บทที่1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
“บุคคลที่มีสุขภาวะองค์ รวมจะแสดงให้เห็น ถึ งผลลัพ ธ์ ส่วนบุคคลและผลลัพธ์ ต่อองค์ ก รที่ ดี
เพราะพวกเขาไม่เพียงแค่มีความสุขเท่านัน้ แต่พวกเขายังสามารถทางานได้ดีอีกด้วย”
(Keyes, 2002)
แนวโน้ มกระแสนิยมที่เกิดขึ ้นอย่างแพร่หลายในปั จจุบนั มักเป็ นการให้ ความสาคัญกับการพัฒนาจาก
ภายในสู่ภายนอกมากยิ่งขึ ้น ซึ่งหนึ่งในนัน้ ก็คือ “ความสุข” ความสุขนันสามารถถู
้
กอธิบายได้ จากหลายแง่มมุ
แต่ในบริบทของการทางานในองค์กร ความสุขมักมีความเกี่ยวข้ องกับตัวงานและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ซึ่งเป็ นสิ่งที่องค์กรหันมาให้ ความสนใจมากขึ ้นดังในประโยคข้ างต้ น เพราะความสุขไม่เพียงนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี
ต่อองค์กรในระยะยาว แต่การที่องค์กรจัดสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเกิดความสุขในการทางานให้ กบั พนักงานยัง
ถือเป็ นความรับผิดชอบและความใส่ใจต่อทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็ นหนึ่งในทรัพยากรหลักของการขับเคลื่อน
องค์กรด้ วย
การศึก ษาวิจัย ด้ านจิ ต วิท ยาเชิ งบวกในหลายทศวรรษที่ ผ่านมาต่างเป็ นที่ ย อมรับ กัน ว่าบุคคลที่ มี
ความสุขจะสามารถสร้ างผลลัพธ์ให้ กบั องค์กรได้ ดี มักมีความพึงพอใจในงานและชีวิต มีอารมณ์ทางบวก มอง
โลกในแง่ดี มีความเป็ นห่วงชนรุ่นหลัง มีสขุ ภาวะทางจิตที่ดี และมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า ดังนันองค์
้ กร
จึงจาเป็ นต้ องมีการเสริมสร้ างและเอื ้ออานวยให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่นามาซึ่งความสุขในการทางาน เพื่อเพิ่ม
ผลลัพธ์สว่ นบุคคลและผลลัพธ์ต่อองค์กรต่อไปซึ่งตัวแปรทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ได้ รับความสนใจในปั จจุบัน คือ
สุขภาวะองค์รวม (Flourishing) ทัง้ นี ส้ ุขภาวะองค์รวม หมายถึง การที่ บุคคลมีสุขภาพจิตและสุขภาวะส่วน
บุคคลที่ดีทงั ้ ในด้ านสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ และสังคม (Keyes & Waterman, 2008) สามารถท างานได้ ดี
ไว้ ใจในความสัมพันธ์ พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีเป้าหมายในการดาเนิ นชีวิต ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆด้ วย
ตนเอง ถูกเติมเต็มด้ วยอารมณ์ทางบวก มีสภาพจิตใจที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี

2
Keyes (1998) ได้ แบ่งสุขภาวะองค์รวมออกเป็ น 3 องค์ประกอบใหญ่ 14 องค์ประกอบย่อย กล่าวคือ
องค์ประกอบแรก สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional well-being) ซึ่งประกอบด้ วย ความสนใจ (Positive affect:
interest), อารมณ์สขุ (Positive affect: happy) และความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) องค์ประกอบที่
สอง สุขภาวะทางสังคม (Social well-being) ซึ่งประกอบด้ วย การบูรณาการทางสังคม (Social integration),
การตอบแทนสังคม (Social contribution), การบรรลุศกั ยภาพทางสังคม (Social actualization), การยอมรับ
ทางสังคม (Social acceptance) และความสอดคล้ องทางสังคม (Social coherence) องค์ประกอบที่สาม สุข
ภาวะท างจิ ต (Psychological well-being) ซึ่ ง ป ระกอบ ด้ วย การยอม รั บ ในต น (Self acceptance),
ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental mastery), ความสัมพันธ์ ท างบวกกับ คนรอบข้ าง
(Positive relationships with others), ค วาม งอก งาม ส่ ว น บุ ค ค ล (Personal growth), ค วาม มี อิ ส ระ
(Autonomy) และ การมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต (Purpose in life)
งานวิจัย ที่ผ่านมา ระบุว่า สุขภาวะองค์รวม มีความสัมพันธ์ กับ ข้ อเรี ย กร้ องในงาน (Job demand),
คุณลักษณะงาน (Job characteristics), ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและ
มโนทัศน์แห่งตน (Work-role fit), ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational commitment), ประสิทธิภาพในการ
ท างาน (Job performance), ความพึ ง พอใจในงาน (Job satisfaction)และ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต (Life
satisfaction) โดยตัวแปรที่ กลุ่มนิ สิต ผู้วิจัย สนใจศึกษาคือ ความหลากหลายในงาน (Skill variety), ความมี
อิสระในตนเอง (Autonomy) ซึ่งเป็ นองค์ป ระกอบของคุณ ลัก ษณะงาน (Skill variety) และความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน (Work-role fit)
สาหรับ คุณ ลัก ษณะงาน (Job characteristics) เป็ นคุณ ลัก ษณะของงานที่ ป ระกอบไปด้ วย 5 มิ ติ
ได้ แก่ ความหลากหลายในงาน (Skill variety), เอกลักษณ์ในงาน (Task identity), ความสาคัญของงาน (Task
significance), ความมี อิ ส ระในตนเอง (Autonomy), และข้ อ มูล ป้ อนกลับ (Feedback) จากแบบจ าลอง
ลักษณะงานของ Hackman และ Oldham (1974) ได้ อธิบายว่า คุณลักษณะของงานทัง้ 5 มิติ ส่งผลต่อสภาวะ
ทางจิ ต ทัง้ 3 ด้ าน คื อ การรับ รู้ ความหมายของงาน (Experienced meaningfulness of the work) การรับ รู้
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน (Experienced responsibility for outcome of the work) ความรู้ต่องาน
และผลการปฏิบัติก าร (Knowledge of the actual results of the work activity) ซึ่งสภาวะทางจิตเหล่านีจ้ ะ
นาไปสู่ผลลัพธ์ที่ เกิ ด กับ ตัวบุค คลและงาน (Personal and work outcomes) ได้ แก่ แรงจูงใจภายในในการ
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ทางาน (Internal work motivation) คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน (Quality work performance) และความ
พึงพอใจในงาน (Satisfaction with the work) ที่ สูง ตลอดจนอัตราการขาดงานและลาออก (Low absenteeism and turnover) ที่ ต่ า โดยมี ค วามต้ องการเติ บ โตในงานของพนั ก งาน (Employee growth need
strength) เป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับสภาวะทางจิต และสภาวะทางจิตกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับบุคคล
การศึก ษาของ Pisanti และคณะ (2011) พบความสัมพัน ธ์ระหว่างคุณ ลักษณะงาน เงื่อนไของค์ก ร
(Organizational condition) และสุขภาวะ (Well-being) โดยผลการศึกษายื นยันว่าคุณลักษณะงาน ในด้ าน
ความหลากหลายในงานและความมีอิสระในตนเอง มีอิท ธิ พลต่อความผูก ผัน ต่อองค์ก ร (Organizational
commitment) ของพนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้ความหลากหลายในงานและความมีอิสระในตนเอง
จะช่วยลดความเบื่อหน่ายในการทางาน เพิ่มความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจในการทางาน และความสามารถ
ในการควบคุมหรือเลือกวิธีการในการทางาน
ส่วนความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน (Work role fit) คือการรับรู้ความสอดคล้ องระหว่างมโนทัศน์และบทบาทในการทางานของบุคคลในองค์กร (May et
al., 2004) บุคคลที่มีความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนจะ
นาไปสู่การมีก ารมีค วามหมายทางจิ ต วิท ยา (Psychological Meaningfulness) ซึ่งบุค คลจะสามารถแสดง
ความเชื่อและค่านิยมของตนเองได้ อย่างเปิ ดเผย (Kahn, 1990; May et al.,2004) บุคคลจะแสวงหาบทบาทใน
การทางานที่ช่วยให้ พวกเขาได้ แสดงตัวตนที่แท้ จริ งของตน (May et al.,2004; Olivier and Rothmann, 2007)
บุคคลที่มีประสบการณ์ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนที่
สูงจะรู้วา่ งานของตนมีข้อเรียกร้ องอะไร (Job demand) ซึ่งจะทาให้ เขาพยายามอย่างมากเพื่อทาให้ งานสาเร็จ
(Dikand Duffy, 2008) ส่วนในบุคคลที่มีความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและ
มโนทัศน์แห่งตนต่า พวกเขาจะพยายามปรับปรุงเพิ่มเติม (Re-crafting) งานของตนเพื่อทาให้ งานมีความหมาย
มากขึ ้น (Wizesniewski, 2003) จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาของ Rothmann (2014) แสดงให้ เห็นว่าความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะองค์
รวมของบุคคลซึ่งจะส่งผลดีในบริบทของการทางานในองค์กร
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สุดท้ าย ความผูกพันต่อองค์ กร (Organizational commitment) คือความรู้สึกทางบวกของบุคคลใน
การเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สกึ ร่วมกับค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร คานึงถึงผลประโยชน์องค์กร มีความ
พร้ อมที่ จะทุ่มเทปฏิบั ติ งานและเป็ นสมาชิ ก ที่ดีขององค์ก รต่อไป (Buchanan, 1979; Kanter, 1968; Porter,
1979) ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 3 รู ป แบบคื อ ความผูก พัน เชิ งอารมณ์ (Affective commitment) ความผูก พัน เชิ ง
ต่อเนื่อง (Continuance commitment) และความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment)
จากการศึก ษาของ Diedericks และ Rothmann (2014) พบว่าสุขภาวะองค์รวม ส่งอิทธิ พลทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อ มไปยังความผูก พัน ต่อองค์ ก ร โดยการส่งอิท ธิ พลทางอ้ อมผ่านความพึ งพอใจในงานจะมี อิท ธิ พ ล
มากกว่าการส่งอิทธิพลทางตรงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ด้ วยเหตุนี ก้ ลุ่มนิ สิตผู้วิจัยจึงมีค วามสนใจที่จะศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณ ลักษณะงาน (ความ
หลากหลายในงาน และความมีอิสระในตนเอง) ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศน์แห่งตนสุขภาวะองค์รวม และความผูกพันต่อองค์กร โดยทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของ
สุขภาวะองค์รวม ในความสัมพันธ์ดงั กล่าว เพื่อนาผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในบริ บทองค์กร
ต่อไป
1.2 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กลุม่ นิสิตผู้วิจัยได้ ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ สุขภาวะองค์รวม (Flourishing) คุณลักษณะงาน (Job
characteristics: skill variety and autonomy) ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศ น์ แห่งตน (Work-role fit) และความผูก พัน ต่อองค์ก ร (Organizational commitment) จาก
งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อง บทความ และวารสารวิช าการทัง้ ในและต่า งประเทศ พบว่ามี แนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.2.1สุขภำวะองค์ รวม (Flourishing)
ในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา จิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ได้ รับความนิยมและก่อให้ เกิด
การตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ ้นต่อความสุข สุขภาวะที่ดีในงานและบริบทของการทางาน โดยเฉพาะในเรื่ อง สุขภาวะ
องค์รวม (Flourishing) เป็ นที่ เห็น พ้ องกัน ในหมู่นัก วิช าการและนัก วิจัย ว่าเป็ น “สุขภาวะ (Well-being) ใน
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ร ะ ดั บ สู ง ” (Diener et al., 2010; Fredrickson & Losada, 2005; Huppert & So, 2009; Keyes, 2002;
Seligman, 2011) อย่างไรก็ตาม การวัดสุขภาวะองค์รวมในปั จจุบันมีแบบจาลองการวัดที่หลากหลายและมี
การให้ ความสาคัญ ในแต่ละองค์ ป ระกอบที่ แตกต่างกัน ไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่ ผ้ วู ิจัย แต่ละคนใช้ เป็ น
พื ้นฐาน โดยคานิยามมีดงั ต่อไปนี ้
Keyes (2002) ระบุว่า สุขภาวะองค์รวม คือ การมีสุขภาวะส่วนบุคคล (Subjective well-being) ใน
ระดับสูง กล่าวคือ มีการประเมินคุณ ภาพชีวิตของตนเองในทางบวก มีรูปแบบอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก
(เช่น มีความพึงพอใจในชีวิต มีความสมดุลทางอารมณ์) ตลอดจนมีหน้ าที่การทางานทางด้ านจิตใจและสังคมที่
ดี สุขภาวะตามแนวคิดของ Keyes จะมีคณ
ุ สมบัติของความต่อเนื่อง บุคคลที่มีสขุ ภาวะสมบูรณ์ในระดับ สูงจะ
ถือว่ามีสขุ ภาวะองค์รวม (Flourishing) ซึ่งประกอบไปด้ วยผลลัพธ์ท างบวกในงานและชีวิต เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการควบคุมตนเอง ประสบการณ์ทางบวก ความสามารถในการตัดสินใจที่ดีกว่า
มีอตั ราการขาดงานและการผัดวันประกันพรุ่งในระดับที่ต่ากว่า ในขณะที่ด้ านตรงข้ ามของความต่อเนื่อง คือ
ความว่างเปล่าในชีวิต (Languishing) เป็ นกลุ่มคนที่ขาดสุขภาวะที่ดี มีการรับรู้ชีวิตของตนว่าเต็มไปด้ วยความ
ว่างเปล่าและสิ ้นหวัง ตามแนวคิดของ Keyes สุขภาวะองค์รวมแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ดังนี ้
1.) สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional well-being) คือ การปรากฏของอารมณ์ ท างบวก มีความพึ ง
พอใจในชีวิต
2.) สุขภาวะทางสังคม (Social well-being) คือ หน้ าที่การทางานทางสังคมของบุคคลที่เห็นว่าสังคม
ในชีวิตของตนเป็ นสิ่งที่มีความหมาย สามารถเข้ าใจได้ เห็นว่าสังคมเป็ นสิ่งแวดล้ อมที่จะทาให้ ตนเติบโต รู้สึก
เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม และสามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมได้
3.) สุ ข ภาวะทางจิ ต (Psychological well-being) คื อ การมี ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ ตนเอง ไว้ ใจใน
ความสัมพันธ์ เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต และมีความสามารถในการตัดสินใจ
ส่วนด้ าน Huppert และ So (2009) ระบุว่าสุขภาวะองค์ รวม คื อ การผสมผสานกัน ระหว่างการมี
ความรู้สึกที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้ และมีก ารปรากฏของอาการทางจิต อันได้ แก่ ความซึมเศร้ าและความ
กังวลในระดับต่า นิยามของ Huppert และ So สะท้ อนให้ เห็นถึงความเห็นพ้ องสากล โดยมีการยึดเกณฑ์การ
วินิ จฉัยจาก Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (American Psychiatric Association,
2013) แ ล ะ International Classification of Disease (World Health Organization, 1993) ใ น ด้ า น
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Depressive episode และ Generalized Anxiety Disorder เป็ นเกณฑ์ ในการระบุลัก ษณะอาการที่ ตรงกั น
ข้ ามกับความเจ็บป่ วยดังกล่าว ทาให้ ข้อกระทงที่ออกมาเป็ นข้ อกระทงทางบวกทังหมด
้
10 ประการ ซึ่งจาแนก
ออกเป็ น 3 หมวดหมู่ ดังนี ้
1.) คุณ ลัก ษณะทางบวก (Positive characteristics) ประกอบไปด้ ว ย ความมั่น คงทางอารมณ์
(Emotional stability) ความมีชีวิตชีวา (Vitality) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) การฟื น้ คืนพลัง (Resilience)
และการเห็นคุณค่าในตน (Self-esteem)
2.) หน้ าที่ การท างานทางบวก (Positive functioning) ประกอบไปด้ วย ความเป็ นหนึ่งเดียวกับ งาน
(Engagement) ความสามารถในงาน (Competence) การเห็นคุณค่าและความหมายในงาน (Meaning) และ
การมีความสัมพันธ์ทางบวก (Positive relationship)
3.) การประเมิ น ทางบวก (Positive appraisal) ประกอบไปด้ วย ความพึ ง พอใจในชี วิ ต (Life
satisfaction) และอารมณ์ทางบวก (Positive emotion)
ต่อมา Diener และคณะ (2010) ได้ มีการพัฒนามาตรวัดสุขภาวะองค์รวมให้ มีความสมบูรณ์มากขึ ้น
กว่าการศึกษาก่อนหน้ า โดยมีการผสมผสานทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic theories) และให้ ความสาคัญกับ
ปั จจัย ทางจิตสังคมมากขึ ้น ทาให้ สุขภาวะองค์รวมตามแนวคิดของ Diener ประกอบไปด้ วย 8 คุณ ลักษณะ
ได้ แก่ การมีจุด มุ่งหมายในชีวิต (Purpose/meaning) การมีความสัมพัน ธ์ ท างบวก (Positive relationship)
ความเป็ นหนึ่ ง เดี ย วกั บ งาน (Engagement) การตอบแทนสัง คม (Social contribution) ความสามารถ
(Competence) การเคารพในตน (Self-respect) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) และความสัมพันธ์อนั ดีกับ
สังคม (Social relationship)
ส่วนงานของ Seligman และ คณะ (2011) ระบุว่า สุขภาวะองค์รวมเป็ นการวัดสุขภาวะขันสู
้ งสุดตาม
แนวจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) และยังเป็ นเป้าหมายของการศึกษาจิตวิทยาเชิงบวก ที่จะเพิ่มพูน
สุขภาวะองค์รวมนี ้ให้ เกิดขึ ้นในคนทัว่ ไป สุขภาวะองค์รวมตามนิยามของ Seligman และคณะ ประกอบไปด้ วย
5 องค์ประกอบที่ถกู เรียกแทนว่า PERMA ดังนี ้
1.) อารมณ์ทางบวก (Positive emotion) คือ การมีความพึงพอใจ มีความรู้สกึ ทางบวกผ่าน
ประสบการณ์เชิงบวก
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2.) ความเป็ นหนึ่งเดียวกับงาน (Engagement) คือ การที่บคุ คลรู้จกั จุดแข็งของตน และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมทังในแง่
้
การงาน ความรัก ครอบครัว และมิตรภาพ
3.) ความสัมพันธ์ทางบวก (Positive relationships) คือ ความอบอุน่ ความพึงพอใจ และความ
ไว้ วางใจในความสัมพันธ์
4.) ความหมาย (Meaning) คือ การที่บคุ คลรู้จักจุดแข็งของตน และรู้จกั ใช้ จดุ แข็งนันมาเป็
้
นตัวช่วยใน
การพัฒนาตนเพื่อให้ ไปถึงเป้าหมายและศักยภาพแห่งตน
5.) ความสาเร็จ (Accomplishment) คื อ ประสบการณ์ ความสาเร็จ ในชี วิตที่ บุคคลเคยได้ รับ และ
ความสามารถในการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อเป้าหมายที่ตนมุง่ หวัง
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีก้ ลุ่มนิสิตผู้วิจัยยึดนิยามสุขภาวะองค์รวมตามแนวคิดของ Keyes (2002) ว่า
หมายถึง การที่บคุ คลมีอารมณ์ทางบวกและมีหน้ าที่การทางานทังในด้
้ านจิตใจและสังคมที่ดี โดยแสดงออกมา
ทัง้ ในด้ านสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต อันจะมีผลนาไปสู่คณ
ุ ภาพชีวิตและ
ผลสัมฤทธิ์ทางบวกในด้ านต่างๆ เนื่องจากสุขภาวะองค์รวมตามแนวคิดของ Keyes มีการเกณฑ์ที่ใช้ จดั แบ่งมิติ
ต่างๆของสุขภาวะองค์รวมอย่างเป็ นระบบมากกว่าแนวคิดอื่น และยังได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในหลาย
ประเทศ
แนวคิดหลักที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาวะองค์รวม
ประวัติศาสตร์ของความสุขและการมีสขุ ภาวะที่ดีนนั ้ ได้ รับความสนใจปรากฏคูม่ ากับวิวฒ
ั นาการทาง
สังคมของมนุษย์มาอย่างยาวนาน เริ่มต้ นจากมุมมองของศาสตร์ปรัชญา อริสโตเติลได้ แบ่งความสุขออกเป็ น 2
ประเภท คือ สุขที่เกิดจากความเพลิดเพลิน (Hedonia) และสุขที่เกิดจากการใช้ ชีวิต (Eudaimonia)
สุขที่เกิดจากความเพลิดเพลิน (Hedonia) เป็ นความสุขจากการได้ รับความพึงพอใจ ปราศจากความ
ทุกข์หรื อความเจ็บปวด รวมถึงความสุขจากการให้ คณ
ุ ค่าชีวิตแบบตื ้นเขิน ความโลภ และการฉวยประโยชน์
จากผู้อื่น เป็ นความสุข ความพึ งพอใจแบบชั่วคราว ไม่คงทนเท่าความสุขจากการใช้ ชี วิต ( Eudaimonia)
(Waterman, 2008; Fisher, 2010)
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สุขที่เกิดจากการใช้ ชีวิต (Eudaimonia) เป็ นความสุขจากการมีความเป็ นอยู่ที่ดี ที่ไม่ได้ มีเพียงแต่ความ
พึงพอใจเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงความสามารถในการใช้ ศกั ยภาพของตนเองได้ อย่างเต็มที่ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
สุขมุ รอบคอบในการกระทา และมีใจช่วยเหลือผู้อื่น (Ryan et al., 2008)
จากการจาแนกความสุขออกเป็ น 2 ประเภท คือ สุขที่เกิดจากความเพลิดเพลิน และสุขที่เกิดจากการ
ใช้ ชีวิต ทาให้ การศึกษาศาสตร์ความสุขสามารถแยกตัวแปรที่เกี่ยวข้ องออกเป็ น 3 ตัวแปร ดังนี ้
1.) สุขภาวะส่วนบุคคล (Subjective well-being) ให้ ความสาคัญกับประสบการณ์ ทางความคิดและ
ความรู้สึกโดยรู้ตวั ของบุคคล กล่าวคือ เป็ นการประเมินส่วนบุคคลในด้ านคุณภาพชีวิตว่ามีความพึงพอใจต่อ
ชีวิตเพี ย งใด และการประเมิน ในแง่ค วามรู้สึก ว่ามีป ระสบการณ์ อารมณ์ ท างบวกหรื ออารมณ์ ท างลบบ่ อย
เพียงใดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนความพึงพอใจในด้ านต่างๆของชีวิต เช่น การงาน ครอบครัว สุขภาพ
การเงิน ตนเอง และกลุม่ เพื่อน (Diener et al., 2008)
2.) สุขภาวะทางจิ ต (Psychological well-being) ให้ ความส าคัญ กับ ความเป็ นอยู่ที่ ดี ของบุ ค คล
ประกอบไปด้ วยกระบวนการในการด าเนิ น ชี วิตที่ดี เช่น มีอิสระในการตัดสิน ใจเลือก สามารถควบคุมการ
แสดงออกของตนเองได้ มองตนเองทางบวก ยอมรับในตน สามารถจัดกระทาสิ่งแวดล้ อมให้ มีความสอดคล้ อง
กับความต้ องการภายใน พัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่น และมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต
3.) สุขภาวะองค์ รวม (Flourishing) เป็ นความสุขและสุขภาวะของบุคคลในระดับ สูง บุคคลมี ก าร
ประเมินว่าตนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความรู้สึกพึงพอใจ และสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Keyes &
Anna, 2009; Keyes, Schmotkin, &Ryff, 2002) ทัง้ นีต้ วั แปรสุขภาวะองค์รวมเป็ นตัวแปรที่กลุ่มนิสิตผู้วิจัยให้
ความสนใจในการศึกษาครัง้ นี ้
จากพื น้ ฐานความรู้เรื่ องสุขที่ เกิดจากความเพลิดเพลิน และสุขที่เกิ ดจากการใช้ ชีวิต Keyes จึงได้ มี
การศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ความแตกต่างระหว่างสุขที่เกิดจากความเพลิดเพลินและสุขที่เกิดจากการใช้ ชีวิตมี
กุญแจสาคัญอยู่ 2 ประการ คือ ความรู้สกึ (Feeling) และหน้ าที่การทางาน (Functioning) กล่าวคือ ความรู้สึก
ต่อชีวิต (Feeling towards life) และหน้ าที่การทางานในชีวิต (Functioning in life) เป็ นสิ่งที่แตกต่างกัน แม้ ว่า
จะมีค วามทับ ซ้ อ นกัน ในบางบริ บ ทของชี วิ ตก็ ต าม การศึก ษาของ Keyes, Wissing, Potgieter, Temane,
Kruger และ van Rooy (2008) ที่ ศึ ก ษาในวัย รุ่ น อเมริ กั น ข้ อ มูล เชิ งสถิ ติ จ ากการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
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สนับสนุนสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยพบว่า สุขที่เกิดจากความเพลิดเพลินและสุขที่เกิดจากการใช้ ชีวิตมีความทับ
ซ้ อนกันในบางส่วน แต่ไม่ใช่ตวั แปรเดียวกัน
นอกจากนี ้ การแยกจากกันของความรู้สกึ และหน้ าที่การทางานยังแสดงให้ เห็นผ่านการวินิจฉัยโรคทาง
จิตเวช เช่น Major Depressive Episode อีกด้ วย โดย Major Depressive Episode เกิดจากอาการร่วมสาคัญ
2 ประการ คือ
1.) ภาวะเบื่อหน่าย (Anhedonia) คือ การมีอารมณ์เศร้ า หมดความสนใจในด้ านต่างๆของชีวิต
2.) สูญ เสีย หน้ าที่ ก ารท างาน (Malfunctioning) คือ นอนไม่ห ลับ หรื อนอนมากเกิ น ไป รับ ประทาน
อาหารน้ อยเกินไปหรือมากเกินไป ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อการใช้ ชีวิตและการทางานตามปกติ จะเห็นได้ ว่า
ทัง้ องค์ป ระกอบด้ านความรู้สึกและหน้ าที่ก ารท างานเป็ น 2 องค์ป ระกอบที่ แตกต่างกัน ที่ ทาให้ นักจิ ตวิท ยา
คลินิกหรือจิตแพทย์สามารถวินิจฉัยแยกผู้ป่วยออกจากผู้ที่มีความเศร้ าทัว่ ไปได้
จากมุมมองดังกล่าวข้ างต้ นจึงทาให้ Keyes สนใจการพัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาวะองค์รวมโดยอ้ างอิง
ตาม Diagnostic and Statistical Manual มีการศึกษาเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้ า (Depression) ทาให้ ร้ ูว่า
การวินิจฉัยโรคซึมเศร้ ามีตวั บ่งชี ้ที่สาคัญอยู่ 2 ประการ คือ ภาวะเบื่อหน่ายและการสูญเสียหน้ าที่การทางาน จึง
มีการกาหนดเกณฑ์การวัดสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) ให้ มีลกั ษณะเป็ นขัวตรงข้
้
ามของเกณฑ์การวินิจฉัย
ผลลัพธ์ที่ได้ จึงเป็ นการวัดเชิงบวก 2 ประการ คือ ความสุขที่เกิดจากความเพลิดเพลิน-ความสุขที่เกิดจากการใช้
ชีวิต (Hedonic-Eudaimonic symptoms) และหน้ าที่การทางานทางบวก (Positive functioning) ซึ่งมาตรวัดที่
Keyes พัฒนาขึ ้นก็เป็ นมาตรวัด แรกที่ใช้ ในการศึกษาสุขภาวะองค์รวมที่ได้ รับการยอมรับและมีการนาไปใช้
อย่างแพร่หลาย
Keyes แบ่งองค์ประกอบของสุขภาวะองค์รวมออกเป็ น 14 ด้ านย่อย ซึ่งสามารถจัดเป็ นหมวดหมูไ่ ด้ 3
หมวดหมู่ ดังนี ้
1.) สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional well-being) ประกอบไปด้ วยการวัดอารมณ์ทางบวก (Positive
affect: happy) ความสนใจ (Positive affect: interest) และความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) สุขภาวะ
ทางอารมณ์จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความมีชีวิตชีวาทางอารมณ์ของบุคคล
2.) สุขภาวะทางสังคม (Social well-being) ประกอบไปด้ วยการวัดการบูรณาการทางสังคม (Social
integration) การตอบแทนสังคม (Social contribution) การบรรลุศกั ยภาพทางสังคม (Social actualization)
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การยอมรับ ทางสังคม (Social acceptance) และความสอดคล้ องทางสังคม (Social coherence) สุขภาวะ
ทางสังคมจะสะท้ อนให้ เห็นถึงการประเมินตนเองในด้ านการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้ องกับสังคม
3.) สุข ภาวะทางจิ ต (Psychological well-being) ประกอบด้ วยการวัด การยอมรั บ ในตน (Selfacceptance) ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม (Environmental mastery) ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คนรอบข้ าง (Positive relations with others) ความงอกงามส่ว นบุคคล (Personal growth) ความมี อิ สระ
(Autonomy) และการมีจุดมุ่งหมายในชี วิต (Purpose in life) สุขภาวะทางจิ ตจะสะท้ อนให้ เห็ นการประเมิน
คุณลักษณะภายในของบุคคล
ทังนี
้ ้ Keyes มีเกณฑ์ว่าบุคคลที่มีคะแนนสูง 1 ใน 3 ข้ อของหมวดสุขภาวะทางอารมณ์ และ 6 ใน 11
ข้ อของหมวดสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตจะถูกจัดว่ามีสขุ ภาวะองค์รวม (Flourishing) ส่วนคนที่มี
คะแนนต่าอย่างน้ อย 1 ข้ อในหมวดสุขภาวะทางอารมณ์ และอย่างน้ อย 6 ใน 11 ข้ อของหมวดสุขภาวะทาง
สังคมและสุขภาวะทางจิตจะถูกจัดว่ามีความว่างเปล่าในชีวิต (Languishing)
จากการศึกษาและเกณฑ์การจัดกลุ่มของ Keyes ทาให้ สามารถแยกกลุ่มคนได้ เป็ น 3 ประเภท คือ คน
ที่มีสขุ ภาวะองค์รวม (Flourishing) คนที่มีสขุ ภาวะในระดับปานกลาง (Moderate mental health) และคนที่มี
ความว่างเปล่าในชีวิต (Languishing)
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่า กลุม่ คนที่มีสขุ ภาวะองค์รวมมีระดับความสุขที่เกิดจากความเพลิดเพลินและ
สุขที่เกิดจากการใช้ ชีวิตสูงกว่ากลุม่ อื่นๆ ซึ่งหมายความว่าพวกเขามีความรู้สกึ ทางบวกและสามารถทางานได้
เป็ นอย่างดี กลุม่ คนที่มีความว่างเปล่าในชีวิตพบว่ามีสขุ ภาวะในระดับต่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้ า
มากกว่า มีความสัมพัน ธ์กับความบกพร่องทางจิตสังคม สุขภาวะทางอารมณ์ ในระดับต่า มีข้อจากัดในการ
ดาเนินชีวิตมากกว่า และยังพบอีกว่า กลุ่มคนที่มีสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ และหน้ าที่การทางานต่าที่สดุ คือ
กลุ่มคนที่มีความว่างเปล่าในชีวิตและโรคซึมเศร้ าร่วมด้ วย ส่วนกลุ่มคนที่มีสขุ ภาวะทางจิตในระดับปานกลาง
พบว่ามีระดับ สุขภาวะทัง้ ในด้ านความรู้ สึก และหน้ าที่ การท างานอยู่ในระดับ ตรงกลาง กล่าวคือ สุขภาวะ
โดยรวมสูงกว่ากลุม่ คนที่มีความว่างเปล่าในชีวิต และต่ากว่ากลุม่ คนที่มีสขุ ภาวะองค์รวม
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ มาตรวัดนี ้จะถูกสร้ างขึ ้นบนพื ้นฐานของเกณฑ์การวินิจฉัยที่เป็ นที่ยอมรับสากล แต่
การวินิจฉัยโรคซึมเศร้ าต้ องอาศัยข้ อมูลในหลากมิติ มาตรวัดจึงชีใ้ ห้ เห็นถึ งความเสี่ยงเท่านัน้ แต่ยังไม่ เพีย ง
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พอที่ จะใช้ ในการวินิจฉัย ต้ องอาศัยข้ อมูลจากแหล่งอื่นๆประกอบด้ วย และวัตถุป ระสงค์ห ลักในการพัฒนา
มาตรเพื่อใช้ ศกึ ษาถึงสุขภาวะองค์รวมในมนุษย์ ไม่ใช่เพื่อการใช้ วินิจฉัยทางการแพทย์
จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจึงสรุปได้ ว่า ในการศึกษาสุขภาวะองค์รวมตามแนวของ Keyes มีพืน้ ฐาน
มาจากทังแนวคิ
้
ดด้ านความสุขของอริสโตเติล และเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้ าที่เป็ นที่ยอมรับสากล โดยแบ่ง
ความสุของค์รวมออกเป็ น 3 องค์ประกอบคือ สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตใจ โดยที่
สุขภาวะองค์รวมมีขวตรงข้
ั้
ามของความต่อเนื่องเป็ นความว่างเปล่าในชีวิต
การวัดและการประเมินสุขภาวะองค์รวม
ในการศึก ษาวิจัย ครัง้ นี ้ เครื่ องมือที่ กลุ่มนิสิตผู้วิจัยใช้ ในการวัดสุขภาวะองค์รวม คือ มาตรวัดความ
ต่อเนื่องของสุขภาวะทางจิต (Mental Health Continuum Short Form: MHC-SF) ของ Keyes (2005) ซึ่งเป็ น
มาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต 6 ระดับ โดย1 หมายถึง ไม่เคย (never) ไปจนถึง 6 หมายถึง ทุกวัน (every day)
มาตรวัดความต่อเนื่องของสุขภาวะทางจิตนี ้มีการวัดใน 3 องค์ประกอบ คือ สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทาง
จิต และสุขภาวะทางสังคม โดยแต่ละองค์ประกอบมีข้อกระทงจานวน 3 ข้ อ, 6 ข้ อ และ 5 ข้ อ ตามลาดับ รวม
ทังสิ
้ ้นมีข้อกระทงจานวน 14 ข้ อ
1.2.2. คุณลักษณะงำน (Job characteristics)
ประสิท ธิ ภาพในการท างานที่ ต่ าและการเปลี่ย นงานบ่ อยเป็ นปั ญ หาร่วมสมัย ที่ ยังคงเพิ่ มขึน้ อย่ าง
ต่อ เนื่ อ งมาตัง้ แต่อ ดี ต จนถึ งปั จ จุบัน แนวคิ ด และทฤษฎี ต่า งๆที่ ถูก คิ ด ขึน้ มาเพื่ อ แก้ ไขปั ญหาจึ ง มี ค วาม
หลากหลาย ผ่านการพัฒนา ปรับปรุงให้ มีความเหมาะสมกับการนาไปใช้ ในบริบทการทางานจริ งมากยิ่งขึ ้น
ตลอดจนมี ก ารปรับ ปรุ งเพื่ อ เอือ้ ให้ เกิ ด ความสะดวกต่อ กระบวนการวัด และการวิ จัย เพื่ อ ให้ สามารถมี
ผลการวิจยั ใหม่ๆออกมารองรับและสนับสนุนแนวคิด
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา แนวคิ ดและทฤษฎีที่ถูกนามาใช้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน
และการตอบสนองของบุคคลถูกพัฒนาขึ ้นมาเพื่อมุ่งแก้ ไขปั ญหา แต่ก็ยงั มีข้อจากัดในการนามาประยุกต์ใช้ ใน
สถานการณ์จริง เช่น ไม่สามารถอธิบายถึงความเป็ นสาเหตุหรือผลลัพธ์ มีกระบวนการวัดที่ไม่เอื ้ออานวยต่อ
การศึก ษาจิ วัย ตลอดจนขาดงานวิจัย สนับ สนุน แนวคิด ข้ อจ ากัดที่ ก ล่าวมาเหล่านี จ้ ึงน าไปสู่ก ารพัฒ นา
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แบบจาลองคุณลักษณะงาน (Job characteristics model) ที่มีความครอบคลุมทังในแง่
้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง และ
กระบวนการวัดที่เหมาะสม
แบบจ าลองคุณ ลัก ษณะงานตามแนวคิ ดของ Hackman และ Oldham (1974) เป็ นแบบจ าลองที่
อธิ บ ายถึ งความสัม พั น ธ์ ระหว่า งมิ ติ ของงาน (Job dimensions) สภาวะทางจิ ต (Psychological states)
ผลลัพ ธ์ที่ เกิ ด กับ ตัวบุค คลและงาน (Personal and work outcomes) และความต้ องการเติบ โตในงานของ
พนักงาน (Employee growth need strength)
มิติของงาน (Job dimensions) เป็ นคุณลักษณะของงาน 5 ประการที่จะส่งผลต่อสภาวะทางจิต อัน
ได้ แก่ ความหลากหลายในงาน (Skill variety) เอกลักษณ์ในงาน (Task identity) ความสาคัญของงาน (Task
significance) ความมีอิสระในตนเอง (Autonomy) และข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback)
สภาวะทางจิต (Psychological states) เป็ นอารมณ์หรือสภาวะทางบวกที่จะเป็ นสิ่งเสริ มแรงเชิงบวก
ให้ แก่บุคคล อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ ท างบวกทัง้ ในแง่ปัจ เจกบุคคลและการท างานที่ ป ระกอบไปด้ วยการรับ รู้
ความหมายของงาน (Experienced meaningfulness of the work) การรับ รู้ความรับ ผิดชอบต่อผลลัพธ์ของ
งาน (Experienced responsibility for outcome of the work) ค วาม รู้ ต่ อ งาน แ ละผ ล ก ารป ฏิ บั ติ งาน
(Knowledge of the actual results of the work activity)
ผลลัพธ์ ที่ เกิ ด กับ ตัวบุค คลและงาน (Personal and work outcomes) เป็ นตัวแปรที่ ถูก อิท ธิ พลโดย
สภาวะทางจิต ประสบการณ์ที่ เป็ นแรงจูงใจในการทางาน หากสภาวะทางจิตเป็ นไปในเชิงบวก ก็จะทาให้ เกิด
แรงจูงใจภายในในการท างาน (Internal work motivation) คุณ ภาพของผลการปฏิ บัติ งาน (Quality work
performance) และความพึงพอใจในงาน (Satisfaction with the work) ในระดับที่สงู ตลอดจนอัตราการขาด
งานและลาออก (Low absenteeism and turnover)ที่ต่า
ความต้ องการเติบโตในงานของพนักงาน (Employee growth need strength) เป็ นความต้ องการที่จะ
พัฒนาตนเอง และก้ าวหน้ าในงานของพนักงาน ทาหน้ าที่เป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์ระหว่างมิติของงาน
และผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวบุคคลและงาน
ดังนัน้ ในการศึกษาวิจัย ครัง้ นี ก้ ลุ่มนิสิตผู้วิจัยจึงนิยามคุณ ลักษณะงานตามแนวคิดของ Hackman
และ Oldham (1974) ว่าหมายถึ ง ลัก ษณะหรื อมิติของงาน อัน ประกอบไปด้ วย ความหลากหลายในงาน
เอกลักษณ์ในงาน ความสาคัญของงาน อิสระในตนเอง และข้ อมูลป้อนกลับ
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แนวคิดหลักเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน
วิวฒ
ั นาการของแนวคิดเกี่ ยวกับคุณลักษณะงานเริ่ มต้ นมาจากแนวคิดเรื่องการออกแบบงาน (Work
redesign) โดยในยุค ที่ก ารออกแบบงานเริ่ มมีบ ทบาทในองค์ก รมากขึ ้นนัน้ ได้ มีก ารประยุกต์แนวคิดนี ไ้ ปใช้
มุง่ หวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและประสบการณ์การทางานที่ มีคณ
ุ ภาพในพนักงานไปพร้ อมๆกัน
แต่คนส่วนใหญ่ ยังไม่เกิ ดความเข้ าใจที่ ชัดเจนว่าการปรับปรุงลัก ษณะงานหรื อการออกแบบงานจะน าไปสู่
ผลลัพธ์ทางบวกต่อผู้ทางานหรือองค์กรได้ อย่างไร
แนวความคิดหลักของการออกแบบงาน เชื่อว่าลักษณะงานและการออกแบบงานที่ มีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์ทางบวกต่อบุคคลและองค์กรได้ โดยมีทฤษฎีแรงจูงใจ-สุขลักษณะ (Motivation-hygiene
theory) ทฤษฎี ก ารกระตุ้น (Activation theory) ทฤษฎี ระบบเทคนิ คเชิ งสังคม (Socio-technical systems
theory) และทฤษฎีงานและความแตกต่างระหว่างบุคคล (Jobs and individual differences) เป็ นทฤษฎี
สนับสนุนถึงความเชื่อดังกล่าว
ทฤษฎีแรงจูงใจ-สุขลักษณะ (Motivation-hygiene theory) เป็ นทฤษฎีที่ได้ รับอิทธิพลจาก Herzberg
two-factor theory of satisfaction (Herzberg et al.,1959; Herzberg, 1966) ซึ่งเสนอว่า ปั จจัยภายในงานที่
สาเร็จลุล่วงไปแล้ ว (อาทิ การได้ รับการชื่นชม การประสบความสาเร็จ ความรับผิดชอบ ความก้ าวหน้ า การมี
ความสามารถเพิ่มมากขึ ้น) เป็ นตัวบ่ งชี เ้ บือ้ งต้ นถึ งความพึงพอใจของพนัก งาน ทัง้ นี ม้ ีตวั แปรที่ เกี่ ยวข้ อง 2
ประเภท คือ
1.) Motivators เป็ นปั จจัยภายในที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้น ให้ เกิดแรงจูงใจ อันจะนาไปสู่ความ
พยายามและประสิทธิภาพในการทางานที่สงู ขึ ้นของพนักงานเช่น การได้ รับการยกย่อง ชื่นชม ความก้ าวหน้ า
ในงาน เป็ นต้ น
2.) Hygiene factors เป็ นปั จจัยภายนอกที่ก่อให้ เกิดความไม่พึงพอใจในพนักงาน เช่น นโยบายของ
องค์กร สภาพแวดล้ อมในการทางาน และผู้บงั คับบัญชา เป็ นต้ น
Herzberg (1969) ระบุว่า การเพิ่ มแรงจูงใจและความพึ งพอใจในพนัก งานได้ นัน้ การปรับ ปรุ งที่
Hygiene factors เพี ย งอย่ า งเดี ย วอาจมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ เ พี ย งพอ จึ ง ต้ อ งออกแบบงานให้ มี ร ะดับ ของ
Motivators ในระดับสูงด้ วย อย่างไรก็ตามการแบ่งปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในบริ บทการทางานออกเป็ น Motivators
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และ Hygiene factors ของ Herzberg ยังคงขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการสนับสนุนการแยกองค์ประกอบ
ขาดการให้ ความสาคัญ กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการในการจัดการกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการนาไปประยุกต์ใช้ จริง ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการวัด Motivators จึงก่ออุปสรรคในกระบวนการวัด
และไม่ได้ อธิบายอย่างชัดเจนถึงผลของการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการกระตุ้น (Activation theory) ในขณะที่นกั จิตวิทยาสนใจศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของ
ระดับการกระตุ้นทางสรี รวิท ยาและทางจิ ตใจที่ สงู และต่ามาเป็ นเวลานานแล้ ว แต่ความพยายามในการน า
ทฤษฎีก ารกระตุ้น มาท าความเข้ าใจพฤติก รรมของบุคคลในบริ บ ทการท างานเพิ่ งเกิ ดขึน้ มาไม่น านนี เ้ อง
(Berlyne,1967) จากการศึกษาของ Scott (1966) พบว่าบุคคลมีการตอบสนองต่องานที่มีรูปแบบการกระตุ้น
ต่า มีค วามซ า้ เดิ ม โดยการมีป ระสิ ท ธิ ภาพในการท างานที่ ต่าลง การศึก ษาของเขาจึงเป็ นนัย ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง
ประโยชน์ ของการหมุน เวีย นงาน (Job rotation) ได้ เป็ นอย่ างดี กล่าวคื อ การหมุน เวีย นงานอาจช่วยเพิ่ ม
แรงจูงใจในการทางานให้ แก่บุคคลผ่านการให้ โอกาสในการเผชิญกับประสบการณ์การทางานใหม่ๆ ที่มีความ
แตกต่าง และหลากหลาย
อย่างไรก็ต าม ทฤษฏีการกระตุ้นก็ไม่ได้ ระบุถึ งการวัดระดับการกระตุ้น และไม่ ได้ กล่าวว่าระดับการ
กระตุ้น ถึ งระดับ ใดเป็ นระดับ ที่ ดี ที่ สุด รวมถึ งความคลุม เครื อในกระบวนการเปลี่ ย นแปลงของระดับ การ
ตอบสนองที่บุคคลจะลดระดับการถูกกระตุ้นลงเมื่อเกิดความคุ้นชินกับสิ่งเร้ า และไม่ ได้ บอกถึงวิธีการในการ
คงไว้ ซึ่งระดับการกระตุ้นที่เหมาะสม การนาทฤษฎีการกระตุ้นมาประยุกต์ใช้ จึงมีความจากัดอยู่เพียงแค่งานที่มี
ความเป็ นกิจวัตรซ ้าเดิมเป็ นอย่างมาก
ทฤษฎีระบบเทคนิค เชิ งสังคม (Socio-technical systems theory) ที่ ให้ ความสาคัญ กับ ปฏิสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวงานและสังคมแวดล้ อมในการท างาน (Emery & Trist,1969; Trist, Higgin, Murray,& Pollock,
1963) โดยระบุว่า การที่ผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ ้นแก่ผ้ ทู างานและองค์กรได้ ควรพัฒนาสิ่งที่เรี ยกว่า “กลุม่ ทางาน
แบบอิสระ (Autonomous work group)” ที่สมาชิกมีอิสระเต็มที่ในการแบ่งปั นความคิด ตัดสินใจ วางแผน และ
บริหารการทางาน ซึ่งกลยุทธ์นี ้เป็ นวิธีการที่ดีในการออกแบบและปรับปรุงระบบการทางาน (Herbst, 1962)
อย่ างไรก็ ต ามทฤษฎีระบบเทคนิ คเชิ งสังคมยังคงมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ กล่าวคือ ทฤษฎีไม่ได้
อธิ บายเจาะจงลงไปว่าตัวงานและสังคมแวดล้ อมส่งอิท ธิ พลต่อกันอย่ างไร นอกจากนี ย้ ังมีก ารชีน้ าในการ
ประยุกต์ใช้ น้อยเกินไป ทาให้ กระบวนการวัดและการศึกษาต่อยอดเกิดขึ ้นได้ ยาก
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ทฤษฎีงานและความแตกต่างระหว่างบุคคล (Jobs and individual differences) งานวิจัย เกี่ย วกับ
การออกแบบงานที่ให้ ความสาคัญกับลักษณะงาน มีพืน้ ฐานส่วนหนึ่ งมาจากการพัฒนามาตรวัด Requisite
Task Attributes Index (RTA Index) โดย Turner และ Lawrence (1965) การวัด ของ RTA Index แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของงานและการตอบสนองของพนักงาน การศึกษาของ Blood & Hulin
(1967,1968) ที่ มีก ารน า RTA Index ไปใช้ พบว่า ความสัมพัน ธ์ ท างบวกระหว่าง RTA Index กับ ความพึ ง
พอใจ (Satisfaction) และการเข้ าร่วมงาน (Attendance) ของพนักงานเกิดขึ ้นเฉพาะกับกลุ่มพนักงานในแถบ
ชนบทเท่านัน้ ส่วนพนัก งานในบริ บ ทเมืองพบว่า RTA Index มีความสัมพันธ์ ทางลบกับความพึงพอใจของ
พนักงาน แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้ าร่วมงาน จึงอาจกล่าวได้ วา่ RTA Index ถูกกากับโดยความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของพนักงาน
ต่อมา การศึกษาของ Hackman และ Oldham (1971) พบว่า คุณลักษณะงาน (Job characteristics)
ส่งผลต่อเจตคติและพฤติกรรมการทางานของพนักงาน พร้ อมเสนอว่า พนักงานควรมีการตอบสนองทางบวก
ต่อแก่น แท้ ของมิติที่ ถูก กล่าวถึ งในการศึก ษาของ Turner และ Lawrence (1965) ซึ่งประกอบไปด้ วย ความ
หลากหลาย (Variety) เอกลัก ษณ์ ใ นงาน (Task identity) ความมีอิ สระในตนเอง (Autonomy) และข้ อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) ผลจากการศึกษายังสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า ผู้ป ฏิบัติงานในงานที่ ประกอบไปด้ วย
คุณ ลัก ษณะของงานทัง้ 5 มิติ จะมี แรงจูงใจในการท างาน ความพึ งพอใจในงาน และเข้ าร่ วมงานอย่ า ง
สม่าเสมอ โดยผู้ที่มีความต้ องการก้ าวหน้ าสูงจะตอบสนองทางบวกต่องานที่ซบั ซ้ อนมากกว่าผู้มีความต้ องการ
ก้ าวหน้ าในงานต่ า ผลการศึก ษาดังกล่า วน าไปสู่ก ารศึ ก ษาที่ ยื น ยัน ข้ อ ค้ นพบก่ อ นหน้ า (Robey,1974;
Wanous,1974; Hackman & Lawler, 1975) จนน าไปสู่ ก ารสร้ างแบบ จ าลองคุ ณ ลั ก ษ ณ ะงาน ( Job
characteristics model) ที่ มี จุด ประสงค์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด ที่ ใ ช้ ในการอธิ บ ายความสัม พั น ธ์ ร ะหว่า ง
คุณลักษณะงานและการตอบสนองของบุคคลให้ มีความเป็ นระบบมากขึ ้น และมีข้อจากัดในด้ านต่างๆลดลง
แบบจาลองคุณ ลักษณะงานอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิติของงาน (Job dimensions) สภาวะ
ทางจิต (Psychological states) ผลลัพธ์ที่ เกิ ดกับ ตัวบุคคลและงาน (Personal and work outcomes) โดยมี
ความต้ องการเติ บ โตในงานของพนั ก งาน (Employee growth need strength) เป็ นตั ว แปรก ากั บ ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติงานกับสภาวะทางจิต และสภาวะทางจิตกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลและงาน
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มิติของงาน (Job dimensions) เป็ นคุณลักษณะของงานทัง้ 5 ประการที่จะนาไปสูก่ ารเกิดสภาวะทาง
จิต โดยมี 3 คุณลักษณะที่นาไปสูก่ ารรับรู้ความหมายของงาน 1 คุณลักษณะนาไปสู่การรับรู้ความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ของงาน และ 1 คุณลักษณะที่นาไปสูค่ วามรู้ตอ่ งานและผลการปฏิบตั ิงาน มิติของงานแบ่งได้ ดงั นี ้
1.) ความหลากหลายในงาน (Skill variety) หมายถึง ระดับ ที่งานต้ องการให้ บุคคลปฏิบัติกิจกรรมที่
หลากหลายในขันการด
้
าเนินงาน โดยผ่านการใช้ ทกั ษะและความสามารถที่หลากหลายของบุคคล การที่บคุ คล
ได้ ป ระสบกับ สถานการณ์ ที่ ท้ าทายความสามารถของตน และได้ น าทัก ษะความสามารถที่ ตนมีออกมาใช้
แก้ ปัญหาอย่างเต็มที่ บุคคลจะเกิดการรับรู้อย่างเป็ นปั จเจกว่างานนันมี
้ ความหมายสาหรับตน
2.) เอกลักษณ์ในงาน (Task identity) หมายถึง ระดับที่งานต้ องการให้ บคุ คลอยูใ่ นกระบวนการทางาน
นันโดยสมบู
้
รณ์ ตังแต่
้ ขนเริ
ั ้ ่มต้น จนกระทัง่ ได้ ผลลัพธ์สดุ ท้ าย ยิ่งบุคคลรับรู้วา่ งานนันอยู
้ ใ่ นความรับผิดชอบของ
ตนมาก ก็จะยิ่งรับรู้ความหมายของงานมากขึ ้นด้ วย
3.) ความสาคัญ ของงาน (Task significance) หมายถึง ระดับ ที่ งานนัน้ ๆส่งผลกระทบต่อชี วิต การ
ทางานของผู้อื่น องค์กร หรือสิ่งแวดล้ อม เมื่อบุคคลเข้ าใจว่าผลจากงานที่เขาทาส่งอิทธิพลอย่างมากต่อผู้อื่น
การรับรู้ความหมายของงานก็จะเพิ่มมากขึ ้น
4.) ความมีอิสระในตนเอง (Autonomy) หมายถึ ง ระดับของอิสระ อิสรภาพ และเสรี ภาพที่ งานมอบ
ให้ กับ บุคคล ในการจัด ตารางเวลาการท างาน และตัดสิ น ใจในกระบวนการดาเนิ น งาน ท าให้ บุค คลเกิ ด
ความรู้สกึ อย่างแรงกล้ าว่ามีสว่ นในความรับผิดชอบต่อผลสาเร็จหรือความล้ มเหลวในงาน
5.) ข้ อมูลป้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ระดับความต้ องการผลของงาน ที่งานหรื อกิจ กรรมนัน้ ๆ
ต้ องการให้ ประสิทธิภาพการทางานของบุคคลถูกสื่อสารไปยังผู้ปฏิบตั ิงานโดยตรงอย่างชัดเจนนามาซึ่งความรู้
ความเข้ าใจในงานและผลการปฏิบตั ิงานของบุคคล
สภาวะทางจิต (Psychological states) เป็ นแหล่งของแรงจูงใจภายในที่บคุ คลสร้ างขึ ้นจากการมี
สภาวะทางจิตทางบวก 3 ประการ ดังนี ้
1.) การรับ รู้ค วามหมายของงาน (Experienced meaningfulness of the work) เป็ นประสบการณ์ ที่
บุคคลรับรู้วา่ งานเป็ นสิ่งที่มีความหมาย มีคณ
ุ ค่ากับตน มีความคุ้มค่ากับเวลา แรงกาย แรงใจที่ ตนทุ่มเทลงไป
2.) การรับ รู้ ความรับ ผิ ด ชอบต่อผลลัพธ์ ของงาน (Experienced responsibility for outcome of the
work) เป็ นการที่บคุ คลรู้สกึ โดยปั จเจกว่าเขามีความรับผิดชอบต่อผลของงานที่ทา
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3.) ความรู้ตอ่ งานและผลการปฏิบตั ิงาน (Knowledge of the actual results of the work activity)
เป็ นความรู้ ความเข้ าใจของบุคคลที่มตี อ่ ความรู้พื ้นฐานในการทางาน และประสิทธิภาพในการทางานที่ตนมี
เมื่อบุคคลมีการปรากฏของสภาวะทางจิตทังสามนี
้
้แรงจูงใจภายในก็จะอยู่ในระดับสูงสุด และเกิดเป็ น
วงจรการเสริมแรงภายในตนเองขึ ้น กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีประสบการณ์ อารมณ์ท างบวกในสิ่งที่ตนได้ เรี ยนรู้
(ความรู้ต่องานและผลการปฏิบตั ิงาน) เขาก็มีแนวโน้ มที่จะปฏิบตั ิงานด้ วยตนเอง (การรับรู้ความรับผิดชอบต่อ
ผลของงาน) และใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน (การรับรู้ความหมายของงาน) อารมณ์ทางบวกเหล่านี ้จะเป็ น
สิ่งเสริมแรงให้ บคุ คลปฏิบตั ิงานได้ ดียิ่งขึ ้นในอนาคต
ผลลัพธ์ ที่ เกิ ด กับ ตัวบุค คลและงาน (Personal and work outcomes) เป็ นผลลัพธ์ ที่ ถูกท านายจาก
แรงจูงใจพืน้ ฐานในงานของบุคคล เมื่องานที่บคุ คลทาประกอบไปด้ วยคุณลักษณะของงานทัง้ 5 ด้ าน อันได้ แก่
ความหลากหลายในงาน เอกลักษณ์ในงาน ความสาคัญของงาน ความมีอิสระในตนเอง และข้ อมูลป้อนกลับ ก็
จะทาให้ บคุ คลเกิดสภาวะทางจิตที่ดี เกิดการรับรู้ความหมายของงาน ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน และ
ความรู้ตอ่ งานและผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์ทางบวกแก่บคุ คลและงาน ได้ แก่ การมีแรงจูงใจ
ภายในต่อการทางาน การมีคณ
ุ ภาพของผลการปฏิบตั ิงาน และความพึงพอใจในการทางานในระดับสูง มีอตั รา
การขาดงานหรือการลาออกในระดับต่า
ความต้ องการเติ บ โตในงานของพนัก งาน (Employee growth need strength) เป็ นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในระดับความต้ องการเติบโตและก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน บุคคลที่มีความต้ องการเติบโตใน
งานสูงมีแนวโน้ มที่ จ ะตอบสนองต่องานอย่างมีแรงจูงใจมากกว่าคนที่มีความต้ องการเติบโตในงานต่าเมื่อ
อ้ างอิงตามแบบจาลองคุณลักษณะงานความต้ องการเติบโตในงานทาหน้ าที่เป็ นตัวแปรกากับในความสัมพันธ์
ระหว่างมิติของงานกับสภาวะทางจิต และสภาวะทางจิตกับผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวบุคคลและงาน การกากับใน
สายแรก (ระหว่างมิติของงานกับสภาวะทางจิต) แสดงให้ เห็นว่า เมื่องานประกอบไปด้ วยคุณลักษณะที่ดี คนที่
มีความต้ องการเติ บ โตในงานสูงมีแนวโน้ มที่ จ ะมีป ระสบการณ์ และอารมณ์ ท างบวกมากกว่าคนที่ มีความ
ต้ องการเติบโตในงานต่าส่วนการกากับในสายที่สอง (ระหว่างสภาวะทางจิตกับผลลัพธ์ที่ เกิดขึ ้นกับตัวบุคคล
และงาน) แสดงให้ เห็นว่า แม้ ว่าคนส่วนใหญ่จะเกิดสภาวะทางจิตที่ดีภายใต้ เงื่อนไขที่งานมีคณ
ุ ลักษณะดี แต่
บุคคลที่มีความต้ องการเติบโตในงานสูงจะมีการตอบสนองทางบวกมากกว่า
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จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น แบบจาลองคุณลักษณะงานมีหลายองค์ประกอบด้ วยกัน การศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ กลุม่ นิสิตผู้วิจยั ให้ ความสาคัญกับ 2 องค์ประกอบย่อยของมิติของงาน (Job dimensions) ได้ แก่ ความ
หลากหลายในงาน และความมีอิสระในตนเอง เนื่องจาก อ้ างอิงผลการศึกษาของ Lin (2015) ที่ได้ ทาการศึกษา
กับพนักงานภาคบริการสาธารณะเวียดนาม ซึ่งพบว่าในส่วนของคุณลักษณะงานที่มีทงั ้ หมด 5 คุณ ลักษณะ
(ความหลากหลายในงาน, ความมี อิสระในตนเอง, เอกลัก ษณ์ ในงาน, ความสาคัญ ของงาน และข้ อมูล
ป้อนกลับ) มีเพียง 2 ลักษณะคือ ความหลากหลายในงาน และความมีอิสระในตนเอง เท่านันที
้ ่สามารถทานาย
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กลุม่ นิสิตผู้วิจัยจึงสรุปว่า ความหลากหลายในงาน หมายถึง
การที่งานมีความต้ องการให้ บุคคลปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย โดยใช้ ทักษะความสามารถในหลายด้ าน
ของบุคคล และความมีอิสระในตนเอง หมายถึง อิสระในการตัดสินใจที่มีความเกี่ยวข้ องกับงานเช่น เวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน และวิธีการทางาน
การวัดและการประเมินคุณลักษณะงาน
ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดคุณ ลัก ษณะงาน คือ มาตรวัดเชิงสารวจวินิจฉัย งาน
(Job Diagnosis Survey; JDS) ของ Hackman และ Oldham (1974) โดยเลื อ กใช้ ในส่ ว นย่ อ ยที่ 1 และ
ส่วนย่อยที่ 2 เฉพาะข้ อที่วดั เกี่ยวกับความหลากหลายในงานและความมีอิสระในตนเอง โดยในส่วนย่อยที่ 1 มี
การเลือกใช้ 2 ข้ อ การให้ คะแนนเป็ นแบบการประมาณค่า 7 ระดับ (1 คือ น้ อยมาก และ 7 คือ มากที่สดุ ) ใน
ส่วนย่อยที่ 2 เลือกใช้ 4 ข้ อ การให้ คะแนนเป็ นแบบการประมาณค่า 7 ระดับ (1 คือ ไม่ตรงที่สดุ และ 7 คือ ตรง
ที่สดุ ) รวมแล้ วจึงมีข้อกระทงทังสิ
้ ้น 6 ข้ อ เป็ นการวัดความหลากหลายในงาน 3 ข้ อ และความมีอิสระในตนเอง
3 ข้ อ
1.2.3. ควำมสอดคล้ องระหว่ ำงกำรรับรู้ควำมต้ องกำรของบทบำทในงำนและมโนทัศน์ แห่ งตน
(Work-role fit)
“อัตมโนทัศน์” หรือ “มโนทัศน์แห่งตน” (Self-concept) ตามคาอธิบายของราชบัณฑิตยสถาน คือ
ความรู้สกึ นึกคิดเกี่ยวกับตนเองทังทางร่
้
างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมีทงด้
ั ้ านบวกและด้ านลบ
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Kahn (1990) ให้ นิยาม “บทบาท” (Role) ว่า ตาแหน่งอย่างเป็ นทางการที่แสดงตัวตนของบุคคล
ตลอดจนความเหมาะสมสอดคล้ องกับภาพลักษณ์ สถานะ และอิทธิพลของบุคคล
Kristof (1996) กล่าวว่า ความสอดคล้ องระหว่างการรับ รู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโน
ทัศน์แห่งตน คือ การรับรู้วา่ ตนมีอตั มโนทัศน์ (Self-concept) ที่เหมาะสมสอดคล้ องกับงาน
May et al. (2004) ได้ ให้ ความหมายของความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศน์แห่งตนไว้ วา่ การรับรู้ความพอดีระหว่างอัตมโนทัศน์ของตนกับบทบาทการทางาน
Van Zyl (2010) ให้ นิยามความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโน
ทัศน์แห่งตนว่า คือการรับรู้ ความสอดคล้ องระหว่างอัตมโนทัศน์ของบุคคลและบทบาทในการทางานในองค์กร
ของเขา
สรุป นิ ยามตาม May et al., 2004 และ van Zyl et al., 2010 ความสอดคล้ องระหว่างการรับ รู้ความ
ต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน หมายความว่า การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับ ความสอดคล้ อง
