 1) การวิจยั เชิงปริมาณ เพือ่ พัฒนาแบบจําลอง
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ครู จํานวน 746 คน ด้วยแบบสอบถาม 8 ฉบับ ที่มคี ่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดตัง้ แต่ .744 - .948
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติโปรแกรมสําเร็จรูป Mplus version 7.4 และ 2) การวิจยั เชิงคุณภาพเพื่ออธิบาย
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ทางตรงจากการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ร พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ได้รบั อิท ธิพ ล
ทางตรงจากทุนทางสังคม และคุณลักษณะของงาน และความพึงพอใจในอาชีพได้รบั อิทธิพลทางตรง
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The purpose of this research was four-fold; first it aimed to develop a model of
structural relationship of adaptive behavior, which influenced teachers' career satisfaction
under the Office of the Basic Education Commission; second, to investigate the invariance
of the causal relationship structure of adaptive behavior; third, to compare the mean latent
scores for organizational socialization, social capital, job characteristics and career adaptive
behavior of male and female teachers, and fourth, to study problems, barriers and needs of
teachers affecting career adaptation. Embedded Designs include: 1) quantitative research to
develop a model of causal factors of career adaptive behavior affecting career satisfaction
of 746 teachers with the eighth edition of the survey with the reliability of the test .744 to
.948 through software packages Mplus version 7.4, and 2) qualitative research to explain
problems, barriers and needs to promote professional adaptation of group with 5 teachers
with low-level career adaption and 5 peer teachers.
The result of quantitative research found that: 1) his structural relationship model
of career adaptive behaviors influencing career satisfaction of teachers under the Basic
Education Commission was consistent with empirical data. Social capital was directly
influenced by organizational socialization, career adaptive behavior was directly influenced
by social capital and job characteristic, and career satisfaction was directly influenced by
career adaptation behavior and job characteristic. 2) There was no significant difference
among those of male and female causal relationships’ pattern. 3) Male teachers gained an
average latent factor of job characteristics lower than female teachers.
The results of qualitative research found that the problem of career adaptation
consists of inability of technology use, no teaching change, lack of technology knowledge’s
use and lack of understanding concerning technology use’s need in instruction. While the
barriers include inappropriateness of equipment, less computers and budget, lack of
maintenance, and the internet sign is not good. Whereas needs consist of allocating
appropriate equipment for use, improving internet signal, knowledge sharing of technology’s
use and sufficient budget allocation.
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ดร.สรรณภา แน่ นหนา ดร.ทวีศกั ดิ ์ เจริญเตีย และดร.บุญเชิด กลมทุกสิง่ ทีไ่ ด้ให้ความกรุณาตรวจ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ห้ความร่วมมือในการทําวิจยั ครัง้ นี้ และผูท้ ช่ี ว่ ยเหลือในการ
เก็บรวมรวมข้อมูล ทําให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการวิจยั
นอกจากนี้ ข้า พเจ้า ขอขอบคุ ณ ทุ ก กํ า ลัง ใจที่ค อยช่ ว ยเหลือ สนั บ สนุ น เสนอมาจาก
ครอบครัวคุ ณ วงษา และเพื่อน ปร.ด. รุ่น 1 การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ป ระยุกต์ นางสาวปริช าติ
เบ็ญจวรรณ และกฤษณที บุญล้อม เพื่อนรักที่คอยช่วยเหลือ รับฟั งและให้กําลังใจ และในคืนอัน
หนาวเหน็บได้รบั ความกรุณาจากพี่ปิยรัตน์ วงศ์ทองเหลือ และคุณแม่ ที่ได้ให้ความกรุณานํ าขนม
เสือ้ กันหนาว มันเป็ นความอบอุน่ ทางใจทีผ่ ลักดันให้สตู้ ่อไป
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าการวิจยั ครัง้ นี้จะถูกนํ าไปสู่การใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้กบั
คุณครู และหากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูว้ จิ ยั ขออภัยมา ณ ทีน่ ้ีดว้ ยคะ
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหาการวิจยั

ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทดั เทียมกับประเทศ
อื่นๆ ซึ่งเป็ นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561 โดยต้องการให้คนไทยได้
เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ มีสติรทู้ นั มีปัญญารูค้ ดิ มีสมรรถนะและคุณธรรม รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ประเทศ และเป็ นพลเมืองที่ดขี องประเทศ ซึ่งมีการปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่าง
เป็ นระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การเรียนรูข้ องคนไทย การ
เพิม่ โอกาสทางการศึกษาการเรียนรูอ้ ย่างทัวถึ
่ งมีคุณภาพ และการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคมในการบริห ารจัด การ (กัญ นิ ภ า พราหมณ์ พิท ักษ์ . 2554: 3) ซึ่งการปฏิรูป ระบบ
การศึกษาต้องดําเนินการร่วมกันทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ การปฏิรปู หลักสูตร สื่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยี
การปฏิรปู ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน การปฏิรปู ระบบพัฒนาคุณภาพครู การปฏิรปู ระบบ
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการประเมินรูปแบบการเงินเพื่อการศึกษา โดยการปฏิรปู ต้อง
ดําเนินการทัง้ สองระดับ คือ ระดับประเทศ โดยมุ่งเน้ นไปที่การสร้างระบบความรับผิดชอบเป็ น
สําคัญ ซึง่ รัฐปรับบทบาทมาเป็ นผูก้ ํากับดูแลคุณภาพของระบบการศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบ
ในระบบการศึกษา ผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่จะถูกนํามาใช้ในการประเมินผลงาน
ของครู การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการประเมินผลผูบ้ ริหารสถานศึกษา นอกจากนัน้ ยังมี
ระบบรายงานผลการสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ และผลการประเมินครูและสถานศึกษาต่อ
ผูป้ กครอง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสาธารณชน เพื่อให้ขอ้ เหล่านัน้ ถูกนําไปใช้ในการเลือก
โรงเรีย นของผู้ป กครอง การติด ตามและตรวจสอบการดํ าเนิ น งานของสถานศึก ษา การพัฒ นา
คุณภาพและเข้าช่วยเหลือนักเรียน ครู และสถานศึกษาที่มปี ั ญหา การให้รางวัลผูบ้ ริหารโรงเรียน
การจัด สรรงบประมาณด้านอุ ป สงค์ ระดับ สถานศึ ก ษา แนวทางการปฏิรูป การศึก ษาในระดับ
สถานศึกษาเน้ น ไปที่ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัดการเรีย นการสอนเป็ นสําคัญ ภายใต้ห ลักความ
ยืดหยุน่ ความหลากหลาย ความมีพลวัต ความมีสว่ นร่วมจากผูป้ กครองและชุมชน ความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนและชุมชน และการมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทีเ่ อือ้ ให้
เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒ นา จากการปฏิรูปการศึกษาไทยข้างต้นทําให้เห็นว่าการศึกษาเป็ นปั จจัย
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ช่วยให้ประชาชนพัฒนาศักยภาพ มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
จากสถานการณ์ ท่กี ล่าวมาข้างต้น การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจะเป็ นไปไม่ได้เลยหาก
ปราศจากการยกระดับคุณภาพครู ซึง่ ถือว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีส่ ดุ อย่างหนึ่งในระบบการศึกษา
ความสําคัญของคุณภาพครูต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาของนักเรียน ซึ่งนโยบายคุณภาพครูของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 หลัก ได้แก่ การดึงดูดคนเก่งและคัดเลือกคนเข้าสู่สายอาชีพ
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ครู การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การเป็ นครู การพัฒนาและยกระดับความรูแ้ ละสมรรถนะ
ของครูอย่างต่อเนื่อง และการรักษาคนเก่งไว้ในสายอาชีพครู ส่งผลทําให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ต้องหันมาทบทวนการจัดการศึกษากันใหม่ เพื่อให้การศึกษาเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สัง คม และการเมื อ งของประเทศอย่ า งแท้ จ ริง ในการพัฒ นากระบวนการเรีย นการสอนที่ มี
ประสิท ธิภ าพ สามารถบรรลุ ผ ลได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด ขึ้น อยู่ ก ับ องค์ ป ระกอบหลายอย่ า ง ซึ่ ง
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือ ครู โดยความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษา ครูเป็ นผูท้ ม่ี ี
บทบาทสําคัญทีส่ ุด (สุนีย์ สินธุเดช. 2537) ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความสําคัญ
การให้ค วามสําคัญ กับ สถานศึก ษาขัน้ พื้น ฐานว่าเป็ น องค์ก รที่ต ัง้ ขึ้น ด้ว ยจุด ประสงค์เพื่อการจัด
การศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติคุณภาพการศึกษาจะมีมากน้ อยเพียงใดขึน้ อยู่กบั คุณสมบัติและ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของบุคลากรถือได้ว่าบุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะครูเป็ นหลักสําคัญทีจ่ ะ
ทําให้โรงเรียนปฏิบตั ิภารกิจไปสู่เป้ าหมายได้ซ่ึงจากสถิตินักเรียนของประเทศไทยพบว่าจํานวน
นั ก เรีย นในระดับ ประถมศึ ก ษาของประเทศไทยมี จํ า นวนประมาณ 4 ล้ า นคนมี ค รู ใ นระดับ
ประถมศึกษาประมาณสีแ่ สนคน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2558) ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามีความสําคัญอย่างมากต่อการศึกษาของไทยมีการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึน้
การจัด การเรีย นการสอนในปั จ จุ บ ัน ได้ข ยายตัว อย่ า งรวดเร็ว ในศตวรรษที่21 ได้ ใ ห้
ความสําคัญในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูไ้ ด้ทุกสถานทีท่ ุกเวลาตามความสนใจของนักเรียน และ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งทําให้กระบวนการเรียนการสอนมี
การเปลีย่ นแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสําคัญของ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communications Technology: ICT)
มาใช้เป็ นเครื่องมือที่สําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็วรวมทัง้ ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตลอดจนลดความไม่
เท่าเทียมกันทางการศึกษาของโรงเรียนที่ห่างไกลอีกด้วย ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยมีการนํ าเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของไทยโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ กสารมา
ใช้ในการจัด การเรีย นการสอน สามารถแบ่ งออกเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะแรกหรือ คลืน่ ลู ก ทีห่ นึ ง่
ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร ครูผู้สอนจัดทําความรู้ในรูป ของ Digital File เพื่อให้นักเรีย นค้นคว้า
ศึกษาเพิม่ เต็มในเรื่องที่ต้องการศึกษา ซึ่งเรียกว่า Web-based Information เป็ นการให้ขอ้ มูลทาง
เดียว นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเอง แต่ยงั ไม่สามารถมีปฏิสมั พันธ์กนั ครูผสู้ อนโดยตรงได้
ซึ่งมีผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนทําให้นักเรียนมีโอกาสได้ค้นหาข้อมูลจากความรูจ้ ากแหล่ง
เรียนรูท้ ห่ี ลากหลายมากยิง่ ขึน้ จากนัน้ ระยะทีส่ องหรือคลืน่ ลูกทีส่ อง เรียกว่า Web-based Learning
เป็ นยุคทีม่ กี ารนําทฤษฎีการเรียนรูเ้ ข้ามาช่วยในการจัดการเรียนมีการผลิตบทเรียน E-learning โดย
ออกแบบอิงกับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ มีการพัฒนาสือ่ ดิจติ อลทีช่ ว่ ยให้การเรียนรูผ้ า่ น E-learning
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มีการนําเอา Animation มาช่วยสร้างความสนใจและกระตุน้ ให้นักเรียนอยากเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้ และมี
ลักษณะการกิจกรรมการเรียนการสอน แบบการเรียนรูแ้ บบแก้ปัญหา (Problem Solving) หรือการ
เรีย นรู้แ บบค้น พบ (Discovery Learning) โดยนั ก เรีย นสามารถมีป ฏิส ัม พัน ธ์ก ับ โปรแกรมหรือ
บทเรียนได้ในลักษณะของการตอบคําถามหรือการเล่นเกมในบทเรียน โดยได้รูผ้ ลการเรียนหรือ
คะแนนได้ ท ัน ที ท่ี ทํ า แบบฝึ ก หัด ครบจํ า นวน ต่ อ จากนั ้น ระยะที่ 3 มีก ารนํ า เอาแนวคิด แบบ
Constructivist และการใช้ ก ระบวนการให้ ผู้ เ รีย นเกิด ความร่ ว มมือ ในการเรีย น เรีย กว่ า Web
Collaboration Learning มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถแลกเปลีย่ น
ความคิด เห็ น หรือ ทํ า งานร่ ว มกัน ได้ เช่ น Blog, Bulletin board, E-mail, Office Online เป็ นต้ น
เพื่อให้มกี ารแบ่งปั นข้อมูล ความรูแ้ ละความคิดเห็นของบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอื่น ๆ (ณัฏฐ์สติ า ศิริ
รัตน์ . 2551) ดังนัน้ ครูจงึ ต้องมีการพัฒนาตนเองและมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอการจัดการเรียน
การสอนในยุคโลกดิจติ อล โดยครูควรมีบทบาทในการเป็ นผูอ้ ํานวยความสะดวกและชีแ้ นะแนวทาง
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งครูในยุคโลกดิจติ อลต้องมีคุณลักษณะที่เรียกว่า “E-Teacher” ซึ่ง
ต้ อ งมีป ระสบการณ์ ใ นการจัด การเรีย นรู้แ บบใหม่ โดยการจัด การเรีย นการสอนผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ ต และสื่อเทคโนโลยี มีท กั ษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อขยายองค์ค วามรู้ข อง
ตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรูข้ องตนเองสู่นักเรียนผ่านสื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรูห้ รือ
เนื้อหาทีท่ นั สมัย เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียนผ่านสื่อเทคโนโลยี สามารถใช้ส่อื เทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตความรู้ ผูก้ ระจายความรู้ และผูใ้ ช้ความรู้
(ฟาฏินา วงศ์เลขา. 2559: ออนไลน์) ดังนัน้ ครูจงึ ต้องมีความรู้ ความสามารถในการนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีการปรับตัวทางอาชีพ มีการนํ าเอาเทคโนโลยีและการสื่อสารมี
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จากสถานการณ์ทก่ี ล่าวมาข้างต้นทําให้เห็นว่าครูจงึ ต้องมีการปรับตัวทางอาชีพเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบท ซึ่งการปรับตัวทางอาชีพทีด่ เี กิดจากการทีค่ รูปรับตัว โดยการแสดง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ทเ่ี ปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือเกิดการเปลี่ยน
(Ployhart; & Bliese. 2006) ดังนัน้ เมื่อครูมกี ารปรับตัวทางอาชีพได้ดจี ะมีแนวโน้ มที่จะทําให้ครู
เหล่านัน้ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ โดยความสําเร็จในงานเป็ นสิง่ ทีค่ รูต้องการ เพราะ
ทําให้ครูรบั รูถ้ งึ ความสําเร็จในอาชีพ อีกทัง้ ความสําเร็จในอาชีพมีความสําคัญต่อการทํางาน เพราะ
เป็ นการตอบสนองความต้องการของครู โดยจะสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคคลทําให้เกิดความทุ่มเทมี
เป้ าหมายและความตัง้ ใจมุ่งมัน่ มีความสุขในการทํางาน และเพียรพยายามในการปฏิบตั ิงานเพื่อ
ความสําเร็จต่าง ๆ โดยความสําเร็จในอาชีพได้รบั ความสนใจในการศึกษาของนักวิชาการจิตวิทยา
ทางอาชีพ (Vocational Psychology) เนื่ องจากความสําเร็จในอาชีพ เป็ นความต้องการสูงสุดของ
พนักงานและองค์กร โดยตัวชี้วดั ความสําเร็จในอาชีพสามารถพิจารณาได้หลายปั จจัย เช่น การมี
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ความสุขกับการทํางาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ซึง่ นําไปสูก่ ารเลื่อนขัน้ ตําแหน่ง หรือเงินเดือนที่
สูงขึน้ (อารี พันธ์มณี. 2543) นอกจากนัน้ จัดก์ และคณะ ได้มกี ารแบ่งความสําเร็จในอาชีพออกเป็ น
2 แบบ คือ ความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective career success) เป็ นความสําเร็จในอาชีพที่
สามารถวัด ได้ อ ย่ า งชัด เจน และมีเ กณฑ์ ท่ี ม องเห็ น ได้ เช่ น เงิน เดือ น การเลือ นขัน้ เป็ นต้ น
ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย (Subjective career success) เป็ นการรับรู้ของบุ คคลว่าประสบ
ความสําเร็จในอาชีพ และความพึงพอใจในอาชีพ ของบุ ค คล เช่น ความพึงพอใจในงาน ซึ่งเป็ น
ความสุขหรือภาวะอารมณ์ทางบวกทีเ่ ป็ นผลมาจากการประเมินผลงานหรือประสบการณ์การทํางาน
ของบุ ค คล (Judge; et al. 1995) เมื่อครูประสบความสําเร็จในอาชีพของตนแล้ว ก็ย่อมส่งผลให้
โรงเรียนมีโอกาสทีจ่ ะประสบความสําเร็จตามไปด้วย แต่เมื่อใดทีโ่ รงเรียนขาดทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความชํานาญ และความสามารถแล้ว โอกาสทีโ่ รงเรียนจะประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ให้กบั นักเรียนได้ยาก ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ครูเป็ นหัวใจของทุกเรื่องในการทํางานในองค์การ และเป็ น
ปั จจัยหลักที่จะเป็ นตัวทําให้ปัจจัยหรือทรัพยากรอื่น ๆ มีคุณค่าต่อไป (ธงชัย สันติวงษ์. 2540: 157)
ดังนัน้ ครูท่ีมคี วามพึงพอใจในอาชีพทําให้การปฏิบตั ิงานด้านการจัดการเรียนการสอนมีคุณ ภาพ
ยิง่ ขึน้ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะศึกษาเพื่อทราบว่าครูมคี วามพึงพอใจในปั จจัยต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นตัวกระตุ้น
ให้เกิดพลังจูงในในการปฏิบตั งิ าน และปั จจัยอะไรสําคัญกว่ากัน เพื่อจะได้หาทางตอบสนองความ
ต้องการและเสริมสร้างพลังจูงใจได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็ นแนวทางป้ องกันไม่ให้ครูเกิดความเบื่อ
หน่ าย ขาดงาน ลาออกจากงาน สอดคล้องกับ คิตเชล และคณะ (Kitchel; et al. 2012) ได้เสนอว่า
การส่งเสริมให้บุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านให้สูงขึน้ จะช่วยลดการลาออกจากงาน การ
ขาดงาน การเบื่องาน ซึง่ ในการปฏิบตั งิ านโดยทัวไป
่ บุคคลจะเกิดความรูส้ กึ พอใจในการปฏิบตั งิ าน
และเต็ม ใจจะปฏิบ ัติงานให้สําเร็จ ตามจุ ด มุ่ งหมายได้ก็ต่ อ เมื่อ งานนั น้ ให้ผ ลประโยชน์ ต อบแทน
ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ การที่บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากหรือน้อยนัน้
ขึน้ อยู่กบั สิง่ จูงใจที่มอี ยู่ในหน่ วยงานนัน้ ๆ ถ้าหน่ วยงานใดมีปัจจัยทีเป็ นเครื่องจูงใจในการทํางาน
มาก บุคคลในหน่ วยงานนัน้ ย่อมเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านมากขึน้ มีความรูส้ กึ ผูกพัน อยาก
ทํางาน มีความทุ่มเทความสามารถเพื่องานและหน่ วยงาน ตลอดจนมีความเต็มใจที่จะใช้พลังในการ
ทํางานให้ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย ดังนัน้ เมือ่ ครูมคี วามพึงพอใจในอาชีพ ทํางานด้วยความเต็ม
ใจและเต็มความสามารถ เพือ่ ให้ภาระงานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อ
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
ไทยต่อไป จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจเกีย่ วกับความพึงพอใจในอาชีพ ซึง่ เป็ นปั จจัย
สําคัญทีส่ ง่ ผลให้การปฏิบตั งิ านในสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูทุกคนปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความสมัครใจ ตัง้ ใจ มีความอุตสาหะอยูใ่ นระเบียบวินยั และมีความสุขในการทํางาน ซึง่ ความพึงพอใจใน
อาชีพเป็ นหัวใจของการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็ นปั จจัยสําคัญทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
ออกมาในเชิงบวก (วรินธร กาญจนระวิกุล. 2544) โดยพฤติกรรมเชิงบวก เช่น ความมุง่ มันที
่ จ่ ะฟั นฝ่ า
อุปสรรคต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นทํากิจกรรมนัน้ ๆ อย่างทุ่มเทเต็มกําลังความสามารถ เป็ นต้น
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ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลไม่มคี วามพึงพอใจในอาชีพจะทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ใน
เชิงลบ ทัง้ ไม่ตงั ้ ใจหรือไม่เอาใจใส่กบั กิจกรรมนัน้ ๆ ของหน่ วยงาน ซึง่ จะทําให้ปฏิบตั งิ านอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพมีดว้ ยกันหลายปั จจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวทางอาชีพของครู มีปัจจัยที่
ส่งผลต่ อการปรับตัวในอาชีพ สามารถจัดกลุ่ มได้เป็ น 3 กลุ่ มตัวแปร คือ กลุ่ มตัวแปรทางสังคม
ประกอบด้วย การถ่ ายทอดทางสังคมขององค์กร เนื่องจากการปฏิบตั ิงานของครูจะเกิดกระบวนการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องในทุกระดับขัน้ ตอนของการทํางาน โรงเรียนจึงควรมีการส่งเสริมสนับสนุ นให้ครูเกิด
การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับเป้ าหมายของโรงเรียน โดยกระบวนการเรียนรูเ้ กีย่ วกับชีวติ การ
ทํ างานและองค์ กรเป็ นการถ่ ายทอดทางสังคมในองค์ ก ร (Deaux; & Wrightsman. 1988) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะครูใหม่เท่านัน้ แต่ยงั เกิดขึน้ ต่อเนื่องตลอดช่วงชีวติ การทํางานของครู
จนถึงเกษียณอายุ โดยการถ่ายทอดทางสังคมในองค์กรมีหลายวิธี ได้แก่ การฝึ กสอน การปฐมนิเทศ
การฝึ กอบรม การสอนงาน การมีพ่เี ลี้ยง และการศึกษาดูงาน โดยจากที่กล่าวมาข้างต้น เป็ นวิธกี ารที่
สําคัญทีช่ ่วยให้ครูเกิดการรับรูบ้ ทบาทหน้าที่ เป้ าหมาย ทิศทาง วัฒนธรรม ค่านิยมหลักของหน่ วยงาน
และองค์กรร่วมกันทําให้เกิดแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน (Wanous. 1992: 203) นอกจากนัน้
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรยังเป็ นกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะของครูได้ทงั ้ ด้าน
ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และพฤติกรรมอันเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน (ปนัดดา
โลนะเจริญ . 2543) ดั ง การศึ ก ษาของ บู เ ออร์ และคณะ (Bauer; Bodner; & Tucker. 2007) ที่
ทํ าการศึกษาอภิมาณระหว่ างการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์กรกับการปรับตัวในการทํ างานของ
พนักงาน พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรส่งผลต่ อการปรับตัวในการทํางานของพนักงาน
นอกจากนัน้ ทุนทางสังคมยังส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางานของพนักงาน ดังการศึกษาของ ฟาง
(Fang. 2001) ที่พบว่า ทุ นทางสังคมส่งผลต่ อการปรับตัวในการทํ างาน กลุ่ มตัวแปรจิ ตลักษณะ
ประกอบด้วย การประเมินแก่นแท้แห่งตน และการติดตามการแสดงออกของตนเอง โดยการประเมินแก่น
แท้แห่งตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมขององค์กบั การปรับตัวในการทํางานของพนักงาน
(Fang. 2001) นอกจากนัน้ การติดตามการแสดงออกของตนเองปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม
ขององค์กรกับการปรับตัวในการทํางาน (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) เนื่องจากผูท้ ม่ี รี ะดับการติดตาม
การแสดงออกของตนเองสูงมีการใช้ประโยชน์ จากทุ นทางสังคมได้มาก ส่งผลต่ อการปรับตัวในการ
ทํางานงาน (Fang; & Shaw. 2009) และกลุ่มตัวแปรคุณลักษณะของงาน โดยคุณลักษณะของงาน
ส่งผลต่อการปรับตัวในการทํางาน (Na-Nan; & Pukkeeree. 2013) โดยการปรับตัวในการทํางานส่งผล
ต่อความพึงพอใจในอาชีพ (Bauer; et al. 2007) ดังนัน้ ปั จจัยที่มผี ลต่อการปรับตัวทางอาชีพของครู
ประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรทางสังคม กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะ และกลุ่มตัวแปรคุณลักษณะของงาน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีตวั แปรทีส่ ง่ ผลต่อการปรับตัวในการทํางาน ได้แก่ ตัว
แปรจิตลักษณะ ตัวแปรทางการสังคม ผู้วิจยั ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว โดยมี
การบูรณาการแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรของฟาง และคณะ (Fang; Duffy; & Shaw.
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2011) ที่เสนอแนวคิด กระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมต่ อ การปรับ ตัว ของพนัก งานว่าเป็ น การที่
พนั ก งานจะปรับ ตัว ในการทํ า งานได้นั น้ องค์ก รต้อ งใช้ก ระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมเพื่อ ให้
พนักงานเรียนรูก้ ารทํางาน โดยต้องผ่านการเข้าถึงทุนทางสังคมขององค์กร เพือ่ ใช้ประโยชน์จากทุน
ทางสังคม ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานสามารถปรับตัวในการทํางานได้ ผลลัพธ์ประกอบด้วย ความพึง
พอใจ ความผู ก พัน และคุ ณ ภาพชีวิต นอกจากนั ้น แนวคิด นี้ ย ัง เสนอว่ า ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย การกํากับการแสดงออกของตน และการประเมินแก่นแท้แห่งตน เป็ นตัวกํากับ ว่า
พนักงานจะสามารถปรับตัวในการทํางานได้หรือไม่ โดยพนักงานทีม่ กี ารกํากับการแสดงออกสูงและ
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรขององค์กรได้สงู ย่อมส่งผลให้พนักงานปรับตัวในการทํางานได้ ส่วนพนักงาน
ทีม่ กี ารกํากับการแสดงออกตํ่าและเข้าไม่ถงึ แหล่งทรัพยากรขององค์กรส่งผลให้พนักงานปรับตัวใน
การทํางานไม่ได้ นอกจากนัน้ แนวคิด ของการถ่ ายทอดทางสังคม การที่พ นัก งานรับ รู้เกี่ย วกับ
คุ ณ ลัก ษณะของงานจะส่งผลให้พ นัก งานปรับ ตัว (Kartz. 1983) เนื่ อ งจากแนวคิด กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมต่อการปรับตัวของพนักงานของ ฟาง และคณะ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั พบว่า การถ่ ายทอดทางสังคมขององค์กร ทุ นทางสังคมของ
องค์กร คุณลักษณะของงาน การกํากับการแสดงออกของตน และการประเมินแก่นแท้แห่งตนส่งผล
ต่อการปรับ ตัวทางอาชีพ และจากทฤษฎีปั ญ ญาสังคมเกี่ย วกับ อาชีพ (Social Cognitive Career
Theory: SCCT) ของ เลนท์ และคณะ (Lent; et al. 1994; 2013) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมทางอาชีพ
จะส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพ ซึ่งจากแนวคิดของจัดก์ (Judge; et al. 1995) ได้แบ่งความสําเร็จ
ในอาชีพเป็ นสองส่วน คือ ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย ได้แก่ ความพึงพอใจในอาชีพ และความ
พึงพอใจในงาน ส่วนความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย เป็ นการมองความสําเร็จในอาชีพทีเ่ ป็ นรูปธรรม
เช่น เงินเดือน ตําแหน่ง การเลื่อนขัน้ เป็ นต้น
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า อิท ธิพ ลจากสภาพแวดล้อมและอิท ธิพ ลจิต
ลักษณะมีผลต่อการปรับตัวทางอาชีพของครู และส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงอิทธิพลทางสภาพแวดล้อมและอิทธิพลจิตลักษณะทีส่ ง่ ผลต่อการปรับตัวทางอาชีพ
และส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ โดยมีฐานมาจากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ทฤษฎีปัญญาสังคมทางอาชีพมาเป็ นกรอบในการศึกษาวิจยั โดยทฤษฏีปัญญาสังคมเกี่ยวกับอาชีพ
(Social cognitive career theory: SCCT) ของเลนท์ และคณะ (Lent; et al. 1994; 2005; 2013) เป็ น
ทฤษฎีทพ่ี ฒ
ั นามาจากทฤษฎีปัญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1986) ซึง่ อธิบายปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ความคิดเกี่ยวกับตนเองกับกระบวนการทางสังคม ที่จะนํ าไปสู่พฤติกรรมของบุคคล โดยเชื่อมโยงกับ
แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพของครูมโบลท์ (Krumboltz. 1979; Mitchell; & Krumboltz. 1996) และแนวคิด
ของการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อการพัฒนาอาชีพของผูห้ ญิง (Hackett; & Betz. 1981) เพือ่ ใช้ใน
การอธิบายพฤติกรรมทางอาชีพ โดยทฤษฎีสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสนใจในอาชีพ การเลือก
อาชีพ การทํางานเกีย่ วกับอาชีพ และความพึงพอใจ (ความสําเร็จ) ซึง่ เป็ นทฤษฎีพฒ
ั นาทางอาชีพใน
กระบวนทัศน์พุทธิปัญญานิยม (Constructivist Approach) ทีม่ กี ารนําตัวแทนของบุคคล (Personal
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Agency) ทีเ่ น้นกลไกการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับทีเ่ ชื่อว่าการกระทําของแต่ละบุคคลเกิดจากปฏิสมั พันธ์
กับ สิ่งแวดล้อ มมากกว่าการอาศัย การตอบสนองต่ อแรงภายนอกเพีย งอย่างเดีย ว ซึ่งทฤษฎีถู ก
นํ าไปใช้ในการให้คําปรึกษาทางด้านอาชีพ และอธิบายพัฒนาการทางอาชีพ โดยทฤษฎีมโี มเดลที่
ชัดเจน มีท งั ้ ตัวแปรทางจิต ลักษณะ และตัวแปรสังคม ที่สอดคล้องกับ การศึกษาทางพฤติกรรม
ศาสตร์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะนํ าทฤษฎีปัญญาสังคมทางอาชีพมาใช้อธิบายความพึงพอใจใน
อาชีพ และประยุกต์ใช้แนวคิดปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Interactionism Model) บูรณาเข้ากับแนวคิด
แนวคิดการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์กรของฟาง และคณะ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) การที่
พนักงานจะปรับตัวในการทํางานได้นัน้ องค์กรต้องใช้กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อให้พนักงาน
เรียนรูก้ ารทํางาน โดยต้องผ่านการเข้าถึงทุนทางสังคมขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม ซึง่
จะส่งผลให้พนักงานสามารถปรับตัวในการทํางานได้ ซึ่งผลลัพธ์จะประกอบด้วย ความพึงพอใจ ความ
ผูกพัน และคุณภาพชีวติ โดยกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรในการเข้าถึงทุนทางสังคมนี้
เป็ นแนวคิดทีร่ วมระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การกับแนวคิดทุนทางสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อใช้
อธิบายการปรับตัวของพนักงาน ซึ่งเป็ นคิดทางสังคมศาสตร์ ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้จงึ เป็ นการบูรณากัน
ระหว่างแนวคิดทางจิตวิทยากับแนวคิดทางสังคมศาสตร์เข้าร่วมกัน เพื่อใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพของครูในยุคดิจติ อลว่ามีปัจจัยอะไรทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึก ษาทัง้ สองส่ว น คือ ศึก ษาปั จจัย ที่ส่งผลต่ อ พฤติก รรมการ
ปรับตัวทางอาชีพของครู โดยใช้แนวคิดการปรับตัวในการทํางานทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ
ของครู สัง กัด คณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน โดยใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) และผูว้ จิ ยั ให้ความสําคัญกับตัวแปรประเภทของครู แบ่งครูเป็ นครูเพศชายและ
เพศหญิง เนื่องจากครูทงั ้ สองเพศน่าจะมีระดับการปรับตัวทางอาชีพบางด้าน และระดับปั จจัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการปรับตัวทางอาชีพแตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาว่าโมเดลเชิงสาเหตุและผลของการปรับตัว
ทางอาชีพของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีความแปรเปลี่ยนตามเพศ
ของครูหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์กลุม่ พหุ ซึง่ ผลการวิจยั จะทําให้ทราบรูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ แ ละผลของพฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ของครู สังกัด สํานั ก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน และต้องการทราบเกี่ย วกับ ปั ญ หา อุ ป สรรค และความต้อ งการของครูท่ี
ส่งเสริมการปรับตัวทางอาชีพ ประกอบด้วยอะไร ซึ่งในการศึกษาส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การศึกษาเฉพาะ
กรณี ข องผู้ท่ีมีค ะแนนพฤติก รรมการปรับ ตัวในอาชีพ ตํ่ า เพี่อ ค้น หาปั ญ หา อุ ป สรรค และความ
ต้องการของครูท่ีจะส่งเสริมการปรับตัวทางอาชีพ ซึ่งจะได้ขอ้ มูลเชิงลึก ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้จงึ มี
รูป แบบเป็ นการวิจยั ผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบแผนรองรับ ภายใน (Embedded
Designs) (Craswell. 2013) ซึ่งข้อค้นพบจากกรณี ศึกษาช่วยอธิบายปั ญ หา อุป สรรค และความ
ต้องการที่มตี ่ อการปรับ ตัวทางอาชีพของครูให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น จากผลการวิจยั ของแต่ ละวิธีวจิ ยั ยัง
สามารถนํ ามาตรวจสอบความถูกต้องในลักษณะการตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธกี ารวิจยั แตกต่างกัน
นําไปสูก่ ารตีความ การอภิปราย และความกระจ่างชัดในผลการวิจยั ต่อไป ทําให้งานวิจยั นี้มผี ลสรุป
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ทีน่ ่าเชื่อถือสูงกว่างานทีใ่ ช้วธิ กี ารวิจยั เดียว อันเป็ นข้อค้นพบหรือองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการปรับตัวทาง
อาชีพของครูในบริบทสังคมไทย เพื่อเป็ นสารสนเทศให้กบั ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ทางด้านการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการปรับตัวทางอาชีพของครู อันจะช่วยให้ครูมคี วาม
พึงพอใจในอาชีพ และเพื่อให้ครูคงอยู่ในอาชีพครู และมีความสุขในการทํางาน จัดการเรียนการสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ นําไปสูก่ ารผลิตนักเรียนทีม่ คี ุณภาพ เป็ นคุณประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติต่อไป

ปัญหาการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นี้ มีปัญ หาการวิจยั คือ แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากทฤษฎี
ปั ญหาสังคมเกี่ยวกับอาชีพของเลนท์ และคณะ (Lent; et al. 1994) และโมเดลทุนทางสังคมของ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรของฟาง ดัฟฟี่ และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011)
จะใช้ในการอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในอาชีพของครูได้หรือไม่ และอธิบายอย่างไร และครูท่ศี กึ ษาเพศชายและหญิงจะมี
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจใน
อาชีพ แตกต่ างกันหรือไม่ และแตกต่างกันอย่างไร รวมทัง้ ปั ญหา อุป สรรค และความต้องการที่
ส่งเสริมการปรับตัวทางอาชีพของครูสงั กัดสํานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประกอบด้วยอะไร

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ผสานวิถรี ะหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแบบแผน
รองรับภายใน (Embedded Designs) โดยได้กําหนดความมุง่ หมายหลักของการวิจยั ผสานวิธี 4 ข้อ
ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาแบบจําลองโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพ ส่งผลต่ อความพึงพอใจในอาชีพ ของครู สังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้
พืน้ ฐาน
2. เพื่อ ตรวจสอบความไม่ แ ปรเปลี่ย นของโครงสร้า งความสัม พัน ธ์ เชิง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู ระหว่างครูเพศชายกับเพศ
หญิง
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ทุนทาง
สังคม คุณลักษณะของงาน และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิง
4. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และความต้องการของครูทม่ี ผี ลต่อการปรับตัวทางอาชีพ
ของครูสงั กัดสํานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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ขอบเขตการวิจยั
ผู้วิจยั ออกแบบการวิจยั เป็ นแบบการวิจยั ผสานวิถีระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพแบบแผนรองรับภายใน (Embedded Designs) โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการวิจยั ดังนี้
การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
เป็ นการศึกษาลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจในอาชีพของครู และ
ความไม่แปรเปลี่ยนของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความพึงพอใจในอาชีพของครู เพศชายและหญิง
และเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่มลี กั ษณะชีวสังคม และภูมหิ ลังที่แตกต่างกัน
ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั และตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ไว้ ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครู ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากครู ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน จํานวน 746 คน เพศชาย 377 คน และเพศหญิง 399 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ แบบหลาย
ขัน้ ตอน (Multistage Random Sampling)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) ประกอบด้วย
1.1 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร มีตวั แปรสังเกต 2 ตัว คือ กลวิธกี ารถ่ายทอด
ทางสังคม และการริเริม่ ของครู
1.2 คุณลักษณะของงาน มีตวั แปรสังเกต 5 ตัว คือ ทักษะทีห่ ลากหลายของทักษะ
ความอิสระ ความสําคัญของงาน ข้อมูลย้อนกลับ และเอกลักษณ์ของงาน
2. ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) ประกอบด้วย
2.1 ทุนทางสังคม มีตวั แปรสังเกต 3 ตัว คือ การแบ่งปั นข้อมูล ความไว้วางใจ และการ
แบ่งปั นวิสยั ทัศน์
2.2 พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ มีตวั แปรสังเกต 4 ตัว ความห่วงใยในอาชีพ การ
ควบคุมตนเองทางอาชีพ ความอยากรูเ้ กีย่ วกับอาชีพ และความเชื่อมันทางอาชี
่
พ
2.3 ความพึงพอใจในอาชีพ มีตวั แปรสังเกต 1 ตัว คือ ความพึงพอใจในอาชีพ
3. ตัวแปรปรับความสัมพันธ์ (Moderator Variables) ประกอบด้วย
3.1 การกํ ากับ การแสดงออกของตน มีต ัว แปรสังเกต 3 ตัว คือ การควบคุ ม การ
แสดงออก การแสดงออกในสังคม และการแสดงออกตามความคาดหวังของผูอ้ ่นื
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3.2 การประเมินแก่นแท้ตนเอง มีตวั แปรสังเกต 1 ตัว คือ การประเมินแก่นแท้แห่งตน
3.3 เพศ แบ่งเป็ น ชาย และหญิง
การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อค้นหาปั ญหา อุปสรรค และความต้องการทีน่ ํ าไปสู่การส่งเสริม
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูสงั กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยวิธกี าร
ดําเนินการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
สนามวิจยั
สนามวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ โรงเรียน เนื่องด้วยเป็ นสถานที่นัดกรณีศึกษา 10 คน
สะดวกให้สมั ภาษณ์
การเข้าสู่
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้เข้าในสนามการวิจยั เดิมซึง่ เคยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณจากแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั เชิงปริมาณจึงมีความคุน้ เคยกับครู และ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ยังเคยโทรศัพท์ตดิ ต่อเบือ้ งต้นกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการยินยอมให้
สัมภาษณ์และนัดหมายวันสัมภาษณ์ และได้รบั หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากเขตพืน้ ที่
การศึก ษา ผู้วิจ ัย จึง ได้ร บั การยอมรับ จากผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ทัง้ หมดในฐานะนั ก วิจ ัย ที่เคยเก็ บ ข้อ มู ล
แบบสอบถามก่อนการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ในการวิจยั เชิงคุณภาพนี้ ผู้วจิ ยั ได้ขออนุ ญาต
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขอความอนุ เคราะห์ใช้สถานที่จากผูอ้ ํานวยการโรงเรียนก่อนการดําเนินงาน
ตลอดจน ผู้วิจ ยั ได้ติด ต่ อ ประสานงานกับ ผู้ให้ข้อ มูล ทราบเรื่อ งการสัม ภาษณ์ ห ลังจากการตอบ
แบบสอบถามว่าอาจจะติดต่อสัมภาษณ์ไปในภายหลัง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
การศึกษาเฉพาะกรณี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ครูท่มี คี ะแนน
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพตํ่า จํานวน 5 คน การคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลเป็ นแบบเฉพาะเจาะจง
(purposeful sampling) ผูว้ จิ ยั พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ครูทเ่ี ข้าร่วมการวิจยั เชิง
ปริมาณ 2) ได้รบั คะแนนพฤติกรรมการปรับตัวการทํางานในกลุ่มตํ่า โดยมีคะแนนพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพน้อยกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 3) สมัครใจยินยอมให้สมั ภาษณ์ ของครู
และส่วนที่ 2 เพื่อนครู ทีอ่ ยู่โรงเรียนเดียวกับครูทม่ี คี ะแนนพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพตํ่า จํานวน
5 คน

นิยามศัพท์เฉพาะ

ครู หมายถึง บุคคลที่โรงเรียประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้น ฐาน บรรจุแต่ งตัง้ เป็ น ครู ต้องมีวุฒ ิค รูและมีใบประกอบวิช าชีพ ครู ซึ่งปฏิบ ัติห น้ าที่สอนของ
โรงเรียนประถมศึกษา
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นิยามปฏิบตั ิ การ
1. พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ หมายถึง การกระทํ าของครูท่ีแ สดงออกมาเพื่อ
ปรับตัวเพื่อรับการเปลีย่ นแปลง และให้ความสําคัญกับการเปลีย่ นแปลง สามารถควบคุมตนเองให้
ปรับ เปลี่ย นแปลงต่ าง ๆ ได้ มีก ารพัฒ นาอาชีพ ด้ว ยการศึก ษาหาความรู้เพิ่ม เติม เรีย นรู้ก าร
แก้ปัญหากับกับการเปลีย่ นแปลงในการนํ าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน และมีความเชื่อมันว่
่ า
ตนเองจะปรับตัวโดยการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้ มี 4 ด้าน คือ
1.1 เป็ นกังวลทางอาชีพ หมายถึง การทีค่ รูมกี ารวางแผนอนาคตของอาชีพครู มีการ
เตรียมตัวเกีย่ วกับอาชีพ และวางแผนอนาคตทางอาชีพโดยการใช้เทคโนโลยี
1.2 ควบคุมทางอาชีพ หมายถึง การที่ครูตดั สินเกี่ยวกับตนเองว่าเป็ นบุคคลที่กํากับ
ตนเองให้การทํางาน และสามารถควบคุมตนเองให้ทํางานได้เหมาะสมกันตนเอง และการควบคุม
ตนเองทีใ่ ช้เทคโนโลยีในการทํางาน
1.3 กระตือรือร้นทางอาชีพ หมายถึง ครูเข้าร่วมการฝึ กอบรม การพัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
1.4 ไว้ใจทางอาชีพ หมายถึง ความมันใจของครู
่
ว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีได้ และแก้ปัญหาในการทํางานได้
การวัด การวัด พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ผู้วิจยั สร้างเองจากองค์ป ระกอบของ
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของ คาวิคคาส (Savickas. 2013) เพื่อวัดการกระทําของครู
ในการปรับตัวทางอาชีพในยุคดิจติ อล มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก เชื่อมัน่
มากที่สุด ถึงไม่เชื่อมันเลย
่
โดยผูท้ ่ไี ด้คะแนนจากแบบวัดมากแสดงว่ามีพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดตํ่า
2. ทุนทางสังคมขององค์กร หมายถึง การรับรูข้ องครูต่อแหล่งทรัพยากรภายในโรงเรียน
ว่า ครูในโรงเรียนมีสมั พันธ์ภาพทีด่ ตี ่อกัน มีการแบ่งปั นทรัพยากรกัน
2.1 การแบ่ งปั น ข้อมูล หมายถึง การรับ รู้ข องครูต่ อความร่วมมือกัน ของครูภ ายใน
โรงเรียน มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกัน
2.2 ความไว้วางใจ หมายถึง การรับรูข้ องครูต่อความไว้วางใจ มีการติดต่อสื่อสารกัน
ภายในโรงเรียน
2.3 การแบ่ งปั นวิสยั ทัศน์ หมายถึง การรับ รูข้ องครูต่ อการแบ่ งปั นจุดมุ่งหมายของ
โรงเรียนร่วมกัน
การวัด ทุ น ทางสังคมขององค์ก ร ผู้วิจยั ปรับ ปรุงจากแบบวัด การวัด ทุ น ทางสังคมของ
องค์กรของของโรงเรียน เลียนา และฟี ล (Leana; & Pil. 2006) มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดับ จากมากทีส่ ุดถึงน้อยทีส่ ุด โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดสูงแสดงว่ามีทุนทางสังคมของ
องค์กรสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดน้อย
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3. คุณลักษณะของงาน หมายถึง การรับรูเ้ กีย่ วกับคุณลักษณะของงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ว่าเป็ น
งานที่มที กั ษะที่หลากหลาย เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถเป็ นงานที่มคี วามสําคัญ มีคุณค่า มี
การร่วมมือในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสําเร็จ มีอสิ ระในการตัดสินใจ ออกแบบการปฏิบตั งิ าน
และได้รบั ทราบถึงผลทีเ่ กิดจากการกระทํา ซึง่ ประกอบด้วย คุณลักษณะของงาน 5 ด้าน ดังนี้
3.1 ความหลากหลายของทัก ษะ หมายถึง คุ ณ ลัก ษณะงานซึ่งครูได้ทํากิจกรรมที่
แตกต่างกันและจําเป็ นต้องใช้ทกั ษะความชํานาญงานและความสามารถหลาย ๆ อย่างในอันที่จะ
ปฏิบตั งิ านให้เป็ นผลสําเร็จ
3.2 ความอิส ระ หมายถึง คุ ณ ลัก ษณะของงาน ซึ่งเปิ ด โอกาสให้ค รูมีอิส ระที่จ ะใช้
วิจารณญาณของตนเองตัดสินใจในการจัดการงานที่รบั ผิดชอบด้วยตนเอง ในการจัดตารางการ
ทํางาน การควบคุมวิธกี ารทํางาน และการตัดสินใจในงาน
3.3 ความสําคัญของงาน หมายถึง คุณลักษณะของงานซึง่ ผลของงานมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินชีวติ หรือความเป็ นอยูข่ องบุคคลอื่น ซึง่ อาจจะเป็ นบุคคลในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได้
3.4 ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง คุณลักษณะของงานที่สามารถแสดงให้ครูทราบถึงผล
สะท้อน หรือผลลัพธ์ทช่ี ดั เจนโดยตรงจากงานทีไ่ ด้ปฏิบตั ไิ ด้แล้วว่ามีประสิทธิผล
3.5 เอกลักษณ์ของงาน หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งครูสามารถปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ
ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนกระทังเสร็
่ จสิน้ กระบวนการ โดยเกิดผลงานให้เห็นอย่างชัดเจน
การวัด การวัดคุณลักษณะของงาน ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงการวัดคุณลักษณะของงาน ตามแนวคิด
ของแฮคแมน และลอร์เลอร์ (Hackman; & Lawler. 1971) มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6
ระดับ จากมากที่สุดถึงน้อยทีส่ ุด โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดสูงแสดงว่ามีคุณลักษณะของงานสูง
กว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดน้อย
4. การกํากับการแสดงออกของตน หมายถึง การสังเกต การควบคุมตนเองของครู โดย
อาศัยสถานการณ์ทางสังคมเป็ นตัวชีน้ ําว่าควรกระทําพฤติกรรมนัน้ อย่างเหมาะสม
4.1 การควบคุ ม การแสดงออก หมายถึง การรับ รู้ข องครูต่ อ ความสามารถในการ
แสดงออกของครู ซึ่งใช้การควบคุมการแสดงออกและซ่อนแรงจูงใจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่
ต้องการ
4.2 การแสดงออกในสังคม หมายถึง การรับรูข้ องครูต่อความรูส้ กึ ไม่ประหม่าเมื่อต้อง
แสดงตัวในสังคม และการรับรูข้ องครูต่อการพูดกับคนอื่น
4.3 การแสดงออกตามความคาดหวังของผู้อ่นื หมายถึง การรับรูข้ องครูว่าคนอื่นมี
ความคาดหวังกับการแสดงออกของตนเอง
การวัด การวัดการกํากับการแสดงออกของตน ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดการกํากับการ
แสดงออกของตนเอง ของสไนเดอร์ (Snyder. 1974) มีลกั ษณะเป็ นมาตราประมาณค่า 6 ระดับ จาก
มากที่สุด ถึงน้อยที่สุด โดยผูท้ ่ไี ด้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี กี ารกํากับการแสดงออก
ของตนเองสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดน้อย
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5. การประเมินแก่นแท้แห่งตน หมายถึง การรับรูข้ องครูเกีย่ วกับบุคลิกลักษณะของตนเอง
จากการประเมิ น ว่ า มี ค วามชอบหรือ ไม่ ช อบตนเอง ประเมิ น ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถและ
ประสิทธิภาพหรือไม่ มีความรูส้ กึ ว่าตนเองมีอาํ นาจหรือไม่มอี าํ นาจในการควบคุมสภาพแวดล้อมของ
ตนเอง
การวัด การวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตน ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงแบบวัดการประเมินแก่นแท้แห่ง
ตนของ อมร หวังพีรวงศ์ (2553) ตามแนวคิดของจัดก์ และคณะ (Judge; et al. 1998) มีลกั ษณะ
เป็ นแบบประมาณค่า 6 ระดับ จากเชื่อมันมากที
่
ส่ ุด ถึงไม่เชื่อมันเลย
่
โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนจากแบบ
วัดสูงแสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี กี ารประเมินแก่นแท้แห่งตนสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนจากแบบวัดตํ่า
6. การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร หมายถึง การอบรมถ่ายทอดแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
การปลูกฝั งทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมการทํางานภายในโรงเรียน
6.1 กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร หมายถึง กระบวนการทีโ่ รงเรียนจัดให้ครู
ได้รบั การรับรูข้ องครูเกี่ยวกับความเชื่อมันต่
่ อความสามารถของตนเองทีม่ อี ยู่ในการปรับตัวในการ
ทํางานยุคดิจติ อลให้สาํ เร็จตามทีไ่ ด้ตงั ้ เป้ าหมายไว้ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ระดับความยาก ความ
เป็ นสากล และความเข้มแข็ง
การวัด กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ในการวิจยั ครัง้ นี้วดั โดยแบบวัดที่ผูว้ จิ ยั
ปรับปรุงจากแบบวัดของจอร์น (Jones. 1985) มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ โดยผูท้ ่ไี ด้คะแนนจากแบบวัดมากแสดงว่ามีกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมสูงกว่าผูท้ ่ไี ด้คะแนน
จากแบบวัดตํ่า
6.2 การริเริ่ม ของครู หมายถึง การรับ รู้ข องครูท่ีมีต่ อ ตนเองว่า เป็ นคนมีค วามคิด
รอบคอบ คิดสร้างสรรค์งานใหม่ และมีความทุม่ เทพยายามในการทํางานทีต่ นเองรับผิดชอบ
การวัด การริเริม่ ของครู ในการวิจยั ครัง้ นี้วดั โดยแบบวัดที่ผวู้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดของ
เบคแมน และแครนท์ (Bateman; & Crant. 1993) มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดมากแสดงว่ามีการริเริม่ สูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดตํ่า
7. ความพึงพอใจในอาชีพ หมายถึง ระดับความรูส้ กึ พอใจของครูท่มี ตี ่อความก้าวหน้ า
ความสําเร็จของอาชีพตามเป้ าหมายของอาชีพ ทีป่ ระกอบด้วย การเลื่อนขัน้ รายได้ การบรรลุตาม
เป้ าหมาย
การวัดความพึงพอใจในอาชีพ โดยปรับปรุงจากแบบวัดความพึงพอใจในอาชีพของกรีน
เฮาส์ และคณะ(Greenhaus; Parasuraman; & Wormley. 1990) ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยข้อคําถาม 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
จาก มากทีส่ ดุ มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย และน้อยทีส่ ดุ ผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนรวมจากแบบวัด
ความพึงพอใจในอาชีพสูงเป็ นผูท้ ม่ี คี วามพึงพอใจในอาชีพสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนรวมจากแบบวัดตํ่า
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัว
ทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน และความไม่แปรเปลีย่ นของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการปรับตัวทางอาชีพในทีส่ ง่ ผลต่อ
ความพึงพอใจในอาชีพของครูระหว่างเพศชายกับหญิง และศึกษาปั ญหา อุปสรรคและความต้องการ
ของครูท่มี ผี ลต่อการปรับตัวทางอาชีพ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยผูว้ จิ ยั
ขอนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การปรับตัวทางอาชีพ
1.1 ความหมายของการปรับตัวทางอาชีพ
1.2 การปรับตัวทางอาชีพของครู
1.3 แนวคิดเกีย่ วกับการปรับตัวทางอาชีพ
1.4 การวัดการปรับตัวทางอาชีพ
1.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับตัวทางอาชีพ
ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับข้องกับการวิจยั
2.1 แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุการปรับตัวทางอาชีพด้วยแนวคิดและทฤษฎีปัญญา
สังคมเกีย่ วกับอาชีพ
2.2 แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุของการปรับตัวทางอาชีพด้วยแนวคิดทุนทางสังคม
ของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
ตอนที่ 3 ทุนทางสังคมกับการปรับตัวทางอาชีพ
ตอนที่ 4 คุณลักษณะของงานกับการปรับตัวทางอาชีพ
ตอนที่ 5 การกํากับการแสดงออกของตนกับการปรับตัวทางอาชีพ
ตอนที่ 6 การประเมินแก่นแท้แห่งตนกับการปรับตัวทางอาชีพ
ตอนที่ 7 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรกับทุนทางสังคม
ตอนที่ 8 การปรับตัวทางอาชีพกับความพึงพอใจในอาชีพ
ตอนที่ 9 เพศกับการปรับตัวทางอาชีพ

ตอนที่ 1 การปรับตัวทางอาชีพ

การปรับตัวทางอาชีพ นับเป็ นตัวแปรสําคัญ ตัวแปรหนึ่ งที่นักวิชาการด้านจิตวิทยาทาง
อาชีพได้ให้ความสนใจในฐานะตัวแปรที่สําคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ ความพึงพอใจใน
การทํางาน และความสําเร็จทางอาชีพ ของบุ ค คล ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วิจยั ได้กําหนดตัวแปรการ
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ปรับตัวทางอาชีพเป็ นตัวแปรการกระทํา โดยมีพน้ื ฐานสําคัญอยูบ่ นแนวคิดการปรับตัวในการทํางาน
ซึง่ มีสาระสําคัญของแนวคิด ดังนี้
1.1 ความหมายของการปรับตัวทางอาชีพ
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการปรับ ตัวมีนักวิชาการได้ให้ความหมายว่าเป็ น การ
แสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลกับสิง่ แวดล้อมนัน้ บุคคลจะพยายามทําสิง่ ต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ และเป้ าหมายของตน โดยมีการผสมผสานความต้องการส่วนบุคคลให้กลมกลืนกับข้อ
เรียกร้องจากสภาพแวดล้อม ซึง่ ช่วยให้บุคคลสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันได้
(Arkoff. 1968) นอกจากนี้ กิลเมอร์ ได้กล่าวถึงการปรับตัวว่าเป็ นกระบวนการของความพยายาม
กระทํ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ของความต้ อ งการ สิ่ ง เร้า และสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการกระทํ า
ประกอบด้วย ความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการเพื่อ ให้เกิด ความพึงพอใจ ซึ่งวิธีก าร
พยายามเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นปั จจัยภายในและภายนอก และความพยายาม ปฏิบตั ติ วั
ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ (Gilmer. 1978) นอกจากนัน้ การปรับตัวยังหมายถึงกระบวนการ
ปรับ ตั ว ให้ เ หมาะที่ จ ะมีชี วิต อยู่ ใ นสิ่ง แวดล้ อ มที่ กํ า หนดให้ โ ดยทัว่ ไป การปรับ ตัว ใช้ ใ นการ
เปลีย่ นแปลงในลักษณะการทางกายภาพของร่างกาย แต่กอ็ าจใช้ในความหมายถึงการดัดแปลงเชิง
วัฒนธรรมเพื่อให้เหมาะกับสิง่ แวดล้อมเฉพาะของมนุ ษย์ได้ดว้ ย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2532) ซึง่ เมื่อ
บุคคลต้องเผชิญกับสภาพปั ญหาความอึดอัดใจ ความคับข้องใจ ความเครียด ความทุกข์ใจ ความ
วิตกกังวลต่าง ๆ บุคคลจะปรับตนเองจนบุคคลสามารถอยูใ่ นสภาพแวดล้อมหรือสภาพปั ญหานัน้ ๆ
ได้ ถ้าบุคคลสามารถปรับตัวได้จะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข แสดงว่าบุคคลมี
สุข ภาพจิต ดี แต่ ห ากว่าบุ ค คลปรับ ตัว แล้ว ยังมีค วามทุ ก ข์ใจ ว้าวุ่น ใจ ไม่ส บายใจอยู่ ความรู้สึก
ดังกล่าวจะทําให้บุคคลนัน้ กลายเป็ นบุคคลทีม่ สี ุขภาพจิตไม่ดหี ากเรือ้ รังรุนแรงมากขึน้ อาจเจ็บป่ วย
เป็ นโรคประสาทหรือโรคจิตได้ (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ์. 2543: 2) โดยการปรับตัวเป็ นผลจากการ
ปรับตัวทีแ่ สดงพฤติกรรมการปรับตัว เมื่ออยู่ในทีท่ ม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข (Ployhart; & Bliese.
2006) นอกจากนัน้ ซาวิคคาส (Savickas. 2013) ได้กล่าวถึงความหมายของการปรับตัวว่ามาจาก
ภาษาลาตินทีม่ คี วามหมายว่าทําให้พอดี (to fit) ซึง่ มีความหมายว่าความต้องการภายในและโอกาส
ภายนอกทีจ่ ะนําไปสู่ความกลมกลืน (Harmony) โดยความกลมกลืนของการปรับตัวทีด่ ถี ูกบ่งชีด้ ว้ ย
ความสําเร็จ ความพึงพอใจ และความผาสุก ดังนัน้ การปรับตัว หมายถึง การแสดงของพฤติกรรม
ของบุ ค คลที่ จ ะพยายามสร้ า งความสอดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ รอบตั ว โดยให้ ส ามารถอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมหรือสภาพปั ญหานัน้ ได้
ส่วนความหมายของอาชีพ ได้มนี ักวิชาการให้ความหมายได้ว่า หมายถึง งานต่าง ๆ ที่
บุคคลได้ทํารวมทัง้ ตําแหน่ งต่าง ๆ ที่บุคคลได้เคยประจําอยู่ในช่วงชีวติ การทํางาน ซึ่งอาชีพถือว่า
เป็ นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจัดเป็ นภารกิจ
ทางพัฒ นาการของชีวิต มนุ ษ ย์ (Super. 1976) โดยงานทุ ก งานที่บุ ค คลหนึ่ ง ได้เคยผ่ า นการมี
ประสบการณ์ มาตลอดชีวิตการทํางานในแต่ ละคน ซึ่งอาจเกิดได้จากการวางแผนหรือไม่ได้วาง
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แผนการทํางานในลักษณะต่าง ๆ คนทีจ่ ะประสบความสําเร็จมักจะเป็ นคนทีก่ าํ หนดเป้ าหมายในงาน
ของตนเอง มีการวางแผนการเดิน ทางไปยังเป้ าหมายที่ต นเองตัง้ ไว้แล้วดําเนิ น การเพื่อให้ได้มี
ประสบการณ์ในการผ่านงานด้านต่าง ๆ ไปจนถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดทีต่ งั ้ ไว้ (ดนัย เทียนพุฒ. 2537)
ดังนัน้ อาชีพ หมายถึง งานต่าง ๆ ทีร่ วมกันทีบ่ ุคคลต้องทํา และตําแหน่งทีบ่ ุคคลดํารงอยู่ ซึง่ อาชีพมี
ส่วนสําคัญในอาชีพของบุคคล เนื่องจากเป็ นภารกิจของพัฒนาการทางชีพ
จากความหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้น ได้มนี ักวิชาการได้ให้ความหมาย การปรับตัวทางอาชีพว่า
พฤติกรรมทีบ่ ุคคลใช้ช่วยในการจัดการกับการพัฒนาการทางอาชีพของบุคคล และการศึกษาทางอาชีพ
ซึ่งการพัฒนาการทางอาชีพและการศึกษาทางอาชีพอยู่ภายใต้ทงั ้ สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นปกติ (Ordinary
circumstances) และสภาพแวดล้อมทีต่ รึงเครียด โดยพฤติกรรมที่แสดงประกอบด้วย พฤติกรรมเชิงรุก
(Proactive behavior) และพฤติกรรมตัง้ รับ (Reactive behavior) (Lent; & Brown. 2013) โดยเลนท์
และบราวน์ ได้ เ สนอว่ า การปรับ ตัว ทางอาชี พ เป็ นสมรรถนะทางอาชี พ ของบุ ค คล (Career
Competency) (Lent; & Brown. 2013) ซึ่งมีความสําคัญต่อบุคคลในการดํารงอาชีพนัน้ และได้รบั
ความสนใจในการศึกษาจากนักวิชาการทางอาชีพว่ามีความสัมพันธ์กบั ทักษะกระบวนการทางอาชีพ
สมรรถนะ สมรรถนะการเปลีย่ นแปลง การกํากับตนเอง ทักษะการเผชิญปั ญหา และการปรับการทํางาน
(Betz; & Hackett. 1987; Griffin; & Hesketh. 2005) นอกจากนั น้ การปรับตัวทางอาชีพสัมพันธ์ก ับ
ความสามารถการปรับตัวทางอาชีพ (Career adaptability) ของซาวิคคาส (Savickas. 1997, 2013) โดย
แนวคิดทัง้ สองให้ความสําคัญกับหน้าที่เชิงบวก (Positive functioning) และการฟื้ นสู่ปกติ (Resilience)
ในบริบทของการเปลีย่ นแปลง โดยทัง้ สองแนวคิดมีขอ้ ตกลงทีว่ ่าบุคคลอยู่บนกระบวนการกํากับตนเอง
แหล่งทรัพยากรทางสังคม และการต้องการปรับตัวสู่การเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม สองแนวคิดมีความ
ต่างกันในมุมมองของตัวแปรเฉพาะและกระบวนการทีจ่ ะตอบสนองของการชีน้ ําตนเอง โดยการปรับตัว
ทางอาชีพให้ความสําคัญต่อการอธิบายกลวิธเี ฉพาะทีพ่ นักงานใช้ในการจัดการ ซึง่ พฤติกรรมทางอาชีพ
หรือการเผชิญ ปั ญ หาที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ เช่ น พฤติกรรมริเริ่ม พฤติกรรมการตัง้ รับ และ
พฤติกรรมอดทน (Griffin; & Hesketh. 2005) การศึก ษาเกี่ย วกับ การปรับ ตัว ทางอาชีพ พบว่ า มี
การศึกษาเริม่ ต้นโดย แฮคเคทท์ และคนอื่นๆ (Hackett; et al. 1987) โดยเรียกว่า สมรรถนะทาง
อาชีพหรือทักษะกระบวนการ โดยเขาศึกษาเกีย่ วกับจํานวนของสมรรถนะทีเ่ ป็ นกุญแจสําคัญในการ
พัฒนาอาชีพของคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น นักศึกษา อาจารย์ผหู้ ญิง
นอกจากนัน้ การปรับตัวทางอาชีพมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การพัฒนาทางอาชีพ
การแก้ไขปั ญ หา การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการปรับ การทํางานที่ยากลําบากและภาวะ
ผูกพัน ตามทฤษฎีก่อสร้างอาชีพ (Career Construction Theory) ของสาวิคคาส (Savickas. 2005)
ได้เสนอว่าพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การสํารวจ การก่อตัง้ การ
บริหารจัดการ และการหลุดพ้น โดยโครงสร้างของการกระทําจากวงจรของการปรับตัวในการทํางาน
มีประสิทธิภาพทีเ่ กิดขึน้ ซํ้า ๆ ทีบ่ ุคคลปรับตัวให้พอดีกบั บริบททีเ่ ปลีย่ นไป บุคคลสามารถปรับตัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยขึน้ อยู่กบั ว่าบุคคลนัน้ ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงบริบทแล้วมีการ
เจริญเติบโต และการรับรูข้ อ้ มูลที่กําลังมองหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ พฤติกรรมที่จะนํ าไปสู่
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สภาวะทีม่ นคงที
ั่
ถ่ ูกคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น พนักงานใหม่เริม่ งานใหม่ได้รบั ความท้า
ทายของการปรับตัวให้เข้ากับที่ทํางานใหม่ ๆ รวมทัง้ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานต่าง ๆ บุคคลจะ
กระทําการโดยการสํารวจความต้องการงานประจํา และผลการตอบแทนของงาน จากนัน้ บุคคลจะ
ยอมรับในบทบาท การบริหารจัดการบทบาท สําหรับช่วงเวลาหนึ่งแล้วในทีส่ ดุ ก็จะหลุดออกมาจากภาวะ
นั น้ ได้ ทํ าให้บุ คคลสามารถทํ างานอย่ างเต็มที่พร้อมกับจะเจริญ เติบโตในอนาคต เมื่อบุ คคลที่จะ
การศึกษาแล้วต้องเข้าสู่วถิ ชี วี ติ การทํางาน เนื่องจากการทํางานเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญอย่างมากในการ
ดําเนินชีวติ ของบุคคล เพราะนอกจากงานจะเป็ นเครื่องบ่งชีส้ ถานะทางสังคมของบุคคลแล้ว งานยังเป็ น
แหล่งพบปะทางสังคม และบุคคลไม่ได้ให้คุณค่ากับการทํางานเพียงเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจเท่านัน้
แต่บุคคลตระหนักว่างานเป็ นส่วนสําคัญของชีวติ ส่วนหนึ่ง ถ้าไม่ได้ทาํ งานหรือทําเพียงเล็กน้อยก็เท่ากับ
ชีวติ ขาดสิง่ สําคัญไป (อุบลวรรณ บุญธง. 2546) ดังนัน้ ในการเริม่ ต้นเข้าสู่ชวี ติ การทํางาน หรือแม้แต่
ทํางานมาแล้วก็ตาม สิง่ ที่บุคคลต้องปฏิบตั เิ พื่อให้ประสบความสําเร็จในการทํางานก็คอื การปรับตัวใน
การทํางาน ทัง้ ปรับตัวให้เข้ากับงานที่ตนทํา การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางาน การ
ปรับตัวกับสิง่ ที่เกิดขึน้ ใหม่ ซึ่งการปรับตัวในการทํางานนัน้ แต่ละบุคคลจะต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัวทีแ่ ตกต่างกันออกไป บางคนมีความสามารถปรับตัวได้ดี แต่บางคนก็ปรับตัวได้ไม่ดนี ัก ซึง่ การ
ปรับตัวในอาชีพนัน้ แต่ละบุ คคลจะมีความแตกต่ างกันออกไป บางคนสามารถปรับตัวได้ดี บางคน
ปรับตัวได้ไม่ดี และบุคคลใดมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับอาชีพได้ดมี ากน้อยเพียงใดนัน้ มี 2
ประการ (อุ บลวรรณ บุ ญธง. 2546: 24) คือ 1) สัมฤทธิผ์ ลในการทํ างาน (Achievement) เป็ นความ
ต้องการที่จะให้งานของตนเองประสบความสําเร็จเหนือกว่าบุคคลอื่น โดยทุ่มเทความสนใจไปยังงาน
อาชีพอย่างนัน้ อย่างจริงจัง โดยไม่มกี ารคํานึงถึงสุขภาพ และความเป็ นไปในครอบครัวของตนเอง ซึง่ มี
ความพากเพียรและพยายามทํางานให้ดที ่สี ุดทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) ความรูส้ กึ พึงพอใจใน
งาน (Satisfaction) เป็ นเครื่องแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวในการทํางาน ลักษณะของงานที่
สําคัญของความพึงพอใจในงานมิได้มคี วามหมายเฉพาะความพอใจของตนเองเท่านัน้ แต่จะต้องเป็ น
ความพอใจของบุคคลในครอบครัวด้วย ลักษณะความพอใจในงานจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
บุคคล นอกจากนัน้ เลนท์ และบราวน์ (Lent; & Brown. 2013) ได้อธิบายพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพเพิม่ เติมว่าเป็ นสมรรถนะของบุคคลทางอาชีพ โดยเหมือนกับกับความสามารถในการปรับตัวทาง
อาชีพ (Career Adaptability) ของซาวิคคาส (Savickas. 2005) โดยมี 4 องค์ประกอบคือ
1) เป็ นกังวลทางอาชีพ (Concern) หมายถึง การที่พนักงานมีการวางแผนอนาคตของ
อาชีพตนเอง มีการเตรียมตัวเกีย่ วกับอาชีพ และวางแผนว่าจะทําอย่างไรให้เกิดความสําเร็จในอาชีพ
โดยให้ความสําคัญกับอาชีพ
2) ควบคุมทางอาชีพ (Control) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง การกํากับตนเอง
ให้กระทําตามทีส่ าํ คัญทีถ่ ูกต้องสําหรับตนเอง
3) กระตือรือร้นทางอาชีพ (Curiosity) หมายถึง พนักงานหาโอกาสพัฒนาตนเอง การเข้า
ร่วมการฝึ กอบรม กาหาความรูใ้ ห้กบั ตนเอง
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และ 4) ไว้ใจทางอาชีพ (Confident) หมายถึง การที่พนักงานเชื่อมันว่
่ าการกระทําของ
ตนเองมีป ระสิท ธิภ าพ มีค วามระมัด ระวัง ในงานที่ทํ า มีก ารเรีย นรู้ท ัก ษะใหม่ ๆ มีค วามรับ รู้
ความสามารถของตนเองในการทํางาน มีค วามสามารถในการแก้ปั ญ หา และสามารถข้ามผ่าน
อุปสรรคได้
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ความหมายของการปรับ ตัว ทางอาชีพ ว่ า เป็ น
พฤติกรรมทีพ่ นักงานใช้ในการชีน้ ําตนเองในการพัฒนาอาชีพภายใต้บริบททีม่ คี วามเครียดและมีการ
เปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทางอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ
การปรับตัวทางอาชีพของครู
ในการจัด การเรีย นการสอนในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึก ษาธิก ารได้ เล็ง เห็ น
ความสําคัญของการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications
Technology: ICT) มาใช้เป็ นเครื่องมือทีส่ าํ คัญและเป็ นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ยังช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนครู ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาของโรงเรียนทีห่ า่ งไกลอีกด้วย ซึง่
มีแนวทางในการพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อ การศึก ษา ซึ่งแนวทางที่ค วร
ส่งเสริมและเปิ ดมุมมองของการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1) ควรมีการกําหนดมาตรฐาน
อาชีพครู โดยเฉพาะความรูค้ วามสามารถด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของครู ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้
สามารถใช้เป็ นเกณฑ์วดั ความเป็ นครูและเป็ นเครื่องมือตรวจสอบกลันกรองผู
่
ป้ ระกอบวิชาชีพครูได้
อย่างชัดเจนและมีคุณ ภาพ (2) ควรมีการพัฒ นาระบบการผลิตครูออกสู่ตลาดการศึกษา รวมทัง้
หลักสูตรครูทท่ี นั ต่อการเปลีย่ นแปลง (3) ควรมีการให้ความรูแ้ ละปรับแนวคิดของครูให้เข้าใจวิธกี าร
เรียนรูใ้ นยุคสมัยใหม่ทผ่ี เู้ รียนสามารถสร้างความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองจากการสืบค้น การลงมือปฏิบตั ิ มี
อิส ระในการเรีย นรู้ โดยครูค อยชี้แนะในลัก ษณะของผู้ให้คําปรึก ษา (4) มีก ารใช้ป ระโยชน์ ข อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นกั เรียนเข้าถึงข้อมูลความรูไ้ ด้แบบไม่มขี ดี จํากัดเฉพาะ
ในห้องเรียนหรือจากครูเท่านัน้ (5) ควรถ่ายทอดแนวคิดและการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างผู้เรียนให้รูจ้ กั คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีจติ วิจยั ใช้ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา (6)
ควรส่งเสริมให้ครูได้ศกึ ษาและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ิ แลกเปลีย่ นการเรียนรูร้ ว่ มกันกับผูอ้ ่นื
และยึดหลักการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับชีวติ จริง (7) ควรมีการสร้างระบบ Coaching โดยให้ครู
ที่มคี วามเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนเป็ นผูฝ้ ึ กปฏิบตั ใิ ห้กบั ครูท่ยี งั ขาดความชํานาญ ฝึ ก
ปฏิบตั ใิ ห้ครูเป็ นการทํางานอย่างใกล้ชดิ ระหว่างครูทม่ี ปี ระสบการณ์กบั เพื่อนครู ในการแลกเปลี่ยน
วิธีก ารเรีย นการสอนและแก้ ปั ญ หาการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นเป็ นรายบุ ค คล (8) การผสมผสาน
กระบวนการวัดผลให้สอดคล้องกับกระบวนการสอนอย่างยืดหยุ่นในหลายสถานการณ์ และหลาย
เป้ าหมาย (9) การนํ าเทคโนโลยีทางไกลมาช่วยในการพัฒนาครู เพื่อถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะที่
สําคัญให้กบั ครู ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเว็บไซต์ฝึกอบรม หรือวิดโี อคอนเฟอเรนซ์ (10) การส่งเสริม
ให้ครูทาํ วิจยั ควบคูไ่ ปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปลีย่ นไปสูค่ รูนกั วิจยั โดยการนําเอาปั ญหาที่
พบในชัน้ เรีย นไปเป็ นปั ญ หาในการวิจ ยั เพื่อ หาแนวทางการแก้ปั ญ หา (11) ครูค วรกระตุ้น ให้

