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บทคัดย่อ

  กำรวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำระดับผลกำรปฏิบัติงำนของครู พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี

ขององค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร 2) พัฒนำและ 

ตรวจสอบควำมสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลเชงิสำเหตทุีส่่งผลต่อผลกำรปฏิบตังิำนของครูโดยมพีฤตกิรรม

กำรเป็นสมำชิกที่ดีเป็นตัวแปรคั่นกลำงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุท่ีมีอิทธิพล 

ทำงตรงและทำงอ้อมท่ีส่งผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครู กลุ ่มตัวอย่ำงคือ ครูในสถำนศึกษำสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัดกำรศึกษำท้องถ่ินที่ 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) จ�ำนวน 405 คน  

สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีอย่ำงง่ำยและวิธีแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูล 

ด้วยค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์โมเดลเชิงสำเหตุ ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) ผลกำรปฏิบัติ

งำนของครูอยู่ในระดับค่อนข้ำงดี พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำก

องค์กำร และกำรรบัรูค้วำมยุติธรรมในองค์กำรอยู่ในระดบัค่อนข้ำงสูง (2) โมเดลเชงิสำเหตมุคีวำมสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (3) ผลกำรปฏิบัติงำนได้รับอิทธิพลทำงตรงจำกพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่

ดีในองค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร และได้รับอิทธิพล

ทำงอ้อมจำกกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำรผ่ำนพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดีในองค์กำร 

ค�าส�าคัญ: ผลกำรปฏิบัติงำน, พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีในองค์กำร, กำรสนับสนุน, ควำมยุติธรรม
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ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study level of teachers’ work performance, organizational 

citizenship behavior (OCB), perceived organizational support, and perceived organizational 

justice. 2) to develop and examine a causal model of teachers’ work performance with 

organizational citizenship behavior (OCB) as an intervening variable using empirical data; and 

3) to examine both direct and indirect effects upon teachers’ work performance. The sample 

consisted of teachers in the schools under the supervision of the local administrative organization; 

local provincial education subdivision 3 (mid central provincial cluster), of 405 people. They were 

selected base on sample random sampling and proportional stratified random sampling. There 

was questionnaire for the research. Data were analyzed by the average, standard deviation and 

the causal structural models.

 The research results revealed that (1) teachers’ work performance was in a fairly well 

levels, organizational citizenship behavior (OCB), perceived organizational support and perceived 

organizational justice were in a fairly high levels. (2) the causal structural model of teachers’ work 

performance were in accordance with the empirical data; (3) teachers’ work performance received 

direct effects from OCB, perceived organizational support, and perceived organizational justice. 

Furthermore, teachers’ work performance also received indirect effects from perceived 

organizational support and perceived organizational justice through OCB.

Keywords: Work performance, Organizational citizenship behavior, Support and Justice

บทน�า

 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของนำยกรฐัมนตรี 

ระบุว่ำกำรพัฒนำครูต้องก�ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำน

ครูให ้ชัดเจน และขับเคลื่อนสู ่กำรปฏิบัติให ้

ครอบคลุมทุกด้ำนทั้งกำรผลิตและพัฒนำครู สิ่ง

ส�ำคญัทีส่ดุทีค่รตู้องพัฒนำ คอื ปรบัและ พัฒนำวิธี

กำรสอนของตนให้มีคุณภำพ ยึดกำรพัฒนำเด็ก

เป็นหลัก และใช้เวลำให้มำกข้ึนในกำรสร้ำง

กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณค่ำและเกิดคุณภำพ

ต่อตัวเด็ก (ประยุทธ์ จันทร์โอชำ, 2559) ครูนับว่ำมี

บทบำทส�ำคัญย่ิงเพรำะครูเป็นตัวจักรที่ส�ำคัญต่อ

กำรจัดระบบ และกำรด�ำเนินกำรเรียนกำรสอน  

ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ดังน้ันจึงจ�ำเป็นท่ีจะ

ต้องสร้ำงครใูห้มคีณุภำพสงู เพ่ือเป็นผู้มปีระสิทธิภำพ

ในกำรท�ำงำนที่ดี (ใจนวล พรหมมณี, 2550) 

 กำรศึกษำพฤติกรรมในองค ์กำรเ พ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภำพผลกำรปฏิบัติงำน มีนักวิชำกำร

นักวิจัยได้ศึกษำและได้ให้ควำมสนใจเก่ียวกับ



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
127

พฤติกรรมบทบำทพิเศษของสมำชิกในองค์กำร 

น่ันคือ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 

(Organ, 1997; อ้ำงถึงใน สุนทรี ศักดิ์ศรี และ นนทิ

รัตน์ พัฒนภักดี, 2557) กล่ำวว่ำพฤติกรรมกำรเป็น

สมำชิกที่ดีขององค์กำรเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่

แสดงออกด้วยควำมสมัครใจ โดยไม่ได้ตระหนัก

อย่ำงชัดเจนถึงระบบกำรให้รำงวัลขององค์กำร  

เป็นพฤตกิรรมท่ีสนับสนุนประสทิธิผลในกำรปฏิบติั

งำนทั้งหมดขององค์กำร และกำรแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมด้วยควำมสมัครใจนั้น หมำยควำมว่ำ 

เป็นพฤติกรรมซึ่งไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติโดย

บทบำทหน้ำท่ี หรือไม่ได้ระบุไว้ในรำยละเอียดของ

งำน หรือสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงบุคคลกับองค์กำร 

จึงเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเลือกปฏิบัติด้วยตนเอง 

และแม้จะไม่ได้ปฏิบัติ ก็จะไม่ถูกลงโทษภำยใต้

ระบบกำรลงโทษขององค์กำร โดย Podsakoff & 

Mackenzie (1997) ได้ศึกษำเก่ียวกับพฤติกรรม

กำรเป็นสมำชิกที่ดี ผลกำรวิจัยพบว่ำ พฤติกรรม

กำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรมีควำมสัมพันธ์ 

ทำงบวกต่อประสิทธิภำพขององค์กำรโดยสำมำรถ

ท�ำนำยปริมำณผลกำรปฏิบัติงำน คุณภำพของผล

กำรปฏิบัติงำน ประสิทธิภำพด้ำนกำรเงินของ

องค์กำร และคุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งสอดคล้อง

กับอกีหลำยงำนวิจัย อำทิ พรพิมล สขุสวสัด์ิ (2554) 

สำธิต สวุรรณประกร และสมยศ อวเกียรติ. (2559). 

