
TJPP  
บทความวิจัย 

 

 

 

ปจจัยท่ีมผีลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิขององคกรท่ีดี 
ของขาราชการในวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร 

 
บุบผา รักษานาม1, ณรงคศักดิ์ สิงหไพบูลยพร2 และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต2

 

1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
2ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร (OCB) ของขาราชการในวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร วิธีการวิจัย : ตัวอยางคือขาราชการในวิทยาลัยฯ 7 แหงทั่วประเทศ จํานวน 342 คน เครื่องมือวิจัยประกอบดวย
แบบวัดความผูกพันตอองคกรที่ดัดแปลงจากแบบวัดของ วรมน เดชเมธาวีพงศ  และวรรณรักษ แซผู  แบบวัดคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน และแบบวัด OCB ของวรมน เดชเมธาวีพงศ อัตราการตอบแบบสอบถามคือรอยละ 70.46 (N=234) ผลการวิจัย : ตัวอยาง
มี OCB โดยรวม และพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตามในระดับสูง (3.93+0.46 และ 4.09+0.53 ตามลําดับ; พิสัยคะแนนคือ 1-5) 
พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคลมีระดับคอนขางสูง (3.76+0.53) ตัวแปรอิสระท่ีศึกษาประกอบดวยความผูกพันตอองคกร 3 ดาน 
และคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ดาน ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล การยินยอม
ปฏิบัติตาม และ OCB โดยรวมไดรอยละ 37.60, 20.40 และ 35.70 ตามลําดับ ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการชวยเหลือตอ
บุคคลเรียงตามลําดับความสําคัญไดแก ความผูกพันดานบรรทัดฐาน ความผูกพันดานจิตใจ การบริหารที่เปนธรรมและเสมอภาค 
และความสําคัญของงานตอสังคม ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการยินยอมปฏิบัติตามคือ ความผูกพันดานจิตใจ และความสําคัญของงาน
ตอสังคม สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ OCB โดยรวมไดแก ความผูกพันดานจิตใจ ความผูกพันดานบรรทัดฐาน และความสําคัญของ
งานตอสังคม สรุป : ในการพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร ผูบริหารควรมุงใหความสนใจความผูกพันตอองคกรและ
คุณภาพชีวิตการทํางานบางดานที่พบวามีอทิธิพลในการศึกษานี้ 
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บทนํา 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ป น ส ม า ชิ ก ใ น อ ง ค ก ร 
(organizational citizenship behaviors) เปนคุณลักษณะของ
บุคคลซึ่งนักวิจัยในสาขาจิตวิทยาองคกรใหความสนใจอยาง
มากในชวง 20 ปที่ผานมา (1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกใน
องคกร (ตอไปนี้จะเรียกยอวา OCB) หมายถึง พฤติกรรมที่
องคกรไมไดระบุไววาเปนหนาที่ที่บุคลากรตองปฏิบัติ แต
บุคลากรปฏิบัติเองดวยความสมัครใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององคกร เชนการชวยเหลือผูรวมงาน การทํางานลวงเวลา
เพ่ือใหงานเสร็จตามกําหนด และการใสใจดูแลในเร่ืองตางๆ 
ที่มีผลตอองคกร เปนตน (2)  

OCB มีอิทธิพลเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลที่ประเมินโดยฝายบริหาร ตลอดจนการใหรางวัลใน
ลักษณะตางๆ เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนตน Podsakoff 
และคณะรวบรวมงานวิจัย 20 ชิ้นที่ศึกษาถึงอิทธิพลของ 
OCB ตอผลการประเมินจากฝายบริหาร (1) ในจํานวนนี้มี
งานวิจัยเชิงทดลอง หรือกึ่งทดลอง 8 ชิ้นรวมอยูดวย ซึ่งชวย
เพ่ิมความนาเชื่อถือของขอสรุปที่ได นักวิจัยกลุมนี้สรุปวา 
OCB มีอิทธิพลอยางมากตอระดับผลการปฏิบัติงานที่
ประเมินโดยฝายบริหาร และอิทธิพลของ OCB (การทํางาน
นอกหนาที่หลัก) มีไมนอยกวาความสามารถในการทํางาน
ตามที่องคกรกําหนด การวิจัยในประเทศไทยในประเด็นนี้ก็
ไดขอสรุปเชนเดียวกัน (3,4) ระดับ OCB ของพนักงานใน
องคกรธุรกิจเอกชนมีความสัมพันธทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานที่ประเมินโดยผูบังคับบัญชาโดยคา r=.58 และ 
.65 ตามลําดับ แตความพึงพอใจในงานไมมีความสัมพันธกับ
ผลการปฏิบัติงาน (3,4) พฤติกรรมการเปนสมาชิกของ
องคกรสามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ของหัวหนาหอผูปวย และพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกรุงเทพมหานครได รอย
ละ 40.00 และ 44.50 ตามลําดับ (5,6) 

OCB ยังมีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จของ
องคกร งานวิจัยในอดีตส่ีชิ้นที่ทําในตัวอยางที่หลากหลายคือ
พนักงานขายประกัน พนักงานโรงงานผลิตกระดาษ ทีม
ผูแทนยา และพนักงานในภัตตาคาร พบวา OCB สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในเชิงปริมาณของ
กลุม ความสําเร็จในเชิงคุณภาพ ตัวบงชี้ประสิทธิภาพดาน

การเงิน (เชนผลประกอบการ ตนทุนของรานอาหาร รายรับ
ของธุรกิจ) และ ตัวบงชี้คุณภาพงานบริการ (ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ และจํานวนขอรองเรียน) (1) นอกจากนี้ 
OCB ยังมีความสัมพันธเชิงลบกับการลาออกจากงาน (7,8) 

