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บทคัดย่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ถูกนามาใช้ เป็ นตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างแพร่หลาย มาตรประเมินค่า
ถูกนามาใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการยืนยันพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงาน งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงหลักฐานด้ านความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้ า ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก อิทธิพลของผู้ตอบ และความสอดคล้ องในการให้ ข้อมูลแหล่ งข้ อมูลที่
แตกต่างกัน ในกรณีท่หี น่ วยงานมีการประเมินพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้ วยผู้ตอบหลายกลุ่ม (ตนเอง เพื่ อนร่ วมงาน และ
ผู้บริหาร) กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาเป็ นครู จานวน 340 คน เพื่อนร่วมงาน จานวน 340 คน และผู้บริหารจานวน 103 คน จาก 103 โรงเรียน
การวิเคราะห์ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะหลากวิธหี ลายแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะ และองค์ประกอบ
วิธกี าร โดยองค์ประกอบคุณลักษณะ ได้ แก่ การให้ ความช่วยเหลือ การคานึงถึงผู้อ่นื ความอดทนอดกลั้น การให้ ความร่วมมือ และความสานึก
ในหน้ าที่ องค์ประกอบวิธกี าร ได้ แก่ ตนเองให้ ข้อมูล เพื่อนร่วมงานให้ ข้อมูล และผู้บริหารสถานการศึกษาให้ ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า เพื่อน
ร่วมงานให้ ข้อมูลมีขนาดสัมประสิทธิ์องค์ประกอบร่วมในองค์ประกอบคุณลักษณะมากที่สดุ และมีค่าขนาดสัมประสิทธิ์องค์ประกอบร่ วมใน
องค์ประกอบวิธกี ารน้ อยที่สดุ และยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะอยู่ในระดับสูง และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
วิธกี ารอยู่ในระดับต่า
คาสาคัญ: พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร อิทธิพลของผู้ตอบ
Abstract
Organizational citizenship behavior (OCB) was most wildly used as a key indicator of performance appraisal. Rating scale with
multiple raters was used to collect and verify the OCB quality of employee. The purpose of this research was to show evidence of
convergent validity, divergent validity, rater effect, and inter rater reliability when the organizations assigned multiple raters (self,
peer, and employer) to rate employee OCB. 340 elementary teachers, 340 peers, and 103 employers in 103 elementary schools
rated teachers OCB. MTMM correlated trait and method CFA model was used to analyze data. OCB trait factors were altruism,
courtesy, sportsmanship, civic virtue, and conscientiousness and method factors were self-rating, peer rating, and employer rating.
The results showed that peer rating had the highest contribution to trait factors and also fewest method effects to the factors.
Moreover, the correlations among trait factors were high but correlations among method factors were low.
Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Raters Effect

สมาชิกที่ดขี ององค์กร เป็ นพฤติกรรมของสมาชิกที่แสดงถึง
การเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการแบ่งปันทางด้ านสังคม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร (Organizational และจิตใจ ซึ่งไม่เหมือนกับผลงานในการปฏิบัติงานที่เป็ น
Citizenship Behavior: OCB) เป็ นผลการปฏิบัติงาน (Job การมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้ าหรือบริการทั้งทางตรงและ
Performance) ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความแตกต่างไปผลงาน ทางอ้ อม (Borman & Motowidlo, 1993)
ในการปฏิบตั งิ าน (Task Performance) พฤติกรรมการเป็ น
บทนา
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การประเมินผลการปฏิบัตงิ านเป็ นกระบวนการในการ
วั ด และการตั ด สิน คุ ณ ค่ า การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
(Erdogan, 2002) นั กวิชาการจานวนมากใช้ พ ฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กรเป็ นตัวบ่งชี้หนึ่งในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน (Zheng et al., 2012; Bush
& Jiao, 2011) วิธีการวัดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรที่นิยมใช้ กนั คือ การใช้ มาตรประเมินค่าโดยให้
มีการให้ ข้อ มูลมาจากหลายแหล่ ง (Allen et al., 2000;
Lievens et al., 2008) ออแกน (Organ, 1990) ได้ ต้ั ง
ข้ อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ ผลการวัดจากข้ อมูลหลายแหล่ ง
ไว้ ว่า การให้ ข้อมู ลของแต่ ละแหล่ งข้ อมูล จะมีอคติ และ
ยากที่จะบอกได้ ว่า แหล่งข้ อมูลใดมีความเที่ยงตรงในการ
ให้ ข้อมูลมากกว่าแหล่งข้ อมูลอื่นๆ โดยเห็นได้ จากผลการ
วิจั ย ของออแกนและไรอัน (Organ & Ryan, 1995) ที่
พบว่า ความระดับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดขี ององค์กรกับตัวทานายทางเจตคติหลายๆ ตัว
มีความแตกต่างกันระหว่างการให้ พนักงานให้ ข้อมูลตนเอง
กับผู้อ่นื ให้ ข้อมูลพนักงาน
ดังนั้นจึงมีคาถามว่ า แหล่ งข้ อมูลใดที่ควรนามาใช้ ใน
การประเมินพนักงาน แลมและคณะ (Lam et al., 1999)
ได้ เสนอไว้ ว่า ควรใช้ ผลให้ ข้อมูลตนเองของพนักงานเมื่อ
ต้ องการศึกษาพฤติกรรมของพนักงาน และควรใช้ ผลการ
ประเมินของนายจ้ าง เพื่อศึกษาว่า นายจ้ างประเมินพนักงาน
อย่างไร โดยกลิ้คและคณะ (Glick el al., 1986) ได้ กล่าว
ในประเด็นนี้ไว้ ว่า ไม่ควรไปหาคาตอบว่า แหล่งข้ อมูลใดที่
ควรน ามาให้ ป ระเมิน พนัก งาน แต่ ค วรใช้ แ หล่ งข้ อมู ล ที่
หลากหลายที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ สามารถตอบคาถามที่
ผู้ศึกษาต้ องการทราบได้ ดีท่สี ดุ แต่ อลันและคณะ (Allen
et al., 2000) ได้ ให้ ข้อเสนอที่แตกต่างออกไป โดยเสนอว่ า
ควรใช้ คะแนนเฉลี่ยของแหล่งข้ อมูลต่างๆ นามาใช้ ในการ
ประเมินผลพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กร
หากองค์ก รต้ อ งการใช้ ค ะแนนเฉลี่ย ในการประเมิ น
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กร องค์กรจะใช้ คะแนน
เฉลี่ยจากการให้ ข้อมูลหลายแหล่ งโดยปราศจากอคติได้
อย่างไร วิธกี ารทางสถิติวิธีการหนึ่งที่สามารถแยกคะแนน
อคติออกจากผลการวัดได้ คือ การวิเคราะห์คุณลักษณะ
ห ล า ก วิ ธี ห ล าย ( Multitrait-Multimethod: MTMM)
(Campbell & Fiske, 1959) วิ ธีดั ง กล่ า ว สามารถแยก
ความแปรปรวนร่วมออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ความแปรปรวน
ร่วมแบบลู่เข้ า (Convergent Covariance) หมายถึง การวัด
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คุณลักษณะเดียวกันถึงแม้ ใช้ วิธกี ารวัดที่แตกต่างกัน ความ
