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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ ริบทขององค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ปฏิบัติงานใน 7 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา จ�ำนวน 820 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยโปรแกรม LISREL
ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บริบทขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 45.29
ค่า df เท่ากับ 33 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.37 ดัชนี GFI เท่ากับ .99 ดัชนี AGFI เท่ากับ .98 ค่า SRMR เท่ากับ .01 ค่า RMSEA
เท่ากับ .02 และ ค่า Power เท่ากับ .97 และตัวแปรการรับรู้บริบทขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร สามารถร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ได้ร้อยละ 81
สรุปได้วา่ การรับรูบ้ ริบทขององค์กร มีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน โดยมีตวั แปร
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นตัวแปรส่งผ่าน และความผูกพันต่อองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครู
ค�ำส�ำคัญ : การรับรู้บริบทขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ABSTRACT

The purpose of this research was to develop and validate a relationships among perceived organizational
context, attachment, and satisfaction of teachers along the Cambodia -Thai border. The sample consisted of
820 teachers in 7 provinces from Cambodia -Thai border. Teachers were randomly selected by multi-stage
random sampling. Causal modeling involved the use of LISREL.

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

83

Results indicated that relationships among perceived organizational context, attachment, and satisfaction
of teachers along the Cambodia -Thai border was consistent with the empirical data. Goodness of fit statistics
were: chi-square test=45.29, df=33, relative χ2=1.37, GFI=.99, AGFI=.98, SRMR=.01, RMSEA=.02 and Power of
test=.97. The variables in the proposed model accounted for 81 percent of the total variance of satisfaction
of teachers along the Cambodia -Thai border.
In conclusion, perceived organizational context having positive direct effect and indirect effect on
satisfaction of teachers by attachment as mediator and attachment having positive direct effect on satisfaction
of teachers.
KEYWORDS: Perceived organizational context, Attachment, Satisfaction of teachers

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จ�ำเป็นต้อง
พัฒนาคนในประเทศให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เครื่องมือส�ำคัญที่
จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้ คือการศึกษา โดยการพัฒนาคน
จะต้องมีระบบการศึกษาที่ดี ในขณะเดียวกันระบบการศึกษา
จะด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ การธ�ำรง
รักษาและพัฒนาครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ของ
โรงเรียนให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบเต็มความ
สามารถ และแรงจูงใจทีด่ ใี นการท�ำงาน จะช่วยให้ครูมขี วัญและ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดีต่อโรงเรียนช่วย
พัฒนาโรงเรียนให้กา้ วหน้าในการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างนักเรียน
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพส�ำหรับสังคมและประเทศชาติต่อไป
ในระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนทีผ่ า่ นมา
โดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับรอยต่อ
ชายแดนไทย-กัมพูชา ประสบปัญหาในเรื่องการรักษาบุคลากร
ครูที่มีศักยภาพ และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยเมื่อพิจารณา
ไปยังสาเหตุของปัญหา จะเห็นว่ามีปัญหาในเรื่องเงินเดือน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้บคุ ลากรครูจำ� นวน
หนึ่งลาออกจากโรงเรียน นอกจากนี้ยังพบว่าข้าราชการครู
ส่วนใหญ่ทสี่ อนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ขาดขวัญและก�ำลัง
ใจในการที่จะทุ่มเทหน้าที่การงานในการปฏิบัติภาระหน้าที่
การจะธ� ำ รงรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง หรื อ มี
ความสามารถทีจ่ ะพัฒนาตนเองได้ตาม ทิศทางทีอ่ งค์กรต้องการ
โดยเฉพาะบุคลากรทีม่ คี วามผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง ปัจจัย
ประการหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ บุ ค ลากรท� ำ งานให้ กั บ องค์ ก รสุ ด

