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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัของจิตวิญญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน 
ความผูกพนัต่อองค์กร และความสุขในการท างาน (2) ความสัมพนัธ์ของจิตวิญญาณในการท างานท่ีมีต่อความสุขใน
การท างาน และ (3) ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์รท่ีอยูใ่นฐานะตวัแปรเช่ือมโยงความสมัพนัธ์
แบบอนุกรมระหว่างจิตวิญญาณในการท างานกบัความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมศึกษา 
สงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก โดยงานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณดว้ยวธีิการส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
คือ ครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก จ านวน 173 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การวิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวจิยัพบวา่ (1) ระดบัของปัจจยัจิตวญิญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน 
ความผูกพนัต่อองค์กร และความสุขในการท างานของครูมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (2) จิตวิญญาณในการ
ท างาน ความพึงพอใจในการท างาน และความผกูพนัต่อองคก์รมีความสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างานของครู อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ 0.01 และ (3) ระดบัความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรเป็นตวัแปรเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์แบบอนุกรมระหว่างจิตวิญญาณในการท างานกบัความสุขในการท างานของครู ซ่ึงจากผลการวิจยัน้ี
โรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรักควรมุ่งสร้างใหค้รูเกิดความพึงพอใจในการท างาน
และความผกูพนัต่อองคก์รทุกดา้น เพ่ือสร้างความสุขในการท างานใหเ้พ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
ค ำส ำคญั: จิตวิญญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร ความสุขในการท างาน 
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Abstract 
This research is was aimed to study: (1) the level of workplace spirituality, job satisfaction, organization 

commitment and work happiness; (2) the relationship of workplace spirituality on the work happiness of teacher; and 
(3) job satisfaction and organization commitment as the a serial mediator variable correlated with workplace 
spirituality towards the work happiness of private secondary school teachers under the Church of Christ in Bangrak 
District. This samples in this exploratory quantitative study were 173 teachers from private secondary schools under  
the Church of Christ in Bangrak District. The research instrument in this study was a questionnaire which was 
statistically analyzed by percentage, means, standard deviation, and structural equation model analysis. This research 
found that (1) the level of workplace spirituality, job satisfaction, organization commitment, and work happiness of 
teachers were overwhelmingly averaged at a high level; (2) the workplace spirituality, job satisfaction, organization 
commitment were correlated with the work happiness of teacher, at a statistically significant level of 0.01; and (3) 
the job satisfaction and organization commitment as the serial mediator variable was correlated with workplace 
spirituality towards the work happiness of teachers. The recommendation based on the results of the study was that 
private secondary school under the Church of Christ in Bangrak District should provide all factors that could 
improve teachers’ job satisfaction and organization commitment to improve work happiness.  
 
Keywords: Workplace Spirituality, Job Satisfaction, Organization Commitment, Work Happiness 

  
1. บทน า 
 การสร้างความสุขในท่ีท างานถือเป็นกระแสนิยมในยุคปัจจุบันท่ีผู ้บริหารหลาย ๆ องค์กรหันมาให้
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากความสุขจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลท่ีส่งผลถึงปริมาณและ
คุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของงาน โดยความสุขในการท างานจะเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัระดบัความพึงพอใจเฉล่ียในช่วงเวลาหน่ึง หรือความถ่ีและปริมาณของอารมณ์ในเชิงบวกท่ีมีต่อความผกูพนั
ท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกบัองค์กรท่ีจะท าให้เกิดความสุขในการท างานให้บรรลุผลลพัธ์ตามท่ีองค์กรก าหนดไว ้
(Hasannejad, Hasannejad & Ghodsi, 2017, p. 148) ซ่ึงจากผลการส ารวจความสุขในการท างาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561 
ของส านกังานสถิติแห่งชาติ (2561) ร่วมกบัสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ คะแนนความสุข
ในการท างานระดบัประเทศมีค่าคะแนนเฉล่ีย 58.62 คะแนน ซ่ึงตามเกณฑข์องเคร่ืองมือ HAPPYNOMETER จดัอยูใ่น
ระดบัความสุขตามเป้าหมาย (Happy) และเม่ือพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ียจ าแนกตามลกัษณะทัว่ไปของบุคคลท่ีท างานใน
องค์กร พบว่า เพศหญิงมีคะแนนความสุขอยู่ท่ี 59.42 และเพศชายมีคะแนนความสุขอยู่ท่ี 57.91 และเม่ือพิจารณาค่า
คะแนนเฉล่ียจ าแนกตามสถานภาพการท างาน พบวา่ ลูกจา้งรัฐบาลมีคะแนนความสุขอยู่ท่ี 65.54 คะแนน และลูกจา้ง
เอกชนมีคะแนนความสุขอยูท่ี่ 56.07 คะแนน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561) 

