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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้สภาพสังคมในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การดาเนินชีวิตของคนในสังคมมีการแข่งขันสูงขึ้น ค่านิยมบางอย่างถูกลด
ความส าคั ญลง การพั ฒนาสัง คมให้ ความสาคัญแก่ก ารพัฒ นาวั ต ถุม ากกว่า การพั ฒนาคุ ณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม การละเลยศีลธรรมมากขึ้นในทุกสาขาอาชีพ จากเดิมที่สังคมเคยยกย่องคน
ที่มีคุณธรรมในจิตใจก็เปลี่ยนไป หันมายกย่องคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ คนในสังคมมีความเห็นแก่ตัว
มากขึ้น เอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น การพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้านั้นปัจจัยที่สาคัญที่สุดก็คือ
การพัฒนาคุณภาพของบุคคลให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมนับเป็นพื้นฐานที่สาคัญของทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดไม่มี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากจะที่ก้าวไปสู่ความสาเร็จแห่งวิชาชีพได้ ยิ่งกว่านั้นก็
คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมในบุคคลมีผลร้ายต่อทั้งตนเอง สังคมและวงการวิชาชีพอีกด้วย ดังจะ
เห็นได้จากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบัน ทั้งในวงการวิชาชีพครู แพทย์ ตารวจ
ทหาร นักการเมืองการปกครอง ฯลฯ จึงมีคากล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครูดีบนพื้นฐานของคนไม่ดี
และไม่สามารถสร้างแพทย์ ตารวจ ทหารและนักการเมืองที่ดีด้วยบุคคลนั้นๆ มีพื้นฐานทางนิสัยและ
ความประพฤติที่ไม่ดี (อมรา เล็กเริงสิน. 2542: 5) จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็น
หลักประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของคนในสังคม หากคนในสังคมประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและถูกต้อง ก็จะ
ทาให้สังคมเกิดความสงบสุข ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงมีความสาคัญและจาเป็นต่อคนในสังคมใน
ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศชาติ หรือระดับชุมชน
เนื่องจากจากสถานการณ์ของวิกฤตสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทาให้หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนได้ตระหนักย้อนกลับมามองและทบทวนเรื่อง
ของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของประเทศ การเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น จึง
เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมกับเข้าสู่สภาพปกติอย่างมั่นคง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ รูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิตชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สั่งสมความรู้ดั้งเดิม
ความสามารถของผู้นาชุมชนกับการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
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ภาคเอกชนและองค์ก รพั ฒนาเอกชนที่ ผ่ านมา ท าให้ ชุ มชนท้ อ งถิ่ นหลายแห่ งเกิ ดการยึด โยงเป็ น
เครือข่าย เช่น กลุ่มเกษตรผสมผสาน เครือข่ายออมทรัพย์และธุรกิจชุมชน เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่าย
อนุรักษ์ป่าชุมชน เครือข่ายเยาวชนที่สามารถรวมตัวกันเป็นประชาคม ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ทาให้ลดการพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ จากภายนอกที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบของนายทุน เช่น การกู้ยืมเงิน
การทาสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยที่ชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาภายในชุมชนได้เอง สร้างความ
ผาสุกยังครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม ในลักษณะของการเน้นคุณค่าหรือ คุณภาพชีวิตเป็น
สาคัญโดยมีแ กนนาชุมชนเป็นบุคคลสาคัญในการขับเคลื่อ นงานของชุมชนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์สั่งสมในงานพัฒนาชุมชนมายาวนาน พร้อ มทั้งตัวความรู้ องค์ความรู้ กระบวนการ
เรียนรู้อันเป็นรากฐานที่ได้มาจากการสั่งสมนั้นเป็นทักษะความสามารถของผู้นาชุมชนที่บางครั้งก็ถูก
เรียกว่า “ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีภูมิปัญญา” ที่สามารถถ่ายทอด เชื่อมโยง คุณค่าของอดีตกับ
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม จากตัวอย่างที่พบในพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น อาเภอปัว อาเภอท่าวังผา อาเภอ
เมือง กิ่งอาเภอภูเพียง อาเภอบ้านหลวง อาเภอสันติสุข อาเภอแม่จริม อาเภอเวี ยงสา อาเภอนาน้อย
อาเภอนาหมื่น (มูลนิธิกลุ่มฮักเมืองน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาดู
งานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม 2541 : 1-2)
นอกจากนี้แกนนาชุมชนจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการ
ทางานแล้ว สิ่งสาคัญที่สุดประการหนึ่งที่แกนนาชุมชนควรมีคือ คุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากการ
ทางานในฐานะของแกนนาชุมชน ต้องทางานเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ รวมทั้งการคิด การตัดสินใจ
และการกระท า ล้วนแต่มี ผลกระทบต่อ บุคคลอื่น ๆ และประสิท ธิภาพของการทางานอันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนนั้น ๆ ดังเช่น ทั้งนี้การที่แกนนาชุมชนจะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
อย่างไร มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน ซึ่งในทางพฤติกรรมศาสตร์เชื่อว่าการ
ที่บุคคลจะมีพฤติกรรมใดๆ ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม ปั จจัย
ทางด้านจิตใจ เป็นต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาว่ามีปัจจัยทางด้านใดบ้างที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาชุมชนในเขตภาคกลางเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมให้กับแกนนาชุมชนอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาว่าปัจจัยเชิงบูรณาการ (ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางจิตและลักษณะ
จิตตามสถานการณ์) ร่วมกัน สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา
ชุมชนในภาคกลาง ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
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2.
เพี่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาชุมชนในแต่ละกลุ่ม
ที่มีปัจจัยเชิงบูรณาการ (ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางจิตและลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ )
ต่างกัน

ขอบเขตของการวิจยั
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น
1. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
2. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
2.1 ลักษณะทางจิต ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจในการทางาน
2.2 ลักษณะทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม
2.3 ลัก ษณะทางจิต ตามสถานการณ์ ได้ แก่ เจตคติ ต่อ พฤติ กรรมการท างานอย่า งมี
จริยธรรม
3. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง แกนนาชุมชนและเครือ ข่ายที่เป็นสมาชิกของประชาคมจังหวัดในเขตภาค
กลาง 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอ ยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ) จังหวัดละ
100 คน ซึ่งประกอบด้วยแกนนากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่ม สุขภาพอนามัย เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและผู้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย
ผลจากการศึ กษาสามารถรวมเป็ นองค์ ความรู้ ทางด้ านปัจ จัยที่ เป็ นสาเหตุข องพฤติก รรม
จริยธรรมของกลุ่มแกนนาชุมชนต่าง ๆ และสามารถเสนอแนะเป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
จริยธรรมของกลุ่มแกนนาต่าง ๆ ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน

หน่วยงานที่นาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
บุคคล องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาชุมชน
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นิยามศัพท์ทั่วไป
ปัจจัยเชิงบูรณาการ หมายถึง การศึกษารวบรวมโดยใช้สหวิทยาการโดยอาศัยมุมมองใน
หลายสาขาวิชา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา หลักพุทธศาสตร์ เป็นต้น ในการกาหนดกรอบของตัว
แปรในการศึกษา รวมทั้งมีการผสมสานระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อนาไปสู่การตอบ
วัตถุประสงค์วิจัยได้ทั้งภาพรวมและในเชิงลึก
แกนนาชุมชน หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นตัวแทนหรือผู้นาของกลุ่มต่าง ๆ และ
เครื อ ข่ า ยที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของประชาคมจั ง หวั ด ในเขตภาคกลาง 23 จั ง หวั ด (กรุ ง เทพมหานคร
กาญจนบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ชั ย นาท นครนายก นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี ประจวบคี รี ขั น ธ์
ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุ รี ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ) จังหวัดละ 100 คน ทั้งผู้นาที่เป็นทางการ
และผู้นาธรรมชาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการดาเนินงานของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม สุขภาพอนามัย เป็นต้น

นิยามปฏิบัติการ
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แกนนาชุมชนแสดงออกใน
การปฏิบัติงานซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมีจริยธรรมภายใต้หลักธรรมคาสอนทางศาสนา
ได้แก่ อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) หลักสังคหวัตถุ 4 (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัต
ตา) พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) และหลักฆราวาสธรรม 4 (สัจจะ ทมะ ขันติ
จาคะ) โดยใช้แบบวัดที่คณะวิจัยสร้างขึ้นจากนิยามปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4
ระดับ ตั้งแต่ ไม่เป็นปฏิบัติเลย ถึง มาก จานวน 35 ข้อ
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ปริมาณความสามารถในการคาดการณ์ไกล
เล็งเห็นความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการควบคุมบังคับตนเองให้รู้จัก
อดได้ ร อได้ เพื่ อ รอรับ ประโยชน์ ยิ่ง ใหญ่ กว่ า ที่จ ะมีม าในอนาคต โดยใช้แ บบวั ด ที่ป รับ ปรุง มาจาก
จินตนา บิลมาศ และคนอื่น (2529) มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง
ไม่จริงเลย จานวน 20 ข้อ
เจตคติต่อพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม หมายถึง ปริมาณการรับรู้ถึงประโยชน์
หรือโทษของการทางานอย่างมีจริยธรรม ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อการทางานอย่างมี จริยธรรม
และความพร้อมในการที่จะแสดงพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม โดยใช้แบบวัดที่คณะวิจัย
สร้างขึ้นจากนิยามปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยเลย ถึง
เห็นด้วยที่สุด จานวน 19 ข้อ
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การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ปริมาณการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับแหล่งที่จะได้รับการ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ ในด้านอารมณ์ ด้านความช่วยเหลือ
เมื่อ ต้อ งการและด้านข้อมูลข่าวสาร โดยใช้แบบวัดที่ปรับปรุงมาจาก ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) มี
ลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย จานวน 9 ข้อ
การถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง ปริมาณการรับรู้ของบุคคลจากการได้รับการฝึกอบรมสั่ง
สอน ปลูกฝังเกี่ยวกับคาสอนทางพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่ อกระตุ้นให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและการยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักคาสอนจากตัวแทนการถ่ายทอด ได้แก่ บิดามารดา ญาติ
พี่น้อ ง พระสงฆ์ ครูอาจารย์ เพื่อนและสื่อ ต่า ง ๆ โดยใช้ แบบวัด ที่ค ณะวิ จัย สร้า งขึ้ นจากนิ ยาม
ปฏิบัติการ มีลักษณะเลือกตอบจาก 6 ตัวเลือก
แรงจูง ใจในการท างาน หมายถึ ง สิ่ง ที่กระตุ้ นแล้ว ทาให้ เกิ ดความต้อ งการที่จ ะแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ภายในตนเอง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งที่ตนเองต้องการโดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งเร้าจาก
ภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความต้องการสิ่งที่
ท้าทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการมี วามสามารถ ความมุ่งมั่นมี
ลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย จานวน 10 ข้อ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ลักษณะทางจิต
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
แรงจูงใจในการทางาน

ลักษณะทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม

ลักษณะจิตตามสถานการณ์
เจตคติต่อการทางานอย่างมี
จริยธรรม

เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
ประเภทของกลุ่มที่เป็นสมาชิก
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

