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โดยแบบวัดมีคุณภาพความเที่ยงตรงและเชื่อถือได วิเคราะหโมเดลเชิงโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุและ
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ทํางาน ผลการวิจัยยังพบวาความกดดันจากงาน (ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม ปญหาพฤติกรรม
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พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ นอกจากนี้ยังพบวา
รูปแบบดังกลาวนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูไดรอยละ
70.9 และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรไดรอยละ 60.2 ผลการวิจัยยังพบวาความยึดมั่นผูกพันใน
งานมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูของครูชายมีคามากกวาครูหญิง
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การทํางาน

Research Abstract
A causal relationship model of teachers’ work engagement
The purpose of this study was to examine antecedents and consequences of work
engagement model for Thai teachers. The model posits that personal resources, job resources,
and job demand influence work engagement which in turn predict work behavior (i.e., teacher role
behavior and organizational citizenship behavior). The sample consisted of 417 elementary
teachers in Bangkok Metropolis administration. Self- report inventories with 5 point rating scales
ranging from true to untrue designed to measure antecedents and consequences of work
engagement were administered to collect data. The self-report inventories were acceptable in terms
of discrimination power, validity, and reliability. The structural equation model of AMOS program
was also employed to test the causal relationship model of work engagement. Results using
structural equation modeling confirmed that the alternative model fitted the data. Specifically,
personal resources (i.e., psychological immunity and intrinsic motivation) and job resources (i.e.,
justice climate, teacher-student relationship, supports from coworkers, and supports from
supervisors) positively affected work engagement. Work engagement had impact on teacher role
behavior and organizational citizenship behavior. In other words, work engagement mediated
relationship between personal – job resources and work behavior. In addition, job demands
negatively affected teacher role behavior and organizational citizenship behavior. The model
could account 70.9 percent of variance in teacher role behavior and 67.2 percent of variance in
organizational citizenship behavior. The findings also indicated that gender moderated the positive
relationship between work engagement and teacher role behavior, where the magnitude of the
relationship was stronger in male teacher.
Keywords: Work engagement, personal resources, job resources, job demands, work behavior
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
การทํางานไมวาองคการใด สิ่งสําคัญของทุกองคการคือ ใหบุคคลที่ทํางานในองคการมีการ
งานอยางเต็มกําลังความสามารถ และใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันนี้
ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 เสาหลักอันหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน คือ ดานการศึกษา ซึ่งครู อาจารยเปนผูมีบทบาทสําคัญที่จะ
ชวยยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลง พันธกิจที่
สําคัญอันนี้เปนสิ่งบงชี้วา ครู อาจารย ตองมีการอุทิศ ทุมเทพลังกาย พลังใจ สติปญญา และยึดมั่น
ผูกพันในงาน ความยึดมั่นผูกพันในงานจึงเปนแนวคิดหนึ่งที่สําคัญในองคการทุกประเภทไมวาจะเปน
องคการธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการ รวมทั้งองคการศึกษาดวย เพราะความยึดมั่นผูกพันในงาน
เปนสภาวะทางจิตใจในทางบวกที่เกี่ยวของกับงานที่แสดงถึงลักษณะความกระตือรือรนในการทํางาน
การอุทิศ ทุมเท พลังกาย พลังใจ พลังปญญาใหกับงาน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวและลื่นไหลในการ
ทํางาน (Bakker and Demerouti, 2008) สําหรับทฤษฎีความยึดมั่นผูกพันในงาน ไดมีการนําเสนอ
รูปแบบการยึดมั่นผูกพันในงานวาเปนกลไกที่คั่นกลางระหวางปจจัยเชิงสาเหตุที่มาจากสภาพแวดลอม
ในการทํางานที่เปนปจจัยที่สนับสนุนในการทํางาน และปจจัยที่เปนความกดดันในการทํางาน รวมทั้ง
คุณลักษณะที่เปนทุนทรัพยทางบุคคลสงผลตอการยึดมั่นผูกพันในงาน และการที่บุคคลมีความยึดมั่น
ผูกพั นในงานส งผลตอประสิ ท ธิภ าพในการทํางาน และพฤติกรรมการทํางานในองคการในทางบวก
(Bakker & Demerouti, 2008) และผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ความยึดมั่นผูกพันในงานสงผล
โดยตรงในทางบวกตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาท และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ในกลุมพนักงานดับเพลิง (Rich, Lepine & Crawford, 2010) และจากการศึกษาในประเทศไทย พบวา
ปจ จัยภายในบุคคลและสภาพแวดล อมในการทํางานสง ผลตอความยึดมั่น ผูกพันในการทํางานของ
พนักงาน (ขนิษฐา ลือนาม, 2554; ปญจมาส ทวิชาตานนท 2555)
แตอยางไรก็ตามในการศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันใน
งานของครูประถมศึกษายังมีนอยมาก โดยเฉพาะการบูรณาการแนวคิดความยึดมั่นผูกพันในงานจาก
ตางประเทศกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทสังคมไทยมาใชในการวิเคราะหรูปแบบความยึด
มั่นผูกพันในงานที่ศึกษาถึงสาเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครูประถมศึกษา เพื่อใหได
องค ความรู ใ นเรื่ อ งความยึ ดมั่ น ผู กพั นในงานที่ส มบู รณ ยิ่ง ขึ้น โดยศึ กษาป จ จั ยเชิง สาเหตุทั้ ง ป จ จั ย
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน และความกดดันจากงานวาสงผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานของครูใน
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ลักษณะไหน อยางไร และวิเคราะหดูวาความยึดมั่นผูกพันในงานสงผลที่ตามมาตอพฤติกรรมการทํางาน
ในทางบวกอยางไร เพื่อวาจะไดเปนแนวทางในการสงเสริมใหครูมีความยึดมั่นผูกพันในการทํางานและ
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลตอคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันในงานของครูที่จําแนกตามลักษณะชีวสังคมและ ภูมิ
หลัง
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน และความกดดันจากงานที่มีตอความ
ยึดมั่นผูกพันในงาน
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีตอพฤติกรรมการทํางานของครู
4. เพื่ออธิบายพฤติกรรมการทํางานของครูจากทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน ความกดดัน
จากงาน และความยึดมั่นผูกพันในงาน
5. เพื่อวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครู

ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
1.ไดแผนภาพรวมในเรื่องรูปแบบความยึดมั่นผูกพันในงานของครู
2.ไดทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพันในงานของครูและผลของการที่ครูมีความ
ยึดมั่นผูกพันในงาน
3.ไดแนวทางการพัฒนาหรือสงเสริมใหครูมีความยึดมั่นผูกพันในงาน และมีพฤติกรรมการ
ทํางานที่พึงปรารถนาและมีประสิทธิภาพ
4.ไดเครื่องมือวัดตัวแปรที่มีคุณภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครูประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในกรุงเทพมหานคร
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครูประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในกรุงเทพมหานครจํานวน 420 คน
3. ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพัน
ในงานของครูไดแก
3.1 ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในงาน
3.2 ตัวแปรเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในงาน ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก

3
3.2.1 ทรัพยากรบุคคล ประกอบดวยภูมิคุมกันทางจิต และ
แรงจูงใจภายใน
3.2.2 ทรัพยากรงาน ประกอบดวยการรับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพ
กับนักเรียน การสนับสนุนจากพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา
3.2.3 ความกดดันจากงาน ประกอบดวยภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่
ควบคุม ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ความตองการจากงาน
และสภาพแวดลอมทางกายภาพ
3.3 ตัวแปรผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน ไดแก พฤติกรรมการทํางาน
3.3.1 พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู
3.3.2 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตั ว แปรลั ก ษณะชี ว สั ง คมและภู มิ ห ลั ง ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพการสมรส
ประสบการณการทํางาน ตําแหนง ระดับวิทยฐานะ และขนาดโรงเรียน
นิยามปฏิบัติการของตัวแปร
ความยึดมั่นผูกพันในงาน หมายถึง สภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่สัมพันธกับ
งานที่ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้
1) ความกระตือรือรน หมายถึง การมี พลัง ในการทํางานและยืดหยุนทางจิตใจสูงในขณะ
ทํางาน เต็มใจที่จะใชความพยายามในการทํางาน และมีความเพียรพยายามในการทํางาน แมจะ
เผชิญอุปสรรค
2) การทุมเทอุทิศ หมายถึงความรูสึกเต็มใจ ภูมิใจ มีแรงบันดาลใจ และรูสึกทาทายในการ
ทํางาน
3)ความจดจอใสใจ หมายถึงความรูสึกมุงมั่นและเปนสุขในการทํางาน ยากที่จะถอนตัวออก
จากงาน เหมือนเวลาผานไปอยางรวดเร็ว
ความยึดมั่นผูกพันในงานวัดไดโดยใชแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
แบบวัดมีลักษณะเปน ขอความจํ านวน 9 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง
คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีความยึดมั่นผูกพัน
ในงานมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีความยึดมั่นผูกพันในงานนอย
ทรั พ ยากรบุ ค คล หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต ใจในทางบวกของบุ ค คล ประกอบด ว ย
ภูมิคุมกันทางจิต และแรงจูงใจภายใน
1) ภูมิคุมกันทางจิต หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่ประกอบดวยความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองได มีสติสัมปชัญญะ มีความหวัง มีความสามารถในการเผชิญปญหา และมีความ
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ยืดหยุนในการปรับตัว วัดไดโดยใชแบบวัดภูมิคุมกันทางจิตฉบับสั้นของอรพินทร ชูชม และคณะ(2554)
แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 15 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง
คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีภูมิคุมกันทางจิต
มาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีภูมิคุมกันทางจิตนอย
2) แรงจูงใจภายใน หมายถึง ความตองการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดจากการ
เสาะแสวงหาของตนเอง โดยความตองการมีความสามารถ ความตองการลิขิตดวยตนเอง และปจจัย
ภายในงานไดแกความทาทาย ความนาสนใจและเพลิดเพลินในงานเปนแรงผลักดัน ไมตองอาศัยรางวัล
ภายนอกหรือกฎเกณฑขอบังคับ วัดไดโดยใชแบบวัดแรงจูงใจภายในฉบับสั้นของอรพินทร ชูชม และ
คณะ (2545) แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 7 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับ
ได แก จริ ง ค อนข างจริ ง ไม แ นใ จ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไ ดคะแนนสูง แสดงวามี
แรงจูงใจภายในมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีแรงจูงใจภายในนอย
ทรัพยากรงาน หมายถึงการที่บุคคลรับรูวาไดรับความยุติธรรมจากการทํางาน มีสัมพันธภาพ
กับนักเรียน ไดัรับการสนับสนุนจากพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา
1) การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาไดรับความชวยเหลือจาก
เพื่อนรวมงานทั้งทางจิตใจ อารมณ แสดงความเห็นใจ เขาใจ ยอมรับ และใหกําลังใจ ตลอดจนให
การชวยเหลือดานการทํางานในหนาที่ที่รับผิดชอบ วัดไดโดยใชแบบวัดการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 3 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5
ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวา
ไดัรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ําแสดงวาไดรับการสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงานนอย
2) การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาไดรับความชวยเหลือจาก
ผูบังคับบัญชาในหนวยงานทั้งทางจิตใจ อารมณ แสดงความเห็นใจ เขาใจ ยอมรับ และใหกําลังใจ
ตลอดจนใหการชวยเหลือดานการทํางานในหนาที่ที่รับผิดชอบ วัดไดโดยใชแบบวัดการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 3 ขอ ที่ประกอบดวยมาตรา
ประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนน
สูง แสดงวาไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชามาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวาไดรับการ
สนับสนุนจากผูบังคับบัญชานอย
3) สัมพันธภาพกับนักเรียนหมายถึง การที่ครูอาจารยไดใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และ
เปนที่ปรึกษาแกนักเรียน นักเรียนใหการยอมรับ ยกยอง และรวมมือ วัดไดโดยใชแบบวัดความสัมพันธ
กับนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 5 ขอ ที่ประกอบดวยมาตรา
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ประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนน
สูง แสดงวามีสัมพันธภาพกับนักเรียนมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ําแสดงวามีสัมพันธภาพกับนักเรียน
นอย
4) การรับรูความยุติธรรม หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาตนไดรับการปฏิบัติในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการทํางานดวยความเปนธรรมในดานกระบวนการ ดานการกระจายผลประโยชน และ
ดานปฎิสัมพันธ วัดไดโดยใชแบบวัดการรับรูความยุติธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปน
ขอความจํานวน 9 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ
คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการรับรูความยุติธรรมมาก และผูตอบที่ได
คะแนนต่ํา แสดงวามีการรับรูความยุติธรรมนอย
ความกดดันจากงาน หมายถึง การที่บุคคลรับรูวามีขอเรียกรองจากสภาพการทํางานที่
สามารถสรางความกดดันทางจิตใจ ประกอบดวย ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม ปญหา
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ความตองการจากงาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ
1) ภาระงาน หมายถึง การที่บุคคลรับรูถึงปริมาณภาระหนาที่ในการทํางานในองคการ ความ
กดดันทางจิตใจ และเวลาในการทํางานขององคการ วัดไดโดยใชแบบวัดภาระงาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
แบบวัดมีลักษณะเปน ขอความจํ านวน 7 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง
คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการรับรูภาระงาน
มาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีการรับรูภาระงานนอย
2) บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม หมายถึง การที่บุคคลรับรูสภาพการทํางานที่เขมงวด ไมมี
อิสระในการทํางาน ขาดความยืดหยุนในการทํางาน และมีการตรวจตราสอดสองการทํางานอยาง
ใกลชิด วัดไดโดยใชแบบวัดบรรยากาศการทํางานที่ควบคุมที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปน
ขอความจํานวน 7 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ
คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการรับรูบรรยากาศการทํางานที่ควบคุม
มาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ําแสดงวามีการรับรูบรรยากาศการทํางานที่ควบคุมนอย
3) ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน หมายถึงการที่บุคคลตองเผชิญกับความกดดัน
กับการที่ผูเรียนแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมตาง ๆ วัดไดโดยใชแบบวัดปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 5 ขอ ที่ประกอบดวยมาตรา
ประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนน
สู ง แสดงว า พฤติ กรรมที่ ไ ม เ หมาะสมของนั กเรี ยนมี ปญ หามาก และผู ตอบที่ไ ด คะแนนต่ํ า แสดงว า
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนมีปญหานอย
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4) ความตองการจากงาน หมายถึงการที่บุคคลรับรูวาลักษณะงาน สรางความกดดันใหผูทํา
งาน เนื่องจากไมมีความรูความสามารถในเรื่องนั้น ไมทาทายความสามารถ หรืองานที่ทําอยูไมมีความ
ชัดเจน วัดไดโดยใชแบบวัดความตองการจากงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความ
จํานวน 6 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไม
จริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการรับรูความตองการจากงานมาก และผูตอบที่ได
คะแนนต่ํา แสดงวามีการรับรูความตองการจากงานนอย
5) สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง การที่บุคคลรับรูวาสภาพแวดลอมทางกายภาพของ
งานมีปญหา วัดไดโดยใชแบบวัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะ
เปนขอความจํานวน 4 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ
คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีการรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพมี
ปญหามาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ําแสดงวามีการรับรูสภาพแวดลอมทางกายภาพมีปญหานอย
พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู หมายถึงการที่ครูอาจารยไดมีการปฏิบัติงาน
ตามสายงานวิชาชีพครูโดยครอบคลุม การจัดการการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน
1) การจัดการการเรียนรู หมายถึง การที่ครูอาจารยจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
การใชและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และมีการวัดประเมินผลการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2) การพัฒนาผูเรียน หมายถึง การที่ครูอาจารยมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเปนครู มี
การชวยเหลือผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตลอดจนมีการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผูเรียน
3) การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การมีครูอาจารยมีการจัดบรรยากาศ การเรียนรู การ
จัดหาขอมูลสารสนเทศและเอกสาร การกํากับดูแลชั้นเรียน/รายวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมี
ความสุข
พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูวัดไดโดยใชแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามสาย
งานวิชาชีพครูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความ 21 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมิน
คา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดง
วามีพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีพฤติกรรม
การทํางานตามสายงานวิชาชีพครูนอย
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึงการที่ครูอาจารยแสดงพฤติกรรมที่
นอกเหนือจากบทบาทที่กําหนดไวในหนาที่ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางอิสระโดยไมมีการบังคับนั้น
สะทอนถึงการเปนสมาชิกที่ดีและเปนประโยชนตอโรงเรียน ประกอบดวยการแสดงพฤติกรรมใหความ
ชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอื่น ความอดทนอดกลั้น การใหความรวมมือ และความสํานักในหนาที่
1) พฤติกรรมใหความชวยเหลือ เปนพฤติกรรมที่ทําดวยความสมัครใจเพื่อชวยเหลือผูอื่นเมื่อมี
ปญหาในการทํางานใหสามารถทํางานในหนาที่ของเขาใหเสร็จสมบูรณภายใตสถานการณไมปกติ
2) พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น เปนพฤติกรรมที่มุงแกปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลในการ
ทํางาน ไมใชอารมณเมื่อเกิดความขัดแยง ไมทําใหการทะเลาะเบาะแวงขยายออกไปเมื่อมีการถกเถียง
หรือยั่วยุจากบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น
3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น เปนพฤติกรรมครูที่มีความอดทนตอปญหาหรือความไม
สะดวกสบายที่หลีกเลี่ยงไมได และอุปสรรคในการทํางานโดยปราศจากความไมพอใจ
4) พฤติกรรมการใหความรวมมือ เปนพฤติกรรมของครูที่แสดงความเต็มใจที่จะมีสวนรวมใน
กระบวนการตางๆภายในองค การ ตระหนักวาตนเปน สวนหนึ่ง ขององค การ ทุกคนตองรวมมือกัน
ทํางานใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
5) พฤติกรรมความสํานักในหนาที่ เปนพฤติกรรมที่ครูทํางานตามภาระหนาที่ที่ไดกําหนดไววา
เปนบทบาทและปฏิบัติในรูปแบบที่เหนือกวาระดับความตองการในการปฎิบัติงานที่ต่ําที่สุด
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการวัดไดโดยใชแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
องค การที่ ผู วิจั ยสร างขึ้ น เอง แบบวั ดมีลักษณะเปน ขอความจํานวน 15 ขอ ที่ประกอบดวยมาตรา
ประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนน
สู ง แสดงว ามี พ ฤติ ก รรมการเป น สมาชิ กที่ดีข ององคก ารมาก และผู ตอบที่ ไ ดค ะแนนต่ํา แสดงว ามี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการนอย

8

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ไดมีการประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอดังตอไปนี้
1. แนวคิดโครงสรางรูปแบบความยึดมั่นผูกพันในงาน
2. อิทธิพลของทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการ
ทํางาน
3. อิทธิพลของทรัพยากรงานที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางาน
4. อิทธิพลของความกดดันจากงานที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการ
ทํางาน
5. อิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางาน
แนวคิดโครงสรางรูปแบบความยึดมั่นผูกพันในงาน
ความหมายของความยึดมั่นผูกพันในงาน
คานห (Kahn, 1990) เปนบุคคลแรกคนหนึ่งที่ใหแนวคิดเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในงาน โดย
ระบุ วา พนั กงานที่ มี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานจะปฏิ บั ติง านตามบทบาทที่ ต นได รับ อย างเต็ม ที่ ทั้ ง
ทางดานรางกาย การรูคิด และอารมณ ความยึดมั่นผูกพันจึงหมายถึงการใชพลังมุงตรงไปยังเปาหมาย
ขององคการ เชนเดียวกับที่ มาสลาช ชอยฟลิ และลิเทอร (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001)ได
นิยามความยึดมั่นผูกพันวาเปนสภาวะที่พนักงานมีพลังใจในการทํางาน อยากทํางาน ชอบที่จะ
เกี่ยวของอยูกับงาน และพนักงานรูสึกวาตนเองมีความสามารถในการทํางานใหประสบความสําเร็จได
Gallup (2013) ไดใหความหมายความยึดมั่นผูกพันวาเปนการที่พนักงานรูสึกมีสวนรวมในงาน
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่ และมีความกระตือรือรนในงานที่ไดรับมอบหมาย และไดแบงประเภทความ
ความยึดมั่นผูกพันออกเปน 3 ลักษณะคือ 1) ยึดมั่นผูกพัน (engaged) หมายถึง พนักงานที่ทํางานดวย
ความมุงมั่นและมีความรูสึกผูกพันกับงานและนาจะมีสวนเสริมสรางในทางบวกใหกับองคการ 2) ไม
ยึดมั่นผูกพัน (not engaged) หมายถึง พนักงานขาดแรงจูงใจในการทํางาน มีความมุงมั่นพยายาม
นอยที่จะบรรลุเปาหมายหรือผลลัพธขององคการ และ 3) แสดงออกถึงความไมยึดมั่นผูกพันอยาง
เดนชัด (actively disengaged) หมายถึง พนักงานไมมีความสุขในการทํางานและไมมีผลผลิตในการ
ทํางาน แลวยังแผขยายพฤติกรรมทีไมพึงประสงคออกมายังเพื่อนรวมงานดวย และจากการสํารวจของ
Gallup ในชวงป 2011-2013 พบวาประเทศไทยมีพนักงานจํานวนมากประมาณ 84% ไมมีความยึด
มั่นผูกพัน ในงาน และมีเพียง 14% ที่มีความยึดมั่นผูกพันในงาน
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นักวิ ชาการหลายท านมีการนิ ยามความยึ ดมั่นผูกพัน ไวหลากหลาย แต ชอยฟลิ และคณะ
(Schaufeli et al., 2002) ไดเสนอนิยามความยึดมั่นผูกพันในงานที่ใชกันมากในงานวิจัย โดยความยึด
มั่ น ผู กพั น ในงาน (work engagement) หมายถึ ง สภาวะทางจิ ตทางบวกที่ สั ม พั น ธ กั บงานที่
ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ ไดแก 1) ความกระตือรือรน (vigor) หมายถึงการมีพลังในการ
ทํางานและยืดหยุนทางจิตใจสูงในขณะทํางาน เต็มใจที่จะใชความพยายามในการทํางาน และมี
ความเพียรพยายามในการทํางาน แมจะเผชิญอุปสรรค 2) การทุมเทอุทิศ (dedication) หมายถึง
ความรูสึกเต็มใจ ภูมิใจ มีแรงบันดาลใจ และรูสึกทาทายในการทํางาน และ 3) ความจดจ อใสใ จ
(absorption) หมายถึงความรูสึกมุงมั่นและเปนสุขในการทํางาน ยากที่จะถอนตัวออกจากงาน
เหมือนเวลาผานไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการเทียบเคียงองคประกอบทั้ง 3 มิติของความยืดมั่น
ผูกพันในงานขางตนกับองคประกอบความยืดมั่นผูกพันในงาน ของเมย และคณะ(May et. al, 2004)
ได แ ก อ งค ป ระกอบทางกาย (physical component) องค ป ระกอบทางอารมณ (emotional
component) และองคประกอบทางการรูคิด (cognitive component) นั้นสอดคลองกับองคประกอบ
ความกระตื อ รื อ ร น การทุ ม เทอุ ทิ ศ และความจดจ อ ใส ใ จตามลํ า ดั บ ถึ ง แม จ ะใช ชื่ อ ที่ แ ตกต า งกั น
(Schaufeli & Salanova, 2008)
กล า วโดยสรุ ป พนั ก งานที่ มี ค วามยึด มั่น ผูก พัน ในงานนั้น มี พ ลัง ในการทํ างานสู ง มีค วาม
กระตือรือรนในการทํางาน และมุงมั่นทุมเทใหงานอยางเต็มที่ และความยืดมั่นผูกพันในการทํางาน
ไมใชลักษณะการเสพติดการทํางาน (workaholics) เพราะคนที่ยึดมั่นผูกพันในงานมีความสุขและ
สนุกในการทํางาน อาจกลาวไดวาความยึดมั่นผูกพันในงานเกี่ยวของกับการทุมเททางกาย(hands)
สมอง(head) และจิตใจ (heart)อยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน(Rich, Lepine, & Crawford, 2010)
การเปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันในงานกับโครงสรางอื่น
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น (engagement) ความทุ ม เท (involvement) และความผู ก พั น
(commitment) มักจะเปนคําที่กอใหเกิดความสับสนในการใชและบางครั้งใชแทนกันในความหมาย
เดี ยวกั น ในการศึ กษาวิจั ยและในทางปฏิบัติ แตอยางไรก็ตามความยึดมั่น ผูกพันในงาน (work/job
engagement) ความทุ ม เทในงาน (work/job involvement) และความผู ก พั น ในองค ก าร
(organizational commitment) มีแนวคิดที่มีความเฉพาะแตละอันแตกตางกัน ถึงแมวาคุณลักษณะ
ความยึดมั่นผูกพันในงาน ความทุมเทในงาน และความผูกพันในองคการ ตางเปนคุณลักษณะที่อิง
ความผูกพัน ทางบวกที่ มีตองาน นอกจากนี้การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน/องคการ ควร
พิจารณากําหนดใหความทุมเทในงานเปนตัวแปรอิสระ ในขณะที่ความยึดมั่นผูกพันในงานและความ
ผูกพันในองคการควรเปนตัวแปรตาม(Hallberg & Schaufeli, 2006) ผลจากการศึกษาวิจัยในการ
ตรวจสอบโครงสรางความยึดมั่นผูกพันในงาน ความทุมเทในงาน และความผูกพันในองคการ โดยใช
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การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา ความยึดมั่นผูกพันในงาน ความทุมเทในงาน และความ
ผูกพันในองคการ มีโครงสรางที่แยกจากกัน และสะทอนใหเห็นดานที่แตกตางกันของความผูกพันใน
งาน (work attachment) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา ความยึดมั่นผูกพันในงานมี
ความสัมพันธสูงกับความผูกพันในองคการ มากกวาความสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันในงานกับ
ความทุมเทในงาน (Hallberg & Schaufeli, 2006) เชนเดียวกับผลการศึกษาวิจัยของแซคส (Saks,
2006) และ คานสที (Kanste, 2011) ที่สนับสนุนวาความยึดมั่นผูกพันในงานมีโครงสรางที่แตกตางจาก
ความผูกพันในงาน และความผูกพันในองคการ แตโครงสรางเหลานี้มีความสัมพันธกันและเสริมซึ่ง
กันและกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของเกตุนภัส เมธีกสิวัฒน (2555) ที่พบวาความผูกพันทุมเทตองานมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความผูกพันทุมเทตอองคการ
ความยึดมั่นผูกพันในงานมีโครงสรางที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวตางจากความทุมเทในงานและ
ความผูกพันในองคการ โดยความยึดมั่นผูกพันในงานตามแนวคิดของ ชอยฟลิ และคณะ (Schaufeli
et al, 2002) เปนสภาวะทางจิตใจ (psychological state) ที่เนนขอสมมติในการทํางานใหมีศักยภาพ
สูงสุดในรูปของสุขภาวะของบุคคล โดยที่ความยึดมั่นผูกพันในงานเปนตัวคั่นกลางที่เชื่อมระหวาง
ปจจัยการทํางาน-ปจจัยสวนบุคคลและผลลัพธการทํางาน องคประกอบของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ไดแก ความกระตือรือรน การทุมเทอุทิศ และความจดจอใสใจ มีลักษณะที่เดนเฉพาะในแตละมิติ และ
มีความเกี่ยวของกัน สําหรับความทุมเทในงานเปนผลของการตัดสินของปญญาเกี่ยวกับความตองการ
ที่จะตอบสนองความสามารถในการทํางาน และยึดติดกับภาพพจนของตนเอง (May et al., 2004)
ในขณะที่ความยึดมั่นผูกพันในงานเกี่ยวของกับการใชทั้งอารมณและพฤติกรรม นอกเหนือจากปญญา
ในการปฏิบัติงาน และความยึดมั่นผูกพันในงานไมใชเรื่องทัศนคติ แตเปนเรื่องที่บุคคลมีความใสใจ
ทุมเท กระตือรือรน อุทิศตนในการปฏิบัติงานตามบทบาทที่ระบุไว ดังนั้นความผูกพันในองคการจึงมี
แนวคิดแตกตางจากความยึดมั่นผูกพันในงาน ในลักษณะที่ความผูกพันในองคการเปนทัศนคติและ
ความผูกพันของบุคคลที่มีตอองคการ (Saks, 2006)กลาวคือความผูกพันในองคการหมายถึงทัศนคติ
ทางบวกที่บุคคลมีตอองคการและตอคานิยมขององคการ แสดงออกมาในรูปแบบของอารมณ การรับรู
และพฤติกรรม และผลจากการวิจัยพบวาความยึดมั่นผูกพันในงานมีอิทธิพลทางตรงในทางบวกตอ
ความผูกพันในองคการและมีอิทธิพลทางออมในทางลบตอความตั้งใจลาออกจากองคการโดยผานตัว
คั่นกลางคือความผูกพันในองคการ (เกตุนภัส เมธีกสิวัฒน, 2555)
รูปแบบความยึดมั่นผูกพันในงาน
ทฤษฎีความยึดมั่นผูกพันในงานที่เสนอโดย ชอยฟลิ และคณะ (Schaufeli et al., 2002) เนน
ขอสมมติการทํางานใหมีศักยภาพสูงสุดในรูปของสภาวะของบุคคล คุณลักษณะเริ่มแรกของความยึด
มั่นคือการมีพลัง และผูกพันกัน โดยที่ความยึดมั่นผูกพันในงานเปนสวนหนึ่งของทรัพยากรที่ขับเคลื่อน
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แรงจูงใจในการทํางาน ความยึดมั่นผูกพันในงานเปนตัวคั่นกลางที่เชื่อมระหวางปจจัยการทํางาน-ชีวิต
และผลลัพธการทํางาน โดยที่ความยึดมั่นผูกพันในงานไดแก ความกระตือรือรน การทุมเทอุทิศ และ
ความจดจอใสใจ มีลักษณะที่เดนเฉพาะในแตละมิติและมีความเกี่ยวโยงกัน ดังปรากฎในภาพประกอบ
1
ความจดจอใสใจ

ความกระตือรือรน

• มีพลังมาก

• สมาธิจดจอในงาน

• เต็มใจที่จะใชพลังในการทํางาน

• ความรูสึกวา เวลาผานไปอยาง

• มีความเพียรพยายามตอ

รวดเร็ว

อุปสรรค

• ลังเลที่จะทิ้งงาน

การทุมเทอุทิศ

• มีความทุมเทงานมาก
• มีความรูสึกภาคภูมิใจ
• มีความทาทายในงาน

ภาพประกอบ 1 องคประกอบของทฤษฎีความยึดมั่นผูกพันในงาน (Schaufeli et al., 2002)
รูปแบบโครงสรางเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานมีผูเสนอไวหลายรูปแบบ เชน
งานวิ จั ย ของ แซคส (Sax, 2006) ได กํ า หนดให ค วามยึ ด มั่ น ผูก พั น ของพนั ก งาน (employee
engagement) ประกอบดวยความยึดมั่นผูกพันในงาน(job engagement) และความยึดมั่นผูกพันใน
องคการ (organization engagement) โดยสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันของพนักงานประกอบดวย
คุณลักษณะงาน การรับรูการสนับสนุนจากองคการ การรับรูการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา รางวัล
และการยอมรับ ความยุติธรรมดานกระบวนการและความยุติธรรมดานผลตอบแทน สําหรับผลของ
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานประกอบด ว ยความพึ ง พอใจในงาน ความผู ก พั น ในองค ก าร
(organizational commitment) ความตั้งใจที่จะเลิกทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ดังปรากฏในภาพประกอบ 2
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สาเหตุ

คุณลักษณะงาน
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ
การรับรูการสนังบสนุนจากผูบังคับบัญชา
รางวัลและการยอมรับ
ความยุตธิ รรมดานกระบวนการ
ความยุตธิ รรมดานผลตอบแทน

ความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงาน

ความยึดมั่นผูกพันในงาน
ความยึดมั่นผูกพันในองคการ

ผล

ความมั่นคงในงาน
ความผูกพันในองคการ
ความตัง้ ใจที่จะเลิกทํางาน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

ภาพประกอบ 2 รูปแบบสาเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Saxs, 2006)
ผลการทดสอบรูปแบบสาเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันของพนักงานพบวา ปจจจัยเชิง
สาเหตุอธิบายความแปรปรวนของความยึดมั่นผูกพันในงานไดรอยละ 30 และความยึดมั่นผูกพันใน
องค ก ารได ร อ ยละ 39 โดยตั ว พยากรณ ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานที่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ไ ด แ ก
คุณลักษณะงาน และการสนับสนุนขององคการ และพบวาความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีอิทธิพล
ตอตัวแปรผลลัพธทุกตัวตามที่เสนอไว โดยที่ความยึดมั่นผูกพันในงานและองคการทําหนาที่คั่นกลาง
บางสวนระหวางความสัมพันธปจจัยเชิงสาเหตุและผล
ฮาคาเนน และคณะ (Hakanen et al., 2006) ไดนําเสนอรูปแบบความกดดันจากงานทรัพยากรงาน (JD-R model) ซึ่งเปนรูปแบบทั่วไปไมจํากัดอาชีพ ดังภาพประกอบ 3 สามารถแบง
คุณลักษณะงานเปน 2 ประเภทไดแก ความกดดันจากงานและทรัพยากรงาน รูปแบบนี้กําหนดให
ความกดดั น จากงานและทรั พ ยากรงานอาจก อ ให เ กิ ด กระบวนการที่ ต า งกั น 2 กระบวนการที่ มี
ความสัมพันธกันไดแก (1) กระบวนการที่มีพลัง (energetic process) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความกดดันจาก
งานมี ม าก ส ง ผ า นความท อ แท เ หนื่ อ ยหน า ยไปยั ง สุ ข ภาพที่ ไ ม ดี และ (2) กระบวนการจู ง ใจ
(motivational process) โดยทรัพยากรงานสงเสริมความยึดมั่นผูกพันและความผูกพันในองคการ

ภาพประกอบ 3 รูปแบบความกดดันจากงาน-ทรัพยากรงาน (Hakanen et al., 2006)
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ฮาคาเนน และคณะ (Hakanen et al., 2006) ไดตรวจสอบรูปแบบความกดดันจากงานทรัพยากรงาน ในกลุมตัวอยางครูชาวฟนแลนดจํานวน 2,038 คน เพื่อดูวากระบวนการคูขนานสอง
กระบวนการที่เกี่ยวของกับสุขภาวะการทํางานของครูไดแก กระบวนการที่มีพลัง (ความกดดันจากงาน
→ ความทอแทเหนื่อยหนาย → สุขภาพที่ไมดี) และกระบวนการจูงใจ (ทรัพยากรงาน → ความ
ยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงาน →ความผู ก พั น ในองค ก าร) การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด กํ า หนดสาเหตุ ห ลั ก ของ
ความเครียดของครูที่มาจากความกดดันจากงานไว 3 ดานไดแก (1) พฤติกรรมนักเรียนที่ไมเหมาะสม
(2) ภาระงานที่มากเกินไป และ (3) สภาพแวดลอมการทํางานทางกายภาพที่ไมดี และกําหนดแหลง
ทรัพยากรงานในการจูงใจหลักที่จะเพิ่มความยึดมั่นผูกพันไว 5 ดานไดแก (1) การควบคุมงาน (2)
การเข าถึ ง ข อมู ล (3) การสนั บ สนุ น จากผู บัง คับ บัญ ชา (4) บรรยากาศโรงเรี ยนที่ ริเ ริ่ม และ (5)
บรรยากาศทางสังคม และกําหนดไววาถาขาดทรัพยากรผลเหลานี้จะกอใหเกิดความทอแทเบื่อหนาย
ผลการวิจัยยืนยันวามีทั้งสองกระบวนการปรากฏอยู กลาวคือ (1) ความทอแทเหนื่อยหนายคั่นกลาง
ระหวางอิ ทธิ พลของความกดดัน จากงานสูงที่มีผ ลตอสุขภาพที่ไมดี (2) ความยึดมั่นผูกพันในงาน
คั่นกลางระหวางอิทธิพลของทรัพยากรงานที่มีผลตอความผูกพันในองคการ และ (3) ความเหนื่อย
หนาย ทอแท คั่นกลางระหวางอิทธิพลของการขาดแคลนทรัพยากรงานที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันใน
งานที่นอยลง
เบคเคอร และคณะ (Bakker & Demerouti, 2008) ไดเสนอรูปแบบความยึดมั่นผูกพันในงานใน
ภาพรวม โดยอิ งมาจากแนวคิดรู ปแบบความกดดัน จากงาน -ทรัพยากรงาน (job demands –
resources model หรือ JD-R model) โดยเพิ่มในสวนที่เปนทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรงานตางมีความสัมพันธกัน และทรัพยากรบุคคลสามารถเปนตัวพยากรณความยึดมั่นผูกพันใน
งาน กลาวคือพนักงานที่มีการมองโลกในแงดี มีการรับรูความสามารถตนเอง มีความยืดหยุน และการ
เห็นคุณคาในตนเองสูงแลว จะสามารถชวยขับเคลื่อนทรัพยากรงานไดเปนอยางดี และพนักงานจะมี
ความผูกพันธในงานยิ่งขึ้น โดยมีทรัพยากรในการทํางาน เชน การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน
และหัวหนา และลักษณะงานที่มีความเปนอิสระ เปนจุดเริ่มตนกระบวนการจูงใจที่นําไปสูความยึดมั่น
ผูกพันในงาน และสงผลที่ตามมาคือ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ทรัพยากรในการทํางาน
จะมีความโดดเดนและมีศักยภาพจูงใจมากยิ่งขึ้นเมื่อพนักงานเผชิญกับขอเรียกรองจากงาน (เชน ภาระ
งาน ความกดดันทางอารมณ และจิตใจ) รูปแบบความยึดมั่นผูกพันในงานกําหนดใหทรัพยากรงานและ
ทรัพยากรบุคคลมีความเปนอิสระหรือรวมกันพยากรณความมยึดมั่นผูกพันในงาน เมื่อความกดดันใน
งานในงานมีสูง และความยึดมั่นผูกพันในงานมีผลกระทบทางบวกตอผลการปฏิบัติงาน(performance)
ดังปรากฏในภาพประกอบ 4
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Job Demands
- Work Pressure
- Emotional Demands
- Mental Demands
- Physical Demands
Job Resources
- Autonomy
- Performance Feedback
- Social Support
- Supervisory Coaching
Personal Resources
- Etc.
- Optimism
- Self-efficacy
- Resilience
- Self-esteem
- Etc.

Work Engagement
- Vigor
- Dedication
- Absorption

Performance
- In-role Performance
- Extra-role Performance
- Creativity
- Financial Turnover
- Etc.