84

ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความสามารถ เต็มศักยภาพ และมีความผูกพันต่อองค์กร ก็คือ
การให้ แ รงจู ง ใจที่ เ หมาะสมเพี ย งพอกั บ บุ ค ลากรแต่ ล ะคน
โดยแรงจูงใจเป็นกระบวนการต่างๆ ภายในแบบเอกัตภาพ
บุคคลทีก่ ระตุน้ พฤติกรรมให้ไปในทิศทางทีค่ วรจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรโดยรวม ความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร จึงถือ
เป็นกุญแจสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร หากองค์กรใดที่ให้
ความส�ำคัญกับเรือ่ งแรงจูงใจในการท�ำงาน ให้การยอมรับ และ
ให้เกียรติบุคลากรท�ำให้องค์กรประกอบไปด้วยบุคลากรที่มี
จิตใจดีงาม ทุ่มเทกับการท�ำงาน และมีความผูกพัน กับองค์กร
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคคล
ในองค์การจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะกระตุ้นให้บุคคล
เหล่านั้นเกิดความสนใจในงานมากขึ้น เพิ่มความกระตือรือร้น
ในการทํางานมากขึ้น การเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น เกิดความเต็มใจที่
จะนําความรู้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่มาสร้างประโยชน์
ให้กบั องค์กร ทาํ ให้องค์กรมีความเจริญและประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งบุคลากรเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานในองค์กร เป็นแรงผลักดันองค์กรให้
สามารถด�ำเนินกิจการให้มปี ระสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กรได้ ดังนั้นบุคลากรที่จะเข้ามาพัฒนา
องค์กรให้มีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ในบริบทขององค์กร มีความผูกพันต่อองค์กร
และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
จากความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บริบทขององค์กร ความผูกพัน
องค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัด

ชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อน�ำผลการศึกษาวิจัยที่ได้ไปแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการครูในจังหวัด
ชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งผลต่อ
การพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
บริบทขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา
2. เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดล
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ ริบทขององค์กร ความผูกพันต่อ
องค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัด
ชายแดนไทยกัมพูชาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การด�ำเนินการวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอธิบาย
(Explanatory Research) ด้วยแบบแผนการวิจยั แบบ TheoryDevelopment Design โดยมีขนั้ ตอนการวิจยั 5 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. Qualitative data collection, analysis and
results เป็นการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาสังเคราะห์
เป็นรูปแบบของโมเดลความสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา
2. Develop taxonomy or theory เป็นการน�ำกรอบ
แนวคิดที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาก�ำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยตรวจสอบความตรง
เชิ ง โครงสร้ า งของเครื่ อ งมื อ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
3. Quantitative data collection เป็นการด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ
4. Quantitative data analysis and results
เป็นการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ ด้วยการวิเคราะห์อทิ ธิพล
แบบมีตัวแปรแฝง
5. Interpret qualitative to quantitative เป็นการ
สรุปและอภิปรายผลโดยอิงข้อมูลเชิงทฤษฏีทไี่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1
เทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในขั้นตอนที่ 4

