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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค 1) เพือ่ ศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต อ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นกับขอมูล
เชิงประจักษ และ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 370 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะหองคประกอบ
การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขต
กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 2) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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(2 = 174.39, df = 174, p = 0.25, GFI = 0.97, AGFI = 0.93, RMR = 0.019) ตัวแปรในโมเดลสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 50 และ 3) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยตัวแปร
ทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ ไดแก ความผูกพันตอองคการและคุณลักษณะ
ของงาน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก คุณภาพชีวิต
ในการทํางานโดยสงผานตัวแปรความผูกพันตอองคการและตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมสูงสุด ไดแก คุณภาพชีวติ
ในการทํางาน

คําสําคัญ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ความผูกพันตอองคการ ความพึงพอใจในงาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณลักษณะของงาน บุคลากรสายสนับสนุน
ปจจัยเชิงสาเหตุ

Abstract
The purpose of this research were 1) to study level of the orgznizational citizenship
behaviors of staff in Rajabhat University in Bangkok. 2) to develop a causal model of the
organizational citizenship behaviors of staff in Rajabhat University in Bangkok 3) to examine
the causal model of the organizational citizenship behaviors of staff in Rajabhat University in
Bangkok and 4) to study the direct effect and indirect effect of the organizational citizenship
behaviors of staff in Rajabhat University in Bangkok. The samples consisted of 370 staff of
Suan Sunandha Rajabhat University, Chandrakasem Rajabhat University, Phranakhon Rajabhat
University, Dhonburi Rajabhat University and Ban Somdejchaopraya Rajabhat University. The data
were collected by questionnaires and then analyzed by descriptive statistic, factor analysis,
correlation analysis, and causal factors analysis.The research findings were as follows:
1) The level of organizational citizenship behaviors of staff in Rajabhat University in Bangkok was
levels of were high. 2) The organizational citizenship behaviors causal model of staff in Rajabhat
University in Bangkok was fitted with empirical data (2 = 174.39, df = 174, p = 0.25, GFI = 0.97,
AGFI = 0.93, RMR = 0.019) and variable in the model accounted for 50% of variance in the
organizational citizenship behaviors causal model. 3) The organizational citizenship behaviors
causal model of staff in Rajabhat University in Bangkok contains variables that direct effects were
organizational commitment and job characteristics. Indirect effects were quality of work life.
By passing on the variables of organizational commitment, and the total effect variables are
quality of work life.
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บทนํา
ปจจุบันสภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมาก บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยจึงตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น การที่บุคลากรแสดงพฤติกรรมการทํางานที่ดีและมีความรูสึกผูกพันตอองคการจะนําไปสู
ความสําเร็จขององคการ ผูท มี่ อี าํ นาจทีจ่ ะกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลง คือ ผูน าํ (Leader) โดยการใชกระบวนการ
ภาวะผูนํา ซึ่งเปนกระบวนการของการมีอิทธิพลตอกิจกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลเพื่อใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายที่กําหนดไวในสถานการณหนึ่งๆ (Blanchard & Hersey, 1992 cited in Maungman & Suwan,
1997) ลักษณะพฤติกรรมของผูนําที่ทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหสูงกวาความคาดหวังปกติ
นัน่ คือ การเปนแบบอยางทีด่ แี กผตู าม สรางแรงบันดาลใจในการทํางาน รวมทัง้ กระตุน ผูต ามใหเกิดความคิดริเริม่
สรางสรรคและปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จากแนวคิดของ Bass
(1985) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนจุดศูนยรวมของกระบวนการกลุม เปนบุคลิกลักษณะและ
ผลอันเกิดจากบุคลิกลักษณะของผูนําทําใหผูตามยอมปฏิบัติตาม โดยใชการจูงใจมากกวาการบังคับ
