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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี้สนใจศึกษาว่าธรรมาภิบาลมีอิทธิพลอย่างไรต่อ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผล
การศึกษาพบว่า ธรรมาภิบาลมีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ผูกพันกับองค์กร และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลด้านบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และ
การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าค่าไคสแควส์เท่ากับ 274.37 องศาอิสระเท่ากับ 249 ท าให้ค่า
ไคสแควส์ต่อองศาอิสระมีค่าน้อยกว่าสอง ความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 12.93% หรือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จากค่า
ไคสแควส์และองศาอิสระแสดงว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกับแบบจ าลองดีมาก และเมื่อพิจารณาค่าสถิติความคลาดเคลื่อน
ของส่วนเหลือ (RMSEA) เท่ากับ 0.009 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1 และ SRMR เท่ากับ 
0.007 การศึกษานี้พบว่าธรรมาภิบาลมีผลทางอ้อมต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การน้อยมาก แต่การมีส่วนร่วมมีน้ าหนัก
องค์ประกอบสูง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การเพื่อส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในอนาคต 
 

ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล, ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันองค์การ, การรับรู้การสนับสนุนองค์การ, พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ, พนักงานมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

ABSTRACT 
 

 This report need to study the effected of governance to job satisfaction, organizational 
commitment, perceive organizational support and organizational citizenship behavior of university 
employee. The result show that; good governance is positively related to job satisfaction, job 
satisfaction is positively related to organizational commitment and perceive organizational support is 
positively related to organizational citizenship behavior. The theoretical model of organizational 
citizenship behavior of university employee of Rajabhat university fits the empirical data very well. The 
chi-squares, degree of freedom and p-value are 274.37, 249 and 12.93% respectively while root mean 
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square error of approximation (RMSEA), comparative fit index(CFI), standardised root mean square 
residual (SRMR) are 0.009, 1 and 0.007, respectively. The results show that good governance is less 
related to organizational citizenship behavior but factor loading of transparency and participation are 
high. Therefore, Rajabhat university should open for university employee to participate for good 
governance in the future.  
 

Key words: Good governance, Job satisfaction, Organization commitment, Perceive organizational 
support, Organizational citizenship behavior and University employee of Rajabhat university  
 

บทน า 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(Organizational citizenship behavior: OCB) เป็น
พฤติกรรมนอกเหนือหน้าที่งาน ผู้น าไม่สามารถบังคับให้
พนักงานปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยใช้กลไกหรือรางวัลใน
หน้าที่งานปกติได้ แต่พฤติกรรมดังกล่าวสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ให้
องค์การได้ดี และยังเพิ่มทุนทางสังคมให้กับองค์การได้
อีกด้วย (Organ et al., 2006) [1] การศึกษาของ 
Podsakoff et al., (2009) [2] เสนอว่าพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานโดยรวม 
เช่ือมโยงกับผลิตภาพของแผนก ฝ่าย กองหรือองค์การ 
ในทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social exchange 
theory) เสนอว่า ถ้าพนักงานได้รับการปฏิบัติที่ดีจาก
องค์การ พนักงานจะตอบแทนองค์การโดยการแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะเกิดขึ้นอย่างมากใน
องค์การที่มีความยุติธรรม แม้ความยุติธรรมในองค์การ
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีที่มา
แตกต่างกัน แต่ทั้งสองแนวคิดไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ ชัดเจน คือในองค์การที่มีความยุ ติธรรม จะ
สามารถสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ได้ด ีและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนิยม
อยู่ในองค์การที่มีความยุติธรรมสูง มีการศึกษาจ านวน
มากที่ศึกษาความสัมพันธ์ขององค์การที่มีความยุติธรรม
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ องค์การที่
มีความยุติธรรมกับองค์การที่มีธรรมาภิบาลหรือบริษัทภิ
บาล มีหลักการคล้ายกัน คือในองค์การยุติธรรม ของ

