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ภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งได้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  โดย

บุคลากรที่เข้ามาบรรจุใหม่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 

และมหาวทิยาลัยไมม่กีารบรรจุข้าราชการพลเรือนใหม่ตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ซึ่งหลักการในการบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยซึ่ง

มสีถานภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยและอยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วา่ด้วยพนักงานมหาวทิยาลัย ฉบับท่ี 2 

พ.ศ.2547 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญท่ีสุดของระบบการบริหารงานบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนั้นการท่ีจะท าให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประสบความส าเร็จตามนโยบาย ซึ่งมีเจตนาจะปฏิรูป

ระบบการบริหารงานบุคลากรใหม่ให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ตนเองว่ามีความ

เหมาะสมจะท างาน ณ องค์การนี้ต่อไป โดยผู้วิจัยมีความสนใจค้นหาแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการ

บริหารงานบุคลากรในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยของรัฐไปสู่มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตท าให้ทราบว่าพฤติกรรมในเชงิ

บวกของบุคลากรผู้ปฎิบัติงานมีผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพการท างานของบุคลากรผู้นั้นท่ีมีให้แก่องค์การต้นสังกัด 

(Karambayya, 1990: 112) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้คัดสรรตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาพฤติกรรมทางบวกในการ

ท างานหรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ (Organizational Citizenship Behavior: OCB) ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีอยู่

นอกเหนือบทบาท แต่เป็นพฤติกรรมท่ีดีมีประโยชน์และมีผลทางบวกต่อผลผลิตในงานท่ีท าซึ่งย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิผล

ขององค์การได ้ 

ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจึงมุ่งวิเคราะห์อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมใน

องค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภท

พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประเภทพนักงานมหาวทิยาลัย ให้มีประสิทธิผลในการปฏบัิตงิาน เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณข์องนโยบายท่ีได้ก าหนดขึ้นมา 

 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดตีอ่องค์การ และผลการปฏบัิตงิานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.  เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ  และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงาน

มหาวทิยาลัย 

ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดของการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการก าหนดตัวแปรท่ีใชใ้นโมเดลสมมตฐิานการวิจัย รายละเอยีดมีดังน้ี 

1. ตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม (Leader – Member Exchange) 

 เดนเซอรูและคณะ (Densereau & other, 1975: 22) ให้ความหมายว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับ      ผู้

ตาม (Leader Member Exchange: LMX) เป็นรูปแบบของภาวะผู้น ารูปแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะพิเศษในการมุ่งความสัมพันธ์กัน

เป็นพิเศษระหว่างผู้น าและผู้ตาม โดยผู้น าจะใชรู้ปแบบของการเป็นผู้น าท่ีให้การสนับสนุนลูกนอ้ง (Supportive Leadership) อัน

เกิดจากสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันระหว่างผู้น าและผู้ตามท่ีท าให้ผู้ตามได้รับรู้ถึงการสนับสนุนจากผู้น า ความยุติธรรม ความ

ไว้วางใจท่ีมีให้ต่อผู้น า โดยสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีต่อการท างาน

และต่อองค์การ โดยออร์แกน โพดซาคอฟและแม็คเคนซี (Organ & Podsakoff & MacKenzie, 2006: 104) กล่าวว่า การ

แลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตามอยู่บนฐานของสมมติฐานท่ีว่าผู้น ามีคุณลักษณะท่ีใช้การแลกเปลี่ยนทางสังคมและมี

สัมพันธภาพท่ีดีกับลูกน้อง หากผู้น ามีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกน้องจะมีผลไปสู่แรงจูงใจในการท างานของลูกน้องท่ีมากขึ้นตาม

ไปด้วย   

2. ตัวแปรการรับรู้ความยุตธิรรมในองค์การ (Organization Fairness) 

 การรับรู้ของพนักงานต่อการได้รับการปฏิบัติจากองค์การ พิจารณาจากสภาพการณ์ต่างๆ ภายในองค์การท่ี