นอกจากผูนําแลวตัวบุคลากรเองก็มีความตองการที่จะใชชีวิตในการทํางานทั้งในดานของรายได ตําแหนง
หนาที่การงาน ความกาวหนา ความปลอดภัยในการทํางาน การยอมรับในสังคมการทํางาน เปนตน
ซึ่ ง สิ่ ง ต า งๆ เหล า นี้ เ ป น เรื่ อ งของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานซึ่ ง เป น เป า หมายหนึ่ ง ของชี วิ ต คนทํ า งาน
เมื่อความตองการขององคการและความตองการของพนักงานตางมีความสอดคลองกัน พนักงานที่ไดรับ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานทีด่ ี มีความสุขในการทํางานก็จะมีผลทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ การรับรูแ ละ
รู  สึ ก ว า ตนเป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก ารก็ จ ะส ง ผลให พ ฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารตามมา
และหากองคการมีการตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการอยางเพียงพอแลว บุคลากรจะมี
ความพึงพอใจในงานมากขึ้นและทําใหงานที่ทําเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จากแนวคิดของ Maslow (1970)
ไดกลาววา พื้นฐานความตองการของมนุษยเกิดขึ้นโดยเรียงลําดับไดดังนี้ ความตองการทางรางกาย
ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง ความตองการการยอมรับ ความตองการการยกยองและ
ความตองการความสําเร็จในชีวิต ซึ่งจะเห็นไดวา ความผูกพันเปนการเชื่อมโยงระหวางความตองการของ
บุคคลกับเปาหมายขององคการ การทีบ่ คุ คลมีความผูกพันกับองคการจะสงผลใหสมาชิกทุม เทการทํางานให
องคการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจเปนพฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงซึ่งเขายินดี
ทําเพื่อองคการโดยมิไดหวังผลตอบแทน (Smith, Organ & Near, 1983) ดังนั้น จะเห็นวา ความผูกพัน
ภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตในการทํางานและความพึงพอใจเปนตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ
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บุคลากรสายสนับสนุนถือไดวาเปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเปนอยางมาก เนือ่ งจากเปนผูท สี่ ง เสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ
ไปไดอยางราบรื่น การศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบวามีปจจัยเชิงสาเหตุอะไรบางที่มีความสัมพันธและ
สงผลใหบคุ ลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ รวมทัง้ สรางเสริมปจจัยเชิงสาเหตุ
เหลานั้นใหมีความเขมแข็งสงผลใหบุคลากรแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยาง
ตอเนื่องตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยนําตัวแปรที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมาสรางเปนโมเดลเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับขอมูล
เชิงประจักษเพื่อนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาองคการใหเกิดประโยชน และแนวทางสงเสริม
ใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งจะสงผลที่ดีทั้งตอตัวของสมาชิกเองและ
ตอองคการในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของ Podsakoff, Mackenzie, Paine & Banhrach (2000) Organ & Ryan (1995)
Van, Graham & Dienesch (1994) และ Smith, Organ & Near (1983) แล ว นํ า มาสรุ ป เป น
กรอบแนวความคิดในการวิจยั ในรูปแบบของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรแฝงภายในพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร
คือ การใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอ นื่ ความอดทนอดกลัน้ การใหความรวมมือ และความสํานึกในหนาที่
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2. ตัวแปรแฝงภายในความผูกพันตอองคการ วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 3 ตัวแปร คือ ความผูกพัน
ดานจิตใจ ความผูกพักดานการคงอยูกับองคการ และความผูกพันดานบรรทัดฐาน
3. ตัวแปรแฝงภายในความพึงพอใจในงาน วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจ
ในงานภายในและความพึงพอใจในงานภายนอก
4. ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร คือ
อิทธิพลตามอุดมคติ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุน ทางปญญาและการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
5. ตัวแปรแฝงภายนอกคุณภาพชีวิตในการทํางาน วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 8 ตัวแปร คือ
คาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญในองคการ ความสมดุล
ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นและการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
6. ตัวแปรแฝงภายนอกคุณลักษณะของงาน วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร คือ ความหลากหลาย
ของทักษะการปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานทั้งหมด ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงานและ
ขอมูลยอนกลับ

วิธีการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 5 แหงไดจากการสุม ตัวอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) จํานวน 370 คน โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 การวิจัยครั้งนี้มีจํานวนพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 37 ตัว การประมาณขนาดของ
กลุมตัวอยางจึงไมควรตํ่ากวา 370 คน (10 ตัวอยาง ตอ 1 พารามิเตอร) (Gold, 1980; Weiss, 1972 cited in
Virahchai,1999) ดังนั้น ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 370 คน และเพื่อปองกันการสูญหายจากอัตราการ
ตอบกลับของแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงเพิ่มจํานวนแบบสอบถามเปน 380 ฉบับ
1.2 ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 5 กลุมโดยใช
มหาวิทยาลัยเปนเกณฑในการแบงชั้น จํานวน 5 แหง ตามสัดสวนของประชากรแตละมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีกลุมตัวอยางที่มีลักษณะตางกัน จากนั้นคํานวณหาขนาดตัวอยางตามสัดสวนของบุคลากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดย
ผานการหาคุณภาพดวยการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (Index of Consistency: IOC)
มีคา อยูร ะหวาง 0.67 – 1.00 และหาคาความเชือ่ มัน่ (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.907 – 0.968 ซึ่งอยูในระดับสูง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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4. การวิเคราะหขอ มูลประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะหคา สถิตพิ นื้ ฐาน (Descriptive
Statistic) ของตัวแปรสังเกตได 2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) 3) การวิเคราะห
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได และ 4) การวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัย
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
1. ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 63.79 สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 36.21 สถานะภาพสมรส คิดเปนรอยละ 50.81 รองลงมา
โสด และหมาย/หยา/แยก คิดเปนรอยละ 40.27 และ 8.92 ตามลําดับ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 71.36 รองลงมา คือ ปริญญาโท อนุปริญญา/ปวช/ปวสและปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 22.70, 5.67
และ 0.27 ตามลําดับ มหาวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คิดเปนรอยละ 35.68 รองลงมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คิดเปนรอยละ 28.65, 15.13, 12.16 และ 8.38 ตามลําดับ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 29.73 รองลงมามากกวา 20 ป 11-15 ป 6-10 ป และ 16-20 ป
คิดเปนรอยละ 28.92, 17.30, 12.16 และ 11.89 ตามลําดับ รายไดตอเดือน 15,000-30,000 บาท
คิดเปนรอยละ 83.79 รองลงมา 30,001 - 45,000 บาท มากกวา 45,000 บาท และนอยกวา 15,000 บาท
คิดเปนรอยละ 11.35, 3.24 และ 1.62 ตามลําดับ ตัวแปรสังเกตไดสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
โดยตัวแปรความผูกพันดานบรรทัดฐานอยูในระดับสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 รองลงมาคือ ตัวแปร
การได รั บ ผิ ด ชอบงานทั้ ง หมด ความสํ า นึ ก ในหน า ที่ การให ค วามช ว ยเหลื อ การบู ร ณาการด า นสั ง คม
ความหลากหลายของทักษะ การคํานึงถึงผูอื่น ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น ความพึงพอใจ
ในงานภายใน การสรางแรงบันดาลใจ การเกีย่ วของสัมพันธกบั สังคม ความพึงพอใจในงานภายนอก การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ความผูกพันดานจิตใจ สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพความผูกพัน
ดานการคงอยูกับองคการ การใหความรวมมือ ความสําคัญของงาน ความอดทนอดกลั้น ความอิสระของงาน
ขอมูลยอนกลับ ความกาวหนาและความมัน่ คงในงาน การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ธรรมนูญในองคการ
คาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรมและการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12, 4.06, 4.04, 3.97,
3.95, 3.95, 3.94, 3.91, 3.90, 3.82, 3.81, 3.81, 3.79, 3.78, 3.73, 3.68, 3.62, 3.60, 3.54, 3.52, 3.41,
3.40, 3.36, 3.25 และ 3.15 ตามลําดับ
2. ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดล
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณา
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ไดจากคาไค-สแควร (2) = 2.07, p = .721,df = 4, GFI = 1.00, AGFI = .98 และ RMR = .009 โมเดล
ความผูกพันตอองคการมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไคส-แควร
(2) = .18, p = .66, df = 1, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 และ RMR = .005 โมเดลความพึงพอใจในงานมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (2) = .47, p = .49,
df = 1, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 และ RMR = .038 โมเดลภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (2) = .76, p = .32, df = 1, GFI = 1.00,
AGFI = .99 และ RMR = .006 โมเดลคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจากคาไค-สแควร (2) = 9.76, p = .63, df = 12, GFI = .99, AGFI = .98 และ
RMR = .012 และโมเดลคุณลักษณะของงานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณา
ไดจากคาไค-สแควร (2) = 1.59, p = .45, df = 2, GFI = 1.00, AGFI = .98 และ RMR = .004 แสดงวา
โมเดลการวัดองคประกอบทั้ง 6 โมเดล มีคุณภาพดานความตรงเชิงโครงสราง
3. ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได
การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทใี่ ชในโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได จํานวน 26 ตัวแปร
โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปร 325 คู มีสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) ทุกคู คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสวนใหญ
มีทิศทางบวกขนาดปานกลาง มีคาพิสัยตั้งแต .142 ถึง .910 โดยตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุด
คือ ตัวแปรขอมูลยอนกลับกับตัวแปรความมีอิสระของงาน
4. ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
กับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวา โมเดล
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1
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ภาพที่ 1: โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตารางที่ 1
คาสถิติผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรและคาสถิติวิเคราะหอิทธิพลของโมเดลพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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-