บุญฑวรรณ วิงวอน และ มนตรี พิริยะกุล (2553)[3]ใช้
ตัวแปรสังเกตได้คือ 1.องค์กรมีหลักเกณฑ์ด้านโอนย้าย 
เลื่อนต าแหน่ง ที่เหมาะสม 2.องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารอย่างยุติธรรม 3. องค์กรก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติงานและบังคับใช้อย่างเสมอภาค 4.องค์กรเปิด
โอกาสให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง 5.องค์กร
ก าหนดผลตอบแทนให้พนักงานสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงาน คือในองค์การยุติธรรมมีตัวแปรสังเกตได้เรื่อง
ธรรมาภิบาลรวมอยู่ด้วย ในขณะที่ตัวแปรธรรมาภิบาลที่
ส าคัญคือ นิตธิรรม คุณธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ การ
มีส่วนร่วม และความรับผิดรับชอบ ซึ่งตัวแปรสังเกตได้
อื่นๆ ขององค์การยุติธรรมอาจแปลความหมายได้
ใกล้เคียงกับธรรมาภิบาลข้อหนึ่งข้อใด จึงนับว่าองค์การ
ยุติธรรมกับองค์การธรรมาภิบาลมีความใกล้เคียงกันมาก 
การศึกษาพฤติกรรมในองค์การทั่วไปนิยมศึกษาความ
ยุติธรรมในองค์การมากกว่า  แต่ธรรมาภิบาลหรือ
บริษัทภิบาลต่างเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าพา
องค์การให้ประสบความส าเร็จ และอาจใช้เป็นเครื่องมือ
ในการส่งสัญญาณเตือนว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์การ ดังนั้นในรายงานนี้มุ่งสนใจ
ศึกษาอิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผ่านตัวแปรคั่นกลาง
คือ ความพึงพอใจในงาน การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ความผูกพันต่อองค์การว่ามีอิทธิพลหรือไม่
อย่างไร 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าลังเผชิญปัญหา
หลายประการรวมถึงปัญหาการบริหารงานบุคคล ที่
ข้าราชการมีจ านวนลดลง และพนักงานมหาวิทยาลัยมี
จ านวนเพิ่มขึ้นเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏทุกแห่ง แต่เงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์
ตอบแทนทั้งในระยะสั้นและยาว(บ าเหน็จ บ านาญ) ยัง
ไม่มีความชัดเจน1 ขึ้นอยู่กับการจัดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแต่ละแห่ง วิธีการจัดการอาจขึ้นอยู่กับธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย ธรรมาภิบาล
ดังกล่าวอาจมีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจ ความภักดี การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ผลการศึกษาอาจช่วยให้สังคมตะ
หนักถึงปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัย จนน าไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
หนึ่งพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ของธรรมาภิบาล ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อ
องค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ สองตรวจสอบความ
สอดคล้อง ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์ 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ธรรมาภิบาล: Shwaihet, N.H., & Nasaif, H. 
A. (2015) [4]ศึกษาความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลกับ
ความพึงพอใจของนางพยาบาลในโรงพยายาบาล
มหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดิอารเบีย รัตนะ บัวสนธิ์ 
(2551) [5] ศึกษาธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 6 ด้านคือ 
ความเป็นธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความมี
อิสระ ประสิทธิผล และความคล่องตัว การศึกษานี้อิง
รัตนะ บัวสนธิ์ โดยเลือกวัดธรรมาภิบาลสี่ด้านส าคัญคือ 
ความเป็นธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และ
ประสิทธิผล   

                                                           
1 รัฐบาลพยามสร้างกฎหมายมาดูแลผลประโยชน์และสวัสดิการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน เช่น ร่าง
พระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ....(http://www.vru.ac.th/news56/5.3.pdf) 

