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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค 1) เพ่ือศกึษาระดบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการของบคุลากร

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏใน                                       

เขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นกับขอมูล                     

เชิงประจักษ และ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก                

ที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง                               

คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย    

ราชภฏัสวนสนุนัทา   มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี

และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 370 คน  เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม

พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะหองคประกอบ                       

การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุ   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้                  

1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

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

อธบิายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 50  และ 3) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี                      

ขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยตัวแปร                     

ทีม่อีทิธิพลทางตรงตอพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ ไดแก  ความผกูพนัตอองคการและคณุลกัษณะ                

ของงาน ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก คุณภาพชีวิต                                

ในการทํางานโดยสงผานตวัแปรความผกูพนัตอองคการและตัวแปรท่ีมอีทิธพิลรวมสูงสดุ ไดแก  คณุภาพชีวติ

ในการทํางาน

คําสําคัญ
 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   ความผูกพันตอองคการ   ความพึงพอใจในงาน                              

ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง   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
 ปจจุบันสภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปมาก บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยจึงตองมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง                     

ที่จะเกิดขึ้น การที่บุคลากรแสดงพฤติกรรมการทํางานท่ีดีและมีความรูสึกผูกพันตอองคการจะนําไปสู                       

ความสาํเรจ็ขององคการ ผูทีม่อีาํนาจท่ีจะกอใหเกดิการเปลีย่นแปลง คอื ผูนาํ  (Leader)  โดยการใชกระบวนการ

ภาวะผูนํา ซึ่งเปนกระบวนการของการมีอิทธิพลตอกิจกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลเพ่ือใหบรรลุถึง                               

จุดมุงหมายท่ีกําหนดไวในสถานการณหนึ่งๆ (Blanchard & Hersey, 1992 cited in  Maungman & Suwan, 

1997) ลักษณะพฤติกรรมของผูนําที่ทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหสูงกวาความคาดหวังปกติ                 

นัน่คือ การเปนแบบอยางท่ีดแีกผูตาม สรางแรงบันดาลใจในการทํางาน รวมท้ังกระตุนผูตามใหเกดิความคิดรเิร่ิม 

สรางสรรคและปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จากแนวคิดของ Bass 

(1985) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวาเปนจุดศูนยรวมของกระบวนการกลุม เปนบุคลิกลักษณะและ                     

ผลอันเกิดจากบุคลิกลักษณะของผูนําทําใหผู ตามยอมปฏิบัติตาม โดยใชการจูงใจมากกวาการบังคับ                          

นอกจากผูนําแลวตัวบุคลากรเองก็มีความตองการที่จะใชชีวิตในการทํางานทั้งในดานของรายได ตําแหนง 

หนาที่การงาน ความกาวหนา ความปลอดภัยในการทํางาน การยอมรับในสังคมการทํางาน เปนตน                                    

ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้เปนเร่ืองของคุณภาพชีวิตในการทํางานซึ่งเปนเปาหมายหนึ่งของชีวิตคนทํางาน                                  

เมื่อความตองการขององคการและความตองการของพนักงานตางมีความสอดคลองกัน พนักงานที่ไดรับ

คณุภาพชีวติในการทํางานท่ีด ีมคีวามสุขในการทํางานก็จะมีผลทําใหเกดิความผูกพนัตอองคการ การรับรูและ

รู สึกวาตนเปนสวนหน่ึงขององคการก็จะสงผลใหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตามมา                                    

และหากองคการมีการตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการอยางเพียงพอแลว บุคลากรจะมี                        

ความพึงพอใจในงานมากขึ้นและทําใหงานที่ทําเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จากแนวคิดของ Maslow (1970) 

ไดกลาววา พื้นฐานความตองการของมนุษยเกิดขึ้นโดยเรียงลําดับไดดังนี้ ความตองการทางรางกาย                           

ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง ความตองการการยอมรับ ความตองการการยกยองและ                     

ความตองการความสําเร็จในชีวิต ซึ่งจะเห็นไดวา ความผูกพันเปนการเชื่อมโยงระหวางความตองการของ

บคุคลกบัเปาหมายขององคการ การทีบ่คุคลมคีวามผกูพนักบัองคการจะสงผลใหสมาชกิทุมเทการทาํงานให

องคการมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้อาจเปนพฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงซ่ึงเขายินดี