Mathumbu Dumisani & Dodd Nicole. (2013) 

Podsakoff, P.M., Ahearne, M., & MacKenzie, 

S.B. (1997) Ren-Tao, M. (2011) ที่ผลกำรวิจัย

พบว่ำพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรมี

ควำมสัมพันธ์กับผลกำรปฏิบัติงำนเช่นกัน 

 นอกจำกนี้ ผู ้ วิ จั ย ได ้ ศึกษำตัวแปรที่

เก่ียวข้องกับผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดี ของ ชีวภำส ทองปำน และ ถวัลย์ 

เนียมทรัพย์, 2555 ปิยวรรณ สุกดิษฐ์, 2555, วรำง

คณำ ศิริวัย และคณะ, 2558 Soner, 2009 and 

Xia, 2013 พบว่ำ กำรรับรู ้กำรสนับสนุนจำก

องค์กำรและกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำรเป็น

ป ัจจัยที่ เป ็นสำเหตุห รือมีควำมสัมพันธ ์ กับ

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีในกำรท�ำงำนและ

ท�ำให้ผลทำงบวกกับผลกำรปฏิบัติงำน หำกบุคคล

รับรู ้ว ่ำองค์กำรให้ควำมยุติธรรมและให้กำร

สนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ  ต่อพวกเขำเป็นอย่ำงดีหรือ

เป็นท่ีน่ำพอใจ จะท�ำให้เขำเหล่ำนัน้เตม็ใจท่ีจะช่วย

เหลือ สนับสนุนองค์กำร เป็นพ้ืนฐำนกำรแลก

เปลีย่นทำงสงัคมระหว่ำงองค์กำรและบคุคล ก่อให้

เกิดกำรช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน อันจะส่งผล

ต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีในองค์กำร น�ำไป

สูก่ำรได้รับผลประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่ำย แต่หำก

บุคคลรับรู้ว่ำไม่ได้รับควำมยุติธรรมหรือได้รับกำร

สนับสนุนจำกองค์กำรเป็นท่ีน่ำพึงพอใจ บุคคลจะ

เห็นว่ำองค์กำรเอำเปรียบ และน�ำไปสู่กำรแสดง

พฤติกรรมเชิงลบ เช่น ขยันน้อยลง เรียกร้องผล

ตอบแทนทีม่ำกข้ึน ผลกำรปฏิบตังิำนต�ำ่ลง เป็นต้น

 กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำหน้ำทีจ่ดักำรศกึษำ

ให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนอย่ำงทั่วถึงแก่ประชำชน

ในเขตพ้ืนท่ีตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ผูวิ้จยัได้มโีอกำสสมัภำษณ์เบือ้งต้นกบั

นำยชัยพร ผ่องแผ้ว ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำ

เทศบำลเมอืงปรำจนีบรุ ีเก่ียวกับสมรรถนะทำงกำร
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เรียนของนกัเรยีน ท่ีอยู่ภำยใต้กำรจดักำรศึกษำของ

สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม

จงัหวัดกำรศกึษำท้องถ่ินที ่3 (ภำคกลำงตอนกลำง) 

ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี 

สมุทรปรำกำร นครนำยก และสระแก้ว โดยผู ้

อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำเทศบำลเมืองปรำจีนบุรี 

กล่ำวว่ำ ผลกำรประเมินสมรรถนะส�ำคัญของผู้

เรียน ประจ�ำป ีกำรศึกษำ 2559 โดยระบบ

สำรสนเทศเพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในสถำนศกึษำ จำกคะแนนค่ำเฉลีย่สมรรถนะ

ส�ำคัญของผู้เรียนในพ้ืนท่ีดังกล่ำวน้ีในภำพรวมมี

คะแนนค่ำเฉลี่ยต�่ำกว ่ำเกณฑ์ท่ีสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก�ำหนดไว้คือ เกณฑ์ผ่ำน

กำรประเมินต้องมีคะแนนมำกกว่ำ ร้อยละ 60 โดย 

ในชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 มีคะแนนค่ำเฉลี่ยภำพ

รวมท่ีร้อยละ 59.78 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มี

คะแนนค่ำเฉลี่ยภำพรวมที่ร้อยละ 52.00 ซึ่งข้อมูล

จำกกำรสัมภำษณ์เบื้องต้นน้ีสอดคล้องกับเอกสำร

กำรประเมินสมรรถนะส�ำคัญของผู ้เรียน สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัดกำรศึกษำ

ท้องถ่ินที่ 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) (ภำนุ สุคนเขตร์ 

และคณะ, 2559) และจำกบทวิเครำะห์ส�ำนัก

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 

2556 ได้กล่ำวถึงคุณภำพของผู้เรียนในระดับกำร

ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนว่ำ สัมฤทธิผลทำงกำรเรียนอยู่ใน

เกณฑ์ต�่ำเมื่อเทียบสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนกับ

ระดับนำนำชำติ ผู ้ เรียนขำดคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ซึ่งสำเหตุของปัญหำขั้นต้นส่วนหน่ึงมำ

จำกขำดเทคนิควิธีกำรสอน กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีส่ง

เสรมิผูเ้รยีน และกำรลงทนุเพ่ือกำรศกึษำ นอกจำก

น้ีส�ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวง

ศึกษำธิกำร, 2558 ได้รำยงำนระบบบริหำรงำน

บคุคลของคร ูในช่วงระยะเวลำทีผ่่ำนมำ กำรบรหิำร

งำนบุคคลของครูประสบปัญหำมำกมำย ครูต้อง

สอนหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท�ำให้เตรียมกำร

สอนไม่ทนั ครูใช้เวลำในกำรท�ำผลงำนวิชำกำรมำก

ท�ำให้สนใจกำรสอนน้อยลง กำรพัฒนำครูประจ�ำ

กำรยังไม ่ เชื่อมโยงคุณภำพของผู ้ เ รียนและ

วิทยฐำนะท่ีได้รับ ระบบบัญชีเงินเดือน ค่ำจ้ำง  

มคีวำมเหลือ่มล�ำ้ระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและพนกังำน

รำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ท�ำให้ครูขำดขวัญก�ำลังใจ

และขำดควำมเป็นธรรม ระบบกำรเสริมสร้ำงขวัญ

และก�ำลังใจในปัจจุบันไม่เสริมสร้ำงขวัญก�ำลังใจ

ในกำรปฏิบตังิำนในกำรท�ำงำน ครตู้องท�ำงำนหนัก

ไม่มเีวลำพัก เกิด ควำมเบือ่หน่ำย ท้อแท้ ไม่มคีวำม

ก้ำวหน้ำในวิชำอำชพี ซึง่ปัญหำดงักล่ำวสะท้อนให้

เห็นถึงผลกำรปฏิบัติงำนของครูที่จะส่งผลต่อกำร

เรียนกำรสอนและสมรรถนะส�ำคัญผู้เรียน

 ครูมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ เพรำะครูที่มีคุณภำพจะส่งผลต่อผู้เรียน

ที่มีคุณภำพ มีข้อค้นพบจำกงำนวิจัยหลำยฉบับ ที่

พบว่ำนักเรยีนมโีอกำสได้เรยีนกับครทูีส่อนเก่งจะมี

พัฒนำกำรท่ีก้ำวหน้ำมำกกว่ำนกัเรียนทีเ่รยีนกับครู

ที่ไม่เก่งถึง 3 เท่ำ กำรพัฒนำครูจึงเป็นนโยบำย

ส�ำคญัด้ำนกำรศกึษำของรัฐบำลทกุยุคสมยั (ส�ำนกั

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 

2556) คนเป็นครูต ้องมีสุขภำพดีทั้งทำงกำย 

และจิตใจ มีควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถและ 

ควำมดี เป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ 

(Learning facilitator) เป็นผู้แนะแนวทำง (Guide/

Coach)  และเป ็นผู ้ ร ่ วมเ รียนรู ้ / ร ่ วมศึกษำ  

(Co-learner/Co-investigator) ไม่ใช่เป็นเพียงครทูี่

มีบทบำทเป็น “ผู้สอน” เท่ำนั้น (ส�ำนักเลขำธิกำร

สภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 2558)
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 กำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน ปัจจัย