พฤติกรรมการทางาน
อย่างมีจริยธรรม
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สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางจิต ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ ร่วมกัน
สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนากลุ่มต่าง ๆ ได้ทั้งในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย
2. แกนนาที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่างกัน
ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
3. แกนนาที่มีลักษณะทางจิตต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่างกันทั้ง
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
4. แกนนาที่ มี ลัก ษณะทางสั ง คมต่ า งกัน จะมี พฤติ ก รรมการท างานอย่ า งมี จ ริ ยธรรม
ต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
5. แกนนาที่มีลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
6. แกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานสูงและมีการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรม
การทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานต่าและมีการสนับสนุนทางสังคม
ต่า
7. แกนนาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงและมีการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานต่าและมีการสนับสนุนทางสังคมต่า
8. แกนนาที่มีแรงจูงใจในการทางานสูงและมีการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมี พฤติกรรม
การทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานต่าและมีการสนับสนุนทางสังคม
ต่า
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
การทางานเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นสาหรับมนุษย์เพราะการทางานสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของมนุษย์ได้ทั้งด้านความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตและยังสนองตอบต่อความ
ต้องการทางด้านจิตใจ ซึ่งจะทาให้บุคคลรู้จัก คุณค่าตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้การ
ทางานยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการยอมรับของคนในสังคม (พรพรรณ อุ่นจันทร์ 2543 : 24)
ความหมายของพฤติกรรมการทางาน
รุ่งทิพย์ เสลานอก (2543 : 20 ) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการทางานด้านการ
บริการไว้ว่า พฤติกรรมการทางานด้านการบริการเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้า
โดยพิจารณาถึงพฤติกรรมในการแสดงออกในด้านการบริการ จะมีความคุ้ยเคยหรือไม่คุ้นเคยกัน
เป็น ส่วนตัวก็ตาม
อัลบาเนส ( กาญจนา เหมะธร. 2542 : 19 ; อ้างอิงจาก Albaness. 1981 : 204
Managing ) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการทางานว่า คือ พฤติกรรมและการกระทาของ
คนงานที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ต่ อ งานของเขาโดยตรงและพฤติ ก รรมนั้ น ยั ง รวมไปถึ ง การ
แสดงออกของคนงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เขาปฏิบัติงานอยู่ เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน การเข้าร่วมการ ฝึกอบรม
บรูส ( อุทัยรัตน์ เนียรเจริญสุข. 2544 : 7 ; อ้างอิงจาก Brauch. 1968 : 136 New ways
in discipline ) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการทางานไว้ว่า สิ่งที่บุคคลแสดงออกเพื่อตอบโต้
สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ในขณะปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง สามารถสั ง เกตวั ด ได้ ต รงกั น ไม่ ว่ า การแสดงออกหรื อการ
ตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกร่างกายก็ตาม
จากความหมายข้า งต้ นพอสรุ ปได้ ว่า พฤติ กรรมการทางาน หมายถึง ลักษณะการ
กระทาที่บุคคลแสดงออกเพื่อตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะปฏิบัติงานซึ่งสามารถสังเกตวัดได้
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แนวคิดและประเภทของพฤติกรรมการทางาน
บรูส ( อุทัยรัตน์ เนียรเจริญสุข. 2544 : 8 ; อ้างอิงจาก Brauch. 1968 : 159 New ways
in discipline ) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการทางานของบุคคลในองค์กรนั้น ได้มี
นักวิชาการเสนอแนวคิดว่ า การปฏิบัติง านของบุ คคลขึ้น อยู่กับสิ่ง สาคัญ 2 ประการ คื อ
แรงจูงใจ ( Motivation ) และความสามารถ ( Ability ) เป็นตัวกาหนดที่สาคัญต่อพฤติกรรมการ
ทางาน แรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการของบุคคลและความต้องการเป็นผลของร่าง
สภาพทางกาย ( Physical Condition ) ได้แก่ บุคลิกภาพ ทัศนคติและสภาพของสังคมที่บุคคล
อาศัยอยู่ ( Social Condition ) ได้แก่ บรรยากาศในการทางาน การได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ส่วนความสามารถของบุคคลเป็นผลมาจากความสามารถทางสมอง การศึกษา ประสบการณ์
และการฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาพฤติกรรมการทางานจากผลการปฏิบัติงานทั้งใน
แง่ปริมาณและคุณภาพรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การขาดงาน การมาทางานช้า การลา และ
การเกิดอุบัติเหตุ
สเตียร์ ( พรพรรณ อุ่นจันทร์. 2543 : 28 ; อ้างอิงจาก Steer. 1977 : 113 Motivation
and work behavior ) ให้ความเห็นว่า ตัวแปรที่มีผลโดยตรงต่อความสาเร็จขององค์การ คือ
พฤติกรรมการทางานของคนในองค์การ และนอกจากนี้ แคตและแคน ( พรพรรณ อุ่นจันทร์ .
2543 : 28 ; อ้างอิงจาก katz and khan. 1966 : 114-115 The Social Psychology of
Organizations ) เสนอว่า มีพฤติกรรมที่สาคัญ 3 ประการด้วยกันที่องค์การจะต้องได้รับการตอบ
สนองตอบจากคนในองค์การเพื่อทาให้องค์การมีประสิทธิภาพ
ประการแรก องค์การต้องมีความสามารถในการสรรหาและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรด้านคน
ที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายความว่า นอกเหนือจากกระบวนการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าไปใน
ระบบแล้ว องค์การยังต้องสามารถรักษาบุคคลซึ่งมีคุณค่าเหล่านี้ไว้ได้ด้วยการจัดระบบรางวัลตอบ
แทนให้เหมาะสมกับผลงานและสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคลได้ด้วย
ประการที่ สอง องค์ก ารจะต้อ งมีค วามสามารถในการที่จ ะทาให้พ นักงานในองค์การ
ปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้ตามบทบาทที่กาหนดไว้และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุดเต็ม
ความสามารถด้ว ยความเต็ ม ใจและปฏิ บัติ ง านเฉพาะอย่ า ง เฉพาะบทบาทและความความ
รับผิดชอบของตน
ประการสุดท้าย นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบและตามบทบาทแล้ว
พนักงานต้องมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือในโอกาส
พิเศษ เพราะการพรรณนาลักษณะงานจะเป็นเพียงแนวทางทั่ว ๆ ไปเกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติที่
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เกี่ยวกับงานนั้น จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่บุคคลต้องสามารถตัดสินใจปฏิบัติตามที่ตนเองเห็นสมควรว่าดี
ที่สุดสาหรับองค์การ ดังนั้น องค์การที่ดีต้องพยายามสร้างบรรยากาศในการทางานที่เอื้ออานวย
ต่อการที่พนักงานไม่เพียงแต่ปฏิบัติงานตามหน้าที่เท่านั้นแต่ยังต้องรับผิดชอบต่อการคิดและการ
กระทาในทางริเริ่มสร้างสรรค์
ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกั บพฤติ กรรมการทางานของบุค คล (ปรี ยาพร วงศ์ อ นุตรโรจน์ .
2544 : 81-8 )
ความแตกต่างระหว่างบุคคลย่อมมีผลต่องานที่ทาแตกต่างกัน การสรรหาคัดเลื อกบรรจุ
บุคคลเข้ าทางานในหน้าที่ แตกต่างกันให้สอดคล้ อ งกั บความสามารถของบุ คคล ความสนใจ
ความถนัดของบุคคลนั้น นอกจากนี้คนเราก็มีจุดมุ่งหมายในการทางานที่แตกต่างกันด้วย บางคน
ทาเพื่อต้องการรายได้ บางคนต้องการความมั่นคง เกียรติยศชื่อเสียง บางคนทาเพื่อไม่ให้มี เวลา
ว่างมากเกินไป จุด มุ่งหมายที่แตกต่างกันนี้ทาให้บุคคลเลือกงาน มีความตั้งใจในการทางาน
แตกต่างกันไปด้วยในงานชนิดเดียวกัน บุคคลมีความรู้ระดับเดียวกันถึงเชาวน์ปัญญาพอกันก็ยังมี
ความสามารถในการทางานต่างกันด้วย ผลงานย่อมออกมาแตกต่างกัน
ฉะนั้น จึงควรที่จะพิจารณาถึงสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานของบุคคลดังนี้
1. ปั จ จั ย ในตั ว บุ ค คล บุ ค คลมี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว แตกต่ า งกั น ไป
ซึ่งมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมแตกต่างกันไปด้วย ปัจจัยในตัวบุคคล ได้แก่
ความถนัด เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งมีความชานาญในเฉพาะด้านที่ไม่
เหมือนกัน ถ้าเราสามารถทดสอบความถนัดของบุคคลได้ก็จะมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
บุคคลนั้น
ลักษณะทางบุคลิกภาพ เป็นส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างในลักษณะรวมกันของ
คนนั้น ทาให้ลักษณะนิสัยการแสดงออกแตกต่างกันไป
ลักษณะทางกายภาพ เป็นความแตกต่างทางความสามารถทางด้านกายภาพ
บุคคลที่แข็งแรงย่อมเหมาะกับงานในลักษณะหนึ่งแตกต่างจากคนที่หน้าตาสวยงาม
ความสนใจและการจูงใจ เป็นความสนใจของแต่ละคนที่ไม่เหมือ นกัน ความ
สนใจเป็นแรงผลักดันให้บุคคลเลือกงานตามความพอใจด้วย
อายุ เพศ และวัยต่าง ๆ มีผลต่อการทางาน เด็กย่อมไม่เหมาะแก่การทางานที่
จาเจ และต้องใช้แรงงานหนัก หญิงและชายมีลักษณะของงานที่แตกต่างกันบ้าง
การศึกษา มีส่วนในการคัดเลือ กงานที่แตกต่างกัน ผู้ชานาญการเฉพาะย่อ ม
ต้องการผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านนั้น ๆ มิฉะนั้นก็ไม่อาจจะกระทาได้
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ประสบการณ์ การเคยเรียนรู้งานมาก่อนย่อมมีความชานาญในงานนั้น งาน
บางอย่างจึงบ่งจานวนปีที่เคยทางานก่อนจะรับเข้าทางาน
สิ่งเหล่านี้ทาให้มนุษย์มีความแตกต่างกันมากและมีผลต่อการทางานและเลือ ก
งานอย่างมากด้วย
2. ปั จ จั ย ที่ ส ภาพแวดล้ อ ม เป็ น สถานการณ์ ภ ายนอก มี ผ ลต่ อ การแสดงออก
สภาพแวดล้อมแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ
2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน วงการธุรกิจอุตสาหกรรมมีงานในลักษณะแตกต่าง
กันมาก งานบางอย่างอยู่ในสานักงาน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสิ่งพิมพ์ บุคคลที่นิยมงานใน
ห้องทางานปรับอากาศ สถานที่โอ่อ่า มีความสะดวกสบายจะเป็นเครื่อ งจูงใจให้ทางานแต่งาน
บางอย่างเป็นงานภายนอกอาคาร เช่น การควบคุมการก่อสร้าง การคุมงานขุดและเจาะ เป็นงาน
ที่ท้าทายความสามารถ การแก้ปัญหาและในบางครั้งก็เสี่ยงอันตรายมีบุคคลบางคนก็สนใจเช่นกัน
ลักษณะเกี่ยวกับงานจึงแยกออกได้ดังนี้
2.1.1 วิธีการทางาน เป็นระบบของการทางานว่า มีขั้นตอนอย่างไร
ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลใดบ้าง งานมีความยากง่ายเพียงไร
2.1.2 เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน ความคล่องตัวของการทางานอยู่
ที่อุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่อนแรงว่ามีความสะดวกสบายเพียงไร
2.1.3 การจัดบริเวณสถานที่ทางาน ที่ทางานคับแคบ อากาศร้อนอบ
อ้าว มีผลกระทบต่อการทางานของบุคคล การจัดสวน จัดบริเวณที่ทางานมีส่วนจูงใจให้บุคคลรัก
และทางาน
2.1.4 ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ความ
สะดวกสบายทางคมนาคม การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้น
2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์การ มีผลต่อการตัดสินใจทางานในทางอ้อม คือ
2.2.1 ลักษณะขององค์การ เป็นลักษณะของสถานที่ทางาน หากเป็นงาน
ราชการ รั ฐ วิ สาหกิจ บุค คลที่ส นใจท างานเพราะความมั่ น คงมี ส วัส ดิ ก าร หากเป็ น โรงงาน
อุตสาหกรรมก็หวังเรื่องรายได้
2.2.2 ชนิดของการฝึกอบรมและการบังคับบัญชา เป็นการพิจารณาสาย
งานว่ามีลาดับขั้นตอนมากน้อยเพียงใด ต้องผ่านการฝึกอบรมมากเพียงใด ผู้บังคับบัญชาเป็น
ลักษณะใด
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2.2.3 สภาพแวดล้อมในสังคม ธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นมีฐานะอย่างไร ใน
สังคมเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่
ปัจจัยทั้งทางด้านบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจของพนักงาน
ในการเลือกงาน ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบริหารงานบุคคลทาความเข้าใจว่าปัจจัยมีอิทธิพล
ต่อ คนชนิดใดและมากน้อยเพียงใด บุคคลยังอาจให้ความสนใจในปัจจัยที่แตกต่ างกันไปตาม
กาลเวลาและโอกาสอีกด้วย การพิจารณาถึงตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมก็ดี ด้านบุคคลก็ดี ควร
จะพิจารณาในเชิงระบบเพราะแต่ละส่วนมีผลต่อการทางานและมีบทบาทต่องานในหน่วยงานด้วย
ความหมายของพฤติกรรมจริยธรรม
Hoffman (1979) ได้ให้ความหมายโดยคานึงถึงพฤติกรรมหรือการกระทาของบุคคล ซึ่ง
จริยธรรมโดยทั่วๆ ไปจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความคิดทางจริยธรรม (Moral
Thought) ความรู้สึกทางจริยธรรม (Moral Feeling) และพฤติกรรมจริยธรรม (Moral Behavior)
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมจริยธรรมไว้ว่ า หมายถึง
ลักษณะทางสังคมหลายลักษณะของมนุษย์ และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภท
ต่างๆ ด้วย ลักษณะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งใน
สองประเภท คื อ เป็นลัก ษณะที่สังคมต้อ งการให้มี อ ยู่ในสังคมนั้น คือ พฤติก รรมที่สังคมนิย ม
ชมชอบ ให้การสนับสนุน และลักษณะที่สังคมไม่ต้อ งการให้มีอ ยู่ในสมาชิกของสังคม เป็นการ
กระทาที่สังคมลงโทษ หรือพยายามกาจัดและผู้กระทาพฤติกรรมนั้นส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้องและไม่สมควร ฉะนั้น ผู้มีจริยธรรมสูง คือ ผู้ที่มีลักษณะและพฤติกรรมประเภทแรกมากและ
ประเภทหลังน้อย
บุญมี แท่นแก้ว (2539) ได้กล่าวถึงหลักจริยธรรมในการดาเนินชีวิตหรือเชิงพฤติกรรมไว้ว่า
คือ หลักในการประพฤติที่ถูกต้องจึงจะมีความสุข เพราะความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาอันเป็น
ผล แต่จะเกิดผลได้ต้องมีหลักการที่ต้อ งปฏิบัติในพระพุทธศาสนา คฤหัสถ์หรือ ชาวบ้ านจะมี
ความสุขได้ต้องพยายามปฏิบัติตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมอันเป็นธรรมที่ทาให้บุคคลเป็นมนุษย์
สมบูรณ์ เพราะผู้ปฏิบัติตามเบญจศีลเบญจธรรม เรียกว่า เป็นผู้มีมนุษยธรรม คือ ธรรมที่ทาบุคคล
ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้
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ลาดวน ศรีมณี (ม.ป.ป.) ได้สรุปลักษณะของจริยธรรมเกี่ยวกั บพฤติกรรมว่ามีคุณสมบัติ
อยู่ 2 ประเภทคือ
1. ลักษณะที่สังคมต้องการ คือ พฤติกรรมทีส่ ังคมชมชอบ ต้องการให้มอี ยู่ใน
สมาชิกของสังคมนั้น และให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ยกย่องสรรเสริญให้เป็นผู้มี
เกียรติใสังคม
2. ลักษณะที่สังคมไม่ต้องการ คือ พฤติกรรมที่สังคมประฌามว่าไม่ดี ไม่ต้องการ
ให้มีอยู่ในสมาชิกของสังคม และไม่สนับสนุนผู้กระทาโดยวิธีการลงโทษให้ผู้มีพฤติกรรมเช่นนั้น
รู้สึกสานึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรกระทาต่อไป และยังกล่าวต่อไปอีกว่า ผู้ที่มีจริยธรรม คือ
ผู้มีลักษณะที่ประพฤติดีประพฤติชอบ มีความคิดชอบ เว้นจากการกระทาชั่วด้วยกาย วาจา และใจ
คือ ประพฤติชอบด้วยกาย ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ประพฤติชอบด้วย
วาจา ได้แก่ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคาหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ประพฤติชอบด้วยใจ ได้แก่ ไม่โลภอยากได้
ของเขา ไม่คิดพยาบาทปองร้ายเขา มีความเห็นถูกต้องตามทานองคลองธรรม
จากความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมข้างต้นอาจสรุปได้ว่า พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมเป็นความรู้ ความคิด อันจะนาไปสู่การกระทาที่พึงปรารถนาของบุคคลในสังคม
ดังนั้น พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมในการศึกษาครั้งนี้ จึ งหมายถึง
พฤติกรรมที่แกนนาชุมชนแสดงออกในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมี
จริยธรรม ประพฤติดีประพฤติชอบ มีความคิดชอบ เว้นจากการกระทาชั่วด้วยกาย วาจา และใจ
ภายใต้หลักธรรมคาสอนทางศาสนาได้แก่ หลักศีล 5 หลักสังคหวัตถุ 4 และหลักฆราวาสธรรม 4

บทบาทแกนนาชุมชน
จากสถานการณ์ข องวิกฤตสังคมและเศรษฐกิจที่เกิ ดขึ้นในปัจจุบันได้ทาให้ห น่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนได้ตระหนักย้อนกลับมามองและทบทวน
เรื่องของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของประเทศ การเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถิ่น จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมกับเข้าสู่สภาพปกติอย่างมั่นคง
สามารถพึ่งพาตนเองได้ รูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิตชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สั่ง
สมความรู้ดั้งเดิม ความสามารถของผู้นาชุมชนกับการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ผ่านมา ทาให้ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งเกิด
การยึ ด โยงเป็ น เครื อ ข่ า ย เช่ น กลุ่ ม เกษตรผสมผสาน เครื อ ข่ า ยออมทรั พ ย์ แ ละธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชน เครือข่ายเยาวชนที่สามารถรวมตัวกันเป็นประชาคม
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ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทาให้ลดการพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ จากภายนอกที่เป็นการเอารัดเอา
เปรียบของนายทุน เช่น การกู้ยืมเงิน การทาสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยที่ชุมชนสามารถจัดการกับ
ปัญหาภายในชุมชนได้เอง สร้างความผาสุกยังครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ในลักษณะ
ของการเน้นคุณค่าหรือคุณภาพชีวิตเป็นสาคัญ
ด้วยเหตุนี้ ผู้นาชุมชนจึงถือเป็นบุคคลสาคัญในการขับเคลื่อนงานของชุมชนเนื่องจากเป็น
บุคคลที่มีประสบการณ์สั่งสมในงานพัฒนาชุมชนมายาวนาน พร้อ มทั้งตัวความรู้ องค์ความรู้
กระบวนการเรียนรู้อั นเป็นรากฐานที่ได้มาจากการสั่งสมนั้นเป็นทักษะความสามารถของผู้น า
ชุมชน ที่บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “ผู้รู้ หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีภูมิปัญญา” ที่สามารถถ่ายทอด
เชื่อมโยง คุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
จากการทบทวนเอกสารพบว่า คาจากัดความของผู้นาชุมชนคือ ผู้ที่สามารถก่อให้สังคมมี
จุดมุ่งหมายร่วมกันและรวมพลังกันปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย เป็นคนที่มีความรู้
มากกว่าผู้อื่น ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มักมีคนเอาอย่างทาตาม เป็นที่พึ่ง
ของผู้อื่นเมื่อคราวมีปัญหาหรือมีทุกข์ นอกจากนี้ ผู้นาท้องถิ่นมักจะเป็นผู้ที่มีส่วนในการพิจารณา
ทาความเข้าใจสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้เข้าใจง่ายและยอมรับไปปฏิบัติ
ด้วยผู้นาชุ มชนเป็นบุ คคลที่มีคุณ ลักษณะหลายประการที่เอื้อ ประโยชน์เกื้ อ กูลงานทั้ ง
ภายในและภายนอกชุมชน เรียนรู้และรู้จักกับการจัดการแก้ไขกับปั ญหาและสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่นของตนเอง โดยคานึงถึงการกินดีอยู่ดี ความผาสุกของ
ประชาชนในชุมชนเป็น หัวใจสาคัญ แม้ในบางครั้งจะพบว่าความเป็นผู้นาก็ปรากฏขึ้นได้เพราะ
เหตุการณ์หรือสภาพสิ่งแวดล้อมบีบตัวเช่นกัน
จากค าจากั ด ความข้ า งต้น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า แกนน าชุ ม ชน คื อ บุ ค คลที่มี ค วามรู้
ความสามารถและได้ รับ การยอมรับ จากชุม ชนให้ เป็ นผู้ แ ทนหรือ กระบอกเสี ยงในการกระท า
เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ หรื อ ผู้ แ ทนที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการน าเสนอและรั บ ความเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอจากทั้ ง
ภายนอกและภายในชุมชน ซึ่งแกนนาชุมชนในที่นี้ไม่ได้ หมายถึงผู้ใหญ่บ้าน กานันหรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หากแต่หมายถึงคนที่เป็นชาวบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น
นั้น ๆ ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี โดยในบทนี้จะให้น้าหนักไปที่แกนนาชุมชนด้านเกษตรกรรม
เป็นหลักซึ่งแกนนาทางด้านนี้มักเป็นผู้ที่ มีความสามารถ เนื่องจากได้ลงมือทาและได้กลั่นกลอง
ออกมาจากประสบการณ์จริงในชีวิต เกิดการทบทวนวิเคราะห์และได้นามาเป็นบทเรียนในการหา
หนทางต่อไป สิ่งที่เกิด ขึ้นซ้า ๆ นี้เป็นประสบการณ์และเป็นการยกระดับสติปัญ ญา ความรู้
ความสามารถของท่าน ทาให้เกิดความมั่ นใจในศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการคิดค้น
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และแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น เช่น กรณีศึกษานายชูศักดิ์ หาดพรม เป็นผู้นาชุมชนที่มี
ความสามารถ เนื่ อ งจากได้ ลงมื อ ทาและได้ ก ลั่น กลองออกมาจากประสบการณ์ จ ริ งในชี วิ ต
แนวคิดการทาการเกษตรเชิง เดี่ย วที่ เคยล้มเหลว จุ ดเปลี่ย นที่ส าคั ญของชี วิต แนวคิ ดการท า
การเกษตรยั่งยืน การวางแผนการวางระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่การเกษตร การ
พัฒนาสารชีวภาพขึ้นทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับ
ผลผลิตที่เน้นภูมิปัญญาชาวบ้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านอาหารของ
ครอบครั ว และกรณี ศึ ก ษานายสวน แปงไชย สามารถเป็ น วิ ท ยากรในการท าการเกษตร
ผสมผสานได้เป็นอย่างดี กว่าที่นายสวนจะถึงจุดนี้ของชีวิต ท่านต้องผ่านกระบวนการการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองค่อนข้างมาก ตลอดถึงการค้นคว้าโดยการอ่านตารา การศึกษาดูงานทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อนามาปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและวิถีชีวิต
กิจกรรมที่ได้ทาในสวน คือ การทาการเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชแนวขั้นบันได (มูลนิธิกลุ่ม
ฮักเมืองน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและประชาสังคม 2541 : 15-16) ที่ได้กล่าวถึงในกรณีการทาการเกษตรผสมผสานนี้ เป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีภูมิปัญญาในการถ่ายทอดเชื่อมโยงประสบการณ์และองค์ความรู้ของตนเอง
ให้กับผู้อื่นได้ และเป็นแบบอย่างสาหรับเกษตรกรทั้งในชุมชนและนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้แกนนากลุ่มต่าง ๆ ยังเป็นบุคคลที่มีความสาคัญที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
งานภายในชุมชนท้องถิ่นซึ่งคุณสมบัติหรือ บทบาทหน้าที่ของการเป็นแกนนากลุ่มนั้น คือ ผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อการทางานสูง มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เข้มแข็ง อดทน คิดด้วยเหตุผล เชื่อมั่น
ในตนเองและผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของคนในท้อ งถิ่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ควบคุมงาน สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกชุมชนโดยติดตามและให้บริการได้
และกล้าตัดสินใจในการทางานด้วยเหตุและผล และแกนนาที่ดีนั้นจะต้องมีความรู้ในด้านนั้น ๆ
เป็นอย่างดี และปฏิบัติจริงจนเป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือและให้คาแนะนา
ในการทางานพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาได้ซึ่งแกนนานั้นก็ต้องได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ทางานของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นด้วยการฝึก อบรม ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสาเร็จใน
การทางานต่าง ๆ
ดังนั้น แกนนากลุ่มต่าง ๆ จึงเป็นบุคคลที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการทางานที่เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์จนเป็นที่ยอมรับนับถือ เชื่อใจและปฏิบัติตาม พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ที่ได้จากศึกษาด้วยตนเองและการได้รับการถ่ายทอดจากภายนอกมาประยุกต์ใช้กับความรู้
เดิม วิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกันสู่การนามาเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีให้กับคนในชุมชน
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การวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม
ในการศึก ษาถึ ง สาเหตุ ของการแสดงพฤติก รรมต่า ง ๆ นั้ น จะพบว่ า บุค คลจะแสดง
พฤติกรรมใด ๆ จะมีสาเหตุมาจากหลายจาเป็นต้อ งอาศัยวิทยาการหลายแขนงในการร่วมกัน
อธิบายและทานายถึงการแสดงพฤติกรรมนั้นในทุก ๆ มิติ จากการศึกษาที่ผ่านมาจากอดีตนั้นมี
ข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ว่ามีจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 1) ปัจจัย
ภายในตัวบุคคล ได้แก่ ลักษณะทางจิตใจของมนุษย์ เช่น เจตคติ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ เป็นต้น
และ 2) ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
โดยทั่ว ไปการวิเคราะห์ สาเหตุ ของพฤติกรรมมนุ ษย์จะใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ใน 4
รูปแบบนี้ คือ 1) แนวคิดที่เน้นจิตลักษณะ (Trait Model) คือเน้นลักษณะภายในตัวบุคคลที่เป็น
สาเหตุของพฤติกรรม ได้แก่การศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งประกอบขึ้นด้วยลักษณะทางจิตใจ
ย่อ ยๆ หลายลั กษณะที่ คงสภาพอยู่ ภ ายในตั ว บุ คคล 2) แนวคิ ด การวิ เ คราะห์ พ ลวัต ทางจิ ต
(Psychodynamic Model) เป็นแนวคิดที่มุ่งศึกษาโครงสร้างทางจิตที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรม
ประกอบด้วย id ego superego ซึ่งโครงสร้างทางจิตทั้ง 3 ด้านนี้จะมีความขัดแย้งกันตลอดเวลา
และแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 3) แนวคิดสถานการณ์นิยม
(Situational Model) เป็นแนวคิดที่เน้นถึงอิทธิพลของสถานการณ์ภายนอกที่เป็นสาเหตุของ
พฤติกรรม พฤติกรรมของมนุษย์อาจมีการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตลอดอาศัยสถานการณ์
แวดล้อมภายนอก เงื่อนไขทางสังคมและสิ่งเร้าต่างๆ ซึ่งทาให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมาใน
ลักษณะต่า งๆ กั น 4) แนวคิ ดปฏิสัม พัน ธ์นิ ยม (Interactionism Model) เป็น แนวคิ ดที่ เน้ น
ความสาคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกั บสถานการณ์ (งามตา วนินทานนท์ 2536 : 9) เป็น
แนวคิด ที่ เน้ น ความสัม พั นธ์ ห ลายทิ ศทางระหว่า งบุค คลกับ สถานการณ์ หรื อ สิ่ง แวดล้ อ ม โดย
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน เนื่องจากปัจจัยภายนอกของบุคคลไม่สามารถ
อธิบายถึงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลได้อย่างชัดเจน ดังนั้น การอธิบายด้วยปัจจัยภายในบุคคล
ประกอบด้วยกันจึงจะเพียงพอในการอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลโดยพฤติกรรมที่แท้จริงของ
บุคคลนั้นเป็นผลมาจากการกระทาของกระบวนการต่อเนื่องของปฏิสัมพันธ์หลายทิศทาง หรือเป็น
ผลสะท้อนกลับระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญอยู่
รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) จะกาหนดสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์
เป็น 4 ประการ คือ 1) ลักษณะสถานการณ์ 2) จิตลักษณะเดิม 3) จิตลักษณะเดิมมีอิทธิพลร่วมกับ
สถานการณ์ 4) จิตลักษณะตามสถานการณ์ จึงเป็นการอธิบายพฤติกรรมที่มุ่งเน้นความสาคัญ
ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตใจของบุคคล (ปัจจัยภายใน) กับสถานการณ์ที่เขาประสบ
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อยู่ (ปั จจัยภายนอก) จัด เป็นรู ปแบบที่พยายามจะอธิ บายสาเหตุของพฤติ กรรมมนุษย์ อ ย่า ง
ครอบคลุมมากที่สุดในปัจจุบันของวิชาการทางจิตวิทยา โดยมีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ใน 2 ลักษณะ
ลั ก ษณะแรก ศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สถิ ติ วิ เ คราะห์ หรื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ บบกลไก (Mechanical
Interaction) ซึ่งเป็นการศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างลักษณะทางจิตใจของผู้กระทาหนึ่งตัวแปรกับ
สถานการณ์ที่ จ ะกระทาอี ก หนึ่ ง ตัว แปร ซึ่ ง ส่ง ผลต่ อ การแปรเปลี่ย นของคะแนนพฤติ ก รรมใด
พฤติกรรมหนึ่งในบุคคล การวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้โดยการวิเคราะห์แบบ ANOVA โดยมี
ตัวแปรทางจิตและสถานการณ์ที่เป็นตัวแปรต้ นและพฤติกรรมเป็นตัว แปรตาม ลักษณะที่สอง
ศึกษาปฏิสัมพันธ์เชิงจิตลักษณะตามสถานการณ์ (Organismic Interaction) หมายถึง การศึกษา
ลักษณะทางจิตของบุคคลที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือมีความไวต่อสถานการณ์ที่บุคคล
เผชิญ ลักษณะทางจิตนี้เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตใจเดิมกับสถานการณ์
ปัจจุบันของบุคคล ทาให้เกิดลักษณะจิตตามสถานการณ์ในบุคคลนั้นซึ่งปฏิสัมพันธ์ที่เกิดภายใน
จิตใจของบุคคล ตัวอย่างเช่น การที่ประชาชนมีเจตคติที่ดีต่อการรักษาความสะอาดท้องถน อาจ
เกิดจากการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในท้องถนนของฝ่ายเทศบาล (งามตา วนินทานนท์.2540:5-6)
ลักษณะทางสถานการณ์