 ความพึงพอใจในงาน : พนักงานท่ีพึงพอใจใน
งานจะมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันและ
ภักดีต่อองค์การ และรู้คุณค่าการน าพาองค์การไปสู่
เป้าหมาย งานวิจัยจ านวนมากพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การ บางราย
พบว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรอิสระและความ
พึงพอใจเป็นตัวแปรตาม แต่บางรายพบไปในทางตรงกัน
ข้าม ความพึงพอใจในงานมีผลกระทบต่อความต้องการ
ลาออก ซึ่ง Irving et. al.,(1997) [6]พบว่าความพึง
พอใจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันด้าน
จิตใจ (Affective) และความผูกพันด้านบรรทัดฐานทาง
สังคม(Normative) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
แบบต่อเนื่อง (Continuance) ในขณะที่ William and 
Anderson (1991)[7] พบความสัมพันธ์เชิงบวกของ
ความพึงพอใจภายในและภายนอกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ Piercy, et.al., (2006)[8] พบว่า
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การคือปัจจัยหลักที่มี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจในงาน  
 ความผูกพันต่อองค์การ: คือพันธสัญญาใจ
ของพนักงานต่อองค์การ รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในงาน มี
ความภักดี และมีความเช่ือในคุณค่าขององค์การ ท าให้
องค์การมีเสถียรภาพ แรงงานมีผลิตภาพ ขาดงานต่ า
และท างานเร็วกว่ากรณีตรงกันข้าม Jaramillo, Mulki, & 
Marshall(2005)[9] วิเคราะห์อภิมานพบความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างสมรรถนะงานและความผูกพันองค์การ 
Williams & Anderson (1991)[7] พบความสัมพันธ์เชิง
บวกระหว่างความผูกพัน กับพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ Guest (1997)[10] พบว่าพนักงานที่ผูกพัน
กับองค์การจะทุ่มเทท างานและมีสมรรถนะสูงกว่าผู้ที่ไม่
ผูกพันกับองค์การ และ Podsakoff & MacKenzie, 
(1997)[11] พบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การและสมรรถนะขององค์การ  
 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ: คือระดับ
ความเช่ือของพนักงานต่อองค์การว่ามีความใส่ใจในการ
ทุ่มเทท างานของตนมากน้อยเพียงใด (Eisenberger, et. 
al.,1986)[12] ถ้าพนักงานรับรู้ว่าองค์การใส่ใจตนจะท า
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ให้พนักงานมีขวัญก าลังใจในการท างาน กระตุ้นให้
พนักงานมีสมรรถนะในการท างานเพิ่มขึ้น มีความผูกพัน
ต่อองค์การเพิ่มขึ้น ช่วยลดการลาออก ลดการขาดงาน 
และมีความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น  Asgari, et. 
al.,(2008)[13] พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การและพฤติกรรมเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ Wu & Tsui (2005)[14] พบ
ความสัมพันธ์การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความ
ผูกพันกับต่อองค์การ  
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ :    
เป็นพฤติกรรมนอกหน้าที่งาน แต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล (Organ, 1988)[15] และทุนทางสังคม
ให้กับองค์การได้ดี Bateman & Organ (1983)[16] 
เป็นกลุ่มแรกที่ศึกษาพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ในองค์การที่มีความยุติธรรม พนักงานจะแสดง
พฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเพิ่มขึ้นเพื่อตอบ
แทนองค์การ Lavelle, et.al.,(2007)[17] , Podsakoff, 
et. al (2000)[18] (อ้างถึงใน ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ และ 
ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, 2556)[19] สรุปพฤติกรรมเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การมี 7 ประการคือ 1. มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  (Altruism) 2. อดทนอดกลั้น 
(Sportsmanship) 3.  จงรักภักดีต่อองค์การ 
(Organizational loyalty) 4. มีส านึกในหน้าที่ 
(Consciousness) 5. มีความคิดสร้างสรรค์ (Individual 
initiative) 6. เป็นพลเมืองดีขององค์การ (Civic virtue) 
และ7 .  มี การพัฒนาตนเอง (Self-development) 
MacKenzie, et.al., (1998)[20] พบว่าความพึงพอใจใน
งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ นักวิจัยอื่น ๆ พบความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กับ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และความผูกพันต่อ
องค์การ  

 
ภาพที่ 1 สมมติฐานทั้งหมด 

 

สมมติฐาน 
ภาพที่ 1 รายงานนี้ก าหนดได้ 6 สมมติฐาน

ดังนี ้
 สมมติฐาน 1 ธรรมาภิบาลมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (H1) 
 สมมติฐาน 2 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิผล
ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (H2) 
 สมมติฐาน 3 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิผล
ทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(H3) 
 สมมติฐาน 4 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิผล
ทางบวกต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (H4) 
 สมมติฐาน 5 ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพล
ทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
(H5) 
 สมมติฐาน 6 การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ (H6) 
 