ระหว่างอัตมโนทัศน์ของตนกับบทบาทหน้ าที่ในการทางานในองค์กร
แนวคิดหลักเกี่ยวกับความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์
แห่งตน
การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการทางานเริ่มมาจากความต้ องการทราบถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลที่สง่ ผลให้
บุคลากรในองค์กรมีความรู้สกึ พึงพอใจในการทางาน รู้สกึ ว่างานที่ตนทามีความหมาย รู้สกึ ผูกพันกั บงาน และ
สามารถอยู่กับ องค์ ก รได้ น านขึน้ โดยงานของ Hackman และ Oldham (1974) พบว่า การที่ บุ ค คลจะมี
แรงจูงใจในการทางาน ประสิทธิภาพในการทางาน พึงพอใจในการทางาน และมีอตั ราการลาออกจากงานต่า
จะต้ องเกิดจากการรับรู้คณ
ุ ค่าของงานที่ตนได้ รับจากองค์กร งานการศึกษาต่อมาของ Kahn (1990) เน้ นศึกษา
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางานที่มีผลต่อความเป็ นหนึ่งเดียวกับงาน (Engagement) และความไม่เป็ นหนึ่ง
เดี ย วกั บ งาน (Disengagement) รวมถึ ง สภาวะทางจิ ต วิ ท ยา (Psychological condition) ที่ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ในการทางานของบุคคล โดยสภาวะทางจิตวิทยาแบ่งออกเป็ น 3 มิติ ได้ แก่
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1.) Availability คือความรู้สกึ ว่าตนสามารถเข้ าถึงการใช้ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของตนที่จาเป็ นต่อ
การทางาน ซึ่งประกอบด้ วย พลังทางกาย (Physical energy) พลังทางอารมณ์ (Emotional energy) ความไม่
มัน่ คงปลอดภัย (Insecurity) และ ด้ านอื่นๆของชีวิต (Outside life)
2.) Safety คือความรู้สกึ ว่าตนสามารถแสดงความสามารถและตัวตนโดยที่ไม่ต้องกลัวถึงผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ สถานะ และหน้ าที่การงานของตน ซึ่งประกอบด้ ว ยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal
relationship) พ ลวั ต ท างกลุ่ ม และพ ลวั ต ระหว่ า งกลุ่ ม (Group and intergroup dynamics) ลั ก ษ ณ ะ
กระบวนการที่ ใ ช้ ของหัว หน้ างาน (Management style and process) และค่า นิ ย มขององค์ ก ร (Organizational norm)
3.) Meaningfulness คือความรู้สึกที่ได้ จากการลงทุนลงแรงจากการทางานของตน ซึ่งประกอบด้ วย
หน้ าที่ (Task) บทบาท (Role) และการตอบสนองต่องาน (Work interaction)
Kahn (1990) กล่าวถึ งบทบาทว่าคือ ตาแหน่งอย่ างเป็ นทางการที่ แสดงตัวตนของบุคคล ตลอดจน
ความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ สถานะและอิทธิพลของบุคคล โดยมีความเชื่อว่าเมื่อบุคคลมีประสบการณ์ ที่
สอดคล้ องระหว่างการปฏิสมั พันธ์ของข้ อเรียกร้ องของบทบาทในงานและอัตมโนทัศน์แห่งตนสูงแล้ วพวกเขาจะ
สามารถประสบความสาเร็จและสามารถไปสูเ่ ป้าหมายตามที่องค์กรวางไว้ ได้ ซึ่งคุณลักษณะของบทบาท (Role
characteristics) มี 2 องค์ประกอบ ได้ แก่
1.) บทบาท (Role) ที่แสดงให้ เห็นว่าบุคคลเรี ยกร้ องอะไร พึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ และมีท่าทีต่อข้ อ
เรียกร้ องนันอย่
้ างไร
2.) สถานะบทบาท (Role status) เป็ นความต้ องการของบุคคลที่มีตอ่ องค์กร เกี่ยวกับบทบาทของตนที่
ได้ รับ
ในการศึกษาต่อมาของ May และคณะ (2004) ได้ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในส่วนของความรู้สกึ ที่ได้
จาก “การลงทุนลงแรงจากการทางานของบุคคล (Meaningfulness)” เป็ น “การมีความหมายทางจิตวิทยา
(PstchologicalMraningfulness)” และปรับเปลี่ยนในส่วนขององค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบจากเดิมที่เป็ น
หน้ าที่ (Task) บทบาท (Role) และการปฏิสมั พันธ์ในงาน (Work interaction) เปลี่ยนเป็ น การเพิ่มพูนในงาน
(Job enrichment) ความสอดคล้ องระหว่างการรับ รู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน
(Work-role fit) และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Co-worker relations) โดยให้ คานิยามความสอดคล้ อง
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ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนว่า คือการรับรู้ ความสอดคล้ องระหว่าง
มโนทัศน์แห่งตนของบุคคลและบทบาทของเขา ซึ่งจะนาไปสูก่ ารมีความหมายทางจิตวิทยา สามารถแสดงออก
ถึงค่านิยมและความเชื่ อของตนได้ (Brief & Nord, 1590; Shamir, 1991) บุคคลจะมีการแสดงออกถึงตัวตน
และสร้ างสรรค์ไม่ใช่เพียงเพื่อเน้ นไปสูเ่ ป้าหมายเท่านัน้ แต่บคุ คลจะแสวงหาบทบาทในการทางานที่ยอมให้ เขา
ได้ แสดงออกถึงมโนทัศน์แห่งตนที่จริงแท้
การศึก ษาต่อมาของ van Zyl และคณะ (2010) กล่าวถึ งความสอดคล้ อ งระหว่างการรับ รู้ ความ
ต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนว่า เมื่อบุคคลมีความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการ
ของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนจะสามารถนาไปสูก่ ารมีความหมายทางจิตวิทยาซึ่งบุคคลสามารถที่จะ
แสดงความเชื่อและค่านิยมของตนได้ อย่างเปิ ดเผย (Kahn, 1990; May et al., 2004) แสดงให้ เห็นว่าบุคคลจะ
แสวงหาบทบาทในการท างานที่ จ ะท าให้ เขาได้ แสดงตัวตนที่ แท้ จริ งของตน (May et al, 2004; Olivier &
Rothman, 2007) บุคคลที่ มีประสบการณ์ ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงาน
และมโนทัศน์แห่งตนสูงจะรับรู้วา่ งานของตนเรียกร้ องอะไร (Job demand) ซึ่งจะส่งผลให้ ให้ เขาพยายามอย่าง
มากเพื่อให้ งานสาเร็จ (Dik & Duffy, 2008) ในขณะที่บคุ คลที่มีความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการ
ของบทบาทในงานและมโนทัศ น์แห่งตนต่าจะพยายามปรับ แก้ ไขเพิ่ มเติมในงาน (Job re-crafting) ของตน
เพื่อให้ ร้ ูสกึ ว่างานที่ทามีความหมายมากขึ ้น (Wrzesniewski, 2003) งานวิจยั พิสจู น์ให้ เห็นว่าความใกล้ ชิดของ
ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งตัว ตนและบทบาทในการท างานจะท าให้ บุคคลมีค วามผูก พั น ในงานและรู้ สึก ถึ ง
ความหมายในงานมากขึ ้น (Berg et al., 2008)
นอกจากนีย้ ังมีงานวิจัยอื่น ๆที่แสดงให้ เห็นถึงปั จจัยทางด้ านสภาพแวดล้ อมที่ ส่งผลให้ บุคคลเข้ าถึ ง
บทบาทในการทางานของตน ซึ่งความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์
แห่งตนจะปลูกฝั งความเชื่อส่วนบุคคลที่วา่ สภาพแวดล้ อมในการทางานจะส่งผลให้ ทราบถึงความต้ องการของ
องค์กรนาไปสูผ่ ลลัพธ์ทางบวกต่อพนักงานและองค์กรได้ (Greguras & Diefendorff, 2009) โดยงานวิจยั ของ
Greguras (2009) ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความสอดคล้ องระหว่างคนกับภาวะแวดล้ อม (Person-environment fit/PE fit) ได้ จาแนกองค์ ป ระกอบของความสอดคล้ องระหว่างคนกับ ภาวะแวดล้ อมไว้ ว่า ประกอบด้ วย ความ
สอดคล้ องระหว่างคนกับองค์กร (Person-Organizational fit) ความสอดคล้ องระหว่างคนกับกลุม่ คนที่ร่วมงาน
(Person-Group fit) และ ความสอดคล้ องระหว่างความต้ องการขององค์กรกับ ความสามารถของพนัก งาน
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(Demands-ability fit) ผลการศึกษาพบว่าความสอดคล้ องระหว่างคนกับสภาวะแวดล้ อมจะก่อให้ เกิดผลดีต่อ
ทังบุ
้ คคลและองค์กร บุคคลจะมีความสุขในการทางานเมื่อมีความชอบหรื อความถนัดในงานซึ่งจะสอดคล้ อง
กับสภาวะแวดล้ อมในการทางาน
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นีก้ ลุม่ นิสิตผู้วิจยั ได้ อ้างอิงแนวคิดและองค์ประกอบจากงานของ May et
al., 2004 และ van Zylet al., 2010 เป็ นหลัก ซึ่งความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศน์แห่งตนมี 2 ลักษณะคือ
1.) บุคคลมีความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์ แห่งตน
2.)บุคคลไม่มีความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน
การวัดและการประเมินความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์
แห่งตน
กลุ่มนิสิตผู้วิจัยใช้ มาตรวัดความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโน
ทัศน์แห่งตน ตามแนวคิดของ May และคณะ (2004) ซึ่งเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่
เห็นด้ วยอย่างยิ่ ง จนถึง 5 หมายถึง เห็น ด้ วยอย่ างยิ่ ง มาตรวัดนี ป้ ระกอบด้ วย 4 ข้ อกระทงเกี่ ยวกับการรับ รู้
เกี่ยวกับตัวตนและบทบาทในงานที่สอดคล้ องกัน
1.2.4. ควำมผูกพันต่ อองค์ กร (Organizational Commitment)
งานวิจยั ทางองค์กรในปั จจุบนั มีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรในการทางานอย่างกว้ างขวางความผูกพัน
ต่อองค์กรเป็ นตัวแปรหนึ่งที่ได้ รับความนิยมในการศึกษา มีนักวิจยั หลายคนที่ให้ คานิยามของความผูกพันต่อ
องค์กรไว้ ดงั นี ้
Becker (1960) กล่าวว่าความผูกพันคือ การที่บคุ คลมีสว่ นร่วมในพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
Buchanan (1974) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรคือ การที่บคุ คลยึดมัน่ กับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร ซึ่งทาเพื่อประโยชน์ขององค์กร
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Kanter (1968) เป็ นผู้อธิบายความผูกพันแน่นแฟ้น (Cohesion commitment) ว่าเป็ นความรู้สกึ ผูกพัน
มัน่ คงของบุคคลที่มีตอ่ กลุม่ ของตน
Mowday และคณะ (1979) กล่าวว่า ความสัมพันธ์เชิงรุก (Active relationship) ที่บคุ คลเต็มใจที่จะ
สนับสนุนสุขภาวะขององค์กร เป็ นความผูกพันที่มากกว่าความภักดีภายใน (Passive loyalty)
Porter และคณะ (1979) ให้ ค วามหมายของความผูก พันต่อองค์ก รว่าเป็ นความรู้ สึก ที่ แรงกล้ าของ
บุคคลที่อยากมีความเกี่ยวข้ องและเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความเต็มใจที่จะลงแรงเพื่อเป้าหมายขององค์กร
สรุป ความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment) คือ ความรู้สึกทางบวกของบุคคลในการ
เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึก ร่วมกับค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร คานึงถึงผลประโยชน์องค์กร มีความ
พร้ อมที่จะทุ่มเทปฏิบตั ิงานและเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อไป (Allen และ Meyer, 1987)
แนวคิดหลักเกี่ยวกับความผูกพันขององค์กร
คาว่าความผูก พัน (Commitment) เริ่ ม มี ก ารศึก ษาจากทางสังคมวิ ท ยา โดยที่ นัก สังคมวิท ยาได้
วิเคราะห์พฤติกรรมความผูกพันของทังบุ
้ คคลและองค์กรโดยนิยามต่างๆของความผูกพันถูกสร้ างจากลักษณะ
พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคน อย่างไรก็ตามคุณลักษณะต่างๆของความผูกพันในการศึกษาของทางสังคม
วิทยายังคงคลุมเครือ ทังยั
้ งมีการวิเคราะห์อย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับมโนทัศน์ของความผูกพันในปริมาณน้ อย
มโนทัศน์ของความผูกพันจึงเป็ นมโนทัศน์ดงเดิ
ั ้ ม ที่เป็ นการใช้ สามัญสานึกในการอธิบายความผูกพัน
จากการศึกษาในบริบทของจิตวิทยาองค์กร มีรูปแบบการวัดความผูกพันที่หลากหลายวิธีการ ซึ่งเป็ น
ความพยายามที่จะวัดสภาวะสันนิษฐานของความผูกพัน แม้ วา่ มโนทัศน์ของเจตคติของความผูกพันจะมีหลาย
แนวทาง แต่โดยทัว่ ไปจะมีอยู่ 3 รูปแบบคือ
1.) ความรู้สึกผูกพัน (Affective attachment) คือความรู้สกึ ที่บคุ คลมีความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กร และมี
ความรู้ สึก ดีที่ ได้ เ ป็ นส่วนหนึ่ ง ขององค์ ก ร (Kanter, 1968) รู ป แบบความผูก พัน ของความรู้ สึก ผูก พัน นี ไ้ ด้ มี
การศึก ษาอย่ างแพร่ ห ลายโดย Porter และคณะ(1979) ได้ พัฒ นามาตรวัด Organizational Commitment
Questionnaire (OCQ) ขึ ้น ซึ่งเป็ นมาตรวัดคูข่ นานที่ถกู พัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ วดั แรงงงานในประเทศอังกฤษ
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2.) การรั บ รู้ ก าไรขาดทุน (Perceived cost) คื อ แนวโน้ มที่ บุค คลจะด าเนิ น กิ จ กรรมต่ อ ไปอย่ า ง
สม่าเสมอไม่เปลี่ยนแปลง (Becker 1960) เป็ นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับ “กาไรขาดทุน” หรื อ “เดิมพัน” (Side
bet) ที่จะไปเชื่อมโยงกับการที่บุคคลจะท าหรื อไม่ทากิจกรรมต่อ Ritzer และ Trice (1969) ได้ พัฒนาแบบวัด
Cost Induced Commitment และ Hrebiniale จากนั น้ Alutto (1972) ได้ น าไปพั ฒ นาต่อ โดยวัด ตัวแปรที่
เกี่ยวข้ องกับการลาออก โดยมาตรวัดนี ้จะสะท้ องถึง ความผูกพันเชิงกาไรขาดทุน (Cost-base commitment)
3.) ข้ อจากัด (Obligation) Wiener (1982) กล่าวว่าความผูกพันคือความกดดันภายในโดยรวมที่บคุ คล
จะทาตามเป้าหมายขององค์กร กล่าวคือเป็ นการที่บุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมเพราะเชื่อว่าเป็ น
พฤติกรรมที่ควรจะทาแม้ วา่ จะไม่มีความรู้สกึ ผูกพัน โดย Wiener และ Vardi (1980) เป็ นผู้คิดค้ นมาตรวัดที่ใช้
วัดข้ อจากัดเชิงความผูกพัน (Obligation-Base Commitment) ขึ ้น
ในปี 1987 Meyer และ Allen ได้ พฒ
ั นาแบบจาลองความผูกพันต่อองค์กรขึ ้น โดยมีชื่อว่า ความผูกพัน
เชิ งอารมณ์ (Affective commitment), ความผูก พั น เชิ งต่อ เนื่ อ ง (Continuance commitment), และความ
ผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment) โดยทัง้ 3 องค์ประกอบนีม้ ีความเกี่ยวข้ องกับการ
ลาออก โดยแต่ล ะตัวจะมีลัก ษณะรูป แบบการแสดงออกที่เฉพาะต่างกัน โดยพนักงานที่ มีความผูกพัน เชิ ง
อารมณ์จะอยู่ในองค์กรต่อเพราะต้ องการที่จะอยู่ ส่วนพนักงานที่มีความผูกพันเชิงต่อเนื่องจะอยู่ในองค์กรต่อ
เพราะจาเป็ นที่จะต้ องอยู่ และพนักงานที่มีความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมจะอยู่ในองค์กรเพราะพวกเขา
ควรจะอยู่ ซึ่งทัง้ 3 องค์ ป ระกอบ มีค วามสัมพัน ธ์ ทางลบ กับ ความต้ องการที่ จะลาออกจากงาน (Turnover
intention) และจานวนการลาออกจากงาน (Turnover) ทังความผู
้
กพันเชิงอารมณ์และความผูกพันเชิงบรรทัด
ฐานทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการทางาน (เช่น การเข้ างาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน) ส่วนความผูกพันเชิงต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ทางลบหรือไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทางาน
กลุ่มนิสิตผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร จึงได้ เลือกศึกษา
ความผูกพันต่อองค์กรโดยอ้ างอิงแนวคิดของ Meyer และ Allen ซึ่งมี 3 องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร
ดังนี ้
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1.) ความผูก พั น เชิ ง อารมณ์ (Affective commitment) คื อ การที่ พ นั ก งานมี ค วามผูก พั น และมี
ความรู้ สึก ว่าตนเกี่ ย วข้ องกับ องค์ ก ร พนัก งานที่ มี ความผูก พัน เชิ งอารมณ์ อย่ างแรงกล้ าที่ จ ะอยู่ในองค์ก ร
เพราะว่าพวกเขาต้ องการที่จะอยู่
2.) ความผูกพันเชิงต่อเนื่อง (Continuance commitment) คือการที่พนักงานตระหนักถึงผลกาไรและ
ขาดทุนในการที่จะออกจากองค์กร พนักงานที่มีความผูกพันเชิงต่อเนื่องจะอยู่ในองค์กรต่อเพราะรู้สกึ ว่าจาเป็ น
จะต้ องอยู่
3.) ความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment) คือการที่ บุคคลมีข้อจากัดทาง
ความรู้สกึ กล่าวคือ พนักงานที่มีความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมในระดับสูงจะรู้สกึ ว่าพวกเขาควรอยู่ใน
องค์กรต่อไป เป็ นการพัฒนาจากความต้ องการจะตอบแทนให้ กบั องค์กร จากการที่ได้ รับสิ่งต่างๆจากองค์กร
(เช่น เงินเดือน ทักษะ การฝึ กฝน) จึงก่อให้ เกิดเป็ นข้ อจากัดทางศีลธรรมขึ ้นทาให้ พนักงานรู้สึกว่าควรจะอยู่ใน
องค์กรต่อไป
การวัดและการประเมินความผูกพันในองค์กร
กลุ่มนิ สิต ผู้วิจัย ใช้ มาตรวัด ความผูก พัน ต่อองค์ก ร (Organizational Commitment Questionnaire :
OCQ) ตามแนวคิ ดของ Meyer และ Allen (1990) ที่พัฒนาเป็ นฉบับภาษาไทยโดยพรเพ็ญ นุ่มเนียม(2554)
ภายใต้ การแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ มีจานวน 24 ข้ อกระทงเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
1.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กลุม่ นิสิตผู้วิจยั ได้ ศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ ในเรื่อง คุณลักษณะงาน (ความหลากหลายในงานและ
ความมีอิสระในตนเอง)ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน
สุขภาวะองค์รวม และความผูกพันต่อองค์กร ดังต่อไปนี ้
กลุม่ แรก เป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับคุณลักษณะงาน (ความหลากหลายในงานและความมีอิสระในตนเอง)
และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
องค์รวม ได้ แก่เรื่องแรก Rothmann (2014) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาวะองค์รวมกับงานและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งได้ แก่ ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงาน
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และมโนทัศ น์ แห่งตน, คุณ ลัก ษณะงาน, ปริ มาณงานที่ มากเกิ น ไป (Overload), ความสัมพัน ธ์ กับ หัวหน้ า
(Supervisor relation), ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อนร่ ว มงาน (Co-worker relation), ความก้ าวหน้ าในงาน
(Advancement) และ ค่าตอบแทน (Remuneration) โดยมีสมมติฐานว่า งานและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการ
ท างาน ซึ่งได้ แก่ ความสอดคล้ องระหว่างการรับ รู้ ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์ แห่งตน ,
คุณ ลัก ษณะงาน, ปริ มาณงานที่ ม ากเกิ น ไป, ความสัมพัน ธ์ กับ หัวหน้ า, ความสัมพัน ธ์ กับ เพื่ อนร่ว มงาน,
ความก้ าวหน้ าในงาน และค่าตอบแทน จะสามารถท านายสุขภาวะองค์รวมของบุคคลที่ เกิดในบริ บทการ
ทางานได้
การศึก ษานี เ้ ป็ นการสารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey design) กลุ่มตัวอย่ างเป็ น
พนักงานตาแหน่งผู้จัดการจากบริษัทเกี่ยวกับการเกษตรใน 5 จังหวัดของแอฟริ กาใต้ จานวน 507 คน แบ่งเป็ น
เพศชาย 406 คนและเพศหญิง 101 คน อายุ 23 - 63 ปี อายุเฉลี่ย 42.42 ปี ซึ่งมาตรวัดที่ใช้ ได้ แก่
1.) มาตรวัดที่พัฒนาโดย May และคณะ (2004) ประกอบด้ วย มาตรวัดความสอดคล้ องระหว่างการ
รับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์ แห่งตน, มาตรวัดความสัมพัน ธ์กับหัวหน้ าและมาตรวัด
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
2.) มาตรวัด Job-Demand-Resource ของ Rothmann และคณะ (2006) ซึ่ ง วัด คุณ ลัก ษณะงาน,
ปริมาณงานที่มากเกินไป, ความก้ าวหน้ าในงาน และ ค่าตอบแทน
3.) มาตรวัด The mental health continuum short form ของ Keyes (2002)
ผลที่ได้ จากการศึกษาคือ ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโน
ทัศน์แห่งตน, คุณลักษณะงาน, ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และค่าตอบแทนความสอดคล้ องระหว่างการ
รับ รู้ ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์ แห่ งตน, คุณ ลัก ษณะงาน, ปริ มาณงานที่ มากเกิ น ไป,
ความสัมพันธ์กับหัวหน้ า, ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน,ความก้ าวหน้ าในงาน และค่าตอบแทนส่งผลต่อสุข
ภาวะองค์รวมในทางบวก โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของสุขภาวะองค์รวมได้ 43%
เรื่องที่สอง เป็ นการศึกษา ของ Pisanti และคณะ (2011) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน เงื่อนไขทาง
องค์กรที่ส่งผลต่อความเครี ยดและสุขภาวะเปรี ยบเทียบกัน ในกลุ่มพยาบาลชาวอิตาเลี่ยนและพยาบาลชาว
ดัตช์ โดยมีสมมติฐานว่า พยาบาลชาวดัตช์จะมีคา่ คะแนนคุณลักษณะงาน ตัวแปรทางองค์กรและสุขภาวะที่สงู
กว่าพยาบาลชาวอิตาเลี่ยน จากสินทรัพย์หมุนเวียน เงินเดือน และตาแหน่งงานที่ดีกว่า อ้ างอิงจากทฤษฎีและ
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งานวิจัยที่ค้น พบซึ่งคาดหวังว่า การมีข้อเรี ยกร้ องจากงานที่สงู การควบคุมในงานต่า และการสนับสนุนทาง
สังคมที่ ต่า มีความเกี่ ยวข้ องกับ ความเครี ย ดในการทางานและมีสุขภาวะที่ ต่า เงื่อนไขทางองค์กรส่งผลถึ ง
ผลลัพธ์ทางสุขภาวะ ได้ อย่างอิสระ
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนีค้ ือพยาบาลชาวอิตาเลี่ยน จานวน 609 คนและพยาบาลชาวดัตช์จานวน
873 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป, แบบสอบถาม the Leiden Quality of Work
Life Questionnaire for Nurses (LQWLQ-N; Maes et al., 1999), ม าต รวั ด Job-related แล ะ ม าต รวั ด
General strain
ผลของการศึกษานี พ้ บว่า พยาบาลชาวอิตาเลี่ย นมีการรับ รู้ว่าคุณ ลัก ษณะงาน เงื่อนไขท างองค์ก ร
ความเครี ย ดและสุขภาวะต่ า กว่าพยาบาลชาวดัต ช์ จ ากการวิ เคราะห์ ถ ดถอยแบบเชิ ง ชัน้ (Hierarchical
regression analysis) แสดงให้ เห็นว่าข้ อเรียกร้ องในงานที่สงู การมีความรอบครอบน้ อย และมีแหล่งสนับสนุน
ทางสังคมจากหัวหน้ างานต่าเป็ นตัวที่ ทานายความเครี ย ดในกลุ่มตัวอย่ างได้ อย่างคงที่ เงื่อนไขทางองค์ก ร
สามารถทานายความพึงพอใจในงานและภาวะหมดไฟ (Burn out) ได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ นอกจากนี ้
ปั จจัยของตัวบุคคลเองก็เป็ นตัวทานายที่เข้ มแข็งของภาวะหมดไฟในกลุม่ พยาบาลชาวอิตาเลี่ยนและพยาบาล
ชาวดัตช์ ซึ่งงานวิจัยนีม้ ีหลักฐานที่พบผลลัพธ์ของคุณลักษณะงาน เงื่อนไขทางองค์กรที่ส่งผลต่อความเครียด
และสุขภาวะในกลุม่ พยาบาล
เรื่องที่สาม เป็ นการศึกษาของ Jonge และ Schaufeli ในปี (1998) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะงานและ
สุขภาวะของพนักงานโดยอ้ างอิงจาก Vitamin Model (Warr’s, 1987) งานวิจยั นี ้มีสมติฐานว่า คุณลักษณะงาน
3 ด้ าน คือ ข้ อเรี ยกร้ องจากงาน, ความมีอิสระในตนเองของงาน และการสนับสนุน ทางสังคมในที่ ทางาน มี
ความสัมพันธ์กบั สุขภาวะ 3 ด้ าน คือ ความพึงพอใจในงาน, ความเครียดที่สมั พันธ์กบั งาน และความเหนื่อยล้ า
ทางอารมณ์
งานวิจัยนี ้กลุ่มตัวอย่างจานวน 1,806 คนที่เป็ นพนักงานสถานสุขภาพ โดยสุม่ จากสถานสุขภาพต่างๆ
64 ที่ มีก ลุ่มตัวอย่างที่ ตอบคาถามทัง้ หมด 1,489 คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิ จัย แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไป,
มาตรวัด ข้ อเรี ย กร้ องในงาน (Boone และ De Jonge, 1996; De Jonge, Landeweerd & Nijihuis, 1993;
Vermaat, 1994) จ านวน 8 ข้ อกระทง, มาตรวัดความมีอิสระในตนเองของงาน the Maastricht Autonomy
Questionnaire (MAQ; De Jonge, 1995; De Jonge, Landeweerd & Van Breukelen, 1994) จ านวน 10
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ข้ อกระทง, มาตรวัดการสนับสนุนทางสังคมในที่ทางาน (‘VragenlijstOrganisatie Stress-Doetinchem’-VOSD; Bergers, Marcelissen&Dewolff, 1986) จานวน 10 ข้ อกระทง, มาตรวัดความพึงพอใจในงาน (Scarpello
& Campbell, 1983; Weaver, 1980), มาตรวัดความเครียดที่สมั พันธ์กบั งาน the Dutch Organization Stress
Questionnaire (‘VragenlijstOrganisatie Stress-Doetinchem’-VOS; Reiche และ Van Dijkhuizen, 1979)
และมาตรวัดความเหนื่อยล้ าทางอารมณ์ the Dutch version of the Maslach Burnout Inventory: the MBINL (Schaufeli & VanDierendonck, 1993, 1994)
ผลการวิจัยพบว่า ความมีอิสระในตนเองของงานในระดับกลางๆมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้ า
ทางอารมณ์ ที่สงู (กราฟที่ได้ เป็ นกราฟระฆังคว่า) นอกจากนีย้ ังพบความสัมพันธ์เชิงเส้ น ตรงระหว่าง ความมี
อิสระในตนเองในการทางานกับความพึงพอใจในงานแม้ วา่ จะมีความสัมพันธ์ที่น้อยแต่ก็เป็ นความสัมพันธ์ที่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
กลุม่ ที่สอง เป็ นการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ คุณลักษณะงานที่สง่ ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ได้ แก่ การศึกษาของ Pee และ Lee (2015) ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบงาน (Job design) ที่ส่งอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน แนวคิดงานวิจยั อ้ างอิงมาจากงานวิจยั ก่อนหน้ าคือ คุณลักษณะงาน, Job
Demand-Resource model และ Vitamin model ที่สง่ ผลให้ เกิดความผูกพันเชิงอารมณ์ โดยมีสมมติฐานว่า
1.) ความผูก พัน เชิ งอารมณ์ ต่อ องค์ ก รเพิ่ ม แรงจูง ใจภายในในการแบ่ งปั น ความรู้ (Knowledge
sharing) ของพนักงงาน
2.) เมื่อระดับความหลากหลายในงานต่ามากหรือสูงมากจะทาให้ ความผูกพันเชิงอารมณ์ของพนักงาน
ต่ามากกว่าในกรณีที่ความหลากหลายในงานมีระดับปานกลาง
3.) เมื่อระดับเอกลักษณ์ ในงานต่ามากหรื อสูงมากจะทาให้ ความผูกพันเชิงอารมณ์ ของพนักงานต่า
มากกว่าในกรณีที่เอกลักษณ์ในงานมีระดับปานกลาง
4.) ความมีอิสระในตนเองสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันเชิงอารมณ์ตอ่ องค์กร
5.) ข้ อมูลป้อนกลับสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันเชิงอารมณ์ตอ่ องค์กร
6.) ความสาคัญของงานสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันเชิงอารมณ์ตอ่ องค์กร
7.) ผลของคุณลักษณะงานที่มีต่อแรงจูงใจภายในในการแบ่งปั นความรู้ของพนักงานจะส่งผ่านความ
ผูกพันเชิงอารมณ์
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กลุ่มตัวอย่ างในงานวิจัย นี เ้ ป็ นพนักงานที่ท างานในองค์กรที่เอื ้อแก่ก ารแบ่ งปั น ความรู้ทางออนไลน์
จานวน 255 คน แบ่ งเป็ นเพศชาย165 คน และ เพศหญิ ง 90 คน โดยมีอายุระหว่าง 20 - มากกว่า 60 ปี ใช้
มาตรวัดที่ พัฒ นามาจากงานวิจัย ก่ อ นหน้ าได้ แ ก่ มาตรวัด ความหลากหลายในงาน , เอกลัก ษณ์ ในงาน,
ความสาคัญของงาน, ความมีอิสระในตนเองและข้ อมูลป้อนกลับจากงานของ Morris และ Venkatesh (2010),
มาตรวัดความผูกพันเชิงอารมณ์ จากงานของ Rhoades และคณะ (2001), มาตรวัดแรงจูงใจภายในจากงาน
ของ Wasko และ Faraj (2005) และมาตรวัด การแบ่ งปั น ความรู้ จากงานของ Hsu, Ju, Yen และ Chang
(2007)
ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะงานมีอิทธิพลทาให้ เกิดแรงจูงใจภายในและความผูกพันเชิงอารมณ์ของ
พนักงาน โดยข้ อเรียกร้ องในงาน (Job Damand) และความหลากหลายในงานมีลกั ษณะของกราฟเป็ นรูป nshape คือ หากความหลากหลายในงานมีระดับปานกลางจะส่งผลให้ มีความผูกพันเชิงอารมณ์สงู และ สิ่งที่
งานให้ (Job resource) ของ ความมีอิสระในตนเอง, ข้ อมูลป้อนกลับและความสาคัญของงานมีลกั ษณะกราฟ
เป็ นเส้ นตรงทางบวก คือยิ่งมีความมีอิสระในตนเอง, ข้ อมูลป้อนกลับและความสาคัญของงานสูง จะส่งผลให้ มี
ความผูกพันเชิงอารมณ์สงู
ต่อมาเป็ นการศึกษาของ Lin และคณะในปี 2015 ที่ศึกษาผลของรูปแบบการเป็ นผู้นา ความพึงพอใจ
ในงานและคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริการสาธารณะ
ของกระทรวงการขนส่งในเวียดนามจานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ มาตรวัด Job Diagnostic Survey (JDS:
Hackman and Oldham, 1980) จ าน วน 12 ข้ อกระทง,ได้ มี ก ารน าม าตร the Minnesota Satisfaction
Questionnaire (MSQ: Weiss, 1967) มาปรับใช้ จานวน 3 ข้ อกระทง, มาตรวัด Leadership Styles (Cook,
Hepworth, Wall and Warr, 1981) จานวน 20 ข้ อกระทง และปรับใช้ มาตร the Organizational Commitment
Questionnaire (Meyer and Allen, 1997) จานวน 20 ข้ อกระทง ผลพบว่ารูป แบบการเป็ นผู้น าแบบน าที มสู่
ความร่วมมือ ส่งผลต่อความผูกพันในองค์ก ร ในส่ว นของคุณ ลักษณะงานมีเพีย ง 2 คุณ ลักษณะ คือ ความ
หลากหลายในงานและความมีอิสระในตนเองเท่านัน้ ที่สง่ อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ และไม่พบผลความเกี่ยวข้ องของความพึงพอใจในงานและความพูกพันต่อองค์กร
กลุ่มที่สาม เป็ นการศึกษาวิจัยในเรื่ องความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศน์แห่งตนที่สง่ ผลต่อความผูกพันต่ององค์กรของพนักงาน ได้ แก่ งานวิจยั ของ Greguras (2009)
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ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความสอดคล้ องระหว่างคนกับภาวะแวดล้ อมที่สง่ ผลให้ พนักงานเกิดความผูกพันในงานโดย
ผ่านการใช้ ทฤษฎีการตัดสินใจด้ วยตนเอง (Self-Determination Theory) โดยมีสมมติฐานว่า
1.) การรับ รู้ค วามสอดคล้ องระหว่างคนกับ องค์กรมีสหสัมพัน ธ์ท างบวกกับ ความพึงพอใจในความ
ต้ องการทางด้ านจิตใจ (Psychological need satisfaction)
1ก) การรับรู้ความสอดคล้ องระหว่างคนกับองค์กรมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับ ความพึงพอใจใน
ความต้ องการอิสระในการตัดสินใจด้ วยตนเอง (Autonomy need satisfaction)
1ข) การรับรู้ความสอดคล้ องระหว่างคนกับองค์กรมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
ความต้ องการ (Need satisfaction)
1ค) การรับรู้ ความสอดคล้ องระหว่างคนกับองค์กรมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
ความต้ องการในการใช้ ทกั ษะและความสามารถ (Competence need satisfaction)
2.) การรับรู้ความสอดคล้ องระหว่างคนกับกลุม่ คนที่ร่วมงานมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
ความต้ องการ
3.) ความสอดคล้ องระหว่างความต้ องการขององค์ก รกับ ความสามารถของพนัก งานมีสหสัมพัน ธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในความต้ องการในการใช้ ทกั ษะและความสามารถ
4.) ความพึงพอใจในความต้ องการอิสระในการตัดสิน ใจด้ วยตนเองมีสหสัมพัน ธ์ทางบวกกับ ความ
ผูกพันต่อองค์กรเชิงอารมณ์
5.) ความพึงพอใจในความต้ องการมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้อื่น (Relatedness need satisfaction) มี
สหสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรเชิงอารมณ์
6.) ความพึงพอใจในความต้ องการในการใช้ ทักษะและความสามารถมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับ ความ
ผูกพันต่อองค์กรเชิงอารมณ์
7.) ความพึ งพอใจในความต้ องการในการใช้ ทัก ษะและความสามารถมี สหสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ
ประสิทธิภาพในการทางาน
8.) การรับรู้ ความสอดคล้ องระหว่างคนกับองค์กรมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับ ความผูกพันต่อองค์กรเชิง
อารมณ์
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9.) ความสอดคล้ องระหว่างความต้ องการขององค์ก รกับ ความสามารถของพนัก งานมีสหสัมพัน ธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรเชิงอารมณ์
10.) การรับรู้ความสอดคล้ องระหว่างคนกับกลุม่ คนที่ร่วมงานมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพใน
การทางาน
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นพนักงานที่ทางานเต็มเวลาจานวน 163 คนในประเทศสิงคโปร์ (ชาวจีน ร้ อยละ 92.6,
ชาวมาเลเซียร้ อยละ 3.7, ชาวอินเดียร้ อยละ 3.1 และยูเรเซียร้ อยละ 0.6 มีอายุเฉลี่ย 35.45 ปี เป็ นเพศหญิ ง
ร้ อยละ 58 และมีจานวนการทางานเฉลี่ย 47.20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใช้ มาตรวัด ความสอดคล้ องระหว่างคนกับ
องค์กรของ Cable และ DeRue (2002), มาตรวัดความสอดคล้ องระหว่างคนกับเพื่อนร่วมงานซึ่งพัฒนามาจาก
งานของ Cable และ DeRue (2002), มาตรวัด Basic Need Satisfaction at work ของ Deci และคณะ
(2001), มาตรวัดความผูก พัน เชิ งอารมณ์ ของ Allen และ Meyer (1990) และ มาตรวัดประสิท ธิภาพในการ
ทางานจากงานของ Motowidlo และ Vanscottor (1994)
ผลการวิจยั พบว่า
1.) การรับ รู้ ความสอดคล้ องระหว่างคนกับ องค์ก รมีสหสัมพัน ธ์ท างบวกกับความพึงพอใจในความ
ต้ องการทางด้ านจิ ต ใจ (Psychological need satisfaction), ความพึ งพอใจในความต้ อ งการอิสระในการ
ตัดสิน ใจด้ วยตนเอง (Autonomy need satisfaction), ความพึงพอใจในความต้ องการ (Need satisfaction),
ความพึงพอใจในความต้ องการในการใช้ ทัก ษะและความสามารถ (Competence need satisfaction) และ
ความผูกพันต่อองค์กรเชิงอารมณ์
2.) การรับรู้ความสอดคล้ องระหว่างคนกับกลุม่ คนที่ร่วมงานมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจใน
ความต้ องการ (Need satisfaction)
3.) ความสอดคล้ องระหว่างความต้ องการขององค์กรกับ ความสามารถของพนักงานมีสหสัมพัน ธ์
ทางบวกกั บ ความพึ งพอใจในความต้ องการในการใช้ ทั ก ษะและความสามารถ (Competence need
satisfaction) และความผูกพันต่อองค์กรเชิงอารมณ์
4.) ความพึงพอใจในความต้ องการอิสระในการตัดสินใจด้ วยตนเอง (Autonomy need satisfaction)
มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรเชิงอารมณ์
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5.) ความพึงพอใจในความต้ องการมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้อื่น (Relatedness need satisfaction) มี
สหสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรเชิงอารมณ์
6.) ความพึ ง พอใจในความต้ องการในการใช้ ทั ก ษะและความสามารถ (Competence need
satisfaction) มีสหสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรเชิงอารมณ์และประสิทธิภาพในการทางาน
กลุ่มที่สี่ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ สุขภาวะองค์รวมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่ององค์กร คืองานวิจัยของ
Meyer และคณะ (2002) ทาการศึกษาแบบการวิเคราะห์ อภิมาน (Mete-Analysis) เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับ
ความสัมพัน ธ์ ระหว่างองค์ ป ระกอบของความผูกพัน ต่อองค์ก รของพนัก งานทัง้ 3 ด้ าน คือ ความผูก พันเชิ ง
อารมณ์ ความผูก พันเชิงต่อเนื่ อง และความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม รวมถึ งดูความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทัง้ 3 ด้ านกับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข้ องในแง่ทงที
ั ้ ่มี
ความสัมพันธ์กนั รวมถึงการเป็ นเป็ นตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์ด้วย
ขันตอนในการวิ
้
เคราะห์คณะผู้วิจัยได้ รวบรวมงานที่ มีการศึกษาก่อนหน้ า ได้ แก่ งานของ Allen และ
Meyer (1984) งานของ Mathieu และ Zajac (1990) ที่ทาการศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับสาเหตุ
ความสัมพันธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน หรืองานวิจยั ที่ศึกษาเพื่อ
แยกความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบแต่ละด้ านของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน รวมถึงงานวิจัยที่
รวมองค์ ป ระกอบแต่ ล ะด้ านของความผูก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานที่ ส ามารถเป็ นตัว แปรก ากั บ ใน
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอื่นได้ โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ขันคื
้ อ ขันแรกเป็
้
นการแปลงข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวม
มาแล้ วคานวณเพื่อดูค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร ขันต่
้ อมาเป็ นขันของการวิ
้
เคราะห์ความเป็ นตัวแปรกากับโดย
อ้ างอิงจาก Three-Component Model of Organizational Commitment
ผลลัพธ์ที่ได้ จากการศึกษาคือ
1.) คุณ ลัก ษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์ ในการทางานนาไปสู่การมีความผูก พันต่อองค์กรของ
พนักงานด้ านความผูกพันเชิงอารมณ์โดยที่ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานด้ านความผูกพันเชิงอารมณ์มี
สหสัมพันธ์ด้านบวกกับพฤติกรรมในการทางาน เช่น พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสุขภาวะของ
พนักงานซึ่งเป็ นตัวแปรทางบวก และมีสหสัมพันธ์ทางลบกับแรงจูงใจในการลาออก ซึ่งเป็ นตัวแปรทางลบ
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2.) คุณ ลัก ษณะส่วนบุค คล ทางเลื อก และค่าตอบแทนน าไปสู่ก ารมีค วามผูก พัน ต่อองค์ก รของ
พนักงานด้ านความผูกพันเชิงต่อเนื่อง โดยที่ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานด้ านความผูกพันเชิงต่อเนื่องมี
สหสัมพันธ์ด้านลบกับตัวแปรทางบวกขององค์กร
3.) คุณ ลักษณะส่วนบุคคล การลงทุนลงแรงของบริ ษัท และประสบการณ์การหล่อหลอมทางสังคม
นาไปสูก่ ารมีความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานด้ านความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมโดยที่ความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานด้ านความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมมีสหสัมพันธ์ด้านบวกกับตัวแปรทางบวกของ
องค์กร ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบแล้ วจะพบผลทางบวกของความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานด้ านความผูกพันเชิง
อารมณ์กับตัวแปรทางบวกขององค์กร รองลงมาเป็ นความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานด้ านความผูกพันเชิง
บรรทัดฐานทางสังคม และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานด้ านความผูกพันเชิงต่อเนื่อง ตามลาดับ
กลุม่ สุดท้ าย เป็ นงานวิจยั กลุ่มความผูกพันต่อองค์กร เรื่องแรกเป็ นการศึกษาของ Rhoades และคณะ
(2001) ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันเชิงอารมณ์ตอ่ องค์กรที่เป็ นสิ่งสนับสนุนการรับรู้การสนับสนุนขององค์กร ใน
การศึกษาที่ 1 มีสมมติฐานว่า
1.) การรับรู้การสนับสนุนขององค์กรเป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลจากองค์กร การ
รับรู้ในกระบวนการอย่างความยุติธรรม และการรับรู้การสนับสนุนของหัวหน้ างานกับความผูกพันเชิงอารมณ์
2.) ความผูกพันเชิ งอารมณ์ เป็ นตัวแปรส่งผ่านของความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ก ารสนับสนุน ของ
องค์กรและการลาออกของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตเก่ าในมหาวิทยาลัยทางด้ านตะวันออกของสหรัฐอเมริ กาจานวน 438 คน ซึ่งมี
ทังหมด
้
367 คนที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง เครื่องมือวัดที่ใช้ คือ แบบวัดการรับรู้การสนับสนุน
ขององค์กร (EPOS; Eisenbergeret al,. 1986, 1990; Shore & Tetrick, 1991; Shore & Wayne, 1993) แบบ
วัดความผูกพัน เชิงอารมณ์ ต่อองค์ กร (Meyer & Allen, 1997; Meyer, Allen & Smith, 1993) แบบวัดรางวัล
จากองค์กรปรับใช้ โดย Eisenberger และคณะ (1997) แบบวัดการรับรู้ในกระบวนการอย่างยุติธรรม Beehe,
Walsh และ Taber (1976) และมาตรวัด การรับ รู้ การสนับ สนุน ของหั วหน้ างาน Kottke และ Sharafinski
(1988), Hutchison (1997) ผลพบว่าการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรเป็ นตัวแปรส่งผ่านทางบวกของรางวัล
จากองค์กร การรับรู้ในกระบวนการอย่างยุติธรรม และการรับรู้การสนับสนุนของหัวหน้ างานกับความผูกพันเชิง
อารมณ์ ในการศึกษาที่ 2 มีกลุม่ ตัวอย่าง 333 คนที่เป็ นพนักงานใหม่ที่ทางานไม่เกิน 2 ปี และพนักงานใหม่ที่
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ทางานไม่เกิน 3 ปี จานวน 226 คน ใน 8 องค์กร โดยมีสมมติฐานว่า มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างรับรู้การ
สนับสนุนขององค์กรและความผูกพันเชิงอารมณ์ต่อองค์กร แบบวัดที่ใช้ คือ การรับรู้การสนับสนุนขององค์กร
(Eisenberger และคณะ, 1986) และแบบวัดความผูกพันเชิงอารมณ์ตอ่ องค์กรที่ใช้
ในการศึกษาที่ 1 ผลพบว่า การรับรู้การสนับสนุนขององค์กรมีความสัมพันธ์ท างบวกในการเปลี่ย น
ความผูกพันเชิงอารมณ์ได้ ชวั่ คราวอาจจะกล่าวได้ ว่าการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรนามาสูค่ วามผูกพันเชิง
อารมณ์ ส่วนการศึก ษาที่ 3 มีสมมติฐ านว่า ความผูกพัน เชิงอารมณ์ เป็ นตัวแปรส่งผ่านไปยังความสัมพัน ธ์
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรและการลาออกของพนักงาน กลุม่ ตัวอย่างคือ พนักงานขายในองค์กร
จานวน 1,124 คน แบบวัดที่ใช้ คือแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรและแบบวัดความผูกพันเชิงอารมณ์
ต่อองค์กรที่ใช้ ในการศึกษาที่ 2 และแบบวัดการลาออก ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบระหว่างการ
รับรู้การสนับสนุนขององค์กรกับการลาออกอย่างเต็มใจของพนักงานซึ่งมีความผูกพั นเชิงอารมณ์ เป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน
ต่อมา เป็ นการศึกษาของ Suliman และ Lles (2000) เกี่ยวกับ ความผูกพันเชิงต่อเนื่องว่ามีประโยชน์
ต่อองค์กรหรือไม่ ความสัมพันธ์ของความผูกพันกับผลการปฏิบตั ิงานในมุมมองใหม่ มีสมมติฐานของงานวิจยั นี ้
คือ
1.) อายุ เพศ การศึกษา การจ้ างงานขององค์กรและสถานะในการทางานของพนักงานมีนยั สาคัญทาง
สถิติสมั พันธ์ตอ่ ความผูกพันต่อองค์กร
2.) ความผูกพันเชิงอารมณ์มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ สงู กว่าความผูกพันเชิง
ต่อเนื่องและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม
3.) ความผูกพันเชิงต่อเนื่องและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมไม่สมั พันธ์กับผลการปฏิบัติงาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4.) ความผูกพันต่อองค์กรในทุกด้ านมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานมากกว่าด้ านย่อยแต่ละด้ าน
และ
5.) มโนทัศน์ของความผูกพันเชิงอารมณ์ความผูกพันเชิงต่อเนื่องและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทาง
สังคมเป็ นอิสระจากกัน
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โดยมีกลุม่ ตัวอย่างคือ พนักงานเต็มเวลาจานวน 55 คนจาก 3 ตาแหน่งงาน ของ 3 บริษัทในจอร์ แดน
เครื่องมือวัดคือ แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป แบบวัดความผูกพันต่อองค์กร Allen และ Meyer (1990) แบบวัดผล
การปฏิบตั ิงาน บนพื ้นฐานของ Suliman (1995) และ Farh และคณะ (1991)
ผลพบว่า ความผูก พัน ต่อ องค์ ก รมี 3 มโนทัศ น์ ความผูก พัน ต่อ องค์ ก รและ 3 องค์ ป ระกอบมี ทั ง้
ความสัมพันธ์ทางลบและความสัมพันธ์ทางบวกกับอายุ เพศ การศึกษา การจ้ างงานขององค์กรและสถานะใน
การทางานของพนักงาน และพบว่าความผูกพันเชิงอารมณ์มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่
สูงกว่าความผูกพันเชิงต่อเนื่องและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม และยังพบอีก ว่าความผูกพันเชิ ง
ต่อเนื่องและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน (ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3) และ
พบผลเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ 4 คื อความผูกพันต่อองค์ กรในทุก ด้ านมีความสัมพัน ธ์กับ ผลการปฏิบัติงาน
มากกว่าด้ านย่อยแต่ละด้ าน
ต่อมาเป็ นการศึกษาของ Diedericks และ Rothmann (2014) ได้ ทาการศึกษาสุขภาวะองค์รวมของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยี ที่มีผลต่อบุคคลและองค์กร โดยมีสมมติฐานว่า
1.) สุขภาวะองค์รวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน
2.) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
3.) สุขภาวะองค์รวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
4.) ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตังใจที
้ ่จะลาออก
5.) ความพึงพอใจในงานส่งทางอ้ อมจากความตังใจที
้ ่จะลาออกไปยังความผูกพันต่อองค์กร
6.) ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
7.) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร
8.) ความไม่พึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมถ่วงความก้ าวหน้ าขององค์กร
9.) สุขภาวะองค์รวมส่งผลทางอ้ อมจากความผูกพันต่อองค์กรไปยังความตังใจที
้ ่จะลาออก
10.) ความพึงพอใจในงานส่งผลทางอ้ อมจากความตังใจที
้ ่จะลาออกไปยังพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์กร
กลุ่มตัวอย่ างจ านวน 450 คน จาก 10 องค์ก ร เครื่ องมือที่ ใ ช้ ได้ แก่ the Mental Health Continuum
Shot Form (MHC-SF; Keyes, 2009) จ านวน 14 ข้ อ กระทง, Organizational Citizenship Behavior Scale
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(OCBS, Rothmann, 2010)จานวน 6 ข้ อกระทง, Job Satisfaction Scale (JSS; Rothmann, 2010) จานวน 3
ข้ อกระทง, the Organizational commitment Scale (OCS; Rothmann, 2010) จ านวน 6 ข้ อกระทง, the
Turnover Intention Scale (TIS; Sjoberg และ Sverke, 2000) จานวน 3 ข้ อกระทง, และมาตรวัดพฤติกรรม
ถ่วงความก้ าวหน้ าจานวน 3 ข้ อกระทง สถิติที่ใช้ คือ Structural equation modeling (SEM), AMOS (Arbckle,
2009), Chi-square, the Standardized Root Mean Residual (RMSEA), Tucker-Lewis Index (TLI), และ
the Comparative Fit Index (CFI; Hair, black และ Andersen, 2010)
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในงานและสุขภาวะองค์รวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (สมมติฐานที่ 2 และ 3) นอกจากนี ้ยังพบว่าสุขภาวะองค์รวมส่งผลทางตรง
ต่อความผูกพันต่อองค์กร แต่วา่ ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกว่าคือสุขภาวะองค์รวมส่งผลผ่านความพึงพอใจในงาน
ไปยังความผูกพันต่อองค์กร
สุดท้ ายเป็ นงานวิจัย ของ Bergman (2006) ศึก ษาเกี่ ย วกับ ความสัมพั น ธ์ ระหว่างความผูก พัน เชิ ง
อารมณ์และความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม เป็ นการทาการวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งความ
ผูกพันต่อองค์กรมี 3 ด้ าน คือ ความผูกพันเชิงอารมณ์ คือ ความปรารถนาที่จะเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร ความ
ผูกพันเชิงต่อเนื่องคือ ความเชื่อ ที่ว่าการออกจากองค์ กรคือการขาดทุน และความผูกพันเชิงบรรทัด ฐานทาง
สังคมคือ สานึกของการเชื่อฟั งทาตามองค์กร เป้าหมายของงานวิจยั นี ้คือหาความสัมพันธ์ภายในระหว่างความ
ผูกพันเชิงอารมณ์และความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม ผลพบว่า ความผูกพันเชิงอารมณ์พัฒนาขึ ้นก่อน
และนาไปสูก่ ารพัฒนาความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม ความผูกพันเชิงอารมณ์ที่สงู เป็ นประสบการณ์แห่ง
ความพึงพอใจ ซึ่งสามารถมองได้ ว่า เป็ นการมีประสบการณ์ การท างานที่ดี ดังนัน้ ประสบการณ์ การท างาน
สามารถทาให้ เกิดการพัฒนาทัง้ ความผูกพันเชิงอารมณ์ และสนับสนุนไปสู่การพัฒนาความผูกพันเชิงบรรทัด
ฐานทางสังคมได้
1.4 วัตถุประสงค์
เพื่ อทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์ รวม ในความสัมพัน ธ์ระหว่างลัก ษณะงาน
(ความหลากหลายในงาน, ความมีอิสระในตนเอง) และความสอดคล้ องระหว่างการรับ รู้ความต้ องการของ
บทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
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1.5 สมมติฐำนกำรวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ความหลากหลายในงาน ความมีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้
ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 สุขภาวะองค์รวมสามารถทานายความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมได้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
1.6 ขอบเขตงำนวิจยั
ตัวแปรที่ใช้ ในงำนวิจัย
ตัวแปรต้ น: คุณลักษณะงาน (ความหลากหลายในงาน และความมีอิสระในตนเอง) และ
ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน
ตัวแปรส่ งผ่ ำน: สุขภาวะองค์รวม
ตัวแปรตำม: ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่ำง พนักงานบริษัท ที่ทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวน 204 คน โดย
แบ่งเป็ นระยะพัฒนาเครื่องมือ 40 คน และระยะเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 164 คน
1.7 คำจำกัดควำมที่ใช้ ในงำนวิจัย
สุขภำวะองค์ รวม ตามแนวคิดของ Keyes (2002) หมายถึง การที่บคุ คลมีสขุ ภาพจิตและสุขภาวะ
ส่วนบุคคลที่ดีทงในด้
ั ้ านสภาวะทางอารมณ์ จิตใจ และสังคมสุขภาวะองค์รวมแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ
ใหญ่ 14 องค์ประกอบย่อย ดังนี ้
1.) สุขภาวะทางอารมณ์ ประกอบด้ วย ความสนใจ, อารมณ์สขุ และความพึงพอใจในชีวิต
2.) สุขภาวะทางสังคม ประกอบด้ วย การบูรณาการทางสังคม, การตอบแทนสังคม, การบรรลุ
ศักยภาพทางสังคม, การยอมรับทางสังคม และความสอดคล้ องทางสังคม
3.) สุขภาวะทางจิต ประกอบด้ วย การยอมรับในตน, ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้ อม, ความ
งอกงามส่วนบุคคล, ความมีอิสระ และการมีจดุ มุง่ หมายในชีวิต