ประชากรและตัวอย่างการวิจัย
ประชากร คือ ครูทปี่ ฏิบตั งิ านในจังหวัดทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ กับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีพื้นที่
ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ปีการศึกษา 2558 ครอบคลุม 7
จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ตราด
จันทบุรี และสระแก้ว จ�ำนวน 820 คน ได้มาด้วยวิธกี ารสุม่ แบบ
หลายขั้นตอน จ�ำแนกเป็นเพศชาย 280 คน เพศหญิง 540
คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 66.22 และส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ร้อยละ
33.78 โดยกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 820 คน มาจาก 7 จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ
ชายแดนไทย โดยมีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 13.90 – 14.76)
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน 5 ข้อ
และตอนที่ 2 การรับรูบ้ ริบทขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นมาตรประมาณค่า
5 ระดับ จ�ำนวน 60 ข้อ มีค่า Cronbach alpha อยู่ในช่วง
0.951 - 0.972 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ในช่วง 0.285
– 0.856 โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้รับการผ่านการรับรอง
ผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเลขใบรับรองที่ 7/2559 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ที่พัฒนาขึ้น
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์อทิ ธิพลแบบมีตวั แปร
แฝง (Path Analysis with latent variables) มีขั้นตอน
การด�ำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 3 ตัวแปร ได้แก่
1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 2) ความผูกพันต่อ
องค์กร และ 3) การรับรู้บริบทขององค์กร ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยพิจารณาจากเกณฑ์
		 1.1 ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของโมเดล ได้ แ ก่
ค่า Relative χ2 ต้องมีคา่ น้อยกว่า 2 หรือค่า p value มากกว่า
0.05 ค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้แก่ GFI, AGFI, CFI, NFI ต้องมี
ค่ามากกว่า .95 และ ค่า RMSEA, RMR และ SRMR ต้องมีค่า
น้อยกว่า .05 (พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557 และ Schumacker &
Lomax, 2016)
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		 1.2 ค่าน�้ำหนัก องค์ป ระกอบแต่ละเส้นต้องมี
ค่ามากกว่า 0 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ เท่ากับ .05 โดยใช้
สถิติทดสอบที พิจารณาค่าสัมบูรณ์ของ t ต้องมากกว่า 1.96
(พูลพงศ์ สุขสว่าง, 2557 และ Schumacker&Lomax, 2016)
2. ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้บริบทขององค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทย
กัมพูชาที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
อิทธิพลแบบมีตัวแปรแฝง โดยใช้โปรแกรม LISREL ด้วยเกณฑ์
ข้อ 1.1 และ 1.2 โดยเพิ่มเกณฑ์ ความสมเหตุสมผลของขนาด
และทิศทางของค่าพารามิเตอร์ที่ค�ำนวณได้

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บริบทของ
องค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานของครูในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-Square=45.29 df=33
p value=.08 Relative χ2=1.37 GFI=.99 AGFI=.98 NFI=1.00
RMSEA=.02 RMR=.00 SRMR=.01 รายละเอียดดังภาพที่ 1

2. ความผูกพันต่อองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทย
กัมพูชา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .439
3. การรับรู้บริบทขององค์กรมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา โดยมีตวั แปรความผูกพันต่อองค์กร
เป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยมีขนาดอิทธิพลโดยรวม เท่ากับ .878
4. การรับรู้บริบทขององค์กร และความผูกพันต่อ
องค์กร สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านของครู ใ นจั ง หวั ด ชายแดนไทยกั ม พู ช าได้
ร้อยละ 80.9 หรือ ประมาณร้อยละ 81
5. ตัวแปรการรับรู้บริบทขององค์กรมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทย
กัมพูชา มากกว่า ตัวแปรความผูกพันต่อองค์กร

อภิปรายผล

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความผูกพันต่อองค์กรมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
ครูในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา และการรับรูบ้ ริบทขององค์กร
มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อความพึงพอใจใน

ภาพที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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การปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา โดยมี
ตัวแปรความผูกพันธ์ตอ่ องค์กรเป็นตัวแปรส่งผ่าน ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Butler (2007) ที่กล่าวว่า การรับรู้บริบทของ
องค์กร และความผูกพันต่อองค์กร เป็นสิ่งส�ำคัญในการที่จะ
ท�ำให้บุคคลในองค์กรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยที่
การรับรู้บริบทขององค์กรจะมีทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ต่อความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานโดยอ้อมผ่านความผูกพัน
ต่อองค์กร ในขณะที่ความผูกพันในองค์กรจะมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยว
กับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ Christian, Garza and
Slaughter (2011) ที่กล่าวว่าการศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
นโยบายและการบริหาร ลักษณะงานและปริมาณงาน ความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชา ความก้าวหน้าในการท�ำงาน และความสัมพันธ์
ต่อเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้บริบท
ขององค์กรของ Armstrong-Stassen and Ursel (2009) ทีก่ ล่าว
ว่าการศึกษาการรับรู้บริบทขององค์กร ควรครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทิศทางกระบวนการในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ผู้น�ำและแบบอย่างของผู้น�ำ วัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และระบบ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
ความผูกพันต่อองค์กร Butler (2007) ทีก่ ล่าวว่าความผูกพันใน
องค์กร ควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร และ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดชายแดนไทย
กัมพูชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Anari (2012) Gutierrez,
Candela, and Carver (2012) Mosadeghrad and Ferdosi
(2013) Ngo, Loi, Foley, Zheng, and Zhang (2013) Azeem
and Akhtar (2014) Behboodi, Rahmani, and Ghavvasi
(2014) Leite, Rodrigues, and Albuquerque (2014) Gangai
and Agrawal (2015) ทีพ่ บว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีอทิ ธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน โดยสามารถอธิบาย
เหตุผลได้ตามทฤษฏีความพึงพอใจและแรงจูงใจของ Maslow
(1943) ขั้นที่ 3 และ 4 ที่กล่าวว่า ความต้องการความรักและ
การเป็นเจ้าของ อันได้แก่ การมีสังคม การมีส่วนร่วมในชมรม
หรือสมาคม คือ การได้รับการยอมรับจากที่ท�ำงาน การได้เป็น