19
นักเรียนได้รูจ้ กั คิด โดยเน้นการฝึ กให้รูจ้ กั ตัง้ คําถาม เชื่อมโยงประเด็นสําคัญ และตัง้ โจทย์ชวนให้
นั ก เรีย นคิด นอกจากนั น้ ต้อ งเป็ นตัว อย่า งในการสร้า งแรงบัน ดาลใจด้ว ยการแลกเปลี่ย นและ
ถ่ายทอดประสบการณ์หรือการเน้นให้ฝึกการตัง้ คําถาม ซึง่ จะก่อนให้เกิดการใฝ่ เรียนรูต้ ลอดชีวติ
โดย ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2554) เสนอทักษะทีจ่ ําเป็ นสําหรับครูไทยในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 8 ประการ ดังนี้
1) บริบท (Content) ครูตอ้ งมีความรูแ้ ละทักษะในเรื่องทีส่ อนเป็ นอย่างดี หากไม่รจู้ ริงเรื่อง
ทีส่ อนแล้ว ก็ยากทีน่ กั เรียนจะมีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหานัน้
2) เทคโนโลยี (ICT) คือ ครูต้องมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารจะ
ช่ ว ยกระตุ้ น ความสนใจให้ ก ับ นั ก เรีย น และหากออกแบบกิจ กรรมการเรีย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะทีต่ อ้ งการได้เป็ นอย่างดี
3) สร้างองค์ความรูใ้ หม่ (Constructionist) คือ ครูต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่าผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมที่มอี ยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบ ตั ิ
กิจกรรมต่างๆ
4) เครือข่าย (Connectivity) คือ ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน ผูเ้ รียนกับครู ครูภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และ
สถานศึกษากับชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรูท้ ่เี ป็ นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบตั อิ นั จะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน
5) ความร่วมมือ (Collaboration) คือ ครูมบี ทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นลักษณะ
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพื่อฝึ กทักษะการ
ทํางานเป็ นทีม การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และทักษะสําคัญอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6) การสื่อ สาร (Communication) คือ ครูต้อ งมีท ัก ษะการสื่อ สาร ทัง้ การบรรยาย การ
ยกตัวอย่าง การเลือกใช้ส่อื และการนํ าเสนอ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรูเ้ พื่อ
การถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั นักเรียนได้อย่างเหมาะสม
7) ความสร้า งสรรค์ (Creativity) คือ ครูอ อกแบบสร้า งสรรค์ กิจ กรรมการเรีย นรู้ จัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรูด้ ้วยตนเองของผูเ้ รียนมากกว่าเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรูห้ น้าห้อง
เพียงอย่างเดียว
8) การดูแล (Caring) คือ ครูแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรูต้ ่นื ตัวแบบผ่อนคลาย ซึง่ เป็ นสภาพที่
นักเรียนจะเรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ดุ
ดังนัน้ จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปความหมายของ พฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพ หมายถึง การกระทําของครูในการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และเล็งเห็นความสําคัญ
ของการเปลีย่ นแปลง สามารถควบคุมตนเองให้ปรับเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ได้ มีการพัฒนาทางอาชีพ
ด้วยการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม พร้อมทัง้ เรียนรู้ แก้ปัญหากับการเปลี่ยนแปลงในภาวะทีม่ กี ารนํ า
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เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในการทํางาน โดยครูมคี วามเชื่อมันที
่ จ่ ะปรับตัวเองได้ ประกอบด้วย
4 ด้าน คือ ได้แก่ (1) เป็ นกังวลทางอาชีพ หมายถึง การทีค่ รูมกี ารวางแผนอนาคตของอาชีพครู มี
การเตรียมตัวเกี่ยวกับอาชีพ และวางแผนอนาคตทางอาชีพโดยการใช้เทคโนโลยี (2) ควบคุมทาง
อาชีพ หมายถึง การที่ค รูต ัด สิน เกี่ย วกับ ตนเองว่าเป็ น บุ ค คลที่กํากับ ตนเองให้ก ารทํางาน และ
สามารถควบคุมตนเองให้ทาํ งานได้เหมาะสมกันตนเอง และการควบคุมตนเองทีใ่ ช้เทคโนโลยีในการ
ทํางาน (3) กระตือรือร้นทางอาชีพ หมายถึง ครูเข้าร่วมการฝึ กอบรม การพัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และ (4) ไว้ใจทางอาชีพ หมายถึง ความ
มันใจของครู
่
วา่ จะสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีได้ และแก้ปัญหาในการทํางานได้
โดยความแตกต่ างระหว่างการปรับ ตัวทางอาชีพ (adaptive career behavior) กับ การ
ปรับตัวในการทํางาน (Work Adjustment) แตกต่างกันตรงทีก่ ารปรับตัวทางอาชีพเป็ นพฤติกรรมที่
พนักงานใช้สมรรถนะทางอาชีพชีน้ ําตนเองในการพัฒนาอาชีพ ภายใต้บริบททีม่ คี วามเครียด และมี
การเปลี่ยนแปลง ส่วนการปรับตัวในการทํางานเป็ นกระบวนทางพฤติกรรมของพนักงานมีความ
ต้องการสมดุลความขัดแย้งหรือต้องการฝ่ าฝั นอุปสรรคของสภาพแวดล้อมในการทํางาน ซึ่งการ
ปรับตัวในการทํางานจะมองทีก่ ระบวนการทางพฤติกรรม ส่วนการปรับตัวทางอาชีพมองทีพ่ นักงาน
ใช้ในการปรับตัว ดังนัน้ การปรับตัวทางอาชีพมีความสําคัญต่อครูในการปรับตัวให้เข้ากับอาชีพของ
ตน เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ และมี
ความสําเร็จในอาชีพต่อไป การปรับตัวทางอาชีพสามารถอธิบายด้วยแนวคิด ดังนี้
1.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับการปรับตัว
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับการปรับตัว พบว่ามีทฤษฎีและแนวคิดทีใ่ ช้ในการอธิบาย
การปรับตัว เช่น ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy’s adaptation model) (Roy; & Andrews. 1999)
ทฤษฎีแ ห่ งตนของโรเจอร์ (Rogers. 1972) แนวคิด การปรับ ตัว ทางอาชีพ ของคริส ต์ (Cristes.
1976) และทฤษฎีโครงสร้างทางอาชีพของสาวิคคาส (Savickas. 2013) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy’s adaptation model)
การปรับตัวตามทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy; & Andrews. 1999) เสนอว่าระบบการ
ปรับตัวของบุคคลเป็ นระบบเปิ ด ภายในมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
ทัง้ ภายในและภายนอกตลอดเวลา ระดับการปรับตัวสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่
1) ระดับการปรับตัวทีม่ กี ารผสมผสานกันได้ดี (Integrated level of adaptation) เป็ นระดับ
ของการปรับ ตัวที่โครงสร้างและหน้ าที่ของร่างกายสามารถทํางานประสานกันได้อย่างเหมาะสม
ตอบสนองความต้ อ งการของบุ ค คลได้ เช่ น สามารถทํ า กิจ กรรมต่ า ง ๆ ได้ต ามปกติส ามารถ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้ เมือ่ มีเหตุการณ์ใดสามารถยอมรับได้ บุคคลมีความมันคงใน
่
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีปฏิสมั พันธ์กบั
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ผูอ้ ่นื อย่างเหมาะสม และขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื ตามความเหมาะสม นอกจากนัน้ ยังมีระดับการ
ปรับตัวทีอ่ ยูใ่ นระดับของการชดเชย
2) ระดับ การปรับ ตัวที่อยู่ในระยะของการชดเชย (Compensatory level of adaptation)
เป็ นระดับที่กลไกการควบคุมและกลไกการคิดรูถ้ ูกกระตุ้นการทํางาน เพื่อเกิดกระบวนการปรับตัว
อย่างผสมผสาน ถ้าระดับการปรับตัวทีอ่ ยูใ่ นระยะของการชดเชยมีการปรับตัวไม่ดจี ะก่อให้เกิดระดับ
การปรับตัวทีอ่ ยูภ่ าวะอันตราย/ ไม่ดี
และ 3) ระดับการปรับตัวที่อยู่ภาวะอันตราย/ไม่ดี (Compromised level of adaptation)
เป็ นระดับการปรับตัวทีย่ งั ไม่เพียงพอทีจ่ ะไปถึงระดับของการปรับตัวทีผ่ สมผสานกันได้ดี และระดับ
การปรับตัวในระยะของการชดเชย ทําให้เกิดปั ญหาในการปรับตัวต่อไป
นอกจากนัน้ กลไกที่ใช้ในการปรับ ตัว ทางการปฏิบ ัติงาน ประกอบด้ว ย 1) กลไกการ
ควบคุม (Regulator mechanism) เป็ นกลไกการปรับตัวเพื่อตอบสนองโดยอัตโนมัตเิ พื่อรักษาสมดุล
การทํางานของร่างกายในระบบต่าง ๆ โดยอาศัยระบบประสาทของร่างกาย สารเคมี และระบบต่อม
ไร้ท่อ ซึ่งกระบวนการเผชิญปั ญหาในการทํางานเกิดจากการที่สงิ่ เร้าทัง้ จากภายนอกและภายใน
ผ่านการรับ รู้ค วามรู้ส ึก เข้าสู่ระบบประสาท ระบบไหลเวีย น และระบบต่ อ มไร้ท่ อ ผ่ านประสาท
อัตโนมัติ ส่งผลให้เกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองโดยอัตโนมัติ และมีผลต่อกลไกการคิดรูด้ ว้ ย 2) กลไกการรู้
คิด (Cognator mechanism) เป็ นกลไกการปรับตัวทางการทํางานผ่านกระบวนการรูค้ ดิ และอารมณ์
(Cognitive - emotive) ได้แก่ กระบวนการ รับรู้ หรือรับข้อมูลเป็ นกิจกรรมการเลือกรับข้อมูล เก็บ
รหัส และจดจําข้อมูล ผ่านกระบวนการการเรียนรูซ้ ่งึ เกี่ยวข้องกับการเลียนแบบ การได้รบั รางวัล
ผ่ า นกระบวนการตัด สิน ใจ และการแสดงอารมณ์ ต ลอดจนกลไกการป้ องกัน ทางจิต เกิด เป็ น
พฤติกรรมตอบสนองออกมา การทํางานของกลไกการควบคุมและกลไกการรูค้ ดิ มีการทํางานร่วมกัน
อย่างแยกไม่ออกส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ซ่ึงการตอบสนองออกมาเป็ นพฤติกรรมการปรับตัว 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึง่ พาระหว่างกัน โดยผลลัพธ์
ของการปรับตัวมี 2 ลักษณะ คือ ปรับตัวได้ และปรับตัวไม่มปี ระสิทธิภาพ โดยสิง่ ที่นําออกมาจาก
ระบบนี้จะป้ อนกลับไปเป็ นสิง่ นําเข้าระบบเพือ่ การปรับตัวทีเ่ หมาะสมต่อไป ทัง้ นี้ความสามารถในการ
ปรับตัวของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน โดยขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของสิง่ เร้า และระดับความสามารถ
ในการปรับตัวของบุคคลในขณะนัน้ โดยการปรับตัวตามทฤษฎีการปรับตัวของรอยสามารถสรุปได้
ดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้
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ภาพประกอบ 1 แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย
ทีม่ า: Callista Roy; & Healther Andrews. (1999). The Roy adaptation model (2nd
ed.). p. 114.
จากภาพประกอบที่ 1 แสดงแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy; & Andrews. 1999)
ได้กล่าวถึงการปรับตัว ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1. สิง่ นํ าเข้า (Input) เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิง่ แวดล้อมก่อให้เกิดสิง่
นํ าเข้าสู่ระบบการปรับตัวของบุคคล เรียกว่าสิง่ เร้า (Stimuli) ซึ่งมาจากสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและ
ภายนอกตัว บุ ค คล การเปลี่ย นแปลงสิ่ง แวดล้ อ มจะกระตุ้ น ให้บุ ค คลเกิด ปฏิกิริย าการปรับ ตัว
ตอบสนอง
2. สิง่ เร้าตรง (Focal stimuli) เป็ นสิง่ ที่บุคคลต้องเผชิญและให้ความสนใจในขณะนัน้ มาก
ทีส่ ดุ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและส่งผลกระทบโดยตรงทําให้บุคคลต้องมีการปรับตัว
3. สิ่ ง เร้า ร่ ว ม (Contextual stimuli) เป็ นสิ่ง เร้า อื่ น ๆ ที่ ป รากฏอยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ ห รือ
สิง่ แวดล้อมที่บุคคลกําลังเผชิญ อยู่ โดยอาจจะมีผลเป็ นตัวเสริมผลของสิง่ เร้าตรงโดยอาจมีผลใน
ทางบวกหรือทางลบต่อการปรับตัว
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4. สิ่งเร้าแฝง (Residual stimuli) เป็ น สิ่งเร้าที่เป็ น ผลมาจากประสบการณ์ ในอดีต เป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล และเป็ นปั จจัยที่อาจจะมีอทิ ธิพลต่อการปรับตัวในเหตุการณ์ท่บี ุคคล
ประสบอยูแ่ ต่ไม่ชดั เจน
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อบุคคลได้รบั การกระตุ้นจะทําให้บุคคลตอบสนองโดย
การปรับตัว โดยบุคคลจะปรับตัวได้หรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั ความรุนแรงของสิง่ เร้า และระดับความสามารถ
ในการปรับตัวของบุคคลในขณะนัน้ ซึ่งหมายถึงระดับหรือขอบเขตที่แสดงถึงความสามารถในการ
ปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปในกระบวนการชีวติ มี 3 ระดับ คือ
1. ระดับปกติ (Integrated level) เป็ นภาวะทีโ่ ครงสร้างและหน้าทีข่ องร่างกายทํางานเป็ น
องค์รวม สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อย่างเหมาะสม
2. ระดับชดเชย (Compensatory level) เป็ นภาวะที่กระบวนการชีวติ ถูกรบกวนทําให้
กลไกการควบคุมและการรับรูข้ องระบบบุคคลถูกกระตุน้ ให้ทาํ งานเพือ่ จัดการกับสิง่ เร้า
3. ระดับ ประนี ป ระนอม (Compromised level) เป็ นภาวะที่กระบวนการปรับ ตัวระดับ
ปกติ และระดับชดเชยนํางานไม่เพียงพอทีจ่ ะจัดการกับสิง่ เร้าได้ก่อให้เกิดปั ญหาการปรับตัวตามมา
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระดับความสามารถในการปรับตัวของแต่ละบุคคลใน
สถานการณ์หนึ่ง ๆ มีขอบเขตจํากัดไม่เหมือนกัน หากสิง่ เร้าตกอยูใ่ นขอบเขตระดับความสามารถใน
การปรับตัว บุคคลก็จะสามารถปรับตัวตอบสนองต่อสิง่ เร้าได้อย่างเหมาะสม แต่ถา้ สิง่ เร้านัน้ รุนแรง
ตกอยู่นอกขอบเขตระดับความสามารถการปรับตัวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความสามารถในการ
ปรับ ตัวเป็ นสิง่ ที่เปลี่ยนแปลงได้ในกระบวนการชีวิต ดังนัน้ สรุป ได้ว่า บุ คคลสามารถเพิ่มระดับ
ความสามารถในการปรับตัวได้โดยแสวงหาการเรียนรูใ้ หม่ ๆ เพื่อให้ตนเองมีระดับความสามารถใน
การปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ นัน้ เพิม่ ขึน้ ได้
นอกจากนัน้ บุคคลเมื่อเผชิญกับสิง่ เร้าจะทําให้บุคคลมีการปรับตัว โดยการใช้กระบวนการ
เผชิญปั ญหา ซึง่ กระบวนการเผชิญปั ญหาเป็ นกระบวนการควบคุมระดับการปรับตัวของบุคคล และ
เป็ น วิธีก ารที่บุ ค คลมีป ฏิส มั พัน ธ์ก ับ สิ่งแวดล้อ มที่เปลี่ย นแปลงไป มีท งั ้ วิธีก ารที่เกิด ขึ้น เองโดย
อัตโนมัตหิ รือวิธกี ารทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรู้ ซึง่ รอยได้จดั กระบวนการเผชิญปั ญหาเป็ นระบบย่อย 2
กลไก คือ
1) กลไกการควบคุม (Regulator subsystem) เป็ นกระบวนการตอบสนองต่อสิง่ เร้าโดย
อัตโนมัติ ซึง่ บุคคลไม่รสู้ กึ ตัว เกิดจากการทํางานร่วมกันของระบบประสาท สารเคมี และระบบต่อม
ไร้ท่อ โดยสิง่ เร้าจากสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก เป็ นสิง่ เร้านํ าเข้าสู่ระบบประสาท มีผลต่อ
สมดุลของนํ้ า อิเล็กโทรไลน์ กรดด่าง และระบบต่อมไร้ท่อ กลไกการควบคุมนี้ทํางานเพื่อควบคุม
ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้อยูใ่ นภาวะปกติ
2) กลไกการรูค้ ดิ (Cognition subsystem) เป็ นกระบวนการตอบสนองต่อสิง่ เร้า โดยผ่าน
ทางระบบประสาทแห่งการรับรู้ และการแสดงอารมณ์ ประกอบด้วย 4 กระบวน คือ กระบวนการรับรู้
และการถ่ายทอดข้อมูล การเรียนรู้ การตัดสินใจ และการตอบสนองทางอารมณ์ โดยสิง่ เร้าของกลไก
การรับรู้ ประกอบด้วย ปั จจัยที่มผี ลต่อด้านจิตใจ สังคม กายภาพและสรีรวิทยา ซึ่งเป็ นผลมาจาก
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กลไกการควบคุมผ่านเข้าสูก่ ระบวนการรับรู้ และการถ่ายทอดข้อมูล โดยบุคคลจะเลือกประมวลและ
จําในส่วนที่ต นเองสนใจ การเรียนรู้จะทําให้เกิดการเลีย นแบบ การเสริมแรงและการหยังรู
่ ้ เพื่อ
นําไปสูก่ ารตัดสินใจหาวิธกี ารแก้ไขปั ญหา โดยการตอบสนองทางอารมณ์ ซึง่ เป็ นกลไกการป้ องกันที่
ใช้เมื่อบุ ค คลเกิด ความสบายใจและคลายความวิต กกังวล และอารมณ์ เป็ น ผลที่ได้ม ากจากการ
ประเมินค่าทางอารมณ์และความผูกพันของบุคคล
ซึ่งกลไกการควบคุมและกลไกการคิดรูจ้ ะทํางานควบคู่กนั เสมอ เพื่อดํารงบูรณภาพของ
บุคคลในการปรับตัว ผลการทํางานของ 2 กลไกนี้จะแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมการปรับตัว 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึง่ พาระหว่างกัน โดยพฤติกรรมการ
ปรับตัวทัง้ 4 ด้านนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปรับตัวของบุคคล ซึง่ แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมของ
บุ คคล และยังสะท้อนให้เห็นถึงการใช้กระบวนการเผชิญปั ญหาในแบบแผนพฤติกรรมทัง้ 4 ด้าน
ตลอดจนความสําเร็จหรือประสิทธิภาพของการตอบสนอง โดยการสังเกตได้จากพฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออกมาให้ปรากฏ มีรายละเอียดพฤติกรรมการปรับตัวแต่ละด้าน ดังนี้
1. การปรับตัวด้านร่างกาย (Physiological mode) เป็ นการปรับตัวเพื่อรักษาความมันคง
่
ของร่างกาย ซึ่งหมายถึง ความสําเร็จในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการด้านสรีระ
ค่อนข้างจะมีความเป็ นรูปธรรมสูง มีพฤติกรรมทีเ่ ห็นได้ชดั เจน เข้าใจง่าย พฤติกรรมการปรับตัวด้าน
นี้ จะสนองตอบต่ อ ความต้อ งการพื้น ฐานในการดํารงชีวิต ของมนุ ษ ย์ 5 ด้าน คือ ความต้อ งการ
ออกซิเจน ภาวะโภชนาการ การขับถ่าย กิจกรรมและการพักผ่อน การป้ องกัน และกระบวนการที่
ซับซ้อน 4 ประการ คือ การรับรูค้ วามรูส้ กึ นํ้าและอิเล็กโตไลท์ การทําหน้าทีข่ องระบบประสาท และ
การทําหน้าทีข่ องระบบต่อมไร้ทอ่
2. การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ (Self – concept mode) เป็ นการปรับตัวเพื่อความมันคง
่
ทางจิตใจและจิตวิญญาณ อัตมโนทัศน์เป็ นความเชื่อและความรูส้ กึ ที่บุคคลมีต่อตนเองในช่วงเวลา
หนึ่ง เกิดจากการรับรูภ้ ายในตนเอง และการรับรูจ้ ากปฏิกริ ยิ าของบุคคลอื่นที่มตี ่อตนเอง อัตมโน
ทัศน์มผี ลสะท้อนต่อพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของแต่ละบุคคล แบ่งเป็ น 2 แบบย่อย คือ
2.1 อัต มโนทัศน์ ด้านร่างกาย (Physical self) เป็ นความรู้สกึ ของตนเองต่ อร่างกาย
เกี่ย วกับ รูป ร่างหน้ าตา การทําหน้ าที่ข องอวัย วะต่ าง ๆ ภาวะสุข ภาพ และสมรรถภาพทางเพศ
โดยอัตมโนทัศน์ดา้ นร่างกาย สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
2.1.1 การรับรูค้ วามรูส้ กึ ของร่างกาย (Body sensation) เป็ นการปรับตัวเกี่ยวกับ
ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อภาวะสุขภาพ สมรรถภาพการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ และสมรรถภาพ
ทางเพศ หากบุคคลใดมีสภาพร่างกายเปลีย่ นแปลงไป อาจเป็ นสิง่ เร้าทีท่ าํ ให้บุคคลต้องมีการปรับตัว
ตอบสนอง พฤติกรรมที่แสดงถึงการปรับตัวที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ คือ การมีความบกพร่องทางเพศ
ความรูส้ กึ สูญเสีย
2.1.2 ภาพลักษณ์ (Body image) เป็ นการมอง การรับรู้ และยอมรับภาพทีป่ รากฏ
ของตน เช่น ขนาด รูปร่าง ท่าทาง หากบุคคลใดมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของตน เช่น มีความ
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พิการเกิดขึน้ อาจทําให้เกิดปั ญหาในการปรับตัว โดยการรับรูภ้ าพลักษณ์ ของตนเปลี่ยนแปลงไป
ในทางลบ หรือไม่สามารถยอมรับภาพลักษณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปของตนเองได้
2.2 อัตมโนทัศน์ ด้านส่วนบุคคล (Personal self) เป็ นความรูส้ กึ ของตนเองเกี่ยวกับ
ความคาดหวัง ค่านิยม อุดมคติ การให้คุณค่า ปณิธานทีต่ นเองยึดถือ แบ่งเป็ นส่วนย่อย ดังนี้
2.2.1 ความมันคงในตนเอง
่
(Self – consistency) เป็ น ความรู้สึก มันคงเหนี
่
ยว
แน่นไม่เปลีย่ นแปลงของบุคคลในการคงไว้ซง่ึ ลักษณะและดุลยภาพของตน เมือ่ ตกอยูใ่ นสถานการณ์
ต่าง ๆ หากความรูส้ กึ นี้ถูกคุกคามจะก่อให้เกิดความรูส้ กึ ไม่แน่ใจในความมันคงของตนเอง
่
ทําให้เกิด
ความกลัวและวิตกกังวล
2.2.2 อุดมคติแห่งตน (Self – idea) เป็ นสิง่ ที่บุคคลมุ่งหวังที่จะทําหรือมุ่งหวังที่จะ
เป็ น ซึ่งเป็ นพื้นฐานของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ตนหวังไว้ หากไม่
สามารถบรรลุเป้ าหมายตามทีห่ วังไว้ได้ อาจแสดงพฤติกรรมการปรับตัวทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ โดยรูส้ กึ ไร้
คุณค่า รูส้ กึ ว่าตนเองสูญเสียพลังอํานาจในการควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ หมดกําลังใจท้อแท้ สิน้ หวัง
2.2.3 ศีลธรรม จรรยา และจิตวิญญาณแห่งตน (Moral – ethical – spiritual self)
เกี่ยวข้องกับความเชื่อในด้านศีลธรรม จรรยา ศาสนา และค่านิยมของบุคคล ซึ่งบุคคลจะให้เป็ น
เกณฑ์ในการประเมินการกระทําของตน หรือสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัวว่าถูกหรือผิด พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการ
ปรับตัวไม่มปี ระสิทธิภาพในด้านนี้ คือ รูส้ กึ ผิด ตําหนิหรือกล่าวโทษตนเอง
3. การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ (Role function mode) เป็ นการปรับตัวเพื่อความมันคง
่
ทางสังคม เกี่ยวข้องกับการทําหน้ าที่ตามบทบาทที่ตนดํารงอยู่ในสังคม ซึ่งต้องเป็ นไปตามความ
คาดหวังของสังคมเกีย่ วกับสิง่ ทีบ่ ุคคลควรกระทําต่อผูอ้ ่นื ในสังคมตามตําแหน่ งหน้าทีใ่ นบทบาทของ
ตน บุคคลจึงต้องมีการปรับตัวหรือแสดงบทบาทของตนให้เหมาะสม เพื่อให้เป็ นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื
ซึง่ จะทําให้เกิดความรูส้ กึ มันคงทางสั
่
งคม และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ซึง่ บทบาทของบุคคลมี
3 ประเภท ดังนี้
3.1 บทบาทปฐมภูมิ (Primary role) เป็ นบทบาทที่ถูกกําหนดตามอาชีพ เพศ และ
ระยะของพัฒนาการ บทบาทเหล่านี้เป็ นสิง่ กําหนดพฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
ของชีวติ
3.2 บทบาททุตยิ ภูมิ (Secondary role) เป็ นบทบาทเกีย่ วกับภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งกระทํา
ทัง้ หมดของบุคคลตามระยะพัฒนาการและตามบทบาทปฐมภูมิ เช่น หญิงคนหนึ่งมีบทบาทภรรยา
และมารดา ในขณะเดียวกันมีบทบาทตามตําแหน่ งหน้าทีก่ ารงานเป็ นครูดว้ ย ดังนัน้ บทบาททุตยิ ภูมิ
เป็ นบทบาททีค่ งทีถ่ าวร และมีความสําคัญต่อบุคคล เนื่องจากบุคคลต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวติ เพื่อ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบทบาทนี้ และเป็ นการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนต่างๆ ของบุคคลด้วย
3.3 บทบาทตติยภูมิ (Tertiary role) เป็ นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับบทบาทปฐมภูมแิ ละ
ทุตยิ ภูมซิ ง่ึ บุคคลเลือกตามความสมัครใจ และอาจรวมถึงการทํากิจกรรมบางอย่างทีเ่ ป็ นงานอดิเรก
บทบาทตติยภูมอิ าจเป็ นบทบาทชัวคราวที
่
ไ่ ด้มาโดยธรรมชาติ
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จากที่ก ล่าวมาข้างต้น ทําให้เห็น ว่า พฤติก รรมที่แสดงออกตามบทบาทของบุ ค คลมี 2
ประเภท คื อ พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลกระทํ า ตามบทบาทที่ เ ป็ นไปตามความคาดหวัง ของสัง คม
(Instrumental behavior) และพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตามความรูส้ กึ และเจตคติต่อบทบาทที่
ดํารงอยู่ข องตน (Expressive behavior) ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปรับ ตัวที่เหมาะสมนัน้
จะต้องประกอบไปด้วยพฤติกรรมทัง้ 2 ส่วนนี้ หากในสถานการณ์ใดก็ตามทีบ่ ุคคลไม่สามารถแสดง
พฤติกรรมทัง้ สองนี้อย่างเหมาะสมได้จะแสดงถึงการมีปัญหาในการปรับตัว โดยปั ญหาในการปรับตัว
มีลกั ษณะดังนี้ 1) การไม่สามารถปรับเปลีย่ นบทบาทใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นภาวะทีบ่ ุคคล
ต้องรับบทบาทใหม่เข้ามาในชีวติ โดยบุคคลมีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงการมีเจตคติทด่ี ตี ่อบทบาทใหม่น้ี
แต่ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมการกระทําตามบทบาทใหม่ได้ เนื่ องจากการขาดความรู้ ขาดการ
ฝึ กหัด และขาดแบบอย่างในบทบาทนัน้ 2) การห่างในบทบาท เป็ นภาวะที่บุคคลสามารถแสดง
พฤติกรรมกระทําตามบทบาทได้อย่างเหมาะสม แต่บทบาทนัน้ ไม่ตรงกับความรูส้ กึ ที่แท้จริงของ
ตนเอง 3) ความขัดแย้งในบทบาท เป็ นภาวะทีบ่ ุคคลไม่สามารถกระทําตามบทบาทและ/ หรือแสดง
ความรูส้ กึ ให้เหมาะสมกับบทบาทได้ มี 2 สาเหตุ คือ มีความขัดแย้งในบทบาทเดียวกัน เนื่องจาก
ตนเองและผู้อ่ืน ในสังคมคาดหวังต่ อบทบาทนัน้ ไม่ ต รงกัน หรือ มีค วามขัด แย้งระหว่างบทบาท
เนื่องจากบุคคลมีความคาดหวังในบทบาทหนึ่งขัดแย้งกับอีกบทบาทหนึ่งของตนเอง และ 4) ความ
ล้มเหลวในบทบาท เป็ นภาวะทีบ่ ุคคลไม่สามารถแสดงบทบาทใด ๆ ของตนเองได้
4. การปรับตัวด้านการพึง่ พาระหว่างกัน (Interdependence model) เป็ นการปรับตัวเพื่อ
ความมันคงทางสั
่
งคมในด้านความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน โดยมุ่งประเด็นไปที่
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้และรับความรัก ความนับถือ และการ
ยกย่องซึง่ กันและกันอย่างเต็มใจ ความต้องการพืน้ ฐานในการปรับตัวประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ การได้รบั ความรักอย่างเพียงพอ การได้รบั การเรียนรูแ้ ละการเจริญเติบโตตามพัฒนาการ และ
การได้ร บั การตอบสนองความต้ อ งการในเรื่อ งแหล่ งประโยชน์ ข องบุ ค คล เพื่อ ที่จ ะให้บ รรลุ ถึง
ความรูส้ กึ มันคงในความสั
่
มพันธ์ระหว่างกัน บุคคลมีความสามารถปรับตัวด้านการพึง่ พาระหว่างกัน
ได้อย่างเหมาะสมจะต้องมีความสมดุลระหว่างการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาผู้อ่นื รวมทัง้ ต้องมี
พฤติกรรมทัง้ การเป็ นผู้ให้และพฤติกรรมการเป็ นผู้รบั อย่างเหมาะสม จึงจะทําให้บุคคลสามารถ
ดํารงชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมได้ดว้ ยความรูส้ กึ มันคงและปลอดภั
่
ย โดยปั ญหาทีเ่ กิดจากการปรับตัว
ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน ไม่เหมาะสม ได้แ ก่ ความวิต กกังวลจากการถู ก แยกจากคนรัก เป็ น
ความรูส้ กึ ปวดร้าวไม่สบายใจที่ต้องถูกแยกจากบุคคลสําคัญในชีวติ ความรูส้ กึ โดดเดี่ยว เริม่ จาก
บุ ค คลมีค วามรู้ส ึก แปลกแยก ซึ่งเป็ น ความรู้สึก ห่างเหิน หรือ แบ่ งแยกตนเองจากบุ ค คลอื่น อาจ
เนื่องมาจากไม่ค่อยมีความผูกพันต่อกัน หรือความคาดหวังในความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอื่น
ไม่ ส อดคล้อ งกัน ส่ว นใหญ่ เกิด จากบุ ค คลได้รบั ความรัก ไม่เพีย งพอ หรือ ไม่มีค วามพึงพอใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยบุคคลจะรูส้ กึ ว่าไม่ได้รบั การตอบสนองในเรื่องความต้องการความ
นับถือ หรือการมีคุณค่าจากบุคคลอื่น ซึง่ เป็ นต้นเหตุให้เกิดความรูส้ กึ โดดเดีย่ วขึน้ และความก้าวร้าว
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พบในบุคคลทีม่ กี ารพึง่ พาตนเองมากเกินไปจนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวขึน้ โดยบุคคลจะต่อต้านผูอ้ ่นื
ด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา หรือต่อต้านอย่างเงียบ ๆ เช่น ไม่ให้ความร่วมมือ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นทําให้เห็นว่า พฤติกรรมการปรับตัวทัง้ 4 ด้านเป็ นผลจากการทํางาน
ภายในของกระบวนการปรับตัวด้วยการประสานงานกันระหว่างกลไกการควบคุมและกลไกการรูค้ ดิ
แสดงออกเป็ นพฤติกรรมการปรับตัวทัง้ 4 ด้าน ซึ่งพฤติกรรมแต่ละด้านจะมีความเกี่ยวข้องซึ่งกัน
และกัน ภายในกระบวนการปรับ ตัวของบุ ค คล โดยผลลัพ ธ์จากการปรับ ตัว ในด้านหนึ่ งอาจจะมี
ผลกระทบหรือกลายเป็ นสิง่ เร้าต่อการปรับตัวอีกด้านหนึ่งหรือทุกด้านก็ได้ หรือสิง่ เร้าชนิดหนึ่งอาจมี
ผลต่อการปรับตัวหลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน พฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกมาจึงเป็ นผลจากการ
ประสานกันของทุกส่วนในกระบวนการปรับตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบุคคลเป็ นระบบการปรับตัวที่มี
ความเป็ นองค์รวม
1.2.2 ทฤษฎีแห่งตนของโรเจอร์
ทฤษฎีแห่งตน ของโรเจอร์ (Rogers. 1951) ได้เสนอว่า การปรับตัวในแง่ของการปรับตัว
ภายในตนเอง โดยเชื่อว่ามนุ ษย์ทุกคนเป็ นศูนย์กลางของประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งเป็ นการ
เปลี่ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลาส่วนหนึ่ งของประสบการณ์ ท่ีบุ ค คลได้รบั รู้ และมีป ฏิสมั พัน ธ์กบั ผู้อ่ืน
รวมทัง้ การประเมินผลจากการมีปฏิสมั พันธ์นัน้ เกิดจากตัวเรา (Self) หรือ โครงสร้างของตนขึน้ มา
เป็ นการรับรูเ้ กี่ยวกับตนในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลิกลักษณะ ความสามารถของตน บทบาทต่าง ๆ
ของตนในการเกีย่ วข้องกับผูอ้ ่นื และสิง่ แวดล้อม ทัศนคติและค่านิยมต่าง ๆ ของตัวเรา ประสบการณ์
ทีแ่ ต่ละบุคคลได้รบั จึงมีสว่ นสําคัญในการกําหนดบุคลิกภาพของบุคคลให้แตกต่างกัน โดยทีแ่ ต่ละคน
จะเข้าใจและรู้จกั โลกส่วนตัวของเขาได้ดีท่ีสุด บุ ค คลที่ป รับ ตัวได้ คือ บุ ค คลที่เป็ นตัวของตัวเอง
เข้าใจและยอมรับ ตนเองและผู้อ่ืน รวมทัง้ สามารถรับ รู้ป ระสบการณ์ ต่ าง ๆ ตามความเป็ นจริง
นอกจากประสบการณ์ นัน้ จะมาจัดให้สอดคล้องกับ โครงสร้างหรือบุ คลิกลักษณะของตน โดยไม่
ขัดแย้งหรือบิดเบือน จะทําให้การรับรูแ้ ละความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก ส่วนบุคคลทีป่ รับตัว
ไม่ได้มคี วามขัดแย้งระหว่างความคิดเกีย่ วกับตนกับประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ มาใหม่ทําให้เกิดความตึง
เครีย ด วิต กกังวล สับ สน สูญ เสียความเป็ นตัวของตัวเอง และมีความคิดเห็นเกี่ย วกับ ตนเองไป
ในทางลบ
จากที่ก ล่ าวมาข้างต้น ทํ าให้เห็น ได้ว่า การปรับ ตัว ที่สําคัญ คือ การรับ รู้เกี่ย วกับ ตนเอง
นอกจากทฤษฎีเกีย่ วกับตนเองทีส่ ามารถอธิบายการปรับตัวแล้วนัน้ ยังมีแนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการ
ของชีวติ ในแต่ละวัยทีส่ ามารถอธิบายการปรับตัวได้โดยการปรับตัวในแง่ของการเรียนรูง้ านตามขัน้
พัฒนาการของชีวติ ของ ฮาวิกเฮริสท์ (Havighurst. 1953) ที่เสนอว่า พัฒนาการของชีวติ ในแต่ละ
วัยนัน้ บุคคลมีงานประจําวัยหรืองานประจําขัน้ ที่ต้องเรียนรูค้ วบคู่กนั ไป ถ้าบุคคลสามารถพัฒนา
งานประจําวัยได้สําเร็จก็จะเป็ นบุคคลที่มคี วามสุข และสามารถพัฒนางานประจําวัยในขัน้ ต่อไปได้
อย่างสําเร็จด้วย ในทางตรงกันข้ามงานในช่วงวัยใดไม่ประสบผลสําเร็จจะทําให้บุคคลนัน้ ไม่มคี วามสุข
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และพัฒนางานประจําวัยในช่วงต่อไปได้ยากลําบาก ดังนัน้ บุคคลทีม่ กี ารปรับตัวได้ในทัศนะของฮาวิกเฮ
ริสท์จงึ หมายถึงบุคคลทีป่ ระสบความสําเร็จในการเรียนรูแ้ ละพัฒนางานประจําวัยได้ผา่ นพ้นไปด้วยดี
จากทฤษฎีเกีย่ วกับการปรับตัวทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้วา่ เมื่อความต้องการของบุคคลไม่
สามารถตอบสนองได้ท งั ้ หมด บุ ค คลจึงต้องเผชิญ ปั ญ หาและเกิดความไม่สบายใจจนกลายเป็ น
ความเครียด ความกังวลใจ ความคับข้องใจ ความขัดแย้งในใจจึงเป็ นสาเหตุให้บุคคลนัน้ ต้องอาศัย
การปรับตัว เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดําเนินชีวติ โดยลักษณะการปรับตัวของแต่ละบุคคลจะ
ขึน้ อยู่กบั บุคลิกภาพ สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ท่บี ุคคลนัน้ กําลังเผชิญอยู่ดว้ ยเหตุน้ีจงึ ทําให้
บุ ค คลเกิด การปรับ ปรุงพฤติก รรมของตนที่เรีย กว่าการปรับ ตัว โดยมีจุ ด ประสงค์เพื่อ ให้บุ ค คล
ต้องการอยูใ่ นสภาวะสมดุลระหว่างตนเองกับสิง่ แวดล้อมหรือปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
นอกจากนัน้ การปรับ ตัว ของบุ ค คลเกิด จากสถานการณ์ ท่ีทําให้เกิด ความรู้สึก ทางลบ
บุ ค คลต้ อ งมีก ารปรับ ปรุ ง ด้ ว ยวิธีก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ต นเองสามารถอยู่ อ ย่ า งมีค วามสุ ข โดย
สภาพการณ์ ท่ที ําให้บุคคลต้องปรับตัวแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความคับข้องใจ ความ
ขัดแย้งในใจ และความกดดัน (โยธิน ศันสนยุทธ; และคนอื่นๆ. 2533: 272)
1. ความคับข้องใจ เป็ นสภาพของจิตใจหรือความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจอันเป็ นผลสืบเนื่องจาก
จากความปรารถนาทีบ่ ุคคลมุง่ หวังนัน้ ถูกขัดขวางทําให้ไม่สามารถบรรลุในเป้ าหมายได้ ซึง่ สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดความขัดข้องใจมี 2 ประกอบ คือ (1) ความคับข้องใจจากสภาพภายนอก เกิดขึน้ จากสภาพ
ภายนอกหรือสิง่ แวดล้อมเป็ นเหตุท่ที ําเกิดความคับข้องใจ (2) ความคับข้องใจจากตนเอง เกิดขึน้
เนื่องจากความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือจิตใจของแต่ละบุคคลเป็ นเหตุ ให้เกิดความคับข้องใจ
ความคับข้องใจอาจส่งผลดีและผลเสียต่อบุคคลได้ กล่าวคือ บุคคลทีส่ ามารถปรับตัวให้เข้ากับความคับ
ข้องใจได้จะเป็ นผูท้ ่พี ยายามเอาชนะอุปสรรค ไม่ย่อท้อต่อความผิดหวัง คิดหาหนทางต่อสูแ้ ละแก้ไข
ปั ญหา แต่ถา้ บุคคลใดทีต่ ้องเผชิญกับความคับข้องใจนาน ๆ และไม่สามารถปรับตัวได้ย่อมส่งผลเสีย
ต่อร่างกายและจิตใจ เช่น ทําให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล หวาดระแวง ความเศร้าและท้อแท้ใจ
ความโกรธและก้าวร้าว อาจทําให้บุคคลนัน้ มีบุคลิกภาพแปรปรวนเป็ นโรคจิต โรคประสาทได้
2. ความขัดแย้งในใจ เป็ นสภาพของจิตใจหรือความรูส้ กึ ลําบากใจ อึดอัดใจ หนักใจ อัน
เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการทีต่ อ้ งตัดสินใจเลือกสิง่ ใดสิง่ หนึ่งจากสภาพการณ์ทเ่ี ขาต้องเผชิญอยู่ โดย
สาเหตุความขัดแย้งในใจมาจากการทีบ่ ุคคลต้องตัดสินใจเลือกสิง่ ใดสิง่ หนึ่งจากสภาพการณ์ 4 อย่าง
คือ (1) ความขัดแย้งบวก-บวก เป็ นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากการทีบ่ ุคคลต้องเลือกสิง่ ใดสิง่ หนึ่งจาก
ของสองอย่างหรือมากกว่าสองอย่างที่เขาชอบ (2) ความขัดแย้งลบ-ลบ เป็ นความขัดแย้งที่เกิดขึน้
เนื่ องจากบุ คคลต้องเลือกสิง่ ใดสิง่ หนึ่ งจากของสองอย่างหรือมากกว่าสองอย่างที่เขาไม่ช อบ ไม่
ปรารถนา (3) ความขัดแย้งบวก - ลบ เป็ นความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากสิง่ ทีบ่ ุคคลจะเลือกนัน้ มีท่ี
ชอบและไม่ชอบผสมผสานกันอยู่ (4) ความขัดแย้งทัง้ สองและไม่ชอบในตัวเลือกทัง้ คู่ เป็ นความ
ขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ เมื่อต้องเลือกระหว่างของสองสิง่ ที่มที งั ้ ที่ชอบและไม่ชอบจะเป็ นได้ว่าความขัดแย้ง
ทัง้ ชอบและไม่ชอบในตัวเลือกทัง้ คู่น้ี ตัวเลือกแต่ละตัวมีทงั ้ ข้อดีและข้อเสียในตัวเองจึงทําให้เลือก
ลําบาก ไม่มตี วั เลือกใดที่ดหี มดหรือเลวหมด เมื่อเราต้องพบสภาพตัวเลือกเช่นนี้ทางออกที่ดี คือ
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ควรชังนํ
่ ้ าหนักตัวเลือกแต่ละตัวคือเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของตัวเลือกแต่ละตัวโดยละเอียด ใน
ปั จจุบนั บุคคลต้องเผชิญกับความขัดแย้งในใจที่ต้องเลือกตัวเลือกที่ดพี อกันไม่ดพี อกัน หรือมีทงั ้ ดี
และไม่ดใี นตัวของมันเอง ซึ่งทําให้ยากต่อการตัดสินใจ ทําให้บุคคลต้องปรับตัวในการเลือกปฏิบตั ิ
อย่างใดอย่างหนึ่งอยูเ่ สมอ ความขัดแย้งในใจนี้ถา้ แก้ไขไม่สาํ เร็จอาจมีผลทําให้บุคคลนัน้ มีความวิตก
กังวลสูง กลายเป็ นคนเครียดและก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
3. ความกดดัน เป็ นสภาพการณ์ทบ่ี งั คับ หรือเรียกร้องให้บุคคลจําเป็ นต้องกระทําสิง่ ใดสิง่
หนึ่ง สาเหตุของความกดดัน มี 2 ประการ คือ (1) ความกดดันทีเ่ กิดจากตนเอง เกิดขึน้ เนื่องจากตัว
บุคคลมีระดับความมุ่งหวังและความนึกคิดเกีย่ วกับตนตามอุดมคติ และได้พยายามทําทุกวิถที างให้
ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวัง เช่น ต้องเรียนเก่ง (2) ความกดดันที่เกิดจากสิง่ แวดล้อม ได้แก่
ความกดดันที่สบื เนื่องมาจากการแข่งขัน ความซับซ้อนและการเปลีย่ นแปลงของสังคม และความ
กดดันทีม่ าจากครอบครัว และสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ สภาพความกดดันอาจบีบคัน้ จิตใจบุคคล
ให้เกิด ผลเสีย หายถ้าบุ ค คลปรับ ตัวไม่ได้ อาจทําให้กลายเป็ น คนที่วิต กกังวลสูง ระมัด ระวังและ
หวาดระแวงเรือ่ งต่าง ๆ มากเกินไป ชีวติ ไม่มคี วามสุข เพราะตกอยูใ่ ต้อทิ ธิพลของสิง่ กดดันรอบข้าง
1.2.3 แนวคิ ดการปรับตัวทางอาชีพของ คริ สต์
แนวคิด การปรับ ตัว ทางอาชีพ ของคริส ต์ (Cristes. 1976) เป็ นแนวคิด ที่อ ธิบ ายการ
ปรับตัวทางอาชีพว่าเป็ นกระบวนการที่พนักงานต้องเผชิญในช่วงอาชีพการทํางาน โดยมีการแบ่ง
ช่วงชีวติ การทํางานออกเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะค้นหา ระยะก่อตัง้ ระยะรักษาสภาพ และระยะเกษียณ
ซึง่ ระยะค้นหา เป็ นการเปลีย่ นจากโรงเรียนสู่การทํางาน มีปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับตัวช่วงนี้คอื
วัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และปั จจัยส่วนบุคคล เมื่อบุคคลเข้าสู่องค์กรเป็ นระยะรักษาสภาพอยู่
ภายใต้บรรยากาศองค์กร ซึง่ มีกระบวนการเกิดขึน้ ภายในองค์กรจูงใจพนักงานในการทํางานทําให้มี
แรงกระตุน้ คือภาระงาน และปั ญหาส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในงาน เกิดการลดความเครียดและ
ความต้านทานส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในอาชีพ
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ภาพประกอบ 2 แสดงโมเดลของการปรับตัวทางอาชีพในผูใ้ หญ่ตอนต้นของคริทส์
ที่มา: Solomon Cytrynbaum; & John O. Crites. (1976). The utility of adult development
theory in understanding career adjustment process in Handbook of career theory. p. 67.
1.2.4 แนวคิ ดการปรับตัวทางอาชีพของสชูลส์
นอกจากนั น้ สชู ล ส์ (Schultz. 2002) ได้ เสนอกระบวนการปรับ ตัว ทางอาชีพ (The
occupational adaptation process) ว่าเกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
ด้านบุคคล ด้านปฏิสมั พันธ์ และด้านสภาพแวดล้อมทางอาชีพ โดยสภาพแวดล้อมทางอาชีพส่งผล
ให้มคี วามท้าทายในอาชีพส่งผลให้เกิดการรับรูบ้ ทบาททางอาชีพ จากนัน้ เกิดการตอบสนองทาง
อาชีพซึง่ จะเป็ นผลทีเ่ กิดจากการปรับตัวของบุคคล
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1.2.5 แนวคิ ดโครงสร้างทางอาชีพของสาวิ คคาส
นอกจากนี้ การปรับตัวทางอาชีพได้ถูกอธิบายด้วยแนวคิดโครงสร้างทางอาชีพ (Career
Construct Theory) ของ สาวิคคาส (Savickas. 2013 ) ได้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลตามแนวคิด
เรียกว่านักแสดง (actor) โดยผ่านตัวแทน (agent) ตามแนวคิดเรียกว่า “strivings” และผูป้ ระพันธ์
(author) ตามแนวคิดเรียกว่า “Explanations” ซึง่ แนวคิดอธิบายเรื่องราวของบุคคลเกีย่ วกับบทบาท
ทางอาชีพ จากโรงเรีย นถึงเกษีย ณ โดยผ่านตัวแทนที่จะพิจารณาอยู่บ นความพยายามและการ
ปรับตัวโดยการวางแผนทางอาชีพการรับรูท้ เ่ี กิดจากผูใ้ ห้คําอธิบาย หรือผูใ้ ห้คําปรึกษาได้ทดสอบ
เกี่ย วกับ ประวัติส่ ว นตัว ที่เห็น ประสบการณ์ ในการทํ า งานตามกระบวนการพัฒ นาการ ทฤษฎี
โครงสร้างหน้ าที่เริม่ เมื่อบุคคลและโครงสร้างของตนเองซึ่งเป็ นสมรรถนะทัง้ สองที่บุคคลต้องการ
สํ า หรับ โครงสร้ า งทางอาชี พ ในศตวรรษที่ 21 นี้ จะเรีย กว่ า ความสามารถในการปรับ ตั ว
(Adaptabillity) และ เอกลัก ษณ์ (Identity) (Hall; & Mirvis. 1995) โดยแนวคิด ใหม่เกี่ย วกับ การ
ปรับ ตัว มองว่ า บุ ค คลสามารถปรับ ตัว อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพได้นั น้ บุ ค คลจะต้ อ งเผชิญ กับ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อความเจริญ ก้าวหน้ าทางอาชีพ บุคคลจะตระหนักรูแ้ ละหาแหล่งข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ โดยมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จะนํ าไปสู่ความมันคงในอนาคต
่
นอกจากนัน้
บุ ค คลยัง มีก ารจัด การบทบาทที่จ ะนํ า ไปสู่ก ารหลุ ด พ้น หรือ การปรับ ตัว ได้ป ระสบความสํา เร็จ
(Disengagement) โดยบุคคลอาจจะต้องหมุนเวียนตามวัฏจักรอีกครัง้ (Recycling) หรือการทํางาน
อีก ในพฤติก รรมที่ก ารปรับ บทบาทหน้ า ที่ใ นวัฏ จัก รการทํ า งานที่ป ระกอบด้ ว ย การแนะแนว
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(Orientation) การค้นหา (Exploration) ความมันคง
่ (Stabilization) การจัดการ (Management) และ
การหลุ ดพ้น (Disengagement) ซึ่งในการศึก ษาช่ว งเศรษฐกิจหลังอุ ต สาหกรรม (Postindustrial
economies) บุ ค คลมีการเปลี่ยนงานทุ ก 5 ปี ซึ่งแตกต่ างจากชีวติ ในช่วงเศรษฐกิจอุต สาหกรรม
(Industrial economies) ทีบ่ ุคคลอาจทํางานในงานเดิมเป็ นเวลา 30 ปี โดยทฤษฎีโครงสร้างอาชีพ
ได้อธิบายเกีย่ วกับการปรับตัวทางอาชีพว่าการปรับตัวทางอาชีพเป็ นผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการปรับตัว
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทําให้เห็นว่าการปรับตัวของบุคคลเกิดจากสถานการณ์ทท่ี ําให้เกิด
ความรูส้ กึ ลบ โดยสถานการณ์แบ่งออกเป็ น ความคับข้องใจ ความขัดแย้งในใจ และความกดดัน ซึง่
เมื่ อ บุ ค คลเริ่ม ทํ า งานต้ อ งมี ก ารปรับ ตั ว นอกจากนั ้น เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ข องโลกมี ก าร
เปลีย่ นแปลง
1.3 องค์ประกอบของการปรับตัวทางอาชีพ
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับการปรับตัวทางอาชีพ พบว่า เลนท์ และบราวน์ (Lent; &
Brown. 2013) ได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพว่าประกอบด้วย พฤติกรรม
เชิงรุก และพฤติกรรมตัง้ รับ โดยมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทีส่ ามารถจัดเป็ นกลุ่มพฤติกรรมได้ 2
ประเภท ดังนี้
1. การพัฒ นางานอย่า งปกติแ ละริเริ่ม (Normative and Proactive Development task)
เป็ นพฤติกรรมที่บุ ค คลแสดงออกเกี่ยวกับ งาน โดยแบ่งตามช่วงชีวิต ทางอาชีพ ตามแนวคิดของ
ซุปเปอร์ (Super. 1976) ช่วงการเจริญเติบโต (Growth period) เป็ นพัฒนาการการรับรูต้ ามอายุ
เช่น การเข้าถึงทักษะการกํากับตนเอง (self – regulation skills) และการได้รบั การอบรมฝึ กฝนโดย
ประสบการณ์การเรียนรูท้ างสังคม เช่น การเข้าถึงทักษะการทํางานย้อนกลับ ซึ่งทักษะนี้ได้มาจาก
หลักสําหรับการพัฒนาการทางอาชีพในอนาคต ประกอบด้วย ประเภทของงานที่พฒ
ั นาเป็ นภาระ
งานที่สมั พันธ์กบั อาชีพที่เป็ นการกําหนดทางสังคมของบุคคล ในทางตรงกันข้าม ช่วงการค้นหา
(Exploration period) จะเป็ น ช่วงที่การกระทํา/พฤติก รรมจะแสดงออกโดยการตัดสิน ใจเกี่ยวกับ
อาชีพ เช่น การเลือกวิชาเรียนหรือหลักสูตร การทํางานอดิเรกทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อาชีพ การมีงาน
พิเ ศษทํ า ส่ ว นช่ ว งการก่ อ ตัง้ (Establishment period) เป็ นช่ ว งที่ มีก ารค้ น หางานหลัง จากจบ
การศึกษา
2. ทักษะการจัดการกับปั ญหา (Coping Skills) หมายถึง การจัดการให้สงิ่ ทีค่ ุกคามให้หมด
ลงหรือลดอันตรายลง แก้ไขสิง่ ทีม่ าคุกคามนัน้ ให้เป็ นไปในทางทีด่ ขี น้ึ หรือเป็ นการทําให้สบายใจขึน้
(Lazarus. 1969: 209) ซึง่ บุคคลแสดงออกจากพฤติกรรมเพื่อควบคุมสาเหตุของปั ญหาหรือควบคุม
ความรูส้ กึ เครียดทีเ่ กิดขึน้ จากปั ญหา บุคคลจะใช้สติปัญญาในการเลือกวิธกี ารจัดการกับปั ญหาก่อน
หน้านี้แล้วประสบความสําเร็จในอดีต แต่ถา้ เลือกวิธกี ารจัดการกับปั ญหาแล้วไม่ประสบความสําเร็จ
บุคคลจะเลือกวิธกี ารจัดการกับปั ญหาวิธอี ่นื (Ignatavicius; & Bayne. 1991: 92-93)
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การจัดการปั ญหาตามแนวคิดของลาซารัสเป็ นกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการคิด
(Cognitive process) หรือเป็ นการประเมินด้วยสติปัญญา (Cognitive Appraisal) เกิดขึน้ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างบุคคลกับสิง่ กระตุน้ ทําให้บุคคลประเมินเหตุการณ์ทม่ี ากระทบ มีกระบวนการ
จัดการกับปั ญหา ดังนี้
1) การประเมินสถานการณ์ขนั ้ ที่ 1 การทีบ่ ุคคลใช้สติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ การ
ประเมินปั จจัย หรือสถานการณ์ ท่ีมากระตุ้น โดยประเมินออกเป็ น 3 ทาง คือ (1) การไม่มีผ ลได้
ผลเสีย (Irrelevant) เป็ นการที่บุคคลพิจารณาว่าปั ญญานัน้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของตนจะ
รูส้ กึ เฉย ๆ กับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ (2) เกิดผลดีหรือได้ประโยชน์ (Benefit positive) คือ การทีบ่ ุคคล
พิจารณาว่าสถานการณ์นัน้ มีผลในทางที่ดกี บั สวัสดิภาพของตน ผลจากเหตุการณ์นัน้ ส่งผลให้เกิด
ความสุขบุคคลจะไม่ต้องใช้ความพยายามในการปรับตัว (3) เกิดความเครียด (Stress) คือ การที่
บุ ค คลพิจารณาว่าสถานการณ์ นัน้ ก่อ ให้เกิดความตึงเครีย ดทางอารมณ์ โดยระดับ ความเครีย ด
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ภาวะอันตรายหรือสูญเสีย ภาวะคุกคาม และภาวะท้าทาย โดย
ภาวะอันตรายหรือสูญเสียเป็ นการประเมินว่าเกิดการเสียหายต่อตนเอง เช่น ความไม่พงึ พอใจต่อ
ตนเอง การสูญเสีย เป็ นต้น ส่วนภาวะคุกคาม เป็ นการประเมินอันตรายหรือการสูญเสียทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต โดยไม่สามารถยับยัง้ ได้ และภาวะท้าทาย เป็ นการประเมินว่าสถานการณ์นนั ้ อาจจะเป็ น
อันตราย แต่บุคคลมีวธิ กี ารทีจ่ ะจัดการควบคุมปั จจัยหรือสถานการณ์นัน้ ได้ สถานการณ์นัน้ อาจจะ
เป็ นประโยชน์ กบั ตนเองทําให้มขี วัญและกําลังใจดีขน้ึ พฤติกรรมที่แสดงออกในภาวะนี้ เช่น ความ
กระตือรือร้น ความตื่นเต้น ความร่าเริง
2. การประเมินสถานการณ์ขนั ้ ที่ 2 (Secondary appraisal) คือ การทีบ่ ุคคลใช้สถิตปิ ั ญญา
ความรู้ ประสบการณ์ ประเมินแหล่งประโยชน์ และทางเลือกของตนในการจัดการสิง่ ที่ทําให้เกิด
อันตราย ตลอดจนประเมินถึงผลทีจ่ ะเกิดตามมาจากการใช้กลวิธใี นการเผชิญความเครียด
3 การประเมินซํ้า (Reappraisal) หลังจากที่บุคคลได้แสดงความพยายามที่จะกําจัดอันตราย
แล้ว บุคคลจะมีการประเมินสถานการณ์นนั ้ ซํ้า เมื่อพิจารณาอันตรายทีต่ นได้รบั ว่ายังมีอยูอ่ กี หรือไม่ ขัน้
นี้ถอื ว่าเป็ นการเริม่ วงจรใหม่มกี ารเริม่ การประเมินสถานการณ์ขนั ้ ที่ 1 ใหม่ (Harris. 1989: 14)
นอกจากนัน้ เลนท์ และบราวน์ (Lent; & Brown. 2013) ได้รวบรวมพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพตามช่วงอายุชวี ติ ทางอาชีพของซุปเปอร์ (Super. 1996) ดังแสดงตามตารางที่ 1
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ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพตามช่วงอายุทางอาชีพ
ช่วงพัฒนาการ
ช่วงเจริญเติบโต (Growth)
นักเรียน/นักศึกษา

การค้นหา (Exploration)
นักเรียน/วัยรุน่

พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
- พัฒนาทักษะการกํากับตนเองเบือ้ งต้น เช่น การ
กําหนดเป้ าหมาย การศึกษา และการจัดการเวลา
- พัฒนางานอดิเรกทีม่ ผี ลต่องาน และทัศนคติต่อ
งานในเชิงบวก
- พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
- พัฒนาทักษะการตัดสินใจ
- พัฒนาทักษะทางการศึกษาในเรือ่ งทีเ่ ฉพาะ
- พัฒนาทักษะตามมิตทิ างอาชีพของฮอล์แลนด์
(RIASEC)
- พัฒนาความสนใจเกีย่ วกับอาชีพ และค่านิยม
เกีย่ วกับอาชีพ
- สร้างความปรารถนาทางอาชีพ และความคิด
เกีย่ วกับตนเอง การวางแผนทีพ่ เิ ศษ
- การพัฒนาต่อเนื่องจากช่วงการเจริญเติบโต
- พัฒนาความพร้อมในการทํางานและทักษะของ
พนักงาน
- ค้นหาแผนทางอาชีพทีม่ คี วามเป็ นไปได้ เช่น
การอ่าน การสังเกต ประเมินตนเองเกีย่ วกับความ
สนใจ ความสามารถและค่านิยม
- ได้รบั ประสบการณ์ทางอาชีพและทักษะทาง
อาชีพ เช่น การทํางานพิเศษ อาสาสมัคร
- การตัดสินใจทางอาชีพ เช่น กิจกรรมยามว่าง
และหลักสูตรทีส่ นใจ
- เครือ่ งมือการตัดสินใจ เช่น การปรับเปลีย่ น
เกีย่ วกับงาน การฝึกอบรม และประกาศของ
โรงเรียน
- การจัดการการเปลีย่ นผ่าน เช่น จากโรงเรียนสู่
โรงเรียน จากโรงเรียนสูก่ ารทํางาน และจาก
โรงเรียนสูว่ ทิ ยาลัย
- การมีจุดมุง่ หมายและแผนการของอาชีพ การ
สร้างจุดมุง่ หมายเฉพาะ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ช่วงพัฒนาการ
การก่อตัง้ (Estabishment)
ผูท้ าํ งาน

การรักษาสภาพ (Maintenance)
วัยทํางาน

พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของช่วงค้นหางาน
- การค้นหางาน
- การเข้ากับการถ่ายทอดทางสังคมภายใน
สภาพแวดล้อมของทีท่ าํ งาน
- การปรับตัวสูค่ วามต้องการในงาน
- การจัดการกับความขัดแย้งระหว่างครอบครัวกับ
ครอบครัวและชีวติ
- การรับมือกับสถานการณ์เชิงลบ เช่น การเลิก
จ้าง
- การพัฒนาความสนใจและทักษะใหม่ เช่น ภาวะ
ผูน้ ํา
- การกล่อมเกลาบุคคล ทักษะเครือข่ายการ
ทํางาน การเมือง
- เกิดการสนับสนุนตนเอง เช่น ค้นหา
ความก้าวหน้า การเลื่อนตําแหน่ง
- เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อองค์กร
- การจัดการส่วนของเอกลักษณ์ของบุคคลในการ
ทํางาน เช่น เชือ้ ชาติ เพศ หรือศาสนา เป็ นต้น
- การเตรียมพร้อมสําหรับการเปลีย่ นแปลงที่
เกีย่ วกับอาชีพ
- การปรับปรุงหรือการทําให้คงทีเ่ กีย่ วกับ
จุดมุง่ หมายและแผนการทางอาชีพ
- พัฒนาต่อเนื่องจากช่วงการค้นหาและการก่อตัง้
- การหมุนเวียนกลับของช่วงการค้นหาและการ
ก่อตัง้ มีความสําคัญถ้าบุคคลมีความสมัครใจ
หรือไม่สมัครใจทีจ่ ะเปลีย่ นงาน หรือเส้นทาง
อาชีพ
- การสร้างตําแหน่งทีเ่ หมาะสม เช่น ผูน้ ํา หรือ
บทบาททีเ่ ฉพาะ
- การปรับปรุงหรือการทําให้คงทีเ่ กีย่ วกับ
จุดมุง่ หมายและแผนการทางอาชีพ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ช่วงพัฒนาการ
ช่วงหลุดพ้น
(Reengagement/Disengagement)
การเกษียณอายุการทํางาน

พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
- การหมุนเวียนกลับของช่วงการรักษาสภาพ ซึง่
บุคคลจะทํางานอยูใ่ นตําแหน่งทีร่ บั ผิดชอบ
- การเกษียณอายุการทํางาน

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่าพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของบุคคลในแต่ละช่วงอายุทาง
อาชีพ ช่ ว งที่บุ ค คลทํางานแล้ว ประกอบด้ว ย ช่ ว งก่ อ ตัง้ และช่ ว งรัก ษาสภาพ เป็ นช่ว งที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงในการทํางาน และเป็ นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดของช่วงอายุทางอาชีพ และเป็ น
ช่วงอายุทางอาชีพทีม่ กี ารปรับตัวทางอาชีพมากทีส่ ุด เนื่องจากบุคคลต้องประสบการณ์ต่าง ๆ ทีจ่ ะ
ส่งผลให้บุ คคลต้องมีการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงบริบ ทการทํางานของบุ คคลมีท งั ้ แนวเส้นตรง
แนวดิง่ และคงที่ ดังนัน้ การปรับตัวทางอาชีพจะมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด ยกตัวอย่างเช่น บุคคลมี
การเปลีย่ นเส้นทางอาชีพ อาจจะต้องการผ่านจากช่วงรักษาสภาพกับสูก่ ่อนตัง้ และช่วงค้นหา
1.4 การวัดการปรับตัวทางอาชีพ
การปรับตัวทางอาชีพเป็ นพฤติกรรมทางจิตพิสยั เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจของ
มนุษย์เกีย่ วข้องกับความรูส้ กึ อารมณ์และจิตใจของบุคคล ซึง่ เป็ นคุณลักษณะด้านจิตใจทีม่ องไม่เห็น
หรือเป็ นนามธรรม โดยพฤติกรรมจิตพิสยั มีลกั ษณะ คือ 1) เป็ นลักษณะทีแ่ สดงออกถึงอารมณ์หรือ
ความรูส้ กึ ของบุคคล ในการวัดจิตพิสยั ต้องใช้เครื่องมือวัดที่แสดงออกในลักษณะของอารมณ์ และ
ความรู้ส ึก 2) เป็ น ลัก ษณะที่มีแ บบแผนเฉพาะบุ ค คล โดยบุ ค คลที่มีค วามรู้สึก อย่างเดีย วกัน ไม่
จําเป็ นต้องมีการแสดงออกที่เหมือนกัน 3) มีทศิ ทาง ความรูส้ กึ ของบุคคลมีทศิ ทางเป็ นไปในทางที่
พึงพอใจ ปรารถนาหรือไม่พงึ ปรารถนา ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ 4) มีความเข้ม ระดับ
ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อเป้ าหมายนัน้ ๆ มีทงั ้ ปรารถนามาก น้อย ชอบมากชอบน้อย 5) เป้ าหมาย
ของการวัด เป็ นสิ่ง ที่บุ ค คลต้อ งการแสดงความรู้สึก ให้ช ัด เจนและแน่ น อนว่ าความรู้สึก นั น้ เป็ น
ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใด
ระดับพฤติกรรมการทางด้านจิตพิสยั ฮอปกิ้นส์และแอนทิส (Hopkins; & Antes. 1990)
ไว้ ดังภาพประกอบที่ 4
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ภาพประกอบ 4 แสดงระดับพฤติกรรมทางด้านจิตพิสยั
ทีม่ า: Charles D. Hopkins; & Richard L. Antes. (1990). Classroom Measurement
and Evaluation. p. 495.
การวัดพฤติก รรมจิต พิส ยั มีห ลักในการวัด (ปรีช า เครือวรรณ และสมพงษ์ พัน ธุรตั น์ ,
ม.ป.ป.) คือ การวัดให้ครอบคลุมพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัด วัดหลาย ๆ ครัง้ และใช้
เทคนิคการวัดหลายวิธี วัดผลอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยความร่วมมือจากผูท้ ถ่ี ูกวัดเป็ นอย่างดี และใช้
ผลการวัดให้ถูกต้อง
นอกจากนี้ การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสยั ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2536) ได้
จําแนกพฤติกรรมด้านจิตพิสยั ออกเป็ น 5 ประเภท ดังภาพประกอบที่ 5
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ภาพประกอบ 5 การจําแนกพฤติกรรมด้านจิตพิสยั
ทีม่ า: ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2536). เทคนิคการวิจยั ทางการศึกษา. หน้า
12-13.
จากภาพประกอบ 5 การจําแนกพฤติกรรมด้านจิตพิสยั จะเป็ นได้ว่าการวัดการปรับตัววัด
การตอบสนองในหัวข้อความพึงพอใจในการตอบสนอง วัดการรับรูค้ ุณค่า ในหัวข้อการรับรูค้ ุณค่า
การชื่นชอบคุณค่า การยินยอมรับคุณค่า วัดการจัดระบบในหัวข้อการสร้างมโนภาพของคุณค่า การ
จัดระบบคุณค่า วัดลักษณะนิสยั วัดในหัวข้อการสรุปอ้างนัยทัวไปของคุ
่
ณค่า และการสร้างลักษณะ
นิสยั ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสยั การปรับตัวจะต้องวัดถึงลักษณะนิสยั ซึง่ ถือว่า
เป็ นระดับทีส่ งู สุด
เลนท์ และบราวน์ (Lent; & Brown. 2013) ได้เสนอว่า การวัดการปรับตัวทางอาชีพใน
ภาพรวมสามารถวัดในรูปของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ตามแนวคิดของสาวิคคาส
(Savickas. 2013) ทีเ่ สนอว่าความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพเป็ นส่วนทีจ่ ะโน้มเอียงทําให้เกิด
การกระทํา นอกจากนัน้ ยังเสนอว่า การจะปรับตัว (Adaptive) จะมีแนวโน้มในการเกิดการกระทํา
ขึน้ ในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้ พฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพ (Adaptive career behavior) เป็ นแนวโน้มทีบ่ ุคคลจะเกิดพฤติกรรม หรือสามารถปรับตัว
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ได้องค์ป ระกอบของความสามารถในการปรับ ตัว ทางอาชีพ ประกอบด้วย เป็ น กังวลทางอาชีพ
(career concern) ควบคุมทางอาชีพ (career control) กระตือรือร้นทางอาชีพ (career curiosity)
และไว้ใจทางอาชีพ (career confidence) ซึง่ แบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ แบบวัด
มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อความ 25 ข้อความ
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั วัดพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ โดยปรับปรุงข้อความจากแบบวัด
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของ สาวิคคาส และพอร์ฟิเล่ (Savickas; & Porfeli. 2013)
ให้สอดคล้องกับบริบทของงานวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างครู
แบบวัดมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบให้ผตู้ อบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตรา
ส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ถึง ไม่จริงเลย
โดยผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพสูงกว่าผู้
ทีต่ อบได้คะแนนจากแบบสอบถามน้อยกว่า
1.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชีพ
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ พบว่า มีการวิจยั
เกีย่ วกับการปรับตัวในกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม เช่น นักศึกษา พนักงาน ดังงานวิจยั ของจันทร์ชลี มา
พุทธ (2555) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั การปรับตัวของนิสติ และหาตัวแปรทีร่ ว่ มพยากรณ์
การปรับตัวของนิสติ ฝึ กปฏิบตั ิการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจยั พบว่า
เจตคติต่อวิชาชีพครู สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์กบั
การปรับ ตัวของนิสติ ฝึ กปฏิบ ตั ิการสอน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 ตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ ก ารปรับ ตัวของนิ ส ิต ฝึ กปฏิบ ัติการสอน ได้ร้อยละ 61.30 โดยความฉลาดทางอารมณ์
สามารถพยากรณ์ การปรับตัวของนิสติ ฝึ กปฏิบตั ิการสอน (β=.462) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
สามารถพยากรณ์การปรับตัวของนิสติ ฝึ กปฏิบตั กิ ารสอน (β=.344) และเจตคติต่อวิชาชีพสามารถ
พยากรณ์การปรับตัวของนิสติ ฝึกปฏิบตั กิ ารสอน (β=.132)
สอดคล้องกับการวิจยั ของสวยสม ทิพยธร (2552) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การปรับตัวในการทํางาน ความผูกพันในการทํางาน และความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่า การปรับตัวในการทํางาน
สามารถอธิบ ายความสําเร็จในการทํางานโดยรวม ได้รอ้ ยละ 63.3 ซึ่งด้านความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาอย่างสร้างสรรค์ (β =.251, p<.01) ด้านความสามารถในการปรับ ตัวเข้ากับ วัฒ นธรรม
องค์ ก าร ( β =.243, p<.01) ด้ า นความสามารถในการเรีย นรู้ง าน ( β =.196, p<.01) และด้ า น
ความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (β =.101, p<.05) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
ของความผูกพันในการทํางาน พบว่า การปรับตัวในการทํางานสามารถอธิบายความผูกพันในการ
ทํางานด้านความตัง้ ใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ ประกอบด้วย ด้านความสามารถในการติดต่อ
สัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (β =.218, p<.01) ด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ
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(β =.278, p<.01) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (β =.221, p<.05) และพบว่า
การปรับตัวในการทํางานสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในการทํางานด้านคุณภาพ
ได้รอ้ ยละ 45.6 โดยด้านความสามารถในการเรียนรูง้ าน (β =.168, p<.01) ด้านความสามารถใน
การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ (β =.296, p<.01) และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ (β =.212, p<.01) นอกจากนัน้ การปรับตัวในการทํางานสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความสําเร็จในการทํางานด้านการเพิม่ ผลผลิตได้รอ้ ยละ 46.4 โดยด้านความสามารถ
ในการเรียนรูง้ าน (β =.263, p<.01) ด้านความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ (β
=.333, p<.01) และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (β =.162, p<.05) และการ
ปรับตัวในการทํางานสามารถอธิบายความแปรปรวนความสําเร็จใจการทํางานด้านความรูใ้ นงาน ได้
ร้อ ยละ 52.1 ด้านความสามารถในการเรีย นรู้งาน (β =.206, p<.01) ด้านความสามารถในการ
แก้ปั ญ หาอย่างสร้างสรรค์ (β =.423, p<.01) นอกจากนัน้ มนัสวี วัช รศิษ ฎ์ , เวชนี กวีท อง และ
พาสนา จุลรัตน์ (2550) ได้ทําการศึกษาปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการปรับตัวในการทํางานของข้าราชการครู
สายผู้สอน อําเภอสตึก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาบุ รรี มั ย์ เขต 4 จังหวัดราชบุรี พบว่า ปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวในการทํางานของข้าราชการครูอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 มี 11 ปั จจัย ได้แก่ เพศหญิง อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว บุคลิกภาพ ลักษณะ
มุ่งอนาคต ความศรัทธาต่อวิชาชีพครู สัมพันธภาพระหว่างข้าราชการครูกบั สมาชิกในครอบครัว
ลัก ษณะทางกายภาพในการทํ า งาน สัม พัน ธภาพระหว่ า งข้ า ราชการครู ก ับ ผู้ บ ั ง คับ บั ญ ชา
สัมพัน ธภาพระหว่างข้าราชการครูกบั เพื่อนร่วมงาน และสัมพันธภาพระหว่างข้าราชการครูกบั
นักเรียน ส่วนปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับการปรับตัวในการทํางานของข้าราชการครูอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 คือ เพศชาย และสุขภาพจิต ซึ่งปั จจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการ
ทํางานของข้าราชการครู อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยเรียงลําดับจากปั จจัยทีส่ ง่ ผลมาก
ที่สุดไปยังน้อยที่สุด ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างข้าราชการครูกบั นักเรียน ความศรัทธาต่อวิชาชีพ
สุขภาพจิต อายุ สัมพันธภาพระหว่างข้าราชการครูกบั เพื่อนร่วมงาน และลักษณะมุ่งอนาคต โดย
ปั จจัยทัง้ 6 ร่วมกันพยากรณ์การปรับตัวในการทํางานของข้าราชการครูได้รอ้ ยละ 58.10

ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การปรับ ตัวทางอาชีพ ของครูและส่งผลต่ อความพึงพอใจในอาชีพ พบว่ามีแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้องการปรับตัวทางอาชีพและความพึงพอใจในอาชีพทีส่ ามารถอธิบายด้วยทฤษฎีปัญญาสังคม
เกีย่ วกับอาชีพ และแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมและทุนทางสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวทางการวิ เคราะห์สาเหตุของพฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชี พด้วยแนวคิ ด
และทฤษฎีปัญญาสังคมเกี่ยวกับอาชีพ
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ทฤษฎีปัญญาสังคมเกีย่ วกับอาชีพ (Social Cognitive Career Theory) ของเลนท์ และคน
อื่นๆ (Lent; et al. 1994) ใช้ในการอธิบายบทบาทของตัวแปรสภาพแวดล้อมและบริบทอื่น ๆ ที่
สามารถสนับสนุ นการพัฒนาความสนใจในอาชีพ จุดมุ่งหมายในอาชีพ และความสําเร็จในอาชีพ
(Lent; et al. 1994) นอกจากนัน้ ยังใช้ในการพัฒนาการประเมินและการทดลองที่สามารถแนะนํ า
พัฒนาการทางอาชีพตามช่วงวัยได้ (Betz. 1992, 2002, 2004; Betz; & Hackett. 1997; Brown;
& Lent. 1996; Lent. 2005; Neukrug; & McAuliffe. 1992; Solberg; Good; & Nord. 1994;
Taylor; & Betz. 1983) ซึ่งทฤษฎีปัญญาสังคมเกี่ยวกับอาชีพ (SCCT) เป็ นทฤษฎีอาชีพค่อนข้าง
ใหม่ แต่ ก็เป็ นที่นิ ย มมากขึ้น เพื่อ ที่อ ธิบ ายว่าทํ าไมคนพัฒ นาความสนใจบางอย่างและดํ า เนิ น
ทางด้านวิชาการและเป้ าหมายการทํางาน (Lent; et al. 2000) ทฤษฎีท่อี ยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี
การรูค้ ดิ ทางสังคม (Bandura. 1986) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมและเชื่อมต่อทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ
อื่น ๆ โดยการให้เป็ นภาษากลางในการอธิบายถึงแนวความคิดที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ (Zunker.
2012) ซึ่งแตกต่างจากมิตเชลล์ (Mitchell; & Krumboltz. 1996) ที่เห็นว่าประสบการณ์ การเรียนรู้
เกิดจากกลไกสภาพพฤติกรรมของมนุ ษย์ ส่วนทฤษฎีปัญญาสังคมเกี่ยวกับอาชีพอธิบายถึงวิธกี าร
ประนีประนอม ความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบของประสบการณ์การเรียนรูต้ ่อพฤติกรรมประกอบอาชีพ
ในอนาคต ซึง่ ทฤษฎีปัญญาสังคมเกีย่ วกับอาชีพมีแนวคิดมาจากแนวคิดของแบนดูรา่ (Bandura. 1986)
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกันของ 3 ปั จจัย คือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น
องค์ความรู้ภายใน 2) ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก เช่ น การสนั บสนุ นทางการเงิน และ 3)
พฤติกรรมที่ช ัดเจน เช่ นพฤติกรรมการทํ างาน ซึ่งตัวแปร คือ คน พฤติกรรม สภาพแวดล้อม มี
ปฏิสมั พันธ์ซ่ึงกันและกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ ง ซึ่งสอดคล้องกับเลนท์ (Lent; & Brown.
1996) ทีก่ ล่าวไว้ว่าทฤษฎีปัญญาสังคมเกีย่ วกับอาชีพมีโครงสร้างของตัวแปรหลายตัว เช่น การรับรู้
ตนเอง ความคาดหวัง ผลลัพ ธ์ จุ ด มุ่ ง หมายส่ ว นบุ ค คลที่จ ะช่ ว ยให้บุ ค คลเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการทางอาชีพ นอกจากนัน้ ยังมีการอธิบายของตัวแปรอื่นและสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล เช่น
การสนับสนุ น และอุปสรรค ซึ่งเกิดขึ้นภายในกระบวนการการพัฒนาการทางอาชีพ (Lent; et al.
1994) นอกจากนั น้ ยังมีป ระสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ การรับ รู้ค วามสามารถของตนเอง และความ
คาดหวังผลลัพธ์ท่มี อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาตนเองให้เกิดจุดมุ่งหมายทางอาชีพ (Lent; et al. 2000)
การรับรูค้ วามสามารถตนเองได้รบั การพัฒนาผ่านแหล่งประสบการณ์ 4 แหล่ง (Lent; et al. 1994)
ได้แก่ ความสําเร็จของผลการดําเนิ นงานส่วนบุ ค คล การชักชวนทางสังคม สภาพร่างกาย และ
ปฏิกริ ยิ าต่อองค์ความรู้ ซึ่งองค์ความรูข้ องแต่ละบุคคล และประสบการณ์การเรียนรูข้ องบุคคลจะมี
ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนที่จะประเมินความล้มเหลวที่มผี ลในอนาคต ซึ่งการคาดหวัง
ผลลัพธ์หรือผลกระทบทีจ่ ะทําให้เกิดพฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออก โดยการรับรูค้ วามความสามารถ
ของตนเอง ความคาดหวังผลลัพธ์จะขึน้ อยู่กบั การรับรูข้ องแต่ละบุคคล และความเป็ นจริงของสังคม
ซึง่ จะมีผลต่อความพึงพอใจในตนเอง เมื่อมีอทิ ธิพลมากขึน้ จะส่งผลให้มกี ารพัฒนาตนเองตามความ
สนใจและการคาดหวังผลตอบแทนที่บุคคลต้องการ (Bandura. 1986) ในขณะที่ เลนท์ได้แสดว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบตั กิ จิ กรรมบางอย่าง เมื่อบุคคลได้ประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการ
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ปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้ ว่าตนเองทําได้ และคาดว่าผลที่ออกมาจะเป็ นบวก บุคคลจะพัฒนาความสนใจ
และสร้างจุดมุ่งหมายส่วนบุคคล เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้ และในทาง
กลับกันถ้าบุคคลรับรูว้ ่าผลลัพธ์ท่ไี ม่ได้เป็ นผลประโยชน์ หรือรับรูว้ ่าความสามารถของตนเองอยู่ใน
ระดับตํ่า อาจทําให้เกิดความล้มเหลวในการปฏิบตั ิได้ บุคคลก็จะไม่แสดงพฤติกรรมนัน้ (Lent; &
Brown. 1996) นอกจากนัน้ ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุ นจากครอบครัวก็อาจจะทําให้บุคคลไม่แสดง
พฤติกรรมนัน้ ออกมา (Lent; et al. 1994)
นอกจากนัน้ เลนท์ (Lent; et al. 1994) ได้มีก ารพัฒ นารูป แบบทางเลือ กที่จ ะอธิบ าย
บุคคลไว้ 3 ทาง (1) สร้างเป้ าหมายทางเลือกหลัก (2) ดําเนินการตามทางเลือก และ (3) บรรลุระดับ
ของการปฏิบ ัติ (ความสําเร็จหรือความล้มเหลว) ที่กําหนดพฤติกรรมทางอาชีพ ในอนาคต โดย
รูปแบบทีส่ าํ คัญของทฤษฎีปัญญาสังคมเกีย่ วกับอาชีพมองความตัง้ ใจหรือจุดมุง่ หมายทําให้บุคคลมี
แนวโน้มทีแ่ สดงพฤติกรรม เมือ่ เป้ าหมายมีความชัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจงบุคคลมองสิง่ นัน้ ว่า
เป็ นความท้าทาย แต่คาดหวังผลลัพธ์ว่าจะสําเร็จและผลนัน้ อยูใ่ นช่วงเวลาทีใ่ กล้บุคคลก็จะเลือกทีจ่ ะ
ทํ า ตามความคาดหวัง นั ้น (Zunker. 2012) ดั ง นั ้น เมื่ อ บุ ค คลมี ค วามสนใจและมี ก ารรับ รู้
ความสามารถของตนเองจะส่ ง เสริม ให้ บุ ค คลมีโ อกาสประสบความสํ า เร็จ ตามเป้ าหมายนั ้น
นอกจากนัน้ ทฤษฎีปัญญาสังคมเกีย่ วกับอาชีพได้มองสังคม วัฒนธรรม และปั จจัยทางเศรษฐกิจทีม่ ี
ผลต่อโครงสร้างของโอกาสของแต่ละบุคคล เช่น โอกาสในการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และการรับรูผ้ ลในอนาคต และในที่สุดความรูด้ ้วยตนเอง เช่น การรับรูค้ วามสามารถของตน การ
ประเมินประสิทธิภาพของตนเอง ทําให้เห็นว่าปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่รบั การสนับสนุ น สามารถ
ขัดขวางความก้าวหน้ าของแต่ละคน (Lent; et al. 1994) หลังจากนัน้ มีการให้ความสนใจตัวแปร
ด้านสิง่ แวดล้อมมาใช้ในการอธิบายอิทธิพลของพฤติกรรมร่วมกับตัวแปรการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง การคาดหวังผลลัพธ์ ซึง่ ตัวแปรด้านสิง่ แวดล้อมคือการสนับสนุ นตามบริบทและอุปสรรค์ ซึ่ง
เลนท์ได้ให้ความสําคัญเพราะจะทําให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์นนั ้ ได้ อิทธิพลจากสิง่ แวดล้อมทัง้
ทางบวกและทางลบจะส่งผ่านมาสู่พฤติกรรม (Lent; et al. 2000) จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ
สรุ ป เป็ นแนวคิด พื้น ฐานของทฤษฎี ก ารรู้คิด ทางสัง คมเกี่ย วกับ อาชีพ คือ ตัว แปรส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self – efficacy) การคาดหวังผลลัพธ์ (Outcome
expectation) ความสนใจ และจุดมุ่งหมาย (Goal) และตัวแปรบริบท ประกอบด้วย การสนับสนุ น
(Support) และอุปสรรค (Barrier) โดยเลนท์ และคนอื่นๆ (Lent; et al. 2013) ได้เสนอโมเดลการ
จัดการตนเองทางอาชีพ ของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพตามช่วงชีวติ ของอาชีพตามแนวคิด
ของซุ ป เปอร์ เพื่อให้ในการอธิบ ายกระบวนการที่ช่วยบุ ค คลที่จะนํ าอาชีพ ตนเองและพฤติกรรม
การศึกษาภายในบริบทการปรับตัว โดยโมเดลการจัดการตนเองทางอาชีพเน้นทีข่ องปรากฏการณ์
การปรับ ตัว ทางอาชีพ (Career adaptation phenomena) ตามช่วงอาชีพ ซึ่งมีค วามสัม พัน ธ์เชิง
โครงสร้างของโมเดลการจัดการตนเองทางอาชีพ ดังภาพประกอบที่ 6

43

ภาพประกอบ 6 โมเดลการจัดการตนเองด้านอาชีพของทฤษฎีปัญญาสังคมเกีย่ วกับอาชีพ
ทีม่ า: Robert W.Lent; & Steven D.Brown. (2013). Social cognitive model of career selfmanagement: toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span: p. 262.
จากภาพประกอบที่ 6 แสดงโมเดลการจัดการตนเองทางอาชีพของทฤษฎีปัญญาสังคม
เกีย่ วกับอาชีพจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพตามช่วงชีวติ ของอาชีพได้รบั ผลจากการ
รับรูค้ วามสามารถของตน การคาดหวังผลลัพธ์ และจุดมุ่งหมาย โดยได้รบั ผลจากบุคลิกภาพและ
สภาพแวดล้อมที่กํากับความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายกับพฤติกรรมการปรับตัว และพฤติกรรม
การปรับ ตัวและผลลัพ ธ์/ความสําเร็จ นอกจากนัน้ โมเดลการจัดการตนเองทางอาชีพ ของเลนท์
(Lent; & Brown. 2013) ได้เพิ่ม เส้น ทางจากบุ ค ลิก ภาพและสภาพแวดล้อ มส่งผลต่ อ การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง นอกจากนั ้น การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองได้ ร ับ อิท ธิพ ลจาก
ประสบการณ์การเรียนรู/้ แหล่งการเรียนรู้ โดยการเรียนรูท้ ่เี กิดขึน้ นี้มาจากปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ เชือ้ ชาติ ความสามารถ และภาวะสุขภาพ สภาพแวดล้อม
นอกจากนัน้ ทฤษฎีปัญญาสังคมเกี่ยวกับอาชีพสามารถอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ได้ ดังนี้ (จตุรพร ลิม้ มันจริ
่ ง. 2555)
1. พฤติกรรมของมนุ ษย์สว่ นใหญ่เกิดจากการเรียนรู้
2. การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมจะทําให้บุคคลเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้
3. การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมทางบุ ค คลควรใช้ห ลัก การเสริม แรง และหลัก การใช้
ต้นแบบของสังคมมาประกอบกัน
4. ถ้าบุคคลสามารถควบคุมสิง่ แวดล้อมได้ บุคคลนัน้ ย่อมมีโอกาสทีจ่ ะกําหนดพฤติกรรม
ของบุคคลอื่นได้ตามต้องการ
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5. บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง หรือเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของตนเองได้
6. บุคลิกภาพของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยการเรียนรูท้ ่ตี ้องมีการเสริมแรงมาก
ประกอบด้วย
7. บุคคลดีหรือเลวเกิดจากการเรียนรู้
8. เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ มาก่อนจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมหรือใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่
เกิดตามมาภายหลังได้
9. ผูบ้ ริการจิตวิทยาการปรึกษาคือผูท้ ่จี ดั สภาพการณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้ผูร้ บั บริการได้เกิด
การเรียนรู้ และเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
10. กระบวนการจิต วิท ยากรการปรึก ษาสามารถช่ ว ยให้ผู้รบั บริก าร มองเห็น ปั ญ หา
ปรับปรุง แก้ไข และตัง้ เป้ าหมายได้
11. ประสิทธิภาพของจิตวิทยาการปรึกษาจะประเมินได้จากผลการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของผูร้ บั บริการภายหลังจากจิตวิทยาการปรึกษา
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป แนวคิด ทฤษฎีปั ญ ญาสังคมเกี่ย วกับ อาชีพ ว่าเป็ น
ทฤษฎีทางอาชีพทีใ่ ช้ในการอธิบายความสนใจ การเลือกอาชีพ และความพึงพอใจ ซึ่งมีทงั ้ ตัวแปร
ทางสังคม และตัวแปรทางจิตลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ท่มี องการเกิด
ของพฤติกรรมนัน้ เกิดจากตัวแปรทางสังคมและตัวแปรจิตลักษณะ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึง
เลือกทฤษฎีปัญญาสังคมเกี่ยวกับอาชีพอธิบายพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครู โดยทฤษฎี
ปั ญญาสังคมเกี่ยวกับอาชีพมีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอาชีพ ผูว้ จิ ยั ขอนํ าเสนอทฤษฎี
พัฒนาการทางอาชีพ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.2 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอาชีพ
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอาชีพเป็ นทฤษฎีท่ีใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้นของอาชีพพนักงาน
ปฏิบ ัติงานจนถึงเกษี ย ณอายุ โดยทฤษฎี พ ัฒ นาการทางอาชีพ ที่สํ าคัญ มี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี
พัฒนาการทางอาชีพของซุปเปอร์ ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอาชีพของกินซ์เบอร์ก และทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางอาชีพของไทด์แมนและโอฮารา (Ginzberg. 1951; Super. 1957; Tiedman; & O’ Hara. 1963)
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
2.1.2.1 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอาชีพของซุปเปอร์
ซุปเปอร์ (Super. 1957, 1990) ได้อธิบายความแตกต่ างในประเด็นของความสนใจ
ความสามารถ การให้ความหมายและคุณค่าของแต่ละอาชีพส่งผลให้แต่ละบุคคลมีความเหมาะสมใน
อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน นอกจากนี้ ความพึงพอใจและความสนใจในอาชีพของบุคคล ความสามารถทาง
อาชีพ และความคิดรวบยอดเกีย่ วกับตนเองจะเปลีย่ นไปตามช่วงเวลา
ซุปเปอร์ (Super. 1957: 185-190) ยังได้เสนอหลักเกีย่ วกับการพัฒนาทางอาชีพไว้ ดังนี้
1. การพัฒนาทางอาชีพ เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องตัง้ แต่เริม่ สนใจเลือกอาชีพไปจนถึง
ประกอบอาชีพได้อย่างมันคงเป็
่
นระยะเวลานาน
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2. การพัฒนาทางอาชีพ เป็ นขัน้ ตอนและมีระเบียบแบบแผน
3. บุคคลจะมองเห็นความจริงเกี่ยวกับการเลือกอาชีพมากขึน้ เมื่อมีอายุเพิม่ ขึน้ นับตัง้ แต่
วัยรุน่ จนถึงวัยผูใ้ หญ่
4. ความคิดรวบยอดเกีย่ วกับตนเองเริม่ ตัง้ แต่ก่อนวัยรุน่ และเข้าใจชัดแจ้งเมือ่ เข้าสูว่ ยั รุน่
5. วิถีแ ละอัต ราการเคลื่อ นไหวของแต่ ล ะบุ ค คลจากระดับ หนึ่ ง ไปยัง อีก ระดับ หนึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กบั สติปัญญา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของบิดามารดา ความต้องการค่านิยม
ความสนใจ ทักษะ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
6. แขนงอาชีพ ที่แ ต่ ล ะบุ ค คลเลือ กเกี่ย วกับ ความสนใจ ค่ า นิ ย ม และความต้ อ งการ
เลียนแบบบิดามารดาหรือสังคมทีอ่ าศัยอยูร่ ะดับคุณภาพของการศึกษา
7. ความพอใจในงานและชีวิต ขึ้น อยู่กบั ความเหมาะสมของความสามารถ ความสนใจ
ค่านิยม และบุคลิกภาพในงานอาชีพ
8. บุคคลจะเลียนแบบจากบิดามารดาโดยทางอ้อม ซึง่ มีบทบาทต่อการเลือกอาชีพด้วย
9. การพัฒนาทางอาชีพดําเนินไปตลอดเวลา
10. คุณสมบัตขิ องบุคคลหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับอาชีพหนึ่ง
นอกจากนี้ ซุปเปอร์ (Super. 1957: 99 - 108) ได้กล่าวถึงรากฐานเบื้องต้นของทฤษฎีมี
อยู่ 12 ประการ คือ
1. ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล (individual differences) ทฤษฎี ข องความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลเป็ นหลักสําคัญทัง้ ด้านทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาและจิตวิทยาทางอาชีพ เพราะบุคคลย่อม
แตกต่างกันทัง้ ในด้านความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ดังนัน้ การเลือกอาชีพของบุคคลก็
ควรต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ความสามารถหลาย ๆ อย่ า งในตัว บุ ค คล (multipotentiality) บุ ค คลแต่ ล ะคนมีข ีด
ความสามารถประจําตัวของแต่ละบุคคลทีจ่ ะทําให้ประสบความสําเร็จในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
พอใจในงานอย่างใดอย่างหนึ่ ง การที่จะนํ าเอาคนหนึ่ งไปเปรีย บกับ อีก คนหนึ่ งไม่ได้ทุ กคนจะมี
ความสามารถเฉพาะตัวแต่มคี นละอย่าง
3. กระสวนของความสามารถในอาชีพ (occupational ability patterns) อาชีพแต่ละอาชีพ
มีกระสวนของความสามารถเฉพาะของแต่ละอาชีพ เช่น ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ
นัน่ คือ อาชีพหนึ่ง ๆ ก็ต้องการบุคคลที่มคี วามสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพต่างไปจากอีก
อาชีพหนึ่ง
4. การเลียนแบบบทบาทของรูปแบบ (identification and role of models) บุคคลส่วนมาก
จะเลียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอื่นในด้านการประกอบอาชีพ วัยรุ่นจะสนใจโดยการเลียนแบบ
อาชีพจากผูใ้ หญ่ ดังนัน้ ผูใ้ หญ่กค็ วรจะเป็ นรูปแบบทีด่ ใี ห้แก่เด็ก
5. ความต่ อ เนื่ องของการตั ด สิ น ใจเลื อ กจะต้ อ งจัด ให้ เ ป็ นกระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อง
(continuous process) ทัง้ นี้เนื่องจากสถานการณ์ สงิ่ แวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่หรือทํางานอยู่ย่อม
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เปลี่ย นแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ ดัง นั ้น การเลือ กและการตัด สิน ใจก็ ต้ อ งเป็ น
กระบวนการทีต่ ่อเนื่องกันไป
6. ช่วงของชีวติ (life stage) กระบวนการเลือกอาชีพเป็ นกระบวนการต่อเนื่องตามช่วง
ชีวติ ของบุ คคล ซึ่งแบ่งออกเป็ นขัน้ ๆ ซุ ปเปอร์ (Super. 1990) ได้สรุปลําดับ ขัน้ พัฒ นาการทาง
อาชีพทีส่ มั พันธ์กบั อายุแต่ละช่วงวัยของบุคคล ดังต่อไปนี้
1) ขัน้ เจริญเติบโต (Growth stage) ช่วงอายุตงั ้ แต่แรกเกิดจนถึง 14 ปี โดยบุคคลใน
วัยนี้จะมีความอยากรูอ้ ยากเห็นมีการพัฒนาความคิดของตนเอง โดยอาศัยการเรียนรูจ้ ากสถาบัน
ทางสังคมรอบข้างทัง้ พ่อ แม่ เพื่อน ครู และบุคคลอื่นทีต่ นมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ทําให้เกิดประสบการณ์
ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานในการคิดเกีย่ วกับอาชีพในอนาคตของตนเองที่คดิ ว่ามีความเหมาะสมกับความสนใจ
และความชอบของตนเอง
2) ขัน้ ค้นหา (Exploration stage) ช่วงอายุตงั ้ แต่ 15 – 25 ปี บุคคลจะคํานึงถึงความ
สนใจและความสามารถทีต่ นเองมีอยู่ และมีความพยายามในการค้นหาข้อมูลทางอาชีพทางเลือกใน
อาชีพ กระตือรือร้นที่จะศึกษาลักษณะงานในอาชีพต่าง ๆ ว่าตนเองเหมาะสมกับอาชีพใด นํ าไปสู่
การตัดสินใจเลือกอาชีพและเข้าสูว่ ยั ทํางาน ในชัน้ นี้แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
2.1 ระยะตกผลึก (Crystallizing) เป็ นระยะที่บุ ค คลมีค วามชัด เจนมากยิ่ง ขึ้น
เกี่ยวกับสิง่ ที่เขาต้องการทํา เป็ นช่วงที่บุคคลมีการเรียนรูว้ ธิ กี ารเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
และศึกษาเกีย่ วกับทักษะทีจ่ าํ เป็ นในอาชีพนัน้
2.2 ระยะเฉพาะเจาะจง (Specifying) เป็ นช่วงการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
ในช่วงอายุ 20 ตอนต้น ที่บุ คคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพ ของตนเอง และมีความทุ่มเทเพื่อที่จะให้
สามารถประกอบอาชีพนัน้ ได้
2.3 ระยะทําให้สาํ เร็จ (Implementing) เป็ นระยะก่อนเข้าทํางานจริงทีบ่ ุคคลมีการ
วางแผนเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางอาชีพ โดยอาจอาศัยเครือข่ายทางสังคมเพื่อที่จะทําให้ได้งานที่
ตนเองต้องการ การขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนอาชีพ เป็ นช่วงที่มกี ารเขียนใบ
สมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการตัดสินใจเลือกนายจ้าง
3) ขัน้ การวางรากฐาน (Establishment) ช่วงอายุ 25 – 45 ปี ซึ่งเป็ นระยะที่บุ คคล
เริม่ เข้าสูช่ วี ติ การทํางานอย่างแท้จริงในอาชีพทีต่ อ้ งมีทกั ษะ ความสามารถในการจัดการ ซึง่ เป็ นช่วง
ที่บุคคลเก็บเกี่ยวประสบการณ์ การทํางานและค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับ ตนเองมากที่สุด ขัน้ นี้
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
3.1 ระยะการสร้างความมันคง
่ (Stabilizing) บุ คคลจะเริม่ เข้าสู่การทํางานหรือ
ค้นหางานทีม่ คี วามเหมาะสมกับทักษะและความสามารถของตนเองมากทีส่ ุด และเริม่ ลงหลักปั กฐาน
ในอาชีพนัน้
3.2 ระยะรวบรวม (Consolidation) เป็ นช่วงอายุ 20 ตอนปลาย ถึง 30 ตอนต้น
เป็ นระยะทีบ่ ุคคลเริม่ ค้นหาความมันคงในอาชี
่
พ เป็ นการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับเส้นทางอาชีพ และ
ความก้าวหน้าในตําแหน่งงานทีบ่ ุคคลทํา และแสดงให้หวั หน้างานหรือเพื่อนร่วมงานเห็นว่าตนเองมี
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ความสามารถในงานทีท่ าํ บุคคลระยะนี้จะรูส้ กึ มีความมันคงในอาชี
่
พเมื่อรูว้ า่ ตนเองมีโอกาสก้าวหน้า
ในตําแหน่งงานทีส่ งู ขึน้
3.3 ระยะก้าวหน้า (Advancing) บุคคลจะมีการวางแผนและสร้างโอกาสสําหรับ
ความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองในชัน้ นี้ โดยทีบ่ ุคคลมีความก้าวหน้าในอาชีพได้เลื่อนสู่ตําแหน่ ง
งานทีส่ งู ขึน้ มีความรับผิดชอบในงานมากขึน้ ได้รบั เงินเดือนเพิม่ สูงขึน้ และมีอาํ นาจหน้าทีเ่ พิม่ มาก
ขึน้
4) ขัน้ รักษาสภาพ (Maintenance) ช่วงอายุ 45 – 60 ปี เป็ นช่วงที่บุ ค คลเริม่ สร้าง
ความมันคงในอาชี
่
พ และรักษาสถานภาพในตําแหน่ งงานที่ตนเองดํารงอยู่ โดยบุ คคลจะมีค วาม
พยายามในการค้นหาข้อมูลความรูใ้ หม่ ๆ ในการสร้างสรรค์งานของตนเอง เพือ่ รักษาสถานภาพของ
ตนเองอยูเ่ สมอ
5) ขัน้ ถดถอย (Disengagement) ช่วงอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป เป็ นช่วงทีบ่ ุคคลเกษียณอายุ
การทํางาน การเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ทีป่ ราศจากงานและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีเ่ คยมี
7. กระสวนของอาชี พ (career patterns) กระสวนของอาชี พ ขึ้น อยู่ ก ับ ระดับ สัง คม
เศรษฐกิจและโอกาส ซึ่งกระสวนของอาชีพนี้ได้แก่ระดับสูงตํ่าของอาชีพ ความถี่ในการเปลี่ยนงาน
อาชีพบางอย่างทําให้เปลีย่ นงานบ่อย แต่อาชีพบางอย่างก็ไม่ตอ้ งเปลีย่ นงานบ่อย ๆ
8. การพัฒนาอาชีพควรได้รบั การแนะนํ าแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ
อย่างเหมาะสม โดยการให้ทดลองฝึ กงานตามโอกาสทีค่ วร
9. การพัฒ นาอาชีพ เป็ นผลของการมีป ฎิ ส ัม พัน ธ์ ก ัน ระหว่ า งบุ ค คลกับ สิ่ง แวดล้ อ ม
(development of the result of interaction) สิง่ แวดล้อม ได้แก่ การอบรมเลีย้ งดูจากบ้าน การได้รบั
การศึกษาจากโรงเรียนและจากสังคม ซึ่งจะเป็ นสิง่ ที่ช่วยประเมินแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพและทดลองวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจตนเอง ซึ่งนับว่าเป็ นการสร้าง
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เช่น รูจ้ กั ความสนใจ รูจ้ กั ความถนัด และความสามารถของตนเองที่จะ
เป็ นไปได้จริง
10. การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประกอบอาชีพ (the dynamics of career patterns)
กระบวนการประกอบอาชี พ นี้ ข้ึ น อยู่ ก ั บ ระดับ สัง คม เศรษฐกิ จ ของบิ ด ามารดา สติ ปั ญญา
ความสามารถ และความสนใจของบุคคลซึ่งไม่คงที่ เช่นเดียวกับการพัฒนาของบุคคลตามช่วงของ
การเจริญเติบโต (the growth stage) และระยะต้นของช่วงการสํารวจ (the early exploration stage)
บุคคลจะมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยต่อกระบวนการพัฒนาอาชีพแต่ความเข้าใจอันเล็กน้อยนี้จะมี
ประโยชน์สาํ หรับกระบวนการประกอบอาชีพในช่วงของการเจริญเติบโตระยะสุดท้ายของการสํารวจ
(late exploratory stage) การสร้ า งหลัก ฐาน (establishment stage) และขัน้ ของชี วิ ต ที่ ม ัน่ คง
(maintenance stage)
11. ความพอใจในงานขึน้ อยู่กบั ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตําแหน่ ง และบทบาทของ
บุคคล (job satisfaction: individual differences, status and role) บุคคลจะพึงพอใจในงาน ถ้างาน
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นัน้ ไปกับวิถชี วี ติ ความสามารถ และการได้สวมบทบาทตามบุคคลนัน้ ต้องการระดับของความพอใจ
ขึน้ อยูก่ บั ระดับของการพัฒนาความคิดเกีย่ วกับตนเองของบุคคล
12. งานคือวิถที างของชีวติ (work is a way of life) งานเป็ นวิถที างแห่งชีวติ ของบุคคลได้
ค้นพบทางออกที่ใช่ แสดงความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ค่านิยมของ บุ คคลนัน้ ๆ และ
ความสามารถกระทําได้ตามบทบาททีบ่ ุคคลนัน้ เลือกสรรแล้ว
อย่างไรก็ตาม ลําดับขัน้ พัฒนาการทางอาชีพของซุปเปอร์ ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นไปตามอายุ
ในแต่ละขัน้ ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น บุคคลอาจจะอยูใ่ นหลายลําดับขัน้ ของพัฒนาการทางอาชีพในช่วง
อายุหนึ่งก็เป็ นไปได้ (Feldman. 2002)
นอกจากนี้ เฟลดแมน (Feldman. 2002) ได้เสนอว่า รูปแบบเส้นทางอาชีพของบุคคลใน
องค์ก ารนั น้ ไม่จําเป็ นต้อ งเป็ นแบบเส้น ตรงเพีย งอย่ างเดีย วเท่ านั น้ แต่ มีรูป แบบที่ห ลากหลาย
ดังต่อไปนี้
1. เส้ น ทางอาชี พ แบบแนวดิ่ง (Vertical) เป็ นการเลื่อ นตํ า แหน่ ง งานให้ สู ง ขึ้น ตาม
โครงสร้างตําแหน่งภายในองค์การ
2. เส้นทางอาชีพแบบแนวนอน (Horizontal) เป็ นการโอนย้ายหรือสลับเปลีย่ นหมุนเวียน
งาน (job rotation) โดยตําแหน่ งอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งเป็ นการหมุนเวียน
งานภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานก็ได้เช่นกัน
3. เส้นทางอาชีพแบบวงกลม (Radial) เป็ นการเลื่อนตําแหน่ งโดยกําหนดให้ตําแหน่ งจุด
ศูนย์กลางของวงกลมเป็ นตําแหน่ งที่สําคัญทีส่ ุด และจุดที่ขยายออกมาจากศูนย์กลางเป็ นตําแหน่ ง
รองลงมาตามลําดับ
4. เส้นทางอาชีพแบบเคลื่อนลง (Downward) เป็ นการเลื่อนตําแหน่งลดลงตามโครงสร้าง
ตําแหน่งงานภายในองค์การ
5. ไม่มกี ารเคลื่อนไหวในเส้นทางอาชีพ (Discontinuous) เป็ นการไม่มกี ารเจริญเติบโตใน
อาชีพเลย
2.1.2.2 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอาชีพของกินซ์เบอร์ก
ทฤษฎีพ ัฒ นาการทางอาชีพ ของกิน ซ์เบอร์ก (Ginzberg. 1974: 37 - 40) แบ่ งช่ ว งการ
เลือกอาชีพของบุคคลออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1. ระยะเพ้อฝั น (fantasy period) คือระยะทีเ่ ด็กมีอายุ 0 - 10 ปี เป็ นช่วงวัยเด็กตอนต้นถึง
10 ปี เป็ นระยะทีเ่ ด็กคิดฝั นเอาเองว่าโตขึน้ จะประกอบอาชีพอะไร โดยความคิดนี้อาจได้รบั อิทธิพล
มาจากโทรทัศน์ ผูป้ กครอง และสื่อต่าง ๆ เช่น เด็กอาจเพ้อฝั นจะเป็ นทหาร ตํารวจ แพทย์ พยาบาล
วิศวกร โดยที่มไิ ด้คํานึงถึงข้อเท็จจริงว่าจะเป็ นไปได้หรือไม่ แต่เป็ นสิง่ ทีฝ่ ั นเนื่องจากได้รบั อิทธิพล
จากสิง่ แวดล้อมรอบตัวเด็กเอง
2. ระยะการเปลี่ยนแปลง (tentative period) คือระยะทีเ่ ด็กมีอายุระหว่าง 11 - 17 ปี เป็ น
ระยะเวลาการเลือกอาชีพแต่กย็ งั ไม่ตกลงใจแน่ นอน เริม่ จากการที่เด็กสังเกตพบว่ามีกจิ กรรมบาง
ชนิ ดที่เขาสนใจ และชอบมากกว่ากิจกรรมอื่น ต่ อมาก็เริม่ รูส้ กึ ว่าเขาทํากิจกรรมที่สนใจได้ดีกว่า
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กิจกรรมชนิดก่อนการเลือกอาชีพในระยะนี้การตัดสินใจเกีย่ วกับการเลือกทีย่ ดึ องค์ประกอบเกีย่ วกับ
ตนเอง เช่น คํานึงถึงความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ค่านิยมของตนเอง ช่วงนี้แบ่งระยะการ
เปลีย่ นแปลงออกเป็ น 4 ขัน้ ย่อยคือ
(1) ขัน้ ความสนใจ (interest stage) เป็ นช่วงของเด็กวัยระหว่างอายุ 11 - 12 ปี เด็กจะ
เลือกอาชีพตามความสนใจ ซึง่ ส่วนมากจะสัมพันธ์กบั ความปรารถนาในระยะเพ้อฝั น อาจตัง้ คําถาม
ว่าสนใจอาชีพอะไรหรืออยากทํางานอะไร
(2) ขัน้ คํานึงถึงความสามารถ (capacity stage) เป็ นช่วงของเด็กอายุ ระหว่าง 13 14 ปี จะเลือกอาชีพโดยคํานึงถึงความสามารถ โดยการประเมินความสามารถตนเองว่าสามารถทํา
อะไรได้ดกี ว่าผูอ้ ่นื บ้าง เพราะเริม่ เรียนรูว้ า่ การเลือกทีอ่ าศัยความสนใจอย่างเดียวอาจผิดพลาดได้
(3) ขัน้ คํานึงถึงค่านิยม (value stage) เป็ นช่วงของเด็กอายุระหว่าง 15 - 16 ปี ซึ่งจะ
เริม่ รูถ้ งึ ค่านิยม และสังเกตว่าอะไรเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับเขา สิง่ ทีเ่ ขาต้องการคือเงิน เกียรติยศ โอกาส
ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ค่านิยมเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กบั การเลือกอาชีพของเขา
(4) ขัน้ หัว เลี้ย วหัว ต่ อ (transition stage) เด็ก อายุ 17 ปี จะเริ่ม รู้จ ัก พิจ ารณาจาก
ข้อเท็จจริง มีการนํ าเอาความสนใจ ความสามารถและค่านิยมของตนเองมาพิจารณาเลือกอาชีพ มี
การวางแผนบ้าง แต่ยงั ไม่เป็ นการตัดสินใจทีแ่ น่นอน
3. ระยะพิจารณาตามสภาพความเป็ นจริง (realistic period) เป็ นระยะของเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 17 - 20 ปี ซึ่งเป็ นระยะทีเ่ ด็กพิจารณาตนเองและอาชีพประกอบกัน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพจะเป็ นการพิจารณาตามสภาพความเป็ นจริง ระยะนี้เป็ นระยะแสวงหาข้อเท็จจริงจาก
อาชีพต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงโอกาส
ข้อจํากัดและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ระยะนี้แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ย่อย ดังนี้
(1) ขัน้ สํารวจอาชีพ (exploration) เป็ นขัน้ ที่บุคคลจะสํารวจว่าอาชีพใดจะเหมาะกับ
เขาบ้าง เด็กจะมีการประเมินตนเองในพฤติกรรมทางอาชีพของเขาอย่างใกล้เคียงกับความเป็ นจริง
มากขึน้
(2) ขัน้ รวมตัวของความคิดทีจ่ ะเลือกอาชีพ (specification) เด็กจะตัดสินใจเลือกอาชีพ
ทีเ่ ฉพาะเจาะจงยิง่ ขึน้ ไม่ใช่เป็ นการคิดกว้าง ๆ ลอย ๆ เท่านัน้ ว่าจะประกอบอาชีพใด เช่น ไม่ใช่บอก
เพียงแค่จะเรียนวิชาทางการศึกษาแต่จะเน้นชัดไปว่าเป็ นสาขาอะไร
2.1.2.3 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอาชีพของไทด์แมนและโอฮารา
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางอาชีพ (theory of career development) ของไทด์แมน และโอฮารา
(Tiedman; & O’ Hara. 1963) ทฤษฎีน้ี ได้รบั อิท ธิพ ลโดยตรงจากทฤษฎีข องซุ ป เปอร์ และกิน ซ์
เบอร์ก ไทด์แมน และโอฮาราได้แบ่งขัน้ ตอนต่าง ๆ ตามทฤษฎีเช่นเดียวกับ 2 ทฤษฎีแรก เพียงแต่
ได้เพิม่ เติมให้ละเอียดให้ชดั เจน และเน้ นเรื่องของการตัดสินใจว่าสิง่ สําคัญสําหรับพัฒนาการด้าน
อาชีพ ทําให้บางครัง้ ทฤษฎีน้ีมชี ่อื เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า A decision making and adjustment theory
of vocational development ไทด์แมน และโอฮารา มองเรือ่ งของพัฒนาการอาชีพว่าเป็ นกระบวนการที่
บุคคลใช้การทํางานเป็ นวิธกี ารแสดงออกทางบุคลิกภาพและเป็ นการปรับตัวทางสังคม
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การแสดงออกทางบุคลิกภาพนี้ หมายถึงการที่บุคคลแต่ละคนได้แสดงออกซึ่งความเป็ น
เอกลักษณ์ ของตนเอง (ที่ทําให้เขาแตกต่างออกไปจากผูอ้ ่นื ) ส่วนการปรับตัวทางสังคมเป็ นการที่
บุคคลพยายามปรับตัวเองเข้ากับผูอ้ ่นื เพือ่ เขาจะได้เป็ นทีย่ อมรับในสังคม
โดยไทด์แมน ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและอาชีพทีจ่ ะเห็นได้ชดั เจนจาก
การที่บุ ค คลต้ อ งผ่ า นกระบวนการตัด สิน ใจ เขาได้เน้ น เรื่อ งของการตัด สิน ใจว่ า เป็ นหัว ใจของ
พัฒ นาการทางอาชีพ การตัด สิน ใจไม่ ว่ า จะเป็ นในด้า นของการเรีย นการทํ า งานหรือ กิจ กรรม
ประจําวันล้วนมีส่วนเสริมสร้างที่จะทําให้เป็ นรูปแบบของพัฒนาอาชีพของบุคคลผู้นัน้ เขาได้แบ่ง
ขัน้ ตอนการตัดสินใจออกเป็ น 2 ระยะ
1. ระยะคาดการณ์ล่วงหน้า (period of anticipation) แบ่งเป็ นขัน้ ย่อย ๆ 4 ขัน้ คือ
(1) ขัน้ การสํารวจ (exploration) เกิดเมื่อบุคคลพิจารณามองเห็นทางเลือกหลายทาง
จึงเริม่ สํารวจทางเลือกเหล่านัน้
(2) ขัน้ เห็ น รู ป แบบทางเลื อ กเด่ น ชัด ขึ้น (crystallization) บุ ค คลเริ่ม มองเห็ น ว่ า
ทางเลือกใดทีเ่ ป็ นไปได้ และตัดทางเลือกทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ทง้ิ ไป
(3) ขัน้ การเลือก (choice) เลือกอาชีพที่ชอบมากกว่าอาชีพอื่นและจัดอันดับอาชีพที่
ต้องการ
(4) ขัน้ เจาะจงตัวเลือก (specification) เมื่อเลือกอาชีพ ที่ส นใจแล้วก็จะไปหาข้อมูล
รายละเอียดของอาชีพนัน้ ๆ เช่น ลักษณะงาน การฝึกอบรม การหาแหล่งงาน เป็ นต้น
2. ระย ะก ารดํ าเนิ น งาน ต าม แ ผ น ก ารป รั บ ตั ว (period of implementation and
adjustment) มี 3 ขัน้ ย่อย คือ
(1) ขัน้ อุปมาน (induction stage) บุคคลก้าวเข้าสูง่ านอาชีพทีไ่ ด้วางเป้ าหมายเลือกไว้
และอาจต้องปรับตัวโดยปฏิบตั ติ ามกลุ่มอาชีพทีเ่ ขาปฏิบตั กิ นั
(2) ขัน้ หัว เลี้ย วหัว ต่ อ (transition) เป็ นขัน้ ที่ บุ ค คลพยายามปรับ หรือ ผสมผสาน
เป้ าหมายของกลุ่ มเข้ากับ เป้ าหมายของตนเอง อาจเป็ น การประนี ป ระนอมหรือคล้อยตาม เพื่อ
กลายเป็ นสมาชิกของกลุ่มไปในทีส่ ดุ
(3) ขัน้ การอนุ รกั ษ์ (maintenance) เป็ นขัน้ ที่บุคคลหาความสมดุล มันคงในงาน
่
เกิด
ความพึงพอใจว่างานนัน้ เหมาะกับตนเอง
ดังนัน้ ทฤษฎีของไทด์แมน และโอฮารา ทําให้มองเห็นว่าพัฒ นาการทางอาชีพนัน้ เป็ น
กระบวนการตัดสินใจทีส่ ลับซับซ้อน เกิดในช่วงเวลายาวนานตลอดชีวติ ของบุคคล และการตัดสินใจ
แต่ละครัง้ ก็มผี ลต่อเนื่องไปถึงการตัดสินใจอื่น ๆ ทีต่ ามมาในบางครัง้ การตัดสินใจก็อาจจะไม่ได้เกิด
ตามขัน้ ตอนลงมาทีละเรื่องในชีวติ จริงของเรา บ่อยครัง้ จะพบว่ามีหลายสิง่ ที่เราจําเป็ นต้องเลือก
ตัดสินใจในเวลาเดียวกัน ซึง่ อาจทําให้ยากสําหรับบุคคลหลายคนทีจ่ ะต้องเลือกตัดสินใจในตัวเลือกที่
ดีทส่ี ดุ สําหรับตนเอง เพราะการเลือกแต่ละครัง้ ผลทีต่ ามมาจะมีอทิ ธิพลต่ออนาคตของบุคคลเสมอ
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2.2 แนวทางการวิ เคราะห์สาเหตุของพฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชี พด้วยแนวคิ ด
ทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
แนวคิด ทุ น ทางสัง คมของกระบวนการถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ก รของฟาง ดัฟ ฟี่
และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) ที่ ไ ด้ เ สนอว่ า การเข้า ถึ ง ทุ น ทางสัง คมของพนั ก งาน
เนื่องจากองค์กรมีการใช้การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรเพื่อให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์จากทุน
ทางสังคมที่จะทําให้พนักงานเกิดการปรับตัวได้ ซึ่งจะส่งผลสุดท้ายเกิดความสําเร็จในอาชีพ โดยมี
โมเดลความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดทางสังคมส่งผลต่อทุนทางสังคมของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะ
ให้ประโยชน์ของทุนทางสังคมเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมของทีท่ ํางาน
พนักงานที่สามารถเข้าถึงทุนทางสังคมได้ก็จะสามารถปรับตัวได้ โดยมีบุคลิกภาพส่วนบุ คคลจะ
กํากับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการปรับตัวของพนักงาน ซึง่ ฟาง และคนอื่นๆ ได้เสนอ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล คือ การกํากับการแสดงออกของตน และการประเมินแก่นแท้แห่งตน แนวคิด
ทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ดังแผนภาพที่ 7
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ภาพประกอบ 7 โมเดลทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
ทีม่ า: Ruolian Fang; Michelle K. Duffy; & Jason D. Shaw. (2011). The Organizational Socialization Process: Review and Development
of a Social Capital Model. p.129.
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จากแนวคิดทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรของฟาง ดัฟฟี่
และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) มีการนํ าแนวคิดทฤษฎีทุ น ทางสังคม และแนวคิดการ
ถ่ายทอดทอดทางสังคมขององค์กรมาบูรณาการกัน ซึง่ แนวคิดและทฤษฎีทงั ้ สองมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม
ทุนทางสังคมได้มปี รากฏครัง้ แรกในปี 1916 ในบทความเรื่องราวแห่งความสําเร็จ (A story of
achievement” ในหนังสือ The Annals of the American Academy of Political Science เขียนเกีย่ วกับ
การพัฒนาทุนทางสังคมของชุมชนชนบทในมลรัฐเวอร์จเิ นีย สหรัฐอเมริการ ของฮานิแฟน (Hanifan)
(Farr. 2003) ซึ่งได้กล่าวถึงทุนทางสังคมเป็ นสิง่ ที่บุคคลพบเห็นและสัมผัสได้ เช่น การมีเจตจํานงที่ดี
ความร่วมมือกัน ความเห็นอกเห็นใจ และการติดต่อสัมพันธ์กนั ในสังคมระหว่างบุคคลและครอบครัว ทํา
ให้เกิดหน่ วยทางสังคมขึ้น ซึ่งในชุมชนชนบทมีโรงเรียนเป็ นศูนย์กลาง การสร้างชุมชนเหมือนการทํา
องค์กรธุรกิจ ส่วนการขยายธุรกิจต้องมีการสะสมทุนก่อน การทํางานจะประสบความสําเร็จ (Farr. 2003: 6)
วูล คอล์ก และนาราเยน (Woolcock; & Narayan. 2000) ได้ทํ าการรวบรวมแนวคิด
เกีย่ วกับทุนทางสังคมได้วา่ มี 4 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิ ด เชิ ง ชุ ม ชนนิ ย ม (Com m unitarian View) ได้ ม องว่ า ทุ น ทางสั ง คมมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับองค์กรระดับท้องถิน่ เช่น สมาคม สโมสร และองค์กรประชนชน การวัดทุน
เหล่านี้เป็ นการพิจารณาจํานวน และความหนาแน่ นของกลุ่มในชุมชนนัน้ ๆ ซึง่ ยิง่ มากยิง่ ดี โดยมอง
ว่าจะส่งผลต่อการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในชุมชน อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้มองข้ามผลกระบท
ในเชิงลบในกรณีการมีสว่ นร่วมทํากิจกรรมในทางทีผ่ ดิ เช่น การค้ายาเสพติด เป็ นต้น
2. แนวคิดเชิงเครือข่ายนิยม (Network View) เป็ นแนวคิดทีม่ องความสัมพันธ์ของคนใน
แนวราบ โดยจะให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคนในชุ ม ชนเดีย วกัน นอกจากนั ้น
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มคี วามรูส้ กึ เป็ นเจ้าของชุมชนและมีเป้ าหมายร่วมกันแล้ว ชุมชน
ต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชนอื่น ๆ ทีม่ คี วามแตกต่างทางด้านศาสนา ชนชัน้ เพศสภาพ เศรษฐกิจ
สังคมทําให้ชุมชนนัน้ ๆ ตอบสนองประโยชน์ให้แก่คนบางกลุ่มเท่านัน้ ซึง่ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้อง
กับ ผลการศึกษาหลายชิ้น ที่มองทุน ทางสังคม ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ การยึดโยง และการ
เชื่อมโยง (Granovetter. 1995) โดยเบสเทสเลอร์ (Basteler. 1999) ได้เสนอว่าการดําเนินธุรกิจ
ของผูป้ ระกอบการท้องถิน่ ในประเทศกําลังพัฒนาต่าง ๆ การริเริม่ จําเป็ นต้องพึง่ พาเพื่อนฝูงและคน
ภายในชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น เงินทุน ทรัพยากร และแหล่งจําหน่ ายสินค้า เมื่อธุรกิจขยายตัว
ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องแสวงหาปั จจัยด้านการผลิตและการตลาดจากภายนอก
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นทําให้เห็นว่า เครือข่ายทางสังคมช่วยตอบสนองความต้องการของคน
ทีม่ สี ถานะทางเศรษฐกิจระดับต่าง ๆ ด้วย เช่น กลุ่มคนยากจนเครือข่ายของคนจนมีบทบาทสําคัญ
ในการคุ้มครอง การจัดการความเสีย่ ง และความสามัคคีในกลุ่ม ซึ่งในขณะผูม้ ฐี านะดีเครือข่ายจะ
ช่วยส่งเสริมการทํางานในเชิงรุก เช่น การแลกเปลีย่ นข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี และความเป็ นไปใน
ตลาดโลก โดยมีเป้ าหมายเพือ่ เพิม่ ผลผลิต กําไร และส่วนแบ่งการตลาด