นักวิจัยในเรื่องนี้มีความเห็นหลากหลายวา OCB 
แบงไดเปนกี่ประเภท Smith, Organ และ Near แบง OCB 
เปนสองประเภทคือ พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล 
(altruism) และพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ขององคกร (generalized compliance) (9) ตอมาในป 1988 
Organ ไดแบง OCB ออกเปน 5 ประเภทคือ พฤติกรรมการ
ชวยเหลือตอบุคคล พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น (courtesy) 
พฤติกรรมการใหความรวมมือ (civic virtue) พฤติกรรมความ
สํานึกในหนาที่ (conscientiousness) และ พฤติกรรมความ
อดทนอดกลั้น (sportsmanship) (10) ตอมา Williams และ 
Anderson ไดจําแนกประเภทของ OCB ทั้งหาตามความเห็น
ของ Organ ออกเปนสองกลุมคือ OCB-I หรือ พฤติกรรมที่
มุงตอบุคคล (ประกอบดวยพฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล 
และพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น) และ OCB-O หรือ 
พฤติกรรมที่มุงตอองคกร ซึ่งประกอบดวยอีกสามพฤติกรรม
ที่เหลือ (11) อยางไรก็ตามนักวิจัยบางกลุมศึกษา OCB แบบ
มิติเดียวคือไมมีการจําแนกประเภท (12) ผลการวิเคราะหอภิ
มานลาสุดในเรื่องนี้ เสนอวา นักวิจัยควรถือเอามิติหรือ
ประเภทตาง ๆ เปนเพียงตัวบงชี้ของตัวแปรแฝง OCB 
การศึกษาโดยจําแนก OCB ออกเปนมิติยอยไมนาจะได
ประโยชนมากกวาการศึกษาในภาพรวมแบบมิติเดียว (13) 
งานวิจัยซึ่งใชเทคนิคการจําลองแบบดวยสมการโครงสราง
สรุปวานักวิจัยควรศึกษา OCB แบบมิติเดียว (13) อยางไรก็
ตาม Podsakoff et al. กลาววาควรแยกศึกษา OCB 
ออกเปนมิติยอย (1) เพราะแตละมิติมีอิทธิพลตางกัน เชน
พฤติกรรมการชวยเหลือสัมพันธกับคุณภาพของสินคาที่ผลิต
ได แตไมพบความสัมพันธดังกลาวในกรณีของพฤติกรรมการ
ยินยอมปฏิบัติตาม (14) พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตามมี
ความสัมพันธเชิงลบกับจํานวนขอรองเรียนของผูรับบริการ 
แตในกรณีของพฤติกรรมการชวยเหลือ ไมพบความสัมพันธ
ดังกลาว (15) 
       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราช-
ชนกอยูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนสถานศึกษาผลิต
บุคลากรสาธารณสุขในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุข
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ศาสตร สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาทันตสาธารณสุข และ
สาขาเทคนิคเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังจัดการอบรมใหแก
เจาหนาที่สาธารณสุข และบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข OCB เปนคุณลักษณะของบุคลากรที่พึงประสงค
ตอทุกองคกรเพราะเปนพฤติกรรมการทํางานนอกหนาที่หลัก
ที่เกิดขึ้นดวยความเต็มใจ ไมใชการจําตองปฏิบัติตามหนาที่
ซึ่งไดรับมอบหมายอยางเปนทางการ การทํางานนอกหนาที่
ประจํา เชนการชวยเหลือผูรวมงาน การใชเวลากับงานอยาง
เต็มที่ การเขารวมกิจกรรมคุณภาพ การปกปองผลประโยชน
ใหวิทยาลัย ฯลฯ เปนเสมือนตัวหลอล่ืนกลไกทางสังคมใน
องคกร ทําใหเกิดความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีผลตอความรวมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพงานของวิทยาลัยฯ งานวิจัยในอดีตชี้วา
ความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรที่สามารถทํานาย OCB ได 
(1) แตงานวิจัยในอดีต พบวา เภสัชกรและทันตแพทยที่
ทํางานในวิทยาลัยฯ รอยละ 17.90 ไมพอใจในงาน ซึ่งอาจ
สงผลตอระดับ OCB ในบุคลากร (16) นอกจากนี้ยังไมมี
งานวิจัยที่ศึกษาถึงคุณลักษณะนี้ในบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
มากอน ดังนั้นจึงควรศึกษาถึงระดับ OCB และปจจัยท่ีมีผล
ตอ OCB ของบุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอผูบริหารของวิทยาลัยฯ เพ่ือใช
ในการสรางมาตรการเพื่อเพ่ิมระดับ OCB ในบุคลากร อันจะ
สงผลดีตอคุณภาพของวิทยาลัยฯ ตอไป 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษา OCB ทั้งในแบบมิติเดียว และแบบ 
2 มิติ การศึกษาแบบ 2 มิติแบง OCB เปนพฤติกรรมการ
ชวยเหลือตอบุคคล และพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม ซึ่ง
เปนแนวคิดของ Smith, Organ และ Near (9) เนื่องจากเปน
แนวคิดที่นิยมอยางกวางขวาง (1) สวนการศึกษาในแบบมิติ
เดียวทําโดยรวมคะแนนที่ไดจากแตละมิติเขาดวยกัน 

กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้แสดงอยูในรูปที่ 1 การ
วิเคราะหอภิมานโดยใชขอมูลจาก 55 การศึกษา และพบวา
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยท่ี
มีความสัมพันธอยางเดนชัดกับ OCB ในแทบทุกการศึกษา 
(17) งานวิจัยมากมายยืนยันวาความพึงพอใจในงาน และ
ความผูกพันตอองคกรกอใหเกิดทัศนคติเชิงบวกตองานและ

องคกรอันเปนผลกระตุนใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกองคกรที่ดีออกมา (18-20) อยางไรก็ตามตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธกันสูง การวิจัยในเรื่องปจจัยที่มีผลตอ 
OCB ควรใชความพึงพอใจในงานควบคูกับความผูกพันตอ
องคกรเปนตัวทํานาย ไมควรมีเพียงตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง
เทานั้น (21) วรรณกรรมที่เกี่ยวของใชคําวาความพึงพอใจ
และคุณภาพชีวิตในการทํางานในความหมายเดียวกัน 
บทความนี้จึงขอใชคําทั้งสองในความหมายที่เหมือนกัน 

สําหรับการศึกษาของประเทศไทยในพนักงาน
องคกรธุรกิจเอกชนขนาดใหญ และพนักงานโรงแรมพบวา 
OCB และความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกันทางบวก 
(3,22,23) การศึกษาในขาราชการตําแหนงพนักงานคุม
ประพฤติ และผูชวยหัวหนาสํานักงานคุมประพฤติ ระดับ 3-5 
จํานวน 206 คน พบวาคุณภาพชีวิตในการทํางานหรือความ
พึ งพอ ใจ ในด าน ร ายได แ ล ะผลประ โยชน ตอบแทน 
ความกาวหนา  ความสัมพันธภายในหนวยงาน  การ
บริหารงานที่ เปนธรรมและเสมอภาค ความสมดุลของ
ชวงเวลาที่ใชในการทํางานและชวงเวลาที่ไดพักผอน และ
ความเปนสวนตัวมีความสัมพันธทางบวกกับ OCB (14) 
การศึกษาในพนักงานบริษัทเอกชนดานการใหคําปรึกษาทาง
ธุรกิจและการบัญชีในกรุงเทพมหานคร พบวาความพึงพอใจ
ในสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชามีผลตอ OCB (25) 
การศึกษาในพนักงานของบริษัทผลิตและจําหนายอาหารสัตว
ในจังหวัดเชียงใหม และนครราชสีมาจํานวน 393 คนพบวา
ความพึงพอใจในความยุติธรรมของผูบังคับบัญชามีผลตอ 
OCB (26) การวิจัยนี้จึงใชคุณภาพชีวิตการทํางาน หรือความ
พึงพอใจในงานเปนตัวแปรทํานาย OCB โดยใชคุณภาพชีวิต
การทํางานตามแนวคิดของ Walton ซึ่งประกอบดวย 8 
องคประกอบ คือ คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
สภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การ
พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ความกาวหนาและความ
มั่นคงในการทํางาน ความสัมพันธภายในหนวยงาน การ
บริหารงานที่ เปนธรรมและเสมอภาค ความสมดุลของ
ชวงเวลาที่ใชในการทํางานและชวงเวลาที่ไดพักผอน และ
ความสําคัญของงานตอสังคม (27) (รูปที่ 1) 

การศึกษาในประเทศก็ยืนยันถึงความสัมพันธเชิง
บวกระหวาง OCB และ ความผูกพันตอองคกร (26,28) ใน 
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คุณภาพชีวิตการทํางาน 

1. คาตอบแทนที่ยตุิธรรมและเพียงพอ         2. สภาพแวดลอมที่มคีวามปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  

3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน       4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  

5. ความสัมพันธภายในหนวยงาน            6.  การบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค  

7. ความสมดุลของชวงเวลาที่ใชในการทํางานและชวงเวลาที่ไดพักผอน 

 8. ความสําคัญของงานตอสังคม 

+  

+ ความผูกพันตอองคกร  
   

พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคกร 
  1. พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล 
  2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม 

       ดานจิตใจ 
       ดานบรรทัดฐาน  

 
 
 
 

 
รูปท่ี 1. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
                      หมายเหตุ: เครื่องหมายบวก/ลบบนลูกศรแสดงทิศทางของความสัมพันธที่วางสมมุติฐานไว 
 
การวิจัยนี้ใชความผูกพันตอองคกรตามแนวคิดของ Allen 
and Meyer ซึ่งแบงความผูกพันตอองคกรเปน 3 ดาน คือ 
ความผูกพันดานจิตใจ (Affective commitment) ดาน
ผลประโยชน (Continuance commitment) และดานบรรทัด
ฐานทางสังคม (Normative commitment) (29) (รูปที่ 1) 
ความผูกพันดานจิตใจเกิดจากความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับองคกร หรือเปนสวนหนึ่งขององคกร บุคลากรจึง
เต็มใจท่ีจะทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร ความผูกพันดาน
ผลประโยชนเกิดจากการคิดคํานวณของบุคคล โดยมีพ้ืนฐาน
อยูบนตนทุนที่บุคคลใหกับองคกร ทางเลือกที่มีของบุคคล
และคาตอบแทนที่ไดรับจากองคกร โดยแสดงออกในรูปของ
การคงอยูในองคกร เพราะเปนทางเลือกที่ดีกวา ความผูกพัน
ที่เกิดจากบรรทัดฐานเกิดจากคานิยม หนาที่หรือบรรทัดฐาน 
 

 
ของสังคม เปนความผูกพันที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบแทนในสิ่งที่
บุคคลไดรับจากองคกร ซึ่งแสดงออกในรูปความจงรักภักดีตอ 
องคกร เชนไมโอนยายเพราะจะทําใหเพ่ือนรวมงานลําบาก 
ฯลฯ  