วิธีศึกษา 
 ข้อมูลเก็บจากพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
10 แห่ง2 ทีล่ะ 200 ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
1,281 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวนตัวอย่าง
ครอบคลุมจ านวนตัวแปรและพารามิ เตอร์ตามวิธี

                                                           
2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีชื่อเสียงในการบริหารและที่มีกรณี
พิพาทระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร  
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การศึกษาสมการเ ชิงโครงสร้าง  โดย ใช ้ส ูต รของ 
Lindeman, et. al., (1980)[21] อ้างถึงใน นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, (2542: 54)[22] ก าหนดว่าการวิเคราะห์สถิติ
ประเภทพหุตัวแปร จ านวนตัวอย่างประมาณ 20 เท่า
ของตัวแปร ระยะเวลาวิจัยประมาณ 1 ปีในปีพ.ศ. 
2557 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติทั้งพรรณนาและสถิติ
อนุมาน ในสถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยตัวแบบสมการ
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม MPLUS บุพ
ปัจจัย (Antecedent) คือธรรมาภิบาล ความพึงพอใจใน
งาน ผลลัพธ์คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ บุพปัจจัยคือความพึงพอใจในงาน การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ 
 

สรุปผลการศึกษา 
ตัวอย่างมีจ านวน 1,281 คน เป็นหญิง 790 

คนและชาย 491 คน พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมาเป็นระยะเวลา 1-
6 ปี ได้รับเงินเดือนประมาณ 10,000 – 20,000 บาท 
จากงบประมาณแผ่นดิน จากตัวอย่างเป็นสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนร้อยละ 60 และ 40 ตามล าดับ โดยมี
วุฒิปริญญาตรี  802 คน หรือร้อยละ 62.6 ระดับ
ปริญญาโท 359 คนหรือร้อยละ 28 

การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างพบว่า ธรร
มาภิบาลมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน 0.73 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ธรรมาภิบาลส่งผลให้ความพึง
พอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ
เท่ากับ 1.01 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ธรรมาภิ
บาลส่ งผลให้ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเท่ากับ -0.01 
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้นธรรมาภิบาลยัง
ส่งผลให้ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางลบต่อการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การเท่ากับ -0.05 แต่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ความผูกพันต่อองค์การมิทธิพลทางตรงบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเท่ากับ 0.14 
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิและการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การมีอิทธิพลทางตรงบวกต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การเท่ากับ 0.67 ที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.01 ในภาพรวมค่าสถิติของการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้าง แสดงว่าแบบจ าลองที่สร้างขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูล เ ชิงประจักษ์ดีมาก เมื่ อปรับ
แบบจ าลองแล้ว ค่าไคสแควส์เท่ากับ 274.37 ค่าองศา
อิสระเท่ากับ 249 ค่า P-value เท่ากับ 12.93% ค่า 
RMSEA เท่ากับ 0.009 และ SRMR เท่ากับ 0.007 

 
ภาพที่ 2 ค่าสถิติและพารามิเตอรข์องผลการศึกษา 

 