54
3. แนวคิดสถาบันนิยม (Institutional view) ให้ความสําคัญกับความสําเร็จของเครือข่าย
ชุมชน และประชาสังคมต่าง ๆ เป็ นผลพวงของการมีบรรยากาศทางด้านการเมือง กฏหมาย และ
สถาบัน ที่เอื้อต่ อการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย โดยการรวมกลุ่มของชุมชนและเครือข่าย
เป็ นไปแบบไม่เป็ นทางการ ไม่ได้เกิดขึน้ ด้วยตัวของตนเอง แต่ต้องพึ่งพาปั จจัยทางด้านสถาบันที่
เป็ นทางการด้วย
4. แนวคิด การรวมพลัง (Synergy view) เป็ น แนวคิด ที่มีการผสมผสานแนวคิด เรื่อ ง
เครือข่าย และสถาบันเข้าด้วยกัน โดยการพัฒนาความต้องการความร่วมพลังอย่างเข้มแข็งระหว่าง
กลุ่ม การพัฒนาต่าง ๆ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เนื่องจากการ
ดําเนินการทัง้ สองส่วนต่างก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในการบรรลุเป้ าหมายร่วมกัน
ในขณะเดียวกัน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชนเพียงฝ่ ายเดียวไม่สามารถเป็ นเจ้าของทรัพยากรที่
จําเป็ นได้เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น แต่ตอ้ งการเสริมสร้างซึง่ กันและกัน และการเป็ น
หุ้นส่วนซึ่งกันและกัน ซึ่งการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวม ตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชนสังคมต้องปรับทัศนคติของตนเองเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายร่วมกัน
ในประเทศไทยได้มกี ารจัดองค์ประกอบของทุนทางสังคมออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยวรวุฒ ิ โรม
รัตนพันธ์ (2548) คือ กลุ่มแรก เป็ นทุนทางสังคมที่ระบุเรื่องของโครงสร้างและหน้ าที่ของทุนทาง
สังคม ซึ่งเป็ นระบบหรือกระบวนการการทํางานของทุนทางสังคม กลุ่มที่สอง เป็ นทุนทางสังคมที่
นําเสนอถึงผลลัพธ์หรือปรากฏการณ์ของทุนทางสังคม การนํ าเสนอทุนทางสังคมในกลุ่มทีส่ องจะมี
ลักษณะเป็ นภาพรวม หรือการบูรณาการของสิง่ ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึน้ ซึ่งทัง้ สองกลุ่มมีรายละเอียด
ดังนี้
1) การมองทุนทางสังคมในเชิงโครงสร้างและหน้าที่ (Structural/Function based) เป็ น
แนวคิดเกีย่ วกับทุนทางสังคมทีม่ ลี กั ษณะเชิงโครงสร้างและหน้าที่ ซึง่ ได้แบ่งทุนทางสังคมออกเป็ น 2
ระดับ คือ ระดับจุลภาค (Micro level) และระดับมหภาค (Macro level) โดยระดับจุลภาค ทุนทาง
สังคมมีศกั ยภาพของการรวมตัวขององค์กรในแนวนอน รวมทัง้ เครือข่ายในการพัฒนา สามารถ
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ความคิด ความเข้าใจ และการเรียนรูใ้ นเรื่องต่าง ๆ การให้คุณค่า
ความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และบรรทัดฐานทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการให้
คุณค่า ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของความไว้วางใจ ความสามัคคี และการต่างตอบแทน (2) โครงสร้าง
เช่น กลุ่มเครือข่าย องค์กร และสถาบัน โดยมีกฏเกณฑ์และระเบียบทีส่ มาชิกพึงปฏิบตั ิ ซึง่ สะท้อนให้
เห็นถึงองค์ประกอบและระดับการปฏิบตั ิของบุคคลในชุมชนทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
โดยจะเกิดในองค์กรแนวราบและมีความเป็ นเครือข่าย และสิง่ ที่มกั จะเห็นหรือเกิดขึ้นตามมาใน
องค์กรแนวราบและเครือข่ายดังกล่าวคือกระบวนการการตัดสินใจที่มคี วามโปร่งใส การมีผูน้ ํ าที่มี
ความรับผิดชอบ และมีการปฏิบตั โิ ดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม และระดับมหภาค (Macro level) เป็ นทุน
ทางสังคมในระดับมหภาคซึง่ ครอบคลุมบริบทขององค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นความสัมพันธ์ท่ี
อยู่ภ ายใต้ โครงสร้า งแบบเป็ นทางการ เช่ น รูป แบบของการปกครอง แนวทางปฏิบ ัติเกี่ย วกับ
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กฎหมาย ระบบความคิด ความเชื่อทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย ระดับการกระจายอํานาจ และระดับการ
มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย
2) การมองในเชิงบูรณาการหรือผลลัพธ์ (Integration/rusult based) องค์ประกอบทุนทาง
สังคมสามารถมองได้ในเชิงบูรณาการหรือผลลัพธ์ โดยการนํ าเสนอทุนทางสังคมในลักษณะเป็ น
ภาพรวมหรือมีการบูรณาการของสิง่ ต่าง ๆ ทีไ่ ด้เกิดขึน้ โดยสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (2545) ได้
เสนอว่า ลักษณะรวมของทุนทางสังคมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ศาสนา หรือหลักธรรมในศาสนา เป็ นเครือ่ งชีแ้ นะบุคคลให้มคี วามรัก ความห่วงใย
ความเอือ้ อาทรต่อกัน และใช้หลักทางศาสนามาสร้างความเป็ นปึ กแผ่นของสังคม
2.2 สํานึกในท้องถิ่น เป็ นการที่สมาชิกในชุมชนมีจติ สํานึกต่อชุมชนและท้องถิน่ ของ
ตนเอง และปรารถนาทีจ่ ะพัฒนาชุมชนทีต่ นเองอาศัยอยูใ่ ห้มคี วามเจริญก้าวหน้าและเป็ นระเบียบ มี
ความตัง้ ใจและร่วมมือในการทํางานร่วมกันโดยยึดส่วนร่วมเป็ นใหญ่
2.3 ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เป็ นการทีทอ้ งถิน่ มีความรูค้ วามสามารถประจําท้องถิน่ ซึง่ เป็ น
ความรูค้ วามสามารถทีถ่ ่ายทอดกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่
2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
การถ่ายทอดทางอาชีพเป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในด้านการประกอบอาชีพเพื่อ
เตรียมให้บุคคลนัน้ สามารถเป็ นสมาชิกของกลุ่มอาชีพต่อไป โดยมีลกั ษณะการถ่ายทอดทางอาชีพ
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 1) Induction Approach/Normative Approach ให้ความสําคัญต่อการ
เรีย นรู้ห รือ การถ่ ายทอดที่ไ ด้รบั จากสถาบัน การศึก ษาโดยตรงเป็ นการถ่ ายทอดโดยทางตรงที่
ต้องการให้ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม พบว่าการถ่ายทอดในลักษณะนี้ยงั ไม่สามารถทําให้
ประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ และ 2) Reaction Approach/Situational Approach เป็ นการเรียนรู้
ทางอาชีพทีเ่ กิดจากปั จจัยภายในตัวผูเ้ รียนเอง เช่น มีความสนใจเป็ นพิเศษ ถูกควบคุมให้เรียนรูใ้ น
ทีน่ ้ีรวมถึงได้รบั จากการถ่ายทอดโดยไม่รตู้ วั เช่น การเลียนแบบจากผูอ้ ่นื การรับรูจ้ ากประสบการณ์
ต่าง ๆ เป็ นต้น
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นเกีย่ วกับการถ่ายทอดทางอาชีพ สามารถสรุปการถ่ายทอดทางอาชีพ
เป็ นการกระบวนการถ่ายทอดทางการทํางาน ซึ่งได้มาจากการถ่ายทอดทางตรงจากสถานศึกษา
และการถ่ายทอดทางอ้อมจากการสังเกต การเลียนแบบจากบุคคลอื่น
นอกจากนัน้ เบคเกอร์ และสคิลล์ ได้แบ่งขัน้ ตอนการถ่ายทอดหรือการเรียนรูท้ างอาชีพว่า
มี 3 ขัน้ ตอน คือ (Becker. 1964)
1. ขัน้ การได้รบั การศึกษา เป็ นขัน้ ที่ให้ความสําคัญต่อสถาบันการศึกษา โดยเน้นไปถึง
สาขาวิช าที่เรีย น ดังนัน้ หลักสูต รการเรียนการสอนถือว่าเป็ นสิ่งที่สําคัญ มากสําหรับ ผู้เรีย น ซึ่ง
ผู้เรีย นสามารถแสวงหาความรู้แ ละทัก ษะจากการเรีย นในขัน้ นี้ เพื่อ ไปประกอบอาชีพ ภายหลัง
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นอกจากนี้ การเรียนรูท้ างอาชีพจากสถาบันการศึกษา ยังรวมไปถึงการพัฒนาความสามารถในการ
ใช้เทคนิคต่าง ๆ ด้วย เพือ่ ใช้ในการทํางานตามหน้าทีซ่ ง่ึ เป็ นขัน้ เริม่ ต้นเข้าสูอ่ าชีพจุดแรก
2. ขัน้ การพัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับอาชีพ (Development Occupational Orientation)
ภายหลังจากการจบการศึกษาแล้วบุคคลก็จะต้องเริม่ ประกอบอาชีพนัน้ จึงจําเป็ นต้องปรับตัวเพื่อ
เข้าสู่อาชีพและปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมของการประกอบอาชีพ ตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับ
บทบาทของอาชีพนัน้ โดยการเอาวิชาความรูท้ เ่ี รียนมาไปประยุกต์เข้ากับการทํางาน หากสามารถ
ทําได้การปรับตัวเข้าสูอ่ าชีพก็จะเป็ นไปอย่างราบรื่น ในทางตรงกันข้าม บุคคลนัน้ ก็จะเกิดการพัฒนา
ตนเองให้สามารถปรับตัวเข้ากับอาชีพนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวนี้จะเป็ นลักษณะการพัฒนา
ตนเองตลอดเวลาจนกระทังหาแนวทางหรื
่
อหลักทีม่ นคงได้
ั่
โดยสาเหตุทบ่ี ุคคลยอมรับทีจ่ ะปรับตัวเข้า
กับอาชีพนัน้ เป็ นเพราะบุคคลมีความยอมรับลักษณะการทํางานในอาชีพนัน้ ๆ ได้ และลักษณะงาน
นัน้ ก็เข้ากับความรูท้ ไ่ี ด้รบั การเรียนรูม้ าก่อน หรือในทางตรงกันข้าม หากหลักสูตรทีเ่ รียนมาไม่เป็ น
ประโยชน์ต่อการทํางาน แต่ชอบลักษณะงานทีท่ ําก็จะเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการทํางานนัน้
3. ขัน้ การเกี่ ย วข้ อ งในบทบาทของอาชีพ (Relatedness to the Professional Role)
ภายหลังจากการทีม่ กี ารพัฒนาตนเองจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับอาชีพได้แล้วก็เท่ากับว่าบุคคลนัน้
ได้กา้ วเข้าสู่การเกีย่ วข้องในอาชีพนัน้ แล้ว ซึง่ ลักษณะของการเกีย่ วข้องกับอาชีพนัน้ มีสาเหตุอยู่ 3
ประการ คือ
3.1 การถ่ายทอดทางสถานภาพ (Status Identification) คือ ความคาดหวังว่าเมื่อเข้า
ไปทํางานในอาชีพนัน้ แล้วก็จะได้รบั สถานภาพของอาชีพนัน้ ตามไปด้วย เช่น การได้รบั การยกย่อง
ชื่อเสียง ความภูมใิ จ การยอมรับจากสังคม เป็ นต้น ซึง่ ลักษณะการคาดหวังเช่นนี้ อาจเกิดตัง้ แต่ขนั ้
ของการได้รบั การถ่ายทอดทางอาชีพในขัน้ แรกแล้ว
3.2 ความผูกพันทางอาชีพ (Occupational Commitment) คือ แรงผลักดันมาจากการ
แสดงบทบาทของอาชีพตามทีต่ นเองคาดหวัง หรือตามทีบ่ ุคคลอื่นคาดหวัง
3.3 สิ่งจูงใจในอาชีพ (Occupational Attraction) คือ การได้รบั การยอมรับ เข้าเป็ น
สมาชิกของอาชีพ นัน้ การเข้าไปมีป ระสบการณ์ ท่ีน้อยคนจะได้รบั ซึ่งสิง่ จูงใจเหล่านี้ เป็ นการให้
คุณค่าทางความรูส้ กึ ซึ่งอาจจะเป็ นสาเหตุในการเลือกประกอบอาชีพ และสิง่ จูงใจนี้อาจเกิดขึน้ ใน
ขณะทีก่ าํ ลังศึกษาก็ได้
นอกจากนัน้ นักวิชาการขององค์การได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์ก าร โดยมีก ารเน้ น รูป แบบที่เป็ นขัน้ ตอน (State Model) เน้ น กลวิธีก ารริเริ่ม ของพนั ก งาน
(Proactive Tactics) และกลวิธใี นการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization Tactics) ซึง่ ทัง้ สามขัน้ ตอน
มีรายละเอียด ดังนี้
1. การถ่ ายทอดทางสังคมแบบเป็ น ขัน้ ตอน (State Model) เป็ นการศึกษาว่าในแต่ ล ะ
ขัน้ ตอนของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การมีการกระทําอย่างไร และมีอะไรเกิดขึน้ โดยแชมป์
พอวซ์ (Champoux. 2000: 101) ได้มกี ารแบ่งขัน้ ตอนการถ่ายทอดทางสังคมเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
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(1) ขัน้ การเลือก : การถ่ายทอดทางสังคมล่วงหน้า (Choice: Anticipatory Socialization) เป็ นขัน้ ทีม่ ี
การถ่ ายทอดทางสังคมที่เกิด ขึ้น ก่ อ นที่บุ ค คลจะเข้าไปทํางานในองค์ก าร บุ ค คลจะได้รบั ข้อ มูล
เกี่ยวกับลักษณะงานและองค์การ โดยจะพิจารณาว่าตนเองมีความเหมาะสมหรือไม่ ตนเองมีความ
คาดหวังต่องานและองค์การอย่างไร (2) ขัน้ เข้างาน/เผชิญงานใหม่ (Entry/Encounter) เมื่อผ่านการ
คัด เลือ กขององค์ก ารแล้ว วัน แรกของการทํางานเป็ น ขัน้ ที่สองของการถ่ ายทอดทางสังคมของ
องค์การพนักงานใหม่จะเรียนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎระเบียบ ซึ่งเป็ นช่วงทีส่ าํ คัญ
ทําให้พนักงานใหม่เกิดความวิตกกังวล ขาดความมันใจแต่
่
องค์การได้ทําหน้าทีว่ างแผนให้พนักงาน
ใหม่อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลทีด่ ตี ่อการทํางานในองค์การต่อไป (3) ขัน้ การเปลี่ยนเป็ นสมาชิกของ
องค์ก าร (Change: Metamorphosis) ในขัน้ นี้ พ นัก งานใหม่รู้สึก สบายในบทบาทใหม่ ความวิต ก
กังวลลดลง ยอมรับ ค่านิ ย มขององค์ก ารอย่างชัด เจน และสามารถปรับ ตัว ให้เข้ากับ กลุ่ ม เพื่อ น
ร่วมงาน
นอกจากนัน้ การาแวน และมอร์เลย์ (Garavan; & Morley. 1997: 119) ได้แบ่งขัน้ ของ
การถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ารไว้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ (1) ขัน้ การถ่ ายทอดทางสังคมล่ วงหน้ า
(Anticipatory Socialization) เป็ นขัน้ ที่เ กิด ก่ อ นที่ บุ ค คลจะเข้า มาทํ า งาน โดยที่บุ ค คลจะได้ ร ับ
ประสบการณ์ ขอ้ มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะงานและองค์การ (2) ขัน้ มีความผูกพันทางใจ (Initial
Psychology Contract) เป็ นขัน้ ทีเ่ กิดจากการเรียนรูใ้ นอดีตทําให้บุคคลมีความคาดหวังในการทํางาน
ในอนาคต เช่น เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ในขณะทีอ่ งค์การมีความคาดหวังว่าบุคคล
จะมีความสามารถในการทํางานหรือสามารถทํางานกับองค์การได้ตลอดไป (3) ขัน้ เข้าสู่องค์การ
(The Organizational Encounter) เริม่ ตัง้ แต่วนั แรกเมื่อบุคคลเข้าไปทํางาน บุคคลจะเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
งาน และองค์การในสภาพแวดล้อมใหม่ (4) ขัน้ กระบวนการเปลีย่ นแปลงและปรับตัว (Change and
Acquisition Process) เป็ นขัน้ ทีบ่ ุคคลพบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานใหม่ ทําให้บุคคลทําความ
เข้าใจกับสิง่ แวดล้อมเพื่อลดความไม่แน่ นอน ความเครียด หากปรับตัวได้กจ็ ะเกิดการเรียนรูใ้ นการ
ทํ างาน แต่ ห ากปรับ ตัว ไม่ ไ ด้อ าจต้อ งออกจากงานไป และ (5) ผลของการถ่ า ยทอดทางสังคม
(Socialization Outcomes) หากบุคคลได้ผา่ นกระบวนการในขัน้ ที่ 4 ได้ โดยไม่ออกจากงานก่อนถือ
ว่าประสบความสําเร็จในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ซึง่ หมายความว่าบุคคลมีความพึงพอใจใน
งาน และมีความผูกพันในองค์การเพิม่ ขึน้
ตอนที่ 3 ทุนทางสังคมกับพฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชีพ
ทุนทางสังคมถูกนํามาใช้ในการศึกษาทัง้ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ซึง่ งานวิจยั เกีย่ วกับ
องค์การได้เริม่ นํ าทุนทางสังคมมาใช้ศกึ ษาเกี่ยวกับองค์การมากขึน้ โดยทุนทางสังคมเป็ นแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคม จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับทุนทางสังคม
ผู้วิจ ยั ขอนํ าเสนหัว ข้อ เกี่ย วกับ ทุ น ทางสัง คมได้แ ก่ ความหมาย ความสํา คัญ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้อง การวัด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
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3.1 ความหมายของทุนทางสังคม
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับทุนทางสังคม ได้มนี ักวิชาการทางสังคมศาสตร์ กล่าวถึง
ความหมายของทุ น ทางสังคมความสัม พัน ธ์ท างสังคมทัง้ ในแนวราบและแนวตัง้ ระหว่างบุ ค คล
หน่วยงานหรือองค์กรทัง้ ในรูปบุคคล กลุ่ม และเครือข่าย ทัง้ ค่านิยม บรรทัดฐานทีส่ งั คมยอมรับ ซึง่ มี
ผลต่อการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ (อัมรา พงศาพิชญ์. 2543: 40) ซึ่งทุน
ทางสังคมเป็ นลักษณะของความเข้มแข็งของชุมชน คุณค่าทางสังคม การมีน้ํ าใจต่อกัน การแบ่งปั นซึ่ง
กันและกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน การเกาะเกี่ยวกันทางสังคม การรวมกลุ่มเป็ นองค์กร หรือการจัดตัง้
เครือข่ายต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ เป็ นต้น โดยทุนทางสังคมเป็ นพลังทีจ่ ะขับเคลื่อนชุมชนต่าง ๆ ให้
มีความสามารถในการเพิม่ มูลค่าและทุนทางสังคมให้กบั ชุมชนของตนเองมากขึน้ มีความสามารถในการ
แก้ ไข้ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น และสามารถพึ่ งพาตนเองได้ ในระยะยาว (อเนก นาคะบุ ต ร. 2549: 39)
นอกจากนั ้น สุ ว รรณ คํ า มัน่ และคนอื่น ๆ (2547) ได้ ใ ห้ ค วามหมายทุ น ทางสัง คม แบ่ ง เป็ น
ความหมายเชิงแคบ และความหมายกว้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความหมายแคบ เป็ นการ
รวมกลุ่มในแนวราบระหว่างประชนชน โดยอาศัยเครือข่างทางสังคม และบรรทัดฐานทางสังคม
ร่วมกัน เพื่อให้บ รรลุ ผลประโยชน์ ร่วมกัน ของกลุ่ม ซึ่งมีคุณ ลัก ษณะในเชิงองค์กรทางสังคมหรือ
เศรษฐกิจ ดังนัน้ เครือข่ายทางสังคมและบรรทัดฐานทีม่ รี ว่ มกันของกลุ่มคนในสังคมก่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือประสานงานกัน จึงเป็ นคุณลักษณะสําคัญที่ชุมชนจะยกระดับการพัฒนาให้สูงขึน้ โดย
เปรียบเทียบ จะมีการสนับสนุ นจากเครือข่ายทีเ่ กิดจากการมีส่วนร่วม ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของชุมชน ทําให้เกิดบรรทัดฐานร่วมกันจากการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบระหว่างกันเป็ นผลให้เกิด
ความไว้วางใจกันในสังคม 2) ความหมายกว้าง เป็ นการรวมเอากลุ่มในแนวตัง้ เข้ามารวมกับกลุ่มใน
แนวราบ ซึง่ การรวมกลุ่มในแนวตัง้ จะมีลกั ษณะของความสัมพันธ์ในเชิงลําดับชัน้ และมีความไม่เท่า
เทีย มกัน ในการกระจายอํานาจระหว่างสมาชิก ของกลุ่ม จึงเป็ น การรวมเอาความสัม พัน ธ์ท งั ้ ใน
ภาคเอกชนและภาครัฐเข้าด้วยกัน ภายใต้วตั ถุประสงค์ทม่ี อี ยูอ่ ย่างหลากหลาย
นอกจากนัน้ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมาย โดยเสรี พงษ์พศิ ได้กล่าวถึงทุนว่า
เป็ นข้อมูลค่าและคุณค่าทีน่ ับเป็ นเงินมิได้แต่มคี วามหมายต่อชีวติ ของผูค้ นเป็ นอย่างยิง่ โดยรวมทุน
ยังรวมถึงทุนทรัพยากรทัง้ ทรัพยากรทีช่ ุมชน เช่น ปั จจัยสี่ เงิน และทรัพย์สนิ อื่น ๆ เช่น ความรู้ ภูมิ
ปั ญญา ประสบการณ์ ซึง่ ทุนทางสังคมเป็ นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีก่ ําหนดการอยูร่ ว่ มกันของคนในสังคม
ระเบียบข้อบังคับ ความไว้วางใจ ซึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ทางสังคม โครงสร้างทางสังคมและสถาบัน
ทางสังคม เพื่อช่วยให้สมาชิกบรรลุวตั ถุประสงค์ของตนเองและชุมชน มีการประสานการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เสรี พงศ์พศิ . 2547) โดยการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นความสัมพันธ์
เชิงเครือข่ายสังคมทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึง่ ระดับองค์กรทางสังคมจะมากน้อยขึน้ อยู่
กับขนาดของความสัมพันธ์ของเครือข่ายเดียวกัน มีผลประโยชน์ ร่วมกันความสัมพันธ์ให้เกิดการ
ผลิตภายในกลุ่มเครือข่ายขององค์กร ดังนัน้ เครือข่ายทางสังคมเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมมี
อิท ธิพ ลจากสถาบัน เช่ น สถาบัน ครอบครัว ศาสนา สถาบัน การศึก ษา เป็ นต้น อย่างไรก็ต าม
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ลักษณะของทุนทางสังคมมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม และมุ่งเน้นในเชิงวัฒนธรรมอยู่มาก แต่กไ็ ด้สร้าง
ความสนใจไปสู่นักวิชาการในวงกว้างมากขึน้ ซึง่ ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในการอธิบายแนวคิดทุน
ทางสังคม คนที่สามารถขอคืนทางสังคมว่าเป็ นชุดของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้มคี วามหวัง
ความไว้วางใจ ค่านิยมร่วมกันระหว่างสองคนหรือมากกว่า และชีใ้ ห้เห็นว่าความหลากหลายของทุน
ทางสังคมเกิด จากหน้ าที่ข องแต่ ล ะชุ ม ชน กลุ่ ม เครือ ข่ายที่แ ตกต่ างกัน ออกไป ซึ่งเกิด จากการ
เกื้อ หนุ น ชุ ม ชนโครงสร้า ง โดยทุ น ทางสัง คมของแต่ ล ะชุ ม ชนจะช่ ว ยสนั บ สนุ น การก่ อ ตัว ของ
โครงสร้างสังคมในลักษณะการผูกเครือข่ายกลุ่มชุมชนให้มคี วามร่วมมือร่วมใจเพื่อประโยชน์ และ
สร้างความไว้วางใจระหว่างคนในชุมชน รวมทัง้ สร้างบรรทัดฐานทางสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดการ
ดําเนิ น การรวมและพลังรวม ดังนัน้ ทุ น ทางสังคมจึงมีบ ทบาทสําคัญ ในการทําให้เกิด ทุ น มนุ ษ ย์
นอกจากนี้ ทุ น ทางสังคมยังสามารถกระตุ้น และสนับ สนุ น ให้เกิด การพัฒ นาเศรษฐกิจสังคมและ
สิง่ แวดล้อม แต่ ทุ นทางสังคมไม่สามารถมองเห็นได้เท่ านัน้ ต่ อมาพัท แมน (Putnam. 2000) ได้
ขยายคํานิยามและแนวคิดของทุนทางสังคมวิเคราะห์ทุนทางสังคมแบบทฤษฎีองค์รว่ ม ซึง่ มองว่าทุน
ทางสังคมเกิดจากการร่วมกัน สร้างบรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัย กัน ในชุม ชน การเข้ามีส่ว น
ร่ว มกัน ๆ สร้า งเครือ ข่า ย โดยอยู่ บ นพื้น ฐานของความไว้ว างใจต่ อ กัน ในสัง คมทัง้ นี้ พัท แมน
(Putnam. 2001) จะเป็ นการเพิม่ ศักยภาพการทํางานได้มากกว่าการทํางานส่วนบุคคล โดยสามารถ
แก้ไขปั ญหาร่วมกันได้อย่างง่าย โดยสังคมทีม่ ที ุนทางสังคมจะมีคุณภาพชีวติ และฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่ดกี ว่าชุมชนที่ขาดทุนทางสังคมเพราะคนในชุมชนที่มคี นทุนทางสังคมสามารถเชื่อมโยงกันด้วย
ความซื่อสัตย์ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ
ทํางานอีกทัง้ ยังช่วยให้คนในชุมชนมีความรูเ้ พิม่ มากขึน้ 3 ประเภท ดังนี้
1) ผูกพันทางสังคม (Bornding Social Capital) หมายถึง ความผูกพันระหว่างคนทีต่ อ้ ง
เผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน มีปัญหาร่วมกัน เช่นคนในครอบครัวเดียวกัน เพื่อนสนิทเป็ นความ
ผูกพันจากภายใน ซึง่ ความผูกพันเช่นนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วพัน
กัน หากบุคคลเสียผลประโยชน์กเ็ ท่ากับคนในกลุ่มเสียผลประโยชน์เช่นกัน ดังนัน้ ทําให้เห็นว่าเป็ น
การได้รบั และการเสียเท่ากัน
2) ทุนสะพานทางสังคม (Bridging Social Capital) หมายถึง ความผูกพันของคนที่มี
ความใกล้ชิดกันแต่ ไม่มากเหมือนดังเช่นผลผูกพันทางสังคม ทัง้ นี้ เป็ นความผูกพันที่พฒ
ั นาจาก
ภายนอก เช่น มิตรภาพระหว่างเพือ่ นทีไ่ ม่สนิทกัน เพือ่ นร่วมงาน และผูท้ ม่ี ผี ลประโยชน์รว่ มกัน การ
เชื่อมโยง ๆ ใช้ประโยชน์ของทรัพย์สนิ การกระจายข้อมูลข่าวสารในวงกว้าง เป็ นต้น
3) ทุ น เชื่ อ มโยงทางสัง คม (Linking Social Capital) หมายถึ ง การเชื่ อ มโยงที่
แพร่ก ระจายไปในกลุ่ ม คนที่มีค วามแตกต่ างกัน โดยสิ้น เชิง ซึ่งเป็ น ความผูก พัน ที่พิจ ารณาจาก
ภายนอก เช่นเดียวกับประเภทที่ 2 แต่มวี งที่กว้างกว่า โดยการเชื่อมระหว่างกลุ่ม/ชุมชน ช่วยให้
ชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและและข้อมูลข่าวสารทีแ่ ตกต่างและหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในสังคมปั จจุบนั ทีเ่ ผชิญกับปั ญหาทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้
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จากที่ก ล่ าวมาข้างต้น ทํ าให้เห็น ว่า ทุ น ทางสังคมในบริบ ทของพัด แมน ประกอบด้ว ย
เครือข่าย บรรทัดฐาน ความไว้วางใจในสังคม เป็ นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
พัฒนาแก้ไขปั ญหาและรักษาผลประโยชน์ ร่วมกันในสังคมปั จจุบนั คํานิยามทุนทางสังคมของพัด
แมนได้รบั การกล่าวถึงเนื่องจากเข้าใจได้งา่ ยและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ดี
ในปั จจุบนั มีนักวิชาการที่พฒ
ั นาแนวคิดการวิเคราะห์ทุนทางสังคมเชิงระบบมากขึน้ เพื่อ
กําหนดรูปลักษณะและกองทุนทางสังคมในเชิงลึก และใช้ประกอบการจัดทําตัวชี้วดั ทุนทางสังคม
โดยแนวคิดนี้ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ทุนทางสังคมใน 2 ลักษณะคือ ทางสังคมเชิงมโนทัศน์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูค้ วามรูค้ วามเข้าใจ และทุนทางสังคมเชิงโครงสร้าง เพื่อการวิเคราะห์ทุนทาง
สังคมในสามมิตริ ะดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลาง และระดับมหาภาค ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ทุนทางสังคมระดับบุคคล เป็ นการพิจารณาสมรรถนะของบุคคล ซึง่ สเปนเซอร์ และคน
อื่นๆ (Spenser; et al. 2000) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่าเป็ นคุณ ลักษณะพฤติกรรมของ
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงเหตุผลสามารถปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้ผลดีขน้ึ ในขนาดที่ โดยทุนทางสังคมระดับ
ปั จเจกบุคคลเป็ นความสามารถส่วนบุคคลทีค่ วบคุมการจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูจ่ าํ กัดร่วมกับสมาชิก
ในเครือ ข่ าย โดยพิจ ารณาจากคุ ณ สมบัติข องบุ ค คลในการสร้างความสัม พัน ธ์ก ับ ผู้อ่ืน ในเครือ
เครือข่ายข่ายในกลุ่ม ซึง่ สามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) คุณลักษณะภายนอก ทาง
กายภาพทางกายภาพของบุ คคล และภาพลักษณ์ ภายนอกของบุคคล 2) คุณ ลักษณะภายในตัว
บุคคลทีฝ่ ั งอยูใ่ นตัวบุคคลนัน้ ไม่สามารถจับต้องได้ ซึง่ ประกอบไปด้วย ความรูท้ กั ษะทางวิชาการเป็ น
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านความรูท้ ่มี อี ยู่ในตัวบุคคล และความรูใ้ นการควบคุมความรูส้ กึ และ
จิตใจของบุคคลทีส่ ามารถปฏิบตั งิ าน แต่นักวิชาการด้านทุนทางสังคมส่วนใหญ่ให้ความสัมพันธ์กบั
การศึกษาด้านจิต ใจมากกว่า ได้แก่ คุณ ค่า ค่านิ ย ม ความไว้วางใจ ความสามัค คีต่ างตอบแทน
บรรทัดฐานและทัศนคติ โดยปั จจุบนั ทุนทางสังคมดังกล่าวมาในตัวบุคคลในชุมชนกลายเป็ นเงือ่ นไข
ทําให้ชุมชนทํางานมีพฤติกรรมในการทํางานร่วมกันหรือเกิดเครือข่ายทางสังคม
จากที่กล่าวมาข้างต้นทําให้เห็นว่า ค่านิยม ความไว้วางใจ บรรทัดฐาน และทัศนคติเป็ น
ปั จจัยในการก่อตัวของเครือข่าย ในทางกลับกัน เครือข่ายเองสามารถเป็ นกลไกในการกระจายปั จจัย
ภายในที่อยู่ในตัวบุคคลหรือนํ าไปสู่สมาชิกในเครือข่ายกลุ่มได้เช่นกัน จนทําให้ทุกคนในเครือข่าย
สามารถเรียนรูร้ ูปแบบของบุคคลจนทําให้ชุมชนนัน้ เกิดค่านิยมรวมได้ นอกจากนี้ ยังค้นพบอีกว่า
ทุนทางสังคมทีม่ อี ยู่ในบุคคลอาจเกิดผลกระทบประโยชน์สว่ นบุคคล แต่ไม่สง่ ผลกระทบต่อกลุ่มหรือ
อาจเป็ นประโยชน์ ต่อทุกคนแต่ส่งผลลบต่อกลุ่มเครือข่าย ดังนัน้ ทุนทางสังคมที่เหมาะสมในสังคม
หนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกสังคมหนึ่งก็ได้ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษารูปแบบของ
ทุนทางสังคมทีเ่ หมาะสมก่อนทีจ่ ะพัฒนาและส่งเสริมให้มกี ารใช้ชว่ ยสร้างสังคมในรูปแบบนัน้
2. ทุนทางสังคมระดับกลาง เป็ นการวิเคราะห์ทุนทางสังคมเชิงโครงสร้างโดยการศึกษามี
การสร้างความสัมพันธ์และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจกบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายลักษณะ
ภายในกายก่อตัวเป็ นกลุ่มชุมชนเครือข่ายและกระบวนการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย โดยเฉพาะการ
รวมกลุ่มกันในแนวราบเกิดโครงสร้างองค์กรแนวราบและบรรทัดฐานร่วมกันในทีส่ ุด ทําให้เกิดการ
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ร่วมมือและประสานงานกัน มีกระบวนการตัดสินร่วมกัน และมีการตรวจสอบระหว่างกันในชุมชนใน
กลุ่ม
ดังนัน้ การศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวกับรูปลักษณะของเครือข่าย ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้
อธิบ ายรูป แบบของเครือข่าย ได้แก่ บัรท์ส (Burts. 2000) ศึกษาคุ ณ ลักษณะของเครือข่ายโดย
พิจารณาความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ซึง่ เชื่อว่าคุณลักษณะของความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ มากเท่าใดจะส่งผลให้
การเคลื่อนย้ายของข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งในเวลาน้อย โดยทุนทางสังคม
มี 2 ชนิดที่แตกต่างกัน คือ ทุนทางสังคมขององค์กร และทุนทางสังคมของชุมชน งานวิจยั ครัง้ นี้
ต้องการศึกษาทุนทางสังคมขององค์กร เนื่องจากเป็ นการศึกษาทุนทางสังคมภายในโรงเรียนที่จะ
ส่งผลต่อการปรับตัวทางอาชีพของครู
ความหมายของทุนทางสังคมขององค์กรมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย เช่น แลนนา และ
แวนบู เรน (Leana; & Van Buren. 1999: 538) ได้ก ล่ า วถึง การทางสังคมขององค์ก ร แหล่ ง
ทรัพยากรทีส่ ะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมภายในองค์กร ซึง่ ทุนทางสังคมของ
องค์กรสามารถพิจารณาเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถผลิตผลทางบวกต่อองค์กรและบุคคลทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร สอดคล้องกับ อิงค์เพน และแทร์ง (Inkpan; & Tsang. 2005: 151) ได้ให้ความหมาย
ของทุนทางสังคมขององค์กรว่าเป็ นสินทรัพย์สาธารณะ (Public good) เนื่องจากสมาชิกขององค์กร
สามารถจะเป็ นทรัพยากรจากเครือข่ายขององค์กรและความสัมพันธ์กบั องค์กร โดยปราศจากการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กร จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า
การศึกษาทุนทางสังคมขององค์กรมีการพิจารณาในรูปแบบปฏิสมั พันธ์เชิงบวกและปฏิสมั พันธ์ท่ี
ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กร ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานที่จะผลิตและ
แบ่งปั นความรู้ (Andrews. 2011)
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป ทุนทางสังคมขององค์กร ว่าเป็ นแหล่งทรัพยากรที่
สะท้อนความสัมพันธ์ภายในองค์กร บุคคลเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร สมาชิกในองค์กรสามารถแบ่ง
ทรัพยากรภายในองค์กรต่อกัน
3.2 ประเภทของทุนทางสังคม
ทุนทางสังคมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ทุนทางสังคมภายใน มีลกั ษณะทีเ่ ป็ น
นามธรรมซึง่ ประเมินได้ยากเพราะเป็ นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นจิตใจของบุคคล โดยจะเกีย่ วโยงกับความรูส้ กึ นึกคิด
จิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ เช่น ความไว้วางใจ การเห็นคุณค่าร่วมกัน และความเกื้อกูลกัน ส่วนทุน
ทางสังคมภายนอก จะมีลกั ษณะเป็ นรูปธรรมสามารถมองเห็นและจับต้องได้ เช่น แหล่งทรัพยากร
คน ทรัพย์สนิ อาคารสถานที่ (สํานักงานพัฒนาและคุณภาพชีวติ . 2546: 2)
นอกจากนัน้ สุพ รรณี ไชยอําพร (2546: 59 - 60) ได้แ บ่ งประเภทของทุ น ทางสังคม
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ
1. ระดับบุคคล จะเน้นด้านการตอบแทน ความไว้วางใจ การเชื่อมโยงในสังคม
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2. ระดับ ครอบครัว เน้ น เช่ น เดีย วกับ ระดับ บุ ค คล แต่ มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน ด้ว ยความ
ไว้วางใจสูง
3. ระดับกลุ่ม/องค์กร รูปแบบทางสังคมจะเน้ นในรูปแบบร่วมมือจัดการ การมีส่วนร่วม
ปฏิสมั พันธ์กนั
4. ระดับ ชุ ม ชน รูป แบบนี้ จ ะเน้ น เช่ น เดีย วกับ ระดับ กลุ่ ม หรือ องค์ก ร แต่ ร ะดับ ความ
สัมพันธภาพจะแน่ นแฟ้ นหรือเข้มแข็งเพียงใดขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ท่ชี ุมชนเผชิญและสถานการณ์
ของชุมชน
5. ระดับประเทศ รูปแบบความสัมพันธ์อาจจะไม่แน่นแฟ้ นดังเช่น 4 ระดับข้างต้น
นอกจากนัน้ สํานักงานพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แบ่งทุนทาง
สังคมออกเป็ น 3 ทุน ดังนี้ (สุวรรณี คํามัน;่ และคนอื่นๆ. 2547)
1. ทุนมนุ ษย์ หมายถึง ทุนทัวไปและผู
่
น้ ํ าทางสังคม เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัคร
โดยมีความไว้วางใจกัน มีน้ํ าใจและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุ ษย์ มีความเชื่อในระบบคุณค่าหรือหลัก
ศีลธรรมที่ดี เช่น มีคุณธรรม วิจยั ความซื่อสัตย์ จิตสํานึกสาธารณะ เป็ นต้น ที่จะทําประโยชน์ ต่อ
สังคม
2. ทุ น สถาบัน ประกอบด้ว ย สถาบัน หลัก ของชาติ ได้แก่ สถาบัน ครอบครัว สถาบัน
ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันทีส่ ําคัญในสังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง
เป็ นต้น นอกจากนัน้ องค์การทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน
3. ทุ น ทางภู มิปั ญญาและวัฒ นธรรม ได้ แ ก่ ภู มิปั ญญาท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม
ผสมผสานกันบนพื้นฐานของการไว้วางใจซึ่งกันและกัน และระบบความสัมพันธ์ท่จี ะก่อให้เกิดทุน
ทางสังคมทีเ่ กิดการสังสม
่ ปรับเปลีย่ น การพัฒนา และการสร้างสรรค์กจิ กรรมใหม่ขน้ึ ตลอด
3.3 องค์ประกอบของทุนทางสังคม
จากการทบทวนเอกสารได้มกี ารแบ่งองค์ประกอบของทุนทางสังคมออกเป็ นหลายแบบ
ตามแนวคิดทางสังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ โดยทางเศรษฐศาสตร์ได้แบ่งองค์ประกอบของทุน
ทางสังคมของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) แบ่งองค์ประกอบหลัก
ของทุนทางสังคมไว้ 4 องค์ประกอบ คือ
1. คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาในทุกมิตทิ งั ้ ด้านสุขภาพทีม่ ุ่งให้คนมีรา่ งกายแข็งแรง
สามารถดูแลตนเองได้ ด้านจิตใจเป็ นบุคคลทีม่ จี ติ ใจทีด่ ี มีน้ําใจ เอือ้ อาทร เคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม
มีวนิ ัย ซื่อสัตย์ มีความเสียสละ มีจติ สํานึกสาธารณะ มีความรักชาติ เป็ นต้น และด้านสติปัญญามี
ศักยภาพและความพร้อมทีจ่ ะปรับตัวให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง มีความรู้ และทักษะในการประกอบ
อาชีพทีส่ นับสนุ นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติ
2. สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุ นและผลักดันให้เกิดพลังร่วมของคนในชุมชนและ
สังคม ทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยสถาบันประกอบด้วยสถาบันครอบครัวเป็ น
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สถาบันพื้นฐานในสังคมที่หล่อหลอมคนตัง้ แต่แรกเกิด และเป็ นแหล่งอบรมและปลูกฝั งคุณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดงี าม รวมถึงจิตสํานึกรับผิดชอบชัวดี
่ รูจ้ กั ทําประโยชน์ เพื่อส่วนรวม สถาบัน
ศาสนาเป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยวของคนในสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้ตงั ้ อยูใ่ นความดี สถาบันศาสนาเป็ นทีย่ ดึ
เหนี่ยว สถาบันศาสนาทีเ่ ข้มแข็งจะสร้างศรัทธาให้กบั คนในสังคม และเสริมสร้างการอยูร่ ว่ มกันอย่าง
มีความสุข สถาบันการเมืองการปกครองทําหน้าทีก่ ํากับดูแลให้สงั คมอยูใ่ นระเบียบแบบแผนและให้
คนในสังคมปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่กําหนดร่วมกัน สถาบันการศึกษาเป็ นแหล่งสร้างความรูท้ าง
วิชาการควบคู่กบั คุณธรรมทําให้แต่คนในสังคมโดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชน สถาบันภาคธุรกิจ
เอกชนมีความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการ บุคลากรทรัพยากรและเครือข่าย ประกอบกับการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ มีการดําเนินธุรกิจทีม่ กี จิ กรรมทีเ่ สริมสร้างสังคมในการพัฒนา
ประเทศอย่างมหาศาล เป็ นสถาบันที่สามารถชี้นําและมีอทิ ธิพลสูงต่อพฤติกรรมค่านิยมของคนใน
สังคมในวงกว้าง
3. วัฒนธรรม เป็ นวิถชี วี ติ ทีส่ บื ทอดกันมายาวนานและเป็ นทีย่ อมรับในสังคมนัน้ นัน้ ซึง่ มี
ความหลากหลายในแต่ละพืน้ ทีเ่ ป็ นในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีทด่ี งี าม ค่านิยม
ซึง่ บุคคลตระหนักถึงรากเหง้าของตนเองเกิดความห่วงหาภูมใิ จทีจ่ ะรักษาอนุ รกั ษ์และพัฒนาต่อยอด
เพือ่ ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวชุมชนและประเทศ
4. องค์ความรู้ ประกอบด้วยภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นและความรูท้ ่เี กิดขึน้ ใหม่ โดยภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน่ เป็ นศาสตร์และศิลป์ ของการดําเนินชีวติ ของชาวบ้านทีส่ บื ทอดจากบรรพบุรษุ เป็ นหลักเกณฑ์
การกําหนดคุณค่าและจริยธรรมทีม่ กี ารสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุน่ อดีตสู่ปัจจุบนั ทําให้เกิด
ความหลากหลายของความรูท้ จ่ี ะนํ าไปใช้ประโยชน์ได้ และสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันของคนและ
ธรรมชาติได้เกือ้ กูลกัน ความรูท้ เ่ี กิดขึน้ ใหม่นําไปใช้ในการปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามหลากหลายปรับเปลีย่ นให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองเป้ าหมายคือความต้องการของ
ชุมชน เช่น ความต้องการของตลาด และการนําเทคโนโลยีทนั สมัยมาใช้อย่างเหมาะสม เป็ นต้น
นอกจากนี้ การมีองค์ป ระกอบของทุนทางสังคมโดนมองในเชิงโครงสร้างและหน้ าที่ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 2 ระดับคือ (1) ระดับสหภาพ ได้แก่ แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับรูปแบบการปกครอง
กฎหมายระดับการปกครองระดับความเชื่อและความเชื่อใจสอดคล้องกับกฎหมาย ระดับการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการกําหนดนโยบาย (2) ระดับการกระจายอํานาจ ได้แก่ สาระวิธคี ดิ ความเข้าใจและ
การเรียนรูค้ ่านิยมความไว้วางใจความสามัคคีและผลตอบแทนมันแค่ผา่ นทางสังคม บรรทัดฐานทาง
สัง คม พฤติ ก รรม ทัศ นคติ แ ละความเชื่ อ การมองในเชิ ง บู ร ณาการผลลัพ ธ์ ทุ น ทางสัง คม
ประกอบด้ว ย หลัก ธรรมทางศาสนาสํา นึ ก ในท้อ งถิ่น ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ทรัพ ยากรบุ ค คลและ
เครือข่ายบุคคล ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ วิถชี วี ติ ทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน
และความเอือ้ อาทร
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้เห็นว่า ทุนทางสังคม สามารถสรุปองค์ประกอบของทุนทาง
สังคม เป็ นคําสําคัญทัง้ สองกลุ่ม กล่าวถึงเครือข่ายทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม ความไว้วางใจ
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ซึง่ จะเชื่อมโยงแนวคิดของประชากร จะเห็นว่าองค์ประกอบของทุนทางสังคมทีน่ ํามาใช้ในการศึกษา
ขอบเขตในการศึกษาถึงสถานะและการจัดการทุนทางสังคม
นอกจากนัน้ นาฮาพิท และโกรส์ฮาล (Nahapiet; & Ghoshal. 1998) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของทุนทางสังคมขององค์กรออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ทุนทางสังคมด้านโครงสร้าง (Structural Social Capital) หมายถึง โครงสร้างของการ
เชื่อมต่อระหว่างบุคคลและหน่วยงาน (Nahapiet; & Ghoshal. 1998: 244) สอดคล้องกับแอนเดรีย
(Andrews. 2011) ทีก่ ล่าวว่าถึงทุนทางสังคมด้านโครงสร้างว่าหมายถึง ความร่วมมือทีเ่ ป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ และการทํางานประสานกันอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึง่ มีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หน่ วยงาน และแผนกที่สร้างผลงานอย่างมากต่อองค์กร เพื่อที่จะสามารถ
ปรับ ปรุ ง สภาพการทํ า งานและการปฏิบ ัติง านของบุ ค คลและผลสัม ฤทธิข์ ององค์ ก ร โดยเป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญของทุนทางสังคมด้านโครงสร้างก่อให้เกิดผลดังนี้ (1) ความเสมอ
ภาคของเครือข่าย (Network ties) หมายถึง ความเท่าเทียมในการการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและ
ข้อมูล (2) โครงสร้างเครือข่าย (Network configuration) ซึง่ ประกอบด้วย ช่องทางเริม่ ต้นจากข้อมูล
ที่ถ่ายทอดภายในองค์กร (Nahapiet; & Ghoshal. 1998) โดยเครือข่าย หมายถึง ความร่วมมือ
ภายในองค์กร จากการวิจยั พบว่า โครงร่างเครือข่าย ความเสมอภาคของเครือข่าย และการมีระดับ
ปฏิสมั พันธ์ท่สี ูงจะทําให้เกิดความยึดหยุ่นที่สูง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สะดวกภายในองค์กร
(Granovetter. 1973; Jacobs. 1965) และสนับสนุนการแลกเปลีย่ นความรูภ้ ายในองค์กร (Prusak. 2001)
โดยเครือ ข่า ยในสัง คมมี 2 ลัก ษณะ คือ (1) เครือ ข่า ยทางสัง คมที่เป็ นทางการ มีล ัก ษณะการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทีม่ ขี อบเขตตามหน้าที่ และ (2) เครือข่ายทางสังคมที่ไม่เป็ นทางการ มี
ลักษณะการติดต่ อสื่อสารที่เป็ นอิสระ อาศัย ความคุ้น เคยสนิ ท สนมระหว่างบุ คคลภายในองค์กร
(Adler; & Kwon. 2002; Marouf. 2007) นอกจากนัน้ เครือข่ายทางสังคมทีไ่ ม่เป็ นทางการมีความ
อิสระในการติดต่อสือ่ สาร ไม่มขี อ้ จํากัดในขอบเขตหน้าทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ
2. ทุนทางสังคมด้านความสัมพันธภาพ (Relational Social Capital) หมายถึง ระดับของความ
ไว้วางใจ และความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกันระหว่างพนักงานภายในองค์กร (Nahapiet; & Ghoshal. 1998)
โดยความไว้วางใจหมายถึง ความเชื่อถือในตัวบุคคลทีเ่ กิดจากการรับรูค้ วามสามารถ ความปรารถดี
(Myer; Davis; & Schoormar. 1995) เมื่อความไว้วางใจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มหรือบุคคลจะทําให้
บุ ค คลนั น้ เกิด ความเต็ม ใจมากขึ้น ในการมีส่ว นร่ว มในการปฏิส มั พัน ธ์ (Nahapiet; & Ghoshal.
1998) ความไว้วางใจสามารถอธิบายได้ดว้ ยการรับรูเ้ ชิงบวกของบุคคลที่เกี่ยวกับความตัง้ ใจ และ
พฤติกรรมของสมาชิกทัง้ หลายในองค์กรบนพืน้ ฐานบทบาทขององค์กร ประสบการณ์ และการพึง่ พา
อาศัย กัน (Shockly-Zalabak; et al. 2000: 35) โดยความไว้ว างใจมีก ารศึก ษาในฐานะที่เป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญของทุนทางสังคม ซึ่งการศึกษาจะเป็ นการศึกษาระดับการสื่อสารและระดับ
องค์กร (Fukuyama. 1995; Putnam. 1993; Leana; & Van Buren. 1999; Ring; & Van de
Ven. 1992) โดยความไว้วางใจ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเทภ ประกอบด้วย (1) ความไว้วางใจแบบ
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เปราะบาง (Fraigile) และ (2) ความไว้ว างใจแบบยืดหยุ่น (Resilient) (Ring; & Van de Ven.
1992; Leana; & Van Buren. 1999) โดยความไว้วางใจแบบเปราะบาง ซึง่ ขึน้ อยู่กบั พืน้ ฐานทีเ่ ป็ น
ทางการและความผูกพันตามสัญญา และความไม่คงที่ข้นึ อยู่กบั สถานที่ (Leana; & Van Buren.
1999) ส่วนความไว้วางใจแบบยืดหยุน่ เป็ นความเชื่อพืน้ ฐานเกีย่ วกับคุณธรรมทีส่ มบูรณ์ของบุคคลที่
มีความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่องค์กรเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็ง (Leana; & Van Buren. 1999) โดย
เลียนา (Leana; & Van Buren. 1999: 543) ได้เสนอว่า องค์กรทีม่ คี วามเข้มแข็งในทุนทางสังคมจะ
มีความไว้วางใจทีย่ ดื หยุน่ มีความเสมอภาคของบุคคลทีต่ ดิ ต่อกันซึง่ กันและกัน ส่วนองค์กรทีอ่ ่อนแอ
ในทุนทางสังคมจะมีคุณลักษณะของความไว้วางใจแบบเปราะบาง พนักงานมีปฏิสมั พันธ์กนั โดยตรง
และบ่อยครัง้ ในขณะที่ ถ้าองค์กรมีความไว้วางใจระดับสูงระหว่างผูน้ ําและสมาชิกในองค์กรจะทําให้
การถ่ายโอนข้อมูลที่ไวต่อความรูส้ กึ (Sensitive information) และสนับสนุ นความร่วมมือในการ
ทํางานอย่างเป็ นทางการ (Coleman. 1988) และลดแรงเสียดทานในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
(Kramer. 1999) โดยระดับของความไว้วางใจสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ (Shaw. 1997) คือ (1)
การเปิ ดเผย (Openness) เป็ นระดับที่มคี วามเต็มใจในการเปิ ดเผยเรื่องต่างๆ ภายในกลุ่ม (2) การให้
เกียรติ (Respect) เป็ นระดับการให้เกียรติซ่ึงกันกันและกันภายในกลุ่ ม และ (3) ความสอดคล้อง
(Alignment) มีการร่วมประสานงานกันภายในกลุ่ม การร่วมกันออกความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกัน
3. ทุนทางสังคมด้านการรับรู้ (Cognitive Social Capital) หมายถึง ความสามารถของ
องค์กรในการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายขององค์กรแก่พนักงาน (Chow; & Chan.
2008; Inkpen; & Tsang. 2005: 542) โดยเลียนา (Leana; & Van Buren. 1999) ได้เสนอว่าทุน
ทางสังคมด้า นการรับ รู้เป็ นความสมัค รใจ ความสามารถเพื่อ อธิบ ายจุ ด มุ่ ง หมายร่ว มกัน ซึ่ง มี
ความสําคัญมากกว่ากฎระเบียบของการอยูร่ ว่ มกัน โดยชวอและชาน (Chow; & Chan. 2008: 460)
ได้เสนอว่า องค์กรจะมีการแบ่งปั นประกอบด้วย จุดมุ่งหมายทีถ่ ูกแบ่งบัน (Shared goals) ในบริบท
ของทุนทางสังคมหมายถึง กําลังควบคุมบุคคลให้อยู่ร่วมกันและทําให้บุคคลแบ่งปั นสิง่ ที่บุคคลรู้
สอดคล้องกับ อิงค์เพน (Inkpen; & Tsang. 2005: 153) ทีไ่ ด้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายทีถ่ ูกแบ่งปั นว่าคือ
ระดับที่สมาชิกในเครือข่ายแบ่ งปั นความเข้าใจร่วมกันและเป็ นวิธีการนํ าไปสู่ความสําเร็จของงาน
เครือข่ายและผลลัพธ์ โดยจุดมุ่งหมายที่ถูกแบ่งปั นสามารถเกิดขึน้ ได้ทงั ้ ทางภาษาและรหัส (langues
and code) โดยภาษาเป็ นเครื่อ งมื อ หลัก สํ าหรับ การแลกเปลี่ ย นในปฏิ ส ัม พั น ธ์ ท างสังคมและ
ความสัมพันธ์ ส่วนรหัสช่วยในการสร้างภาษาทัวไป
่ ซึ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสารของพนักงาน
และสามารถทําความเข้าใจซึง่ กันและกัน ดังนัน้ ภาษาทีใ่ ช้รว่ มกันและรหัสทีใ่ ช้รว่ มกันอาจเป็ นเครือ่ งมือ
สําหรับการประเมินของการแลกเปลีย่ นกันระหว่างพนักงาน (Nahapiel; & Ghoshal. 1998: 254)
3.4 ความสําคัญของทุนทางสังคม
ทุนทางสังคมมีความสําคัญในหลาย ๆ ด้าน ตามนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังเช่น พัดแนม
(Putnum. 2000) ที่กล่าวถึงความสําคัญของทุนทางสังคมว่าประกอบด้วย 1) ทุนทางสังคมทําให้
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บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้งา่ ยขึน้ เนื่องจากมีความร่วมมือร่วมใจและแบ่งปั นกัน มีบรรทัดฐานทาง
สังคมและเครือข่ายที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ 2) ทุนทางสังคมช่วยให้มคี วามก้าวหน้ าทาง
สังคมเป็ นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากบุคคลหรือสมาชิกมีความไว้วางใจซึง่ กันและกัน 3) ทุนทางสังคม
ช่วยให้เกิดการปรับปรุงสิง่ ต่าง ๆ เนื่องจากการตระหนักร่วมกัน ซึง่ เชื่อมโยงบุคคลเข้าด้วยการช่วย
หล่ อ ลื่ น กลไกการทํ า งานทํ า ให้ ส ัง คมส่ ว นนั ้น อยู่ ร่ ว มกัน อย่ า งสัน ติ แ ละมี ค วามสงบมากขึ้ น
นอกจากนัน้ ทุนทางสังคมยังเป็ นทุนสาธารณะต้องการการลงทุนจากการใช้เวลาในการมีส่วนร่วมใน
สังคมของบุคคล ทุนทางสังคมจะสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อบุคคลทัง้ กลุ่ม
นํ ามาใช้ร่ว มกัน การเพิ่ม ของทุ น ทางสังคมจะก่ อ ให้เกิด การควบคุ ม ทรัพ ยากรส่งผลให้เกิด การ
ดําเนิ น การต่ าง ๆ ต่ อ ไป (Coleman. 1990) นอกจากนัน้ ทุ น ทางสังคมยังเป็ นการเน้ น ในเรื่อ ง
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากทุนทางสังคม โดยทุนทางสังคมมีความสําคัญ ต่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมองไม่สง่ ผลโดยตรงต่อปั จจัยการผลิต เช่น ทุน แรงงาน ทีด่ นิ และ
ผูป้ ระกอบการ แต่ทุนการสังคมเป็ นตัวกลางที่จะเข้าถึงปั จจัยการผลิตหรือทุนอื่น ๆ เช่น ข่าวสาร
ข้อมูล ทุนทางมนุ ษย์ ทุนทางกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านความสัมพันธ์ทางสังคม
หรือโครงสร้างทางสังคม (สินาด ตรีวรรณไชย. 2547)
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป ความสําคัญ ของทุ น ทางสังคมได้ 2 ด้าน คือ ด้าน
ประโยชน์ ในแง่ของสังคม ทําให้การแก้ปั ญ หาของสังคมสามารถทําได้ง่ายยิง่ ขึ้นและทําให้สงั คม
ก้าวหน้าและพัฒนาไปได้อย่างราบรืน่ เนื่องจากคนในสังคมมีความเชื่อมันซึ
่ ง่ กันและกัน และมีความ
ร่วมมือร่วมใจ ด้านเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมช่วยเป็ นตัวกลางให้เข้าถึงปั จจัยทางการผลิตอื่น ๆ และ
การมีทุนทางสังคมในระดับสูงยังช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากบุคคลมีความเชื่อมัน่ และ
ไว้วางใจกันส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ยในการป้ องกันการโกงและการโจรกรรมลดลง
3.5 การวัดทุนทางสังคม
การวัดทุนทางสังคมสามารถวัดควรพิจารณาจากความหนาแน่ นของเครือข่ายทางสังคม
ของกลุ่มคนทีอ่ ยูใ่ นสังคมนัน้ ได้แก่ การมีสว่ นร่วมของบุคคลกับผูอ้ ่นื ในแบบไม่เป็ นทางการ กิจกรรม
ทางสัง คมหรือ การเป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม หรือ องค์ ก ร นอกจากนั ้น ยัง ควรพิ จ ารณาในมิติ ข อง
ความสัมพันธ์ทงั ้ ภายในสังคมเดียวกันและต่างสังคมกันสําหรับความสัมพันธ์ภายในสังคมนัน้ ส่งผล
ให้เกิดการถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Putnum. 2000)
นอกจากนัน้ โคเลแมน และฮัฟเฟอร์ (Coleman; & Hoffer. 1987) ได้กล่าวถึงการวัดทุน
ทางสังคมว่าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ส่วนของโครงสร้าง (Structure) ได้แก่ เครือข่ายของ
สังคม (Network) และส่วนที่สอง หน้ าที่ (Function) ได้แก่ ความไว้วางใจในสังคม (Social trust)
และบรรทัดฐานทางสังคม (Norm)
นอกจากนัน้ สินาด ตรีวรรณไชย (2547) ได้เสนอรูปแบบการวัดทุนทางสังคมว่าสามารถ
วัดได้ 2 แบบ คือ
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1. วัดทีต่ ้นกําเนิดของทุนทางสังคม เช่น กิจกรรมทีม่ รี ่วมกัน อายุของชุมชน จํานวนผูท้ ่ี
เข้าร่วมกิจกรรม ความหลากหลายของบุคคลในเครือข่ายความสัมพันธ์ แต่การวัดในรูปแบบนี้แม้ว่า
จะง่ า ยแต่ ก็ มีข้ อ เสีย ในเรื่อ งคุ ณ ภาพและจํ า นวนของความร่ ว มมือ กัน ทางสัง คม อาจะไม่ ไ ด้
หมายความว่าสังคมนัน้ มีทุนทางสังคมมากตามไปด้วย
2. วัดตัวทุ นทางสังคม ได้แก่ การวัดระดับ ความไว้วางใจกันของบุ ค คลในสังคมสร้าง
ตัวชี้วดั ที่แน่ นอนสําหรับการวัด แต่ก็จะมีปัญหาในด้านการนิยามว่าสิง่ เหล่านี้มขี อบเขตมากน้ อย
เท่าใด และมีวธิ กี ารหรือตัวชีว้ ดั นัน้ เทีย่ งตรงแต่ไหน
นอกจากนัน้ วรวุฒ ิ โรมรัตนพันธ์ (2548) ได้สรุปตัวชีว้ ดั ของทุนทางสังคม โดยแบ่งวิธกี าร
วัดเป็ น 2 วิธี ดังนี้
1. การศึกษาเฉพาะเจาะจงรายกรณี โดยมีกรอบกว้าง ๆ พิจารณาเรื่องความสัมพันธ์
ของบุคคลกับบุคคล บุคคลกับชุมชน บุคคลกับองค์การ โดยขึน้ อยูก่ บั ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้
2. ศึกษาโดยการสํารวจลักษณะภาพรวมของชุมชน เมือง และประเทศ ซึง่ จะมีลกั ษณะ
ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและนามธรรม ดังนี้ ตัวชี้วดั จะจําแนกเป็ นประเด็นย่อยๆ จากประเด็นที่เป็ นลักษณะ
หรือ รูป แบบของความสัม พัน ธ์ท่ีดี เช่ น ความไว้ว างใจ ความเป็ นเครือ ข่ายการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชน ซึ่งลักษณะตัวชี้วดั มักจะมีความเป็ นนามธรรมเพราะส่วนใหญ่อยู่ในรูปของทัศนคติและ
ความรู้สึก ส่ว นตัว ชี้ว ดั ที่มีล กั ษณะเป็ นรูป ธรรมส่ว นใหญ่ จะเป็ น ผลที่เกิด ขึ้น จากทุ น สังคม เช่ น
จํานวนคนทีเ่ ป็ นสมาชิกและจํานวนกลุ่ม จํานวนผูม้ สี ุขภาพดี จํานวนผูท้ ม่ี กี ารศึกษาดี เป็ นต้น โดย
ตัวชี้วดั ที่มลี กั ษณะที่เป็ นรูป ธรรมและนามธรรมส่วนใหญ่ จะเป็ น การวัด จากพฤติกรรมที่นําไปสู่
ความสัมพันธ์และก่อให้เกิดทุนทางสังคม เช่น การทักทายเพือ่ นบ้าน การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
การเยีย่ มเพือ่ นบ้าน และการต้อนรับแขก
ในขณะที่ บลูเลน และออนซี่ (Bullen; & Onxy. 1998) ได้เสนอการวัดทุนทางสังคมใน
ระดับปั จเจกบุคคลและระดับครอบครัวซึง่ มาจากการสัมภาษณ์ โดยมีหวั ข้อในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. การมีสว่ นร่วมในเครือข่าย เป็ นความสัมพันธ์ของเครือข่ายทีย่ ดึ ติดแน่นภายในระหว่าง
บุคคลและกลุ่ม
2. การต่างตอบแทน เป็ นการรวมตัวกัน เกิดจากความไม่เห็นแก่ตวั ในระยะแรก และ
กลายเป็ นความสนใจส่วนตัวในระยะยาว การต่ างตอบแทนจะทําให้บุ ค คลจะมีการแบ่งกัน การ
บริการกับผูอ้ ่นื หรือทําสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ ่นื
3. ความไว้ว างใจกัน (Trust) เป็ นความต้อ งการของบุ ค คลที่จ ะลดความเสี่ย งในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม
4. บรรทัด ฐานทางสังคม เป็ นรูป แบบการควบคุ ม ที่ไม่ เป็ นทางการหรือ การควบคุ ม
ทางอ้อม บรรทัดฐานทางสังคมเป็ นข้อตกลงที่บุคคลในสังคมได้ทําร่วมกัน โดยใช้ในการกําหนด
พฤติกรรมทีม่ คี ุณค่าทีส่ งั คมยอมรับ
5. สิง่ ที่เป็ นสาธารณะหรือสิง่ ที่ทุกคนเป็ นเจ้าของร่วมกัน เป็ นการสร้างทรัพยากรที่ใช้
ร่วมกันในชุมชนทุกคนสามารถใช้รว่ มกันได้
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นอกจากนัน้ การวัดทุนทางสังคมสามารถวัดโดยวัดการเติบโตของทุนทางสังคมได้จาก
เครื่องมือวัดเชิงปริมาณและเครื่องมือเชิงคุณ ภาพ หรือกรณี ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ กรอบแนวคิดด้าน
เศรษฐศาสตร์ แต่เน้นในด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจใช้การทําการศึกษารายกรณี แต่
การศึกษาโดยใช้วธิ กี ารเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคูก่ นั ไปจะทําให้เห็นผลของทุนทางสังคมทีม่ ี
ความชัดเจนมากขึน้ (Grootaert; & Bastelaer. 2002)
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการวัดทุนทางสังคมได้ว่า การวัดทุน
ทางสังคมนัน้ สามารถวัด ได้ใน 2 ด้า น คือ ด้านโครงสร้าง และด้านหน้ าที่ ซึ่งต้อ งพิจ ารณาทัง้
ความสัมพันธ์ภายในสังคมและความสัมพันธ์กบั ภายนอก การวัดสามารถแบ่งการศึกษาได้เป็ น 2
รูปแบบใหญ่ คือ การศึกษารายกรณีหรือการศึกษาโดยรวมของชุมชน เมืองหรือประเทศ โดยวิธกี าร
วัดที่ทําได้มี 2 แบบ คือ การวัดทางอ้อม วัดจากตัวชี้วดั อื่น ที่บ่งถึงความมีทุ น ทางสังคมที่อยู่ใน
ระดับสูง เช่น การมีการศึกษาทีด่ ี อัตราการเกิดอาชญากรรมตํ่า การมีสุขภาพทีด่ ี หรือความมันคั
่ ง่
ทางเศรษฐกิจ ส่วนแบบที่ 2 คือ การวัดทางตรง ซึ่งการจัดจากต้นกําเนิดของทุนทางสังคมของทุน
ทางสังคม เช่น กิจกรรมทีท่ ําร่วมกัน จํานวนกลุ่ม หรือสมาชิกในกลุ่มจํานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมหรือ
วัดจากตัวทุนทางสังคมโดยสร้างตัวชีว้ ดั ขึน้ มา เช่น ระดับความไว้วางใจในสังคม ระดับความร่วมมือ
ร่วมใจ
ส่วนการวัด ทุ น ทางสังคมขององค์กร จากการศึก ษาพบว่า มีก ารวัด ทุ น ทางสังคมของ
องค์กรของของโรงเรียน เลียนา และฟี ล (Leana; & Pil. 2006) เป็ นการวัดทุนทางสังคมขององค์กร
ของโรงเรียน พบว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านแบ่งปั นข้อมูล (Information Sharing)
แทนองค์ประกอบด้านโครงสร้าง 2) ด้านความไว้วางใจ (Trust) แทนองค์ประกอบด้านสัมพันธภาพ
และ 3) ด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ (Shared Vision) แทนองค์ประกอบด้านการรูค้ ดิ ประกอบด้วยข้อ
คําถาม 17 ข้อ โดยด้านการแบ่งปั นข้อมูล มีจํานวน 5 ข้อ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .90 ด้านความ
ไว้วางใจ มีจาํ นวน 6 ข้อ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .88 และด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ ประกอบด้วยข้อ
คําถาม 6 ข้อ ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .93
นอกจากนัน้ มีแบบวัดทุนทางสังคมขององค์กร ของแอนเดรียส (Andrews. 2010, 2011)
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านโครงสร้าง ด้านความสัมพันธ์ และด้านการรับรู้ มีลกั ษณะเป็ น
แบบประเมินค่า 6 ระดับ จาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึงเห็นด้วยอย่างยิง่
ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั วัดทุนทางสังคมโดยปรับปรุงแบบวัดทุนทางสังคมขององค์กร
ของเลียนา และฟี ล (Leana; &Pil. 2006) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ครัง้ นี้ท่ตี ้องการศึกษาทุนทาง
สังคมในโรงเรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านแบ่งปั นข้อมูล (Information Sharing) ด้าน
ความไว้วางใจ (Trust) และด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ (Shared Vision) มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมิน
ค่า 7 ระดับ จาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ โดยผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนจากแบบสอบถาม
มากกว่าแสดงว่ามีทุนทางสังคมสูงกว่าผูท้ ต่ี อบได้คะแนนจากแบบสอบถามน้อยกว่า
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3.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม
จากการทบทวนเอกสารเกี่ย วกับ ทุ น ทางสังคม พบว่า มีก ารนํ า ทุ น ทางสังคมมาใช้ใน
การศึกษาองค์กรมากขึน้ ดังเช่น การศึกษาของแอนเดรียส (Andrews. 2010) ที่ทําการศึกษาทุน
ทางสังคมขององค์กร โครงสร้างขององค์กรทีส่ ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านขององค์กรในองค์กรรัฐบาล
พบว่า ทุนทางสังคมขององค์กรด้านความสัมพันธ์และด้านความรูค้ ดิ ส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของ
องค์กร และโครงสร้างขององค์กรแบบพิเศษส่งผลต่ อผลการปฏิบตั ิงานขององค์กร นอกจากนัน้
โครงสร้างขององค์กรแบบพิเศษมีปฏิสมั พันธ์กบั ทุนทางสังคมด้านโครงสร้างส่งผลทางลบต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กร (β = -.97, p<.01) ส่วนโครงสร้างขององค์กรแบบพิเศษมีปฏิสมั พันธ์กบั ทุน
ทางสังคมด้านความสัมพันธ์และด้านการรูค้ ดิ ส่งผลทางบวกต่อผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร
นอกจากนัน้ แอนเดรียส (Andrews. 2007) ทําการศึกษาทุนทางสังคมขององค์กรและผล
การให้บริการของภาครัฐ ในประเทศอังกฤษ ระหว่างปี 2002 – 2005 ผลการวิจยั พบว่า ทุนทาง
สังคมขององค์กรด้านโครงสร้าง และด้านความสัมพันธ์สง่ ผลต่อผลการให้บริการของภาครัฐ
นอกจากนัน้ แอนเดรียส (Andrews. 2011) ทําการศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนและทุน
ทางสังคมขององค์กรทีส่ ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของภาครัฐในประเทศอังกฤษ พบว่า ทุนทางสังคม
ขององค์กรด้านการรับรูม้ นี ้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ .86 ด้านความสัมพันธ์มนี ้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .85 และด้านโครงสร้างมีน้ํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .68 นอกจากนัน้ ทุนทางสังคมของ
ชุมชนและทุนทางสังคมขององค์กรส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านของภาครัฐ
และการศึกษาของศุภานัน สิทธิเลิศ และคนอื่นๆ (2553) ทําการศึกษาทุนทางสังคมของ
โรงเรียนเขตพืน้ ทีใ่ ห้บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศกึ ษา
เขตดุสติ กับครูและอาจารย์ จํานวน 317 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) โรงเรียนในเขตดุสติ มีทุนทาง
สังคม 4 ด้าน คือ ทุนทางมนุ ษย์ ได้แก่ ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ กีฬา ดนตรีไทย และ
ศิลปะ ความรู้ กฎกติกา ข้อบังคับและระเบียบของโรงเรียน ประสบการณ์จากการเป็ นวิทยากร และ
ค่านิยมในการปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าที่ และปฏิบตั งิ านตามระเบียบ สําหรับทุนมนุ ษย์ดา้ นจิตใจที่
พบในระดับมาก ได้แก่ ความรูส้ กึ สุขใจในการให้ความช่วยเหลือคนอื่น ความสุขสดชื่นกับครอบครัว
ดําเนินชีวติ ประจําวันอย่างมีความสุข ความรูส้ กึ มันคงปลอดภั
่
ยในอาชีพการงาน ความคิดเชิงบวก
และการมองโลกในแง่ดี ความสนุ กสนานกับเพื่อนร่วมงาน และความสามารถในการทําตัวเป็ นกลาง
2) ทุ น วัฒ นธรรม ได้แ ก่ การแสดงความเคารพผู้อ าวุ โส/ทัก ทายด้ว ยการไหว้ ประเพณี ไ หว้ค รู
ประเพณีทางพุทธศาสนา ประเพณีลอยกระทง และความสามัคคี 3) ทุนภูมปิ ั ญญา ได้แก่ การทํา
โครงการปลูกป่ า/ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน การอนุ รกั ษ์พนั ธ์ไม้/การทําสวนพฤกษศาสตร์ องค์ความรูฝ้ ั ง
ลึกจากการทํางาน และองค์ความรูจ้ ากการอยู่ร่วมกันฉันท์พน่ี ้องและผูอ้ าวุโส 4) ทุนสถาบัน ได้แก่
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น องค์กรภาครัฐ ชุมชน ผูป้ กครอง องค์กรเอกชน
ศาสนสถาน คณะกรรมการโรงเรียน และศิษย์เก่า
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นอกจากนัน้ ยังมีงานวิจยั ที่ศกึ ษาองค์ประกอบย่อยของทุนทางสังคม ดังงานวิจยั ของศิริ
รัตน์ นิสนั เทียะ และมัลลิกา สังข์สนิท (2011) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ของความผูกพัน ความ
ไว้วางใจ และการแลกเปลีย่ นความรูท้ ซ่ี ่อนเร้นในเครือข่ายทางสังคมทีไ่ ม่เป็ นทางการของผูบ้ ริหารใน
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิต ในจังหวัด นครราชสีม า พบว่า ความผูก พัน ในเครือ ข่ายทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจ ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การแลกเปลี่ยนความรูท้ ซ่ี ่อนเร้น
และความผูกพันและความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั การแลกเปลีย่ นความรูท้ ซ่ี ่อนเร้น และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนในการแลกเปลีย่ นความรูท้ ซ่ี ่อนเร้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพรพรหม ชมงาม (2557) ทําการศึกษาสิง่ ทีพ่ นักงานใหม่ภายใน
องค์กรไทยระบุว่าเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารหลักหรือสําคัญ สําหรับข้อมูลทีห่ ลากหลายประเภททีม่ อี ยู่
ในองค์กรกับพนักงานทีอ่ ยูใ่ นองค์กรน้อยกว่า 18 เดือน จํานวน 255 คน พบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสาร
ที่พนักงานใหม่ต้องการเข้าถึงเพื่อจะสอบถามถึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร ประกอบด้วย เพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้างาน ซึง่ เกิดจากการปฐมนิเทศหรือการจัดอบรมพนักงานใหม่ ซึง่ พนักงานใหม่มี
การพบปะและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและผู้บงั คับบัญ ชาในช่วงการปฐมนิ เทศหรือการจัดอบรม
พนักงานใหม่ ซึง่ เป็ นจุดเริม่ ต้นของการสื่อสารกับกลุ่ม ดังนัน้ พนักงานใหม่พยายามสร้างเครือข่าย
ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในช่วงของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในองค์กร ทําให้เห็น
ได้ว่าเพื่อนร่วมงานเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารหลักสําหรับพนักงานใหม่ โดยเมื่อเขามีคําถามไม่ว่าจะ
เป็ น คําถามที่เกี่ย วข้อ งกับ งาน เพื่อ นร่ว มงานจะเป็ นแหล่ งข้อ มูล ข่าวสารที่สําคัญ นอกจากนั น้
พนักงานใหม่ยงั มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรจากแหล่งข้อมูลบุ คคลภายนอก เช่น เพื่อน
ลูกค้า และสมาชิกในครอบครัว และสือ่ ต่าง ๆ

ตอนที่ 4 คุณลักษณะของงานกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ

จากการทบทวนเอกสารพบว่าคุ ณ ลัก ษณะของงานเป็ น ตัว แปรหนึ่ งที่ถู ก นํ ามาศึก ษา
เกีย่ วกับพฤติกรรมการทํางานอย่างกว้างขวาง ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอหัวข้อเกีย่ วกับคุณลักษณะของงาน
ได้แก่ ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง การวัด และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
4.1 ความหมายของคุณลักษณะของงาน
คุณลักษณะงานตามแนวคิดของแฮคแมน และโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1975: 159)
ได้กล่าวว่า คุณลักษณะงานคือ ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) ความเด่นชัดของงาน
(Task Identity) และความสํ า คัญ ของงาน (Task Significance) โดยทัง้ สามส่ ว นนี้ ส ามารถเพิ่ม
ความรูส้ กึ ว่างานที่ทํามีความหมาย มีความสําคัญ ซึ่งจะทําให้พนักงานมีโอกาสทําสิง่ ต่าง ๆ ทําให้
งานนัน้ ประสบความสําเร็จ โดยสามารถเห็นผลสําเร็จออกมาได้ชดั เจน นอกจากนัน้ คุณลักษณะงาน
มีการให้ความหมายว่าเป็ นกลุ่มของคุณสมบัตขิ องงานในมิตติ ่าง ๆ ซึง่ ประกอบด้วย 5 มิติ คือ ความ
หลากหลายทักษะ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน ความสําคัญของงาน ความมีอสิ ระในการ
ตัดสินใจในงาน และผลสะท้อนจากงาน (รง ภู่พวงไพโรจน์. 2540) ซึง่ จะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจ
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โดยภาวะทางจิต ใจจะส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจและแรงจู ง ใจในงาน ทํ า ให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพสูง การขาดงานและการลาออกจากงานตํ่า (Hackman; & Oldham. 1980) โดยเป็ น
การสร้างงานที่มคี ุณลักษณะที่จะสร้างเงื่อนไขให้เกิดแรงจูงใจในงานสูง เกิดความพึงพอใจในงาน
และผลการปฏิบตั ิงาน (ศลินา ทวีวฒ
ั นะกิจบวร. 2548) นอกจากนัน้ ยังหมายถึงการรับรูร้ ูปแบบ
ของงานทีป่ ฏิบตั อิ ยูโ่ ดยพิจารณาว่าเป็ นงานทีเ่ หมาะสมกับความรูแ้ ละความสามารถ โดยมีการร่วม
แรงร่วมใจช่วยกันทํางานและมีการตอบสนอง (พรรณิภา สืบสุข. 2548)
จากความหมายของคุ ณ ลัก ษณะของงานข้า งต้น สรุ ป ความหมายได้ว่ า คือ การรับ รู้
เกี่ยวกับคุณ ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิอยู่ว่าเป็ นงานที่มที กั ษะที่หลากหลาย เหมาะสมกับ ความรู้
ความสามารถเป็ นงานทีม่ คี วามสําคัญ มีคุณค่า มีการร่วมมือในการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสําเร็จ
มีอสิ ระในการตัดสินใจ ออกแบบการปฏิบตั งิ าน และได้รบั ทราบถึงผลทีเ่ กิดจากการกระทํา
4.2 ความสําคัญของลักษณะของงาน
ลักษณะของงานทีด่ จี ะเสมือนแรงจูงใจภายในในการทํางานของบุคคลทีจ่ ะทําให้บุคคลรูส้ กึ
อยากทํางาน และผลงานทีด่ เี สมือนรางวัลทีใ่ ห้บุคคล แต่ถา้ หากผลงานออกมาไม่ดบี ุคคลจะพยายาม
มากขึน้ เพื่อหลีกเลีย่ งผลงานทีไ่ ม่พอใจ โดยงานทีแ่ ต่ละบุคคลปฏิบตั อิ ยู่จะเป็ นอย่างไรนัน้ ขึน้ อยู่กบั
ลักษณะของการออกแบบงานว่าจะจัดหรือออกแบบงานอย่างไร เพราะการออกแบบงานมีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการทํางานของบุ คลากรในองค์การและมีความสําคัญต่อการปฏิบ ตั ิงาน ดัง้ นัน้ การ
ออกแบบคุณลักษณะงานจึงเริม่ จากงานทีม่ คี วามง่ายไปหายาก ดังนี้
1. การกํ า หนดลัก ษณะของงานตามความเรีย บง่ า ย (Job Simplification) เป็ นการ
ออกแบบคุณลักษณะของงาน โดยการกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านไว้อย่างชัดเจน ขอบเขตของ
งานมีความเฉพาะเจาะจงและไม่เน้นรายละเอียดมากนัก โดยผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านไม่ตอ้ งตัดสินใจหรือวาง
แผนการทํางานใด ๆ ทัง้ สิน้
2. การกํ า หนดลัก ษณะของงานโดยวิธีก ารขยายงาน (Job Enlargement) เป็ นการ
ออกแบบคุณลักษณะของงานโดยมีการกําหนดของขอบเขตของงานแบบกว้าง ๆ โดยทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ต้องสามารถปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี ป็ นกิจกรรมของงานหลาย ๆ อย่างได้
3. การกําหนดลักษณะของงานโดยวิธหี มุนเวียนงาน (Job Rotation) เป็ นการออกแบบ
คุณ ลักษณะของงานโดยให้มกี ารหมุนเวียนสับ เปลี่ยนหน้ าที่งาน โดยที่งานแต่ ละหน้ าทีไม่มกี าร
เปลี่ยนแปลงแต่ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้มโี อกาสเรียนรูง้ านต่าง ๆ ได้โดยการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่
งานไปเรือ่ ย ๆ ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องสามารถปฏิบตั งิ านได้ในทุกลักษณะของงาน
4. การกําหนดลักษณะของงานโดยวิธกี ารเพิม่ คุณ ค่าของงาน (Job Enrichment) เป็ น
การออกแบบคุณลักษณะของงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีความสนใจที่จะทําให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ และทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความสุขในการทํางาน
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จากที่กล่าวมาข้างต้น วิธอี อกแบบงานดังกล่าว ผลที่ได้จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งแล้วแต่
แนวคิดขององค์กรและผูบ้ ริหารองค์การ สําหรับวิธกี ารออกแบบงานโดยการเพิม่ คุณค่าของงานทีน่ ิยมใช้
กันและมีช่อื เสียงมากที่สุด คือ รูปแบบการจัดคุณลักษณะของงาน ซึ่งจะทําให้บุคคลรูส้ กึ มีความสุขใน
การทํางานนัน้ เป็ นแนวคิดของ แฮคแมน และโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1971: 260) ได้เสนอ
แนวคิดความแตกต่างระหว่างบุคคลมาศึกษาร่วมกับลักษณะงาน โดยชีใ้ ห้เห็นว่าสภาวะทีส่ าํ คัญทาง
จิตใจทีเ่ กิดขึน้ จากการทํางานจะทําให้เพิม่ แรงจูงใจภายในและมีผลต่อผลลัพธ์ในการทํางานสภาวะที่
สําคัญทางจิตใจ 3 ประการ ได้แก่ 1) การรับรูง้ านว่างานนัน้ มีความหมาย บุคคลจะต้องรับรูว้ ่างาน
ของตนเป็ นสิง่ ที่มคี วามหมาย มีค่าความสําคัญตามค่านิยมของแต่ละบุคคล 2) การได้รบั ผิดชอบ
ผลลัพธ์จากการทํางาน บุ คคลจะต้องเชื่อว่าตนเองเป็ นผู้ท่มี คี วามรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น และ
ความพยายามของเขาจะส่งผลต่อผลลัพธ์ และ 3) การรูผ้ ลของการกระทํา บุคคลสามารถรับรูแ้ ละ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนว่าเป็ นที่พงึ พอใจหรือไม่ เมื่อใดที่สภาวะทางจิตใจทัง้ 3 ประการ
เกิดขึน้ กับบุคคลจะก่อให้เกิดความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของผลงาน มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผลงานนัน้
ก่อให้เกิดแรงจูงใจและผลลัพธ์ ประกอบด้วย แรงจูงใจภายในในการทํางานสูง การปฏิบตั ิงานจะมี
ประสิทธิภาพสูง ความพึงพอใจในงานสูง และการขาดงานและการออกจากงานตํ่า
นอกจากนัน้ การทีส่ ภาวะทางจิตใจทัง้ สามประการจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัยคุณลักษณะงาน
5 มิติ ดังนี้ (Hackman; & Oldham. 1976: 253 - 254)
1. ความหลากหลายของทักษะ หมายถึง คุณลักษณะงานทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านได้ทํากิจกรรมที่
ต้องการใช้ทกั ษะความชํานาญทีห่ ลากหลายทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้เป็ นผลสําเร็จ
2. ความมีเอกลัก ษณ์ ใ นงาน หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะงานที่ ผู้ป ฏิ บ ัติ ง านแต่ ล ะคนได้
ปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ ตัง้ แต่ต้นจนจบกระบวนการ และเห็นผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการปฏิบตั ิงาน ทําให้เกิด
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จ
3. ความสําคัญของงาน หมายถึง คุณลักษณะงานที่มคี วามสําคัญต่อชีวติ ความเป็ นอยู่
ของผูอ้ ่นื รวมทัง้ มีผลต่อการดํารงอยูข่ ององค์กร
4. ความมีเอกสิทธิ ์ของงาน หมายถึง คุณลักษณะงานทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีอสิ ระ
ในการควบคุมและตัดสินใจเกีย่ วกับกระบวนการทํางานของตนเอง
5. การได้รบั ข้อ มูล ย้อ นกลับ จากงาน หมายถึง คุ ณ ลัก ษณะงานที่ทําให้ผู้ป ฏิบ ัติได้มี
โอกาสทราบข้อมูลย้อนกลับเกีย่ วกับประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านของตนเอง
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า งานที่ออกแบบให้ผู้ปฏิบตั ิรบั รูว้ ่างานนัน้ มีความหมายมีความสําคัญ
และต้องรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนได้รบั รูผ้ ลการปฏิบตั งิ านของตนเองจะเป็ น
งานทีส่ ามารถจูงใจผูป้ ฏิบตั งิ านได้สงู ซึง่ จะทําให้เกิดแรงจูงใจภายในในการปฏิบตั งิ านและมีผลการ
ปฏิบตั งิ านทีด่ ี (Hackman; & Oldham. 1976) รวมทัง้ จะนําไปสูค่ วามพึงพอใจภายในและความรูส้ กึ
เกีย่ วข้องในงานในระดับสูง (Orpen. 1979: 399)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าจากผลของสภาวะทางจิตใจและคุณลักษณะของงานที่
กล่าวมาข้างต้น ทําให้เกิดผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับบุคคลและงาน (Personal and work outcomes) เมื่อ

73
บุ ค คลมีส ภาวะทางจิต วิท ยาทัง้ 3 สภาวะข้า งต้ น จากการปฏิบ ัติง านแล้ ว จะก่ อ ให้เกิด ผลลัพ ธ์
ดังต่อไปนี้ 1) เกิดแรงจูงใจภายในงานสูงขึน้ 2) ผลการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพมากขึน้ 3) ความ
พึงพอใจในงานสูงขึน้ และ 4) อัตราการขาดงานและการลาออกจากงานลดลง
4.3 องค์ประกอบของคุณลักษณะของงาน
มอร์เกสัน และฮัมเฟรย์ (Morgeson; & Humphrey. 2008) ทําการศึกษารวบรวมงานวิจยั
ในอดีตทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณลักษณะงาน สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคุณลักษณะของงานที่
เกิดจากตัวงานเอง คุณลักษณะของงานด้านสังคม และคุณลักษณะของงานด้านสภาพแวดล้อม ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มคุณลักษณะของงานทีเ่ กิดจากตัวงานเอง ซึ่งเป็ นแนวคิดของแฮคแมน และโอลด์
แฮม (Hackman; & Oldham. 1976) ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
1.1 ความหลากหลายของงาน (task variety) หมายถึง คุ ณ ลักษณะของงานที่เปิ ด
โอกาสให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้ทํางานหลาย ๆ อย่างที่มคี วามแตกต่ างกัน ซึ่งความแตกต่างจากความ
หลากหลายของทักษะ ผลงานวิจยั พบว่า ความหลากหลายของงานจะส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ พึง
พอใจในงาน แต่จะส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ ว่ามีปริมาณงานมากเกินไปร่วมด้วย ในขณะทีก่ ารใช้ทกั ษะ
ทีห่ ลากหลายจะทําให้พนักงานรูส้ กึ ว่างานนัน้ ท้าทายความสามารถ และส่งผลให้เกิดความผูกพันกับ
งานทีท่ าํ
1.2 ความซับซ้อนของงาน (Job Complexity) หมายถึง คุณลักษณะของงานทีม่ หี ลาย
แง่มุม และมีความยากลําบากในการปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จ ผลการวิจยั พบว่า งานทีม่ คี วามซับซ้อนจะ
ส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจในการทํางาน ความเกี่ยวข้องในงาน แต่จะส่งผลให้พนักงานรูส้ กึ ว่า
ปริมาณงานมากเกินไป
1.3 กระบวนการด้านข้อมูล (Information processing) หมายถึง คุณลักษณะของงาน
ทีจ่ ําเป็ นต้องอาศัยการให้ความใส่ใจ และการจัดการกับข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า การออกแบบงานที่
มีกระบวนการด้านข้อมูลในระดับ สูงนัน้ จะส่งผลให้เกิดความรู้สกึ พึงพอใจในงาน แต่ จะส่งผลให้
องค์การจําเป็ นต้องมีการเพิม่ ผลตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมถึงการฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ ทักษะในการ
ทํางาน
1.4 การแก้ปัญหาในงาน (Problem Solving) หมายถึง คุณลักษณะงานทีจ่ ําเป็ นต้อง
ใช้ความคิด หรือแนวทางการแก้ปัญหาในการทํางาน ซึง่ การทีพ่ นักงานต้องใช้ความคิดแก้ปัญหาจะ
ส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจในงาน
1.5 ลักษณะเฉพาะด้านของงาน (Specialization) หมายถึง คุณลักษณะของงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ หรือจําเป็ นต้องใช้ความรู้ ทักษะเฉพาะในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งการทีพ่ นักงานรับรูว้ ่า
งานมีลกั ษณะเฉพาะด้านจะส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจในงาน และรูส้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถ
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4.4 การวัดคุณลักษณะของงาน
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับการวัดคุณลักษณะงานถูกพัฒนาโดย ทูรเ์ นอร์ (Turner;
& Lawrence. 1965) หลังจากนัน้ แฮคแมน และลอว์เลอร์ (Hackman; & Lawler. 1971) ได้มพี ฒ
ั นา
แบบวัดคุณลักษณะ มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ ความ
หลากหลายของงาน (Variety) ความอิสระ (Autonomy) การมีเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื (Dealing with others) และโอกาสมิตรภาพ (Friendship
Opportunities) ประกอบด้วยข้อคําถาม 37 ข้อ นอกจากนัน้ แฮคแมน (Hackman; & Oldham. 1975)
ได้สร้างแบบวัดการวินิ จฉัยงาน (Job Diagnostic Survey: JDS) วัดคุณลักษณะของงานทัง้ 6 ด้าน
จํานวน 21 ข้อ จากนัน้ ซิมส์ และคนอื่นๆ (Sims Jr.; Szilagyi; & Heller. 1976) ได้ทําการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบแบบวัด ตามองค์ ป ระกอบทัง้ 6 ด้ า น ของข้อ คํ า ถาม 37 ข้อ ผลการวิเ คราะห์
องค์ประกอบ พบว่า ข้อคําถามเหลือ 23 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้าน มีค่าความเชื่อมันแต่
่ ละด้าน ดังนี้
ด้านความหลากหลายของงาน มีค่าเท่ากับ .80 ด้านอิสระ มีค่าเท่ากับ .74 ด้านผลตอบกลับ มีค่า
เท่ากับ .80 ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน มีค่าเท่ากับ .77 ด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื มีค่าเท่ากับ
.75 และด้านมิตรภาพ มีค่าเท่ากับ .62 นอกจากนัน้ ยังมีแบบวัดการรับรูค้ ุณลักษณะของงานภายใน
(Perceived Intrinsic Job Characteristics Scale) ประกอบด้วยข้อคําถาม 10 ข้อ ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ คือ ความอิสระ (Autonomy) ทักษะทีห่ ลากหลาย (Skill Variaty) ความมีเอกลักษณ์ของงาน
(Task Identity) ความสําคัญของงาน (Task Significance) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) มีนักวิชาการได้
สร้างแบบวัดตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลด์แฮม ดังเช่น แบบวัดการออกแบบงาน (Work Design
Questionnaire: WDQ) ของมอร์เกสัน และฮัมเฟรย์ (Morgeson; & Humphrey. 2006) โดยรวบรวมข้อ
คําถามที่เคยใช้ในการออกแบบงานในอดีตนํ ามาปรับปรุงและจัดหมวดหมู่ซ่ึงมีลกั ษณะเป็ นมาตร
ประเมิน ค่า 5 ระดับ จากเห็น ด้วยอย่างยิ่ง ถึงไม่เห็น ด้วยอย่างยิ่ง โดยแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .87
ดังนัน้ การวิจยั ในครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั วัดคุณลักษณะของงานตามแนวคิดของแฮคแมน และลอว์
เลอร์ (Hackman; & Lawler. 1971) มีองค์ป ระกอบ 5 ด้าน ความอิส ระ (Autonomy) ทัก ษะที่
หลากหลาย (Skill Variaty) ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) ความสําคัญของงาน (Task
Significance) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) มีลกั ษณะเป็ นแบบประมาณค่า 6 ระดับ จาก น้อยทีส่ ุด
น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก ถึง มากทีส่ ุด โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดคุณลักษณะของงานสูง
เป็ นผูท้ ร่ี บั รูว้ า่ คุณลักษณะของงานมากกว่าผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดน้อย
4.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของงาน
คุณลักษณะงานมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการปรับตัวในการทํางานและผลการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งหากงานที่บุคคลรับผิดชอบมีความชัดเจนก็จะส่งผลให้บุคคลทราบสิง่ ที่ตนเองถูกคาดหวังจาก
องค์กร และตนเองคาดหวังอะไรจากงานที่รบั ผิดชอบ (Black. 1988) ความชัดเจนในบทบาทที่
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คาดหวังส่งผลให้บุคคลสามารถทํานายการแสดงพฤติกรรมที่ดขี องบุคคลได้เช่นกัน นอกจากนัน้
คุ ณ ลัก ษณะงานยัง ส่ ง ผลต่ อ การเกิด พฤติก รรมบางอย่ า งเช่ น กัน เช่ น การรับ รู้ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ประสบการณ์ ท่ีได้รบั จากการปฏิบตั ิงาน ความรับ ผิดชอบต่อผลงาน และความรู้ท่ีได้รบั จากการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง (Gostautaite; & Buciuniene. 2010) นอกจากนั ้น คุ ณ ลัก ษณะงานยัง มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ทางจิตวิทยาของบุ คคล (Faturochman. 1997) อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาจากแนวคิดคุณลักษณะงานของแฮคแมน และโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1976)
ทีก่ ล่าวว่า งานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะทีห่ ลากหลาย มีความเป็ นเอกลักษณ์ของงาน และความสําคัญของงาน
จะส่งผลต่ อ พฤติก รรมการปฏิบ ัติงานหรือ ผลลัพ ธ์ก ารปฏิบ ัติงาน โดยการเพิ่ม การรับ รู้ว่างานมี
ความหมายเป็ นความมีเอกลักษณ์ของงาน คือ การทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านได้มโี อกาสทํางานตัง้ แต่เริม่ ต้นจน
จบและเห็นผลลัพธ์ของการทํางาน โดยผูป้ ฏิบตั ิต้องทํากิจกรรมและใช้ทกั ษะที่หลากหลายในการ
ทํางาน และรับรูว้ ่างานนัน้ มีความสําคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวติ และงานของผู้อ่นื ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร ทําให้บุคลากรรับรูค้ วามมีคุณค่าและความหมายของการปฏิบตั งิ านมากกว่างานที่
ซํ้ าซาก ซึ่งงานที่มีค วามสําคัญ น้ อยและมีเอกลัก ษณ์ ในงานที่ต่ํ า ผลการปฏิบ ัติงานที่มีล กั ษณะ
ดังกล่าวจะทําให้ผปู้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ พึงพอใจ และมีแรงจูงใจในการทํางาน ซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดตี ่อองค์กร และผลการปฏิบตั งิ านมากกว่าการได้รบั รางวัล ส่วนความมีเอกสิทธิ ์ของ
งานเป็ นการทีบ่ ุคคลสามารถเลือกเครื่องมือทีใ่ ช้ในการตัดสินใจเกีย่ วกับกระบวนการทํางาน ความมี
เอกสิทธิ ์ของงานจะเปิ ดโอกาสให้บุคคลได้ควบคุมการทํางานของตนเองได้ และช่วยเพิม่ ความรูส้ กึ
เต็มใจและสมัค รใจในการทํางาน รวมทัง้ พฤติกรรมการปรับ ตัวในการทํางานเพื่อให้งานที่ได้รบั
ความสําเร็จ ในทางตรงกันข้าม ถ้าความมีเอกสิทธิ ์ของงานตํ่าจะทําให้บุคคลไม่เรียนรูท้ จ่ี ะช่วยเหลือ
ตนเอง ซึง่ จะทําให้ลดการแสดงพฤติกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการปรับตัวในการทํางานทีต่ นเองรับผิดชอบ
จากการทบทวนงานวิจยั เกี่ย วกับ การปรับ ตัว ในการทํางาน พบว่า คุ ณ ลัก ษณะงานมี
อิทธิพลทางบวกต่อการปรับตัวในการทํางาน ดังงานวิจยั ของลี (Ashforth; Saks; & Lee. 1998)
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในการทํางานของผู้สําเร็จการศึกษาในคณะบริหาร ผลการวิจยั
พบว่า คุณลักษณะงานมีอทิ ธิพลต่อการปรับตัวในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01
(β=.41, p<.001) สอดคล้องกับงานวิจยั ของบลูอนิ และเมนกัค (Bhuin; & Menquc. 2002; Bhuin; AlShammari; & Jerfri. 2001; Morley; & Flynn. 2004; Naumann. 1993; Nauman; Widmier; &
Jackson Jr. 2000)
นอกจากนัน้ คุณลักษณะของงานส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน ดังงานวิจยั ของ
แมคไคน ฟิ ลลิปส์ และฮาร์ดเกรว์ (McKnight; Phillips; & Hardgrave. 2004) ได้ทาํ การศึกษา การ
รับรูค้ ุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในงาน และการลาออก พบว่า คุณลักษณะของงานส่งผล
ทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .44
สอดคล้องกับงานวิจยั ของทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ กล้าหาญ ณ น่ าน และเนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช (2556)
ทีก่ ารศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อองค์กร ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคล พบว่า คุณลักษณะของงานส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .75 และส่งผลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กร มีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .66 สอดคล้องกับงานวิจยั ของกล้าหาญ ณ น่าน (2556) ทีศ่ กึ ษาอิทธิพลของคุณลักษณะงาน
บุคลิกภาพ และความพึงพอใจในงานทีม่ ตี ่อการปรับตัวในการทํางาน สําหรับการเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
ของบัณ ฑิตใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ บุ รี พบว่า คุณ ลักษณะงานส่งผลทางตรงต่อการ
ปรับตัวในการทํางาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .01 และส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน มีขนาด
อิท ธิพ ลเท่ากับ .14 ส่วนบุ ค ลิกภาพส่งผลทางตรงต่ อการปรับ ตัวในการทํางาน มีขนาดอิท ธิพ ล
เท่ากับ .34 และส่งผลทางตรงกับความพึงพอใจในงาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .47 และบุคลิกภาพ
ส่งผลทางอ้อมต่อการปรับตัวในการทํางาน โดยผ่านความพึงพอใจในงาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ
.14 และงานวิจยั ของ สิรนิ ันท์ พันธ์ไชยศรี (2556) ทําการศึกษาลักษณะบุคคล แรงจูงใจและความ
พึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ในกรุงเทพ พบว่า ลักษณะงานมีอทิ ธิพลต่อความ
พึงพอใจในงาน อย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 มีข นาดอิท ธิพ ลเท่ากับ .20 นอกจากนัน้
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับการปรับตัวในการทํางาน คุณลักษณะงานมีความสําคัญ
อย่างยิง่ ต่อการปรับตัวในการทํางาน และผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ หากงานทีพ่ นักงานรับผิดชอบมีความ
ชัดเจนก็จะส่งผลให้พนักงานทราบสิง่ ทีต่ นเองถูกคาดหวังจากองค์การและตนเองคาดหวังอะไรจาก
งานที่รบั ผิดชอบ (Black. 1988) ซึ่งความชัดเจนในบทบาทที่คาดหวังส่งผลให้พนักงานสามารถ
ทํานายการแสดงพฤติกรรมที่ดขี องพนักงานได้เช่นกัน นอกจากนัน้ คุณ ลักษณะงานยังส่งผลต่อ
พฤติกรรม เช่น การรับรูถ้ งึ คุณค่าของประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการปฏิบตั งิ าน ความรับผิดชอบต่อ
ผลงาน และความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ (Gostautaite; & Buciuniene. 2010) โดย
แนวคิดคุณลักษณะงานของแฮคแมน และโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1976) ทีเ่ สนอว่างาน
ที่ต้องใช้ทกั ษะที่หลากหลาย มีความเป็ นเอกลักษณ์ ของงาน และความสําคัญของงานจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านหรือผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน โดยการเพิม่ การรับรูว้ ่างานมีความหมายมี
เอกลักษณ์ของงาน ซึ่งการทีพ่ นักงานต้องการทํากิจกรรมและใช้ทกั ษะที่หลากหลายในการทํางาน
และรับรูว้ ่างานนัน้ มีความสําคัญ มีผลกระทําต่อชีวติ และงานของบุคคลอื่น ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์การ ทําให้พนักงานรับรูค้ วามมีคุณค่าและความหมายของการปฏิบตั งิ านมากกว่างานทีซ่ ้ําซาก
โดยงานทีม่ คี วามสําคัญน้อยและมีเอกลักษณ์ในงานตํ่าส่งผลให้พนักงานรูส้ กึ พึงพอใจในงานตํ่าและมี
แรงจูงใจในการทํางานตํ่าด้วย ในขณะทีค่ วามมีเอกสิทธิ ์ของงานจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
ควบคุมการทํางานของตนเองได้ และเป็ นการช่วยเพิม่ ความรูส้ กึ เต็มใจและสมัครใจในการทํางาน
รวมทัง้ พฤติกรรมการปรับตัวในการทํางาน เพื่อให้งานทีไ่ ด้รบั ประสบความสําเร็จ แต่ถา้ ความมีเอก
สิทธิ ์ของงานตํ่าจะทําให้พนักงานไม่เรียนรูท้ จ่ี ะช่วยเหลือตนเอง ซึ่งจะทําให้ลดการแสดงพฤติกรรมที่
เอื้อต่อการปรับตัวในการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของแฮคแมน และโอลด์
แฮม (Hackman; & Oldham. 1980) ทําการศึกษาการปรับตัวในการทํางานของผูส้ ําเร็จการศึกษา
ในคณะบริหาร พบว่า คุณลักษณะงานมีอทิ ธิพลต่อการปรับตัวในการทํางานของพนักงานอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .41 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตรวี มุสกิ
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สุต (2556) ทําการศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของปั จจัยลักษณะ ปั จจัยคุณลักษณะงานและ
ปั จ จัย การปรับ ตัว ในการทํ า งานของพนั ก งานในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมชิ้น ส่ ว นยานยนต์ เขตนิ ค ม
อุต สาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุ มธานี ผลการวิจยั พบว่า คุณ ลักษณะงานส่งผลทางตรงต่ อการ
ปรับตัวในการทํางาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายพบว่า ด้านความสําคัญของ
งานมีขนาดอิทธิพลสูงที่สุด มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .417 รองลงมาคือ ด้านผลย้อนกลับของงาน มี
ขนาดอิท ธิพลเท่ากับ .388 ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ ข องงาน มีขนาดอิท ธิพ ลเท่ากับ .344 ด้าน
ความมีเอกสิทธิ ์ของงาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .333 และด้านความหลากหลายของงาน มีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .325
นอกจากนัน้ คุณลักษณะของงานส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน ดังงานวิจยั ของ
แมคไคน ฟิ ลลิปส์ และฮาร์ดเกรว์ (McKnight; Phillips; & Hardgrave. 2004) ได้ทาํ การศึกษา การ
รับรูค้ ุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในงาน และการลาออก พบว่า คุณลักษณะของงานส่งผล
ทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .44
สอดคล้องกับงานวิจยั ของทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ กล้าหาญ ณ น่ าน และเนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช (2556)
ทีก่ ารศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะงานทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อองค์กร ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พบว่า คุณลักษณะของงานส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .75 และส่งผลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์กร มีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .66 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กล้าหาญ ณ น่ าน (2556) ที่ศกึ ษาอิทธิพลของคุณลักษณะ
งาน บุ ค ลิก ภาพ และความพึง พอใจในงานที่มีต่ อ การปรับ ตัว ในการทํ า งาน สํา หรับ การเข้า สู่
ตลาดแรงงานของบัณ ฑิต ใหม่ ของมหาวิท ยาลัย ราชมงคลธัญ บุ รี พบว่า คุณ ลัก ษณะงานส่งผล
ทางตรงต่อการปรับตัวในการทํางาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .01 และส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจ
ในงาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .14 ส่วนบุ คลิกภาพส่งผลทางตรงต่ อการปรับตัวในการทํางาน มี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .34 และส่งผลทางตรงกับความพึงพอใจในงาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .47
และบุคลิกภาพส่งผลทางอ้อมต่อการปรับตัวในการทํางาน โดยผ่านความพึงพอใจในงาน มีขนาด
อิท ธิพ ลเท่ ากับ .14 และงานวิจยั ของ สิรนิ ันท์ พันธ์ไชยศรี (2556) ทําการศึกษาลักษณะบุ ค คล
แรงจูงใจและความพึงพอใจในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ในกรุงเทพ พบว่า ลักษณะงาน
มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .20
นอกจากนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับการปรับตัวในการทํางาน คุณลักษณะงานมี
ความสําคัญ อย่างยิง่ ต่ อการปรับ ตัวในการทํางาน และผลการปฏิบ ตั ิงาน ซึ่งหากงานที่พ นักงาน
รับผิดชอบมีความชัดเจนก็จะส่งผลให้พนักงานทราบสิง่ ทีต่ นเองถูกคาดหวังจากองค์การและตนเอง
คาดหวังอะไรจากงานที่รบั ผิดชอบ (Black. 1988) ซึ่งความชัดเจนในบทบาทที่คาดหวังส่งผลให้
พนักงานสามารถทํานายการแสดงพฤติกรรมที่ดขี องพนักงานได้เช่นกัน นอกจากนัน้ คุณลักษณะ
งานยังส่งผลต่อพฤติกรรมเช่น การรับรูถ้ งึ คุณค่าของประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการปฏิบตั งิ าน ความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงาน และความรู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ (Gostautaite; &
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Buciuniene. 2010) โดยแนวคิ ด คุ ณ ลัก ษณะงานของแฮคแมน และโอลด์ แ ฮม (Hackman; &
Oldham. 1976) ที่เสนอว่า งานที่ต้องใช้ทกั ษะที่หลากหลาย มีความเป็ นเอกลักษณ์ ของงาน และ
ความสําคัญของงานจะส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านหรือผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ าน โดยการเพิม่
การรับรูว้ ่างานมีความหมายมีเอกลักษณ์ของงาน ซึง่ การทีพ่ นักงานต้องการทํากิจกรรมและใช้ทกั ษะ
ทีห่ ลากหลายในการทํางานและรับรูว้ ่างานนัน้ มีความสําคัญ มีผลกระทําต่อชีวติ และงานของบุคคล
อื่น ทัง้ ภายในและภายนอกองค์ก าร ทําให้พ นัก งานรับ รู้ค วามมีคุ ณ ค่าและความหมายของการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่างานที่ซ้ําซาก โดยงานที่มคี วามสําคัญน้อยและมีเอกลักษณ์ ในงานตํ่าส่งผลให้
พนังงานรูส้ กึ พึงพอใจในงานตํ่าและมีแรงจูงใจในการทํางานตํ่าด้วย ในขณะที่ความมีเอกสิทธิ ์ของ
งานจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ควบคุมการทํางานของตนเองได้ และเป็ นการช่วยเพิ่ม
ความรูส้ กึ เต็มใจและสมัครใจในการทํางาน รวมทัง้ พฤติกรรมการปรับตัวในการทํางาน เพื่อให้งานที่
ได้รบั ประสบความสําเร็จ แต่ถา้ ความมีเอกสิทธิ ์ของงานตํ่าจะทําให้พนักงานไม่เรียนรูท้ จ่ี ะช่วยเหลือ
ตนเอง ซึ่งจะทําให้ลดการแสดงพฤติกรรมที่เอือ้ ต่อการปรับตัวในการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของแฮคแมน และโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1980) ทําการศึกษาการ
ปรับตัวในการทํางานของผู้สําเร็จการศึกษาในคณะบริหาร พบว่า คุณลักษณะงานมีอทิ ธิพลต่ อการ
ปรับตัวในการทํางานของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .41 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรวี มุสกิ สุต (2556) ทําการศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของปั จจัย
ลักษณะ ปั จจัยคุณลักษณะงานและปั จจัยการปรับตัวในการทํางานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ชิน้ ส่วนยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะงาน
ส่งผลทางตรงต่อการปรับตัวในการทํางาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายพบว่า
ด้านความสําคัญของงานมีขนาดอิทธิพลสูงทีส่ ุด มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .417 รองลงมาคือ ด้านผล
ย้อนกลับของงาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .388 ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ของงาน มีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .344 ด้านความมีเอกสิทธิ ์ของงาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .333 และด้านความหลากหลาย
ของงาน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .325
จากการทบทวนเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องและจากแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวในการทํางาน และ
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้นทําให้เห็นว่า คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัวในการ
ทํางาน และความพึงพอใจในงาน ดังภาพประกอบที่ 8
คุณลักษณะ
ของงาน