-

n µ··
Å-Âª¦r=174.39, df = 174, p = 0.25, GFI = 0.97, AGFI = 0.93, RMR = 0.019

SAT
IE
-

-

DE
0.45**
(0.10)
0.68**
(0.17)
-0.23
(0.14)
-

-

-

-

TE
0.03
(0.07)
0.40**
(0.13)
0.31**
(0.14)
0.34*
(0.12)
0.02
(0.27)

OCB
IE
0.05
(0.10)
0.23*
(0.12)
-0.10
(0.05)
-

DE
-0.02
(0.07)
0.17
(0.13)
0.41**
(0.11)
0.34*
(0.12)
0.02
(0.27)
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ตารางที่ 1
คาสถิติผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรและคาสถิติวิเคราะหอิทธิพลของโมเดลพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอ)
´ªÂ¦

AFFECTIV

CONTI

NCRMATIV

INTRIN

EXTRIN

ALTRUISM

COURTESY

SPORTMAN

CIVIC

ªµ¤Á¸É¥

0.72

0.46

0.62

0.38

0.57

0.35

0.22

0.44

0.82

´ªÂ¦

CONSCIEN

ªµ¤Á¸É¥

0.26

´ªÂ¦

INSPIRAT

INTELLEC

INDIVID

ADEQUATE

HEALTHY

CAPACITY

SECURITY

INTIGRAT

CONSTIT

ªµ¤Á¸É¥

0.69

0.73

0.78

0.18

0.44

0.58

0.53

0.47

0.62

´ªÂ¦

LIFE

RELEVANC

VARIETY

IDENTITY

SIGNIFI

AUTONOMY

FEEDBACK

0.59

0.43

0.77
SAT
0.71

0.68

0.76

ªµ¤Á¸É¥
0.59
0.29
SEM
COMMIT
R2
0.31
Á¤¦·r ®´¤¡´r ¦³®ªn µ´ªÂ¦Â 
´ªÂ¦Â 
COMMIT
COMMIT
1.00
OCB
0.58
SAT
0.74
LEADER
0.45
QWL
0.54
JCHAR
0.40
É

OCB
0.50

OCB

SAT

LEADER

QWL

JCHAR

1.00
0.63
0.54
0.69
0.68

1.00
0.79
0.78
0.63

1.00
0.75
0.68

1.00
0.85

1.00

หมายเหตุ: ** p<.01 , *p < .05 ตัวเลขที่อยูในวงเล็บ คือÉ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