ส่วนหนึง่ ของคณะท�ำงาน การถูกเอ่ยถึงเมือ่ คณะท�ำงานประสบ
ความส�ำเร็จ การได้รับมอบหมายภารกิจส�ำคัญ เช่น ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร และได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
การรับรู้บริบทขององค์กรมีอิทธิพลทางตรงและทาง
อ้อมเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูในจังหวัด
ชายแดนไทยกัมพูชา โดยมีตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรเป็น
ตัวแปรส่งผ่าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Armstrong-Stassen
and Ursel (2009) Ngo, Loi, Foley, Zheng, and Zhang (2013)
Ghavifekr and Pillai (2016) ทีพ่ บว่าการรับรูบ้ ริบทขององค์กร
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยสามารถอธิบายด้วยเหตุผลทีว่ า่ การทีบ่ คุ คล มีการรับรูบ้ ริบท
ขององค์กรต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นทิศทางกระบวนการในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ผู้น�ำและแบบอย่างของผู้น�ำ วัฒนธรรมองค์กร ระบบ
สารสนเทศและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
นอกจากนีง้ านวิจยั ของ Ngo, Loi, Foley, Zheng, and Zhang
(2013) ได้พบว่า การรับรู้บริบทขององค์กรมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นการรับรู้บริบทของ
องค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีตัวแปรความผูกพันต่อองค์กรเป็น
ตัวแปรส่งผ่าน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ครูมบี ทบาทส�ำคัญในการเรียนรูบ้ ริบทต่างๆ
ขององค์กร ดังนั้นเมื่อมีการบรรจุครูใหม่ควรมีการปฐมนิเทศ
ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร เช่น
ทิศทางและวิสยั ทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งระบบสารสนเทศขององค์กร
		 1.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรน�ำผลการวิจยั ไปใช้
ปรับปรุงกระบวนการบริหารด้านต่างๆ ได้แก่ นโยบายและ
การบริหาร ลักษณะงานและปริมาณงาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้าในการท�ำงาน และความสัมพันธ์
ต่อเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสร้างกลไกในการส่งเสริมการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหาร
		 1.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรน�ำผลการวิจยั ไปใช้
ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร เช่น สร้างความรูส้ กึ ให้กบั ครู
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ว่าตนเอง มีสว่ นร่วมในการเป็นเจ้าของสถานศึกษา ให้ครูมสี ว่ น
ร่วมก�ำหนดเป้าหมาย และวิธีการท�ำงานในหน้าที่ของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
		 1.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูทปี่ ฏิบตั งิ านที่
อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และมาเลเซีย
		 1.2 ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้ครูที่
ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในด้ า นนโยบายและ
การบริหาร ลักษณะงานและปริมาณงาน ความสัมพันธ์กับ
ผูบ้ งั คับบัญชา ความก้าวหน้าในการท�ำงาน และความสัมพันธ์ตอ่
เพื่อนร่วมงาน
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