ตารางที่ 1 พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตได้ของตัวแปรแฝงธรรมาภิบาล ทุกตัวมีค่า
ค่อนข้างสูงโดย “การมีส่วนร่วม” มีค่าน้ าหนักมากที่สุด
เท่ากับ 1.03 และ “ความเป็นธรรม” มีค่าน้ าหนักน้อย
ที่สุดเท่ากับ 0.76 ในตัวแปรแฝงความพึงพอใจในงาน 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้มีค่าต่ าสุด
เท่ากับ 0.48 และสูงสุดเท่ากับ 0.81 ของ “การ
สนับสนุ นจากผู้ บริ หาร ” และ  “ความมี อิ ส ระ” 
ตามล าดับ ในตัวแปรแฝงความผูกพันกับองค์การมีตัว
แปรสังเกตได้  8 ตัวและมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ค่อนข้างสูง ค่าสูงสุดเท่ากับ 0.91 ของ “มีการสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีขององค์กรให้แก่บุคคลากร” 
และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.69 ของ “ท่านพร้อมจะท าทุก
อย่างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งนี้” ใน
ตัวแปรแฝงการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีตัวแปร
สั ง เกตได้  5 ตั ว  โดยค่ าสู งสุด เท่ ากับ  0 .91 ของ 
“มหาวิทยาลัยของท่าน สนับสนุนและเห็นคุณค่าใน
ผลงานของท่าน” และค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.63 ของ 
“มหาวิทยาลัยของท่าน มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการ
ท างาน” ในตัวแปรแฝงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
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องค์การ มีตัวแปรสังเกตได้ 7 ตัวและทุกตัวมีค่าค่อนข้าง
สูง ค่าต่ าสุดเทา่กับ 0.67 ของ “ท่านมีความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้” และค่าสูงสุดเท่ากับ 1.01 ของตัว
แปร “ท่านค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน อัน
เ กิ ด จ า ก ก า ร ก ร ะ ท า ข อ งท่ า น ”  ซึ่ ง ค่ า น้ า ห นั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว และตัวแปรแฝง
ทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ตารางที่  2  แสดงถึ งค่ าอิทธิพลทางตรง 
ทางอ้อม และอิทธิพลรวม ธรรมาภิบาลมีอิทธิพลรวม
ทางบวกต่อความพึงพอใจในงานเท่ากับ 0.73 ซึ่งทั้งหมด
เป็นอิทธิพลทางตรงที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
ธรรมาภิบาลมีอิทธิพลรวมทางบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์การเท่ากับ 0.72 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
เป็นอิทธิพลทางอ้อมทั้งหมด ธรรมาภิบาลมีอิทธิพลรวม
ต่อการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การเท่ากับ -0.4 (มา
จาก 0.72*-0.05) ซึ่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ธรรมาภิ
บาลมีอิทธิพลรวม ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเท่ากับ 0.07 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติซึ่ งมาจาก 3 เส้นทางคือ 1. 
เส้นทางธรรมาภิบาล-ความพึงพอใจในงาน-พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเท่ากับ -0.009 2.
เส้นทางธรรมาภิบาล-ความพึงพอใจในงาน-ความผูกพัน
ต่อองค์การ-พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เท่ากับ 0.099 และ3. เส้นทางเส้นทางธรรมาภิบาล-
ความพึงพอใจในงาน -การรับรู้ การสนับสนุนจาก
องค์การ-พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เท่ากับ -0.023 อิทธิพลของความพึงพอใจในงานต่อ
ความผูกพันต่อองค์การเป็นอิทธิพลทางตรงบวกเท่ากับ 
1.01 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 เป็นค่าอิทธิพล
สูงสุดของรายงานนี้  

นอกจากนั้นความพึงพอใจในงานมีอิทธิพล
ทางตรงลบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ซึ่งมีขนาดเล็กมากเท่ากับ -0.01 และไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางลบต่อการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ -0.05 และไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ อิทธิพลทางตรงของความผูกพันต่อองค์การที่มี
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเท่ากับ 
0.14 และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และอิทธิพลของการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การเท่ากับ 0.67 ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 
 ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สมมติฐาน มีการ
สนับสนุนสมมติฐานที่1 ธรรมาภิบาลมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความพึงพอใจในงาน(H1) 2 ความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (H2) และ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ(H6) เนื่องจาก
เครื่องหมายเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และมีการปฏิเสธ 3 สมมติฐานคือ สมมติฐานที่ 
3 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (H3) สมมติฐานที่ 4 
ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ(H4) และสมมติฐานที่ 5ความ
ผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเปน็
สมาชิกที่ดีขององค์การ(H5) โดยสมมติฐานที่ 4 มีขนาด
เล็กและเครื่องหมายไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ในขณะที่สมมติฐานที่ 5 มีขนาดเล็ก ซึ่งทั้งหมดไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 1 ค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตได ้
ตัวแปรสังเกตได้ b t-stat p-value 