อดีต
ครอบครัว
โรงเรียน

พฤติกรรมของบุคคล

จิตลักษณะตามสถานการณ์
- ทัศนคติต่อพฤติกรรม

จิตลักษณะเดิม

ภาพประกอบ 2 แสดงการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมด้วยรูปแบบทฤษฏีปฏิสัมพันธ์
นิยม (Interactionism Model)
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวการวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์นิยม
(Interactionism Model) เป็นแนวทางพื้นฐานในการประมวลเอกสารเพื่อกาหนดตัวแปรเชิงสาเหตุ
ในการอธิบายพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาชุมชน จากการวิเคราะห์สาเหตุ
ของพฤติกรรมตามแนวดัง กล่าวสามารถแบ่งปั จจัยเชิงเหตุ ที่สาคั ญที่ก่อ ให้เกิด พฤติกรรมการ
ทางานอย่างมี จริยธรรมของแกนนาชุมชน ได้ 2 ประเภท คือ 1) ลักษณะทางสังคม หมายถึ ง
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับแกนนาชุมชนเป็นสิ่งที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมการทางาน
อย่างมีจริยธรรมของแกนนา ชุมชน ขึ้น เช่น ลักษณะการถ่ายทอดทางศาสนา การสนับสนุนจาก
สังคม 2) ลักษณะทางจิตของแกนนาชุมชน หมายถึง ลักษณะทางจิตใจที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม
การทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาชุมชน อันเป็นลักษณะที่สะสมในตัวแกนนาชุมชนตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน ในงานวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรทางจิตโดยจะยึดแนวคิดจิตพฤติกรรมศาสตร์มา
เป็ น แนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการอธิ บ ายสาเหตุ พ ฤติ ก รรมของบุ ค คลโดยใช้ รู ป แบบปฏิ สั ม พั น ธ์ นิ ย ม
(Interactionism Model) และทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมมาเป็นกรอบในการกาหนดสาเหตุต่างๆ ของ
พฤติกรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2545 : 134) เพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุของพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาชุมชน

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
จากการศึกษาทบทวนเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ นักวิชาการพบว่า การพัฒนาพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาโดยตรงนั้ นมี ข้อบกพร่องบางประการจึ งได้ แสวงหาแนวทางในการพั ฒนาจิตใจแทน
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538 : 87) พบว่า จิตลักษณะที่เป็นแกนกลางของพฤติกรรมประเภทต่าง ๆ
อยู่ 8 ลักษณะ โดยแบ่งเป็นจิตลักษณะที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานทางจิตใจ 3 ประการ ได้แก่
สติปัญญาดี คือ เฉลียวฉลาด คิดแบบเป็นระบบได้ สุขภาพจิตดี คือ มีความกังวลในปริมาณที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการปรับตัวได้ดี และประสบการณ์ทางสังคมสูง คื อ การรู้ถึ ง
สถานการณ์ดาเนินชีวิตปัญหาอุปสรรค ความต้องการของคนในสังคมตลอดจนสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคมของบุคคลเหล่านี้ ส่วนจิตลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมทาง
จริยธรรม 5 ประการนั้น ได้แก่ เหตุผลเชิงจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่มีระเบียบวินัย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ส่วนรวมประเทศชาติและมนุษยชาติและ
หลักการมากกว่าส่วนตน ความเชื่ออานาจในตน คือ ความเชื่อว่าผลที่เกิดกับตนเป็นเพราะการ
กระทาของตน ไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญ หรือโชคเคราะห์หรือบุคคลอื่นดลบันดาลให้ ความมุ่ง
อนาคตควบคุมตนเอง คือ การรู้จักคาดการณ์ไกล สามารถอดได้รอได้ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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คือ มองเห็นคุณประโยชน์ของพฤติกรรมหรือคุณธรรมนั้น เกิดความพอใจและมีความพร้อมที่จะ
กระทาพฤติกรรมหรือยึดคุณธรรมเป็นหลัก แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือ ยอมรับที่จะแก้ปัญหา
มานะบากบั่น ฝ่าฟันอุปสรรคในการทางานหรือแก้ปัญหาจนประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้อ ย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตน มี ความมุ่งมั่ นในการทางานให้ส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อ สอดคล้องกับ สุรางค์ โค้วตระกูล (2541 : 102) ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนา
คนให้มีประสิทธิภาพนั้นก็ต้องพัฒนาพฤติกรรมของคน โดยศึกษาถึงปัจจัยของพฤติกรรมแล้วนามา
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีขึ้นในบุคคล จึงจะเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องและยั่งยืน

ลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
ลักษณะทางจิตที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหนึ่ง ๆ เป็นลักษณะที่สะสมขึ้นในตัวบุคคลตั้งแต่
เกิดจนถึงปัจจุบัน มีลักษณะที่ค่อนข้างคงที่ ไม่อยู่ภายใต้ของอิทธิพลของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
บุคคลประสบ ผู้วิจัยจึงใช้ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ลักษณะทางจิต ได้แก่
ความเชื่ออานาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และเจตคติต่อพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรม จะเห็นจากงานวิจัยของ สมพร กฤษณพิพัฒน์ (2541) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รักษาวินัยของข้าราชการตารวจ ในสังกัดกองบัง คับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ พบว่า
ข้าราชการตารวจที่มี ทัศนคติที่ดีต่อ การปฏิบัติงานจะมีการรักษาวินัยของข้าราชการตารวจใน
ระดับสูง

แรงจูงใจในการทางานกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
ความหมายของแรงจูงใจ
ไวท์ (Deci & Ryan. 1990; citing White. 1959: 5) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นพลังที่มีอยู่
ภายในตัวบุคคลที่มีมาแต่กาเนิดที่จูงใจให้บุคคลจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้ สึกว่ าตนมีค วามสามารถ (Competence) หลั งจากที่ ได้ จัดการหรือ มีป ฏิสัม พัน ธ์กั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล จะเป็นรางวัลสาหรับพฤติกรรมเหล่านั้นและสามารถที่จะคงให้
พฤติกรรมนั้นอยู่ได้ เฮย์วูด และ สวิทซ์กีย์ (Haywood & Switzky. 1986:10) กล่าวว่า แรงจูงใจ
ภายใน หมายถึง ความต้องการที่จะค้นหารางวัลของตนเองในตัวของตนเอง กล่าวคือ บุคคลที่มี
แรงจูงใจภายในจะประพฤติ ทางาน เรียนรู้ แก้ปัญหา เสาะแสวงหา และซึมซับประสบการณ์ใหม่
เพียรพยายามในงาน และประมวลข้อมูลด้วยความพึงพอใจในการทาสิ่งเหล่านี้มากกว่าการหวัง
ผลภายนอกงาน ดีซี และ ไรอัน (Deci & Ryan. 1990:15) กล่าวว่า แรงจูงใจภายในว่าเป็นความ
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ต้องการของบุคคลที่ต้องการของบุคคลมีความสามารถ (competence) ต้องการลิขิตตัวเอง (Selfdetermination) และต้องการสิ่งที่ท้าทาย พฤติกรรมที่ได้รับการจูงใจภายในเป็นการกระทาด้วย
การเสาะแสวงหาของตนเองและไม่ต้องการรางวัลที่เป็นวัตถุภายนอกใดๆ หรือการบังคับ
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี (2542: 5) กล่าวว่า แรงจูงใจภายใน หมายถึง ความต้องการของ
บุคคลที่จะมีความสามารถและกาหนดได้ด้วยตนเอง ความต้องการดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมและรางวัลภายในของการกระทา คือ ความรู้สึกว่าตนมีความสามารถและเป็นตัวของ
ตัวเอง ความต้องการดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามเอาชนะสิ่งที่ท้าทายเขาในระดับที่
เหมาะสมกับความสามารถของเขา เมื่อบุคคลเกิดแรงจูงใจภายใน เขาจะมีความสนใจและรู้สึก
สนุก โดยปราศจากความรู้สึกกดดัน ความตึงเครียดหรือวิตกกังวล อรพินทร์ ชูชม และ อัจฉรา
สุขารมณ์ (2543: 8) กล่าวว่า แรงจูงใจภายใน หมายถึง ความต้องการและพึงพอใจของบุคคลที่จะ
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเสาะแสวงหาของตนเอง ต้องการมีความสามารถ ต้องการ
มุ่งมั่น ลิขิตด้วยตนเอง และลักษณะเนื้อหาสาระในภายในงาน (เช่น งานที่น่าสนใจ ท้าทาย) เป็น
แรงผลักดันที่จะแสดงพฤติกรรม โดยไม่ต้องอาศัยรางวัลภายนอก หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ปริญดา
ยะวงศา (2546: 22) ได้ศึกษาความหมายของแรงจูงใจภายใน หมายถึง เป็นแรงขับหรือแรงกระตุ้น
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์จึงเกิดแรงจูงใจเป็นสาคัญ หากผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
ก็จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้
มณฑา อนุรัตน์ศร (2546: 4-5) ได้ศึกษาความหมายของแรงจูงใจภายใน หมายถึง ความ
ต้องการและความพึงพอใจของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเสาะแสวงหา
ของตนเอง ไม่ต้องการรางวัลที่เป็นวัตถุภายนอกใดๆ หรือการบังคับ แรงจูงใจเป็นพลังที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรม และกระบวนการทางจิตใจที่หลากหลาย โดยมีรางวัลเบื้องต้น คือ ความรู้สึกว่าตนมี
ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ เป็นตัวขอตัวเอง ความต้องการดังกล่าวจะ
เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามเอาชนะสิ่งที่ท้าทายตัวเองในระดับที่เหมาะสมกั บความสามารถ
ของตนเอง เป็นผู้ริเริ่มพฤติกรรมของตนเองมากกว่าแรงผลักดันภายนอก โดยอาศัยปัจจัยภายใน
เป็นแรงผลักดันโดยไม่ต้องอาศัยภายนอก ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ สุภาภร อิทธิโชติ (2548: 30) ได้
ศึกษาความหมายของแรงจูงใจภายใน หมายถึง พลังที่บุคคลต้องการที่จะกระทาหรือเรียนรู้จาก
แรงขับเคลื่อนภายใน ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตน โดยมิได้อาศัยการชักจูงหรือสิ่งเร้าจากภายนอก ซึ่งเป็นแรงที่
เกิดจากการขับเคลื่อนจากพลังที่อยู่ภายในของตนเอง
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สรุปได้ว่า แรงจูงใจภายใน หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นแล้วทาให้เกิดความต้องการที่จะแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ภายในตนเอง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งที่ตนเองต้องการโดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งเร้าจาก
ภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
ประเภทของแรงจูงใจภายใน
สปอลดิ้ง (สุวรรณี เวทไธสง. 2544: 26-27; อ้างอิงจาก Spaulding.1992: 4-5) กล่าวว่า
นักการศึกษาและนักจิตวิทยา ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้รับการ
กระตุ้นจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายและนาไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ได้เกิดจาก
อุดมคติ ได้แก่ เป้าหมายหรือการคาดหวังของบุคคล ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า การทดสอบ
อย่างสม่าเสมอ การให้รางวัล และคาชมเชย เป็นต้น
2. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการที่
จะทาหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยจิตใจของตนเองที่รักการแสวงหา แรงจูงใจประเภทนี้เกิดจาก
ความสนใจ เจตคติ ความต้องการ ดังนั้นบุคคลจะมองเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่ทา จึงทาด้วย
ความเต็มใจ และตระหนักว่าการบรรลุผลสาเร็จในกิจกรมนั้นเป็นรางวัลอยู่ในตัวอยู่แล้ว
กฤษณา ศักดิ์ศรี (2540: 136-138) ได้ศึกษาการแบ่งแรงจูงใจตามลักษณะการเกิดจาแนก
ประเภทของแรงจูงใจไว้ดังนี้
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณค่าของกิจกรรม
ที่ทา จึงทาด้วยความเต็มใจ ตระหนักว่าการบรรลุผลสาเร็จในกิจกรรมนั้นเป็นรางวัลอยู่ในตัวแล้ว
ซึ่งสภาพของบุคคลที่มีความต้องการและอยากแสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างด้วยเหตุผล และ
ความชอบของตนเอง (As a state in individual wants to do or learn something for its own
sake) บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในนี้ จะแสดงพฤติกรรมหรือกระทากิจกรรมต่างด้วยความพอใจและ
ยินดีทางานของตน เพราะอยากจะทาจุดหมายปลายทางอยู่ที่ การทากิจกรรมนั้นๆ เอง การจูงใจ
ภายในเป็นเรื่องของแรงจูงใจที่บุคคลนั้นเกิดมีขึ้นเอง อยากทาอยากแสดงด้วยตัวของตัวเองไม่มี
ใครบังคับ ไม่มีของมาล่อ เช่น เจตคติ ความสนใจ ความตั้งใจ ความพอใจ ความต้องการ ความ
คิดเห็น การมองเห็นคุณค่า มักเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนถาวร
ปราณี รามสูต (2542: 125-126) ได้ศึกษาการแบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากพฤติกรรมภายใน เช่น ความสนใจ ความ
กระหายใคร่รู้ ความคิดเห็น ความเข้าใจ ความรู้สึก ความตั้งใจ ค่านิยม ความต้องการความพอใจ
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ซึ่งจะผลัก ดัน ให้เ กิด พฤติก รรมที่มี ความคงถาวร บุ คคลแสดงพฤติกรรมนนสม่ าเสมอ โดย
เนื่องมาจากสิ่งผลักดันที่เป็นความในใจ หรือพฤติกรรมภายในของตน
2. แรงจูงใจภายนอก เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเร้าหรือกระตุ้นนอกตัว เช่น การได้รับ
รางวัล การถูกลงโทษ เกียรติยศ คาชม ฯลฯ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ทนถาวร
บุคคลมักแสดงพฤติกรรมในกรณีที่ต้องการดังกล่าว ถ้าเมื่อใดไม่ต้องการหรือต้องการแต่รู้ว่า ถึงแม้
กระทาก็ไม่ได้ บุคคลมักไม่แสดงหรือกระทาพฤติกรรมนั้น
ประสาท อิศรปรีดา (2547: 301) ได้ศึกษาการแบ่งแรงจูงใจของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท
คือ
แรงจูงใจภายใน คือ แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล
แรงจูงใจภายนอก คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล หรือรางวัล หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่กระทาโดยตรง
สรุปได้ว่า แรงจูงใจภายใน คือ ความรู้สึกถึงความสามารถของตนและความเป็นตัวของ
ตัวเอง นอกจากนี้ความรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินก็เป็นรางวัลของการทาพฤติกรรมที่เกิดจาก
แรงจูงใจภายใน ส่วน แรงจูงใจภายนอก คือ ความรู้สึกมาจากสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ภายนอกที่คาด
ว่าเป็นทางบวก เช่น เงิน เกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้น
จากแนวคิดของไวท์ ในประเด็นที่มองว่ามนุษย์ทุกคนมีแรงผลักดันซึ่งเป็นความต้องการ
จากภายใน (Intrinsic needs) นับว่ามีส่วนสาคัญในการผลักดันบุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อ
ตอบสนองความรู้สึกว่าตนเป็นคนที่มีความสามารถ ต้องการมีความกระตือรือร้น มีพลังอานาจ
ริเริ่มการกระทาด้วยตนเอง รู้สึกว่าตนมีความสามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้ และรู้สึกว่าตนมี
อิสระในการคิดและการตัดสินใจ (Autonomy) (Deci & Ryan. 1990:30) แสดงว่า ความรู้สึกว่าตน
เป็ น คนมี ค วามสามารถมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและมี ค วามต้ อ งการเป็ น ผู้ ลิ ขิ ต ตนเอง (Selfdetermination) นักทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มรู้คิด (Cognitive approach) ได้ให้ความสนใจกับ
กระบวนการทางจิตที่อยู่ภายใน เช่น การคิด การตัดสินใจ ความคาดหวัง ว่ามีส่วนสาคัญในการ
กาหนดพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ โดยเสนอแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การระบุ ส าเหตุ ต ามการรั บ รู้
(Perceived locus of causality) 2 ประการ คือ สาเหตุจากบุคคล (Personal causality) คือ
ความตั้งใจของบุคคลที่จะกระทาเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ และสาเหตุที่ไม่ใช่บุคคล (Impersonal
causality) คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของบุคคลผู้นั้นเอง (Deci & Ryan.
1990: 7 ; citing Heider. 1959) ต่อมา เดอชามส์ (deCharms) เสนอว่า การกระทาของบุคคล
อาจมีสาเหตุมาจากแรงผลักดันภายในหรือภายนอกก็ได้ การรับรู้สาเหตุจากภายใน (Internal
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perceived locus of causality ) คือ การที่บุคคลรับรู้ว่าความสนใจและความต้องการของตนเอง
เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดการกระทา ส่วนการรับรู้สาเหตุจากภายนอก (External perceived locus of
causality) คือ การที่บุคคลรับรู้ว่าการกระทาของตนเกิดขึ้นเพราะสาเหตุภายนอก เช่น รางวัล หรือ
ผลตอบแทน (Deci & Ryan. 1990: 7 ; citing deCharm. 1968) จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็น
พื้นฐานสาคัญที่ทาให้มีการพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจภายในขึ้น แรงจูงใจในการทางาน หมายถึง
อิทธิพลภายในของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับการกาหนดทิศทาง และการใช้ความพยายามในการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง(Schermerhorn, Hunt & Osbon. 2000 : 611 - 689) หรือกระบวนการที่
ผลักดันกระตุ้นให้บุคคลมีความปรารถนาที่ จะทาพฤติกรรม หรืองดการกระทาพฤติกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง (Vroom. 1964 :66 ; Porter & Lawler. 1968 : 33) หรือการพยายามโน้มน้าวพนักงาน
ให้ทางานด้วยความเต็มใจทั้งนี้ เพื่อ ต้อ งการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งทาให้พนักงาน
เชื่อมั่นว่า ความพยายามในการทางานดังกล่าวสามารถช่วยตอบสนองความต้องการบางประการ
ได้ (Robbins. 1996 : 256) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ในช่วงทศวรรษที่ 1970 และ 1980
ถือได้ว่าการศึกษาแรงจูงใจในการทางานเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ได้รับความสนใจสูงสุด
การวัดแรงจูงใจภายใน
แฮมลิน ; และ นีร์โน (Hamlin & Nerno. 1962: 269-287) ได้สร้างมาตรสิ่งจูงใจในการ
เลือก (Choice motivation Scale) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นแบบทดสอบที่ให้ตอบอย่างอิสระโดย
ในแต่ละข้อให้กลุ่มตัวอย่างเลือกอาชีพหรือกิจกรรมที่เป็นไปได้ 2 ประเภท เช่น อยากจะเป็น
คนขับรถประจาทางหรือนักบิน ในแต่ละคาตอบกลุ่ มตัวอย่างจะถูกบันทึกเป็นถ้อ ยคาและให้
คะแนนต่ อ มาโดยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เนื้ อ หาที่ ป รากฏโดยอิ ง แนวคิ ด ของ เฮย์ วู ด และเบอร์ ก
(Haywood & Burke) เหตุผลที่แสดงการผูกพันทางจิตกับงานและความพึงพอใจที่ซ่อนเร้นอยู่ใน
งาน เช่น ความท้าทาย ความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ความตื่นเต้นจากการทากิจกรรมนั้นหรือ
สุนทรีย์ในงาน ถือว่าเป็นเหตุผลที่เป็น “สิ่งจูงใจ” (Motivation) หรือเหตุผลที่ถูกจูงใจภายในสาหรับ
เหตุผลที่เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่เรื่องงาน(No task factors) เช่น เงินเดือน ความหมาย ความง่าย ความ
ปลอดภัย ความมั่นคงการปฏิบัติได้หรือสถานภาพ ถือว่าเป็นเหตุผลที่เป็น “สุขอนามัย” (Hygiene)
เลปเปอร์และกรีน (Lapper & Greene. 1975: 479-486) กล่าวว่า การวัดแรงจูงใจจะใช้
วัดในเวลาอิสระหรือการเลือกที่เป็นอิสระ เมื่อ บุคคลทากิจกรรมในขณะที่ไม่ผูกพันกับเงื่อนไข
รางวัล หรือการควบคุมซึ่งอาจประเมินแรงจูงใจภายใน ในรูปเชิงพฤติกรรมตามธรรมชาติ จากการ
ทดลองโดยการสังเกตจากกลุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างรายงานตนเองเกี่ยวกับความสนใจใน
งาน ความพึงพอใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทางาน รวมทั้งการวัดผลระหว่างการปฏิบัติ
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ในช่วงเวลาที่เป็นอิสระ และการวัดแรงจูงใจในงานเชิงทดลองยังวัดได้โดยการตอบแบบสอบถาม
ความเต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคตโดยไม่มีรางวัล
อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2542: 3) กล่าวว่า การสร้างแบบวัดแรงจูงใจภายในที่สร้างขึ้น
เพื่อวัดพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงลักษณะของการที่บุคคลมีแรงจูงใจภายใน ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความต้องการสิ่งที่ท้าทาย ความสนใจเพลิดเพลิน ความเป็นตัวของ
ตัวเอง ความต้องการมีความสามารถ ความมุ่งมั่น งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวัดแรงจูงใจ
ภายในในการเรียนรู้ตามแนวคิดของ อรพินทร์ ชูชมและคณะ (2542:16) แรงจูงใจภายในในการ
เรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด และการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกกระตุ้น เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายปลายทางในการเรียน ซึ่งแรงจูงใจนี้เป็นแรงจูงใจภายใน หมายถึง สภาวะของบุคคลที่
ได้รับการกระตุ้นจากภายใน ทาให้มีความต้องการ ที่จะกระทาบางสิ่งบางอย่างด้วยจิตใจของ
ตนเอง มีความรักที่จะแสวงหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญ 5
ด้าน
ซอล (Zall. 2001 : 62 - 65) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจจากภายในและปัจจัยการจูง
ใจจากภายนอก พบว่า ปัจจัยการจูงใจจากภายใน เป็นการจูงใจที่เกิดจากความท้าทายในงาน
และความสนุ กสนานเพลิดเพลินในการทางาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการก่อ ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยการจูงใจจากภายนอก เป็นการจูงใจที่เกิดจากการ
ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ซึ่งองค์การส่วนใหญ่นิยมใช้ปัจจัยการจูงใจภายในทางด้านความ
ท้าทายในการท างานเป็น ปัจจั ยที่สนั บสนุ นให้บุ คลากรเกิดความคิ ดสร้า งสรรค์ นอกจากนั้ น
ผลการวิจัยของครูสัน (Crewson. 1997 : 179 - 199) เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางานของ
พนักงานทางภาครัฐและพนักงานทางภาคเอกชน พบว่า ปัจจัยจูงใจในการทางาน ของพนักงานทั้ง
สององค์การแตกต่างกัน โดยที่พนักงานในองค์การของรัฐจะไม่ค่อยให้ความสนใจรางวัลที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเท่ากับพนักงานในองค์การเอกชนแต่จะสนใจในเรื่องสวัสดิการที่จะได้รับ
มากกว่า ในทานองเดียวกัน
จากการประมวลเอกสาร แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะพฤติกรรมการทางาน ผู้วิจัยจึงคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องในทิศทางเดียวกัน คือแกน
นาที่มีแรงจูงใจใจในการทางานสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงด้วย
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ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
ลักษณะมุ่งอนาคต (Future Orientation) คือ ความสามารถในการคาดการณ์ไกลไปใน
อนาคตโดยคิดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทั้งผลดีและผลเสีย และเห็นความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตนั้น การที่บุคคลสามารถจะคิดได้ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งความเข้าใจและมอง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทะลุปรุโปร่ง และตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากบางคนคาดการณ์ได้
ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ไม่ยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เป็นผลดีกับตนหรือบาง
คนมองไม่เห็นว่าการกระทาของตนในปัจจุบันจะส่งผลเช่นไรในอนาคต (ดวงเดือน พันธุมนาวิน,
2537 : 86-87) และสามารถบังคับตนเองให้รู้จักอดได้รอได้ หรืออดเปรี้ยวไว้กินหวาน ตรงข้ามกับ
มุ่งปัจจุบัน อันหมายถึงความไม่สามารถทานายหรือคิดไปไม่ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเกิด
ความต้องการขึ้นในขณะใดก็อยากจะบาบัดความต้อ งการทันที โดยไม่ดูกาลเทศะว่าเหมาะสม
หรือไม่ และไม่สนใจว่าจะเกิดผลเช่นไรในอนาคต ลักษณะนี้อาจจะเน้นที่ทัศนคติต่ออนาคตของ
บุคคล (เปรมสุรีย์ เชื่อมทอง. 2536 อ้างอิงจาก Lamm and others. 1967 317 – 326 :)
ความสามารถควบคุมตน (Self – control) ประกอบด้วยลักษณะทางจิตคือ การมองเห็น
ความสาคัญของประโยชน์ที่จะมีมาในอนาคตมากกว่าประโยชน์ในปัจจุบัน การเลือกที่จะแสดง
พฤติกรรมที่แสดงถึงการอดได้รอได้และเชื่อว่าการกระทาของตนจะส่งผลให้เกิดผลดีตามที่ตน
ต้องการได้ นั่นคือการมีผลสืบเนื่องมาจากการมุ่งอนาคตนั่นเอง และนอกจากนั้นความสามารถ
ควบคุมตนยังเกี่ยวข้องกับการไม่หวังผลจากภายนอก แต่เป็นการที่บุคคลให้รางวัลกับตนเอง หรือ
การลงโทษตนเอง โดยรางวัลที่ให้แก่ตนเองอยู่ในรูปของความพอใจในตนเอง ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ส่วนการลงโทษตนเองก็คือการเกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวลและละอายใจ (ดวงเดือน
พันธุมนาวิน, 2543: 92-93)จิตลักษณะทั้งสองประเภทนี้ จะต้อ งพัฒนาไปด้วยกัน จึงจะเกิด
พฤติกรรมที่ต้องการ เช่น พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ เนื่องจากลักษณะมุ่งอนาคตคือส่วนต้น
ของปรากฎการณ์ ส่วนการควบคุมตน หรือวินัยในตนเองจะเป็นส่วนปลาย การเกิดคู่กันคือมีการ
มุ่งอนาคตในบางเรื่องเกิดน ามาก่ อ น แล้ว บุคคลต้อ งใช้การควบคุ มตนเอง เพื่อ ให้สามารถ
ดาเนินการไปตามที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้นั้น จนประสบความสาเร็จในเวลาที่กาหนดไว้ด้วย
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2537 : 86) มุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นการเพิ่มความตระหนักใน
ความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคตต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อประเทศและสากล สามารถที่จะ
คาดการณ์ไกลและเห็นความสาคัญของสิ่งที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต และบังคับตนเองให้อดได้รอได้
หรือเลือกที่จะไม่รับประโยชน์เล็กน้อยในทันทีแต่จะรอรับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือสาคัญกว่า
ที่จ ะเกิด ในอนาคต และสามารถวางแผนการปฏิ บัติ เพื่ อ รั บผลดี หรื อ ป้ อ งกัน ผลเสี ยที่ จะเกิ ด
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ในอนาคตได้ สามารถที่จะละเว้นการกระทาบางชนิดหรือความสามารถที่จะเริ่มกระทาพฤติกรรม
นอกจากนี้ยังจะต้องรู้จักบังคับควบคุมตนเองให้ทาพฤติกรรมที่จะนาไปสู่เป้าหมายที่ดีงามที่วางไว้
สาหรับอนาคตให้ได้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2543 หน้า 127)
การมุ่ง อนาคตนั้นเกิด จากการสะสมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เ กี่ยวกับ ลักษณะ
ความมั่น คงของสภาพแวดล้ อมตั้ง แต่อ ดีต ของบุค คล ดั งนั้ นถ้ าสั ง คมนั้น มี ความสั มพั นธ์ กั บ
สภาพแวดล้อมสูงไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ บุคคลในสังคมสามารถคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
แม่นยาพอสมควรแล้ว คนในสังคมนั้นก็จะมีลักษณะมุ่งอนาคตสูงด้วยเช่นกัน ผู้ที่มีลักษณะมุ่ง
อนาคตสูง และสามารถควบคุมตนเองได้จะต้อ งมีคุณลักษณะ 4 ประการคือ 1) สามารถ
คาดการณ์ไกล เห็นความสาคัญของอนาคตและตัดสินใจเลือกกระทาอย่างเหมาะสม 2) หา
แนวทางแก้ปัญหาและวางแผนดาเนินงานเพื่อเป้าหมายในอนาคต 3) รู้จักการปฏิบัติให้เกิดการอด
ได้รอได้อย่างเหมาะสม และ 4) สามารถให้รางวัลและลงโทษตนเองได้อย่างเหมาะสม(ดวงเดือน
พันธุมนาวิน. 2528 : 21 – 31)ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนนี้มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของ
การปฏิบัติงานอย่างมาก กล่าวคือ ถ้าแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานนั้นมีผลต่อความสาเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของบุคคลในอนาคต ความสาเร็จในแต่ละขั้นก็จะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลพยายาม
ปฏิบัติงานในขั้นต่อไปให้ส าเร็จเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายขั้นสุดท้ าย และในขณะเดียวกันความ
ล้มเหลวของการปฏิบัติงานในขั้นต้น ๆ ก็จะทาให้บุคคลไม่สามารถทางานในขั้นต่อไปได้ การมุ่ง
อนาคตนี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลายชนิด ทั้งพฤติกรรมส่วนตัว เช่น พฤติกรรมการอดออม
พฤติกรรมซื่อสัตย์ พฤติกรรมรับผิดชอบ และพฤติกรรมช่วยเหลือผู้อื่น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
เพ็ญเข ประจนปัจจนึก. 2520)
จากการประมวลเอกสารสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง
พฤติกรรมการเพิ่มความตระหนักในความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และบังคับตนเองให้
อดได้รอได้หรือเลือกที่จะไม่รับประโยชน์เล็กน้อยในทันที แต่จะรอรับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือ
สาคัญกว่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถวางแผนการปฏิบัติเพื่อรับผลดีหรือป้องกันผลเสียที่
จะเกิดในอนาคตและละเว้นการกระทาบางชนิ ดหรือความสามารถที่จะเริ่มกระทาพฤติกรรมที่
ต้อ งการความเสีย สละหรือ อดทนในปริมาณและในคุณภาพที่เหมาะสมเป็ นเวลานานพอที่จ ะ
นาไปสู่เป้าหมายที่ดีงามที่วางไว้สาหรับอนาคตได้
การวัดลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ แ บบสอบถามลั ก ษณะมุ่ ง อนาคตควบคุ ม ตนที่ ป รั บ ปรุ ง มาจาก
ดวงเดือน พันธุมนาวิน,งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536) จานวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
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ตามมาตราประเมินรวมค่า (Rating Scale) มาตราวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) แต่ละข้อมี
มาตรประเมินรวมค่า 5 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ย
แสดงว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ากว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่าเป็นผู้
ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่า
มีงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะใน
การมุ่งอนาคตควบคุมตนอยู่พอสมควร เช่น การศึกษาพฤติกรรมการทางานของข้าราชการ โดย
บุญรับ ศักดิ์มณี (2532 :141-143) ได้ศึกษาการเสริมสร้างจิตลักษณะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
ทางานของข้าราชการที่บรรจุใหม่ สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยการคัดเลือกให้
ข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมลั กษณะมุ่งอนาคต-การควบคุมตน ทั้งชายและหญิง
จานวน 120 คน ระยะเวลาที่ฝึกอบรม 3 เดือน เพื่อวัดผลดีต่อจิตใจและพฤติกรรม พบว่า กลุ่ม
ข้าราชการที่มีรายได้น้อยและมีสภาพการทางานที่ไม่น่าพอใจ ได้รับผลดีต่อพฤติกรรมจากการ
ได้รับการฝึกควบคุมตนเองมากที่สุด และการฝึกการมุ่งอนาคตส่งผลถึงจิตใจและพฤติกรรมมาก
ที่สุดต่อกลุ่มข้าราชการที่นาความรู้ไปใช้ในการทางานได้มาก ทางานตรงกับนิสัยน้อย และกลุ่มที่มี
อายุมาก ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การฝึกมุ่งอนาคตและการควบคุมตนส่งผลต่อจิตใจและพฤติกรรม
ในการทางานแบบมุ่งอนาคตและควบคุมตนเองได้ โดยผู้ที่มีพฤติกรรมการทางานแบบมุ่งอนาคต
และควบคุมตนเองได้จะมีลักษณะการทางานอันประกอบไปด้วย การทางานที่ไม่คล้อยตามผู้อื่น
ไปในทางที่เสื่อมเสีย การประพฤติตรงตามที่พูด ทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความอดทนและ
ตั้งใจ สาหรับงานวิจัยของ วิรัติ ปานศิลา (2542 : 98) ที่ทาการศึกษาความเกี่ยวข้องของ
จิตลักษณะกับพฤติกรรมการทางานของบุคลากรสาธารณสุขระดับตาบลในภาคเหนือ ของไทย
จานวน 636 คน แล้วพบว่าพฤติกรรมการทางานของราชการที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขโดยรวม มี
ความเกี่ยวข้องกับการมุ่งอนาคต-ควบคุมตนโดยพบว่าการมุ่งอนาคตควบคุมตนทานายพฤติกรรม
การทางานของบุคลากรสาธารณสุขโดยรวมได้ร้อยละ 11 ร่วมกับตัวแปรทางจิตและสถานการณ์
อีก 2 ตัวแปร โดยมีค่าเบต้าเท่ากับ .13 ซึ่งหมายความว่า ยิ่งบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวมีการ
มุ่งอนาคตควบคุม ตนสูงขึ้น ก็ ยิ่งมีพฤติกรรมการทางานมากขึ้น ตามไปด้วย และ ดวงเดือ น
พันธุมนาวิน และคณะ (2540 : 250-251) พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนร่วมกับจิตลักษณะ
อื่น คือการปฏิบัติทางพุทธ สุขภาพจิตที่ดี และการสนับสนุนทางสังคม สามารถทานายประสิทธิผล
ในการทางานของครูได้อย่างชัดเจน และต่อมาก็พบว่า ทัศนคติที่ดีต่องานครู เป็นตัวทานายที่
สาคัญต่อประสิทธิผลในงานของครูด้วย
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จากการประมวลเอกสารในช่วงนี้ แสดงให้เห็นว่าลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนนั้นส่งผล
ต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะพฤติกรรมการทางาน ซึ่งจากการศึกษาของ บุญรับ ศักดิ์มณี
(2532) วิรัติ ปานศิลา (2542 )และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2540) เรื่องของพฤติกรรม
การทางานในหลายมิติ ต่างพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนส่งผลต่อพฤติกรรมการทางาน ทั้ง
ในกลุ่ม อาชีพต่างๆ ผู้วิจัยจึง คาดว่าน่ าจะมีความเกี่ยวข้ อ งในทิศ ทางเดียวกัน คือ แกนนาที่ มี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงด้วย