ทําเพ่ือองคการโดยมิไดหวังผลตอบแทน (Smith, Organ & Near, 1983) ดังนั้น จะเห็นวา ความผูกพัน                      

ภาวะผูนํา คุณภาพชีวิตในการทํางานและความพึงพอใจเปนตัวแปรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคการ 
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 บุคลากรสายสนับสนุนถือไดวาเปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย   

ราชภฏัเปนอยางมาก เนือ่งจากเปนผูทีส่งเสรมิและสนบัสนนุใหการดาํเนนิงานของมหาวทิยาลยัสามารถดาํเนนิการ

ไปไดอยางราบร่ืน การศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                     

จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบวามีปจจัยเชิงสาเหตุอะไรบางที่มีความสัมพันธและ                  

สงผลใหบคุลากรสายสนบัสนุนมพีฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ รวมทัง้สรางเสรมิปจจยัเชงิสาเหตุ

เหลานั้นใหมีความเขมแข็งสงผลใหบุคลากรแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยาง                     

ตอเนื่องตอไป

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม              

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร                       

โดยนําตัวแปรที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมาสรางเปนโมเดลเพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธระหวางตัวแปรและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางท่ีพฒันาข้ึนกับขอมลู

เชิงประจักษเพื่อนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาองคการใหเกิดประโยชน  และแนวทางสงเสริม                    

ใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งจะสงผลท่ีดีทั้งตอตัวของสมาชิกเองและ                            

ตอองคการในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ีน

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  เพ่ือพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ

บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

 3.   เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ

 4.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการ                      

เปนสมาชิกทีด่ขีององคการของ Podsakoff, Mackenzie, Paine & Banhrach (2000) Organ & Ryan (1995) 

Van, Graham & Dienesch (1994) และ Smith, Organ & Near (1983) แลวนํามาสรุปเปน                                                    

กรอบแนวความคิดในการวิจยัในรูปแบบของโมเดลปจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการ

ของบุคลากรสายสนบัสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ตวัแปรแฝงภายในพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการ วดัไดจากตัวแปรสังเกตได 5 ตวัแปร 

คอื การใหความชวยเหลอื การคาํนงึถงึผูอืน่ ความอดทนอดกล้ัน การใหความรวมมอื และความสาํนกึในหนาที่
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 2. ตวัแปรแฝงภายในความผูกพนัตอองคการ วดัไดจากตัวแปรสังเกตได 3 ตวัแปร คอื ความผูกพนั

ดานจิตใจ ความผูกพักดานการคงอยูกับองคการ  และความผูกพันดานบรรทัดฐาน

 3. ตวัแปรแฝงภายในความพึงพอใจในงาน วดัไดจากตวัแปรสังเกตได 2 ตวัแปร คอื  ความพงึพอใจ

ในงานภายในและความพึงพอใจในงานภายนอก

 4. ตัวแปรแฝงภายนอกภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร คือ                     

อทิธพิลตามอดุมคต ิ การสรางแรงบนัดาลใจ การกระตุนทางปญญาและการคาํนงึถงึความเปนปจเจกบคุคล 

 5. ตัวแปรแฝงภายนอกคุณภาพชีวิตในการทํางาน วัดไดจากตัวแปรสังเกตได 8 ตัวแปร คือ                        

คาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาความสามารถ

ของบุคคล ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญในองคการ ความสมดุล

ระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่นและการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม

 6.  ตวัแปรแฝงภายนอกคุณลกัษณะของงาน วดัไดจากตัวแปรสังเกตได  5 ตวัแปร คอื ความหลากหลาย

ของทักษะการปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานทั้งหมด ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงานและ                    

ขอมูลยอนกลับ

วิธีการวิจัย
 1. กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร                         

จาํนวน 5 แหงไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) จาํนวน 370 คน โดยดําเนนิการ             

ตามขั้นตอน ดังนี้ 

  1.1  การวิจัยครั้งนี้มีจํานวนพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 37 ตัว การประมาณขนาดของ

กลุมตัวอยางจึงไมควรต่ํากวา 370 คน (10 ตัวอยาง ตอ 1 พารามิเตอร) (Gold, 1980; Weiss, 1972 cited in 

Virahchai,1999)  ดังนั้น ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 370 คน และเพื่อปองกันการสูญหายจากอัตราการ                           

ตอบกลับของแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงเพ่ิมจํานวนแบบสอบถามเปน 380 ฉบับ

  1.2 ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 5 กลุมโดยใช

มหาวิทยาลัยเปนเกณฑในการแบงชั้น จํานวน 5 แหง ตามสัดสวนของประชากรแตละมหาวิทยาลัย                                 

ซึ่งมีกลุมตัวอยางที่มีลักษณะตางกัน จากนั้นคํานวณหาขนาดตัวอยางตามสัดสวนของบุคลากร

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดย                  

ผานการหาคุณภาพดวยการตรวจสอบดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (Index of Consistency: IOC)                   

มคีาอยูระหวาง 0.67 – 1.00 และหาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) ดวยคาสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) มีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.907 – 0.968 ซึ่งอยูในระดับสูง 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
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 4.  การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้  1) การวิเคราะหคาสถิตพิืน้ฐาน  (Descriptive 

Statistic) ของตวัแปรสงัเกตได  2) การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสราง (Construct Validity)   3) การวเิคราะห

สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได และ  4) การวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคการกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัย
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้

 1. ตอนที่ 1  การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน  

  บุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิง                   

คดิเปนรอยละ 63.79  สวนเพศชาย คดิเปนรอยละ 36.21  สถานะภาพสมรส คดิเปนรอยละ 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                           

การไดรับผิดชอบงานท้ังหมด ความสํานึกในหนาที่ การใหความชวยเหลือการบูรณาการดานสังคม                              

ความหลากหลายของทักษะ การคํานึงถึงผูอื่น ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน  ความพึงพอใจ                                 

ในงานภายใน การสรางแรงบันดาลใจ การเก่ียวของสมัพนัธกบัสงัคม ความพึงพอใจในงานภายนอก การพัฒนา

ความสามารถของบุคคล ความผูกพันดานจิตใจ สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพความผูกพัน                    

ดานการคงอยูกับองคการ การใหความรวมมือ ความสําคัญของงาน ความอดทนอดกล้ัน ความอิสระของงาน 

ขอมลูยอนกลบั ความกาวหนาและความมัน่คงในงาน การคาํนงึถงึความเปนปจเจกบคุคล ธรรมนญูในองคการ

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

  จากการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรางดวยการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยนั 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. ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได

  การวิเคราะหสหสมัพันธระหวางตวัแปรสงัเกตไดทีใ่ชในโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการ เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได จํานวน 26  ตัวแปร                           

โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร 325 คู มีสัมประสิทธ์ิ                     

สหสัมพันธที่แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) ทุกคู  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสวนใหญ

มีทิศทางบวกขนาดปานกลาง มีคาพิสัยตั้งแต .142  ถึง .910 โดยตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุด                                 

คือ ตัวแปรขอมูลยอนกลับกับตัวแปรความมีอิสระของงาน 

 4. ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการ

กับขอมูลเชิงประจักษ

 ผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ พบวา โมเดล                           

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ                  

ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 33

ภาพที่ 1: โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

ตารางท่ี 1  

คาสถิติผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรและคาสถิติวิเคราะหอิทธิพลของโมเดลพฤติกรรม                        

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร

 COMMIT SAT OCB 
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QWL 
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- = 174.39, df = 174, p = 0.25, GFI = 0.97, AGFI = 0.93, RMR = 0.019 
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หมายเหตุ: ** p<.01 , *p < .05  ตัวเลขที่อยูในวงเล็บ คือ คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน

 จากตารางที่ 1 พบวา โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณา คาไค-สแควร                                    
(2) = 174.39, df = 174, p = .25, GFI = .97, AGFI = .93 และ RMR = .019 จากขอมูลดังกลาวขางตน              
จะเหน็ไดวา คา p มคีามากพอทีจ่ะไมปฏิเสธสมมตฐิานหลกัทีว่าโมเดลมคีวามสอดคลองกบัขอมูลเชงิประจกัษ 
คา GFI และ AGFI มีคาเขาใกล 1 และคา RMR มีคาเขาใกลศูนย
 ตัวแปรที่มีคาความเท่ียงสูงสุด คือ การใหความชวยเหลือ (CIVIC) มีคาความเท่ียงเทากับ .82                         
รองลงมาคอื ตวัแปรความสาํคญัของงาน  (SIGNIFI) มคีาความเทีย่งเทากบั .77 และตวัแปรทีม่คีาความเทีย่ง