ระบบการศึกษาของไทยก็ถือเป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมุ่งเนน้นโยบายการสร้างความสุขให้เกิดข้ึนต่อครูและเป็น
สถาบนัหน่ึงท่ีก าลงัขบัเคล่ือนสู่การเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งท างานภายใตก้ารแข่งขนัท่ีสูงข้ึนของสังคม ผูบ้ริหารโรงเรียน
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ต่างได้เล็งเห็นคุณค่าของครู ซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญัต่อการสร้างสรรค์คุณภาพทางการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จ (Abdullah & Ling, 2016, p. 15) จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมุ่งเนน้นโยบายการสร้างความสุข
ในการท างานให้เกิดเป็นองคก์รแห่งความสุข ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีเป็นหัวใจส าคญัต่อการขบัเคล่ือนความสุขในองคก์ร
และสังคมให้เจริญกา้วหน้าอย่างมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ตอ้งประกอบดว้ยพ้ืนฐานความสุข 8 ประการ (Happy 8) คือ   
(1) การมีสุขภาพดี (Happy Body) (2) การมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy Heart) (3) การรู้จกัผ่อนคลาย (Happy Relax) 
(4) การมีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวมีคุณธรรมประจ าใจ (Happy Soul) (5) การมีเศรษฐกิจการเงินท่ีดี (Happy Money) 
(6) การพฒันาความรู้ (Happy Brain) (7) การมีครอบครัวท่ีดี (Happy Family) และ (8) การมีสังคมท่ีมีความสุข (Happy 
Society) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) และจากการศึกษาวิจยัของ Hasannejad, Hasannejad & Ghodsi (2017, p. 147) 
ไดศึ้กษาว่า จิตวิญญาณในการท างานท่ีประกอบด้วยงานท่ีมีความหมาย ความสามคัคี การสอดคลอ้งกับค่านิยมของ
องคก์รจะมีผลต่อความสุขในการท างาน และการจะท าใหบุ้คคลเกิดความสุขในการท างานไดน้ั้นตอ้งอาศยัปัจจยัความพึง
พอใจและความผูกพนัต่อองคก์รท่ีเป็นปัจจยัส าคญัต่อการสร้างองคก์รแห่งความสุขท่ีเป็นเลิศท่ีท าใหเ้กิดความสุขในการ
ท างานไดอ้ยา่งแทจ้ริง (Abdullah & Ling, 2016, p. 15) ซ่ึงจิตวิญญาณในการท างานของแต่บุคคลจะมีสภาวะท่ีแตกต่าง
กนัไปตามความรู้สึกหรือกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคล (Kinjerski & Skrypnek, 2004, p. 28) และการรับรู้ดงักล่าว
สามารถเป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความสุขในการท างาน และจากการศึกษางานวิจัยของ 
Hasannejad, Hasannejad & Ghodsi (2017) ไดศึ้กษาอิทธิพลของคุณค่าดา้นจิตวญิญาณในการท างานท่ีประกอบดว้ย (1) 
คุณค่าของงาน (2) ความเป็นเอกภาพ และ (3) ความสมดุลสอดคลอ้งกบัคุณธรรมหลกัขององคก์ร โดยองคป์ระกอบทั้ง 
3 ดา้นของคุณค่าดา้นจิตวญิญาณในการท างานน้ีจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการ
ท างานของพนกังาน  