ส่งผลกระทบต่อพนักงาน (Hosmer & Kiewitz, 2005  อ้างถึงใน ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์, 2548: 34) สรุปว่า ความยุติธรรมเป็น

กระบวนการตัดสินใจ พิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยความเป็นกลาง  ดังนั้นความยุติธรรมในองค์การควรหมายถึง  กระบวนการของ

การตัดสินใจในการพจิารณาหรือกระท าสิง่ใดๆ ขององค์การท่ีมีความเป็นธรรม ซึ่งการรับรู้เชน่นีจ้ะส่งผลตอ่พฤติกรรมของ

บุคคล โดยงานวิจัยของโพดซาคอฟและแม็คเคนซี  (Podsakoff & MacKenzie, 1993: 257-267) พบว่า การแลกเปลี่ยนระหว่าง

ผู้น ากับผู้ตามมีอทิธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชกิที่ดีต่อองคก์าร  

3. ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ (Organizational Citizenship Behavior)  

 ออร์แกน โพดซาคอฟและแม็คเคนซี (Organ, Podsakoff & MacKenzie, 2006: 5) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็น

สมาชกิท่ีดตีอ่องค์การเป็นพฤตกิรรมท่ีจ าเป็นตอ่การพัฒนาประสิทธิผลองค์การ โดยเป็นพฤติกรรมเชงิบวกท่ีเป็นประโยชน์

ต่อองค์การ มีส่วนสนับสนุนพฤติกรรมการท างาน เนื่องจากผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การส่งผลให้เกิด

ความเต็มใจร่วมมือกับระบบขององค์การ  ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติ (Podsakoff & 

MacKenzie, 1996) และผลักดันให้เกิดผลปฏิบัตงิานท่ีดแีก่บุคคลนั้นได้ 



จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ตัวแปรผลการปฏิบัติงาน เป็นตัวแปรหลักของงานวิจัย โดยให้มี

สถานะเป็นตัวแปรแฝงภายในตัวท่ี 3 (ตัวสุดท้าย) รายละเอียดของตัวแปรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบตาม    แนวทางการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประเภทพนักงาน (ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหลักด้านการสอน และการวิจัย)  ของมหาวิทยาลัย

บูรพา ได้แก่  คุณภาพงานสอน  คุณภาพงานบริหาร  และคุณภาพการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เป็น       ตัวแปรผล ซึ่งรับอทิธิพล

จาก ตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ  และตัวแปรพฤติกรรมการเป็น

สมาชกิท่ีดตีอ่องค์การ รายละเอยีดดังท่ีแสดงไวเ้ป็นโมเดลสมมุตฐิานการวจิัย  

 

ภาพที่ 1  โมเดลสมมุตฐิานการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย งานวจิัยนี้เป็นงานวิจัยเชงิปริมาณ มรีายละเอยีดดังนี้ 

ประชากร ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ทุกประเภทจ านวน 

377  คน ที่ก าลังปฏบัิตริาชการอยูใ่นสังกัดของมหาวทิยาลัยบูรพาประจ าปกีารศึกษา 2550   

กลุ่มตัวอย่าง  การวจิัยคร้ังน้ีก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอยา่งตามสูตรของฮูและเบนท์เลอร์  (Hu & Bentler, 1999: 11) 

เสนอว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างควรมีจ านวน 15 เท่าของจ านวนพารามิเตอร์อิสระ ซึ่งงานวิจัยนี้มี 16  ตัวแปร  เท่ากับ 240  คน  

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยก าหนดจ านวน 240 คน ส าหรับการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มจ านวนตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยหน่วยงานใดมีจ านวนประชากรมาก จะ

มสีัดส่วนการเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมากตามไปด้วย  และในทางตรงกันข้ามหากหนว่ยงานใดมจี านวนประชากรนอ้ยก็จะมี

สัดส่วนการเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีน้อยตามไปด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยเลือกผู้ท่ีจะมาเป็นตัวอย่างด้วยการสุ่มอยา่งง่าย  

โดยการจับสลากสุ่มหาจากรายชื่อในกลุ่มประชากร 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1.   ประเภทและลักษณะของเครื่องมอืการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยค าถาม   4 ตอน 

เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ  

การแลกเปลี่ยน

ระหว่างผูน้ ากับผู้

ตาม 

 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 
พฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีต่อองค์การ 

การรับรู้ความ

ยุติธรรมในองค์การ 



2. ขั้นตอนการหาคุณภาพ 

 2.1 ความเท่ียงตรง (Validity) หลังจากสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยการก าหนดโครงสร้างของข้อค าถาม

ตามทฤษฏี แลว้น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ  

 2.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกับอาจารย์นอกกลุ่มประชากร  ซึ่งมีบริบท

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  3 แห่ง จ านวนท้ังสิ้น 45 คน ผลการวิเคราะห์ค่าความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามพบวา่ มคี่าความเชื่อม่ันระหว่าง .87 - .96   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับคนืมาได้จ านวนรวมท้ังสิ้น 201 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.75 แลว้น าขอ้มูลเหลา่นีไ้ป

วเิคราะหข์้อมูลสถิตพิื้นฐาน วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยัน และวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชงิเส้น ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ด้วยการวเิคราะห์สถิตพิื้นฐาน 

2. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 จากโมเดลการวัด และ

วเิคราะห์เส้นทางจากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ด้วยโปรแกรม LISREL  

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวเิคราะห์สถิตพิื้นฐานจากการประเมินด้วยมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวเิคราะห์พบวา่ มคี่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากเกือบท้ังหมด โดยตัวแปรท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ (4.17) รองลงมา

คือ การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม (3.86)  การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (3.53) และล าดับสุดท้ายคือ ผลการ

ปฏบัิตงิาน (3.50)  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 ของตัวแปรในโมเดลวิจัย จากการวิเคราะห์ของโมเดลการวัด

ด้วยโปรแกรม LISREL 8.54 พบว่า องค์ประกอบทุกตัวของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย มีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 

Validity) ท้ังหมด ส าหรับผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิงเส้นตามผลการวิจัยสรุปได้ตามสมมติฐานการวิจัย 3 ข้อ 

แสดงเป็นรายข้อได้ ดังนี้ 

1. การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตามส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีต่อองค์การ รวมทั้งส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประเภทพนักงานมหาวทิยาลัย ผลการวจิัยพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานการวจิัยท่ีต้ังไว้ทุกประการ 

2. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การส่งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีและผลการปฏิบัติงาน

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้

บางประเด็นและไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้บางประเด็น โดยประเด็นท่ีไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ ได้แก่ 

ประเด็นเร่ืองการส่งอิทธิพลทางตรงของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงาน ส่วนประเด็นเร่ืองการ



ส่งอิทธิพลทางตรงของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การนั้นเป็นไปตาม

สมมุตฐิานการวิจัยท่ีต้ังไว ้

 3. พฤติกรรมการเป็นสมาชกิท่ีดีตอ่องค์การส่งอทิธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบัตงิานของอาจารย์มหาวิทยาลัย

บูรพา ประเภทพนักงานมหาวทิยาลัย  ผลการวจิัยพบวา่  เป็นไปตามสมมตุฐิานการวิจัยท่ีต้ังไว้ทุกประการ   

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลผลการวิจัย 

จากภาพท่ี 2 พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อผลปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียง 2 ตัวแปรเท่านั้น 

เรียงตามล าดับค่าอทิธิพลทางตรง ได้แก่ ตัวแปรพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีต่อองคก์าร มคี่าอทิธิพลทางตรงเท่ากับ .90 

และรองลงมาคือ ตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม มีคา่อิทธิพลทางตรงเท่ากับ .14     

การอภิปรายผล 

1.  ตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ผลการวิจัยพบว่า การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตามส่ง

อิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีต่อองค์การและผลการปฏิบัติงาน แสดงว่าเมื่ออาจารย์มีสัมพันธภาพท่ีดีตอ่ผู้บริหารในลักษณะของมติรภาพท่ี