38
คุณลักษณะงำน ตามแนวคิดของ Hackman และ Oldham (1974) หมายถึงเป็ นลักษณะของงานที่
ประกอบไปด้ วย 5 มิติ ซึ่งงานวิจยั ฉบับนี ้มีความสนใจศึกษาใน 2 มิติ ได้ แก่
1.) ความหลากหลายในงาน
2.) ความมีอิสระในตนเอง
ควำมสอดคล้ องระหว่ำงกำรรับรู้ควำมต้ องกำรของบทบำทในงำนและมโนทัศน์ แห่ งตน ตาม
แนวคิดของ May และคณะ (2004) หมายถึง การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความสอดคล้ องระหว่างมโนทัศน์ของ
ตนกับบทบาทหน้ าที่ในการทางานในองค์กร
ควำมผูกพันต่ อองค์ กร ตามแนวคิดของ Allen และ Meyer (1987) หมายถึง ความรู้สกึ ทางบวกของ
บุคคลในการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สกึ ร่วมกับค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร คานึงถึงผลประโยชน์
องค์กร มีความพร้ อมที่จะทุ่มเทปฏิบตั ิงานและเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อไปมี 3 องค์ประกอบดังนี ้
1.) ความผูกพันเชิงอารมณ์ หมายถึง การที่พนักงานมีความรู้สกึ ผูกพันและรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร
2.) ความผูกพันเชิงต่อเนื่อง หมายถึง การที่พนักงานอยู่ในองค์กรต่อจากการที่คานึงถึงส่วนได้ สว่ นเสีย
ในการที่จะออกจากองค์กร
3.) ความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง การที่พนักงานความรู้สกึ ว่าควรอยู่ในองค์กรต่อไป
เพื่อตอบแทนองค์กร
1.8 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ำจะได้ รับ
1. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของ
บทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยมีสขุ ภาวะองค์รวมเป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน
2. เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับองค์กรในการคัดเลือกพนักงาน สร้ างสิ่งแวดล้ อมและจัดกระทาตัวแปรที่
เกี่ยวข้ องที่จะช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
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บทที่ 2
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlational study) โดยมีกลุม่
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาครัง้ นี ไ้ ด้ แก่ พนัก งานบริ ษั ท ที่ ท างานในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑลจานวน 204 คน โดยแบ่งเป็ นระยะพัฒนาเครื่ องมือ 40 คน และระยะเก็บกลุม่ ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน 164 คน โดยใช้ วิธีการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบรายสะดวก (Convenience sample)
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือแบบสอบถามจานวน 5 ชุด แบ่งเป็ น
1. แบบสอบถำมข้ อมูลทั่วไป ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการ
ทางานในองค์กรปัจจุบนั ตาแหน่ง และ สถานภาพในงาน
2. มำตรวัดเชิงสำรวจวินิจฉัยงำน พัฒนาขึ ้นโดย Hackman และ Oldham (1974) มีทงหมด5
ั้
มิติ
ซึ่งกลุม่ นิสติ ผู้วิจยั เลือกมา 2 มิติคือ ความหลากหลายในงาน ประกอบด้ วย 5 ข้ อกระทง และความมีอิสระใน
ตนเอง ประกอบด้ วย 4 ข้ อกระทง เป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 7 ระดับ
3. มำตรวัดควำมสอดคล้ องระหว่ ำงกำรรับรู้ควำมต้ องกำรของบทบำทในงำนและมโนทัศน์
แห่ งตน พัฒนาขึ ้นโดย May และคณะ (2004) เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ ประกอบด้ วย 5 ข้ อกระทง
4. มำตรวัดควำมต่ อเนื่องของสุขภำวะทำงจิต พัฒนาขึ ้นโดย Keyes (2002) เป็ นมาตรแบบลิเคิร์ต
6 ระดับ ประกอบด้ วย 14 ข้ อกระทง
5. มำตรวัดควำมผูกพันของพนักงำนต่ อองค์ กร ตามแนวคิดของ Allen และ Meyer (1990)
พัฒนาฉบับภาษาไทยโดย พรเพ็ญ นุ่มเนียม (2554) ภายใต้ การแนะนาของรองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพร
อุวรรณโณ มีจานวน 24 ข้ อกระทง
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ขันตอนการพั
้
ฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ นิสิตผู้วิจยั ได้ นามาตรวัดพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
1. มาตรวัดที่นามาพัฒนา
1.1 มาตรวัดเชิงสารวจวินิจฉัยงาน
กลุม่ นิสิตผู้วิจยั ใช้ มาตรวัด Job Diagnostic Survey ของ Hackman และ Oldham (1974) มีทงหมด
ั้
5 มิติ ซึ่งกลุม่ นิสิตผู้วจิ ยั เลือกมา 2 มิติคือ
1.) ความหลากหลายในงานประกอบด้ วยข้ อกระทงจานวน 3 ข้ อกระทง และกลุม่ นิสิตผู้วจิ ยั เพิ่มเข้ าไป
2 ข้ อกระทงโดยพิจารณาจากนิยามและขอบเขตของตัวแปร รวมเป็ น 5 ข้ อกระทง เป็ นมาตรประมาณค่า
(Rating scale) 7 ระดับโดย 1 หมายถึง ไม่ตรงที่สดุ จนถึง 7หมายถึง ตรงที่สดุ
2.) ความมีอิสระในตนเองประกอบด้ วยข้ อกระทง จานวน 3 ข้ อกระทง และกลุม่ นิสิตผู้วิจยั เพิ่มเข้ าไป 2
ข้ อกระทงโดยพิจารณาจากนิยามและขอบเขตของตัวแปร รวมเป็ น 5 ข้ อกระทง เป็ นมาตรประมาณค่า (Rating
scale) 7ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่ตรงที่สดุ จนถึง 7หมายถึง ตรงที่สดุ
1.2 มาตรวัดความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน (Work-role
fit scale)
มาตรวัดนี ้พัฒนาโดย May และคณะ (2004) ประกอบด้ วย 4 ข้ อกระทง และ 1 ข้ อกระทงที่กลุม่ ผู้วิจัย
เพิ่มเข้ าไปโดยอ้ างอิงจากนิยามและขอบเขตของตัวแปร รวมเป็ น 5 ข้ อกระทงเป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ
โดย 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง จนถึง 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1.3 มาตรวัดความต่อเนื่องของสุขภาวะทางจิต
มาตรวัดนีพ้ ัฒนาขึ ้นโดย Keyes (2002) ประกอบด้ วย 14 ข้ อกระทง จาก 3 ด้ าน ได้ แก่ สุขภาวะทาง
อารมณ์ ข้ อกระทง สุขภาวะทางสังคม ข้ อกระทง และสุขภาวะทางจิต ข้ อกระทง เป็ นมาตรแบบลิเคิร์ต 6 ระดับ
โดย 1 หมายถึง ไม่เคยรู้สกึ ตามข้ อความนันเลย
้
จนถึง 6 หมายถึง เคยรู้สกึ ตามข้ อความนันทุ
้ กวัน
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2. กำรแปลมำตรวัด
กลุม่ นิสิตผู้วิจยั ได้ นามามาตรวัดทังสามฉบั
้
บแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยให้ สอดคล้ องกับ
บริบทในสังคมไทยจากนันกลุ
้ ม่ นิสิตผู้วจิ ยั ได้ นาเนื ้อความของข้ อกระทงที่แปลไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่านเป็ นผู้
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) ได้ แก่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ตุ้ยคาภีร์ 2) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล และ 3) อาจารย์ ทิพย์นภา หวนสุริยา
3. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
กลุ่มนิ สิ ต ผู้วิจัย ได้ น ามาตรวัด ที่ ได้ ทัง้ หมดไปทดลองใช้ กับ กลุ่มตัวอย่ างที่ เป็ นพนัก งานบริ ษั ท ที่ มี
ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเก็บข้ อมูลไปใช้ ในการวิเคราะห์ผลจริง และนาข้ อมูลที่ได้ จากการ
ทดลองมาตรวัด มาประมวลผลด้ วยโปรแกรม SPSS for Windows เพื่ อทาการทดสอบคุณภาพของมาตรวัด
ก่อนน าไปใช้ จริ ง โดยทดสอบหาความเที่ ย งของมาตรวัด ด้ วยค่าสัมประสิท ธิ์ สหสัมพัน ธ์ สอดคล้ องภายใน
แบบอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) และค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อกระทงรายข้ อกับ
คะแนนรวมข้ อ กระทงทั ง้ หมดในมาตรวัด (Corrected Item-Total Correlation - CITC) ตามเกณฑ์ ก าร
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์วิกฤต (Critical r) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 สาหรับกลุ่มตัวอย่าง 40 คน
พบผลดังนี ้
3.1 มาตรเชิงสารวจวินิจฉัยงาน มีข้อกระทงผ่านการวิเคราะห์ 9 ข้ อ จาก 10 ข้ อ
1) ความหลากหลายในงานมีข้อกระทงผ่านการวิเคราะห์ 5 ข้ อ จาก 5 ข้ อค่าสัมประสิท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .84 (ตามตารางที่ ก1)
2) ความมีอิสระในตนเองมีข้อกระทงผ่านการวิเคราะห์ 4 ข้ อ จาก 5 ข้ อค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ.70 กลุม่ นิสิตผู้วิจยั จึงตัดข้ อกระทงที่ 2 ออกเนื่องจากข้ อกระทงนี ้มีค่า CITC เท่ากับ -.08 เมื่อตัด
ข้ อกระทงนี ้ออกแล้ วทาให้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเพิ่มขึ ้นเป็ น .87 (ตามตารางที่ก2)
3.2 มาตรวัดความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนมีข้อ
กระทงผ่านการวิเคราะห์ 5 ข้ อ จาก 5 ข้ อ มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ.89 (ตามตารางที่ ข)
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3.3มาตรวัดความต่อเนื่องของสุขภาวะทางจิต มีข้อกระทงผ่านการวิเคราะห์ 14 ข้ อ จาก 14 ข้ อ มีคา่
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .92 (ตามตารางที่ ค)
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
กลุม่ นิสิตผู้วิจยั ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยการแจกแบบสอบถามแก่
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีจ้ ะดาเนินการทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ ครัง้ แรก คือ การเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง เพื่อทาการวิเคราะห์
และตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัด จานวน 40 คน ครัง้ ที่สอง คือ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กลุม่ นิสิตผู้วิจยั กาหนดไว้ จานวน 164 คน โดยแบบสอบถามแบ่งได้ เป็ น 5
ส่วน คือ ข้ อมูลทัว่ ไป, มาตรวัดเชิงสารวจวินิจฉัยงาน, มาตรวัดความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการ
ของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน,มาตรวัดความต่อเนื่องของสุขภาวะทางจิต และมาตรวัดความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงาน
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในขันการพั
้
ฒนาเครื่ องมือวิจัยมีการใช้ สถิติในการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้ อ
กระทงแต่ละข้ อกับคะแนนรวมของข้ ออื่นๆในมาตร (Corrected Item-Total Correlation: CITC) และวิเคราะห์
ความเที่ยงแบบสอดคล้ องภายในด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ส่วนในขันทดสอบสมมติ
้
ฐาน ใช้ การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regression) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์
ข้ อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม จานวน 1ตัว กับตัวแปรอิสระตังแต่
้ 2 ตัวขึ ้นไปและการทดสอบ
ความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ ตวั แปรคัน่ กลาง (Mediator) เพื่ อศึกษาถึ งเหตุผล
เบือ้ งต้ นในความสัมพันธ์นนั ้ โดยศึกษาตามแบบจาลองที่ 4 ตามแนวคิดของ Andrew F. Hayes (2003) ซี่ ง
เป็ นแบบจาลองที่ประกอบไกด้ วยตัวแปรอิสระ 1ตัว ตัวแปรคัน่ กลาง 1ตัว ตัวแปรตาม 1ตัว ด้ วยวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างซ ้า (Bootstrap) 1000 รอบ
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บทที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้ นคือ ลักษณะงาน(ความหลากหลายในงาน, ความมีอิสระในตนเอง) และความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับ รู้ค วามต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์ แห่งตน กับ ตัวแปรตามคือ ความผูกพัน ต่อ
องค์กรของพนักงาน โดยในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ มีความเข้ าใจและความสะดวกในการแปลผลการ
วิเคราะห์กลุม่ นิสิตผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์แทนความหมายดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ
M