จากตารางที่ 1 พบว า โมเดลสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ โดยพิ จ ารณา ค า ไค-สแควร
(2) = 174.39, df = 174, p = .25, GFI = .97, AGFI = .93 และ RMR = .019 จากขอมูลดังกลาวขางตน
จะเห็นไดวา คา p มีคา มากพอทีจ่ ะไมปฏิเสธสมมติฐานหลักทีว่ า โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
คา GFI และ AGFI มีคาเขาใกล 1 และคา RMR มีคาเขาใกลศูนย
ตัวแปรที่มีคาความเที่ยงสูงสุด คือ การใหความชวยเหลือ (CIVIC) มีคาความเที่ยงเทากับ .82
รองลงมาคือ ตัวแปรความสําคัญของงาน (SIGNIFI) มีคา ความเทีย่ งเทากับ .77 และตัวแปรทีม่ คี า ความเทีย่ ง
นอยที่สุด คือ คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (ADEQUATE) มีคาความเที่ยงเทากับ .18
คาสัมประสิทธิก์ ารพยากรณ (R2) ของตัวแปรความพึงพอใจในงาน ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ ขี ององคการและตัวแปรความผูกพันตอองคการ มีคา เทากับ .71, .50 และ .31 ตามลําดับ แสดงวา ตัวแปร
ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงาน (SAT) ไดรอยละ 71 พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) ไดรอยละ 50 และความผูกพันตอองคการ (COMMIT) ไดรอยละ 31
เมตริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงมีคา
อยูร ะหวาง .40 ถึง .85 ตัวแปรทีม่ คี า สัมประสิทธิส์ หสัมพันธมากทีส่ ดุ คือ ตัวแปรปจจัยดานคุณลักษณะของงาน
(JCHAR) กับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .85
รองลงมาไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (LEADER)
กับตัวแปรปจจัยดานความพึงพอใจในงาน (SAT) มีคาเทากับ .79 โดย ตัวแปรแฝงทุกคูมีความสัมพันธ
แบบมีทิศทางเดียวกัน
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อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ (OCB) พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก
คุณลักษณะของงาน (JCHAR) ความผูกพันตอองคการ (COMMIT) และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) ไดแก ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL)
โดยสงผานตัวแปรความผูกพันตอองคการ (COMMIT) โดยทีต่ วั แปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมสูงสุด ไดแก คุณภาพชีวติ
ในการทํางาน (QWL) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรคุณลักษณะของงาน (JCHAR) มีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีขนาดอิทธิพลทางบวกเทากับ.41
มีคา อิทธิพลรวมเทากับ .31 แสดงวา หากบุคลากรสายสนับสนุนไดปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามหลากหลายของทักษะ
การปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานทั้งหมด ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน และขอมูลยอนกลับ
จะสงผลใหบุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงขึ้นดวย
2. ตัวแปรความผูกพันตอองคการ (COMMIT) มีอทิ ธิพลทางตรงเปนบวกอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีขนาดอิทธิพลทางบวกเทากับ .34
มีคาอิทธิพลรวมเทากับ .34 แสดงวา หากบุคลากรมีความรูสึกความผูกพันตอองคการในดานความผูกพัน
ด า นจิ ต ใจ ความผู ก พั น ด า นการคงอยู  กั บ องค ก ารและความผู ก พั น ด า นบรรทั ด ฐานจะทํ า ให บุ ค ลากร
สายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงขึ้นดวย
3. ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) มีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ มีคา อิทธิพลเทากับ .17 นอกจากนีป้ จ จัยดานคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (QWL) ยังสงผลตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการทางออมโดยสงผาน
ตัวแปรความผูกพันตอองคการ (COMMIT) มีคา อิทธิพลทางออมเทากับ .23 อยางมีนยั สําคัญ ทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 และใหคาอิทธิพลรวมตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาอิทธิพลรวมเทากับ .40 แสดงวา หากบุคลากรไดรับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี
ในทุกๆ ดานไมวา จะเปนดานคาตอบแทนทีเ่ พียงพอและยุตธิ รรม สิง่ แวดลอมทีป่ ลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การบูรณาการดานสังคม
ธรรมนูญในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น และการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม
เมื่อองคการจัดใหมีสิ่งตางๆ เหลานี้สูงขึ้น จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูงขึ้นดวย ดังนั้น
หากองคการจะจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ทรัพยากรหรือสวัสดิการตางๆ ใหบุคลากร
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึ้นเพียงใดก็ตาม องคการก็ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูสึกผูกพันตอองคการ จึงจะทําใหบุคลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงขึ้น
4. ตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (LEADER)) มีอิทธิพลทางตรงเปนลบอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีคาอิทธิพลเทากับ -.02 แสดงวา
หากบุคลากรไดรับอิทธิพลตามอุดมคติ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึง
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ความเปนปจเจกบุคคล จะทําใหบุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. ตัวแปรความพึงพอใจในงาน (SAT) มีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีคาอิทธิพลเทากับ .02 แสดงวา หากบุคลากร
มีความพึงพอใจในงานภายในและความพึงพอใจในงานภายนอกจะทําใหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการสูงขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1. บุคลากรสวนใหญมพี ฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการอยูใ นระดับมาก แสดงวา บุคลากร
ที่มีพฤติกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งบุคลากร
แสดงออกหรือกระทําดวยความสมัครใจ โดยไมไดตระหนักถึงระบบการใหรางวัลของมหาวิทยาลัยโดยตรง
และเปนพฤติกรรมทีบ่ คุ ลากรไมไดถกู บังคับใหปฏิบตั โิ ดยบทบาทหนาทีภ่ ายในมหาวิทยาลัย จึงเปนพฤติกรรม
ทีบ่ คุ ลากรสรางสรรคและเลือกปฏิบตั ดิ ว ยตนเองและเมือ่ บุคลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
แลวจะสงผลตอประสิทธิผลของหนวยงานและมหาวิทยาลัยตอไปซึ่งสอดคลองกับ Podsakoff, Mackenzie,
Paine & Banhrach (2000) ที่ไดใหขอสรุปวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนพฤติกรรมที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของกลุม หรือองคการ โดยพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ี
ขององคการจะทําใหระบบสังคมในองคการดําเนินไปดวยความราบรื่น ลดความขัดแยง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขององคการและมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการดวย
2. การวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาสถิติ คาไค-สแควร (2) =174.39, p =.25, df =174, GFI =.97, AGFI =.93 และ
RMR =.019 เมือ่ พิจารณาคาสัมประสิทธิก์ ารพยากรณ (R2) ของตัวแปรความพึงพอใจในงานตัวแปรพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการและตัวแปรความผูกพันตอองคการ มีคาเทากับ .71, .50 และ .31 ตามลําดับ
แสดงวา ตัวแปรทีผ่ วู จิ ยั นํามาศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความพึงพอใจ
ในงาน ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และตัวแปรความผูกพันตอองคการไดอยูในระดับ
ปานกลาง
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 1) คุณลักษณะของงาน โดยพบวา ตัวแปร
คุณลักษณะของงานเปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เมือ่ พิจารณาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ จี ะเห็นวาเสนอิทธิพลทางตรงจากคุณลักษณะ
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ของงานไปยังเสนพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการมีคา เปนบวก แสดงใหเห็นวาการมีความหลากหลาย
ของทักษะของการปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานทั้งหมด ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงานและ
ขอมูลยอนกลับจะทําใหบคุ ลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการมากขึน้ สอดคลอง
กับแนวคิดของ Hackman & Oldham (1980) ทีก่ ลาววา คุณลักษณะของงานจะสงผลไปยังภาวะทางจิตและ
ภาวะทางจิตนี้จะสงผลตอความพึงพอใจและแรงจูงใจในงานทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงและ
ยังกลาวตอไปวาจากงานวิจัยที่วัดคุณลักษณะของงานที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานมี
หลักฐานสนับสนุนวาคุณลักษณะของงานบางอยางมีอิทธิพลตอพฤติกรรม Podsakoff, Mackenzie, Paine
& Banhrach (2000) พบวา ลักษณะงานที่ใหขอมูลยอนกลับและความพึงพอใจในตัวงานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ Pongsaengun (2007) พบวา คุณลักษณะของงาน
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ ความเชื่อในปจจัยควบคุม พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ คุณลักษณะของงาน ความผูกพันตอองคการและความเชือ่ ในปจจัยควบคุมภายในสามารถรวมกัน
พยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และ Van, Graham & Dienesch (1994) ยังพบวา
การกําหนดขอบเขตโครงสรางของงานทีม่ กี ารใหขอ มูลยอนกลับและความมีอสิ ระของงาน ทําใหบคุ คลสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ถือวาเปนแรงจูงใจทางบวก ทําใหพนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการทํางานที่สรางสรรค ดังนั้น การมีอิสระในงานและลดการควบคุมที่เหมาะสมมีอิทธิพลทําใหพนักงาน
แสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนั้นสรุปไดวา คุณลักษณะของงาน ซึ่งประกอบดวย
ความหลากหลายของทั ก ษะของการปฏิ บั ติ ง าน การได รั บ ผิ ด ชอบงานทั้ ง หมด ความสํ า คั ญ ของงาน
ความมี อิ ส ระของงานและข อ มู ล ย อ นกลั บ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร
2) ความผูกพันตอองคการ พบวา ตัวแปรความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพลทางตรงตอ
ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ เมือ่ พิจารณาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ จี ะเห็นวาเสนอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันตอองคการไปยังเสนพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
มีคาเปนบวก แสดงใหเห็นวาการมีความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการและ
ความผูกพันดานบรรทัดฐานจะทําใหบคุ ลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการมากขึน้
สอดคลองกับแนวคิดของ Allen & Meyer (1990) ที่กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกของบุคคล
ที่มีตอองคการดานความจงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคการ ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐาน
ขององคการและสังคม โดยทีบ่ คุ คลรูส กึ วาเมือ่ เขามาเปนสมาชิกขององคการ บุคคลนัน้ ตองมีความจงรักภักดี
ตอองคการ เพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมที่สมาชิกควรทํา Schappe (1998) พบวา
ความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรเดียวทีส่ ามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการโดยรวม
และ Chen & Francesco (1999) พบวา ความผูกพันตอองคการดานความรูสึกมีความสัมพันธทางบวกกับ
ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนั้นสรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ
ซึง่ ประกอบดวยความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยูก บั องคการและความผูกพันดานบรรทัดฐาน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและ 3) คุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา ตัวแปร
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คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพลทางออมตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ โดยสงผานตัวแปรความผูกพันตอองคการ เมื่อพิจารณาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีจะเห็นวาเสนอิทธิพลทางตรงจากคุณภาพชีวิตในการทํางานสงผานไปยังเสนความผูกพันตอ
องคการสงไปยังเสนพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการมีคา เปนบวก แสดงใหเห็นวาการมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ในการทํางานที่ดีในเรื่องคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความกาวหนาและความมัน่ คงในงาน การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญ
ในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นและการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม โดยสงผาน
ความผูกพันตอองคการจะทําใหบุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมากขึ้น
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Huse & Cummings (1985) ซึ่ ง กล า วว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานเป น
ความสอดคลองกันระหวางความรูสึกวาไดรับสิ่งที่คาดหวังของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ นั่นคือ
คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนประสิทธิผลขององคการอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน
ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้นๆ สงผลใหพนักงานมีขวัญกําลังใจดี ตองการปรับปรุงศักยภาพ
ในการทํางานและสามารถชวยเพิ่มผลผลิตในงานและแนวคิดของ Walton (1974) ซึ่งกลาววา คุณภาพชีวิต
ในการทํางานคือ ลักษณะการทํางานทีต่ อบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคล เพือ่ ใหองคการ
ที่ตนทํางานประสบความสําเร็จ Bunloam (2008) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคการสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ Tongklip (2007) พบวา คุณภาพชีวติ
ในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงเปนลบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยพบวา
ความสัมพันธของตัวแปรที่ผูวิจัยคัดเลือกมาพัฒนาโมเดลมีภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity)
และมีผลตอการวิเคราะหถดถอย ทําใหผลการวิเคราะหขอมูลคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงและ
ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากองคประกอบ
ของความพึงพอใจในงานที่นํามาศึกษามีทั้งองคประกอบที่เปนปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนซึ่งอาจสงผลให
บุคลากรบางสวนเกิดความพึงพอใจในงานหรือไมพึงพอใจในงานได โดยบุคลากรที่มีความพึงพอใจในงาน
จะสงผลใหแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกมาในทางตรงกันขาม หากพนักงานมี
ความไมพึงพอใจในงานเกิดขึ้นก็อาจจะแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่เทานั้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Thongpool (2016) ซึ่งกลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุป
จากผลการวิจัยพบวา1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ นระดับมาก 2) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ ขี ององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับ
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ขอมูลเชิงประจักษและ 3) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก ความผูกพันตอองคการและคุณลักษณะของงาน ตัวแปร
ทีม่ อี ทิ ธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ ไดแก คุณภาพชีวติ ในการทํางาน โดยสงผาน
ตัวแปรความผูกพันตอองคการและตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด ไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางาน
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ผูบ ริหารองคการควรสนับสนุนบุคลากรทัง้ ในดานการเพิม่ พูนความรู ทักษะความชํานาญ
ดานตางๆ ที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่ปฏิบัติ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถ
โดยการเขารวมประชุมสัมมนาตางๆ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของ
งาน มองเห็นความสําคัญและคุณคาของงานทีต่ นปฏิบตั อิ ยู ใหอสิ ระในดานความคิดริเริม่ สรางสรรคสงิ่ ใหมๆ
ในการปฏิ บั ติ ง านและมอบหมายงานที่ ท  า ทายความรู  ค วามสามารถซึ่ ง จะช ว ยให เ พิ่ ม พู น ความรู  แ ละ
ไดประสบการณในการปฏิบัติงาน ใหอิสระในการตัดสินใจปรับปรุงกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบอยู  ด  ว ยตนเอง ให ก ารยอมรั บ ยกย อ งชมเชยในผลงานที่ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ด า นความสํ า เร็ จ และ
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ
1.2 ผูบริหารองคการควรสนับสนุนบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริมความผูกพัน
ตอองคการและพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านทีเ่ ต็มใจจะอุทศิ ตนใหกบั องคการ ซึง่ บุคลากรทีม่ คี วามรูส กึ วาตัวเอง
เปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมที่จะปฏิบัติงานกับองคการโดยไมคิดลาออกจากองคการ เมื่อสงเสริม
ความผูกพันตอองคการแลวจะสงผลใหบคุ ลากรสายสนับสนุนแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการสูงขึน้
1.3 ผูบ ริหารองคการควรจัดใหมรี ะบบสวัสดิการและเงินเดือนทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับคาใชจา ย
ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันและคาตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนขององคการอื่น
ทีม่ ลี กั ษณะคลายกัน จัดสถานทีป่ ฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม มีอปุ กรณหรือเครือ่ งมือในการปฏิบตั งิ านอยางเพียงพอ
ไมเสีย่ งตอการเกิดอันตราย จัดกิจกรรม 5ส บรรยากาศโดยรวมในสถานทีท่ าํ งานของทานทําใหทา นปฏิบตั งิ าน
ได อ ย า งมี ค วามสุ ข มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามท า ทายนอกเหนื อ จากงานประจํ า ส ง เสริ ม
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ จัดกิจกรรมเพือ่ สรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคการอยางสมํา่ เสมอ
รับฟงปญหาและชวยแกไขปญหารวมกันอยางสมํ่าเสมอ เมื่อคุณภาพชีวิตในการทํางานดีขึ้นทําใหบุคลากร
มีความรูสึกผูกพันตอองคการโดยไมคิดลาออกจากงานและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคขององคการ ซึง่ จะสงผลตอการปฏิบตั ติ นหรือการปฏิบตั งิ านทีแ่ สดงออกถึงการมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาเฉพาะกลุ  ม บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ ขี ององคการ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางกลุม ประชากรทีม่ อี าชีพแตกตางกัน โดยใชหลักการวิเคราะห
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โมเดลโครงสรางกลุมพหุ (Multiple Group Structure Equation Model) เพื่อตรวจสอบขอคนพบวามี
ความเหมือนหรือความแตกตางระหวางกลุมประชากรหรือไม เชน ระหวางสายสนับสนุนกับสายวิชาการ
ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชในการหาแนวทางพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
องคการมากขึ้น
2.2 ควรมีการนําเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกตใชในการศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุ
ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาในลักษณะการศึกษาเชิงลึก
ซึ่งจะเปนไดทั้งในลักษณะของการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อใหไดตัวแปรที่มีความเหมาะสม
มากขึ้นหรืออาจศึกษาเปนกรณีศึกษาในกรณีที่ตองการเจาะลึกในบริบทเฉพาะหลังจากศึกษาภาพรวมแลว
2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่นาจะเปนสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ เชน ปจจัยดานบรรยากาศ ปจจัยดานความยุติธรรมในองคการ เปนตน
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