ความพึงพอใจในการท างานเป็นทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวกและเป็นแรงจูงใจท่ีกระตุน้การ
ท างานของบุคคลให้เกิดความกระตือรือร้นอย่างมีประสิทธิภาพ (พิทยา แจ่มศักด์ิ, 2556, น. 5) และสามารถท างานให้
บรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์รอย่างเต็มความสามารถดว้ยใจสมคัร (พณสร ขาวผ่อง, 2556, น. 1) และจากการศึกษา
งานวิจยัของอุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ได้ศึกษา (1) ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงานดา้นนโยบายการ
บริหารบริษทัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รดา้นพฤติกรรม และ (2) ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรด้านทัศนคติ ดา้นพฤติกรรม และดา้นความถูกตอ้งหรือ
บรรทดัฐานของสังคมเป็นการแสดงออกของสมาชิกท่ีมีลกัษณะเหนียวแน่นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และเตม็ใจในการ
ท่ีจะอุทิศตนให้กบัองค์กร (Allen & Meyer, 1990) และจากการศึกษางานวิจยัของ Awais, Mailk & Qaisar (2015) ได้
ศึกษาความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์ จิตวญิญาณในการท างานและความพึงพอใจในงาน โดยผล
การศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในการท างานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์รอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และจิตวิญญาณในการท างานก็มีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองคก์ร โดยมีความพึงพอใจในการท างานเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มระหวา่งความสมัพนัธ์ของจิตวญิญาณในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  

ดงันั้นจากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบความสมัพนัธ์
ของจิตวิญญาณในการท างานท่ีมีต่อความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสภา
คริสตจักรในเขตบางรัก โดยจะศึกษาประเด็นท่ีว่า เพราะเหตุใดหรือมีปัจจัยใดบ้างหรือไม่ท่ีท าหน้าท่ีเป็นปัจจัย



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1579 

เช่ือมโยงไปสู่ความสุขในการท างาน เพ่ือให้ทราบระดบัของจิตวิญญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน 
ความผูกพนัต่อองคก์ร ความสุขในการท างาน และความสัมพนัธ์ของจิตวิญญาณในการท างานท่ีมีต่อความสุขในการ
ท างาน เพื่อน าผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์รครูโรงเรียน
เอกชนในเขตบางรัก มีความสุขในการท างานเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัน ามาสงัเคราะห์
สร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการวจิยัดงัรูปท่ี 1 

 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดบัของจิตวิญญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพนัต่อองค์กร และ

ความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก 
2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของจิตวญิญาณในการท างานท่ีมีต่อความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเอกชน

ระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรท่ีอยู่ในฐานะตัวแปรเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์แบบอนุกรมระหวา่งจิตวิญญาณในการท างานกบัความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนระดบั
มธัยมศึกษา สงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณท่ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามสร้างข้ึนจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีวธีิด าเนินการวจิยัแบ่งตามขอบเขตและรายละเอียดท่ีศึกษาดงัน้ี 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา สังกัดสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก  
จ านวนทั้ งส้ิน 303 คน (กองทุนสงเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการ , 2561) และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครู
โรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก จ านวน 173 คน ซ่ึงก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยการ
ใชต้ารางของ Yamane (1973) ภายใตค้วามเช่ือมัน่ 95% ยอมให้มีความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้±5 และใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิและการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม และส่วนท่ี 2-5 เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัจิตวิญญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน 
ความผกูพนัต่อองคก์ร และความสุขในการท างาน โดยลกัษณะของขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตาม
แบบของ Likert’ Scale (Likert, 1932) 
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3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมศึกษา 
สงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก จ านวน 173 คน มีอตัราการตอบกลบัร้อยละ 100 และมีการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม ลงรหสัและวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติต่อไป 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ท่ีประกอบด้วย (1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ด้วยการแจกแจง
ค่าความถ่ี และร้อยละ (2) ขอ้มูลเพื่อศึกษาระดบัของจิตวญิญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผกูพนั
ต่อองค์กร และความสุขในการท างาน ดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (3) วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน และ (4) การวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและหาระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรทั้งทางตรง
และทางออ้ม ดว้ยโมเดลสมการโครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SmartPLS 3 (Hair, Sarstedt, Ringle & Gudergan, 
2018) 