การปรับตัวใน
การทํางาน
ความพึงพอใจใน
อาชีพ

ภาพประกอบ 8 คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการปรับตัวในการทํางานและ
ความพึงพอใจในงาน
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ตอนที่ 5 การกํากับการแสดงออกของตนกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ

5.1 ความหมายการกํากับการแสดงออกของตน
การกํากับการแสดงออกของตน หมายถึง ความสามารถในการสังเกต วางแผน และควบคุม
ตนเอง โดยอาศัยสถานการณ์ เป็ นตัวชี้แนะ เพื่อให้ตนสามารถแสดงออกในสังคมได้อย่างเหมาะสม
(Snyder. 1974: 526) นอกจากนี้ สไนเดอร์ (Snyder; & Gangestad. 1986) ได้อธิบายเกี่ยวกับการ
กํากับการแสดงของตนว่าเป็ นลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous trait) ที่ระดับยีนที่อยู่
ภายใน (genotypic level) และต่อเนื่องทีร่ ะดับที่ปรากฏให้เห็นภายนอก (phenotypic level) โดยระดับที่
ปรากฏให้เห็นภายนอก แนวโน้ มของการกํากับการแสดงออกของตนมีการกระจายอย่างต่อเนื่อง โดย
อธิบายถึงการควบคุมตนเองของบุคคลภายใต้พฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกในระดับทัง้ หมด และอธิบาย
ได้ต่อเนื่องเป็ นคะแนนการกํากับการแสดงออกของตนเอง อย่างไรก็ตาม ระดับยีนทีอ่ ยู่ภายในเป็ นเหตุ
แฝง (latent causal) ที่สําคัญ แบ่งเป็ นสองประเภท คือ การกํากับการแสดงออกของตนตํ่า และการกํากับ
การแสดงออกของตนสูง (Snyder. 1987: 159) นอกจากนัน้ เลวิน (Lewin. 1935) ได้อธิบายในข้อตกลงของ
ทีน่ ้ี (here) และปั จจุบนั (now) คือ ระดับทีป่ รากฏให้เห็น ส่วนนิสยั ใจคอในส่วนลึกคือระดับยีนทีอ่ ยูภ่ ายใน
โดยระดับปรากฏให้เห็นคือการติดสินบน และระดับยีนที่อยู่ภายในอาจจะเป็ นชนิดของความรูส้ กึ แก่นแท้
ของความไม่มนคงในชี
ั่
วติ (Allport. 1961: 349) นอกจากนัน้ สไนเดอร์ (Snyder; & Gangestad. 1986) ได้
กล่าวว่าการกํากับการแสดงออกของตนเป็ นคุณลักษณะทีไ่ ม่ต่อเนื่องทัวไปแสดงถึ
่
งโครงสร้างจําแนกดัวย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการกํากับการแสดงของตนว่าหมายถึง
การสังเกตและควบคุมตนเอง โดยอาศัยสถานการณ์ทางสังคมเป็ นตัวชีแ้ นะในการกระทําพฤติกรรม
ได้อย่างเหมาะสม
5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกํากับการแสดงออกของตน
ทฤษฎีการกํากับการแสดงออกของตนมีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ที่
กล่าวว่าบุคคลและบทบาททีเ่ ขาแสดงออกในด้านการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งเน้นเรื่องการแสดง
ตนเอง การทีบ่ ุคคลแสดงพฤติกรรมทางสังคมแตกต่างกันนัน้ มีสาเหตุมาจากความแตกต่างภายใน
บุคคล ด้านความสามารถ และแรงจูงใจทีจ่ ะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง โดยทฤษฎีการกํากับการ
แสดงออกของบุคคลของสไนเดอร์ (Snyder. 1972) ได้กล่าวถึงการกํากับการแสดงของตนเกิดจาก
ความสนใจศึกษาธรรมชาติของตนเอง (Self) โดยเฉพาะเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นจริงของบุคคล
และสิง่ ทีป่ รากฏแก่สายตาของผูอ้ ่นื ในสังคม บุคคลอาศัยอยูใ่ นสังคมต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ภายใน
สังคมและสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บุ คคลจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการได้รบั อิทธิพลจากบุคคลอื่นได้ทงั ้
ทางตรงและทางอ้อม บุคคลแสดงความแตกต่างระหว่างการแสดงตัวในที่สาธารณะกับความเป็ น
ตัวตนจริง ๆ การแสดงตัวและการกระทําของบุคคล ซึง่ เป็ นผลของการสร้างภาพพจน์ทเ่ี หมาะสมกับ
สถานการณ์นัน้ โดยทฤษฎีการกํากับการแสดงออกของตนมีความสัมพันธ์กบั ทฤษฎีการทําตนให้
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เป็ นที่ ช่ื น ชอบ (Ingratiation Theory) และทฤษ ฎี ก ารจั ด การความประทั บ ใจ (Impression
Management Theory) เพราะมีรากฐานมาจากทฤษฎีบทบาท
ดังนัน้ การกํากับการแสดงออกของตนเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นจริง
ของบุคคลและการปรากฏตนในทีส่ าธารณะ โดยตน (Self) ตามแนวคิดของการกํากับการแสดงออก
ของตน สไนเดอร์ได้กล่าวว่าภาวะสันนิฐานของการกํากับการแสดงออกของตน สามารถแบ่งเข้าใน
ทฤษฎีตวั ตนได้ 2 แนวทาง คือ ตัวตนในทางปฏิบตั ิ และตัวตนในหลักการ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวตนในทางปฏิบตั ิ (The Pragmatic Self) ในบุคคลทีม่ กี ารกํากับการแสดงออกของตนสูง
เปรียบเสมือนตัวตนในทางปฏิ บ ัติ จ ัดอยู่ ในทฤษฎี ต ัวตนในทางปฏิ บ ัติ ซึ่งเป็ นทฤษฎี ท างสังคม
ประกอบด้วย บทบาท สถานการณ์ ระหว่างบุคคล บุคคลที่มมี โนทัศน์ ของตนเองเน้ นในทางปฏิบตั ิ มี
ความยืดหยุน่ ปรับตัวได้ดี โดยบุคคลมักจะแสดงในลักษณะตัวตนสําหรับสถานการณ์น้ี (Snyder. 1987)
และให้ความสําคัญกับการแสดงตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ท่เี ป็ นอยู่ในขณะนัน้ มากกว่าที่จะ
แสดงออกตามความเป็ นจริงของบุคคลนัน้ นอกจากนัน้ บุคคลทีม่ กี ารกํากับการแสดงออกของตนสูง
ยังมีค วามสามารถในเรื่อ งของการแสดงตนได้เป็ นอย่างดีทํ าให้บุ ค คลสามารถปรับ ตัว ได้อ ย่าง
เหมาะสม เมือ่ ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ๆ ในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน
2. ตัวตนในหลักการ (The Principled Self) บุคคลที่มกี ารกํากับการแสดงออกของตนตํ่า
เปรียบเสมือนตัวตนในหลักการ จัดอยูใ่ นทฤษฎีตวั ตนในหลักการ ซึง่ เป็ นทฤษฎีเกีย่ วกับความคงทน
ถาวร อารมณ์ ท่ีม ัน่ คง มีค วามคิด เป็ นเอกลัก ษณ์ ตัว ตนที่อ ยู่ ภ ายใน ประกอบด้ว ย สิ่ง ที่เป็ น
ประสบการณ์ทแ่ี ท้จริง บุคคลทีม่ มี โนทัศน์ของตนเองเน้นหลักการ
นอกจากนัน้ สไนเดอร์ (Snyder. 1987) ได้กล่าวถึงผลต่ อการกระทํากับการแสดงออก
ของตนมี 5 ประเด็น คือ
1. ตัวตนในฐานะความจริงกับนิยาย (Fact vs. Fiction) ทฤษฎีการกํากับการแสดงออก
ของตนได้กล่าวถึงความจริง คือสิง่ ทีบ่ ุคคลแสดงออกสามารถสังเกตเห็นได้ และนิยาย คือภาวะสันนิ
ฐานซึง่ ตัง้ ขึน้
2. ตัว ตนในฐานะผู้ รู้ก ับ สิ่ง ที่ รู้ (Knower vs. Known) ผู้ รู้คื อ บุ ค คลที่ มีก ารกํ า กับ การ
แสดงออกของตนสูง หรือการกํากับ การแสดงออกของตนตํ่า ส่วนสิ่งที่รู้ คือสิ่งที่ค นเหล่านัน้ คิด
เกี่ย วกับ ลักษณะนิ สยั ของตน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ความรู้ของตน มีการจัดระบบว่าโครงสร้างการ
จัดระบบ ความรูเ้ กีย่ วกับตนในทางปฏิบตั ิ และในทางหลักการ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารกระทํา
3. ตัวตนในฐานะคงเส้นคงวากับไม่คงเส้นคงวา (Consistency vs. Inconsistency) ความ
คงเส้นคงวานําไปใช้ในการเชื่อมโยงการอธิบายลักษณะของการกํากับการแสดงออกของตนสูง ส่วน
ความไม่คงเส้นคงวาคือการกํากับการแสดงออกของตนตํ่า
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5.3 ประเภทของการกํากับการแสดงออกของตน
สไนเดอร์ (Snyder. 1979) ได้ก ล่ า วว่ า การกํ า กับ การแสดงออกของตนสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การกํ ากับ การแสดงออกของตนเองสู ง (High Self-Monitoring: HSM) คื อ บุ ค คลที่ มี
ความรูส้ กึ ไวต่อสถานการณ์ มีการแสดงพฤติกรรมทางสังคมทีเ่ หมาะสม และมีการสังเกตสภาพแวดล้อม
เพื่อเป็ นแนวทางในการควบคุ มพฤติกรรมทัง้ ทางวาจาและไม่ ใช่ ทางวาจา นอกจากนั น้ บุ คคลที่มี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น เพื่อให้เกิดความสนใจ ความประทับใจ (Snyder. 1987) นอกจากนัน้ ดิโบโน
(DeBono. 1987) ได้เพิม่ เติมว่าบุคคลทีม่ กี ารกํากับการแสดงออกของตนสูงจะเป็ นบุคคลทีม่ คี วาม
เชื่อว่าความเหมาะสมทีย่ ดึ ถือนัน้ ขึน้ กับเหตุการณ์ทางสังคม และเจตคติของตนเองว่าตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมทีม่ คี วามสําคัญของบุคคล ซึง่ บุคคลประเภทนี้มลี กั ษณะยึดหยุน่ ปรับตัวได้
ดี ฉลาด สุขมุ สามารถปรับตัว ปรับพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์
2. การกํากับการแสดงออกของตนตํ่า (Low Self-Monitoring: LSM) คือ บุคคลที่มคี วาม
สนใจต่อข้อมูลทางสังคมกับสถานการณ์ เรื่องการแสดงตนให้เหมาะน้อย จัดเป็ นตัวตนในหลักการ
ทฤษฎีในหลักการจะกล่าวถึงลักษณะความคงทนถาวร มีความคิดเป็ นเอกลักษณ์ ตัวตนทีอ่ ยูภ่ ายใน
ประกอบด้วยสิง่ ทีเ่ ป็ นประสบการณ์แท้จริง บุคคลทีม่ มี โนทัศน์ของตนเองเน้นหลักการจะมีลกั ษณะ
คงเส้นคงวาระหว่างเจตคติและพฤติกรรม ยึดมันในหลั
่
กการ ค่านิยม เจตคติของตนเองและอารมณ์
ของบุคคลประเภทนี้มคี วามสอดคล้องกับพฤติกรรมในสังคม
ดังนัน้ การทีบ่ ุคคลมีการกํากับการแสดงออกของตนสูง หรือตํ่านัน้ สไนเดอร์ (Snyder. 1987)
ได้กล่าวถึงปั จจัยของการกํากับการแสดงของตนเองว่าประกอบด้วยปั จจัยทางพันธุกรรม และปั จจัย
ของสิง่ แวดล้อมและการถ่ายทอดทางสังคม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ปั จ จัย ทางพัน ธุ ก รรม จากการศึก ษาของดอร์กิน (Dworkin. 1977) เกี่ย วกับ คู่แ ฝด
หลายคู่ พบว่า ความแปรฝั นของคะแนนการกํากับการแสดงออกของตนภายในคู่แฝดแท้จะตํ่ากว่า
ครึง่ หนึ่งของคู่แฝดเทียม โดยอาจจะตีความได้ว่าลักษณะของการกํากับการแสดงออกของตนอาจมี
ต้น กําเนิ ดจากพัน ธุก รรม นอกจากนัน้ แกนเกสทาต (Gangestad. 1984) ได้ก ล่าวว่าคู่แฝดแท้
จะต้องเป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะการกํากับการแสดงออกของตนประเภทเดียวกัน อัตราความสอดคล้อง
ของลักษณะการกํากับการแสดงออกของตนเองจะต้องเท่ากับ 1.00 ส่วนในคู่แฝดเทียมจะมีอตั รา
ความสอดคล้องน้อยกว่า 1.00 สรุปได้ว่า พันธุกรรมเป็ นสาเหตุหรือเป็ นต้นกําเนิดของลักษณะการ
กํากับการแสดงออกของตน โดยยีนส์จะสร้างอิทธิพลต่อการมีลกั ษณะเฉพาะทางจิตวิทยา หรือทาง
พฤติกรรมทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการ ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ จึงถือได้ว่าพฤติกรรม
เป็ นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาการกํากับการแสดงออกของตน
2. ปั จจัยสิง่ แวดล้อม - การถ่ายทอดทางสังคม โดยมีผลต่อการกํากับการแสดงออกของตน
สภาพแวดล้อมทางสังคมและประสบการณ์ของชีวติ มีผลต่อการเน้นการกํากับการแสดงออกของตน
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ปั จจัยสิง่ แวดล้อม-การถ่ายทอดทางสังคมทํางานกันอย่างต่อเนื่อง มีผลทําให้บุคคล
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เป็ น ผู้ท่ีมีก ารกํากับ และการแสดงออกของตนสูง หรือมีก ารกํากับ การแสดงออกของตนตํ่า โดย
ลักษณะของการกํากับการแสดงออกของตนจะเริม่ จากความแตกต่างเพียงเล็กน้อยทีส่ ามารถสังเกต
ได้ในวัยเด็ก จากนัน้ จะเริม่ มีความแตกต่างขึน้ โดยจะเพิม่ ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ในวัยผูใ้ หญ่
ซึ่งมีสาเหตุของความแตกต่างมาจากสิง่ แวดล้อม บุคคลจะพัฒนาการแสดงออกที่มคี วามโน้มเอียง
ตัง้ แต่เริม่ แรกของตนให้มคี วามคงเส้นคงวาเพิม่ ขึน้ ในขณะทีบ่ ุคคลทีม่ กี ารกํากับการแสดงออกของ
ตนตํ่าจะมีความโน้มเอียงไปยังสถานการณ์ทส่ี นับสนุ นการแสดงตามเจตคติ และอารมณ์ ส่วนบุคคล
ที่มีก ารกํากับ การแสดงออกของตนสูงมีค วามโน้ ม เอีย งไปยังสถานการณ์ ท่ีสนับ สนุ น การแสดง
บทบาทที่อยู่บนพื้นฐานของการชี้แนะของสถานการณ์ท่มี คี วามเด่นชัด ดังนัน้ การแสดงออกของ
บุคคลจะมีการเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์ บุคคลทีม่ กี ารกํากับการแสดงออกของตนสูงและตํ่า
จะมีความแตกต่างกันในเรือ่ งของพฤติกรรม
5.4 องค์ประกอบของการกํากับการแสดงของตน
จากการทบทวนเอกสารเกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ การแสดงออกของตน ได้ มี ก ารแบ่ ง
องค์ประกอบของการกํากับการแสดงออกของตน โดยนักวิชาการดังเช่น แกรส์เอสเทด และ สไน
เดอร์ (Gansestad; & Snyder. 1985) ได้กล่าวว่าการกํากับการแสดงออกของตนเองประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ได้แก่
1. การควบคุมการแสดงออกของตน (Acting) เป็ นองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วกับความสามารถใน
การแสดงออก ซึง่ ต้องใช้การควบคุมการแสดงออกของตนและซ่อนแรงจูงใจ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามทีต่ อ้ งการ
2. การแสดงออกในสั ง คม (Public Performing/Extraversion) เป็ นองค์ ป ระกอบที่
เกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ ไม่ประหม่า เมื่อต้องแสดงตนในสังคม ในที่สาธารณะ และเมื่อต้องเป็ นจุด
สนใจ รวมทัง้ การเป็ นผูท้ ส่ี ามารถเล่าเรือ่ งราวให้ผอู้ ่นื ฟั งได้อย่างสนุกสนาน
3. การแสดงตนตามความคาดหวังของผู้อ่ืน (Other-Directedness) เป็ นองค์ป ระกอบ
เกีย่ วกับความพยายามแสดงออกในสังคมตามความคาดหวังของผูอ้ ่นื หรือคาดว่าผูอ้ ่นื จะชอบ
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั แบ่งการกํากับการแสดงออกของตนเป็ น 3 องค์ประกอบ ตาม
แนวคิดของสไนเดอร์ (Gansestad; & Snyder. 1985) ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมการแสดงออก
การแสดงออกในสังคม และการแสดงออกตามความคาดหวังของผูอ้ ่นื เนื่องจากมีความครอบคลุม
การกํากับแสดงออกของตนของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ในครัง้ นี้
5.5 การวัดการกํากับการแสดงของตน
การกํ า กั บ การแสดงของตนมี ก ารพั ฒ นาแบบวัด โดย สไนเดอร์ (Snyder. 1974)
ประกอบด้วยข้อคําถาม 41 ข้อ มีการนํ าไปใช้ศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แล้ว
นํ ามาวิเคราะห์ขอ้ คําถาม เพื่อเลือกข้อคําถามที่มคี วามสอดคล้องภายในสูงสุด เหลือข้อคําถาม 25
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ข้อ จากนัน้ มีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน ด้วยการทดสอบซ้อ ได้ความเท่ากับ .83 ความ
ตรงของแบบวัด เรียกว่า แบบวัดการกํากับการแสดงของตน (The Self – Monitoring Scale: SM
Scale) มีจาํ นวน 25 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นเลือกตอบ ถูก หรือ ผิด โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ด้าน ได้แก่
1) การแสดงตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
2) การสนใจสิ่งชี้แนะทางสังคม เพื่อ เป็ น ข้อ มูล ในการเปรีย บเทีย บในการแสดงตนให้
เหมาะสมตามสถานการณ์
3) ความสามารถทีจ่ ะควบคุม และปรับการแสดงตนและพฤติกรรมการแสดงออก
4) การใช้ความสามารถในการแสดงออกในสถานการณ์ทเ่ี ฉพาะเจาะจง
5) การจัดรูป แบบพฤติกรรมที่แสดงออกของตนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่
แตกต่างกัน
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับการกํากับการแสดงออกของตน พบว่า มีการนําแบบวัดของสไน
เดอร์ไปใช้อย่างกว้างขวาง มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ อย่างเช่น บริกส์ (Briggs; Cheek; & Buss. 1980)
ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบคื อ ความสามารถในการกระทํ า (Acting Ability) การแสดงตัว
(Extraversion) และ การควบคุ ม จากผู้อ่ืน (Other-Directedness) โดยองค์ป ระกอบแต่ ล ะด้า นมี
ความสัมพันธ์กนั ด้านการแสดงตนกับด้านการควบคุมจากผูอ้ ่นื มีความสัมพันธ์กนั ทางลบ (r = -.11)
ด้านการแสดงตนกับการกระทํามีความความสัมพันธ์กนั ทางลบ (r = -.31) และด้านการควบคุมจาก
ผูอ้ ่นื กับการกระทํามีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .13) มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการหมุนแกน
แบบตัง้ ฉาก (Orthogonal) พบว่า ด้านการกระทําและการแสดงตนมีความสัมพันธ์กนั เท่านัน้
สอดคล้องกับ บริกก์ และชีค (Briggs; & Cheek. 1986) ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
แบบวัดการกํากับการแสดงตน พบว่า แบบวัดการกํากับการแสดงออกของตนไม่มอี งค์ประกอบ
เดียว (unidimensional) มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ
ในขณ ะที่ กาเบรนยา และอาร์ คิ น (Gabrenya; & Arkin. 1980) ทํ า การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของแบบวัดการกํากับการแสดงออกของตน พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
ความสามารถในการกระทํา (Acting Ability) ความสามารถทางด้านสังคม (Sociability) การควบคุม
จากบุคคลอื่น (Other-Directedness) และความสามารถทางการพูด (Speaking Ability)
สอดค ล้ อ งกั บ ไดล์ ล าร์ ด (Dillard; Hunter; & Burgoon. 1984) ทํ าการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของแบบวัดการกํากับการแสดงของตน พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การ
แสดงตน (Extraversion) ความสามารถทางด้า นสัง คม (Sociability) การควบคุ ม จากบุ ค คลอื่น
(Other-Directedness) และการกระทํา (Action)
นอกจากนัน้ มีการนํ าแบบวัดการกํากับการแสดงออกของตนของสไนเดอร์ 25 ข้อ มา
ปรับปรุง โดย เลนน๊ อก และ วูลฟ์ (Lennox; & Wolfe. 1984) ได้ปรับปรุงและการพัฒนาแบบวัด
การกํ า กั บ การแสดงออกของตน โดยแบ่ ง องค์ ป ระกอบ ออกเป็ น 2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
ความสามารถที่จะปรับการแสดงออกของตน (Ability) และความไวต่อพฤติกรรมที่แสดงต่อผู้อ่นื
(Sensitivity) โดยให้บุคคลระบุระดับในคําถามแต่ละข้อทีส่ ะท้อนถึงพฤติกรรมของตน มีลกั ษณะเป็ น
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แบบประเมินค่า 6 ระดับ จากไม่จริงที่สุด จนถึง จริงที่สุด มีจํานวน 13 ข้อ เรียกว่า แบบวัดการ
กํ า กับ การแสดงออกของตนฉบั บ ย่ อ (The Revised Self-Mornitoring Scale) โดย แอนดริว ส์
(Andrews. 1984) ได้เสนอว่าแบบวัดที่มกี ารให้เลือกตอบถูกหรือผิด มีความเชื่อมันตํ
่ ่ า แบบวัดที่มี
ลักษณะเป็ นแบบประเมินค่า มีความโด่ง ตัวแปรสามารถนําคะแนนทีไ่ ด้มาหาโครงสร้างของแบบวัดได้
ดีกว่า (Comrey. 1978) องค์ประกอบทัง้ สองอธิบายกระบวนการการกํากับการแสดงออกของตน ซึ่ง
องค์ประกอบความสามารถ (Ability) พัฒนาจากแบบวัดการนําเสนอตนเอง (Self-Presentation Scale)
ประกอบด้วยข้อคําถาม 7 ข้อ วัดทักษะการกระทําทางสังคม ส่วนองค์ประกอบความไวต่อพฤติกรรมที่
แสดงต่อผูอ้ ่นื (Sensitivity) ประกอบด้วยข้อคําถาม 6 ข้อ เป็ นการวัดการตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผูอ้ ่นื
ต่ อ มา สไนเดอร์ (Gangestad; & Snyder. 1985) มีก ารพัฒ นาแบบวัด การกํ า กับ การ
แสดงออกของตนเป็ นฉบับ ย่อ ให้ผู้ตอบอ่านข้อคําถามแล้วตอบว่าถูก เมื่อข้อคําถามนัน้ ตรงกับ
บุคลิกภาพของตน ส่วนตอบผิด เมื่อข้อคําถามนัน้ ไม่ตรงกับบุคลิกภาพของตน โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนสูง
แสดงว่ า เป็ นผู้ท่ีมีก ารกํ า กับ การแสดงออกของตนสู ง มีข้อ คํ า ถามจํ า นวน 18 ข้อ แบ่ ง เป็ น 3
องค์ ป ระกอบ คื อ (1) การควบ คุ ม การแสดงออกของตน (Expressive self-control) เป็ น
ความสามารถที่จะควบคุมการแสดงออก (2) การแสดงออกทางสังคม (Social stage presence)
เป็ นความรูส้ กึ ว่าไม่ประหม่าในสถานการณ์ ท่ตี นต้องอยู่ในที่สาธารณะ และ (3) การแสดงตนตาม
ความคาดหวังของผู้อ่ืน (Other-directed self-presentation) คือ ความพยายามที่จะแสดงออกใน
สถานการณ์ ทางสังคม โดยแสดงในสิง่ ที่ผู้อ่นื ชอบหรือคาดหวังให้ทํา ในขณะที่ บริกก์ (Briggs; &
Cheek. 1988) ได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบวัดการกํากับการแสดงของตนฉบับย่อ 18 ข้อ
พบว่ามี 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการแสดงออกต่อสาธารณะ (Public Performing) คือ การรวมกัน
ของการแสดงออก (Extraversion) และการกระทํา (Acting) และด้านการควบคุมของผูอ้ ่นื (OtherDirectedness) แบบวัดการกํากับ การแสดงออกของตนเพื่อแบ่งการกํากับ การแสดงออกของตน
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) บุคคลทีม่ รี ะดับการกํากับการแสดงออกของตนสูง หมายถึง บุคคลที่มี
การปฏิบ ตั ิการปฏิสมั พัน ธ์กบั ผู้อ่นื เพื่อให้เกิดความสนใจ ความประทับ ใจและความบันเทิง (2)
บุ ค คลที่มีร ะดับ การกํ า กับ การแสดงออกของตนตํ่ า หมายถึง บุ ค คลที่ไม่ ส นใจหรือ ไม่ ส ามารถ
แสดงออกในสถานการณ์ทางสังคม ไม่แสดงตนเพื่อให้ผูอ้ ่นื ประทับใจหรือให้ได้รบั ความสนใจจาก
ผูอ้ ่นื ต่อมา บริกส์ และ ชีค (Briggs; & Cheek. 1988) ได้ทาํ การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบวัด
การกํากับการแสดงออกของตนของสไนเดอร์ (Snyder. 1974) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบโดย
วิธกี ารหมุนแกน พบว่ามีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเอ (General Factor A) การ
แสดงออกในสาธารณะ ซึ่งองค์ประกอบนี้มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะการชอบแสดงออก ศักยภาพ
ทางสังคมและการชอบสมาคม องค์ป ระกอบบี (General Factor B) การได้รบั อิท ธิพ ลจากผู้อ่ืน
องค์ป ระกอบนี้ ไม่ห นั ก แน่ น เท่ าองค์ป ระกอบแรก มีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ความอาย และมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเอง
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ซึ่งได้มีก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวัด การกํ ากับ การแสดงของตน โดย มิล เลอร์
(Miller; & Thayer. 1989) ได้ทาํ การทดสอบแบบวัดการกํากับการแสดงออกของตน 25 ข้อ และ 18
ข้อ พบว่า แบบวัด 18 ข้อ มีความคงทีภ่ ายในสูงกว่าแบบวัด 25 ข้อ
นอกจากนี้ จากการทบทวนเกี่ยวกับแบบวัดการกํากับการแสดงออกของตนในประเทศ
ไทยมีการพัฒนาแบบวัดตามแนวคิดของสไนเดอร์ (Snyder. 1985) โดยนิตยา รัตนพิชติ (2534)
และศิรณ
ิ ี ลิขติ วนิชกุล (2535) ประกอบข้อคําถาม 40 ข้อ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
จากการทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับการกํากับการแสดงออกของตนในการทํางานของ เดย์
และคนอื่นๆ (Day; et al. 2002) พบว่า มีแบบวัดการกํากับการแสดงออกของตนแบ่งเป็ น 4 แบบ
คือ จํานวนข้อคําถาม 25 ข้อ จํานวนข้อคําถาม 18 ข้อ จํานวนข้อคําถาม 13 ข้อ และแบบอื่น ๆ
สามารถสรุปดังตารางที่ 2
ตาราง 2 สรุปแบบวัดการกํากับการแสดงออกของตน
แบบวัดการกํากับการแสดงออกของ
ตน
จํานวนข้อ
25 ข้อ
18 ข้อ
13 ข้อ
อื่นๆ
ลักษณะของแบบวัด
ถูก – ผิด
มาตรประเมินค่า

จํานวนงานวิจยั

ค่าความเชือ่ มัน่
(α)

44
27
13
9

.71
.73
.81
.81

63
29

.72
.77

จากตารางที่ 2 จะเห็น ได้ว่าแบบวัด การกํากับ การแสดงออกของตนในบริบ ทของการ
ทํางานนัน้ แบบวัดของสไนเดอร์ (Snyder. 1972) จํานวนข้อคําถาม 25 ข้อ ได้รบั การนิยมมาก โดย
ลักษณะของแบบวัดเป็ นถูก-ผิด จะมีคา่ ความเชื่อมัน่ .72 เมือ่ เปลีย่ นเป็ นมาตรประเมินค่า มีคา่ ความ
เชื่อมันเพิ
่ ม่ ขึน้ เป็ น .77 แม้แบบวัดจํานวน 13 ข้อ จะมีคา่ ความเชื่อมันมากกว่
่
า แต่ไม่นิยมใช้ประเมิน
การกํากับการแสดงออกของตนในการทํางาน ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ปรับปรุงแบบวัดการกํากับ
การแสดงออกของตนของสไนเดอร์ (Snyder. 1972) จํานวน 25 ข้อ เนื่องจากเป็ นแบบวัดทีน่ ิยมใช้
ในการวัดการกํากับการแสดงออกของตน และสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ โดย
ลักษณะแบบวัดการกํากับการแสดงออกของตนในงานวิจยั ครัง้ นี้มลี กั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า
ให้ผตู้ อบเลือกตอบข้อความทีต่ รงกับตนเองมากทีส่ ดุ โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนจากแบบวัดการกํากับการ
แสดงออกของตนสูงแสดงว่ามีการกํากับการแสดงออกของตนสูงกว่าผูท้ ่ไี ด้รบั คะแนนจากแบบวัด
การกํากับการแสดงออกของตนเองตํ่า
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5.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับการแสดงออกของตน
การกํากับการแสดงออกของตนเองเป็ นบุคลิกภาพทีถ่ ูกนํ ามาศึกษาอย่างกว้างขวาง จาก
การทบทวนเกี่ย วกับ การกํ ากับ การแสดงออกของตนเอง ฟาง ดัฟ ฟี่ และชอว์ (Fang; Duffy; &
Shaw. 2011) ได้เสนอโมเดลทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ว่าการ
เข้าถึงทุนทางสังคมของพนักงานเนื่องจากองค์กรมีการใช้การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร เพื่อ
ช่วยเหลือให้พนักงานได้รบั ประโยชน์จากทุนทางสังคมซึง่ จะทําให้พนักงานเกิดการปรับตัวได้ โดยมี
ผลสุดท้ายคือความสําเร็จในอาชีพ การกํากับ การแสดงออกของตนทําหน้ าที่ป รับ ความสัมพัน ธ์
ระหว่างทุนทางสังคมกับการปรับตัวของพนักงาน มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ดังภาพประกอบที่ 9
การกํากับการ
แสดงออกของ
ทุนทางสังคม

การปรับตัวของ
พนักงาน

ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม การกํากับการแสดงออกของตนและการ
ปรับตัวของพนักงาน
นอกจากนั น้ จากการทบทวนเอกสารเกี่ย วกับ การกํ ากับ การแสดงออกของตนมีก าร
นํ ามาใช้ในการศึกษาทางด้านพฤติกรรมทางสังคม เช่น การโฆษณา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การคัดเลือกพนักงาน และการแนะนํ าอาชีพ ในงานวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการ
กํากับการแสดงออกของตนทีเ่ กีย่ วกับการทํางาน เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจยั ครัง้ นี้ โดยการกํากับ
การแสดงออกของตนเป็ นบุคลิกภาพทีม่ คี วามสําคัญทีจ่ ะส่งผลให้พนักงานปรับตัวได้ดใี นการทํางาน
ซึง่ มีงานวิจยั ดังนี้
งานวิจยั ของ เดย์ และคนอื่นๆ (Day; et al. 2002) ทําการศึกษาวิเคราะห์อภิมานเกีย่ วกับ
บุคลิกภาพกํากับการแสดงของตนในการทํางาน พบว่ามีงานวิจยั 136 เรื่อง จากการบททวนพบว่า
งานวิจยั ต่างใช้แบบวัดการกํากับการแสดงออกของตน (The Self-monitoring (SM) Scale) ของสไน
เดอร์ (Snyder. 1974; Ganggestad; & Snyder. 1985) ได้รบั การนํามาใช้อย่างแพร่หลายในการวัด
บุคลิกภาพการกํากับการแสดงออกของตน ประกอบด้วย 1) การติดตาม (Monitor) การสังเกต การ
กํากับและการควบคุม ภายใต้ขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นของโครงสร้างการกํากับการแสดงแห่งตนคือบุคคล
แตกต่างกันในขอบเขตทีบ่ ุคคลติดตามการปรากฏตนเองต่อสาธารณะ โดยบุคคลแสดงตนในสังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างกัน (Snyder. 1987) นอกจากนัน้ พบว่าผูท้ ม่ี กี ารกํากับการแสดงออกของ
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ตนสูงมีแนวโน้มทีจ่ ะติดตามและควบคุมการแสดงออกต่อภาพลักษณ์ทบ่ี ุคคลแสดงออกเพื่อให้พอดี
กับ บรรยากาศทางสังคม ส่ว นผู้ท่ีมีก ารกํ ากับ การแสดงออกของตนเองตํ่ ามีแ นวโน้ ม ที่เป็ น จริง
เกี่ย วกับ ตนเองโดยจะแสดงพฤติกรรมที่ส อดคล้อ งกับ บริบ ททางสังคมมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมที่
แสดงออกมีความสอดคล้องกับบุคคลที่เขาเป็ นและสิง่ ที่บุคคลต้องการทํา โดยมีการแสดงออกตาม
ความต้องการของสถานการณ์
นิ ต ยา รัต นพิชิต (2534) ทํ า การศึก ษาการทํ า นายความพึง พอใจในการทํ า งานของ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ บริษทั การบินไทยจํากัด ผลการวิจยั พบว่า คะแนนการกํากับการ
แสดงออกของตนสามารถทํานายคะแนนความพึงพอใจในคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะ
งาน ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ด้านการบังคับบัญชา ด้านผูร้ ว่ มงาน ด้านความพึงพอใจทัวไปอย่
่
าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านรายได้ทไ่ี ด้รบั ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
อินซลิกท์ และคนอื่นๆ (Inzlicht; et al. 2006) ทําการศึกษาผลกระทบของกลุ่มในการ
แสดงออกทีถ่ ูกบรรเทาโดยการกํากับการแสดงออกของตน ทีม่ ภี าพในความคิดจะแสดงออกได้ดอ้ ย
กว่าในเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นคนส่วนน้อยมากกว่าในเงื่อนไขทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นกลุ่มเดียวกัน และบุคคลทีม่ ี
การกํากับ การแสดงออกของตนเองสูง มีการปรับ ตัวได้ดใี นสถานการณ์ ท่ีเป็ นคนส่วนน้ อย กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย ผูห้ ญิงกับความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และคนผิวดํากับความสามารถ
ทางด้านภาษา ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ่มี กี ารกํากับการแสดงออกของตนตํ่าในเงื่อนไขที่เป็ นคนส่วน
น้อยแสดงได้ดอ้ ยกว่าผูท้ ่มี กี ารกํากับการแสดงออกของตนตํ่าในเงื่อนไขที่เป็ นเพศเดียวกันอย่างมี
นัยสําคัญ ส่วนผูท้ ม่ี กี ารกํากับการแสดงออกของตนสูงในเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นคนส่วนน้อยนัน้ แสดงได้ดกี ว่า
ผูท้ ่มี กี ารกํากับการแสดงออกของตนสูงในเงื่อนไขที่เป็ นเพศเดียวกันแต่ไม่มนี ัยสําคัญ ส่วนในการ
ทดลองทีส่ อง ผูว้ จิ ยั ใช้ผรู้ ว่ มการทดลองเป็ นนักศึกษาปริญญาตรีผวิ ดําจํานวน 44 คน โดยแบ่งเป็ น 3
เงือ่ นไข

ตอนที่ 6 การประเมินแก่นแท้แห่งตนกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ

6.1 ความหมายของการประเมิ นแก่นแท้แห่งตน
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินตนเอง จัดก์ และคนอื่นๆ (Judge; et al.
1997) ได้ให้ความหมายของการประเมินแก่นแท้แห่งตนว่าเป็ นการประเมินในภาพรวมหรือส่วน
สําคัญของบุคคลโดยผ่านการมองตนเอง หลังจากนัน้ จัดก์และฮัทส์ (Judge; & Hurst. 2007) ได้
กล่าวถึงความหมายของการประเมินแก่นแท้แห่งตนว่าเป็ นการประเมินตนเองและหน้าที่ของตนตาม
สถานภาพทีเ่ ป็ นอยู่ ซึ่งบุคคลทีม่ กี ารประเมินตนเองทางบวก จะมองตนเองว่ามีความสามารถ มีคุณค่า
สามารถควบคุมชีวติ ตนเองได้ และสามารถจัดการกับสถานการณ์ ต่างในชีวติ ของบุคคล หลังจากนัน้

88
รอบบินส์ และจัดก์ (Robbins; & Judge. 2009) ได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินแก่นแท้แห่งตน
เพิ่มเติมว่าหมายถึงบุ คลิกลักษณะอย่างหนึ่ งที่สามารถแสดงถึงระดับความแตกต่ างของบุ คคลที่มี
ความชอบ หรือไม่ชอบตนเอง หรือมองว่าตนเองเป็ นคนทีม่ คี วามสามารถหรือประสิทธิภาพหรือไม่ หรือ
อาจรูส้ กึ ว่าตนเองมีอาํ นาจหรือไม่มอี าํ นาจในการควบคุมสภาพแวดล้อมของตน
จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุป ความหมายของการประเมิน แก่นแท้แห่งตนว่าเป็ น
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลที่รบั รูถ้ ึงความชอบหรือไม่ชอบตนเอง รูส้ กึ ว่าตนเองมีความสามารถ มี
คุณค่า ความสามารถควบคุมชีวติ ตนเองได้ และมีความสามารถในการจัดการ โดยมองตนเอง และมี
อํานาจในการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเอง
6.2 องค์ประกอบของการประเมิ นแก่นแท้แห่งตน
จัดก์ และคนอื่นๆ (Judge; et al. 1997) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการประเมินแก่นเท้
แห่งตนว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – esteem) เป็ นการประเมินการยอมรับตนเองและมอง
ว่าตนเองเป็ นคนทีม่ คี ุณค่า
2. การรับรูค้ วามสามารถทัวไปของตนเอง
่
(Generalized self-efficacy) เป็ นการประเมิน
ความสามารถของตนเองว่าตนมีความสามารถทีจ่ ะทําสิง่ ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
3. ความเชื่ออํานาจควบคุมตนเอง (Locus of control) เป็ นการประเมินความเชื่อของ
บุคคลว่าตนมีความสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ได้
4. ความมันคงทางอารมณ์
่
(emotional stability) เป็ นการประเมิน สภาพอารมณ์ ข อง
บุคคลว่าตนเองมีความมันใจ
่ รูส้ กึ ปลอดภัย มีความอ่อนไหวทางอารมณ์ ต่ํา (Low Neuroticism)
เป็ นการสะท้อนให้เห็นแนวโน้มความเชื่อมัน่ ความปลอดภัย และความมันคง
่ การขาดความมันคง
่
ทางอารมณ์ของบุคคลจะมีแนวโน้มทีบ่ ุคคลคือจะไปทางเชิงลบ ซึง่ แคมเมเยอร์ มูลเลอร์ และคนอื่นๆ
(Kammeyer-Mueller; et al. 2009: 178) ได้เสนอความเชื่อ เกี่ย วกับ ตนเอง การควบคุ ม และ
ผลลัพ ธ์ สะท้อ นองค์ ป ระกอบสํ า คัญ ของบุ ค คลต่ อ ความสามารถของตนที่จ ะปฏิบ ัติให้ป ระสบ
ความสําเร็จ และมีอทิ ธิพลต่อรูปแบบการรับมือกับความเครียดในชีวติ อีกด้วย
6.3 การวัดการประเมิ นแก่แท้แห่งตน
จากการทบทวนเกี่ยวกับการวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตนมีการเริม่ ต้นโดยจัดก์และคน
อื่น ๆ (Judge; et al. 1998) มีล ัก ษณะเป็ น 4 มิติ ได้ แ ก่ การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง ความเชื่อ อํ า นาจควบคุ ม ตนเอง และการมีอ ารมณ์ ห วัน่ ไหว ซึ่ ง มี
ความหมายเชิงลบของความมันคงทางอารมณ์
่
ต่อจากนัน้ จัดก์ และคนอื่นๆ (Judge; et al. 2003)
ได้พ ฒ
ั นาแบบวัดการประเมินแก่ นแท้แห่งตน มีลกั ษณะเป็ นมิติเดีย ว จํานวน 12 ข้อ โดยมีการ
เปรียบเทียบกับแบบวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตนทีม่ ลี กั ษณะเป็ น 4 มิติ พบว่า แบบวัดมิตเิ ดียวมี
ความตรงเหมือนกันแบบวัด 4 มิติ ซึ่งแบบวัดมิตเิ ดียวได้ถูกนํ ามาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์กบั
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ความพึงพอใจในการทํางาน ผลการปฏิบตั งิ าน และความพึงพอใจในชีวติ นอกจากนัน้ จัดก์ และคน
อื่นๆ (Judge; et al. 2005) ได้มกี ารวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตนด้วยการประยุกต์ใช้แบบวัดของ
บุคคลอื่นร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง จํานวน 6 ข้อ จากแบบวัด
ของโรเซนเบอร์ (Rosenberg. 1965) การวัด อารมณ์ ห วัน่ ไหว จํ า นวน 6 ข้อ ของ ไซเซนค์
(Eysenck; & Eysenck. 1968) วัดการรับรูค้ ุณค่าในตนเองทัวไป
่ จํานวน 6 ข้อ ของจัดก์ และคน
อื่น ๆ (Judge; et al. 1998) และวัด ความเชื่อ อํา นาจควบคุ ม ตน จํา นวน 12 ข้อ ของเลเวนสัน
(Levenson. 1981) โดยมีค่าเฉลี่ยนํ้ าหนักองค์ประกอบ (average factor loading) เท่ากับ .78 มี
การทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันสอง มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบ ด้านการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เท่ากับ .81 ด้านอารมณ์ หวันไหว
่
เท่ากับ -.52 ด้านการรับรูค้ ุณค่าในตนเองทัวไป
่ เท่ากับ
.98 และด้านความเชื่ออํานาจควบคุมตน เท่ากับ .64
ส่วนในประเทศไทย อมร หวังพีระวงศ์ (2553) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการประเมินแก่นแท้แห่ง
ตนเป็ นภาษาไทย ซึ่ง มีล ัก ษณะเป็ น 4 มิติ ประกอบด้ ว ย การเห็น คุ ณ ค่ า ในตนเอง การรับ รู้
ความสามารถของตนเอง ความเชื่ออํานาจควบคุมตนเอง และความมันคงทางอารมณ์
่
เป็ นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผตู้ อบรายงานตนเอง
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงแบบวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตนของอมร หวังพีระวงศ์
(2553) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นผูท้ ท่ี ํางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ครัง้ นี้ท่ี
กลุ่มตัวอย่างคือ ครู เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ จาก มากทีส่ ุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย
น้อย และน้อยที่สุด ผูท้ ่ไี ด้คะแนนจากแบบวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตนสูงแสดงว่ามีการประเมิน
แก่นแท้แห่งตนสูงกว่าผูท้ ม่ี คี ะแนนการประเมินแก่นแท้แห่งตนตํ่า
6.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิ นแก่นแท้แห่งตน
การประเมินแก่นแท้แห่งตนถูกนํ ามาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการทํางาน ความพึง
พอใจในงาน และความพึ ง พอใจในชี วิ ต ดัง เช่ น อมร หวัง พี ร ะวงศ์ (2553) ทํ า การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินแก่แท้แห่งตนต่อความพึงพอใจในการทํางาน โดยเปรียบเทียบ
โมเดลทีใ่ ช้มาตรวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตนเองแบบ 4 มิติ และแบบมิตเิ ดียว พบว่า เมื่อทําการ
เปรียบเทียบความตรงของโมเดลการวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตนระหว่างแบบวัด 4 มิติ กับแบบ
วัด มิติเดีย วมีค วามสอดคล้ อ งกับ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิติ
นอกจากนัน้ ยังพบว่าการประเมินแก่นแท้แห่งตนมีอทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจในการทํางาน โดยเมื่อพนักงานทีม่ กี ารประเมินแก่นแท้แห่งตนสูง จะมีความพึงพอใจ
ในการทํางานสูง สอดคล้องกับงานวิจยั ของจัดก์ และคนอื่นๆ (Judge; et al. 2010) ทีท่ ําการศึกษา
การประเมินแก่นแท้แห่งตนว่ามี 4 องค์ประกอบ
จากการทบทวนเกีย่ วกับงานวิจยั เกีย่ วกับการประเมินแก่นแท้แห่งตน ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนแต่
ละองค์ประกอบของการประเมินแก่นแท้แห่งตน มีรายละเอียด ดังนี้
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กิบสัน และเดมโบ (Gibson; & Dembo. 1985) ได้สรุปปั จจัยที่ทํานายหรือเพิม่ การรับรู้
ความสามรถของครูไว้ดงั ต่อไปนี้
1. การศึก ษาอบรมของครู (teacher education) การได้ร บั การศึก ษาอบรมของครูมี
ความสําคัญต่อการรับรูค้ วามสามารถ ครูสว่ นมากมีปัญหาในเรือ่ งการฝึ กอบรมเพื่อเตรียมจัดการกับ
ชัน้ เรียนในสภาพจริง เช่น ครูท่ผี ่านการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจากโรงเรียนระดับชัน้ กลาง แต่ได้
บรรจุสอนจริงในโรงเรียนทีม่ นี ักเรียนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมตํ่า ครูมกั ไม่ได้เตรียมตัวเพื่อ
รับกับสภาพทีแ่ ตกต่างออกไป หรือในบางรายมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
ในระดับกลางหรือระดับสูง เมื่อประสบกับนักเรียนทีเ่ รียนรูไ้ ด้ชา้ ก็อาจรูส้ กึ ท้อแท้ได้ ทําให้ครูรสู้ กึ ว่า
ตนขาดความรูข้ าดทักษะในการเผชิญกับปั ญหา การรับรูค้ วามสามารถของตนเองของครูจะเพิม่ มาก
ขึน้ หากครูได้รบั ประสบการณ์ในการสอน ได้เผชิญกับปั ญหาในสภาพการณ์ทห่ี ลากหลาย
2. การถ่ายทอดทางสังคมของครู ครูใหม่จะพยายามทุ่มเทในการทํางานเพื่อความสําเร็จ
ในอาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาพสังคมครู ครูใหม่มกั ต้องเผชิญหรือมีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็ น
ทางการกับครูทม่ี ปี ระสบการณ์แล้ว และมักจะได้รบั การกระตุน้ ให้ทาํ งานให้เร็วขึน้ และให้ขยันทํางาน
มีการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูค้ วามสามารถของครูระหว่างครูทม่ี ปี ระสบการณ์ได้รบั การอบรมมา
มากกับครูท่มี ปี ระสบการณ์ หรือได้รบั การฝึ กอบรมน้ อย พบว่า ครูท่มี ปี ระสบการณ์ หรือได้รบั การ
ฝึกอบรมน้อยจะขาดความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
(Gibson; & Brown. 1982)
3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual difference) ครูท่รี บั รูค้ วามสามารถของตน
ต่างกันจะอนุ มานสาเหตุความสําเร็จหรือความล้มเหลวในงานแตกต่างกัน ซึง่ ความแตกต่างของการ
อนุมานสาเหตจะเชื่อมโยงไปตามการเห็นคุณค่าในตนเอง เพศ และประสบการณ์ตามวัฒนธรรมของ
แต่ละบุคคล ครูทร่ี บั รูค้ วามสามารถของตนเองสูงจะอนุ มานสาเหตุของความสําเร็จในการเรียนของ
นักเรียนว่าเกิดจากความสามารถของตนเอง ส่วนครูท่รี บั รูค้ วามสามารถของตนเองตํ่าจะอนุ มาน
สาเหตุ ว่ า มาจากสิ่ง ภายนอก และในสภาพการณ์ ท่ีนั ก เรีย นประสบความล้ ม เหลว ครูท่ีร ับ รู้
ความสามารถของตนตํ่ าที่จะทําให้ค รูย อมรับ ในตนเองน้ อ ย และอนุ มานว่าสาเหตุ ไปที่ก ารขาด
ความสามารถหรือภูมหิ ลังของนักเรียนมากกว่าทีจ่ ะโทษความสามารถของตนเป็ นการป้ องกันตนเอง
ส่วนครูท่รี บั รูค้ วามสามารถของตนเองสูงจะอนุ มานว่ามาจากการที่ตนยังพยายามไม่เพียงพอ ซึ่ง
นําไปสูก่ ารเพิม่ ความพยายามทีม่ ากขึน้
4. โครงสร้างการจัดการของโรงเรียน การจัดการของโรงเรียนที่แตกต่างกัน เช่น การ
จัดการให้ครูได้ทํางานเป็ นทีม การมีชวโมงในการสอน
ั่
การจัดแบ่งเวลา จัดกิจกรรม นโยบายของ
โรงเรียน จะมีผลให้ครูรบั รูค้ วามสามารถของตนเองแตกต่างกันด้วย
5. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การรับรูค้ วามสามารถของครูมคี วามสัมพันธ์กบั การได้
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ หากครูได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจเกีย่ วกับโครงการบางอย่างจะทําให้ครู
รับ รู้ค วามสามารถของตนในโรงเรีย น (McLaughlin; & Marsh. 1978) นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า
ความรูส้ กึ ท้อแท้ของครูมคี วามสัมพันธ์กบั การไม่ได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ ทําให้เกิดความไม่พงึ
พอใจ และมีการแยกตัวออกจากกลุ่ม
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6. ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผูป้ กครอง ครูจะรูส้ กึ ท้อแท้ เบื่อหน่ าย เมื่อผูป้ กครองของ
นักเรียนไม่ให้ความสนใจในกิจกรรมของทางโรงเรียนอย่างเพียงพอ หรือไม่แสดงความเห็นคุณค่าใน
การทํางานของครู อันจะส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของครูในทีส่ ดุ
นอกจากนี้ กูร (Goor. 1990) ได้ทําการศึกษาเปรีย บเทีย บการรับ รู้ค วามสามารถและ
ความอดทนในงานของครูทม่ี รี ะยะเวลาของประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน เพือ่ ทํานายว่าครู
ทีม่ ปี ระสบการณ์การสอนหลายปี จะมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและมีความอดทนในงานสูง
กว่ า ครูท่ีอ ยู่ในช่ ว งฝึ ก หัด และครูท่ีเพิ่ม เริ่ม ประกอบอาชีพ กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นครูผู้ส อนในระดับ
มัธยมศึกษา จาก 7 โรงเรียน แบ่งเป็ น ครูทอ่ี ยูใ่ นช่วงฝึ กหัด ครูทเ่ี พิง่ เริม่ ประกอบวิชาชีพ และครูทม่ี ี
ประสบการณ์ มาหลายปี ผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของครู และความอดทนในงาน
การรับรูค้ วามสามารถของครูทงั ้ ในมิตคิ วามสามารถในการสอนของตนเอง และมิตคิ วามสามารถใน
การสอนโดยทัว่ ไปน้ อ ยกว่ า ครูท่ีมีป ระสบการณ์ ก ารสอนมาแล้ว หลายปี นอกจากนั น้ ยัง พบ
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความอดทนในงานและการรับรูค้ วามสามารถในการสอนของครูทงั ้
สองมิตดิ ว้ ย
ซึง่ นิราศศิริ โรจนธรรมกุล (2534) ได้อธิบายการเห็นคุณค่าในตนเองต่อประสิทธิผลของ
งานและความพึงพอใจ ดังนี้
1. การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและประสิท ธิ ผ ลของงาน การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของงาน และความงอกงามของด้านจิตใจ คือ ความสามารถของบุคคล
ทีจ่ ะจัดการกับสิง่ แวดล้อม ถ้าสามารถจัดการได้มากก็จะผูกพันกับคุณค่าในตนเองมากขึน้ และการ
จัดการสิง่ แวดล้อมนัน้ ก็จะต้องอาศัยการมีสติปัญญาที่จะแก้ไขได้ บุคคลสามารถเรียนรูใ้ นการฝึ ก
ทักษะ พยายามหาวิธเี พือ่ ก่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน เมือ่ บุคคลขาดการนับถือตนเอง มีความกลัว
ทีจ่ ะต้องทํางานนอกรอบทีต่ งั ้ ไว้ ในขณะที่ ถ้าคิดว่าเพียงพอแล้วในการดําเนินชีวติ ไม่ตอ้ งการทําสิง่
ใดเพิม่ ขึน้ มีชวี ติ ที่พอแล้ว จะทําให้เกิดความเห็นคุณค่าในตนเองตํ่าได้ อันจะมีผลต่อประสิทธิผล
ของงานได้ ดังนัน้ ครูควรต้องพิจารณาตนเองว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสุขในการดําเนินชีวติ ซึง่
ครูจะสามารถสร้างคุณค่าให้กบั ชีวติ ได้ โดยการดํารงชีวติ ให้อยูใ่ นสภาพความเป็ นจริงและถูกต้อง มี
ความคิด ความรับผิดชอบมีเหตุผลและประพฤติอยูใ่ นศีลธรรมและจริยธรรม
2. การเห็น คุณ ค่าในตนเองและความพึงพอใจ ความพึงพอใจของบุ ค คล ไม่ใช่อยู่ท่ีมี
ทรัพ ย์ส มบัติแต่ เป็ น ความต้องการของจิต ใจในระดับ ที่ลึก ซึ่ง ความพึงพอใจเป็ น ภาวะที่เกิด ขึ้น
พร้อม ๆ กับชีวติ เป็ นรางวัลและเป็ นผลมาจากความสําเร็จเหมือนกับความเจ็บปวดทีม่ าจากความ
ล้มเหลว บุคคลเรียนรูค้ ุณค่าของชีวติ รูส้ กึ ว่าชีวติ มีคุณค่า ต้องการกระทําเพื่อให้ได้บรรลุการเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเองและเป็ นแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด การกระทํ า ต่ อ ไป ความพึ ง พอใจจะทํ า ให้ บุ ค คลมี
ประสบการณ์ ตรง ได้มกี ารเรียนรูป้ ระสิทธิภาพของตนเองโดยตรง เกี่ยวกับความสามารถที่มอี ยู่
สามารถอยู่กบั ความเป็ นจริง และบรรลุ คุณ ค่าของตนเอง จะรู้สกึ ว่าสามารถควบคุมชีวติ ของตน
ตรงกันข้าม ถ้าเรียนรูค้ วามเจ็บปวดว่าตนเองไม่มปี ระโยชน์ ก็จะทําให้ไม่มแี รงจูงใจที่จะกระทําสิง่
ใด ๆ ดังนัน้ บุคคลทีไ่ ด้เรียนรูค้ วามรูส้ กึ ว่าชีวติ ตนเองมีคุณค่า และตนเองมีค่าด้วยตัวเขาเอง ทําให้
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เกิด ความพึง พอใจในตนเอง ถ้ า บุ ค คลเกิด ความตึ ง เครีย ดทางอารมณ์ แต่ บุ ค คลจะสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ดว้ ยการให้คุณค่าตัวเอง คุณค่าพืน้ ฐานของบุคคลเกิดจากภาวะเห็นคุณค่าในตนเอง
และความเข้าใจในการกระทําทีย่ อมรับและไม่ยอมรับในการเรียนรูต้ ่อสิง่ ต่าง ๆ โดยขอบเขตของการ
เรียนรูท้ ท่ี าํ ให้เกิดความพึงพอใจมี 5 ประการ คือ
1) การทํางานที่สร้างสรรค์ เป็ นความรูส้ กึ ว่าตนเองมีประสิท ธิภาพในการใช้ระดับ
สติปัญญาและสามัญสํานึกด้วยตนเอง ซึ่งเกิดจากความชอบและความต้องการในสิง่ ที่จะกระทําให้
สําเร็จอยูต่ ลอดเวลา โดยไม่มคี วามกลัวหรือต้องการหลีกเลีย่ ง
2) ด้านมนุ ษย์สมั พันธ์ เป็ นความพึงพอใจที่เป็ นตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่กบั บุคคล หรือใน
สถานการณ์ใด ๆ เพือ่ ความต้องการประสบความสําเร็จทีจ่ ะควบคุมด้วยตนเอง
3) ความพึงพอใจทีส่ ามารถมองเห็นความแตกต่าง มีการตระหนักรูแ้ ละการตัดสินใจ
ด้วยตนเองทุกครัง้
4) ศิลปะ เป็ นศักยภาพสูงสุดของบุคคลทีจ่ ะสะท้อนให้เห็นสิง่ ทีต่ นน่ าจะเป็ นและควร
จะเป็ น เป็ นการแสดงออกถึงศักยภาพและเป็ นการให้คุณค่าอันมาจากการทีเ่ ขาให้คุณค่า และเป็ นตัว
ของตัวเองให้มากทีส่ ดุ
5) การที่ ค วามรัก เป็ นความรู้สึก ที่ ผู ก พัน อย่ า งมากของบุ ค คล เป็ นความรู้ส ึก
ภาคภูมใิ จ ชื่นชมซึง่ กันและกัน
นอกจากนั น้ โบคเนอร์ (Brockner. 1988) ได้รวบรวมปั จจัย ที่ส่งผลต่ อ ความรู้สึก เห็น
คุณค่าในตนเองของบุคคลในการทํางาน ดังนี้
1. การทีบ่ ุคคลมีอาํ นาจหรือรับรูว้ า่ ตนเองสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ ย่อมส่งผลให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองสูง
2. การรับรูว้ า่ ตนเองมีคุณค่าและมีความสําคัญต่อองค์การ จากมุมมองของผูอ้ ่นื
3. การทีบ่ ุคคลทีม่ คี วามสามารถหรือมีความเชีย่ วชาญในงานจนเป็ นทีย่ อมรับ
4. มีโอกาสได้ทํางานที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจภายใน เช่น ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานที่
ต้องใช้ทกั ษะสูงหรือท้าทายความสามารถ งานทีเ่ กิดการเรียนรู้ หรือมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจรวมทัง้
งานทีไ่ ด้รบั อิสระในการทํางาน
5. งานที่ก่ อ ให้เกิด แรงจูง ใจภายนอก เช่ น การปฏิบ ัติงานในตํ า แหน่ ง สูง การได้ร บั
ค่าตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรืองานทีส่ มั พันธภาพระหว่างตนเองกับผูบ้ งั คับบัญชาทีด่ ี
6. การประเมินผลงานจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน เกีย่ วกับความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกกลุ่ม ในลักษณะยกย่องชมเชยหรือการวิจารณ์ ซึง่ จะทําให้
บุคคลเหล่านัน้ เกิดการเปรียบเทียบกับสังคม และส่งผลต่อการประเมินคุณค่าของตนเอง
จากการทบทวนเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง มีนักวิชาการได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง ลอร์เรนท์ (Lawrence. 1999) ได้เสนอว่า
ระดับ การเห็นคุณ ค่าในตนเองของครูได้รบั อิท ธิพ ลจาก การเผชิญ กับ ปั ญ หาทางครอบครัว การ
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ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านจากโรงเรียน การขาดผลป้ อนกลับจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ ส่งผลต่อความพึง
พอใจในงาน ความไม่ แ น่ ใจในการเลือ กอาชีพ ครู และการเผชิญ ปั ญ หาเกี่ย วกับ การจัด การกับ
นักเรียน ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวสอดคล้องกับปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อวงจรอาชีพครู ได้แก่ ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อม
ส่วนบุคคล และปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมภายในองค์การ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินแก่นแท้แห่งตนกับพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคม
การประเมินแก่นแท้แห่งตนถูกนํ ามาใช้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน ความพึง
พอใจในงาน ซึง่ จากแนวคิดโมเดลทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรของ
ฟาง ดัฟ ฟี่ และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) ที่ได้เสนอว่าการเข้าถึงทุ น ทางสังคมของ
พนักงานเนื่องจากองค์กรมีการใช้การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรเพื่อให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์
จากทุนทางสังคมทีจ่ ะทําให้พนักงานเกิดการปรับตัวได้ ซึง่ จะส่งผลสุดท้ายเกิดความสําเร็จในอาชีพ
โดยผูท้ ่มี กี ารประเมินแก่นแท้แห่งตนสูงมีแหล่งทรัพยากรขององค์กรมาก จะมีการปรับตัวได้มาก
ดังนัน้ การประเมินแก่นแท้แห่งตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ จากทุนทางสังคมกับ
การปรับตัวของพนักงาน ดังนัน้ การประเมินแก่นแท้แห่งตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม
กับการปรับตัวทางอาชีพ ดังภาพประกอบที่ 10
การประเมินแก่นแท้
ตนเอง

ทุนทางสังคม

พฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพ

ภาพประกอบ 10 การประเมินแก่นแท้แห่งตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการปรับตัว
ทางอาชีพ
สมมติฐาน การประเมินตนเองปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพของครู

ตอนที่ 7 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรกับทุนทางสังคม
7.1 ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคม มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
ทางสังคมวิท ยามีค วามหมาย 2 นัย ด้ว ยกัน (จํานง อดิวฒ
ั นสิท ธิ;์ และคนอื่น ๆ. 2540: 43) คือ
ประการแรก เป็ นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม โดยมนุ ษย์ทุกคนไม่มคี วามรูเ้ รื่องวัฒนธรรมติดตัวมา
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แต่กาํ เนิด เช่น การใช้ภาษาพูด การอ่านหนังสือ มารยาททางสังคมหรือระเบียบประเพณีต่าง ๆ การ
ถ่ายทอดทางสังคมเป็ นการถ่ ายทอดวัฒ นธรรม ที่ทําให้มนุ ษ ย์ได้เรียนรู้วฒ
ั นธรรม และสามารถ
ปฏิบตั ติ วั ให้เข้ากับสังคมได้อย่างถูกต้อง เช่น การได้รบั การแนะนํ าสังสอนเรื
่
่องภาษา ทําให้มนุ ษย์
สามารถติดต่อกันได้ การเรียนรูม้ ารยาทในการรับประทานอาหารได้ถูกต้อง ประการทีส่ อง เป็ นการ
พัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคม สังคมแต่ละแห่งมีวฒ
ั นธรรมไม่เหมือนกัน มนุ ษย์ในแต่ละ
สังคมจึงมีบุคลิกภาพแตกต่างกัน เช่น คนไทยมีบุคลิกภาพยิม้ ง่ายอ่อนโยนและเคารพอ่อนน้อมต่อ
ผู้ใหญ่ กระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมมีอิท ธิพ ลต่ อ การพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพมากกว่ าสภาพทาง
ธรรมชาติ เช่น เด็กไทยโดยทัวไปมี
่ ลกั ษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน แต่การแสดงออกไม่เหมือนกัน
ทุกคน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีผู้ใหญ่ เอาใจใส่ ดูแลอบรมสังสอนอยู
่
่เสมอ จะมีกิรยิ ามารยาท
เรียบร้อยและพูดจาไพเราะกว่าเด็กทีถ่ ูกปล่อยปละละเลยไม่มใี ครเอาใจใส่ดแู ล
ดังนัน้ การถ่ ายทอดทางสังคมหมายถึง กระบวนการในการถ่ ายทอดความรู้ ความคิด
ทัศนคติ อุดมการณ์ บุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ซึง่ เป็ นไปทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยผ่านตัวแทนของสังคม เช่น ครอบครัว สถานศึกษา สื่อสารมวลชน กลุ่มเพื่อน สถานที่
ทํางาน และองค์กรทางสังคมต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลสามารถทําหน้าที่ในส่วนตัวและต่อสังคมได้ โดย
การถ่ายทอดทางสังคมมีสองแบบ คือ การถ่ายทอดทางสังคมทางตรงเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายใต้สถานการณ์ทเ่ี ราเจตนาให้เกิดขึน้ ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมทางอ้อมเป็ นกระบวนการการ
เรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ โดยไม่มใี ครคาดหวังให้เกิดขึน้
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับการการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีนกั วิชาการได้ให้
ความหมายไว้ว่าเป็ น กระบวนการที่พ นัก งานเรีย นรู้ค่านิ ย ม บรรทัด ฐาน ความเชื่อ เจตคติและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยการนํ าประสบการณ์ การเรียนรู้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่ งในกระบวนการ
ศึกษาเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และสมาชิกภายในองค์กร (Van Maanen. 1976) โดยเมื่อพนักงาน
เข้าสู่องค์กรต้องทําความเข้าใจกับค่านิยม ทักษะที่ต้องใช้ในการทํางาน การสร้างพฤติกรรมตามที่
องค์กรคาดหวัง และสร้างความคุน้ เคยกับสภาพสังคมภายในองค์กร ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นส่วนสําคัญต่อ
การแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่และการมีส่วนร่วมในองค์กร (Louis. 1980: 228) นอกจากนัน้ การ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรทําให้พนักงานใหม่เกิดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับสังคมภายในองค์กร และ
เข้าใจถึงความคาดหวังของกลุ่ม ทําให้พ นักงานใหม่สามารถปรับ ตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมของ
องค์ ก ร มี ก ารปฏิ บ ั ติ ง านเข้ า กั บ บุ ค คลอื่ น ภายในองค์ ก รได้ (Baron; & Greenberg. 1990)
นอกจากนัน้ การถ่ ายทอดทางสังคมขององค์กรยังเป็ นการปลูกฝั งความเชื่อและอบรมสิง่ ต่ าง ๆ
ให้แก่พนักงานใหม่ รวมถึงให้ความรูค้ วามเข้าใจสิง่ สําคัญในองค์กร เพื่อให้พนักงานใหม่ยอมรับ
เนื้ อ หาและรู ป แบบของวัฒ นธรรมองค์ ก ร (Cherrington. 1994; Tirce; & Beyer. 1993: 129)
นอกจากนัน้ เป็ นกระบวนการในการปรับตัวเข้าหากันระหว่างองค์กรกับพนักงาน โดยมีวธิ กี าร 2 วิธี คือ
(1) การเรียนรูท้ างสังคมโดยตรง (Direct Socialization) เป็ นการทีบ่ ุคคลได้รบั ประสบการณ์โดยตรงจาก
สิง่ นัน้ เป็ นการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นทางการเช่น การสอน การฝึ กอบรม ปฐมนิเทศ โดยหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน
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พี่เลี้ยงสอนงาน และฝ่ ายฝึ กอบรม ทําให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานหรือปรับพฤติกรรมเบื้องต้นได้
ตามทีอ่ งค์กรคาดหวัง และ (2) การเรียนรูท้ างสังคมโดยอ้อม (Indirect Socialization) เป็ นการเรียนรูส้ งิ่
ต่าง ๆ โดยดูจากตัวอย่างทีพ่ บ ซึง่ อาจเป็ นการบังเอิญหรือตัง้ ใจก็ได้ เช่น การเข้ากลุ่มเพื่อน การพูดคุย
ทําให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพ (กิง่ แก้ว ทรัพย์พระวงศ์. 2544: 20)
จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรว่า
หมายถึง การอบรม ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละปลูกฝั งเจตคติ ค่านิยม พฤติกรรมการทํางาน
ตัง้ แต่ก่อนพนักงานจะเข้าทํางาน จนกระทังเกษี
่ ยณอายุ ซึง่ เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ เป็ นขัน้ ตอน
7.2 องค์ประกอบของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ที่มคี วามสําคัญต่อ
การปรับตัวของพนักงาน คือ
1. กลวิธีการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์กร (Organizational Socialization Tactics)
องค์กรใช้กลวิธที จ่ี ะอํานวยความสะดวกต่อการปรับตัวของพนักงานใหม่ เพื่อลดความคลุมเครือและ
ความรูส้ กึ ไม่มนคง
ั ่ โดย แวนเมนแนน และไซน์ (Van Maanen; & Schein. 1979) ได้มกี ารแบ่ง
กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ออกเป็ น 6 ด้าน ดังแผนภาพที่ 11

ภาพประกอบ 11 แสดงกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
ทีม่ า: John Van Maanen; & Edgar H. Schein. (1979). Toward of Theory of
Organizational Socialization. In Research in Organizational Behavior. p: 232.
จากประกอบ 11 กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร แวนเมนแนน และไซน์ได้แบ่ง
การถ่ายทอดทางสังคมเป็ น 2 ส่วน คือ การถ่ ายทอดทางสังคมของหน่ วยงาน (Institutionalized)
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และการถ่ า ยทอดทางสัง คมของบุ ค คล (Individualized) โดยอยู่ ภ ายใต้ บ ริบ ท 3 ส่ ว น คือ ด้า น
สภาพแวดล้อม (context) ด้านเนื้อหา (content) และด้านมุมมองทางสังคม (social aspects)
ต่ อ จากนั น้ จอนห์ (Jones. 1986) ได้มีก ารรวมกลวิธีก ารถ่ ายทอดทางสังคมให้เป็ น
องค์ประกอบเดียว แบ่งเป็ น สองส่วน คือ
1.1 การถ่ ายทอดทางสังคมของหน่ ว ยงาน (Institutionalized socialization)
พนั ก งานมีก ารประเมิน โครงสร้า งของแบบอย่ า งและการสนั บ สนุ น ทางสัง คม พนั ก งานผ่ า น
ประสบการณ์การเรียนรูจ้ ากเพื่อนร่วมงาน ด้วยความชัดเจนในคําอธิบายมีการเรียงลําดับ การตัง้
เวลาการอบรม และการกระทําทีม่ กี ารกําหนดเป้ าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งเป็ น 6 แบบ ประกอบด้วย
การถ่ า ยทอดทางสัง คมแบบเป็ นกลุ่ ม (Collective) การถ่ า ยทอดทางสัง คมแบบเป็ นทางการ
(Formal) การถ่ายทอดทางสังคมตามลําดับขัน้ ตอน (Sequential) การถ่ายทอดทางสังคมตามตาราง
คงที่ (Fixed) การถ่ายทอดทางสังคมแบบมีตวั แบบ (Serial) และการถ่ายทอดทางสังคมแบบยอมรับ
ลักษณะเดิม(Investiture)
1.2 การถ่ายทอดทางสังคมของบุคคล (Individualized socialization) หมายถึง
การทีพ่ นักงานแสดงประสบการณ์การเรียนรูส้ ่วนบุคคล ไม่เป็ นทางการ และไม่สมํ่าเสมอ ซึ่งทําให้
พนั ก งานอธิ บ ายสถานการณ์ ท่ี ต นเผชิ ญ ปราศจากการช่ ว ยเหลื อ และข้ อ มู ล ย้ อ นกลับ จาก
ประสบการณ์ภายในทีท่ าํ งาน ซึง่ สามารถแบ่งเป็ น 6 แบบประกอบด้วย การถ่ายทอดทางสังคมแบบ
รายบุคคล (Individual) การถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่เป็ นทางการ (Informal) การถ่ายทอดทาง
สังคมแบบไม่เป็ นลําดับขัน้ (Random) การถ่ายทอดทางสังคมแบบตารางไม่คงที่ (Variable) การ
ถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่มตี วั แบบ (Disjunctive) และการถ่ายทอดทางสังคมแบบถอดถอนลักษณะ
เดิม (Divesture)
นอกจากนัน้ นักวิชาการได้มแี นวคิดเกีย่ วกับกลวิธที างการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ
เป็ นส่วนหนึ่งเรียงจากกลวิธสี ่วนบุคคลสู่กลวิธอี งค์กร เพราะว่ากลวิธที งั ้ สองมีความสัมพันธ์กนั สูง
และมีความสัมพันธ์กนั ทางบวก (Bauer; et al. 2007) สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ทีพ่ บว่ากลวิธกี าร
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร โดยเฉพาะกลวิธขี ององค์กรส่งผลต่อการปรับตัวของพนักงาน ซึง่ การ
ปรับตัวของพนักงานประกอบด้วย (1) การเรียนรู้ (Learning) เช่น บทบาททีช่ ดั เจน (Role clarity)
ความรอบรูเ้ กีย่ วกับงาน (Task mastery) และความรูเ้ กีย่ วกับองค์กร (Organizational knowledge)
(2) การปรับ เข้า กัน (Assimilation) เช่ น การรวมตัว กัน ทางสัง คม (Social integration) และ
เอกลักษณ์ทางสังคมกับองค์กร (Social identification with organization) (Bauer; et al. 2007;
Saks; et al. 2007)
2. การริเริม่ ของพนักงาน
ได้มนี ักวิชาการได้กล่าวถึงการริเริม่ ของพนักงานเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรับผิดชอบชีวติ ของ
ตนเอง โดยพฤติกรรมเกิดจากการตัดสินใจไม่ได้เกิดจากเงื่อนไข สามารถเก็บความรูส้ กึ ภายใต้
คุณค่าได้ และเป็ นฝ่ ายริเริม่ และรับผิดชอบต่อการกระทําต่าง ๆ ของตน (Covey. 1989) โดยเมื่อ
บุคคลได้รบั สิง่ เร้าหรือแรงกระตุน้ บุคคลจะพิจารณาอย่างรอบคอบ คิดถึงวิธกี ารทีจ่ ะตอบสนองอย่าง
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มีสติ และคํานึ งถึงหลัก ที่ถู ก ต้องและเหมาะสมในการเลือกการตอบสนอง จะไม่ต อบสนองด้ว ย
อารมณ์หรือความรูส้ กึ โคเวย์ (Covey. 1989) ได้เสนอว่า การทีบ่ ุคคลสามารถพิจารณาหาทางเลือก
ในการตอบสนองออกไปมีพน้ื ฐานมาจากคุณสมบัตปิ ระจําตัวของบุคคล ประกอบด้วย
1) การรูจ้ กั ตนเอง (Self-awareness) การรูจ้ กั ตนเองเป็ นการสังเกตตนเองของบุคคล เพื่อ
พิจารณาตนเองให้รบั รูว้ า่ ตนเองกําลังคิดอะไร รูส้ กึ อย่างไร
2) การมีจนิ ตนาการ (Imagination) การจินตนาเป็ นการคิดถึงเรื่องที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
คิดในสิง่ ทีน่ อกเหนือจากความเป็ นจริงทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
3) มีมโนธรรม (Conscience) เป็ นการคํานึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมของความคิดและ
การกระทํากับ หลัก การต่ าง ๆ รวมถึงเป็ น เหตุ เป็ น ผลของทัง้ ความคิด และการกระทํา ด้ว ยการ
ตระหนักอยูเ่ สมอว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร
และ 4) ความต้องการเป็ นอิสระ (Independent will) เป็ นความปรารถนาของบุคคลที่จะ
กระทําสิง่ ต่ าง ๆ ให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยไม่จะเป็ นต้องได้รบั การชี้นําจากบุ คคลอื่น และความ
ต้องการเป็ นอิสระมีพน้ื ฐานมาจากการทีบ่ ุคคลรูจ้ กั ตนเอง
มีนักวิชาจํานวนมากเสนอว่า พฤติกรรมริเริม่ ของพนักงานเพิ่มการปรับตัวของพนักงาน
(Ashford; & Black. 1996; Bauer; & Green. 1994) สอดคล้องกับการวิจยั ทางองค์กร พบว่า พฤติกรรม
การริเริม่ เป็ นรูปแบบพฤติกรรมการทํางานทีถ่ ูกจูงใจ เป็ นการกระทําเริม่ ต้นทีพ่ นักงานกระทําทีม่ ผี ลต่อ
ความสะดวกสบายส่ วนบุ คคลหรือสภาพแวดล้อมของพนั กงาน (Bateman; & Crant. 1993; Crant.
2000) สอดคล้องกับงานวิจยั ไซเบอท์ (Seibert; Crant; & Kraimer. 1999) ทําการศึกษาความสัมพันธ์
ของบุคลิกภาพริเริม่ กับความสําเร็จในอาชีพของพนักงานจากกลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ พบว่า ผูท้ ม่ี ี
บุคลิกภาพริเริม่ จะได้รบั เงินเดือนสูง ได้รบั การเลื่อนตําแหน่ งและมีความพึงพอใจในอาชีพของตน
ดังนัน้ การจัดการภายในองค์กรมีผลต่อการริเริม่ ของพนักงาน เนื่องจากการจัดการที่เป็ นระบบไม่
สามารถจัดหาข้อมูลและการถ่ายทอดทางสังคมตามความต้องการของพนักงาน พนักงานต้องริเริม่
ถ้าต้องการลดความไม่มนคง
ั ่ (Sake; & Ashforth. 1997)
นอกจากนี้ อาชฟอร์ด และแบล็ก ซ์ (Ashford; & Black. 1996) ได้แ บ่ ง การริเริ่ม ของ
พนักงานออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ
1) การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship building) ประกอบด้วย การถ่ายทอดทางสังคม
ทัวไป
่ การติดต่อเครือข่าย และการสร้างความสัมพันธ์กบั หัวหน้า
2) การสร้างความหมาย (Sense making) อธิบายการค้นหาและการพัฒนาทักษะของงาน
และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร หรือข้อมูลย้อนกลับการทํางาน
และ 3) การวางแผนเชิงบวก (Positive framing) หมายถึง กระบวนการรับ รู้ก ลไกการ
จัดการตนเองของพนักงานทีใ่ ช้อธิบายสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน
จากองค์ประกอบของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรดังกล่าวไว้ขา้ งต้น ในการวิจยั ครัง้
นี้ ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร โดยมีองค์ประกอบ ประกอบด้วย กลวิธกี ารถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์กร และการริเริม่ ของพนักงาน
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7.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคม
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การมีนกั วิชาการทีอ่ ธิบาย
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การเป็ น 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก เป็ นการมองการถ่ายทอด
ทางสังคมทางองค์การในแง่องค์การ มีความพยายามปลูกฝั งให้พนักงานยอมรับวัฒนธรรมองค์การ
(Hellriegle; Slocum; & Woodman. 1986; Tirce; & Beyer. 1993: 129) และองค์การปลูกฝั งการ
เรียนรูค้ ่านิยม บรรทัดฐานความเชื่อ แนวทางที่ สอง มองการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การจาก
มุ ม มองของพนั ก งาน (Van Maanen. 1976; Wanoua. 1992: 187) โดยเป็ นกระบวนการที่
พนั ก งานเรีย นรู้ค่านิ ย ม บรรทัด ฐานความเชื่อ ข้อ สมมติพ้ืน ฐาน และพฤติก รรมที่พึงปรารถนา
เพื่อ ให้พ นั ก งานเป็ นสมาชิก ที่มีป ระสิท ธิผ ลขององค์ ก าร โดยจะเกี่ย วข้อ งกับ พนั ก งานใหม่ ท่ี
เปลีย่ นแปลงและปรับตัวเข้ากับองค์การ การเรียนรูบ้ ทบาท บรรทัดฐาน และค่านิยมใหม่ขององค์การ
จากที่กล่าวมาข้างต้นทําให้เห็นว่าการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์การเป็ นวิธีการธํารง
รักษาวัฒนธรรมในองค์การที่สําคัญมาก เพื่อให้พนักงานยอมรับวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทัง้ เรียนรู้
ค่านิยม บรรทัดฐานความเชื่อต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจะทําให้พนักงานเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร มี
การปรับตัวให้เข้ากับองค์กร โดยการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การมีลกั ษณะการดังต่อไปนี้
ลักษณะของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ สรุปได้วา่ มี 5 ประการ คือ
1. ความพยายามชักจูงใจพนักงานปรับเปลี่ยน การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การเป็ น
ความพยายามชักจูง ชีแ้ นะให้พนักงานปรับเปลีย่ นวิธกี ารคิด วิธปี ฏิบตั บิ างประการ เพือ่ ให้พนักงาน
เป็ นที่ยอมรับของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งทําให้พนักงานสามารถทํางานภายในองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้วฒ
ั นธรรมขององค์การได้รบั การสืบสานให้คงอยู่ต่อไปได้ โดยการ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์การทีจ่ ะทําให้พนักงานประสบความสําเร็จ จะต้องมีการเปลีย่ นแปลงใน
พนัก งาน 3 ประการ คือ (1) ทัก ษะและความสามารถในการทํ างานจะพัฒ นาดีข้ึน (2) ยอมรับ
บทบาทของการเป็ นสมาชิกของหน่วยงาน และ (3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานและค่านิยม
ของหน่วยงานได้
2. กระบวนการเรียนรูท้ างสังคมของพนักงาน มีการเรียนรูค้ ่านิยม ความเชื่อ และบรรทัด
ฐานในการทํางาน และการปฏิบ ตั ิตวั จากการทํางานร่วมกับหัวหน้ าและเพื่อนร่วมงาน (Trice; &
Beyer. 1993: 130; Wanoua. 1992: 198) โดยวิธีการเรีย นรู้จากผู้อ่ืน มีรูป แบบต่ าง ๆ กัน เช่น
การฟั งคําแนะนํ าจากหัวหน้า สังเกตวิธกี ารทํางานของเพื่อนร่วมงาน กระบวนการเรียนรูท้ างสังคม
ของพนัก งานมัก จะเกิดขึ้น จากการที่พ นัก งานมีป ระติส มั พัน ธ์ก บั ผู้อ่ืน ในที่น้ี คือ หัว หน้ า เพื่อ น
ร่วมงาน โดยธรรมชาติของการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์การต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื มีการ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ทําให้ได้รบั การสนับสนุ นทางวัฒนธรรม โดยพนักงานทุกคนเป็ นผูส้ ร้างหรือกําหนด
วัฒนธรรมองค์การขึน้
3. กระบวนการทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ หน่วยงานต่าง ๆ จะพยายามปลูกฝั งให้
พนักงานยอมรับวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้ยุทธวิธที ่เี ป็ นทางการ เช่น การจัดฝึ กอบรม มีการสร้าง
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ความประทับ ใจและจูงใจให้พ นักงานปฏิบ ัติต ามแนวทางที่ห น่ วยงานคาดหวัง นอกจากนัน้ การ
ถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่เป็ นทางการ เช่น พนักงานเรียนรูบ้ รรทัดฐานการทํางานขององค์การจาก
เพื่อนร่วมงานด้วยกัน จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของพนักงานดีเด่น หรือจากการพูดคุย
กับหัวหน้า และเพือ่ นร่วมงาน โดยพนักงานเห็นคุณค่าของการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์การอย่างไม่เป็ น
ทางการ ซึง่ มีส่วนช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับค่านิยมขององค์การได้ดกี ว่าโครงการฝึ กอบรมและ
การปฐมนิ เทศที่หน่ วยงานจัดขึ้นอย่างเป็ นทางการ (Louis; Posner; & Powell. 1983: 857-866)
ดังนัน้ การเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์การอย่างไม่เป็ นทางการจึงมีความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนกว่าการเรียนรูท้ ่ี
เป็ นทางการ
4. การถ่ ายทอดทางสังคมของพนัก งานอาจไม่ป ระสบความสําเร็จ แม้ว่าองค์ก ารจะ
พยายามถ่ายทอดทางสังคมให้พนักงานแต่เขาอาจจะยอมรับทัง้ หมด หรือไม่ยอมรับเลย ซึง่ บางครัง้
หน่ วยงานอาจไม่ประสบความสําเร็จในการถ่ายทอดทางสังคมพนักงาน เป็ นผลมาจากอุปสรรคบาง
ประการ เช่น พนักงานใหม่แต่ละคนมีคา่ นิยม ความเชื่อ และประสบการณ์เดิม จากการถ่ายทอดทาง
สัง คมจากครอบครัว โรงเรีย น สภาพแวดล้อ ม และหน่ ว ยงานเดิม ก่ อ นที่จ ะเข้า มาทํ า งานใน
หน่ วยงานใหม่ พนักงานบางคนยังยึดติดกับ ค่านิ ย ม ความเชื่อและประสบการณ์ ในอดีต จนไม่
ยอมรับวิธกี ารทํางานของหน่ วยงานใหม่ นอกจากนัน้ ในปั จจุบนั พนักงานไม่ได้ถูกถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การจากผูบ้ ริหาร และหัวหน้ างานเท่านัน้ แต่ยงั ได้รบั อิทธิพลของการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การจากแหล่งอื่นด้วย เช่น จากเพื่อนทัง้ ในและนอกหน่ วยงาน จากสื่อต่าง ๆ เช่น
หนังสือ อิน เตอร์เน็ ต เป็ น ต้น (Trice; & Beyer. 1993: 131) ดังนัน้ การถ่ ายทอดทางสังคมของ
องค์การให้กบั พนักงาน ยังต้องทํานึกถึงค่านิยม ความเชื่อ รวมถึงบรรทัดฐานในการทํางานประพฤติ
ปฏิบตั ทิ เ่ี รียนรูจ้ ากแหล่งถ่ายทอดทางสังคมต่าง ๆ อาจมีความขัดแย้งกัน ทําให้พนักงานอาจยอมรับ
วัฒนธรรมขององค์การเพียงเล็กน้อย หรือปฏิเสธไม่ยอมรับค่านิยม ความเชื่อและแนวทางในการ
ทํางานที่องค์การพยายามปลูกฝั งให้กไ็ ด้ และการไม่ประสบความสําเร็จในการถ่ายทอดทางสังคม
อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้วฒ
ั นธรรมองค์การเปลีย่ นแปลงไป
5. การถ่ายทอดทางสังคมไม่ได้จํากัดเฉพาะพนักงานใหม่เท่านัน้ แม้ว่าพนักงานใหม่จะ
เป็ นเป้ าหมายหลักของการหล่อหลอม เนื่องจากต้องเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ ๆ ภายในหน่วยงาน แต่พนักงาน
เก่าอาจต้องผ่านกระบวนการหล่อหลอมขององค์การด้วยเช่นกัน การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ
พนักงานเก่ามักเกิดขึน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลมีการเปลีย่ นแปลงตําแหน่ งหน้าที่ เมื่อหน่ วยงานปรับเปลีย่ น
ระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ จะต้องมีการฝึ กอบรมหรือพัฒนาพนักงานเก่า เพื่อปรับเปลีย่ นทักษะ
เจตคติ และแนวทางในการทํางานใหม่ให้สอดคล้องกับระบบงานและเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปการถ่ายทอดทางสังคมว่าทัง้ พนักงานเก่าและพนักงาน
ใหม่ต้องผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ ประกอบด้วย 1) การชักจูงให้พนักงาน
เปลี่ยนแปลง 2) กระบวนการเรียนรูท้ างสังคมของพนักงาน 3) กระบวนการที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ 4) การถ่ายทอดทางสังคมอาจสําเร็จหรือไม่กไ็ ด้ 5)การถ่ายทอดทางสังคมไม่ได้จํากัด
เฉพาะพนักงานใหม่เท่านัน้
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การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การมีลกั ษณะเป็ นขัน้ ตอนทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ
ซึง่ มีนกั วิชาการได้แบ่งขัน้ ตอนในการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การไว้ ดังนี้
พอร์ตเตอร์ ลอเลอร์ และแฮกแมน (Porter; Lawler; & Hackman. 1975) ได้เสนอว่าการ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์การสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
1. ช่วงก่อนเป็ นพนักงาน (Pre arrival)
2. ช่วงเผชิญความจริง (encounter)
3. ช่วงเปลีย่ นแปลงและเป็ นพนักงานเต็มตัว (change and acquisition)
นอกจากนัน้ ไชน์ (Schein. 1978) ได้แบ่งการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การออกเป็ น 3
ช่วง คือ
1. ช่วงเริม่ เข้าทํางาน (entry)
2. ช่วงถูกถ่ายทอดทางสังคม (socialization)
3. ช่วงยอมรับร่วมกัน (mutual acceptance)
นอกจากนัน้ บูคาแนม (Buchanan. 1974) ได้แบ่งขัน้ ตอนในการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์การมีการโยงเข้ากับอายุการทํางานของพนักงาน โดยแบ่งขัน้ ตอนของการถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์การออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
1. ช่วงทํางานปี แรก จะเกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรมและการริเริม่ งาน (basic training and
initiation)
2. ช่วงอายุงานปี ท่ี 2-4 เกีย่ วข้องกับผลการปฏิบตั งิ าน (performance)
3. ช่วงอายุปี ท่ี 5 ขึ้น ไป จะเป็ น ระยะเวลาที่องค์ก ารสามารถพึ่งพาอาศัย พนัก งานได้
(organizational dependability)
นอกจากนัน้ เฟลดแมน (Feldman. 1981) ได้แบ่งขัน้ ตอนการถ่ ายทอดทางสังคมของ
องค์การออกเป็ น 3 ช่วง คือ
1. การถ่ ายทอดทางสังคมที่เกิดขึ้นจากคาดหวังล่วงหน้ า (Anticipatory Socialization)
หมายถึงการเรียนรูแ้ ละคาดหวังเกี่ยวกับลักษณะงานและสภาพการณ์ต่าง ๆ ของหน่ วยงานก่อนที่
บุคคลจะได้เป็ นพนักงานของหน่ วยงาน โดยในระหว่างการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน ผูส้ มัครบางคน
อาจทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่ วยงาน อาจทําให้ผสู้ มัครคาดคะเนถึงบทบาทหน้าทีท่ ่ตี นเองต้องทําใน
อนาคตหากได้รบั การคัดเลือก บทบาทหน้าทีท่ บ่ี ุคคลได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าจะทําหน้าทีค่ ล้ายกับ
การถ่ายทอดทางสังคมทางความคิด จิตใจว่าสภาพการณ์ต่าง ๆ ในหน่วยงานคงจะเป็ นเช่นไร และมี
การเตรียมตัวเตรียมใจว่าตนเองจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ดงั กล่าวจริง บุคคลจะประสบการณ์ตรง
หรือใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้ า อาจจะทําให้บุคคลปรับตัวเข้ากับงานและวัฒนธรรมของ
องค์การได้ง่ายขึน้ แต่ถ้าการคาดเดาล่วงหน้าไม่ตรงกับความจริง บุคคลอาจเกิดความผิดหวังและ
ลาออกจากงานในทีส่ ดุ ดังนัน้ การคาดเดาบทบาทหน้าทีไ่ ว้ล่วงหน้าไม่ได้เกิดขึน้ เฉพาะกับผูส้ มัครที่
พึง่ เรียนจบการศึกษาและเข้าทํางานเป็ นครัง้ แรกเท่านัน้ นอกจากนัน้ พนักงานเก่าทีถ่ ูกโอนย้ายหรือ
ลาออกไปสมัครงานกับหน่วยงานใหม่ ก็อาจมีการคาดการณ์ถงึ บทบาทใหม่ทบ่ี ุคคลจะต้องทําตามที่