ธรรมาภิบาล    

ความเป็นธรรม  0.76** 49.61 0.00 

ความโปร่งใส  0.80** 56.57 0.00 

การมีส่วนร่วม  1.03** 22.20 0.00 

ประสิทธิผล   0.85** 67.89 0.00 

ความพึงพอใจในงาน    

การสนับสนุนจากผู้บริหาร 0.48** 24.31 0.00 

ความมีอิสระ 0.81** 24.35 0.00 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.69** 41.14 0.00 

ธรรมชาติของงาน 0.79** 29.19 0.00 

เงื่อนไขในการท างาน 0.62** 24.57 0.00 

ความผูกพันกับองค์การ    

ท่านเชื่อมั่นในภาวะผู้น าของผู้บรหิาร 0.85** 52.45 0.00 

ท่านพอใจในนโยบายการบรหิารงาน ของผู้บริหาร 0.85** 39.33 0.00 
มีการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีขององค์กรให้แก่บุคคลากร 0.91** 147.32 0.00 
ท่านชอบพูดถึงความดีงามของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เพื่อนๆฟัง 0.88** 61.51 0.00 
ท่านภูมิใจท่ีจะบอกใคร ๆวา่ท่านเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 0.83** 50.88 0.00 
ท่านพร้อมจะท าทุกอย่างเพื่อความเจรญิรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 0.69** 38.30 0.00 

มหาวิทยาลยัมีการบริหารจัดการที่ดี 0.90** 31.60 0.00 
มหาวิทยาลยัค านึงถึงผลประโยชน์และความรู้สึกของพวกท่าน 0.84** 27.46 0.00 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ    

มหาวิทยาลยัของท่าน มีสภาพแวดล้อมท่ีดตี่อการท างาน 0.63** 31.78 0.00 
มหาวิทยาลัยของท่าน จัดให้ท่านได้อบรมและพัฒนาความสามารถอย่างเหมาะสมและ
ท่ัวถึง 

0.84** 51.92 0.00 

มหาวิทยาลยัของท่าน สนับสนุนและเห็นคุณค่าในผลงานของท่าน 0.96** 286.19 0.00 

มหาวิทยาลยัของท่าน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานท่ีทันสมัย 0.91** 164.15 0.00 
มหาวิทยาลยัของท่าน สร้างความปลอดภัยในการท างานให้ท่าน 0.86** 58.48 0.00 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) ค่าน้ าหนักของตัวแปรสังเกตได ้

ตัวแปรสังเกตได้ b t-stat p-value 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ    

ท่านมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 0.67** 33.88 0.00 
ท่านมีจิตส านึกต่อการท างาน 0.84** 60.40 0.00 
ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 0.86** 65.35 0.00 
ท่านเคารพสิทธิของเพื่อนร่วมงาน 0.91** 65.12 0.00 

ท่านค านึงถึงผลกระทบที่มตี่อเพื่อนร่วมงาน อันเกิดจากการกระท าของท่าน 1.01** 82.71 0.00 
ท่านปฏิบัติตามกฎระเบยีบของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเสมอ 0.95** 297.50 0.00 
ท่านใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยด้วยความระมดัระวังและเอาใจใส่ 0.92** 69.15 0.00 

 
 

ตารางที่ 2 ค่าอิทธิพล 
Dependent 

Variable 
R2 Effect Independent Variables 

Governance Job 
satisfaction 

Organization 
Commitment 

Perceive 
Organization 

Support 
Job satisfaction 0.53 DE 0.73** NA NA NA 

IE - NA NA NA 
TE 0.73** NA NA NA 

  IE 0.72** 1.01 NA NA 
TE 0.72** 1.01** NA NA 

Perceive 
Organization 
Support 

- DE - - NA NA 
IE -0.04 -0.05 NA NA 
TE -0.04 -0.05 NA NA 

Organization 
Citizenship 
Behavior 

0.58 DE - -0.01 0.14 0.67 
IE 0.07 0.11 - - 
TE 0.07 0.10 0.14 0.67** 

** ระดบันัยส าคัญทางสถิติ< 0.01 
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ตารางที่ 3 สมมติฐาน 
สมมติฐาน b t-stat สรุป 