 
4. ผลการวจิยั 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามในคร้ังน้ี พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.52) มี
อายรุะหวา่ง 30-40 ปี (ร้อยละ 36.42) มีการศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 54.91) มีสถานภาพ
โสด (ร้อยละ 56.07) มีระยะเวลาการปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 61.85) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท (ร้อยละ 36.99) 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดบัจิตวิญญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพนัต่อองคก์ร และ
ความสุขในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจิตวิญญาณในการท างาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.48, SD=0.79) รองลงมา คือ ปัจจยัความผูกพนัต่อองค์กร ( x =4.45, SD=0.74) 
ปัจจยัความพึงพอใจในการท างาน ( x =4.20, SD=0.80) และสุดทา้ยปัจจยัความสุขในการท างาน ( x =4.14, SD=0.85) 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตวญิญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพนั
ต่อองคก์ร และความสุขในการท างาน โดยผลการวเิคราะห์ปรากฎดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 

Relation 
จิตวญิญาณ 
ในการท างาน 

ความพงึพอใจ 
ในการท างาน 

ความผูกพนั 
ต่อองค์กร 

ความสุข 
ในการท างาน 

จิตวิญญาณในการท างาน - 0.676** 0.794** 0.671** 
ความพึงพอใจในการท างาน   0.797** 0.871** 
ความผกูพนัต่อองคก์ร    0.806** 
ความสุขในการท างาน     

หมายเหตุ  (** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01) (* มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05)  
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จากตารางท่ี 1 พบวา่ จิตวิญญาณในการท างาน (SW) ความพึงพอใจในการท างาน (JS) ความผกูพนัต่อองคก์ร 
(OC) กบัความสุขในการท างานของครูโดยรวม (WH) มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 
0.671, 0.871 และ 0.806 ตามล าดบั)  

3. ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างในภาพรวม เป็นผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยสัมประสิทธ์ิความ
ถดถอยอิทธิพลทางตรงและทางออ้มท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างาน ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เส้นทางความสมัพนัธ์ของโมเดลสมการโครงสร้าง 

 
จากรูปท่ี 2 แสดงเส้นทางความสัมพนัธ์ตวัแบบสมการโครงสร้าง พบวา่ (1) จิตวิญญาณในการท างานและ

ความผูกพนัต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการท างาน (DE= 0.758 และ 0.156) และจิตวิญญาณในการ
ท างานและความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางออ้มต่อความสุขในการท างาน (IE=0.517 และ 0.671) (2) ความ
พึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพนัต่อองค์กร (DE=0.886) โดยท่ีจิตวิญญาณในการท างานมี
อิทธิพลทางออ้มต่อความผูกพนัต่อองคก์ร (IE=0.682) และ (3) จิตวิญญาณในการท างานมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจในการท างาน (DE=0.770) 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ของจิตวญิญาณ
ในการท างานท่ีมีต่อความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษาสังกดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก
ท่ีพบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิเสน้ทางมีความแตกต่างกนัไดด้งัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

สมมตฐิานการวจิัย 
(Hypothesis) 

สัมประสิทธิ์
เส้นทาง (Coef.) 

ค่า t-test ผลลพัธ์ 

H1 จิตวิญญาณในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน 0.770*** 11.590 สนบัสนุน 
H2 จิตวิญญาณในการท างานมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน   0.156**** 1.801 สนบัสนุน 
H3 ความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 0.886*** 30.300 สนบัสนุน 
H4 ความผกูพนัต่อองคก์รมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน 0.758*** 9.826 สนบัสนุน 
หมายเหตุ:  (* หมายถึง p-value ≤ 0.10 หรือ ค่า t ≥ 1.65) (**  หมายถึง p-value ≤ 0.05 หรือ ค่า t ≥ 1.96) (*** หมายถึง p-value ≤ 0.01 
หรือ ค่า t ≥ 2.58) 
 