สัมพันธ์ร่วมกันของคุณลักษณะเดียวกันควรมีขนาดสูง ซึ่ง
เรียกว่ า ความเที่ยงตรงแบบลู่เข้ า (Convergent Validity)
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบของคุณลักษณะ
เช่น ควรมีความแปรปรวนร่วมร้ อยละ 50 (ค่าสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบมากกว่า 0.71) จึงถือว่าสูง และมีความแปรปรวน
ร่ วมอย่ างน้ อยร้ อยละ 10 (ค่ าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ
มากกว่า 0.32) เป็ นกฎการตัดสินใจ (Rule of Thumb) ที่
ต่ าที่ สุด ที่ยอมรั บ ได้ (Comrey & Lee, 1992 as cited in
Tabachnick & Fidell, 2007) 2) ความแปรปรวนร่ ว ม
แบบจาแนก (Discriminant Covariance) หมายถึง การวัด
คุณลักษณะที่แตกต่างกัน ถึงแม้ ใช้ วิธกี ารวัดเดียวกัน หรือ
วัดต่างวิธกี ารกัน ควรมีความแปรปรวนร่วมกันต่ากว่าความ
แปรปรวนแบบลู่เข้ า แต่จะมีขนาดเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กบั แนวคิด
ของคุณลักษณ์น้นั ๆ โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะ กฎการตัดสินใจ
เคนนี (Kenny, 1998) ได้ เสนอขนาดความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะที่แสดงว่า มีความเที่ยงตรงเชิงจาแนก (Divergent
Validity) ควรมีขนาดต่ากว่า 0.85 และ 3) ความแปรปรวน
ร่วมของวิธกี าร (Method Covariance) เป็ นความแปรปรวน
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ร่วมกันของคุณลักษณะที่แตกต่าง
กันแต่ ใช้ วิธกี ารวัดแบบเดียวกัน เรียกว่ า อิทธิพลจากวิธี
การวัด (Method Effect) โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบของวิธกี าร เกณฑ์การตัดสินว่ามีอทิ ธิพลการ
วัดหรือไม่น้นั ไม่พบว่ามีนักวิชาการทาการศึกษาหรือมีการ
กาหนดกฎการตัด สิน ใจเอาไว้ มีเพี ย งหลั กคิ ด ของผู้ ให้
แนวคิดนี้เป็ นครั้งแรก คือ ขนาดความแปรปรวนร่วมของ
การวั ด วิ ธีก ารเดี ย วแต่ วั ด ต่ างคุ ณ ลั ก ษณะกัน (Method
Effect) ควรต่ากว่าความแปรปรวนร่วมของการวัดคุณลักษณะ
เดียวกันแต่วัดวิธกี ารเดียวกัน (Convergent Covariance)
และควรสูงกว่ าความแปรปรวนร่ ว มระหว่ างการวัด ต่ าง
คุณลักษณะกันและต่างวิธกี ารกัน (Divergent Covariance)
(Campbell & Fiske, 1959)
มีนักวิชาการได้ เสนอโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็ น
คุณลักษณะหลากวิธหี ลายไว้ หลายแบบ แต่วิธที ่ยี อมรับกัน
ว่ ามีเหมาะสม คือ การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบเชิงยืนยั น
(Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะห์ ต าม
ทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบ (Item Response Theory)
แต่ ลัก ษณะข้ อ มูล ที่เป็ นการวัด เชิงปริมาณการวิเคราะห์
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความเหมาะสมมากกว่า
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การใช้ การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้ อสอบที่มี
ความเหมาะสมกับข้ อมูลเชิงกลุ่ม (Eid, 2006) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบคุณลักษณะหลากวิธหี ลายมีผ้ ู
เสนอโมเดลการวิเคราะห์ไว้ หลายโมเดล (Conway et al.,
2004) แต่มีเพียงโมเดลเดียวที่สามารถแสดงสารสนเทศ
ทั้งหมดของโมเดล MTMM ได้ ครบถ้ วน ได้ แก่ โมเดลแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะและองค์ประกอบ
วิธีการ (Correlated Trait-Correlated Method (CTCM)
Model) (Marsh & Grayson, 1995; Jarernvongrayab,
2012) แต่ยังมีสารสนเทศเพิ่มเติมอีก 1 ประการ คือ ความ