แทน ค่าเฉลี่ย

SD

แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ค่าสัมประสิทธิ์การทานาย

R2
r
b

แทน ค่าความสัมพันธ์
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทานายของสมการที่ทานายในรูปคะแนนดิบ

SE

แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

df

แทน ค่าองศาอิสระ

p
B

แทน ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression coefficient)

β

แทน

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized regression coefficient
หรือ Beta coefficient)
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สัญลักษณ์แทนตัวแปร
SV

แทน

ความหลากหลายในงาน (Skill variety)

AU

แทน

ความมีอิสระในตนเอง (Autonomy)

WRF แทน

ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่ง

ตน (Work-role fit)
FL

แทน

สุขภาวะองค์รวม (Flourishing)

C

แทน

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวม (Organizational commitment)

AC

แทน

ความผูกพันเชิงอารมณ์ (Affective commitment)

CC

แทน

ความผูกพันเชิงต่อเนื่อง (Continuance commitment)

NC

แทน

ความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment)

ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ ค่ำสถิตพ
ิ ืน้ ฐำนของกลุ่มตัวอย่ ำง
การวิจยั ครัง้ นี ้ กลุม่ ตัวอย่างคือพนักงานที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในบริษัทเอกชน ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลทังเพศชายและเพศหญิ
้
งโดยไม่มีการแบ่งสัดส่วนของเพศ มีอายุระหว่าง 21 - 70 ปี กลุม่ นิสิต
ผู้วิจยั คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลจานวน 164 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 61
คน และเพศหญิง 103คน
ตารางที่ 1
จานวนและร้อยละของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจริ ง (N = 164)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
จำนวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย
หญิง

37.20
62.80

เพศ
61
103
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
จานวนและร้อยละของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจริ ง (N = 164)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
จำนวน (คน)

ร้ อยละ

อำยุ
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
สถำนภำพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
อื่นๆ (เช่น หม้ าย)
ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
อำยุงำนในองค์ กำรปั จจุบัน
0 - 3 ปี
3 ปี 1 เดือน - 6 ปี
6 ปี 1 เดือน - 9 ปี
มากกว่า 9 ปี 1 เดือน

68
62
28
6

41.46
37.80
17.07
3.66

104
55
2
3

63.41
33.54
1.22
1.83

18
119
23
4

10.98
72.56
14.02
2.44

66
34
15
49

40.24
20.73
9.15
29.88

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่ างจานวน 164 คน มีอายุโดยเฉลี่ย
33.7 ปี (SD = 8.4) ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นช่ ว งอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 68 คน (คิ ด เป็ นร้ อยละ41.64) มี
สถานภาพโสดจานวน 104 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 63.41) การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริ ญญาตรีจานวน119 คน
(คิดเป็ นร้ อยละ 72.56) มีอายุในองค์การปั จจุบนั โดยเฉลี่ย 6.7 ปี (SD = 6.6)
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ตารางที่ 2
ค่าสถิ ติเบื้องต้นของตัวแปร
ตัวแปร
M
SD
Max
Min
Range
ควำมหลำกหลำยในงำน (SV)
SV
24.65
5.19
35
12
5-35
ควำมมีอสิ ระในตนเอง (AU)
AU
18.92
5.06
28
4
5-35
ควำมสอดคล้ องระหว่ำงกำรรับรู้ควำมต้ องกำรของบทบำทในงำนและมโนทัศน์ แห่ งตน
(WRF)
WRF
17.59
3.90
25
5
5-25
สุขภำวะองค์ รวม (FL)
FL
61.98
11.41
83
29
6-84
ควำมผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงำน (C)
AC
27.66
5.14
40
29
8-40
CC
25.34
4.66
40
8
8-40
NC
26.59
4.45
40
16
8-40
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมความหลากหลายในงานเท่ากับ 24.65
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.19 ส่วนตัวแปรความมีอิสระในตนเองกลุ่มตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนรวม
เท่ากับ 18.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.06 ด้ านตัวแปรความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการ
ของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมเท่ากับ 17.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.90 และตัวแปรสุขภาวะองค์รวม กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนรวมเท่ากับ 61.98 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.41 รวมถึงตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลี่ยของ
คะแนนรวมด้ านความผูกพันเชิงอารมณ์ ความผูกพันเชิงต่อเนื่อง และความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม
เท่ากับ 27.66, 25.34 และ 26.59 ตามลาดับ และมีค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.15, 4.66 และ 4.45
ตามลาดับ
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ตอนที่ 2ผลกำรวิเครำะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐำน
1.) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตารางที่ 3
ตารางแสดงค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
SV
AU
WRF
FL
C
SV
1.00
.165*
.351**
.181*
.156*
AU
.165*
1.00
.549**
.374**
.116
WRF
.351**
.549**
1.00
.543**
.236**
FL
.181*
.371**
.543**
1.00
.348**
C
.156*
.116
.236**
.348**
1.00
หมายเหตุ: SV = ความหลากหลายในงาน, AU = ความมีอิสระในตนเอง, WRF = ความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน, FL = สุขภาวะองค์รวมและ C = ความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน; *p < .05, **p < .01
ตารางที่ 3 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัว พบว่า ตัวแปรความหลากหลายในงาน มี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรความีอิสระในตนเองความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงาน
และมโนทัศน์แห่งตนสุขภาวะองค์รวมและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเท่ากับ .165, .351, .181 และ
.156 ตามลาดับ ตัวแปรความมี อิส ระในตนเองมี ความสัม พัน ธ์ กับ ตัวแปรความสัมพัน ธ์ กับ ตัวแปรความ
สอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนสุขภาวะองค์รวมและความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน เท่ากับ .549, .374 และ .116 ตามลาดับ ตัวแปรความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้
ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์ แห่งตนมีความสัมพันธ์กับตัวแปรสุขภาวะองค์รวมและความ
ผูก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน เท่ า กั บ .543และ .236 ตามล าดับ สุด ท้ ายตัว แปรสุข ภาวะองค์ ร วมมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน เท่ากับ .348
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2.) การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านโดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regression)
ตารางที่ 4
ค่าสถิ ติจากการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ตัวแปร
B
ความหลากหลายในงาน (SV)
-.018
ความมีอิสระในตนเอง (AU)
.242
ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความ
1.425
ต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์
แห่งตน (WRF)
สุขภาวะองค์รวม (FL)
.356
หมายเหตุ: **p < .01