ภาพประกอบ 4 รูปแบบทรัพยากรบุคคลและงานของความยึดมั่นผูกพันในงาน (Bakker &
Demerouti, 2008)
สําหรับรูปแบบภาพรวมของความยึดมั่นผูกพันในงานนั้น ไดมีการศึกษาวิจัยบางสวนของ
รูปแบบนี้ เชน งานวิจัยของ ฮัว ชอยฟลิ และ ทาริส (Hu, Schaufeli, & Taris, 2011) ที่ทําการวิเคราะห
อิทธิพลรวม (additive effect) และอิทธิพลรวม (moderating joint effects) ของความกดดันจากงาน
และทรัพ ยากรงานกั บกลุ มตั วอยางชาวจีนที่เปนพนักงานระดับลาง 625 คน และพนักงานวิ ชาชีพ
สุ ขภาพจํ านวน 761 คน ผลจากการวิ จั ย พบว ามี กระบวนการสองกระบวนการที่ ส นั บสนุ น JD-R
model ไดแก (1) กระบวนการความเครียดมีจุดกําเนิดจากความกดดันจากงานและนําไปสูความ
ทอแทเหนื่อยหนายและสงผลทางลบตอองคการ ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันใน
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องคการนอย และ (2) กระบวนการจูงใจมีจุดกําเนิดจากทรัพยากรงานและนําไปสูความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน และสงผลตอผลลัพธองคการในทางบวก ผลการวิจัยพบวาอิทธิพลรวมของ JD-R model แต
หลักฐานที่แสดงอิทธิพลรวมระหวางความกดดดันจากงานและทรัพยากรงานยังไมหนักแนน
งานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงใหเห็นวาความยึดมั่นผูกพันในงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคคลและผลผลิตขององคการ (Rich, Lepine, & Crawford, 2010; Saks, 2006) ความ
ผูกพันตองานยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นทั้งในระดับตัวบุคคล
และองคการ มากกวากรณีของบุคคลที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานต่ําจะไมเห็นความสําคัญของงาน
และไมกระตือรืนรนหรือทุมเทในการทํางาน (Harter, Schmidt and Hayes, 2002) เชนผลการวิจัยของ
แซคส (Saks, 2006) ที่ ศึ กษาสาเหตุ และผลลัพ ท ของความยึ ดมั่ น ผูก พัน ของพนัก งาน พบว า
คุณลักษณะของงาน และการรับรูการสนับสนุนขององคการสงผลทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงาน
โดยที่ความยึดมั่นผูกพันในงานทํานายความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ สําหรับผลการวิจัยของริชและคณะ ( Rich, Lepine, & Crawford,
2010) พบวาความยึดมั่นผูกพันในงานเปนตัวคั่นกลางความสัมพันธระหวาง การรับรูความสอดคลอง
คานิยม การประเมินแกนตนเอง และการรับรูการสนับสนุนขององคการ กับ ผลการปฏิบัติงาน และ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
กลาวโดยสรุปรูปแบบความยึดมั่นผูกพันในงานประกอบดวยงปจจัยที่ลงผลตอความยึดมั่น
ผูกพันในงาน ไดแกทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน และความกดดันจากงาน โดยที่ความยึดมั่นผูกพัน
ในงานจะเปนกลไกสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางาน
ลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังกับความยึดมั่นผูกพันในงาน
ความสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันในงานกับภูมิหลัง เชน เพศ ประสบการณการทํางาน
และฐานะทางเศรษฐกิจสังคม พบผลที่ไมคงเสนคงวาในหนวยตางๆ เชน ในงานวิจัยของชอยฟลิ และ
คณะ (Schaufeli et al., 2006) ไดศึกษาความยึดมั่นผูกพันในงานกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางๆ
จํานวน14,521คน จาก 10 ประเทศ พบวา ความยึดมั่นผูกพันในงานมีความสัมพันธทางบวกนอยกับ
อายุ ซึ่งไมมีผลในทางปฏิบัติ ในขณะที่ผลของความสัมพันธระหวางเพศกับความยึดมั่นผูกพันในงาน
คอนขางคลุมเครือ โดยไมพบความแตกตางระหวางเพศ ในกลุมตัวอยางชาวออสเตรเลีย แคนาดา และ
ฝรั่งเศส แตพบวาในกลุมตัวอยางชาวเบลเยี่ยม เยอรมัน ฟนแลนด และนอเวย ผูชาย มีความยึดมั่น
ผูกพันในงานมากกวาผูหญิง และพบผลตรงขามในกลุมตัวอยางผูหญิงชาวแอฟริกาใต สเปน และเน
เทอรแลนด มีความยึดมั่นผูกพันในงานมากกวาผูชาย เชนเดียวกับการศึกษาของคลาสเซนและคณะ
(Klassen et al.,2012) ที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงความยึดมั่นผูกพันในงานของครูในระดับนานาชาติ
กับกลุมครูจากประเทศตะวันตก 2 ชาติ ไดแก แคนาดา และออสเตรเลีย และกลุมครูจากประเทศที่
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ไม ใ ช ต ะวั นตก 3 ชาติ ได แ ก จี น อิ น โดนีเ ซีย และ โอมาน พบว าความยึด มั่น ผูก พัน ในงานไม มี
ความสั ม พั น ธ กั บ สถานภาพของโรงเรี ย น และความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานมี ค วามสั ม พั น ธ น อ ยกั บ
ประสบการณการทํางานหรืออายุการทํางานในกลุมครูชาวแคนาดาและครูชาวโอมาน ในขณะที่ไมพบ
ความสัมพันธระหวาง ความยึดมั่นผูกพันในงานกับ อายุการทํางานในกลุมครูชาว ออสเตรเลีย จีน และ
อินโดนีเซียเชนเดียวกับความสัมพันธระหวางเพศกับความยึดมั่นผูกพันในงานที่พบผลความแตกตตาง
ระหวางเพศกับความยึดมั่นผูกพันในงานในกลุมตัวอยางครูชาวโอมาน กลุมเดียวเทานั้น โดยครูหญิงมี
ความยึดมั่นผูกพันในงานมากกวาครูชาย สวนกลุมอื่นๆอีก 4 ชาติไมพบความแตกตางระหวางเพศกับ
ความยึดมั่นผูกพันในงาน
กลาวโดยสรุปผลการวิจัยทีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันในงานกับภูมิ
หลังนั้นยังพบผลที่ไมคงเสนคงวา แตอาจจะกลาวไดวาภูมิหลังในเรื่องเพศที่แตกตางกัน นาจะมีความ
ยึดมั่นผูกพันในงานที่แตกตางกัน
อิทธิพลของทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางาน
ทรัพยากรบุคคล (personal resource)
เปนการประเมินตนเองทางบวกที่เชื่อมกับความ
ยืดหยุน (resiliency) และความสามารถของบุคคลที่จะควบคุม และมีผลตอสภาพแวดลอมไดอยาง
ประสบผลสําเร็จ และการประเมินตนเองทางบวกเชนนี้นาจะทํานายแรงจูงใจ. ผลการปฏิบัติงาน ความ
พึงพอใจและผลที่พึงปรารถนา (Bakker, 2009)
ทรัพยากรบุคคลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยภูมิคุมกันทางจิตและแรงจูงใจภายใน
ภูมิคุมกันทางจิต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (สํานักงานคณะปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ 2549)ซึ่งเปนปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่
ใชเปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเกิดสมดุลในชีวิต และสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง และสามารถนํามาประยุกตใชไดใน
ทุกระดับใหดําเนินไปในทางสายกลาง มีความไมประมาท มีความพอเพียง และมีความพรอมที่จ ะ
จัดการตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง ในการ
วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน โดยที่ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะประการ
ดังนี้ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล และ 3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ประกอบกับเงื่อนไข
ความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการ
เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไป
ไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
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ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา (2552) ไดกลาวถึงภูมิคุมกันทางใจ หรือพลังสุขภาพจิต (RQ-Resilience
Quotient) วาเปนสิ่งที่ทําใหคนเราสามารถผานพนภาวะวิกฤตหรือเหตุการณรายๆ ไปได โดยมีการ
ฟนฟูสภาพอารมณและจิตใจไดอยางรวดเร็ว ไมจมอยูกับความทุกข มีความยืดหยุน ปรับตัวไดดี
สามารถกลับมาดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขอีกครั้ง อารคิว (RQ) เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของบุคคลที่
ทําใหสามารถรับมือกับเหตุการณไมคาดฝนไดอยางแข็งแกรง มีองคประกอบสําคัญอยู 3 เรื่อง คือ อึดฮึด-สู 1)อึด คือ มีความเขมแข็งทางจิตใจ สามารถทนทานตอภาวะกดดันไดดี จัดการความเครียดได
อยางเหมาะสม ควบคุมอารมณไดดี ยิ้มสูกับทุกสถานการณ 2)ฮึด คือ มีศรัทธาและกําลังใจที่ดี เชื่อวา
สิ่งเลวรายตางๆ ยอมผานพนไปได สามารถใหกําลังใจตัวเอง และไดรับกําลังใจจากคนรอบขาง และ 3)
สู คือ สามารถตอสูกับปญหาอุปสรรคอยางชาญฉลาด มีทักษะในการแกไขปญหาดี หาทางออกได
อยางเหมาะสม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณใหมได
ลูธานส และคณะ (Luthans et al., 2007) ไดกลาวถึงทุนทางจิตใจเชิงบวก (positive
psychological capital) ที่จ ะะสามารถเปน ภูมิคุม กันใหบุคคลฝาวิกฤติตางๆไปได ประกอบดวย
คุ ณ ลั ก ษณะดั ง นี้ 1) ความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตน (self-efficacy) เป น ความมั่ น ใจว า
ความสามารถของตนเพียงพอในการรับมือและเอาชนะตอสิ่งทาทายที่ตองเผชิญ 2) ความยืดหยุน
(resiliency) เเปนความสามารถในดานบวกในการตานทานและรับมือกับความเครียดและอุปสรรค
ปญหา อีกทั้งสามารถรื้อฟนตนเองกลับสูปกติไดอยางรวดเร็ว หลังเผชิญกับสถานการณที่ยากลําบาก
3)ความหวัง (hope) เปนความรูสึกดานบวกตอจุดมุงหมายวาจะสําเร็จได กอใหเกิดแรงบันดาลใจ
ความมุงมั่นพากเพียรในการคนหาและทําตามกระบวนการวิธีเพื่อมุงสูจุดหมายนั้น และ4)การมองโลก
ในแงดี (optimism) เปนความสามารถในการคาดหวังผลลัพทดานบวก ทามกลางอุปสรรคปญหา
อรพินทร ชูชม และคณะ (2554) ไดนิยามภูมิคุมกันทางจิตเปนคุณลักษณะทางจิตใจของ
บุ ค คลที่ ป ระกอบด ว ยความสามารถในการพึ่ ง พาตนเองได มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ มี ค วามหวั ง มี
ความสามารถในการเผชิ ญ ป ญ หา และมี ค วามยื ด หยุ น ในการปรั บ ตั ว ภู มิ คุ ม กั น ทางจิ ต มี 5
องคประกอบดังนี้ 1) สติ-สัมปชัญญะ หมายถึง การที่บุคคลมีความระลึกได และตระหนักรูอยางใสใจ
ในการคิด พูด และกระทําใหดําเนินไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม 2) การพึ่งพาตนเอง หมายถึง การที่
บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง พึ่งพาจุดเดนและความสามารถของตนเอง ใชความสําเร็จในอดีตที่จะ
สนั บ สนุ น และแนวทางการกระทํ าของตนเอง 3)ความหวั ง หมายถึ ง การที่บุค คลรั บรู วาชี วิต มี
ความหมาย มีเปาหมายมีหนทางที่สามารถบรรลุได 4)การเผชิญปญหา หมายถึง วิธีการมุงแกปญหาที่
บุคคลใชความพยายามคิดหาหนทางแกปญหาที่บุคคลเผชิญอยูในชีวิตประจําวันหรือความเครียดดัวย
ตัวเองหรือแสดงออกถึงความตองการแกปญหาโดยมีการขอคําปรึกษาในตัวปญหานั้นกับแหลงตาง ๆ
ที่สามารถใหความชวยเหลือได และหาขอมูลขาวสารประกอบเพื่อชวยแกปญหา และ 5)ความยืดหยุน
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หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวหรือฟนตัวกลับคืนมาไดจากการเผชิญปญหาอุปสรรค
มีจิตใจที่เขมแข็งมั่นคงในการอดทนตออุปสรรคและความเครียด สามารถจัดการกับความรูสึกอารมณ
ของตนเองได ปรั บ อารมณ ค วามคิ ด และพฤติ ก รรมให เ ข า กั บ สภาพการณ แ ละสภาวการณ ที่
เปลี่ยนแปลงได
กล า วโดยสรุ ป ภู มิ คุ ม กั น ทางจิ ต เป น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป น ทุ น ทางจิ ต ใจ ที่ ป ระกอบด ว ย
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได มีสติสัมปชัญญะ มีความหวัง มีความสามารถในการเผชิญปญหา
และมีความยืดหยุนในการปรับตัว ประกอบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นไดวาคุณลักษณะ
สําคัญประการหนึ่งในการที่บุคคลจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคาคือ การมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตนเอง พรอมที่ จะเผชิญ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ทางสัง คมได รวมทั้งสามารถ
จัดการกับปญหาตางๆ ได หรืออาจกลาวไดวาภูมิคุมกันทางจิตชวยสงเสริมใหบุคคลดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพ
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยพบวาภูมิคุมกันทางจิต และองคประกอบของภูมิคุมกันทางจิต
มีความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Luthans et al., 2007)
เชนเดียวกับการ ศึกษาของอรพินทร ชูชม และคณะ พบวา ภูมิคุมกันทางจิตมีอิทธิพลโดยตรงทางบวก
ตอคุณภาพของนิสิต (β = .466) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือนิสิตที่มีภูมิคุมกันทาง
จิตมาก จะเปนนิสิตที่มีสุขภาวะสูง มีความสามารถในการแกปญหามาก มีพฤติกรรมเอื้อสังคมสูง
และมีการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากตามไปดวย และผลจากการวิจัยที่ศึกษา
แนวคิดที่ใกลเคียงกับภูมิคุมกันทางจิตไดแก ทุนพลังใจทางบวก หรือทุนทางจิตใจเชิงบวกพบผล
เชนเดียวกัน เชนการศึกษาของปญจมาส ทวิชาตานนท (2555) ที่พบวาทุนพลังใจทางบวกมีอิทธิพล
ทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงานของเจาหนาทีองคการไมแสวงหาผลกําไรที่ปฏิบัติงานดานเอดส
และผลการวิจัยของณัฐวุฒิ อรินทร (2555) พบวาทุนทางจิตใจเชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงตอสุขภาวะ
ทางจิต พฤติกรรมการใหบริการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสาธารณสุข
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
แรงจูงใจในการทํางาน
แรงจูงใจภายในสามารถใชอธิบายพฤติกรรมบางอยางที่บุคคลนํากิจกรรมหรืองานตางๆ ทั้งๆ ที่
บุคคลนั้นไมไดรับรางวัลหรือแรงเสริมใดๆ แรงจูงใจภายในใหความสําคัญถึงคุณสมบัติของงานหรือ
กิจกรรมของงาน โดยที่คุณลักษณะของงานเองเปนตัวกระตุนใหบุคคลเกิดความอยากรูอยากเห็น
สนใจ อยากเรียนรู รับผิดชอบฯลฯ ลักษณะของงานหรือกิจกรรมเปนเรื่องแปลกใหม นาทาทาย
นาสนใจ สิ่งเหลานี้จะผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ (Gagne & Deci, 2005) ดังนั้น
แรงจูงใจภายในเปนความตองการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่เกิดจากการเสาะแสวงหาของ
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ตนเอง โดยมีปจจัยที่อยูภายในงาน (เชน งานที่นาสนใจ ทาทาย และแปลกใหม) เปนแรงผลักดัน ไม
ตองอาศัยรางวัลภายนอกหรือกฎเกณฑขอบังคับ แรงจูงใจภายในประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน
ไดแก 1)ความตองการมีความสามารถ เปนความตองการที่จะเรียนรู พัฒนาทักษะและความสามารถ2)
ความเปนตัวของตัวเอง เปนความตองการที่จะริเริ่มทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 3)ความมุงมั่น เปนความยึด
มั่นทุมเทใหกับงานโดยไมหวงผลตอบแทนภายนอก 4)ความสนใจ-เพลิดเพลิน เปนความสุข พอใจ และ
เพลิดเพลินในการทํางาน และ 5) ความตองการสิ่งที่ทาทาย เปนความตองการทํางานที่แปลกใหม และ
ทาทายความสามารถ (อรพินทร ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ และ วิลาสลักษณ ชัววัลลี, 2542) อารมณ
ยังเปนสวนที่เกี่ยวของผสมผสานกับแรงจูงใจภายใน โดยความสนใจมีบทบาทโดยตรงที่สําคัญตอ
พฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน ในขณะที่โดยธรรมชาติบุคคลดําเนินกิจกรรมที่สนใจ ความสนใจจะเปน
องคประกอบอันใหญอันหนึ่งของสิ่งทาทายที่เหมาะสม อารมณเพลิดเพลินและตื่นเตนมาพรอมกับ
ประสบการณการมีความสามารถและอิสระเปนตัวของตัวเอง ซึ่งเปนรางวัลภายในตนเอง แรงจูงใจ
ภายในจึงเปนแรงจูงใจที่ไมตองการแรงเสริมภายนอก แรงจูงใจภายในจะใหความสนใจในสิ่งจูงใจ
ภายในงาน (task Intrinsic Incentives) เชน ความทาทาย ความรับผิดชอบและความแปลกใหมที่จะทําใหคน
มีพฤติกรรมที่ถูกจูงใจภายใน นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยหลายเรื่องตางยืนยันวาแรงจูงใจภายใน
สงผลทางบวกตอผลลัพธการทํางาน เชน ความคิดสรางสรรค ประสิทธิผลในการทํางาน ความพึงพอใจ
ในงาน ความผูกพันในงาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน (อรพินทร ชูชม อัจฉรา สุขารมณ และอังศิ
นันท อินทรกําแหง, 2553; Gagne & Deci, 2005)
กลาวโดยสรุป ทรัพยากรบุคคล ไดแก ภูมิคุมกันทางจิตและแรงจูงใจภายในมีความเกี่ยวของ
กับความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางาน โดยภูมิคุมกันทางจิตและแรงจูงใจภายในนาจะ
สงผลทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางาน
อิทธิพลของทรัพยากรงานที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางาน
ทรัพยากรงาน (job resource ) หมายถึง ลักษณะงานดานกายภาพ ดานสังคม หรือดาน
องคการที่อาจ 1) ชวยลดความกดดันจากงาน 2) ชวยในการทํางานใหับรรลุเปาหมาย และ 3) ชวย
กระตุนการเติบโต การเรียนรูและพัฒนาการของบุคคล (Bakker & Demerouti, 2008) ทรัพยากรงาน
แสดงบทบาทการจู ง ใจภายในและบทบาทการจู ง ใจภายนอก โดยบทบาทการจู ง ใจภายในนั้ น
ทรัพยากรงานช วยสง เสริ มการเติบโต การเรียนรู และพัฒ นาการของบุ คคล ด วยการเติ มเต็ม ความ
ตองการพื้นฐานของมนุษย ไดแกความตองการมีอิสระ ความตองการความสัมพันธ ความตองการมี
ความสามารถ สํ าหรั บ บทบาทการจู ง ใจภายนอกของทรัพ ยากรงานใชเ ปน เครื่อ งมือ ในการบรรลุ
เปาหมายการทํางาน เนื่องมาจากสภาพแวดลอมการทํางานที่จัดสรรทรัพยากรตางๆนั้นเอื้อใหบุคคล
เต็มใจที่จะทุมเทความพยายามและความสามารถในการทํางาน (Meijman & Mulder, 1998)