งานวิจัยในอดีตพบวาความผูกพันดานจิตใจมี
ความสัมพันธทางบวกกับ OCB (19,30) การศึกษาใน
ตัวอยางที่เปนพยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่หองปฏิบัติการและ
พนักงานอื่นๆ  พบวา  ความผูกพันดานบรรทัดฐานมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอ OCB (19) การศึกษาในประเทศ
ไทยก็พบวาความผูกพันตอองคกรดานผลประโยชนมีอิทธิพล
เชิงลบตอ OCB (31) งานวิจัยนี้จึงกําหนดทิศทางสมมุติฐาน
ตามขอคนพบจากงานวิจัยในอดีต (รูปที่ 1) 
 
 

ความผูกพันตอองคกร 
- 

       ดานการผลประโยชน 
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วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสหสัมพันธ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษานี้คือขาราชการทุกคนจํานวน 342 
รายที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แหงทั่ว
ประเทศไทยคือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด
พิษณุโลก ขอนแกน อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ชลบุรี ตรัง 
และยะลา การเก็บขอมูลทําในทุกหนวยประชากร งานวิจัยนี้
เก็บขอมูลเฉพาะกลุมขาราชการเนื่องจากเปนกลุมที่มีจํานวน
มากที่สุด และมีอัตราการยายงานและลาออกสูงสุด 

 
เครื่องมือวิจัย 

 งานวิจัยนี้ ใชแบบสอบถามชนิดตอบเองเปน
เครื่องมือ แบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน ตอนแรก
สอบถามอายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาสูงสุด 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงงานปจจุบันและตนสังกัด 
ตอนที่สองวัดความผูกพันตอองคกร โดยใชแบบวัดของ 
Allen และ Meyer จํานวน 25 ขอ (29) ซึ่งแปลและผานการ
พิสูจนความตรงและความเที่ยงในงานวิจัยของวรรณรักษ แซ
ผู (32) และ วรมน เดชเมธาวีพงศ (31) ตอนท่ีสามวัด
คุณภาพชีวิตการทํางานแปดดานตามแนวความคิดของ 
Walton (27) โดยใชแบบวัด 39 ขอจากงานวิจัยของ วรมน 
เดชเมธาวีพงศ (31) ตอนท่ีส่ีวัด OCB ตามแนวคิดของ 
Smith, Organ และ Near (9) โดยประยุกตจากแบบวัดของ 
วรมน เดชเมธาวีพงศ (31) จํานวน 16 ขอ คําถามในสวนที่
สองถึงส่ีเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับจากเห็นดวย
มากที่สุด (5) ถึงเห็นดวยนอยที่สุด (1) ตัวอยางของคําถาม
ในตอนท่ีสองถึงส่ีบางสวนแสดงอยูในภาคผนวกที่ 1 แบบวัด
ในตอนที่สองถูกคัดเลือกมาเพราะมีขอมูลคุณสมบัติการวัด
ทางจิตวิทยาที่ดี และมีการใชในกลุมตัวอยางชาวไทยมาแลว  
 เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจสอบความถูกตอง และ
ความครอบคลุมของคําถามโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานที่เปน
นักวิจัยที่มีประสบการณในเรื่องจิตวิทยาองคกร หรือดํารง
ตําแหนงบริหารในสถานที่ทําการวิจัย หลังจากนั้นผูวิจัย

ทดสอบเครื่องมือโดยสงแบบสอบถามใหตัวอยาง 25 คนตอบ
เพ่ือคนหาอุปสรรคในการตอบคําถาม ความชัดเจนขงขอ
คําถาม คําถามขอท่ีมีผูไมตอบจํานวนมาก เปนตน และใช
แบบสอบถามฉบับแกไขที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผู วิ จั ยส งหนั ง สือขออนุญาตเก็บขอมู ล ไป ยัง
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสารณสุขสิรินธรทุกแหง เมื่อไดรับ
อนุญาตแลว ผูวิจัยติดตอกับอาจารยในแตละวิทยาลัยใหเปน
ผูประสานงานวิจัย หลังจากนั้นผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค
การศึกษา วิธีการเก็บขอมูล และกลุมตัวอยางที่ตองการแกผู
ประสานงาน และสงแบบสอบถามทางไปรษณียใหแกผู
ประสานงานในแตละวิทยาลัยเพ่ือกระจายใหแกกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยนัดรับแบบสอบถามคืนภายใน 2 สัปดาห เมื่อถึง
กําหนด ผูวิจัยขอใหผูประสานงานตามแบบสอบถามจากผูที่
ยังไมตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 ครั้ง  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ระดับความผูกพันตอองคกร คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน และ OCB แสดงในรูปคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหหาตัวแปรที่สามารถพยากรณ OCB 
ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณโดยกําหนดความคลาดเคลื่อน
ชนิดที่หนึ่งไวที่ 0.05 การคํานวณระดับ OCB ทําในสอง
ลักษณะคือแบบมิติเดียว และแบบสองมิติแยกกันคือ มิติ
พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล และมิติพฤติกรรมการ
ยินยอมปฏิบัติตาม 
 

ผลการศึกษา และการอภิปรายผล 
จากตัวอยางทั้งหมด 342 คน มีผูตอบแบบสอบถาม 

241 คน แตมีแบบสอบถามที่สามารถใชไดจํานวน 234 ชุด 
(รอยละ 68.40) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 
70.10) ตัวอยางมีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 32.50 และมี
อายุระหวาง 31-40 ปรอยละ 37.20 สถานภาพสมรสและโสด
พอๆกัน (รอยละ 47.90 และ 47.40 ตามลําดับ) ผูตอบรอยละ 
52.60 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อีกรอยละ 34.20 จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาที่ทํางานในวิทยาลัย
โดยเฉล่ียคือ 8.37+7.51 ป ตําแหนงงานปจจุบันของตัวอยาง
เปนวิทยาจารย รอยละ 20.90 (วิทยาจารย คือ ผูที่ดํารง
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ตําแหนงทางวิชาการทางดานสาธารณสุขที่ทํางานใน
วิทยาลัยฯ แตไมนับรวมขาราชการสายวิชาชีพ) ผูตอบที่เปน
ทันตแพทย  เภสัชกร  และพยาบาลวิชาชีพมี สัดสวนที่
ใกลเคียงกันคือ รอยละ 17.50, 17.50, 15.00 ตามลําดับ 
กลุมตัวอยางกระจายอยูในวิทยาลัยฯ ทั้ง 7 แหงทั่วประเทศ 
ในอัตรารอยละ 11.11-18.80  