แปรแปรร่วมกันระหว่างองค์ประกอบวิธกี ารวัด (แหล่งข้ อมูล)
ซึ่งเป็ นสารสนเทศเกี่ยวกับความสอดคล้ องของผลการประเมิน
จากแหล่ งข้ อมูลที่แตกต่างกัน (Inter Rater Reliability) ซึ่ง
จะเป็ นประโยชน์ ในการตัดสิน ใจว่ า ควรหรือ ไม่ ค วรรวม
คะแนนจากการประเมินจากหลายแหล่ งข้ อมูล เนื่องจาก
การประเมินที่มีสอดคล้ องกันต่าจะทาให้ การใช้ คะแนนเฉลี่ย
ในการตัดสินคุณค่าของผู้ถูกประเมินมีความน่ าเชื่อถือต่า
ในทางตรงกันข้ าม หากผลการประเมินมีความสอดคล้ อง
กันสูง แสดงถึงตามสอดคล้ องหรือผู้ประเมินมีความคิดเห็น
ตรงกันนั่นเอง เกณฑ์การตัดสินนั้นสามารถใช้ เกณฑ์ของ
เคนนี (Kenny, 1998) ได้ แ ต่ แ ปลความหมายในทาง
ตรงกันข้ ามกัน คือ ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างองค์ประกอบ
วิธกี ารควรสูงกว่า 0.85
ดังนั้น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบโมเดล
CTCM จึงให้ สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลจากผู้ให้ ข้อมูล
กี่แหล่ง แหล่งใดบ้ าง จึงทาให้ ผลการวัดพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กรมีความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น
องค์ความรู้ท่ไี ด้ จะเป็ นแนวทางในการเลือกใช้ คะแนนในการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดขี ององค์กรของพนักงานให้ มคี วามเหมาะสมต่อไป

ประเมิน 3 แหล่ง ได้ แก่ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผู้บริหาร
สถานศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาความสอดคล้ องของการ
ให้ ข้อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่แตกต่างกัน
วิธีวิจยั

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง จากงานวิ จั ย ของ
Wuttisattakon (2014) โดยมีรายละเอีย ดเกี่ย วกับ กลุ่ ม
เป้ าหมาย เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นครู เพื่อนร่วมงาน
และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึ กษาพิ ษณุโลกเขต 2 โดยเก็บข้ อมูลจากครู
340 คน เพื่อนครูจานวน 340 คน และผู้บริหารโรงเรียน
จานวน 103 คน จาก 103 โรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียน
1 คนให้ ข้อมูลครู 1 ถึง 5 คน
การวัดตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ใช้ เครื่องมือของออแกน (Organ, 1988) จานวน 26 ข้ อความ
จ านวน 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ การให้ ความช่ ว ยเหลื อ
(altruism: alt) การคานึงถึงผู้อ่ นื (courtesy: cou) ความ
อดทนอดกลั้น (sportsmanship: spo) การให้ ความร่วมมือ
(civic virtue: civ) และความสานึกในหน้ าที่ (conscientiousness:
con)ผู้ให้ ข้อมูลจานวน 3 กลุ่ม ได้ แก่ ตนเองให้ ข้อมูล (Self)
เพื่อนร่วมงานให้ ข้อมูล (Peer) และผู้บริหารสถานศึกษา
ให้ ข้อมูล (Employer) โดยการให้ ระดับตามมาตรประเมิน
ค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เห็นด้ วยที่สดุ = 1 ถึง เห็นด้ วยที่สดุ
= 5 ข้ อความทางลบจะถูกกลับค่าให้ เป็ นค่าทางบวก และ
แปลความหมายว่ า ผู้ท่ีคะแนนสูงเป็ นผู้มีพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิก ที่ดีขององค์ก ร สูงกว่ าผู้ ท่ีได้ ค ะแนนต่ ากว่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอัลฟ่ าของครอนบัคอยู่ ระหว่ าง
0.792 ถึง 0.879
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ
โมเดล CTCM โดยใช้ โปรแกรม LISREL 8.53 (Joreskog
วัตถุประสงค์การวิจยั