101
คาดการณ์ ไว้ล่ ว งหน้ าของพนัก งานเก่ าที่มีป ระสบการณ์ อ าจมีค วามถู ก ต้อ งใกล้เคีย งความจริง
มากกว่าพนักงานใหม่กไ็ ด้
2. ช่วงเผชิญความจริง (encounter) หมายถึง เป็ นช่วงที่พนักงานเข้าเป็ นสมาชิกของ
หน่ วยงาน หรือเข้ารับตําแหน่ งใหม่เรียบร้อยแล้ว พนักงานจะพบกับบทบาทหน้าที่ และพบปะกับ
บุคคลในหน่ วยงาน เมื่อการเผชิญกับสภาพการณ์ทเ่ี ป็ นจริง พนักงานใหม่หรือผูม้ ารับตําแหน่ งใหม่
มักจะเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมใหม่กบั สิง่ ทีค่ าดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือประสบการณ์เดิมทีเ่ คยพบ
มา บุคคลจะมีความประหลาดใจหรือผิดหวังมากน้อยเพียงใดขึน้ อยู่กบั ระดับความแตกต่างระหว่าง
สิง่ ที่คาดการณ์ ไว้ล่วงหน้ ากับ สิ่งแวดล้อมใหม่ท่ีพ บในบุ ค คลพบความแตกต่ างไม่มาก บุ คคลจะ
พยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การ และเงื่อนไขอื่น ๆ ในหน่ วยงาน เพื่อให้เป็ นทีย่ อมรับ
ของหัว หน้ า งานและเพื่ อ นร่ ว มงาน รวมถึ ง สามารถทํ า งานอยู่ ใ นหน่ ว ยงานนั ้น ต่ อ ไปอย่ า งมี
ประสิทธิผล แต่ในบุคคลทีพ่ บความประหลาดใดหรือเกิดความผิดหวังมากจนไม่สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมและบทบาทหน้าทีใ่ หม่ได้ พวกเขาอาจลาออกจากหน่วยงานในทีส่ ดุ
3. ช่ ว งเปลี่ย นแปลงและเป็ นพนั ก งานเต็ ม ตัว (change and acquisition) เป็ นช่ ว งที่
พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ภายในหน่ วยงาน
จนยอมรับวัฒนธรรมองค์การเป็ นแนวทางในการทํางาน การถ่ายทอดทางสังคมทีป่ ระสบความสําเร็จ
จะทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหลายอย่างในพนักงาน เช่น มีทกั ษะ ความสามารถในการทํางานดีขน้ึ
ยอมรับบทบาทหน้าทีใ่ หม่ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย และยอมรับค่านิยมตลอดจนบรรทัดฐานการทํางานของ
หน่วยงาน
นอกจากนัน้ นักวิชาการขององค์การได้เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์ก าร โดยมีก ารเน้ น รูป แบบที่เป็ นขัน้ ตอน (State Model) เน้ น กลวิธีก ารริเริ่ม ของพนั ก งาน
(Proactive Tactics) และกลวิธใี นการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization Tactics) ซึง่ ทัง้ สามขัน้ ตอน
มีรายละเอียด ดังนี้
1. การถ่ายทอดทางสังคมแบบเป็ นขัน้ ตอน (State Model) เป็ นการศึกษาว่าในแต่ละ
ขัน้ ตอนของการถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ก ารมีก ารกระทํ า อย่ า งไร และมีอ ะไรเกิด ขึ้น โดย
แชมป์ พวาส (Champoux. 2000: 101) ได้มกี ารแบ่งขัน้ ตอนการถ่ายทอดทางสังคมเป็ น 3 ขัน้ ตอน
ดังนี้ (1) ขัน้ การเลือก : การถ่ายทอดทางสังคมล่วงหน้า (Choice: Anticipatory Socialization) เป็ น
ขัน้ ทีม่ กี ารถ่ายทอดทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ก่อนทีบ่ ุคคลจะเข้าไปทํางานในองค์การ บุคคลจะได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับลักษณะงาน และองค์การ โดยจะพิจารณาว่าตนเองมีความเหมาะสมหรือไม่ ตนเองมีความ
คาดหวังต่องานและองค์การอย่างไร (2) ขัน้ เข้างาน/ เผชิญงานใหม่ (Entry/Encounter) เมือ่ ผ่านการ
คัด เลือ กขององค์ก ารแล้ว วัน แรกของการทํางานเป็ น ขัน้ ที่สองของการถ่ ายทอดทางสังคมของ
องค์การพนักงานใหม่จะเรียนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎระเบียบ ซึ่งเป็ นช่วงทีส่ าํ คัญ
ทําให้พนักงานใหม่เกิดความวิตกกังวล ขาดความมันใจ
่ แต่องค์การได้ทาํ หน้าทีว่ างแผนให้พนักงาน
ใหม่อย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลทีด่ ตี ่อการทํางานในองค์การต่อไป (3) ขัน้ การเปลีย่ นเป็ นสมาชิกของ
องค์ก าร (Change: Metamorphosis) ในขัน้ นี้ พ นัก งานใหม่รู้สึก สบายในบทบาทใหม่ ความวิต ก
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กังวลลดลง ยอมรับ ค่านิ ย มขององค์ก ารอย่างชัด เจน และสามารถปรับ ตัว ให้เข้ากับ กลุ่ ม เพื่อ น
ร่วมงาน
นอกจากนัน้ การาแวน และมอร์เลย์ (Garavan; & Morley. 1997: 119) ได้แบ่งขัน้ ของ
การถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ารไว้ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ (1) ขัน้ การถ่ ายทอดทางสังคมล่ วงหน้ า
(Anticipatory Socialization) เป็ นขัน้ ที่เ กิด ก่ อ นที่ บุ ค คลจะเข้า มาทํ า งาน โดยที่บุ ค คลจะได้ ร ับ
ประสบการณ์ ขอ้ มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะงานและองค์การ (2) ขัน้ มีความผูกพันทางใจ (Initial
Psychology Contract) เป็ นขัน้ ที่เกิด จากการเรีย นรู้ในอดีต ทํ าให้บุ ค คลมีค วามคาดหวังในการ
ทํางานในอนาคต เช่น เงินเดือน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ในขณะทีอ่ งค์การมีความคาดหวังว่า
บุคคลจะมีความสามารถในการทํางาน หรือสามารถทํางานกับ องค์การได้ตลอดไป (3) ขัน้ เข้าสู่
องค์การ (The Organizational Encounter) เริม่ ตัง้ แต่วนั แรกเมือ่ บุคคลเข้าไปทํางาน บุคคลจะเรียนรู้
เกี่ย วกับ งาน และองค์ก ารในสภาพแวดล้อ มใหม่ (4) ขัน้ กระบวนการเปลี่ย นแปลงและปรับ ตัว
(Change and Acquisition Process) เป็ นขัน้ ทีบ่ ุคคลพบว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานใหม่ ทําให้
บุคคลทําความเข้าใจกับสิง่ แวดล้อมเพื่อลดความไม่แน่ นอนความเครียด หากปรับตัวได้กจ็ ะเกิดการ
เรียนรูใ้ นการทํางาน แต่หากปรับตัวไม่ได้อาจต้องออกจากงานไป และ (5) ผลของการถ่ายทอดทาง
สังคม (Socialization Outcomes) หากบุคคลได้ผ่านกระบวนการในขัน้ ที่ 4 ได้ โดยไม่ออกจากงาน
ก่อนถือว่าประสบความสําเร็จในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ซึง่ หมายความว่าบุคคลมีความพึง
พอใจในงาน และมีความผูกพันในองค์การเพิม่ ขึน้
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การจากในแง่มมุ ของพนักงาน มีการ
แบ่งขัน้ ตอนของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การตัง้ แต่ต้นไปจบถึงประสบความสําเร็จในการ
เรียนรู้ ซึ่งพนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับองค์การใหม่ได้ ในขณะที่การแบ่งขัน้ ตอนการถ่ายทอด
ทางสังคมขององค์การของไชน์ ท่มี กี ารอธิบายการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การทัง้ ในแง่มุมของ
พนักงานและองค์การไปพร้อมกัน กล่าวคือ ทัง้ ตัวพนักงานและองค์การต่างส่งสัญญาณที่แสดงให้
เห็นว่าต่างฝ่ ายต่างยอมรับซึง่ กันและกัน ซึง่ เป็ นการทีส่ มาชิกภายในองค์กรเรียนรูจ้ ากการติดต่อซึ่ง
กันและกัน ความสัมพัน ธ์กบั บุ ค คลอื่น โดยสมาชิกภายในองค์กรค่อย ๆ เรียนรู้สงสมตั
ั่
ง้ แต่ เริม่
ทํางานในองค์กรหรือหน่ วยงาน จากการที่หวั หน้ างานมีหน้ าที่ให้คําแนะนํ าวิธกี ารทํางานและการ
วางตัวให้สมาชิกใหม่ สมาชิกใหม่ต้องเรีย นรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์กรจากการเข้าฝึ กอบรมในหลักสูต ร
ต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรูจ้ ากการสังเกตพฤติกรรมของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพือ่ ให้สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็ นทีย่ อมรับของบุคคลอื่นในหน่วยงานหรือองค์กร
7.4 การวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ
จากการทบทวนเกี่ย วกับ เอกสารของการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ร พบว่า การ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์การถูกจํากัดความว่าเป็ นกระบวนการซึง่ บุคคลเรียนรูท้ จ่ี ะทํางานอย่างไร
ในหน่ ว ยงานของตนเอง การวัด การถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ารโดยการวัด การที่พ นัก งาน

103
ยอมรับหรือปรับตัวสูค่ ุณลักษณะทีห่ ลากหลายขององค์การ นอกจากนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมเพื่อ
สู่สงั คมทีเ่ ป็ นกระบวนการทีต่ ่อเนื่องของการเรียนรูก้ บั บทบาทใหม่ โดยเฟลดแมน และทาออรมินา
(Feldman. 1989; Taormina. 1997) ทีน่ ิยามการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การเป็ นกระบวนการ
ระยะยาว ดังนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การจึงไม่สามารถวัดในพนักงานใหม่ แต่ควรวัดการ
ถ่ายทอดทางสังคมของพนักงานทุกช่วงเวลาระหว่างทีพ่ นักงานทํางานอยูใ่ นองค์การ
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ พบว่ามีการ
วัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร 2 แบบ คือ วัดจากการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรโดยตรง
กับวัดจากองค์ประกอบของการถ่ายทอดทางสังคม โดยใช้แบบวัดสองฉบับ ประกอบด้วย แบบวัด
หกส่ ว นของการถ่ า ยทอดทางสัง คม (CAS) ของ ชอล์ และคนอื่น ๆ (Chao; et al. 1994) ซึ่ง มี
ความสัมพันธ์กบั ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับการปรับตัว และการตัดสินใจอย่างเป็ นเอกลักษณ์ (Gould. 1979)
และความพึงพอใจในงาน (Weiss; et al. 1967) ได้มีก ารทดสอบองค์ป ระกอบของแบบวัด การ
ถ่ายทอดทางสังคม
นอกจากนั น้ แบบวัด สี่ส่ ว นของการถ่ า ยทอดทางสัง คม ถู ก พัฒ นาโดย ทาออรมิน า
(Taormina. 1994) ประกอบด้วยข้อคําถาม 20 ข้อ ทัง้ หมด 4 องค์ประกอบ ซึง่ ประกอบด้วย
1) การฝึกอบรม (training)
2) ความเข้าใจ (understanding)
3) การสนับสนุ นจากเพือ่ นร่วมงาน (co-worker support)
4) การคาดหวังอนาคต (future prospects)
นอกจากนัน้ ฟาง ดัฟฟี่ และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) ได้กล่าวถึงการประเมิน
กระบวนการของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจที่ว่าการถ่ายทอด
ทางสังคมที่มผี ลต่อการปรับตัวของพนักงาน ซึ่งมีวธิ กี ารประเมินอยู่ 3 วิธกี าร คือ (1) วิธกี ารทาง
องค์กร (Organizational approach) เป็ นการวัดวิธกี ารและกระบวนการ เช่น กลวิธกี ารถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์กรทีบ่ ุคคลใช้สร้างประสบการณ์การถ่ายทอดทางสังคมของพนักงานใหม่ (2) วิธกี าร
ทางบุ คคล (Individualistic approach) เป็ นการวัดคุณ ลักษณะของพนักงานใหม่ เช่น บุคลิกภาพ
และความริเริม่ (Proactivity) โดยอาจประเมินจากการค้นหาข้อมูล และการพัฒนาทักษะ และ (3)
วิธกี ารปฏิสมั พันธ์ (Interaction approach) เนื่องจากบุคคลทํางานต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและ
สถานการณ์ โดยวิธกี ารปฏิสมั พันธ์ทาํ ให้เข้าใจว่าพนักงานใหม่รเิ ริม่ การทํางานด้วยการถ่ายทอดทาง
สังคมของตนเองที่จะนํ าไปสู่กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของ
พนักงาน นอกจากนี้ฟาง ยังเสนอว่าทัง้ สามวิธกี ารเป็ นกลวิธที เ่ี รียกว่า แหล่งข้อมูลทางสังคม (social
resources) ที่พนักงานจะมีปฏิสมั พันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม ปั จจัยการ
ถ่ายทอดทางสังคมซึ่งประกอบด้วย องค์กรและบุคคล ช่วยปฏิสมั พันธ์ของพนักงานใหม่และการ
สื่อสารกับภายในองค์การ นําไปสู่แหล่งข้อมูลทางสังคมทีจ่ ะมีผลต่อการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยนักวิชาการได้แบ่งองค์ประกอบของการถ่ายทอดทางสังคมออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ กลวิธี
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การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร (Organizational tactics) และการริเริม่ ของพนักงานใหม่ (Newcomer
proactivity) (Bauer; et al. 2007) ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั วัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
โดยวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรตามแนวคิดของบูเออร์ และคนอื่นๆ (Bauer; et al. 2007) ที่
ประกอบด้ว ย กลวิธีก ารถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ร และการริเริ่ม ของพนั ก งาน ซึ่งมีค วาม
สอดคล้องกับการวิจยั ในครัง้ นี้ทต่ี อ้ งการศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครู
จากการทบทวนการวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การในประเทศไทย ส่วนใหญ่ ใช้
เครื่อ งมือ ที่ส ร้างจากแนวคิด ของแวน แมนเนน และไซน์ (Van Mannen; & Schein.1979) เช่ น
งานวิจยั ของธีรเดช ฉายอรุณ (2540) ที่ได้ทําการศึก ษาการปรับ ตัวในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพเข้าใหม่ และงานวิจยั ของวิรตั ิ ปานศิลา (2542) ทีท่ าํ การศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในการ
ทํางาน จิต ลัก ษณ์ แ ละการรับ รู้เกี่ย วกับ บทบาที่ส มั พัน ธ์ก ับ พฤติก รรมการทํ างานของบุ ค ลากร
สาธารณสุขระดับตําบล ภาคเหนือในประเทศไทย โดยงานวิจยั ระยะหลังมักใช้แบบวัดของทัง้ ธีรเดช
ฉายอรุณ และวิรตั ิ ปานศิลา นํ ามาใช้และดัดแปลงให้เข้ากับตัวแปรทีต่ นศึกษา จึงทําให้งานวิจยั ใน
ปั จจุบนั ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การเพียงอย่างเดียว จากนัน้ มีการ
พัฒ นาแบบวัดเพื่อวัดกระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์กรได้อย่างครอบถ้วน ครอบคลุม
ตลอดช่วงชีวติ การทํางาน ดังแบบวัดของกุลธิดา กรมเวช (2555) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การ ตามแนวคิดวงจรชีวติ การทํางานของบูแวน (Bhuvan. 2010) ตามกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคม ของด๊วซและไรท์แมน (Deaux; & Wrightsman. 1988) ประกอบด้วย 1) แบบ
วัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การช่วงเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อคําถามทีเ่ กีย่ วกับการแสวงหาและ
คัดเลือก การบรรจุเข้าทํางาน และการเรียนรู้ รวม 16 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .902 และค่า
อํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 4.783 – 11.058 สามารถอธิบายความแปรปรวน ได้รอ้ ยละ 72.457 2)
แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การช่วงเติบโต ประกอบด้วย ข้อถามเกี่ยวกับการยอมรับ
การดํารงรักษา และการหักเห รวม 17 ข้อ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .912 และค่าอํานาจจําแนกอยู่
ระหว่าง 6.958 – 12.776 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 67.679 และ 3) แบบวัดการ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์การช่วงคงที่ ประกอบด้วย ข้อคําถามเกีย่ วกับการทบทวน การออกจาก
องค์การ และการจดจําความหลัง รวม 18 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .951 และค่าอํานาจจําแนก
อยู่ระหว่าง 8.198 – 12.817 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 73.77 เมื่อรวมข้อคําถาม
ทั ง้ หมดและทํ า การวิเ คราะห์ แ บบวัด การถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ ก ารทัง้ ฉบั บ แบบวัด
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 46 ข้อ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ
75.614 และมีค่ า ความเชื่อ มัน่ ได้เท่ า กับ .958 มีค่ า อํ า นาจจํ า แนกอยู่ ร ะหว่ า ง 6.848 – 12.817
นอกจากนัน้ ยังมีการวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์กร โดยวัดจากขัน้ ตอนของการถ่ายทอดทาง
สังคมในองค์กร ทีป่ ระกอบด้วย ขัน้ ที่ 1 ขัน้ แสวงหาและคัดเลือก ขัน้ ที่ 2 ขัน้ บรรลุเข้าทํางาน ขัน้ ที่ 3
ขัน้ เรียนรู้ และขัน้ ที่ 4 ขัน้ ยอมรับและดํารงรักษา (อัจนา เตมีย.์ 2554)
นอกจากนี้ ทิพย์วรรณ มงคลดีกล้ากุล (2554) ได้ทําการสร้างแบบวัดการถ่ายทอดทาง
สังคมในองค์กร ประกอบด้วย 1) การเข้าทํางานในองค์กรปั จจุบนั 2) เมื่อเริม่ เข้าทํางาน 3) ในช่วงปี
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แรกของการทํางาน 4) ในระหว่างการทํางาน และ 5) ใกล้เกษียณอายุ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ ของเทคนิคการวัดลิเคิรท์ (Likert scale) จากจริงทีส่ ุด ถึงไม่จริงเลย ไม่ทราบ
คะแนน 0 ทัง้ แบบวัดมีความเชื่อมัน่ เท่ากับ .937
ต่อจากนัน้ ณัฐาพร จริยะปั ญญา (2556) ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์กร แบบวัดของ ทิพย์วรรณ มงคลดีกล้ากุล (2554) ที่สร้างขึน้ ตามแนวคิดของด๊อซ
และไรท์ แ มน (Deaux; & Writhsman. 1988) มีต ัว บ่ ง ชี้ 5 ตัว แปร ได้แ ก่ 1) ก่ อ นเข้า ทํ า งานใน
องค์กรปั จจุบนั 2) เมื่อเริม่ เข้าทํางาน 3) ช่วงปี แรกของการทํางาน 4) ระหว่างการทํางาน 5) ใกล้
เกษียณอายุ ได้มกี ารปรับข้อคําถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จํานวนข้อคําถาม
ทัง้ สิน้ 32 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง ไม่แน่ ใจ
ไม่จริง และไม่จริงทีส่ ดุ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังภาพประกอบที่ 12
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ภาพประกอบ 12 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
ที่มา: ณัฐาพร จริยะปั ญญา. (2556). การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝั งลึกในงาน และความอยูด่ มี สี ขุ ของพนักงานธนาคาร. หน้า 35.
จากที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น ดัง นั ้น งานวิจ ัย ครัง้ นี้ ว ัด การถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ ก ร
ประกอบด้วย กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร และการริเริม่ ของครู มีรายละเอียด ดังนี้
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1. การวัดกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร จอร์น (Jones. 1985)
ได้สร้างแบบวัดกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรจากแนวคิดของแวน แมเนน และสชิน (Van
Maanen; & Schein. 1979: 235 - 252) เป็ นมุมมองของพนักงาน ประกอบด้วย 6 มิติ คือ
1) แบบยอมรับลักษณะเดิมกับแบบถอดถอนลักษณะเดิม (Investiture vs. Divestiture)
มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .79
2) มีตวั แบบกับไม่มตี วั แบบ (Serial vs. Disjunctive) มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .78
3) ตารางคงทีก่ บั ตารางไม่คงที่ (Fixed vs. Variable) มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .79
4) ลําดับขัน้ กับไม่เป็ นลําดับขัน้ (Sequential vs. Random) มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .78
5) แบบกลุ่มกับรายบุคคล (Collective vs. Individual) มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .84
6) แบบเป็ นทางการกับไม่เป็ นทางการ (Formal vs. Informal) มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .68
มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า (Likert scale) 5 ระดับ จากเห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง ไม่เห็น
ด้ว ยอย่ างยิ่ง มิติล ะ 5 ข้อ รวมทัง้ หมด 30 ข้อ เป็ นแบบวัด ที่นิ ย มนํ า ไปใช้ในการวัด กลวิธีก าร
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แบบวัดกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์กรของจอร์น (Jones. 1985) เนื่องจากในบริบทของการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาภายใน
บริบทของโรงเรียน เพื่อเป็ นการศึกษากลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมของโรงเรียนที่มตี ่อครูภายใน
โรงเรียน โดยผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แบบสอบถาม ซึง่ ปรับข้อความในข้อคําถามให้ตรงกับบริบทโรงเรียน
มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ จาก “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ผูท้ ไ่ี ด้รบั
คะแนนรวมจากแบบวัดกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรสูงเป็ นผูท้ ่มี กี ารรับรูว้ ่าโรงเรียนมี
กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมของโรงเรียนสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนรวมจากแบบวัดตํ่า
2. การวัดการริเริม่ ของพนักงาน
จากการทบทวนเกีย่ วกับการวัดการริเริม่ ของพนักงานมีการวัดออกเป็ น 2 แนวทางคือ
1) พฤติกรรมริเริม่ (Proactive behavior) จะมองการิเริม่ ของพนักงานเป็ นการแสดงออก
ของพฤติกรรม โดยการวัดพฤติกรรมริเริม่ พาร์คเคอร์ ได้เสนอการวัดพฤติกรรมริเริม่ มี 2 แนวทาง
คือ (1) การรายงานพฤติกรรม วัดพฤติกรรม 24 พฤติกรรม มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ (Parker; & Collins. 2010) และ (2) วัดจากสถานการณ์วดั พฤติกรรมการทํางานอย่างริเริม่
ประกอบด้วย 2 องค์ป ระกอบ คือ การทําตามความคิด ริเริม่ และการแก้ปั ญ หาอย่างสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 8 ข้อ ความเชื่อมัน่ .87 ในประเทศไทยมีการสร้างแบบวัดพฤติกรรมริเริม่ โดย จุฑา
ทิพย์ เจริญรื่น; ภัทราวดี มากมี; และสุชาดา กรเพชรปาณี (2556) พัฒนาแบบวัดพฤติกรรมริเริม่
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพเชิงรุก ด้านความริเริม่ ด้วยตนเอง ด้านขอบเขตการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และด้านความรับผิดชอบ มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
และทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลําดับที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดงั ภาพประกอบที่ 13
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ภาพประกอบ 13 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของพฤติกรรมริเริม่
ทีม่ า : จุฑาทิพย์ เจริญรื่น; ภัทราวดี มากมี; และสุชาดา กรเพชรปาณี. (2556). พฤติกรรมคิด
ก้าวหน้าของผูป้ ฏิบตั งิ านเทศบาลตําบลในจังหวัดชลบุร:ี การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. หน้า 61.
2) บุ คลิกภาพริเริม่ (Personality Proactivity) เป็ นลักษณะนิสยั เป็ นผู้รเิ ริม่ เปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมรอบตัวให้เหมาะสมด้วยความสามารถของตนเอง มีความกระตือรือร้นที่จะทําสิง่
ต่าง ๆ ก่อน แสวงหาโอกาส และใช้โอกาสทีเ่ กิดขึน้ โดยทันที ตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง พึง่ พาตนเองได้
มีความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และทําให้ความคิดนัน้
กลายเป็ นความจริง และมีความมุ่งมันบากบั
่
นจนกว่
่
าจะได้รบั ผลของความพยายามนัน้ และมองหา
โอกาสปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง มีการวัดพฤติกรรมริเริม่ โดย เบทแมนและแครนท์ (Bateman; &
Crant. 1993) จํานวน 17 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ จากไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่ามีองค์ประกอบเดียว มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ .87 จากการทบทวนเกี่ย วกับ การวัดบุ ค ลิก ภาพริเริม่ พบว่าแบบวัดบุ ค ลิกภาพริเริม่ ของ
เบทแมน และแครนท์ เป็ นทีน่ ิยมในการนําไปใช้วดั บุคลิกภาพริเริม่
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น งานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั วัดการริเริม่ ของครูดว้ ยการวัดบุคลิกภาพริเริม่
โดยประยุกต์ใช้แบบวัดของเบทแมนและแครนท์ (Bateman; & Crant. 1993) เนื่องจากเป็ นแบบวัด
ทีว่ ดั พนักงานซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั มีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 6
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ระดับ จาก ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย และ
เห็นด้วยอย่างยิง่ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดบุคลิกภาพริเริม่ สูงแสดงว่ามีลุคลิกภาพริเริม่ สูงกว่าผูท้ ม่ี ี
คะแนนบุคลิกภาพริเริม่ ตํ่า
7.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การเริม่ ตัง้ แต่การอบรมพนักงานใหม่ เนื่องจากระยะแรกของ
การทํางาน พนักงานได้ผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเป็ นระยะ ๆ จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดี
เช่น มีความเครียดตํ่า มีความพึงพอใจในงานสูง มีความผูกพันต่อองค์การสูงและผลการปฏิบตั งิ านสูง
(Sake; & Ashforth. 1997: 240) ดังนัน้ องค์การต่าง ๆ จึงตระหนักในความสําคัญของการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การ และมองว่าเป็ นประโยชน์อย่างสูงสุดกับองค์การในระยะยาว (Adkins. 1995: 839) ซึง่
ช่วงระยะแรกของการทํางานเป็ นช่วงทีม่ คี วามสําคัญมาก พนักงานใหม่ต้องเผชิญหน้ากับหัวหน้าใหม่
เพือ่ นร่วมงานใหม่ สิง่ แวดล้อมใหม่ และงานใหม่ จึงรูส้ กึ กังวล ไม่แน่ใจ ตื่นเต้น และประหม่าทีต่ อ้ งเผชิญ
กับสภาพแวดล้อมใหม่ทไ่ี ม่คุน้ เคยมาก่อน (ชูชยั สมิทธิไกร. 2540: 279) ซึ่งความรูส้ กึ ดังกล่าวทําให้
ต้องการทีจ่ ะเรียนรู้ และปรับตัวอย่างมาก องค์การหลายแห่งได้ให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ วั
และปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจในการทํางาน ไปจนถึงเกิดความ
ประทับใจ ความเครียดลดลงส่งผลให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดี (Wanous. 1992: 168) แต่กระนัน้
เมื่อพนักงานทํางานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง พนักงานมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในสายอาชีพ
เป็ นอย่างดีแล้ว พนักงานจะมีความต้องการทํางานทีม่ คี วามรูผ้ ดิ ชอบสูงขึน้ ท้าทายมากขึน้ และใช้
ทักษะหลากหลายไม่จําเจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและต้องการได้รบั ค่าตอบแทนมากขึน้ มีความ
ต้องการการยอมรับ รวมถึงการเลื่อนสถานะของตนเองในองค์การให้สงู ขึน้ ไป (Bhuvan. 2010) ซึง่
เมื่อสมาชิกเข้าองค์การใหม่ ๆ ในระยะแรกจะไม่คุน้ เคยกับสถานทีท่ ํางาน ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการ
ทํางาน เพือ่ นร่วมงาน ลักษณะงาน ค่านิยม และองค์ประกอบอื่น ๆ ในองค์กร องค์กรต้องเปิ ดโอกาส
ให้สมาชิกใหม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์การ เพื่อให้สมาชิกใหม่เกิดความรูส้ กึ ที่ดตี ่อองค์การ รูส้ กึ สบายใจเมื่อทํางาน แสดงออกอย่าง
มันใจในตนเอง
่
และไม่รสู้ กึ สับสนว่าควรจะทําอย่างไร นอกจากนัน้ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์การยังช่วยให้สมาชิกทุกคนแสดงพฤติกรรมในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร
ประสานงาน และลดความขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากความเชื่อและค่านิยมทีต่ ่างกัน
นอกจากนัน้ จรัล อุ่นฐิติวฒ
ั น์ (2548) ได้ทําการศึกษากลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์การทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันในองค์การสําหรับพนักงานสถาบันการเงิน
พิเศษของรัฐ เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลวิธกี ารริเริม่ ของพนักงาน กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์การและความแตกต่างระหว่างบุคคลทีม่ ผี ลต่อการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การระยะไกล คือ
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในองค์การ โดยมีตวั แปรสื่อกลางคือ ผลการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การระยะใกล้ ได้แก่ ความรูเ้ กี่ยวกับองค์การ ความรอบรูใ้ นงาน และความชัดเจนใน
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บทบาท ผลการวิจยั พบว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลวิธกี ารริเริม่ ของ
พนักงานกับผลการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การระยะใกล้ โดยการสร้างความสัมพันธ์กบั หัวหน้า
งานมีอิท ธิพ ลทางตรงทางบวกต่ อ ความรู้เกี่ ย วกับ องค์ ก ารและความรอบรู้ใ นงาน การสร้า ง
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความรูเ้ กี่ยวกับองค์การ และความชัดเจนใน
บทบาท ส่วนการแสวงหาข้อมูลจากหัวหน้ างานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อด้านบวกต่อความชัดเจนใน
บทบาท แต่การแสวงหาข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานมีอทิ ธิพลทางลบต่อความชัดเจนในบทบาท และ
กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์การกับผลการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การระยะใกล้ ซึง่ การ
ถ่ายทอดทางสังคมแบบตามลําดับขัน้ ตอนหรือไม่เป็ นลําดับขัน้ ตอนมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความรู้
เกี่ยวกับองค์การ ความรอบรูใ้ นงาน ความชัดเจนในบทบาท การถ่ายทอดทางสังคมแบบมีตวั แบบ
หรือไม่มตี วั แบบมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความรูเ้ กี่ยวกับองค์การ การถ่ายทอดทางสังคมแบบยอมรับ
ลักษณะเดิมหรือแบบถอดถอนลักษณะเดิมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความชัดเจนในบทบาท และการ
ถ่ายทอดทางสังคมแบบเป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความรูเ้ กีย่ วกับองค์การ
และความแตกต่างของบุคคลกับผลการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การระยะใกล้ พบว่า บุคลิกภาพ
แบบแสดงตัวมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความรูเ้ กี่ยวกับองค์การ ความรอบรูใ้ นงาน และความชัดเจนใน
บทบาท ความเชื่ออํานาจในตนมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความรูเ้ กีย่ วกับองค์การ และความรอบรูใ้ นงาน
และผลการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ารระยะใกล้ก ับ ผลการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก าร
ระยะไกล พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับองค์การ และความรอบรูใ้ นงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ
ในงาน ความชัดเจนในบทบาทมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความผูกพันในองค์การ และความรอบรูใ้ นงานมี
อิทธิพลทางตรงต่ อความชัดเจนในบทบาท และความพึงพอใจในงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่ อความ
ผูกพันในองค์การ นอกจากนัน้ ยังพบว่า การสร้างความสัมพันธ์กบั หัวหน้างานมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
ความพึงพอใจในงาน โดยมีค วามรู้เกี่ย วกับ องค์ก ารโดยผ่ านความรอบรู้ในงาน และการสร้า ง
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้างานยังมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความชัดเจนในบทบาท โดยผ่านความรอบรูใ้ น
งาน การสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในงาน โดยผ่าน
ความรูเ้ กี่ยวกับองค์การ และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความผูกพันในองค์การ โดยผ่านความชัดเจนใน
บทบาท ส่วนการแสวงหาข้อมูลจากหัวหน้ามีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความผูกพันในองค์การ โดยผ่าน
ความชัดเจนในบทบาท แต่การแสวงหาข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานมีอทิ ธิพลทางอ้อมทางลบต่อความ
ผูก พัน ในองค์ก าร โดยผ่ านความชัด เจนในบทบาท นอกจากนั น้ การถ่ ายทอดทางสังคมแบบ
ตามลําดับขัน้ ตอนหรือแบบไม่เป็ นขัน้ ตอนมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในงานโดยผ่านความรู้
เกีย่ วกับองค์การและความรอบรูใ้ นงาน มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความชัดเจนในบทบาทโดยผ่านความ
รอบรู้ มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความผูกพันในองค์การ โดยผ่านความชัดเจนในบทบาท นอกจากนัน้
การถ่ายทอดทางสังคมแบบมีตวั แบบหรือแบบไม่มตี วั แบบมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจใน
การทํางาน โดยผ่านความรูเ้ กี่ยวกับ องค์การ ในขณะที่การถ่ายทอดทางสังคมแบบเป็ นทางการ
หรือ ไม่เป็ น ทางการมีอิท ธิพ ลทางอ้อมทางลบต่ อความพึงพอใจในงานโดยผ่านความรู้เกี่ย วกับ
องค์การ นอกจากนัน้ บุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในการทํางาน
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โดยผ่านความรูเ้ กีย่ วกับองค์การ และความรอบรูใ้ นงาน บุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อความชัดเจนในบทบาท โดยผ่านความรอบรูใ้ นงาน และมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่ อความผูกพันใน
องค์การ โดยผ่านความชัดเจนในบทบาท ความเชื่ออํานาจภายในตนมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความพึง
พอใจในการทํางาน โดยผ่านความรูเ้ กีย่ วกับองค์การ และความรอบรูใ้ นงาน และอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความชัดเจนในบทบาท โดยผ่านความรอบรูใ้ นงาน
สอดคล้องกับบังอร โสรต (1991) ได้การศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์การสหรัฐอเมริกาทีต่ งั ้ อยูใ่ นประเทศไทยกับองค์การของไทย พบว่า องค์การของสหรัฐอเมริกาที่
ตัง้ อยูใ่ นประเทศไทยมีระดับการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การสูงกว่าองค์การของไทย นอกจากนัน้
พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะความเป็ นผูน้ ํ า กับ
สถานการณ์การทํางาน และความพึงพอใจในการทํางาน แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการ
ทํางาน
นอกจากนั น้ การวิจ ัย ของ ไบเกลีย ร์ดี เพทโทรนี และดอร์มิโอ้ (Bigliardi; Petroni; &
Dormio. 2004) ทําการศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ ความปรารถนาก้าวหน้าในอาชีพ
และความต้อ งการลาออกของวิศ วกร ผลการวิจยั พบว่ า การถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนัน้ โคเฮน และวีเลนเฮท
(Cohen; & Veled-Hecht. 2008) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์การ และความจงรักภักดีในงานของพยาบาลในสถานพยาบาล ผลการวิจยั พบว่า การถ่ายทอด
ทางสังคมขององค์การมีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีในงานทุกด้าน ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อ
องค์การ ความจงรักภักดีต่อทีมงาน และความจงรักภักดีต่อตัวงานสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิโมสิ
(Simosi. 2008) ได้ทําการศึกษาบทบาทของเทคนิคการถ่ ายทอดทางสังคมที่มตี ่อความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อหาการถ่ายทอดทางสังคมกับความรูส้ กึ ผูกมัดต่อองค์การของพนักงานใหม่ ผลการวิจยั
พบว่า เทคนิ คการถ่ายทอดทางสังคมส่งผลต่อเนื้อหาการถ่ ายทอดทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั
ความรูส้ กึ ผูกมัดต่อองค์การของพนักงานใหม่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัจนา เตมีย์ (2554) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร จิตลักษณะ คุณภาพชีวติ การทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานโรงแรม รวมถึงศึกษาความสามารถในการพยากรณ์พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน กับ
พนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า การ
ถ่ ายทอดทางสังคมในองค์ก รโดยรวมและทุ กขัน้ ตอนมีค วามสัมพัน ธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรมการ
ทํางานของพนัก งานโรงแรม และการถ่ ายทอดทางสังคมในองค์ก รมีค วามสัม พัน ธ์เชิงบวกกับ
จิตลักษณะด้านการมุ่งอนาคตควบคุมตนและด้านแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ของพนักงาน โดยจิตลักษณะ
ด้านการมุง่ อนาคตควบคุมตนและแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
โรงแรม ส่วนคุณภาพชีวติ การทํางานโดยรวมและแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม
การทํางานของพนักงาน และเฉพาะการถ่ายทอดทางสังคมในองค์กร และจิตลักษณะด้านแรงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ ์สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานของพนักงานโรงแรมได้รอ้ ยละ 41.1 แสดงว่า
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การถ่ายทอดทางสังคมในองค์กรโรงแรมมีความเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างพฤติกรรมการทํางานที่
เหมาะสมของพนักงานโรงแรม รวมทัง้ ความสําคัญของการพัฒนาจิตลักษณะของพนักงานในด้าน
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์เพือ่ ร่วมพัฒนาพฤติกรรมการทํางานพร้อมกันไป
นอกจากนัน้ กฤตภัค แป้ นถนอม และถวัลย์ เนียมทรัพย์ (2557) ทําการศึกษาระดับของ
คุณลักษณะของงานการสนับสนุ นทางสังคม การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ และความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงอิทธิพลของคุณลักษณะ
งาน การสนับ สนุ นทางสังคม และการถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ารที่มีผ ลต่ อความผูกพันต่ อ
องค์การของพนักงาน
นอกจากนัน้ อัจนา เตมีย์ (2554) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การ จิตลักษณะ คุณ ภาพชีวติ การทํางาน และพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ
โดยรวมและทุกขัน้ ตอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางานของพนักงานโรงแรม การ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจิตลักษณะด้านการมุ่งอนาคตควบคุมตน
และด้านการมุ่งอนาคตควบคุมตนและด้านแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ของพนักงาน จิตลักษณะด้านการมุ่ง
อนาคตควบคุมตนและแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิม์ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับ พฤติกรรมการทํางานของ
พนั ก งานโรงแรม คุ ณ ภาพชีวิต การทํ า งานโดยรวมและแต่ ล ะด้า นมีค วามสัม พัน ธ์เชิง บวกกับ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน และเฉพาะการถ่ายทอดทางสังคมในองค์กร และจิตลักษณะด้าน
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานของพนักงานโรงแรมได้รอ้ ยละ 41.1
ดังนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์กรมีความเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างพฤติกรรมการทํางานที่
เหมาะสมของพนักงาน รวมทัง้ ความสําคัญของการพัฒนาจิตลักษณะของพนักงานในด้านแรงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ ์เพือ่ ร่วมพัฒนาพฤติกรรมการทํางานพร้อมกันไป
นอกจากนัน้ งานวิจยั ของ โคร์ท และลิน (Krote; & Lin. 2013) ทําการศึกษาการถ่ายทอด
ทางสังคมของพนักงานใหม่ในองค์กร โดยศึกษารูป แบบที่พ นักงานใช้ในการสร้างทุ นทางสังคม
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานใหม่ให้ความสนใจที่จะเข้าใจโครงสร้างของกลุ่ม และความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่น ซึ่งคือทุนทางสังคมขององค์กรด้านโครงสร้าง และพนักงานใหม่จะหาผูใ้ ห้คําปรึกษาเพื่อ
ช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกในองค์กร ซึง่ คือทุนทางสังคมขององค์กรด้านความสัมพันธ์ และ
พนักงานใหม่เรียนรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรม และค่านิยมของกลุ่ม ซึง่ คือทุนทางสังคมขององค์กรด้านการ
รับรู้ นอกจากนัน้ ในมุมมองของหัวหน้ า เสนอว่า หัวหน้าควรใช้เหตุผลว่าองค์กรต้องการกําหนด
กิจวัตรการเริม่ ต้นกระบวนการที่นําพนักงานใหม่เข้าสู่วฒ
ั นธรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจ พร้อมที่จะมีส่วนร่วม และทุ่มเทในการทํางานให้กบั
องค์กรด้วยการสนับสนุ นพนักงานใหม่ในกระบวนการสร้างทุนทางสังคม
นอกจากนี้ บูเออร์ และคนอื่นๆ (Bauer; et a. 2007) ได้ทําการศึกษาอภิมาน พบว่า
กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์การและการริเริม่ ของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั การปรับตัว
ของพนักงานใหม่ทจ่ี ะนําไปสูค่ วามสําเร็จในอาชีพ ซึง่ อยูภ่ ายใต้กลไกของทุนทางสังคม ส่วนแรกของ
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โมเดลอธิบายกระบวนการเข้าถึงทุนทางสังคม และส่วนสุดท้ายเป็ นการใช้ประโยชน์ จากทุนทาง
สังคม ประกอบด้ว ย โครงสร้ า งแหล่ ง ข้ อ มู ล ซึ่งเป็ น โครงสร้างเครือ ข่ายข้อ มูล เครือ ข่าย และ
โครงสร้างเครือข่าย หมายถึง ลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่วนแหล่งข้อมูล
เครือข่าย หมายถึง แหล่งทางสังคมทีป่ ลูกฝั งลึกในเครือข่าย อย่างไรก็ตาม องค์กรทีป่ ระกอบไปด้วย
ชนิดของเครือข่ายเช่น เพื่อน ผูบ้ งั คับบัญชา การสื่อสารภายในองค์กรจะมีบทบาททําให้พนักงาน
ภายในองค์กรมีกระบวนการทางสังคมทีใ่ หญ่มกี ารติดต่อสื่อสารของเครือข่าย สามารถเป็ นลําดับขัน้
ของชนิดของข้อมูล และแหล่งข้อมูลทางสังคม เช่น ผูบ้ งั คับบัญชา สมาชิกในองค์กร เมื่อพนักงาน
ใหม่เข้ามาภายในองค์กรจะมีระดับความไม่มนใจสู
ั ่ ง การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับภายในองค์กรจะ
ช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจสภาพแวดล้อมการทํางานใหม่ได้ นอกจากนัน้ เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร
จะเชื่อมโยงพนักงานใหม่กบั พนักงานภายในองค์กร การติดต่ อสื่อสารมีความสําคัญ ที่จะช่วยให้
พนักงานใหม่ลดความไม่มนใจ
ั ่ ถ้าพนักงานใหม่ประสบความสําเร็จในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
ใหม่ทจ่ี ะได้มาซึง่ ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางสังคมในเครือข่าย และการติดต่อสือ่ สาร
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การเป็ นกระบวน การขัด
เกลาทางสังคม การริเริม่ ของพนักงานใหม่ท่จี ะมีผลต่อการปรับตัวของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
โมเดลทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรของฟาง ดัฟฟี่ และชอว์ (Fang;
Duffy; & Shaw. 2011) ทีไ่ ด้เสนอว่าการเข้าถึงทุนทางสังคมของพนักงานเนื่องจากองค์กรมีการใช้
การถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก รเพื่อ ให้พ นั ก งานได้ใช้ป ระโยชน์ จากทุ น ทางสังคมที่จะทํ าให้
พนักงานเกิดการปรับตัวได้ ซึ่งจะส่งผลสุดท้ายเกิดความสําเร็จในอาชีพ โดยมีโมเดลความสัมพันธ์
ดัง แผนภาพที่ 14
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บุคลิกภาพ
-การกํากับการแสดงออก
ของตน
-การประเมินแก่นแท้แห่งตน
ปั จจัยการถ่ายทอดทาง
สังคม
กลวิธกี ารถ่ายทอด
ทางสังคม

ทุนทางสังคม

การปรับตัวของพนักงาน

โครงสร้างเครือข่าย

การเรียนรู้

แหล่งของข้อมูล

การปรับเข้า

ความสําเร็จทางอาชีพ
-ความพึงพอใจในอาชีพ
-การเลื่อนขัน้
-เงินเดือนทีเ่ พิม่ ขึน้

การริเริม่ ของ
พนักงาน
วิธเี ข้าถึงทุนทางสังคม

การใช้ประโยชน์ของทุนทางสังคม

ภาพประกอบ 14 โมเดลทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
ทีม่ า: Ruolian Fang; Michelle K. Duffy; & Jason D. Shaw. (2011). The Organizational Socialization Process: Review and Development
of a Social Capital Model. p.129.
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จากแผนภาพที่ 14 จะเห็นได้วา่ การถ่ายทอดทางสังคมส่งผลต่อทุนทางสังคมของพนักงาน
โดยพนั ก งานจะให้ ป ระโยชน์ ข องทุ น ทางสั ง คมเพื่ อ การปรับ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน
สภาพแวดล้อมของทีท่ ํางาน พนักงานทีส่ ามารถเข้าถึงทุนทางสังคมได้กจ็ ะสามารถปรับตัวได้ จาก
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและโมเดลทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ของ ฟาง
ดัฟ ฟี่ และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) ทํ า ให้ส ามารถเขีย นเป็ นสมมติฐ านได้ว่ า การ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรส่งผลทางตรงต่อทุนทางสังคม แสดงดังภาพประกอบที่ 15

การถ่ายทอด
ทางสังคมของ
์

ทุนทางสังคม

ภาพประกอบ 15 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรส่งผลทางตรงต่อทุนทางสังคม
ตอนที่ 8 พฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชีพกับความพึงพอใจในอาชีพ
8.1ความหมายของความพึงพอใจในอาชีพ
ได้มนี ักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็ นความชอบของ
บุคคลที่มตี ่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้
ทําให้เกิดความพึงพอใจต่อสิง่ นัน้ (ทวีพงษ์ หินคํา. 2541) โดยความพึงพอใจเป็ นความรูส้ กึ ภายในที่
แต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ทค่ี าดหวัง หรือรูส้ กึ ว่าสมควรจะได้รบั ผลที่
ได้จะเป็ นความพึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจเป็ นการตัดสินใจของแต่ละบุคคล (Carnpbell. 1976) ซึ่ง
การแสดงออกทางพฤติกรรมทีเ่ ป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรูปร่างได้ โดยความพึงพอใจ
สามารถสังเกตได้เป็ นการแสดงออกทีค่ ่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสงิ่ ทีต่ รงต่อความต้องการของ
บุ ค คล จึงจะทําให้บุ ค คลเกิดความพึงพอใจ (กาญจนา อรุณ สุขรุจี. 2546: 5) อัน เป็ น ความรู้สึก
ภายในจิตใจของบุคคลที่ไม่เหมือนกัน โดยขึน้ อยู่กบั แต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิง่ หนึ่ง สิง่ ใด
อย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตัง้ ใจมากและได้รบั การตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่
ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พงึ พอใจเป็ นอย่างยิง่ เมือ่ ไม่ได้รบั การตอบสนองตามทีค่ าดหวัง
ไว้ นอกจากนัน้ ยังขึน้ อยูก่ บั สิง่ ทีบ่ ุคคลตัง้ ใจไว้วา่ มีมากหรือน้อย (วิรฬุ พรรณเทวี. 2542)
ได้มนี ักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในอาชีพว่าเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
อาชีพ ของแต่ ล ะบุ ค คลซึ่งเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ของผลลัพ ธ์ค วามสํา เร็จ ในอาชีพ เชิง อัต นั ย ซึ่งเดิม
นักวิชาการได้ศกึ ษาผลลัพธ์ทางอาชีพที่ประกอบด้วย ผลลัพธ์ทางอาชีพเชิงปรนัยและผลลัพธ์ทาง
อาชีพเชิงอัตนัย โดยผลลัพธ์ทางอาชีพเชิงปรนัย เป็ นผลจากการรับรูต้ ่ออาชีพที่เป็ นรูปธรรมเช่น
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เงินเดือน ขัน้ เงินเดือน ตําแหน่ ง เป็ นต้น ส่วนผลลัพธ์ทางอาชีพเชิงอัตนัย เป็ นการรับรูต้ ่ออาชีพที่
เป็ นนามธรรม ผลของการตัดสินเกี่ยวกับ อาชีพ (Schein. 1978) ในช่วงหลังมีความสนใจศึกษา
เกีย่ วกับผลลัพธ์ทางอาชีพเชิงอัตนัยมากขึน้ เพราะเป็ นองค์ประกอบของการรูค้ ดิ ของพนักงานทีม่ ตี ่อ
ผลลัพธ์ทางอาชีพ ซึง่ จะนําไปสูส่ ขุ ภาวะหรือการรับรูค้ ุณภาพชีวติ ของบุคคล (Gattiker; & Larwood.
1988; Poole; Langan-Fox; & Omodei. 1993) โดยความพึ ง พอใจในงานมี ค วามสัม พั น ธ์ ก ับ
ความรูส้ กึ พึงพอใจในงานที่ทํา ส่วนความพึงพอใจในอาชีพเป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลว่ามีความพึง
พอใจในทัง้ หมดของอาชีพของตน (Lounsbury; Steel; Gibson; & Drost. 2008; Sauer. 2009)
กเอทเทเคอร์ และ ลาร์วูด (Gattiker; & Larwood. 1988) ได้ให้ความหมายของความพึง
พอใจในอาชี พ ว่ า เป็ นภาพสะท้ อ นของค่ า นิ ย มของแต่ ล ะบุ ค คล ระดับ ของเงิน เดื อ น ความ
เจริญก้าวหน้า ความท้าทายในงาน และความปลอดภัย ซึง่ เกิดจากการประเมินความสําเร็จในอาชีพ
ของแต่ ล ะบุ ค คล โดยบุ ค คลได้ให้ค วามหมายความสําเร็จ ที่นํ าไปสู่ค วามสุ ข ความผู ก พัน และ
ความคิด สร้างสรรค์ในการทํางาน (Amabile; & Kramer. 2011) ซึ่งความพึงพอใจในอาชีพ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของความสําเร็จในอาชีพ ของ จัดส์ (Judge; et al. 1995) ทีไ่ ด้แบ่งความสําเร็จใน
อาชีพออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย เป็ นความรูส้ กึ ของพนักงานทีม่ ี
ต่อ เงินเดือน ตําแหน่ ง ขัน้ เงินเดือน เป็ นต้น และ 2) ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย เป็ นความรูส้ กึ
ของพนักงานทีม่ ตี ่ออาชีพในรูปแบบทีเ่ ป็ นความรูส้ กึ ภายใน เช่น ความพึงพอใจในงาน และความพึง
พอใจในอาชีพ โดยความพึงพอใจในอาชีพ เป็ นการประเมินองค์ประกอบทางอาชีพของบุคคล ซึ่ง
สัม พัน ธ์ก ับ จุ ด มุ่ ง หมายและความคาดหวัง ของบุ ค คล (Aryee; & Debrah. 1993; Seibert; &
Kraimer. 2001) โดยผลลัพธ์ทางอาชีพ ประกอบด้วย ผลลัพธ์ภายนอกเป็ นการเจริญเติบโตทาง
อาชีพ ผลลัพธ์ภายในเป็ นความพึงพอใจในอาชีพ ซึ่งเป็ นการวัดความสําเร็จทางอาชีพทีอ่ ยู่ภายใน
(Greenhaus; et al. 1990; Lounsbury; et al. 2003; Seibert; & Kraimer. 2001) นอกจากนัน้
กรีนเฮาส์ (Greenhaus; Parasuraman; & Wormley. 1990) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจใน
อาชีพ ว่าคือความพึงพอใจของบุ คคลที่มผี ลมาจากลักษณะของอาชีพ ทัง้ ที่มาจากภายนอกและ
ภายใน ประกอบด้วย การได้รบั ค่าจ้าง การมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และการมีโอกาสพัฒนาตนเอง
โดยความพึงพอใจในอาชีพแตกต่างจากความพึงพอใจในงาน ตรงทีค่ วามพึงพอใจในงานเป็ นตัวบ่งชี้
ของความพึงพอใจในอาชีพ (Lounsbury; et al. 2003) นอกจากนัน้ ความพึงพอใจในอาชีพและ
ความพึงพอใจในงานมีความแตกต่างกันทีก่ รอบเวลา และจุดมุ่งหมายของความพึงพอใจ ความพึง
พอใจในงานเป็ นช่วงเวลาสัน้ กว่าความพึงพอใจในอาชีพ นอกจากนี้ ความพึงพอใจในงานเป็ นการ
ประเมิน งานที่กํ าลังทํ า ในขณะที่ค วามพึงพอใจในอาชีพ เป็ นการประเมิน จากหลาย ๆ งานใน
ขอบเขตของการพัฒนาการทางอาชีพ และความก้าวหน้าของอาชีพ (Seibert; & Kraimer. 2001)
จากทีก่ ล่าวมาขัน้ ต้น สามารถสรุปความพึงพอใจในอาชีพ หมายถึง ความรูส้ กึ ของพนักงาน
ทีม่ ตี ่ออาชีพของตนเอง ประกอบด้วย ระดับเงินเดือน ความเจริญก้าวหน้า ความท้าทายในงาน และ
ความปลอดภัย
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8.2 แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในอาชีพ
ความพึงพอใจเกิดขึน้ จากความต้องการพืน้ ฐานของมนุ ษย์เป็ นสําคัญ โดยทฤษฎีทส่ี ามารถ
อธิบายความพึงพอใจได้ ดังนี้
1. ทฤษฎีลาํ ดับขัน้ ความต้องการ (The needs hierarchy)
ทฤษฎีตามลําดับขัน้ ความต้องการของมนุ ษย์ ของ Abraham Maslow ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ
การจูงใจจากความต้องการของมนุ ษย์ โดยที่มองว่ามนุ ษย์ทุกคนล้วนแต่มคี วามต้องการที่จะสนอง
ความต้องการให้กบั ตนเอง ซึง่ ความต้องการนี้จะไม่มที ส่ี น้ิ สุด และความต้องการของมนุษย์มลี กั ษณะ
เป็ นลําดับขัน้ จากระดับตํ่าสุดไปหาสูงสุด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่งได้รบั การตอบสนอง จะมี
ความต้องการอื่นในระดับสูงต่อไป ซึง่ ขัน้ ของความต้องการเรียงดังนี้
1.1 ความต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพืน้ ฐานของ
มนุ ษ ย์เพื่อความอยู่รอด เช่น ความอบอุ่น ที่อยู่อาศัย และการนอน การพักผ่อน โดยมาสโลว์ได้
กําหนดตําแหน่ งซึง่ ความต้องการเหล่านี้ได้รบั การตอบสนองไปยังระดับทีม่ คี วามจําเป็ นเพื่อให้ชวี ติ
อยูร่ อดและความต้องการอื่นทีจ่ ะกระตุน้ บุคคลต่อไป
1.2 ความต้อ งการความมันคงหรื
่
อ ความปลอดภัย (Safety needs) ความต้อ งการ
เหล่านี้เป็ นความต้องการที่จะเป็ นอิสระจากอันตรายทางร่างกาย และความกลัวต่อการสูญเสียงาน
ทรัพย์สนิ อาคาร หรือทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.3 ความต้อ งการการยอมรับ หรือ ความผูก พัน (Affiliation or acceptance needs)
เนื่องจากบุคคลอยูใ่ นสังคมจะต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น
1.4 ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ความต้องการการยกย่องจากตัวเอง
และจากบุ ค คลอื่ น ความต้ อ งการนี้ เ ป็ นความพึ ง พอใจ ในอํ า นาจ (Power) ความภาคภู มิใ จ
(Prestige) สถานะ (Status) และความเชื่อมันในตนเอง
่
(Self – confidence)
1.5 ความต้องการความสําเร็จในชีวติ (Needs for self-actualization) ความต้องการ
ประสบความสําเร็จ เพือ่ ทีจ่ ะมีศกั ยภาพและบรรลุความสําเร็จในสิง่ หนึ่งสิง่ ใดในระดับสูงสุด
ความต้องการของคนทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา ประกอบด้วย 2 หลัก คือ
1) หลักการแห่งการขาดความบกพร่อง (The deficit principle) ความขาดตกบกพร่องใน
ชีวติ ประจําวันของคนทีไ่ ด้รบั อยู่เสมอจะทําให้ความต้องการทีเ่ ป็ นความพอใจของคนไม่เป็ นตัวจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรมในด้านอื่นอีกต่อไป คนเหล่านี้จะเกิดความพึงพอใจในสภาพที่ตนเป็ นอยู่ยอมรับ
และพอใจความขาดแคลนต่าง ๆ ในชีวติ โดยถือเป็ นเรือ่ งธรรมดา
2) หลัก แห่ ง ความเจริญ ก้ า วหน้ า (The progression principle) โดยลํ า ดับ ขัน้ ความ
ต้องการทัง้ 5 ระดับ จะเป็ นไปตามลําดับ ที่ต้องการไว้จากระดับ ตํ่าไปหาระดับ สูงกว่า และความ
ต้องการของคนในแต่ละระดับจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมือ่ ความต้องการระดับตํ่ากว่าได้รบั การตอบสนองจน
เกิดความพึงพอใจแล้ว จะเห็นได้ว่าความต้องการสิง่ ทีไ่ ม่ได้รบั จะส่งผลต่อความรูส้ กึ ขาดแคลนของ
มนุ ษ ย์ทุ ก คน ความรู้ส ึก เช่ น นี้ ทําให้พ ฤติก รรมต่ าง ๆ ของคนถู ก จํากัด ไม่มีก ารแสวงหาความ
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ต้องการอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอย่างสมบูรณ์ ก็อยากได้รบั การตอบสนองความต้องการอีกระดับที่สูง
กว่า แต่ขอ้ จํากัดทีเ่ ป็ นอุปสรรค ไม่ได้รบั การตอบสนองอย่างเท่าทีห่ รือไม่สาํ เร็จตามความต้องการสิง่
นี้จะทําให้บุคคลหยุดการแสวงหา ท้อถอย และจะยอมรับสภาพ ไม่มกี ารดิ้นรนอีกต่ อไป ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าความต้องการในระดับตํ่าหรือในแต่ละระดับได้รบั การตอบสนองอย่างเต็มที่ คนจะเกิด
ความต้องการในขัน้ ต่อไปอีกจนกระทัง้ บรรลุถงึ ความต้องการสูงสุด คือ การได้รบั ความสําเร็จในชีวติ
2. ทฤษฎีการจูงใจ (ERG Theory)
เป็ นทฤษฎีความต้องการซึ่งกําหนดลําดับ ขัน้ ความต้องการ อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer.
1972) ได้ชใ้ี ห้เห็นความแตกต่างระหว่างความต้องการในระดับตํ่า และความต้องการในระดับสูง ซึง่
เกีย่ วข้องกับความต้องการของมาสโลว์ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
2.1 ความต้ อ งการในการอยู่ร อด (Existence needs: E) เป็ นความต้อ งการใน
ระดับตํ่าสูดและมีลกั ษณะเป็ นรูปธรรม (Concrete) ประกอบด้วย ความต้องการตามทฤษฎีของมาส
โลว์ คือ ความต้องการของร่างกายและความต้องการความปลอดภัย ซึง่ สามารถพิสจู น์ได้
2.2 ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness needs: R) มีลกั ษณะเป็ นรูปธรรม
น้อยลง ประกอบด้วยความต้องการด้านสังคม ตามทฤษฎีของมาสโลว์บวกด้วยความต้องการความ
ปลอดภัยและความต้องการยกย่อง
2.3 ความต้ อ งการความเจริญ เติบ โตก้า วหน้ า (Growth needs: G) เป็ นความ
ต้องการในระดับสูงสุด และมีความเป็ นรูปธรรมตํ่าสุด ประกอบด้วย ส่วนทีเ่ ป็ นความต้องการการยก
ย่อง และบวกด้วยความต้องการประสบความสําเร็จตามทฤษฎีของมาสโลว์
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี อัลเดอร์เฟอร์ ไม่เชื่อว่าบุคคลต้องตอบสนองความพึงพอใจ
อย่างสมบูรณ์ในระดับของความต้องการก่อนทีจ่ ะก้าวไปสูร่ ะดับอื่น โดยอัลเดอร์เฟอร์พบว่าบุคคลจะ
ได้รบั การกระตุน้ โดยความต้องการมากกว่าหนึ่งระดับ ยิง่ กว่านัน้ อัลเดอร์เฟอร์คน้ พบว่า ระดับของ
ชนิดจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจะแสวงหาการยกย่องนับถือ (ความต้องการ
ความสัมพันธ์) และความรูส้ กึ สร้างสรรค์ เป็ นความต้องการความเจริญเติบโตก่อนทีจ่ ะคํานึกความ
ต้องการในด้านรูปธรรม เช่น ความหิว และความกระหาย นอกจากนี้ อัลเดอร์เฟอร์ ยังขยายทฤษฎี
ของมาสโลว์ โดยพิจารณาถึงวิธีการที่บุคคลมีปฏิกิรยิ าเมื่อเขาสามารถและไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง โดยพัฒนาหลักความก้าวหน้าในความพึงพอใจ (Satisfaction-progression
principle) เพื่ออธิบายถึงการที่บุคคลมีความก้าวหน้ ากับลําดับความต้องการ เมื่อตอบสนองความ
ต้องการในระดับตํ่ากว่าได้และในทางตรงกันข้ามหลักการถดถอย-ความตึงเครียด (Frustrationregression principle) ซึ่งอธิบ ายว่าเมื่อบุ คคลยังมีความตึงเครียดในการพยายามที่จะตอบสนอง
ความต้องการในระดับที่สูงขึน้ เขาจะเลิกพยายามตอบสนองความต้องการ และเปลี่ยนไปใช้ความ
พยายามทีจ่ ะตอบสนองในระดับตํ่ากว่า
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จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทฤษฎี ERG ระลึกว่าบุคคลสามารถเปลี่ยนไประดับสูง
ขึน้ และตํ่าลงของระดับความต้องการขึน้ อยู่กบั ว่า บุคคลสามารถตอบสนองความต้องการในระดับ
ตํ่าลงหรือความต้องการในระดับสูงขึน้ ได้หรือไม่
3. ทฤษฎีความต้องการทีแ่ สวงหา (Acquired-needs Theory)
ทฤษฎีความต้องการทีแ่ สวงหาของแมลเคลแลนด์ (McClelland. 1967) เป็ นทฤษฎีท่ี
เสนอว่าความต้องการทีแ่ สวงหาการเรียนรูโ้ ดยอาศัยชีวติ และการทีบ่ ุคคลมุ่งทีค่ วามต้องการเฉพาะ
อย่าง มากกว่าความต้องการอื่น ๆ ความต้องการเพื่อความสําเร็จ (Needs for achievement) เป็ น
ความปรารถนาที่จะบรรลุเป้ าหมาย ซึ่งมีลกั ษณะท้าทายและเยี่ยมยอด ความต้องการเพื่อความ
ผูก พัน (Needs for affiliation) ความปรารถนาที่จะกํ าหนดความผูก พัน ส่ว นตัว กับ บุ ค คล ความ
ต้องการอํานาจ (Needs for power) เป็ นความปรารถนาทีม่ อี ทิ ธิพลหรือควบคุมบุคคลอื่น ทฤษฎีน้ี
ได้ทาํ ความเข้าใจถึงการจูงใจ ซึง่ มีรปู แบบการจูงใจความต้องการพืน้ ฐาน 3 ประการ ดังนี้
3.1 ความต้องการอํานาจ (Needs for power) บุคคลมีความต้องการอํานาจสูง จะมี
ความเกี่ย วข้อ งกับ อิท ธิพ ลและการควบคุ ม บุ ค คลเช่ น นี้ ต้อ งการความเป็ น ผู้นํ า เป็ น นัก พู ด ที่ผู้
ต้องการ
การทํางานให้เหนือกว่าบุคคลอื่น เป็ นกลุ่มทีแ่ สวงหา หรือค้นหาวิธกี ารแก้ปัญหาให้ดี
ที่สุด ชอบสอนและชอบพูดในที่ชุมชนชอบการแข่งขันเพื่อให้สถานภาพสูงขึ้น มีความกังวลเรื่อง
อํานาจมากกว่าทํางานให้ได้ประสิทธิภาพ
3.2 ความต้องการความผูกพัน (Needs for affiliation) บุคคลทีม่ คี วามต้องการข้อนี้สงู
จะพอใจจากการเป็ นที่รกั และมีแนวโน้ มจะเลี่ยงความเจ็บปวดจากการต่อต้าน โดยสมาชิกกลุ่ม
สังคมจะรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในสังคม พอใจในการให้ความร่วมมือมากกว่าการแย่งชิง พยายาม
สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื ต้องการสร้างความเข้าใจดีจากสังคมทีเ่ ขาเป็ นสมาชิกอยู่
3.3 ค วาม ต้ อ งก ารค วาม สํ า เร็ จ (Needs for achievement) บุ ค ค ลที่ ต้ อ งก าร
ความสําเร็จสูงจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบความสําเร็จและกลัวต่อความล้มเหลว
ต้องการแข่งขันและกําหนดเป้ าหมายที่ยากลําบากสําหรับตนเอง มีทศั นะชอบเสีย่ งแต่ไม่ชอบการ
พนัน พอใจทีจ่ ะวิเคราะห์และประเมินปั ญหา มีความรับผิดชอบเพือ่ ให้งานสําเร็จลุล่วง และมีการป้ อง
กลับ ในการทํางานตลอดจนมีความปรารถนาจะทํางานให้ดีกว่าบุ คคลอื่น แสวงหาหรือพยายาม
รับผิดชอบในการค้นหาวิธกี ารแก้ไขปั ญหาให้ดที ส่ี ดุ
โดยพื้ น ฐานของทฤษฎี ค วามต้ อ งการที่ แ สวงหาจะขึ้น อยู่ ก ับ เวลา และเหตุ ผ ลของ
ประสบการณ์ในชีวติ ของแต่ละบุคคล จะถูกกระตุน้ ด้วยความต้องการต่าง ๆ และแต่ละความต้องการ
จะมีผลต่อความพอใจต่องาน ทฤษฎีน้ีจะช่วยให้ผบู้ ริหารมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความต้องการ
ของตนเอง และคนอื่น เป็ นอย่า งดี สามารถสร้างงานและปรับ สภาพแวดล้อ มในการทํ า งานให้
ตอบสนองความต้องการทัง้ 3 ด้านของบุคคลได้อย่างเหมาะสม
สรุ ป ได้ ว่ า แนวคิ ด ของทฤษฎี ค วามต้ อ งการจากการเรีย นรู้ข อง แมคเลนแลนด์ มี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการเรียนรูส้ าํ หรับทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ โดยความต้องการความสําเร็จ
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และความต้องการความผูกพัน ซึ่งเป็ นไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบ นั ที่มุ่ง
พัฒ นาบุ ค คลให้เรีย นรู้ เพื่อ สามารถปฏิบ ัติง านให้เกิด ประสิท ธิภ าพและผลลัพ ธ์ท่ีเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย พร้อมทัง้ การเรียนรูท้ จ่ี ะปฏิบตั งิ านร่วมกัน การทํางานเป็ นทีม และการประสานงานเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุดแก่องค์การ การได้รบั ทราบถึงความต้องการทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของมนุ ษย์ยอ่ มง่ายต่อ
การจัดการฝึ กอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อเป็ นการจูงใจบุคคลที่จะพัฒนาตนเองไปสู่
ความต้องการนัน้ ๆ ซึ่งอาจจะเป็ นคุณลักษณะเด่นในตัวของบุคคล หรือให้เป็ นตามเป้ าหมายของ
องค์การทีว่ างไว้
4. ทฤษฎีความคาดหวังในการจูงใจ
ทฤษฎีความคาดหวังในการจูงใจของวูม (Vroom. 1982) เชื่อว่าบุคคลจะได้รบั การกระตุน้
ให้กระทําสิง่ ซึง่ สามารถบรรลุเป้ าหมาย และมองเห็นว่าจะช่วยให้บรรลุเป้ าหมาย และมองเห็นว่าจะ
ช่วยให้บรรลุเป้ าหมายได้ ซึง่ ทฤษฎีของวูมเป็ นการจูงใจบุคคล ซึง่ มีต่อสิง่ ทีม่ คี ุณค่า ในผลลัพธ์จาก
การใช้ความพยายาม (อาจจะเป็ นด้านบวกหรือด้านลบ) คูณด้วยความเชื่อมัน่ (ความคาดหวัง) จาก
การใช้ความพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย ซึ่ง วูม ระบุว่า การจูงใจเป็ นสิง่ มีค่า ซึ่งแต่ละบุคคล
กําหนดเป้ าหมายและโอกาสเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนัน้ โดยทฤษฎีความคาดหวังในการจูงใจเป็ น
สมการ ประกอบด้วย อํานาจ (Force) คุณค่าความพอใจในผลลัพธ์ (Variance) X ความคาดหวัง
(Expectancy) ของการจูงใจบุ ค คลในผลลัพ ธ์ ความคาดหวัง (Expectancy) เป็ น ความน่ าจะเป็ น
สําหรับการกระทําเฉพาะอย่าง ซึ่งนํ าไปสู่ผลลัพธ์ท่ตี ้องการ เมื่อบุคคลมีเป้ าหมายเฉพาะอย่างไม่
แตกต่ าง คุ ณ ค่ าความพอใจในผลลัพ ธ์เท่ากับ ศูน ย์ มีผ ลลัพ ธ์เป็ น ลบเมื่อบุ ค คลไม่สามารถบรรลุ
เป้ าหมายได้ ผลลัพธ์กค็ อื ไม่มกี ารจูงใจ นอกจากนี้บุคคลจะไม่มกี ารจูงใจให้บรรลุเป้ าหมาย ถ้าความ
คาดหวังเป็ นศูนย์หรือติดลบอํานาจในการกระทําบางสิง่ ขึน้ อยู่กบั ทัง้ คุณค่า ความพอใจในผลลัพธ์
และความคาดหวัง
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปทฤษฎีความคาดหวังได้ว่า การกระทําเป็ นผลจากแรงจูงใจและ
ความสามารถแรงจูงใจขึน้ อยู่กบั ความคาดหวังที่บุคคลว่าจะได้ผลจากที่เขาได้พยายาม แรงจูงใจ
ประกอบไปด้ว ย แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก โดยแรงจูงในภายใน คือ ความพึงพอใจที่
ประสบความสําเร็จ และแรงจูงใจนอก คือ รางวัลทีไ่ ด้รบั และพฤติกรรมของบุคคลจะประกอบไปด้วย
ความสามารถ ความพยายาม และการรับรูเ้ รือ่ งบทบาทของตน
5. ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบริก์ (Herzberg’ s two factor Theory)
ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ซเบริก์ (Herzberg. 1959) ที่กล่าวว่าปั จจัยสําคัญ ประการที่
สําคัญ กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ ละบุ คคลที่มอี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการทํางานของ
บุคคลในองค์การ คือ ปั จจัยแรงจูงใจ และปั จจัยคํ้าจุน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ปั จจัยแรงจูงใจ (Motivator Factors) หมายถึง ปั จจัยทีห่ ากบุคคลได้รบั การตอบสนองแล้ว
จะสร้างความพอใจเป็ นผลให้เกิดแรงจูงใจกระตุน้ ในการทํางาน เป็ นตัวสร้างความพึงพอใจให้บุคคล
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ในองค์การปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ได้แก่ ความสําเร็จในการทํางาน การได้รบั การยอมรับ
นับถือ ลักษณะงานทีท่ าํ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า มีรายละเอียด ดังนี้
1) ความสําเร็จในการทํางาน หมายถึง การทีบ่ ุคคลสามารถทํางานได้เสร็จสิน้ และประสบ
ผลสําเร็จอย่างดี คนที่ต้องการประสบความสําเร็จ โดยมากจะตัง้ เป้ าหมายของงานไว้สูง ต้องการ
ทราบความเป็ นไปของงานว่าก้าวหน้าไปแต่ละขัน้ ตามทีต่ งั ้ ไว้เพียงใด โดยจะไม่คํานึงถึงรางวัลหรือ
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากงานนัน้
2) การได้รบั การยอมรับ นับ ถือ หมายถึง การได้รบั การชมเชย ยกย่อง ไว้วางใจ การ
ได้รบั การเชื่อถือจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน การยอมรับนี้อาจแฝงอยู่ในรูปของการแสดงความ
ยินดี การให้กาํ ลังใจ
3) ลักษณะของงานทีท่ ํา หมายถึง ความยากง่าย กว้างขวาง หรือท้าทายให้อยากทํางาน
ต้องการความคิดริเริม่ กล้าตัดสินใจ เมือ่ บุคคลได้ปฏิบตั งิ านตรงกับความรู้ ความสามารถ และความ
ถนัดก็มแี นวโน้มว่าจะปฏิบตั งิ านได้สาํ เร็จ
4) ความรับ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง การปฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายอย่ า งเต็ ม ความรู้
ความสามารถ รวมถึงการแสวงหาวิธดี ําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้งานในหน้าทีป่ ระสบผลดีแม้ว่าจะเกิด
อุปสรรคใด ๆ ก็ไม่ทอดทิง้ งาน ทํางานให้สาํ เร็จในเวลาทีเ่ หมาะสม
5) ความก้าวหน้า หมายถึง การเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหน่ งทีด่ ขี น้ึ หรือสูงขึน้ กว่าเดิม รวมทัง้
การมีโอกาสเข้ารับการอบรม ดูงาน ไปศึกษาต่อเพือ่ หาความรูเ้ พิม่ เติมและได้คุณวุฒสิ งู ขึน้
ปั จจัยธํารงรักษา (Hygiene and Maintenance factors) หมายถึง ปั จจัยทีจ่ ะคํ้าจุนให้แรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มหี รือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคล
ในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึน้ และปั จจัยทีม่ าจากภายนอกบุคคล ได้แก่
1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขัน้ เงินเดือนในหน่วยงานนัน้ ๆ เป็ นทีพ่ อใจ
ของบุคลากรในการทํางาน
2) โอกาสที่จะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการทีบ่ ุคคลได้รบั การ
แต่ งตัง้ เลื่อนตําแหน่ งภายในหน่ ว ยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ ท่ีบุ ค คลสามารถได้รบั การ
ก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
3) ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อ
ไปไม่วา่ เป็ นกิรยิ า หรือวาจาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกันมีความเข้าใจ
ซึง่ กันและกันอย่างดี
4) สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนัน้ เป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มเี กียรติ
และศักดิ ์ศรี
5) นโยบายและการบริห ารงาน หมายถึง การจัด การและการบริห ารองค์ ก าร การ
ติดต่อสือ่ สารภายในองค์การ
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6) สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชัวโมง
่
การทํางาน รวมทัง้ ลักษณะของสิง่ แวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครือ่ งมือต่าง ๆ อีกด้วย
7) ความเป็ นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรูท้ ด่ี หี รือไม่ดอี นั เป็ นผลทีไ่ ด้รบั จากงานในหน้าที่
ของเขาไม่มคี วามสุข และความพอใจกับการทํางานในแห่งใหม่
8) ความมังคงในการทํ
่
างาน หมายถึง ความรู้สกึ ของบุ ค คลที่มีต่ อความมันคงในการ
่
ทํางาน ความยังยื
่ นของอาชีพ หรือความมันคงขององค์
่
การ
9) วิธกี ารปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการ
ดําเนินงานหรือความยุตธิ รรมในการบริหาร
8.3 การวัดความพึงพอใจในอาชีพ
จากการทบทวนเอกสารเกีย่ วกับความพึงพอใจในอาชีพ มีการใช้แบบวัดความพึงพอใจในอาชีพ
(Career Satisfaction Scale: CSS) ของ (Greenhaus; Parasuraman; & Wormley. 1990) กันอย่าง
แพร่หลาย ถูกนํ าไปใช้ในงานวิจยั มากกว่า 250 เรื่อง มีการตรวจสอบแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบ
ความไม่แปลเปลี่ยนของแบบวัด เช่น เพศ อาชีพ และช่วงเวลา (Spurk; Abela; & Vollmer. 2011) แบบ
วัดประกอบด้วยข้อคําถาม 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ
การวิจยั ครัง้ นี้วดั ความพึงพอใจในอาชีพโดยดัดแปลงจากแบบวัดความพึงพอใจในอาชีพ
ของกรีนเฮาส์ และคนอื่นๆ (Greenhaus; Parasuraman; & Wormley. 1990) ซึง่ มีความสอดคล้อง
กับกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วยข้อคําถาม 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า
6 ระดับ จาก มากที่สุด มาก ค่อนข้างมาก น้อย ค่อนข้างน้อย และน้อยที่สุด ผูท้ ่ไี ด้รบั คะแนนรวม
จากแบบวัดความพึงพอใจในอาชีพสูงเป็ นผูท้ ่มี คี วามพึงพอใจในอาชีพสูงกว่าผูท้ ่ไี ด้รบั คะแนนรวม
จากแบบวัดตํ่า
8.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกันความพึงพอใจในอาชีพ
จากโมเดลทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรของฟาง ดัฟฟี่
และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) เมื่อพนักงานเข้าสูอ่ งค์กรต้องมีการปรับตัว ซึง่ ถ้าพนักงาน
ปรับ ตัว ได้จะส่งผลให้เกิด ความสําเร็จในอาชีพ เช่ น ความพึงพอใจในอาชีพ การเลื่อ นขัน้ และ
เงินเดือนทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในอาชีพ พบว่า ความพึง
พอใจในอาชีพมีความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพส่วนบุคคล ดังเช่น งานวิจยั ของ ลัสเบอร์รี และคนอื่นๆ
(Lounsbury; et al. 2003) ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในอาชีพกับบุ คลิกภาพส่วนบุ คคล ของ
พนักงาน พบว่า บุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่รบั ผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
อาชีพอย่างมีนั ยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .56) นอกจากบุ คลิกภาพ ประเภทของอาชีพยังมี
ความสัมพัน ธ์ ก ับ ความพึงพอใจในอาชีพ เช่ น งานวิจ ัย ของเฮนสัน และแมคคลู เลท (Hanson; &
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McCullagh. 1997) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในอาชีพของผูจ้ ดั การ และพนักงาน
บริษทั พบว่า ผูจ้ ดั การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในอาชีพ ส่วนพนักงานบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในอาชีพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของลัสเบอร์รี และคนอื่นๆ (Lounsbury; et al. 2004)
ทําการศึกษาความสามารถในการคิด และการเรียนรู้ และบุคลิกภาพ ที่สมั พันธ์กบั ความพึงพอใจงาน
และความพึงพอใจในอาชีพของผู้จดั การ และพนั กงานรายชัว่ โมงของบริษัทสาธารณู ปโภค พบว่า
พนักงานรายชัวโมงมี
่
ความสัมพันธ์ทางลบของความพึงพอใจในอาชีพกับความสามารถในการคิดและ
การเรียนรู้ (r = - .30, p<.01)ส่วนผูจ้ ดั การมีความสัมพันธ์ทางบวกของความสามารถในการคิดและการ
เรียนรูก้ บั ความพึงพอใจในอาชีพ (r = .30, p<.05)นอกจากประเภทของอาชีพ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ
เชื้ อช าติ ข องก รี น เฮาท์ และค น อื่ น ๆ (Greenhaus; Parasuraman; & Wormley. 1990) ได้
ทําการศึกษาความสําเร็จในอาชีพ กับเชือ้ ชาติ ของพนักงาน พบว่า พนักงานชาวยุโรปมีความพึงพอใจ
ในอาชีพและความพึงพอใจในงานมากกว่างพนักงานชาวเอเชีย
นอกจากเชือ้ ชาติ ความสมดุลของการทํางานและชีวติ สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในอาชีพ
เช่น กรีเยร์ และคนอื่นๆ (Aryee; Chay; & Tan. 1994) ทําการศึกษาความสมดุลของการทํางานและชีวติ ที่
สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในอาชีพของพนักงานโรงแรม พบว่า ความสมดุลของการทํางานและชีวิตมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในอาชีพของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (r = .42, p<.01)
นอกจากนัน้ ความพึงพอใจในอาชีพยังส่งผลต่อสุขภาวะในการทํางาน ดัง ลี, ชู และ เฮิน (Lee; Choo; &
Hyun. 2016) ได้ทําการศึก ษากระบวนการสุข ภาวะในงานของสุข ภาวะเชิงอัต นั ย ของพนั ก งาน
โรงแรม จํานวน 376 คน ผลการวิจยั พบว่า การอุทศิ ตนในงาน ส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจใน
งาน มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ .596 นอกจากนัน้ การเห็นคุณค่าในตนเองในองค์กรส่งผลทางตรงต่อ
ความพึงพอใจในงาน มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ .279 นอกจากนัน้ ความพึงพอใจในงานส่งผลทางตรง
ต่อความพึงพอใจในชีวติ มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ .472 นอกจากนัน้ ไลส์ และแฮลเดอร์ (Riaz; &
Haider. 2010) ได้ทาํ การศึกษาผลของภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง และภาวะผูน้ ําแบบแลกเปลีย่ นที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพและความสําเร็จในอาชีพ ของพนักงานในบริษทั ในเมืองหลักของ
ปากีสถาน จํานวน 240 คน พบว่า ความสําเร็จในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
อาชีพ อย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .590, p<.01) และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในอาชีพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 (r = .545,
p<.01) และภาวะผูน้ ํ า แบบแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในอาชีพอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (r = .261, p<.01) โดยภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิพลต่อความ
พึงพอใจในอาชีพ (β = .5128, p<.000)
นอกจากนั ้น ซาเชอร์ (Zacher. 2014) ได้ ทํ า การศึ ก ษาความสามารถในการปรับ ตัว
บุคลิกภาพ และการประเมินตนเอง สามารถอธิบายความสําเร็จทางอาชีพเชิงอัตนัย ของพนักงาน
ประเทศออสเตเลีย จํานวน 1723 คน ผลการวิจยั พบว่า อายุสามารถอธิบายความพึงพอใจในอาชีพ (β
= .16, p<.01) เพศ (β=.07, p<.01) ระดับการศึกษา (β = .10, p<.01) บุคลิกภาพตระหนักในหน้าที่
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(β = 1.0, p<.01) และความสามารถในการปรับ ตัว ทางอาชีพ (β = .25, p<.01) นอกจากนั ้น
การศึก ษาของ บอลเอาท์ (Ballout. 2009) ได้ ทํ า การศึก ษาความรับ ผิด ชอบทางอาชีพ และ
ความสําเร็จทางอาชีพ โดยมีก ารรับ รู้ค วามสามารถของตนเองเป็ นตัว แปรปรับ ของเจ้าหน้ าที่
ธนาคาร ในประเทศเลบานอน พบว่า ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจใน
อาชีพได้รอ้ ยละ 22 โดยประสบการณ์การทํางานสามารถอธิบายความพึงพอใจในอาชีพ (β = .16,
p<.05) ความรับผิดชอบทางอาชีพ (β = .33, p<.01) โดยพบปฏิสมั พันธ์ระหว่าง ความรับผิดชอบ
ทางอาชีพกับการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (β = .14, p<.01) ซึ่งผลปฏิสมั พันธ์ พบว่า ผูท้ ก่ี าร
รับรู้ความสามารถสูงมีความพึงพอใจในอาชีพสัมพันธ์ท างบวกกับความรับผิดชอบทางอาชีพ มี
ขนาดอิทธิพล (β = .42, p<.01) ส่วนผูท้ ม่ี กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองตํ่า ความรับผิดชอบทาง
อาชีพไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในอาชีพ (β = .21, p>.05) และการศึกษาของบาร์เนตต์
และ บราดเลย์ (Barnett; & Bradley. 2007) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ น
จากองค์ก ารเพื่อ พัฒ นาการทางอาชีพ และความพึงพอใจในอาชีพ และบุ ค ลิก ภาพเชิงรุก ของ
พนักงาน ผลการวิจยั พบว่า การสนับสนุ นจากองค์การเพื่อพัฒนาการทางอาชีพมีอทิ ธิพลต่อความ
พึงพอใจในอาชีพ (β = .23, p<.01) ส่วนพฤติกรรมจัดการทางอาชีพ (β = .28, p<.01) นอกจากนัน้
พบว่าบุคลิกภาพเชิงรุกมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมจัดการทางอาชีพ (β = .53, p<.001) และพฤติกรรม
จัด การทางอาชี พ มีอิท ธิพ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในอาชีพ (β = .29, p<.05) และทํ า สอบพบว่ า
บุ ค ลิกภาพเชิงรุก ส่งผลต่ อความพึงพอใจในอาชีพ โดยผ่านพฤติก รรมการจัด การทางอาชีพ ซึ่ง
พฤติกรรมการจัดการทางอาชีพเป็ นตัวแปรขัน้ กลางสมบูรณ์ จากเอกสารงานวิจ ยั ที่เกี่ย วข้อ งทํ าให้
เห็น ว่ า ความพึง พอใจในอาชีพ ได้ ร ับ การพิจ ารณาเป็ นปั จ จัย อัต นั ย อย่ า งมีนั ย สํ า คัญ ของผล
ความสําเร็จในอาชีพ ความพึงพอใจในอาชีพ ซึ่งเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของแต่ละบุคคล
และการตัง้ ค่าสําหรับปั จจัยต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินของแต่ละบุ คคล/ อาชีพของบุ คคล
ความประสบความสําเร็จของบุคคล ตัวพยากรณ์ความพึงพอใจในอาชีพสามารถจัดหมวดหมูไ่ ด้ดงั นี้
การสนับสนุ นจากองค์การ ทุนทางสังคม ฐานะทางสังคม และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการ
สนับ สนุ นจากองค์การเป็ นส่วนสําคัญ ที่จะพยากรณ์ ค วามพึงพอใจในงานและถูกอธิบ ายของ กา
สนับสนุนจากองค์การเพือ่ พัฒนาการทางอาชีพ
นอกจากนัน้ จัดจ์ และคนอื่นๆ (Judge; et al. 1994) ได้ทําการศึกษาปั จจัยที่สงผลต่อ
ความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (เงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ ง) และเชิงอัตนัย (ความพึงพอใจในงาน
ความพึ ง พอใจในอาชี พ ) ของผู้ บ ริห ารในสหรัฐ อเมริก า พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล (อายุ เพศ
สถานภาพการสมรส) สามารถทํานายระดับรายได้ โดยผูบ้ ริหารทีม่ อี ายุมากกว่า เพศชาย แต่งงาน
แล้วและคู่สมรสไม่ได้ทาํ งานนอกบ้านจะมีรายได้มากกว่าผูบ้ ริหารอื่น ๆ ในขณะทีป่ ั จจัยด้านทุนทาง
มนุ ษ ย์ (คณะที่ศึกษา ระดับ การศึกษา ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย) และแรงจูงใจ (จํานวน
ชัวโมงในการทํ
่
างานต่อสัปดาห์ และการทํางานล่วงเวลาต่อเดือน) ก็สง่ ผลทางบวกต่อระดับเงินเดือน
ของผูบ้ ริหาร ในขณะของตัวแปรทางองค์การ และตัวแปรทางลักษณะและขอบเขตของอุตสาหกรรม
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ก็สง่ ผลต่อระดับเงินเดือนของผูบ้ ริหารเช่นเดียวกัน โดยผูบ้ ริหารทีท่ าํ งานในองค์การขนาดเล็กจะรับรู้
ความสําเร็จในอาชีพมากกว่าผูบ้ ริหารที่ทํางานในองค์การมหาชนจํากัด และผู้บริหารที่ทํางานใน
องค์การมหาชนจํากัดจะมีเงินเดือนมากกว่าผูบ้ ริหารทีท่ าํ งานในองค์การขนาดเล็กหรือประเภทธุรกิจ
ที่ไ ม่ป ระสบความสําเร็จ นอกจากนี้ พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ทุ น ทางมนุ ษ ย์ แรงจูงใจ ตัว แปร
ทางด้านองค์การ และลักษณะหรือขอบเขตอุสาหกรรมจะส่งผลต่อจํานวนครัง้ ในการเลื่อนตําแหน่ ง
โดยผู้บ ริห ารที่มีอ ายุม ากกว่า มีป ระสบการณ์ ในการทํางานในระดับ สากล มีระดับ การคงอยู่ใน
องค์การทีส่ งู และมีจาํ นวนชัวโมงในการทํ
่
างานและมีการทํางานล่วงเวลาทีม่ าก รวมถึงการทํางานใน
องค์การมหาชนจํากัด หรือทํางานในอุตสาหกรรมทีม่ กี ารทํากําไรสูงนัน้ จะมีจาํ นวนครัง้ ในการเลื่อน
ตํ า แหน่ ง ที่ม าก นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ทุ น ทางมนุ ษ ย์ และแรงจู ง ใจส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยของผูบ้ ริหาร โดยผูบ้ ริหารทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงและมีจํานวนชัวโมง
่
ในการทํางานมากจะมีระดับความพึงพอใจในงานสูง ส่วนผูบ้ ริหารผิวขาวนัน้ จะมีความพึงพอใจใน
งานตํ่ากว่าชนกลุ่มน้อย ในขณะที่ผบู้ ริหารที่มอี ายุมากกว่า ผิวขาว และมีจํานวนชัวโมงการทํ
่
างาน
ทีม่ ากกาว่าจะมีความพึงพอใจในอาชีพตํ่ากว่าและมีตวั แปรทุนทางมนุษย์ เช่น ระดับการศึกษา คณะ
ที่ศกึ ษา สามารถทํานายความพึงพอใจในอาชีพ เช่น ผูบ้ ริหารที่จบจากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยทีเ่ ก่าแก่และมีช่อื เสียงจะมีความพึงพอใจในอาชีพสูง จึงสรุปได้ว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ทุน
ทางมนุ ษ ย์ แรงจู ง ใจ ลัก ษณะขององค์ ก าร ลัก ษณะและขอบเขตของอุ ต สาหกรรมส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็จในอาชีพของผูบ้ ริหารทัง้ ในเชิงปรนัยและอัตนัย
นอกจากนัน้ หลู่ และ ชาฟเฟอร์ (Lau; & Shaffer. 2002) ได้ทําการศึกษาความสําเร็จใน
อาชีพสําหรับผูป้ ระกอบการในภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทําการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูป้ ระกอบการชาวฮ่องกงทีแ่ บ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีร่ บั รูว้ ่าตนเองประสบความสําเร็จใน
อาชีพ และกลุ่มทีร่ บั รูว้ า่ ตนเองไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ผลการปฏิบตั งิ าน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในอาชีพ และการมีช่อื เสียง ความสามารถมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับรายได้และการรับรูว้ า่ รายได้มคี วามเพียงพอ เครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวก
สถานะทางสังคม โอกาสในการก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับรายได้ ความสําเร็จ การรับรูว้ ่า
รายได้มีค วามเพีย งพอ ความพึง พอใจในอาชีพ ความมีช่ือ เสีย งและการเป็ นที่ย อมรับ ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับรายได้ บุคลิกภาพแบบมีมโนสํานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสําเร็จและความพึงพอใจในอาชีพ และบุคลิกภาพแบบมีความมันคงทางอารมณ์
่
มคี วามสัมพันธ์
ทางบวกกับความสําเร็จ
นอกจากนัน้ เนจ และคนอื่นๆ (Ng; et al. 2005) ได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์อภิมานปั จจัยที่
ส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพ ทําการศึกษาผลงานทีต่ พี มิ พ์ตงั ้ แต่ ปี ค.ศ. 1980 – 2003 จํานวน 140
งานวิจยั พบว่า ความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัยและอัตนัยมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย โดยตัว แปรในประเภททุ น ทางมนุ ษ ย์ และปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัยอย่างมาก ส่วนตัวแปรประเภทการสนับสนุ นจากองค์การ และความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยมาก และพบว่า เพศหญิงมี
ระดับการศึกษา และจํานวนชัวโมงในการทํ
่
างานส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัยมากกว่าเพศ
ชาย นอกจากนี้ยงั พอว่าระดับการศึกษาส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยในเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย
จัดก์ และคนอื่นๆ (Judge; et al. 1995) ได้ทําการศึกษาตัวแปรที่ทํานายความสําเร็จใน
อาชีพ โดยตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วย ปั จจัยภูมหิ ลัง ปั จจัยทุนทางมนุ ษย์ ปั จจัยแรงจูงใจ
และปั จจัยการจัดการองค์การ โดยมีการแบ่งความสําเร็จในอาชีพ ประกอบด้วย ความสําเร็จในอาชีพ
เชิงปรนัย วัดโดย รายได้ และการเลื่อนตําแหน่งและความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย วัดโดย ความพึง
พอใจในอาชีพ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยภูมหิ ลัง ปั จจัยด้านทุนทางมนุ ษย์ ปั จจัยแรงจูงใจ และปั จจัย
องค์กรสามารถร่วมกันพยากรณ์ ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยและปรนัยได้อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยระดับ การศึก ษา คุ ณ ภาพการศึกษา การมีช่ือเสีย งสามารถพยากรณ์ ค วามสําเร็จด้าน
การเงินได้ ในขณะทีแ่ รงจูงใจ การจัดการองค์การสามารถทํานายความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยได้
อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ซึ่งมีแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของความสําเร็จในอาชีพ ดัง
ภาพประกอบที่ 16