ผูวิจัยไดติดตอกับสถาบันตนสังกัดของวิทยาลัยฯ 
ในกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอขอมูลประชากรศาสตรของ
ประชากร แตพบวาขอมูลที่ไดไมเปนปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไมสามารถเปรียบความแตกตางระหวางประชากรกับ
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามได อยางไรก็ตาม ผูวิจัยทราบ
ขอมูลจํานวนประชากรในแตละวิทยาลัยฯ ที่แนชัดจากผู
ประสานงานวิจัย เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของประชากรที่
กระจายในแตละวิทยาลัย และสัดสวนของตัวอยางในแตละ
วิทยาลัยฯ พบวามีความแตกตางกันเล็กนอย (ไมเกินรอยละ 
3.50) จึงอาจกลาวไดวาตัวอยางและประชากรไมแตกตางกัน
ในเร่ืองวิทยาลัยฯ ที่ทํางาน แตความแตกตางในประเด็นอื่น
ไมอาจทราบไดชัด จึงไมอาจสรุปไดชัดวางานวิจัยนี้มีอคติ
จากการไมตอบแบบสอบถามมากนอยเพียงไร 
 จากตารางที่ 1 ความเที่ยงของแบบวัดในงานวิจัยมี
คาระหวาง 0.76-0.93 ซึ่งสูงกวาคาที่ยอมรับไดทั่วไป 0.70 
(33) ยกเวนแบบวัดความผูกพันตอองคกรดานผลประโยชนที่
มีความเที่ยง 0.63 ซึ่งไมตางจากคา 0.70 มากนัก นอกจากนี้
แบบวัดโดยรวมยังมีความตรงเชิงโครงสราง (construct 
validity) เพราะความผูกพันตอองคกรทั้ง 3 ดานและคุณภาพ
ชีวิตการทํางานทั้ง 8 ดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับ OCB 
โดยรวม OCB ดานการชวยเหลือบุคคลอื่นและดานการ
ยินยอมปฏิบัติตามอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนความผูกพันดาน
ผลประโยชนที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานการ
ชวยเหลือ (r=0.10) และคาตอบแทนที่ยุติธรรมฯ ที่ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม (r=0.08) 
อยางไรก็ตามตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
กับ OCB โดยรวม (r=0.16 และ 0.20 ตามลําดับ) สวนคาสัม
ประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรทุกตัวในการศึกษาแสดงอยู
ในภาคผนวกที่ 2  

กลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกร และคุณภาพ
ชีวิตในระดับปานกลาง (คาเฉล่ียอยูระหวาง 3.08 ถึง 3.72) 
สวนระดับ OCB โดยรวม (3.93+0.46) และพฤติกรรมการ

ยินยอมปฏิบัติตาม (4.09+0.53) อยูในระดับคอนขางสูง 
พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล (3.76+0.53) อยูในระดับ
ปานกลางถึงคอนขางสูง ในปจจุบันยังไมมีเกณฑที่แนชัดวา 
OCB ในระดับที่ต่ํากวาคาใดเปนระดับที่สมควรแกไข หรือมี
ผลตอประสิทธิภาพขององคกร ดังนั้นการแปลผล ระดับ 
OCB จึงยังไมเปนวัตถุวิสัยมากนัก อยางไรก็ตามจาก
การศึกษานี้พอจะอนุมานไดวาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไมมี
ปญหามากนักในเรื่อง OCB เพราะคาเฉล่ียอยูในระดับที่
คอนขางสูง แตก็ยังถือเปนโอกาสที่สามารถพัฒนาระดับ 
OCB ใหสูงขึ้นอีกได 

การศึกษานี้อาศัยแบบวัด OCB จากงานวิจัยของ 
วรมน เดชเมธาวีพงศ (31) ดังนั้นการเปรียบเทียบคะแนน 
OCB ระหวางการศึกษาจึงทําไดโดยตรง วรมน เดชเมธาวี
พงศ  พบวาพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 369 คนมีพฤติกรรมการชวยเหลือ
ตอบุคคล และพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม เทากับ 
3.90+0.47 และ 4.02+0.34 ตามลําดับ (31) ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษานี้ เปนที่นาสังเกตวาพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติ
ตามอยูในระดับสูงในทั้งสองการศึกษา ซึ่งอาจมีสาเหตุ
เนื่องมาจากตัวอยางทั้งสองการศึกษาอยูในระบบราชการที่มี
วัฒนธรรมการปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด อยางไรก็
ตาม การเปรียบเทียบการศึกษานี้กับการศึกษาอื่นๆ ทําได
ยาก เนื่องจากความหลากหลายของแบบวัดที่ใช และนิยาม
ของ OCB ที่แตกตางระหวางการศึกษา  

พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคลมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม (r=0.54) แตตัวแปร
หนึ่งอธิบายความแปรปรวนของอีกตัวแปรไดเพียงรอยละ 
29.10 (r2=0.542) ซึ่งถือวาไมมากนัก นอกจากนี้ ตัวแปรทั้ง
สองยังมีลักษณะความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆ ในตารางที่ 1 
แตกตางกัน เชน สหสัมพันธของตัวแปรทั้งสองกับความ
ผูกพันตอองคกรดานจิตใจมีคา 0.52 และ 0.39 ตามลําดับ 
ส วนสหสัม พันธ กั บความผู ก พันต อองค ก รด านด าน
ผลประโยชนคือ 0.53 และ 0.27 ตามลําดับ สหสัมพันธกับ
คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ เปน 0.26 และ 0.08 
ตามลําดับเปนตน ขอคนพบน้ีแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการ
ยินยอมปฏิบัติตามแตกตางจากพฤติกรรมการชวยเหลือตอ
บุคคล สวน OCB โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ชวยเหลือ และการยินยอมปฏิบัติตามสูงมาก (ตารางที่ 1) ซึ่ง 
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ตารางที่ 1. คาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรในการวิจัย (N=234) 

          คาสหสัมพันธ (r) 

ตัวแปร ความเที่ยงa คาเฉลี่ย+SDb

OCB-Ac OCB-Cc OCBc

ความผูกพันตอองคกร      
  ดานจิตใจ 0.92 3.72+0.66 0.52 0.39 0.52 
  ดานผลประโยชน  0.63 3.35+0.61 0.10 0.18 0.16 
  ดานบรรทัดฐานทางสังคม  0.87 3.36+0.71 0.53 0.27 0.46 

คุณภาพชีวิตการทํางาน      
คาตอบแทนที่ยตุิธรรมและเพียงพอ 0.78 3.11+0.76 0.26 0.08 0.20 
สภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ  0.81 3.28+0.70 0.23 0.19 0.24 
การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  0.91 3.57+0.81 0.30 0.25 0.31 
ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  0.79 3.10+0.65 0.36 0.19 0.31 
ความสัมพันธภายในหนวยงาน 0.79 3.08+0.62 0.37 0.23 0.34 
การบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอ
ภาค 0.79 3.38+0.67 0.43 0.27 0.40 
ความสมดุลของชวงเวลาที่ใชในการ
ทํางานและชวงเวลาที่ไดพักผอน  0.76 3.41+0.72 0.24 0.16 0.23 
ความสําคัญของงานตอสังคม 0.80 3.69+0.60 0.40 0.33 0.42 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกในองคกร 0.85 3.93+0.46 0.87 0.88 1.00 
พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล 0.82 3.76+0.53 1.00 0.54 0.87 
พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม 0.75 4.09+0.53 0.54 1.00 0.88 

a. คาครอนบาชอัลฟา 
b. พิสัยของคะแนนคือ 1 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) ถึง 5 (เห็นดวยอยางยิ่ง) SD คือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
c. OCB-A คือ พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล OCB-C คือพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม และ OCB คือพฤติกรรมการเปนสมาชิกในองคกร
โดยรวม 

 
ไมนาประหลาดใจเพราะ OCB คือคะแนนรวมของทั้งสองตัว
แปร อยางไรก็ตามผลวิจัยครั้งนี้บงชี้วาการศึกษาในอนาคต
ควรแยก OCB ออกเปนมิติยอยเนื่องจากแตละมิติมีความ
แตกตางกัน 

จากตารางที่ 2 ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล 
พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม และ OCB ไดรอยละ  

 
37.60, 20.60 และ 35.70 ตามลําดับ ตัวแปรส่ีตัวที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคลเรียงตามลําดับ
ความสําคัญคือ ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (Beta=0.32) 
ความผูกพันดานจิตใจ (Beta=0.22) คุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานการบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค (Beta=0.15) 
และดานความสําคัญของงานตอสังคม (Beta=0.15) ตัวแปร
สองตัวที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม คือ
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ความผูกพันดานจิตใจ (Beta=0.32) และคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานความสําคัญของงานตอสังคม (Beta=0.20) 
สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ OCB โดยรวมเรียงตามลําดับ
ความสําคัญคือ ความผูกพันดานจิตใจ (Beta=0.31) คุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานความสําคัญของงานตอสังคม (Beta=
0.20)  และความผูกพันด านบรรทัดฐาน  (Beta=0 .18) 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความผูกพันดานจิตใจ และ
ความสําคัญของงานตอสังคมมีผลตอ OCB โดยรวม และยังมี
ผลตอมิติยอยทั้งสองของ OCB อยางไรก็ดีพฤติกรรมการ

ชวยเหลือตอบุคคล และพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตามมี
ปจจัยทํานายบางตัวตางกัน ซึ่งบงชี้วามาตรการเพ่ือสงเสริม
พฤติกรรมแตละแบบตองมีความแตกตางกันดวย ขอคนพบนี้
เปนหลักฐานที่ชี้วา การศึกษา OCB ควรศึกษาแยกเปนมิติ
ยอย ไมควรศึกษาแบบมิติเดียว  
 การเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้กับผลวิจัยอื่นๆ 
ทําไดเฉพาะในสวนของปจจัยทํานาย OCB โดยรวม เนื่อง   
จาก การวิจัยในประเทศไทยที่ผูวิจัยสืบคนไดมักรายงานผล
ในรูปของ OCB โดยรวม การศึกษาที่ผานมาในประเทศไทย

 
ตารางที่ 2. การวิเคราะหถดถอยเพื่อพยากรณ OCB (N=234) 

 
 OCB-Aa       OCB-Cb        OCBc

ตัวแปรอิสระ Betad P Beta P Beta P 
ความผูกพันตอองคกร 
  ดานจิตใจ 0.22 0.01 0.32 0.001 0.31 <.001 
  ดานผลประโยชน  0.01 0.83 0.09 0.13 0.06 0.29 
  ดานบรรทัดฐานทางสังคม 0.32 <0.001 0.00 0.97 0.18 0.03 
 คุณภาพชีวิตการทํางาน  
  คาตอบแทนทียุ่ติธรรมและเพียงพอ 0.04 0.46 -0.10 0.18 -0.03 0.66 
  สภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยและสงเสริม  