1 ธรรมาภิบาลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน(H1) 0.73** 34.59 สนับสนุน 
2 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ (H2) 1.01** 33.22 สนับสนุน 

3 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
(H3) 

-0.01 -0.83 ปฏิเสธ 

4 ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ(H4) -0.05 -0.33 ปฏิเสธ 

5 ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
(H5) 

0.14 2.46 ปฏิเสธ 

6 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ(H6) 

0.67*** 14.95 สนับสนุน 

** ระดบันัยส าคัญทางสถิติ< 0.01 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบว่าธรรมาภิบาลมีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ดีขององค์การน้อยมาก
และไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ธรรมาภิบาลส่งผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจ ท าให้ความพึงพอใจมีอิทธิพลที่
ผิดเพี้ยนจากเดิมคือมีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและการรับรู้การสนับสนุน
จากองค ์การแต ่ไม ่ม ีน ัยส าค ัญทางสถ ิต ิ จากผล
การศึกษาพบว่าธรรมาภิบาลมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ 
ค ือถ ้าองค ์ก ารม ีธร รมาภ ิบาลจะท า ให ้พน ัก งาน
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในงาน และมีความผูกพัน
ต่อองค์การ และที ่ส าคัญคือความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส าคัญต่อความผูกพันต่อ
องค ์ก าร  ด ังนั ้น ในการบร ิห า รมหาว ิทยาล ัยถ ้า
ด าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลโดยเฉพาะมีความเป็น
ธรรม โปร่งใส มุ ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม 
และมุ่งเน้นประสิทธิผลในการด าเนินนโยบายต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการท าให้พนักงานภูมิใจในต าแหน่งงาน มี
กลไกเชิดชูคนเก่งคนดี มอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
คน  ใ ห ้เ ง ิน เ ด ือน ที ่เ หม าะ สม ก ับ ว ุฒ ิก า รศ ึกษ า 
ประสบการณ์ และต าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้
เง ินเดือนจ านวนที ่ถ ูกต้องตามกฎหมายก าหนด มี
ระบบประเมินผลขึ ้นเงินเดือนที ่ม ีความยุติธรรม มี

ระบบสว ัสด ิการที ่ไ ด ้มาตรฐาน นอกจากนั ้นผล
การศึกษายังพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
อย ่างม ีน ัยส าค ัญหมายความว ่า  เพื ่อ ให ้พน ักงาน
มหาวิทยาล ัยม ีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ด ีของ
องค์การ นอกจากสร้างความพึงพอใจในมาตรการ
ข้างต้นแล้ว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรแสดงออกอย่าง
จริงใจว่าห่วงใยความอยู ่ด ีม ีส ุข (Wellbeing) ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยอย่างจริงใจ ผู้บริหารควรท าให้
พน ักงานมหาว ิทยาล ัยร ับรู ้ถ ึงการสน ับสน ุนจาก
มหาวิทยาลัย หรือเพิ่มการพัฒนาด้านดังกล่าวอย่างช่ือ
สัตย์ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรม
เป็นสมาชิกที่ดีและอยู่กับองค์การต่อไป 
 

สรุปและเสนอแนะ 
 ธรรมาภิบาลมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจในงานและความผูกพ ันต ่อองค ์การอย ่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพล
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความผูกพันต่อองค์การ 
และการร ับรู ้การสนับสนุนจากองค์การมีอ ิทธ ิพล
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ การน าธรรมาภิบาลมาเป็นบุพปัจจัย
ของความพึงพอใจในงานส่งผลให้ความพึงพอใจส่ง
อิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
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องค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ควรน าปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการก าหนด
นโยบายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเช่น ธรรมาภิบาลและ
ภาวะผู้น ามาร่วมกันเป็นบุพปัจจัย เพื่อศึกษาว่าจะมี
อิทธิพลอย่างไรต่อปัจจัยต่างของพฤติกรรมองค์การ 
เช่นความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ การ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ 
 จากผลการศึกษาแม้ธรรมาภิบาลจะมีผล
ทางอ้อมต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การน้อยมาก 
แต่การมีส่วนร่วมเป็นตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากเท่ากับ 
1.03 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การ เพื ่อ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในอนาคต 
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