ภาพประกอบ 16 แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสําเร็จในอาชีพ
ที่ ม า : Timothy A. Judge; Daniel M. Cable; John W. Boudreau; & Robert D. Bretz
Jr. (1995). An Empirical Investigation of the Predictors of Executive Career Success. p. 5.
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นอกจากนัน้ พัชรีพร ไชยรักษ์ (2013) ทําการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของความสําเร็จใน
วิชาชีพครูท่มี แี รงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในวิชาชีพและความผูกพันใน
วิชาชีพเป็ นตัวส่งผ่าน ผลการวิจยั พบว่า ครูทม่ี อี ายุต่างกันรับรูถ้ งึ ความสําเร็จในวิชาชีพต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยครูทม่ี อี ายุ 40 – 50 ปี รับรูถ้ งึ ความสําเร็จในวิชาชีพครูสงู กว่าครู
ทีม่ อี ายุน้อยกว่า 31 ปี และครูท่มี อี ายุ 51 ปี ขน้ึ ไปรับรูถ้ งึ ความสําเร็จในวิชาชีพน้อยกว่าครูท่มี อี ายุ
น้อยกว่า 31 ปี เมื่อจําแนวตามระดับการศึกษา พบว่าครูทม่ี รี ะดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญา
เอกรับรูถ้ งึ ความสําเร็จในวิชาชีพสูงกว่าครูทม่ี รี ะดับการศึกษาปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญาตรีอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ จําแนกตามระดับวิทยฐานะ พบว่าครูในกลุ่มระดับวิทยฐานะ
ครูชํานาญการพิเศษและที่สู่กว่ารับรูค้ วามสําเร็จในวิชาชีพสูงกว่าครูในกลุ่มระดับชํานาญการ และ
กลุ่ ม ครูผู้ช่ ว ยและครู ค.ศ. 1 อย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 โดยโมเดลเชิง สาเหตุ ข อง
ความสําเร็จในวิชาชีพครูมคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งตัวแปรแรงจูงใจใฝ่
สัม ฤทธิ ์ การรับ รู้ค วามสามารถของตนเองในวิช าชีพ ความผูก พัน ในวิช าชีพ และบุ ค ลิก ภาพห้า
องค์ประกอบร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความสําเร็จในวิชาชีพได้รอ้ ยละ 67.70 เมื่อ
พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลทางตรงและอิท ธิพ ลทางอ้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็จ ในวิช าชี พ ครู พบว่ า
ความสําเร็จในวิชาชีพครูได้รบั อิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตจิ ากตัวแปรความผูกพันใน
วิชาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์และการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในวิชาชีพ
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .630, .219 และ .213 ตามลําดับ โดยการรับรูค้ วามสามารถของตนใน
วิชาชีพได้รบั อิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตจิ ากตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โดยมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .786 ตัวแปรความผูกพันในวิชาชีพได้รบั อิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตจิ ากตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมากทีส่ ุด รองลงมาคือ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในวิชาชีพ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .515 และ .412 ตามลําดับ ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ได้รบั
อิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตจิ ากตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบโดยมีขนาดอิทธิพล
.801 และตัว แปรความสํ า เร็จ ในวิช าชีพ ครูไ ด้ ร ับ อิท ธิพ ลทางอ้ อ มจากตัว แปรบุ ค ลิก ภาพห้ า
องค์ป ระกอบมากที่สุด โดยส่งผ่านความสําเร็จในวิช าชีพ ครูได้รบั อิท ธิพ ลทางอ้อ มจากตัว แปร
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมากที่สุด โดยส่งผ่านตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองในวิชาชีพและความผูกพันในวิชาชีพ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .872 รองลงมาคือ การ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองในวิชาชีพส่งผ่านตัวแปรความผูกพันในวิชาชีพ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ
.259 โดยตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในวิชาชีพและความผูกพันใน
วิชาชีพมีบทบาทส่งผ่านแบบสมบูรณ์ จากตัวแปรบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบไปยังความสําเร็จใน
วิชาชีพครู และตัวแปรความผูกพันในวิชาชีพมีบ ทบาทส่งผ่านแบบบางส่วนจากตัวแปรการรับ รู้
ความสามารถของตนเองในวิชาชีพไปยังตัวแปรความสําเร็จในวิชาชีพ ดังภาพประกอบที่ 17
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ภาพประกอบ 17 แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความสําเร็จในวิชาชีพ
ทีม่ า: พัชรีพร ไชยรักษ์. (2555). โมเดลเชิงสาเหตุของความสําเร็จในอาชีพครูทมี ่ แี รงจูงใจ
ใฝ่ สมั ฤทธิ์ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในวิชาชีพและความผูกพันในวิชาชีพเป็ นตัวแปรส่งผ่าน.
นอกจากนัน้ นวลฉวี ประเสริฐสุข (2542) ทําการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
อาชีพของผูบ้ ริหารสตรีในธนาคารไทยพาณิชย์ ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรทีส่ ่งผลต่อความสําเร็จใน
อาชีพ อย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติม ากที่สุ ด คือ รูป แบบความเป็ นผู้นํ า ของผู้บ ริห ารสตรี (.430)
รองลงมาคือ บรรยากาศองค์การ (.393) ความผูกพันในอาชีพ (.297) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ์ (.238)
ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวและการทํางาน (-.074) ปั จจัย ส่ว นบุ ค คล (.053) และปั จจัย ด้าน
ครอบครัว (.039) โดยปั จจัยส่วนบุคคลส่งผลทางอ้อมผ่านความผูกพันในอาชีพ และความขัดแย้ง
ระหว่างครอบครัวและการทํางานไปยังความสําเร็จในอาชีพ บรรยากาศองค์การส่งผลทางอ้อมผ่าน
ความผูกพันในอาชีพ และผ่านรูปแบบความเป็ นผู้นําของผู้บริหารสตรีไปยังความสําเร็จในอาชีพ
แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ ์ส่งผลทางอ้อมผ่านรูปแบบความเป็ นผูน้ ําของผูบ้ ริหารสตรี และผ่านความขัดแย้ง
ระหว่างครอบครัวและการทํางานผ่านความผูกพันในอาชีพไปยังความสําเร็จในอาชีพ ส่วนปั จจัยด้าน
ครอบครัวส่งผลทางอ้อมผ่านความผูกพันในอาชีพและความขัดแย้งระหว่างครอบครัวและการทํางาน
ไปยังความสําเร็จในอาชีพ โดยความขัดแย้งระหว่างครอบครัวและการทํางานส่งผลทางอ้อมผ่าน
ความผูกพันในอาชีพไปยังความสําเร็จในอาชีพ ทัง้ นี้ตวั แปรทัง้ ภายนอกและภายในส่งผลทางบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อความสําเร็จในอาชีพ ยกเว้นความขัดแย้งระหว่างครอบครัวและการ
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ทํางานส่งผลทางลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตติ ่อความสําเร็จในอาชีพ ดังแสดงตามภาพประกอบที่
18

ภาพประกอบ 18 แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความสําเร็จในอาชีพ
ทีม่ า: นวลฉวี ประเสริฐสุข. (2542). ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพของผูบ้ ริหาร
สตรีในธนาคารพาณิชย์ไทย. หน้า 80.
นอกจากนัน้ วู, ฟู และทูรแบน (Wu; Foo; & Turban. 2008) ทําการศึก ษาบทบาทของ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความสัมพันธ์แบบปิ ด การช่วยเหลือถูกพัฒนาและความสําเร็จในอาชีพ
พบว่า บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพโดยผ่านความสัมพันธ์แบบปิ ดและ
ความช่วยเหลือถูกพัฒนา โดยปั จจัยบุคลิกภาพส่งผลต่างความสัมพันธ์แบบปิ ดอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นบุคลิกภาพในแต่ละแบบพบว่า บุคลิกภาพตระหนักในหน้ าที่มี
ขนาดอิท ธิพ ลเท่ากับ .25 บุ ค ลิก ภาพแบบแสดงตัว มีข นาดอิท ธิพ ลเท่ ากับ .16 บุ ค ลิกภาพแบบ
เปิ ดรับประสบการณ์มขี นาดอิทธิพลเท่ากับ .26 ส่วนบุคลิกภาพแบบประนีประนอมมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .41 นอกจากนัน้ บุคลิกภาพแบบแสดงตัวส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในอาชีพมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .29 และบุ คลิกภาพตระหนักในหน้ าที่ส่งผลทางตรงต่อการเลื่อนตําแหน่ งมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ -.26 นอกจากนัน้ บุคลิกภาพแบบหวันไหวส่
่
งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในอาชีพมี
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ขนาดอิท ธิพ ลเท่ ากับ -.27 และส่งผลทางตรงต่ อ การเลื่อนตํ าแหน่ งมีข นาดอิท ธิพ ลเท่ ากับ -.28
ตัวอย่างดังภาพประกอบที่ 19

ภาพประกอบ 19 แสดงโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสําเร็จในอาชีพ
ที่ ม า: Pei-Chuan Wu; Maw-Der Foo; & Daniel B. Turban. (2008). The role of
personality in relationship closeness, developer assistance, and career success. p 443.
นอกจากนั ้ น เซอร์ เ บิ ร์ ท ไครเมอร์ แ ละลิ เ ดน (Seibert; Kraimer; & Liden. 2001)
ทํ า การศึก ษาทฤษฎี ทุ น ทางสัง คมของความสํา เร็จ ทางอาชีพ ของพนั ก งาน ผลการวิจ ัย พบว่ า
โครงสร้างเครือข่ายมีความสัมพันธ์กบั แหล่งทางสังคม และส่งผลต่อความสําเร็จทางอาชีพ โดยผ่าน
ประโยชน์ทางเครือข่าย ซึ่งเป็ นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ มีโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ดังภาพประกอบที่ 20
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ภาพประกอบ 20 แสดงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความพึงพอใจในอาชีพตามทฤษฎีทุนทางสังคม
ที่มา: Scott E.Seibert; Maria L.Kraimer; & Robert C.Liden. (2001). A social capital
theory of career success. p 222.
นอกจากนั ้น การวิจ ัย ของโคราโคกลู (Colakoglu. 2011) ทํ า การวิจ ัย บทบาทของ
สมรรถนะทางอาชีพส่งผลต่อความสําเร็จทางอาชีพเชิงอัตนัย โดยผ่านความอิสระทางอาชีพและ
ความไม่มนคงทางอาชี
ั่
พ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
ผลการวิจยั พบว่า อาชีพทีไ่ ม่กําหนดขอบเขตส่งผลต่อสมรรถนะทางด้านความรูอ้ ย่างไร (Knowing –
how Competencies) และสมรรถนะความรู้ทํ าไม (Knowledge – why Competencies) ซึ่งส่งผล
ทางตรงเชิงบวกกับความอิสระในอาชีพ แต่ส่งผลทางตรงเชิงลบกับความไม่มนคงทางอาชี
ั่
พ โดย
ความอิสระทางอาชีพส่งผลทางตรงต่อความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย ส่วนความไม่มนคงทางอาชี
ั่
พ
ส่งผลทางลบต่อความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย โดยผลการวิจยั แสดงดังภาพประกอบที่ 21
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ภาพประกอบ 21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพทีไ่ ม่กาํ หนดขอบเขตกับสมรรถนะทา
อาชีพและความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย
ทีม่ า: Saba Colakoglu. (2011). The impact of career boundarylessness on
subjective career success: the role of career competencies, career autonomy, and career
insecurity. p.55.
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้นทําให้เห็นได้วา่ พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึง
พอใจในอาชีพ ดังภาพประกอบที่ 22
พฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพ

ความพึงพอใจ ใน
อาชีพ

ภาพประกอบ 22 พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในอาชีพ
ตอนที่ 8 เพศกับพฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชีพ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ชาย-หญิงมีความแตกต่างกัน ชายมุง่ ให้ความสําคัญกับ
อาชีพ หรือ อุ ด มการณ์ ในขณะที่ผู้ห ญิ งให้ค วามสํา คัญ กับ ชีวิต คู่ หรือ การเลี้ย งดู บุ ต รมากกว่ า
(Erikson. 1968) โดยชายมีความเป็ นอิสระและให้ความสําคัญกับความสําเร็จ หรืออาชีพ ในขณะที่
ผูห้ ญิงให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อารมณ์ ความรูส้ กึ มากกว่า (Gilligan. 1982)
โดยเป็ นตามการเหมารวม (Stereotype) ของสังคมที่มตี ่อชาย-หญิง ก็เป็ นปั จจัยที่ทําให้เกิดความ
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คาดหวังของสังคมต่อบทบาทชายหญิงแตกต่างกัน โดยมองว่าผูท้ ่แี ต่งงานแล้วนอกเหนือจากการ
ทํางาน ย่อมต้องรับผิดชอบในภาระทางครอบครัว ทุ่มเทเวลาให้ความสําคัญ เพื่อดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว (Santrock. 2004) ซึ่งบุ คลากรที่มเี พศต่ างกัน จะมีค วามสําเร็จในอาชีพ แตกต่างกัน
(Ashby; & Schoon. 2010; Orser; & Leck. 2010) เนื่ อ งจากสรีร ะ อุ ป นิ ส ัย ความละเอีย ด
รอบคอบ ความอดทนทีแ่ ตกต่างกันทําให้บุคลากรทีม่ เี พศแตกต่างกันจึงมีผลสัมฤทธิ ์จากการทํางาน
แตกต่างกันด้วย นัน้ คือเพศคือสิง่ ทีก่ ําหนดความสําเร็จในอาชีพ พบความแตกต่างทางเพศมีผลต่อ
ความสําเร็จในอาชีพ รวมถึงโอกาสความก้าวหน้าในการทํางานอาชีพ (Orser; & Leck. 2010) ซึ่ง
สอดคล้องกับ วันเพ็ญ ควรสมาน และเจมส์ แลนแคสเตอร์ (2557) ได้ศกึ ษาอิทธิพลของคุณลักษณะ
ด้านชีวสังคมกลยุทธ์ท างอาชีพ สมรรถนะอาชีพ และความผูกมัดพนักงานที่มตี ่ อความสําเร็จใน
อาชีพบริการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว พบว่า ความสําเร็จในอาชีพของพนักงานบริการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วได้รบั อิทธิพลจากกลยุทธ์ทางอาชีพ สมรรถนะอาชีพ ความผูกมัดของพนักงาน ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ซึง่ สะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในงาน จนทําให้เกิดกลยุทธ์ทางอาชีพทีป่ ระสบ
ความสําเร็จ ซึง่ การทีพ่ นักงานจะสามารถมีความสําเร็จในอาชีพเกิดขึน้ ได้นนั ้ ต้องมีองค์ประกอบของ
การมีกลยุทธ์ในการทํางานจะสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพ โดยเป็ นการรับความรูเ้ พือ่ สร้างทักษะใน
การทํางานให้เกิดขึน้ กับพนักงาน การนําเสนอตนเองเป็ นการทีบ่ ุคลากรจะประสบความสําเร็จได้นนั ้
จําเป็ นต้องนําเสนอตนเองเพื่อให้บุคลากรโดยรอบได้รจู้ กั และมองเห็นผลสัมฤทธิ ์ของการทํางาน ซึง่
จะสร้างให้เกิดความเข้าใจลึกซึง้ ในอาชีพ (Kuo; et al. 2003) สอดคล้องกับการศึกษาของ กิฟฟิ นท์
และคนอื่นๆ (Griffin; et al. 2000) ที่ทําการศึกษาการปรับตัวในอาชีพของพนักงาน พบว่า เพศ
หญิ ง มี ก ารปรับ ตั ว ทางอาชี พ ได้ ดี ก ว่ า เพศชาย ส่ ว นงานวิ จ ัย ของ เบท (Betze; et al.1985)
ทําการศึกษาการปรับตัวทางวิชาชีพ พบว่า วิชาชีพเพศหญิงปรับตัวได้ดใี นอาชีพตามจารีตประเพณี
โดยอาชีพตามจารีตประเพณี ได้แก่ เพศหญิง อาชีพ ครู พยาบาล นักการบัญชี ส่วนผูช้ ายปรับตัว
ได้ดใี นอาชีพทีไ่ ม่เป็ นตามจารีตประเพณี ดังนัน้ เพศมีผลต่อการปรับตัวทางอาชีพ
ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั สนใจการปรับตัวทางอาชีพจากงานวิจยั พบว่า ผูห้ ญิงมีปัญหาเกีย่ วกับการ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร นอกจากนัน้ ยังพบว่าเพศชายยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า
เพศหญิง โดยรับรู้ความง่ายต่ อการใช้งานมากกว่าเพศหญิง (อรนัย เลื่อนวัน. 2555) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกัฑนา ลิม่ ชวลิต (2539) พบว่า เพศชายยอมรับการใช้คอมพิเตอร์มาใช้ในการทํางาน
มากกว่าเพศหญิง ในทางตรงกันข้าม การวิจยั ของชาลินี บุ ญ ยะศัพ ท์ (2556) พบว่า เพศหญิงมี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีการสารสนเทศและการสือ่ สารในการบริหารงานบุคคลมากกว่าเพศชาย
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น ทําให้เห็น ได้ว่าเพศของบุ ค ลากรมีผ ลต่ อการปรับ ตัว ทางอาชีพ
ดัง นั น้ ผู้วิจ ยั จึงสนใจศึก ษาว่า ครูเพศชายกับ หญิ งจะมีโครงสร้า งความสัม พัน ธ์เชิง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพแตกต่างกันหรือไม่ และแตกต่างกัน
อย่างไร
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กรอบแนวคิดการวิจยั

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิจยั เป็ น 2 ระยะตามแบบแผนการวิจยั ผสานวิธี แบบ
แ ผ น รอ งรั บ ภ าย ใน (Embedded Designs) (Craswell; & Plano Clark. 2005: 67 - 71) ดั ง
ภาพประกอบที่ 23

ภาพประกอบ 23 แบบแผนการวิจยั ผสานวิธี
การวิจ ัย เชิงปริม าณ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย ข้อ ที่ 1 – 3 เพื่อ วิเคราะห์แ บบจํ าลอง
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ย นของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายกับหญิง และเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีม่ ลี กั ษณะชีวะสังคมและภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน
และการวิจยั เชิงคุณภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 4 เพื่อค้นหาปั ญหา อุปสรรค์ และ
ความต้องการของครูทอ่ี าํ นวยการส่งเสริมพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพในบริบทของประเทศไทย
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร (Organizational Socialization)
ผูว้ จิ ยั มีความเชื่อว่าเมื่อบุคคลมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันภายในองค์กรจะเกิดการเรียนรูก้ ระบวนการ
ทางสังคม เพื่อสร้างสัมพัน ธ์อนั ดีต่ อกัน และเกิดการเรีย นรู้การทํางาน มีการขัดเกลาให้ย อมรับ
วัฒนธรรม และค่านิยมในการทํางาน ทําให้บุคคลสร้างยอมรับ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ในการทํางานได้
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ทัง้ นี้ แบบแผนการวิจยั ผสานวิธดี งั กล่าวจะทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ทีด่ ที ส่ี ุด
และมีค วามสมบู รณ์ ข องผลการวิจยั ทัง้ ในแนวลึก คือ ให้ผ ลการวิจยั ที่ลุ่ม ลึก ละเอีย ดลึก ซึ้งตาม
เงื่อนไขและบริบทของกลุ่มตัวอย่างครัง้ นี้ และในแนวกว้างคือ ให้ผลการวิจยั ที่สามารถสรุปอ้างอิง
ทัวไปได้
่
นําไปสูข่ อ้ ค้นพบหรือองค์ความรูใ้ หม่ ๆ อันเป็ นประโยชน์สงู สุด
ในท้ายทีส่ ุด เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ผูว้ จิ ยั นํ าข้อค้นพบ
ทัง้ หมดมาวิเคราะห์รว่ มกันและอภิปรายผลการวิจยั เป็ นข้อสรุปในการศึกษาครัง้ นี้ตามวัตถุประสงค์
การวิจยั ผลการวิจยั ร่วมกันทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถตอบปั ญหาการวิจยั รวมครัง้ นี้ได้อย่างสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครู ดังภาพประกอบที่ 24
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ภาพประกอบ 24 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สําหรับการวิจยั เชิงปริมาณผูว้ จิ ยั ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชี พ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในอาชี พ ของครู ระดับ ประถมศึ ก ษา สัง กัด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูว้ จิ ยั ได้บูรณาการทฤษฎีปัญญาสังคมเกี่ยวกับอาชีพ (Social
Cognitive Career Theory) ของเลนท์ และคนอื่นๆ (Lent; et al. 1994) ของโมเดลการจัดการ
ต น เอ งด้ า น อ าชี พ Model of Career Self-Management (Lent; & Brown. 2013) ใช้ อ ธิ บ าย
พฤติกรรมการปรับตัวทีเ่ กิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ ทําให้เกิดความเครียดในการทํางาน
ซึง่ ในกรณีน้ีเป็ นการเปลีย่ นแปลงการทํางานของครู โดยมีการนํ าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารมาใช้ ป ระกอบ ในการจั ด การเรี ย น การสอน และการทํ า งาน ตามนโยบ ายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตามแนวคิดทฤษฎีปั ญ ญาสังคมเกี่ย วกับ อาชีพ ที่อธิบ ายพฤติกรรมกับ
ความสําเร็จทางอาชีพ ซึง่ งานวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพในยุคดิจติ อลส่งผลต่อ
ความสําเร็จในอาชีพ พร้อมทัง้ บูรณาการแนวคิดทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์กรของฟาง ดัฟ ฟี่ และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) ที่อธิบ ายการเข้าถึงทุ นทาง
สังคมของพนักงานเนื่องจากองค์กรมีการใช้การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รบั
ประโยชน์ จ ากทุ น ทางสูง ที่จ ะทํ า ให้พ นั ก งานเกิด การปรับ ตัว ได้ ซึ่ง จะส่ ง ผลสุ ด ท้า ยก่ อ ให้เกิด
ความสําเร็จในอาชีพ โดยพนักงานใช้ประโยชน์ ของทุนทางสังคมเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
ร่ว มงาน สภาพแวดล้อ มของที่ทํางาน ซึ่งพนัก งานที่สามารถเข้าถึงทุ น ทางสังคมได้จะสามารถ
ปรับตัวทางอาชีพได้ โดยการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ศึกษาการปรับตัวทางอาชีพของครู มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ประกอบการทํางาน ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นแปลงสถานการณ์ทาง
อาชีพจะเร่งให้ครูเกิดการปรับตัวเกิดขึ้น เป็ นการปรับตัวทางอาชีพ โดยได้รบั การสนับสนุ นจาก
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาในบริบท
ของโรงเรียนซึง่ จะเกีย่ วพันกับครูทส่ี ุด จากแนวคิดทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์กร โดยมองโรงเรียนคือ องค์กรหนึ่งที่มผี ลต่อการปฏิบตั ิงานและการปรับตัวของครู โดย
แนวคิดและทฤษฎีทก่ี ล่าวมาข้างต้นร่วมกันอธิบายความสําเร็จทางอาชีพ สําหรับการ การวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ใช้ความสําเร็จทางอาชีพเชิงอัตนัย เนื่องจากเป็ นความสําเร็จทางอาชีพทีข่ น้ึ อยูก่ บั การรับรูข้ อง
แต่ละบุคคล โดยจัดก์ (Judge. 1995) ได้แบ่งเป็ นความพึงพอใจในอาชีพ และความพึงพอใจในงาน
สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาความพึงพอใจในอาชีพ เนื่องจากเป็ นความพึงพอใจในภาพรวม
ของอาชีพ การวิจยั ครัง้ นี้จงึ ศึกษาคามสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่
ส่งผลต่อความสําเร็จในอาชีพของครู ทําให้ทราบรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุและตัวแปรผล
และเนื่องจากการที่ครูมเี พศต่างกันย่อมมีส่วนทําให้การปรับตัวทางอาชีพย่อมต่างกัน ดังนัน้ จึง
ศึกษาว่าเพศทําให้โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุและตัวแปรผลต่างกันหรือไม่
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จากกรอบแนวคิด ในการวิจ ัย เชิง ปริม าณ ผู้วิจ ัย กํ า หนดสมมติ ฐ านจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ดังภาพประกอบที่ 25 ซึง่ เป็ นแบบจําลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูท่สี ่งผลต่อความพึงพอใจใน
อาชีพ โดยกําหนดสัญลักษณ์และคําย่อทีใ่ ช้ในแบบจําลองสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1-3 ดังนี้
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกต
แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยหัวลูกศร
จะเป็ นตัวแปลผลทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุ
ผูว้ จิ ยั กําหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกต ดังนี้
ชื่อตัวแปรแฝง
สัญลักษณ์ ชื่อตัวแปรสังเกตได้
สัญลักษณ์
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร OS
กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคม
OT
คุณลักษณะของงาน

JC

ทุนทางสังคม

SC

พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ

CAB

ความพึงพอใจในอาชีพ
การกํากับการแสดงออกของตน

CS
SM

การประเมินแก่นแท้ตนเอง

CSE

การริเริม่ ของครู
ทักษะทีห่ ลากหลายของทักษะ
ความอิสระ
ความสําคัญของงาน
ข้อมูลย้อนกลับ
เอกลักษณ์ของงาน
การแบ่งปั นข้อมูล
ความไว้วางใจ
การแบ่งปั นวิสยั ทัศน์
ความห่วงใยในอาชีพ
การควบคุมตนเองทางอาชีพ
ความอยากรูเ้ กีย่ วกับอาชีพ
ความเชื่อมันทางอาชี
่
พ
ความพึงพอใจในอาชีพ
การควบคุมการแสดงออก
การแสดงออกในสังคม
การแสดงออกตามความ
คาดหวังของผูอ้ ่นื
การประเมินแก่นแท้ตนเอง
เพศ

Pro
SK
AUTO
IM
BLA
IND
SH
TRU
VIS
C1
C2
C3
C4
CS1
CON
SOC
OTH
CSE1
GENDER
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OS
SM

CAP

CSE

CAREER

CSAT

CAB3

JOB
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แบบจําลองสมมติฐานตัง้ ต้นของปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู ผูว้ จิ ยั สร้างแบบจําลองสมมติฐานวิจยั ที่ 1 – 3 เป็ นไปตาม
กรอบแนวคิดทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรของฟาง ดัฟฟี่ และชอว์
และแนวคิด ทฤษฎีปั ญ ญาสังคมเกี่ย วกับ อาชีพ ของ เลนท์ และคนอื่น ๆ โดยสมมติฐานวิจยั ที่ 1
ประกอบด้วยสมมติฐานย่อยที่ 1.1 – 1.7 เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยเชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ และความพึงพอใจในอาชีพ และสมมติฐานวิจยั ที่ 2 กําหนดให้เพศ
ของครูเป็ นตัวแปรปรับ (Moderator) ของแบบจําลอง เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลีย่ นของแบบจําลอง
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ
ของครู ส่วนสมมติฐานวิจยั ที่ 3 เพศคาดว่าจะส่งผลต่อการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ทุนทาง
สังคม คุณลักษณะของงาน และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ โดยสมมติฐานมีรายละเอียดดังนี้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 แบบจําลองสมมติฐานของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผล
ต่อความพึงพอใจในอาชีพทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐาน
ย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปร ดังนี้
สมมติฐานย่อยตัวแปรทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ได้แก่
1.1 ทุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
1.2 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทุนทางสังคม
1.3 การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพโดยผ่าน
ทุนทางสังคม
สมมติฐานย่อยตัวแปรลักษณะของงานมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
1.4 คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
สมมติฐานย่อยพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในอาชีพ
1.5 พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในอาชีพ
สมมติฐานย่อยตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพ
1.6 การกํ า กับ การแสดงออกของตนปรับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งทุ น ทางสัง คมกับ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
1.7 การประเมินแก่นแท้แห่งตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรม
การปรับตัวทางอาชีพ
สมมติ ฐ านวิจ ัย ที่ 2 รูป แบบ (Form) ของแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ เชิง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน
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สมมติฐานวิจยั ที่ 3 ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร คุณลักษณะ
ของงาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูระหว่างครูเพศชายกับเพศหญิง
แตกต่างกัน
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย ออกแบบการวิจ ัย เป็ นการวิจ ัย ผสานวิธีแ บบแผนรองรับ ภายใน
(Embedded Designs) การดําเนินการตามขัน้ ตอนการวิจยั คือ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั เชิงปริมาณ
โดยเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือวัดตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนํ าการพัฒนาและทดสอบแบบจําลอง
ปั จจัยเชิงสาเหตุ ของการปรับตัวในการทํางานที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในอาชีพของครู ทดสอบ
ความไม่แปรเปลีย่ นของแบบจําลอง และเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ตัวแปรแฝงของพฤติกรรมการการ
ปรับตัวทางอาชีพ หลังจากนัน้ เมื่อได้คะแนนพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูแล้ว ผู้วจิ ยั
ดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกกรณีศกึ ษาผูท้ ม่ี คี ะแนนพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพใน
กลุ่มตํ่า ข้อค้นพบจากกรณีศกึ ษาช่วยอธิบายปั ญหา อุปสรรค และความต้องการทีม่ ตี ่อการปรับตัว
ทางอาชีพของครูให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ จากผลการวิจยั ของแต่ละวิธกี ารวิจยั ทําให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมกับ
ปั ญหาการวิจยั นํ าไปสู่การตีความ การอภิปราย และความกระจ่างชัดในผลการวิจยั ต่อไป ทําให้
งานวิจยั นี้มผี ลสรุปที่น่าเชื่อถือสูงกว่างานที่ใช้วธิ กี ารวิจยั เดียว อันเป็ นข้อค้นพบหรือองค์ความรู้
เกี่ย วกับ พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ของครูในบริบ ทสัง คมไทย ผู้วิจ ัย ขอนํ า เสนอวิธีก าร
ดําเนินการวิจยั ตามลําดับ ดังนี้

วิธีการดําเนินการวิจยั เชิงปริมาณ

การวิจยั เชิงปริมาณมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 - 3 เพือ่ พัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างของความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความพึงพอใจใน
อาชีพของครูเพศชายและหญิง และเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพ การดําเนินการวิจยั มีลําดับขัน้ คือ 1) การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั 3) การสร้างและการหาคุณภาพเครือ่ งมือ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 5)
การจัดกระทําข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ ครูท่ีไ ด้ร บั การบรรจุ เป็ นข้า ราชการระดับ ชัน้
ประถมศึกษา ภายใต้สงั กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย 5 ภูมภิ าค
คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างสุม่ มาจากครู ระดับชัน้ ประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จํานวน 746 คน เพศชาย 347 คน และเพศ
หญิ ง 399 คน ซึ่ง ได้ม าโดยการสุ่ ม แบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Random Sampling) โดยมี
ขัน้ ตอนการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เนื่ อ งจากการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้วิจ ัย วิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ เชิง
โครงสร้า งแบบตัว แปรแฝง (Structural Equation Modeling) ดัง นั ้น จึง ต้ อ งกํ า หนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างให้เหมาะสมกับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ซึ่งจากเกณฑ์ในทางปฏิบตั ิ (The Rule of Trump) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอต่อ
การวิเคราะห์มนี ักวิชาการได้เสนอไว้ ดังนี้ 1) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีการกําหนดทีเ่ พียงพอต่อ
การวิเคราะห์วา่ ควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 – 150 (Tinsley; & Tinsley. 1987; Anderson;
& Gerbing. 1988; Ding; Velicer; & Harlow. 1995; Tabachnick; & Fidell. 2001) นอกจากนั น้
มีนักวิชาการเสนอขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 200 (Hoogland; & Boomsma. 1998; Boomsma; &
Hoogland. 2001; Kline. 2005) โดยในการวิ เ คราะห์ พ หุ ก ลุ่ ม (Multi-group modeling) ไคลน์
(Kline. 2005) ได้เสนอว่ า กฏความเพีย งพอคือ ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งต่ อ กลุ่ ม คือ 100 คน 2)
อัตราส่วนของจํานวนกลุ่มตัวอย่างต่อตัวจํานวนพารามิ เตอร์อิสระ (free parameters) โดยมี
ช่ ว งอยู่ ร ะห ว่ า ง 5 - 20 (Bentler; & Chou. 1987; Bentler. 1995; Hoogland; & Boomsma.
1998; Kline. 1998) 3) นอกจากนัน้ มีการยอมรับอย่างกว้างขวางกับกฏความพอเพียงของกลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คนต่อตัวบ่งชี้ (Nunnally. 1967) นอกจากนัน้ ได้มกี ารกําหนดไว้ว่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ต่อจํานวนพารามิเตอร์ทเ่ี พียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลควรมีสดั ส่วนเท่ากับ 10 : 1 (Schumacker;
& Lomax. 1996: 20) นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ขอบเขตล่าง (Lower bound analysis) ของขนาด
กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดให้ขนาดอิทธิพล (effect
size) เท่ากับ .1 ระดับอํานาจการทดสอบทางสถิติ (statistical power level) เท่ากับ .8 และระดับ
ความน่าจะเป็ น (probability level) เท่ากับ .05 พบว่า มีขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อยทีส่ ุดเท่ากับ 247 คน
ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลควรมีขนาดทีม่ ากพอ เพื่อทีจ่ ะทําให้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้มคี วามมันใจในการทดสอบ
่
จากกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่กําหนดไว้ว่า
ขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อจํานวนตัวแปรสังเกตในโมเดลทีเ่ พียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลควรมีสดั ส่วน
10 – 20: 1 (Schumacker; & Lomax. 1996: 20) ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเท่ากับ 190 – 380 คน นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาเปรียบเทียบโมเดลความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างครูเพศชายและเพศหญิง ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เท่ากับ 380 – 760 คน โดยงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สุ่มกลุ่มตัวอย่างมาจํานวน 746 คน ซึ่งเป็ นขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ พียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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2. การสุม่ กลุ่มตัวอย่าง
สําหรับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi – Stage
Random Sampling) โดยมีขนั ้ ตอนในการสุม่ กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1) ขัน้ ที่ ห นึ่ ง สุ่ ม เขตภู มิภ าค ด้ ว ยวิธีก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้เขตภูมภิ าคเป็ นหน่ วยการสุ่ม (Sampling Unit) สุม่ มา 3 เขตภูมภิ าค จาก 6 เขต
ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
2) ขัน้ ทีส่ อง สุ่มจังหวัด ด้วยวิธกี ารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยใช้เขตจังหวัดเป็ นหน่ วยการสุ่ม (Sampling Unit) สุ่มมา จังหวัด ได้จงั หวัด 6 ซึ่งมีโรงเรีย น
ประถมศึกษา จํานวน 71 โรงเรียน
3) ขัน้ ที่ส าม สุ่ ม โรงเรีย น ด้ว ยวิธีก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชัน้ (Stratified Random
Sampling) โดยมีขนาดโรงเรียนเป็ นชัน้ (Strata) และมีโรงเรียนเป็ นหน่วยการสุม่ (Sampling Unit)
เมื่อพิจารณาถึงขนาดโรงเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันตามขนาดชุมชม สภาพทาง
สังคม ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และขนาดของโรงเรียนในแต่ละพืน้ ทีก่ ม็ คี วามแตกต่างกันด้วย
จึงน่ าจะเป็ นปั จจัยสนับสนุ นในโรงเรียนมีความพึงพอใจในอาชีพของครูต่างกันไป ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสุ่ม
แบบแบ่ ง ชัน้ โดยจํ า แนกประชากรตามขนาดของโรงเรีย นออกเป็ น 4 ขนาด ตามเกณฑ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ มีจาํ นวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่
มีจาํ นวนนักเรียน 600 – 1,499 คน
โรงเรียนขนาดกลาง
มีจาํ นวนนักเรียน 300 - 599 คน
โรงเรียนขนาดเล็ก
มีจาํ นวนนักเรียนน้อยกว่า 299 คน
ได้โรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 71 โรงเรียน
4) ขัน้ ที่ส่ี สุ่มครู ด้วยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้ครู
จํานวน 746 คน เพศชาย 347 คน เพศหญิง 399 คน ผูว้ จิ ยั ทําการจับฉลากครูให้ได้ตามจํานวนของ
กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้ทาํ การสุม่ ไว้
รายละเอียดของขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั สรุปเป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตาราง 3 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั จําแนกตามจังหวัด
จังหวัด

โรงเรียน

อุดรธานี
หนองบัวลําภูา
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
ปั ตตานี
ยะลา

13
11
13
10
12
12

รวมทัง้ สิน้

71

จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจังหวัด
ส่งไป
ได้รบั กลับ
ใช้ได้จริง
150
150
120
150
150
126
150
150
127
150
150
128
150
150
127
150
140
118
890
746
900
(98.88%)
(82.88%)

จากตาราง 3 แสดงการเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 พบว่า
จํานวนตัวอย่างทีเ่ ก็บได้จริงแตกต่างจากขนาดตัวอย่างทีไ่ ด้กําหนดไว้ กล่าวคือ จํานวนทีส่ ง่ ไป 900
คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ได้จริงทัง้ หมด 746 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.88
3. เมื่อดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเพิม่ อีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ และเมื่อทําการคัดแบบสอบถามออก
แล้วมีจํานวนน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่คํานวณไว้เบื้องต้น ซึ่งจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
อ้างอิงประชากร เมื่อผู้วจิ ยั ทําการคัดเลือกแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
สมบู ร ณ์ จํ า นวน มีจํ า นวน 746 คน แยกเป็ นเพศชาย 347 คน เพศหญิ ง 399 คน ดัง แสดง
รายละเอียดในตาราง 3
4. การตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง โดยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 746 คน เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 46.51 เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 53.49 และ
เมื่อนํ าจํานวนกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมาหาค่าสัดส่วน ได้สดั ส่วนเพศชาย (p) เท่ากับ
0.465 และเพศหญิง เท่ ากับ 0.535 เมื่อ นํ ามาคํานวณความแปรปรวนของกลุ่ ม ตัว อย่าง (p*q =
0.248) ซึง่ มีคา่ ตํ่ากว่าค่าความแปรปรวนทีใ่ ช้ในการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 8 ตอน ประกอบด้วย
คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ทุนทางสังคมขององค์กร การประเมินแก่น
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แท้แห่งตน การกํากับการแสดงของตน คุณลักษณะของงาน ลักษณะองค์กร และการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคล
แบบสอบถามนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ สอบถามเกีย่ วกับรายละเอียดส่วนบุคคลของครู ซึง่ ได้แก่
เพศ ประสบการณ์การสอน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมีตวั เลือกให้เลือกตอบและเติม
คําตอบ ดังนี้
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ประสบการณ์การสอน ………….. ปี
3. อายุ..........................ปี
4. สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย/หย่า
5. วุฒกิ ารศึกษา ………………………….
คุณลักษณะของโรงเรียน
1. ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ มีจาํ นวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่
มีจาํ นวนนักเรียน 600 – 1,499 คน
โรงเรียนขนาดกลาง
มีจาํ นวนนักเรียน 300 - 599 คน
โรงเรียนขนาดเล็ก
มีจาํ นวนนักเรียนน้อยกว่า 299 คน
2. โรงเรียนอยูจ่ งั หวัด…………………………….
ตอนที่ 1 แบบวัดการปรับตัวทางอาชีพ
แบบวัดนี้ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อวัดพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ จากทฤษฎีความสามารถ
ในการปรับตัวทางอาชีพ ของสาวิสคาส (Saviscas. 2013) แบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้าน
ความห่วงใยในอาชีพ 2) ด้านการควบคุมตนเองทางอาชีพ 3) ด้านความอยากรูเ้ กีย่ วกับอาชีพ และ
4) ด้านความเชื่อมันทางอาชี
่
พ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยทีส่ ุด ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วย และเห็นด้วยทีส่ ดุ พิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 11 –
66 คะแนน
สําหรับ เกณฑ์ก ารแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจยั กําหนดเกณฑ์ในการให้ค ะแนน
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพไว้ดงั นี้ สําหรับข้อความทางบวก คําตอบในช่อง “เห็นด้วยทีส่ ุด” ให้
คะแนน 6 คะแนน คําตอบในช่อง “เห็นด้วย” ให้ 5 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างเห็นด้วย” ให้ 4
คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างไม่เห็น ด้วย” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ไม่เห็น ด้วย” ให้ 2
คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่เห็นด้วยทีส่ ุด” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกัน
ข้าม โดยตอนในช่อง “เห็นด้วยทีส่ ุด” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “เห็นด้วย” ให้ 2 คะแนน คําตอบ
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ในช่อง “ค่อนข้างเห็นด้วย” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” ให้ 4 คะแนน ตอนใน
ช่อง “ไม่เห็นด้วย” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่เห็นด้วยที่สุด” ให้ 6 คะแนน ความหมาย
ของคะแนน ผูท้ ่ไี ด้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่ามีพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพสูงกว่าผูท้ ่ไี ด้
คะแนนจากแบบวัดตํ่า
การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชีพ
แบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดดังนี้ การ
ตรวจสอบความเที่ย งตรงตามเนื้ อหาโดยผู้เชี่ย วชาญ พบว่า ค่าความคิด เห็น ของผู้เชี่ย วชาญที่
สอดคล้อ งกัน ระหว่างข้อคําถาม และนิ ย ามปฏิบ ัติก ารของตัวแปรในการวิจยั (Item – objective
congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อ คําถามทัง้ 16 ข้อ พบว่า ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้เพื่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความเชื่อมัน่
(Reliability) ผลการวิเคราะห์คุ ณ ภาพแบบวัด ด้านเป็ น กังวลทางอาชีพ มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
0.724 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.471 – 0.714 ด้านควบคุมทางอาชีพมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.648 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.337 – 0.541 ด้านกระตือรือร้นทางอาชีพมีค่า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.795 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.617 – 0.877และด้านไว้ใจทาง
อาชีพมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.788 มีคา่ อํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.420 – 0.781 หลังจาก
นัน้ นํ าไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า ด้านเป็ นห่วงทางอาชีพมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.914 มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.778 – 0.860 ด้านควบคุมทางอาชีพมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.766 มี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.358 – 0.780 ด้านกระตือรือร้นทางอาชีพมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.913 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.799 – 0.872 และด้านไว้ใจทางอาชีพมีค่า
ความเชื่อ มัน่ เท่ า กับ 0.747 มีค่ า อํ า นาจจํา แนกรายข้อ อย่ ร ะหว่ า ง 0.601 - 0.601 และทํ า การ
ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพ ยังไม่
สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ ดังนั น้ ผู้วิจ ยั จึงได้พิจ ารณาตัด ข้อ คํา ถามที่มีค่ านํ้ า หนั ก กองค์
ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมทัง้ ข้อความทีม่ คี วามซํ้าซ้อนออก โดยทําการตัดข้อคําถามจน
แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ χ2 =
61.622, df = 23, p < .01, RMSEA = 0.043, CFI = 0.994, TLI = 0.986, SRMR = 0.026 ด้ า น
เป็ นกังวลทางอาชีพมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.844 – 0.902 ด้านควบคุมทางอาชีพมีค่า
นํ้ า หนั ก องค์ ป ระกอบอยู่ ร ะหว่ า ง 0.540 – 0.919 ด้ า นกระตื อ รือ ร้น ทางอาชี พ มี ค่ า นํ้ า หนั ก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.849 – 0.949 และด้านไว้ใจทางอาชีพมีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง
0.758 – 0.778 และมีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง CR = 0.742 – 0.924 และ AVE = 0.590 –
0.791 แสดงว่าข้อความมีความสัมพันธ์เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ ผลดังตารางที่ 4
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ตาราง 4 ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
Latent Observed Item-Total
Standardized
Reliability
SE
Construct Variables Correlation
Loading
CAREER1
C1
.778
.914
0.844
0.022
C2
.858
0.865
0.012
C3
.860
0.902
0.011
CAREER2
C4
.750
.766
0.919
0.008
C5
.780
0.902
0.010
C6
.358
0.540
0.024
CAREER3
C7
.805
.913
0.850
0.010
C8
.872
0.949
0.007
C9
.799
0.849
0.018
CAREER4
C10
.601
.747
0.778
0.023
C11
.601
0.758
0.025
df
p-value
RMSEA
CFI
χ2
χ2/df
61.622
23
2.679
.000
.043
.994

CV

AVE

.904

.758

.841

.650

.914

.781

.742

.590

TLI
.986

SRMR
.026

ตัวอย่าง แบบวัดพฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชีพ
คําชี้แจง : ข้อความต่อไปนี้สะท้อนความคิดเห็นของผูท้ าํ งานทัว่ ๆ ไป โปรดพิจารณาข้อความแต่ละ
ข้อต่อไปนี้ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ ในระดับใด แล้วทําเครื่องหมาย ลงในช่องว่างหลังข้อความที่
ตรงกับระดับความคิดเห็นข้องท่าน
ก. ท่านวางแผนอนาคตเกีย่ วกับอาชีพท่าน
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
ข. ท่านสามารถจัดการเรียนการสอนสือ่ ช่วยสอนได้
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………

เห็นด้วย

เห็นด้วยทีส่ ดุ

………

………

เห็นด้วย

เห็นด้วยทีส่ ดุ

………

………
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ตอนที่ 2 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรวัดจากกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร และการ
ริเริม่ ของครู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แบบวัดกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ผูว้ จิ ยั ปรับปรุง
จากแนวคิดของจอร์น (Jones. 1985) ส่วนแบบวัดการริเริม่ ของครู ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแนวคิดของ
แบทแมน และแครนท์ (Bateman; & Crant. 1993) มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ
จาก เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ แบบ
วัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร มีพสิ ยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 21 – 126
สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนการ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรไว้ดงั นี้ สําหรับข้อความทางบวก คําตอบในช่อง “เห็นด้วยที่สุดให้ ”
คะแนน6 คะแนน คําตอบในช่อง “เห็นด้วย ให้ ”5 คะแนน คําตอบในช่อง ค่อนข้าง“เห็นด้วย ให้ ”4
คะแนน คําตอบในช่อง ค่อนข้าง“ไม่เห็น ด้ว ย ให้ ”3 คะแนน คําตอบในช่อง “ไม่เห็น ด้วย ให้ ”2
คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่เห็นด้วยทีส่ ุด ให้ ”1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกัน
ข้าม โดยตอนในช่อง “เห็นด้วยทีส่ ุด ให้ ”1 คะแนน คําตอบในช่อง “เห็นด้วย ให้ ”2 คะแนน คําตอบ
ในช่อง ค่อนข้า“งเห็นด้วย ให้ ”3 คะแนน คําตอบในช่อง ค่อนข้าง“ไม่เห็นด้วย ให้ ”4 คะแนน ตอนใน
ช่อง “ไม่เห็นด้วย ให้ ” 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “ไม่เห็นด้วยที่สุด ให้ ”6 คะแนน ความหมาย
ของคะแนน ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนจากแบบวัดสูง แสดงว่ามีการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรสูงกว่าผูท้ ไ่ี ด้
คะแนนจากแบบวัดตํ่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดดังนี้ การ
ตรวจสอบความเที่ย งตรงตามเนื้ อหาโดยผู้เชี่ย วชาญ พบว่า ค่าความคิด เห็น ของผู้เชี่ย วชาญที่
สอดคล้อ งกัน ระหว่างข้อคําถาม และนิ ย ามปฏิบ ัติก ารของตัวแปรในการวิจยั (Item – objective
congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อ คําถามทัง้ 21 ข้อ พบว่า ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้เพื่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความเชื่อมัน่
(Reliability) ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดด้านการริเริม่ ของครูมคี ่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.724 มี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.454 – 0.784 ด้านกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีค่า
ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.854 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.655 – 0.741 หลังจากนัน้ นํ าไป
เก็บข้อมูลจริงพบว่า ด้านการริเริม่ ของครูมคี ่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.915 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.526 – 0.809 ด้านกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
0.812 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.336 – 0.667 และทําการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิง
โครงสร้างของโมเดลการวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ χ2 =
62.98, df = 13, p < .01, RMSEA = 0.072,CFI = 0.989, TLI = 0.970, SRMR = 0.024 ด้านการ
ริเริม่ ของครูมคี ่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.387 – 0.915 ด้านกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์กรมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.520 – 0.941 และมีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปร
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แฝง CR = 0.904 – 0.922 และ AVE = 0.505 – 0.520 แสดงว่าข้อความมีความสัมพันธ์เฉพาะกับ
องค์ประกอบนัน้ ผลดังตารางที่ 5
ตาราง 5 ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
Latent
Construct
PRO

Observed
Variables
PRO1
PRO2
PRO3
PRO4
PRO5
PRO6
PRO7
PRO8
PRO9
OS
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
Chi-square
62.98

Item-Total
Correlation
.732
.780
.673
.809
.674
.741
.606
.837
.526
.379
.526
.667
.474
.402
.611
.428
.336
.560
.452
.433
.422
df
13

Reliability
.915

.812

p-value
.000

Standardized
Loading
0.791
0.811
0.647
0.790
0.676
0.708
0.639
0.915
0.387
0.564
0.638
0.710
0.890
0.941
0.603
0.520
0.800
0.670
0.800
0.606
0.650
RMSEA
.072

SE

CV

AVE

0.016
0.015
0.025
0.016
0.021
0.020
0.024
0.009
0.037
0.032
0.029
0.028
0.035
0.028
0.029
0.038
0.037
0.031
0.033
0.038
0.035
CFI
.989

.904

.520

.922

.505

TLI
.970

SRMR
.024
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ตัวอย่าง แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
ก. ท่านได้เข้าร่วมทํากิจกรรมการฝึกอบรมของโรงเรียน
ค่อนข้าง
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริง
………
………
………
………
ข. ท่านรูส้ กึ ได้วา่ ลงเรือลําเดียวกันกับเพือ่ นครู
ค่อนข้าง
ค่อนข้างจริง
ไม่จริงทีส่ ดุ
ไม่จริง
ไม่จริง
………
………
………
………

จริง

จริงทีส่ ดุ

………

………

จริง

จริงทีส่ ดุ

………

………

ตอนที่ 3 คุณลักษณะของงาน
การวัดคุณลักษณะของงานผูว้ จิ ยั ปรับปรุงจากแบบวัดวินิจฉัยงานของ แฮกแมน และลอว์
เลอร์ (Hackmand; & Lawler. 1971) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ความหลากหลายของทักษะ
ความอิส ระ ความสํา คัญ ของงาน ข้อ มูล ย้อ นกลับ และเอกลัก ษณ์ ข องงาน มีล ัก ษณะเป็ นแบบ
ประมาณค่า 6 ระดับ จากมากทีส่ ุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย และน้อยทีส่ ุด พิสยั ของคะแนน
อยูร่ ะหว่าง 22 – 132 คะแนน
ผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนคุณลักษณะของงานไว้ดงั นี้ สําหรับข้อความทางบวก
คําตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้คะแนน 6 คะแนน คําตอบในช่อง “มาก” ให้ 5 คะแนน คําตอบในช่อง
“ค่อนข้างมาก” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “น้อย” ให้ 2
คะแนน และคําตอบในช่อง “น้อยทีส่ ุด” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนตรงกันข้าม โดย
ตอนในช่ อ ง “มากที่ สุ ด ” ให้ 1 คะแนน คํ า ตอบในช่ อ ง “มาก” ให้ 2 คะแนน คํ า ตอบในช่ อ ง
“ค่อนข้างมาก” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “น้อย” ให้ 5
คะแนน และคําตอบในช่อง “น้อยทีส่ ุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนน
จากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีคุณลักษณะของงานสูงกว่าผูท้ ต่ี อบได้คะแนนจากแบบสอบถาม
น้อยกว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะของงาน
แบบวัดคุณลักษณะของงานมีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดดังนี้ การตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีส่ อดคล้องกันระหว่าง
ข้อคําถาม และนิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (Item – objective congruence index: IOC)
ผลการวิเคราะห์ ค่ า IOC จากข้อ คํ า ถามทัง้ 24 ข้อ พบว่ า ค่ า IOC อยู่ ร ะหว่ า ง 0.60 ถึ ง 1.00
หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้เพื่ต รวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือวัดความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลการ
วิเคราะห์คุณ ภาพแบบวัดด้านความหลากหลายของทักษะมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.724 มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.342 – 0.711 ด้านความอิสระมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.711 มี
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ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.330 – 0.422 ด้านความสําคัญ ของงานมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.795 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.617 – 0.877 ด้านข้อมูลย้อนกลับมีค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.725 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.331 – 0.512 และด้านเอกลักษณ์ของ
งานมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.766 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.430 – 0.567 หลังจาก
นัน้ นําไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า ด้านความหลากหลายของทักษะมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.865 มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.421 – 0.831 ด้านความอิสระมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.900 มี
ค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.688 – 0.842 ด้านความสําคัญ ของงานมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.966 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.871 – 0.935 ด้านข้อมูลย้อนกลับมีค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.744 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.494 – 0.678 และด้านเอกลักษณ์ของ
งานมีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.784 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.487 – 0.667 และทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดคุณลักษณะของงานยังไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามที่มคี ่านํ้ าหนักกองค์ประกอบ (Factor
loading) น้อย รวมทัง้ ข้อความทีม่ คี วามซํ้าซ้อนออก โดยทําการตัดข้อคําถามจนแบบจําลองมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ χ2 = 839.84, df = 151,
p < .01, RMSEA = 0.078, CFI = 0.938, TLI = 0.905, SRMR = 0.071 ด้า นความหลากหลาย
ของทัก ษะมีค่ า นํ้ า หนั ก องค์ ป ระกอบอยู่ ร ะหว่ า ง 0.381 – 0.942 ด้ า นความอิส ระมีค่ า นํ้ า หนั ก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.689 – 0.895 และด้านความสําคัญของงานมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.877 – 0.975 ด้านข้อมูลย้อนกลับมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.527 – 0.728
และด้านเอกลักษณ์ ข องงานมีค่านํ้ าหนักองค์ป ระกอบอยู่ระหว่าง 0.514 – 0.866 และมีค่าความ
เชื่อ มัน่ ของตัว แปรแฝง CR = 0.673 – 0.964 และ AVE = 0.411 – 0.814 แสดงว่ า ข้อ ความมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ ผลดังตารางที่ 6
ตาราง 6 ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดคุณลักษณะของงาน
Latent
Construct
JC1

Observed
Variables
J1
J2
J3
J4
J5

Item-Total
Correlation
.642
.421
.815
.831
.786

Reliability
.865

Standardized
Loading
0.728
0.381
0.894
0.942
0.872

SE

CV

AVE

0.019
0.037
0.010
0.007
0.011

.886

.624
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ตาราง 6 (ต่อ)
Latent
Construct
JC2

Observed
Variables
J6
J7
J8
J9
J10
JC3
J11
J12
J13
J14
J15
JC4
J16
J17
J18
JC5
J19
J20
J21
J22
Chi-square
839.84

Item-Total
Correlation
.842
.740
.733
.688
.763
0.891
0.872
0.935
0.925
0.896
.494
.562
.678
0.487
0.642
0.667
0.580
df
151

Reliability
.900

.966

.744
.784

p-value
.000

Standardized
Loading
0.817
0.691
0.689
0.779
0.895
0.893
0.877
0.957
0.938
0.918
0.728
0.527
0.651
0.514
0.866
0.656
0.692
RMSEA
.078

SE

CV

AVE

0.017
0.024
0.028
0.021
0.014
0.010
0.011
0.006
0.007
0.008
0.036
0.044
0.036
0.035
0.017
0.027
0.025
CFI
.938

.884

.606

.964

.841

.673

.411

.782

.481

TLI
.905

SRMR
.071

ตัวอย่าง แบบวัดคุณลักษณะของงาน
ด้านความหลากหลายของทักษะ
ก. งานของท่านต้องใช้ทกั ษะและความสามารถทีห่ ลากหลายในการปฏิบตั งิ าน
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ข. งานทีท่ า่ นทําเปิ ดโอกาสให้ทา่ นได้ใช้ทกั ษะทีห่ ลากหลาย
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ด้านความเป็ นเอกลักษณ์ของงาน
ก. ท่านรับผิดชอบงานตัง้ แต่เริม่ ต้นกระบวนการทํางานจนสําเร็จ
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
………
………
………
………
………

มากทีส่ ดุ
………
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ข. ท่านมีอาํ นาจในการตัดสินใจในการทํางานทีร่ บั ผิดชอบจนเห็นผลลัพธ์
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ด้านความสําคัญของงาน
ก. งานของท่านมีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบุคคลอื่นในองค์การ
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ข. งานทีท่ า่ นรับผิดชอบส่งผลต่อการดําเนินงานขององค์การ
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ด้านความมีเอกสิทธิ ์ของงาน
ก. ท่านสามารถจัดสรรเวลาในการทํางานทีร่ บั ผิดชอบอยูไ่ ด้อย่างยืดหยุน่ ด้วยตัวท่านเอง
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ข. ท่านมีอสิ ระในการวางแผนการทํางานของตนเอง
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ผลย้อนกลับของงาน
ก. ท่านสามารถประเมินประสิทธิภาพของการทํางานของตัวเองได้จากลักษณะงานทีท่ า่ นทํา
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ข. งานของท่านเปิ ดโอกาสให้มกี ารสือ่ สาร เพือ่ รับทราบประสิทธิภาพของการทํางานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจในอาชีพ
แบบสอบถามความพึงพอใจในอาชีพนี้ผวู้ จิ ยั ปรับปรุงขึน้ จากแบบวัดความพึงพอใจใน
อาชีพของกรีนเฮาส์ และคณะ (Greenhaus; Parasuraman; & Wormley. 1990) ประกอบด้วยข้อ
คําถามจํานวน 5 ข้อ เป็ นแบบสอบถามแบบให้ผูต้ อบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของ
มาตรส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก มากทีส่ ุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย น้อยทีส่ ุด พิสยั
ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 5 – 30 คะแนน
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ผู้วิจยั กํ าหนดเกณฑ์ในการให้ค ะแนนความพึงพอใจในอาชีพ ไว้ด งั นี้ สําหรับ ข้อ ความ
ทางบวก คําตอบในช่อ ง “มากที่สุด ” ให้ค ะแนน 6 คะแนน คําตอบในช่อง “มาก” ให้ 5 คะแนน
คําตอบในช่อง “ค่อนข้างมาก” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 3 คะแนน คําตอบใน
ช่อง “น้ อย” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “น้ อยที่สุด” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนตรงกันข้าม โดยตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “มาก” ให้ 2 คะแนน
คําตอบในช่อง “ค่อนข้างมาก” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 4 คะแนน คําตอบใน
ช่อง “น้ อย” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “น้ อยที่สุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีความพึงพอใจในอาชีพสูงกว่าผูท้ ต่ี อบได้คะแนน
จากแบบสอบถามน้อยกว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจในอาชีพ
แบบวัดความพึงพอใจในอาชีพมีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดดังนี้ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่สอดคล้องกัน
ระหว่างข้อ คํ าถาม และนิ ย ามปฏิบ ัติก ารของตัว แปรในการวิจ ยั (Item – objective congruence
index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคําถามทัง้ 5 ข้อ พบว่า ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง
1.00 หลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้เพื่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลการ
วิเคราะห์คุณ ภาพแบบวัดมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.724 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.407 – 0.714 หลังจากนัน้ นํ าไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า แบบวัดมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.845 มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง0.550 – 0.812 และทําการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลการวัดความพึงพอใจในอาชีพสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืน
ได้แ ก่ χ2 = 8.724, df = 3, p = .0332, RMSEA = 0.051, CFI = 0.998, TLI = 0.992, SRMR =
0.007 มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.526 – 0.907 และมีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง
CR = 0.824 และ AVE = 0.493 แสดงว่าข้อความมีความสัมพันธ์เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ ผลดัง
ตารางที่ 7
ตาราง 7 ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดความพึงพอใจในอาชีพ
Latent
Construct
SAT

Chi-square
8.724

Observed
Variables
S1
S2
S3
S4
S5

Item-Total
Correlation
.550
.600
.812
.685
.725
df
3

Reliability
.845

p-value
.0332

Standardized
Loading
0.526
0.604
0.774
0.632
0.907
RMSEA
.051

SE

CV

AVE

0.030
0.027
0.023
0.028
0.022
CFI
.998

.824

.493

TLI
.992

SRMR
.007
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ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจในอาชีพ
ก. ท่านพอใจกับความสําเร็จทีท่ า่ นได้ประสบความสําเร็จในอาชีพของท่าน
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ข. ท่านพึงพอใจกับความก้าวหน้าในอาชีพของท่านทีเ่ ป็ นไปตามจุดมุง่ หมายทางอาชีพ
น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก
มาก
มากทีส่ ดุ
………
………
………
………
………
………
ตอนที่ 5 ทุนทางสังคม
การวัด ทุ น ทางสังคมผู้วิจยั ปรับ ปรุงจากแบบวัด ทุ น ทางสังคมของโรงเรีย นของเลีย นา
และฟิ ล (Leana; & Pil. 2006) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร ความ
ไว้ว างใจ และการแบ่ งปั น วิส ยั ทัศ น์ เป็ น แบบสอบถามแบบให้เลือ กตอบเพีย งคําตอบเดีย ว ใน
ลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก น้อยทีส่ ุด น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก
มากทีส่ ดุ พิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 17 – 102 คะแนน
ผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนทุนทางสังคมของโรงเรียนไว้ดงั นี้ สําหรับข้อความ
ทางบวก คําตอบในช่อ ง “มากที่สุด ” ให้ค ะแนน 6 คะแนน คําตอบในช่อง “มาก” ให้ 5 คะแนน
คําตอบในช่อง “ค่อนข้างมาก” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 3 คะแนน คําตอบใน
ช่อง “น้ อย” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “น้ อยที่สุด” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนตรงกันข้าม โดยตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “มาก” ให้ 2 คะแนน
คําตอบในช่อง “ค่อนข้างมาก” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 4 คะแนน คําตอบใน
ช่อง “น้อย” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “น้อยทีส่ ุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีทุนทางสังคมของโรงเรียนสูงกว่าผูท้ ต่ี อบได้
คะแนนจากแบบสอบถามน้อยกว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดทุนทางสังคม
แบบวัด ทุ น ทางสังคมมีข นั ้ ตอนการหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงตามเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า ค่าความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีส่ อดคล้องกันระหว่าง
ข้อคําถาม และนิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปรในการวิจยั (Item – objective congruence index: IOC)
ผลการวิเคราะห์ ค่ า IOC จากข้อ คํ า ถามทัง้ 18 ข้อ พบว่ า ค่ า IOC อยู่ ร ะหว่ า ง 0.60 ถึ ง 1.00
หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้เพื่ต รวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือวัดความเชื่อมัน่ (Reliability) ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพแบบวัดด้านการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.724 มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.407 – 0.722 ด้านความไว้วางใจมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.744 มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.322 – 0.580 ด้านการแบ่งปั นวิสยั ทัศน์มคี ่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
0.795 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.617 – 0.877 หลังจากนัน้ นํ าไปเก็บข้อมูลจริงพบว่า
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ด้านการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.859 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง
0.434 – 0.791 ด้านความไว้วางใจมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.890 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.440 – 0.906 ด้านการแบ่ งปั น วิส ยั ทัศ น์ มีค่ าความเชื่อ มันเท่
่ ากับ 0.928 มีค่ าอํานาจ
จําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.716 – 0.874 และทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของ
โมเดลการวัดทุนทางสังคมยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อ
คําถามที่มคี ่านํ้ าหนักกองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมทัง้ ข้อความที่มคี วามซํ้าซ้อนออก
โดยทําการตัดข้อคําถามจนแบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนี
ความกลมกลืน ได้แ ก่ χ2 = 427.553, df = 77, p < .01, RMSEA = 0.078, CFI = 0.972, TLI =
0.951, SRMR = 0.045 ด้านการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.431 –
0.897 ด้านความไว้วางใจมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.471 – 0.953 และด้านการแบ่งปั น
วิสยั ทัศน์มคี ่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.647 – 0.951 และมีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง
CR = 0.864 – 0.929 และ AVE = 0.573 – 0.688 แสดงว่ า ข้อ ความมีค วามสัม พัน ธ์ เ ฉพาะกับ
องค์ประกอบนัน้ ผลดังตารางที่ 8
ตาราง 8 ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดทุนทางสังคม
Latent
Construct
SOC1

Observed
Variables
S1
S2
S3

Item-Total
Correlation
.758
.698
.791

S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

SOC2

SOC3

Chi-square
427.553

Standardized
Loading
0.897
0.652
0.832

SE

CV

AVE

0.009
0.022
0.013

.864

.573

.434

0.431

0.030

.772
.779
.662
.906
.872
.440
.697
.716
.858
.872
.874
.687
.752
df
77

0.869
0.824
0.723
0.953
0.951
0.475
0.712
0.795
0.923
0.951
0.875
0.647
0.747
RMSEA
.078

0.011
0.013
0.018
0.005
0.006
0.029
0.019
0.014
0.008
0.006
0.009
0.021
0.016
CFI
.972

.905

.624

.929

.688

TLI
.951

SRMR
.045

Reliability
.859

.890

.928

p-value
.000
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ตัวอย่าง แบบวัดทุนทางสังคมขององค์กร
ด้านแบ่งปั นข้อมูลข่าวสาร
ก. ภายในโรงเรียน ครูแบ่งปั นข้อมูลกับครูอ่นื
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
ข. ครูทโ่ี รงเรียนนี้เก็บข้อมูลตลอดเวลา
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
ด้านความไว้วางใจ
ก. ท่านสามารถไว้ใจครูทท่ี า่ นทํางานด้วยในโรงเรียนนี้
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
ข. ในโรงเรียนนี้ ครูมคี วามเชื่อมันในผู
่ อ้ ่นื
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
ด้านแบ่งปั นวิสยั ทัศน์
ก. ครูแบ่งปั นจุดมุง่ หมายและวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
ข. ครูในโรงเรียนนี้มองตนเองเหมือนในการแบ่งปั นคําสังของโรงเรี
่
ยน
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………

เห็นด้วยทีส่ ดุ
………
เห็นด้วยทีส่ ดุ
………

เห็นด้วยทีส่ ดุ
………
เห็นด้วยทีส่ ดุ
………

เห็นด้วยทีส่ ดุ
………
เห็นด้วยทีส่ ดุ
………

ตอนที่ 6 การประเมิ นแก่นแท้แห่งตน
แบบวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตนนี้ผูว้ จิ ยั ปรับปรุงขึน้ จากแบบวัดการประเมินแก่นแท้
แห่ ง ตนของจัด ก์ และคณะ (Judge; et al. 1994) ประกอบด้ว ยข้อ คํ า ถามจํ า นวน 11 ข้อ เป็ น
แบบสอบถามแบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ในลักษณะของมาตรส่วนประมาณค่า 6
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ระดับ จาก มากที่สุด มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย น้อยที่สุด พิสยั ของคะแนนอยู่ระหว่าง
11 – 66 คะแนน
ผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินแก่นแท้แห่งตนไว้ดงั นี้ สําหรับข้อความ
ทางบวก คําตอบในช่ อ ง “มากที่สุ ด ” ให้ค ะแนน 6 คะแนน คําตอบในช่อ ง “มาก” ให้ 5 คะแนน
คําตอบในช่อง “ค่อนข้างมาก” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 3 คะแนน คําตอบใน
ช่อง “น้ อย” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “น้ อยที่สุด” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้
คะแนนตรงกันข้าม โดยตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “มาก” ให้ 2 คะแนน
คําตอบในช่อง “ค่อนข้างมาก” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 4 คะแนน คําตอบใน
ช่อง “น้อย” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “น้อยทีส่ ุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของคะแนน คือ
ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีการประเมินแก่นแท้แห่งตนสูงกว่าผูท้ ต่ี อบได้
คะแนนจากแบบสอบถามน้อยกว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการประเมิ นแก่นแท้แห่งตน
แบบวัด การประเมิน แก่ น แท้ แ ห่ ง ตนมีข นั ้ ตอนการหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ดัง นี้ การ
ตรวจสอบความเที่ย งตรงตามเนื้ อหาโดยผู้เชี่ย วชาญ พบว่า ค่าความคิด เห็น ของผู้เชี่ย วชาญที่
สอดคล้อ งกัน ระหว่างข้อคําถาม และนิ ย ามปฏิบ ัติก ารของตัวแปรในการวิจยั (Item – objective
congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อ คําถามทัง้ 12 ข้อ พบว่า ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้เพื่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความเชื่อมัน่
(Reliability) ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.700 มีคา่ อํานาจจําแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.322 – 0.714 หลังจากนัน้ นํ าไปเก็บ ข้อมูล จริงพบว่า แบบวัด มีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.820 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.336 – 0.738 และทําการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคําถามที่มคี ่านํ้ าหนักกองค์ประกอบ (Factor loading)
น้อย รวมทัง้ ข้อความทีม่ คี วามซํ้าซ้อนออก โดยทําการตัดข้อคําถามจนแบบจําลองมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ χ2 = 124.675, df = 23, p < .01,
RMSEA = 0.077, CFI = 0.969, TLI = 0.927, SRMR = 0.047 มี ค่ า นํ้ า หนั ก องค์ ป ระกอบอยู่
ระหว่าง 0.77 – 0.80 ด้และมีค่าความเชื่อมันของตั
่
วแปรแฝง CR = 0.88 และ AVE = 0.303 แสดง
ว่าข้อความมีความสัมพันธ์เฉพาะกับองค์ประกอบนัน้ ผลดังตารางที่ 9
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ตาราง 9 ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตน
Latent Observed Item-Total
Standardized
Reliability
SE
Construct Variables Correlation
Loading
CSE
CSE1
.470
.82
0.540
0.029
CSE2
.337
0.267
0.037
CSE3
.471
0.694
0.024
CSE4
.362
0.252
0.037
CSE5
.638
0.565
0.027
CSE6
.465
0.622
0.027
CSE7
.549
0.667
0.023
CSE8
.604
0.615
0.027
CSE9
.738
0.837
0.015
CSE10
.341
0.305
0.038
CSE11
.336
0.320
0.036
Chi-square
df
p-value
RMSEA
CFI
124.675

23

.000

.077

.969

ตัวอย่างข้อคําถามของแบบวัดการประเมิ นแก่นแท้แห่งตน
ก. เมือ่ ฉันพยายาม ฉันมักจะประสบความสําเร็จ
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
ข. ฉันเป็ นผูก้ าํ หนดเองว่าอะไรจะเกิดขึน้ ในชีวติ ของฉัน
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………

CV

AVE

.808

.303

TLI

SRMR

.927

.047

เห็นด้วยทีส่ ดุ
………
เห็นด้วยทีส่ ดุ
………
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ตอนที่ 7 การกํากับการแสดงออกของตน
การวัด การกํ ากับ การแสดงออกของตนเองผู้วิจ ยั ปรับ ปรุงจากแบบวัด การกํ า กับ การ
แสดงออกของตนของสไนเดอร์ (Snyder. 1985) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การควบคุมการ
แสดงออกของตน การแสดงตนทางสังคม และการแสดงออกตามความคาดหวังของผูอ้ ่นื มีลกั ษณะ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ จาก น้อยทีส่ ุด น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก และมาก
ทีส่ ดุ พิสยั ของคะแนนอยูร่ ะหว่าง 17 – 102 คะแนน
ผู้วิจ ยั กําหนดเกณฑ์ในการให้ค ะแนนการกํ ากับ การแสดงออกของตนไว้ด ังนี้ สําหรับ
ข้อความทางบวก คําตอบในช่อง “มากที่สุด ” ให้ค ะแนน 6 คะแนน คําตอบในช่อง “มาก” ให้ 5
คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างมาก” ให้ 4 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 3 คะแนน
คําตอบในช่อง “น้อย” ให้ 2 คะแนน และคําตอบในช่อง “น้อยทีส่ ุด” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทาง
ลบให้คะแนนตรงกันข้าม โดยตอบในช่อง “มากที่สุด” ให้ 1 คะแนน คําตอบในช่อง “มาก” ให้ 2
คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างมาก” ให้ 3 คะแนน คําตอบในช่อง “ค่อนข้างน้อย” ให้ 4 คะแนน
ตอบในช่อง “น้ อย” ให้ 5 คะแนน และคําตอบในช่อง “น้ อยที่สุด” ให้ 6 คะแนน ความหมายของ
คะแนน คือ ผูต้ อบทีไ่ ด้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีการกํากับการแสดงออกของตน
สูงกว่าผูท้ ต่ี อบได้คะแนนจากแบบสอบถามน้อยกว่า
การหาคุณภาพของแบบวัดการกํากับการแสดงออกของตนเอง
แบบวัดการกํากับการแสดงออกของตนเองมีขนั ้ ตอนการหาคุณภาพของแบบวัดดังนี้ การ
ตรวจสอบความเที่ย งตรงตามเนื้ อหาโดยผู้เชี่ย วชาญ พบว่า ค่าความคิด เห็น ของผู้เชี่ย วชาญที่
สอดคล้อ งกัน ระหว่างข้อคําถาม และนิ ย ามปฏิบ ัติก ารของตัวแปรในการวิจยั (Item – objective
congruence index: IOC) ผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อ คําถามทัง้ 16 ข้อ พบว่า ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 หลังจากนัน้ นํ าไปทดลองใช้เพื่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความเชื่อมัน่
(Reliability) ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบวัด
ด้านการควบคุมการแสดงออกของตนมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.745 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.322 – 0.545 ด้านการแสดงตนทางสังคมมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.710 มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.301 – 0.450 ด้านการแสดงออกตามความคาดหวังของผูอ้ ่นื มีค่าความ
เชื่อมันเท่
่ ากับ 0.795 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.617 – 0.877 หลังจากนัน้ นํ าไปเก็บ
ข้อมูลจริงพบว่าด้านการควบคุมการแสดงออกของตนมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.859 มีค่าอํานาจ
จําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.434 – 0.772 ด้านการแสดงตนทางสังคมมีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.890
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.440 – 0.906 ด้านการแสดงออกตามความคาดหวังของผูอ้ ่นื
มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.928 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.687 – 0.874 และทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการกํากับการแสดงออกของตนเองยังไม่
สอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ ดังนั น้ ผู้วิจ ยั จึงได้พิจ ารณาตัด ข้อ คํ า ถามที่มีค่ านํ้ า หนั ก กองค์
ประกอบ (Factor loading) น้อย รวมทัง้ ข้อความทีม่ คี วามซํ้าซ้อนออก โดยทําการตัดข้อคําถามจน
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แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีความกลมกลืนได้แก่ χ2 =
439.124, df = 79, p < .01, RMSEA = 0.078, CFI = 0.971, TLI = 0.951, SRMR = 0.050 ด้าน
การควบคุมการแสดงออกของตนมีคา่ นํ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.442 – 0.901 ด้านการแสดง
ตนทางสังคมมีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.444 – 0.959 และด้านการแสดงออกตามความ
คาดหวังของผูอ้ ่นื มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.644 – 0.933 และมีค่าความเชื่อมันของตั
่
ว
แปรแฝง CR = 0.864 – 0.931 และ AVE = 0.572 – 0.695 แสดงว่าข้อความมีความสัมพันธ์เฉพาะ
กับองค์ประกอบนัน้ ผลดังตารางที่ 10
ตาราง 10 ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดการกํากับการแสดงออกของตน
Latent Observed Item-Total
Standardized
Reliability
SE
CV
AVE
Construct Variables Correlation
Loading
SM1
S1
.758
.859
0.901
0.009 .864 .572
S2
.698
0.646
0.023
S3
.791
0.822
0.013
S4
.434
0.442
0.030
S5
.772
0.873
0.010
SM2
S6
.779
.890
0.813
0.013 .907 .631
S7
.662
0.780
0.016
S8
.906
0.946
0.005
S9
.872
0.959
0.005
S10
.440
0.444
0.030
S11
.697
0.710
0.019
SM3
S12
.716
.928
0.815
0.013 .931 .695
S13
.858
0.912
0.007
S14
.872
0.933
0.006
S15
.874
0.900
0.008
S16
.687
0.644
0.021
S17
.752
0.760
0.015
Chi-square
df
p-value RMSEA
CFI
TLI
SRMR
439.124
79
.000
.078
.971
.951
.050
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ตัวอย่าง แบบวัดการกํากับการแสดงออกของตน
ด้านการควบคุมการแสดงออกของตน
ก. ฉันไม่ได้เป็ นบุคคลอย่างทีฉ่ นั แสดงออกเสมอไป
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยทีส่ ดุ
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
………
ข. ฉันสามารถสบตาและพูดเท็จกับผูอ้ ่นื ได้อย่างหน้าซื่อ ๆ
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยทีส่ ดุ
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
………
ด้านการแสดงตนทางสังคม
ก. ฉันสามารถพูดต่อคนมาก ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งมีการเตรียมตัว แม้ว่าเป็ นหัวข้อทีฉ่ ันแทบ
จะไม่มขี อ้ มูลเลยก็ตาม
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยทีส่ ดุ
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
………
ข. ฉันไม่เคยเป็ นจุดสนใจของคนอื่นเลยเวลาทีอ่ ยูใ่ นกลุ่ม
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยทีส่ ดุ
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
………
ด้านการแสดงออกตามความคาดหวังของผูอ้ ่นื
ก. เมือ่ อยูใ่ นสังคมฉันพยายามทีจ่ ะทําหรือพูดในสิง่ ทีค่ นอื่นชื่นชอบ
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยทีส่ ดุ
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
………
ข. ฉันพบว่าการเลียนแบบการกระทําของผูอ้ ่นื นัน้ เป็ นเรือ่ งยาก
ไม่เห็นด้วย
ค่อนข้างไม่ ค่อนข้างเห็น
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยทีส่ ดุ
ทีส่ ดุ
เห็นด้วย
ด้วย
………
………
………
………
………
………
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3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการหาคุณภาพเครื่องมือรายข้อ ได้แก่ ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ หาคุณภาพ
เครือ่ งมือทัง้ ฉบับ ได้แก่ ค่าความเชื่อมัน่ ค่าความเทีย่ งตรง รายละเอียด ดังนี้
1. การหาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดทีด่ ดั แปลงจากแบบวัดทีผ่ า่ นมาพัฒนามาแล้ว นํามาจัดเป็ นแบบตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ทงั ้ 3 ท่าน พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ
และนํ าข้อเสนอแนะไปปรับ ปรุง เมื่อทําการแก้ไขปรับ ปรุงจนเป็ นที่ยอมรับ ของคณะกรรมการที่
ปรึกษาแล้วนําข้อคําถามทีผ่ ่านการปรับปรุงมาจัดทําเป็ นแบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดเพื่อให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จํานวน 10 ท่าน โดยแบ่งแบบวัดเป็ น 2 ชุด ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ท่านพิจารณาแบบ
วัดในแต่ละชุด เนื่องจากงานวิจยั ครัง้ นี้มแี บบวัดจํานวนมาก ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2
ชุด เพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวัดในการวิจยั
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้รบั แบบตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่องมือในแต่ละชุด โดยผู้วจิ ยั
ขอให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบการใช้ภาษา ความถูกต้องและความครอบคลุมของข้อความตามนิยาม
ปฏิบ ัติการของตัว แปร ผู้เชี่ย วชาญแต่ ล ะท่ านได้ให้ข้อคิด เห็น และข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุง
เพิ่ม เติม แก้ไ ขข้อ ความ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ นิ ย ามปฏิบ ัติก ารที่กํ า หนดไว้ นํ า ข้อ มู ล ที่ไ ด้จ าก
ผู้เชี่ย วชาญมาหาค่ า ความสอดคล้อ ง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยได้
คัดเลือกข้อความทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้ (อรพินทร์ ชูชม. 2545)
ผู้วจิ ยั ทําการรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะทัง้ หลายนํ ามาปรึกษากับประธานกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อทําการแก้ไข ปรับปรุงทัง้ ในส่วนของนิยามปฏิบตั ิการ และข้อความที่
เขียนขึน้ ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ และได้นําข้อความที่ผ่านการปรับปรุงมาจัดทําแบบวัด
สําหรับการทดลองใช้
2. ผูว้ จิ ยั นํ าแบบวัดที่ดดั แปลงจากแบบวัดที่ผ่านการพัฒนามาแล้วไปทดลองใช้ (try out)
กับครูท่มี ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เป็ นครูทม่ี ปี ระสบการณ์การสอนน้อยกว่า 6 ปี จํานวน
100 คน เพือ่ หาคุณภาพของเครือ่ งมือ ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item – total correlation) เพื่อคัดเลือกข้อทีม่ คี ุณภาพ คือ ข้อ
ที่ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ ส์ หสัม พั น ธ์ เ ป็ นบวก และมี ค่ า ตั ้ง แต่ 0.30 ขึ้ น ไป (Aiken. 2003) ไว้ ใ ช้ ใ น
แบบสอบถาม
2.2 วิเคราะห์ค่ า ความเชื่อ มัน่ (Reliability) โดยวิธีห าค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อลฟ่ า (α coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (Aiken. 2003)
3. นํ าแบบสอบถามที่ได้รบั จากการคัดเลือกจากข้อ 2 ไปเก็บข้อมูลจริงกับครูท่เี ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทีก่ ําหนดไว้ โดย
มีขนั ้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนํ าตัว และจดหมายขออนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อติดต่อขอความร่วมมือกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ โี รงเรียนทีเ่ ป็ น
กลุ่มตัวอย่าง
2. นําจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย และแบบสอบถามไปยื่นให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพื่อให้
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลแก่โรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง พร้อม
ทัง้ แนะนําตัว และอธิบายวัตถุประสงค์การวิจยั จากนัน้ ขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม ให้
ผูป้ ระสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนัดวันเวลาในการมารับแบบสอบถามคืน
3. เมื่อถึงเวลาทีน่ ัดหมาย ผูว้ จิ ยั ไปรับแบบสอบถามกลับคืนจากเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีเ่ ป็ น
กลุ่มตัวอย่าง
5. การจัดกระทําข้อมูล
1. ผู้วจิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบข้อคําถามในเครื่องมือแต่ละชุด และใช้
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสําหรับเครื่องมือการวิจยั แต่ละชุด ทําการ
ตรวจสอบการกระจายของตัวแปรว่ามีการกระจายเป็ นโค้งปกติรายตัวแปรหรือไม่ โดยใช้โปรแกรม
LISREL หากบางตัวแปรมีการกระจายไม่เป็ นโค้งปกติจะทําการแปลงข้อมูลให้มี การกระจายเป็ น
โค้งปกติก่อนนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล และมีการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นการใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์
ของการวิจยั ครัง้ นี้
6. การวิ เคราะห์ข้อมูล
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ตอน คือ
การวิเคราะห์ข้อ มูล เบื้อ งต้น และการวิเคราะห์ข้อ มูล เพื่อ ตอบคําถามวิจ ยั ซึ่งมีแ นวทางในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนนี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิตบิ รรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสถิตพิ น้ื ฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิตบิ รรยาย ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ เพือ่ อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
2) วิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่า
ความโด่ง ของตัวแปร เพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร และหาค่าความสัมพันธ์รายตัวแปร
จําแนกตามเพศ เพือ่ ทราบลักษณะความสัมพันธ์เบือ้ งต้น ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ตอบคําถามวิจยั
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2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลการวัดของตัวแปรทัง้ หมดในโมเดล โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร์
ด้วยวิธกี ารประมาณค่าความเป็ นไปได้สงู สุด (Maximum Likelihood: ML) ถ้าข้อมูลมีการกระจายตัว
ไม่ เป็ นโค้งปกติ จะมีก ารประเมิน ค่ า พารามิเตอร์ด้ว ยการประมาณค่ าโดยวิธี MLR (Maximum
Likelihood with Robust Standard Errors) ซึง่ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2) โดยมีค่าไค-สแควร์
ที่ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติ หรือสัดส่วนของค่า ไค-สแควร์กบั ค่าองศาความอิสระไม่เกิน 3 มีค่าดัชนี
รากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) และมีค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลัง
สอง ของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) น้อยกว่า .05 (Bollen. 1989)
3. การวิเ คราะห์ แ บบจํ า ลองโครงความสัม พัน ธ์ เ ชิง สาเหตุ (Structural Equation
modeling) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
การวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อตรวจสอบความตรง
ของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
3.1 การกํ าหนดข้อ มูล จําเพาะของแบบจําลอง (Specification of the model)
ผูว้ จิ ยั ได้สนใจศึกษาว่าตัวแปรสาเหตุใดบ้างทีส่ ่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อความพึงพอใจในอาชีพ
ของครู โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมี
ข้อตกลงเบื้องต้นของแบบจําลองว่าความสัมพัน ธ์ข องแบบจําลองทัง้ หมดเป็ นความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง (Linear) เป็ นความสัมพันธ์เชิงบวก (Additive) และเป็ นความสัมพันธ์ทางเดียว (Recursive
model) ระหว่างตัว แปรภายนอก (Exogenous Variables) และตัว แปรภายใน (Endogenous
Variables)
3.2 การระบุความเป็ นไปได้คา่ เดียวของแบบจําลอง (Identification of the model)
ผูว้ จิ ยั ใช้เงื่อนไปกฎที (t – rule) คือ จํานวนพารามิเตอร์ท่ไี ม่ทราบค่าจะต้องน้ อยกว่าหรือเท่ากับ
จํานวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน - ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกฏทีกล่าวว่า
แบบจําลองจะระบุ ได้พอดี เมื่อ t ≤ (1/2) (q + p) (q + p + 1) และใช้กฏความสัมพันธ์ท างเดียว
(Recursive rule) (Bollen.1989)
3.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลอง (Parameter estimation from the
model) ผูว้ จิ ยั ใช้การประมาณค่าโดยวิธี Maximum Likelihood ซึง่ เป็ นวิธที ใ่ี ช้แพร่หลาย เนื่องจากมี
ความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989) นอกจากนัน้ ในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ข องแบบจําลองยังสามารถใช้ก ารประมาณค่าโดยวิธี MLR (Maximum
Likelihood with Robust Standard Errors) เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงไม่เป็ นโค้งปกติ เพื่อให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานมีความแข็งแกร่งและทนทานต่อการละเมินข้อตกลงเบือ้ งต้น (นํ าชัย ศภฤกษ์
ชัยสกุล. 2557: 213)
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3.4 การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลอง (Goodness-of-fit index) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของแบบจําลองว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตใิ นการตรวจสอบ
ดังนี้
3.4.1 ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-squared statistics: χ2 ) เป็ นค่าสถิติท่ใี ช้ทดสอบ
ว่าแบบจําลองที่สร้างขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ถ้าค่าสถิตไิ ค-สแควร์ มีค่าตํ่ามาก
หรือยิง่ เข้าใกล้ศูนย์มากเท่าใดแสดงว่าข้อมูลแบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่
ทัง้ นี้ ค่าไค-สแควร์ก็มคี วามอ่อนไหวในเรื่องของขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่ ค่าไค-สแควร์กจ็ ะมีคา่ สูง ส่งผลให้คา่ ไค-สแควร์มนี ยั สําคัญได้ทงั ้ ทีแ่ บบจําลองทีต่ รวจสอบ
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงมีการพิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างค่าไค-สแควร์กบั องศา
อิสระ (χ2 / df) ว่ามีค่าไม่เกิน 5 ถือว่าแบบจําลองมีค วามกลมกลืน กับ ข้อมูล ประจักษ์ (Bollen.
1989) และพิจารณาความกลมกลืนของแบบจําลองจากดัชนีความกลมกลืนหลาย ๆ ดัชนีร่วมกัน
(Kline. 2005)
3.4.2 ค่ าดัช นี เชิงเปรีย บเทีย บ (Comparative fit index : CFI) เป็ น ดัช นี เชิง
เปรีย บเทีย บประเภทที่ 3 ที่คํ า นวณขึ้น จากสถิติไ ค-สแควร์ท่ีมีก ารแจกแจงแบบ non-central
distribution มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0 - 1 ยิง่ มีคา่ เข้าใกล้ 1 ก็ยงิ่ แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนดีกว่าโมเดล
ฐาน เกณฑ์ทน่ี ิยมใช้กค็ อื โมเดลทีม่ คี วามกลมกลืนควรมีคา่ ดัชนี CFI ไม่ต่ํากว่า 0.90
3.4.3 ค่าดัชนี (TLI) เป็ นดัชนีเชิงเปรียบเทียบประเภทที่ ที่คํานวณขึน้ จากค่า
ไค-สแควร์ท่ีมีการแจกแจงแบบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1 ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลมีค วาม
กลมกลืนกับโมเดลสมมติฐาน เกณฑ์ทน่ี ิยมใช้คอื โมเดลมีความกลมกลืนมีคา่ TLI มากกว่า 0.90
3.4.4 ค่ า รากกํ า ลัง สองเฉลี่ย ของเศษมาตรฐาน (Standardized Root mean
square residual: SRMR) เป็ นค่ าเฉลี่ย ของเศษที่เหลือ โดยเฉลี่ย จากการเปรีย บเทีย บค่ าความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณจากค่าพารามิเตอร์ ถ้า
โมเดลมีความกลมกลืนสูง SRMR ควรมีคา่ เล็กมาก โดยทัวไปค่
่ า SRMR ไม่ควรใหญ่กว่า .05
3.4.5 ค่ารากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ (Root
mean square error of approximation: RMSEA) เป็ นค่ าที่บ่ งบอกถึงความไม่ส อดคล้อ งของ
แบบจําลองทีส่ ร้างขึน้ กับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดยค่า RMSEA ทีม่ คี ่าตํ่ากว่า
.10 แสดงว่ า แบบจํ า ลองมีค วามสอดคล้อ งในระดับ ดี (Good fit) ถ้ า มีค่ า ตํ่ า กว่ า .05 แสดงว่ า
แบบจําลองมีความสอดคล้องในระดับดีมาก (Very good fit) ถ้ามีค่าตํ่ากว่า .01 แสดงว่า แบบจําลอง
มีความสอดคล้องในระดับ ดีเยี่ยม (Outstanding fit) และถ้าค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า
แบบจําลองมีความสอดคล้องอย่างแท้จริง (Exact fit) (Hair; et al. 1995)
จากการตรวจสอบความสอดคล้อ งระหว่ า งแบบจํา ลองกับ ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ข้า งต้ น
สามารถสรุป ได้ดงั ตารางที่ 11
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ตาราง 11 สรุปเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
ดัชนี
ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
χ2 / df
ค่า CFI
ค่า TLI
ค่า SRMR
ค่า RMSEA

ระดับการยอมรับ
ไม่มนี ยั สําคัญ
น้อยกว่า 5.00
มีคา่ มากกว่า .90
มีคา่ มากกว่า .90
มีคา่ น้อยกว่า .08
มีคา่ มากกว่า .08

3.5 การตีความและการปรับแบบจําลอง (Interpreting and modifying the model) ใน
การตรวจสอบการวิเ คราะห์ ส มการโครงสร้า งเชิง เส้น เมื่อ ตรวจสอบแบบจํ า ลองแล้ ว พบว่ า
แบบจําลองยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือต้องทําการปรับแบบจําลองโดยพิจารณาจาก
(1) ความเป็ น ไปได้ในเชิงทฤษฎี และจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ ง และ (2) จากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยพิจารณาจากดัชนีการปรับแบบจําลอง (Modification indices: MI)
4. การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรปรับความสัมพันธ์ (Moderator analysis)
แบบตัวแปรแฝงของตัวแปรการติดตามตนเอง และการประเมินแก่นแท้แห่งตน โดยมีขนั ้ ตอนการ
วิเคราะห์ 2 ขัน้ ตอน คือ (1) การตรวจสอบความมีนัยสําคัญ ของปฏิสมั พันธ์ ผู้วิจยั ใช้วธิ ีแบบไม่
กําหนดค่าผลคูณ โดยใช้โปรแกรม Mplus และ (2) หากมีป ฏิส มั พัน ธ์ก ัน ผู้วิจยั ทําการทดสอบ
ปฏิสมั พันธ์ดว้ ยการวิเคราะห์ Simple slope ในแต่ละกลุ่มของตัวแปรปรับความสัมพันธ์
5. การทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ย นของแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์เชิง โครงสร้า งของ
พฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพ ที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในอาชีพ ของครูเพศชายกับ เพศหญิง
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อคํานวณค่าพารามิเตอร์ และตรวจสอบความสอดคล้อง
กับแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของแต่ละกลุ่ม โดยทําการวิเคราะห์แยกทีละกลุ่ม หรืออาจ
กล่าวได้วา่ เป็ นการวิเคราะห์เพือ่ หาแบบจําลองพืน้ ฐานของแต่ละกลุ่ม
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อคํานวณค่าพารามิเตอร์ และตรวจสอบความสอดคล้อง
กับแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างแต่ละกลุ่ม ทําการวิเคราะห์พร้อมกันทุกกลุ่ม หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็ นการวิเคราะห์เพือ่ หาความสอดคล้องของรูปแบบ (Model form) ของโมเดล จากหลาย
ๆ กลุ่มทีท่ าํ การวิเคราะห์ โดยไม่มกี ารกําหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเท่ากันของค่าพารามิเตอร์
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตาม
สมมติฐานย่อยต่าง ๆ ที่ผูว้ จิ ยั กําหนดไว้ โดยทําการวิเคราะห์พร้อมกันทุกกลุ่ม และมีการกําหนด
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ความเท่ากันของค่าพารามิเตอร์ตามสมมติฐานการวิจยั ด้วย ในชัน้ นี้จะทําการวิเคราะห์หลายครัง้ ซึง่
จํานวนครัง้ ทีท่ าํ การวิเคราะห์จะขึน้ อยูก่ บั สมมติฐานทีต่ อ้ งการทดสอบ
ขัน้ ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งของแต่ ล ะแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตามสมมติฐานโดยพิจารณาจากค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนของการ
ทดสอบทุกกลุ่มเป็ นภาพรวม ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนรวม (overall goodness of fit indices) จะ
ได้ดชั นีวดั ระดับความกลมกลืนจากกลุ่มแต่ละกลุ่มรวมกัน ถ้าผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตอนนี้ได้ค่า
ไค-สแควร์รวมไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ หรือสัดส่วนของค่าไค-สแควร์กบั ค่าองศาความอิสระ ดังกล่าว
ไม่เกิน 5.00 แสดงว่ารูปแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูชายกับหญิงต่างกัน นอกจากการพิจารณาตีความหมาย
จากค่าไค-สแควร์รวมแล้ว ยังมีค่าสถิติท่เี ป็ นดัชนีวดั ความกลมกลืนของโมเดลนํ ามาพิจารณาร่วม
ด้วย ได้แก่ ค่า CFI, ค่า TLI, ค่า RMSEA, และดัชนี SRMR ในขัน้ นี้ถอื ว่าเป็ นการวิเคราะห์สรุปผล
การทดสอบ

วิธีการดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ

การวิจยั เชิงคุ ณ ภาพตามวัต ถุ ป ระสงค์การวิจยั ข้อที่ 4 เพื่อค้นหาปั ญ หา อุป สรรค และ
ความต้ อ งการที่นํ า ไปสู่ พ ฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ของครู โดยวิธีก ารดํ า เนิ น การวิจ ัย มี
รายละเอียด ดังนี้
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลทีโ่ รงเรียนของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และบางส่วนได้ทําการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์
การเข้าสู่สนามวิ จยั
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้เข้าในสนามการวิจยั เดิมซึง่ เคยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณจากแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ระยะที่ 1 จึงมีความคุน้ เคยกับครู และ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ยังเคยโทรศัพท์ตดิ ต่อเบือ้ งต้นกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการยินยอมให้
สัมภาษณ์และนัดหมายวันสัมภาษณ์ และได้รบั หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากเขตพืน้ ที่
การศึก ษา ผู้วิจ ัย จึง ได้ร บั การยอมรับ จากผู้ใ ห้ ข้อ มู ล ทัง้ หมดในฐานะนั ก วิจ ัย ที่ เคยเก็ บ ข้อ มู ล
แบบสอบถามก่อนการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั ได้ขออนุ ญาตชีแ้ จง
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละขอความอนุ เคราะห์ใช้ส ถานที่จ ากผู้อํ านวยการโรงเรีย นก่ อ นการดํา เนิ น งาน
ตลอดจน ผู้วิจ ยั ได้ติด ต่ อ ประสานงานกับ ผู้ให้ข้อ มูล ทราบเรื่อ งการสัม ภาษณ์ ห ลังจากการตอบ
แบบสอบถามว่าอาจจะติดต่อสัมภาษณ์ไปในภายหลัง
การเตรียมแนวคําถามสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพ มาเป็ นแนวหรือประเด็นคําถามเกี่ยวกับความต้องการของครูในการปรับตัวทาง
อาชีพ เพื่อให้อาจารย์ทป่ี รึกษาพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั มีฐานะ
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เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงได้ทบทวนหลักการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ทักษะและความสามารถเฉพาะตัวในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็ นธรรมชาติ เพื่อให้การสัมภาษณ์ มี
ความเหมาะสมในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ได้ด้ว ยตนเอง นอกจากนี้ ผู้วิจยั ได้ผ่านประสบการณ์ ฝึ ก
ภาคสนามในงานวิจ ยั เชิงคุ ณ ภาพและการเก็บ ข้อ มูล เชิงคุ ณ ภาพจากงานวิจ ยั ในวิช าเรีย นและ
งานวิจยั มาแล้วทําให้ผวู้ จิ ยั มีทกั ษะการสัมภาษณ์
ก่ อ นการสัม ภาษณ์ ผู้วิจ ัย ให้ข้อ มู ล ทุ ก คน ผู้วิจ ัย ชี้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ แนวคํ า ถาม และ
ประโยชน์ของข้อมูลในครัง้ นี้เพือ่ การศึกษาเท่านัน้ ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความจริงใจและสร้างความไว้วางใจ
ระหว่างทีเ่ กี่ยวข้อง ครูยนิ ยอมให้สมั ภาษณ์โดยทุกคนรับทราบว่าการวิจยั ครัง้ นี้ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินการทํางาน
ช่วงของการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้ มูลเป็ นรายบุคคล เมื่อสัมภาษณ์ จบ ผูใ้ ห้
ข้อมูลแต่ละคนได้รบั ของทีร่ ะลึกทีผ่ วู้ จิ ยั จัดให้
ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
การศึก ษาเฉพาะกรณี ผู้ใ ห้ข้อ มู ล หลัก ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คือ (1) ครูท่ีมีค ะแนน
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพตํ่า จํานวน 5 คน การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นแบบเฉพาะเจาะจง
(purposeful sampling) ผูว้ จิ ยั พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ครูท่เี ข้าร่วมการวิจยั ใน
ระยะที่ 1 หรือการวิจยั เชิงปริมาณ 2) ได้รบั คะแนนพฤติกรรมการปรับตัวการทํางานในกลุ่มตํ่า โดย
มีคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพน้อยกว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 3) สมัครใจยินยอม
ให้สมั ภาษณ์ ของครู (2) เพื่อนครูท่อี ยู่โรงเรียนเดียวกับ ครูท่ีมคี ะแนนพฤติกรรมการปรับ ตัวทาง
อาชีพตํ่า จํานวน 5 คน