ส�ำคัญคือครูผู ้สอนต้องมีผลกำรปฏิบัติงำนที่มี

คุณภำพ ครูถูกคำดหวังด้วยหน้ำท่ีและบทบำทท่ี

เป็นแม่พิมพ์ท่ีจะผลิตผู้เรียนที่มีคุณภำพท่ีเก่งและ

ดี ซึง่ในกำรพัฒนำครใูห้มคุีณภำพนัน้จะอำศัยเพียง

ระบบกำรพัฒนำควำมรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ไม่อำจเพียงพอ สิ่งส�ำคัญและละเอียดอ่อนของ

มนษุย์คอืควำมคดิ ควำมรูส้กึ กำรรบัรูท่ี้มต่ีอบคุคล 

เพ่ือนร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำที่บุคคลสัมผัสหรือ

ติดต่อเก่ียวข้องด้วย กำรรับรู้เหล่ำนี้จะส่งผลต่อ

ขวัญก�ำลังใจ ควำมพึงพอใจท่ีจะท�ำให้ครูสำมำรถ

พัฒนำศกัยภำพของตน และทุ่มเทให้กับกำรปฏิบติั

งำน กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเต็มใจ จำกกำร

ศึกษำเอกสำรงำนวิจัย กำรสัมภำษณ์เบื้องต้น 

บทควำม และรำยงำนข้อค้นพบที่เก่ียวข้อง ท�ำให้

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นใน

กำรศึกษำเก่ียวกับสำเหตุและแนวทำงในกำร

พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของครูในพ้ืนที่ดังกล่ำว 

และสรุปได้ว่ำ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติ

งำนนัน้เกีย่วข้องกับกำรรบัรูก้ำรได้รบักำรสนบัสนนุ

และกำรได้รับควำมยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลให้บุคคล

นั้นมีพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีและผลกำร

ปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ อย่ำงไรก็ตำมงำนวิจัยดัง

กล่ำวมีกำรศึกษำในบริบทของกลุ่มตัวอย่ำงและ

พ้ืนท่ีท่ีแตกต่ำงกันออกไป กำรวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัย

สนใจที่จะศึกษำเพ่ือพัฒนำและตรวจสอบควำม

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครูโดยมี

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรเป็น 

ตัวแปรคั่นกลำงกับข้อมูลเชิงประจักษ์และศึกษำ

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทำงตรงและปัจจยัทีม่อีทิธิพลทำง

อ้อมต่อ ผลกำรปฏิบัติงำนของครู ในสถำนศึกษำ

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัดกำร

ศึกษำท้องถ่ิน ที่ 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) งำนวิจัย

น้ีได้รับทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำพระนครเหนือตำมสัญญำเลขที่ 

KMUTNB-GEN-58-45 ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุป 

ถึงปัจจัยเชิงสำเหตุเพ่ือเสนอแนะแนวทำงในกำร

พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนของครูในสถำนศึกษำ 

ดังกล่ำวได้ถูกต้องตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให ้

ผลกำรปฏิบัติงำนของครูมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน 

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษำระดับผลกำรปฏิบัติงำน 

ของครู พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 

กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้

ควำมยุติธรรมในองค์กำร

 2.  เ พ่ือ พัฒนำและตรวจสอบควำม

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครูโดยมี

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรเป็น

ตัวแปรคั่นกลำงกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 3.  เพ่ือศึกษำปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทำงตรง

และปัจจยัท่ีมอีทิธิพลทำงอ้อมต่อผลกำรปฏิบตังิำน

ของครู

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่

เก่ียวข้อง พบว่ำ มปัีจจยัหลำยประกำรทีม่ผีลต่อผล

กำรปฏิบตังิำนและพฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดใีน
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องค์กำร แต่ในกำรวิจัยนี้ศึกษำเฉพำะปัจจัยกำร 

รับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร และกำรรับรู้กำรได้

รบักำรสนบัสนุนในกำรท�ำงำน (ดงัภำพท่ี 1) ในกำร

วิจัยครั้งนี้จัดแบ่งตัวแปรออกเป็นตัวแปรแฝง

ภำยนอก (Exogenous Latent Variables) และ

ตัวแปรแฝงภำยใน (Endogenous Latent 

Variables) ดังน้ี

 1. ตัวแปรแฝงภำยนอก ได้แก่ กำรรับรู้

ควำมยุติธรรมในองค์กำรประกอบด้วยตัวแปร

สังเกตได้ 3 ตัว ได้แก่1) ด้ำนผลตอบแทน 2) ด้ำน

กระบวนกำรในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และ 3) 

ด้ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์

 2.  ตัวแปรแฝงภำยใน คือ 

   2.1  กำรรบัรูก้ำรสนบัสนุนจำกองค์กำร 

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว ได้แก่ 1) ด้ำน

ผลตอบแทนและสวัสดิกำร 2) ด้ำนควำมรู้ในกำร

ท�ำงำนและโอกำสควำมก้ำวหน้ำ 3) ด้ำนควำม

มั่นคงในกำรท�ำงำน 4) ด้ำนจิตวิทยำสังคม และ  

5) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน

   2.2  พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีใน

องค์กำร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัว 

ได้แก่     

    1)  ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำม

ช่วยเหลือ 

    2)  ด้ำนพฤติกรรมค�ำนึงถึงผู้อื่น  

    3)  ด้ำนพฤตกิรรมควำมอดทนอด

กลั้น 4) ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือและ 5) 

ด้ำนพฤติกรรมควำมส�ำนึกต่อหน้ำที่

   2.3  ผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย

ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว ได้แก่ 1) ด้ำนกำรสอน  

2) ด้ำนกำรจัดกำรชั้นเรียน 3) กำรปฏิบัติตนอยู่ใน

ระเบียบวินัย และ 4) ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคล

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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วิธีการวิจัย

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

   ประชำกรคือครูสถำนศึกษำสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัดกำรศึกษำ

ท้องถ่ิน ที่ 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) 

   ประกอบด้วย 5 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรำ 

ปรำจีนบุรี สมุทรปรำกำร นครนำยก และสระแก้ว 

กลุ่มตัวอย่ำงคือ ครูในสถำนศึกษำสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุม่จงัหวดั กำรศึกษำท้องถ่ิน

ท่ี 3 (ภำคกลำงตอนกลำง) ประกอบด้วย จังหวัด

ปรำจีนบุรี นครนำยก และสระแก้ว ผู้วจิัยได้ท�ำกำร

ก�ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้โดย

พิจำรณำเกณฑ์ของ Hair,  Black, Babin, 

Anderson and Tatham (2006) ที่ต้องใช้ขนำด

กลุ่มตัวอย่ำง 10-20 หน่วยต่อ 1 ตัวแปร กำรศึกษำ

วิจัยครั้งนี้มีตัวแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำทั้งหมด 17 