SE
.155
.178
.244

Beta
-.008
.108
.487

T
-.115
1.361
5.847

P
.909
.175
.000**

Tolerance
.876
.697
.628

.075

.348

4.726

.000**

1.000

จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 ผลเป็ นดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 “ความหลากหลายในงาน ความมีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้
ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิต”ิ
-.008
R2 = .303
Skill variety

Autonomy

.108

Flourishing

.487*

Work-role fit
ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู เพื่อทดสอบความสามารถในการทานายสุขภาวะองค์รวม ของ
ความหลากหลายในงาน, ความมีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของ
บทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน
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จากภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรต้ นความหลากหลายในงาน, ความมีอิสระในตนเอง และ
ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนสามารถร่วมกันทานาย
ตัวแปรตามความผูก พัน ต่อองค์ก รของพนัก งานได้ (R2 = .303) โดยร่วมกัน ท านายได้ ร้อยละ 30.3 แต่เมื่อ
พิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่า ตัวแปรความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโน
ทัศน์แห่งตนเป็ นเพียงตัวแปรเดียวที่มีอานาจในการทานายสูงสุด (β = .487) (p < .01) ส่วนความหลากหลาย
ในงานและความมีอิสระในตนเองไม่สามารถท านายสุขภาวะองค์รวมได้ อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติความ
หลากหลายในงานมีอานาจในการทานายเท่ากับ -.008 (p = .905)และความมีอิสระในตนเองมีอานาจในการ
ทานายเท่ากับ .108 (p = .175)
สมมติฐานที่ 2 “สุขภาวะองค์รวมสามารถทานายความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ”
.348**
R2 = .121

Flourishing

Organizational
commitment

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู เพื่อทดสอบความสามารถในการทานายความผูกพันต่อองค์กร
โดยรวมของสุขภาวะองค์รวม
จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรต้ นสุขภาวะองค์รวมสามารถทานายตัวแปรตามความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงานได้ (R2 = .121) แสดงว่าตัวแปรต้ นสามารถทานายตัวแปรตามได้ ร้อยละ
12.1 (β=.348) (p<.01)
3.) การศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติม
การศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้ น คุณลักษณะงาน (ความหลากหลายในงาน ความมีอิสระในตนเอง) ความสอดคล้ องระหว่าง
การรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน ไปยังตัวแปรตาม ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานทัง้ 3 ด้ าน (ความผูกพันเชิงอารมณ์ ความผูกพันเชิงต่อเนื่อง และความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทาง
สังคม) ใช้ การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการทดสอบอิทธิพลส่งผ่าน (Mediator) โดยการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างซ ้า
(Bootstrap) 1000 รอบ
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ตารางที่ 5
ค่าอิ ทธิ พลการทานายทางตรง, ค่าอิ ทธิ พลการทานายทางอ้อม, และค่าอิ ทธิ พลการทานายโดยรวม
ของ SV AU WRF กับ AC CC NC
ประเภท
AC
CC
NC
ควำมหลำกหลำยในงำน (SV)
ค่าอิทธิพลการทานายทางตรง
.099
.045
.074
ค่าอิทธิพลการทานายทางอ้ อม
.071*
.001
.062*
ค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม
.170*
.045
.136*
ควำมมีอสิ ระในตนเอง (AU)
ค่าอิทธิพลการทานายทางตรง
.029
-.035
.141
ค่าอิทธิพลการทานายทางอ้ อม
.154*
.009
.109*
ค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม
.184*
-.025
.021
สุขภำวะองค์ รวม (FL)
ค่าอิทธิพลการทานายทางตรง
.172
.004
.021
ค่าอิทธิพลการทานายทางอ้ อม
.248*
.007
.252*
ค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม
.420**
.011
.273**
หมายเหตุ: AC = ความผูกพันเชิงอารมณ์, CC = ความผูกพันเชิงต่อเนื่อง และ NC =ความผูกพันเชิง
บรรทัดฐานทางสังคม; * p < .05, ** p < .01
จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบอิทธิพลส่งผ่านโดยใช้ แบบจาลองที่ 4 (รูปแบบของแบบจาลองใน
การทดสอบอิทธิพลส่งผ่าน) เพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะงาน (ความหลากหลายในงาน, ความมีอิสระในตนเอง) ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการ
ของบทบาทในงานและมโนทัศ น์แห่งตน และความผูกพัน ต่อองค์ก รของพนัก งาน (ความผูก พัน เชิ งอารมณ์
ความผูกพันเชิงต่อเนื่อง และความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างซ ้า (Bootstrap)
1000 รอบ สามารถอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี ้

51
R2 = .183
P < .01

ภาพที่ 3 การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย
ในงานและความผูกพันเชิงอารมณ์

R2 = .174
P < .01

ภาพที่ 4 การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระใน
ตนเองและความผูกพันเชิงอารมณ์
R2 = .186
P < .01
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ภาพที่ 5 การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนและความผูกพันเชิงอารมณ์
1.1 จากภาพที่ 3 เป็ นการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์
ระหว่างความหลากหลายในงานและความผูกพันเชิงอารมณ์ แบบจาลองประกอบด้ วย ตัวแปรต้น ความ
หลากหลายในงาน (Skill Variety) ตัวแปรส่งผ่านสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) และตัวแปรตามความผูกพัน
เชิงอารมณ์ (Affective commitment)
สมการทานายค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม

C = c’ + ab

สามารถแทนค่าได้ เป็ น

C = .099 + (.397)(.180)
C = .170

จากสมการ อิทธิพลการทานายโดยรวม (C) มีค่าเท่ากับ .170 ซึ่งสามารถอธิบายได้ วา่ ถ้ าคะแนนตัว
แปรต้ น เพิ่ มขึน้ 1 คะแนน คะแนนของตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .170 คะแนน (p = .028) หมายความว่า ความ
หลากหลายในงานสามารถทานายความผูกพันเชิงอารมณ์ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิพลการทานายทางตรงมีค่าเท่ากับ .099 ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่าเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปร
ส่งผ่านแล้ ว หากคะแนนตัวแปรต้ นเพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .099 คะแนน (p = .172)
หมายความว่าเมื่อควบคุมอิทธิพลของสุขภาวะองค์รวมแล้ วความหลากหลายในงานไม่สามารถทานายความ
ผูกพันเชิงอารมณ์ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิ พลการทานายทางอ้ อมมีค่าเท่ากับ .071 สามารถอธิบายได้ วา่ เมื่อคะแนนตัวแปรต้ นเพิ่มขึ ้น 1
คะแนน คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .071 คะแนน โดยเป็ นการส่งผ่านตัวแปรส่งผ่าน (.011 < p < .155) ด้ วย
ความมัน่ ใจร้ อยละ 95 พบว่าช่วงคะแนนไม่คาบเกี่ยวช่วง 0 แสดงว่า อิทธิพลทางอ้ อมจากความหลากหลายใน
งานผ่านทางสุขภาวะองค์รวมไปยังความผูกพันเชิงอารมณ์นนั ้ ความหลากหลายในงานสามารถทานายความ
ผูกพันเชิงอารมณ์ได้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ โดยความหลากหลายในงานสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (R2.033; p = .021) และเมื่อเพิ่มตัวแปรสุขภาวะองค์รวมเข้ า
มาในฐานะตัวแปรส่งผ่านในความสัมพัน ธ์ระหว่างความหลากหลายในงานและความผูกพันเชิงอารมณ์ จ ะ
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สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันเชิงอารมณ์ได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 18.3 (R2 = .183; p
< .01)
1.2 จากภาพที่ 4 เป็ นการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่ งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพัน ธ์
ระหว่างความมีอิสระในตนเองและความผูกพันเชิงอารมณ์ แบบจาลองประกอบด้ วย ตัวแปรต้ นความมีอิสระใน
ตนเอง (Autonomy) ตัวแปรส่งผ่านสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) และตัวแปรตามความผูกพันเชิงอารมณ์
(Affective commitment)
สมการทานายค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม

C = c’ + ab

สามารถแทนค่าได้ เป็ น

C = .029 + (.842)(.183)
C = .184

จากสมการ อิท ธิ พลการท านายโดยรวมมีค่าเท่ากับ .184ถ้ าคะแนนตัวแปรต้ น เพิ่ มขึน้ 1 คะแนน
คะแนนของตัวแปรตามจะเพิ่ มขึ ้น .184 คะแนน (p = .021) หมายความว่าความมีอิสระในตนเองสามารถ
ทานายความผูกพันเชิงอารมณ์ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิพลการทานายทางตรงมีค่าเท่ากับ .029 ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่าเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปร
ส่งผ่านแล้ ว หากคะแนนตัวแปรต้ นเพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .029 คะแนน (p = .707)
หมายความว่าเมื่อควบคุมอิท ธิพลของสุขภาวะองค์รวมแล้ ว ความมีอิสระในตนเองไม่สามารถทานายความ
ผูกพันเชิงอารมณ์ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิพลการทานายทางอ้ อมมีค่าเท่ากับ .154 อธิบ ายได้ ว่าเมื่อคะแนนตัวแปรต้ น เพิ่ มขึน้ 1 คะแนน
คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .154 คะแนน โดยเป็ นการส่งผ่านตัวแปรส่งผ่าน (.075 < p < .260) ด้ วยความ
มัน่ ใจร้ อยละ 95 พบว่าช่วงคะแนนไม่คาบเกี่ยวช่วง 0 แสดงว่า อิทธิพลทางอ้ อมจากความมีอิสระในตนเองผ่าน
สุขภาวะองค์รวมไปยังความผูกพันเชิงอารมณ์ความมีอิสระในตนเองสามารถทานายความผูกพันเชิงอารมณ์ได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ โดยความมีอิสระในตนเองสามารถอธิบายความแปรปรวนของสุขภาวะองค์รวมได้
อย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติ (R2.140; p < .01) และเมื่อเพิ่ มตัวแปรสุขภาวะองค์รวมเข้ ามาในฐานะตัวแปร
ส่งผ่านในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในตนเองและความผูกพันเชิงอารมณ์จะสามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความผูกพันเชิงอารมณ์ได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 17.4 (R2 = .174; p < .01)
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1.3 จากภาพที่ 5 เป็ นการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพัน ธ์
ระหว่างความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนและความผูกพัน
เชิงอารมณ์ แบบจาลองประกอบด้ วยตัวแปรต้ นความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศน์แห่งตน (Work-role fit) ตัวแปรส่งผ่านสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) และตัวแปรตามความ
ผูกพันเชิงอารมณ์ (Affective commitment)
สมการทานายค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม

C = c’ + ab

สามารถแทนค่าได้ เป็ น

C = .172 + (1.590)(.156)
C = .420

จากสมการ อิทธิพลการทานายโดยรวมมีค่าเท่ากับ .420 ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่าถ้ าคะแนนตัวแปรต้ น
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนของตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .420 คะแนน (p < .01) หมายความว่าความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนสามารถทานายความผูกพันเชิงอารมณ์
ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิพลการทานายทางตรงมีค่าเท่ากับ .172 อธิบายได้ ว่าเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านแล้ ว
หากคะแนนตัวแปรต้ นเพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .172 คะแนน (p = .125) หมายความ
ว่าเมื่อควบคุมอิทธิพลของสุขภาวะองค์รวมแล้ ว ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศน์แห่งตนไม่สามารถทานายความผูกพันเชิงอารมณ์ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิพลการทานายทางอ้ อมมีค่าเท่ากับ .245 อธิบ ายได้ ว่าเมื่อคะแนนตัวแปรต้ น เพิ่ มขึน้ 1 คะแนน
คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .245 คะแนน โดยเป็ นการส่งผ่านตัวแปรส่งผ่าน (.137 > p > .376) พบว่าช่วง
คะแนนไม่คาบเกี่ยวช่วง 0 ด้ วยความมัน่ ใจร้ อยละ 95 แสดงว่า อิทธิพลทางอ้ อมจากความสอดคล้ องระหว่าง
การรับ รู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนผ่านสุขภาวะองค์รวมไปยังความผูกพัน เชิ ง
อารมณ์ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนสามารถทานาย
ความผูกพันเชิงอารมณ์ ได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของ
บทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนสามารถอธิบายความแปรปรวนของสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (R2 .295; p < .01) และเมื่ อ เพิ่ ม ตัว แปรสุข ภาวะองค์ ร วมเข้ ามาในฐานะตัว แปรส่ ง ผ่ า นใน
ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน
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และความผูกพันเชิงอารมณ์สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันเชิงอารมณ์เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อย
ละ 18.6 (R2 = .186; p < .01)
สรุปสุขภาวะองค์รวมเป็ นตัวแปรส่งผ่านโดยสมบูรณ์ (Full mediator) จากความหลากหลายในงาน
ความมีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่ง
ตน ไปยังความผูกพันเชิงอารมณ์ของพนักงานโดย
1) ความหลากหลายในงานและสุขภาวะองค์รวมสามารถร่วมกันทานายความผูกพันเชิงอารมณ์ตอ่
องค์กรของพนักงานได้ ร้อยละ 18.3 (p < .01)
2) ความมีอิสระในตนเองและสุขภาวะองค์รวมสามารถร่วมกันทานายความผูกพันเชิงอารมณ์ตอ่
องค์กรของพนักงานได้ ร้อยละ 17.4 (p < .01)
3) ความสอดคล้ องของการรับรู้บทบาทในงานกับมโนทัศน์แห่งตนและสุขภาวะองค์รวมสามารถ
ร่วมกันทานายความผูกพันเชิงอารมณ์ของพนักงานได้ ร้อยละ 18.6 (p < .01)

ภาพที่ 6 การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย
ในงานและความผูกพันเชิงต่อเนื่อง
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ภาพที่ 7 การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระใน
ตนเองและความผูกพันเชิงต่อเนื่อง

ภาพที่ 8 การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนและความผูกพันเชิงต่อเนื่อง
2.1 จากภาพที่ 6 เป็ นการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพัน ธ์
ระหว่างความหลากหลายในงานและความผูก พัน เชิ งต่อเนื่ อง แบบจ าลองประกอบด้ วยตัวแปรต้ น ความ
หลากหลายในงาน (Skill variety) ตัวแปรส่งผ่านสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) และตัวแปรตามความผูกพัน
เชิงต่อเนื่อง (Continuance commitment)
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สมการทานายค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม

C = c’ + ab

สามารถแทนค่าได้ เป็ น

C = .045 + (.397)(.002)
C = .045

จากสมการ อิทธิพลการทานายโดยรวมมีคา่ เท่ากับ .045ซึ่งอธิบายได้ วา่ ถ้ าคะแนนตัวแปรต้ นเพิ่มขึ ้น
1 คะแนน คะแนนของตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .045 คะแนน (p = .521) หมายความว่าความหลากหลายในงาน
ไม่สามารถทานายความผูกพันเชิงต่อเนื่องได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 จากภาพที่ 7 เป็ นการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพัน ธ์
ระหว่างความมีอิสระในตนเองและความผูกพันเชิงต่อเนื่อง แบบจาลองประกอบด้ วยตัวแปรต้ นความมีอิสระใน
ตนเอง (Autonomy) ตัวแปรส่งผ่านสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) และตัวแปรตามความผูกพันเชิงต่อเนื่อง
(Continuance commitment)
สมการทานายค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม

C = c’ + ab

สามารถแทนค่าได้ เป็ น

C = (-.035) + (.842)(.011)
C = .025

จากสมการ อิทธิพลการทานายโดยรวมมีค่าเท่ากับ .025 ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่าถ้ าคะแนนตัวแปรต้ น
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนของตัวแปรตามจะลดลง .025 คะแนน (p = .725) หมายความว่าความมีอิสระใน
ตนเองไม่สามารถทานายความผูกพันเชิงต่อเนื่องได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.3 จากภาพที่ 8 เป็ นการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพัน ธ์
ระหว่างความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนและความผูกพัน
เชิงต่อเนื่อง แบบจาลองประกอบด้ วยตัวแปรต้ นความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศน์แห่งตน (Work-role fit) ตัวแปรส่งผ่านสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) และตัวแปรตามความ
ผูกพันเชิงต่อเนื่อง (Continuance commitment)
สมการทานายค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม

C = c’ + ab

สามารถแทนค่าได้ เป็ น

C = .004 + (1.590)(.004)
C = .001
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จากสมการ อิทธิพลการทานายโดยรวมมีคา่ เท่ากับ .001ซึ่งสามารถอธิบายได้ วา่ ถ้ าคะแนนตัวแปรต้ น
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนของตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .001 คะแนน (p = .905) หมายความว่าความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับ รู้ค วามต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์ แห่งตนไม่สามารถท านายความผูก พัน เชิ ง
ต่อเนื่องได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุป สุขภาวะองค์รวมไม่สามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพัน ธ์จากความหลากหลาย ในงาน
ความมีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่ง
ตน ไปยังความผูกพันเชิงต่อเนื่องของพนักงาน ทัง้ นี ้ การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์ไม่
สามารถเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากค่าอิทธิพลการทานายโดยรวมจากตัวแปรต้ นไปยังตัวแปรตามไม่มีนยั สาคัญทาง
สถิติ (Barron & Kenny, 1986)

R2 = .181
P < .01

ภาพที่ 9 การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย
ในงานและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม
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ภาพที่ 10 การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระใน
ตนเองและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม

R2 = .174
P < .05

ภาพที่ 11 การทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนและความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน
ทางสังคม
3.1 จากภาพที่ 9 เป็ นการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพัน ธ์
ระหว่างความหลากหลายในงานและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม แบบจาลองประกอบด้ วยตัวแปรต้ น
ความหลากหลายในงาน (Skill variety) ตัวแปรส่งผ่านสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) และตัวแปรตามความ
ผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment)
สมการทานายค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม

C = c’ + ab

สามารถแทนค่าได้ เป็ น

C = .074 + (.397)(.156)
C = .136
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จากสมการ อิทธิพลการทานายโดยรวมมีค่าเท่ากับ .136 ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่าถ้ าคะแนนตัวแปรต้ น
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนของตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .136 คะแนน (p = .042) หมายความว่าความหลากหลาย
ในงานสามารถทานายความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิพลการทานายทางตรงมีค่าเท่ากับ .074 อธิบายได้ ว่าเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านแล้ ว
หากคะแนนตัวแปรต้ นเพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .074 คะแนน (p = .236) หมายความ
ว่าเมื่อควบคุมอิทธิพลของสุขภาวะองค์รวมแล้ ว ความหลากหลายในงานไม่สามารถทานายความผูกพันเชิง
บรรทัดฐานทางสังคมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิพลการทานายทางอ้ อมมีค่าเท่ากับ .062 อธิบ ายได้ ว่าเมื่อคะแนนตัวแปรต้ น เพิ่ มขึน้ 1 คะแนน
คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .062 คะแนน โดยเป็ นการส่งผ่านตัวแปรส่งผ่าน (.008 < p < .135)ด้ วยความ
มัน่ ใจร้ อยละ 95พบว่าช่วงคะแนนไม่คาบเกี่ยวช่วง 0 แสดงว่า อิทธิพลทางอ้ อมจากความหลากหลายในงาน
ผ่านสุขภาวะองค์รวมไปยังความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมความหลากหลายในงานสามารถทานายความ
ผูกพันเชิงบรรทัด ฐานทางสังคมได้ อย่ างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ โดยความหลากหลายในงานสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (R2 = .033; p = .021) และเมื่อเพิ่มตัวแปร
สุขภาวะองค์รวมเข้ ามาในฐานะตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายในงานและความ
ผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมจะสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทาง
สังคมได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 18.1 (R2 = .181; p < .01)
3.2 จากภาพที่ 10 เป็ นการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพัน ธ์
ระหว่างความมีอิสระในตนเองและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม แบบจาลองประกอบด้ วยตัวแปรต้ น
ความมีอิสระในตนเอง (Autonomy) ตัวแปรส่งผ่านสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) และตัวแปรตามความ
ผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment)
สมการทานายค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม

C = c’ + ab

สามารถแทนค่าได้ เป็ น

C = (-.032) + (.842)(.168)
C = .109
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จากสมการ อิทธิพลการทานายโดยรวมมีคา่ เท่ากับ .109 ซึ่งสามารถอธิบายได้ วา่ ถ้ าคะแนนตัวแปรต้ น
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนของตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .109 คะแนน (p = .113) หมายความว่าความมีอิสระใน
ตนเองไม่สามารถทานายความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติการทดสอบความ
เป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์จึงไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ เนื่องจากค่าอิทธิพลการทานายโดยรวมจากตัวแปร
ต้ นไปยังตัวแปรตามไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (Barron & Kenny, 1986)
3.3 จากภาพที่ 11 เป็ นการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมในความสัมพัน ธ์
ระหว่างความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนและความผูกพัน
เชิงบรรทัดฐานทางสังคม แบบจาลองประกอบด้ วย ตัวแปรต้ นความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการ
ของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน (Work-role fit) ตัวแปรส่งผ่านสุขภาวะองค์รวม (Flourishing) และตัว
แปรตามความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment)
สมการทานายค่าอิทธิพลการทานายโดยรวม

C = c’ + ab

สามารถแทนค่าได้ เป็ น

C = .021 + (1.590)(.159)
C = .273

จากสมการ อิทธิพลการทานายโดยรวมมีค่าเท่ากับ .273 ซึ่งสามารถอธิบายได้ ว่าถ้ าคะแนนตัวแปรต้ น
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนของตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .273 คะแนน (p < .05)หมายความว่าความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนสามารถทานายความผูกพันเชิงบรรทัด
ฐานทางสังคมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิพลการทานายทางตรงมีค่าเท่ากับ .021 อธิบายได้ ว่าเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านแล้ ว
หากคะแนนตัวแปรต้ นเพิ่มขึ ้น 1 คะแนน คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .021 คะแนน (p = .829)หมายความว่า
เมื่อควบคุมอิทธิพลของสุขภาวะองค์รวมแล้ ว ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงาน
และมโนทัศน์แห่งตนไม่สามารถทานายความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
อิทธิพลการทานายทางอ้ อมมี ค่าเท่ากับ .252 อธิบ ายได้ ว่า เมื่อคะแนนตัวแปรต้ นเพิ่ มขึ ้น 1 คะแนน
คะแนนตัวแปรตามจะเพิ่มขึ ้น .252 คะแนน โดยเป็ นการส่งผ่านตัวแปรส่งผ่าน (.134 > p > .403) พบว่าช่วง
คะแนนไม่คาบเกี่ยวช่วง 0 ด้ วยความมัน่ ใจร้ อยละ 95 แสดงว่า อิทธิพลทางอ้ อมจากความสอดคล้ องระหว่าง
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การรับ รู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนผ่านสุขภาวะองค์รวมไปยังความผูกพัน เชิ ง
บรรทัดฐานทางสังคม ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน
สามารถทานายความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยความสอดคล้ องระหว่าง
การรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนสามารถอธิบายความแปรปรวนของสุขภาวะองค์
รวมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (R2 = .295; p < .01) และเมื่อเพิ่มตัวแปรสุขภาวะองค์รวมเข้ ามาในฐานะตัว
แปรส่งผ่านในความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโน
ทัศน์แห่งตนและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพัน
เชิงบรรทัดฐานทางสังคมได้ เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 17.4 (R2 = .174; p < .05)
สรุปสุขภาวะองค์รวมสามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านจากความหลากหลายในงานและความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานกับมโนทัศน์แห่งตนไปยังความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทาง
สังคม แต่ไม่สามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์จากความมีอิสระในตนเองไปยังความผูกพันเชิงบรรทัด
ฐานทางสังคมได้ โดย
1) ความหลากหลายในงานและสุขภาวะองค์รวมสามารถร่วมกันทานายความผูกพันเชิงบรรทัดฐาน
ทางสังคมได้ ร้อยละ 18.1 (p < .01)
2) ความสัมพันธ์ที่สขุ ภาวะองค์รวมเป็ นตัวแปรส่งผ่านจากความมีอิสระในตนเองไปยังความผูกพันเชิง
บรรทัดฐานสังคม พบว่าค่าอิทธิพลการทานายเท่ากับ .109 (p = .113) ซึ่งไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3) ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานกับมโนทัศน์แห่งตนและสุขภาวะ
องค์รวมสามารถร่วมกันทานายความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมของพนักงานได้ถึงร้ อยละ 17.4 (p < .01)
ซึ่งถือว่าสุขภาวะองค์รวมเป็ นตัวแปรส่งผ่านโดยสมบูรณ์
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ตารางที่ 6
สรุปสมมติ ฐานและผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำน
H1: ความหลากหลายในงาน ความมีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน
สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
H2: สุขภาวะองค์รวมสามารถทานายความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมได้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ

ผลกำรทดสอบ
สนับสนุนสมมติฐาน
บางส่วน
สนับสนุนสมมติฐาน
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บทที่ 4
กำรอภิปรำยผล
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ กลุ่มนิสิตผู้วิจยั สนใจศึกษาตัวแปรทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กร
ของพนักงาน คือ ตัวแปรสุขภาวะองค์รวม โดยการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการทดสอบบทบาทของสุขภาวะองค์รวมใน
ฐานะตัวแปรส่งผ่าน ในความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะงาน (2 ลักษณะ คือ ความหลากหลายในงาน และ
ความมีอิสระในตน) ความสอดคล้ องของการรับรู้บทบาทของตนและงาน กับ ความผูกพันต่อองค์กร (3 ด้ าน
คือ ความผูกพันเชิงอารมณ์ เชิงต่อเนื่องและเชิงบรรทัดฐานทางสังคม)
ผลการวิจยั สามารถอภิปรายได้ ดงั นี ้
สมมติฐำนที่ 1 “ความหลากหลายในงาน ความมีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ องระหว่างการ
รับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ”
จากการวิเคราะห์สถิติด้วยวิธีการถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regressions) ของความสัมพันธ์จากความ
หลากหลายในงาน ความมีอิสระในตนเองและความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศน์แห่งตนไปยังตัวแปรสุขภาวะองค์รวมพบว่าไม่สนับสนุนต่อสมมติฐานที่ 1 โดยมีเพียงตัวแปร
ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนเท่านันที
้ ่สามารถทานาย
สุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ ว่าความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของ
บทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้ ดีกว่าคุณลักษณะงานทัง้ สองลักษณะ
กล่าวคื อ การที่ บุค คลมีความสอดคล้ องระหว่างภาพการรับ รู้ตนเองกับบทบาทในงานที่ ทามีผลให้ บุคคลมี
แนวโน้ มที่จะแสวงหาบทบาทในการทางานที่เหมาะสมกับตนเอง มีความเป็ นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ในการ
ทางาน และสามารถแสดงค่านิยมที่ตนเองยึดถืออย่างเปิ ดเผย จึงนาไปสูก่ ารเพิ่มอารมณ์ทางบวก ความสนใจ
ในงาน ความพึงพอใจในชีวิต ความสามารถในการแสดงออกซึ่งความสามารถของตนในบริ บทสังคม การมี
จุดมุง่ หมายในชีวิต การยอมรับในตนเองและสังคม สุขภาวะโดยรวมของบุคคลจึงเพิ่มสูงขึ ้น
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ทัง้ นี ้ ผลการค้ น พบดังกล่าวมี ค วามแตกต่างจากการศึก ษาวิจัย ก่ อนหน้ า ที่ มี ก ารค้ น พบว่าค วาม
หลากหลายในงาน และความมีอิสระในตนเองต่างก็สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (Lin, 2015) ทัง้ นี ้ อาจสามารถอธิบ ายได้ ว่า การที่ ความสอดคล้ องระหว่างการรับ รู้ ความต้ องการของ
บทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้ ดีกว่า ความหลากหลายในงาน และ
ความมีอิสระในตนเองนัน้ อาจเกิดจากการที่ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงาน
และมโนทัศน์แห่งตน มีผลทาให้ บคุ คลมีความเป็ นตัวเอง แสดงออกถึงความคิด ความเชื่อของตนในบริบทการ
ทางานได้ อย่างเต็มที่ บุคคลจึงเกิดสุขภาวะที่ดีผ่านกระบวนการ 2 อย่างด้ วยกัน กล่าวคือ การที่บุคคลรู้สึกมี
ความสุขจากอิสระในการแสดงค่านิยมและความเป็ นตัวเอง และการที่บคุ คลมีความสุขจากการที่ได้ ปฏิสมั พันธ์
กับสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่างเต็มที่ ในขณะที่ความหลากหลายในงานและความมีอิสระในตนเองนัน้ มี
ผลเพีย งลดความเบื่ อหน่ายในการทางาน เพิ่ มความพึงพอใจในงาน และเพิ่ มความสามารถในการควบคุม
สิ่งแวดล้ อมในการท างาน ซึ่งให้ ผลแก่บุค คลในลัก ษณะที่ เป็ นปั จ เจกมากกว่า มนุษย์ ล้วนมีป ฏิสมั พัน ธ์กับ
สิ่งแวดล้ อมตลอดเวลา ดังนันการท
้
าให้ เกิดผลทางบวกทังทางด้
้
านปั จเจกบุคคล และด้ านที่เกี่ ยวข้ องกับสังคม
รอบข้ างของตัวแปรความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน จึง
อาจทาให้ ตวั แปรมีความสามารถในการทานายสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
สมมติฐำนที่ 2 “สุขภาวะองค์รวมสามารถทานายความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ”
ผลวิเคราะห์เป็ นไปตามสมมติฐานที่คาดหวังไว้ โดยสุขภาวะองค์รวมหมายถึงการที่บคุ คลมีสขุ ภาวะ
โดยรวมในระดับที่ สงู กล่าวคือบุคคลมีสุขภาพจิตและสุขภาวะส่วนบุคคลที่ดีทงั ้ ในด้ านสภาวะทางอารมณ์
จิตใจ และสังคม ส่วนความผูกพันในองค์กรนัน้ แสดงถึงการที่พนักงานมีพนั ธะระหว่างตนเองและองค์กร จาก
งานวิจัยของ Diedericks และ Rothmann (2014) พบว่าสุขภาวะองค์รวมส่ง ผลโดยตรงต่อความผูก พัน ต่อ
องค์กร โดยพบว่าความพึงพอใจในงานมีผลให้ ระดับสุขภาวะโดยรวมของบุคคลสูงขึ ้น และเกิดการพัฒนาเป็ น
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ประสิทธิภาพการทางานในระดับสูง และความผูกพันที่จะร่วมงานกับ
องค์กรต่อไป
จากการอภิปรายดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ ว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนัน้ เกิดขึ ้นได้ จาก
หลายปั จจัย เช่น บริบททางสังคม-วัฒนธรรม เป้าหมาย-ค่านิยมขององค์กร คุณ ลักษณะส่วนบุคคล เป็ นต้ น
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การศึกษาวิจยั นี ้ กลุม่ นิสิตผู้วิจยั สนใจศึกษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน อันได้ แก่ คุณลักษณะของงานทังสอง
้
ลักษณะ (ความหลากหลายในงาน, ความมีอิสระในตนเอง) และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการ
ของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทังสาม
้
รูปแบบ (ความผูกพันเชิงอารมณ์ , ความผูกพันเชิงต่อเนื่อง, ความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม) โดยมีสขุ
ภาวะองค์รวมมีบทบาทเป็ นตัวแปรส่งผ่าน เพื่อดูวา่ การออกแบบงานให้ มีความหลากหลาย ท้ าทาย พนักงาน
สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานได้ และการที่พนักงานมีภาพที่ตรงกันระหว่างการรับรู้ตนเองและบทบาทใน
งานจะส่งผลให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพทางอารมณ์ที่ดี ยอมรับในตนเองและสังคม สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่
มีคณ
ุ ภาพ ใช้ ศกั ยภาพของตนเองได้ อย่างเต็มที่ ดาเนิ นชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย และนาไปสู่การพัฒนาเป็ น
ความผูกพันต่อองค์กรในรูปแบบต่างๆได้ อย่างเป็ นไปตามสมมติฐานหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ทางสถิตินนได้
ั้
ให้ ผลที่หลากหลาย มีทงั ้ ที่เป็ นไปตามสมมติฐานและไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยสุขภาวะองค์รวมสามารถ
เป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพัน ธ์จากลัก ษณะงานทัง้ สอง (ความหลากหลายในงาน,และความมีอิสระใน
ตนเอง) และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานไปยังความผูกพันโดยรวมได้ แต่
เมื่อแยกความผูกพันในการศึกษาเป็ นรายด้ านนัน้ ให้ ผลการศึกษาที่แตกต่างกันไป นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้ นทังสาม
้
(ความหลากหลายในงาน, ความมีอิสระในตนเอง, ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้
ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน) กับความผูกพันต่อองค์กรเป็ นรายด้ านนัน้ พบว่า ตัว
แปรต้ นทังสามมี
้
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันเชิงอารมณ์สงู ที่สดุ ความสัมพันธ์ทางบวกรองลงมาเป็ น
ความสัม พัน ธ์ กับ ความผูก พั น เชิ งบรรทัด ฐานทางสังคม และความสัม พัน ธ์ ต่ า ที่ สุด (เข้ าใกล้ ศูน ย์ และ
ความสัมพันธ์ทางลบ) กับความผูกพันเชิงต่อเนื่องของพนักงาน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาก่อนหน้ าของ Meyer
และคณะ (2002) ที่ได้ พบว่า ความผูกพันเชิงอารมณ์มกั มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงที่สดุ กับตัวแปรทางบวกต่อ
ผลลัพธ์องค์กร รองลงมาคือความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม และต่าที่สดุ คือความผูกพันเชิงต่อเนื่อง ที่มกั
ให้ คา่ ความสัมพันธ์ทางลบหรือไม่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรทางบวกต่อผลลัพธ์องค์กร
กำรศึกษำวิเครำะห์ เพิ่มเติม
การศึกษาวิเคราะห์เพิ่ มเติมโดยการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) ด้ วยวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่ างซ า้ (Bootstrap) 1000 รอบ เพื่ อ ทดสอบบทบาทของสุขภาวะองค์รวมในฐานะตัวแปรส่งผ่าน ใน
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ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณ ลักษณะงาน (2 ลักษณะ คือ ความหลากหลายในงาน และความมีอิสระในตน)
ความสอดคล้ องของการรับรู้บทบาทของตนและงาน กับ ความผูกพันต่อองค์กร (3 ด้ าน คือ ความผูกพันเชิง
อารมณ์ เชิงต่อเนื่องและเชิ งบรรทัดฐานทางสังคม) เพื่อให้ ได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เจาะลึกในแต่ละด้ านของ
ตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ด้ ำนควำมผูกพันเชิงอำรมณ์ ของพนักงำน พบว่า สุขภาวะองค์รวมสามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานทัง้ สองลักษณะ และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของ
บทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน กับความผูกพันเชิงอารมณ์ตอ่ องค์กร
จากผลการศึกษาข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ ตัวแปรคุณลักษณะงานทังสองคุ
้
ณลักษณะ (ความหลากหลาย
ในงาน และความมีอิสระในตน) สามารถส่งอิทธิพลผ่านสุขภาวะองค์รวมไปยังความผูกพันเชิงอารมณ์ ขอ ง
พนักงานได้ โดยสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ ดงั นี ้ การที่งานถูกออกแบบให้ มีความหลากหลาย และมีการ
จัดสรรให้ พนักงานสามารถมีบทบาทในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับการทางานได้ นนั ้ มีส่วนช่วยลดความเบื่อ
หน่ายในการทางาน เพิ่มระดับความพึงใจต่องานที่ทา เพิ่มแรงจูงใจในการทางาน และเพิ่มความสามารถใน
การควบคุมสิ่งแวดล้ อมในการทางาน (Pisanti,2011) ผลทางบวกที่เกิดขึ ้นจากงานที่มีความหลากหลายและให้
อานาจในการตัดสินใจเหล่านีล้ ้ วนมีความสอดคล้ องกับการสร้ างเสริมสุขภาวะของบุคคลผ่านการทาให้ บุคคล
เกิดอารมณ์ทางบวก เพิ่มความสนใจในงาน ความพึงพอใจในชีวิต ทาให้ บุคคลทางานอย่างมีจุดหมาย และ
เพิ่ ม ความสามารถในการจั ด การสภาพแวดล้ อมในการท างาน สุข ภาวะโดยรวมที่ สูง ขึ น้ จากการมี
สภาพแวดล้ อมการทางานที่ ดี จึงมีส่วนช่วยให้ พนัก งานพัฒนาความรู้สึก ทางบวกต่อการเป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร รับรู้วา่ องค์กรเป็ นแหล่งของประสบการณ์ที่ดี และมีความยินดีที่จะปฏิบัติตามแนวทางอันสอดคล้ องกับ
เป้ าหมายขององค์ก ร (Diederick & Rothmann, 2014) จึงกล่าวได้ ว่า ความหลากหลายในงานและความมี
อิสระในตนมีสว่ นช่วยเพิ่มสุขภาวะโดยรวมของพนักงานให้ สงู ขึ ้น อันนาไปสูก่ ารพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร
ในรูปของความเต็มใจที่จะร่วมงานและสนับสนุนให้ องค์กรประสบความสาเร็จต่อไป
นอกจากนี ้ ผลการวิเคราะห์ ยังพบว่าสุขภาวะองค์รวมก็สามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านโดยสมบูรณ์ ใ น
ความสัมพัน ธ์ระหว่างความสอดคล้ องของการรับ รู้บทบาทในงานกับ มโนทัศน์ แห่งตนและความผูก พันเชิ ง
อารมณ์ด้วยเช่นกัน ผลการศึกษาดังกล่าวจึงสามารถอภิปรายได้ วา่ การที่บคุ คลมีมมุ มองต่อตนเองและบทบาท
ในงานที่ สอดคล้ องกัน ทาให้ บุคคลเกิดความรู้สึกมีความหมายทางจิตใจต่อการที่ตนสามารถแสดงออกถึ ง

68
ความเชื่อและค่านิยมที่ตนยึดถือได้ อย่างเปิ ดเผย แสดงตัวตนที่แท้ จริงในการทางาน และอุทิศแรงกายแรงใจ
เพื่ อ ใ ห้ ง า น ส า เ ร็ จ (Brief & Nord, 1990; Kahn, 1990; Shamir, 1991; May et al., 2004; Oliver &
Rothmann, 2007; Dick & Duffy, 2008; Zyl et al., 2010) ซึ่งมีผลให้ พนักงานเกิดอารมณ์ทางบวก มีชีวิตชีวา
เกิดความพึงพอใจในชีวิต และการทางาน ดารงชีวิตอย่างมีจุดหมาย แสดงศักยภาพในสังคมได้ อย่ างเต็มที่
ยอมรับในสังคมรอบข้ าง และพัฒนาความงอกงามส่วนบุคคลขึ ้นมา อันมีผลต่อสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะ
ทางสังคม และสุขภาวะทางจิ ตในระดับ ที่สูงขึน้ สุขภาวะโดยรวมที่ ดีดังกล่าวจึงสนับสนุน ให้ บุคคลพัฒ นา
ความรู้สกึ ผูกพัน ภูมิใจในการได้ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้ อมที่ จะช่วยเหลือ สนับสนุนองค์กรอย่างเต็มที่
นอกจากนี ้ ยังพบว่า ผลการศึก ษาที่ สุขภาวะองค์รวมสามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านโดยสมบูรณ์ ใ น
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะในงานทังสองด้
้
าน (ความหลากหลายในงาน, ความมีอิสระในตนเอง) ความ
สอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน ไปยังความผูกพันเชิงอารมณ์
ของพนักงานนัน้ มีความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Rhoades และคณะ (2001) ที่พบว่าสภาพแวดล้ อม
การทางานทางบวกในด้ านระบบการให้ รางวัลขององค์กร ความยุติธรรมในการแบ่ งสรรทรัพยากร และการ
ได้ รับการสนับสนุนจากหัวหน้ างาน มีสว่ นช่วยให้ พนักงานเกิดการรับรู้วา่ องค์กรพร้ อมที่จะให้ สนับสนุนตน และ
นาไปสู่การพัฒนาความรู้สกึ ที่ดีตอ่ การเป็ นสมาชิกองค์กร ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ วา่ การที่องค์กรมีการออกแบบงาน
ให้ มีความท้ าทาย เอื ้ออานวยต่อการใช้ ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่แตกต่างกันมาใช้ ในการดาเนิน งานแก้ ไข
ปั ญหา มีการให้ อิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับการทางานแก่พนักงานอย่างเหมาะสม จะทาให้ พนักงาน
เกิดการรับรู้วา่ องค์กรมีความใส่ใจต่อสุขภาวะในการทางานและความทุ่มเทพยายามของตน มีผลให้ พนักงาน
เกิ ดอารมณ์ ท างบวก มีค วามสุขในการท างาน ความพึงพอใจในงาน แสดงพฤติก รรมการท างานอย่ างมี
จุดมุง่ หมาย พัฒนาความรู้สกึ ที่ดีตอ่ องค์กรจากการที่ตนได้ มีอิสระ สามารถตัดสินใจเลือกวิธีทางานได้ เอง ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ล้ ้ วนเป็ นองค์ป ระกอบของสุขภาวะองค์รวม อันเป็ นปั จจัย สาคัญ ที่ช่วยให้ ความหลากหลายของงาน
ความมีอิสระในการตัด สินใจ และความสอดคล้ องระหว่างการรับ รู้ตนเองกับบทบาทงานนาไปสู่การพัฒนา
ความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กรอย่างแน่นแฟ้น
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ด้ ำนควำมผูกพันเชิงต่ อเนื่องของพนักงำน
จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ความสัมพันธ์จากความหลากหลายในงาน ความมีอิสระในตนและ
ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานกับ มโนทัศน์ แห่งตนไปยังความผูกพันเชิ ง
ต่อเนื่องไม่สามารถนาไปวิเคราะห์ถึงบทบาทความเป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์ได้ อันเนื่องมาจากผล
การวิเคราะห์ไม่เป็ นไปตามข้ อสันนิษ ฐานเบื อ้ งต้ นในการศึกษาวิจัย (Barron & Kenny, 1986) ผลการศึกษา
ดังกล่าวจึงสามารถอภิป รายได้ ว่า ความหลากหลายในงาน ความมีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ อง
ระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน ต่างมีความเป็ นธรรมชาติในทางบวกต่อ
ผลลัพธ์องค์กร (Organizational outcome) ในขณะที่ตวั แปรความผูกพันเชิงต่อเนื่องของพนักงานเป็ นตัวแปรที่
มีธรรมชาติในทางลบต่อผลลัพธ์องค์กร (Organizational outcome) (Suliman & Iles, 2000) กล่าวคือ ความ
ผูกพันเชิงต่อเนื่องเป็ นความผูกพันโดยยึดผลกาไร พัฒนาจากการพิจารณาประโยชน์จากการอยู่และการออก
จากองค์กร ไม่ได้ เกิดจากความรู้สกึ เสียสละหรือทุ่มเทเพื่อองค์กร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะขององค์กรได้
ในบริ บทการทางานความผูกพันในรูปแบบนีจ้ ึงไม่เป็ นที่ถูกสนับสนุนให้ พัฒนาขึ ้นในหมู่บุคลากรขององค์กร
การศึกษาของ Suliman และ Iles ยังพบอีก ว่า ภายหลังที่ พ นัก งานได้ รับ การเข้ าฝึ กอบรมในโปรแกรมการ
พัฒนาทางจิต ระดับความผูกพันในรูปแบบเชิงอารมณ์ และเชิงบรรทัดฐานทางสังคมในหมู่พนักงานมีระดับ
เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ความผูกพันเชิงต่อเนื่องของพนักงานลดลงอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ผลการศึกษาดังกล่าวจึงชีน้ าให้ เห็นว่าการมีสขุ ภาวะที่ดีของพนักงานไม่ได้ สนับสนุนให้ พนักงานพัฒนา
ความผูกพันแบบยึดผลตอบแทนจากองค์กร ดังนัน้ การที่งานมีความท้ าทายต่อการใช้ ทกั ษะที่หลากหลาย มี
อิสระในการตัดสินใจดาเนินงาน บุคคลมีการรับรู้ที่สอดคล้ องระหว่างบทบาทในงานและการรับรู้ตนเอง จะ
นาไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตของบุคคล บุคคลจึงมีอารมณ์
ทางบวกมากขึน้ ใส่ใจจิ ตใจตนเองและบุคคลรอบข้ างมากขึ ้น คานึงถึ งผลกาไรเชิ งตอบแทนน้ อยลง ความ
ผูกพันเชิงผลประโยชน์ตอ่ องค์กรจึงไม่ถกู สนับสนุนให้ เกิดขึ ้น
ด้ ำนควำมผูกพันเชิงบรรทัด ฐำนทำงสังคมของพนัก งำน ผลการศึกษาพบว่าสุขภาวะองค์รวม
สามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านจากความหลากหลายในงานและความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของ
บทบาทในงานกับมโนทัศน์แห่งตนไปยังความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม แต่ไม่สามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ในความสัมพันธ์จากความมีอิสระในตนเองไปยังความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมได้
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ผลการศึกษาข้ างต้ นสามารถอภิปรายได้ วา่ อิทธิพลที่ส่งผ่านสุขภาวะองค์รวมจากความหลากหลายใน
งานและความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ตนกับบทบาทในงาน ไปยังความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมนัน้ มี
กระบวนการเกิดคล้ ายกับกระบวนการส่งผ่านจากคุณลักษณะงานทัง้ สองแบบ และความสอดคล้ องระหว่าง
การรับ รู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทั ศน์ แห่งตนไปยังความผูก พัน เชิงอารมณ์ ของพนัก งาน
(Meyer et al., 1989) กล่าวคือ งานที่มีค วามหลากหลายในการใช้ ทักษะปฏิบัติงาน และพนักงานมีก ารรับ รู้
ตนเองและบทบาทในงานที่ตรงกันนัน้ มีสว่ นช่วยลดความเบื่อหน่ายในการทางาน เพิ่มระดับความพึงใจและ
แรงจูง ใจในการท างาน เพิ่ ม ความสามารถในการควบคุม สิ่ ง แวดล้ อ มในการท างาน เกิ ด ความรู้ สึ ก ว่า
สภาพแวดล้ อมในการทางานมีความหมายสาหรับตน แสดงออกถึงความเชื่อและค่านิยมที่ตนยึดถือได้ อย่าง
เปิ ดเผย มีความเป็ นตัวของตัวเองในการทางาน และทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ งานสาเร็จ ผลทางบวกเหล่านี ้จึงทา
ให้ พนักงานมีชีวิต ชีวาทางอารมณ์ เพิ่ มความสนใจในงาน ความพึงพอใจในชีวิต ทาให้ บุคคลทางานอย่างมี
จุดหมาย และเพิ่มความสามารถในการจัดการสภาพแวดล้ อมในการทางาน ดารงชีวิตอย่างมีจุดหมาย แสดง
ศักยภาพในสังคมได้ อย่างเต็มที่ ยอมรับในสังคมรอบข้ าง และพัฒนาความงอกงามส่วนบุคคลขึ ้นมา สุขภาวะ
โดยรวมที่สงู ขึ ้นนี ้จึงเป็ นสิ่งที่พนักงานรับรู้วา่ ตนได้ รับมาจากองค์กร พัฒนาเป็ นความรู้สกึ ต้ องการที่จะตอบแทน
สิ่งดีให้ กบั องค์กร เป็ นความผูกพันต่อองค์กรที่มีทงั ้ สังคมการทางานและความรู้สึกของบุคคลเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ซึ่งความผูกพันรูปแบบนี ้ เรียกว่า “ความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม”
ส่วนในความสัมพันธ์ที่สขุ ภาวะองค์รวมเป็ นตัวแปรส่งผ่านจากความมีอิสระในตนเองไปยังความผูกพัน
เชิ ง บรรทัด ฐานสังคม เมื่อ อ้ างอิง ตามแนวคิ ด ของ Barron และ Kenny (1986) ที่ ได้ มี ก ารกล่า วไว้ ว่า การ
วิเคราะห์อิทธิพลที่ถูกส่งผ่าน (Mediation) จะเกิดขึน้ ได้ ก็ตอ่ เมื่อค่าอิทธิพลการทานายจากตัวแปรต้ นไปยังตัว
แปรตามมีนยั สาคัญทางสถิติ (Significance) ดังนัน้ จึงกล่าวได้ วา่ ความไม่มีนยั สาคัญทางสถิติของค่าอิทธิพล
การทานายโดยรวมจากความมีอิสระในตนเองไปยังความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคม ทาให้ การวิเคราะห์
ความเป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์นี ้ไม่สามารถถูกวิเคราะห์ตอ่ ไปได้ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ไม่เป็ นไป
ตามข้ อสันนิษฐานเบื ้องต้ นในการศึกษาวิจยั
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว สามารถอธิบายได้ วา่ ความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมเป็ นความรู้สกึ ที่
พนักงานพัฒนาขึ ้นโดยได้ รับอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนบุคคลและค่านิยมของกลุ่มทางานหรือองค์กร ดังนัน้
ปั จจัยที่จะเกือ้ หนุนให้ พนักงานพัฒนาความผูกพันรูปแบบนี ้จึงมีความแตกต่างกันไปตามกับคุณลักษณะส่วน
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บุคคล วัฒ นธรรม และบรรยากาศการท างานในองค์ก ร (Suliman & Iles, 2000) จึ งอาจเป็ นไปได้ ว่า แต่ละ
องค์กรมีบรรทัดฐานแตกต่างกัน จึงมีสิ่งเหนี่ยวนาให้ เกิดความรู้สกึ ต้ องการตอบแทนต่อองค์กรที่แตกต่างกัน
การให้ อานาจในการตัดสินใจแก่พนักงาน จึงอาจก่อให้ เกิดผลทางบวก ทางลบ หรื อไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
พัฒนาความรู้สึกต้ องการให้ คืนแก่องค์กร หลากหลายกันไปโดยขึ ้นอยู่กับสิ่งที่องค์กรให้ ความสาคัญ ซึ่งจาก
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า การมีอิสระในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันเชิงบรรทัดฐานสังคม แต่
ความสัมพันธ์นี ้ไม่มากเพียงพอต่อการเกิดนัยสาคัญทางสถิติ
นอกจากนี ้ การศึกษาของ Bergman (2008) ยังพบอีกว่าความผูกพันเชิงอารมณ์ ซึ่งเกิดจากการได้ รั บ
ประสบการณ์ทางบวกจากการทางาน พนักงานจึงพัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร มีผลเหนี่ยวนาให้ พนักงาน
พัฒนาความผูกพันเชิงบรรทัดฐานสังคม เห็นความสาคัญของสิ่งดีที่ตนได้ รับจากองค์กร และต้ องการตอบแทน
ต่อสิ่งที่ตนได้ รับมา การศึกษาครัง้ นี ้ จึงมีความเป็ นไปได้ วา่ การให้ พนักงานมีอานาจต่อการตัดสินใจในงานช่วย
ให้ พนักงานเกิดความผูกพัน รู้สกึ ดีตอ่ การได้ เป็ นสมาชิกองค์กร แต่ความรู้สกึ ดังกล่าวไม่มากพอที่จะเหนี่ยวนา
ให้ เกิดความรู้สกึ ต้ องการตอบแทนต่อองค์กรได้
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลกำรวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวมทังที
้ ่เป็ นอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อม ในความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน (ความหลากหลายในงาน, ความมีอิสระใน
ตนเอง) และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนและความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในองค์กรในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจานวน 164 คนทังเพศชาย
้
และหญิงอายุระหว่าง 21-70 ปี โดยมีสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ความหลากหลายในงาน ความมีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้
ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 สุขภาวะองค์รวมสามารถทานายความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมได้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1) แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุการ
ทางานในองค์กรปัจจุบนั ตาแหน่ง และสถานภาพในงาน
2) มาตรวัดเชิงสารวจวินิจฉัยงานซึ่งพัฒนาโดย Hackman และ Oldham (1974) มีทงหมด
ั้
5 มิติ ซึ่ง
กลุม่ นิสิตผู้วิจยั เลือกมา 2 มิติคือ 1) ความหลากหลายในงาน (Skill variety) ประกอบด้ วย 5 ข้ อกระทง มีความ
เที่ยงเท่ากับ .84 2) ความมีอิสระในตนเอง (Autonomy) ประกอบด้ วย 4 ข้ อกระทง มีความเที่ยงเท่ากับ .87
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3) มาตรวัดความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน
พัฒนาขึ ้นโดย May และคณะ (2004) เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ ประกอบด้ วย 5 ข้ อกระทง
มีความเที่ยงเท่ากับ .89
4) มาตรวัดความต่อเนื่องของสุขภาวะทางจิต พัฒนาขึ ้นโดย Keyes (2002) เป็ นมาตรแบบลิเคิร์ต
6 ระดับ ประกอบด้ วย 14 ข้ อกระทง มีความเที่ยงเท่ากับ .92
5) มาตรวัดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรพัฒนาพัฒนาฉบับภาษาไทยโดย พรเพ็ญ นุ่มเนียม
(2554) ภายใต้ การแนะนาของรองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพร อุวรรณโณ มีจานวน 24 ข้ อกระทง
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี 8 ข้ อ เป็ นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับองค์ประกอบด้ านความผูกพันเชิงอารมณ์มีความเที่ยงเท่ากับ .90 องค์ประกอบด้ านความผูกพัน
เชิงต่อเนื่องมีความเที่ยงเท่ากับ .88 และองค์ประกอบด้ านความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมมี
ความเที่ยงเท่ากับ .82
การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล มี ขัน้ ตอนดังนี ค้ ื อ กลุ่ม นิ สิ ต ผู้วิจัย ติ ด ต่อ ในขัน้ ต้ นกับ องค์ ก รในเขตพื น้ ที่
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลเพื่ อขอความร่ วมมื อ ในการเก็ บ แบบสอบถามโดยแจ้ งรายละเอีย ดและ
วัตถุป ระสงค์ การศึก ษาวิจัย เมื่อองค์ กรตอบรับ จึงจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บ ข้ อมูลไปยัง
หน่ ว ยงานจากนัน้ จึ งท าการกระจายแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ จัด เตรี ย มไว้ ไปมอบให้ แก่ ผ้ ู
ประสานงานขององค์กรและรวบรวมกลับคืนหลังจากพนักงานได้ ทาการตอบแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ วกลุ่ม
นิสิตให้ พนักงานเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามเอง เมื่อได้ รับ ข้ อมูลแล้ วจึงทาการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีข้อมูล
สมบูรณ์ครบถ้ วนตามที่ต้องการไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ซึ่งได้ ข้อมูลจานวน 164 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล กลุม่ นิสิตผู้วิจัยทาการวิเคราะห์สถิติเ ชิงพรรณนาเพื่อดูลกั ษณะการกระจายของ
ข้ อมูลเพื่ อตอบคาถามการวิจัยโดยมีการทดสอบสมมติฐ าน ใช้ การวิเคราะห์ แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple
regressions) และการทดสอบความเป็ นตัวแปรส่งผ่าน(Mediator) ตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
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ผลการวิจยั สรุปตามสมมติฐาน ได้ ดงั นี ้
1. ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนเป็ นเพียง
ตัวแปรเดียวเท่านันที
้ ่สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนความ
หลากหลายในงานและความมีอิสระในตนเองนันไม่
้ สามารถทานายสุขภาวะองค์รวมได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
2. สุขภาวะองค์รวมสามารถทานายความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติม
1. สุขภาวะองค์รวมเป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์จากความหลากหลายในงาน ความมีอิสระใน
ตนเอง และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน ไป
ยังความผูกพันเชิงอารมณ์ของพนักงาน
2. สุขภาวะองค์รวมไม่สามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์จากความหลากหลายในงาน ความ
มีอิสระในตนเอง และความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์
แห่งตน ไปยังความผูกพันเชิงต่อเนื่องของพนักงาน
3. สุขภาวะองค์รวมสามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านในความสัมพันธ์จากความหลากหลายในงาน และ
ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน ไปยังความ
ผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมของพนักงาน แต่สขุ ภาวะองค์รวมไม่สามารถเป็ นตัวแปรส่งผ่านใน
ความสัมพันธ์ระหว่างความมีอิสระในตนเองและความผูกพันเชิงบรรทัดฐานทางสังคมของพนักงานได้
กำรนำผลกำรศึกษำวิจัยไปประยุกต์ ใช้
1. ในขันการสรรหาบุ
้
คลากร เพื่อให้ ได้ มาซึ่งพนักงานที่มีแนวโน้ มที่จะพัฒนาความผูกพันต่องอค์กรใน
ระดับที่สงู ทีมผู้สรรหาอาจสามารถทาได้ โดย การคัดเลือกพนักงานที่มีความความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้
ตนเองและบทบาทในงานสูง ผ่านการใช้ คาถามสร้ างสรรค์ ให้ ผ้ ถู ูกสัมภาษณ์ได้ มีโอกาสอธิบายถึงคุณค่าและ
ความหมายที่จะได้ รับ จากบทบาทการทางานที่ตนสมัคร เพื่ อพิจารณาหาผู้สมัครที่มองเห็นคุณค่าของงาน
อย่างแท้ จริง มองว่ากระบวนการทางานเป็ นสิ่งเติมเต็มชีวิตมากกว่าผลตอบแทน มองเห็นความเป็ นไปได้ ในการ
ที่จะให้ รางวัลตนเอง และตอบแทนสังคมรอบข้ างผ่านบทบาทการทางานของตน ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวของ

75
ผู้สมัคร จะแสดงให้ เห็นได้ ถึงความสอดคล้ องในระดับสูงระหว่างภาพการรับรู้ตนเองและบทบาทการทางาน
เพราะผู้ที่เห็นคุณค่าในงานจะนามาซึ่งการรับรู้วา่ งานมีความหมาย นามาซึ่งความเข้ าใจในตนเองว่าทางานนี ้
ไปเพื่อสิ่งใด ตลอดจนบทบาทในงานนันเป็
้ นอย่างไร ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาท
ในงานและมโนทั ศ น์ แ ห่ ง ตนจึ ง สูง ตาม แนวโน้ มที่ จ ะพั ฒ นาความผูก พั น ต่ อ องค์ ก รจึ ง สูง ขึ น้ ไปด้ วย
(Wrzesniewski et. al., 2009)
2. องค์กรอาจมีการส่งเสริ มให้ พนักงานเดิมเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ ้นผ่านการเสริ มสร้ างใน
พนักงานมีความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน ในระดับที่
สูงขึ ้นด้ วยการจัดกิจกรรมให้ กบั พนักงาน หรื อการส่งเสริมสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีลกั ษณะที่เอื ้อต่อการ
พัฒนาความสอดคล้ องระหว่างมโนทัศน์แห่งตนและการรับรู้บทบาทในงาน กล่าวคือ
1.) องค์กรอาจมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้ พนักงานได้ มามีปฏิสมั พันธ์กัน เพื่อร่ วมกันค้ นหาว่า
คุณค่าที่แท้ จริงของตนเองคืออะไร บทบาทในการทางานตนเองเป็ นอย่างไร การทางานดังกล่าวนามาซึ่งการ
รับรู้คุณค่าในตนเองอย่ างไร เพื่อให้ เห็นถึ งสภาพการรับรู้ของพนัก งานว่าสอดคล้ องกับ ความเป็ นจริ งหรื อไม่
หากพบความไม่ ส อดคล้ อ งก็ จ ะได้ ช่ ว ยกั บ แก้ ไข ออกความเห็ น ว่า ควรมี ก ารปรั บ บทบาทในงานหรื อ
สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องอย่างไร เพื่อส่งเสริมให้ สมาชิกได้ ตระหนักรู้ในตน และเพิ่มความสอดคล้ องได้ อย่าง
เต็มที่
2.) องค์กรควรส่งเสริมให้ บคุ คลสามารถปรับเปลี่ยนงาน (Jobre-crafting) เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับ
ความต้ องการเฉพาะด้ านของบุค คล เพราะบุคคลล้ วนมีความต้ องการที่ จ ะแสดงออกถึ งความเป็ นตั วเอง
ตลอดจนการปรับหน้ าที่หรือบทบาทในงานให้ มีความสอดคล้ องกับตนเองอยู่ตลอดเวลา (Wrzesniewski et.
al., 2003) นอกจากนี ้ในบริ บทขององค์กรขนาดใหญ่อาจทาให้ การปรับเปลี่ยนงานเป็ นไปได้ ยากอาจมีการใช้
การหมุนเวียนงาน (Job-rotation)อย่างเป็ นระบบเพื่อให้ พนักงานได้ เพิ่มโอกาสให้ พนักงานได้ ทดลองทางานใน
ส่วนอื่น หรือค้ นพบสิ่งที่เหมาะสมกับความต้ องการของตน เป็ นต้ น
ดังนัน้ การส่งเสริมให้ มีการหมุนเวียนงานในองค์กรจึงเป็ นอีกกลยุทธ์ที่ดี ที่จะช่วยให้ พนักงานมีโอกาส
ค้ นพบสิ่งที่สอดคล้ องกับความเป็ นตัวเอง ส่งเสริ มการเกิดความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของ
บทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มความหลากหลายในงาน และความมีอิสระในตนเอง
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ไปพร้ อมๆกันด้ วย อัน จะมีผลนามาซึ่งสุขภาวะองค์รวมในระดับ สูง และความผูกพันต่อองค์กรของพนัก งาน
ต่อไป
ข้ อจำกัดและเสนอแนะ
1. การศึกษาครัง้ นี ้สนใจศึกษาความเป็ นตัวแปรส่งผ่านของสุขภาวะองค์รวม จากผลการศึกษาพบว่า
สุขภาวะองค์รวมสามารถทานายความผูกพันในองค์กรได้ ทงนี
ั ้ ้ ความผูกพันต่อองค์กรยังมีความเกี่ยวข้ องกับอีก
หลายปั จจัย เช่น ลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมองค์กร และอิทธิพลจากสังคม-วัฒนธรรม การศึกษาวิจยั ใน
อนาคตอาจมีการศึกษาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้ องอย่างรอบด้ านมากขึ ้น เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ที่สงั คมสามารถนาไป
พัฒนาต่อยอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มีการอ้ างอิงแนวคิดและทฤษฏีจากทางตะวันตกในการศึกษา บางองค์ประกอบ
ย่อยจึงอาจมีประเด็นเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้ อง การศึกษาวิจยั ในอนาคตจึงควร
คานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากขึ ้น โดยอาจมีการให้ ความสาคัญกับแนวคิดตะวันออก หรือ
ระมัดระวังในการนาเครื่องมือทางตะวันตกมาใช้ เป็ นต้ น
3. การศึกษาครัง้ นี ้ มีกลุม่ ตัวอย่างเป็ นพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจให้ ผลที่
แตกต่างออกไปในกลุม่ ประชากรอื่นเช่น กลุม่ ตัวอย่างในหน่วยงานราชการ หรือกลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่
ต่างจังหวัด การศึกษาวิจยั ในอนาคตจึงอาจมีการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่ใหญ่ขึ ้นหรือแบ่งกลุม่ ตัวอย่าง
เพื่อพิจารณา เช่น กลุม่ ข้ าราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เอกชน กลุม่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล-กลุม่ ในพื ้นที่
ต่างจังหวัด เป็ นต้ น
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ภำคผนวก ก
กำรวิเครำะห์ ข้อกระทงรำยข้ อและค่ ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำคของมำตรวัดเชิง
สำรวจวินิจฉัยงำน
ตำรำงที่ ก 1
ผลการวิ เคราะห์ขอ้ กระทงรายข้อและค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของมาตรวัดเชิ งสารวจ
วิ นิจฉัยงานในขัน้ ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ องค์ประกอบด้านความหลากหลายในงาน (N=40)
ข้ อที่ ทิศทาง
ข้ อกระทง
CITC
ค่า
ข้ อที่ผา่ น
ข้ อที่
(5 ข้ อ) สัมประสิทธิ์
การ
คัดเลือก
แอลฟา วิเคราะห์ (5 ข้ อ)
หากลบข้ อ CITC
กระทงนี ้
1
+ งานของคุณมีความหลากหลายที่ต้องการให้
.71
.79


คุณทาหลายสิ่งที่แตกต่างกันโดยใช้ ทกั ษะ
และความสามารถที่หลากหลายของคุณ
2
+ งานที่คณ
ุ ทาต้ องใช้ ทกั ษะขันสู
้ ง หรือซับซ้ อน
.82
.76


3
...............................................................
.18
.94


4
+ ...............................................................
.82
.76


5
+ ...............................................................
.84
.75


ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาด้ านความหลากหลายในงาน
.84
หมายเหตุ: α< .05
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ตำรำงที่ ก 2
ผลการวิ เคราะห์ขอ้ กระทงรายข้อ และค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของมาตรวัดเชิ งสารวจ
วิ นิจฉัยงานในขัน้ ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ องค์ประกอบด้านความมีอิสระในตนเอง (N=40)
ข้ อที่ ทิศทาง
ข้ อกระทง
CITC
ค่า
ข้ อที่ผา่ น
ข้ อที่
(5 ข้ อ) สัมประสิทธิ์
การ
คัดเลือก
แอลฟา วิเคราะห์ (5 ข้ อ)
หากลบข้ อ CITC
กระทงนี ้
1
+ งานของคุณเปิ ดกว้ างให้ คณ
ุ มีอิสระและ
.72
.55


ตัดสินใจด้ วยตนเอง
2
งานของคุณไม่เปิ ดโอกาสให้ คณ
ุ ได้ เริ่มต้ น
-.08
.87
หรือตัดสินใจในการดาเนินงานใดๆ
3
+ ...............................................................
.61
.60


4
+ ...............................................................
.54
.61


5
+ ...............................................................
.75
.53


ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาด้ านความมีอิสระในตนเอง
.87
หมายเหตุ: α< .05
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ภำคผนวก ข
กำรวิเครำะห์ ข้อกระทงรำยข้ อและค่ ำสัมปรสิทธิ์แอลฟำของครอนบำคของมำตรวัดควำมสอดคล้ อง
ระหว่ ำงกำรรับรู้ควำมต้ องกำรของบทบำทในงำนและมโนทัศน์ แห่ งตน
ตำรำงที่ ข
ผลการวิ เคราะห์ขอ้ กระทงรายข้อ และค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของมาตรวัดความ
สอดคล้องระหว่างการรับรู้ความต้องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตนในขัน้ ทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมื อ (N=40)
ข้ อที่ ทิศทาง
ข้ อกระทง
CITC
ค่า
ข้ อที่ผา่ น
ข้ อที่
(5 ข้ อ) สัมประสิทธิ์
การ
คัดเลือก
แอลฟา วิเคราะห์ (5 ข้ อ)
หากลบข้ อ CITC
กระทงนี ้
1
+ งานของคุณสอดคล้ องกับสิ่งที่คณ
ุ ต้ องการจะ
.86
.84


เป็ น
2
+ งานมีสว่ นช่วยให้ คณ
ุ เกิดความพึงพอใจใน
.73
.88


ตัวเอง
3
+ ...............................................................
.58
.90


4
+ ...............................................................
.85
.84


5
+ ...............................................................
.71
.88


ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของมาตรวัดความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและ
.89
มโนทัศน์แห่งตน
หมายเหตุ: α< .05
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ภำคผนวก ค
กำรวิเครำะห์ ข้อกระทงรำยข้ อและค่ ำสัมปรสิทธิ์แอลฟำของครอนบำคของมำตรวัดควำมต่ อเนื่อง
ของสุขภำวะทำงจิต
ตำรำงที่ ค
ผลการวิ เคราะห์ขอ้ กระทงรายข้อ และค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของมาตรวัดความต่อเนื่อง
ของสุขภาวะทางจิ ตในขัน้ ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ (N=40)
ข้ อที่ ทิศทาง
ข้ อกระทง
CITC
ค่า
ข้ อที่ผา่ น
ข้ อที่
(5 ข้ อ) สัมประสิทธิ์
การ
คัดเลือก
แอลฟา วิเคราะห์ (5 ข้ อ)
หากลบข้ อ CITC
กระทงนี ้
1
+ ฉันมีความสุข
.64
.91


2
+ ฉันรู้สกึ ว่าสิ่งต่างๆรอบๆตัวน่าสนใจ
.52
.92


3
+ ฉันรู้สกึ พึงพอใจในชีวิต
.73
.91


4
+ ...............................................................
.41
.92


5
+ ...............................................................
.65
.91


6
+ ...............................................................
.80
.90


7
+ ...............................................................
.64
.91


8
+ ...............................................................
.45
.92


9
+ ...............................................................
.60
.91


10
+ ...............................................................
.69
.91


11
+ ...............................................................
.70
.91


12
+ ...............................................................
.65
.91


13
+ ...............................................................
.79
.90


14
+ ...............................................................
.75
.91


ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของมาตรวัดสุขภาวะองค์รวม
.92
หมายเหตุ: α< .05
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ภำคผนวก ง
ตัวอย่ ำงแบบสอบถำม

แบบสอบถำม
แบบสอบถามนี เ้ ป็ นส่วนหนึ่ งของโครงงานวิ จัย ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต เรื่ อ ง คุณ ลัก ษณะงาน (ความ
หลากหลายในงาน และความมีอิสระในตนเอง) ความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทใน
งานและมโนทัศน์แห่งตนสุขภาวะองค์รวม และความผูกพันต่อองค์กร แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ได้ แก่ ข้ อมูลทั่วไป
มาตรวัดเชิงสารวจวินิจฉัยงาน มาตรวัดความสอดคล้ องระหว่างการรับรู้ความต้ องการของบทบาทในงานและ
มโนทัศน์ แห่งตน มาตรวัดความต่อเนื่องของสุขภาวะทางจิ ต และมาตรวัดความผูกพันต่อองค์ก ร ขอความ
้ ้กลุม่ นิสิตผู้วิจยั ขอรับรองว่าจะเก็บคาตอบของท่านไว้
กรุณาให้ ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริง ทังนี
เป็ นความลับ จะไม่มีการนาเสนอผลจากคาตอบเป็ นรายบุคคล และคาตอบของท่านจะไม่มีผลทางลบใดๆเกิด
ขึ ้นกับตัวท่าน ขอความกรุณาให้ ท่านตอบคาถามให้ ครบทุกข้ อ เพื่อให้ ข้อมูลที่ท่านตอบมีความสมบูรณ์
กลุม่ นิสิตผู้วิจยั ขอขอบคุณท่านที่ได้ สละเวลาอันมีคา่ และให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ครัง้ นี ้ณ โอกาสนี ้ด้ วย

กลุม่ นิสิตผู้วิจยั
นางสาว ณฐวรรณ โอศาสตร์
นางสาว วาทินี แน่นชารี
นางสาว อรณี ดอนอ่อนเบ้ า
คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
โปรดกรอกข้ อมูลและกาเครื่องหมาย  ลงใน □ ที่ตรงกับตัวท่าน
□ ชาย

□ หญิง

สถานภาพสมรส

□ โสด

เพศ

อายุ.........................................ปี
□ แต่งงาน

ระดับการศึกษาสูงสุด □ ต่ากว่าปริญญาตรี

□ หย่าร้ าง

□ อื่นๆ……………………

□ ปริญญาตรี □ ปริญญาโท □ สูงกว่าปริญญาตรี

□ อื่นๆโปรดระบุ………………………………………..
อายุงานในองค์การปั จจุบนั ......................................ปี ………………….เดือน
ตาแหน่งปัจจุบนั ……………………………………………………
สถานภาพในงาน

□ พนักงานประจาเต็มเวลา (Full-time) □ พนักงานประจาบางเวลา (Part-time)

ส่ วนที่ 2 มำตรวัดเชิงสำรวจวินิจฉัยงำน
กรุณาอ่านและพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อโดยละเอียดก่อนทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ ตรงกับตัวท่ ำน
มำกที่สุด และโปรดทาให้ ครบทุกข้ อ โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี ้
1

หมายถึง

ข้ อความนัน้ ไม่ ตรงที่สุด กับตัวท่าน

2

หมายถึง

ข้ อความนัน้ ไม่ ตรง กับตัวท่าน

3

หมายถึง

ข้ อความนัน้ ไม่ ค่อยตรง กับตัวท่าน

4

หมายถึง

ข้ อความนัน้ ตรงกับไม่ ตรงพอๆ กัน กับตัวท่าน

5

หมายถึง

ข้ อความนัน้ ค่ อนข้ ำงตรง กับตัวท่าน

6

หมายถึง

ข้ อความนัน้ ตรง กับตัวท่าน

7

หมายถึง

ข้ อความนัน้ ตรงที่สุด กับตัวท่าน

87

ข้ อ

คำถำม

1 งานของคุณมีความหลากหลายที่ต้องการให้
คุณทาหลายสิ่งที่แตกต่างกันโดยใช้ ทกั ษะและ
ความสามารถที่หลากหลายของคุณ
2 งานที่คณ
ุ ทาต้ องใช้ ทกั ษะขันสู
้ ง หรือซับซ้ อน
3 งานของคุณค่อนข้ างง่ายและทาซ ้าแบบเดิม
4 ..................................................................
5 ..................................................................
6 ..................................................................
7 ..................................................................
8 ..................................................................
9 ..................................................................

ไม่ ตรง
ที่สุด

ไม่ ตรง

ไม่
ค่ อย
ตรง

ตรงกับ
ไม่ ตรง
พอๆ
กัน

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7

ค่ อนข้
ำงตรง

ตรง

ตรง
ที่สุด

ส่ วนที่ 3 มำตรวัดควำมสอดคล้ องระหว่ำงกำรรับรู้ควำมต้ องกำรของบทบำทในงำนและมโนทัศน์ แห่ ง
ตน
กรุณาอ่านและพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อโดยละเอียดก่อนทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ ตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ ำนมำกที่สุด และโปรดทาให้ ครบทุกข้ อ โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี ้
1

หมายถึง

ท่าน ไม่ เห็นด้ วยอย่ ำงยิ่ง กับข้ อความนัน้

2

หมายถึง

ท่าน ไม่ เห็นด้ วยกับข้ อความนัน้

3

หมายถึง

ท่าน เห็นด้ วยและไม่ เห็นด้ วยพอๆกัน กับข้ อความนัน้

4

หมายถึง

ท่าน เห็นด้ วย กับข้ อความนัน้

5

หมายถึง

ท่าน เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง กับข้ อความนัน้

88

ข้ อ

คำถำม

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ ำงยิ่ง

ไม่ เห็น
ด้ วย

เห็นด้ วย
และไม่ เห็นด้ วย
เห็น
เห็นด้ วย
ด้ วย
พอๆกัน
อย่ ำงยิ่ง

1

งานของคุณสอดคล้ องกับสิ่งที่คณ
ุ ต้ องการจะเป็ น

1

2

3

4

5

2

งานมีสว่ นช่วยให้ คณ
ุ เกิดความพึงพอใจในตัวเอง

1

2

3

4

5

3
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ส่ วนที่ 4 มำตรวัดควำมต่ อเนื่องของสุขภำวะทำงจิต
กรุณาอ่านและพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อโดยละเอียดก่อนทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ ตรงกับ
ควำมรู้สกึ ของท่ ำนในช่ วง เวลำ 1 เดือน ที่ผ่ำนมำ มำกที่สุด และโปรดทาให้ ครบทุกข้ อ โดยแต่ละช่องมี
ความหมายดังนี ้
1
หมายถึง
ท่านไม่ เคยรู้สกึ ตำมข้ อควำมนัน้ เลย
2
หมายถึง
ท่าน เคยรู้สึก ตำมข้ อควำมนัน้ 1-2 ครัง้ ต่ อเดือน
3
หมายถึง
ท่าน เคยรู้สึก ตำมข้ อควำมนัน้ สัปดำห์ ละ 1 ครัง้
4
หมายถึง
ท่าน เคยรู้สึก ตำมข้ อควำมนัน้ 2-3 ครัง้ ต่ อ สัปดำห์
5
หมายถึง
ท่าน เคยรู้สึก ตำมข้ อควำมนัน้ เกือบทุกวัน
6
หมายถึง
ท่าน เคยรู้สึก ตำมข้ อควำมนัน้ ทุกวัน
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เ

เ

แ

ข้ อ

ในช่ วง เวลำ 1 เดือน ที่ผ่ำนมำ

ไม่ เคย
รู้ สกึ

เคยรู้ สกึ
1-2 ครั ้ง
ต่ อเดือน

คยรู้ สกึ
สัปดำห์
ละ 1
ครั ้ง

เคยรู้ สกึ
2-3 ครั ้ง
ต่ อ
สัปดำห์

คยรู้ สกึ
เกือบทุก
วัน

เคย
รู้ สกึ ทุก
วัน

1
2
3
4

ฉันมีความสุข
ฉันรู้สกึ ว่าสิ่งต่างๆรอบๆตัวน่าสนใจ
ฉันรู้สกึ พึงพอใจในชีวิต
..................................................................
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1
1
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2
2
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3
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5
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6
6
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5
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..................................................................
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..................................................................
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เ

ข้ อ

ในช่ วง เวลำ 1 เดือน ที่ผ่ำนมำ

ไม่ เคย
รู้ สกึ

เคยรู้ สกึ
1-2 ครั ้ง
ต่ อเดือน

12
13
14

..................................................................
..................................................................
..................................................................

1
1
1

2
2
2

เ

แ

คยรู้ สกึ
สัปดำห์
ละ 1
ครั ้ง

เคยรู้ สกึ
2-3 ครั ้ง
ต่ อ
สัปดำห์

คยรู้ สกึ
เกือบทุก
วัน

เคย
รู้ สกึ ทุก
วัน

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

ส่ วนที่ 5 มำตรวัดควำมผูกพันต่ อองค์ กร
กรุณาอ่านและพิจารณาข้ อความแต่ละข้ อโดยละเอียดก่อนทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ ตรงกับ
ควำมคิดเห็นของท่ ำนมำกที่สุด และโปรดทาให้ ครบทุกข้ อ โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี ้
1
หมายถึง
ท่าน ไม่ เห็นด้ วยอย่ ำงยิ่ง กับข้ อความนัน้

ข้ อ

1
2

2

หมายถึง

ท่าน ไม่ เห็นด้ วยกับข้ อความนัน้

3

หมายถึง

ท่าน เห็นด้ วยและไม่ เห็นด้ วยพอๆกัน กับข้ อความนัน้

4

หมายถึง

ท่าน เห็นด้ วย กับข้ อความนัน้

5

หมายถึง

ท่าน เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง กับข้ อความนัน้

ข้ อควำม
ฉันมีความสุขมากที่จะได้ ทางานกับองค์การนี ้ไปตลอดชีวติ การ
ทางานของฉัน
ฉันไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ ้น หากฉันลาออกจากองค์การนี ้โดย
ที่ยงั ไม่มีงานใหม่รออยู่

เห็นด้ วย
และไม่
เห็นด้ วย
พอๆกัน

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ ำงยิ่ง

เห็นด้ วย
อย่ ำงยิ่ง

เห็นด้ วย
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1
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ข้ อ

ข้ อควำม

เห็นด้ วย
อย่ ำงยิ่ง

เห็นด้ วย

เห็นด้ วย
และไม่
เห็นด้ วย
พอๆกัน

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ ำงยิ่ง
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