         สุขภาพ  -0.05 0.43 0.05 0.48 0.00 0.99 
  การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  -0.10 0.15 0.01 0.82 -0.04 0.52 
 ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  -0.00 0.97 -0.11 0.20 -0.06 0.42 
 ความสัมพันธภายในหนวยงาน 0.03 0.61 0.00 0.95 0.02 0.75 
 การบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค 0.15 0.04 0.06 0.45 0.12 0.12 
 ความสมดุลของชวงเวลาที่ใชในการทํางานและ  

          ชวงเวลาที่ไดพักผอน  -0.11 0.08 -0.05 0.43 -0.10 0.14 
ความสําคัญของงานตอสังคม 0.15 0.03 0.20 0.01 0.20 0.008 

 
a. OCB-A คือ พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล r2 =0.38, F=12.17 df=11, 222 P < 0.001 
b. OCB-C คือพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม r2 =0.21, F =5.25 df=11, 222 P < 0.001 
c. OCB คือพฤติกรรมการเปนสมาชิกในองคกรโดยรวม r2 =0.36, F=10.25 df=11, 222 P < 0.001 
d. Beta คือสัมประสิทธิ์ถดถอยแบบปรับมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ที่พิมพดวยตัวเขมคือตัวที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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พบวาความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ดานบรรทัดฐาน และ
คะแนนรวมของคุณภาพชีวิตทั้ง 8 ดานมีอิทธิพลเชิงบวกตอ 
OCB  (31) ซึ่งคลายกับผลการศึกษาครั้งนี้ แตการศึกษาใน
อดีตยังพบวาความผูกพันตอองคกรดานผลประโยชนมี
อิทธิพลเชิงลบตอ OCB (31) นอกจากนี้ยังพบวาความพึง
พอใจมีผลตอ OCB เชิงบวก แตมิไดวิเคราะหวาความพึง
พอใจดานใดที่มีผลอยางมีนัยสําคัญ (3,22,23) การวิจัยครั้งนี้
พบวาความพึงพอใจบางดานเทานั้นที่สงผลตอ OCB การ
สรางมาตรการแกไขปญหาใหตรงจุดตองอาศัยขอมูลที่
ชัดเจนวาความพึงพอใจดานใดที่มีผล 

การศึกษาโดยประไพพร สิงหเดช พบวา คุณภาพ
ชีวิตในการทํางานดานรายไดและผลประโยชนตอบแทน 
ความกาวหนา  ความสัมพันธภายในหนวยงาน  การ
บริหารงานที่ เปนธรรมและเสมอภาค ความสมดุลของ
ชวงเวลาที่ใชในการทํางานและชวงเวลาที่ไดพักผอน และ
ความเปนสวนตัว มีความสัมพันธทางบวกกับ OCB (24) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิเคราะหในตารางที่ 1 ของการวิจัยนี้ แต
อยางไรก็ตามขอสรุปดังกลาวไดมาจากการหาความสัมพันธ
ของคุณภาพชีวิตแตละดานกับ OCB โดยใชสัมประสิทธิ์แบบ
เพียรสัน การเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในตารางที่ 2 ยอม
ทําโดยตรงไมได เพราะงานวิจัยของประไพพร สิงหเดช มิได
วิ เ ค รา ะห โดย ใช ส ถิติ ถดถอยพหุ คูณที่ เ ป รี ยบ เที ยบ
ความสําคัญของคุณภาพชีวิตแตละดานในคราวเดียวกัน อีก
ทั้งยังไมไดใชความผูกพันตอองคกรเปนตัวแปรตนในการ
พยากรณในคราวเดียวกันตามที่ Alotaibi ไดแนะนําไว (21) 
ดังนั้นงานของ ประไพพร สิงหเดช จึงสรุปไมไดชัดวา
คุณภาพชีวิตดานใดที่สําคัญที่สุด และมีความสําคัญกวาความ
ผูกพันตอองคกรหรือไม นอกจากนี้ ยังตอบไมไดอยางชัดเจน
วาหากองคกรมีทรัพยากรจํากัดในการสรางมาตรการกระตุน
ใหเกิด OCB แลว องคกรควรใชทรัพยากรกระตุนใหเกิด
คุณภาพชีวิตดานใด หรือความผูกพันตอองคกรดานใด
เพ่ือใหเกิดความคุมคาที่สุด หรือมีผลตอ OCB สูงสุด 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ขาราชการในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรมี

ระดับ OCB โดยรวม พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม และ 
พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล ในระดับปานกลางถึง
คอนขางสูง ผูบริหารวิทยาลัยฯ ควรตระหนักถึงตัวแปรที่มีผล