ตัวแปร ผู้วิจัยก�ำหนดตัวอย่ำงข้ันต�่ำ 20 หน่วย ต่อ 

1 ตัวแปร คดิเป็น 340 คน และได้ค�ำนวณเก็บข้อมลู

เพ่ิมเพ่ือป้องกันกำรกำรสูญหำยหรือกำรตอบ

แบบสอบถำมไม่สมบูรณ์ โดยค�ำนวณเพ่ิมอีก 30 

% คิดเป็น 425 คน จำกนั้นท�ำกำรสุ่มตัวอย่ำงโดย

เริ่มต้นจำกกำรสุ ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple 

Random Sampling) จับฉลำกรำยชื่อจังหวัด

จ�ำนวน 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุ่ม

จงัหวัดทัง้หมดในสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กำรศึกษำท้องถ่ิน ท่ี 3 ได้แก่ จังหวัดปรำจีนบุรี 

นครนำยก และสระแก้ว ต่อมำสุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธี

กำรสุ ่มแบบแบ่งชั้น (Proportional Stratified 

Random Sampling) ตำมสดัส่วนของจ�ำนวนครใูน

แต่ละจงัหวัดและโรงเรยีน และจดัส่งแบบสอบถำม

ไปยังแต่ละโรงเรียน ซึ่งได้แบบสอบถำมกลับคืน

และมคีวำมสมบรูณ์พร้อมในกำรวิเครำะห์ข้อมลูต่อ

ไปจ�ำนวน 405 ชุด 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

    เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช ้ ใ น ก ำ ร วิ จั ย คื อ

แบบสอบถำม ผู ้ วิจัยท�ำกำรสร้ำงและพัฒนำ 

เครื่องมือวิจัยขึ้น ประกอบไปด้วย 5 ตอน ได้แก่ 1. 

ข้อมูลส่วนบุคคล 2. ผลกำรปฏิบัติงำนของครู  

3. พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร  

4 .  กำร รับรู ้กำรสนับสนุนจำกองค ์กำรและ  

5. กำรรับรู้ควำม ยุติธรรมในองค์กำร 

   กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ โดย 

ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนให้ผู้เช่ียวชำญ 

5 ท ่ำน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ 

(Content Validity) หลังจำกนัน้น�ำไปปรบัปรุงแก้ไข

ตำมค�ำแนะน�ำ (ค่ำIOC อยู่ระหว่ำง 0.80-1.00) 

จำกนัน้ทดลองใช้กับครท่ีูไม่ใช่กลุม่ตวัอย่ำง จ�ำนวน 

60 คน และน�ำมำวิเครำะห์รำยข้อโดยหำค่ำ Item 

– Total Correlation และหำค่ำควำมเชื่อมั่นของ

แบบวัดโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำของครอ

นบำค (Cronbach)  ค ่ ำควำมเ ช่ือมั่นของ

แบบสอบถำม แบ่งเป็น ผลกำรปฏิบัติงำนของครู

เท่ำกับ .73 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ

องค์กำรเท่ำกับ .71 กำรรับรู ้กำรสนับสนุนจำก

องค์กำรเท่ำกับ .94 และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมใน

องค์กำรเท่ำกับ 0.94 ซึ่งค่ำควำมเชื่อมั่นมีค่ำ 0.7 

ข้ึนไปผ่ำนเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (Mohsen Tavakol 

and Reg Dennick, 2011)

   จำกนัน้น�ำไปเก็บข้อมลูกับกลุม่ตวัอย่ำง

และน�ำมำตรวจสอบควำมตรงเชิงโครงสร้ำง ของ

โมเดลกำรวัด(Measurement Model) ผลกำร

วิเครำะห์พบว่ำตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีควำมสัมพันธ์กับ

ตัวแปรสังเกตได้รำยด้ำน และทุกตัวมีควำม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ผลการวิจัย

  ผู้วิจัยน�ำเสนอผลกำรวิจัยตำมล�ำดับของ

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ดังนี้

 1. ผลกำรศึกษำระดับผลกำรปฏิบัติงำน

ของครู พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 

กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้

ควำมยุติธรรมในองค์กำร

ตารางท่ี 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปรในโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผล 

กำรปฏิบัติงำนของครู

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ

1. ผลก�รปฏิบัติง�นของครู 4.10 0.41 ค่อนข้�งดี

1.1 ด้านการสอน 4.10 0.52 ค่อนข้างดี
1.2 ด้านการจัดการชั้นเรียน 4.01 0.50 ค่อนข้างดี
1.3 ด้านการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 4.21 0.51 ดี
1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.07 0.55 ค่อนข้างดี

2. พฤติกรรมก�รเป็นสม�ชิกที่ดีขององค์ก�ร 4.05 0.33 ค่อนข้�งสูง

2.1 ด้านให้ความช่วยเหลือ 4.01 0.58 ค่อนข้างสูง
2.2 ด้านคำานึงถึงผู้อื่น 3.55 0.37 ค่อนข้างสูง
2.3 ด้านความอดทนอดกลั้น 4.21 0.56 สูง
2.4 ด้านความร่วมมือ 4.03 0.44 ค่อนข้างสูง
2.5 ด้านสำานึกต่อหน้าที่ 4.46 0.52 สูง

3. ก�รรับรู้ก�รสนับสนุนจ�กองค์ก�ร 3.79 0.48 ค่อนข้�งสูง

3.1 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 3.63 0.66 ค่อนข้างสูง
3.2 ด้านความรู้ในการทำางานและโอกาสความก้าวหน้า 3.88 0.54 ค่อนข้างสูง
3.3 ด้านความมั่นคงในการทำางาน 3.90 0.55 ค่อนข้างสูง
3.4 ด้านจิตวิทยาสังคม 3.79 0.61 ค่อนข้างสูง
3.5 ด้านการปฏิบัติงาน 3.72 0.47 ค่อนข้างสูง
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ตัวแปร Mean S.D. ระดับ

4. ก�รรับรู้คว�มยุติธรรมในองค์ก�ร 3.78 0.58 ค่อนข้�งสูง

4.1 ด้านผลตอบแทน 3.66 0.54 ค่อนข้างสูง
4.2 ด้านกระบวนการในการกำาหนดค่าตอบแทน 3.81 0.68 ค่อนข้างสูง
4.3 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 3.86 0.69 ค่อนข้างสูง

ตารางท่ี 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปรในโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผล 

กำรปฏิบัติงำนของครู (ต่อ)

   ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติพ้ืนฐำนของ

ตัวแปรในโมเดลผลกำรปฏิบัติงำนของครู จ�ำแนก

ตำมตัวแปรแฝงภำยใน และตัวแปรแฝงภำยนอก 

ได้แก่ ผลกำรปฏบิตังิำน พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิ 

ที่ดีขององค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร 

และกำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร เพ่ือศึกษำ

ลักษณะกำรกระจำยและกำรแจกแจงของตัวแปร

ต่อเนื่องแต่ละตัว ค่ำสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย 

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) โดยแยก

วิเครำะห์ผลแต่ละตัวแปรดังน้ี (แสดงในตำรำงท่ี 1) 