นอยที่สุด คือ คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (ADEQUATE) มีคาความเที่ยงเทากับ .18
 คาสมัประสิทธิก์ารพยากรณ  (R2)  ของตัวแปรความพึงพอใจในงาน ตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ทีด่ขีององคการและตัวแปรความผูกพันตอองคการ มคีาเทากบั .71, .50 และ .31 ตามลําดบั  แสดงวา ตวัแปร
ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความพึงพอใจในงาน (SAT) ไดรอยละ 71 พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) ไดรอยละ 50 และความผูกพันตอองคการ (COMMIT) ไดรอยละ 31
 เมตริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงมีคา                 
อยูระหวาง .40 ถงึ .85  ตวัแปรทีม่คีาสมัประสทิธิส์หสัมพนัธมากทีส่ดุ คอื ตวัแปรปจจยัดานคณุลักษณะของงาน 
(JCHAR) กับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .85                                  
รองลงมาไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยดานภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง (LEADER) 
กับตัวแปรปจจัยดานความพึงพอใจในงาน (SAT) มีคาเทากับ .79 โดย ตัวแปรแฝงทุกคูมีความสัมพันธ                
แบบมีทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 1  
คาสถิติผลการวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรและคาสถิติวิเคราะหอิทธิพลของโมเดลพฤติกรรม                        
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอ)
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 อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคการ (OCB) พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก 

คุณลักษณะของงาน (JCHAR) ความผูกพันตอองคการ (COMMIT) และตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออม                             

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) ไดแก ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL)                                     

โดยสงผานตวัแปรความผูกพันตอองคการ  (COMMIT) โดยทีต่วัแปรท่ีมอีทิธพิลรวมสูงสดุ ไดแก คณุภาพชีวติ

ในการทํางาน (QWL) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ตัวแปรคุณลักษณะของงาน (JCHAR) มีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                     

ที่ระดับ .01 ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB)  มีขนาดอิทธิพลทางบวกเทากับ.41 

มคีาอิทธพิลรวมเทากบั .31 แสดงวา หากบุคลากรสายสนับสนุนไดปฏบิตังิานท่ีมคีวามหลากหลายของทักษะ

การปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานท้ังหมด ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงาน และขอมูลยอนกลับ

จะสงผลใหบุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงข้ึนดวย

 2.   ตวัแปรความผกูพันตอองคการ (COMMIT) มอีทิธพิลทางตรงเปนบวกอยางมีนยัสาํคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01 ตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) มีขนาดอิทธิพลทางบวกเทากับ .34 

มีคาอิทธิพลรวมเทากับ .34 แสดงวา หากบุคลากรมีความรูสึกความผูกพันตอองคการในดานความผูกพัน               

ดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการและความผูกพันดานบรรทัดฐานจะทําใหบุคลากร                             

สายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงข้ึนดวย

 3.   ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการทํางาน (QWL) มีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางไมมีนัยสําคัญทาง

สถิต ิตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ มคีาอทิธพิลเทากบั .17 นอกจากนีป้จจัยดานคณุภาพ

ชีวิตในการทํางาน (QWL) ยังสงผลตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการทางออมโดยสงผาน

ตวัแปรความผูกพนัตอองคการ (COMMIT) มคีาอทิธิพลทางออมเทากบั .23 อยางมนียัสําคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 และใหคาอิทธิพลรวมตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (OCB) อยางมีนัยสําคัญ                    

ทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาอิทธิพลรวมเทากับ .40 แสดงวา หากบุคลากรไดรับคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี

ในทุกๆ ดานไมวาจะเปนดานคาตอบแทนท่ีเพยีงพอและยุตธิรรม สิง่แวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสขุภาพ 

การพัฒนาความสามารถของบุคลากร ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน การบูรณาการดานสังคม 

ธรรมนูญในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน และการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม                            

เม่ือองคการจัดใหมีสิ่งตางๆ เหลานี้สูงขึ้น จะสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการสูงขึ้นดวย ดังนั้น                  

หากองคการจะจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี ทรัพยากรหรือสวัสดิการตางๆ ใหบุคลากร                    

เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีขึ้นเพียงใดก็ตาม องคการก็ควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรมี                      

ความรูสึกผูกพันตอองคการ จึงจะทําใหบุคลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงข้ึน