ขัน้ ตอนในการวิจยั

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ขัน้ ติดต่อและประสานงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เมื่อได้รายชื่อของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากข้อมูล
ผลคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพในการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั ติดต่อแจ้งวัตถุประสงค์การ
วิจยั และขอคํายินยอมเข้าร่วมการวิจยั ทางโทรศัพท์ และได้รบั การตอบกลับยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกรณีศกึ ษาทีเ่ ฉพาะเจาะจงได้ผใู้ ห้ขอ้ มูลจํานวน 10 คน ประกอบด้วย ครูท่มี ี
คะแนนพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพตํ่า จํานวน 5 คน และเพื่อนครูทอ่ี ยูโ่ รงเรียนเดียวกันกับผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก จํานวน 5 คน
2. ขัน้ เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวคําถามในการสัมภาษณ์ เชิงลึก โดย
ผูว้ จิ ยั กําหนดหัวข้อใหญ่ทต่ี อ้ งการศึกษาไว้ก่อนแล้วจึงเขียนหัวข้อย่อยและคําถามในแต่ละข้อคําถาม
เป็ นคําถามทีม่ ลี กั ษณะเป็ นปลายเปิ ด โดยไม่จาํ กัดเวลาในการสัมภาษณ์
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3. ขัน้ ก่อนการลงสนาม ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือแนะนํ าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยและนํ าไปติดต่อ
ประสานงานในสนามวิจยั เพื่อขออนุ มตั ยิ นิ ยอมให้เก็บข้อมูลวิจยั ตลอดจนประสานงานนัดหมายวัน
เวลาและสถานทีใ่ นการดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ
ครูท่ีมคี ะแนนพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพกลุ่มตํ่า จํานวน 5 คน และเพื่อนครูท่ีอยู่โรงเรีย น
เดียวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จํานวน 5 คน โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in –
depth interview) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเฉพาะเรือ่ งอย่างลึกซึง้
ประเด็นการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความต้องการของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีจ่ ะช่วยให้สามารถ
ปรับตัวทางอาชีพได้ ถ้าหากผูใ้ ห้ขอ้ มูลอนุ ญาตให้ใช้เครื่องบันทึกเสียงได้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การจดบันทึก
และการบันทึกเสียงร่วมด้วยเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดและแม่นยําทีส่ ดุ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ตามแนวของชาย โพธิสติ า (2549: 330 – 331)
ลักษณะแนวคําถามเป็ นคําถามปลายเปิ ดในประเด็นกว้าง ๆ ทีก่ ําหนดขึน้ ตามกรอบของปั ญหาการ
วิจยั และได้ปรับปรุงภายหลังจากได้ไปทดลองใช้ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เมื่อผูว้ จิ ยั ลง
สนามวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลได้มกี ารปรับลักษณะคําถามและลําดับคําถามตามความเหมาะสมทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ ข้อมูลที่ได้ และลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ ผูว้ จิ ยั ตัง้ คําถามปลายเปิ ด
“อะไร” “ทําไม” และ “อย่างไร” แต่ละหัวข้อคําถามประกอบด้วยคําถามหลักแต่ละประเด็นคําถามเพื่อ
ขอรายละเอีย ดความชัดเจน และคําถามเพื่อตามประเด็น ซึ่งอาจเป็ น เรื่องใหม่ท่ีได้พ บจากการ
สัมภาษณ์มาเป็ นประเด็นถามต่อไป ผูว้ จิ ยั อาจจะปรับลําดับคําถามตามความเหมาะสม
แนวคําถามสําหรับความต้องการของครูทจ่ี ะช่วยการปรับตัวทางอาชีพ เช่น
1) ปั ญหาในการประกอบอาชีพครูของคุณครูคอื อะไร
2) คุณครูมคี วามต้องการอะไรทีช่ ว่ ยให้ครูสามารถประกอบอาชีพครูได้
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ มั ภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนด้วยตนเอง โดยผู้วจิ ยั ได้รบั การยินยอมจากผู้ให้
ข้อมูลในการใช้เครือ่ งบันทึกเสียง จดบันทึกระหว่างสัมภาษณ์
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นระยะ ๆ หลังสิน้ สุดการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญในแต่ละวัน ผูว้ จิ ยั รีบถอดบทสัมภาษณ์และเขียนรายละเอียดของบทสัมภาษณ์ออกมาทันที
เพื่อนํ าผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับแนวคิด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนหรือ
ขาดหายของข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลต่อไป ผูว้ จิ ยั มีกระบวนการวิเคราะห์ดว้ ยขัน้ ตอน 1) การจัดระบบ
ข้อมูล 2) การสร้างรหัส การแสดงข้อมูล และเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล และ 3) การแปล
ความ สร้างข้อสรุป และพิสูจน์ขอ้ สรุป การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเทียบรูปแบบ (Yin. 2003) โดยการ
สร้างข้อสรุปจากข้อมูลนําไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎีทุนทางสังคม และทฤษฎีการถ่ายทอด
ทางสังคมขององค์กร
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและความน่ าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ตามแนวทางของชาย โพธิสติ า (2549: 395 - 396) ดังนี้
1) การตรวจสอบภายใน ผูว้ จิ ยั พิจารณาถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและวิธกี ารวิเคราะห์
ข้อมูลของผูว้ จิ ยั เอง เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปและตีความทีม่ คี ุณภาพ ประเด็นตรวจสอบ ได้แก่
1.1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและสนามวิจยั ทีเ่ ลือกศึกษานี้เหมาะสมกับเรื่องและคําถามในการวิจยั
เพียงใด
1.2) ผูว้ จิ ยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีอคติเกิดขึน้ ในกระบวนการเก็บข้อมูลอย่างไรหรือไม่
1.3) ข้อมูลทีไ่ ด้มามีความลึกและความกว้างมากน้อยเพียงใด
1.4) ข้อมูลเชิงบริบทมากน้อยเพียงใด
1.5) ข้อค้นพบและข้อสรุปจากข้อค้นพบนัน้ มีหลักฐานทีแ่ น่นหนามากน้อยเพียงใด
1.6) การนําเสนอวิธกี ารและกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลชัดเจนหรือไม่
2) การตรวจสอบภายนอก ผู้วจิ ยั ตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
ด้วยการสรุปซํ้าและย้อนข้อมูลกลับไปให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้ ในระหว่างการ
สัมภาษณ์ทุกครัง้ หากข้อมูลไม่ตรงหรือมีความบิดเบือนจากคําตอบหรือความหมายของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จึงสามารถปรับแก้ไขข้อมูลให้เข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั ใช้หลักการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)
จากหลายแหล่งข้อมูล (data triangulation) เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย เช่น ครู เพื่อนครู และ
จากหลายวิธกี ารเก็บข้อมูล (methodological triangulation) เช่น วิธกี ารสังเกต และการสัมภาษณ์
เป็ นต้น
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การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผใู้ ห้ข้อมูล
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั งานวิจยั ได้รบั หนังสืออนุ มตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมในมนุ ษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ตามหลักการและแนว
ทางการพิท ัก ษ์ ส ิท ธิผ์ ู้ใ ห้ข้อ มู ล เริ่ม ต้ น การเก็บ ข้อ มู ล ผู้วิจ ัย แนะนํ า ตัว เองกับ ผู้ให้ข้อ มู ล ชี้แ จง
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจยั ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทราบ มีการลงนามลงในใบยินยอมเข้าร่วมการ
วิจยั ด้วยความสมัค รใจ หากผู้ให้ข้อมูลไม่ยนิ ดีเข้าร่วมการวิจยั สามารถปฏิเสธหรือขอยกเลิกได้
ระหว่างการเก็บข้อมูล โดยไม่มผี ลกระทบใด ๆ ต่อการทํางาน ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้
ถู ก นํ าเสนอเป็ น ภาพรวม ใช้น ามสมมติเพื่อ ปกปิ ด การบ่ งชี้ต ัว บุ ค คล และนํ าข้อ มูล เหล่านี้ ไปใช้
ประโยชน์ เฉพาะสําหรับการวิจยั และงานวิชาการเท่านัน้ ผู้วจิ ยั เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างดี และไม่
นําไปเผยแพร่แก่สาธารณชน การดําเนินการวิจยั ทัง้ หมดนี้เพื่อรักษาความลับของข้อมูลและปกป้ อง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสิทธิพ้นื ฐานของผู้ให้ขอ้ มูล ผู้เข้าร่วมการวิจยั ทุกคนได้รบั ของที่ระลึกเป็ นการตอบ
แทน โดยผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ไม่เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
ในการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ผสานวิธแี บบแผนรองรับภายใน ผูว้ จิ ยั
ขอนําเสนอผลการวิจยั ตามลําดับ ดังนี้
ผลการวิจยั เชิงปริมาณ นําเสนอข้อค้นพบวัตถุประสงค์ท่ี 1 – 3 การทดสอบสมมติฐานการ
วิจยั ทัง้ 3 ข้อ เกี่ยวกับแบบจําลองโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองโมเดล
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง และเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์กร ทุนทางสังคม คุณลักษณะของงาน และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูเพศชายและ
เพศหญิง
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ นํ าเสนอข้อค้นพบวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4 ด้วยวิธกี ารวิจยั เชิง
คุณภาพแบบกรณีศกึ ษา เพื่อค้นหาปั ญหา อุปสรรค์ และความต้องการทีม่ ตี ่อการปรับตัวทางอาชีพ
ของครูให้ชดั เจนยิง่ ขึน้

ผลการวิจยั เชิงปริมาณ

ผูว้ จิ ยั ขอนํ าเสนอผลการวิจยั เชิงปริมาณ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 - 3 ได้แก่ 1) เพื่อ
พัฒนาแบบจําลองโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความ
พึงพอใจในอาชีพ ของครู 2) เพื่อตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ย นของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูระหว่างครูเพศ
ชายกับเพศหญิง 3) เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ทุน
ทางสังคม คุณลักษณะของงาน และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิง
ผลการวิจยั ดังนี้
สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ขอกําหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้ก่อนนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ปริมาณเพือ่ ความเข้าใจตรงกัน ดังนี้
สัญลักษณ์
แทน
N
จํานวน
Mean
ค่าเฉลีย่
SD
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
CI
ช่วงความเชื่อมัน่
S
ค่าความเบ้
K
ค่าความโด่ง
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สัญลักษณ์

แทน
ค่าไคสแควร์
df
องศาอิสระ
SE
ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า
t
ค่าสถิติ t
R2
ความสามารถในการอธิบายตัวแปรแฝงโดยตัวแปรอิสระ
RMSEA
ค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลีย่
CFI
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
TLI
ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis
SRMR
ค่ า เฉลี่ ย ของเศษเหลื อ จากการเปรีย บเที ย บค่ า ความแปรปรวน
แปรปรวนร่วมทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าประมาณจากค่าพารามิเตอร์
ความแตกต่างไคสแควร์
ความแตกต่างค่าองศาอิสระ
b
ค่านํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบ
ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตภายนอก
δ
ความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรสังเกตภายใน
ε
นํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
λ
TE
ขนาดอิทธิพลรวม
IE
ขนาดอิทธิพลทางอ้อม
DE
ขนาดอิทธิพลทางตรง
และในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ข องพฤติก รรมการ
ปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์แทนตัวแปรแฝง
และตัวแปรสังเกต ดังนี้
ตัวแปรแฝง
อักษรย่อ
ตัวแปรสังเกต
อักษรย่อ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
CAB
เป็ นกังวลทางอาชีพ
CAB1
ควบคุมทางอาชีพ
CAB2
กระตือรือร้นทางอาชีพ
CAB3
ไว้ใจทางอาชีพ
CAB4
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมของ
OS
ST
องค์กร
การริเริม่ ของครู
PRO
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ตัวแปรแฝง
ทุนทางสังคม

อักษรย่อ
CAP

คุณลักษณะของงาน

JOB

ความพึงพอใจในอาชีพ
การกํากับการแสดงออกของตน

CSAT
SELF

การประเมินแก่นแท้แห่งตน

COR

ตัวแปรสังเกต
อักษรย่อ
การแบ่งปั นข้อมูล
CAP1
ความไว้วางใจ
CAP2
การแบ่งปั นวิสยั ทัศน์
CAP3
ทักษะทีห่ ลากหลาย
JOB1
ความอิสระ
JOB2
ความสําคัญของงาน
JOB3
เอกลักษณ์ของงาน
JOB4
ข้อมูลย้อนกลับ
JOB5
ความพึงพอใจในอาชีพ
SAT
การควบคุมการแสดงออก
S_M1
การแสดงออกในสังคม
S_M2
การแสดงออกตามความคาดหวัง
ของผูอ้ ่นื
S_M3
การประเมินแก่นแท้แห่งตน
CSE

ผูว้ จิ ยั ขอนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะทัวไป
่
ของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา และตอนที่ 3 การวิเคราะห์
ข้อมูลตามสมมติฐาน มีรายละเอียดดังนี้
่มตัวอย่าง
ตอนที่ 1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
1.1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ก็บมาได้ทงั ้ หมด 746 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 347 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 46.5 และเพศหญิง 399 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5 โดยมีลกั ษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง ดัง
ตารางที่ 12
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ตาราง 12 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมหิ ลัง
ตัวแปร

จํานวน

ร้อยละ

320
221
205

42.9
29.6
27.5

487
253
6

65.3
33.9
0.8

อายุ(ปี )
21-30
31-40
> 40
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สถานภาพสมรส
คู่
โสด
หม้าย/หย่า
ประสบการณ์การสอน
1 - 10 ปี
11 - 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี

368
374
4

49.3
50.1
0.5

498
84
120
44

66.8
11.3
16.1
5.9

รวม

746

100

จากตาราง 12 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นครูจํานวนทัง้ หมด 746 คน พบว่า
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 35.67ปี (SD = 11.195) โดยส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
42.9 รองลงมาอยูใ่ นช่วงอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.6 อายุน้อยทีส่ ดุ 23 ปี อายุสงู ทีส่ ุด 60 ปี
ประสบการณ์การทํางานเฉลี่ยเท่ากับ 10.84 ปี (SD = 10.72) โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงประสบการณ์
1-10 ปี คิดเป็ นร้อยล 66.8 ประสบการณ์ น้อยที่สุด 1 ปี ประสบการณ์ สูงที่สุด 38 ปี ส่วนใหญ่ จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 65.3 รองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 33.9
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ตอนที่ 2 ค่าสถิ ติพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตพิ น้ื ฐานคะแนนตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ค่าตํ่าสุด
ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความโด่ง และความเบ้ ดังนี้
ผูว้ จิ ยั ขอนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของตัวแปรและผลการทดสอบสมมติฐาน
วิจยั ที่ 1 ว่าแบบจําลองสมมติฐานตัง้ ต้นของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในอาชีพของครูทผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ดังนี้
2.1.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นของตัวแปรสังเกตของตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตของตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั เพื่อให้
ทราบธรรมชาติของข้อมูล และเนื่องจากสถิตวิ เิ คราะห์ขนั ้ สูงมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการแจกแจง
ของข้อมูลเป็ นแบบโค้งปกติ ผูว้ จิ ยั จึงทําการตรวจสอบความเบ้ ความโด่ง และค่าสถิติไค-สแควร์
ทดสอบการแจกแจงเป็ นโค้งปกติตวั แปรเดียว ดังตาราง 13
ตาราง 13 ค่าความเบ้ และค่าความโด่งของตัวแปรสังเกตของตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจยั
Variable
ST
PRO
CAP1
CAP2
CAP3
S_M1
S_M2
S_M3
CSE
JOB1
JOB2
JOB3
JOB4
JOB5

Skewness
Kurtosis
Z-Score P-Value Z-Score P-Value
-0.283
0.777
-0.515
0.606
-0.489
0.625
-0.993
0.321
-0.859
0.391
-1.736
0.082
-1.047
0.295
-1.845
0.065
-0.252
0.801
-0.662
0.508
0.043
0.966
-0.037
0.970
0.016
0.987
-0.074
0.941
0.159
0.874
-0.285
0.776
-0.209
0.834
-0.671
0.502
-1.265
0.206
-2.115
0.034
-0.636
0.525
-1.038
0.299
-2.873
0.004
-4.584
0.000
-1.172
0.241
-1.191
0.234
-0.433
0.665
-0.292
0.770

Skewness and Kurtosis
Chi-Square P-Value
0.346
0.841
1.224
0.542
3.752
0.153
4.501
0.105
0.501
0.778
0.003
0.998
0.006
0.997
0.107
0.948
0.494
0.781
6.074
0.048
1.482
0.477
29.268
0.000
2.791
0.248
0.273
0.873
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ตาราง 13 (ต่อ)
Variable
CAB1
CAB2
CAB3
CAB4
SAT

Skewness
Kurtosis
Z-Score P-Value Z-Score P-Value
-2.459
0.014
-3.727
0.000
-1.895
0.058
-3.228
0.001
-1.019
0.308
-2.15
0.032
-0.569
0.569
-0.673
0.501
-1.19
0.234
-2.155
0.031

Skewness and Kurtosis
Chi-Square P-Value
19.939
0.000
14.012
0.001
5.661
0.059
0.776
0.678
6.060
0.048

จากตาราง 13 พบว่า ค่าไค-สแควร์ของตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (p-value > .05) แสดงว่า การกระจายรายตัวแปรมีลกั ษณะเป็ น โค้งปกติเกือบทุกตัว
จากนัน้ ผู้วจิ ยั ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างต่ อแปรสังเกต โดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
(Pearson product moment correlation coefficient) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกต ดังตารางที่ 14

180
ตาราง 14 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวมจํานวน 746 คน
ตัวแปร
orgst
pro
cap1
cap2
cap3
self_m1
self_m2
self_m3
self_m4
self_m5
cse
job1
job2
job3
job4
job5
career1
career2
career3
career4
sat

orgst
1.00

pro

.269

**

1.00

.386

**

.237

**

1.00

.338

**

0.04

.741

**

1.00

.511

**

.336

**

.747

**

.723

**

1.00

.500

**

.227

**

.130

**

.120

**

.208**

1.00

.431

**

.363

**

.341

**

.336

**

**

.459**

1.00

.539

**

**

.455

**

.236**

1.00

.223

**

-0.01

.439

**

**

.282**

1.00

**

**

-0.05

.109

**

**

**

.303

**

1.00

**

-.098

**

.306

**

.487

**

.219**

1.00

.203

**

*

.106

**

.173

**

**

-0.04

1.00

.288

**

.335

**

.358

**

**

*

.529

**

1.00

.450

**

.269

**

.104

**

.373

**

.519**

1.00

.369

**

.398

**

.373

**

.358

**

.685

**

.573**

1.00

.181

**

.445

**

.268

**

.432

**

.546

**

.400

**

.577

**

1.00

.301

**

.222

**

.161

**

.701

**

.567

**

.423

**

.593

**

.641

**

1.00

.245

**

.193

**

.170

**

.645

**

.527

**

.349

**

.512

**

.589

**

.835**

1.00

.208

**

.614

**

.558

**

.227

**

.467

**

.484

**

.774

**

.784**

1.00

.556

**

.429

**

.361

**

.377

**

.479

**

.715

**

.787

**

.559

**

1.00

.397

**

.430

**

.439

**

.401

**

.453

**

.433

**

.289

**

.223

**

.336**

-.295
0.04
.444

**

.582

**

.426

**

.636

**

.564

**

.657

**

.526

**

.535

**

.456

**

.384

**

cap1

0.03
.136

-.227

**

.437
0.04
.172

**

**

.228
0.04

.085
.176

**

.453

**

.392

**

.500

**

.398

**

.233

**

.118

**

.312

**

.448

**

cap2

**

.173
0.04

cap3

.400

.143
0.01

-.113

**

-0.07

-.207

**

**

.144

**

.220

**

.369

**

.378

**

.479

**

.318

**
**

.153
0.02
.336

**

.530

**

-.188
.200

**

.341

**

.544

**

.531

**

.496

**

.483

**

.293

**

.219

**

.309

**

.468

**

self_m1 self_m2 self_m3 self_m4 self_m5

.084
.100

*

**

.141

-.121
-0.03
.406

**

.320

**

.314

**

.398

**

.623

**

.454

**

.342

**

.405

**

.211

**

.267

**

-.332
.230

**

.291

**

.374

**

.156

**

.368

**

.432

**

.443

**

.347

**

.334

**

.269

**

.153

**

**

.228
0.05

0.06

-.359

-.140
-0.06

cse

job1

-.083
-.127

**

-.166

**

-.264

**

-.384

**

-.256

**

-.159

**

-0.01

-.234

**

-.102

**

-.281

**

-.181

**

-.084
0.00

*

-0.06
-0.01

job2

job3

job4

job5

career1

career2

career3

career4

sat

1.00

หมายเหตุ ** หมายถึง p<.01, * หมายถึง p<.05
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษาใน
กลุ่ ม รวม พบว่ า ความสัม พั น ธ์ ข องตั ว แปรสัง เกตในตั ว แปรแฝงเดี ย วกั น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี
ความสัม พัน ธ์ ก ัน เองทางบวก เช่ น ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรสัง เกตของทุ น ทางสัง คม มี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่าง .747 ถึง .807 เป็ นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพกับตัวแปรอิสระอื่นๆ พบว่ามีขนาดความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลางถึงค่อนข้าง
สูง คืออยูร่ ะหว่าง .204 ถึง .747
จากค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ขา้ งต้น จะเห็นได้ว่า ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธ์กนั มีค่าไม่
เกิน .85 ดังนัน้ ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตไม่มีปั ญ หาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity)
(Kline. 2005: 56) แสดงว่า ตัวแปรสังเกตทุ กตัวที่ใช้ในการศึกษาไม่มีปั ญ หาภาวะร่ว มเส้นตรง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั สามารถใช้ตวั แปรสังเกตเหล่านี้ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้
ต่อไปได้
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ตาราง 15 ค่าสหสัมพันธ์ตวั แปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ใต้เส้นทแยงมุมเพศชาย (n = 347) เหนือเส้นทแยงมุมเพศหญิง (n = 399)
ตัวแปร
สังเกต

st

pro

cap1

st

1

.289**

.290

**

.336

.457

**

.385

pro

.225

1

.163**

.073

.183**

.246

**

**

cap1

**
**

.450

**

.264

1

.752
1

.828

.537

**

.508

.062

.193**

.235

**

**

cap3

.444

**

.211

.802

s_m1

.266**

.152

**

s_m2

.194**

s_m3

**

.203

.167

.494

.372

job2

.513**

.370

job3

**

**

.464

**

.450

.219

cab1

.575**

.256

cab2

**

.420

.331

cab3

.475**

.487

cab4

.441**

.143

sat

.572

**

.215

1

.744**

.766

.508

.415**

.282

**

**

.386

.355

**

.381

**

.388

**

.401

**

.300

**

.496

**

.349

.544**

.417

**

**

.379

**

.734

1

.734**

.794

**

.238

.164

**

.357

**

.412

**

.373

**

.364

**

**

.695

.662

**

.797

.804

.779

**

1

.732**

.789

**

.584

**

1

.797**

**

.643

**

.665**

1

1

.801**

.774

**

.751

**

.736

**

.659

1

.882**

.833

**

**

.673

1

.532

**

.632**

.703

**

.646**

.662

**

.712

**

.651**

.768

**

.648

**

**

.558**

.643

.693**

.691

**

.725

.744

.810

**

.812

**

.592

.487**

**

**

.747

.671

.589**

**

.708

.743

**

.632**

.414

**

**

.747

**

.647

**

.733

.713

.774

**

.640

**

**

.722

.737

**

.755

**

.782

.717

.693

**

**

.784

.790

.679

**

.687

.730

**

.724

**

**

.794**
**

**

**

**

**

1

**

**

**

.659

**

.756

**

.435

.690

**

.721

**

**

**

.776

**

.534

.614

.707

**

**

.616

**

**

.391

**

.728

**

**

**

.595

**

.443

.473

.439

.598

**

**

**

.406

.414

**

.505

**

.388

.463

**

**

**

**

**

**

**

**

.383

**

**

.589

.292

**

**

**

.697

.167**

**

.583

**

.217**

**

**

.639

.721

.156

.165

.649

**

**

.384

**

1

**

.721

.710

**

**

**

**

.574

**

.244

.708

**

.307

.142

**

.645

.384

**

**

**

**

**

.764

.746

*

.125

**

**

**

.267

**

.331

.766

.728

**

.163

**

**

.790**

.275

**

.434

**

.757

1

**

.182

**

**

.281

.381

.733

.380

*

.464

**

**

.175**
.128

.633

.581

**
**

**

**

.342**
.317

.386

.591

.584

.580

**
**

.424

**

.465

**

.409

.454

.417**
.417

**

.308

.325
.325

.450

.462

.493

.461**

.066

**

**

**

**

.446

*

**

.341

.477

**

.260
.267

**

.492

**

**

.339

.463

.106

**

.250

**

.430

.291

**

.338

**

**

.555**

.183

**

.481

.479

1

**

**

**

**

**

.732

.143

**

**

**

**

**

.242

**

.223

**

.494

.259

**

.369

**

**

**

.280

**

**

**

.342

.735

.222

.405

**

**

1

**

.339
.321

.745

.262

**

**

**

.595

.402

**

.752

**

**

.258

.455

.518

**

.486

.454

.332

**

**

**

**

.231**

**

.291

**

.369

.441

**

**

.319

**

.427

.289

**

.344

**

**

**

.214

.336

.374

.281

**

.260

**

**

**

**

.261

**

.249

**

.203

.508
.728

**

.176

**

sat

.412

**

.173

cab4

**

.493

**

.170

cab3

**

.460

**

.233

cab2

**

.420

**

.194

cab1

**

.519

**

.309

job5

**

.506

**

.322

job4

**

.465

**
**

job3

**

.485

**

.481

**

.438

job2

**

**

**

**

**

.428

**

**

.724

.255

.451

.345

**

.689**

**

**

**

1

.309

.475

.542**

**

.538

**

**

job5

**

**

.315

.449

.240

.228

.418

**

**

.554

.154

**

.366

.483

job4

.132**

.480

**

**

**

**

.484

.324

.471

.522**

**

.178

.239

.460

**

**

job1

.432

**

**

.395

**

.387

.382

**

job1

**

**

.447

CSE

.508**

.278

.430

.115

s_m3

1

**

**

.325

s_m2

.791

.569

.571

CSE

.794

s_m1

**

**

*

**

.511

.743

cap3

**

**

.013

**

.350

**

**

**

cap2

cap2

**

**

**
**

**

หมายเหตุ ** หมายถึง p<.01, * หมายถึง p<.05
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จากตาราง 15 พบว่ า ผลการวิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรสัง เกตที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษาในกลุ่มเพศชาย พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตในตัวแปรแฝงเดียวกันมีแนวโน้มที่
จะมีความสัมพันธ์กนั เองทางบวก เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตของทุ นทางสังคม มี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่าง .743 ถึง .828 เป็ นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพกับตัวแปรอิสระอื่น ๆ พบว่ามีขนาดความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลางถึงค่อนข้าง
สูง คืออยูร่ ะหว่าง .125 ถึง .736 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการศึกษาในกลุ่มเพศหญิง
พบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตในตัวแปรแฝงเดียวกันมีแนวโน้มทีจ่ ะมีความสัมพันธ์กนั เอง
ทางบวก เช่ น ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรสัง เกตของพฤติ ก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ มี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่าง .732 ถึง .882 เป็ นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพกับตัวแปรอิสระอื่นๆ พบว่ามีขนาดความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลางถึงค่อนข้าง
สูง คืออยูร่ ะหว่าง .170 ถึง .801 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ข้อมูลตามสมมติ ฐาน
ผลการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ของพฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ส่ งผลต่ อ ความพึงพอใจในอาชีพ ของครู สังกัด สํานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู
การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ข้อที่ 1 แบบจําลองสมมติฐานของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพล
ของตัวแปร ดังนี้
สมมติฐานย่อยตัวแปรทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ได้แก่
1.1 ทุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
1.2 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทุนทางสังคม
1.3 การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพโดยผ่าน
ทุนทางสังคม
สมมติฐานย่อยตัวแปรลักษณะของงานมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
1.4 คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
สมมติฐานย่อยพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในอาชีพ
1.5 พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในอาชีพ
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ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู ตามตาราง 16 ดังนี้
ตาราง 16 ค่ า สถิติท ดสอบความสอดคล้อ งของข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ก ับ รูป แบบของแบบจํา ลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในอาชีพของครูตามสมมติฐาน
รูปแบบ
โครงสร้าง
ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ

χ2(df)

ไม่มี
เกณฑ์พจิ ารณา นัยสําคัญ
ทางสถิติ
ตามสมมติฐาน 555.622(85)

p-value χ2/df

RMSEA SRMR

CFI

TLI

>.05

<5

<.08

<.08

>.90

>.90

.000

6.5

.086

.026

.963

.955

จากตาราง 16 ผลการตรวจสอบความกลมกลืน ของแบบจําลองกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่ า ค่ าสถิติไ ค-สแควร์ มีค่ า เท่ า กับ 555.622 ,df= 85, χ2/df = 6.5, RMSEA = .086 , CFI =
.963, TLI = .955, SRMR = .026 เมื่อ พิจ ารณาค่ า ดัช นี ด ัง กล่ า วกับ เกณฑ์ ค วามกลมกลืน ของ
แบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์มนี ยั สําคัญทางสถิติ อัตราส่วนระหว่างค่าไคสแควร์ก ับ องศาอิส ระสูงกว่ า 5.0 และ RMSEA น้ อ ยกว่า 0.90 ส่ว น CFI, TLI และ SRMR ผ่า น
เกณฑ์ บ่งบอกว่าแบบจําลองยังไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการ
ปรับแบบจําลอง ในการปรับแบบจําลองนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการโดยการยอมให้ความคลาดเคลื่อนใน
การวัดตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์กนั ได้ โดยไม่ได้ทาํ การปรับเส้นอิทธิพลในแบบจําลอง จํานวน 2
คู่ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพด้านกระตือรือร้นทางอาชีพกับการริเริม่ ของพนักงาน
2) ความพึงพอใจในอาชีพกับคุณ ลักษณะของงานด้านความหลากหลายของทักษะ ผลวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ่งผลต่อความ
พึงพอใจในอาชีพของครู ดังแสดงตามตาราง 17 ดังนี้
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ตาราง 17 ค่ า สถิติท ดสอบความสอดคล้อ งของข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ ก ับ รูป แบบของแบบจํา ลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่ อความพึง
พอใจในอาชีพของครูหลังปรับโมเดล
รูปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ
เกณฑ์พจิ ารณา
ตามสมมติฐาน

χ2(df)
ไม่มี
นัยสําคัญ
ทางสถิติ
384.803(83)

p-value χ2/df RMSEA

SRMR

CFI

TLI

>.05

<5

<.08

<.08

>.90

>.90

.000

4.6

.070

.022

.976

.970

จากตาราง 17 ผลการตรวจสอบความกลมกลืน ของแบบจํ า ลองภายหลัง การปรับ
แบบจําลองกับ ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ พบว่า ค่ าค่ าสถิติไค-สแควร์ มีค่ าเท่ ากับ 384.803, df= 83,
χ2/df = 4.6, RMSEA = .070 , CFI = .976, TLI = .970, SRMR = .022 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีหล่า
นี้กบั เกณฑ์ความกลมกลืนของแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แม้ค่าไค-สแควร์มนี ัยสําคัญ
ทางสถิ ติ แต่ เ มื่อ พิ จ ารณาค่ า ดัช นี RMSEA, CFI, TLI และ SRMR AIC = 14462.218, BIC =
14702.184 ดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ทบ่ี ่งบอกได้ว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ทัง้ นี้ผลการประมาณค่าแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพหลังปรับแบบจําลอง และค่าขนาดอิทธิพล ดังภาพประกอบ 25
และตาราง 18
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ภาพประกอบ 25 แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect:
IE) อิท ธิพ ลรวม (Total effect: TE) ของตัว แปรสาเหตุ ท่ีมีต่ อ ตัว แปรผลและค่ าสัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2)

ทุนทางสังคม
DE IE TE

ตัวแปรสาเหตุ
ก ารถ่ าย ท อด ท าง
สังคมขององค์กร
คุณลักษณะของงาน
ทุนทางสังคม
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ปรับตัวทางอาชีพ
R2

ตัวแปรผล
พฤติกรรม
DE IE
TE

ความพึงพอใจ
DE
IE
TE

.791* -

.791* -

-

-

-

.965* .023* -

.965* .023* -

-

-

-

-

-

.623

.054* .054* -

.951

.034* .034*
.925** .925**
.043* .043*

.975* -

.975*
.958

หมายเหตุ ** หมายถึง p<.01, * หมายถึง p<.05
ดังนี้

จากภาพประกอบ 25 และตาราง 18 พบว่า อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวแปรผลเป็ น

1.1 สมมติฐานย่อยตัวแปรทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมต่อตัวแปรทุนทางสังคม คือ การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร มีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .791 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 นอกจากนัน้ ยังมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อความพึงพอใจในอาชีพ โดยผ่านทุนทางสังคม พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
ความพึงพอใจในอาชีพ มีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .034 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ในขณะที่ การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
โดยผ่านทุนทางสังคม มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .054 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
นอกจากนั น้ คุ ณ ลัก ษณะของงานมีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ มีค่ า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .965 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 นอกจากนัน้ ยังมีอทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อความพึงพอใจในอาชีพ โดยผ่านพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ความพึงพอใจใน
อาชีพ มีคา่ สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .925 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
นอกจากนัน้ ทุนทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ .023 อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 นอกจากนัน้ ยังมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อ
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ความพึงพอใจในอาชีพ โดยผ่านพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ความพึงพอใจในอาชีพ มีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ .043 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในอาชีพ มีค่าสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลเท่ากับ .975 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสอง (R2) จากตาราง ผูว้ จิ ยั พบว่า
กลุ่มตัวแปรทางสังคม กลุ่มตัวแปรทางจิตลักษณะและกลุ่มตัวแปรคุณลักษณะของงานทํานายตัว
แปรผลในกลุ่มรวมได้ผลการวิจยั ดังนี้
1) การถ่ายทอดทางสังคมสามารถอธิบายความแปรปรวนของทุนทางสังคมได้รอ้ ยละ
62.3
2) การถ่ายทอดทางสังคม ทุนทางสังคม และคุณลักษณะของงานสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพได้รอั ยละ 95.1
3) การถ่ายทอดทางสังคม ทุนทางสังคม คุณ ลักษณะของงาน และพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในอาชีได้รอ้ ยละ 95.8
จากผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ขา้ งต้น เป็ นไปตาม
สมมติฐานทางการวิจยั ดังนี้
สมมติฐาน 1.1 ทุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ จากผล
การวิเคราะห์ พบว่า ทุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้ มี
ความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐาน 1.2 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทุนทางสังคม จาก
ผลการวิเคราะห์ พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทุนทางสังคม ดังนัน้
มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐาน 1.3 การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพโดยผ่านทุนทางสังคม จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพโดยผ่านทุนทางสังคม ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจยั
สมมติฐาน 1.4 คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า คุณ ลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่ อพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพ ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐาน 1.5 พฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรงต่ อความพึงพอใจใน
อาชีพ จากผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในอาชีพ ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรเงื่อนไข ตามสมมติฐานการวิจยั 1.6 การ
กํากับการแสดงออกของตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปรับตัวทาง
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อาชีพ และสมมติฐาน 1.7 การประเมินแก่นแท้แห่งตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ผลการวิเคราะห์มดี งั นี้
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความเป็ นตัวแปรเงื่อนไขของการกํากับการแสดงออกของตนและการ
ประเมินแก่นแท้แห่งตนทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
ลักษณะความสัมพันธ์
Raw Coef
ทุนทางสังคม พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
.053
การกํากับการแสดงออกของตนเอง
-.445
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
ทุนทางสังคม*การกํากับการแสดงออกของตนเอง
.134
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
การประเมิ น แก่ น แท้ แ ห่ ง ตน พฤติ ก รรมการ
.478
ปรับตัวทางอาชีพ
ทุ น ทางสั ง คม*การประเมิ น แก่ น แท้ แ ห่ ง ตน
-.166
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ

SE
.045

t
p-value
1.17 .241

.301

-1.47

.139

.131

1.02

.307

.323

1.48

.139

.126

-1.31

.190

จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์รว่ มกันระหว่างทุนทางสังคมกับการกํากับ
การแสดงออกของตนและการประเมินแก่นแท้แห่งตนทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ พบว่า
ค่า AIC = 20844.720 และ BIC = 21227.742 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลคะแนนดิบเท่ากับ .134 และ .166 ตามลําดับ ซึง่ ไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า การกํากับการแสดงออกของตนเอง
และการประเมิน แก่ น แท้แ ห่ งตนไม่ เป็ นตัว แปรเงื่อ นไขความสัม พัน ธ์ระหว่า งทุ น ทางสังคมกับ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั 1.6 และ 1.7
ผลการวิ จ ยั ตามวัต ถุป ระสงค์ข้ อ ที่ 2 เพื่อศึก ษาความไม่แปรเปลี่ย นของโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู
ระหว่างครูเพศชายกับเพศหญิง
การวิเคราะห์เปรีย บเทีย บความไม่แปรเปลี่ย นของรูป แบบของแบบจําลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของ
ครู จําแนกตามเพศชองครู เพื่อศึกษาว่ารูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สองกลุ่ม
เหมือนกันหรือไม่ ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีย่ นของรูปแบบของแบบจําลอง
ดังตาราง 20
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ
ของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของครูเพศชายและเพศหญิง
ลําดับการวิเคราะห์
ขัน้ ที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกันและไม่มกี ารกําหนด
เงือ่ นไขให้คา่ อิทธิพลในแบบจําลองเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขัน้ ที่ 2 แบบจําลองขัน้ ที่ 1 และเพิม่ การกําหนดเงือ่ นไขให้คา่
สัมประสิทธิ ์นํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุกตัวแปร
สังเกตเท่ากับ
ขัน้ ที่ 2.1 แบบจําลองขัน้ ที่ 1 และเพิม่ การกําหนดเงือ่ นไขให้คา่
สัมประสิทธิ ์นํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตการถ่ายทอด
ทางสังคมเท่ากัน
ขัน้ ที่ 2.2 แบบจําลองขัน้ ที่ 1 และเพิม่ การกําหนดเงือ่ นไขให้คา่
สัมประสิทธิ ์นํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุนทางสังคม
เท่ากัน
ขัน้ ที่ 2.3 แบบจําลองขัน้ ที่ 1 และเพิม่ การกําหนดเงือ่ นไขให้คา่
สัมประสิทธิ ์นํ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตคุณลักษณะของ
งานเท่ากัน

เงือ่ นไขความไม่แปรเปลีย่ น
∆χ2
∆df

χ2

df

p

RMSEA

χ2/df

454.05

160

0.000

0.070

2.84

576.75

176

0.000

0.078

3.27

122.70**
(ขัน้ 2-1)

16
(ขัน้ 2-1)

455.43

161

0.000

0.071

2.82

1.38
(ขัน้ 2.1-1)

1
(ขัน้ 2.1-1)

464.96

163

0.000

0.070

2.85

10.91*
(ขัน้ 2.2 -1)

3
(ขัน้ 2.2 -1)

460.85

164

0.000

0.070

2.81

6.80
(ขัน้ 2.3 -1)

4
(ขัน้ 2.3 -1)
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191
ตาราง 20 (ต่อ)
ลําดับการวิเคราะห์
ขัน้ ที่ 2.4 แบบจําลองขัน้ ที่ 1 และเพิม่ การกําหนด
เงือ่ นไขให้คา่ สัมประสิทธิ ์นํ้าหนักองค์ประกอบตัว
แปรสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพเท่ากัน
ขัน้ ที่ 2 (สรุป) แบบจําลองขัน้ ที่ 1 และเพิม่ การ
กําหนดเงือ่ นไขให้คา่ สัมประสิทธิ ์นํ้าหนัก
องค์ประกอบตัวแปรสังเกตทุกตัวแปร ยกเว้น
- ทุนทางสังคม
- พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
ขันที่ 3 แบบจําลองขันที่ 2 (สรุป) และเพิม่ การ
กําหนดเงือ่ นไขใหอิทธิพลของตัวแปรทุกตัวเท่ากัน
ขัน้ ที่ 3.1 แบบจําลองขัน้ ที่ 2 (สรุป) และเพิม่ การ
กําหนดเงือ่ นไขให้อทิ ธิพลระหว่างตัวแปรการ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์การทีม่ ตี ่อทุนทางสังคม
เท่ากัน
ขัน้ ที่ 3.2 แบบจําลองขัน้ ที่ 2 (สรุป) และเพิม่ การ
กําหนดเงือ่ นไขให้อทิ ธิพลระหว่างตัวแปร
คุณลักษณะของงานทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพเท่ากัน

χ2

df

p

RMSEA

χ2/df

เงือ่ นไขความไม่แปรเปลีย่ น
∆χ2
∆df

464.72

163 0.000

0.071

2.85

11.67**
(ขัน้ 2.4 -1)

3
(ขัน้ 2.4 -1)

461.43

165 0.000

0.069

2.79

7.83
(ขัน้ 2 (สรุป) -1)

5
(ขัน้ 2(สรุป) -1)

484.18

170 0.000

0.070

2.84

22.76**
(ขัน้ 2 (สรุป) -2)

5
(ขัน้ 2(สรุป) -2)

462.70

166 0.000

0.069

2.78

2.35
1
(ขัน้ 3.1-ขัน้ 2 (สรุป)) (ขัน้ 3.1-ขัน้ 2 (สรุป))

462.70

166 0.000

0.069

2.78

1.28
1
(ขัน้ 3.2-ขัน้ 2 (สรุป)) (ขัน้ 3.2-ขัน้ 2 (สรุป))
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192
ตาราง 20 (ต่อ)
ลําดับการวิเคราะห์
ขัน้ ที่ 3.3 แบบจําลองขัน้ ที่ 2 (สรุป) และเพิม่ การ
กําหนดเงือ่ นไขให้อทิ ธิพลระหว่างตัวแปรทุนทาง
สังคมทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพเท่ากัน
ขัน้ ที่ 3.4 แบบจําลองขัน้ ที่ 2 (สรุป) และเพิม่ การ
กําหนดเงือ่ นไขให้อทิ ธิพลระหว่างตัวแปร
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีม่ ตี ่อความพึง
พอใจในอาชีพเท่ากัน
ขัน้ ที่ 3.5 แบบจําลองขัน้ ที่ 2 (สรุป) และเพิม่ การ
กําหนดเงือ่ นไขให้อทิ ธิพลระหว่างตัวแปรคุณลักษณะ
ของงานทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในอาชีพเท่ากัน
ขัน้ ที่ 4 แบบจําลองขัน้ ที่ 2 (สรุป) และเพิม่ การ
กําหนดเงือ่ นไขให้อทิ ธิพลระหว่างตัวแปรแฝงทุกตัว
อิสระ

χ2

df

p

RMSEA

χ2/df

เงือ่ นไขความไม่แปรเปลีย่ น
∆χ2
∆df
0.99
1
(ขัน้ 3.3-ขัน้ 2 (สรุป)) (ขัน้ 3.3-ขัน้ 2 (สรุป))

462.42

166 0.000

0.069

2.78

461.65

166 0.000

0.069

2.78

0.22
(ขัน้ 3.4-3)

1
(ขัน้ 3.4-3)

461.95

166 0.000

0.069

2.78

0.52
(ขัน้ 3.5-3)

1
(ขัน้ 3.5-3)

461.43

165 0.000

0.069

2.79

0
(ขัน้ 4-3)

0
(ขัน้ 4-3)

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
**มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของครูเพศชายและเพศหญิง พบว่าในขัน้ ที่ 1 คือการวิเคราะห์
โดยไม่มกี ารกําหนดเงื่อนไขให้แบบจําลองของทัง้ สองกลุ่มมีความเท่ากัน ดัชนีความกลมกลืนทุก
ดัชนี แสดงว่า แบบจําลองที่วิเคราะห์ในขัน้ ตอนนี้ กลมกลืนกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรูป แบบ
โครงสร้างความสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลองของทัง้ สองกลุ่มเท่าเทีย มกัน แต่ อาจ
แตกต่างกันทีโ่ มเดลการวัดของตัวแปรแฝง
ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความเท่าเทียมกันของการวัดตัวแปรแฝงในแบบจําลอง
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง พบว่าผลต่างของไคสแควร์ระหว่างแบบจําลองในขัน้ ที่ 2 กับขัน้ ที่ 1 มี
นัย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 (∆χ2 = 122.7, ∆df =16) แสดงว่าโมเดลการวัดของตัว แปรแฝง
อย่างน้อยหนึ่งตัวในแบบจําลองทัง้ สองกลุ่มที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบพบความแตกต่าง 2 ตัว
แปร ได้แก่ 1) ตัวแปรแฝงทุนทางสังคม (∆χ2 = 10.91, ∆df =3) ในสองกลุ่มย่อยแตกต่างกันอย่าง
มีนั ย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) ตัว แปรแฝงพฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ (∆χ2 =
11.67, ∆df = 3) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถติทร่ี ะดับ .01
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบความเท่าเทียมกันของอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงใน
แบบจําลองระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า ผลต่างของไคสแควร์ระหว่างแบบจําลองในขัน้ ที่ 3
กับ ขัน้ ที่ 2 (สรุป ) มีนัย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 (∆χ2 = 22.76, ∆df = 5) แสดงว่ามีอิท ธิพ ล
ระหว่างตัวแปรแฝงอย่างน้ อย 1 อิทธิพลที่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม ผลการทดสอบพบความ
แตกต่าง 5 อิทธิพล ได้แก่ 1) การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การทีม่ ตี ่อทุนทางสังคม (∆χ2 = 2.35,
∆df = 1) 2) คุณลักษณะของงานที่มตี ่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ (∆χ2 = 1.28, ∆df = 1)
3) ทุนทางสังคมทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ (∆χ2 = 0.99, ∆df = 1) 4) พฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในอาชีพ (∆χ2 = 0.22, ∆df = 1) 5) คุณลักษณะของงานทีม่ ี
ต่อความพึงพอใจในอาชีพ (∆χ2 = 0.52, ∆df = 1)
ดังนัน้ จากสมมติฐานการวิจยั ที่ 2 ของการวิจยั ที่ได้กล่าวว่า รูป แบบ (Form) ของ
แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจใน
อาชีพของครูเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
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OS

CAP

CAREER

CSAT

CAB3

JOB

ภาพประกอบ 26 แบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ่งผลต่อความ
พึงพอใจในอาชีพของครูเพศชาย
OS

CAP

CAREER

CSAT

CAB3

JOB

ภาพประกอบ 27 แบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ่งผลต่อความ
พึงพอใจในอาชีพของครูเพศหญิง

195

ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect: IE) อิทธิพลรวม (Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุทม่ี ี
ต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ของครูเพศชาย

ตัวแปรสาเหตุ

ทุนทางสังคม
IE

การถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์กร

DE
.914
(1.321**)

คุณลักษณะของงาน

-

-

-

ทุนทางสังคม

-

-

-

-

TE
.914
(1.321**)

DE
.788
(.861**)
.215
(.205**)

พฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพ
R2
.836
หมายเหตุ ** หมายถึง p<.01, * หมายถึง p<.05
ค่าทีน่ อกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน ค่าทีอ่ ยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ

ตัวแปรผล
พฤติกรรม
IE
.196
(.271*)
.964

TE
.196
(.271*)
.788
(.861**)
.215
(.205**)
-

ความพึงพอใจ
DE
IE
TE
.109
.109
(.153*)
(.153*)
.439
.438
.897
(.488)
(.487*)
(.974**)
.119
.119
(.116*)
(.116*)
.556
.556
(.565**)
(.565**)
.978
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect: IE) อิทธิพลรวม (Total effect: TE) ของตัวแปรสาเหตุทม่ี ี
ต่อตัวแปรผลและค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ของครูเพศหญิง

ตัวแปรสาเหตุ

ทุนทางสังคม
IE

การถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์กร

DE
.934
(1.511**)

คุณลักษณะของงาน

-

-

-

ทุนทางสังคม

-

-

-

พฤติกรรม

-

-

-

-

TE
.934
(1.511**)

DE
.787
(.953**)
.226
(.280**)
-

R2
.872
หมายเหตุ ** หมายถึง p<.01, * หมายถึง p<.05
ค่าทีน่ อกวงเล็บเป็ นคะแนนมาตรฐาน ค่าทีอ่ ยูใ่ นวงเล็บเป็ นคะแนนดิบ

ตัวแปรผล
พฤติกรรม
IE
.211
(.423**)
.979

TE
.211
(.423**)
.787
(.953**)
.226
(.280**)
-

ความพึงพอใจ
DE
IE
TE
.168
.168
(.307**)
(.307**)
.184
.622
.810
(.203)
(.693**)
(.896**)
.180
.180
(.203**)
(.203**)
.795
.795
(.727**)
(.727**)
.954
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จากภาพประกอบ 26 และ 27 และตาราง 21 และ 22 เป็ นแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิง เมื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิท ธิอ์ ิท ธิพ ลมาตรฐานระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจําลองของแต่ ละกลุ่มย่อย
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิ ์พลระหว่างตัวแปรแฝงทัง้ หมดในแบบจําลองเชิงสาเหตุของทัง้ สองกลุ่มมี
ค่าแตกต่างกัน ได้แก่ (1) ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การทีม่ ตี ่อทุน
ทางสังคมของครูเพศหญิง (ค่าอิทธิพลเท่ากัน .934 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01) มากกว่า
ครูเพศชาย (ค่าอิท ธิพลเท่ากับ .914) (2) ค่าสัมประสิท ธิ ์อิท ธิพ ลของคุณ ลักษณะของงานที่มตี ่ อ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูเพศหญิง (ค่าอิทธิพลเท่ากับ .787 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01)มากกว่าครูเพศชาย (3) ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของทุนทางสังคมที่มตี ่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพของครูเพศหญิง (ค่าอิทธิพลเท่ากับ .226 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01)
มากกว่าครูเพศชาย (4) ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีม่ ตี ่อความพึง
พอใจในอาชีพ ของครูเพศหญิง (ค่าอิท ธิพ ลเท่ ากับ .795 อย่างมีนัย สําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01)
มากกว่าครูเพศชาย ส่วนค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มตี ่อความพึงพอใจใน
อาชีพของครูเพศชาย (ค่าอิทธิพลเท่ากับ .439 อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05) มากกว่าครู
เพศหญิง
เมือ่ พิจารณาค่าอํานาจในการทํานายตัวแปรตามหรือตัวแปรผลในครูเพศชายและเพศหญิง
ปรากฏผลดังตาราง ดังนี้
1. การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรสามารถอธิบายความแปรปรวนทุนทางสังคมของครู
เพศชาย และเพศหญิงได้รอ้ ยละ 83.6 และ 87.2 ตามลําดับ
2. การถ่ ายทอดทางสังคมขององค์ก ร ทุ น ทางสังคมและคุ ณ ลัก ษณะของงานสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูเพศชาย และเพศหญิงได้รอ้ ยละ
96.4 และ 97.9 ตามลําดับ
3. การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ทุนทางสังคม คุณลักษณะของงานและพฤติกรรม
การปรับตัวทางอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิงได้รอ้ ยละ 97.8 และ 95.4 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ตั ว แปรแฝงการถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ ก ร
คุณลักษณะของงาน ทุนทางสังคม และพฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชี พของครูระหว่างครู
เพศชายกับเพศหญิ ง
ผลการวิเคราะห์ เปรีย บเทีย บขนาดความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปรแฝงในแบบจํ า ลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจใน
อาชีพของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของครูเพศชายและเพศหญิงดังขัน้
ที่ 4 ว่าแบบจําลองของสองกลุ่ ม ย่อยมีรูป แบบและการวัด ตัว แปรแฝงยกเว้น ทุ น ทางสังคมและ
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พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพเท่าเทียมกัน แต่มอี ทิ ธิพลระหว่างตัวแปรแฝงอิทธิพลทีแ่ ตกต่างกัน
(∆χ2 = 7.83, ∆df = 5) อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ รายละเอียดดังนี้
ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์กร คุณลักษณะของงาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูระหว่าง
ครูเพศชายกับเพศหญิง
ตัวแปรแฝง
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
คุณลักษณะของงาน
ทุนทางสังคม
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ

∆
-.050
-0.110
0.021
-0.023

SE
0.047
0.052
0.049
0.023

t-value
-1.066
-2.126*
0.438
-1.032

p-value
0.286
0.034
0.661
0.302

*t-value > 1.96 มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05, ** t-value > 2.58 มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงระหว่างเพศของครูใน
การวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั ได้กําหนดให้ครูเพศชายเป็ นฐานและให้เพศหญิงเป็ นกลุ่มเปรียบเทียบ ดังนัน้ ถ้า
ผลค่าต่างเป็ นบวกแสดงว่าเพศชายมีคา่ เฉลีย่ ตัวแปรแฝงสูงกว่าเพศหญิง แต่ถา้ เป็ นค่าลบแสดงว่าครู
เพศชายมีค่ าเฉลี่ย ตัว แปรแฝงตํ่ ากว่าเพศหญิง ผลการทดสอบพบว่า ค่ าเฉลี่ย ตัว แปรแฝงของ
คุณลักษณะของงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (∆ = -0.110, p-value =
0.034) แสดงว่า ครูเพศชายมีค่าเฉลี่ย ตัวแปรแฝงคุ ณ ลัก ษณะของงานตํ่ ากว่าครูเพศหญิง ส่ว น
ค่าเฉลีย่ นตัวแปรแฝงอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตาราง 24 ค่ า สถิ ติท ดสอบความสอดคล้อ งของรูป แบบของแบบจํ า ลองปั จ จัย เชิง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิง
รูปแบบโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
เกณณ์พจิ ารณา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

∆

∆df

p-value

ไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
21.57
4

>.05
0.000

RMSEA CFI
<.08
0.071

TLI

>.90 >.90
0.976 0.970
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จากภาพตาราง 24 เป็ นแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิงที่ผ่านการทดสอบความเท่า
เทียมกันทัง้ โครงสร้างความสัมพันธ์และค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝง พบว่า แบบจําลองมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

จากการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของรูปแบบจําลอง
ปั จจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐานสามารถสรุ ป ผลการวิจ ัย ใน 2 ประเด็น คือ 1)
สอดคล้องตามสมมติฐานวิจยั และ 2) ไม่สอดคล้องสมมติฐานวิจยั ดังนี้
1) ผลวิจยั ทีส่ อดคล้องตามสมมติฐานวิจยั ที่ 1 ได้แก่
1.1) จากสมมติฐานย่อย 1.1 ที่ว่า “ทุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ปรับ ตัวทางอาชีพ ” จากผลการวิเคราะห์พ บว่าทุ นทางสังคมมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
1.2) จากสมมติฐ านย่ อ ย 1.2 ที่ว่ า “การถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ ก รมีอิท ธิพ ล
ทางตรงต่อทุนทางสังคม” จากผลการวิเคราะห์พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อทุนทางสังคม ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
1.3) จากสมมติฐ านย่ อ ย 1.3 ที่ว่า “การถ่ า ยทอดทางสัง คมมีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพโดยผ่านทุนทางสังคม” จากผลการวิเคราะห์พบว่าการถ่ายทอดทาง
สังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพโดยผ่านทุนทางสังคม ดังนัน้ มีความ
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
1.4) จากสมมติ ฐ านย่ อ ย 1.4 ที่ ว่ า “คุ ณ ลั ก ษณะของงานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ” จากผลการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
1.5) จากสมมติฐานย่อย 1.5 ทีว่ ่า “พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อความพึงพอใจในอาชีพ” จากผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจในอาชีพ ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐ านวิจ ัย ที่ 2 รู ป แบบ (Form) ของแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกันดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานวิจยั ที่ 3 ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร คุณลักษณะของ
งาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพ ของครูระหว่างครูเพศชายกับ เพศหญิง
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พบว่า ครูเพศชายมีค่าเฉลี่ย ตัวแปรแฝงคุณ ลักษณะของงานตํ่ากว่าครูเพศหญิง ดังนัน้ มีค วาม
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั บางส่วน
2. ผลการวิจยั ทีไ่ ม่สอดคล้องตามสมมติฐานวิจยั ที่ 1
2.1 จากสมมติฐานย่อย 1.6 ที่ว่า “การกํากับการแสดงออกของตนปรับความสัมพันธ์
ระหว่างทุ น ทางสังคมกับ พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ” ผลการวิจ ยั ไม่ พ บว่าการกํากับ การ
แสดงออกของตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้
จึงไม่สนับสนุ นสมมติฐานข้อนี้
2.2 จากสมมติฐ านย่ อ ย 1.7 ที่ว่า “การประเมิน แก่ น แท้แ ห่ งตนปรับ ความสัม พัน ธ์
ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ” ผลการวิจยั ไม่พบว่าการประเมินแก่นแท้
แห่งตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้ จึงไม่
สนับสนุนสมมติฐานข้อนี้
สมมติฐานวิจยั ที่ 3 ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร คุณลักษณะของ
งาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพ ของครูระหว่างครูเพศชายกับ เพศหญิง
พบว่ า ครูมีค่ า เฉลี่ย ตัว แปรแฝงการถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ก ร คุ ณ ลัก ษณะของงาน และ
พฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพแตกต่ างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญ ทางสถิติ ดังนัน้ จึงไม่สนับสนุ น
สมมติฐานข้อนี้
ตอนที่ 2 ผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
วิจยั ขอนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณ ภาพในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4
เพื่อค้นหาปั ญ หา อุปสรรค์ และความต้องการที่มตี ่ อการปรับตัวทางอาชีพของครูด้วยการศึกษา
หลายกรณี (Multiple case study) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด 10 คน แบ่งเป็ น ครูทม่ี คี ะแนนพฤติกรรม
การปรับตัวทางอาชีพตํ่า จํานวน 5 คน และเพื่อนครู จํานวน 5 คน การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposeful sampling) ผูว้ จิ ยั พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ครูท่เี ข้า
ร่วมการวิจยั เชิงปริมาณ 2) ได้รบั คะแนนพฤติกรรมการปรับตัวการทํางานในกลุ่มตํ่า โดยมีคะแนน
พฤติก รรมการปรับ ตัวทางอาชีพ น้ อยกว่าหรือเท่ากับ เปอร์เซ็น ไทล์ท่ี 25 3) สมัค รใจยิน ยอมให้
สัมภาษณ์ของครูปัญหาเกีย่ วกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ของครู ดังตาราง 25
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ตาราง 25 ข้อมูลพพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ครู
อายุ
เพศ
สถานภาพ
สมรส
ขนาดของ
โรงเรียน
ประสบการณ์
สอน
เพื่อนครู
ประสบการณ์
สอน
ระยะเวลาที่
รูจ้ กั กับผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก

ครู A

ครู B

ครู C

ครู D

ครู E

56
หญิง

60
ชาย

50
หญิง

55
หญิง

45
หญิง

คู่

คู่

คู่

คู่

คู่

เล็ก

กลาง

เล็ก

ใหญ่

กลาง

33

35

26

31

21

10

15

10

20

14

10

10

5

15

10

จากตาราง 25 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก เป็ นครู ส่ ว นใหญ่ มีอ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 45 – 60 ปี ประจํา โรงเรีย นขนาดเล็ก เป็ นส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์สอนอยู่ระหว่าง 21 – 35 ปี ส่วนเพื่อนครูท่อี ยู่โรงเรียนเดียวกันนมีประสบการณ์สอน
อยูร่ ะหว่าง 10 – 20 ปี และระยะเวลาทีร่ จู้ กั กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอยูร่ ะหว่าง 5 – 15 ปี
ในการศึกษาปั ญหา อุปสรรค และความต้องการทีส่ ่งเสริมการปรับตัวทางอาชีพ ผูว้ จิ ยั ได้
ทําการสัมภาษณ์ครูจาํ นวน 5 คน ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพตํ่า และเพือ่ น
ครูทอ่ี ยูโ่ รงเรียนเดียวกันอีก 5 คน โดยมีการลงรหัสและจัดหมวดหมูข่ อ้ มูลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
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ตาราง 26 แสดงการสร้างรหัสข้อมูลย่อย รหัสข้อมูลหลัก การจัดหมวดหมู่ และมโนทัศ น์ ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
มโนทัศน์
ลักษณะชีวสังคมและ
ภูมหิ ลังของครู

หมวดหมู่
ลักษณะชีวสังคมและ
ภูมหิ ลังของครูและ
เพือ่ นครู

รหัสหลัก
ครู

เพือ่ นครู

ปั ญหาการปรับตัวทาง ปั ญหาการปรับตัวทาง ครู
อาชีพ
อาชีพของครูและ
เพือ่ นครู

รหัสย่อย
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ประสบการณ์การสอน
ขนาดของโรงเรียน
ประสบการณ์สอน
ระยะเวลาทีร่ จู้ กั ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก
-ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
-การเปลีย่ นแปลงการ
จัดการเรียนการสอน
-ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร
-ขาดความเข้าใจความ
จําเป็ นของการใช้
เทคโนโลยี
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ตาราง 26 (ต่อ)
มโนทัศน์

อุปสรรคของการ
ปรับตัวทางอาชีพ

หมวดหมู่

รหัสหลัก
เพือ่ นครู

อุปสรรคของการ
ครู
ปรับตัวทางอาชีพของ
ครูและเพือ่ นครู
เพือ่ นครู

ความต้องการที่
ส่งเสริมการปรับตัว
ทางอาชีพ

ความต้องการที่
ส่งเสริมการปรับตัว
ทางอาชีพของครูและ
เพือ่ นครู

ครู

เพือ่ นครู

รหัสย่อย
-ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีของครู
-การเปลีย่ นแปลงการ
จัดการเรียนการสอน
ของครู
-ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สารของครู
-ขาดความเข้าใจความ
จําเป็ นของการใช้
เทคโนโลยีของครู
-อุปกรณ์
-เครือ่ งคอมพิวเตอร์
-งบประมาณ
-สัญญาณอินเตอร์เน็ต
อุปกรณ์
-เครือ่ งคอมพิวเตอร์
-งบประมาณ
-สัญญาณอินเตอร์เน็ต
-อุปกรณ์
-สัญญาณอินเตอร์เน็ต
-ความรู้
-งบประมาณ
-อุปกรณ์
-สัญญาณอินเตอร์เน็ต
-ความรู้
-งบประมาณ
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การวิจยั เชิงคุ ณ ภาพตามวัต ถุ ป ระสงค์การวิจยั ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาปั ญ หา อุป สรรค และ
ความต้องการเพื่อส่งเสริมการปรับตัวทางอาชีพของครู ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์จากกรณีศกึ ษา ด้วย
แนวคิดปฏิสงั ครรค์เชิงสัญ ลักษณ์ แนวคิดทุนทางสังคม และแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์กร ทําให้ผูว้ จิ ยั สามารถเข้าใจรายละเอียดของปั ญหาการปรับตัวทางอาชีพ อุปสรรคของการ
ปรับตัวทางอาชีพ และความต้องการทีส่ ง่ เสริมการปรับตัวทางอาชีพ ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ปั ญ หาการปรับ ตัว ทางอาชี พ ของครู ผู้วิจ ยั สอบถามเกี่ย วกับ ปั ญ หาเมื่อ ครูต้อ งนํ า
เทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน สามารถสรุปเกีย่ วกับปั ญหาทีพ่ บได้ 4 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ครูไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
จากนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ การนํ า เอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาเป็ นเครื่องมือที่สําคัญและเป็ นประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนและพัฒนาครู จากการวิจยั พบว่า จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีไม่เป็ น โดยครู
ทีไ่ ปอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแล้ว แต่กลับไม่นํามาใช้ประโยชน์ แม้โรงเรียน
จะจัดสรรแหล่งประโยชน์ ให้ เช่น มีเพื่อนครูท่ีเคยไม่อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารคอยช่วยเหลือครูทา่ นอื่น ๆ
“ประการแรกคือครูไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับไอที ประการทีส่ อง คือ เวลาเราจะแก้ปัญหามันทํา
ไม่ได้ เพราะว่าครูเราไม่ได้เชีย่ วชาญเฉพาะเกีย่ วกับเรือ่ งไอที” ครู C
“พีม่ อี ายุมาก เค้าเริม่ ใช้ไอทีกนั เราก็เลยเหมือนกับว่าไม่มคี วามจําตรงจุดนัน้ ไง พีเ่ ลยไม่ได้
นําความรูม้ าใช้” ครู E
“สมัยตอนทีค่ ุณครูเรียนมัน เราก็ยงั ไม่ถนัดน่ ะเนอะ คอมพิวเตอร์มนั ก็ยงั ไม่พฒ
ั นาเท่านี้
แล้วก็คอื ว่าพอเรามาทําตอนนี้ก็เหมือนแบบ ทําไม่ได้ ไม่เข้าใจ มันไม่เหมือนตอนทีเ่ รา (หัวเราะ)
เรียนน่ะ อืม เราตามเทคโนโลยีไม่ทนั เนีย่ ประมาณเนี้ย คือจริง ๆ แล้วพอเราอายุมากขึน้ พอให้เพือ่ น
สอน โอเคเราจะทําตรงนี้ ให้เพือ่ นสอน พอไม่ทําสักพักลืมไปแล้ว จะกลับมาทํา เอ้าจําไม่ได้อกี แล้ว
อะไรอย่างเนี้ย ซึง่ ประมาณนี้” ครู A
“อืม จะว่าไปอบรมก็ไปอบรมแล้ว อบรมแล้วกลับมาพอไม่ได้ใช้ก็ลมื อีกแล้ว มันเหมือน
คอมพิวเตอร์มนั ไม่ได้เพียงพอ อย่างอยูโ่ รงเรียนอย่างเนี้ยก็ไม่ได้มแี บบทีเ่ ราได้ใช้ตลอดเนอะ ตอนที ่
บ้านก็บางที แฟนก็จะใช้ทําตลอดแหละ แต่พนี ่ ่ ะไม่ค่อยได้ทําไม่มเี วลาจะมาทําไง อืม อะไรประมาณ
นี้” ครู C
นอกจากนั น้ ครูมีภ าระงานมากทํ า ให้ค รูไ ม่ ส ามารถจัด สรรเวลาไปอบรมเพื่อ เรีย นรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารใหม่ ๆ ได้
“คือเรือ่ งเกีย่ วกับตนเองซึง่ ภาระหน้าทีข่ องโรงเรียนพีเ่ องเนีย่ พีย่ ดึ โรงเรียนพีเ่ ป็ นหลักน่ ะ
โรงเรียนพีเ่ ป็ นโรงเรียนขนาดเล็กมันมีขอ้ จํากัดในการสอนนะ ครูตอ้ งสอนหลายวิชา ไม่สามารถส่งครู
เข้าไปให้รบั ความรูไ้ อทีพวกนี้ได้โดยตรง ก็จะมีปัญหานิดนึง” ครู E
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2. ครูไม่เปลีย่ นแปลงการจัดการเรียนการสอน
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนครูยงั คงเป็ นการจัดการเรียนการสอน
แบบเดิม ยังไม่มกี ารนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แม้ว่าทางโรงเรียนจะจัดให้มี
คอมพิวเตอร์ให้กบั ครู และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้
“ครูก็ยงั ใช้การสอนด้วยกระดานดํา ก็จดลงบนกระดานดําเลย ยังไม่ได้ใช้ค อมพิวเตอร์
อะไร” ครู A
“แกก็ยงั สอนเหมือนเดิมนะ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมาเพิม่ บางทีกอ็ ่านให้เด็กฟั งบ้าง หรือไม่
ก็ให้เด็กนักเรียนอ่านในห้อง หรือให้นกั เรียนออกมาเขียนให้เพือ่ นดูหน้าห้อง” เพือ่ นครู A
3. ครูขาดความรูเ้ กีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
จากการสัมภาษณ์พบว่า ครูยงั ไม่มคี วามรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยครูบางท่านไม่ได้รบั การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือบางท่านที่เข้า
อบรมแล้วแต่ยงั คงไม่เข้าใจ ทําให้ใช้เทคโนโลยีสารเทศและการสือ่ สารไม่ได้
“พีก่ ็ยงั ไม่ได้ไปอบรม พอเขาจะส่งพีไ่ ปอบรม พีก่ ็ท้อง พีเ่ ลยไม่ได้ไปอบรมทีเ่ ขาจัดให้ พี ่
เลยใช้ไอทีไม่เป็ น จะให้เพือ่ นเขาสอน เขาก็มงี านเยอะ เลยไม่ได้ให้เขาสอน” ครู E
“อันที ่ คือครูไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับไอที 2เวลาเราจะแก้ปัญหามันทําไม่ได้เพราะว่าครูเราน่ ะ
ไม่ได้เชีย่ วชาญเฉพาะเกีย่ วกับเรือ่ งไอที” ครู B
4. ครูขาดความเข้าใจเกีย่ วกับความจําเป็ นในการใช้เทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนในปั จจุบนั ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมใช้
ในการจัดการเรียนการสอน แต่ครูกลับไม่เห็นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
“ตอนทีเ่ วลาในโรงเรียนเค้าก็มกี ารอบรมให้ครูเหมือนกัน คือจะมีครูทเี ่ ป็ นฝ่ ายเทคโน ฝ่ าย
ไอ้คอมเนีย่ เค้าเรียกเข้าประชุมอบรม พีก่ เ็ คยอบรมแต่พออบรมเสร็จมันไม่ได้เข้าไปทําบ่อย ๆ น่ะ ไอ้
อบรมทีเ่ ค้าสอนให้เราทําตามตรงนี้ไป ตรงนี้พอถึงเวลาเราก็ไม่ได้ไปเล่นอีก แล้วก็เราก็ผ่านไปอีก
อะไรอย่างนี้ นอกจากคนทีเ่ ค้าได้ทํางานอยูบ่ ่อย ๆ อะไรอย่างนี้ ด้วยการทีพ่ พี ่ อมองทีวี มองจออย่าง
นี้ พีก่ ไ็ ม่คอ่ ยชอบอยูแ่ ล้ว” ครู A
“คือไม่ได้ส่ง แต่ถงึ ถ้าจะส่งพีก่ ไ็ ปไม่เป็ น คือไปพีต่ ้องเริม่ จากศูนย์เลยน่ ะ คือถามว่าไอ้ทุก
วันนี้ให้ไปเนีย่ คือเหมือนกับว่าให้เล่นเนีย่ ถามว่าเล่นเป็ นมัย้ เอ้า เข้า Google ได้ พิมพ์แค่น้ ีได้ แต่ถา้
ให้มาจัดหน้ากระดาษ ทําเรือ่ งพิมพ์งานอะไรอย่างเนี้ย ไม่ได้ รุน่ พีเ่ ค้าก็เป็ นกันหมดน่ะ มีพคี ่ นเดียวที ่
ไม่สนใจทีจ่ ะทํามากกว่า” ครู D
“คือเริม่ แรกเลย คือ ตอนทีเ่ ค้าฝึ กให้ครูทําใหม่ ๆ คือให้การเรียนรูเ้ ริม่ ทําใหม่ ๆ อะไรอย่าง
นี้ คือเราไม่พร้อมทีจ่ ะทํา ค่ะ พอไม่พร้อม คือเหมือนกับ มีพอี ่ กี คนนึงทีเ่ หมือนกับเค้าจะเป็ นผูส้ อนใน
โรงเรียนใช่มยคะ
ั ๊ พอเสร็จแล้วคือแบบเรายังลูกเล็กอะไรอย่างนี้ แล้วอย่างตอนเย็นเนีย่ เค้าจะมีการ
สอนพิเศษ เราก็เลย สอนพิเศษ ไม่สนใจทีจ่ ะไปเรียนรู้ พอหลังจากช่วงนัน้ มาเราก็ คือแบบไม่สนใจ
เลยน่ะ!! ค่ะ” เพือ่ นครู C
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“เราไม่คอ่ ยมีเวลาไปศึกษาตรงนี้เพิม่ เติมมัง้ คะ พอดีมลี ูกแล้วเราจะดูแลลูกแล้วทีน้ีเวลาเรา
จะเพิม่ เติมเนีย่ มันไม่มไี ง” ครู D
นอกจากนัน้ เมื่อไปอบรมแล้วไม่ได้มกี ารใช้งานส่งผลให้ลมื วิธกี ารใช้งาน รวมไปถึงการที่
ครูอ่นื ๆ ในโรงเรียนมาช่วยทํางานทําให้ครูไม่เห็นถึงความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี
“โอ้ยปกติเพือ่ น ๆ จะช่วยเหลือพีอ่ ยูน่ ะคะ เค้าจะเป็ นรุน่ น้อง อย่างทําอะไรอย่างเนี้ยก็จะให้
เค้าสอน เค้าก็ชว่ ยตลอด คือปกติในโรงเรียนเพือ่ นครูเค้าจะช่วยกันอยูแ่ ล้วน่ะค่ะ อืม ไม่มปี ั ญหาอะไร
ตรงนี้” ครู B
อุปสรรคของการปรับตัวทางอาชี พของครู ผูว้ จิ ยั สอบถามเหตุท่ที ําให้ครูไม่สามารถ
ปรับตัวในการนําเทคโนโลยีมาใช้ สามารถสรุปเกีย่ วกับอุปรรคทีพ่ บได้ ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ความไม่พร้อมของอุปกรณ์
ปั จจุบนั โรงเรียนได้มกี ารนํ าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมาก
ขึน้ เช่น ระบบวัดและประเมินผลนักเรียน ระบบทะเบียนนักเรียน ซึ่งจะพบปั ญหาว่าระบบทีใ่ ช้งาน
ไม่มีค วามเสถียร ระบบการใช้งานยุ่งยาก ไม่เข้าใจ ในกรณี ท่ีโรงเรีย นอยู่ในพื้น ที่ห่างไกลและมี
ปั ญหาเรือ่ งการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เนตจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้ระบบทีใ่ ช้งานบนเวปไซด์ได้
“ข้อเสียคือว่าระบบมัน ระบบมันไม่ค่อยจะดีน่ะ โปรแกรมมันไม่ค่อยดี จะเข้าทีมนั เข้ายาก
เข้าลําบาก อะไรประมาณนี้” ครู A
“บางทีค่มู อื ทีใ่ ห้เรามาก็อ่านไม่เข้าใจ ยุง่ ยาก ซับซ้อน ถ้าไม่ได้ไปอบรมคือยากอ่ะค่ะ บางที
ไปอบรมยังง ๆ เลย แล้วก็มหี ลายโปรแกรมซึง่ แต่ละโปรแกรมก็ไม่เหมือนกัน ทําให้งงเข้าไปใหญ่”
เพือ่ นครู A
“มันมีปัญหาน่ะแหละอันที ่ 1 คือตัวระบบเองทีเ่ อามาใช้ในโรงเรียนมันไม่เสถียร นีพ่ ดู ถึงตัว
ระบบเอง” ครู C
“อินเตอร์เนตโรงเรียนเราก็ไม่ดอี ยูแ่ ล้ว บางทีระบบให้ทาํ ออนไลน์ ทําบนเวปไซด์น่ะ บาง
ทีก็เข้าไม่ได้บ้างอะไรบ้าง ทํา ๆ ไปบางทีเน็ ตหลุด ต้องมาเริม่ ใหม่หลาย ๆ รอบเข้าก็ไม่ไหวนะ”
เพือ่ นครู C
นอกจากสื่อการเรียนรูป้ ระเภทคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอแล้ว สื่อการสอนประเภทโทรทัศน์
เครื่องเล่นวีดที ศั น์กไ็ ม่มเี พียงพอ หรือมีไม่ตรงกับการใช้งาน เช่น ในห้องเรียนมีโทรทัศน์แต่ไม่มี
เครื่องเล่นวีดที ศั น์ หรือเครื่องเล่นวิดที ศั น์ไม่สามารถรองรับวิดที ศั น์ได้เนื่องจากเป็ นคนละรุน่ ทําให้
ไม่สามารถฉายบทเรียนการสอนสําเร็จรูปทีอ่ ยู่ในแผ่นวิดที ศั น์ได้ ส่งผลให้การเรียนการสอนโดยใช้
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่ประสบความสําเร็จ
“ไม่มี บางทีเราอยากให้เด็กดูอนิ เทอร์เน็ตน่ ะ คืออย่างเนื้อหาทีส่ อนบางทีเรียนกับครูบางที
อาจจะเบือ่ ได้ มันไม่มแี รงกระตุน้ เนอะ แต่ถ้าดูจากอินเทอร์เน็ต บางทีเค้าอาจจะมีแรงจูงใจให้อยาก
เรียนอยากรูอ้ ะไรอย่างเนี้ย มันก็มขี อ้ เสียอย่างนี้แหละบางที เราไม่มอี ุปกรณ์พอ แล้วยิง่ ลําบากกว่านี้
นะ อันนี้เรายังถือว่าดีนะ บางทีเราไม่มเี ราก็ยงั มีอนิ เทอร์เน็ตอะไรใช้แต่มนั ไม่สะดวกเรือ่ งนี้แหละ ไม่
มีวชิ งวิชว้ น บางทีอยากให้เด็ก เราสามารถนังเขี
่ ยนแล้วก็ช้ไี ปให้เด็กดูตรงกระดานว่าตรงนี้ ๆ ๆ โดย
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ทีไ่ ม่บงั เด็กด้านใดด้านนึงนะ เค้าสามารถมองเห็นได้ทุกคนนะจะเริด่ มากเลยนะตอนนี้ บางทีสอื ่ การ
สอนดี ๆ น่ ะ เราอยากให้เด็กลอง คิกส์ ลองทําดูสิ แบบเออลอง มันจะมีสอื ่ แบบทีเ่ ค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ
สือ่ เหมือนเป็ นโปรแกรมให้เด็กเข้าน่ ะ เค้าจะได้รวู้ ่าเค้าทําได้ขนาดนี้ มันก็ทําไม่ได้เพราะว่าเด็กห้อง
เราบางทีมนั 50 คนน่ะ เป็ นไปได้ยาก” ครู D
“สือ่ ไอที อืม ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณมาเป็ นพวก CD ได้รบั การจัดสรรมาเป็ นระยะ มา
เป็ นพัก ๆ แต่ทไี ่ ม่เอามาใช้กนั เพราะว่าเราติดตรงทีว่ า่ ทีพ่ บี ่ อกนอกว่า ตัวทีเ่ ราระบบของเราสัญญาณ
มันไม่เสถียรแล้วเครือ่ งเล่นเรามัน คือ เหมือนอาจจะต่างกัน” ครู E
“บางทีมี CD มาให้ แต่เครือ่ งเราเปิ ดไม่ได้ หรือบางทีเป็ น DVD แต่เครือ่ งเราเปิ ดได้แค่
CD ไง” เพือ่ นครู E
“ก็คอื บางทีมนั ไม่ค่อยได้ใช้น่ะค่ะ ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าบางทีมที วี อี ย่างเนี้ย เราจะเอาพวก
สือ่ พวกอะไรเข้าไปสอนเนีย่ มันก็ยงั เอาอะไรเข้าไปใช้ไม่ได้อ่ะค่ะ เอ่อคือยังไงล่ะ มันเหมือนสัญญาณ
ของทางโรงเรียนอะไรอย่างเนี้ย อย่างเช่นเรามี CD การสอนอย่างนี้ใช่มยคะ
ั ๊ เราจะเอาไปเปิ ดสอนก็
ไม่ได้ ทีน้ีถา้ แก้ปัญหาตรงนัน้ ได้กค็ อื ว่าเอาในโน๊ตบุ๊คเราเนีย่ มาให้เด็กดูอย่างเนี้ยน่ะค่ะ ค่ะ” ครู A
“อย่างในห้องเรียนน่ะคือมีทวี แี ล้วเราจะใช้เฉพาะเวลาประชุมผูป้ กครองแล้วก็อะไรของผูว้ ่า
อะไรอย่างนี้ ผูว้ ่าออนไลน์ ให้เราเรียนดูในห้อง ทีวมี นั มีทุกห้องทัวถึ
่ งอ่ะค่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถเอา
สือ่ หมายถึงว่าอย่างเช่นเราจะสอนเกีย่ วกับเรือ่ ง อะไร เรือ่ งพืช เรือ่ งสัตว์ เราจะให้เด็กดูหรือเราจะ
เอาสือ่ หรือเอาซีดเี ข้าไปฉายตรงนัน้ เพือ่ จะออกมาในจอเนีย่ ตรงนัน้ มันไม่มคี ่ะ มันไม่มเี ครือ่ งเล่นน่ ะ
ค่ะ” ครู E
2. จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักเรียน
คอมพิวเตอร์ท่ใี ช้ในการสอนไม่เพียงพอกับนักเรียนเป็ นปั ญหาที่พบทัง้ ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่ แ ละโรงเรีย นขนาดเล็ก เนื่ อ งจากในปั จจุ บ ัน มีรายวิช าที่เรีย นเกี่ย วกับ คอมพิว เตอร์ห รือ ใช้
คอมพิว เตอร์เป็ น สื่อในการเรีย นการสอนหลายวิช า แต่ จํานวนคอมพิว เตอร์ข องโรงเรีย นนัน้ ไม่
สอดคล้องกับจํานวนนักเรียน
“พวก เอ่อ สมมติวา่ หนูจะใช้โปรแกรมใดโปรแกรมนึงในห้องเรียนเลยอย่างเนี้ย ถ้าหนูจะให้
เรียนก็ตอ้ งไปห้องคอมถ้าหนูจะพาเด็กไปก็ตอ้ งไปใช้หอ้ งคอมประมาณเนี้ย บางทีหอ้ งคอมอาจจะไม่
ว่างเพราะเค้าก็ตดิ สอนอีกวิชานึงอะไรอย่างเนี้ยน่ะค่ะ ถ้าจะมีกป็ ระมาณนี้อะ่ ค่ะ” ครู A
“ห้องคอมเนีย่ โรงเรียนมีอยู่ประมาณ 3 – 4 ห้องค่ะ ถ้ารวม 4 ห้องก็น่าจะประมาณเกือบ
200 เครือ่ ง น่ะค่ะ ทีใ่ ช้ได้นะ ขณะทีม่ นี กั เรียน 3,500 คน ซึง่ มันไม่พอ” เพือ่ นครู A
“แต่จาํ นวนคอมพิวเตอร์กบั เด็กน่ะไม่เพียงพอ เพราะว่าเราไม่สามารถเอาเงินงบประมาณที ่
มีจํากัดไปจัดสรรซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนได้ ต้องเอาไปใช้กระจายในส่วนอืน่ ด้วย
เพราะฉะนัน้ คอมพิวเตอร์ไม่พยึ งพอแน่นอน” ครู B
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3. งบประมาณ
ในกรณี ท่ีเป็ นโรงเรีย นขนาดเล็ก งบประมาณที่จ ัด สรรมาเพื่อ จัด การเกี่ย วกับ สื่อ หรือ
เทคโนโลยีจ ะมีจํ า กัด ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน อีก ประการหนึ่ ง คือ การชํ า รุ ด ของอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถคาดเดาได้ บางโรงเรียนจึงไม่มกี ารจัดสรรงบประมาณไว้
รองรับ เมื่ออุปกรณ์ ชํารุดและจําเป็ นต้องใช้งาน ครูจําเป็ นต้องซ่อมอุปกรณ์ ของโรงเรียนด้วยเงิน
ส่วนตัว
“อืม แล้วอย่างโรงเรียนพีเ่ นีย่ ถือเป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดสรรงบประมาณค่อนข้าง
จํากัด เราไม่สามารถเอาไปเปลีย่ นแปลงอินเทอร์เน็ตเพือ่ ให้ได้มาตรฐานเหมือนอย่างโรงเรียนทีเ่ ค้า
อยูใ่ นเมืองได้ ก็เลยมีปัญหา” ครู D
“แล้ ว พอเราไม่ ซ่ อ ม ก็ ท้ิ ง ไว้ อ ย่ า งนั ้น เราก็ ต้ อ งหาเงิน ซ่ อ มกั น เอง ต้ อ งหากั น เอง
เครือ่ งปริน๊ ท์ซ่อม ก็ตอ้ งซ่อมกันเอง ซื้อกันใหม่เอง” เพือ่ นครู D
4. ขาดการซ่อมบํารุง
อุปรณ์คอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้นกั เรียนใช้งานเป็ นครุภณ
ั ฑ์อย่างหนึ่ง ซึง่ จะต้องทําการจัดซือ้ เป็ น
รอบ ๆ ไป อุปกรณ์ของบางโรงเรียนมีอายุการใช้การทีน่ านหลายปี จึงเกิดการชํารุด ไม่สามารถใช้
งานได้ และโรงเรียนก็ไม่มเี จ้าหน้ าที่หรือครูท่สี ามารถซ่อมอุปกรณ์ ได้ จะมีก็เป็ นเจ้าหน้ าที่ท่ีดูแล
โปรแกรมคร่าว ๆ ได้เท่านัน้ และการนํ าอุปกรณ์ไปซ่อมต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหาร ซึง่ บางที
จะไม่สามารถอนุ มตั ไิ ด้เนื่องจากขาดงบประมาณ
“อืม อาจจะเสีย บางห้องอาจจะเสีย ตัวต้องมีน่ะค่ะเพราะว่าคอมมันไม่ใช่คอมใหม่ 4 – 3
เนอะมันมาหลายปี น่ะ มันมาหลายรุนแล้
่ ว” ครู A
“เจ้าหน้าทีซ่ ่อมไม่มี แต่ว่าเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์มอี ยูแ่ ต่วา่ ดูโปรแกรมคร่าว ๆ ได้
แต่วา่ ให้ซ่อมคงไม่มอี ะ่ ” เพือ่ นครู A
“ตอนนี้ รู้สกึ ว่าคอมมันจะพังเยอะด้วย แล้วก็ไม่มีการซ่อมให้มนั อัพ อยู่ต ลอด มันไม่ได้
อัพเกรดตลอด มีแต่หวงกัน มีแต่ว่าก็ตอ้ งรอมาซ่อม พอเราจะซ่อมหน่อย เอ่อ ก็ตอ้ งรอเบิก บางทีพอ
เราไปซ่อมมาก็เบิกไม่ได้” ครู B
5. สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ในกรณีทเ่ี ป็ นโรงเรียนขนาดเล็กในพืน้ ทีห่ า่ งไกลจะประสบปั ญหาสัญญาณอินเตอร์เนตเข้า
ไปไม่ถงึ อับสัญญาณหรือสัญญาณไม่เสถียร แต่โรงเรียนขนาดใหญ่ทอ่ี ยูใ่ นเขตเมืองจะประสบปั ญหา
สัญญาณอินเตอร์เนตมีไม่เพียงพอกับผูใ้ ช้งาน แต่ครูสามารถใช้สญ
ั ญาณอินเตอร์เนตจากเครือข่าย
มือถือได้ ในขณะทีโ่ รงเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลจะมีขอ้ จํากัดเกีย่ วกับสัญญาณอินเตอร์เนตจากเครือข่าย
มือถือด้วย จึงส่งผลกระทบจากการปฏิบตั งิ านมากกว่าโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง
“อินเทอร์เน็ตมีค่ะ แต่มคี วามรูส้ กึ ว่าใช้งานไม่ค่อยได้ดเี ท่าไหร่ ไม่รเู้ ป็ นเพราะว่า คือ (ยิ้ม)
ๆ ไม่ทราบสาเหตุนะ มันต้องใช้เน็ตจากเครือ่ งมือถือตัวเองน่ ะ ไอ้ตวั สัญญาณ ถ้าจากมือถือนะ คือ
บางทีมนั เข้าไม่ได้อาจจะเนือ่ งด้วยมีทงั ้ นักเรียนหลายคนในการเข้าเครือข่ายตรงนี้ ก็เลยแย่งกันใช้
งานความเร็วอาจจะลดลง ทําให้มผี ลต่อการใช้งานอะไรประมาณนี้แหละหนูวา่ ” เพือ่ นครู E
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“เอ่อ เรือ่ งระบบก็คอื มันไม่เสถียรอ่ะเนอะ อาจจะเป็ นเพราะว่าโรงเรียนทีอ่ ยู่ในเขตทีอ่ ยู่
ห่างไกลจากสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึง่ มันมีหลายที ่ บางทีสญ
ั ญาณมันไปไม่ถงึ มันทําให้อนิ เทอร์เน็ตที ่
เราใช้มนั ไม่เสถียร มันก็จะหลุดบ่อย อ่ะ โอเค ถ้าสมมติว่าเกิดว่าเราเปิ ดแล้วเน็ตมันล่มอย่างเนี้ย ครู
ไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ว่าจะต้องปรับระบบหรือว่าจูนระบบอย่างไรเพือ่ ให้มนั สามารถใช้ใน
การเรียนการสอนได้ นีค่ อื ปั ญหาทีเ่ ราเจอจริง ๆ” ครู D
“ถ้าสือ่ การสอน สือ่ การสอนทีต่ ้องใช้กบั อินเทอร์เน็ตจะลําบากหน่ อยเพราะอย่างทีพ่ บี ่ อก
กับหนูวา่ สัญญาณมันไม่เสถียรมันไม่สามารถนําไปใช้ได้อย่างเป็ นระบบเนอะ” ครู E
“ปั ญหาเรือ่ งของระบบทีว่ ่าสัญญาณหรือเครือข่ายทีเ่ ข้ามาเนีย่ มันเสถียร เด็กก็ขาดความ
ต่อเนือ่ งในการเรียน เพราะว่าเรายิงสัญญาณน่ ะ ถูกมัย้ แต่ว่าสัญญาณบางวันน่ ะ บางวันได้บางวัน
ไม่ได้เพราะว่าด้วยสภาพภูมปิ ระเทศของโรงเรียนพีน่ ่ะมันไม่ได้ หลาย ๆ โรงเรียนก็ไม่ได้เหมือนกัน”
ครู A
6. จํานวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับครู
การปฏิ บ ัติ ง านของครู ใ นปั จ จุ บ ัน จํ า เป็ นต้ อ งใช้ ค อมพิว เตอร์แ ละเครื่อ งพิม พ์ ใ นการ
ปฏิบตั งิ านเอกสารทุกกอย่าง แต่โรงเรียนไม่มกี ารสนับสนุ นคอมพิวเตอร์สําหรับให้ครูใช้งาน หรือมี
ไม่เพียงพอกับการใช้งาน รวมไปถึงการที่คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ชํารุด ทําให้ครูต้องจัดหา
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ และเครื่องคอมพิวเตอร์ท่โี รงเรียนจัดให้ครูจะมีประจําแต่ละหมวด โดย
จํานวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้แต่ละหมวดจะมีประมาณหนึ่งตัว หรือถ้ามีมากกว่านัน้ ก็จะชํารุด ใช้การ
ไม่ได้ ทําให้ครูตอ้ งซือ้ คอมพิวเตอร์ใช้สว่ นตัว
“คอมสําหรับ ครู อย่างห้องหมวดจะมีอยู่ป ระมาณตัวสองตัวค่ะพี ่ ส่วนใหญ่ ใช้ค อมของ
ตัวเองเป็ นส่วนใหญ่นะเวลาจะใช้ทาํ งานอะไรต่าง ๆ ถ้างบประมาณซื้อ ไม่มหี รอกค่ะสําหรับครูแต่ละ
คนน่ะพี ่ ก็สว่ นใหญ่กใ็ ห้หมวดละเครือ่ งอะไรอย่างเนี้ย” ครู D
“พีซ่ ้อื คอมพิวเตอร์ใช้เองคะ แต่กไ็ ม่ได้เอามาใช้ทโี ่ รงเรียน เครือ่ งปริน๊ ท์กซ็ ้อื เอง” เพื่อนครู
C
ความต้องการที่ส่งเสริ มการปรับตัวทางอาชีพของครู
จากการสัม ภาษณ์ ค รู พบว่ า ครูมีค วามต้ อ งการในการแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ย วกับ การนํ า
เทคโนโลยีมาใช้ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การจัดสรรอุป กรณ์ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน การปรับปรุง
สัญญาณอินเตอร์เนต เพิม่ การอบรมสําหรับครูและการจัดสรรงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดสรรอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ต้องการเพิม่ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับครู ต้องการ
เพิม่ อุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์เอกสาร โทรทัศน์ และเครื่องเล่นวีดที ศั น์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนทีป่ ฏิบตั จิ ริง
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“เรือ่ งของอุปกรณ์มงั ้ ให้มนั พอเพียงอย่างน้อย 50% ของจํานวนทีเ่ ราต้องใช้ อย่างนี้กค็ อื ว่า
ดีนะพูดถึง ถ้าเครือ่ งไม้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์มนั พร้อมสักหน่ อยก็อาจจะเดินหน้าได้มากกว่านี้นะคะ”
ครู A
“ก็น่าจะให้มเี ครือ่ งเล่นหรือว่าเครือ่ งอะไร ให้ครูได้ใช้ทุกห้อง หรือว่ามีชนั ้ ละ 1 อันก็ดเี นอะ
จริง ๆ ใช้สอนน่ ะค่ะ คืออย่างน้อยอย่างนี้ชวโมงนี
ั่
้ วิชานี้ เราสอนอันนี้แล้วก็เอาเด็กไปรวมกันเรียนก็
ได้อย่างนี้อ่ะค่ะ คิดว่า เนอะ อย่างน้อยก็คอื ได้ใช้สอื ่ เทคโนโลยีในการสอนแบบสมัยใหม่อย่างนี้ เด็ก
เค้าจะได้เข้าถึง ได้เห็น อย่างเช่นสอนเรือ่ งพืช สอนเรือ่ งสัตว์อะไรอย่างนี้ หรือว่าสอนเรือ่ งอะไรอ่ะ
สังคมศึกษา ประเทศของเราเป็ นอย่างไร แผนทีป่ ระเทศไทย จะว่ามันมีในสือ่ มันก็ได้บอกว่าเป็ น
อย่างนี้ ๆ ๆ ค่ะ” ครู B
“อืมจริง ๆ แล้วอ่ะนะ ก็อยากให้มีคอมพิวเตอร์มากขึ้นเนอะทีโ่ รงเรียน ให้...(เงียบสักพัก)...
(หัวเราะ) เยอะกว่านี้อะ่ บางทีมนั ก็พงั ก็อะไรบ้าง โรงเรียนรัฐบาลน่ะ มันงบน้อย” ครู C
2. การปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เนต
ครูต้องการให้ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เนตให้มคี วามครอบคลุมและมีความเสถียรมาก
ยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับระบบงานทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้นโยบายมา
“แก้ทีต่ ัว ระบบสัญ ญาณเนอะ ให้ส ามารถทีจ่ ะเสถีย รได้ โรงเรีย นก็พ ร้อ มและยิน ดีทีจ่ ะ
ดําเนินการตามไอทีทวี ่ า่ กระทรวงเค้ามีนโยบายมา” เพือ่ นครู D
“อยากให้สญ
ั ญาณมันครอบคลุมกว่านี้ แบบว่ายังไงอ่ะ ให้เพียงพอทีจ่ ะใช้งานอ่ะนะ แล้ว
ก็ตอ้ งไม่หลุดบ่อย เดีย๋ วหลุด ๆ อันนี้กไ็ ม่ไหว” ครู A
3. การให้ความรูก้ บั ครู
ครูต้องการให้จดั การฝึ กอบรมเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยี ไม่ใช่แค่เพียงอบรมเกี่ยวกับ
โปรแกรมทีใ่ ช้เท่านัน้ เพราะตอนนี้ครูบางส่วนขาดพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี
“เรือ่ งอบรมคืออยากให้อบรมตัง้ แต่พ้นื ฐานไปเลย แบบอบรมให้คนทีไ่ ม่เป็ นอะไรเลยอ่ะค่ะ
จะมาอบรมเป็ นตัวโปรแกรม ซึง่ บางทีเราก็ไม่มพี ้นื ฐานเลยไงคะ จะมาเริม่ ทีโ่ ปรแกรมก็แบบตามไม่
ทัน แล้วก็อยากให้ใช้เวลาในการอบรมมาก ๆ หน่อย บางทีเร็วเกินตามไม่ทนั ” ครู D
“ให้ความรูก้ บั ครู เพราะว่าครูเราน่ ะจบเอกทีไ่ ม่ได้เป็ นสายเทคโนโลยี ถูกป่ ะ ถ้าสมมติให้
ความรูก้ บั ครูในส่วนนี้ ให้ครูทจี ่ ะสามารถทีจ่ ะพร้อมเอามาใช้กบั เด็กเนีย่ ก็โอเค ก็คอื พัฒนาตัวระบบ
กับพัฒนาทีต่ วั คนสอน” ครู E
4. การจัดสรรงบประมาณ
ครูต้องการให้มกี ารจัดสรรงบประมาณสําหรับการใช้เทคโนโลยีโดยตรง หรือการจัดสรร
งบประมาณเฉพาะกิจเพือ่ ใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีเป็ นคราว ๆ ไป
“อยากให้มีจดั สรรเฉพาะกิจขึ้นมาเหมือนกัน อย่างทีบ่ อกให้เข้ามาช่วยเหลือถ้าเป็ นใน
ระบบนะ” ครู E
“อยากให้มงี บส่วนเฉพาะตรงนี้เลย สําหรับพัฒนาสือ่ ปรับปรุงสือ่ ” เพือ่ นครู E
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้น: ปั ญหา อุปสรรค
และความต้องการเพื่อส่งเสริมการปรับตัวทางอาชีพ มีความมุง่ หมายเพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู และ
เปรียบเทียบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความ
พึงพอใจในอาชีพระหว่างครูเพศชายและเพศหญิง และศึกษาปั ญหา อุปสรรค และความต้องการที่
ส่งเสริมการปรับตัวทางอาชีพ ของครูสงั กัดสํานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีความมุง่ หมายย่อย
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ่งผลต่อความ
พึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) เพื่อศึกษาความไม่
แปรเปลี่ยนของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในอาชีพของครูระหว่างครูเพศชายกับเพศหญิง 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ตัว
แปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ทุนทางสังคม คุณลักษณะของงาน และพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพของครูเพศชายกับเพศหญิง และ 4) เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และความต้องการ
ทีส่ ง่ เสริมการปรับตัวทางอาชีพ ของครูสงั กัดสํานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วิจยั ออกแบบการวิจยั เป็ น การวิจยั ผสานวิธีแบบแผนรองรับ ภายใน มี
รายละเอียดวิธดี าํ เนินการวิจยั ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้คอื
การวิจยั เชิงปริมาณ
ในวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ยั ที่ 1 – 3 กลุ่ ม ตัว อย่างเป็ น ครู ระดับ ชัน้ ประถมศึก ษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้สุ่มด้วยวิธกี าร
หลายขัน้ ตอน (Multi-stage Random Sampling) ซึง่ เป็ นครู ระดับชัน้ ประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจําปี การศึกษา 2559 จํานวน 764 คน แบ่งเป็ นเพศชาย
399 คน เพศหญิง 402 คน จากโรงเรียน 70 โรงเรียน จาก 12 จังหวัด
การวิจยั เชิงคุณภาพ
ในวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ระดับชัน้ ประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คัดเลือกกรณีศกึ ษาผูท้ ม่ี คี ะแนนการปรับตัวในการทํางาน ใน
กลุ่มตํ่าในการวิจยั เชิงปริมาณ จํานวน 5 คน และเพื่อนครูทอ่ี ยู่โรงเรียนเดียวกับครูทเ่ี ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก จํานวน 5 คน การคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลเป็ นแบบเฉพาะเจาะจง (purposeful sampling) ผูว้ จิ ยั
พิจารณาคัด เลือ กจากเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ครูท่ีเข้าร่ว มการวิจยั เชิงปริม าณ 2) ได้รบั คะแนน
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พฤติกรรมการปรับตัวการทํางานในกลุ่มตํ่า โดยมีคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพน้อยกว่า
หรือเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 3) สมัครใจยินยอมให้สมั ภาษณ์ของครู
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
การวิจยั เชิงปริมาณ เป็ นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 8 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1:
คุณลักษณะส่วนบุคคล ตอนที่ 2:พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ตอนที่ 3: ทุนทางสังคมขององค์กร
ตอนที่ 4: การประเมินแก่นแท้แห่งตน ตอนที่ 5: การกํากับการแสดงของตน ตอนที่ 6: คุณลักษณะ
ของงาน ตอนที่ 7: ลัก ษณะององค์ก ร และตอนที่ 8: การถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ก ร โดย
แบบสอบถามต่างๆ มีค่าอํานาจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .434 ถึง .895 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ความ
เชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟ่ า อยูระหว่าง .756 ถึง .978
การวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นแนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับครูและเพือ่ นครู
ผู้ วิจ ัย ได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ ริย กรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ แ ละผู้ วิจ ัย ได้ ข ออนุ ญ าตชี้ แ จง
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละขอความอนุ เคราะห์ใช้ส ถานที่จ ากผู้อํา นวยการโรงเรีย นก่ อ นการดํ าเนิ น งาน
ตลอดจน ผู้วิจยั ได้ติด ต่ อ ประสานงานกับ ผู้ให้ข้อ มูล ทราบเรื่อ งการสัม ภาษณ์ ห ลังจากการตอบ
แบบสอบถามว่าอาจจะติดต่อสัมภาษณ์ไปในภายหลัง การวิจยั ครัง้ นี้เก็บรวมรวมข้อมูล 2 ช่วงเวลา
ดังนี้
การวิจยั เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเดือนกันยายน พ.ศ.2559
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผสานวิธแี บบแผนรองรับภายใน ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ดังนี้
การวิจยั เชิงปริมาณ ผู้วจิ ยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
และลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความ
กลมกลืน ของโมเดลการวัด ของตัว แปรทัง้ หมดในโมเดล การวิเคราะห์แ บบจํ า ลองโครงสร้า ง
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ (Structural equation modeling) การทดสอบความเป็ นตั ว แปรปรับ
ความสัม พัน ธ์ (Moderator analysis) แบบตั ว แปรแฝง การทดสอบความไม่ แ ปรเปลี่ ย นของ
แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจ
ในอาชีพของครูเพศชายกับเพศหญิงด้วยการเปรียบเทียบกลุ่มพหุ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ตัว
แปรแฝง โดยทดสอบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ทุนทางสังคม คุณลักษณะ
ของงาน และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Mplus 7.4
การวิจยั เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเทียบรูปแบบ (Yin. 2003) โดยการสร้าง
ข้อสรุปจากข้อมูลนํ าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎีทุนทางสังคม และทฤษฎีการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์กร
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โดยมีสมมติฐานการวิจยั ของการวิจยั เชิงปริมาณ 3 ข้อ ได้แก่
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 แบบจําลองสมมติฐานของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผล
ต่อความพึงพอใจในอาชีพทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐาน
ย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปร ดังนี้
สมมติฐานย่อยตัวแปรทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ได้แก่
1.1 ทุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
1.2 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทุนทางสังคม
1.3 การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพโดย
ผ่านทุนทางสังคม
สมมติฐานย่อยตัวแปรลักษณะของงานมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
1.4 คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
สมมติฐานย่อยพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในอาชีพ
1.5 พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในอาชีพ
สมมติฐานย่อยตัวแปรลักษณะทางจิตและตัวแปรทางสังคมมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพ
1.6 การกํ า กับ การแสดงออกของตนปรับ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งทุ น ทางสัง คมกับ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
1.7 การประเมินแก่นแท้แห่งตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรม
การปรับตัวทางอาชีพ
สมมติฐ านวิจ ยั ที่ 2 รูป แบบ (Form) ของแบบจําลองความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานวิจยั ที่ 3 ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร คุณลักษณะ
ของงาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูระหว่างครูเพศชายกับเพศหญิง
แตกต่างกัน
ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั ขอนํ าเสนอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะจากการ
วิจยั ดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
1.2 สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. อภิปรายผลการวิจยั
2.1 อภิปรายผลการวิจยั เชิงปริมาณ
2.2 อภิปรายผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
3. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
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1. สรุปผลการวิจยั

ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอการสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้
1.1 สรุปผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
สรุ ป ผลของวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจ ัย ข้อ ที่ 1 เพื่อ พัฒ นาแบบจํ า ลองความสัม พัน ธ์ เชิง
โครงสร้างของพฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ส่งผลต่ อ ความพึงพอใจในอาชีพ ของครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จากสมมติฐานวิจยั ที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจําลองสมมติฐานของ
พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ที่ส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจในอาชีพ ที่ผู้วิจ ัย พัฒ นาขึ้น พบว่ า
แบบจําลองไม่มีค วามสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ (ตาราง 16 หน้ า 182) โดยมี ค่าสถิติไคสแควร์ มีค่ า เท่ ากับ 555.622 ,df= 85, χ2/df = 6.5, RMSEA = .086 , CFI = .963, TLI = .955,
SRMR = .026 แสดงว่าแบบจําลองไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ จิ ยั จึงดําเนินการปรับรูป
แบบจําลองตามแนวคิดทฤษฎี โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์กนั ได้ ผลการ
ปรับแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึง
พอใจในอาชีพของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิง ประจัก ษ์ ห ลัง จากการปรับ (ตาราง 17 หน้ า 183) โดยมีค่ า ค่ า สถิติไค-สแควร์ มีค่ า เท่ า กับ
384.803, df= 83, χ2/df = 4.6, RMSEA = .070 , CFI = .976, TLI = .970, SRMR = .022 แสดง
ว่าแบบจําลองมีความกลมกลืนกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยอิท ธิพลระหว่างตัวแปรในแบบจําลอง
สอดคล้องกับสมมติฐานวิจยั ที่ 1 ผลการศึกษาดังภาพประกอบ 25 (หน้า 184) พบว่า ทุนทางสังคม
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อทุนทางสังคม การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพโดยผ่านทุนทางสังคม คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพ และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในอาชีพ
การวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างทุนทางสังคมกับการกํากับการแสดงออกของตน
และการประเมิ น แก่ น แท้ แ ห่ ง ตนที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการปรับ ตั ว ทางอาชี พ พบว่ า ค่ า AIC =
20844.720 และ BIC = 21227.742 ค่าสัมประสิทธิอ์ ิทธิพ ลคะแนนดิบเท่ากับ .134 และ -.166
ตามลําดับ ซึ่งไม่มนี ัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 แสดงว่า การกํากับการแสดงออกของตนเองและ
การประเมินแก่นแท้แห่งตนไม่เป็ นตัวแปรเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรม
การปรับตัวทางอาชีพ
สรุ ป ผลของวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย ที่ 2 เพื่อ ศึก ษาความไม่ แ ปรเปลี่ย นของโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู
ระหว่างครูเพศชายกับเพศหญิง
จากสมมติฐานการวิจยั ที่ 2 รูปแบบ (Form) ของแบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิงไม่
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แตกต่างกัน พบว่า รูปแบบของแบบจําลองมีความเท่ากันเมื่อไม่กําหนดเงื่อนไขให้แบบจําลองทัง้
สองกลุ่มสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึง่ แบบจําลองทัง้ สองกลุ่มมีความเท่าเทียมกันขอการวัดตัว
แปรแฝงยกเว้น ตัวแปรแฝงทุนทางสังคม และตัวแปรแฝงพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ พบความ
แตกต่างของอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝง 5 อิทธิพล แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
(ตาราง 20 หน้า 188) ได้แก่ อิทธิพลระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การทีม่ ตี ่อทุนทางสังคม
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง อิทธิพลระหว่างคุณลักษณะของงานทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพ อิท ธิพ ลระหว่ า งทุ น ทางสัง คมที่มีต่ อ พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ อิท ธิพ ลระหว่ า ง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่มตี ่อความพึงพอใจในอาชีพ และอิทธิพลระหว่างณลักษณะของ
งานทีม่ ตี ่อความพึงพอใจในอาชีพ
สรุป ผลของวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย ที่ 3 เพื่อ เปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ตัว แปรแฝงการ
ถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร คุณลักษณะของงาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับตัวทาง
อาชีพของครูระหว่างครูเพศชายกับเพศหญิง
จากสมมติ ฐ านการวิจ ัย ที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย ตัว แปรแฝงการถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ ก ร
คุณลักษณะของงาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครูระหว่างครูเพศชาย
กับเพศหญิงแตกต่างกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงของคุณ ลักษณะของงานแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (∆ = -0.110, p-value = 0.034) แสดงว่า ครูเพศชายมีคา่ เฉลีย่ ตัว
แปรแฝงคุณลักษณะของงานตํ่ากว่าครูเพศหญิง ส่วนค่าเฉลีย่ นตัวแปรแฝงอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สามารถสรุปผลการวิจยั ใน 2 ประเด็น คือ 1) สอดคล้องตามสมมติฐานวิจยั และ 2) ไม่สอดคล้อง
สมมติฐานวิจยั ดังนี้
1) ผลวิจยั ทีส่ อดคล้องตามสมมติฐานวิจยั ที่ 1 ได้แก่
1.1) จากสมมติฐานย่อย 1.1 ที่ว่า “ทุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ปรับ ตัวทางอาชีพ” จากผลการวิเคราะห์พบว่าทุ นทางสังคมมีอิท ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
1.2) จากสมมติฐ านย่ อ ย 1.2 ที่ว่ า “การถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ก รมีอิท ธิพ ล
ทางตรงต่อทุนทางสังคม” จากผลการวิเคราะห์พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อทุนทางสังคม ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
1.3) จากสมมติฐ านย่ อ ย 1.3 ที่ว่ า “การถ่ า ยทอดทางสังคมมีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพโดยผ่านทุนทางสังคม” จากผลการวิเคราะห์พบว่าการถ่ายทอดทาง
สังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพโดยผ่านทุนทางสังคม ดังนัน้ มีความ
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
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1.4) จากสมมติ ฐ านย่ อ ย 1.4 ที่ ว่ า “คุ ณ ลัก ษณะของงานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ” จากผลการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
1.5) จากสมมติฐานย่อย 1.5 ทีว่ ่า “พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อความพึงพอใจในอาชีพ” จากผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจในอาชีพ ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐ านวิจ ัย ที่ 2 รู ป แบบ (Form) ของแบบจํ า ลองความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกันดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานวิจยั ที่ 3 ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร คุณลักษณะของ
งาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพ ของครูระหว่างครูเพศชายกับ เพศหญิง
พบว่า ครูเพศชายมีค่าเฉลี่ย ตัวแปรแฝงคุณ ลักษณะของงานตํ่ากว่าครูเพศหญิง ดังนัน้ มีค วาม
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั บางส่วน
2. ผลการวิจยั ทีไ่ ม่สอดคล้องตามสมมติฐานวิจยั ที่ 1
2.1 จากสมมติฐานย่อย 1.6 ทีว่ ่า “การกํากับการแสดงออกของตนปรับความสัมพันธ์
ระหว่า งทุ น ทางสังคมกับ พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ” ผลการวิจยั ไม่พ บว่าการกํ ากับ การ
แสดงออกของตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้
จึงไม่สนับสนุ นสมมติฐานข้อนี้
2.2 จากสมมติฐ านย่อ ย 1.7 ที่ว่า “การประเมิน แก่ น แท้แ ห่งตนปรับ ความสัม พัน ธ์
ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ” ผลการวิจยั ไม่พบว่าการประเมินแก่นแท้
แห่งตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ดังนัน้ จึงไม่
สนับสนุนสมมติฐานข้อนี้
สมมติฐานวิจยั ที่ 3 ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร คุณลักษณะของ
งาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพ ของครูระหว่างครูเพศชายกับ เพศหญิง
พบว่ า ครูมีค่ า เฉลี่ย ตัว แปรแฝงการถ่ า ยทอดทางสัง คมขององค์ก ร คุ ณ ลัก ษณะของงาน และ
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญ ทางสถิติ ดังนัน้ จึงไม่สนับสนุ น
สมมติฐานข้อนี้
1.2 สรุปผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
วัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 4 เพื่อค้นหาปั ญหา และความต้องการทีม่ ตี ่อการปรับตัวทาง
อาชีพ ของครูให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
ปั ญหาการปรับตัวทางอาชี พของครู ผูว้ จิ ยั สอบถามเกี่ยวกับปั ญหาเมื่อครูต้องนํ า
เทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน สามารถสรุปเกีย่ วกับปั ญหาทีพ่ บได้ 4 ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้
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1. ครู ไ ม่ ส ามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จากนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญกับการนํ าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็ น
เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญและเป็ นประโยชน์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาครู จากการ
วิจ ัย พบว่ า จัด การเรีย นการสอนโดยใช้เทคโนโลยีไม่ เป็ น โดยครูท่ีไปอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารแล้ว แต่กลับไม่นํามาใช้ประโยชน์ แม้โรงเรียนจะจัดสรรแหล่งประโยชน์ให้
เช่น มีเพือ่ นครูทเ่ี คยไม่อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารคอยช่วยเหลือครูทา่ นอื่น ๆ
นอกจากนั น้ ครูมีภ าระงานมากทํ าให้ค รูไม่ส ามารถจัด สรรเวลาไปอบรมเพื่อ เรีย นรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารใหม่ ๆ ได้
2. ครูไม่เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์พบว่า การจัดการ
เรียนการสอนครูยงั คงเป็ นการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ยังไม่มกี ารนํ าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน แม้ว่าทางโรงเรียนจะจัดให้มคี อมพิวเตอร์ให้กบั ครู และอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้
3. ครูข าดความรู้เกี่ย วกับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ครูยงั ไม่มคี วามรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยครูบางท่าน
ไม่ได้รบั การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือบางท่านทีเ่ ข้าอบรมแล้วแต่ยงั คง
ไม่เข้าใจ ทําให้ใช้เทคโนโลยีสารเทศและการสือ่ สารไม่ได้
4. ครูขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความจําเป็ นในการใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนการ
สอนในปั จจุบนั ต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่
ครูกลับไม่เห็นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
อุปสรรคของการปรับตัวทางอาชี พของครู ผู้วจิ ยั สอบถามเหตุท่ที ําให้ครูไม่สามารถ
ปรับตัวในการนําเทคโนโลยีมาใช้ สามารถสรุปเกีย่ วกับอุปรรคทีพ่ บได้ ประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ ปั จจุบนั โรงเรียนได้มกี ารนําเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึน้ เช่น ระบบวัดและประเมินผลนักเรียน ระบบทะเบียนนักเรียน
ซึ่งจะพบปั ญ หาว่าระบบที่ใช้งานไม่มีค วามเสถีย ร ระบบการใช้งานยุ่งยาก ไม่เข้าใจ ในกรณี ท่ี
โรงเรียนอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลและมีปัญหาเรือ่ งการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เนตจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้
ระบบที่ใช้งานบนเวปไซด์ได้ นอกจากสื่อการเรียนรูป้ ระเภทคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอแล้ว สื่อการ
สอนประเภทโทรทัศ น์ เครื่อ งเล่ น วีดีท ัศ น์ ก็ไ ม่ มีเพีย งพอ หรือ มีไ ม่ ต รงกับ การใช้ง าน เช่ น ใน
ห้องเรียนมีโทรทัศน์แต่ไม่มเี ครื่องเล่นวีดที ศั น์ หรือเครื่องเล่นวิดที ศั น์ไม่สามารถรองรับวิดที ศั น์ได้
เนื่องจากเป็ นคนละรุน่ ทําให้ไม่สามารถฉายบทเรียนการสอนสําเร็จรูปทีอ่ ยูใ่ นแผ่นวิดที ศั น์ได้ ส่งผล
ให้การเรียนการสอนโดยใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่ประสบความสําเร็จ
2. จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักเรียน คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการสอนไม่เพียงพอกับ
นักเรีย นเป็ นปั ญ หาที่พ บทัง้ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรีย นขนาดเล็ก เนื่ องจากในปั จจุบ นั มี
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รายวิชาทีเ่ รียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือใช้คอมพิวเตอร์เป็ นสื่อในการเรียนการสอนหลายวิชา แต่
จํานวนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนัน้ ไม่สอดคล้องกับจํานวนนักเรียน
3. งบประมาณ ในกรณีท่เี ป็ นโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณที่จดั สรรมาเพื่อจัดการ
เกี่ยวกับสื่อหรือเทคโนโลยีจะมีจํากัด ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อีกประการหนึ่งคือการชํารุดของ
อุป กรณ์ อิเล็กทรอนิ ก ส์ต่ าง ๆ เป็ น เรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ บางโรงเรีย นจึงไม่มีการจัดสรร
งบประมาณไว้รองรับ เมื่อ อุป กรณ์ ชํารุด และจําเป็ น ต้อ งใช้งาน ครูจําเป็ น ต้องซ่ อ มอุป กรณ์ ข อง
โรงเรียนด้วยเงินส่วนตัว
4. ขาดการซ่อมบํารุง อุปรณ์คอมพิวเตอร์ท่ใี ห้นักเรียนใช้งานเป็ นครุภณ
ั ฑ์อย่างหนึ่ง
ซึ่งจะต้องทําการจัดซื้อเป็ นรอบ ๆ ไป อุปกรณ์ของบางโรงเรียนมีอายุการใช้การที่นานหลายปี จึง
เกิดการชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้ และโรงเรียนก็ไม่มเี จ้าหน้าทีห่ รือครูทส่ี ามารถซ่อมอุปกรณ์ได้ จะ
มีกเ็ ป็ นเจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลโปรแกรมคร่าว ๆ ได้เท่านัน้ และการนําอุปกรณ์ไปซ่อมต้องได้รบั การอนุ มตั ิ
จากผูบ้ ริหาร ซึง่ บางทีจะไม่สามารถอนุมตั ไิ ด้เนื่องจากขาดงบประมาณ
5. สัญญาณอินเตอร์เน็ต ในกรณีท่เี ป็ นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลจะประสบ
ปั ญหาสัญญาณอินเตอร์เนตเข้าไปไม่ถงึ อับสัญญาณหรือสัญญาณไม่เสถียร แต่โรงเรียนขนาดใหญ่
ที่อยู่ในเขตเมืองจะประสบปั ญหาสัญญาณอินเตอร์เนตมีไม่เพียงพอกับผู้ใช้งาน แต่ครูสามารถใช้
สัญญาณอินเตอร์เนตจากเครือข่ายมือถือได้ ในขณะทีโ่ รงเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลจะมีขอ้ จํากัดเกีย่ วกับ
สัญญาณอินเตอร์เนตจากเครือข่ายมือถือด้วย จึงส่งผลกระทบจากการปฏิบตั งิ านมากกว่าโรงเรียน
ในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง
6. จํานวนเครื่อ งคอมพิว เตอร์ไม่เพีย งพอกับ ครู การปฏิบ ัติงานของครูในปั จจุ บ ัน
จําเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในการปฏิบตั งิ านเอกสารทุกกอย่าง แต่โรงเรียนไม่มกี าร
สนั บ สนุ น คอมพิว เตอร์สํ า หรับ ให้ค รูใ ช้ง าน หรือ มีไ ม่ เพีย งพอกับ การใช้ง าน รวมไปถึง การที่
คอมพิว เตอร์แ ละเครื่อ งพิม พ์ ชํ า รุ ด ทํ า ให้ค รูต้ อ งจัด หาคอมพิว เตอร์ส่ ว นตัว มาใช้ และเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ทโ่ี รงเรียนจัดให้ครูจะมีประจําแต่ละหมวด โดยจํานวนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้แต่ละหมวด
จะมีประมาณหนึ่งตัว หรือถ้ามีมากกว่านัน้ ก็จะชํารุด ใช้การไม่ได้ ทําให้ครูต้องซื้อคอมพิวเตอร์ใช้
ส่วนตัว
ความต้องการที่ส่งเสริ มการปรับตัวทางอาชีพของครู
จากการสัม ภาษณ์ ค รู พบว่ า ครูมีค วามต้ อ งการในการแก้ไ ขปั ญ หาเกี่ย วกับ การนํ า
เทคโนโลยีมาใช้ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การจัดสรรอุป กรณ์ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน การปรับ ปรุง
สัญญาณอินเตอร์เนต เพิม่ การอบรมสําหรับครูและการจัดสรรงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัด สรรอุ ป กรณ์ ให้เพีย งพอต่ อการใช้งาน ต้องการเพิ่ม เครื่องคอมพิว เตอร์
สําหรับ นั ก เรีย น เครื่อ งคอมพิว เตอร์สําหรับ ครู ต้อ งการเพิ่ม อุ ป กรณ์ เช่ น เครื่อ งพิม พ์เอกสาร
โทรทัศน์ และเครื่องเล่นวีดที ศั น์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการ
สอนทีป่ ฏิบตั จิ ริง
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2. การปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต ครูตอ้ งการให้ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เนตให้มี
ความครอบคลุมและมีความเสถียรมากยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับระบบงานทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้นโยบาย
มา
3. การให้ความรูก้ บั ครู ครูตอ้ งการให้จดั การฝึ กอบรมเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี ไม่ใช่
แค่เพียงอบรมเกีย่ วกับโปรแกรมทีใ่ ช้เท่านัน้ เพราะตอนนี้ครูบางส่วนขาดพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี
4. การจัด สรรงบประมาณ ครูต้อ งการให้มีก ารจัด สรรงบประมาณสํา หรับ การใช้
เทคโนโลยีโดยตรง หรือการจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจเพื่อใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
เป็ นคราว ๆ ไป

2. อภิปรายผลการวิจยั

2.1 อภิ ปรายการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ 1 เพือ่ พัฒนาแบบจําลองโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
พฤติ ก รรมการปรับ ตั ว ทางอาชี พ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในอาชี พ ของครู สัง กัด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 “แบบจําลองสมมติฐานของพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผล
ต่อความพึงพอใจในอาชีพทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์” พบผลการวิจยั
ไม่สนับสนุ นสมมติฐานนี้ ผูว้ จิ ยั จึงทําการปรับแบบจําลองสมมติฐานโดยพิจารณาจากทฤษฎีและค่าที
(t-value) ของขนาดอิทธิพลแต่ละตัวแปรจนได้แบบจําลองโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
พฤติ ก รรมการปรับ ตั ว ทางอาชี พ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในอาชี พ ของครู สัง กัด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากสมมติฐานของการ
วิจยั ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการปรับแบบจําลองโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการ
ปรับตัวทางอาชีพส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานตามวัตถุประสงค์การวิจยั นี้เป็ น 2 ประเด็นได้แก่
1) พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพด้านกระตือรือร้นทางอาชีพกับการริเริม่ ของพนักงาน
จากผลการวิจ ยั สะท้อ นให้เห็น ว่าการที่ค รูมีพ ฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ด้าน
กระตือรือร้นทางอาชีพส่งผลให้ครูจะมีการริเริม่ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ ่านมา อาทิการศึกษา
ของทาเบอร์ และแบงค์เมเยอร์ (Taber; & Blankemeyer. 2015) ทีค่ น้ พบว่าพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพด้านกระตือรือร้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมริเริม่ เนื่องจากการทีบ่ ุคคลจะมีการ
ปรับ ตัว ทางอาชีพ ด้า นกระตือ รือ ร้น จะทํ า ให้บุ ค คลเรีย นรู้เกี่ย วกับ ตนเองและโอกาส โดยการ
กระตือรือร้นจะทําให้บุคคลพัฒนาตนเองและรักษาความสัมพันธ์กบั บุ คคลอื่น ๆ เพื่อช่วยในการ
ทํ างานจากการได้รบั คํ าแนะนํ าจากคนรอบข้างเกี่ย วกับ วิธีก ารประสบความสําเร็จ (Savickas.
2013) จากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น สอดคล้ อ งกับ ผลการวิจ ัย ว่ า พฤติ ก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ด้ า น
กระตือรือร้นทางอาชีพสัมพันธ์กบั การริเริม่ ของพนักงาน
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2) ความพึงพอใจในอาชีพกับคุณลักษณะของงานด้านความหลากหลายของทักษะ
จากผลการวิจ ัย สะท้ อ นให้เห็น ว่ า ครูท่ีมีก ารรับ รู้ว่ า คุ ณ ลัก ษณะของานที่มีค วาม
หลากหลายของทักษะจะส่งผลให้มคี วามพึงพอใจในอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจยั อภิมานของโล
เฮอร์ และคนอื่น ๆ (Loher; et al. 1985) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานกับ
ความพึงพอใจ พบว่า องค์ประกอบของคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความพึง
พอใจของพนักงาน โดยเฉพาะด้านความหลากหลายของทักษะมีความสัมพันธ์กนั สูงกับความพึง
พอใจ จากเหตุ ผลข้างต้น สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ว่าความพึงพอใจในอาชีพ มีค วามสัมพัน ธ์กบั
คุณลักษณะของงานด้านความหลากหลายของทักษะ
อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ย่อย
สมมติฐานการวิจยั 1.1 ทุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ทุนทางสังคมมีอิท ธิพลทางตรงต่ อพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพ
ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ผลการวิจยั ทําให้เห็นว่าครูทเ่ี ข้าถึงประโยชน์จากทุน
ทางสังคมได้นัน้ จะทําให้ครูสามารถปรับตัวได้ ตามแนวคิดทุนทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอด
ทางสังคมขององค์กรของฟาง ดัฟ ฟี่ และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) ที่ได้เสนอว่าการ
เข้าถึงทุนทางสังคมของพนักงานเนื่องจากองค์กรมีการใช้การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรเพื่อให้
พนักงานได้ใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมทีจ่ ะทําให้พนักงานเกิดการปรับตัวได้ ซึง่ จะส่งผลสุดท้าย
เกิดความสําเร็จในอาชีพ นอกจากนัน้ ทุนทางสังคมในเชิงโครงสร้างและหน้าทีม่ องทุนทางสังคมของ
องค์กรมีกฏเกณฑ์และระเบียบที่สมาชิกภายในองค์กรพึงปฏิบ ัติ จะทําให้องค์กรมีกระบวนการ
ตัดสินใจที่มคี วามโปร่งใส มุ่งเน้นในเชิงวัฒนธรรม ทําให้เกิดความไว้วางใจ ค่านิยมร่วมกัน ครูท่มี ี
ทุนทางสังคมจากโรงเรียน ทัง้ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การแบ่งปั นวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน และ
การแบ่งปั นข้อมูลกันจะช่วยให้ครูมพี ฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ จากผลการวิจยั ดังกล่าว เป็ นไป
ได้ว่า โรงเรีย นที่ภ ายในโรงเรีย นมีก ารแบ่ งปั น และช่ว ยเหลือกัน เมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงบริบ ท
นโยบาย หรือแผนการดําเนินการใหม่ ย่อมจะช่วยให้ครูมกี ารปรับตัวในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดกี ว่า ครู
ทีอ่ ยูภ่ ายในโรงเรียนทีไ่ ม่มกี ารแบ่งปั นข้อมูล หรือไม่ได้รบั การช่วยเหลือจากเพื่อนครูดว้ ยกัน ซึง่ การ
ทีค่ รูในโรงเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากร เครือข่ายของโรงเรียน และมีความสัมพันธ์กบั องค์กร มีกี
ส่วนร่วมในกการพัฒนาความสัมพันธ์กบั สมาชิกภายในองค์กร ซึง่ การทีค่ รูมปี ฏิสมั พันธ์เชิงบวกและ
ปฏิสมั พันธ์ทก่ี ่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน และมีความสัมพันธ์ระหว่างครูในโรงเรียนจะเป็ นพืน้ ฐานทีจ่ ะ
แบ่ งปั น ความรู้ (Andrews. 2011) ดังนัน้ การสนับ สนุ น ให้ค รูภ ายในโรงเรีย นมีก ารแลกเปลี่ย น
ความรู้ภ ายในโรงเรีย นซึ่งจะเป็ น การสร้างเครือ ข่ายกัน ในองค์ก ร (Prusak. 2001) ผลการวิจ ยั
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ พรพรหม ชมงาม (2557) ทําการศึกษาสิง่ ทีพ่ นักงานใหม่ภายในองค์กร
ไทยระบุว่าเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารหลักหรือสําคัญ สําหรับข้อมูลที่หลากหลายประเภทที่มอี ยู่ใน
องค์กร กับพนักงานทีอ่ ยูใ่ นองค์กรน้อยกว่า 18 เดือน จํานวน 255 คน พบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารที่
พนักงานใหม่ต้องการเข้าถึงเพื่อจะสอบถามถึงข้อมูลต่ าง ๆ ภายในองค์กร ประกอบด้วย เพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้างาน ซึง่ เกิดจากการปฐมนิเทศ หรือการจัดอบรมพนักงานใหม่ ซึง่ พนักงานใหม่
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มีการพบปะ และพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาในช่วงการปฐมนิเทศ หรือการจัดอบรม
พนักงานใหม่ ซึ่งเป็ นจุดเริม่ ต้นของการสื่อสารกับกลุ่ม ดังนัน้ พนักงานใหม่พยายามสร้างเครือข่าย
ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในช่วงของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในองค์กร ทําให้เห็น
ได้ว่า เพื่อนร่วมงานเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารหลักสําหรับพนักงานใหม่ โดยเมื่อเขามีคําถามไม่ว่าจะ
เป็ นคําถามที่เกี่ย วข้อ งกับ งาน เพื่อ นร่ว มงานจะเป็ นแหล่ งข้อ มูล ข่าวสารที่สําคัญ นอกจากนั น้
พนักงานใหม่ยงั มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรจากแหล่งข้อมูลบุ คคลภายนอก เช่น เพื่อน
ลูกค้า และสมาชิกในครอบครัว และสื่อต่าง ๆ นอกจากนัน้ เลียนา และฟิ ล (Leana; & Pil. 2006)
ทําการศึกษาทุนทางสังคมของโรงเรียนพบว่า ทุนทางสังคมของโรงเรียนมีผลต่อการปฏิบตั งิ านของ
ครู การที่ค รูเข้าถึงแหล่งทรัพ ยากรภายในโรงเรีย นจะช่วยให้ค รูป ฏิบ ตั ิงานได้ดี ดังนัน้ ผู้วจิ ยั ขอ
สรุปว่าการทุนทางสังคมมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครู
สมมติฐานการวิจยั 1.2 การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทุนทาง
สังคม จากผลการวิเคราะห์พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อทุนทาง
สังคม ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ผลการวิจยั จะเห็นได้ว่าที่ครูเรียนรูค้ ่านิยม
บรรทัดฐาน ความเชื่อ เจตคติและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ โดยการนําประสบการณ์การเรียนรูเ้ ข้าไป
เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการศึกษาเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และสมาชิกภายในองค์กร (Van Maanen.
1976) โดยเมือ่ พนักงานเข้าสูอ่ งค์กรต้องทําความเข้าใจกับค่านิยม ทักษะทีต่ อ้ งใช้ในการทํางาน การ
สร้างพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง และสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสังคมภายในองค์กร ซึ่งสิง่
เหล่านี้เป็ นส่วนสําคัญต่อการแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าทีแ่ ละการมีสว่ นร่วมในองค์กร (Louis. 1980:
228) ซึง่ การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรประกอบด้วย กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคม และการริเริม่
ของพนักงาน โดยกลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคนัน้ เป็ นการถ่ายทอดทางสังคมของหน่ วยงาน เพื่อให้
พนั ก งานได้เรีย นรู้ผ่ า นประสบการณ์ จ ากเพื่อ นร่ว มงาน ด้ว ยความชัด เจนในคํ า อธิบ ายมีก าร
เรียงลําดับ การตัง้ เวลาการอบรม และการกระทําที่มกี ารกําหนดเป้ าหมาย และการถ่ายทอดทาง
สังคมของบุ ค คล เป็ นการเรีย นรู้ส่ ว นบุ ค คล ไม่ เป็ นทางการ และไม่ ส มํ่ าเสมอ (Jones. 1986)
สอดคล้องกับการศึกษาพบว่า กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร ส่งผลต่อการปรับตัวของ
พนักงานทัง้ การเรียนรู้ การรวมตัวกันทงสังคมและเอกลักษณ์ ทางสังคมกับองค์กร (Bauer; et al.
2007; Saks; et al. 2007) ส่วนการริเริม่ ของพนักงานจะเป็ นลักษณะส่วนบุคคลทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีความริเริม่ และรับผิดชอบต่อการกระทําต่าง ๆ ของตน (Covey. 1989)โดยพฤติกรรม
ริเริ่ม ของพนั ก งานเพิ่ม การปรับ ตัว ของพนั ก งาน (Ashford; & Black. 1996; Bauer; & Green.
1994) สมาชิกภายในองค์กรเรีย นรูจ้ ากการติดต่ อซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์กบั บุ คคลอื่น โดย
สมาชิก ภายในองค์ก รค่อย ๆ เรีย นรู้ส งสมตั
ั่
ง้ แต่ เริม่ ทํางานในองค์ก รหรือหน่ ว ยงาน จากการที่
หัวหน้างานมีหน้าทีใ่ ห้คําแนะนํ าวิธกี ารทํางานและการวางตัวให้สมาชิกใหม่ สมาชิกใหม่ตอ้ งเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรจากการเข้าฝึ กอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรูจ้ ากการสังเกตพฤติกรรม
ของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
เป็ นที่ย อมรับ ของบุ ค คลอื่น ในหน่ ว ยงานหรือ องค์ก ร สอดคล้อ งกับ การวิจ ยั ทางองค์ก ร พบว่ า
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พฤติกรรมการริเริม่ เป็ นรูปแบบพฤติกรรมการทํางานที่ถูกจูงใจ เป็ นการกระทําเริม่ ต้นที่พนักงาน
กระทํ าที่มีผ ลต่ อ ความสะดวกสบายส่ว นบุ ค คลหรือ สภาพแวดล้อ มของพนั ก งาน (Bateman; &
Crant. 1993; Crant. 2000) ภายในโรงเรียนที่มกี ารใช้การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร เพื่อให้
ครูได้เรีย นรู้ค่ า นิ ย ม บรรทัด ฐาน ความเชื่อ เจตคติแ ละพฤติก รรมที่พึงประสงค์ ดดยมีก ารนํ า
ประสบการณ์ การเรียนรู้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่ งในกระบวนการศึกษาเพื่อนร่วมงาน ห้วหน้ า โดยมี
วิธีก าร 2 วิธี คือ (1) การเรีย นรู้ท างสังคมโดยตรง (Direct Socialization) เป็ น การที่บุ ค คลได้รบั
ประสบการณ์ โดยตรงจากสิ่ง นั น้ เป็ นการเรีย นรู้อ ย่ า งเป็ นทางการเช่ น การสอน การฝึ ก อบรม
ปฐมนิเทศ โดยหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน พี่เลี้ยงสอนงาน และฝ่ ายฝึ กอบรม ทําให้พนักงานสามารถ
ปฏิบตั งิ านหรือปรับพฤติกรรมเบื้องต้นได้ตามที่องค์กรคาดหวัง และ (2) การเรียนรูท้ างสังคมโดย
อ้อ ม (Indirect Socialization) เป็ นการเรีย นรู้ส ิ่งต่ าง ๆ โดยดูจากตัว อย่ างที่พ บ ซึ่งอาจเป็ นการ
บังเอิญหรือตัง้ ใจก็ได้ เช่น การเข้ากลุ่มเพื่อน การพูดคุยทําให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพ
(กิง่ แก้ว ทรัพย์พระวงศ์. 2544: 20) โดยการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรยังเป็ นการปลูกฝั งความ
เชื่อและอบรมสิง่ ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานใหม่ รวมถึงให้ความรูค้ วามเข้าใจสิง่ สําคัญในองค์กร เพื่อให้
พนั ก งานใหม่ ย อมรับ เนื้ อ หาและรูป แบบของวัฒ นธรรมองค์ก ร (Cherrington. 1994; Tirce; &
Beyer. 1993: 129) ดังนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรจะมีส่วนให้ครูได้เรียนรูใ้ นการทํางาน
จากเพือ่ นครู และหัวหน้า นอกจากนัน้ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การยังช่วยให้สมาชิก
ทุกคนแสดงพฤติกรรมในทิศทางเดียวกัน ซึ่งง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และลดความ
ขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากความเชื่อและค่านิยมทีต่ ่างกัน ผลการวิจยั สอดคล้องกับ โคร์ท และลิน
(Krote; & Lin. 2013) ทําการศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมของพนักงานใหม่ในองค์กร โดยศึกษา
รูปแบบที่พนักงานใช้ในการสร้างทุนทางสังคม ผลการวิจยั พบว่า พนักงานใหม่ให้ความสนใจที่จะ
เข้า ใจโครงสร้างของกลุ่ ม และความสัม พัน ธ์ก ับ บุ ค คลอื่น ซึ่ง คือ ทุ น ทางสังคมขององค์ก รด้า น
โครงสร้าง และพนักงานใหม่จะหาผูใ้ ห้คําปรึกษาเพื่อช่วยในการปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกในองค์กร
ซึ่งคือทุนทางสังคมขององค์กรด้านความสัมพันธ์ และพนักงานใหม่เรียนรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม และ
ค่านิยมของกลุ่ม ซึ่งคือทุนทางสังคมขององค์กรด้านการรับรู้ นอกจากนัน้ ในมุมมองของหัวหน้ า
เสนอว่า หัวหน้าควรใช้เหตุผลว่าองค์กรต้องการกําหนดกิจวัตรการเริม่ ต้นกระบวนการทีน่ ําพนักงาน
ใหม่เข้าสู่วฒ
ั นธรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิท ธิผล เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจ
พร้อ มที่จ ะมีส่ ว นร่ว ม และทุ่ ม เทในการทํ างานให้ก ับ องค์ก รด้ว ยการสนั บ สนุ น พนั ก งานใหม่ ใน
กระบวนการสร้างทุนทางสังคม นอกจากนัน้ เครือข่ายการติดต่อสือ่ สารจะเชื่อมโยงพนักงานใหม่กบั
พนักงานภายในองค์กร การติดต่อสือ่ สารมีความสําคัญทีจ่ ะช่วยให้พนักงานใหม่ลดความไม่มนใจ
ั ่ ถ้า
พนั ก งานใหม่ ป ระสบความสําเร็จ ในการปรับ ตัว กับ สภาพแวดล้อ มใหม่ ท่ีจ ะได้ม าซึ่งข้อ มูล และ
แหล่งข้อมูลทางสังคมในเครือข่าย และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลทุนทางสังคมของ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรของฟาง ดัฟฟี่ และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2001)
ทีไ่ ด้เสนอว่าการเข้าถึงทุนทางสังคมของพนักงานเนื่องจากองค์กรมีการใช้การถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์กรเพื่อให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมที่จะทําให้พนักงานเกิดการปรับตัวได้
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ซึ่งจะส่งผลสุด ท้ายเกิด ความสําเร็จในอาชีพ สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ไซเบอท์ (Seibert; Crant; &
Kraimer. 1999) ทํ า การศึก ษาความสัม พัน ธ์ข องบุ ค ลิก ภาพริเริ่ม กับ ความสํา เร็จ ในอาชีพ ของ
พนักงานจากกลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ พบว่า ผูท้ ่มี บี ุคลิกภาพริเริม่ จะได้รบั เงินเดือนสูง ได้รบั
การเลื่อนตําแหน่ งและมีความพึงพอใจในอาชีพของตน ดังนัน้ การจัดการภายในองค์กรมีผลต่อการ
ริเริม่ ของพนักงาน เนื่องจากการจัดการที่เป็ นระบบไม่สามารถจัดหาข้อมูลและการถ่ ายทอดทาง
สังคมตามความต้องการของพนักงาน พนักงานต้องริเริม่ ถ้าต้องการลดความไม่มนคง
ั ่ (Sake; &
Ashforth. 1997) ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ขอสรุปว่าการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรมีความสําคัญต่อทุนทาง
สังคม
สมมติฐานการวิจยั 1.3 การถ่ายทอดทางสังคมมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพ โดยผ่ านทุ น ทางสัง คม จากผลการวิเคราะห์พ บว่าการถ่ า ยทอดทางสังคมมีอิท ธิพ ล
ทางอ้อมต่ อพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพโดยผ่านทุ นทางสังคม ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ผลการวิจยั ทําให้เห็นได้ว่าครูท่ีได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรจาก
โรงเรียน เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้า เพื่อให้ครูปฏิบตั งิ านตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจร่วมกัน โดยครูได้ใช้
แหล่งทรัพยากรภายในโรงเรียนไม่วา่ จะเป็ นเครือข่าย กลุ่มต่าง ๆ และความช่วยเหลือจากเพือ่ นครู
สอดคล้องกับการศึกษาของ บูเออร์ และคณะ (Bauer; et al. 2007) ได้ทําการศึกษาอภิมาน พบว่า
กลวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมขององค์การและการริเริม่ ของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั การปรับตัว
ของพนักงานใหม่ทจ่ี ะนําไปสูค่ วามสําเร็จในอาชีพ ซึง่ อยูภ่ ายใต้กลไกของทุนทางสังคม ส่วนแรกของ
โมเดลอธิบายกระบวนการเข้าถึงทุนทางสังคม และส่วนสุดท้ายเป็ นการใช้ประโยชน์ จากทุนทาง
สังคม ประกอบด้วย โครงสร้างแหล่งข้อมูล ซึง่ เป็ นโครงสร้างเครือข่ายข้อมูลเครือข่าย และโครงสร้าง
เครือข่าย หมายถึง ลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ภายในองค์กร ส่วนแหล่งข้อมูลเครือข่าย
หมายถึง แหล่งทางสังคมทีป่ ลูกฝั งลึกในเครือข่าย อย่างไรก็ตาม องค์กรทีป่ ระกอบไปด้วยชนิดของ
เครือข่ายเช่น เพื่อน ผู้บงั คับบัญ ชา การสื่อสารภายในองค์กรจะมีบทบาททําให้พนักงานภายใน
องค์กรมีกระบวนการทางสังคมที่ใหญ่มกี ารติดต่อสื่อสารของเครือข่าย สามารถเป็ นลําดับขัน้ ของ
ชนิดของข้อมูล และแหล่งข้อมูลทางสังคม เช่น ผูบ้ งั คับบัญชา สมาชิกในองค์กร เมื่อพนักงานใหม่
เข้ามาภายในองค์กรจะมีระดับความไม่มนใจสู
ั ่ ง การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับภายในองค์กรจะช่วย
ให้พนักงานใหม่เข้าใจสภาพแวดล้อมการทํางานใหม่ได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ขอสรุปการถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์กรและทุนทางสังคมมีความสําคัญกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพของครู
สมมติฐานการวิจยั 1.4 คุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพ จากผลการวิเคราะห์พบว่าคุณลักษณะของงานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการปรับตัว
ทางอาชีพ ดังนั น้ มีค วามสอดคล้อ งกับ สมมติฐ านการวิจ ัย ผลการวิจ ัย ทํ า ให้เห็น ได้ว่ าการจัด
คุณลักษณะของงานจะทําให้ครูรูส้ กึ มีความสุขในการทํางาน โดยสร้างงานที่มคี ุณลักษณะที่สร้าง
เงื่อนไขให้เกิดแรงจูงใจในงานสูง เกิดความพึงพอใจในงาน และมีผลต่อการปฏิบตั งิ าน (ศลินา ทวี
วัฒนะกิจบวร. 2548) โดยจากแนวคิดของแฮมแมน และโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1971)
ได้มองความแตกต่างระหว่างบุคคลร่วมกับลักษณะงาน โดยให้ความสําคัญทางจิตทีเ่ กิดขึน้ จากการ
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ทํางาน ซึง่ จะทําให้เพิม่ แรงจูงใจภายในและผลลัพธ์ในการทํางานทีส่ าํ คัญทางจิต คือ รับรูว้ ่างานของ
ตนเป็ นสิง่ ที่มคี วามหมาย มีค่าความสําคัญตามค่านิยมของตน ครูจะเชื่อว่าตนเองเป็ นผูท้ ่มี คี วาม
รับ ผิด ชอบต่ อ ผลที่เกิด ขึ้น และผลของความพยายาม และครูส ามารถรับ รู้แ ละประเมิน ผลการ
ปฏิบตั งิ านของตนเองว่าพึงพอใจหรือไม่ นอกจากนัน้ คุณลักษณะของงานมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อ
การปรับตัวในการทํางานและผลการปฏิบตั งิ าน โดยถ้าหากคุณลักษณะงานมีความชัดเจนจะส่งผล
ทําให้ครูรบั ทราบสิง่ ที่ตนเองถูกคาดหวังจากโรงเรียน และครูคาดหวังอะไรจากงานที่รบั ผิดชอบ
(Black. 1988) นอกจากนัน้ ลักษณะงานที่ต้องใช้ทกั ษะทีห่ ลากหลาย มีความเป็ นเอกลักษณ์ และ
ความสําคัญของงานส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านและผลการการปฏิบตั งิ าน ซึ่งครูได้มโี อกาส
ทํางานตัง้ แต่ แรกเริม่ จนเห็นผลลัพธ์ของการทํางาน ทําให้ครูรบั รูค้ ุณ ค่าและความหมายของการ
ปฏิบตั งิ าน ซึ่งจะทําให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางาน สอดคล้องกับการศึกษา
ของลี (Ashforth; Saks; & Lee. 1998) พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะงานมีอิท ธิพ ลต่ อ การปรับ ตัว ในการ
ทํางานของผูส้ าํ เร็จการศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของกล้า
หาญ ณ น่ าน (2556) พบว่า คุณลักษณะงานส่งผลทางตรงต่อการปรับตัวในการทํางาน และส่งผล
ทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน สอดคล้องกับ งานวิจยั ของสิรนิ ันท์ พันธ์ไชยศรี (2556) พบว่า
ณลักษณะงานมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการปรับตัวในการทํางาน และผลการปฏิบตั งิ าน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของแฮคแมน และโอลด์แฮม (Hackman; & Oldham. 1980) ทําการศึกษาการปรับตัวใน
การทํางานของผูส้ าํ เร็จการศึกษาในคณะบริหาร พบว่า คุณลักษณะงานมีอทิ ธิพลต่อการปรับตัวใน
การทํางานของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 นอกจากนัน้ คุณ ลักษณะของงาน
ส่ง ผลต่ อ ความพึงพอใจในงาน ดังงานวิจ ัย ของแมคไคน ฟิ ลลิป ส์ และฮาร์ด เกรว์ (McKnight;
Phillips; & Hardgrave. 2004) ได้ทาํ การศึกษา การรับรูค้ ุณลักษณะของงาน ความพึงพอใจในงาน
และการลาออก พบว่า คุณลักษณะของงานส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ แมคไคน ฟิ ล ลิป ส์ และฮาร์ด เกรว์ (McKnight;
Phillips; & Hardgrave. 2004) สอดคล้องกับงานวิจยั ของทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ กล้าหาญ ณ น่ าน
และเนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช (2556) พบว่า คุณลักษณะของงานส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ขอสรุปว่าคุณลักษณะของงานมีความสําคัญต่อ
การปรับตัวทางอาชีพและความพึงพอใจของครู
สมมติฐานการวิจยั 1.5 พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในอาชีพ จากผลการวิเคราะห์พบว่าพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
พึงพอใจในอาชีพ ดังนัน้ มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ผลการวิจยั เห็นได้ว่าครูท่มี กี าร
ปรับ ตัวทางอาชีพ โดยครูจะเรียนรูก้ ารพัฒ นาการทางอาชีพ การแก้ไขปั ญ หา การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่ต้องการนํ าเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จะก่อให้เกิดการปรับตัวทางอาชีพเกิดขึน้ โดยครูจะมีการวางแผนอนาคตของอาชีพครู และ
วางแผนอนาคตทางอาชีพโดยใช้เทคโนโลยี นอกจากนัน้ ครูจะกํากับตนเองให้สามารถทํางานได้
อย่างเหมาะสม และควบคุมตนเองทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีในการทํางาน โดยครูจะต้องมีการฝึ กอบรมและ
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พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็
ตาม ครูจะต้องมีความมันใจว่
่ าตนเองสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสามารถ
แก้ปัญหาทางการทํางานได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อครูปรับตัวทางอาชีพได้จะทําให้ครูประสบ
ความสําเร็จในงานได้ (Saviskas. 2005) สอดคล้องกับ แนวคิด การปรับ ตัว ทางอาชีพ ของคริส ต์
เสนอว่ า กระบวนการปรับ ตัว ทางอาชีพ ทํ า ให้เกิด ความพึง พอใจในอาชีพ (Cristes. 1976) ซึ่ง
สอดคล้องกับ โมเดลทุ นทางสังคมของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรของฟาง ดัฟ ฟี่
และชอว์ (Fang; Duffy; & Shaw. 2011) ที่ ไ ด้ เ สนอว่ า การเข้ า ถึ ง ทุ น ทางสัง คมของพนั ก งาน
เนื่องจากองค์กรมีการใช้การถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรเพื่อให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์จากทุน
ทางสังคมที่จะทําให้พนักงานเกิดการปรับตัวได้ ซึ่งจะส่งผลสุดท้ายเกิดความสําเร็จในอาชีพ โดย
ความพึงพอใจในอาชีพว่าเป็ นภาพสะท้อนของค่านิยมของแต่ละบุคคล ระดับของเงินเดือน ความ
เจริญก้าวหน้า ความท้าทายในงาน และความปลอดภัย ซึง่ เกิดจากการประเมินความสําเร็จในอาชีพ
ของแต่ ล ะบุ ค คล โดยบุ ค คลได้ให้ค วามหมายความสํา เร็จ ที่นํ าไปสู่ค วามสุ ข ความผู ก พัน และ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการทํ า งาน (Amabile; & Kramer. 2011) นอกจากนั ้ น กรี น เฮาส์
(Greenhaus; Parasuraman; & Wormley. 1990) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในอาชีพว่า
คือ ความพึงพอใจของบุ ค คลที่มีผ ลมาจากลัก ษณะของอาชีพ ทัง้ ที่ม าจากภายนอกและภายใน
ประกอบด้วย การได้รบั ค่าจ้าง การมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และการมีโอกาสพัฒนาตนเอง ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั ของสรุปว่าพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพมีความสําคัญต่อความพึงพอใจในอาชีพของครู
สมมติฐานการวิจยั 1.6 การกํากับการแสดงออกของตนปรับความสัมพันธ์ระหว่างทุนทาง
สังคมกับพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ผลการวิจยั ไม่พบว่าการกํากับการแสดงออกของตนปรับ
ความสัม พัน ธ์ระหว่ างทุ น ทางสังคมกับ พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ดังนั น้ จึงไม่ ส นั บ สนุ น
สมมติฐานข้อนี้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าครูทเ่ี ข้าถึงแหล่งประโยชน์ของทุนทางสังคมทีโ่ รงเรียนได้
จัดให้กบั ครูจะทําให้เกิดการปรับตัวทางอาชีพของครู แม้ว่าครูจะมีบุคลิกภาพกํากับการแสดงออก
หรือไม่กต็ าม เนื่องจากครูอยูภ่ ายใต้องค์กรทีม่ กี ารถ่ายทอดทางสังคมของโรงเรียนเดียวกันซึง่ น่ าจะ
มีการปรับตัวทางอาชีพเหมือนกัน ซึ่งครูท่มี กี ารกํากับการแสดงออกของตนเองเป็ นครูท่สี ามารถ
ควบคุ ม การแสดงออกของตนเองได้ ไม่ ป ระหม่าในสถานการณ์ ท่ีต นต้อ งอยู่ในสาธารณะ และ
แสดงออกในสถานการณ์ทางสังคมโดยแสดงในสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื ชอบหรือคาดหวังให้ทํา ซึง่ ครูทม่ี กี ารกํากับ
การแสดงออกสูงจะเป็ นครูทม่ี กี ารปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื เพื่อให้เกิดความสนใจ ความประทับใจ ส่วนครู
ที่ มีก ารกํ า กับ การแสดงออกของตนเองตํ่ า จะเป็ นครูท่ี ไ ม่ ส นใจหรือ ไม่ ส ามารถแสดงออกใน
สถานการณ์ทางสังคม ไม่แสดงตนเพื่อให้ผอู้ ่นื ประทับใจหรือให้ได้รบั ความสนใจจากผูอ้ ่นื สอดคล้อง
กับการศึกษาสไนเดอร์ (Snyder. 1987) พบว่า ผูท้ ม่ี กี ารกํากับการแสดงออกของตนสูงมีแนวโน้มจะ
ติดตามและควบคุมการแสดงออกต่อภาพลักษณ์ท่บี ุคคลแสดงออกเพื่อให้พอดีกบั บรรยากาศทาง
สังคม ส่ว นผู้ท่ีมีก ารกํ ากับ การแสดงออกตํ่ า มีแ นวโน้ ม ที่เป็ นจริงเกี่ย วกับ ตนเอง โดยจะแสดง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมมากขึน้ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกมีความสอดคล้องกับ
บุคคลทีต่ อ้ งการจะเป็ น โดยมีการแสดงออกตามความต้องการของสถานการณ์
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สมมติฐานการวิจยั 1.7 การประเมินแก่นแท้แห่งตนปรับ ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทาง
สังคมกับ พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ ผลการวิจยั ไม่พ บว่าการประเมินแก่นแท้แห่งตนปรับ
ความสัม พัน ธ์ระหว่ างทุ น ทางสังคมกับ พฤติก รรมการปรับ ตัว ทางอาชีพ ดังนั น้ จึงไม่ส นั บ สนุ น
สมมติฐานข้อนี้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าครูทเ่ี ข้าถึงแหล่งประโยชน์ของทุนทางสังคมทีโ่ รงเรียนได้
จัดให้กบั ครูจะทําให้เกิดการปรับตัวทางอาชีพของครู แม้ว่าครูจะมีการประเมินแก่นแท้หรือไม่กต็ าม
เนื่องจากครูทม่ี กี ารประเมินแก่นแท้แห่งตนจะประเมินตนเองและหน้าทีข่ องตนตามสภาพที่เป็ นอยู่
ถ้าครูประเมินตนเองทางบวกจะมองว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่าสามารถควบคุมชีวติ ตนเองได้
และสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ได้ (Judge; & Hurst. 2007) นอกจากนัน้ ยังเป็ น
คนทีม่ กี ารยอมรับตนเองและมองตนเองเป็ นคนทีม่ คี ุณค่า โดยประเมินความสามารถของตนเองว่า
ตนมีความสามารถทีจ่ ะทําสิง่ ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง เชื่อว่าตนเองสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ ในชีวติ ได้ มีความมันใจ
่ รูส้ กึ ปลอดภัย โดยครูท่มี กี ารรับรูค้ วามสามารถของตนซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของการประเมินแก่นแท้แห่งตน เกิดจากครูได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมของครู ครูจะพยายาม
ทุ่มเทในการทํางาน เพื่อความสําเร็จในอาชีพ โดยครูตอ้ งมีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็ นทางการกับครู
ด้วยกัน จะกระตุน้ ให้ทาํ งานให้เร็วขึน้ และขยันทํางาน ในขณะที ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การอบรมมากจะ
มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองมากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์น้อย สอดคล้องกับการศึกษาของกิบ
สัน และบราว์น (Gibson; & Brown. 1982) พบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์หรือได้รบั การฝึ กอบรมน้อย
จะขาดความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
สมมติ ฐ านวิจ ัย ที่ 2 รู ป แบบ (Form) ของแบบจํ า ลองความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของครูเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
ในการจัด การเรีย นการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก ารที่กํ า หนดให้ มีก ารนํ า เอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษามาใช้ในการทํางานไม่ว่าครูเพศชายหรือเพศหญิงก็จะปรับตัว
เหมือนกัน แม้ว่าตามการเหมารวม (Stereotype) ของสังคมทีม่ ตี ่อชาย-หญิง ก็เป็ นปั จจัยทีท่ าํ ให้เกิด
ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทชายหญิงแตกต่างกัน โดยมองว่าผูท้ แ่ี ต่งงานแล้วนอกเหนือจาก
การทํางาน ย่อมต้องรับผิดชอบในภาระทางครอบครัว ทุ่มเทเวลาให้ความสําคัญ เพื่อดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว (Santrock. 2004) แต่ครูทอี ยู่ในกระบวนการถ่ายทางสังคมขององค์กรทีเ่ หมือนกันก็จะ
ทําให้ครูมกี ารปรับตัวทางอาชีพทีเ่ หมือนกัน
สมมติฐานวิจยั ที่ 3 ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร คุณลักษณะของ
งาน ทุนทางสังคม และพฤติกรรมการปรับ ตัวทางอาชีพ ของครูระหว่างครูเพศชายกับ เพศหญิง
พบว่า ครูเพศชายมีค่าเฉลี่ย ตัวแปรแฝงคุณ ลักษณะของงานตํ่ากว่าครูเพศหญิง ดังนัน้ มีความ
สอดคล้องกับ สมมติฐานการวิจยั ในขณะที่ ครูมีค่าเฉลี่ย ตัวแปรแฝงการถ่ายทอดทางสังคมของ
องค์กร คุณลักษณะของงาน และพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังนัน้ จึงไม่สนับสนุนสมมติฐานข้อนี้ จากผลการวิจยั ทําให้เห็นได้วา่ ครูเพศชายรับรูว้ า่ งาน
ทีท่ ํามีความหลากหลายในการทํางาน การใช้ทกั ษะที่แตกต่างกัน และความสามารถในการทํางาน
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และงานทีทําเห็นผลลัพธ์ชดั เจนตัง้ แต่ต้นจนจบงาน และมีอสิ ระในการทํางาน เป็ นตัวของตัวเอง
สามารถตัด สิน ใจแก้ปั ญ หาในการทํ างาน ได้ร บั คํ า แนะนํ า และการประเมิน ประสิท ธิภ าพของ
ความสามารถในการทํางาน นอกจากนัน้ งานที่ทํามีผ ลกระทบต่ อ ผู้อ่ืน ทัง้ ภายในโรงเรีย นและ
ภายนอกโรงเรียน น้อยกว่าครูเพศหญิง เนื่องจากลักษณะงานของครูจะเน้นการจัดการเรียนการสอน
โดยลักษณะของงานทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ครูได้ทํางานทีห่ ลากหลายอย่างทีแ่ ตกต่างกัน เกิดความท้าทาย
ความสามารถ งานมีความซับซ้อนมีความยากลําบากมากให้การปฏิบตั งิ านให้สาํ เร็จ ต้องเพิม่ ระดับ
การให้ความใส่ใจ มีการจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ และเป็ นงานที่ต้องมีการแก้ไขปั ญหาในการทํางาน
และเป็ นงานทีต่ อ้ งใช้ความรูเ้ ฉพาะในการปฏิบตั งิ าน
2.2 อภิ ปรายการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ปั ญหาการปรับตัวทางอาชีพของครูจากผลการวิจยั พบว่าครูไม่สามารถปรับตัวเพื่อรับการ
เปลี่ย นแปลง และเล็ ง เห็ น ความสํ า คัญ ของการเปลี่ย นแปลง สามารถควบคุ ม ตนเองให้ ป รับ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ มีการพัฒนาทางอาชีพ ด้วยการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม พร้อมทัง้ เรียนรู้
แก้ปัญหากับการเปลี่ยนแปลงในภาวะทีม่ กี ารนํ าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในการทํางาน โดย
ครูมคี วามเชื่อมันที
่ ่จะปรับตัวเองได้ ประกอบด้วย ครูไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ ครูไม่เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน ขาดความรูเ้ กี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับความจําเป็ นในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากภายใน
โรงเรียนมีแหล่งทุนทางสังคม โดยความร่วมมือที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และการทํางาน
ประสานกันอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึ่งมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หน่ วยงาน
และแผนกทีส่ ร้างผลงานอย่างมากต่อโรงเรียน เพื่อทีจ่ ะสามารถปรับปรุงสภาพการทํางานและการ
ปฏิบตั งิ านของครูและผลสัมฤทธิ ์ของโรงเรียน (Andrews. 2011) แต่ถ้าภายในโรงเรียนไม่มแี หล่ง
ทุนทางสังคมดังกล่าวย่อมจะทําให้ครูไม่สามารถปรับตัวได้ จากนโยบายในการนํ าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้การทํางาน ครูทม่ี ปี ั ญหาการปรับตัวทางอาชีพส่วนใหญ่จะเป็ นครูทม่ี ี
อายุมากเนื่องจากความสามารถในการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีจะช้ากว่าครูทม่ี อี ายุน้อย หน่ วยงานต่าง ๆ
จัดให้มกี ารอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับครู และมีการจัดสรรอุปกรณ์ ไป
ให้กบั ทางโรงเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นดีวดี ี เป็ นต้น บางส่วนครูกย็ งั คงใช้การจัดการเรียน
การสอนแบบเดิม ยังไม่ได้มกี ารนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้อย่างจริงจัง
อุปสรรคการปรับตัวทางอาชีพของครูจากผลการวิจยั พบว่ามีความไม่พร้อมของอุปกรณ์
จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนน้อย งบประมาณ ขาดการซ่อมบํารุง สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี จาก
การวิจยั พบว่าโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจะมีปัญหาเกีย่ วกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต
โดยมีการจัดจ้างบริษทั อินเตอร์เน็ตมาติดตัง้ แต่เมื่อเทียบกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตกับความต้องการ
ในการใช้พบว่าความต้องการมีมาก ทําให้ไม่เพียงพอกับความต้องการ และโรงเรียนทีอ่ ยู่ห่างไกล
สัญญาณอินเตอร์เน็ตก็ไม่ไปไม่ถึง ทําให้ครูไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
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นอกจากนัน้ ภายในโรงเรียนมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ แต่จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักเรียนมี
น้ อย ส่วนใหญ่ จะมีการจัดเป็ น ห้องคอมพิวเตอร์ซ่ึงโรงเรีย นหนึ่ งจะมีห้องคอมพิวเตอร์ห นึ่ งห้อง
นักเรียนทัง้ โรงเรียนใช้เรียนกัน ทําให้ต้องมีการสลับกันใช้ บางโรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนสองคน
เรียนด้วยกันหนึ่ งเครื่อง และคอมพิวเตอร์มที ่ตี ้องรอซ่อม จํานวนคอมพิวเตอร์ท่ใี ช้งานได้ก็จะยิง่
น้อยลง ในซ่อมและการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ต้องรองบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็กจะไม่มเี งินสํารอง
ในส่วนของการซ่ อมบํารุงต้องรองบประมาณอย่างเดีย ว สอดคล้องกับ ดิเรก วรรณเศีย ร (2545)
โรงเรียนมีปัญหาและความต้องการด้านงบประมาณ ดังนี้ การระดมทรัพยากรจากองค์กรต่าง ๆ มี
น้อย มักจะรองบประมาณจากกรม ระบบบัญชีของโรงเรียนซับซ้อนไม่เป็ นปั จจุบนั โรงเรียนยังใช้
บัญชีแบบเดิม มีความต้องการบริหารบัญชีแบบพึงรับพึงจ่าย ระเบียบการเงินซับซ้อนยุ่งยากไม่ค
ล่อยตัว และการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณตามความต้องการจําเป็ นของโรงเรียนทําได้ยาก การ
จัดตัง้ งบประมาณมีความต้องการจัดตัง้ งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และ
จัดทํางบประมาณระยะปานกลางไม่มกี ารจัดงบประมาณเบิกจ่ายทันที บางครัง้ ครูต้องออกเงินใน
การซ่อมเอง ภายในโรงเรียนไม่มฝี ่ ายซ่อมบํารุง หรือครูท่มี คี วามรูเ้ กี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์
ดังนัน้ เมื่อเกิดปั ญหากับคอมพิวเตอร์ตอ้ งให้ช่างเป็ นผูด้ ู และถ้าต้องซ่อมก็ตอ้ งรอเบิกงบประมาณใน
การซ่อม
ความต้องการที่ส่งเสริมการปรับตัวทางอาชีพของครู ครูเสนอว่าควรจัดสรรอุปกรณ์ ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน การจัดงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2555 ได้กําหนดเป้ าหมายสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานทุ กแห่งมีระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุป กรณ์
สําหรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน
10 คน หรือ 1:10ปรับ ปรุ ง สัญ ญาอิน เตอร์ เ น็ ต การจัด หาระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละเครือ ข่ า ย
อิน เตอร์เน็ ต ความเร็ว สูง เพื่อ การศึก ษา เช่ น การจัด สรรงบประมาณไปยัง สํา นั ก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาเพื่อ ให้โรงเรีย นดํ า เนิ น การจัด ซื้อ จัด จ้า งตามโครงการจัด หาระบบคอมพิว เตอร์แ ละ
เครือ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ว สู ง เพื่ อ การศึ ก ษา การให้ ค วามรู้แ ก่ ค รู สุ ว ัฒ น์ ธรรมสุ น ทร
(2555)ส่งเสริมให้ ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะ การสร้างสื่อ นวัตกรรม และบทเรียนด้วยวิธกี ารทาง
เทคโนโลยีส ารสนเทศ การจัด อบรมครู ใ นการสร้า งสื่อ ใช้ ส่ือ นวัต กรรมการเรีย นการสอนที่
หลากหลาย เพื่อใช้จดั การเรียนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lissar, M. (2555) ศึกษา
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของการอบรมด้านเทคโนโลยีทม่ี คี วามสําคัญในการ
สร้างสื่อการสอนผ่านเว็บ งานวิจยั ของ พิสฐิ เมธาภัทร (2555) ศึกษา การพัฒนาและฝึ กอบรมใน
เรื่องที่เกี่ย วข้อ งกับ ความรู้แ ละทัก ษะในการนํ าเทคโนโลยีส มัย ใหม่ม าใช้ในการสอน เพื่อ นํ ามา
ถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ ก ั บ ผู้ เ รีย นและงานวิ จ ัย ของ วรางคณ า โตโพธิ ไ์ ทย (2556) ศึ ก ษา สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการ
สื่ อ สาร การพั ฒ นาครู ซ่ึ ง เป็ นบุ ค ลากรสํ า คัญ ทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงส่งเสริมให้จดั การอบรมเรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ครูมคี วามรู้
เกีย่ วกับการออกแบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การเรียนการสอน
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3. ข้อเสนอแนะ

ผู้วจิ ยั ขอนํ าเสนอข้อเสนอแนะจากงานวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในการนํ า
ผลการวิจยั ไปใช้ ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1.1 สําหรับผูก้ าํ หนดนโยบาย หรือผูบ้ งั คับบัญชาสามารถนําองค์ความรูข้ องพฤติกรรมการ
ปรับ ตัวทางอาชีพ ไปใช้ป ระกอบในการพัฒ นา ส่งเสริม สนับ สนุ น ทัง้ ในเรื่องการจัดการกับ แห่ง
ทรัพยากร หรือจัดการกับคุณลักษณะงานให้เหมาะกับครู เพื่อส่งเสริมให้ครูมกี ารนําเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 ผู้ท่ีมสี ่วนในการกําหนดนโนบาย ควรให้ความสําคัญ การให้ความรูแ้ ก่ครูในการนํ า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ครูทม่ี ปี ั ญหาให้
การปรับตัวทางอาชีพ จะขาดความรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จึงควรมีการฝี ก
อบรมการใช้เทคโนโลยีให้กบั ครู และควรมีการจัดสรรอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้เพือ่ จะนําเข้าสู่
อย่างแท้จริง
3.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรได้มกี ารพัฒนาแบบจําลองทางเลือก (Alternative model)
พร้อมทัง้ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของโมเดลทางเลือก เพือ่ หารูปแบบโมเดลทีด่ ที ส่ี ดุ
2. กลุ่ ม ประชากรครัง้ ต่ อ ไปควรตรวจสอบความเที่ย งตรงของโมเดลกับ กลุ่ ม ครู
ระดับชัน้ อื่น หรือสังกัดอื่น
3. ควรเพิม่ ตัวแปรทางด้านจิตลักษณะเข้าร่วมศึกษาต่อไป
4. ควรนําผลการวิจยั ไปขยายผลศึกษากับประชากรกลุ่มอาชีพอื่น
3.3 ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มี
การเน้นการใช้เทคโนโลยีในใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีส่ ง่ ผล
อย่างมากต่อพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ คือ คุณลักษณะของงาน มีขนาดอิทธิพลสูงสุด มีค่า
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลเท่ากับ 0.79 ดังนัน้ จึงควรมีการจัดบรรยากาศของงานให้เหมาะสม โดยควร
บรรยากาศแบบช่วยเหลือกัน แบ่งปั นข้อมูล เนื่องจากผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า ครูทม่ี ปี ั ญหา
การปรับตัวทางอาชีพ มีปั ญ หาคือการเรียนรูท้ ่ีช้า โดยมีความต้องการได้รบั ความช่วยเหลือจาก
เพื่อนครู หรือหัวหน้าในการใช้เทคโนโลยี ดังนัน้ จึงควรมีการจัดการบรรายากาศการภายในโรงเรียน
ให้มคี วามช่วยเหลือกกัน โดยอาจจะนําการจัดการความรูม้ าใช้ในโรงเรียน
นอกจากนัน้ จากการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อ
การสอน ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนัน้ จึงควรมาการจัดสรรคงบประมาณให้กบั โรงเรียนเพิม่ มาก
ขึน้ ในการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์และสือ่ การสอนต่าง ๆ และควรมีงบประมาณให้การซ่อมบํารุงอุปกรณ์
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เอกสารรับรองจริ ยธรรมโครงการวิ จยั ที่ทาํ ในมนุษย์
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิ จยั
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในงานวิ จยั เชิ งปริ มาณ
คุณภาพเครือ่ งมือวัดในงานวิ จยั เชิ งปริ มาณ
เครื่องมือวัดในการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. อาจารย์ ดร.พจนีย์ มังคั
่ ง่ รองอธิการบดีวชิ าการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. ผศ. ดร.โยธิน ศรีโสภา คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
3. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด อาจารย์สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมูบ่ า้ นจอมบึง
4. อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรเศวตทัศน์ อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
5. อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก อาจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและ
การพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ บุรสี งู เนิน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนวอนนภาศัพท์ จังหวัดชลบุรี
7. อาจารย์ ดร.พลธาวิน วัช รทรธํารงค์ อาจารย์พิเศษ วิช ามนุ ษ ยศาสตร์เชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
8. อาจารย์ ดร.สรรณภา แน่นหนา ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา จังหวัดชลบุรี
9. อาจารย์ ดร.ทวีศกั ดิ ์ เจริญเตีย รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุ
เคราะห์)
10. อาจารย์ ดร. บุญเกิด กลมทุกสิง่ รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพาน
ทอง
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ชุดที.่ .......
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
สถาบันการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 กรกฏาคม 2559
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรียน ผูต้ อบแบบสอบถาม
เนื่องด้วยข้าพเจ้านางสาวอนงค์นุช คุณวงษา นิสติ ระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ทํา
ปริญญานิพนธ์เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในอาชีพของครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน: ปั ญหา อุปสรรคและความต้องการ
เพื่อส่งเสริมการปรับตัวทางอาชีพ ซึ่งผลการวิจยั ที่จะได้รบในครัง้ นี้นอกจากจะเป็ นประโยชน์ เชิง
วิชาการแล้วยังเป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรียนในการนํ าผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาครูให้เกิด
ความพึงพอใจในอาชีพครูมากยิง่ ขึน้
ข้าพเจ้าจึงขอความอนุ เคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง
ผู้วจิ ยั ขอเรียนว่าข้อมูลที่ได้รบั นี้จะถูกเก็บเป็ นความลับ และจะใช้ประโยชน์ เพื่อการวิจยั ในครัง้ นี้
เท่านัน้ ผู้วจิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณ ในการตอบ
แบบสอบถามเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้
ด้วยความเคารพอย่างสูง
นางสาวอนงค์นุช คุณวงษา

277
แบบสอบถาม
เรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของ
ครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน: ปั ญหา อุปสรรคและความต้องการเพื่อส่งเสริมการ
ปรับตัวทางอาชีพ
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็ น 8 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบวัดการประเมินแก่นแท้แห่งตน
ส่วนที่ 3 แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
ส่วนที่ 4 แบบวัดการกํากับการแสดงออกของตนเอง
ส่วนที่ 5 แบบวัดความพึงพอใจในอาชีพ
ส่วนที่ 6 แบบวัดคุณลักษณะของงาน
ส่วนที่ 7 แบบวัดทุนทางสังคมของโรงเรียน
ส่วนที่ 8 แบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวทางอาชีพ

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล
คําชี้ แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับตัวท่าน
1. เพศ

ชาย

หรือกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับ

หญิง

2. อายุ.......................ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. สถานภาพสมรส

ปริญญาตรี
โสด

คู่

ปริญญาโท
หม้าย/หย่า

ปริญญาเอก
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5. ประสบการณ์การสอน.............................ปี
6. ขนาดของโรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พเิ ศษ มีจาํ นวนนักเรียนมากกว่า 1,500 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่

มีจาํ นวนนักเรียน 600 – 1,499 คน

โรงเรียนขนาดกลาง

มีจาํ นวนนักเรียน 300 - 599 คน

โรงเรียนขนาดเล็ก

มีจาํ นวนนักเรียนน้อยกว่า 299 คน

7. โรงเรียนอยูจ่ งั หวัด........................................
ตอนที่ 2 แบบวัดการประเมิ นแก่นแท้แห่งตน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด โดยการตอบ
คําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบ และกรุณาตอบทุกข้อ

ข้อที่

ข้อความ

1
2

บางครัง้ ฉันรูส้ กึ หดหู่
เมือ่ ฉันพยายาม ฉันมักจะประสบ
ความสําเร็จ
บางครัง้ เมือ่ ฉันล้มเหลว ฉันรูส้ กึ
เป็ นคนไร้คา่
ฉันสามารถทํางานให้สาํ เร็จได้
อย่างสมบูรณ์
บางครัง้ ฉันรูส้ กึ ว่าไม่สามารถ
ควบคุมงานของตนเองได้
โดยรวมแล้วฉันพึงพอใจในตนเอง
ฉันรูส้ กึ สงสัยในความสามารถของตนเอง
ฉันเป็ นผูก้ าํ หนดเองว่าอะไรจะ
เกิดขึน้ ในชีวติ ของฉัน
ฉันรูส้ กึ ว่าไม่สามารถควบคุม
ความสําเร็จในอาชีพของตนเองได้

3
4
5
6
7
8
9

ไม่เห็น ไม่เห็น ค่อน
ด้วย
ด้วย ข้างไม่
อย่าง
เห็น
ยิ่ ง
ด้วย

ค่อน
ข้าง
เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ ง
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ข้อที่

ข้อความ

ไม่เห็น ไม่เห็น ค่อน
ด้วย
ด้วย ข้างไม่
อย่าง
เห็น
ยิ่ ง
ด้วย

ค่อน
ข้าง
เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ ง

10 ส่วนใหญ่ฉนั สามารถจัดการกับ
ปั ญหาของฉันได้
11 ฉันมีชว่ งเวลาทีร่ สู้ กึ ว่าสิง่ ต่างๆ ดู
ว่างเปล่าและสิน้ หวัง
12 บางครัง้ ฉันรูส้ กึ ว่าไม่ได้ใช้
ความสามารถในงานของตนเอง
13 ฉันมักจะรูส้ กึ ท้อแท้เมือ่ เกิดความ
ล้มเหลวขึน้
14 เมือ่ พบกับปั ญหา ฉันไม่หวันไหว
่
เพราะฉันมันใจว่
่ าฉันมีความสามารถ
เพียงพอทีจ่ ะแก้ไขมันได้
15 ฉันกล้าตัดสินใจทีจ่ ะทําอะไรลงไป
เพราะเชื่อว่าฉันสามารถทําได้
ส่วนที่ 3 แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กร
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยการตอบ
คําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบ และกรุณาตอบทุกข้อ
มิ ติที่ 1 กลวิ ธีการถ่ายทอดทางสังคมของโรงเรียน
ไม่จริ ง
ข้อ
ข้อความ
ที่สดุ

1
2
3
4

ในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ฉันได้รว่ มทํา
กิจกรรมการฝึ กอบรมกับครูคนอื่นๆ
ครูคนอื่นๆ ช่วยให้ฉนั เข้าใจสิง่ ที่
จําเป็ นในการทํางาน
โรงเรียนได้จดั ให้ครูได้มปี ระสบการณ์
การทํางานแบบเดียวกัน
ส่วนใหญ่ของการฝึ กอบรมของฉัน
ได้รบั การดําเนินการนอกเหนือจากครู

ไม่
จริ ง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริ ง
จริ ง

จริ ง

จริ ง
ที่สดุ
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มิ ติที่ 1 กลวิ ธีการถ่ายทอดทางสังคมของโรงเรียน
ไม่จริ ง
ข้อ
ข้อความ
ที่สดุ

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

16

คนอื่น
ฉั น ได้ผ่ า นการฝึ ก อบรมทัก ษะที่
เกีย่ วกับการทํางาน ซึง่ โรงเรียนจัด
ให้กบั ครูใหม่
ฉั น ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
ฝึ กอบรมเช่นเดียวกับเพือ่ นครู
ฉันไม่ปฏิบตั ิงานจนกว่าจะคุ้นเคย
กับกระบวนการและวิธกี ารทํางาน
ใหม่
ความรู้เรื่อ งงานของฉัน ส่ว นมาก
ได้มาจากการลองผิดลองถูก
ฉัน ตระหนัก ว่าฉัน ต้องเรีย นรู้การ
ปฏิบตั งิ านภายในโรงเรียน
ฉันรูส้ กึ ว่าทักษะและความสามารถ
ของฉันสําคัญกับโรงเรียน
เพื่อนครูของฉันส่วนมาก สนับสนุ น
ความเป็ นตัวของตัวเองของฉัน
ฉัน เปลี่ย นทัศ นคติและค่านิ ย มให้
เป็ นไปตามโรงเรียนต้องการ
เพื่ อน ครู ล้ ม เห ลวที่ จ ะช่ ว ยฉั น
ปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้
ฉันรูส้ กึ ว่าครูรนุ่ ก่อนๆ ในโรงเรียนทํา
ตัวห่างเหินกับฉัน จนทําให้ฉนั ปฏิบตั ิ
ตัวตามความต้องการของพวกเขา
โรงเรียนได้มกี ารกําหนดลักษณะ
งานไว้อ ย่างชัด เจน เมื่อ ทํ างานที่
กํ า หนดเสร็จ แล้ ว จะนํ า ไปสู่ ก าร
ทํางานอื่นๆ ต่อไป
แต่ละขัน้ ตอนของการฝึ กอบรมจะ
ต่อยอดจากขัน้ ตอนก่อนหน้านี้

ไม่
จริ ง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริ ง
จริ ง

จริ ง

จริ ง
ที่สดุ
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มิ ติที่ 1 กลวิ ธีการถ่ายทอดทางสังคมของโรงเรียน
ไม่จริ ง
ข้อ
ข้อความ
ที่สดุ

17 โดยทัวไปแล้
่
ว ฉันมักจะถูกปล่อย
ให้อยู่ตามลําพังเพื่อค้นหาบทบาท
ของตัวเองในโรงเรียน
18 โรงเรี ย นไม่ ผลั ก ดั น ให้ ครู ผ่ าน
ประสบการณ์การเรียนรูต้ ามลําดับขัน้
19 ลําดับขัน้ การฝึ กอบรมมีการระบุไว้
อย่างชัดเจน
20 ครูผใู้ หญ่มองการให้คาํ ปรึกษาหรือ
การฝึ กอบรมครูใหม่ว่าเป็ นหนึ่งใน
หน้ าที่ห ลัก ในการรับ ผิด ชอบงาน
ของพวกเขาในโรงเรียน
21 ฉั นเข้าใจบทบาทของตนเองภายใน
โรงเรียนจากการสังเกตครูผใู้ หญ่
22 ฉั น แทบจะไม่ ไ ด้ร บั ข้อ มู ล จากครู
ผูใ้ หญ่วา่ ฉันควรทํางานนี้อย่างไร
23 ฉันแทบจะไม่ได้รบั ข้อมูลจากคนที่
เคยอยู่ในตําแหน่ งนี้เลยว่าฉันควร
ทํางานนี้อย่างไร
24 ฉันถูกปล่อยให้ค้นหาบทบาทของ
ตนเองในโรงเรียน
25 ฉันสามารถคาดการณ์อนาคตทางอาชีพ
ของตนเองได้จากการสังเกตครูผใู้ หญ่
26 ฉันทราบดีว่าเมื่อไร จึงจะถึงเวลา
ของการฝึ กอบรบของโรงเรียน
27 ความก้าวหน้ าของฉันเป็ นไปตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
28 ฉั นคิดเล็กคิดน้ อยเมื่อคาดหวังว่าจะ
ได้รบั มอบหมายงานใหม่หรือฝึกอบรม
29 การเปลี่ย นแปลงการทํ า งานที่จ ะ
เกิ ด ขึ้น ในอนาคตนั ้น ได้ ม าจาก

ไม่
จริ ง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริ ง
จริ ง

จริ ง

จริ ง
ที่สดุ
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มิ ติที่ 1 กลวิ ธีการถ่ายทอดทางสังคมของโรงเรียน
ไม่จริ ง
ข้อ
ข้อความ
ที่สดุ

การบอกเล่ามากกว่าเอกสารทาง
ราชการจากโรงเรียนโดยตรง
มิ ติที่2 การริ เริ่ ม

1
2

3

ในการทํางาน ฉันมักจะเป็ นผูน้ ํา
ทางความคิดมากกว่าผูอ้ ่นื
ไม่วา่ จะอยูท่ ไ่ี หนก็ตาม ฉันสามารถ
เปลีย่ นแปลง และสร้างสรรค์สงิ่ ต่าง
ๆ ให้เกิดขึน้ อยูเ่ สมอ
ฉันมันใจว่
่ าสามารถทีจ่ ะแสวงหา
โอกาสทีด่ ไี ด้

มิ ติที่2 การริ เริ่ ม

4

ในสถานการณ์คบั ขัน ฉันมีสติและ
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เป็ นอย่างดี
5 ฉันจะค้นหาวิธกี ารใหม่ ๆ หรือ
แนวทางทีด่ กี ว่าเดิมเมือ่ จะลงมือ
ทําสิง่ ต่าง ๆ เสมอ
6 ฉันมักจะเป็ นผูร้ เิ ริม่ ความคิดต่างๆ
และสามารถนํามาพัฒนาให้เป็ นจริงได้
7 ฉันอยากเป็ นผูส้ ร้างสรรค์สงิ่ ต่าง ๆ
ให้เกิดขึน้ ในองค์กรทีฉ่ นั อยู่
8 ไม่มอี ะไรตื่นเต้นไปกว่าการได้เห็น
ความคิดของตัวเองกลายเป็ นจริงขึน้ มา
9 ฉันมักจะลองทําในสิง่ ทีผ่ อู้ น่ื เห็นว่า
ไม่มที างเป็ นไปได้
10 ฉันพยายามหาโอกาสพัฒนาทักษะ
ความรูแ้ ละความสามารถใหม่ ๆ
อยูเ่ สมอ

ไม่
จริ ง

ค่อนข้าง ค่อนข้าง
ไม่จริ ง
จริ ง

จริ ง

จริ ง
ที่สดุ
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ตอนที่ 4 การกํากับการแสดงออกของตนเอง
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด โดยการตอบ
คําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบ และกรุณาตอบทุกข้อ
มิ ติที่ 1 การกํากับการแสดงออก
ข้อที่

ข้อคําถาม

1

ฉันสามารถแสร้งทําเพือ่ ให้คน
อื่นประทับใจ
ฉันน่าจะเป็ นนักแสดงทีด่ ไี ด้
บางครัง้ ฉันทําให้คนอื่นคิดว่า
ฉันมีอารมณ์ลกึ ซึง้ มากกว่าที่
ฉันเป็ น
ตัวตนทีแ่ ท้จริงของฉัน ไม่ได้
เป็ นอย่างทีค่ นอื่นเข้าใจ
ฉันสามารถพูดเท็จต่อหน้า
ผูอ้ ่นื ได้เพือ่ ทําให้เขาสบายใจ
ฉันสามารถแสดงความเป็ น
มิตรกับคนทีฉ่ นั ไม่ชอบ
ฉันพบว่าเป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะ
เลียนแบบพฤติกรรมของคน
อื่น
พฤติกรรมของฉันโดยปกติแล้ว
เป็ นการแสดงออกถึงความรูส้ กึ
ทัศนคติ และความเชื่อทีอ่ ยูภ่ ายใน
อย่างแท้จริง
ฉันสามารถโต้เถียงใน
แนวความคิดทีฉ่ นั เชื่อเท่านัน้
ฉันไม่เก่งพอทีจ่ ะทําให้คนอื่น
ชอบฉันได้อย่างรวดเร็ว
ฉันไม่สามารถอดทนอยูใ่ น
สถานการณ์ทท่ี าํ ให้ฉนั รูส้ กึ ไม่
สบายใจ

2
3

4
5
6
7

8

9
10
11

น้ อย
ที่สดุ

น้ อย

ค่อน
ข้าง
น้ อย

ค่อน
ข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สดุ
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มิ ติที่ 1 การกํากับการแสดงออก
ข้อที่

ข้อคําถาม

น้ อย
ที่สดุ

มิ ติที่ 2 การแสดงออกทางสังคม

12

13

14

15
16
17

18

ฉันสามารถพูดต่อหน้า
สาธารณะได้โดยไม่ตอ้ ง
เตรียมตัวมาก่อน แม้ในเรือ่ งที่
ฉันแทบจะไม่มขี อ้ มูล
ฉันจะหัวเราะและรูส้ กึ ขําเมือ่ ดู
รายการตลกร่วมกับผูอ้ ่นื
มากกว่าในเวลาทีด่ ลู าํ พัง
ฉันสามารถแสดงว่ามี
ความสุขต่อหน้าบุคคลอื่นได้
เสมอ แม้วา่ ฉันจะไม่มี
ความสุขก็ตาม
ฉันเชื่อว่าฉันสามารถสร้าง
ความบันเทิงให้กบั ผูอ้ ่นื ได้
ฉันไม่คอ่ ยจะเป็ นจุดสนใจเมือ่
อยูใ่ นกลุ่ม
ฉันไม่เก่งในการเล่นเกม
ประเภทเลียนแบบหรือการ
แสดงทีไ่ ม่ได้มกี ารเตรียมมา
ก่อน
ในงานเลีย้ งสังสรรค์ฉนั มักจะ
ปล่อยให้ผอู้ ่นื เล่าเรือ่ งขําขัน
มากกว่าจะเป็ นผูเ้ ล่าเอง

มิ ติที่ 3 การแสดงออกตามความคาดหวังของผูอ้ ื่น

19

20

เมือ่ ฉันไม่แน่ใจว่าควรวางตัว
อย่างไรในสังคม ฉันมักจะ
สังเกตพฤติกรรมของผูอ้ ่นื เพื่อ
เป็ นแนวทาง
ในสถานการณ์หรือบุคคลที่
แตกต่างกัน ฉันมักจะประพฤติ

น้ อย

ค่อน
ข้าง
น้ อย

ค่อน
ข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สดุ

285
มิ ติที่ 1 การกํากับการแสดงออก
ข้อที่

21

22

ข้อคําถาม

น้ อย
ที่สดุ

น้ อย

ค่อน
ข้าง
น้ อย

ค่อน
ข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สดุ

น้ อย

ค่อน
ข้าง
น้ อย

ค่อน
ข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สดุ

แตกต่างกันเพือ่ เอาใจบุคคล
รอบข้าง
ฉันพยายามทําตัวให้เป็ นตาม
ความคาดหวังของคนอื่นเพื่อให้
เป็ นทีช่ ่นื ชอบ
ในการเข้าสังคมฉันไม่พยายาม
ทีจ่ ะทําหรือพูดในสิง่ ทีค่ นอื่น
อยากให้เป็ น

มิ ติที่ 3 การแสดงออกตามความคาดหวังของผูอ้ ื่น
ข้อที่

ข้อความ

23

ฉันไม่คอ่ ยจะขอคําแนะนํา
จากเพือ่ นในการเลือกหนังสือ
ดูหนัง หรือฟั งเพลง
ฉันจะไม่เปลีย่ นความคิดหรือ
การกระทําของฉัน เพือ่ จะทํา
ให้คนอื่นชื่นชอบ
ฉันมีปัญหาในการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
ตัวเอง เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
บุคคลและสถานการณ์ต่างๆ

24

25

น้ อย
ที่สดุ
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ตอนที่ 5 ความพึงพอใจในอาชีพ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด โดยการตอบ
คําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบ และกรุณาตอบทุกข้อ
ข้อที่

ข้อความ

น้ อย
ที่สดุ

น้ อย

ค่อน
ข้าง
น้ อย

ค่อน
ข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สดุ

1

ฉั น รู้ ส ึ ก พึ ง พ อ ใจ ต่ อ ก า ร
ประสบความสําเร็จ ในอาชีพ
ครู
2 ฉั น รู้ สึ ก พึ ง พ อ ใ จ กั บ
ความก้าวหน้าของอาชีพครูท่ี
ฉันได้ตงั ้ เป้ าไว้
3 ฉั นรู้ ส ึ กพึ งพอใจกั บการปรับ
เงินเดือน
4 ฉันรูส้ กึ พึงพอใจกับการเลื่อน
ขัน้ ตามทีฉ่ นั ตัง้ เป้ าหมายไว้
5 ฉันรูส้ กึ พึงพอใจกับการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ใ ห ม่ ต า ม ที่ ฉั น
ตัง้ เป้ าหมายไว้
ตอนที่ 6 คุณลักษณะของงาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด โดยการตอบ
คําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบ และกรุณาตอบทุกข้อ
มิ ติที่1 ความหลากหลายของทักษะ
ข้อที่

ข้อความ

1

งานทีฉ่ นั ทําต้องใช้
ความสามารถหลายอย่าง
เพือ่ ให้งานสําเร็จ
งานทีฉ่ นั ทําเป็ นงานง่ายๆ ไม่
ต้องใช้ความสามารถมากนัก
งานของฉันเป็ นงานทีต่ อ้ งใช้
ทักษะทีห่ ลากหลาย

2
3

น้ อย
ที่สดุ

น้ อย

ค่อน
ข้าง
น้ อย

ค่อน
ข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สดุ
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มิ ติที่1 ความหลากหลายของทักษะ
ข้อที่

ข้อความ

4

ฉันต้องใช้ทกั ษะหลายอย่างในการ
ทํางาน
ฉันต้องใช้ความชํานาญหลาย
อย่างในการทํางาน

5

มิ ติที่ 2 ความมีเอกลักษณ์ของงาน

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15

ฉันมองเห็นภาพรวมของ
ขัน้ ตอนการทํางานตัง้ แต่ตน้
จนจบ
งานทีฉ่ นั ทํา สามารถระบุ
ขัน้ ตอนการดําเนินงานได้
อย่างชัดเจนตัง้ แต่ตน้ จนจบ
งานทีฉ่ นั ทํามีขนั ้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน ทําให้ฉนั
ปฏิบตั งิ านได้ตงั ้ แต่ตน้ จนจบ
งานทีฉ่ นั ทําเป็ นงานทีฉ่ นั ต้อง
รับผิดชอบตัง้ แต่ตน้ จนจบ
งานทีฉ่ นั ทําเป็ นงานทีฉ่ นั
สามารถดําเนินการได้ตงั ้ แต่
เริม่ ต้นจนกระทังเสร็
่ จสิน้
งานทีฉ่ นั รับผิดชอบมี
ความสําคัญต่อโรงเรียน
งานทีท่ า่ นรับผิดชอบส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าของโรงเรียน
งานทีฉ่ นั ทําส่งผลดีต่อ
โรงเรียน
งานทีฉ่ นั ทําเป็ นงานทีม่ ี
ประโยชน์แก่โรงเรียน
งานทีฉ่ นั ทํามีคุณค่าต่อ
โรงเรียน

น้ อย
ที่สดุ

น้ อย

ค่อน
ข้าง
น้ อย

ค่อน
ข้าง
มาก

มาก

มาก
ที่สดุ

288
มิ ติที่ 4 ความอิ สระของงาน

16 งานทีฉ่ นั ทําเปิ ดโอกาสให้ฉนั มี
อิสระในการเลือกวิธี
ปฏิบตั งิ าน
17 ฉันสามารถกําหนดเวลาการ
ทํางานได้เอง
18 งานทีฉ่ นั ทําไม่เปิ ดโอกาสให้
เสนอรูปแบบการทํางาน
19 ในงานทีฉ่ นั รับผิดชอบ ฉัน
สามารถตัดสินใจเลือกวิธกี าร
แก้ปัญหาในงานด้วยตนเอง
20 ฉันสามารถออกแบบการ
ทํางานได้อย่างอิสระ เพือ่ ให้
งานลุล่วง

มิ ติที่ 5 ข้อมูลย้อนกลับ

21 ฉันทราบผลการปฏิบตั งิ าน
หลังจากทํางานเสร็จ
22 ฉันไม่มโี อกาสทราบว่างานที่
ฉันทํามีคุณภาพอยูใ่ นระดับใด
23 ฉันทราบว่างานทีท่ าํ ไปได้ผล
เป็ นทีน่ ่าพอใจหรือไม่
24 ฉันทราบอย่างชัดเจนว่างานที่
ทํามีความถูกต้องหรือผิดพลาด
ตรงส่วนใด
25 ฉันได้รบั ข้อมูลย้อนกลับเป็ น
ระยะๆ เพือ่ ปรับปรุงการ
ทํางาน

289
ตอนที่ 7 ทุนทางสังคม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด โดยการตอบ
คําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบ และกรุณาตอบทุกข้อ
มิ ติที่ 1 ด้านการแบ่งปันข้อมูล
ข้อที่

ข้อความ

1

ครูส่อื สารกันอย่างเปิ ดเผยและ
จริงใจกับครูคนอื่น
ครูไม่ปิดบังกําหนดการต่างๆของ
โรงเรียน
ครู ร่ ว มกั น และยอมรับ การ
วิจารณ์ทส่ี ร้างสรรค์ โดยไม่คดิ
ว่าเป็ นเรือ่ งส่วนตัว
ครู ป รึก ษาเรื่อ งส่ ว นตั ว ที่ จ ะ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
ครูเต็ม ใจแบ่ งปั นข้อมูล กับ ครู
คนอื่นๆ
ค รู ภ าย ใน โรงเรี ย น นี้ เก็ บ
ความลับตลอดเวลา

2
3

4
5
6

มิ ติที่ 2 ความไว้วางใจ

7

ฉั น ส า ม า ร ถ เชื่ อ ใจ ค รู ใน
โรงเรียนได้
8 ครูจะนึกถึงความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื
9 ครูมคี วามเชือ่ มันในเพื
่
อ่ นครู
10 ครูในโรงเรียนนี้มคี วามซื่อสัตย์
ต่อกัน
11 ค รู ใน โ ร ง เรี ย น นี้ ไ ม่ มี จิ ต
วิญญาณของทีม
12 โดยรวมครูในโรงเรียนนี้เป็ นที่
น่าเชื่อถือ

ค่อน
ไม่เห็น
ค่อน
ไม่เห็น ข้างไม่
ด้วย
ข้างเห็น
ด้วย
เห็น
อย่างยิ่ ง
ด้วย
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

290
มิ ติที่ 3 การแบ่งปันวิ สยั ทัศน์

13 ครูส่วนใหญ่มจี ุดมุ่งหมายและ
วิสยั ทัศน์ทส่ี มั พันธ์กนั
14 ครู มี ค วามกระตื อ รือ ร้น ตาม
จุ ด มุ่ ง หมายและพัน ธกิจ ของ
โรงเรียน
15 การดําเนินการเป็ นตามความ
ต้องการร่วมกันของครูใน
โรงเรียน
16 ครูย ึด มันกั
่ บ จุ ด มุ่ งหมายของ
โรงเรียน
17 ครูม องตนเองว่ าเป็ นหุ่ น ส่ว น
ตามทิศทางของโรงเรียน
18 ค รู ทุ ก ค น อ ยู่ ใน ข้ อ ต ก ล ง
ร่ ว ม กั น ข องวิ ส ั ย ทั ศ น์ ข อง
โรงเรียน
ตอนที่ 8 พฤติ กรรมการปรับตัวทางอาชีพ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด โดยการตอบ
คําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบ และกรุณาตอบทุกข้อ
มิ ติที่ 1 ความห่วงใยในอาชีพ
ข้อที่

ข้อความ

2

ฉั น ตระหนั ก ถึ ง ทางเลื อ กใน
การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ เ ท คโนโลยี ท่ี จ ะกํ า ห น ด
อนาคตทางอาชีพของฉัน
ฉั น เห็น ความสํ า คัญ ของการ
เ ลื อ ก ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ฉันวางแผนที่จะนํ าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัด การเรีย นการ

4

5

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ ง

ไม่เห็น
ด้วย

ค่อน
ข้างไม่
เห็น
ด้วย

ค่อน
ข้าง
เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
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มิ ติที่ 1 ความห่วงใยในอาชีพ
ข้อที่

ข้อความ

สอน
มิ ติที่ 2 การควบคุมตนเองทางอาชีพ

7

ฉั น มองว่ า การนํ า เทคโนโลยี
มาใช้ในการจัด การเรีย นการ
สอนเป็ นสิง่ ทีด่ ี
8 ฉัน ตัด สิน ใจในการนํ าสื่อ การ
สอนที่ ท ั น สมั ย มาใช้ ใ นการ
จัด การเรีย นการสอนได้ด้ว ย
ตนเอง
10 ฉั น เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการทํางาน
มิ ติที่ 3 ความอยากรู้เกี่ยวกับอาชีพ

11 การนํ า เทคโนโลยีม าช่ ว ยใน
การทํางานเป็ นสิง่ ที่เหมาะสม
กับฉัน
12 ฉั น สํ ารว จ ว่ าเพื่ อ น ค รู ใน
โรงเรีย นใช้ เทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอน
13 ฉั น ม อ งห าโอ ก าส ที่ ทํ าให้
ตัวเองเจริญเติบโต
14 ฉั น ตรวจสอบวิ ธี ก ารจั ด การ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม
มิตทิ ่ี 4 ความเชื่อมันทางอาชี
่
พ

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ ง

ไม่เห็น
ด้วย

ค่อน
ข้างไม่
เห็น
ด้วย

ค่อน
ข้าง
เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
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มิ ติที่ 4 ความเชื่อมันทางอาชี
่
พ
ข้อที่

ข้อความ

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ ง

ไม่เห็น
ด้วย

ค่อน
ข้างไม่
เห็น
ด้วย

ค่อน
ข้าง
เห็น
ด้วย

เห็น
ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

15 ฉันสามารถปฏิบตั ิงานภายใต้
ยุ ค ดิ จิ ต อ ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
16 ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคใน
การจัดการเรียนการสอนต่างๆ
ได้
17 ฉั น ส า ม ารถ แ ก้ ไข ปั ญ ห า
ทางการทํางานได้
ขอขอบพระคุณ
นางสาวอนงค์นุช คุณวงษา
ผูว้ จิ ยั
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ภาคผนวก ข

รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบแนวคําถามสัมภาษณ์ในงานวิ จยั เชิ งคุณภาพ
แนวคําถามสัมภาษณ์ในงานวิ จยั คุณภาพ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ผศ. ดร.โยธิน ศรีโสภา คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2. อาจารย์ ดร.บุญเกิด กลมทุกสิง่ รองผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพาน
ทอง
3. อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรเศวตทัศน์ อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
แนวคําถามสัมภาษณ์ปัญหา อุปสรรค์ และความต้องการ และแบบแผนการลงรหัสข้อมูล
1. คุณครูชว่ ยเล่าถึงปั ญหาในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานของครูวา่ มีอะไรบ้าง
2. คุณครูคดิ ว่าเกิดจากอุปสรรคอะไร
3. คุณครูชว่ ยบอกถึงความต้องการทีจ่ ะช่วยให้คุณครูปรับตัวในการทํางานว่ามีอะไรบ้าง

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2559
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นางสาวอนงค์นุช คุณวงษา
13 กันยายน 2521
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
จาก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
พยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิต
จาก ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี
การศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาการวิจยั และสถิติท างการศึก ษา
คณะศึกษาศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