and Sorbom, 1993) ประมาณค่ า พารามิ เตอร์ โดยวิ ธี
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบ Maximum Likelihood (ML) การประเมิ น โมเดลใช้ ค่ า
เชิงยืนยันแบบโมเดล CTCM 1) เพื่อแสดงหลักฐานความ ไควสแควร์ CFI และ RMSEA เกณฑ์การตัดสินว่า โมเดล
เที่ยงตรงเชิงลู่เข้ าของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจาก ค่ า
องค์กรจานวน 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ การให้ ความช่วยเหลือ ไควสแควร์ไม่มีนั ยสาคัญทางสถิติ ค่า CFI เท่ากับหรือสูง
การคานึงถึงผู้อ่นื ความอดทนอดกลั้น การให้ ความร่วมมือ กว่า 0.95 และค่า RMSEA เท่ากับหรือต่ากว่า 0.06 (Hu
และความส านึ ก ในหน้ าที่ 2) เพื่ อแสดงหลัก ฐานความ & Bentler, 1999)
เที่ยงตรงเชิงจาแนกของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์ ก ร 3) เพื่ อ ศึ ก ษาอิท ธิพ ลของวิ ธีก ารให้ ข้ อมู ล การ
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ผลการวิจยั
ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจเพื่อตรวจสอบโครงสร้ าง
องค์ประกอบในเบื้องต้ น โดยใช้ การสกัดองค์ประกอบแบบ
Principal Axis Factoring และการสกัดองค์ประกอบแบบ

Promax การตัดสิน จานวนองค์ป ระกอบพิ จารณาจากค่ า
Eigen เกิน 1.0 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีองค์ประกอบ
จานวน 3 องค์ประกอบที่มีค่า Eigen เกิน 1 ผลการวิเคราะห์
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่านา้ หนักองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
5 องค์ประกอบ
ตนเอง (Self)
การให้ ความช่วยเหลือ (alt)
ตนเอง (Self)
การคานึงถึงผู้อ่นื (cou)
ตนเอง (Self)
ความอดทนอดกลั้น (spo)
ตนเอง (Self)
การให้ ความร่วมมือ (civ)
ตนเอง (Self)
ความสานึกในหน้ าที่ (con)
ผู้บริหาร (Employer)
การให้ ความช่วยเหลือ (alt)
ผู้บริหาร (Employer)
การคานึงถึงผู้อ่นื (cou)
ผู้บริหาร (Employer)
ความอดทนอดกลั้น (spo)
ผู้บริหาร (Employer)
การให้ ความร่วมมือ (civ)
ผู้บริหาร (Employer)
ความสานึกในหน้ าที่ (con)
เพื่อนร่วมงาน (Peer)
การให้ ความช่วยเหลือ (alt)
เพื่อนร่วมงาน (Peer)
การคานึงถึงผู้อ่นื (cou)
เพื่อนร่วมงาน (Peer)
ความอดทนอดกลั้น (spo)
เพื่อนร่วมงาน (Peer)
การให้ ความร่วมมือ (civ)
เพื่อนร่วมงาน (Peer)
ความสานึกในหน้ าที่ (con)

จากตารางที่ 1 พบว่ า โครงสร้ างองค์ประกอบมาจาก
แหล่งผู้ให้ ข้อมูลเป็ นหลัก คือ ตนเองให้ ข้อมูล เพื่อนร่วมงาน
ให้ ข้ อมู ล และผู้ บริห ารให้ ข้ อมู ล แสดงให้ เห็น ว่ า ความ
เที่ยงตรงเชิงลู่เข้ าเกิดจากอิทธิพลของการวัดไม่ใช่องค์ประกอบ
ด้ านคุณลักษณะพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กร
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล CTCM
ผลการประมาณค่า พบว่า ค่าไควสแควร์= 51.48 (ค่าองศา
อิสระ = 48) ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (Significant Level
= 0.33915) ค่า CFI = 1.00 และ ค่า RMSEA = 0.015
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เพือ่ นร่วมงาน
0.133
0.002
0.027
-0.071
-0.075
0.038
0.081
0.036
-0.058
0.230
0.498
0.545
0.565
0.803
0.665

Factor Loading
ตนเอง
0.646
0.711
0.526
0.692
0.593
0.057
0.078
-0.062
-0.016
-0.011
-0.036
0.008
0.015
-0.051
0.065

ผูบ้ ริหาร
-0.083
0.026
-0.032
-0.003
0.101
0.610
0.552
0.654
0.746
0.386
0.094
0.112
0.081
-0.030
-0.082