* 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า (1) จิตวิญญาณในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานและ
ความสุขในการท างาน (2) ความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กร และ (3) ความผูกพนัต่อ
องคก์รมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน 
 5.  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรคัน่กลางแบบอนุกรม (Serial Mediation Variables) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
เขา้มาเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดยท่ีตวัแปรคัน่กลางแบบอนุกรมจะอธิบายอิทธิพล
ทางออ้มระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซ่ึงผลการทดสอบอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) ท่ีไดจ้ะปรากฏดงั
ตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบอิทธิพลทางออ้มของโครงสร้างความสมัพนัธ์  

สมมตฐิานการวจิัย 
(Hypothesis) 

Effect 
Boot 
SE 

Boot 
LLCI 

Boot 
ULCI 

H5 ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองคก์รเป็น
ปัจจัยเช่ือมโยงความสัมพันธ์แบบอนุกรมระหว่างจิต
วิญญาณในการท างานกบัความสุขในการท างาน 

 
 

0.168 

 
 

0.055 

 
 

0.070 

 
 

0.289 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลการทดสอบอิทธิพลทางออ้มของความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อ

องคก์รเป็นปัจจยัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์แบบอนุกรมระหวา่งจิตวญิญาณในการท างานกบัความสุขในการท างาน โดยมี
ค่าผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง (Boot LLCI) ถึงขอบเขตบน (Boot ULCL) ท่ีช่วงของความเช่ือมัน่ไม่คลุม 0 
แสดงวา่ อิทธิพลของความความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองคก์รเป็นปัจจยัคัน่กลางแบบอนุกรมท่ีเช่ือมโยง
อิทธิพลของจิตวิญญาณในการท างานสู่ความสุขในการท างาน โดยมีค่าผลคูณของสัมประสิทธ์ิขอบเขตล่าง (Boot 
LLCI) เท่ากบั 0.070 ถึงขอบเขตบน (Boot ULCL) เท่ากบั 0.289 
 
5. การอภิปรายผล 

1.ปัจจยัจิตวิญญาณในการท างาน จากผลการวิจยัพบวา่ จิตวิญญาณในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการท างานทางตรง เน่ืองจากครูมีการปฏิบติังานดว้ยจิตส านึกรักในองคก์ร และตระหนกัถึงคุณค่าในตนเองท่ีมีต่อ
งาน จึงท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน และช่วยสร้างใหค้รูเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Hassan, Nadeem & Akhter (2016) ท่ีสนบัสนุนวา่ จิตวิญญาณในการท างานมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม
ต่อความพึงพอใจในการท างาน โดยเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกของบุคลากรในองค์กร ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ทางจิต
วิญญาณในการท างานท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจและความสุขในการท างานเช่นกัน (Hasannejad, Hasannejad & 
Ghodsi, 2017) 

2. ปัจจยัความพึงพอใจในการท างาน จากผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์รทางตรง และมีอิทธิพลทางออ้มต่อความสุขในการท างาน เน่ืองจากองคก์รมอบโอกาสและส่งเสริม
การเรียนรู้ มีค่าตอบแทนและการเล่ือนขั้นท่ีเหมาะสม ท าใหค้รูเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร และช่วยสร้างความสุขในการ
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ท างานใหก้บัครู ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ท่ีสนบัสนุนวา่ ความพึงพอใจในการท างานมีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์รทางตรง ดา้นทศันคติ พฤติกรรม และนโยบายดา้นการบริหาร   

3. ปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กร จากผลการวิจยัพบว่า ความผูกพนัต่อองค์กรมีอิทธิพลกบัความสุขในการ
ท างานทางตรง และมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างานท่ีมี
อิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อความสุขในการท างาน เน่ืองจากความยินดีและความตั้งใจในการจะท างาน ท าให้ครู
เกิดความสุขในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Awais, Mailk & Qaisar (2015) ท่ีสนบัสนุนวา่ ความผกูพนัต่อ
องคก์ร มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงการส่งเสริมใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีช่วยใหบุ้คคลเกิดความสุขในการท างาน (Indhira & Shani, 2016) 
 