    1.1 ผลกำรปฏิบัติงำนของครูอยู่ใน

ระดับค่อนข้ำงดี ค่ำเฉลี่ย 4.10 เมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ

วินัยมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำด้ำนอื่นคือ 4.21 และด้ำนท่ีมี

ค่ำเฉลี่ยต�่ำกว่ำข้ออื่นคือด้ำนกำรจัดกำรชั้นเรียน  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.01 อยู่ในระดับค่อนข้ำงดี 

   1.2 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ

องค์กำรอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง ค่ำเฉลี่ย 4.05  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนพฤติกรรม

ควำมส�ำนึกต่อหน้ำที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำด้ำนอื่น คือ 

4.46 อยู่ในระดับสูง และด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยต�่ำกว่ำ 

ข้ออื่นคือด้ำนพฤติกรรมค�ำนึงถึงผู้อื่น มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 3.55 อยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง

   1.3 กำรรบัรูก้ำรสนบัสนนุจำกองค์กำร

อยู่ในระดบัค่อนข้ำงสงู ค่ำเฉลีย่ 3.79 เมือ่พิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนพบว่ำทุกด้ำนอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง

เช ่นกัน โดยด้ำนควำมมั่นคงในกำรท�ำงำนมี 

ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำด้ำนอื่น ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.90 และ

ด้ำนผลตอบแทนและสวัสดิกำรมีค่ำเฉลี่ยต�่ำกว่ำ

ข้ออื่น ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.63

   1.4 กำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร

อยู่ในระดบัค่อนข้ำงสงู ค่ำเฉลีย่ 3.78 เมือ่พิจำรณำ

เป็นรำยด้ำนพบว่ำทุกด้ำนอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง

เช่นกัน ด้ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำ 

ด้ำนอืน่ ค่ำเฉลีย่เท่ำกับ 3.86 และด้ำนผลตอบแทน

มีค่ำเฉลี่ยต�่ำกว่ำข้ออื่น ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.66

 2.  ผลกำรพัฒนำและตรวจสอบควำม

สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยที่มี

อทิธิพลต่อผลกำรปฏบิตังิำนของครูโดยมพีฤตกิรรม

กำรเป็นสมำชกิทีด่ขีององค์กำรเป็นตวัแปรคัน่กลำง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์
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  ผู ้ วิจัยท�ำกำรวิเครำะห์ค ่ำสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล 

เชิงสำเหตุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติงำน

ของครู ก่อนที่วิเครำะห์โมเดลเชิงสำเหตุ เพ่ือตรวจ

สอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสังเกตได้ หำกมี

ควำมสัมพันธ์กันมำกเกิน .85 ร่วมเส้นตรงพหุ 

(Multicollinearity) (Kline, 2005) ไม่ควรน�ำมำ

วิเครำะห์โมเดลต่อไป โดยผลกำรวิเครำะห์ค่ำ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรสังเกตได้ 

พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่ำไม่เกิน .85  

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ำ ตัวแปรสังเกตได้เหล่ำนี้จะไม่

เกิดปัญหำร่วมเส้นตรงพหุ (Kline, 2005) ผู้วิจัย 

จึงตรวจสอบควำมสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล

เชิงสำเหตุต่อไป

 กำรพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำง

โมเดลตำมสมติฐำนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยมี

กำรปรับโมเดล โดยพิจำรณำให้มีควำมสอดคล้อง

กับทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย พร้อมกับพิจำรณำดัชนี

ในกำรปรับโมเดล (Model Modification Indices: 

MI) ค่ำ MI จะแสดงให้ทรำบว่ำหำกมีกำรเพ่ิม

พำรำมิเตอร์ในโมเดลและท�ำกำรวิเครำะห์ใหม่  

ค่ำ c2 จะลดลงเท่ำกับค่ำ MI โดยผูวิ้จยัจะเลอืกปรบั

โมเดลท่ีค่ำ MI มำกท่ีสุด เพ่ือให้โมเดลสมมติฐำน 

มีควำมสอดคล้องกับโมเดลเชิงประจักษ์มำกข้ึน 

พร้อมกับพิจำรณำค่ำสถิติตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดจน

กระทัง่โมเดลสมมตฐิำนกำรวิจยัมคีวำมสอดคล้อง

กับโมเดลเชิงประจักษ์

  จำกกำรพิจำรณำค่ำดัชนีควำมกลมกลืน

โดยรวมทุกตวับ่งบอกว่ำโมเดลมคีวำมกลมกลนืกบั

ข้อมูลกำรทดสอบค่ำไควสแควร์ มีค่ำ 88.17 ค่ำ df 

มีค่ำเท่ำกับ 73 โดยมีค่ำควำมน่ำจะเป็นเท่ำกับ 

0.109 ผ่ำนตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนด และเมื่อพิจำรณำ

ค่ำดัชนีรำกก�ำลังสองเฉลี่ยของค่ำควำมแตกต่ำง

โดยประมำณ (RMSEA) ค่ำมำตรฐำนดัชนีของ 

ค่ำเฉลี่ยก�ำลังสองส่วนท่ีเหลือ (SRMR) ค่ำดัชนี

ควำมกลมกลืน (GFI) ค่ำดัชนีวัดระดับควำม

กลมกลืนปรับแก้แล้ว(AGFI) และค่ำดัชนีควำม

สอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (CFI) มีค่ำผ่ำนเกณฑ์ท่ี

ก�ำหนดทัง้สิน้ โดยมค่ีำเท่ำกบั 0.023, 0.043, 0.97, 

0.95 และ 1.00 ตำมล�ำดับจึงสรุปได้ว่ำโมเดลมี

ควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตำรำงที่ 

2 และ ภำพท่ี 2
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ตารางท่ี 2  ค ่ำสถิติควำมสอดคล้องของโมเดลสมมติฐำนกับข ้อมูลเชิงประจักษ ์ในภำพรวม  

(หลังกำรปรับโมเดล)

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา

Chi-square/df

P value

RMSEA

SRMR

< 2

> .05

< .05

< .05

88.17/73=1.21

0.109

0.023

0.043

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

GFI

AGFI

CFI

ระหว่ำง 0.90 – 1.00

ระหว่ำง 0.90 – 1.00

ระหว่ำง 0.90 –1.00

0.97

0.95

1.00

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

ผ่ำนเกณฑ์

ภาพท่ี 2 โมเดลโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงเส้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครู

  3.  ผลกำรศกึษำปัจจยัท่ีมอิีทธิพลทำงตรงและปัจจยัทีม่อีทิธิพลทำงอ้อมต่อผลกำรปฏิบตังิำนของครู
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ตารางท่ี 3 ค่ำอทิธิพลทำงตรง(DE) อทิธิพลทำงอ้อม (IE) อทิธิพลรวม (TE) และค่ำสมัประสทิธ์ิกำรพยำกรณ์ 

(R2) ของตัวแปรสำเหตุท่ีมีอิทธิพลกับตัวแปผลกำรปฏิบัติงำนของครู 

ตัวแปร R2 อิทธิพล

ตัวแปรเหตุ

Beh Sub Jud

สปส. สปส. สปส.