ลักษณะทางจิตตามสถานการณ์กับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
จิตลั กษณะตามสถานการณ์ หมายถึ ง ลั กษณะทางจิต ใจที่อ ยู่ภายใต้อิ ทธิ พลของ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์ที่บุคคลเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
(ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า. 2544 : 42) ซึ่งจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่นามาศึกษาครั้งนี้ คือ
เจตคติต่อพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม มีรายละเอียดดังนี้
เจตคติต่อการทางานกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
คาว่า “ทัศนคติ” มีความหมายตรงกับคาว่า “Attitude” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักจิตวิทยา
หลาย ๆ ท่านอาจใช้คาว่า “เจตคติ” ในการศึกษาครั้งนี้จะขอใช้คาว่า “เจตคติ” ต่อ ไปจากนี้
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2531 : 125 -127) ได้ให้ความหมายของคาว่า “เจตคติ” คือ จิตลักษณะ
ประเภทหนึ่งของบุคคล อยู่ในรูปของความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกนี้เกิด
จากความรู้เชิงประเมินค่าของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งนั้น คือความรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์ หรือมีโทษมาก
น้อยเพียงใด เมื่อเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจสิ่งหนึ่ง บุคคลนั้นจะมีความพร้อมที่จะกระทาต่อ
สิ่งนั้นไปในทางที่สอดคล้องกับความชอบหรือไม่ชอบของตนต่อสิ่งนั้น ฉะนั้น บุคคลจึงสามารถมี
เจตคติต่อสิ่งต่าง ๆ มากมาย แม้แต่เจตคติต่อตัวเองหรือเจตคติต่อการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งก็
ได้ เช่น เจตคติต่อการทางานราชการอย่างเต็มความสามารถ และงามตา วนินทานนท์ (2535 :
215) กล่าวว่า เจตคติ คือจิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคล เกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่า
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทานองประโยชน์หรือโทษ ทาให้มีความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางชอบพอใจ
มากน้อยต่อสิ่งนั้น ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า เจตคติเป็นความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ โดยมี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบ ส่วน เธอร์สโตน (Thurstone. 1964 : 33 – 53) กล่าวว่า เจตคติเป็น
ผลรวมทั้งหมดของมนุษย์เกี่ยวกับความรู้สึกอคติ ความคิด ความกลัวต่อบางอย่าง เจตคติเป็นการ
แสดงออกทางด้านการพูด เป็นความคิด (Opinion) และความคิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเจตคติ
ดังนั้นถ้าเราอยากจะวัดเจตคติ เราก็สามารถวัดได้ โดยวัดความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ
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สาหรับ ออลพอร์ต (Allport. 1976 : 2) กล่าวว่า เจตคติเป็นสภาพความพร้อมของจิตใจและ
ประสาท ซึ่ง มีผ ลโดยตรงต่อ การตอบสนองของบุค คลที่มีต่ อ สภาพต่ าง ๆ และได้ อ ธิ บาย
ความหมายของเจตคติเพิ่มเติมดังนี้
1) เจตคติ เป็นสภาพจิตใจและประสาทที่แสดงให้เห็นได้โดยพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น
โกรธ รักเกลียด เป็นต้น
2) เจตคติ เป็นความพร้อมที่จ ะตอบสนองของบุคคล ตามลักษณะของเจตคติที่เกิดขึ้น
เช่น มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทาให้ต้องการเรียน หรือสนใจวิชาวิทยาศาสตร์
3) เจตคติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบได้ในตัวเอง คือ เมื่อเกิดเจตคติต่อสิ่งใดแล้วจะ
เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อเกิดอารมณ์โกรธ พฤติกรรมที่แสดงออกก็คือ หน้าบึ้ง
4) เจตคติ เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์
5) เจตคติ เป็นพลังสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก
ฟิชไบน์ (Fishbein. 1967 : 8) กล่าวว่า เจตคติเป็นสภาพความพร้อมของการจัดรูปแบบ
ของจิตใจและประสาทตลอดจนประสบการณ์ พฤติกรรมของบุคคลในการตอบสนองต่อวัตถุและ
สถานการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกที่แสดงออกต่อบุคคลหรือสถานการณ์ ซึ่ง
อาจแสดงออกได้ในสองลักษณะ คือ พึงพอใจหรือชอบอันเป็นผลมาจากการที่ผู้นั้นเกิดความพอใจ
รักใคร่ต่อสิ่งนั้น หรือไม่พึงพอใจเบื่อหน่ายอันเป็ นผลมาจากการที่บุคคลนั้นชิงชังไม่อยากเข้าใกล้
สิ่งนั้น และอาจกล่าวได้ว่า เจตคติเป็นเพียงความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยอาจมี
อารมณ์เข้ามาเป็นส่วนประกอบ ส่วนเจตคติต่อพฤติกรรมการทางาน หมายถึง ความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบที่จะกระทาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและความพร้อมที่จะกระทาหน้าที่ของตน
องค์ประกอบของเจตคติ
เจตคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น มี 3 องค์ประกอบ คือ
1. ความรู้เชิงประเมินค่า หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งว่าดีมีประโยชน์
มากน้อยเพียงใด และหรือเลว มีโทษมากน้อยเพียงใด ของทุกสิ่งย่อมมีสองด้าน คือ ด้านดีและ
ด้านไม่ดี หรือด้านประโยชน์และโทษ บุคคลสามารถจะรับรู้รับทราบเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ
สิ่งต่าง ๆ ได้เสมอ และอาจมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นลาดับ หรือรู้เพียงด้านคุณประโยชน์ แต่ไม่
ทราบเกี่ยวกับโทษของสิ่งนั้น หรือรู้ในทางตรงกันข้ามนอกจากนี้ บุคคลส่วนใหญ่มักมีความรู้เชิง
ประเมินค่าของสิ่งต่าง ๆ แต่เพียงเล็กน้อย ทาให้เกิดอคติหรือความลาเอียงได้มาก เนื่องจาก
องค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่าสิ่งหนึ่งเป็นต้นกาเนิดของเจตคติของบุคคลต่อสิ่งนั้นแต่เมื่อ
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บุคคลส่วนใหญ่มักมีความรู้เชิงประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่สมบูรณ์ และอาจมีความรู้ที่ผิดพลาด
ด้วยทัศนคติต่อสิ่งนั้นจึงอาจเป็น เจตคติที่ไม่เหมาะสมกับความเป็นจริงได้มาก และอาจจะทาให้
เกิดผลเสียหายต่อผู้ยึดถือหรือต่อส่วนรวมได้มาก ฉะนั้นการเปลี่ยนเจตคติที่สาคัญ คือ การปรับ
องค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่าในเรื่องนั้น ให้ตรงกับความเป็นจริงโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณหรือโทษต่อสิ่งนั้นเพิ่มเติมแก่บุคคลนั้นเอง
2. ความรู้สึกพอใจ เมื่อบุคคลทราบว่าสิ่งใดมีประโยชน์ บุคคลก็จะรู้สึกชอบและพอใจสิ่ง
นั้น ถ้าบุคคลทราบว่าสิ่งใดมีโทษ บุคคลก็จะรู้สึกไม่ชอบ ไม่พอใจสิ่งนั้น ส่วนใหญ่แล้วความรู้สึก
พอใจของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งจะเกิดโดยอัตโนมัติและสอดคล้องกับความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่ง
นั้น เมื่อมาพิจารณาประโยชน์และโทษของสิ่งหนึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งอาจมีประโยชน์หรือโทษต่อ
บุคคลโดยตรง หรือสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือโทษต่อคนอื่น เช่น บิดามารดา ญาติพี่น้อง มิตรสหาย
เพื่อนร่วมงานหรือคนทั่วไป หรือสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือโทษต่อส่วนรวม ประเทศชาติหรือมนุษย์ชาติ
ตามธรรมดาแล้วบุคคลย่อมรู้สึกพอใจสิ่งหนึ่งมาก เมื่อทราบว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง
แต่ถ้ามีประโยชน์ต่อคนอื่นที่ตนไม่รู้จักหรือมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมาก แต่มีประโยชน์ต่อตนเองไม่
มากนัก บุคคลนั้นก็จะรู้สึกพอใจในสิ่งนั้นแต่เพียงเล็กน้อย การที่บุคคลสามารถที่จะรู้สึกพอใจสิ่ง
หนึ่งเป็นอย่างมาก ถ้าสิ่งนั้นมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติ และต่อมนุษย์ชาติ บุคคลจะต้อง
เป็นผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับสูง(ระดับ 4 – 6) ด้วย ฉะนั้นเจตคติจึงมีความเกี่ยวข้องกับ
เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยผ่านองค์ประกอบนี้
3. ความพร้อมกระทา หมายถึง การที่บุคคลมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน ทานุ
บารุงส่งเสริมสิ่งที่เขาชอบเขาพอใจ และพร้อมที่จะทาลาย ทาร้ายหรือทาเพิกเฉยต่อ สิ่งที่เขาไม่
ชอบไม่พอใจ องค์ประกอบนี้ก็ยังอยู่ภายในจิตใจของบุคคลและยังไม่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรม
ความพร้อมกระทาจะปรากฏเป็นพฤติกรรมหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล และ
สถานการณ์ ผู้ที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง (ผู้มีเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่ 5 และ 6) และ
สามารถควบคุมบังคับตัวเองได้ จะเป็นผู้ที่กระทาตามเจตคติของตน ส่วนผู้ที่ขาดความเป็นตัวของ
ตัวเอง ต้องพึ่งการควบคุม การให้รางวัล และการลงโทษจากผู้อื่น หรือจากสังคม จะเป็นผู้ที่มีการ
กระทาไปตามการชักจูงหรือการบังคับของผู้อื่นมากกว่าที่จะทาตามเจตคติของตนต่อสิ่งนั้น
เจตคติต่อพฤติกรรมการทางาน ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2528) ได้พยายามให้ความหมาย
ของคานี้ว่าหมายถึง พฤติกรรมการใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญในการทางานตาม
หน้าที่อย่ างเต็ม กาลังความสามารถเพื่อ ประโยชน์ข องส่วนรวม และประเทศชาติ มากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตนหรือ พวกพ้อง และรวมไปถึงการมีความมานะบากบั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรค ซึ่ง
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มักจะเกิดจากการที่ทางราชการมีกฎระเบียบมาก หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่มีความย่อหย่อนใน
หน้าที่และงบประมาณที่จากัด
การวัดเจตคติต่อพฤติกรรมทางาน
การวั ดเจตคติ ต่ อพฤติ กรรมทางานของบุค คล จะต้อ งวัดทั้ ง 3 องค์ป ระกอบ คื อ
องค์ประกอบด้านความรู้เชิงประเมินค่า องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ประกอบด้านการมุ่ง
กระทา ซึ่งอาจวัดได้หลายวิธี เช่น ใช้วิธีการสังเกต (observation) วิธีการสัมภาษณ์ (interview)
วิธีการทางอ้อม (indirect technique) วิธีการโปรเจคทีฟเทคนิค (projective technique) และ
วิธีการใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จะใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
วัดประเมินค่า (rating scale) โดยเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นมาตรประเมินรวมค่า 5
หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงที่สุด” ผู้ที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่มี เจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมการทางานมาก และผู้ที่ได้คะแนนรวมต่ากว่าค่าเฉลี่ย แสดงว่าเป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมการทางานน้อย
มีผู้ที่ได้ทาการศึกษาเจตคติติต่อ พฤติกรรมต่าง ๆ ไว้มากมาย มีทั้งพฤติกรรมที่พึ ง
ปรารถนาและพฤติกรรมที่ ไม่พึงปรารถนา เช่น การศึกษาพฤติกรรมของพลเมืองดีโดยการช่วย
อนุรักษ์น้าของครูประถมศึกษา ซึ่งทาการศึกษาโดย ดุษฎี โยเหลา และ ประทีป จินงี่ (2537 : 55)
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน354 คน จากการศึกษาโดย
วิธีการวัดทัศนคติต่อการขุดลอกท่อระบายน้าทางอ้อมเกี่ยวกับความเชื่อถึงผลของการขุดลอกท่อ
ระบายน้าแล้วพบว่า เจตคติต่อการขุดลอกท่อระบายน้าของครูมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ขุดลอกท่อระบายน้าอย่างชัดเจนมาก โดยครูที่มีเจตคติที่ดีต่อการขุดลอกท่อระบายน้ามาก เป็นผู้
ที่มีแนวโน้มที่จะร่วมขุดลอกท่อระบายน้ามากตามไปด้วย สาหรับงานวิจัยของ นีออน พิณประดิษฐ์
และคณะ (2541 : 35) ได้ศึกษาเจตคติต่อพฤติกรรมการติดสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา
และนักเรียนอาชีวะศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า นักเรียนกลุ่มที่เคยเห็นเพื่อนใช้สารเสพ
ติด และถูกชักชวนแต่ไม่ได้ลอง มีเจตคติต่อสารเสพติดแตกต่างจากกลุ่มที่มีพฤติกรรมติดสารเสพ
ติดและต้องการบาบัดรักษาอย่างชัดเจนมาก โดยกลุ่มที่ไม่ลองสารเสพติดมีทัศนคติ ที่ถูกต้อง คือ
มีความเชื่อต่อสารเสพติดต่าง ๆ ที่เกิดจากการได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ถึงโทษพิษภัยของ
สารเสพติด ไปในทางที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากกว่า กลุ่มที่มีพฤติกรรมติดสารเสพติด และ
ต้อ งการบาบั ดรักษาและมี งานวิจั ยที่ทาการศึ กษาพฤติกรรมด้านประชาธิปไตยของนั กศึกษา
งานวิจัยของ ลักขณา เงินคา (2546) ที่ทาการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เจตคติต่องานประกันชีวิต
และความรู้เกี่ย วกับจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต ของผู้บริการหน่วยใหม่ที่พบผลการวิจัยว่า
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ผู้บริหารหน่วยใหม่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยรวมอยู่ในระดับสูง เจตคติต่อ งานประกันชีวิตอยู่ใน
ระดับดี แต่มีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตอยู่ในระดับต่า และงานวิจัยของ
ปภัสสร กิมสุวรรณวงค์ (2546) ที่ทาการศึกษาจิตลักษณะและการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมสุขภาพกายและพฤติกรรมสุขภาพจิตของข้าราชการสูงอายุในมหาวิทยาลัยของแก่น
และพบว่า ข้าราชการสูงอายุที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมาก มีความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความเชื่ออานาจในตนด้านสุขภาพมาก และมี
เจตคติต่อการรักษาสุขภาพมาก จะมีพฤติกรรมสุขภาพกายและพฤติกรรมสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่ม
ที่มีตัวแปรดังกล่าวน้อย และ อัจฉราพร บุญญพนิช (2547) พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูเป็นตัว
ทานายที่น่าสนใจมากที่สุดในการทานายประสิทธิภาพของครูและเจตคติต่อ การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญเป็นตัวทานายที่สาคัญมากที่สุดในการทานายพฤติกรรมการสอนของครู
จากการประมวลเอกสาร แสดงให้เห็น ว่า เจตคติ นั้นส่ งผลต่อ พฤติกรรมที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะพฤติกรรมการทางาน ทั้งในกลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้วิจัยจึงคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องใน
ทิศทางเดียวกัน คือแกนนาที่มเี จตคติที่ดีต่อการทางานสูง จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมสูงด้วย

ลักษณะทางสังคมกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
ลักษณะทางสังคมหรือ ที่เรีย กว่า สถานการณ์ตามทฤษฎีต้นไม้จริ ยธรรม หมายถึ ง
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่บุคคลประสบอยู่จากอดีตสู่ปัจจุบันซึ่งอาจบีบคั้น ยับยั้งหรือเอื้ออานวยให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า. 2544 : 19) ซึ่งสิ่งแวดล้อม
ของเด็กประกอบด้วยพ่อแม่พี่น้อง ครูอาจารย์ กลุ่มเพื่อน สื่อต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเด็กจะเกิดการเรียนรู้
ลักษณะทางสังคม รูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เด็กพบจะค่อย ๆ ซึมซับเข้าไว้ในรูปแบบของความ
เชื่อ ค่านิยม เจตคติซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของตน โดยกระบวนการ
เรียนรู้นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการเกิดขึ้นตลอดชีวิต
ต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กับขั้นตอนของชีวิต (อ้อมเดือ น สดมณี. 2543 : 19 ;อ้างอิงจาก
Stryker. 1990) ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ตัวแปรลักษณะทางสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมตามหลัก
ศีลธรรมของพุทธศาสนาโดยใช้แนวคิดในการถ่ายทอดทางสังคมมาใช้ในการกาหนดตัวแปรซึ่ง
ประกอบด้ วยการถ่า ยทอดทางพุท ธจากบิ ดามารดาซึ่ง เป็น ผลจากกระบวนการถ่า ยทอดจาก
ครอบครัวและการคบเพื่อนอย่างเหมาะสม เป็นตัวแปรที่เป็นผลมาจากกระบวนการถ่ายทอดจาก
กลุ่มเพื่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการอย่างมีจริยธรรม
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ระดับของความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับการ
ตอบสนองโดยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ความต้องการพื้นฐานทางสังคมได้แก่
ความต้องการความรัก การยอมรับ ยกย่องการเห็นคุณค่า การเป็นเจ้าของ ความมีชื่อเสียงและ
ความปลอดภัย ความต้องการพื้นฐานทางสังคมดังกล่าวจะได้รับการตอบสนองเมื่อ ได้รับการ
ช่วยเหลือดังต่อไปนี้อย่างใดอยางหนึ่งหรือทั้ง 3 อย่างดังนี้ 1) ความช่วยเหลือด้านอารมณ์และ
สังคม (Socio-Emotional Aid) เช่นการได้รับความรักความเห็นอกเห็นใจการดูแลเอาใจใส่ ความ
เข้าใจ การได้รับการยอมรับ และการเห็นคุณค่าจากบุคคลอื่นอันเป็นที่รักและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม 2) ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ (Instrumental Aid) ได้แก่ การได้รับการช่วยเหลือด้านวัสดุ
อุปกรณ์ สิ่งของ เงินทอง ที่จะทาให้บุคคลที่ได้รับนั้นสามารถดารงบทบาทหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ได้ปกติ 3) ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational Aid) หมายถึง การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งการแนะนาและการป้อนกลับ (ยศวรรณ พิพัฒน์ศิริผล. 2541 : 36 อ้างอิงจาก
Thoits. 1982 : 147-148) ส่วนแบรนท์ และไวเนิร์ท (Brandt and Weinert. 1985 : 2) ได้กล่าวว่า
การสนับสนุ นทางสังคม คือ ความช่วยเหลือที่บุคคลได้รับจากเครือข่ายทางสังคม ทาให้เกิด
ความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา เห็นคุณค่าใน
ตนเองและได้รับความช่วยเหลือและแนะนา ซึ่งสอดคล้องกับจาคอบสัน (ยศวรรณ พิพัฒน์ศิริผล.
2541 : 36 ; อ้างอิงจาก Jacobson. 1986 : 255) ให้ความหมายของการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมว่าเป็นแหล่งประโยชน์หรือสัมพันธภาพทางสังคมที่สนองความต้องการของบุคคลและได้
กล่าวถึงชนิดของการสนับสนุนทางสังคมไว้ 3 ชนิด คือ 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional
Support) เช่น พฤติกรรมทีท่ าให้บุคคลรู้สึกสบายใจและเชื่อว่ามีบุคคลเคารพนับถือยกย่องและให้
ความรัก รวมทั้งพฤติกรรมอื่นๆ ที่แสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ และให้ความมั่นคงปลอดภัย 2) การ
สนับสนุนด้านสติปัญญา (Cognitive Support)เป็นข้อมูลข่าวสารความรู้หรือคาแนะนาที่จะช่วยให้
บุคคลเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง และช่วยให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้
3) การสนับสนุนด้านสิ่งของ (Material Support) หมายถึงสิ่งของและบริหารต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคล
สามารถแก้ปัญหาได้
สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความช่วยเหลือที่ได้รับ ด้านต่างๆ ทาให้เกิด
ความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม
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การวัดการสนับสนุนทางสังคม
สาหรับแบบสอบถามเพื่อวัดการรสนับสนุนทางสังคมที่พบว่าถูกนามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม (The Social
Support Questionnaire :SSQ) ของซาราซันและคนอื่น ๆ (ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า. 2544 : 22)
ที่สร้างขึ้นมาจานวน 27 ข้อ ลักษณะของแบบวัดประกอบด้วย การระบุบุคคลที่ตัวผู้ตอบรับรู้ว่า
สามารถพึ่งพาได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และความรู้สึกของผู้ตอบว่าพอใจหรือ ไม่พอใจกับการ
ช่วยเหลือนั้น โดยแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 หน่วย ตั้งแต่ “พอใจมาก” (6) ถึง “ไม่
พอใจมาก” (1) ซึ่งพบว่ามีความเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ากับ .97 โดยใช้กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
วอชิงตัน จานวน 602 คน (กรรณิกา ศิลปพรหมมาศ. 2547 : 28) ซึ่งแต่ละประโยคในแบบวัดจะ
แสดงถึง การรับรู้ถึงการได้รับการยอมรับ การเห็นคุณค่า และการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การ
ได้รับการช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จะทาให้บุคคลที่ได้รับสามารถทาหน้าที่ได้ตามปกติ การ
ได้รับการช่วยเหลือในการให้คาแนะนา ความรู้ในด้านการทางาน ตลอดจนการช่วยแก้ปัญหาใน
การทางาน ส่วน ดุจเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2545) ได้สร้างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
จากหัวหน้า โดยประกอบด้วยการสนันสนุน 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร และวัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ โดยนาไปใช้กับกลุ่มวิชาชีพครู จานวนข้อคาถาม 15 ข้อ พบว่า มีค่าความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ .97 และ กรรณิกา ศิลปพรหมมาศ (2547) ก็ได้นาแบบวัดนี้
ไปปรับปรุงใช้กับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ จานวน 342 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าเท่ากับ .84
จากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรการได้รับการสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมต่าง ๆ พบว่า รุ่งทิพย์ สมานรักษ์ (2536) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมกับความ
พึงพอใจในการทางานของครู พบว่า ครูที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูงจะมีความรู้สึกต่องานตาม
สภาพความเป็ นจริ งสู งกว่ าครูที่มี การสนั บสนุนทางสังคมต่ า อนิส รา จรั สศรี (2541)ที่ศึ กษา
พฤติกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์ พบว่า พยาบาลที่ได้ รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะเป็นผู้มี
พฤติกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเอดส์สูงซึ่งพบทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม ส่วนงานของ
เรวัต สดมณี (2544) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม ศึกษา
เฉพาะกรณีกาลังพลในสายงานปลัดบัญชี พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับวิถีชีวิต
ทางพุทธ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการทางาน และลักษณะมุ่งอนาคตสามารถทานายพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรมของกาลังพลในสายงานปลัดบัญชีได้ถึงร้อยละ 71.20 เช่นเดียวกันงาน
ของ ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (2544) ที่ศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมของผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อ งกับ
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พฤติกรรมให้การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ พบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจาก
คนรอบข้างร่วมกับตัวแปรอื่นอีก 2 ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรมการให้การสนับสนุนทาง
สังคมแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้ ร้อยละ 41 โดยเป็นตัวแปรเด่นชัดอันดับที่สองในการทานายในด้านรวม
และ อัจฉราพร บุญญพนิช (2547) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูประถมศึกษา ก็พบว่า ครูที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูงเป็นครูที่มี
พฤติก รรมการสอนสู งกว่ าครูใ นกลุ่ม ตรงข้ าม ส่ วนงานวิ จัย ในต่า งประเทศนั้น มีง านวิจั ยของ
ลารอคโค เฮาส์ และเฟรนซ์ (จารุพร แสงป่า. 2542 : 71 ; อ้างอิงจาก Larocco, Houes and
Frence. 1980: 202-218) ได้ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่า งการสนับ สนุน ทางสัง คม ภาวะ
ความเครียดจากงาน และสุขภาพในบุคคลจากอาชีพต่าง ๆ จานวน 23 อาชีพ รวม 636 คน พบว่า
การสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อการลดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้า และกลุ่มอาการทางกาย แต่
ไม่มีผลในการลดภาวะความเครียดจากงานในด้านความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ ความเหนื่อ ย
หน่ายในงาน และความไม่พึงพอใจในปริมาณงานที่มากเกินไป รวมทั้งงานวิจัยของ รุ้งสวรรค์
วรรณสุทธิ์ (2540) ที่ทาการศึกษาลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทางจิตสังคมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี พบ
ผลการวิจัยว่า ลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทางจิตสังคม ได้แก่ ความเชื่ออานาจในตน
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทั ศ นคติ ต่ อ อาชี พ การเกษตรและการรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ น ทางสั ง คม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
จากการประมวลเอกสารงานวิจัย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคม แสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมมี ความสาคัญต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะพฤติกรรมการทางาน ดังเช่นผลงานวิจัยของ ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า (2544) ผู้วิจัยจึง
คาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องในทิศทางเดียวกัน คือ แกนนาที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะ
มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงด้วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเปรียบเทียบความสัมพันธ์โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแกนนา
ชุมชนในเขตภาคกลาง รวมทั้งสิ้น 2,300 คน เก็บข้อมูลเชิงปริมาณได้แล้วนามาวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มครูที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียด
ดังนี้ คือ

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง แกนนาชุมชนและเครือ ข่ายที่เป็นสมาชิกของประชาคมจังหวัดในเขตภาค
กลาง 23 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี ประจวบคีรีขั นธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอ ยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ) จังหวัดละ
100 คน ซึ่งประกอบด้วยแกนนากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่ มออมทรัพย์
กลุ่ม สุขภาพอนามัย เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบวัดพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาชุมชน หมายถึง
พฤติ กรรมที่แ กนน าชุ มชนแสดงออกในการปฏิ บั ติง านซึ่ ง เป็น พฤติ ก รรมที่ แสดงให้ เ ห็น ถึ ง ความมี
จริ ย ธรรมภายใต้ ห ลั ก ธรรมค าสอนทางศาสนาได้ แ ก่ อิ ท ธิ บ าท 4 (ฉั น ทะ วิ ริ ย ะ จิ ต ตะ วิ มั ง สา)
หลักสังคหวัตถุ4 (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา) พรหมวิหาร 4 (เมตตากรุณา มุทตา อุเบกขา)
และหลักฆราวาสธรรม4 (สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ) โดยใช้แบบวัดที่คณะวิจั ยสร้างขึ้นจากนิยาม
ปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เป็นปฏิบัติเลย ถึง มาก จานวน 35
ข้อมีความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.92
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ตัวอย่างแบบวัด
(0) ถึงไม่มีผลตอบแทนเป็นเงินหรือรางวัล ข้าพเจ้าก็ยินดีจะทางานต่อไป
……………..
มาก

……………..
ปานกลาง

……………..
น้อย

……………..
ไม่ปฏิบัติเลย

2. แบบวั ดลั กษณะมุ่ งอนาคตควบคุ มตน หมายถึง ปริม าณความสามารถในการ
คาดการณ์ไกล เล็งเห็นความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการควบคุม
บังคับตนเองให้รู้จักอดได้ รอได้เพื่อรอรับประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าที่จะมีมาในอนาคต โดยใช้แบบวัดที่
ปรับปรุงมาจาก จินตนา บิลมาศ และคนอื่น (2529) มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ
ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย จานวน 20 ข้อ มีความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.78
ตัวอย่างแบบวัด
(0) ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจถ้าข้าพเจ้าทางานให้เสร็จก่อนที่จะไปทากิจกรรมอย่างอื่น
…………….. …………….. …………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย

3. แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ปริมาณการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับแหล่งที่จะ
ได้รับการ ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ ในด้านอารมณ์ ด้านความ
ช่วยเหลือเมื่อต้องการและด้านข้อมูลข่าวสาร โดยใช้แบบวัดที่ปรับปรุงมาจาก ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
(2532) มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด ถึง ไม่จริงเลย จานวน 9 ข้อ มี
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.81
ตัวอย่างแบบวัด
(0) ข้าพเจ้าแน่ใจว่าภรรยาหรือสามีเชือ่ มั่นในตัวข้าพเจ้า
…………….. …………….. …………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ไม่จริง
ไม่จริงเลย
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4. แบบวัดเจตคติต่อการทางาน หมายถึง ปริมาณการรับรู้ถึงประโยชน์หรือโทษของการ
ทางานอย่างมีจริยธรรม ความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่อการทางานอย่างมี จริยธรรม และความพร้อม
ในการที่จะแสดงพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม โดยใช้แบบวัดที่คณะวิจัยสร้างขึ้นจากนิยาม
ปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยเลย ถึง เห็นด้วยที่สุด จานวน
19 ข้อ มีความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.86
ตัวอย่างแบบวัด
(0) ข้าพเจ้าชอบบ่งงานให้ทุกคนทาด้วยความยุติธรรม
…………….. …………….. …………….. ……………..
ไม่เห็นด้วยเลย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วยที่สุด
5. แบบวัดแรงจูงใจในการทางาน หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นแล้วทาให้เกิดความต้องการที่จะ
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ภายในตนเอง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งที่ตนเองต้องการโดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งเร้า
จากภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความต้องการ
สิ่งที่ท้าทาย ความสนใจ-เพลิดเพลิน ความเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการมี ความสามารถ ความ
มุ่งมั่นมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ จริงที่สุด จนถึง ไม่จริงเลย จานวน 10 ข้อ
มีความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.72
ตัวอย่างแบบวัด
(0) ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นที่จะกระทาสิ่งต่างๆ
…………….. …………….. ……………..
จริงที่สุด
จริง
ไม่จริง

……………..
ไม่จริงเลย

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์หรือ SPSS (Statistical
Package for Social Science Program)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
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2.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการบรรยายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง
2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)ใช้ในการวัดค่าเฉลี่ยลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล
2.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกัน (Independent T-test )
2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way analysis of
variance) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way analysis of variance)
เพื่อ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป และหากพบผลความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนาค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีเชพเฟ่ (Scheffe)
2.6 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อหาตัว
แปรอิสระที่มีประสิทธิภาพในการทานายตัวแปรตาม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แกนนาชุมชนในเขตภาคกลาง จานวนทั้งสิ้น 2,300
คน ผู้วิ จัย ได้ นาเสนอจานวนและร้ อยละของกลุ่ม ตัว อย่ าง จาแนกตามปั จจั ยส่ วนบุค คล โดยมี
รายละเอียดในตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน(คน)
เพศ
ชาย
1,505
หญิง
795
รวม
2,300
อายุ(เฉลี่ยเท่ากับ 46 ปี)
น้อยกว่า 46 ปี
1,282
มากกว่า 46 ปี
1,018
รวม
2,300
อาชีพ
เกษตรกรรม
1,056
รัฐวิสาหกิจ
31
รับราชการ
232
พนักงานเอกชน
15
ค้าขาย
378
รับจ้าง
477
อื่นๆ
111
รวม
2,300

ร้อยละ
65.40
34.60
100.00
55.70
44.30
100.00
45.90
1.30
10.10
0.70
16.40
20.70
4.80
100.00
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ตาราง 1 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน(คน)
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
47
ประถมศึกษา
1,029
มัธยมศึกษา
1,027
ปริญญาตรีขึ้นไป
197
รวม
2,300
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา(จาก 2,300 คน ในแต่ละกิจกรรม)
เคยบวชเรียน
1,236
ปฏิบัติธรรม
591
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา 1,581
อื่นๆ
111
ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ไม่เคยเรียน
36
บางครั้ง
597
บ่อยครั้ง
1,022
เป็นประจา
645
รวม
2,300
การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ (จาก 2,300 คน ในแต่ละกลุ่ม)
กลุ่มออมทรัพย์
1,611
กลุ่มผู้สูงอายุ
307
กลุ่ม อสม.
686
กลุ่มอาชีพ
365
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
378
กลุ่มสุขภาพ
376

ร้อยละ
2.00
44.74
44.66
8.60
100.00
53.70
25.70
68.70
4.80
1.60
26.00
44.40
28.00
100.00
70.00
13.30
29.80
15.90
16.40
16.30

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จานวน 1,505 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 และเป็นเพศ
หญิง จานวน 795 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60
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2. อายุ กลุ่มตัวอย่าง มีอายุน้อยกว่า 46 ปี จานวน 1,282 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70
และมีอายุมากกว่า 46 ปี จานวน 1,018 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30
3. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 1,056 คน คิดเป็นร้อยละ
45.90 รองลงมา อาชีพรับจ้าง จานวน 477 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 และอาชีพค้าขาย จานวน
378 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40
4. ระดั บ การศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา จ านวน
1,029 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา จานวน 1,027 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.66
5. การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา(จาก 2,300 คน ในแต่ละกิจกรรม) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา จานวน 1,581 คน คิดเป็นร้อยละ 68.70 รองลงมา เคยบวช
เรียน จานวน 1,236 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70
6. ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาบ่อยครั้ง จานวน 1,022 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 รองลงมา เป็นประจา จานวน
645
คน คิดเป็นร้อยละ 28.00
7. การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ (จาก 2,300 คน ในแต่ละกลุ่ม) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ จานวน 1,611 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาเป็นสมาชิกกลุ่ม อสม.
จานวน 686 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80

การทดสอบสมมติฐาน
ในส่วนนี้เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางจิต ลักษณะทางสังคมและลักษณะทางจิตตามสถานการณ์
ร่วมกันสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนากลุ่มต่าง ๆ ได้ทั้งในกลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 2
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ตาราง 2 ร้อยละการทานายและลาดับความสาคัญของตัวทานายต่าง ๆ ที่มีต่อ พฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
ค่า R2

กลุ่ม

จานวนคน

ตัวทานาย

กลุ่มรวม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 46 ปี
มากกว่า 46 ปี
อาชีพ
เกษตรกรรม
รัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
พนักงานเอกชน
ค้าขาย
รับจ้าง
อื่นๆ
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป

2,300

1,4

ร้อยละการ
ทานาย
30.00

1,505
795

1,4,5
1,4

30.30
30.00

.08, .09, .09
.07, .09

1,282
1,018

1,4
1,4

30.00
30.00

.08, .09
.08,.09

1,056
31
232
15
378
477
111

1,4
4
4
2
1,4
1

29.00
57.00
26.40
62.20
34.70
26.80

.07,.08
.33
.07
.39
.10, .12
.07
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1,029
1,027
197

2
1,4
1,4,5
1,4

28.80
28.00
31.90
37.40

.06
.07,.08
.08, .09, .10
.12,.14

.07,.09
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ตาราง 2 (ต่อ)
กลุ่ม

จานวนคน

การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
เคยบวชเรียน
1,236
ปฏิบัติธรรม
591
กิจกรรมวันสาคัญ
1,581
ทางศาสนา
อื่นๆ
111
ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ไม่เคยเลย
36
บางครั้ง
597
บ่อยครั้ง
1,022
ประจา
645
การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ
กลุ่มออมทรัพย์
1,611
กลุ่มผู้สูงอายุ
307
กลุ่ม อสม.
686
กลุ่มอาชีพ
365
ก ลุ่ ม อ นุ รั ก ษ์
378
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มสุขภาพ
376

ค่า R2

ตัวทานาย

ร้อยละการ
ทานาย

1,4
1
1,4

31.50
26.30
29.80

.09, .10
.07
.08, .09

4

45.50

.21

1,4
1,4
1,4,5

31.20
28.70
30.50

.09,.10
.07,.08
.07,.08, .09,

1,4
1,4
1,4
1
1,4

29.30
29.80
34.90
35.20
30.40

.08, .09
.08, .09
.10, .12
.12
.08, .09

1,4

30.70

.08, .09

1. เจตคติต่อพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม 2. ลักษณะมุ่งอนาคตควบตุมตน
3. การถ่ายทอดทางพุทธ 4. การสนับสนุนทางสังคม 5.แรงจูงใจ

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
1. ตัวแปรเจตคติต่อพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา ได้รับการคัดเลือกเข้า
สู่สมการการทานายพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา เป็นอันดับแรก ในกลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย 19 กลุ่ม ยกเว้นในกลุ่มแกนนาที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ รับราชการและพนักงานเอกชน กลุ่มที่
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ไม่ได้เรียนหนังสือ และ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้านอื่น ๆ โดยเป็นตัวแปรในการทานาย
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาเพี ยงตัวเดียวในกลุ่มอาชีพรับจ้าง กลุ่มที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรมและกลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ
2. ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการการทานายพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา เป็นอันดับแรกและเป็นตัวแปรเดียวในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
แกนนาที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ รับราชการและ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้านอื่น ๆ และได้รับ
การคัดเลือกเข้าสู่สมการการทานายพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา เป็นอันดับ ที่
สองในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 20 กลุ่ม
3. ตัวแปรแรงจูงใจ ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการการทานายพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมของแกนนา เป็นอันดับสามในกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเพศชาย กลุ่มที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจา
4. ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการการทานายพฤติกรรม
การทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา เป็นอันดับแรกและเป็นตัวแปรเดียวในกลุ่มที่ไม่ได้เรียน โดย
ทานายได้ร้อยละ 28.8

สมมติฐานที่ 2 แกนนาที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 3 - 6
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของ
แกนนา เมื่อพิจารณาตามเพศและอายุ
ตัวแปร
เพศ
ชาย

n

X

SD.