แสดงว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดล CTCM ที่โครงสร้ าง
องค์ประกอบคุณลักษณะพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี อง
องค์กรจานวน 5 องค์ประกอบ และโครงสร้ างวิธีการวัด
แหล่งผู้ให้ ข้อมูลจานวน 3 แหล่ง มีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับดีมาก รายละเอียดผลการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ท่ีใช้ ในการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง
เชิ งลู่ เข้ า ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก อิทธิพ ลจากการวัด
และความสอดคล้ องของผลการประเมินจากแหล่ งข้ อมูล
ที่แตกต่างกัน แสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 2
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รูปที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบโมเดล CTCM ของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ตารางที่ 2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบคุณลักษณะพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
และองค์ประกอบวิธกี ารวัดแหล่งให้ ข้อมูลการประเมิน
Dimensions
alt
cou
spo
civ
con
Self
alt
1.00
cou
0.78
1.00
spo
0.65
0.63
1.00
civ
0.77
0.70
0.84
1.00
con
0.80
0.78
0.76
0.99
1.00
Self
1.00
Emp
0.32
Peer
0.10

Emp

Peer

1.00
0.37

1.00

หลักฐานแสดงความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้ า พิ จารณาจาก การประเมินคุณลักษณะเดียวกัน ค่ อนข้ างสอดคล้ องกัน
ค่ าสัมประสิทธิองค์ป ระกอบของคุ ณ ลักษณะพฤติกรรม โดยแหล่ งข้ อมูลที่มีอิทธิพ ลต่ อความแปรปรวนร่ วมของ
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ในองค์ประกอบ (alt) อยู่ องค์ป ระกอบคุ ณ ลัก ษณะสูงที่สุด คือ เพื่ อนร่ ว มงานให้
ระหว่าง 0.32 ถึง 0.55 การคานึงถึงผู้อ่นื (cou) อยู่ระหว่าง ข้ อมูล ซึ่งค่าสัมประสิทธิองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.32 ถึง
0.36 ถึง 0.65 ความอดทนอดกลั้ น (spo) อยู่ ระหว่ า ง 0.75 ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 0.59 และแหล่ งข้ อมูลที่มีอิทธิพ ล
0.24 ถึ ง 0.75 การให้ ความร่ ว มมื อ (civ) อยู่ ร ะหว่ า ง ต่อความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบคุณลักษณะต่าสุด
0.25 ถึง 0.66 และความสานึกในหน้ าที่ (con) อยู่ระหว่าง คือ ตนเองให้ ข้อมูลอยู่ ระหว่ าง 0.24 ถึง 0.42 ค่ าเฉลี่ย
0.28 ถึง 0.59 แสดงให้ เห็นว่า ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้ าของ เท่ ากับ 0.31 แสดงให้ เห็น ว่ า เพื่ อนร่ วมงานให้ ข้อมู ล มี
องค์ประกอบต่างๆ ส่วนใหญ่ ผ่านเกณฑ์ข้ันต่า (มากกว่ า ความสอดคล้ องกับข้ อมูลจากแหล่ งข้ อมูลอื่น ในการให้
0.32) หมายความว่ า ผู้ให้ ข้อมูลต่ างแหล่ งกัน จะให้ ผล
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ข้ อมูลพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กร ส่วนตนเอง
ให้ ข้อมูลมีความสอดคล้ องกับแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ต่าที่สดุ
หลักฐานแสดงความเที่ยงตรงเชิงจาแนก พิจารณาจาก
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ในองค์ประกอบคุณลักษณะ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร 5 องค์ประกอบ
มีข นาดความสัม พั น ธ์อ ยู่ ร ะหว่ าง 0.63 ถึง 0.99 เฉลี่ ย
เท่ากับ 0.77 แสดงว่ า องค์ประกอบคุณ ลักษณะมีความ