Per 0.47 DE 0.50**

(0.09)
0.26**

(0.3)
0.01**
(-0.01)

IE - 0.08*
(0.03)

0.34**
(0.06)

TE 0.50**

(0.09)
0.34**
(0.06)

0.35**
(0.05)

ตารางท่ี 3  ค่ำอทิธิพลทำงตรง(DE) อิทธิพลทำงอ้อม (IE) อทิธิพลรวม (TE) และค่ำสมัประสทิธ์ิกำรพยำกรณ์ 

(R2) ของตัวแปรสำเหตุท่ีมีอิทธิพลกับตัวแปผลกำรปฏิบัติงำนของครู (ต่อ)

ตัวแปร R2 อิทธิพล

ตัวแปรเหตุ

Beh Sub Jud

สปส. สปส. สปส.

Beh 0.13 DE - 0.15*
(0.07)

0.09**

(-0.01)
IE - - 0.14*

(0.06)
TE - 0.15*

(0.07)
0.23**
(0.05)

Sub 0.65 DE - - 0.88**
(0.06)

IE - - -

TE - - 0.88**
(0.06)

** นัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 * นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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 จำกตำรำงท่ี 3 พิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิ

กำรพยำกรณ์ (R2) ของสมกำรโครงสร้ำงตวัแปรผล

กำรปฏบิตังิำนของคร ู(Per) มค่ีำเท่ำกับ 0.47 แสดง

ว่ำ พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดีขององค์กำร (Beh) 

กำรรับรู ้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร (Sup) และ 

กำรรับรู ้ควำมยุติธรรม (Jud) สำมำรถร่วมกัน

อธิบำย ควำมแปรปรวนผลกำรปฏิบัติงำนของครู

ได้ร้อยละ 47

 เมือ่พิจำรณำอทิธิพลทำงตรงท่ีส่งผลต่อผล

กำรปฏิบัตงิำนของคร ูพบว่ำผล กำรปฏิบตังิำนของ

ครูได้รับอิทธิพลทำงตรงจำกพฤติกรรมกำรเป็น

สมำชิกที่ดีในองค์กำร และกำรรับรู้กำรสนับสนุน

จำกองค์กำร โดยมีขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.50 และ 

0.26 ตำมล�ำดับ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 

0.01 แสดงว่ำเมื่อครูแสดงพฤติกรรมกำรเป็น

สมำชิกที่ดีในองค์กำรจะส่งผลให้มีผลกำรปฏิบัติ

งำนสูงขึ้นด้วย และเมื่อครูมีกำรรับรู้กำรสนับสนุน

จำกองค์กำรจะส่งผลให้มีผลกำรปฏิบัติงำนสูงเช่น

กัน โดยท่ีกำรรับรู้ควำมยุติธรรมมีอิทธิพลทำงตรง

ต่อ ผลกำรปฏิบัติงำนของครูเพียงเล็กน้อย ด้วยค่ำ

ขนำดอิทธิพล 0.01 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ี

ระดับ 0.01 นอกจำกนี้ผลกำรปฏิบัติงำนของครูยัง

ได้รับอิทธิพลทำงอ้อมจำกตัวแปรกำรรับรู ้กำร

สนับสนุนในองค์กำร และกำรรับรู้ควำมยุติธรรม

ผ่ำนตัวแปรพฤติกรรมกำรเป ็นสมำชิกท่ีดีใน

องค์กำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.08 และ 0.34 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 

ตำมล�ำดบั จงึสรปุได้ว่ำผลกำรปฏิบติังำนของครไูด้

รับอิทธิพลโดยรวมจำกพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิก 

ที่ดีขององค์กำร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร 

และกำรรบัรูค้วำมยุติธรรม โดยมขีนำดอทิธิพลรวม

เท่ำกับ 0.50 0.34 และ 0.35 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำง

สถิติที่ระดับ 0.01 ตำมล�ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรพยำกรณ์ 

(R2) ของสมกำรโครงสร้ำงตัวแปรพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดีในองค์กำรมีค่ำเท่ำกับ 0.13 แสดง

ว่ำ กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรรับรู้

ควำมยุติธรรม สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำม

แปรปรวนพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีในองค์กำร 

ได้ร้อยละ 13

 เมื่อพิจำรณำอิทธิพลทำงตรงที่มีต ่อ

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีในองค์กำร พบว่ำ

พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดไีด้รบัอทิธิพลทำงตรง

จำกกำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับ

รู้ควำมยุติธรรมในองค์กำรโดยมีค่ำขนำดอิทธิพล

เท่ำกับ 0.15 และ 0.09 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตำมล�ำดับ นอกจำกน้ี

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีในองค์กำรยังได้รับ

อทิธิพลทำงอ้อมจำกตวัแปรกำรรบัรูค้วำมยุตธิรรม

ในองค์กำร ผ่ำนตัวแปร กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำก

องค์กำร ด้วยขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.14 อย่ำงมีนัย

ส�ำคญัทำงสถิตทิีร่ะดบั 0.01 จงึสรุปได้ว่ำพฤตกิรรม

กำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กำรได้รับอิทธิพลโดย

รวมจำก กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และ

กำรรับรู ้ควำมยุติธรรม โดยมีขนำดอิทธิพลรวม

เท่ำกับ 0.15 และ 0.23 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตำมล�ำดับ 

 เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรพยำกรณ์ 

(R2) ของสมกำรโครงสร้ำงตัวแปรกำรรับรู ้กำร

สนับสนุนจำกองค์กำร (Sub) มีค่ำเท่ำกับ 0.65 

แสดงว่ำ กำรรับรู้ควำมยุติธรรมสำมำรถอธิบำย

ควำมแปรปรวน กำรรบัรูก้ำรสนบัสนนุจำกองค์กำร 

ได้ร้อยละ 65
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 เมือ่พิจำรณำอทิธิพลทำงตรงทีม่ต่ีอกำรรบั

รู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรพบว่ำ กำรรับรู้ควำม

ยุติธรรมในองค์กำรมีอิทธิพลทำงตรงต่อกำร 

กำรรับรู้กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร (sup) 

โดยมีขนำดอิทธิพลเท่ำกับ 0.88 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปผลและการอภิปรายผล

 จำกผลกำรศึกษำมปีระเด็นส�ำคัญทีค่วรน�ำ

มำอภิปรำยผลได้ดังนี้

 1.  จำกผลกำรศึกษำผลกำรปฏิบัติงำน

ของครู พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร 

กำรรับรู้กำรสนับสนุนจำกองค์กำร และกำรรับรู้

ควำมยุติธรรมในองค์กำร พบว่ำในภำพรวมของ

แต่ละตัวแปรมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้ำงสูง  

แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก

องค์กำรด้ำนผลตอบแทนและสวัสดิกำรมีค่ำเฉลี่ย

ต�ำ่สดุ และกำรได้รบักำรรบัรูก้ำรได้รบัควำมยุตธิรรม

ด้ำนผลตอบแทนมีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุดเช่นกัน แสดงว่ำ

ครูมีกำรเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได ้รับจำก

โรงเรยีนกับควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบ

ในงำนทีค่รมูใีห้กับโรงเรยีนและกับผูอ่ื้น เป็นไปตำม

ทฤษฎีควำมเสมอภำค (Adams, J.S,1965) ได้

กล่ำวถึงควำม เสมอภำคหรือควำมเท่ำเทียมกันว่ำ 

โดยปกติคนเรำจะแสวงหำควำมยุติธรรมในกำร

ท�ำงำนโดยกำรเปรียบเทียบผลงำนที่ได้จำกกำร

ลงทุนลงแรงให้กับองค์กำรกับสิ่งที่ได้รับตอบแทน

จำกองค์กำร กำรท่ีจะรู้ว่ำตนได้รับควำมยุติธรรม

หรือไม่โดยกำรเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่มีสถำนภำพ

เดียวหรือใกล้เคียงกัน โดยมีครูบำงส่วนท่ีรับรู ้ 

ว่ำตนเองได้รับควำมยุติธรรม แต่มีครูบำงส่วนที่ 

รับรู ้ว่ำไม่ได้รับควำมยุติธรรม อำจเนื่องมำจำก 

ผลตอบแทนท่ีได้รับ ปริมำณงำน และลักษณะ 

งำนของแต่ละคนที่ได ้รับมีควำมแตกต่ำงกัน  

กำรท�ำงำนที่เท่ำกันแต่ได้รับผลตอบแทนต่ำงกัน 

ห รื อ ก ำ ร ท� ำ ง ำ น ห นั ก เ บ ำ ต ่ ำ ง กั น แ ต ่ ไ ด ้ รั บ 

ผลตอบแทนที่เท่ำกัน เมื่อใดที่ครูเกิดกำรรับรู ้

ควำมไม่ยุติธรรม เขำจะพยำยำมท�ำให้เกิดควำม

ยุตธิรรมโดยกำรลดระดับตวัป้อนหรอืไม่ก็เรยีกร้อง

ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน ดังนัน้ผูบ้ริหำรจงึควรตระหนัก

และให้ควำมส�ำคญัในประเดน็น้ี เพรำะมผีลกระทบ

โดยตรงกับกำรรับรู ้ของครูที่จะส่งผลให้แสดง

พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดใีนองค์กำรและส่งผล

ต่อผลกำรปฏิบัติงำนในโรงเรียนและห้องเรียนต่อ

ไปด้วย 

 2.  โมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ผลกำรปฏิบัติงำนของครูโดยมีพฤติกรรม กำรเป็น

สมำชิกท่ีดีขององค์กำรเป็นตัวแปรคั่นกลำงมี 

ควำมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลกำร

ปฏิบัติงำนของครูได้รับอิทธิพลทำงตรงสูงสุดจำก

พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิท่ีดขีององค์กำร แสดงว่ำ

ถ้ำครมูพีฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิทีด่จีะส่งผลให้ครู

มีผลกำรปฏิบัติงำนดีด้วย รองลองมำคือกำรรับรู้

กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรรับรู ้ควำม

ยุติธรรมในองค์กำร โดยที่ผลกำรปฏิบัติงำนของครู

ได้รับอิทธิพลทำงตรงเพียงเล็กน้อยจำกกำรรับรู้

ควำมยุตธิรรมในองค์กำร แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรทีค่รู

จะแสดงพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร

ได้นัน้ จำกผลกำรวจิยัแสดงให้เหน็ว่ำได้รับอทิธิพล

ทำงตรงจำกกำรรบัรูก้ำรสนับสนุนจำกองค์กำรและ

กำรรับรู้ควำมยุตธิรรมในองค์กำร นอกจำกน้ีกำรรับ

รูก้ำรสนับสนนุจำกองค์กำรยังได้รบัอทิธิพลโดยตรง

กับกำรรับรู ้ควำมยุติธรรมในองค์กำรด้วย และ

ปัจจัยกำรรับรู ้ควำมยุติธรรมในองค์กำรยังส่ง
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อิทธิพลทำงอ้อมต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี

ขององค์กำรและผลกำรปฏิบตังิำนของคร ูแสดงว่ำ

หำกครูมีกำรรับรู ้ว ่ำได้รับควำมยุติธรรมในกำร

ท�ำงำนจะยังไม่ส่งผลให้ครูมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี 

แต่หำกครไูด้รบัรูค้วำมยุตธิรรมมำกขึน้จนถึงระดบั

หนึ่งจะท�ำให้ครูรับรู้ถึงกำรได้รับกำรสนับสนุนจำก

องค์กำรและแสดงพฤตกิรรมกำรเป็นสมำชกิทีดี่ต่อ

องค์กำรและส่งผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนของครู น่ัน

หมำยควำมว่ำพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ

องค์กำรเป็นปัจจยัส�ำคญัทีจ่ะเป็นตัวกลำงส่งถึงผล

กำรปฏิบัติงำนของครู โดยได้รับอิทธิพลจำกปัจจัย

กำรรับรู ้กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรรับรู ้

ควำมยุติธรรมในองค์กำรนั่นเอง

 ซึ่งสอดคล้องกับกับแนวคิดของ Organ 

(1988) ท่ีกล่ำวว่ำ กำรรับรู ้ควำมยุติธรรมของ

องค์กำรจะส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี

ขององค์กำร โดยบคุคลจะให้ควำมสมัพันธ์ระหว่ำง

ตนเองกับองค์กำรในรูปแบบของกำรแลกเปลี่ยน

ทำงสังคม หำกกำรแลกเปลี่ยนนี้ด�ำเนินไปอย่ำง

ยุติธรรมแล้วจะเป็นเหตุจูงใจให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีด้วยควำมสมัครใจ 

แต่หำกตรงกันข้ำมบคุคลจะปฏิบติังำนเท่ำทีจ่�ำเป็น

ตำมบทบำทหน้ำท่ีที่องค์กำรก�ำหนดเท่ำนั้น ดังน้ัน

ปัจจยัส�ำคญัประกำรหนึง่ซึง่ส่งเสรมิให้บคุคลแสดง 

ออกซึ่งพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ขององค์กำรคือ

กำรรบัรูค้วำมยุตธิรรมน่ันเอง และกำรทีค่รมูกีำรรบั

รู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร จะส่งผลให้ครูรับรู้ได้ว่ำ