 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
 จากผลการวเิคราะหโมเดลเชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการของบคุลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้

 1. บคุลากรสวนใหญมพีฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการอยูในระดบัมาก แสดงวา บคุลากร

ที่มีพฤติกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งบุคลากร

แสดงออกหรือกระทําดวยความสมัครใจ โดยไมไดตระหนักถึงระบบการใหรางวัลของมหาวิทยาลัยโดยตรง 

และเปนพฤตกิรรมทีบ่คุลากรไมไดถกูบังคบัใหปฏบิตัโิดยบทบาทหนาทีภ่ายในมหาวทิยาลยั จงึเปนพฤตกิรรม

ทีบ่คุลากรสรางสรรคและเลือกปฏิบตัดิวยตนเองและเม่ือบคุลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ

แลวจะสงผลตอประสิทธิผลของหนวยงานและมหาวิทยาลัยตอไปซ่ึงสอดคลองกับ Podsakoff, Mackenzie, 

Paine & Banhrach (2000) ที่ไดใหขอสรุปวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนพฤติกรรมท่ีมี                                           

ความสมัพนัธทางบวกกบัประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของกลุมหรือองคการ โดยพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ี                           

ขององคการจะทําใหระบบสังคมในองคการดําเนินไปดวยความราบร่ืน ลดความขัดแยง  เพิ่มประสิทธิภาพ                 

ในการปฏิบัติงานขององคการและมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการดวย

 2. การวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลเชงิสาเหตขุองพฤติกรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีององคการ

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาสถิติ คาไค-สแควร (2) =174.39, p =.25, df =174, GFI =.97, AGFI =.93 และ 

RMR =.019  เมือ่พจิารณาคาสมัประสิทธิก์ารพยากรณ (R2) ของตวัแปรความพงึพอใจในงานตวัแปรพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการและตัวแปรความผูกพันตอองคการ มีคาเทากับ .71, .50 และ .31 ตามลําดับ  

แสดงวา ตวัแปรทีผู่วจิยันาํมาศกึษาในครัง้นีส้ามารถรวมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรความพงึพอใจ

ในงาน ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และตัวแปรความผูกพันตอองคการไดอยูในระดับ

ปานกลาง

 3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 1) คุณลักษณะของงาน โดยพบวา ตัวแปร

คุณลักษณะของงานเปนตัวแปรที่ใหคาอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

เมือ่พจิารณาโมเดลเชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่จีะเหน็วาเสนอิทธิพลทางตรงจากคณุลักษณะ
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ของงานไปยังเสนพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการมีคาเปนบวก แสดงใหเห็นวาการมีความหลากหลาย

ของทักษะของการปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานทั้งหมด ความสําคัญของงาน ความมีอิสระของงานและ

ขอมลูยอนกลบัจะทาํใหบคุลากรสายสนบัสนนุมพีฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการมากขึน้ สอดคลอง

กบัแนวคิดของ Hackman & Oldham (1980) ทีก่ลาววา คณุลักษณะของงานจะสงผลไปยังภาวะทางจิตและ

ภาวะทางจิตนี้จะสงผลตอความพึงพอใจและแรงจูงใจในงานทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงและ                  

ยังกลาวตอไปวาจากงานวิจัยท่ีวัดคุณลักษณะของงานท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานมี                  

หลักฐานสนับสนุนวาคุณลักษณะของงานบางอยางมีอิทธิพลตอพฤติกรรม Podsakoff, Mackenzie, Paine 

& Banhrach (2000) พบวา ลักษณะงานที่ใหขอมูลยอนกลับและความพึงพอใจในตัวงานมีความสัมพันธ               

ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ Pongsaengun (2007) พบวา คุณลักษณะของงาน                           

มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ ความเชื่อในปจจัยควบคุม พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคการ คณุลกัษณะของงาน ความผกูพันตอองคการและความเชือ่ในปจจยัควบคมุภายในสามารถรวมกนั

พยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และ Van, Graham & Dienesch (1994) ยังพบวา                        

การกําหนดขอบเขตโครงสรางของงานท่ีมกีารใหขอมลูยอนกลับและความมีอสิระของงาน ทาํใหบคุคลสามารถ

ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ถือวาเปนแรงจูงใจทางบวก ทําใหพนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรม                                 

ในการทํางานท่ีสรางสรรค ดังนั้น การมีอิสระในงานและลดการควบคุมที่เหมาะสมมีอิทธิพลทําใหพนักงาน

แสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ดังนั้นสรุปไดวา คุณลักษณะของงาน ซึ่งประกอบดวย                      

ความหลากหลายของทักษะของการปฏิบัติงาน การไดรับผิดชอบงานทั้งหมด ความสําคัญของงาน                                 

ความมีอิสระของงานและขอมูลยอนกลับมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ                                           

2) ความผูกพันตอองคการ พบวา ตัวแปรความผูกพันตอองคการเปนตัวแปรท่ีใหคาอิทธิพลทางตรงตอ                  

ตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ เมือ่พจิารณาโมเดลเชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการเปนสมาชกิ

ทีด่จีะเห็นวาเสนอทิธพิลทางตรงจากความผูกพันตอองคการไปยังเสนพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการ

มีคาเปนบวก แสดงใหเห็นวาการมีความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการและ                       

ความผกูพนัดานบรรทัดฐานจะทาํใหบคุลากรสายสนบัสนนุมพีฤติกรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการมากขึน้ 

สอดคลองกับแนวคิดของ Allen & Meyer (1990) ที่กลาววา ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกของบุคคล

ที่มีตอองคการดานความจงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกับองคการ ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐาน                       

ขององคการและสงัคม โดยทีบ่คุคลรูสกึวาเมือ่เขามาเปนสมาชกิขององคการ บคุคลนัน้ตองมคีวามจงรกัภักดี

ตอองคการ เพราะนั่นคือความถูกตองและความเหมาะสมที่สมาชิกควรทํา Schappe (1998) พบวา                         

ความผูกพนัตอองคการเปนตัวแปรเดียวท่ีสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการโดยรวม 

และ Chen & Francesco (1999) พบวา ความผูกพันตอองคการดานความรูสึกมีความสัมพันธทางบวกกับ

ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนั้นสรุปไดวา ความผูกพันตอองคการ                     

ซึง่ประกอบดวยความผูกพนัดานจติใจ ความผกูพนัดานการคงอยูกบัองคการและความผูกพันดานบรรทดัฐาน

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและ 3) คุณภาพชีวิตในการทํางาน พบวา ตัวแปร
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คุณภาพชีวิตในการทํางาน เปนตัวแปรท่ีใหคาอิทธิพลทางออมตอตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี                        

ขององคการ โดยสงผานตัวแปรความผูกพันตอองคการ เมื่อพิจารณาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ                 

เปนสมาชิกที่ดีจะเห็นวาเสนอิทธิพลทางตรงจากคุณภาพชีวิตในการทํางานสงผานไปยังเสนความผูกพันตอ

องคการสงไปยงัเสนพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการมคีาเปนบวก   แสดงใหเหน็วาการมีคณุภาพชีวติ

ในการทํางานที่ดีในเรื่องคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ                   

การพฒันาความสามารถของบคุคล ความกาวหนาและความมัน่คงในงาน การบูรณาการดานสังคม ธรรมนูญ

ในองคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืนและการเก่ียวของสัมพันธกับสังคม โดยสงผาน                      

ความผูกพันตอองคการจะทําใหบุคลากรสายสนับสนุนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมากขึ้น

สอดคลองกับแนวคิดของ Huse & Cummings (1985) ซึ่งกลาววาคุณภาพชีวิตในการทํางานเปน                                

ความสอดคลองกันระหวางความรูสึกวาไดรับสิ่งที่คาดหวังของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ นั่นคือ 

คุณภาพชีวิตในการทํางานเปนประสิทธิผลขององคการอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน                  

ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานน้ันๆ สงผลใหพนักงานมีขวัญกําลังใจดี ตองการปรับปรุงศักยภาพ

ในการทํางานและสามารถชวยเพ่ิมผลผลิตในงานและแนวคิดของ Walton (1974) ซึ่งกลาววา คุณภาพชีวิต

ในการทํางานคือ ลกัษณะการทํางานท่ีตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคล เพือ่ใหองคการ

ที่ตนทํางานประสบความสําเร็จ Bunloam (2008) พบวา คุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพัน                             

ตอองคการสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ Tongklip (2007) พบวา คณุภาพชวีติ

ในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

 สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางตรงเปนลบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยพบวา

ความสัมพันธของตัวแปรที่ผู วิจัยคัดเลือกมาพัฒนาโมเดลมีภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity)                              