ดีซึ่งกันและกัน  โดยรวมไปถึงรูปแบบของพฤติกรรมของท้ังผู้บังคับบัญชาและอาจารยผ์ู้ใต้บังคับบัญชาต้องพึ่งพาอาศัยกัน

และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน การแสดงออกมาเป็นความรู้สึกของลูกน้องเกี่ยวกับคุณภาพของการแลกเปลี่ยน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและตนเองในด้านต่างๆ ท้ังนี้เนื่องจากคุณภาพของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้

ตามท่ีสามารถสะท้อนถึงระดับความเข้มของสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานให้มีสถานะเป็น “คนวง

ใน” (In-Group) (University of Minnisota, 2005) ซึ่งเกิดจากการท่ีอาจารย์แต่ละคนมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิกับผู้บริหารซึ่งกม็ี

สถานภาพเป็นอาจารย์เช่นกัน เพียงแต่ท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารด้วย ซึ่งในวันข้างหน้าเมื่อหมดวาระหรือไม่ได้ ท าหน้าท่ีเป็น

ผู้บริหารแลว้ก็จะกลับมาเป็นอาจารย์เหมอืนกัน ดังนัน้ช่องวา่งระหวา่งสถานภาพของผู้บริหารกับอาจารย์จึงไม่แตกต่างกัน

มากเท่าไร  ท าให้ความรู้สกึห่างเหินหรือแบ่งชนชั้นต่อกันเกิดขึ้นน้อยกว่า ดังนัน้ความสนิทสนมและการให้ความเป็นกันเอง

การแลกเปลี่ยน

ระหว่างผูน้ ากับผู้

ตาม 

 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 
พฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีต่อองค์การ 

การรับรู้ความ

ยุติธรรมในองค์การ 

0.34* 

0.24* 
0.11* 

0.90* 

0.14* 



ซึ่งเป็นการให้เกียรติในฐานะท่ีเป็นคณาจารย์เหมือนกันท่ีจะพึงมีตอ่กันจึงเกิดขึ้นได้มากกวา่ น าไปสู่การเกิดสัมพันธภาพท่ีดี

ตอ่กันได้งา่ยกวา่และผลักดันเป็นความสัมพันธ์แบบคนวงในซึ่งจะมคีวามสนทิสนมตอ่กันได้ในท่ีสุด    

2.  ตัวแปรการรับรู้ความยุตธิรรมในองค์การ ผลการวจิัยพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การส่งอิทธิพล

ทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ ท้ังนี้เนื่องจากการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การส่งผลต่อความรู้สกึ

ทางจิตใจ ซึ่งจะเกิดเป็นทัศนคติท่ีสะท้อนความรู้สึกของอาจารย์ท่ีมีต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและเป็นตัวบ่งชี้

การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ โดยเมื่อบุคคลรับรู้ถึงความยุติธรรมในองค์การแล้วมีแนวโน้มที่จะตั้งใจอาสาท างาน

มากกว่าเกณฑ์ของงานตามปกติหรือเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การได้ เนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งส าคัญ

ของบุคคลที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่แสดงออกมา ยิ ่งมีทัศนคติเฉพาะเจาะจงมากเพียงไร ยิ่งมีความสัมพันธ์สูงกับ

พฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงมากเช่นกัน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548: 22-24) แต่ส าหรับประเด็นท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ซึ่งพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การไม่มีอิทธิผลต่อผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งท าหน้าท่ีเป็น

อาจารย์และท างานด้วยจรรยาบรรณของความเป็นครู มีหน้าท่ีหลักในการสอนนิสิต  ดังนั้นการท างานตามอุดมการณ์ ผล

ของงานอาจไม่ได้ขึ้นกับระดับการรับรู้ความยุติธรรม (Farh & Earley, 1997 : 421-444) นอกจากนี้อาจเนื่องมาจาก

ความก้าวหนา้ในวชิาชีพของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ท่ีการท าผลงานทางวชิาการ ซึ่งอาจารย์ทุกคนสามารถไต่เต้า

พัฒนาเส้นทางอาชีพไปสู่ความก้าวหน้าได้ด้วยผลการปฏิบัติของตนเอง ดังนั้นแม้อาจารย์จะเกิดการรับรู้ว่าตนไม่ได้รับ