เที่ยงตรงเชิงจาแนกระหว่างองค์ประกอบค่อนข้ างต่า และ
ความสัมพั นธ์ระหว่ างองค์ป ระกอบการให้ ความร่ วมมือ
(civ) และความสานึกหน้ าที่ (con) พบว่า มีความสัมพันธ์
กันสูงมาก ซึ่งหมายความว่า การวัดคุณลักษณะ 2 พฤติกรรมนี้
มีความซ้าซ้ อนของพฤติกรรมสูงมากจนเรียกได้ ว่า เป็ น
พฤติกรรมเดียวกัน (ค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบเท่ากับ
0.99 สูงกว่าเกณฑ์ 0.85)
หลักฐานแสดงอิทธิพลของวิธีการวัด พิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิองค์ประกอบของแหล่งให้ ข้อมูล ในองค์ประกอบ
ตนเองให้ ข้อมูล (Self) อยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.64 เฉลี่ย
เท่ากับ 0.58 องค์ประกอบเพื่อนร่วมงานให้ ข้อมูล (Peer)
อยู่ระหว่าง 0.16 ถึง 0.86 เฉลี่ยเท่ากับ 0.37 องค์ประกอบ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ ข้อมูล (Emp) อยู่ระหว่าง 0.31 ถึง
0.60 เฉลี่ยเท่ากับ 0.46 แสดงให้ เห็นว่า เพื่อนร่วมงานให้
ข้ อมูลมีอิทธิพลจากการวัดต่ าที่สุด หมายความว่ า เพื่ อน
ร่วมงานให้ ข้อมูลองค์ประกอบพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีต่ อองค์ ก รได้ เที่ย งตรงมากกว่ ากลุ่ ม อื่น ให้ ข้ อ มู ล ที่มี
อิทธิพลจากการวัดสูงกว่า
หลักฐานแสดงความสอดคล้ องของผลการประเมินจาก
แหล่งข้ อมูลที่แตกต่างกันพิจารณาจากค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบการให้ ข้อมูล 3 แหล่ง มีขนาดความสัมพันธ์
อยู่ ระหว่ าง 0.10 ถึง 0.37 เฉลี่ย เท่ากับ 0.26 แสดงว่ า
องค์ประกอบแหล่งการให้ ข้อมูลมีความสอดคล้ องของผล
การประเมินระหว่างกันต่า (ต่ากว่าเกณฑ์ท่คี วรสูงกว่า 0.85
มาก) แสดงให้ เห็นว่า คะแนนที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลประเมินพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กรของครูมคี วามแตกต่างกันสูง
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อแสดงหลักฐานความ
เที่ยงตรงเชิงลู่เข้ า ความเที่ยงตรงเชิงจาแนก อิทธิพลของ
วิธีการวัด และความสอดคล้ องของผลการประเมิน จาก
แหล่ งข้ อมูลที่แตกต่างกันของการวัดพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กร ผลการวิจัย พบว่า โมเดลวิเคราะห์
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องค์ประกอบ CTCM มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ในระดับดีมาก ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้ าขององค์ประกอบ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง
ความเที่ยงตรงเชิงจาแนกขององค์ประกอบพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรอยู่ ในระดับ ปานกลางเช่ นกัน
สาหรับอิทธิพลจากการให้ คะแนนหลายแหล่งข้ อมูล พบว่า
มีขนาดสูงยกเว้ น เพื่อนร่วมงานให้ ข้อมูลจะมีอทิ ธิพลจาก
การวัดค่อนข้ างต่า และผลการประเมินจากแหล่ งข้ อมูลที่
แตกต่างกันมีความสอดคล้ องกันต่า
จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า นา้ หนักของค่าองค์ประกอบ
ร่ วมของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีขององค์กรจากที่
เพื่ อ นร่ วมงานให้ ข้อมู ลมีอิทธิพ ลสูงสุด แสดงให้ เห็น ว่ า
ข้ อมูลจากเพื่อนร่วมงานมีความน่าเชื่อถือกว่าแหล่งข้ อมูล
อื่น ซึ่ งแตกต่ างไปจากข้ อ มู ล ค้ น พบของแลมและคณะ
(Lam et al., 1999) ที่เห็นว่ า การศึกษาพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรควรใช้ ข้อมูลของพนักงานเอง
ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า การที่ให้ พนักงานให้ ข้อมูลตนเอง