1505

3.54

0.29

t

-0.97
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 46 ปี

795

3.55

0.29

1282

3.53

0.29
-1.52

มากกว่า 46 ปี

1018

3.55

0.29
*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

จากตาราง 3 พบว่า แกนนาที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม ไม่
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 กล่ า วคื อ แกนน าเพศชายและเพศหญิ ง มี
พฤติกรรมการทางานอย่างจริยธรรมเท่า ๆ กัน และพบว่า แกนนาที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรม ไม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ แกนนาที่มี
อายุมากน้อยหรือน้อยกว่า 46 ปี มีพฤติกรรมการทางานอย่างจริยธรรมเท่า ๆ กัน
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอาชีพเป็นตัว
แปรอิสระ โดยมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาเป็นตัวแปรตาม (n=2300)
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวมทั้งหมด

6
2293
2299

3.73
193,91
197.64

0.62
0.08

7.36*

*มีนัยสาคัญที่ระดับ.05

จากตาราง 4 พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาแปรปรวนไป
ตามอาชีพในกลุ่มรวม เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Scheffe พบว่า แกนนาที่มี
อาชีพเกษตรกรรม รัฐวิสาหกิจ รับราชการ ค้าขาย รับจ้างและอื่น ๆ มีพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มีอาชีพพนักงานเอกชน
เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย (ภาคผนวก) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
ของแกนนาแปรปรวนไปตามอาชีพ ในกลุ่มเพศชายและหญิง กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่า 46 ปี
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญาตรีขึ้นไป กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยเคย
บวชเรียน ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมตามวันสาคัญทางศาสนา กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
บ่อยครั้งและเป็นประจา กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม อสม.กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและกลุ่มสุขภาพ
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดีย ว เมื่อ พิจารณาตามตั วแปรระดั บ
การศึกษาเป็นตัวแปรอิสระ โดยมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาเป็นตัวแปรตาม
(n=2300)
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวมทั้งหมด

6
2293
2299

3.73
193,91
197.64

0.62
0.08

7.36*

*มีนัยสาคัญที่ระดับ.05

จากตาราง 5 พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาไม่แปรปรวนไป
ตามระดับการศึกษาในกลุ่มรวม
เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา
แปรปรวนไปตามระดับการศึกษา ในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยปฏิบัติธรรม
กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่ม อสม.กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพิจารณาตามตัวแปรความถี่ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นตัวแปรอิสระ โดยมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกน
นาเป็นตัวแปรตาม (n=2300)
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวมทั้งหมด

4
2295
2299

14.36
183,09
197.46

0.78
0.08

60.01*

*มีนัยสาคัญที่ระดับ.05

จากตาราง 6 พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา แปรปรวนไป
ตามความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในกลุ่มรวม เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ด้วยวิธี Scheffe พบว่า แกนนาที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจา มีพฤติกรรมการทางานอย่าง
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มีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ่อยครั้งและบางครั้ง แกนนาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาบ่อยครั้งและไม่เคยเข้าร่วม มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาบางครั้ง
เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อย (ภาคผนวก) พบว่า คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
ของแกนนาแปรปรวนไปตามความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในกลุ่มเพศชายและหญิง กลุ่ม
อาชีพทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มพนักงานเอกชน กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีการศึกษา
ทุกระดับ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดยเคยบวชเรียน ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมตามวันสาคัญ
ทางศาสนา กลุ่มที่เป็นสมาชิกของทุกกลุ่ม
สมมติฐานที่ 3 แกนนาที่มีลักษณะทางจิตต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
ต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 7 - 8

ตาราง 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของ
แกนนา เมื่อพิจารณาตามลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (n =2300)
มุ่งอนาคต
สูง

n
934

X
3.59

SD.
0.27

t
-7.67*

ต่า

1366

3.50

0.29
*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

จากตาราง 7 พบว่า จากการทดสอบค่า t พบว่า แกนนาที่มีคะแนนลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และพบว่า แกนนาที่มีคะแนนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมการทางาน
อย่างมีจริยธรรมแกนนาที่มีคะแนนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่า เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยพบผล
เช่นเดียวกันในกลุ่มเพศชายและหญิง กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีทุกอาชีพยกเว้น
ข้าราชการ กลุ่มที่มีระดับการศึกษาทุกระดับยกเว้นกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาทุกแบบ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบางครั้ง บ่อยครั้งและเป็นประจา กลุ่มที่เป็น
สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มสุขภาพ
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ตาราง 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของ
แกนนา เมื่อพิจารณาตามแรงจูงใจในการทางาน (n =2300)
แรงจูงใจ
สูง

n
1078

X
3.56

SD.
0.29

t
-3.08*

ต่า

1222

3.52

0.29
*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

จากตาราง 8 พบว่า จากการทดสอบค่า t พบว่า แกนนาที่มีคะแนน แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า
แกนนาที่มีคะแนน สูง มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแกนนาที่มีคะแนนแรงจูงใจในการ
ทางานต่า เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยพบผลเช่นเดียวกันในกลุ่มเพศชายและหญิง กลุ่มที่มีอ ายุน้อ ย
กว่าและมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มที่มีระดับการศึกษาทุกระดับยกเว้นกลุ่มที่ไม่ได้
เรียนหนังสือ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามวันสาคัญทางศาสนา กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาบางครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจาและไม่เคยร่วมเลย กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่ม ยกเว้น
กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสุขภาพ
สมมติฐานที่ 4 แกนนาที่มีลักษณะทางสังคมต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 9
ตาราง 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของ
แกนนา เมื่อพิจารณาตามการสนับสนุนทางสังคม (n =2300)
การสนับสนุน
สูง

n
954

X
3.61

SD.
0.26

t
-9.89*

ต่า

1346

3.49

0.30
*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05
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จากตาราง 9 พบว่า จากการทดสอบค่า t พบว่า แกนนาที่มีคะแนนการสนับสนุนทาง
สังคม แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และพบว่า แกนนาที่มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคม สูง มีพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมแกนนาที่มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคม ต่า เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยพบผลเช่นเดียวกัน
ในกลุ่มเพศชายและหญิง กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีทุกอาชีพยกเว้นพนักงาน
เอกชน กลุ่มที่มีระดับการศึกษาทุกระดับยกเว้นกลุ่มที่ไม่ได้เ รียนหนังสือ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาทุกแบบ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบางครั้ง บ่อยครั้งและเป็นประจา กลุ่มที่เป็นสมาชิก
กลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่ม

สมมติฐานที่ 5 แกนนาที่มีลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรมต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 10
ตาราง 10 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของ
แกนนา เมื่อพิจารณาตามเจตคติต่อการทางาน (n =2300)
เจตคติ
สูง

n
908

X
3.62

SD.
0.26

t
-11.44*

ต่า

1392

3.49

0.30
*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

จากตาราง 10 พบว่า จากการทดสอบค่า t พบว่า แกนนาที่มีคะแนนเจตคติต่อการทางาน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และพบว่า แกนนาที่มีคะแนนเจตคติต่อการทางานสูง มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแกนนา
ที่มีคะแนนเจตคติต่อการทางานต่า เมื่อพิจารณาในกลุ่มย่อยพบผลเช่นเดียวกันในกลุ่มเพศชายและ
หญิง กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีทุกอาชีพยกเว้นพนักงานเอกชน กลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาทุกระดับยกเว้นกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกแบบ กลุ่มที่
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบางครั้ง บ่อยครั้งและเป็นประจา กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่ม
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สมมติฐานที่ 6 แกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานสูงและมีการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานต่าและมีการสนับสนุน
ทางสังคมต่า แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 11
ตาราง 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาโดย
พิจารณาตัวแปรเจตคติต่อการทางานและการสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มรวม (n =555)
แหล่งความแปรปรวน
เจตคติ (ก)
การสนับสนุน(ข)
กxข
ส่วนที่เหลือ

df
1
1
1
2296

MS
4.49
2.19
0.07
0.08

F
55.65*
27.15*
0.96

***มีนัยสาคัญที่ระดับ .00

จากตาราง 11 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระสองตัว คือ เจตคติต่อการทางาน และการสนับสนุนทางสังคม โดยมี พฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรม ปรากฏว่า ในกลุ่มรวม คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมไม่
แปรปรวนไปตามเจตคติต่อการทางานและการสนับสนุนทางสังคม แต่พบว่าพฤติกรรมการทางาน
อย่างมีจริยธรรมแปรปรวนไปตามเจตคติต่อการทางานและการสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มที่ไม่เรียน
หนังสือและลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวแปร พบว่าพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกน
นาแปรปรวนไปตามเจตคติต่อการทางาน โดยเมื่อพิจาณาค่าเฉลี่ยในกลุ่ม แกนนาที่มีเจตคติต่อการ
ทางานต่างกัน พบว่า แกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานสูง เป็นผู้ที่มี พฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมดีกว่าแกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานต่า
ต่อมา เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวแปร พบว่า พบว่าพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมของแกนนาแปรปรวนไปตามการสนับสนุนทางสังคม โดยเมื่อพิจาณาค่าเฉลี่ยในกลุ่ม แกน
นาที่มีการสนับสนุนทางสังคมต่างกัน พบว่า แกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การทางานอย่างมีจริยธรรมดีกว่าแกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมต่า
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สมมติฐานที่ 7 แกนนาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงและมีการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานต่าและมีการสนับสนุน
ทางสังคมต่า แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 12
ตาราง 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาโดย
พิจารณาตัวแปรมุ่งอนาคตควบคุมตนและการสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มรวม (n =555)
แหล่งความแปรปรวน
มุ่งอนาคต (ก)
การสนับสนุน(ข)
กxข
ส่วนที่เหลือ

df
1
1
1
2296

MS
2.06
4.95
0.00
0.08

F
25.28*
60.60*
0.96

***มีนัยสาคัญที่ระดับ .00

จากตาราง 12 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเมื่อพิจารณา ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระสองตัว คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและการสนับสนุนทางสังคม โดยมีพฤติกรรม
การทางานอย่างมีจริยธรรม ปรากฏว่า ในกลุ่มรวม คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมไม่
แปรปรวนไปตามลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและการสนับสนุนทางสังคม แต่พบว่าพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรมแปรปรวนไปตามลักษณะมุ่งอนาคตและการสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มที่ไม่
เรียนหนังสือ
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวแปร พบว่าพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกน
นาแปรปรวนไปตามมุ่งอนาคตควบคุมตนโดยเมื่อพิจาณาค่าเฉลี่ยในกลุ่มแกนนาที่มีมุ่งอนาคตควบคุม
ตนต่างกัน พบว่า แกนนามุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผู้ที่มี พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
ดีกว่าแกนนาที่มีมุ่งอนาคตควบคุมตนต่า
ต่อมา เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวแปร พบว่า พบว่าพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมของแกนนาแปรปรวนไปตามการสนับสนุนทางสังคม โดยเมื่อพิจาณาค่าเฉลี่ยในกลุ่ มแกน
นาที่มีการสนับสนุนทางสังคมต่างกัน พบว่า แกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การทางานอย่างมีจริยธรรมดีกว่าแกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมต่า
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สมมติฐานที่ 8 แกนนาที่มีแรงจูงใจในการทางานสูงและมีการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานต่าและมีการสนับสนุน
ทางสังคมต่า แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง 13-14
ตาราง 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาโดย
พิจารณาตัวแปรแรงจูงใจในการทางานและการสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มรวม (n =2300)
แหล่งความแปรปรวน
แรงจูงใจ (ก)
การสนับสนุน(ข)
กxข
ส่วนที่เหลือ

df
1
1
1
2296

MS
0.07
6.83
0.47
0.08

F
0.95
82.84*
5.70*

***มีนัยสาคัญที่ระดับ .00

ตาราง 14 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา เมื่อพิจารณา
ตามแรงจูงใจในการทางานและการสนับสนุนทางสังคม (n=2300)
แรงจูงใจ

การ
สนับสนุน

รหัส

จานวน
คน

ค่าเฉลี่ย

(12)

(11)

(21)