โรงเรียนให้กำรสนับสนุน มีควำมห่วงใยใส่ใจดูแล

ควำมเป็นอยู ่ทีดี จึงส่งอิทธิพลให้กำรรับรู ้กำร

สนับสนุนจำกองค์กำรสูงขึ้น (Wayne, Shore, 

Bommer, & Tetrick. 2002) และเมื่อครูรับรู้ว่ำ

โรงเรียนปฏิบัติต่อครูด้วยควำมยุติธรรม ครูจะเพ่ิม

กำรช่วยเหลือองค์กำรโดยแสดงพฤติกรรมนอก

เหนือบทบำทหน้ำท่ี เพ่ือเป ็นกำรตอบแทนที่

โรงเรียนให้ควำมยุตธิรรมและสนับสนุนกำรท�ำงำน

ของโรงเรียนให้บรรลุเป้ำหมำย เช่น กำรให้ควำม

ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงำน กำรแสดงควำมคิดเห็นใน

กำรปรับปรุงกำรท�ำงำนให้ดีขึ้น เป็นต้น (Yochi & 

Paul, 2001) นอกจำกนั้นยังพบว่ำกำรรับรู้ควำม

ยุติธรรมในกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงหัวหน้ำกับลูก

น้องท�ำให้ครรูบัรูว่้ำหวัหน้ำงำนให้ควำมยุตธิรรมต่อ

ครู ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี เช่น 

กำรเสนอตนมีส่วนร่วมในงำน กำรแสดงควำมคิด

เห็นที่เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือกำรท�ำงำนของ

หัวหน้ำงำน (Sweeney and Quirin, 2009)

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจัิยไป

ใช้ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

   1.1  จำกผลกำรศึกษำค่ำเฉลี่ยกำรรับ

รู้กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรพบว่ำกำรรับ

รู้กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรรับรู้

กำรได้รับควำมยุติธรรมในองค์กำรท้ังในภำพรวม

และรำยด้ำนอยู่ในระดับค่อนข้ำงดีทุกด้ำน แต่

อย่ำงไรก็ตำมกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร

ด้ำนผลตอบแทนและสวัสดิกำรมีค่ำเฉลี่ยต�่ำสุด

และกำรได้รับกำรรับรู้กำรได้รับควำมยุติธรรมด้ำน

ผลตอบแทนมค่ีำเฉลีย่ต�ำ่สดุเช่นกัน ดงันัน้โรงเรียน

ควรพิจำรณำนโยบำยที่มีหลักเกณฑ์ใช ้ เป ็น

มำตรฐำนในกระบวนกำรพิจำรณำผลตอบแทนที่

ชดัเจน โปร่งใส มคีวำมเป็นธรรมเมือ่เทียบกับควำม

รู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบในงำนที่ครูมีให้
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กับโรงเรียน และสนับสนุนให้ครูได้รับรู้นโยบำย

เก่ียวกับผลตอบแทนและนโยบำยและสวัสดิกำร

จำกโรงเรียนท่ัวถึงกัน

   1.2  ปัจจัยเชิงสำเหตุท่ีส่งอิทธิพลต่อ

ผลกำรปฏิบัติงำนของครูมำกท่ีสุดคือ พฤติกรรม

กำรเป็นสมำชิกที่ดีน่ันคือหำกครูมีพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดีในด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วย

เหลือ พฤติกรรมค�ำนึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมควำม

อดทนอดกลั้น พฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือและ

พฤติกรรมควำมส�ำนึกต่อหน้ำที่จะส่งผลให้ครูมีผล

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอน กำรจัดกำรชั้นเรียน 

กำรปฏิบัตตินอยู่ในระเบยีบวินัย และควำมสมัพันธ์

ระหว ่ำงบุคคล ซึ่ งทั้ งผลกำรปฏิบัติงำนและ

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีทั้งสองตัวแปรนี้เป็น

ลักษณะกำรแสดงพฤติกรรมที่สำมำรถสังเกต 

เห็นได้ชัด โดยกำรแสดงพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์กับโรงเรยีนได้น้ันครจูะต้องได้รบักำรรบัรู้

ที่สนับสนุนกับพฤติกรรมท่ีจะเกิดขึ้น ผู ้บริหำร

สำมำรถส่งเสริมด้วยกำรสนับสนุน ให้ควำมไว้

วำงใจ และให้ควำมช่วยเหลอืแก่ครเูมือ่มปัีญหำให้

ควำมส�ำคัญและเห็นคุณค่ำ ยกย่องให้เกียรติครู 

เมื่อเขำท�ำงำนประสบควำมส�ำเร็จ และให้ครูได้มี

ส่วนร่วมในกำรท�ำงำนในโรงเรียน ตลอดจนแสดง

ควำมเข้ำใจ เห็นใจเมื่อเขำตัดสินใจหรือท�ำงำน 

ผดิพลำด นอกจำกนีน้โยบำยกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรก�ำหนดผลตอบแทน ต้องมีควำมมั่นคง  

ไม่เปลี่ยนแปลงง่ำย ไม่มีอคติ มีควำมถูกต้อง 

โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ใช้ได้กับทุกคน  

ทุกเวลำ และถูกต้องตำมหลักศีลธรรม หำก 

ผู ้บริหำรมีกำรส่งเสริมให้ครูได้รับรู ้ว่ำได้รับกำร

สนับสนุนจำกองค์กำรและได้รับรู้กำรได้รับควำม

ยุติธรรมในองค์กำรแล้ว ปัจจัยเหล่ำนี้จะช่วย 

ส่งเสริมให้ครูมีผลกำรปฏิบัติงำนต่อไปทั้งโดยทำง

ตรงและทำงอ้อม

  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

   2.1  จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัจจัยกำร

ได้รับ กำรสนับสนุนจำกองค์กำรและกำรได้รับ 

ควำมยุติธรรมในองค์กำร สำมำรถร่วมกันอธิบำย

ควำมแปรปรวนของพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี

ขององค์กำรได้เพียงร้อยละ 13 ดังนั้นอำจศึกษำ

ปัจจัยอื่น ๆ  ที่เป็นตัวแปรสำเหตุของพฤติกรรมกำร

เป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำร เช่น วัฒนธรรมในกำร

ท�ำงำน บุคลิกภำพ หรือควำมเครียดในกำรท�ำงำน 

เป็นต้น

   2.2 จำกผลกำรวิจัยพบว่ำปัจจัยกำร 

ได้รับ ควำมยุติธรรมในองค์กำรมีอิทธิพลทำงอ้อม

กับผลกำรปฏิบตังิำนของครูและพฤตกิรรมกำรเป็น

สมำชิกท่ีดีในองค์กำร แต่มีอิทธิพลทำงตรงกับผล

กำรปฏิบัติงำนของครูเพียงเล็กน้อย ดังนั้นอำจ

ศึกษำปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเป็นตัวแปรสำเหตุของผลกำร

ปฏิบัติงำนำของครู และพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิก

ที่ดีขององค์กำร เช่น กำรรับรู้ควำมสำมำรถของ

ตนเอง แรงจงูใจในกำรท�ำงำน หรือ ควำมฉลำดทำง

อำรมณ์เป็นต้น

   2 .3  ควรศึกษำเ ก่ียวกับกำรเ พ่ิม

ประสิทธิภำพของผลกำรปฏิบัติงำนของครู และ

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กำรด้วยวิธี

กำรอื่น ๆ เช่น กำรจัดสนทนำกลุ่ม กำรสัมภำษณ์

เชิงลึก เพ่ือสำมำรถน�ำประโยชน์ของสำรสนเทศ

เหล่ำนัน้น�ำมำศึกษำต่อได้ทัง้ในงำนวิจยัเชงิส�ำรวจ

และเชิงทดลองต่อไป
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