และมีผลตอการวิเคราะหถดถอย   ทําใหผลการวิเคราะหขอมูลคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริงและ                           

ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงเปนบวกอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   อาจเนื่องมาจากองคประกอบ

ของความพึงพอใจในงานที่นํามาศึกษามีทั้งองคประกอบที่เปนปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนซึ่งอาจสงผลให

บุคลากรบางสวนเกิดความพึงพอใจในงานหรือไมพึงพอใจในงานได โดยบุคลากรที่มีความพึงพอใจในงาน                        

จะสงผลใหแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการออกมาในทางตรงกันขาม  หากพนักงานมี                                 

ความไมพึงพอใจในงานเกิดขึ้นก็อาจจะแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่เทานั้นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ  Thongpool (2016) ซึ่งกลาววาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี                        

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุป
 จากผลการวิจัยพบวา1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรงุเทพมหานครอยูในระดับมาก  2) โมเดลเชงิสาเหตขุองพฤตกิรรมการเปนสมาชกิ

ทีด่ขีององคการของบคุลากรสายสนบัสนนุ มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรงุเทพมหานคร มคีวามสอดคลองกบั
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ขอมูลเชิงประจักษและ 3) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากร                          

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดแก ความผูกพันตอองคการและคุณลักษณะของงาน ตัวแปร                      

ทีม่อีทิธพิลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการ ไดแก คณุภาพชีวติในการทํางาน โดยสงผาน

ตัวแปรความผูกพันตอองคการและตัวแปรท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุด ไดแก คุณภาพชีวิตในการทํางาน

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

  1.1 ผูบริหารองคการควรสนบัสนนุบคุลากรทัง้ในดานการเพิม่พนูความรู ทกัษะความชาํนาญ

ดานตางๆ ที่เหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีปฏิบัติ โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถ                    

โดยการเขารวมประชุมสัมมนาตางๆ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของ     

งาน มองเหน็ความสาํคญัและคณุคาของงานทีต่นปฏบิตัอิยู ใหอสิระในดานความคดิรเิร่ิมสรางสรรคสิง่ใหมๆ

ในการปฏิบัติงานและมอบหมายงานที่ทาทายความรู ความสามารถซึ่งจะชวยใหเพิ่มพูนความรู และ                                  

ไดประสบการณในการปฏิบัติงาน ใหอิสระในการตัดสินใจปรับปรุงกําหนดข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน                                   

ที่รับผิดชอบอยูดวยตนเอง ใหการยอมรับยกยองชมเชยในผลงานท่ีปฏิบัติ ทั้งดานความสําเร็จและ                            

ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

  1.2 ผูบริหารองคการควรสนับสนุนบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมความผูกพัน                  

ตอองคการและพฤติกรรมการปฏิบตังิานทีเ่ต็มใจจะอุทศิตนใหกบัองคการ ซึง่บุคลากรท่ีมคีวามรูสกึวาตวัเอง

เปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมที่จะปฏิบัติงานกับองคการโดยไมคิดลาออกจากองคการ เมื่อสงเสริม       

ความผูกพนัตอองคการแลวจะสงผลใหบคุลากรสายสนับสนุนแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการสูงข้ึน

  1.3 ผูบรหิารองคการควรจดัใหมรีะบบสวสัดกิารและเงนิเดอืนทีเ่หมาะสมเพยีงพอกบัคาใชจาย

ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันและคาตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทนขององคการอื่น                         

ทีม่ลีกัษณะคลายกนั จดัสถานทีป่ฏบิตังิานทีเ่หมาะสม มอีปุกรณหรอืเครือ่งมอืในการปฏิบตังิานอยางเพียงพอ 

ไมเสีย่งตอการเกดิอนัตราย จดักจิกรรม 5ส บรรยากาศโดยรวมในสถานท่ีทาํงานของทานทาํใหทานปฏบิตังิาน

ไดอยางมีความสุข มอบหมายใหปฏิบัติงานที่มีความทาทายนอกเหนือจากงานประจํา สงเสริม                              

ความกาวหนาในตาํแหนงหนาที ่จดักจิกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบคุลากรในองคการอยางสมํา่เสมอ 

รับฟงปญหาและชวยแกไขปญหารวมกันอยางสมํ่าเสมอ เมื่อคุณภาพชีวิตในการทํางานดีขึ้นทําใหบุคลากร