สูง
ต่า
ต่า
สูง

สูง
สูง
ต่า
ต่า

22
12
11
21

597
397
865
481

3.62
3.58
3.50
3.48

0.04
-

0.12*
0.08
-

0.14*
0.10
0.02
-

*มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

จากตาราง 13-14 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางเมื่อ พิจารณาปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัว คือ แรงจูงใจในการทางานและการสนับสนุนทางสังคม โดยมีพฤติกรรม
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การทางานอย่างมีจริยธรรม ปรากฏว่า ในกลุ่มรวม คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
แปรปรวนไปตามแรงจูงใจในการทางานและการสนับสนุนทางสังคม และพบผลเช่นเดียวกันในกลุ่ม
เพศชาย กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มผู้สูงอายุ เมื่อ
พิจารณาตามระดับตัวแปรอิสระทั้งสองโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Scheffe พบว่า แกนนา
ที่มีแรงจูงใจสูงด้วย แกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูง มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูง
กว่าแกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมต่า
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวแปร พบว่าพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกน
นาแปรปรวนไปตามแรงจูงใจในการทางานแต่ประการใด
ต่อมา เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวแปร พบว่า พบว่าพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมของแกนนาแปรปรวนไปตามการสนับสนุนทางสังคม โดยเมื่อพิจาณาค่าเฉลี่ยในกลุ่ม แกน
นาที่มีการสนับสนุนทางสังคมต่างกัน พบว่า แกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การทางานอย่างมีจริยธรรมดีกว่าแกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมต่า
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การน าเสนอในผลการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล ในบทที่ 4 ที่ผ่ านมา ได้น าเสนอผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมของแกนนาชุมชนในเขตภาคกลาง” คือ 1) เพื่อศึกษาว่าปัจจัยเชิงบูรณาการ (ลักษณะทาง
สังคม ลักษณะทางจิตและลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ ) ร่วมกัน สามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การทางานอย่ างมีจริ ยธรรมของแกนนาชุม ชนในภาคกลาง ทั้ง ในกลุ่ม รวมและกลุ่มย่ อ ย 2)เพี่ อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาชุ มชนในแต่ละกลุ่มที่มีปัจจัยเชิงบูรณา
การ (ลักษณะทางสังคม ลักษณะทางจิตและลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ ) ต่างกัน โดยมีกลุ่ม
ตัว อย่ า งเป็ น แกนน าชุ ม ชนและเครื อข่ า ยที่ เ ป็น สมาชิก ของประชาคมจั ง หวั ด ในเขตภาคกลาง 23
จังหวัด จานวน 2,300 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม รวม 5 ชุด ประกอบด้วยตัวแปร
อิสระ คือ ลัก ษณะทางสังคม ได้ แก่ การสนั บสนุ นทางสัง คม ตัว แปรลักษณะทางจิ ตใจ ได้แ ก่
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจในการทางาน และตัวแปรลักษณะทางจิตตามสถานการณ์
ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม โดยมีตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทางาน
อย่างมีจริยธรรม และมีปัจจัยชีวสังคมเป็นตัวแปรแบ่งกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent
T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression) ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที่ 1 ซึ่งกล่าวว่า “ลักษณะทางจิต ลักษณะทางสังคม
และลั ก ษณะทางจิ ต ตามสถานการณ์ ร่ ว มกั น สามารถพยากรณ์ พฤติ ก รรมการท างานอย่ า งมี
จริยธรรมของแกนนากลุ่มต่าง ๆ ได้ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อ ย” สมมติฐานนี้ได้คาดหมายว่า
อานาจของตัว แปรต่า ง ๆ ดัง กล่า วมาในการทานาย พฤติก รรมการท างานของแกนนาอย่า งมี
จริย ธรรม จากการวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุค ูณ พบว่า ตัว แปรต่า ง ๆ สามารถร่ว มกัน ท านาย
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พฤติกรรมการทางานของแกนนาอย่างมีจริยธรรมได้ ซึ่งสอดคล้อ งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยตัว
แปรที่สาคัญ ที่ส ามารถทานายพฤติกรรมการทางานของแกนนาอย่า งมีจริย ธรรม คือ เจตคติต่อ
พฤติกรรมการทางาน เป็นอันดับแรก ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 19 กลุ่ม แสดงไว้ในตาราง 2 และ
ร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ ทานายพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมได้ร้อ ยละ 30 สอดคล้อ งกับ
ปริญญา ณ วันจันทร์ (2536) อัจฉราพร บุญญพนิช (2547) ที่พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูเป็นตัว
ทานายที่น่าสนใจมากที่สุดในการทานายประสิทธิภาพของครู และเจตคติต่อ การสอนที่เน้น ผู้เรีย น
เป็น สาคัญ เป็นตัวทานายที่สาคัญมากที่สุดในการทานายพฤติกรรมการสอนของครู ดัง นั้น จึง ควร
ส่ง เสริม ให้แกนนาเกิด เจตคติที่ดีต่อ พฤติก รรมการทางานอย่า งมีจ ริย ธรรมเพื่อ ทางานได้อ ย่า งมี
ประสิท ธิภ าพมากขึ้น และ เรวัต สดมณี (2544) ที่ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรม ศึกษาเฉพาะกรณีกาลังพลในสายงานปลัดบัญชี พบว่า ตัวแปรการสนับสนุน
ทางสังคมร่วมกับวิถีชีวิตทางพุทธ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการทางาน และลักษณะมุ่ งอนาคตสามารถ
ทานายพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของกาลังพลในสายงานปลัดบัญชีได้ถึงร้อยละ 71.20
การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที่ 2 ซึ่งกล่าวว่า “แกนนาที่มีลักษณะชีวสังคมต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย” ในสมมติฐานนี้ได้
คาดหมายถึงว่า แกนนาที่มีลักษณะทางชีสังคมต่างกัน(อายุ เพศ ระดับการศึกษา ลักษณะการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเภทสมาชิกของกลุ่ม ) จะมี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่างกัน แสดงไว้ในตาราง 3-6 พบว่า แกนนาที่มีเพศและอายุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่เป็นเช่นนี้ อาจ
เป็นเพราะในลักษณะการทางานของแกนนาชุมชนมมิได้จากัดอายุหรือ เพศ และเป็นงานที่ทาเพื่อ
ชุมชนที่ตนอาศัย ดังนั้น ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมทางานเป็นแกนนาได้ตามความสมัครใจและความ
สนใจพฤติกรรมการทางานตามเพศและอายุจึงไม่น่าจะเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อต่อพฤติกรรมการทางาน
นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาแปรปรวนไปตามอาชีพ
ในกลุ่มรวม โดยแกนนาที่มีอาชีพเกษตรกรรม รัฐวิสาหกิจ รับราชการ ค้าขาย รับจ้างและอื่ น ๆ มี
พฤติก รรมการท างานอย่า งมีจ ริ ยธรรมสูง กว่า แกนนาที่ มีอ าชีพ พนัก งานเอกชน ที่ เป็ น เช่ น นี้อ าจ
เนื่องมาจากพนักงานบริษัทเอกชนมักต้อ งทางานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรของตนก่อ นงานของ
ชุมชนเพราะหากไม่ทาจะมีผลต่อการดารงอยู่ในองค์กรนั้น ซึ่งหากถูกให้ออกอาจจะส่งต่อคุณภาพชี วิต
ด้านอื่นๆ ด้วย ดังนั้นแกนนาในกลุ่มอาชีพ พนักงานบริษัทจึงมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม
น้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ และพบผลในทานองเดียวกันในกลุ่มย่อยเพศชายและหญิง กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า
และมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญาตรีขึ้นไป กลุ่ม ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาโดยเคยบวชเรียน ปฏิบัติธ รรมและกิจกรรมตามวันสาคัญทางศาสนา กลุ่มที่เข้าร่ว ม
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กิจกรรมทางศาสนาบ่อยครั้งและเป็นประจา กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม อสม.กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกลุ่มสุขภาพ
คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาไม่แปรปรวนไปตามระดับการศึกษา
ในกลุ่มรวม แต่พบในกลุ่มย่อยตามระดับการศึกษา ในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาโดยปฏิบัติธรรม กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่ม อสม.กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่
พบในกลุ่มย่อยโดยเฉพาะในเพศหญิงอาจเป็นเพราะผู้หญิงในสังคมชนบทซึ่งเป็นผู้ตาม หากผู้หญิงที่
ทางานเป็นแกนนามีความรู้สูงแล้วจะได้รับการยอมรับจากชุมชนมากกว่าคนที่ไม่มีความรู้เพราะน่าจะ
เป็นผู้ที่สามารถนาพาชุมชนได้ในขณะที่เพศชายโดยพื้นฐานทางวัฒนธรรมมักได้รับการยอมรับให้เป็น
ผู้นาอยู่แล้วจึงพบว่าพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมไม่แตกต่างกัน
คะแนนพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา แปรปรวนไปตามความถี่ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในกลุ่มรวม โดยแกนนาที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจา มีพฤติกรรม
การทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่เข้ าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ่อยครั้งและบางครั้ง ที่เป็น
เช่นนี้อาจเพราะนี้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชนเป็นประจาจะช่วยสร้างความน่านับถือ
ให้แก่บุคคล มีคนรู้จักว่าให้ความร่วมมือกับสังคมโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา แสดงให้เห็นว่าบุคล
นั้นมีความใกล้ชิดกับศาสนาน่าจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดี
การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที่ 3 ซึ่งกล่าวว่า “แกนนาที่มีลักษณะจิตต่างกัน จะมี
พฤติ ก รรมการทางานอย่ า งมี จ ริย ธรรมต่ า งกั น ทั้ง ในกลุ่ ม รวมและกลุ่ ม ย่ อ ย” ในสมมติ ฐ านนี้ ไ ด้
คาดหมายถึงว่า แกนนาที่มีลัก ษณะทางจิตต่างกัน ในที่นี้ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและ
แรงจูงใจ จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยโดยแกนนาที่มี
ลักษณะทางจิตสูง น่าจะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมดีกว่าแกนนาที่มีลักษณะทางสังคม
ต่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนี้ได้นามาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยซึ่ง
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงไว้ในตาราง 7 พบว่า แกนนาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยแกนนา
ที่มีค ะแนนลั กษณะมุ่งอนาคตควบคุม ตนสู ง มี พฤติ กรรมการทางานอย่ างมีจริ ยธรรมแกนน าที่ มี
คะแนนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่า พบในกลุ่มรวม กลุ่มเพศชายและหญิง กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า
และมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีทุกอาชีพยกเว้นข้าราชการ กลุ่มที่มีระดับการศึกษาทุกระดับยกเว้นกลุ่มที่
ไม่ได้เรียนหนังสือ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกแบบ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
บางครั้ ง บ่ อ ยครั้ ง และเป็ น ประจ า กลุ่ ม ที่ เ ป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ทุ ก กลุ่ ม ยกเว้ น กลุ่ ม สุ ข ภาพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ วิรัติ ปานศิลา (2542 : 98) ที่ทาการศึกษาความ
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เกี่ยวข้อ งของจิตลักษณะกับพฤติกรรมการทางานของบุคลากรสาธารณสุขระดับตาบลในภาคเหนือ
ของไทย จานวน 636 คน แล้วพบว่าพฤติกรรมการทางานของราชการที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข
โดยรวม มีความเกี่ยวข้องกับการมุ่งอนาคต-ควบคุมตนโดยพบว่าการมุ่งอนาคตควบคุมตนทานาย
พฤติกรรมการทางานของบุคลากรสาธารณสุขโดยรวม ดังนั้น จึงควรสร้างเสริม ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุม ตนจะช่ว ยให้แ กนนามีพ ฤติก รรมการทางานอย่า งมีจ ริย ธรรมได้ดีขึ ้น เพราะลัก ษณะมุ ่ง
อนาคตควบคุม ตนนั ้น เป็น การมองเห็ น ความส าคั ญ ของประโยชน์ ที่ จ ะมี ม าในอนาคตมากกว่ า
ประโยชน์ในปัจจุบัน การเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการอดได้รอได้และเชื่อว่าการกระทาของ
ตนจะส่งผลให้เกิดผลดีตามที่ตนต้องการ การทางานในชุมชนของแกนนาต้องอาศัยลักษณะนี้มาช่วย
เสริมการทางานเพราะงานที่ทานั้นเป็น การทาเพื่อ ส่วนรวมและประโยชน์ทั้งในปัจุบันและอนาคต
ร่วมกัน ของชุม ชนของตนรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อ งกับ ความเป็นอยู่ข องคนในชุม ชนต้อ งอาศัยความ
อดอน อดได้รอได้เพราะมีคนที่เกี่ยวข้อ งเป็นจานวนมาก บางครั้งอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันได้
ง่าย ดังนั้น หากแกนนาชุมชนมีการมุ่งอนาคตควบคุมตนก็จะช่วยให้ทางานได้ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นใน
เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมสูง มักไม่เห็นผลตอบแทนไดในทันที หากแกน
นาไม่สามารถควบคุมตนได้ก็อาจมีพฤติกรรมการทางานที่ไม่เหมาะสมได้
ในตาราง 8 พบว่า แกนนาที่มีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทางาน
อย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยแกนนาที่มีคะแนนแรงจูงใจในการทางานสูง
มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแกนนาที่มีคะแนนแรงจูงใจในการทางานต่า พบในกลุ่มรวม
กลุ่มเพศชายและหญิง กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มที่มี
ระดับการศึกษาทุกระดับยกเว้นกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือ กลุ่มที่เข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนาตามวัน
สาคัญทางศาสนา กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบางครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจาและไม่เคยร่วมเลย
กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ ซอล (Zall. 2001 : 62 - 65) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจจากภายใน
และปัจจัยการจูงใจจากภายนอก พบว่า ปัจจัยการจูงใจจากภายใน เป็นการจูงใจที่เกิดจากความท้า
ทายในงาน และความสนุกสนานเพลิดเพลินในการทางาน ซึ่งเป็น ส่วนประกอบที่สาคัญในการ
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งงานในลักษณะที่ทาในชุมชนนั้นมีลักษณะท้าทายและต้อ งใช้มีใจรัก
อย่า งแท้จ ริง เพราะบางงงานมิไ ด้ม ีผ ลตอบโยชน์ต อบแทนในเชิง รูป ธรรม เช่น เงิน เดือ น หรือ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ดังนั้น หากแกนนาที่มีความรู้สึกรักในงานนนี้จะรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้ทางาน
การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที่ 4 ซึ่งกล่าวว่า แกนนาที่มีลักษณะทางจิตตาม
สถานการณ์ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย”
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ในสมมติฐานนี้ได้คาดหมายถึงว่า แกนนาที่มีลักษณะทางจิตตามสถานการณ์ในที่นี้หมายถึง เจตคติที่
ดีต่อการทางานต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย
โดยแกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานสูง น่าจะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมดีกว่าแกนนา
ที่มีเจตคติที่ดีต่ อการทางานต่ า ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูลดั งแสดงไว้ในตาราง 9 พบว่ า แกนนาที่ มี
เจตคติที่ดีต่อการทางานตนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติโดยแกนนาที่มีคะแนนเจตคติที่ดีต่อการทางานสูง มีพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมแกนนาที่มีคะแนนเจตคติที่ดีต่อการทางานต่า พบในกลุ่มรวม กลุ่มเพศชายและหญิง กลุ่มที่
มีอายุน้อยกว่าและมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีทุกอาชีพยกเว้นพนักงานเอกชน กลุ่มที่มีระดับการศึกษาทุก
ระดั บยกเว้น กลุ่ม ที่ไม่ ได้ เรีย นหนั งสือ กลุ่มที่ เข้ าร่ว มกิจ กรรมทางศาสนาทุก แบบ กลุ่มที่ เข้า ร่ว ม
กิจ กรรมทางศาสนาบางครั้ ง บ่ อยครั้ง และเป็น ประจ า กลุ่ มที่ เ ป็น สมาชิ ก กลุ่ ม ต่า ง ๆ ทุก กลุ่ ม ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า เจตคติมีส่วนเกี่ยวข้อง
พฤติกรรมการทางาน เช่น อัจฉราพร บุญญพนิช (2547) ที่พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูเป็นตัวทานาย
ที่น่าสนใจมากที่สุดในการทานายประสิทธิภาพของครู และเจตคติต่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป็นตัวทานายที่สาคัญมากที่สุดในการทานายพฤติกรรมการสอนของครู ดังนั้น จึงควรสร้า งเสริม
เจตคคติที่ดีต่อการทางานโดยเฉพาะงานของแกนนาในชุมชนต่าง ๆ ดังแนวคิดองค์ประกอบของ
เจตคติ 3 องค์อ งค์ป ระกอบ คือ ความรู้เ ชิง ประเมิน ค่า ความรู้สึก พอใจและความพร้อ มกระท า
ดังนั้น หากแกนนาได้รับการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อ การทางานแล้ว แกนนาจะรู้สึกเห็นประโยชน์และ
คุณ ค่า ของการท างานเพื่อ ชุม ชน เกิด ความรู้ส ึก พอใจและพร้อ มที่จ ะแสดงพฤติก รรม คือ การ
ทางานอย่างเต็มที่และเต็มใจต่อไป
การสรุปและอภิป รายผลสมมติฐานที่ 5 ซึ่ งกล่า วว่า “แกนนาที่มี ลักษณะทางสังคม
ต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่างกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย” ในสมมติฐาน
นี้ได้คาดหมายถึงว่า แกนนาที่มีลักษณะทางสังคมต่างกัน ในที่นี้ คือ การสนับสนุนทางสังคม จะมี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่า งกันทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัง
แสดงไว้ในตาราง 10 พบว่า แกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการทางาน
อย่างมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยแกนนาที่มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคม
สูง มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจ ริยธรรมแกนนาที่มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมต่า พบในกลุ่ม
รวม กลุ่มเพศชายและหญิง กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าและมากกว่า 46 ปี กลุ่มที่มีทุกอาชีพยกเว้นพนักงาน
เอกชน กลุ่มที่มีระดับการศึกษาทุกระดับยกเว้นกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาทุกแบบ กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบางครั้ง บ่อยครั้งและเป็นประจา กลุ่มที่เป็นสมาชิก
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กลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่ม สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้อ งกับงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า
การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทางาน เช่น อัจฉราพร บุญญพนิช (2547) ศึกษา
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของครูประถมศึกษา ก็
พบว่ า ครู ที่ มี การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมสู งเป็ น ครูที่ มี พ ฤติก รรมการสอนสูง กว่ า ครูใ นกลุ่ มตรงข้ า ม
โดยเฉพาะแกนนาในชุมชนผู้ที่มีบทบาทสาคัญคือ ครอบครัว สามี ภรรยาที่ต้องให้การสนับสนุนการ
ทางานเพราะงานของแกนนาเป็นงานที่ทาเพื่อส่วนร่วมอาจต้องมีการเสียสละเวลาส่วนตัวหรือเวลาของ
ครอบครัว หากแกนนามีครอบครัวที่เข้าใจให้การสนับสนุนจะทาให้สามารถมีการทางานได้อย่างเต็มที่
ด้วย
การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที่ 6 ซึ่งกล่าวว่า “แกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน
สูงและมีการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มีเจต
คติที่ดีต่อการทางานต่าและมีการสนับสนุนทางสังคมต่า" สมมติฐานนี้ได้คาดหมายถึงว่า ลักษณะทาง
จิตสังคม 2 ลักษณะ คือ เจตคติต่อการทางานและการสนับสนุนทางสังคม ร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรม
การท างานอย่ า งมี จ ริย ธรรมของแกนน า การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบสมมติ ฐานนี้ไ ด้ นามา
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงไว้ในตาราง 11 ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง พบว่า พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมไม่แปรปรวนไป
ตามเจตคติต่อการทางานและการสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มรวมแต่พบว่าพฤติกรรมการทางานอย่าง
มีจริย ธรรมแปรปรวนไปตามเจตคติ ต่อ การทางานและการสนั บสนุ นทางสังคม ในกลุ่ มที่ไม่ เรีย น
หนังสือและกลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งการพบผลในกลุ่มนี้อาจเป็ นเพราะแม้แกนนาที่ไม่ได้
รับการศึกษาใด ๆ หากมีเจตคติที่ดีต่อการทางานประกอบกับการรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ย่อม
นาพาให้บุคคลเหล่านี้ตั้งใจทางานอย่างเต็มที่ด้วยจิตใจที่มีคุณธรรมได้ ซึ่งสอดคล้อ งกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้บางส่วน แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์พฤติ กรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกน
นาทีละตัว พบว่า แกนนาที่มีเจตคติที่ดีต่อการทางานสูง มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูง
และแกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูง ก็มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูง ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 4 และ 5 ข้างต้น
การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที่ 7 ซึ่งกล่าวว่า “แกนนาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง
และมีการสนับสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มี ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนต่าและมีการสนับสนุนทางสังคมต่า" สมมติฐานนี้ได้คาดหมายถึงว่า ลักษณะ
ทางจิ ต สั ง คม 2 ลั ก ษณะ คื อ ลั ก ษณะมุ่ ง อนาคตและการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ร่ ว มกั น ส่ ง ผลต่ อ
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พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนี้ได้
นามาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ข้อ มูลดังแสดงไว้ในตาราง 12
พบว่ า พฤติกรรมการทางานอย่ างมี จริ ยธรรมไม่แ ปรปรวนไปตามมุ่ง อนาคตควบคุม ตนและการ
สนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มรวม แต่พบว่าพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมแปรปรวนไปตา
มลักษระมุ่งอนาคตควบคุมตนและการสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มที่ไม่เรียนหนังสือที่พบผลเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะแม้ว่าแกนนาจะมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูงแต่ไม่ ได้รับการสนับสนุนทางสังคมใด ๆ
อย่างเพียงพอก็อาจส่งต่อต่อกาลังใจและความสะดวกในการทางานทาให้มีพฤติกรรมการทางานที่
ไม่ ไ ด้ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพีย งพอ แต่อ ย่า งไรก็ต าม จากการวิเ คราะห์พ ฤติก รรมการท างานอย่า งมี
จริยธรรมของแกนนาทีละตัว พบว่า แกนนาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตสูง มีพฤติกรรมการทางานอย่าง
มีจริยธรรมสูง และแกนนาที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูง ก็มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูง
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 และ 4 ข้างต้น
การสรุปและอภิปรายผลสมมติฐานที่ 8 ซึ่งกล่าวว่า “แกนนาที่มีแรงจูงใจในการทางาน
สูงและมี การสนั บสนุนทางสังคมสูง จะมีพฤติ กรรมการทางานอย่า งมีจริย ธรรมสู งกว่าแกนนาที่ มี
แรงจูงใจในการทางานต่าและมีการสนับสนุนทางสังคมต่า” สมมติฐานนี้คาดหมายว่า ลักษณะทาง
จิ ต สั ง คม 2 ลั ก ษณะ คื อ แรงจู ง ใจในการท างานและการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ร่ ว มกั น ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนา การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนี้ได้
นามาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงไว้ในตาราง 13 และ
14 ผลปรากฏว่า พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนาแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการทางานและการสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มรวม และเมื่อ ทาการเปรียบเทียบ
รายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า ในกลุ่มรวม แกนนาที่มีแรงจูงใจในการทางานสูงด้วยกัน แกนนาที่มี
การสนับสนุนทางสังคมสูง มีพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงกว่าแกนนาที่มีการสนับสนุน
ทางสังคมต่า สอดคล้องกับสมมติฐ านที่ตั้งไว้ และสอดคล้อ งกับ งานของ เรวัต สดมณี (2544) ที่
ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรม ศึกษาเฉพาะกรณีกาลังพลในสาย
งานปลัดบัญชี พบว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับวิถีชีวิตทางพุทธ ทัศนคติต่อพฤติกรรม
การทางาน และลักษณะมุ่งอนาคตสามารถทานายพฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมของกาลังพล
ในสายงานปลัดบัญชีได้ถึงร้อยละ 71.20 และพบผลเช่นเดียวกันในพบผลเช่นเดียวกันในกลุ่มเพศ
ชาย กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กลุ่มที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่พบผล
เช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้ชายและผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงมักได้รับการสนับสนุนและยอมรับให้ทางาน
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ประกอบกับเมื่อได้รับการสนับสนุนก็อ าจเกิดแรงจูงใจในการทางานมากขึ้นจึง
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ทาให้เป็น กลุ่มที่มีพ ฤติกรรมการทางานอย่างมีจ ริยธรรมสูง ขณะดียวกันกลุ้มออมทรัพ ย์และกลุ่ม
ผู้สูงอายุมักเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งค่อ นข้างมากในแต่ละชุมชนดังนั้นแกนนาในกลุ่มนี้จึงต้อ งมี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูงเพื่อให้เ กิดการยอมรับในชุมชน

ข้อจากัดของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะแกนนาชุมชนในเขตภาคกลางเท่านั้น น่าจะได้มี
การศึกษาแกนนาในภาคอื่น ๆ พราะอาจได้พบผลที่แตกต่างไปจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น แกนนาใน
ภาคกลาง

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า แกนนามีพฤติกรรมการทางานตามอย่างมีจริยธรรมสูง มีสาเหตุ
มาจากการมีลักษณะต่าง ๆ สูง โดยเฉพาะเจตคติต่อ การทางาน อันเป็นตัวทานายพฤติกรรมการ
ทางานอย่างมีจริยธรรมที่สาคัญ รวมทั้ง การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจ จึง
น่า จะได้ศ ึก ษาเพื ่อ พัฒ นาหรือ เสริม ลัก ษณะที ่พ ึง ประสงค์ด ัง กล่า วแก่แ กนน าชุม ชนต่า ง ๆ
โดยเฉพาะแกนนาที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยการสร้างชุดฝึกอบรมหรือปรับปรุง พัฒนาแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research)
2. ควรดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวพฤติกรรมการทางานอย่างมี
จริยธรรมของแกนนาอย่างลึกซึ้งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
น าเสนอบทความที ่ไ ด้จ ากผลการวิจ ัย ให้แ ก่บ ุค คลและหน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้ อ ง เช่น
สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนท่างานร่วมกับแกนนาชุมชนเพื่อ นาไปสู่การศึกษาและ
การทางานร่วมกับแกนนาอย่างมี ประสิทธิภาพในการทางานอย่างสูงสุดต่อไป รวมทั้งพัฒนาแกนนา
ชุมชนที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่ม ดังพบว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือ จะมีลักษณะต่างๆ ที่เอื้อ ต่อ การ
ทางานอยู่แล้ว เช่น มีแรงจูงใจในการทางานสูง ดังนั้น ควรมีการพัฒนาหรือ เพิ่มศักยภาพอื่น ๆ ที่
เหมาะสมให้แกนนาแต่ละประเภทด้วย
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