6. บทสรุป 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา (1) ระดบัของจิตวิญญาณในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพนัต่อ
องคก์ร และความสุขในการท างาน (2) ความสัมพนัธ์ของจิตวิญญาณในการท างานท่ีมีต่อความสุขในการท างาน และ 
(3) ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อองค์กรท่ีอยูใ่นฐานะตวัแปรเช่ือมโยงความสัมพนัธ์แบบอนุกรม
ระหว่างจิตวิญญาณในการท างานกับความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนระดับมธัยมศึกษา สังกัดสภา
คริสตจกัรในเขตบางรัก ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยั คือ ครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษา สงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก จ านวน 173 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ การวิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัจิตวญิญาณในการท างานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานและความสุขในการท างาน เน่ืองจากครูในโรงเรียนต่างมีจิตส านึกท่ีรักในองคก์รอยา่งแทจ้ริง จึงท าให้ครูเกิด
ความพึงพอใจในการท างานและมีความสุขในการท างานไดเ้ช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนฤเบศร์ สายพรหม 
(2559) ท่ีวา่ ปัจจยัจิตวญิญาณในการท างานจะเป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองท่ีมีต่องานและ
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานตามนโยบายท่ีองค์กรก าหนดให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศยัแผนการท างานท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนให้สามารถปฏิบติังานดว้ยจิตส านึกรักในองคก์รให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการท างานท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งชดัเจน (ชนิกานต ์เสียงเยน็, 2557) 

นอกจากน้ีการวิจยัคร้ังน้ียงัไดศึ้กษาถึงปัจจยัความพึงพอใจในการท างาน ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจใน
การท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร เน่ืองจากครูในโรงเรียนต่างพึงพอใจในการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีมี
นโยบายส่งเสริมพฒันาศกัยภาพและเปิดโอกาสใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิตติศกัด์ิ 
ปัจจวงษ ์(2554) ท่ีวา่ ความพึงพอใจในการท างานเป็นทศันคติของบุคคลท่ีตระหนกัถึงการรับรู้โอกาสในการส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพ การเรียนรู้และการตดัสินใจ เพ่ือแกไ้ขปัญหาในงานไดอ้ยา่งทนัที ตลอดจนไดรั้บค่าตอบแทนและ
การเล่ือนขั้นต าแหน่งตามท่ีองคก์รก าหนดอยา่งเหมาะสม จึงท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างานเพ่ิมสูงข้ึน 
และพร้อมท่ีจะอยู่กบัองคก์รดว้ยความเต็มใจ (ประภาส ไชยหงษา, 2554) โดยเม่ือบุคคลมีความผูกพนัต่อองค์กรและ
ท างานดว้ยความเต็มใจก็จะส่งผลให้บุคคลท างานอย่างมีความสุข และสามารถท างานอย่างทุ่มเทและเต็มใจในการ
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ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ และพร้อมท่ีจะคงอยูก่บัองคก์รและให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีองคก์รจดัข้ึน (อุทุมพร รุ่งเรือง, 2555) 

ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเชิงการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ คือ 
องคก์รควรส่งเสริมใหบุ้คคลมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยมอบหมายความรับผิดชอบใหเ้กิดการท างานดว้ย
ความเต็มใจ พร้อมท่ีจะอยูก่บัองคก์ร และทุ่มเทความสามารถในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่ง
ต่อเน่ือง และจากขอ้คน้พบของการวิจยัน้ีท าให้ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นวา่ การวิจยัคร้ังต่อไปควรมุ่งศึกษากบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท า
ให้เกิดความสุขในการท างานเพ่ิมสูงข้ึน เช่น ความไวว้างใจในการท างาน ทศันคติในงาน และการรับรู้การสนบัสนุน
จากองคก์ร เป็นตน้ อีกทั้งควรศึกษาขอ้มูลเชิงลึกดว้ยการท าวจิยัเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไ้ดข้อ้คน้พบท่ีเป็นปัจจยัซ่อนเร้นให้
เกิดความสุขในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษาสงักดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรักเพ่ิมมากข้ึน 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณครูโรงเรียนเอกชนระดบัมธัยมศึกษาสังกดัสภาคริสตจกัรในเขตบางรัก และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ท่านท่ีใหข้อ้มูลในการท าวจิยัคร้ังน้ี จนท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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