จะมี ค วามล าเอีย งในการให้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง ท าให้ การคะแนน
องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรมี
ความน่าเชื่อถือต่ากว่า เมื่อเทียบกับการให้ ข้อมูลจากเพื่อน
ร่วมงาน หรืออย่ างน้ อยหากใช้ แนวคิดของอลันและคณะ
(Allen et al., 2000) ที่เสนอว่า ควรใช้ คะแนนเฉลี่ยของ
แหล่ งข้ อมู ลต่ างๆ มาทาการประเมิน ผลพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ก็ไม่ควรให้ ความสาคัญในการ
เฉลี่ยคะแนนของแต่ละแหล่งข้ อมูลเท่าๆ กัน แต่ควรเป็ น
การเฉลี่ ย โดยใช้ ค ะแนนถ่ วงน้าหนั กจากค่ าสัม ประสิท ธิ์
องค์ประกอบของทั้งองค์ป ระกอบด้ านคุณ ลักษณะ และ
องค์ประกอบวิธกี ารวัดมาร่วมพิจารณา
สาหรับความสอดคล้ องของผลการประเมินจากแหล่ ง
ข้ อมูลที่แตกต่างกัน ซี่งมีความสอดคล้ องกันต่า หรืออาจ
กล่าวว่า มีอสิ ระจากกันสูง ซึ่งบ่งบอกว่า การให้ ข้อมูลแต่ละ
แหล่งข้ อมูลมีความหลากหลายแตกต่างกันสูง ทั้งนี้อาจจะ
เป็ นเพราะหัวหน้ า เพื่อนร่วมงาน และการมองตนเองของ
ครูอาจจะมองต่างมุมกันมาก เนื่องจากมีประสบการณ์กับ
ครูของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารอาจมีความแตกต่างกัน
ทาให้ การตีความหมายของข้ อความคุณลักษณะการเป็ น
สมาชิกที่ดขี ององค์กรในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ทาให้ ความ
สัมพันธ์จึงค่อนข้ างต่า ซึ่งจะไม่เหมือนกับผลการประเมิน
ที่มกี ารตั้งเกณฑ์การให้ คะแนน (Rubric Scoring) ที่ชัดเจน
ซึ่งจะทาให้ ผลการให้ คะแนนจากผู้ให้ คะแนนหลายคนมี
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ความสอดคล้ องกันสูง (Taoto et al., 2016) หรือการให้
ผู้ให้ ข้อมูลประเมินพฤติกรรมเดียวกัน โดยการให้ ศึกษา
จากเทปบั น ทึ ก ภาพเดีย วกัน ก็จ ะให้ ผลการให้ ข้ อ มู ล ที่
สอดคล้ องสูงกว่าเช่ นกัน (Huntley et al., 2012) ดังนั้น
วิธกี ารให้ ข้อมูลจึงควรต้ องมีการเปลี่ยนแปลง คือ เปลี่ยน
จากการใช้ มาตรประเมินค่า เป็ นการให้ ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดหรือการให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลมีสารสนเทศของพนักงานที่
ตรงกัน จะช่วยทาให้ ผลการให้ ข้อมูลจากหลายแหล่งข้ อมูล
มีความสอดคล้ องกันสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวัยไปใช้ประโยชน์
ผลการวิจัย พบว่า เพื่อนร่วมงานเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ให้
ผลการประเมินพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ได้ น่าเชื่อถือที่สดุ ดังนั้น แหล่งข้ อมูลที่ควรให้ ความสาคัญ
ในการนาไปใช้ ในการประเมินพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดขี ององค์กร คือ เพื่อนร่วมงาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาจากการรับรู้ของแหล่ ง
ข้ อมูลหลายแหล่ง โดยใช้ มาตรประมาณค่าในการให้ ระดับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร โดยไม่มีควบคุม
ความลาเอียงในการให้ ข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็ น
ผลให้ ความสอดคล้ องระหว่ างผู้ให้ ข้อมูลที่แตกต่ างกันมี
ความสอดคล้ องกันต่า ดังนั้น ในอนาคตควรมีการควบคุม
ความลาเอียงในการให้ ข้อมูล โดยมีการตั้งเกณฑ์การให้
คะแนนที่มีความชัดเจน และมีการกาหนดช่วงเวลาที่แน่นอน
ในการสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกประเมิน
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