ความยุติธรรมจากองค์การเท่าท่ีควร แต่ผลดังกล่าวไม่ส่งผลทางตรงท่ีจะลดทอนคุณภาพในการท างานวิชาการในส่วนน้ี

ลงไป   

3. ตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ

องค์การส่งอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน แสดงว่าเมื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยมีระดับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การแล้วจะส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานในเชิงบวกมากตามไปด้วยเช่นกัน  

สอดคล้องกับแนวคิดของ อัลบานีส และฟลีล (Albanese & Fleel, 1983: 49-57) ได้เสนอว่าผลการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยส าคัญ 2 ประการคือ ตัวบุคคลและสภาพแวดล้อม โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การจัดอยู่ในปัจจัย

ประเภทตัวบุคคล  ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การตามองค์ประกอบท้ัง 5 ของพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีต่อองค์การสะท้อนได้ถึงความพร้อมท่ีจะเสียสละ ส านึกในหน้าท่ี       ความรับผิดชอบของตน พร้อมท้ังอุทิศ

แรงกาย แรงใจ สติปัญญาให้แก่งานท่ีท าท้ังในบทบาทและนอกบทบาทท่ีเป็นพฤติกรรมสร้างสรรค์ในทางบวก ซึ่ง

ครอบคลุมถึงผลการปฏบัิตงิานท้ัง 3 ด้าน ของเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัิตงิาน โดยพฤติกรรมการท างานที่สอดคล้อง

กับแรงจูงใจจะน าไปสู่การเกิดประสิทธิภาพในการท างานได้ (Hoy & Miskel, 2001: 43-44) และน าไปสู่คุณภาพของผล

การปฏบัิตงิานได้ ท้ังน้ีเป็นเพราะผลการปฏิบัตงิานยอ่มเกิดจากพฤติกรรมการท างาน โดยออร์แกนและโคนอฟสกี ้ (Organ 

& Konovsky, 1989 : 157) เห็นวา่ พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีต่อองคก์ารเป็นพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์และให้ความร่วมมอื 

น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้เป็นอยา่งดี   

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อผลการปฏิบัติงานของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกๆ ระดับควรส่งเสริมให้

อาจารย์ในสังกัดของตนเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีตอ่องค์การเพื่อน าไปสู่การสร้างผลการปฏิบัตงิานท่ีดีตามมา ดังนั้น



ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา นอกเหนือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ท่ัวไปแล้ว  

มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ โดยอาจประเมินจากการตรวจสอบประวัติ  

ประสบการณ์ในการท างานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 

2. ผู้บริหารควรเพิ่มระดับสัมพันธภาพท่ีดีต่ออาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย รวมท้ัง

พัฒนาระบบการประเมินผลต่างๆ ให้อาจารย์ฯ เกิดการรับรู้ถึงความยุตธิรรมในองค์การยิ่งขึ้นเพื่อน าไปสู่การแสดงออกซึ่ง

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดีต่อองคก์าร 

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1. ควรมีการก าหนดเกณฑ์เพื่อมอบรางวัลให้แก่คณาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย ผู้ที่มีความโดดเด่นในการ

แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ โดยวัดจากการแสดงออกในด้านการให้ความช่วยเหลือองค์การและ

ผู้อื่น การส านึกในหน้าที่ การค านึงถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น และการให้ความร่วมมือกับองค์การอย่างเสมอต้น

เสมอปลาย  ท้ังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่องคณาจารย์ท่ีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การให้เป็นแบบอย่าง

และบรรทัดฐานท่ีดีต่อนิสิต นักศึกษา รวมท้ังบุคลากรขององค์การต่อไป   

2. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมี

ผลการปฎิบัติงานโดดเด่นต่อเนื่องกันหลายๆ ปี เพื่อร่วมกันค้นหาว่ามีตัวแปรใดอีกหรือไม่ท่ีเป็นสาเหตุต่อการเกิดผล

การปฏิบัติงานท่ีดีส าหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย 