20
ทรัพยากรงานในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยการรับรูความยุติธรรมจากการทํางาน สัมพันธภาพ
กับนักเรียน การสนับสนุนจากพื่อนรวมงาน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
การสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมมีผูใหความหมายตาง ๆ กันดังนี้
คาพลาน (Caplan, 1974) นิยามการสนับสนุนทางสังคมในรูปกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ1) เปน
การชวยที่ใหกําลังใจทางจิตใจ 2)เปนการแบงบันงานตาง ๆ ที่บุคคลตองทํา และ 3) เปนการจัดสรร
วัสดุอุปกรณ การเงิน ทักษะ และการแนะนําที่จําเปนเมื่อเผชิญกับสถานการณที่ตึงเครียด
เฮาส (House, 1981) เสนอการสนับสนุนทางสังคมในลักษณะวา ใครทําใหเกิดสิ่งใดกับใคร
และเพื่อชวยแกปญหาอะไร โดยการสนับสนุนทางสังคมเปนการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ
กับการสนับสนุน 4 ประเภทไดแก 1) การสนับสนุนทางดานอารมณ (emotional support) (เชน การ
ยอมรับและเห็นอกเห็นใจ) 2) การสนับสนุนทางดานวัสดุเครื่องใช (material support) (เปนวิธีการ
และบริการ) 3) การสนับสนุนทางดานขอมูลสารสนเทศ (informational support (เชน ขอเท็จจริงและ
ขอมูล) และ 4) การตัดสินใจหรือประเมิน (judgment / evaluative support) เฮาส ยังไดนิยามการ
สนับสนุนทางสังคม โดยรวมทั้งแหลงที่มาและรูปแบบของการสนับสนุนทางสังคม แบงเปน 2 แกน
ไดแก แกนนอนมาจากแหลงสนับสนุนทางสังคมที่เปนทางการ (เชน องคการ สถาบัน) และแหลงที่ไม
เปนทางการ (เชน คูสมรส ครอบครัว และเพื่อน) และแกนตั้งเปนรูปแบบการสนับสนุนทางสังคม
(อารมณ การประเมิน ขอมูลสารสนเทศ และเครื่องมือ)
ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2548) ไดรวบรวมและสรุปนิยามของการสนับสนุนทางสังคมวา
หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลสองคนในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง โดยผูที่ใหการสนับสนุน
ทางสังคมจะใหการสนับสนุน 3 ดานคือ 1) การสนับสนุนทางดานอารมณ เชน การแสดงความเปน
หวงเปนใย เห็นใจ แสดงความรักและการยอมรับ เปนตน 2) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชน การ
ใหขอมูลเกี่ยวของกับการทํางาน ขอมูลยอนกลับ การใหรางวัล – ลงโทษและการกลาวติชม และ 3)
การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณรวมทั้งทรัพยากร งบประมาณ และแรงงาน เชน บริการเงิน สิ่งของและ
เครื่องมือที่จําเปน
วัดสเวิรท และ โอเวนส (Wadsworth & Owens, 2007) ไดระบุวาแหลงสนับสนุนวามีหลาย
แหลง โดยแยกใหเห็นความแตกตางระหวางการสนับสนุนทางสังคมจากงาน (work social support)
วาเปนการสนับสนุนทางสังคมในสถานที่ทํางานที่แหลงการสนับสนุนสวนใหญในสถานที่ทํางานมาจาก
ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ในขณะที่การสนับสนุนทางสังคมที่ไมไดมาจากงาน (nonwork
social support) สวนใหญเปนการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อน โดยแหลงการสนับสนุนทาง
สังคมจากงาน และที่ไมไดมาจากงาน เปนแหลงการสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลรับรูวาตนเองไดรับ
ความรักเอาใจใสเห็นคุณคา ไดรับขอมูลขาวสาร และขอมูลยอนกลับ และแหลงที่มาของการสนับสนุน
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ทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งมาจากองคการ (organizational social support) ซึ่งพนักงานรับรูถึงคุณคาที่
องคการสรางสรรคใหและคํานึงถึงสุขภาวะของพนักงานจากนโยบาย โครงการหรือผลประโยชนที่เปน
มิตรหรือเอื้อตอครอบครัว (family – friendly benefits) นโยบายเหลานี้กําหนดขึ้นเพื่อชวยใหพนักงาน
ดําเนินการกับสิ่งที่เปนความรับผิดชอบกับครอบครัวได เชน ตารางเวลาการทํางานที่ยืดหยุน การ
ชวยเหลือการทํางาน และความชวยเหลือในการดูแลเด็กในสถานที่ทํางาน
กลาวโดยสรุป การสนับสนุนทางสังคมหมายถึง การที่บุคคลรับรูวาไดรับความชวยเหลือจาก
เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาในหนวยงานทั้งทางจิตใจ อารมณ แสดงความเห็นใจ เขาใจ ยอมรับ
และใหกําลังใจ ตลอดจนใหการชวยเหลือดานการทํางานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
ถึง แม วาการสนั บสนุ นทางสังคมมีการศึกษาวิจัยพอสมควรวาเปน ตัวแปรสําคัญ ในเรื่อง
ความเครียดและความพึงพอใจในชีวิต ครอบครัว และการทํางาน เชน การศึกษาวิจัยของ อรพินทร
ชูชม วิลาสลักษณ ชัววัลลี และ อัจฉรา สุขารมณ (2546) พบวาขาราชการครูที่รับรูวาหนวยงานได
จัดสรรวัสดุอุปกรณ ขอมูลขาวสารทางการศึกษา ไดรับความชวยเหลือจากบุคลากรฝายตาง ๆ ที่จะ
อํานวยความสะดวกใหในการทํางาน ไดรับการสนับสนุนจากการทํางานใหมีโอกาสเจริญกาวหนาและ
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม โดยการสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานในรูปแบบที่กลาวมานี้มีอิทธิพล
โดยตรงตอความพึงพอใจในงาน (β = .178, p < .01) เชนเดียวกับงานวิจัยของ อังศินันท อินทรกํา
แหง อรพินทร ชูชม และ อัจฉรา สุขารมณ (2550) ที่พบวาสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานภาครัฐ
(อายุ 35 – 55 ป) ที่มีภาระงานมากและมีการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชาต่ํา จะมี
ภาวะวิกฤตชีวิตมากไดแก การมีความเครียดมาก มีการปรับตัวที่ไมเหมาะสมมาก และมีการเผชิญ
ปญหามุงปรับอารมณ สอดคลองกับผลการวิจัยของขนิษฐา ลือนาม (2554) ที่พบวาความเหนื่อย
หน ายในงาน การสนั บสนุ นทางสั ง คมและป จ จัยสว นบุคคลสง ผลโดยตรงความผู กพัน ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ และปญจมาส ทวิชาตานนท (2555) พบวาปจจัยบุคคลไดแกทุนพลังใจทางบวกมี
อิทธิพลทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงานของเจาหนาที่องคการไมแสวงหาผลกําไรที่ปฏิบัติงาน
ดานเอดส ในขณะที่ความตองการจากงานและการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมีมีอิทธิพลทางลบตอ
ความยึดมั่นผูกพันในงาน โดยเฉพาะอิทธิพลการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานที่มีตอความยึดมั่นผูกพัน
ในงานของเจ าหน า ที่ จ ะยิ่ ง น อยลงเมื่ ออยูใ นองค การที่มีการสนับสนุน จากองคก ารสู ง ในเรื่องการ
สนับสนุนทางสังคมทีเกี่ยวพันกับสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนนั้ ผลจากงานวิจัยของออมเดือน
สดมณี สดมณี และคณะ (2549) พบวาครูที่สอนระดับประถมศึกษาที่มีความสัมพันธระหวางครูกับ
ผูบังคับบัญชา เพือ่ นรวมงาน และนักเรียนสูง มีพฤติกรรมการทํางานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ดีกวา ครูที่มีความสัมพันธระหวางครูกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และนักเรียนต่ํา
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งานวิจัยของตางประเทศหลายเรื่องไดศึกษาถึงอิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคม และพบวา
มีความสัมพันธทางลบกับความหดหูใจ การสนับสนุนทางสังคมจากที่ทํางานยังสงผลใหพนักงานมี
ความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน มีความมั่นคงในการทํางาน และถือวาเปนกันชนผลกระทบของ
ความเครียด (Baker, Israel, & Schurman, 1996; Lim 1996) การสนับสนุนสังคมจากเพื่อนรวมงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในงาน (Baker et al, 2003)แลวยังมีผลกระทบทางบวก
โดยออมตอผลิตผล (Lim, 1996) เชนเดียวกับงานวิจัยของแซคส (Saks, 2006) พบวา การสนับสนุน
ทั้งจากองคการ การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา รวมไปถึงการใหรางวัลและการยอมรับมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในงาน และยังพบวาความยึดมั่นผูกพันของพนักงานมีอิทธิพลตอตัวแปร
ผลไดแกความมั่นคงในงาน ความผูกพันในองคการ ความตั้งใจที่จะเลิกทํางาน และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยที่ความยึดมั่นผูกพันในงานและองคการทําหนาที่คั่นกลางระหวางตัวแปร
เชิงสาเหตุและตัวแปรผล
การรับรูความยุติธรรม
เจ สเตซีย อดัมส (J. Stacy Adams) ไดพัฒนาทฤษฎีความเปนธรรม โดยมีสาระสําคัญวา
การจูงใจไดรับอิทธิพลจากความเปนธรรมหรือความเสมอภาคที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน การรับรูของ
บุคคลถึงความเปนธรรมเปนการเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่นโดยคํานึงถึงปจจัยนําเขา (inputs) และ
ผลลัพธ (outcomes) ปจจัยนําเขา ไดแก สิ่งตางๆ ที่บุคคลมีสวนเสริมสรางในการทํางานหรือกิจกรรม
ที่ใชในการทํางาน เชน เวลาที่ใชในการทํางาน ประสบการณ คุณสมบัติ ความพยายามและปริมาณ
งาน สวนผลลัพธเปนสิ่งตางๆ ไดจากการทํางานหรือกิจกรรม เชน ผลประโยชน ชื่อเสียงและคาจาง
โดยบุคคลจะเปรียบเทียบผลลัพธและปจจัยนําเขาของตนเองและผูอื่น แลวตัดสินวามีความเปนธรรม
หรือไมในความสัมพันธของสิ่งเหลานี้ ในรูปของสัดสวนถาบุคคลเชื่อวาไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นสอดคลองกับความคาดหวังของบุคคลนั้นแลว บุคคลนั้นจะถูกจูงใจให
ดํารงหรือคงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไว ในทางตรงขามถาบุคคลคิดวา ตนเองไดรับการปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม บุคคลนั้นจะพยายามลดความไมเสมอภาคนั้นโดยการลดการปฏิบัติงานหรือการ
กระทํา และผลจากการศึกษาวิจัยหลายเรี่องตางพบวาการรับรูความไมเปนธรรมสงผลตอผลลัพธการ
ทํางานที่ไมพึงประสงค เชน พฤติกรรมตอตานการผลิต การหยุดงาน ความทอแทเหนื่อยหนาย และ
ความตั้ งใจจะออกจากงาน รวมทั้ง สง ผลต ออารมณ ทางลบ เชน ความรู สึกโกรธ และความกลัว
(Disley, Hatton & Dagnan, 2009; Roy, Bastounis & Minibas-Poussard, 2012) จากแนวคิดขอ
งอดัมสไดมีนักวิชาการหลายทานไดขยายขอบเขตศึกษาโครงสรางไวหลายลักษณะ เชน ความเปน
ธรรมดานผลตอบแทน (distributive justice) ความเปนธรรมดานกระบวนการ (procedural justice)
ความเปนธรรมดานการมีปฏิสัมพันธ (interactional justice) ความเปนธรรมดานขอมูลขาวสาร
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(Informational Justice) และความเปนธรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal justice)
และผลการวิจัยของชัญญา ลี้ศัตรูพาย วิลาสลักษณ ชัววัลลี อรพินทร ชูชม และนําชัย ศุภฤกษชัยสกุล
(2552) พบว า การรั บ รู ค วามเป น ธรรมของเจ า หน า ที่ เ ทศกิ จ ประกอบด ว ยความเป น ธรรมด า น
ผลตอบแทน ความเปนธรรมดานกระบวนการ และความเปนธรรมดานการมีปฏิสัมพันธ มีอิทธิพล
ทางตรงตอความพึงพอใจในการทํางาน และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน ผานความพึง
พอใจในการทํางาน
กลาวโดยสรุป ทรัพยากรงานไดแก การรับรูความยุติธรรมจากการทํางาน สัมพันธภาพกับ
นักเรียน การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และ การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา นาจะสงผลทางบวก
ตอความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางาน
อิทธิพลของความกดดันจากงานที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางาน
ความกดดันจากงาน (job demand) หมายถึง ลักษณะงานดานกายภาพ ดานจิตใจ ดาน
สังคม หริอดานองคการที่ตองการทักษะหรือความพยายามทางสรีระ และหรือความพยายามทางจิตใจ
(ปญญา และอารมณ)ที่สัมพันธกับทุนทางกายและจิตใจบางอยาง (Bakker & Demerouti, 2008)
ความกดดันจากงานอาจเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเครียดในสถานการณที่ตองใชความพยายามสูงเพื่อให
ไดผลการทํางานที่คาดหวังไว หรือความกดดันจากงานอาจเปนเรื่องความทาทายของงานมากกวา
ความเครียด ความกดดันจากงานในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่
ควบคุม ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ความตองการจากงาน และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ
จากการตรวจสอบรูปแบบความกดดันจากงาน-ทรัพยากรงาน (JD-R model) พบวาความ
กดดั น จากงานที่ ประกอบด ว ย 1) พฤติกรรมนักเรีย นที่มีปญ หา 2) ภาระงานที่มีม าก และ 3)
สภาพแวดลอมทางกายภาพทีไมพึงปรารถนา ทั้งสามองคประกอบนั้นเปนความกดดันทางจิตใจและ
ทางกายภาพ ส ง ผลทางอ อมในทางบวกตอสุขภาพที่แยและผลทางอ อมในทางลบตอความยึดมั่น
ผู ก พั น ในงานของครู ผ า นทางความเหนื่ อ ยหน า ยท อ แท ผลการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ศึ ก ษาทั้ ง กระบวนการ
ความเครียดและกระบวนการจูงใจที่เกี่ยวของกับสุขภาวะในการทํางานของครู และพบวา กระบวนการ
ทั้งสองกระบวนการนี้มีความเกี่ยวของกับสุขภาวะในการทํางานของครู โดยกระบวนการความเครียดดู
มีลักษณะเดนกวากระบวนการจูงใจ ทั้งนี้เนื่องจากความเครียดทางจิตใจเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขใดใน 3
เงื่อนไข ตามทฤษฏีการอนุรักษทรัพยากรไดแก 1) เมื่อทรัพยากรมีปญหา 2) เมื่อทรัพยากรหรือสูญหมด
และ3) เมื่อบุคคลลงทุนในทรัพยากรและไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง (Hakanen, Bakker, &
Schaufeli ,2006) นอกจากนี้ยังพบวาความกดดันจากงาน( ความคาดหวังการทํางานไมบรรลุ ภาระ
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งานที่มาก ความเครียดในบทบาท ความจําเจ ความเหินหางทางสังคม และกลวิธีจัดการปญหาทีแย)
ทรัพยากรงาน และการทับซอนชีวิตงานและสวนตัวรวมกันอธิบายความแปรปรวนความเหนื่อยหนาย
ท อ แท แ ละความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานของครู ที่ เ ริ่ ม ต น เข า มาทํ า งานใหม ความกดดั น จากงานมี
ความสัมพันธมากกับเหนื่อยหนายทอแท ในขณะที่ทรัพยากงานมีความสัมพันธมากกับความยึดมั่น
ผูกพันในงาน โดยตัวทํานายที่มีอิทธิพลมากที่สุดของความเหนื่อยหนายทอแทและความยึดมั่นผูกพัน
ในงานไดแกความคาดหวังในการทํางานที่ไมบรรลุ และทักษะความสามารถ (Hutell & Gustavsson,
2011) เชนเดียวกับเชนงานวิจัยของ ฮัว ชอยฟลิ และ ทาริส (Hu, Schaufeli, & Taris, 2011) ที่ทําการ
วิเคราะหอิทธิพลรวม (additive effect) และอิทธิพลรวม (moderating joint effects) ของความกดดัน
จากงาน และทรัพยากรงานกับกลุมตัวอยางชาวจีนที่เปนพนักงานระดับลาง 625 คน และพนักงาน
วิชาชีพสุขภาพจํานวน 761 คน ผลจากการวิจัยพบวามีกระบวนการสองกระบวนการที่สนับสนุน JD-R
model ไดแก 1) กระบวนการความเครียดมีจุดกําเนิดจากความกดดันจากงานและนําไปสูความทอแท
เหนื่อยหนายและสงผลทางลบตอองคการ ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลง และความผูกพันในองคการ
นอย และ 2) กระบวนการจูงใจมีจุดกําเนิดจากทรัพยากรงานและนําไปสูความยึดมั่นผูกพันในงาน
และสงผลตอผลลัพธองคการในทางบวก ผลการวิจัยพบวาอิทธิพลรวมของความกดดันจากงานและ
ทรัพยากรงาน แตหลักฐานที่แสดงอิทธิพลรวมระหวางความกดดันจากงานและทรัพยากรงานยังไม
หนักแนนพอ
อยางไรก็ตามมีงานวิจัยหลายเรื่องที่สนับสนุนอิทธิพลรวม/ปฏิสัมพันธระหวางความกดดันจาก
งานและทรัพยากรงานที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในงาน เชนผลการวิจัยในกลุมพนักงานที่ใหบริการ
ลูกคาในการตรวจสอบสมมุติฐานที่ปกปอง(ทรัพยากรงานปกปองอิทธิพลของความกดดันทางอารมณ
ที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันในงาน) พบวาความกดดันทางอารมณมีความสัมพันธทางลบกับความยึด
มั่นผูกพันในงานเมื่อพนักงานมีการรับรูความสามารถตนเองต่ํา และสมมุติฐานที่สงเสริม (อิทธิพล
ความกดดันจากงานสงเสริมอิทธิพลของทรัพยากรงานที่มีตอความยึดมั่นผูกพันในงาน) พบวาการรับรู
ความสามารถตนมีความสัมพันธทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในงานเมื่อมีความกดดันจากงานมาก
(Xanthopoulou, Bakker, Fischbach, 2013) สอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษากับครูประถม ครูมัธยม
และครูวิชาชีพชาวฟนแลนดจํานวน 805 คนพบวามีปฏิสัมพันธรวมระหวางทรัพยากรงาน และความ
กดดั น จากงาน(พฤติกรรมที่ ไ ม ดีข องนักเรียน)ที่มีผ ลตอความยึดมั่น ผูกพัน ในงานของครู กลาวคือ
ทรัพยากรงานสงเสริมความยึดมั่นผูกพันในงานเมื่อมีความกดดันจากงานมาก และทรัพยากรงานยังทํา
หนาที่ปกปองหรือกันชนระหวางความสัมพันธทางลบระหวางความกดดันจากงานและความยึดมั่น
ผูกพั นในงาน กล าวคื อความสั ม พัน ธ ร ะหวางความกดดัน จากงานและความยึดมั่นผูกพัน ในงานมี
นอยลงเมื่อครูมีทรัพยากรงานจํานวนมาก นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังพบวามีอิทธิพลหลักของความกดดัน
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จากงานสงผลทางลบตอความยึดมั่นผูกพันในงาน (Bakker et al., 2007) เชนเดียวกับการวิจัยที่มีการ
เชื่อมโยงความรูสึกการมีภาระในบทบาทมากเกินไปกับคุณลักษณะงานที่หลากหลายที่สัมพันธกับ
ความเครียดจากการทํางานอยางตอเนื่อง ทํางานเปนเวลาหลายชั่วโมง และมีประสบการณความ
กดดันในการทํางานนั้นสงผลตอความพึงพอใจในครอบครัว ความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจ
ในชีวิต (Mcelwain, Korabik, & Rosin, 2005) แตงานวิจัยของ อรพินทร ชูชม วิลาสลักษณ ชัววัลลี
และ อัจฉรา สุขารมณ (2546) พบวา ภาระการสอน และภาระการทํางานไมมีความสัมพันธกับพลังจูง
ใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน และประสิทธิผลในการทํางานของครูประถมศืกษา
กลาวโดยสรุป ความกดดันจากงานประกอบดวย ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม
ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ความตองการจากงาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ
นาจะสงผลทางลบตอความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางาน
อิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางาน
ในเรื่องผลการปฏิบัติงานไดมีการจําแนกผลการปฏิบัติงานออกเปน 3 ประเภท (Fay &
Sonnentag, 2010) ประเภทแรก เนนผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ (performance of core job or task
performance) หรือพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่ (in-role behavior) เปนพฤติกรรมที่องคการได
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหพนักงานอยางชัดเจน ประเภทที่สอง เนนพฤติกรรมบทบาทพิเศษ
(extra-role behavior) เปนพฤติกรรมที่พนักงานไดปฏิบัติโดยที่องคการไมไดกําหนดไวอยางเปน
ทางการ และเปนพฤติกรรมที่ไมไดระบุไวในคําบรรยายลักษณะงาน แตเปนพฤติกรรมที่มีประโยชนตอ
องคการ สังคมในองคการใหการยอมรับและใหคุณคาซึ่งพฤติกรรมประเภทนี้ถูกเรียกวา พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ พฤติกรรมเอื้อสังคม ผลการปฏิบัติงานตามบริบท การสรางสรรค
พฤติกรรมการทํางานเชิงรุก และรวมถืงพฤติกรรมทีพึงปารถนาอื่นๆ ที่มีโครงสรางที่เกี่ยวของกับกลุมนี้
และประเภทสุดทายเปนกลุมพฤติกรรมการทํางานทีไมพึงปารถนา ไดแกพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือ
พฤติกรรมตอตานการผลิต ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูอิง
แนวคิดสมรรถนะประจําสายงานของครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดกําหนดสมรรถนะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย สมรรถนะหลัก (Core Competency)
มี 5 สมรรถนะ คือ 1) การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4)
การทํางานเปนทีม และ 5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมรรถนะประจําสายงาน
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(Functional Competency) มี 6 สมรรถนะ คือ 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2) การ
พัฒนาผูเรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
5) ภาวะผูนําครู และ 6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู
สําหรับสมรรถนะประจําสายงาน มีรายละเอียดแตละสมรรถนะดังนี้
1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (curriculum and learning management)
หมายถึง ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและ
เปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด
ประเมินผล การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2) การพัฒนาผูเรียน (student development) หมายถึง ความสามารถในกปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจใน
ความเปนไทย การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพธิปไตย ความภูมิใจใน
ความเปนไทย การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
3 ) การบริหารจัดการชั้นเรียน (classroom Management) หมายถึง การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา การกํากับดูแลชั้นเรียนราย
ชั้น/รายวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และความปลอดภัยของผูเรียน
4 ) การวิเคราะห สังเคราะห และ การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (analysis & synthesis &
classroom research) หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย
รวบรวม ประมวลหาขอสรุปอยางมีระบบและนําไปใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้งสามารถ
วิเคราะหองคการหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา เพื่อพัฒนางานอยางเปนระบบ
5 ) ภาวะผูนําครู (teacher leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึง
งความเกี่ยวของสัมพันธสวนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก
ห องเรี ยนโดยปราศจากการใช อิทธิ พ ลของผูบริห ารสถานศึกษา กอใหเ กิดพลัง แหง การเรียนรูเ พื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ
6 ) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู (relationship &
collaborative – building for learning management) หมายถึง การประสานความรวมมือ สราง
ความสั ม พั น ธที่ดี และเครือข ายกั บผู ปกครอง ชุม ชน และองคการอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู
สําหรั บพฤติกรรมการเป นสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง การที่พนักงานสดงพฤติกรรมที่
นอกเหนือจากบทบาทที่กําหนดไวในหนาที่ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนไปอยางอิสระ ไมมีการบังคับใน
บทบาทพิเศษนี้ ไมมีรางวัลใหในระบบที่เปนทางการ แตบทบาทพิเศษนี้สงเสริมประสิทธิผลของ
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องคการ (Organ, 1988) พอดสาคอฟ และคณะ (Podsakoff et al., 2000) ไดวิเคราะหนิยามและ
โครงสร า งของพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ดี ข ององค การจากการประมวลเอกสารที่เ กี่ ย วข อ งกั บ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสามารถแบงไดเปน 7
มิติ ไดแก1)พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (helping behavior) เปนการใหความชวยเหลือบุคคลอื่น
เมื่อเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับงาน 2) ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา (sportsmanship) เปนพฤติกรรมการที่
แสดงความอดทน อดกลั้ นต อสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้น ไมวาจะเปน ความคับของใจ ความไมส ะดวกสบายในที่
ทํางานโดยปราศจากการรองทุกข 3) ความจงรักภักดีตอองคการ (organizational loyalty)เปนความ
ปรารถนาดี ต อ องค ก าร สนั บ สนุ น องค ก าร และปกป อ งองค ก าร 4) การทํ า ตามองค ก าร
(organizational compliance) เปนการยอมรับกฎระเบียบภายในองคการและปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
และวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว 5) การริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ข องบุ ค คล (individual initiative หรื อ
conscientiousness) เปนพฤติกรรมการทํางานตามภาระหนาที่ที่ไดกําหนดไววาเปนบทบาทและ
ปฏิ บั ติ ใ นรู ป แบบที่ เ หนื อ กว า ระดั บ ความต อ งการในการปฎิ บั ติ ง านที่ ต่ํ า ที่ สุ ด และเป น สิ่ ง ที่ ริ เ รี ม
สรางสรรคใหกับงานและองคการ 6) ความรวมมือ (civic virtue) เปนความเต็มใจที่จะมีสวนรวมใน
กระบวนการตางๆภายในองคการ ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการพนักงานทุกคนตองรวมมือ
กันทํางานใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน และ 7) การพัฒนาตนเอง (self development) เปนการพัฒนา
ความรู ทักษะ และความสามารถของตนเอง
ชอยฟลิ และ สาลาโนวา (Schaufeli & Salanova, 2008) ไดรวบรวมผลการวิจัยที่แสดงใหเห็น
วาความยึดมั่นผูกพันในงานมีความเกี่ยวของกับผลที่ตามมาทางบวกหลายอยางไดแกความพึงพอใจ
ในงาน ความผู กพั นในองค การ ความตั้ ง ใจที่ จ ะไม ออกจากงาน สุขภาพกายที่ดี พฤติกรรมเชิง รุ ก
ความคิ ด สร า งสี ร รค แรงจู ง ใจที่ จ ะเรี ย นรู คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร พฤติ ก รรมองค ก ารในทางบวก
เชน งานวิจัยของเบคเคอรและคณะ (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004) พบวาพนักงานที่มี
ความยึดมั่นผูกพันในงานไดรับการประเมินจากเพื่อนรวมงานสูงในการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท
และพฤติกรรนอกเหนือบทบาท แสดงใหเห็นวาพนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานปฎิบัติงานไดดี
แลวยังเต็มใจที่จะทํางานพิเศษทีนอกเหนือที่กําหนดไวในบทบาท (Bakker, Demerouti, & Verbeke,
2004) สําหรับการศึกษาความยึดมั่นผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานในกลุมครูใหญ105 คนและครู
232 คน พบผลเชนเดียวกันวาความยึดมั่นผูกพันในงานของครูใหญมีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และภาวะผูนํา ผลจากการวิเคราะหเชิงโครงสรางยัง
แสดงใหเห็นวาครูใหญที่มีความยึดมั่นผูกพันในงาน มีพฤติกรรมตามบทบาทและพฤติกรรนอกเหนือ
บทบาทมาก นอกจากนี้ครูใหญที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานสูง มีความสามารถในการจัดการปญหา
การทํางานไดดีกวา (Bakker, 2009) จะเห็นไดวาความยึดมั่นผูกพันในงานสามารถทํานายพฤติกรรม
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การทํางานที่ขยายขอบเขตกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของที่บุคคลถือวาเปนสวนหนึ่งของบทบาทการทํางาน
ดั ง นั้ น บุ ค คลไม ไ ด แ ยกกิ จ กรรมที่ ส ะทอ นผลการปฏิบั ติง านและพฤติก รรมการเป น สมาชิ กที่ ดีข อง
องคการเมื่ อบุคคลทุม เทพลังทางกาย ปญญาและอารมณใหกับงานในบทบาทนั้นอยางเต็มที่ เพื่ อ
ประสิทธิผลของตนเอง นอกจากนี้พฤติกรรมตางๆที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการอาจมีความไมชัดเจน เพราะพฤติกรรมเหลานี้นาจะมีสวนแสดงอยูในองคการทั้ง
โดยตรง (ทํางานใหสําเร็จโดยผานความรวมมือและคณะทํางาน) และโดยออม (โดยสงเสริมบรรยากาศ
ทางจิตสังคมในทางบวกที่เอื้อตอทํางานใหสําเร็จ) (Rich, Lepine & Crawford, 2010)เชนเดียวกับ
ผลการวิจัยในประเทศไทยพบวาความยึดมั่นผูกพันในงานมีอิทธิพลทางตรงในทางบวกตอความผูกพัน
ในองคการและมีอิทธิพลทางออมในทางลบตอความตั้งใจลาออกจากองคการโดยผานตัวคั่นกลางคือ
ความผูกพันในองคการ (เกตุนภัส เมธีกสิวัฒน, 2555)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
เบคเคอร และ ดีเมอรูทิ (Bakker & Demerouti, 2008) ไดเสนอรูปแบบความยึดมั่นผูกพันใน
งานที่เปนโครงสรางหนึ่งของพฤติกรรมองคการในทางบวกที่ประกอบดวยสภาวะจิตใจที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานในทางบวกไดแก ความกระตือรือรน (vigor) การทุมเทอุทิศ (dedication) และความจดจอใสใจ
(absorption) โดยที่แหลงทรัพยากรบุคคลและงาน (job and personal resources) เปนตัวพยากรณ
หลักของความยึดมั่นผูกพันในงานโดยแหลงทรัพยากรเหลานี้จะมีความเดนชัดมากขึ้นในบริบทที่งานมี
ความกดดันสูง (high job demands) และพนักงานที่มีความยึดมั่นผูกในงานจะเปนพนักงานที่
สรางสรรค มีพฤติกรรมการทํางานในทางบวก และมีความสุขในการทํางาน ประกอบกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ กํ า หนดว า ทรั พ ยากรบุ ค คลอั น ได แ ก การที่ ค นมี ภู มิ คุ ม กั น ทางจิ ต ใจ ย อ มเอื้ อ
ประโยชนใหคนดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคง ยั่งยืน มีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ, 2555)
จากแนวคิ ดรู ปแบบความยึ ดมั่น ผูกพัน ในงานที่กลาวมาแลว ประกอบกับแนวคิดแรงจูง ใจ
ภายใน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกียวของกับความยึดมั่น
ผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางานในองคการทางบวก เมื่อทําการวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานทั้งระบบแลว สามารถกําหนดกรอบแนวคิด
รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานไดดังนี้ กลาวคือ ความยึดมั่นผูกพัน
ในงานจะไดรับอิทธิพลจากทรัพยากรบุคคล (ภูมิคุมกันทางจิต และแรงจูงใจในการทํางาน) ทรัพยากร
งาน (การรับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพกับนักเรียน การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และการสนับสนุน
จากผูบังคับบัญชา) และความกดดันจากงาน (ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม ปญหา
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พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ความตองการจากงาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ) โดยที่
ความยึดมั่ นผูกพั นในงานจะเป นกลไกสําคัญที่สงผลตอ พฤติกรรมการทํางาน กลาวคือ ความยึดมั่ น
ผูกพันในงานเปนตัวแปรคั่นกลางความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงสาเหตุ (ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
งาน และความกดดันจากงาน) กับตัวแปรผลพฤติกรรมการทํางาน(พฤติกรรมการทํางานตามสายงาน
วิ ช าชี พ ครู และพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร) จากแนวคิ ด ดั ง กล า วได นํ า เสนอใน
ภาพประกอบ 5
ความกดดันจากงาน
• ภาระงาน
• บรรยากาศการทํางานที่
ควบคุม
• ปญหาพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน
• ความตองการจากงาน
• สภาพแวดลอมทางกายภาพ

ทรัพยากรบุคคล
- ภูมิคุมกันทางจิต
- แรงจูงใจภายใน
ทรัพยากรงาน
- การรับรูความยุติธรรม
- สัมพันธภาพกับนักเรียน
- การสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงาน
- การสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา

ความยึดมั่นผูกพันในงาน

พฤติกรรมการทํางาน
-พฤติกรรมการทํางานตาม
สายงานวิชาชีพครู
-พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
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สมมุติฐานการวิจัย
1. ทรัพยากรบุคคล (ภูมิคุมกันทางจิต และแรงจูงใจในการทํางาน) ทรัพยากรงาน (การรับรู
ความยุติธรรม สัม พัน ธภาพกับนักเรียน การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา) และความกดดันจากงาน (ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม ปญหา
พฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสมของนั ก เรี ยน ความต อ งการจากงาน และสภาพแวดล อ มทางกายภาพ)
สามารถรวมกันทํานายความยึดมั่นผูกพันในงานของขาราชการครูได
2. ทรัพยากรบุคคล (ภูมิคุมกันทางจิต และแรงจูงใจในการทํางาน) และทรัพยากรงาน (การ
รับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพกับนักเรียน การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา) มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงานของขาราชการครู
3. ความกดดันจากงาน (ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม ปญหาพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน ความตองการจากงาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ) มีอิทธิพลโดยตรงทาง
ลบตอความยึดมั่นผูกพันในงานของขาราชการครู
4. ความยึดมั่นผูกพันในงานเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยเชิงสาเหตุ (ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรงาน และความกดดันจากงาน) และตัวแปรผลพฤติกรรมการทํางาน (พฤติกรรมการทํางาน
ตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ)
5. รูปแบบโครงสรางความสัมพัน ธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่น ผูกพันในงานสามารถ
อธิบายพฤติกรรมการทํางานของขาราชการครูได
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น ข า ราชการครู ป ระถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร

กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน ขาราชการครูประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (ขาราชการครูกทม.) จํานวน 417 คน โดยกลุมตัวอยางไดรับการสุมจากประชากร
ดังตอไปนี้
1. สุมโรงเรียนในสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มา 20 โรง
2. เลือกกลุมตัวอยางที่เปนขาราชการครูประถมศึกษาในแตละโรงเรียน มาโรงเรียนละ 20 30 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแบบวัดตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1. แบบสอบถามภูมิหลัง เปนแบบสอบถามขอมูลภูมิหลังของขาราชการครูกทม. เชน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และตําแหนง
2. แบบวั ด ภู มิ คุ ม กั น ทางจิ ต เปน แบบวัด ที่ป ระกอบดว ยขอ ความต าง ๆ ที่ส อบถามถึ ง
ความสามารถของบุ ค คลในการมี ส ติ รั บ ผิ ด ชอบ สามารถวางแผน เรี ย นรู แสวงหาความรู ต า ง ๆ
เตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิคุมกันทางจิตวัดไดโดยใชแบบวัดภูมิคุมกันทางจิตฉบับสั้นของอรพินทร ชูชม และคณะ
(2555) แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 15 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก
จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีภูมิคุมกันทาง
จิตมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีภูมิคุมกันทางจิตนอย แบบวัดภูมิคุมกันทางจิตไดทดลอง
ใชกับขาราชการครูกทม.จํานวน 100 คนผานการตรวจสอบคุณภาพ จนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได
และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิคุมกันทางจิตในกลุมตัวอยางจริงพบวาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .80
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3. แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่สอบ
ถามถึง สภาวะทางจิ ตใจในทางบวกของบุคคลที่สัม พันธกับงาน มี 3 องคประกอบไดแก 1) ความ
กระตือรือรน หมายถึง การมีพลังในการทํางานและยืดหยุนทางจิตใจสูงในขณะทํางาน เต็มใจที่จะใช
ความพยายามในการทํางาน และมีความเพียรพยายามในการทํางาน แมจะเผชิญอุปสรรค 2) การ
ทุมเทอุทิศ หมายถึงความรูสึกเต็มใจ ภูมิใจ มีแรงบันดาลใจ และรูสึกทาทายในการทํางาน และ3)
ความจดจอใสใจ หมายถึงความรูสึกมุงมั่นและเปนสุขในการทํางาน ยากที่จะถอนตัวออกจากงาน
เหมือนเวลาผานไปอยางรวดเร็ว
ความยึดมั่นผูกพันในงานวัดไดโดยใชแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
แบบวัดมีลักษณะเปน ขอความจํ านวน 9 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง
คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีความยึดมั่นผูกพัน
ในงานมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีความยึดมั่นผูกพันในงานนอย แบบวัดความยึดมั่น
ผูกพัน ในงานได ทดลองใช กับข าราชการครูกทม.จํานวน 100 คนผานการตรวจสอบคุณ ภาพ จนมี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงานในกลุม
ตัวอยางจริงพบวาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .86
4. แบบวัดแรงจูงใจภายใน เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่สอบถามถึงความ
ตองการของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่เกิดจากการเสาะแสวงหาของตนเอง โดยความตองการมี
ความสามารถ ความตองการลิขิตดวยตนเอง และปจจัยภายในงาน เชน ความทาทาย นาสนใจของ
งานเปนแรงผลักดัน ไมตองอาศัยรางวัลภายนอกหรือกฎเกณฑขอบังคับ
แรงจูงใจภายในวัดไดโดยใชแบบวัดแรงจูง ใจภายในฉบับสั้นของอรพินทร ชูช มและคณะ
(2545) แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 7 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก
จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีแรงจูงใจ
ภายในมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีแรงจูงใจภายในนอย แบบวัดแรงจูงใจภายในได
ทดลองใช กับข าราชการครูกทม.จํานวน 100 คนผานการตรวจสอบคุณ ภาพ จนมีม าตรฐานเปนที่
ยอมรั บได และในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ดแรงจูง ใจภายในในกลุ ม ตั วอยา งจริง พบว า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .68
5. แบบวัดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่
สอบถามถึ ง การที่ บุค คลรั บรู วาได รั บความชวยเหลือจากผูบัง คับบัญ ชาในหน วยงานทั้ง ทางจิตใจ
อารมณ แสดงความเห็นใจ เขาใจ ยอมรับ และใหกําลังใจ ตลอดจนพรอมที่จะใหคําแนะนํา ปรึกษา
และความช ว ยเหลื อ การสนั บ สนุ น จากผู บั ง คั บ บั ญ ชาวั ด ได โ ดยใช แ บบวั ด การสนั บ สนุ น จาก
ผูบังคับบัญชา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 3 ขอ ที่ประกอบดวยมาตรา
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ประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนน
สูง แสดงวาไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชามาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวาไดรับการ
สนับสนุนจากผูบังคับบัญชานอย แบบวัดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาไดทดลองใชกับขาราชการครู
กทม.จํานวน 100 คนผานการตรวจสอบคุณภาพ จนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบ
คุณ ภาพของแบบวั ดการสนั บสนุ น จากผูบัง คับบัญชาในกลุม ตัวอยางจริง พบวาสัม ประสิท ธิ์ความ
เชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .72
6. แบบวัดการสนับสนุนจากเพื่อน เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่สอบถาม
ถึงการที่บุคคลรับรูวาไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนทางดานจิตใจ อารมณ แสดงความรักเปนหวงใย
เห็นใจ เขาใจ ยอมรับ และใหกําลังใจ ตลอดจนพรอมที่จะใหคําแนะนํา ปรึกษาและความชวยเหลือ
การสนับสนุนจากเพื่อนวัดไดโดยใชแบบวัดการสนับสนุนจากเพื่อนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบ
วัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 5 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขาง
จริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวาไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน
มาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวาไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนนอย แบบวัดไดรับการสนับสนุน
จากเพื่ อนได ท ดลองใช กั บ ข า ราชการครู กทม.จํ านวน 100 คน ผา นการตรวจสอบคุณ ภาพ จนมี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนนใน
กลุมตัวอยางจริง พบวา สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ
.87
7. แบบวัดสัมพันธภาพกับนักเรียนเปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่แสดงวา
ครูอาจารยไดใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาแกนักเรียน นักเรียนใหการยอมรับ ยก
ยอง และรวมมือ
สัมพันธภาพกับนักเรียนวัดไดโดยใชแบบวัดสัมพันธภาพกับนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบ
วัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 5 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขาง
จริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีสัมพันธภาพกับนักเรียน
มาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีสัมพันธภาพกับนักเรียนนอย แบบวัดสัมพันธภาพกับนักเรียน
ไดทดลองใชกับขาราชการครูกทม.จํานวน 100 คน ผานการตรวจสอบคุณภาพ จนมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรั บได และในการตรวจสอบคุณ ภาพของแบบวัดสัม พันธภาพกับนักเรียนในกลุมตัวอยางจริง
พบวา สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .82
8. แบบวัดการรับรูความยุติธรรม เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่สอบถามถึง
การที่บุคคลรับรูวาตนไดรับการปฏิบัติในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานดวยความเปนธรรมในดาน
กระบวนการ ดานการกระจายผลประโยชน และดานปฎิสัมพันธ
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การรับรูความยุติธรรมวัดไดโดยใชแบบวัดการรับรูความยุติธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมี
ลักษณะเปนขอความจํานวน 9 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง
ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีการรับรูความยุติธรรมมาก และ
ผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามีการรับรูความยุติธรรมนอย แบบวัดการรับรูความยุติธรรมไดทดลองใช
กับขาราชการครูกทม.จํานวน 100 คน ผานการตรวจสอบคุณภาพ จนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได
และในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด การรั บ รู ค วามยุ ติ ธ รรมในกลุ ม ตั ว อย า งจริ ง พบว า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .88
9. แบบวัดภาระงาน เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่สอบถามถึงการที่บุคคล
รับรูถึงปริมาณภาระหนาที่ในงาน ความกดดันทางจิตใจ และใชเวลาในการทํางานของหนวยงาน
ภาระงานวัดไดโดยใชแบบวัดภาระงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความ
จํานวน 7 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไม
จริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูง แสดงวามีภาระงานมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามี
ภาระงานนอย แบบวัดแบบวัดภาระงานไดทดลองใชกับขาราชการครูกทม.จํานวน 100 คน ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพ จนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภาระงาน
ในกลุมตัวอยางจริง พบวา สัม ประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคา
เทากับ .77
10. แบบวัดบรรยากาศการทํางานที่ควบคุม เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่
สอบถามถึงการที่บุคคลรับรูสภาพการทํางานที่เขมงวด ไมมีอิสระในการทํางาน ขาดความยืดหยุนใน
การทํางาน และมีการตรวจตราสอดสองการทํางานอยางใกลชิด
บรรยากาศการทํางานที่ควบคุมวัดไดโดยใชแบบวัดบรรยากาศการทํางานที่ควบคุมที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 7 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับ
ไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีการรับรู
วาบรรยากาศการทํางานทีมีการควบคุมมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ําแสดงวามีการรับรูวาบรรยากาศ
การทํางานทมีการควบคุมนอย แบบวัดบรรยากาศการทํางานที่ควบคุมไดทดลองใชกับขาราชการครู
กทม.จํ า นวน 100 คน ผ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ จนมี ม าตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ได และในการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดบรรยากาศการทํางานที่ควบคุมในกลุมตัวอยางจริง พบวา สัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .77
11. แบบวัดปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน เปนแบบวัดที่ประกอบดวย
ขอความตาง ๆ ที่สอบถามถึงการที่บุคคลตองเผชิญกับความกดดันกับการที่ผูเรียนแสดงพฤติกรรมไม
เหมาะสมตาง ๆ
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ป ญ หาพฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสมของนั ก เรี ย นวั ด ได โ ดยใช แ บบวั ด ป ญ หาพฤติ ก รรมที่ ไ ม
เหมาะสมของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 5 ขอ ที่ประกอบดวย
มาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ได
คะแนนสู ง แสดงวามี การรั บรู วาปญ หาพฤติกรรมที่ไ มเหมาะสมของนักเรียนมึ ม าก และผูตอบที่ไ ด
คะแนนต่ํ าแสดงวามี การรั บรูวาปญ หาพฤติกรรมที่ไมเ หมาะสมของนักเรียนมีนอย แบบวั ดปญ หา
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนไดทดลองใชกับขาราชการครูกทม.จํานวน 100 คน ผานการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ จนมี ม าตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ ได และในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด
บรรยากาศการทํ า งานที่ ค วบคุ ม ในกลุ ม ตั ว อย างจริ ง พบว า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น ชนิ ด ความ
สอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .77
12.
แบบวัดความตองการจากงาน เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่
สอบถามถึงการที่บุคคลการรับรูวาลักษณะงาน สรางความกดดันใหผูทํางาน เนื่องจากไมมีความรู
ความสามารถในเรื่องนั้น ไมทาทายความสามารถ หรืองานที่ทําอยูไมมีความชัดเจน
ความตองการจากงานวัดไดโดยใชแบบวัดความตองการจากงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัด
มีลักษณะเปนขอความจํานวน 6 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง
ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนนสูงแสดงวามีการรับรูความตองการจากงาน
มาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ําแสดงวามีการรับรูวาความตองการจากงานนอย แบบวัดความตองการ
จากงานได ท ดลองใช กั บ ข า ราชการครู ก ทม.จํ า นวน 100 คน ผ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ จนมี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความตองการจากงานในกลุม
ตัวอยางจริง พบวา สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .66
13. แบบวัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ เปนแบบวัดที่ประกอบดวยขอความตาง ๆ ที่
สอบถามถึงการที่บุคคลรับรูวาสภาพแวดลอมทางกายภาพของงานมีปญหา
สภาพแวดลอมทางกายภาพวัดไดโดยใชแบบวัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 4 ขอ ที่ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง
ค อ นข า งจริ ง ไม แ น ใ จ ค อ นข า งไม จ ริ ง และไม จ ริ ง ผู ต อบที่ ไ ด ค ะแนนสู ง แสดงว า มี ก ารรั บ รู ว า
สภาพแวดล อ มทางกายภาพมี ป ญ หามาก และผู ต อบที่ ไ ด ค ะแนนต่ํ า แสดงว า มี ก ารรั บ รู ว า
สภาพแวดล อ มทางกายภาพมี ป ญ หาน อ ย แบบวั ด สภาพแวดล อ มทางกายภาพได ท ดลองใช กั บ
ขาราชการครูกทม.จํานวน 100 คน ผานการตรวจสอบคุณภาพ จนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และ
ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด สภาพแวดล อ มทางกายภาพในกลุ ม ตั ว อย า งจริ ง พบว า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .62
14. แบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู เปนแบบวัดที่ประกอบดวย
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ขอความตาง ๆ ที่สอบถามถึงการปฏิบัติงานของครูอาจารยตามสายงานวิชาชีพครูโดยครอบคลุม การ
จัดการการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย1) การจัดการการเรียนรู
หมายถึง การที่ครูอาจารยจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการใชและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และมี ก ารวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด 2)การพัฒนาผูเรียน หมายถึง การที่ครูอาจารยมีการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การ
พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเปน
ครู มีการชวยเหลือผูเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตลอดจนมีการวิเคราะห สังเคราะห และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผูเ รียน และ 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การที่ครูอาจารยมีการจั ด
บรรยากาศ การเรียนรู การจัดหาขอมาลสารสนเทศและเอกสาร การกํากับดูแลชั้นเรียน/รายวิชา เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข
พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูวัดไดโดยใชแบบวัดพฤติกรรมการทํางานตามสาย
งานวิชาชีพครูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 21 ขอ ที่ประกอบดวยมาตรา
ประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนน
สูง แสดงวามีพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูมาก และผูตอบที่ไดคะแนนต่ํา แสดงวามี
พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูนอย แบบวัดสภาพแวดลอมทางกายภาพไดทดลองใชกับ
ขาราชการครูกทม.จํานวน 100 คน ผานการตรวจสอบคุณภาพ จนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับได และ
ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด สภาพแวดล อ มทางกายภาพในกลุ ม ตั ว อย า งจริ ง พบว า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .91
15. แบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เปนแบบวัดที่ประกอบดวย
ขอความตาง ๆ ที่ส อบถามถึงการปฏิบัติงานของครูอาจารยที่นอกเหนือจากบทบาทที่กําหนดไวใ น
หนาที่ เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางอิสระโดยไมมีการบังคับนั้นสะทอนถึงการเปนสมาชิกที่ดีและเปน
ประโยชนตอโรงเรียน ประกอบดวยการแสดงพฤติกรรมใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอื่น ความ
อดทนอดกลั้น การใหความรวมมือ และความสํานักในหนาที่
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ วัดไดโดยใชแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนขอความจํานวน 15 ขอ ที่ประกอบดวยมาตรา
ประเมินคา 5 ระดับไดแก จริง คอนขางจริง ไมแนใจ คอนขางไมจริง และไมจริง ผูตอบที่ไดคะแนน
สู ง แสดงว ามี พ ฤติ ก รรมการเป น สมาชิ กที่ดีข ององคก ารมาก และผู ตอบที่ ไ ดค ะแนนต่ํา แสดงว ามี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการนอย แบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ได
ทดลองใชกับขาราชการครูกทม.จํานวน 100 คน ผานการตรวจสอบคุณภาพ จนมีมาตรฐานเปนที่
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ยอมรับได และในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในกลุม
ตัวอยางจริง พบวา สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาเทากับ .85
ตาราง 1 คาความเชื่อมั่นชนิดแอลฟา (α) ของการวัดตัวแปร และพิสัยของคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม (r)
การวัดตัวแปร
ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน
- ความกระตือรือรน
- การทุมเทอุทิศ
-ความจดจอใสใจ
ทรัพยากรบุคคล
- ภูมิคุมกันทางจิต
- แรงจูงใจภายใน
ทรัพยากรงาน
- ความยุติธรรม
- สัมพันธภาพกับนักเรียน
- การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
- การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
ความกดดันจากงาน
- ภาระงาน
- บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม
- ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
- ความตองการจากงาน
- สภาพแวดลอมทางกายภาพ
พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู
- การบริหารหลักสูตรและจัดการการเรียนรู
- การพัฒนาผูเรียน
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดขี ององคการ
- พฤติกรรมใหความชวยเหลือ
-การคํานึงถึงผูอื่น
- ความอดทนอดกลั้น
- การใหความรวมมือ
- ความสํานักในหนาที่

จํานวนขอ

α

r

9
3
3
3
22
15
7
20
9
5
3
3
29
7
7
5
6
4
21
8
7
6
15
3
3
3

.86
.86
.80
.74
.85
.80
.68
.89
.88
.82
.87
.72
.87
.77
.77
.75
.66
.62
.91
.85
.77
.73
.85
.72
.80
.74

.26-.73
.68 - .77
.57 - .77
.26 - .60
.21-.60
.26-.54
.28-.55
.29-.71
.39-.83
.57-.68
.58-.82
.49-.61
.18-.71
.36 - .61
.30 - .67
.41-.64
.33-.45
.31-.48
.34 - .68
.35-.72
.40 - .67
.33- .68
.32-.65
.56 - .49
.61-.72
.28 - .47

3
3

.72
.66

.66 - .86
.41 - .61

38
คุณสมบัติการวัดตัวแปรตางๆ ไดแกคาความเชื่อมั่นชนิดแอลฟา (α) ของการวัดตัวแปร และ
พิสัยของคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (r) ปรากฏผลในตาราง 1 และการตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง ปรากฏผลในภาคผนวก ข.
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เปนขาราชการครูประถมศึกษา สังกัดสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยขอความรวมมือจากขาราชการครูประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานครที่ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามและแบบวัดตาง ๆ ในชวงเวลาที่กําหนดไวในระหวางเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2556
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 15.0
(Statistical Package for Social Science) และ AMOS (Analysis for Moment Structure) ชวยใน
การวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยางและตัวแปร วิเคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบและความโดง
2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตุ ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression
analysis) เพื่อกําหนดอํานาจการพยากรณความยึดมั่นผูกพันในงานจากทรัพยากรบุคคล (ภูมิคุมกัน
ทางจิต และแรงจูงใจในการทํางาน) ทรัพยากรงาน (การรับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพกับนักเรียน
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา) และความกดดันจากงาน (ภาระ
งาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ความตองการจาก
งาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ)
3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อใชในการวิเคราะหโครงสรางทรัพยากรงาน
ความกดดันจากงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
4. การวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และการทดสอบคาที (t-test) เพื่อ
ใชการเปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันในงานเมื่อจําแนกตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง
5. การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
โดยใชการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง (structural equation model) และมีเกณฑประเมิน
ความสอดคลองเหมาะสมของโมเดลหรือรูปแบบ (Arbuckle, 2009) ดังตอไปนี้
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• ทดสอบความสอดคลอง (หรือความเหมาะสม) ระหวางรูปแบบกับขอมูลโดยใช
คาไคสแควร(Chi-square goodness of fit index หรือ χ2) ถาคาไคสแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
หรือมีคาความนาจะเปน (p) มากกวา .05 แสดงวามีความสอดคลองระหวางรูปแบบกับขอมูล และถา
คาไคสแควรมีนัยสําคัญทางสถิติหรือมีคาความนาจะเปน (p) นอยกวา .05 แสดงวารูปแบบไมมีความ
สอดคลองกับขอมูล
• คาอัตราส วนระหวางคาไคสแควรกับขั้น แหงความเปน อิสระ (CMIN/df หรื อ
χ2/df) เปนคาความแตกตางที่นอยที่สุดระหวางรูปแบบกับขอมูล โดยที่คาสถิติไคสแควรมีความไวตอ
ขนาดของกลุมตัวอยาง ถากลุมตัวอยางมีขนาดใหญ การทดสอบไคสแควรมักแสดงใหเห็นวาขอมูลมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จากรูปแบบหรือทฤษฎี แตถากลุมตัวอยางมีขนาดเล็ก
แลว การทดสอบไคสแควรแสดงใหเห็นวาขอมูลไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับรูปแบบหรือ
ทฤษฎี ดังนั้นในกรณีที่กลุมตัวอยางมีขนาดใหญ ควรพิจารณาคาอัตราสวนระหวางคาไคสแควรกับขั้น
แหงความเปนอิส ระ ประกอบกั บคาสถิติความสอดคลองเหมาะสม โดยมีกฎทั่วไปเสนอแนะวาค า

อัตราสวนนี้ (χ2/df) ควรมีคาอยูที่ 5 หรือนอยกวา 5 เปนดัชนีที่บงบอกความสอดคลองเหมาะสมที่
ยอมรับไดระหวางขอมูลจากกลุมตัวอยางและรูปแบบตามทฤษฎี/สมมติฐาน
• คาสถิติความสอดคลองเหมาะสม (fit statistics) เปนคาสถิติที่ใชวัดความ
สอดคลองของรูปแบบกับขอมูล มีคาอยูระหวาง 0 – 1.00 คาที่เขาใกล 1 แสดงวารูปแบบที่เสนอไวมี
ความสอดคลองเหมาะสมกับขอมูลพอดี ในที่นี้เสนอดัชนี GFI (goodness of fit index) AGFI
(adjusted goodness of fit index) และ CFI (comparative fit index)

• คา RMSEA (root mean squared residual) เปนคาที่วัดความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยของขอมูลจากกลุมตัวอยางที่คลาดเคลื่อนไปจากรูปแบบที่เสนอไว ถาคา RMSEA มีคาเขาใกล 0
แสดงวารูปแบบที่เสนอไวมีความสอดคลองเหมาะสมกับขอมูล หรือมีคานอยกวา 0.08
• คา CN (critical N) เปนคาที่แสดงขนาดกลุมตัวอยางที่ใหญที่สุดที่จะยอมรับ
สมมติฐานวารูปแบบที่นําเสนอถูกตอง โดยมีกฎทั่วไปเสนอแนะวาคา CN ควรมีคามากกวาหรือเทากับ
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ในกรณีที่รูปแบบที่นําเสนอไมมีความสอดคลองกับขอมูล ผูวิจัยทําการปรับรูปแบบโดยการ
ขจัดเสนทางอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญ (nonsignificance paths) และปรับรูปแบบใหมเพื่อใหรูปแบบมี
ความสอดคลองกับขอมูล โดยพิจารณาจากดัชนีดัดแปลงโมเดล (model modification indicies)
รวมกับการพิจารณาความเหมาะสมตามแนวคิดทฤษฎีเปนตัวกําหนดในการปรับรูปแบบ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยางและตัวแปร
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันในงานเมื่อจําแนกตามลักษณะชีวสังคมแล
ภูมิหลัง
ตอนที่ 3 ผลการอธิบายความยึดมั่นผูกพันในงานจากปจจัยตางๆ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่น
ผูกพันในงาน
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยางและตัวแปร
1.1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น ข า ราชการครู ป ระถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก
การศึกษากรุงเทพมหานคร ในกรุงเทพมหานครจํานวน 417 คน เปนชายจํานวน 73 คน (17.5%) และ
หญิง จํานวน 344 คน (82.5%) สถานภาพการสมรสของขาราชการครูประถมศึกษาสวนใหญเปนโสด
จํานวน 167 คน (40.4%) ระดับการศึกษาของขาราชการครูประถมศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญา
ตรี จํานวน 293 คน (70.3%) รองลงมามีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 110 คน (26.4%)
และสวนใหญสอนอยูในโรงเรียนที่มีขนาดปานกลางจํานวน 191 คน (46.9.4%) รองลงมาสอนอยูใน
โรงเรียนที่มีขนาดใหญจํานวน 150 คน (36.9%) และสอนอยูในโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจํานวน 66 คน
(16.2%) ตามลําดับ
1.2 ลักษณะของตัวแปร
ขอมูลพื้นฐานของตัวแปร ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรสั ง เกตที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานปรากฏผลในตาราง 2
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ตาราง 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความยึดมั่นผูกพันในงาน
ความยึด
มั่น
ความยึดมั่น
วิชาชีพครู
สมาชิกที่ดี
ภูมิคุมกันทางจิต
แรงจูงใจภายใน
ความยุติธรรม
สัมพันธภาพกับนักเรียน
สนับสนุนจากเพื่อน
สนับสนุนผูบังคับ
ภาระงาน
การทํางานที่ควบคุม
ปญหานักเรียน
ปญหางาน
ปญหากายภาพ
คะแนนเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิชาชีพครู

เสมาชิกที่
ดี

ภูมิคุมกัน
ทางจิต

แรงจูงใจ
ภายใน

1.000
.540
.332
.448
.388
.376
-.233
-.225
-.298
-.318
-.281

1.000
.224
.473
.259
.267
-.141
-.140
-.241
-.308
-.198

1.000
.592
.544
.428
.394
.195
.536
.375
.296
.047
-.087
-.138
-.206
-.177

1.000
.703
.547
.478
.260
.770
.405
.361
-.085
-.207
-.252
-.440
-.307

1.000
.481
.413
.259
.549
.426
.382
-.071
-.298
-.178
-.330
-.294

39.48

93.85

68.36

64.66

4.31

8.43

5.31

6.58

ความ
ยุติธรรม

สัมพันธภา สนับสนุน
พกับ
จากเพือ่ น
นักเรียน

สนับสนุนผู
บังคับ

ภาระงาน

การทํางานที่
ควบคุม

ปญหานักเรียน

ปญหา
งาน

ปญหา
กายภาพ

1.000
.208
.241
.606
-.280
-.416
-.391
-.371
-.438

1.000
.337
.293
-.057
-.085
-.147
-.307
-.197

1.000
.392
-.092
-.171
-.224
-.241
-.217

1.000
-.203
-.369
-.295
-.288
-.363

1.000
.440
.376
.299
.363

1.000
.403
.332
.399

1.000
.456
.414

1.000
.381

1.000

28.83

32.82

13.22

13.44

12.31

22.22

15.34

12.73

12.43

8.47

3.57

7.28

1.67

1.95

2.31

5.68

5.32

4.46

4.29

3.59

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มีคามากกวาหรือเทากับ .087 แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลจากการวิเคราะหในตาราง 2 พบวาตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความยึดมั่นผูกพันในงาน
สวนใหญ ตางมีความสัม พันธระหว างกัน โดยตัวแปรความยึดมั่นผูกพัน ในงาน มีความสัมพัน ธใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู (r = .592) และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ (r = .544) และยังพบวาพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูมีความสัมพันธ
ทางบวกอยูในระดับสูงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (r = .703)
ในกลุมทรัพยากรบุคคลพบวา ภูมิคุมกันทางจิต และแรงจูงใจภายใน ตางมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในงาน พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r อยูระหวาง .-394 ถึง .547)
ในกลุมทรัพยากรงาน พบวา ตัวแปรตางๆ ในกลุมนี้ไดแกการรับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพ
กับนักเรียน การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ตางมีความสัมพันธ
ระหวางกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r อยูระหวาง .208 ถึง .606) นอกจากนี้
ยังพบวาตัวแปรตางๆ ในกลุมนี้มีความสัมพันธ ในทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันในงาน พฤติกรรมการ
ทํางานตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 (r อยูระหวาง .195 ถึง .770)
ในกลุมความกดดันจากงาน พบวา ตัวแปรตางๆ ในกลุมนี้ไดแกบรรยากาศการทํางานที่
ควบคุม ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ความตองการจากงาน และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพตางมีความสัมพันธในทางลบกับความยึดมั่นผูกพันในงาน พฤติกรรมการทํางานตามสายงาน
วิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r อยู
ระหว าง -.087 ถึ ง -.440) แต พ บวา ภาระงานไม มีค วามสั ม พัน ธกั บความยึด มั่น ผู กพั น ในงาน
พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันในงานเมื่อจําแนกตามลักษณะชีวสังคมและ
ภูมิหลัง
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาขาราชการครูหญิงมีความยึดมั่นผูกพันในงาน (คาเฉลี่ย =
39.68) มากกวาครูชาย (คาเฉลี่ย = 38.56) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขาราชการครูที่มีอายุ
มากกวา 40 ป มีความยึดมั่นผูกพันในงาน (คาเฉลี่ย = 40.09) มากกวาครูที่มีอายุนอยกวา 40 ป
(คาเฉลี่ย = 38.86) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05แตพบวาขาราชการครูที่มีประสบการณการ
ทํางานตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน สถานภาพการสมรสตางกัน สังกัดอยูในขนาดโรงเรียนที่ตางกัน
ตําแหนงตางกัน และมีระดับวิทยฐานะตางกัน มีความยึดมั่นผูกพันในงานไมแตกตางกัน (ตาราง 3)
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันในงานเมื่อจําแนกตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังและ
การทดสอบทางสถิติ
กลุม (จํานวนคน)

เพศ ชาย (73)
หญิง (344)
อายุ นอยกวา 40 ป (201)
มากกวา 40 ป (208)
การทํางานนอยกว10 ป (212)
มากกวา10 ป (181)
สถานภาพ โสด (167)
สมรส (181)
ตําแหนง ครู (343)
ผูชวยครู (58)
วิทยฐานะ ชํานาญการ (164)
ชํานาญการพิเศษ (100)
การศึกษา ปริญญาตรี (302)
สูงกวาปริญญาตรี (110)
ขนาดโรงเรียน เล็ก (66)
กลาง (191)
ใหญ (150)

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
38.6 (5.1)
39.7 (4.1)
38.9 (4.2)
40.1 (4.4)
39.2 (4.5)
39.8 (4.1)
39.1 (4.5)
39.7 (4.2)
39.6 (4.3)
39.1 (4.5)
39.4 (4.1)
40.0 (4.0)
39.4 (4.3)
39.5 (4.4)
39.4 (5.1)
39.7 (4.2)
39.2 (4.1)

คาสถิติ
t หรือ F

df

-2.1

415

.045

หญิง > ชาย

-2.9

407

.004

-1.6

391

-1.2

411

0.7

399

-1.1

262

-0.2

410

.7

407

ไมมี
นัยสําคัญ
ไมมี
นัยสําคัญ
ไมมี
นัยสําคัญ
ไมมี
นัยสําคัญ
ไมมี
นัยสําคัญ
ไมมี
นัยสําคัญ

อายุมาก > อายุ
นอย
ไมแตกตาง

p

ผลการทดสอบ

ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

ตอน 3 ผลการอธิบายความยึดมั่นผูกพันในงานจากปจจัยตางๆ
การวิเคราะหสวนนี้ใชวิธีการถดถอยพหุคูณที่มีปจจัยแตละกลุมเปนตัวแปรอิสระ เพื่ออธิบาย
หรือทํานายความยึดมั่นผูกพันในงานจากปจจัยเหลานี้ สําหรับปจจัยกลุมตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะห
ตอนนี้ ประกอบด วย 3 กลุม ปจ จัย ไดแก 1) ทรัพ ยากรบุ คคล ประกอบดวย ภูมิคุม กันทางจิต และ
แรงจูงใจภายใน 2) ทรัพยากรงาน ประกอบดวย การรับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพกับนักเรียน การ
สนั บสนุน จากเพื่ อนร วมงาน และการสนับสนุนจากผูบัง คับบัญ ชา และ 3) ความกดดั น จากงาน
ประกอบดวย ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
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ความตองการจากงาน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยที่ทั้ง 3 กลุมปจจัย (11 ตัวแปร) รวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความยึดมั่นผูกพันในงานไดรอยละ 38.5 ในกลุมรวม รอยละ 45.9 ในกลุม
ขาราชการครูซาย และรอยละ 37.4 ในกลุมขาราชการครูหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
โดยตัวทํานายที่สําคัญในการทํานายความยึดมั่นผูกพันในงานมี 5 ตัวจาก 11 ตัวในกลุมรวม และใน
กลุมขาราชการครูหญิงไดแก ภูมิคุมกันทางจิต (β = .160 กลุมรวม และ β = .195 กลุมหญิง)
แรงจูงใจภายใน (β = .102 กลุมรวม และ β = .105 กลุมหญิง) สัมพันธภาพกับนักเรียน สัมพันธภาพ
กับนักเรียน กลุมรวม และ β = .330 กลุมหญิง) การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน (β = .149 กลุมรวม
และ β = .122 กลุมหญิง) และภาระงาน (β = .166 กลุมรวม และ β = .183 กลุมหญิง) สําหรับตัว
ทํานายที่สําคัญในการทํานายความยึดมั่นผูกพันในงานในกลุมขาราชการครูชายมีเพียงตัวเดียวไดแก
สัมพันธภาพกับนักเรียน (β = .436) และ สัมพันธภาพกับนักเรียนยังเปนตัวทํานายที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดในทุกกลุม ดังปรากฏผลในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณในการทํานายความยึดมั่นผูกพันในงานจากตัวทํานายที่มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปร

1. ภูมิคุมกันทางจิต
2. แรงจูงใจภายใน
3. ความยุติธรรม
4. สัมพันธภาพกับนักเรียน
5. การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
6. การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
7.ภาระงาน
8. บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม
9. ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
10.ความตองการจากงาน
11.สภาพแวดลอมทางกายภาพ
R
R2

คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β)
417 คน
รวม
ชาย
หญิง
.160*
.058
.195*
.102*
.133
.105*
-.004
.146
-.047
.350*
.436*
.330*
.149*
.151
.122*
.065
-.010
.096
.166*
.114
.183*
-.017
-.086
-.002
-.008
.100
-.040
.013
.042
.015
-.046
-.122
-.026
.625
.385
23.080
.001

F
P

* ตัวทํานายที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.677
.459
4.701
.001

.612
.374
18.059
.001
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันใน
งาน
4.1 ผลการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันใน
งานในกลุมรวม
การทดสอบรูปแบบที่เสนอไว (ดูภาพประกอบ 5)
ที่แสดงวาทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
งาน และความกดดันจากงานมีอิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพันในงาน โดยที่ความยึดมั่นผูกพันในงาน
สงผลตอพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
กลาวคือ ความยึดมั่นผูกพันในงานเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน และ
ความกดดันจากงานกับพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ในการทดสอบรูปแบบนี้ใชการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง (structural equation
modeling) รูปแบบที่เสนอไวประกอบดวยลักษณะของตัวแปรดังตอไปนี้
1. ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous variables) มี 3 ตัวแปร ดังนี้
1.1 ทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย ภูมิคุมกันทางจิต และแรงจูงใจภายใน
1.2 ทรัพยากรงาน ประกอบดวย การรับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพกับนักเรียน การ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
1.3 ความกดดันจากงาน ประกอบดวย ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม
ป ญ หาพฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสมของนั ก เรี ย น ความต อ งการจากงาน และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
2. ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous variables) มี 4 ตัวแปรดังนี้
2.1 ความยึดมั่นผูกพันในงาน ประกอบดวย ความกระตือรือรน การทุมเทอุทิศ และ
ความจดจอใสใจ
2.2 พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู ประกอบดวย การจัดการการเรียนรู การ
พัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียน
2.3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย พฤติกรรมใหความชวยเหลือ
การคํานึงถึงผูอื่น ความอดทนอดกลั้น การใหความรวมมือ และความสํานักในหนาที่
3. ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous variables) มี 3 ตัวแปร ดังนี้
3.1 ทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย ภูมิคุมกันทางจิต และแรงจูงใจภายใน
3.2 ทรัพยากรงาน ประกอบดวย การรับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพกับนักเรียน การ
สนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
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3.3 ความกดดันจากงาน ประกอบดวย ภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม
ป ญ หาพฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสมของนั ก เรี ย น ความต อ งการจากงาน และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
4. ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous variables) มี 4 ตัวแปรดังนี้
4.1 ความยึดมั่นผูกพันในงาน ประกอบดวย ความกระตือรือรน การทุมเทอุทิศ และ
ความจดจอใสใจ
4.2 พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู ประกอบดวย การจัดการการเรียนรู การ
พัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการชั้นเรียน
4.3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย พฤติกรรมใหความชวยเหลือ
การคํานึงถึงผูอื่น ความอดทนอดกลั้น การใหความรวมมือ และความสํานักในหนาที่

χ2 = 255.572, df = 165. χ2/df = 1.549, GFI = .947, AGFI = .919, CFI = 978, RMSEA = .036
ภาพประกอบ 6 รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครูในกลุมรวม
(417 คน)
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ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา รูปแบบแรกที่เสนอไวในภาพประกอบ 5 และตาราง 5
ไมมีความสอดคลองเหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษ (χ2(199) = 1043.560, p = .05) และคาดัชนีความ
สอดคลอง ((χ2/df = 5.244, GFI = .830, AGF = .775, CFI = .796 และ RMSEA = .101) ไมอยูใน
เกณฑที่ยอมรับได แสดงวารูปแบบที่เสนอไวไมมีความเสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นผูวิจัย
จึงทําการปรับรูปแบบโดยอาศัยดัชนีการปรับ และแนวคิดทฤษฎีประกอบในการอธิบายความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลของภูมิคุมกันทางจิต ตามรูปแบบทางเลือกใหมหรือรูปแบบที่ไดรับการปรับที่เสนอไวใน
ภาพประกอบ 6 และตาราง 5
ตาราง 5 คาสถิติทดสอบความสอดคลองเหมาะสมของโมเดลสําหรับรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานเริ่มแรกและที่ปรับแลว
รูปแบบ
เริ่มแรก
ปรับแลว(รวม)
ปรับแลว(ชาย)
ปรับแลว(หญิง)

χ2
1043.560
255.572
282.045
229.878

df
199
165
165
165

χ2/df
5.244
1.549
1.709
1.390

GFI
.830
.947
.751
.944

CFI
.796
.978
.875
.980

RMSEA
.101
.036
.099
.034

ผลการทดสอบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่
เสนอเปนทางเลือกใหม โดยแยกอิทธิพลของความกดดันจากงานที่มีผลโดยตรงตอความยึดมั่นผูกพัน
ในงานออกจากรูปแบบแรก พบวารูปแบบทางเลือกที่เสนอใหมมีความสอดคลองเหมาะสมกับขอมูล
เชิงประจักษ (ตาราง 5 และภาพประกอบ 6) มีคา χ2(165)= 255.572 p < .001 และมีคาดัชนีความ
สอดคลองเหมาะสมอยูในเกณฑที่ดี (χ2/df = 1.549, GFI = .947, AGFI = .919, CFI = 978) และมี
คาความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เทากับ .036 โดยเสนอผลตามลําดับดังตอไปนี้
4.1.1 ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความยึดมั่นผูกพันในงาน
ปจจัยเชิงสาเหตุที่ศึกษามี 3 ปจจัยไดแก ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน และความกดดันจาก
งาน ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวาทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงาน (β = .409 และ β = .247)
มีอิทธิพลโดยตรงในทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงานของขาราชการครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงวาขาราชการครูที่มีทรัพยากรบุคคลมาก (มีภมู ิคุมกันทางจิตมาก และมีแรงจูงใจ
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ภายในมาก) และมีทรัพยากรงานมาก (รับรูวามีความยุติธรรมมาก มีสัมพันธภาพกับนักเรียนที่ดี ไดรับ
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานมาก และไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชามาก) จะมีความยึดมั่น
ผูกพันในงานมากตามไปดวย และพบวาทรัพยากรบุคคลมีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน โดยทั้งทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงานรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความยึดมั่น
ผูกพันในงานไดรอยละ 23 โดยที่ความกดดันจากงานนั้นไมมีผลโดยตรงตอความยึดมั่นผูกพันในงาน
(ดูตาราง 6)
ตาราง 6 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานแสดงอิทธิพลทางตรงของทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน
และความกดดันจากงานที่มีตอความยึดมั่นผูกพันในงาน
ความยึดมั่นผูกพันในงาน
ปจจัยเชิงสาเหตุ
กลุมรวม
กลุมชาย
กลุมหญิง
ทรัพยากรบุคคล
.409
.436
.414
ทรัพยากรงาน
.247
.287
.232
ความกดดันจากงาน
R2
.228
.272
.225
หมายเหตุ : คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานแสดงอิทธิพลทางตรงที่ปรากฏในตารางมีคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
4.1.2 ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลในตาราง 7
(1) อิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานตามสาย
งานวิชาชีพครูและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความยึดมั่นผูกพันในงานมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอพฤติกรรม
การทํางานตามสายงานวิชาชีพครูและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (β = .608 และ β =
.648) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ขาราชการครูที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานมาก
จะเปนขาราชการครูที่มีพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพ ครูมาก และมีพฤติกรรมการเป น
สมาชิกที่ดีขององคการมากตามไปดวย
(2) อิ ทธิ พ ลของป จ จั ยเชิ ง สาเหตุ ที่มี ผ ลต อพฤติ ก รรมการทํ า งานตามสายงาน
วิชาชีพครูและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาความยึดมั่นผูกพันในงาน มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอพฤติกรรม
การทํางานตามสายงานวิชาชีพครูและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในขณะที่ความกดดัน
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จากงาน มีอิทธิพลโดยตรงทางลบตอพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูและพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ (β = -.393 และ β = -.310 ตามลําดับ) กลาวคือ ขาราชการครูที่ไดรับ
ตาราง 7 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานแสดงอิทธิพลทางตรง ทางออม และรวมของปจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตัวแปรผล
ปจจัยเชิงสาเหตุ
กลุมรวม
ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรงาน

ความกดดันจากงาน
ความยึดมั่นผูกพันในงาน
กลุมชาย
ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรงาน
ความกดดันจากงาน
ความยึดมั่นผูกพันในงาน
กลุมหญิง
ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรงาน

ความกดดันจากงาน
ความยึดมั่นผูกพันในงาน

พฤติกรรมการทํางานตามสายงาน
วิชาชีพครู

ตรง

ออม

รวม

-.393
.608

.248
.150
-

.248
.150
-.393
.608

-.231
.781

.340
.224
-

.340
.224
-.231
.781

-.430
.555

-

.230
.129
-.430
.555

R2
.709

.797

.682

ตรง

พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดี

ออม

รวม

-.310
.648

.265
.160
-

.265
.160
-.310
.648

-.385
.621

.271
.178
-

.271
.178
-.385
.621

-.288
.656

.272
.152
-

.272
.152
-.288
.656

หมายเหตุ : คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานแสดงอิทธิพลทางตรง ทางออม และรวม ที่ปรากฏใน
ตารางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความกดดันจากงานมาก จะเปนขาราชการครูที่มีพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูนอย
และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการนอยตามไปดวย นอกจากนี้ยังพบวาทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรงาน มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู (β = .248 และ
β = .150 ตามลําดับ) และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (β = .265 และ β = .160
ตามลําดับ) โดยผานทางความยึดมั่นผูกพันในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

R2
.672

.711

.663
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จากการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
พบวาชุดของตัวแปรในรูปแบบนี้ตามลําดับเสนทางของตัวแปรในภาพประกอบ 6 โดยรวมอิทธิพล
ทางตรงและทางออมของปจจัยเชิงสาเหตุไดแกทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน และความกดดันจาก
งาน สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูไดรอยละ
70.9 และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 67.2 โดยที่มีความยึดมั่นผูกพันในงาน
เปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยเชิงสาเหตุไดแกทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงานกับผลที่ตามมา
ได แกพ ฤติกรรมการทํ างานตามสายงานวิช าชีพ ครู และพฤติกรรมการเป นสมาชิ กที่ดีขององค การ
ในขณะที่ความกดดันจากงานไม ส งผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานแตสงผลโดยตรงในทางลบตอ
พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
4.2 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่น
ผูกพันในงานในกลุมครูชายและครูหญิง

χ2 = 282.045, df = 165, χ2/df = 1.709, GFI = .751, CFI = 878, RMSEA = .009
ภาพประกอบ 7 รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครูชาย (73 คน)
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χ2 = 229.878, df = 165, χ2/df = 1.390, GFI = .944, CFI = .980, RMSEA = .034

ภาพประกอบ 8 รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครูหญิง (344 คน)

ตาราง 8 คาสถิติ χ2ความตาง เพื่อทดสอบความเทาเทียมของรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผลของความยึดมั่นผูกพันในงานระหวางครูชายและครูหญิง
รูปแบบ
1.ไมกําหนดเงื่อนไข
2.กําหนดเงื่อนไขให
รูปแบบโครงสรางมีความ
เทาเทียมกันทั้ง 2 กลุม

χ2

df

518.348 333
535.294 339

χ2/df
1.557
1.579

TLI

CFI

RMR

dfความ

χ2ความตาง

ตาง

.939
.936

.956
.953

1.203
1.335

6

16.946*
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ผลการเปรี ยบเที ยบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ระหวางกลุมครูชายและครูหญิง (ตาราง 7 ) พบวารูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความ
ยึดมั่นผูกพันในงานในกลุมครูชายและครูหญิงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อทดสอบดวยการเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานตางๆ ระหวางกลุมครูชายและครูหญิง
พบวา ความยึดมั่นผูกพันในงานมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพ
ครูของกลุมครูชาย(β = .78) มีคามากกวาครูหญิง (β = .56) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนขนาดอิทธิพลคาอื่นๆไมพบความแตกตางระหวางกลุมครูชายและครูหญิง โดยรูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานในกลุมครูชายและครูหญิงเปนแบบเดียวกับ
กลุ มรวมพบว าชุ ดของตั วแปรในรู ปแบบนี้ตามลําดับเสน ทางของตัวแปรในภาพประกอบ 5 และ 6
โดยรวมอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยเชิงสาเหตุไดแกทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน และ
ความกดดันจากงาน สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการทํางานตามสายงาน
วิช าชี พ ครู ไ ด ร อยละ 79.7 ในกลุม ครู ช ายและรอยละ 68.2 ในกลุม ครูห ญิง และพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 71.1 ในกลุมครูชายและรอยละ 66.3 ในกลุมครูหญิงโดยที่มีความยึด
มั่นผูกพันในงานเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยเชิงสาเหตุไดแกทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงาน
กับผลที่ตามมาไดแกพฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ในขณะที่ความกดดันจากงานไมสงผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานแตสง ผลโดยตรง
ในทางลบต อพฤติ กรรมการทํ างานตามสายงานวิช าชีพ ครู และพฤติกรรมการเปน สมาชิกที่ดีข อง
องคการ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ของครู โดยมีจุดมุงหมายที่เฉพาะ 4 ประการ ดังนี้ 1) พื่อเปรียบเทียบความยึดมั่นผูกพันในงานของครู
ที่จําแนกตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน
และความกดดันจากงานที่มีตอความยึดมั่นผูกพันในงาน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความยึดมั่นผูกพัน
ในงานที่มีตอพฤติกรรมการทํางานของครู 4) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการทํางานของครูจากทรัพยากร
บุคคล ทรัพ ยากรงาน ความกดดันจากงาน และความยึดมั่นผูกพัน ในงาน และ 5) เพื่อวิเ คราะห
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครู
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ขาราชการครูประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในกรุงเทพมหานครจํานวน 417 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน ตุลาคม
2556 – ธันวาคม 2556 โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบวัดตาง ๆ ซึ่งเปนแบบวัดตัวแปรที่ใชในการศึกษา
วิจัย ลักษณะแบบวัดเปนขอความประกอบมาตราประเมินคา 5 ระดับจาก จริงที่สุด ถึง ไมจริงเลย
โดยแบบวัดเหลานี้มีคุณภาพเปนที่ยอมรับไดทั้งอํานาจจําแนก ความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได
โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายในแบบแอลฟามีคาอยูระหวาง .62 ถึง .91
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อคํานวณคาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ
ของกลุมตัวอยางและตัวแปร หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ทําการเปรียบเทียบความยึดมั่น
ผูกพันในงานจําแนกตามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนและการ
ทดสอบคาที และหาอํานาจการอธิบายความยึดมั่นผูกพันในงานจากทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน
และความกดดั น จากงาน โดยการวิ เ คราะห ถดถอยพหุ คูณ รวมทั้ง การใชโปรแกรม AMOS เพื่อ
วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน

สรุปผลการวิจัย
1. ขาราชการครูหญิงมีความยึดมั่นผูกพันในงานมากกวา ขาราชการครูครูชายอยางมีนัยสํา
คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน ระดับการศึกษา
ตางกัน สถานภาพการสมรสตางกัน สังกัดอยูในขนาดโรงเรียนที่ตางกัน และมีระดับวิทยฐานะตางกัน
มีความยึดมั่นผูกพันในงานไมแตกตางกัน
2. ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลโดยตรงในทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงานของขาราชการ
ครูไดแก ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรงาน (β= .409 และ β = .247) โดยทั้งทรัพยากรบุคคล และ
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ทรัพยากรงานรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความยึดมั่นผูกพันในงานไดรอยละ 23 ในขณะที่
ความกดดันจากงานนั้นไมมีผลโดยตรงตอความยึดมั่นผูกพันในงาน
3. ความยึดมั่นผูกพันในงานสงผลโดยตรงในทางบวกตอพฤติกรรมการทํางานตามสายงาน
วิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
4. ผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
พบวาอิทธิ พลทางตรงและทางออมของปจจัยเชิง สาเหตุไดแกทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน และ
ความกดดันจากงาน รวมกับความยึดมั่นผูกพันในงาน สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูไดรอยละ 70.9 และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการไดรอยละ 67.2 โดยที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยเชิงสาเหตุ
ได แกท รั พยากรบุ คคล และทรั พ ยากรงานกับผลที่ตามมาไดแกพ ฤติกรรมการทํางานตามสายงาน
วิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในขณะที่ความกดดันจากงานไมสงผลตอ
ความยึดมั่นผูกพัน ในงานแตสงผลโดยตรงในทางลบตอพฤติกรรมการทํางานตามสายงานครู และ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
5. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพัน
ในงานระหวางกลุมครูชายและครูหญิง พบวาความยึดมั่นผูกพันในงานมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกตอ
พฤติกรรมการทํางานตามสายงานวิชาชีพครูของครูชาย(β = .78) มีคามากกวาครูหญิง (β = .56)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนขนาดอิทธิพลคาอื่นๆไมพบความแตกตางระหวางกลุมครู
ชายและครูหญิง

การอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ของครูนั้น ทําใหไดขอคนพบที่ชวยขยายขอบเขตองคความรูเรื่องความยึดมั่นผูกพันในงานใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
ความแตกตางระหวางภูมิหลังกับความยึดมั่นผูกพันในงาน
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาครูหญิงมีความยึดมั่นผูกพันในงานมากกวาครูชายอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และครูที่มีอายุมากกวา 40 ป มีความยึดมั่นผูกพันในงาน (คาเฉลี่ย = 40.09)
มากกวาครูที่ มีอายุนอยกวา 40 ป อย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05แตพบวาขาราชการครูที่มี
ประสบการณการทํางานตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน สถานภาพการสมรสตางกัน สังกัดอยูในขนาด
โรงเรียนที่ตางกัน ตําแหนงตางกัน และมีระดับวิทยฐานะตางกัน มีความยึดมั่นผูกพันในงานไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยบางสวนของชอยฟลิและคณะ (Schaufeli et al., 2006) ที่ศึกษาความ
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ยึดมั่นผูกพันในงานกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางๆ พบวา ความยึดมั่นผูกพันในงานมีความสัมพันธ
ทางบวกนอยกับอายุ ซึ่งไมมีผลในทางปฏิบัติ ในขณะที่ผลของความสัมพันธระหวางเพศกับความยึด
มั่นผูกพันในงานคอนขางคลุมเครือ โดยไมพบความแตกตางระหวางเพศ ในกลุมตัวอยางชาวออสเต
เลีย แคนาดา และฝรั่งเศส แตพบวาในกลุมตัวอยางชาวเบลเยี่ยม เยอรมัน ฟนแลนด และนอเวย ผูชาย
มีความยึดมั่นผูกพันในงานมากกวาผูหญิง และพบผลตรงขามในกลุมตัวอยางผูหญิงชาวแอฟริกาใต
สเปน และเนเทอรแลนด มีความยึดมั่นผูกพันในงานมากกวาผูชาย เชนเดียวกับการศึกษาของคลาส
เซนและคณะ (Klassen et al., 2012) พบวาความยึดมั่นผูกพันในงานไมมีความสัมพันธกับสถานภาพ
ของโรงเรียน และความยึดมั่นผูกพันในงานมีความสัมพันธนอยกับประสบการณการทํางานหรืออายุ
การทํางานในกลุมครูชาวแคนาดาและครูชาวโอมาน ในขณะที่ไมพบความสัมพันธระหวาง ความยึด
มั่ น ผู ก พั น ในงานกั บ อายุ ก ารทํ า งานในกลุ ม ครู ช าวออสเตรเลี ย จี น และอิ น โดนี เ ซี ย เช น เดี ย วกั บ
ความสัมพันธระหวางเพศกับความยึดมั่นผูกพันในงานที่พบผลความแตกตางระหวางเพศกับความยึด
มั่นผูกพันในงานในกลุมตัวอยางครูชาวโอมาน กลุมเดียวเทานั้น โดยครูหญิงมีความยึดมั่นผูกพันใน
งานมากกวาครูชาย สวนกลุมชาติอื่นๆ ไมพบความแตกตางระหวางเพศกับความยึดมั่นผูกพันในงาน
รูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ผลการวิจัยครั้งนี้ไดยืนยันรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันใน
งานของครู เ ป น ไปในลั กษณะที่ วาทรั พ ยากรบุ คคล (ภู มิคุ ม กัน ทางจิต และแรงจู ง ใจภายใน) และ
ทรัพยากรงาน (การรับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพกับนักเรียน การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และ
การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา) มีอิทธิพลโดยตรงตอความยึดมั่นผูกพันในงาน โดยความยึดมั่น
ผูกพันในงานเปนตัวคั่นกลางที่รับอิทธิพลจากปจจัยเหลานี้แลวสงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการทํางาน
ตามสายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ รูปแบบนี้ยังระบุวาเความกดดัน
จากงานไมสงผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานแตสงผลโดยตรงในทางลบตอพฤติกรรมการทํางานตาม
สายงานวิชาชีพครู และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่องบางสวนโดยเฉพาะขอคนพบที่เกี่ยวของกับ
ความยึดมั่นผูกพันในงานเปนตัวคั่นกลางระหวางทรัพยากรงานและผลการปฏิบัติงานเชน งานวิจัย
ของฮาคาเนนและคณะ (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006) ที่ศึกษากระบวนที่คูขนานกันที่
เกี่ยวของกับสุขภาวะการทํางานของครู 2 กระบวนการไดแกกระบวนการที่เกี่ยวของกับพลัง (ความ
กดดันจากงาน -ความเหนื่อยหนาย-สุขภาพที่ไมดี) และกระบวนการที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ (ทรัพยากร
งาน-ความยึดมั่นผูกพันในงาน-ความผูกพันตอองคการ) ผลการวิจัยพบวา ความยึดมั่นผูกพันในงาน
เปนตัวคั่นกลางระหวางอิทธิพลของทรัพยากรงานที่มีผลตอความผูกพันทางองคการ ในขณะที่ความ
เหนื่อยหนายเปนตัวคั่นกลางระหวางอิทธิพลของความกดดันจากงานที่มีผลตอสุขภาพที่ไมดี และ
ความเหนื่อยหนายเปนตัวคั่นกลางระหวางอิทธิพลของการขาดทรัพยากรที่มีผลตอ ความยึดมั่นผูกพัน
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ในงานที่ต่ํา เชนเดียวกับผลการวิจัยของแซคส (Saks, 2006) ที่ศึกษาสาเหตุและผลลัพทของความยึด
มั่ น ผู ก พั น ของพนั กงาน พบว าคุ ณ ลั ก ษณะของงาน และการรั บรู ก ารสนั บสนุน ขององคก ารสง ผล
ทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงาน โดยที่ความยึดมั่นผูกพันในงานทํานายความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ สําหรับผลการวิจัยของริชและ
คณะ (Rich, Lepine, & Crawford, 2010) พบวาความยึดมั่นผูกพันในงานเปนตัวคั่นกลาง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว าง การรั บรู ความสอดคล องค านิ ยม การประเมิน แกน ตนเอง และการรับรูการ
สนับสนุนขององคการ กับ ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อาจกลาว
ไดวางานวิจัยเรื่องที่กําลังศึกษานี้พบวาทั้งทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรงานสงผลตอความยึดมั่น
ผูกพันในงานสําหรับการอภิปรายผลในเรื่องรูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุและผลของภูมิคุมกันทางจิต
ของนิสิตตอไปนั้น ไดจําแนกออกเปน 2 ประเด็นไดแก ปจจัยเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในงาน
และพฤติกรรมการทํางาน และปจจัยเชิงผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน ดังนี้
ปจจัยเชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในงานและพฤติกรรมการทํางาน
ผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดรูปแบบทรัพยากรบุคคลและงาน (Bakker & Demerouti, 2008)
ในลักษณะที่วาทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรงานเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลสงผลตอความยึดมั่น
ผู ก พั น ในงานทั้ ง ที่ เ ป น อิ ท ธิ พ ลหลั ก จากแต ล ะแหลง ทรั พ ยากร และอิ ท ธิ พ ลรวมจากทั้ ง สองแหล ง
ทรั พ ยากร รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ค วามสอดคล อ งระหว า งบุ ค คล-สภาพแวดล อ ม ที่
เสนอแนะวาความสอดคลองระหวางคุณลักษณะของบุคคลและสภาพแวดลอมสงผลตอพฤติกรรมการ
ทํางานที่มีผลิตผล (Ostroff & Judge, 2007) ผลจากการวิจัยเรื่องนี้ยังระบุวาทรัพยากรบุคคลไดแก
ภูมิคุมกันทางจิตและแรงจูงภายในมีอิทธิพลทางบวกมากที่สุดตอความยึดมั่นผูกพันในงาน. ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากภูมิคุมกันทางจิตเปนคุณลักษณะทางจิตใจทางบวกที่อาจกลาวไดวาเปนทุนทางใจที่มีอยู
ทําใหบุคคลมีสติ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความหวัง สามารถปรับตัวและฝาฟนตออุปสรรคได ทําใหมี
พลังที่จะยึดมั่นผูกพันในการทํางาน ผลการวิจัยดังกลาวยังชวยขยายองคความรูที่จะสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากภูมิคุมกันทางจิตเปนคุณลักษณะหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหบุคคลมีชีวิตที่
อยูเ ย็นเปนสุข(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ, 2555 )แลัวยังเอื้อใหขาราชการครูมี
การอุทิศ ทุม เทและยึ ดมั่นผู กพัน ในงานที่ทํา ซึ่ง สง ผลใหขาราชการครูมีพฤติกรรมการทํางานตาม
บทบาทและ พฤติกรรมการทํางานที่เอื้อประโยชนตอหนวยงาน ผลจากการวิจัยหลายเรื่องตางพบวาทุน
ทางใจที่มีคุณลักษณะคลายคลึงกับภูมิคุมกันทางจิตสงผลทางบวกตอความพึงพอใจในงาน และผล
การปฏิบัติงาน(Van den Heuvel, Demerouti, Bakker & Schaufeli, 2010) เชนเดียวกับผลการวิจัย
กอนหนานี้ที่พบโครงสรางอื่นที่มีลักษณะรวมบางอยางคลายกับภูมิคุมกันทางจิตเชนการประเมินแกน
ตนเอง (ความมีคุณคา ความเชี่อมั่น และความมีประสิทธิผลของตนเอง) การรับรูความสามารถของตน
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การเห็นคุณคาในตน ความยืดหยุน และการมองโลกในแงดี สงผลทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงาน
(Bakker, 2009)
สําหรับทรัพยากรงานนั้นพบวาสงผลในทางบวกโดยตรงตอความยึดมั่นผูกพันในงานของครู
ผลจากการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาการสนับสนุนทางสังคมทุกระดับไมวาจะเปนสัมพันธภาพกับนักเรียน
(การสนับสนุนในแนวดิ่ง) และ การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนรวมงาน (การสนับสนุนในแนวราบ)
เปนทรัพยากรงานที่เอื้อใหขาราชการครูมีความยึดมั่นผูกพันในงาน ผลการวิจัยครั้งนี้ ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยหลายเรื่องที่ตางพบผลเชนเดียวกันวาทรัพยากรงานมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงตอความยึดมั่น
ผูกพันในงานของกลุมพนักงานที่ประกอบอาชีพตางๆ และตางยืนยันวาความยึดมั่นผูกพันในงานเปน
ตัวคั่นกลางที่เชื่อมแทรกความสัมพันธระหวางทรัพยากรงานกับผลการปฏิบัติงาน(Hakanen et al,
2006; Rich et al, 2010: Saxs, 2006) ถึงแมวาโครงสรางหรือองคประกอบของทรัพยากรงานใน
งานวิจัยแตละเรื่องจะไมเหมือนกัน เชนเดียวกับการวิจัยของเบคเคอรและคณะ (Bakker et al, 2007)
ที่ศึกษาครูชาวฟนแลนดในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ไดขอคนพบที่มีความ
เฉพาะวา อิทธิพลของทรัพยากรงานมีผลตอความยึดมั่นผูกพันในงานเมื่อครูเผชิญปญหานักเรียนมี
พฤติกรรมไมเหมาะสมอยูในระดับสูง และยังพบวาทรัพยากรงานทําหนาที่ปกปองและลดความสัมพันธ
ทางลบระหวางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนและความยึดมั่นผูกพันในงาน ดังนั้นอาจกลาวได
วาทรัพยากรงานเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญปจัยหนึ่งนอกเหนือจากทรัพยากรบุคคลที่อาจ1)ลดความ
กดดันจากงาน 2) ชวยในการทํางานใหับรรลุเปาหมาย และ 3) กระตุนการเติบโต การเรียนรูและ
พัฒนาการของบุคคล (Bakker & Demerouti, 2008) ผลการวิจัยเรื่องนี้ยังแสดงใหเห็นถึงความ
สอดคลองระหวางคุณลักษณะของบุคคลและสภาพแวดลอมสงผลตอพฤติกรรมการทํางานที่มีผลิตผล
ตามทฤษฎี ความสอดคลองระหวางบุคคลกับสภาพแวดล อมกลาวคืองานวิจัยเรื่องที่กําลัง ศึกษานี้
พบว า แรงจู ง ใจภายในงานร ว มกั บ สภาพแวดล อ มที่ ต อบสนองแรงจู ง ใจภายในงานได แ ก ก ารมี
ความสัมพันธทีดีกับนักเรียนและเพื่อนรวมงาน ชวยเปนแรงผลักดันสงเสริมใหขาราชการครูมีความยึด
มั่นผูกพันในงานยิ่งขึ้น และสงผลทางออมตอพฤติกรรมการทํางาน
ในเรื่องความกดดันจากงานนั้น ผลจากการวิจัยเรื่องนี้พบวา ความกดดันจากงานไมสงผลกระทบ
ตอความยึดมั่นผูกพันในงาน ไมวาจะเปนอิทธิพลโดยตรงหรืออิทธิพลปฏิสัมพันธระหวางความกดดัน
จากงาน และทรัพยากรบุคคล/ทรัพยากรงาน โดยขอคนพบนี้ไมสนับสนุนรูปแบบทรัพยากรบุคคลและ
งาน ในสวนที่ระบุวาทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรงานสงผลทางบวกตอความยึดมั่นผูกพันในงานเมื่อ
ความกดดันจากงานมีมาก การที่ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับแนวคิดรูปแบบทรัพยากรบุคคลและงาน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการครูมีภูมิคุมกันทางจิตพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงหรือความกดดัน
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในวงการศึกษา ทําใหครูมีการปรับตัวได ดังนั้นขาราชการครูจึงไมรูสึกถึงอิทธิพลของ
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ความกดดันจากงาน ความกดดันจากงานเปนเรื่องปกติสําหรับครู หรืออาจเปนไปไดวาความกดดันจาก
งานนาจะมีอิทธิพลทางออมสงผลตอความยึดมั่นผูกพันในงาน ผานทางสภาวะอื่นเชนความเครียด
และความเหนื่อยหนายทอแท ดัง เชนงานวิจัยของ ฮาคาแนน เบคเคอร และ ชอยฟลิ (Hakanen,
Bakker & Schaufeli, 2006) พบวาความเหนื่อยหนายทอแทเปนตัวคั่นกลางระหวางความสัมพันธของ
ความกดดันจากงานกับความยึดมั่นผูกพันในงาน แตอยางไรก็ตามงานวิจัยเรื่องที่กําลังศึกษาอยูใน
ขณะนี้พบวาความกดดันจากงานมีอิทธิพลโดยตรงในทางลบตอพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ปจจัยเชิงผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
ขาราชการครูที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานเปนครูที่มีพฤติกรรมการทํางานตามสายวิชาชีพครู
มาก แล วยั งมี พ ฤติ กรรมการเป นสมาชิกที่ดีขององคการมากดวย ขอคน พบดัง กลาวชวยสนับสนุน
แนวคิดรูปแบบทรัพยากรบุคคลและงาน ที่เสนอแนะวาความยึดมั่นผูกพันในงานสงผลทางบวกตอผล
การปฏิบัติงาน ผลการวิจัยเรื่องนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่องกอนหนานี้ที่พบวาพนักงานที่มี
ความยึดมั่นผูกพันในงานไดรับการประเมินจากเพื่อนรวมงานสูงในการแสดงพฤติกรรมตามบทบาท
และพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท (Bakker, Demerouti, & Verbeke, 2004) สําหรับการศึกษาความยึด
มั่นผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานในกลุมครูใหญ 105 คนและครู 212 คน พบผลเชนเดียวกันวามี
ความสั ม พั น ธ ท างบวกอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ระหว า งความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานของครู ใ หญ แ ละการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการวิเคราะหเชิงโครงสรางระบุวาครูใหญที่มีความยึดมั่นผูกพันใน
งาน มีพฤติกรรมตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทมาก (Bakker, 2009)จะเห็นไดวาความ
ยึดมั่นผูกพันในงานสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานที่ขยายขอบเขตกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของที่
บุ คคลถื อ ว าเป น ส วนหนึ่ ง ของบทบาทการทํางาน ดัง นั้น บุคคลไม ไ ดแยกกิจ กรรมที่ส ะทอ นผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเมื่อบุคคลทุมเทพลังทางกาย ปญญาและ
อารมณใหกับงานในบทบาทนั้นอยางเต็มที่ เพื่อประสิทธิผลของตนเอง นอกจากนี้พฤติกรรมตางๆที่
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอาจมีความไมชัดเจน เพราะ
พฤติกรรมเหลานี้นาจะมีสวนแสดงอยูในองคการทั้งโดยตรง (ทํางานใหสําเร็จโดยผานความรวมมือและ
คณะทํางาน) และโดยออม (โดยสงเสริมบรรยากาศทางจิตสังคมในทางบวกที่เอื้อตอทํางานใหสําเร็จ)
(Rich, Lepine & Crawford, 2010) หรือทั้งนี้อาจเปนไปตามขอสันนิษฐานของเบคเคอร (Bakker,
2010) ที่ระบุวาพนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกวาพนักงานที่ไมมีควายึด
มั่นผูกพันในงาน เนื่องจากพนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันในงาน 1) มีอารมณทางบวก การมีอารมณ
ทางบวกทําใหบุคคลมีพลังความคิดและการกระทําที่เพิ่มขึ้น 2) มีสุขภาพกายและจิตที่ดี การมีสุขภาพ
ที่ดีเอื้อตอผลการปฏิ บัติงานเพราะวาบุคคลสามารถใชสติปญญาและทรัพยากรความรู ทักษะและ
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ความสามารถไดอยางเต็มที่ 3) สรางทรัพยากรบุคคลและงานไดดวยตนเอง บุคคลที่สามารถสราง
ทรัพยากรไดดวยตนเองสามารถจัดการกับความกดดันจากงานและบรรลุเปาหมายการทํางานได และ
4) สามารถถายโอนความยึดมั่นผูกพันในงานไปยังผูรวมงานคนอื่นที่อยูในสภาพแวดลอมขณะนั้น

ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ
1. ผลการวิจัยไดเสนอแนะวาความยึดมั่นผูกพันในงานเปนคุณลักษณะหนึ่งที่มีความสําคัญ
ที่จะชวยใหครูมีการทํางานอย างมีคุณภาพและมีประสิท ธิภาพทั้งงานตามความรับผิดชอบในหนาที่
โดยตรง และงานที่เอื้อประโยชนตอหนวยงาน ดังนั้นจึงควรใชผลการวิจัยนี้เปนหลักฐานในการกําหนด
นโยบายและวางแนวทางในการสง เสริม ใหขาราชการครูมีความยึดมั่นผูกพันในงาน แนวทางหนึ่ง ที่
เปนไปไดคือทรัพยากรงานที่หนวยงานมีอยูตองอยูในรูปกระบวนการจูงใจที่จะเพิ่มความยึดมั่นผูกพันใน
งานและนํ าไปสู พ ฤติ กรรมการทํ า งานที่ พึ ง ปราถนา กล าวคี อ หน ว ยงานต องมีค วามยุติ ธ รรม มี ก าร
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลตางๆ ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และนักเรียน รวมทั้งลด
ความกดดันจากงาน ไมวาจะเปนเรื่องบรรยากาศการทํางานที่ควบคุม ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียน ความตองการจากงานที่เกินความสามารถ และสภาพแวดลอมทางกายภาพทีม่ ีปญหา
2. ผลการวิจัยที่ไดยืนยันถึงความเกี่ยวของระหวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรงาน ความ
กดดันจากงาน ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการทํางาน ดังนั้นในการวางแนวทางหรื อ
มาตรการใด ๆ ที่จ ะใหครูมีพฤติกรรมการทํางานตามสายวิชาชึพครู และพฤติกรรมการทํางานที่เอื้ อ
ประโยชนตอหนวยงาน ควรจะตองพิจารณาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของนี้ใหครบถวน
3. ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของทรัพยากรบุคคลอันไดแกภูมิคุมกันทางจิต และ
แรงจู ง ใจภายใน มี ความสํ าคั ญ ต อความยึดมั่ น ผูกพั น ในงานของครู ดัง นั้น ในการสรางเสริม ให
ขาราชการครูมีความยึดมั่นผูกพันในงาน อาจทําไดตั้งแตเริ่มตนในการคัดเลือกขาราชการครูเขาทํางาน
ควรพิจารณาคุณลักษณะภูมิคุมกันทางจิต และแรงจูงใจภายใน เปนสวนประกอบในการคัดเลือกดวย
และผลการวิจัยยังเสนอแนะวา ทรัพยากรงานเอื้ออํานวยใหขาราชการครูมีความยึดมั่นผูกพันในงาน
โดยเฉพาะการรั บ รู ก ารสนั บสนุ น ทางสั ง คมจากเพื่ อนรว มงาน และสัม พัน ธภาพกับ นัก เรี ยน ดั ง นั้ น
หนวยงานควรมีแนวทางทีจะสงเสริมบรรยากาศการทํางานที่มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งทางดานจิตใจ
อารมณ สังคม และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางเพื่อนรวมงานดวยกัน และกับนักเรียนดวย โดย
ปจ จั ยต า งๆ เหล า นี้ น อกจากจะส ง ผลโดยตรงต อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานแล ว ยั ง ส ง ผลต อ ผลการ
ปฏิบัติงานของครูทั้งในบทบาทและนอกบทบาทดวย
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ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. การทดสอบรู ป แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เหตุ แ ละผลของความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานของ
ขาราชการครูประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจํากัดในการอางอิงเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงาน
การวิจัยตอไปจึงควรเปนการศึกษาระยะยาวและติดตามผลอยางตอเนื่อง ทั้งดานทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรงาน และความกดดันจากงาน รวมทั้งพฤติกรรมการทํางานตามบทบาทและนอกเหนื อ
บทบาท เพื่อสามารถตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครูได
อยางสมบูรณยิ่งขึ้น และควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบเพื่อชวยในการอธิบายกระบวนการที่
ทําใหบุคคลมีความยึดมั่นผูกพันในงานไดอยางลุมลึกและครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้การศึกษาระยะ
ยาวยั ง ช ว ยให ส ามารถตรวจสอบได ว า คุ ณ ลั ก ษณะจิ ต ใจใดเป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ค งเส น คงวาหรื อ
ปรับเปลี่ยนได
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามหรือแบบวัดที่ใชการ
รายงานตนเองเท า นั้ นเพี ยงอย างเดี ยวในการวัดตัวแปรตา ง ๆ ซึ่ง สามารถส ง ผลใหความสัม พัน ธ
ระหวางตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกันสูงมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากจากความอคติของวิธีการวัดแบบ
เดียวกัน ดังนั้นการศึกษาวิจัยตอไปควรจะใชขอมูลที่มาจากหลายแหลงและวิธีการวัดที่หลากหลาย
ประกอบเพื่อที่จะลดความสัมพันธที่สูงเกินไประหวางตัวแปรที่เกิดขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนวิธีการ
วัดและแหลงของการวัดที่รวมกัน
3. ผลการวิจัยครั้งนี้คนพบวาความยึดมั่นผูกพันในงานของครูกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากครู ที่ มี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานมาก จะมี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานตามบทบาทและ
นอกเหนื อบทบาทมาก ดั ง นั้ น การวิ จัยตอไปควรมีการตอยอดจากงานวิจัยเรื่องนี้ โดยเฉพาะการ
ศึกษาวิจัยพหุระดับ ที่ใชขัอมูลทั้งระดับบุคคล และระดับกลุม/องคการ เชน ความยึดมั่นผูกพันในงาน
รวมกันของกลุม และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานในระดับกลุมดวย
4. การศึกษาวิจัยตอไป ควรศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงทดลองเพื่อยืนยันสาเหตุและผลของ
ความยึดมั่นผูกพันในงานของครูโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ เปนแนวทางในการสรางเสริม
ความยึดมั่นผูกพันในงานของครู โดยอาจพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เปนปจจัยเชิงสาเหตุของความยึด
มั่นผูกพันในงานของครู ประกอบกับการลดความกดดันจากงาน ควบคูไปกับการสงเสริมทรัพยากร
งาน
5. การศึกษาวิ จั ยต อไปควรมี การตรวจสอบความแข็ง แกรง และไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครู กับกลุมตัวอยางที่จําแนก
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ตามขนาดของโรงเรียน รวมทั้งทําการวิจัยโดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลกับครูอาจารยในสถานศึกษา
ของเอกชน และตางจังหวัดเพื่อผลการวิจัยจะไดสามารถสรุปอางอิงไดกวางขวางยิ่งขึ้น
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการวิจัย
เรียน ขาราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร
เนื่องดวยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มีโครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงเหตุ
และผลของความยึดมั่นผูกพันในงานของครู ขอมูลที่ไดจากทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนา
การศึกษา
คณะผู วิ จั ยจึ ง ใครข อความร วมมื อจากท า นในฐานะที่ท านไดรั บเลือกเปน กลุม ตัวอยางใน
โครงการวิจัยนี้ ชวยกรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับตัวทานเองในเรื่องดังกลาวดวยการตอบแบบสอบถามฉบับ
นี้ใหครบทุกขอและครบทุกตอน โดยตอบใหตรงกับสภาพความเปนจริงที่เกี่ยวกับตัวทานและขอ
รั บรองว าคํ าตอบของท านจะเก็ บ ไวเ ป น ความลับ ขอมู ล ที่ไ ดจ ะนํ ามาวิ เ คราะหใ นภาพรวมเทานั้ น
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน (10 หนา) ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
จํานวน 11 ขอ
ตอนที่ 2 การสํารวจตนเอง
จํานวน 68 ขอ
ตอนที่ 3 สภาพแวดลอม
จํานวน 55 ขอ
คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และขอขอบพระคุณทานเปน
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
รองศาสตราจารย ดร. อรพินทร ชูชม
หัวหนาโครงการวิจัย
โทรศัพท/โทรสาร 02-6495182
โทรศัพท 02-6495000 ตอ 17631 หรือ 0896641544
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง : โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือกรอกขอมูลในชองวางใหตรงกับสภาพที่เปนจริง
ของทาน
1. ขณะนี้ทานอายุ................ ป
2. อายุการทํางานของทาน..............ป
 ชาย
 หญิง
2. ชี่ยวชเพศ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
 โสด  หยา  หมาย  สมรสและอยูดวยกัน  สมรสและแยกกันอยู
5. ขนาดของโรงเรียน
 เล็ก
 กลาง
 ใหญ
6. หนาที่ของทาน สอนอยางเดียว  สอนและทํางานธุรการสอนและทํางานอื่นที่เกี่ยวของ
7. ตําแหนง
 ครู
 ครูผูชวย
8. วิทยฐานะ.ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
9. โรงเรียน.............................................................................................................................
10. โปรดระบุถึงสิ่งที่เปนอุปสรรคหรือเปนปญหาในการทํางานของทาน
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................
11. โปรดระบุปจจัยที่สงเสริมหรือเอื้อในการทํางานของทาน
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..........................................................................................................
..................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 แบบสํารวจตนเอง