มีความรูสึกผูกพันตอองคการโดยไมคิดลาออกจากงานและมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคขององคการ ซึง่จะสงผลตอการปฏิบตัตินหรอืการปฏิบตังิานทีแ่สดงออกถึงการมพีฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1  การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะกลุ มบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                              

ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการศึกษาและพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิก                        

ท่ีดขีององคการ  โดยคาํนงึถงึความแตกตางระหวางกลุมประชากรทีม่อีาชพีแตกตางกนั โดยใชหลักการวเิคราะห
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โมเดลโครงสรางกลุมพหุ (Multiple Group Structure Equation Model) เพื่อตรวจสอบขอคนพบวามี                      

ความเหมือนหรือความแตกตางระหวางกลุมประชากรหรือไม เชน ระหวางสายสนับสนุนกับสายวิชาการ                      

ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชในการหาแนวทางพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ

องคการมากข้ึน

  2.2 ควรมีการนําเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกตใชในการศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุ

ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาในลักษณะการศึกษาเชิงลึก

ซึ่งจะเปนไดทั้งในลักษณะของการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อใหไดตัวแปรท่ีมีความเหมาะสม                    

มากขึ้นหรืออาจศึกษาเปนกรณีศึกษาในกรณีที่ตองการเจาะลึกในบริบทเฉพาะหลังจากศึกษาภาพรวมแลว

  2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่นาจะเปนสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี                    

ขององคการ เชน ปจจัยดานบรรยากาศ ปจจัยดานความยุติธรรมในองคการ เปนตน

References
Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990).The measurement and antecedents of affective, continuance and 

 normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology. 63, 1-18.

Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectation. New York: The Free Press.

Bunloam, W. (2008).The relationship between quality of work life organizational commitment and

 good behavior of the organization of teachers, technical colleges in Three 

 Areas Deep South. Independent Research Report, Industrial and Organizational Psychology,

 Chiang Mai University. [in Thai]

Chen, Z. X. & Francesco, A. M. (1999).Tree components of commitment, competencies: Their                  

 effects on in-role and extra-role performance in the people's republic of China. Retrieved

 December 16, 2016, from  http://www.aom.pace.edu/aom/html.

Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1980). Work redesign. New York: Addison-Wesley.

Huse, E. F. & Cummings, T. G. (1985). Organizational development and change. (3rd ed.) 

 United State of America: West Publishing.

Maungman, T. & Suwan, S. (1997). Organization behavior. (2nd ed). Bangkok: Thai Wattana Panich

  Printing House. [in Thai]

Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York: Harper Row.

Organ, D. W. & Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors 

 of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology. 48(4),775- 802.

Podsakoff, P. M.; Mackenzie, S. B. ; Paine, J. B.& Banhrach, D. G. (2000). Organization citizenship 

 behavior: A critical review of the theoretical and empirical literature  and suggestions for 

 future research. Journal of Management. 26(3), 513-563.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 2561 41

Pongsaengun, S. (2007). Relationship between job characteristics organizational commitment, 

 belief  in control factors and good organizational behavior. Master's Thesis, Department of 

 Industrial and Organizational Psychology, Chiang Mai University. [in Thai]

Schappe, S. P. (1998). The influence of job satisfaction, organization commitment, and fairness

 perceptions on organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology. 132(3), 

 227-290.

Smith, C. A. ; Organ, D. M. & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior. Boston: 

 McGraw-Hill.

Thongpool, K. (2016). Causal relationship model of job characteristics: Change the perception of 

 organizational support that affects engagement and good corporate behavior. Suthiparithat 

 Journal. 30(93), 131-145. [in Thai]

Tongklip, K. (2007). Relationship between quality of work life: Organizational commitment to good

 parenting behavior of teachers organization in Rajini School. Master Thesis,  Master of 

 Industrial Psychology Faculty of Social Sciences, Kasetsart University. [in Thai]

Van, D. L. ; Graham, W. J. & Dienesch, M. (1994). Organization citizenship behavior: Construct 

 redefinition, measurement, and validation. The Academy of Management Journal. 37, 765-802.

Virahchai, N. (1999). LISRELL Model: Statistical analysis for research. (3rd ed.). Bangkok: 

 Chulalongkorn University. [in Thai]

Walton, R. E. (1974). Improving the quality of work life. Harvard Business Review. May - June,12