คําชี้แจง : โปรดอานขอความที่ใหไวทีละขอ แลวพิจารณาวาขอความนี้ตรงกับความรูสึก ความคิด
และการปฏิ บัติข องท านมากน อยเพี ยงใด โดยกา  ลงในชอง “จริง ” “คอ นขางจริ ง ” “ไมแนใจ”
“คอนขางไมจริง หรือ “ไมจริง” เพียงขอเดียวในแตละขอ
ขอคําถาม
จริง คอนขาง ไม คอนขาง ไมจริง
จริง
แนใจ ไมจริง
1. เปนเรื่องยากสําหรับฉันที่จะเริ่มตนทําสิ่งตางๆใหม
2. ฉันมีความมุงมั่นอยางแรงกลาที่จะฝาวิกฤติตาง ๆ
ในชีวิตใหผานพนไปได
3. ฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากเห็นวาสิ่งตางๆ ที่
เปลี่ยนไปนั้นดีขึ้น
4. ฉันมักพลั้งเผลอคําพูด/การกระทําที่ไมควรออกไป
5. ฉันรูสึกวาเปนการยากทีจะมีสมาธิจดจออยูกับสิ่ง
ที่เกิดในขณะนั้น
6. ฉันเรงรีบทํากิจกรรมตาง ๆ โดยปราศจากการใสใจ
7. ความเชื่อมั่นในตนเองของฉันทําใหฉันผานพน
เวลาที่ยากลําบากได
8. ฉันสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได
9. เปนการยากสําหรับฉันที่จะตองตัดสินใจดวยตนเอง
10. ฉันสามารถบรรลุเปาหมายที่ฉันกําหนดไวสําหรับ
ตนเองได
11. ฉันสามารถคิดแนวทางที่จะผานพนอุปสรรคได
12. ถึงแมวาเมื่อคนอื่นรูสึกทอแทหมดหวัง ฉันรูวาฉัน
สามารถหาหนทางที่จะแกปญหาได
13. ฉันถอยหนีปญหาเพราะฉันไมสามารถ
เปลี่ยนแปลง สิ่งใด ๆ ได
14. เมื่อมีปญหาฉันคิดวาเปนสิ่งที่แยที่สุด
15. เมื่อมีปญหาฉันปลอยใหอารมณทางลบ เชน ความ
ไมพอใจ ขุนเคือง หมดหวัง กาวราว หรือความ
โกรธ เขามาครอบงําอยางรุนแรง

71
ขอคําถาม
16. ฉันชอบทํางานที่ยากเพราะวาเปนสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถ
17.ฉันชอบทํางานที่ไมตองใชความพยายามมากนัก
18.ฉั น มั ก สนใจศึ ก ษาดู ว า สิ่ ง ต า ง ๆ มั น ทํ า งานได
อยางไร
19.ฉั น เพลิ ด เพลิ น และจดจ อ ในการค น หาสิ่ ง ที่ ฉั น
ตองการรู
20.ฉันชอบทํางานดวยความคิดของตนเอง
21.ฉันตองการทํางานที่ใหโอกาสเพิ่มพูนความรูหรือ
ทักษะ
22.ฉันจะเรียนรูเฉพาะสิ่งที่หัวหนาตองการเทานั้น
23.ฉันพอใจที่มีคนตั้งเปาหมายหรือกําหนดวิธีการไวให
24.ฉันมีความกระตือรือรนในงานที่ทําอยู
25.ในขณะทํางานฉันรูสึกมีพลังเต็มที่ที่จะทํางาน
26.ในการทํางานฉันมีความเพียรพยายามแมจะเผชิญ
อุปสรรค
27.ฉันทุมเทใสใจในงานที่ทํา
28.จิตใจของฉันจดจออยูในงานที่ทํา
29.ฉันรูสึกงานที่ฉันทําอยูท าทายความสามารถในการ
ทํางานของฉัน
30.ฉันรูสึกมีความสุขและเพลิดเพลินกับงานที่ทํา
31.ฉันหมกมุนในงานที่ฉันทํา
32.ขณะทํางานฉันรูสึกวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว
33.ฉันจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ทาทายความสามารถ
ของ
ผูเรียน
34.ฉั น เป ด โอกาสให นั ก เรี ย นมี น ส ว นร ว มในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู

จริง

คอนขาง
จริง

ไม
แนใจ

คอนขาง
ไมจริง

ไมจริง
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35.ฉั น ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นซั ก ถามป ญ หาการเรี ย นรู /
แสดงความคิดเห็น
36.ฉั น จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการและสนใจของนักเรียน
37.ฉั น ใช สื่ อ นวั ตกรรม และเทคโนโลยีค อมพิวเตอร
ประกอบการเรียนรู
38.ฉั น นํ า ผลการวั ด และประเมิ น ผลมาใช ใ นการ
ปรับปรุงการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
39.ฉันจัดกิจ กรรมการเรียนรู ให นักเรี ยนไดคนควาหา
ความรูไดดวยตนเอง
40.ฉั น จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ เ ป น การปฏิ บั ติ จ ริ ง
เพื่อใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาได
41.ฉันสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนในการ
จัดการเรียนรู
42.ฉั น ปลู ก ฝ ง ความเป น ประชาธิ ป ไตย และความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยแกนักเรียน
43.ฉันไมไดมีการดูแลนักเรียนเปนรายบุคค]
44.ฉั น มี ก ารสํ า รวจ ติ ด ตาม และวิ เ คราะห ป ญ หาที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียนหรือเกิดขึ้นกับผูเรียน
45.ฉันไมไดคิดคนกิจกรรมการเรียนรูที่ตอบสนองความ
ตองการผูเรียน
46.ฉันมีการรวบรวมขอมูลหลักฐานเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการแกปญหานักเรียน/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู
47.ฉันคนหาวิธีการเรียนรู/การจัดกิจกรรมการเรียนรู/
การผลิตสื่อการเรียนรูที่สามารถพัฒนานักเรียนได
อยางมีคุณภาพ
48.ฉั นให นั กเรี ยนมี ส วนร วมในการกํ าหนดกฎ กติกา
และขอตกลงในชั้นเรียนและชวยกันดูแลใหเปนไป
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ตามขอตกลง
49.ฉั น สร า งบรรยากาศในห อ งเรี ย นให นั ก เรี ย นมี
ความสุขในการเรียนรู
50.ฉันจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เอื้อตอการ
เรียนรูใหแกนักเรียน
51.ฉันจัดทําขอมูล สารสนเทศและเอกสารประจําชั้น
เรียน/รายวิชา
52.เมื่อนักเรียนทําผิด ฉันลงโทษนักเรียนทันที โดยไม
รอฟงคําชี้แจงของนักเรียน
53.ฉั น ตั ด สิ น ป ญ หาของนั ก เรี ย นโดยใช เ หตุ ผ ลและ
ขอมูลมากกวาที่จะใชอารมณและความรูสึก
54.ฉั น ให คํ า แนะนํ า ช ว ยเหลื อ แก ค รู อ าจารย ห รื อ
นักเรียนโดยไมตองมีใครรองขอ
55.ฉันใชเวลาวางหรือเวลาพักกลางวัน หรือนอกเวลา
ทํางานชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรู
56.ฉันอาสาชวยเหลือผูรวมงานที่มีปญหาหรือลาปวย
หรือรับภาระงานมาก
57.ฉันมักพลั้งเผลอแสดงคําพูดหรือพฤติกรรมที่สงผล
กระทบตอการทํางานของผูอื่น
58.ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่กําหนดไว
59.ฉันมักละเมิดสิทธิของผูอื่น
60.เมื่ อ ทํ า งานผิ ด พลาด ฉั น ยอมรั บ ข อ ผิ ด พลาดนั้ น
และนํามาพิจารณาแกไขดวยความเต็มใจ
61.ฉันยินดีปฏิบัติตามมติของที่ประชุม แมวาฉันจะไม
เห็นดวยก็ตาม
62.ฉันใหอภัยความผิดพลาดของเพื่อนรวมงาน
63.ฉันเขารวมประชุมหรือทํากิจกรรมที่ไมมีการบังคับ
แตเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอโรงเรียน
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จริง
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64.ฉันอานและติดตามขาวสารของโรงเรียน
65.ฉั น พร อมที่ จ ะอยูเ คี ยงข างไปกั บการเปลี่ยนแปลง
ภายในโรงเรียน
66.ฉันไมเบียดบังเวลางานเพื่อประโยชนสวนตน
67.ฉันไมไดใชเวลาพักงานนานเกินกวาเวลาที่กําหนด
68.ฉันใฝหาความรูและทักษะใหมเ พื่อเสริมสรางการ
ทํางาน

ตอนที่ 3 สภาพแวดลอม
คําชี้แจง : โปรดอานขอความที่ใหไวทีละขอ แลวพิจารณาวาขอความนี้ตรงกับสภาพความเปนจริง
เกี่ยวกับการทํางานของทานมากนอยเพียงใด โดยกา  ลงในชอง “จริง” “คอนขางจริง” “ไมแนใจ”
“คอนขางไมจริง หรือ “ไมจริง” เพียงขอเดียวในแตละขอ
ขอคําถาม
1. ฉันดูเหมือนไมมีเวลาพอที่จะงานใหแลวเสร็จ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทันเวลา
ฉันมีงานลนมือเกินไปที่จะทําใหทุกสิ่งทุกอยางให
ไดดี
ปริมาณงานทีฉ่ ันทํามีจํานวนมาก
งานของฉันตองการสมาธิอยางมาก
ฉันตองทํางานลวงเวลาเลยไปจากเวลาทํางาน
ปกติ
งานของฉันตองใชความพยายามอยางมาก
ภาระงานที่หนักในที่ทํางานทําใหฉันไมมีเวลาวาง
เปนตัวของตัวเอง
หัวหนางานมักเปนคนสรางความกดดันในการ
ทํางานแกฉัน
หัวหนางานมักจะใหฉันทําตามแผนที่หัวหนางาน
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

กําหนดไวทุกอยาง
หัวหนางานคอยสอดสองตรวจตรากิจกรรมการ
เรียนการสอนของฉันอยางใกลชิด
หัวหนางานใหฉันมีอิสระในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหนักเรียน
หัวหนางานชอบสั่งการใหฉันทําโนนทํานี่อยู
ตลอดเวลา
โรงเรียนของฉันไมเปดโอกาสใหฉันไดทําสิ่งตาง ๆ
ตามความคิดสรางสรรคของฉันเอง
กฎระเบียบตาง ๆ ที่กําหนดไวอยางเขมงวดภายใน
โรงเรียนทําใหฉันทํางานไดไมเต็มที่
ในการทํางานของฉัน ฉันตองจัดการกับนักเรียนที่
มักสรางปญหาอยูเสมอ
ในการทํางานของฉัน ฉันเจอแตนักเรียนที่มี
ปญหา/มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
นักเรียนไมใสใจในการเรียนในชั้นเรียน
ฉันไดรับมอบหมายใหดูแลนักเรียนในชั้นเรียนที่
นักเรียนสวนใหญมีปญหา/มีผลการเรียนต่ํา
ในหองเรียนที่ฉันสอนอยู นักเรียนมักสงเสียงอึกทึก
ครึกโครม
งานที่ฉันทํามีความจําเจซ้ําซาก
งานที่ฉันทําไมเปนไปตามที่คาดหวังไว
งานที่ฉันทําอยู ไมไดสอดคลองกับความถนัดและ
ความรูความสามารถของฉัน
ฉันยังขาดความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยี/การจัดกิจกรรมที่จําเปนสําหรับการ
เรียนการรู
การทําวิจัยในชั้นเรียนสรางความกดดันในการ
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ทํางาน
การกาวใหทันเทคโนโลยี่และ/ นวัตกรรมการศึกษา
เปนปญหาสําหรับฉัน
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไมเอื้ออํานวยใน
การทํางาน
โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ/สื่อเทคโนโลยีที่ไมเพียงพอ
และไมพรอมใชงาน
สภาพภายในหองพักครูไมมีความเปนสวนตัว
หองเรียนมีสภาพแวดลอมแออัดและคับแคบ
ในที่ทํางานของฉัน เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวาฉันไม
สามารถดูแลเรื่องครอบครัวไดในเวลาทํางาน
ในที่ทํางานของฉัน ครูอาจารยคนใดที่ใหความใส
ใจในเรื่องความจําเปนสวนตัวหรือครอบครัวแลว
จะขาดโอกาสกาวหนาในการทํางานฃ
ในหนวยงานของฉัน ถาครูอาจารยคนใดมีปญหา
สวนตัวหรือครอบครัว ที่ทํางานของฉันถือวาเปน
เรื่องของคน ๆ นั้น ไมเขาไปยุงเกี่ยวดวย
นักเรียนเชื่อฟงการตักเตือนของฉันเมื่อเวลาไม
ตั้งใจเรียนหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
นักเรียนมักมาขอคําปรึกษาหารือกับฉัน
นักเรียนแสดงกริยามายาทที่เหมาะสมตอฉัน
นักเรียนรับรูถึงความหวังดีของฉัน
ฉันพยายามหาทางชวยเหลือของนักเรียนอยาง
เต็มที่
นักเรียนใหความรวมมือในการเรียนรูและการทํา
กิจกรรมตางๆ
โรงเรียนมักไมคอยปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดไว
ในการพิจารณาความดีความชอบ
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40. ฉันมั่นใจวาผลการพิจารณาความดีความชอบ

41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ภายในโรงเรียนมาจากกระบวนการพิจารณาที่
โปรงใส/ปราศจากอคติ
โรงเรียนของฉันมีความคงเสนคงวาในการใช
หลักการพิจารณาความดีความชอบ
โรงเรียนของฉันมีความยุติธรรมในการพิจารณา
ความดีความชอบ
ฉันไดรับผลตอบแทนหรือการขึ้นเงินเดือนเปนไป
ตามสิ่งที่ฉันคาดหวัง
โรงเรียนของฉันไมมีความพยายามในการกระจาย
ความรับผิดชอบในการทํางานใหแกครูอาจารย
อยางเทาเทียมกัน
ฉันรับรูวาหัวหนางานมีอคติตอฉันมากกวาเพื่อน
รวมงานคนอื่น
ฉันรับรูวาหัวหนาใหความเคารพในสิทธิการ
ทํางานของฉัน
ฉันรับรูวาหัวหนายับยั้งการตําหนิหรือตักเตือน
อยางไมเหมาะสมตอฉัน
ฉันรูสึกวาถูกเอาเปรียบจากผูอื่นในการทํางาน
ผูบังคับบัญชาเชื่อมั่นและไววางใจฉันในการ
ทํางาน
ผูบังคับบัญชามักใหกําลังใจฉันเมื่อฉันพบ
อุปสรรคในการทํางาน
ผูบังคับบัญชาไมเคยสนใจความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะของฉัน
ฉันสามารถพูดคุยปรึกษาปญหาตาง ๆ กับเพื่อน
รวมงานของฉันได
เพื่อนรวมงานของฉันจะคอยใหคําแนะนํา
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จริง

54. เพื่อนรวมงานพรอมที่จะชวยเหลือฉันถาขาพเจามี

ปญหา
55. เพื่อนรวมงานของฉันพรอมที่จะทํางานแทนเมื่อฉัน
ติดภารกิจสวนตัวหรือครอบครัว

ขอขอบพระคุณ
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การตรวจสอบความเที่ยงครงเชิงโครงสราง
ตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตไดมากกวา 3 ตัวแปรขึ้นไป ไดัแกทรัพยากรงาน ความกดดันจาก
งาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน กับกลุมครูจํานวน 100 คน ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน ปรากฏผลในตาราง 1, 2 และ 3
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของทรัพยากรงาน ปรากฏผลในตาราง 1
ตาราง 1 คาน้ําหนักองคประกอบของทรัพยากรงานและอํานาจในการอธิบาย
องคประกอบของทรัพยากรงาน
การรับรูความยุติธรรม
สัมพันธภาพกับนักเรียน
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา

น้ําหนักองคประกอบ
.74**
.32**
.35**
.89**

R2
.54
.10
.13
.80

χ2 = 4.41, df = 2, P .11, AGFI = .90, CFI = .97, RMSEA = .09
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 1 แสดงวาทรัพยากรงานเปนองคประกอบเดียวที่มีตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร โดย
รูปแบบทรัพ ยากรงานมี ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากดัช นีความสอดคลอง
เปนไปตามเกณฑ (χ2 = 4.41, df = 2, p =.11, AGFI = .90, CFI = .97, RMSEA = .04) และเมื่อ
พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบของภูมิคุมกันทางจิตทั้งหมด 4 ตัวแปรไดแก การรับรูความยุติธรรม
สัมพันธภาพกับนักเรียน การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชามีคาเปน
บวกอยูระหวาง .32 ถึง .89 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทรัพยากรงานสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของการรับรูความยุติธรรม สัมพันธภาพกับนักเรียน การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน
และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาไดรอยละ 54, 10, 13 และ 80 ตามลําดับ

80
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของความกดดันจากงาน ปรากฏผลในตาราง 2
ตาราง 2 คาน้ําหนักองคประกอบของความกดดันจากงานและอํานาจในการอธิบาย
องคประกอบของความกดดัน
จากงาน
ภาระงาน
บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
น.ร.
ความตองการจากงาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ

น้ําหนักองคประกอบ

R2

.62**
.52**
.59**

.38
.27
.35

.59**
.59**

.35
.35

χ2 = 1.42, df = 5, P = .92, AGFI = .98, CFI = 1, RMSEA = 0
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 2 แสดงวาความกดดันจากงานเปนองคประกอบเดียวที่มีตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร
โดยรูปแบบความกดดันจากงานมีความสอดคล องกั บขอมู ลเชิง ประจั กษ พิจารณาจากดัชนีความ
สอดคลองเปนไปตามเกณฑ (χ2 = 1.42, df = 5, P = .92, AGFI = .98, CFI = 1, RMSEA = 0)
และเมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบขอความกดดันจากงานทั้งหมด 5 ตัวแปรไดแก ภาระงาน
บรรยากาศการทํางานที่ควบคุม ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ความตองการจากงาน
และสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีคาเปนบวกอยูระหวาง .52 ถึง .62 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยความกดดันจากงานสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาระงาน บรรยากาศการทํางานที่
ควบคุม ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ความตองการจากงาน และสภาพแวดลอมทาง
กายภาพไดรอยละ 38, 27, 35, 35 และ 35 ตามลําดับ
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ความเที่ยงตรงเชิ งโครงสร างของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ปรากฏผลใน
ตาราง 3
ตาราง 3 คาน้ําหนักองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและอํานาจในการ
อธิบาย
องคประกอบของสมาชิกที่ดี
พฤติกรรมใหความชวยเหลือ
การคํานึงถึงผูอื่น
ความอดทนอดกลั้น
การใหความรวมมือ
ความสํานักในหนาที่

น้ําหนักองคประกอบ
.57**
.41**
.53**
.58**
.67**

R2
.32
.16
.28
.34
.45

χ2 = 6.24, df = 4, P = .18, AGFI = .91, CFI = .97, RMSEA = .07
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตาราง 3 แสดงวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนองคประกอบเดียวที่มี
ตัวแปรสัง เกต 5 ตั วแปร โดยรูปแบบความกดดัน จากงานมีความสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษ
พิจารณาจากดัชนีความสอดคลองเปนไปตามเกณฑ (χ2 = 6.24, df = 4, P = .18, AGFI = .91, CFI
= .97, RMSEA = .07) และเมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบขอความกดดันจากงานทั้งหมด 5
ตัวแปรไดแก พฤติกรรมใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอื่น ความอดทนอดกลั้น การใหความรวมมือ
และความสํานักในหนาที่มีคาเปนบวกอยูระหวาง .41 ถึง .67 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยพฤติกรรมใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอื่น ความอดทนอดกลั้น การใหความรวมมือ และ
ความสํานักในหนาที่ไดรอยละ 32, 16, 28, 34 และ 45 ตามลําดับ