ตอ OCB โดยนําตัวแปรดังกลาวไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงใหบุคลากรมี OCB สูงขึ้น ในขั้นแรกควรใชวิธีการ
เชิงคุณภาพ เชนการสัมภาษณแบบเจาะลึก หรือการสนทนา
กลุมในบุคลากรเพื่อใหทราบความหมายที่แทจริงของปจจัย
ทํานาย OCB ไดแกความผูกพันตอองคกรดานจิตใจและดาน
บรรทัดฐาน ความรูสึกตอการบริหารงานของวิทยาลัยฯ วา
เปนธรรมและเสมอภาค และความรูสึกวางานมีความสําคัญ
ตอสังคม ขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนตอการสรางมาตรการ
เพ่ือปรับปรุง OCB ส่ิงที่ผูบริหารสามารถกระทําเพ่ือเพ่ิม
ระดับความผูกพันตอองคกร คือการปรับปรุงงานที่บุคลากร
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคหาอยางตามที่ Hackman และ 
Oldham (1980) กลาวไวคือ งานตองใชทักษะที่หลากหลาย
หรือไมจําเจ งานที่มีลักษณะสมบูรณในตัวเองหรือเปนงานที่
ทําตลอดกระบวนการตั้งแตตนจนจบ งานที่ผูทําเห็นวามี
ความสําคัญ งานที่ใหอิสระในการทํางานและการตัดสินใจ 
และงานที่มีการใหขอมูลยอนกลับเรื่องขอดี-ขอควรปรับปรุง 
นอกจากนี้ผูบริหารควรปรับการประเมินความดีความชอบให
เปนระบบเปดและรอบดานมากขึ้น คือ การประเมินบุคลากร
ทําโดยทุกฝายที่ เกี่ยวของ ไมวาจะเปนเพ่ือนรวมงาน 
ผูรับบริการ และผูบังคับบัญชา นอกจากนี้การประเมินตองทํา
โดยมีเกณฑตัดสินที่ชัดเจนซึ่งเกิดจากการกําหนดรวมกัน
ของทุกฝาย รวมทั้งตัวผูถูกประเมินดวย มาตรการเหลานี้จะ
ชวยเพ่ิมระดับ OCB ของบุคลากรในองคกรได 

การศึกษา OCB ในอนาคตควรใชนิยามแบบหลาย
มิติ เนื่องจากแตละมิติของ OCB มีความสัมพันธกัน แต
ความสัมพันธไมไดสูงมากจนนับไดวาเปนตัวแปรเดียวกัน 
นอกจากนี้ OCB แตละมิติยังมีปจจัยทํานายที่แตกตางกัน 
ดังนั้นองคกรจึงตองอาศัยมาตรการที่แตกตางกันในการ
พัฒนาระดับ OCB ในมิติตางๆ นอกจากนี้งานวิจัยในอดีต
ไมไดรวมตัวแปรที่สําคัญไวในสมการถดถอยอยางเพียงพอ 
ทําใหไมอาจเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ไดโดยตรง นอกจากนี้
งานวิจัยในอดีตดังกลาวยังไมอาจใหขอสรุปที่ชัดเจนวา หาก
องคกรมีทรัพยากรจํากัดในการสรางมาตรการกระตุนใหเกิด 
OCB แลว องคกรควรใชทรัพยากรกับตัวแปรใดเพื่อใหเกิด
ความคุมคาที่สุด 

การศึกษาในอนาคตควรมีแหลงขอมูลมากกวาหนึ่ง
แหลง นั่นคือผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวทํานาย (เชน 
ความผูกพันตอองคกร) และผูประเมิน OCB ตองเปนคนละ
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คน มิฉะนั้นจะพบความสัมพันธที่สูงกวาความจริง (1) ดังนั้น
จึงควรใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมิน OCB 

การวิจัยนี้มีขอจํากัดคือผูวิจัยใชตัวแปรทํานาย 11 
ตัวคือคุณภาพชีวิตการทํางาน (8 ดาน) และความผูกพันตอ
องคกร (3 ดาน) ตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งงานวิจัยในอดีตชี้วามี
ความสําคัญยังไมไดถูกรวมในการศึกษานี้ การศึกษาใน
อนาคตควรใชตัวแปรสี่ตัวที่พบในการศึกษานี้วามีผลตอ 
OCB เปนปจจัยทํานายรวมกับตัวแปรอื่น ๆ เชน 
คุณลักษณะงาน (ความจําเจ การไดขอมูลยอนกลับ เปนตน) 
ภาวะผูนําของผูบริหาร เปนตน 
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ภาคผนวก 1 

ตัวอยางคําถาม (ไมใชแบบสอบถามฉบับเต็ม แต
นําเสนอเพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของตัวแปรที่วัด 
ผูอานสามารถติดตอขอแบบสอบถามไดจากผูแตงคนที่สาม) 
1. ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ 

ทานคิดวาปญหาวิทยาลัยแหงนี้เปนเสมือนปญหา
ขอทาน 
2. ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยู/ผลประโยชน 

ปจจุ บันทานทํ างานอยู วิทยาลัยแหงนี้ เพราะ
ความจําเปนมากกวาความตองการของทานเอง 
3. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน 

ทานยังคงทํางานในวิทยาลัยแหงนี้เพราะความรูสึก
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
4. คุณภาพชีวิตดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

ทานไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับเพ่ือนรวมวิชาชีพอื่นๆที่ปฏิบัติงานในองคกร
ของรัฐ 
5. คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ  

วิทยาลัยของทานมีการจัดสภาพแวดลอมการ
ทํางาน เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 
6. คุณภาพชีวิตดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  

ท าน ได รั บกา รสนั บสนุ นและ พัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
7. คุณภาพชีวิตดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  

วิทยาลัยมีเกณฑการพิจารณาการเลื่อนไปสูระดับ
ตําแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรอยางชัดเจน 
8. คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธภายในหนวยงาน 

บุคลากรในวิทยาลัยทํางานรวมกันไดเปนอยางดี 
9. คุณภาพชีวิตดานการบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค  

 ขาพเจาไดรับสิทธิอยางเต็มที่หรือตามขอบเขตของ
วิชาชีพในการปฏิบัติงาน 
10. คุณภาพชีวิตดานความสมดุลของชวงเวลาที่ใชในการ
ทํางานและชวงเวลาที่ไดพักผอน  

 ปริมาณงานที่ทานไดรับมอบหมายมีความ
เหมาะสมกับเวลาทํางาน 
11. คุณภาพชีวิตดานความสําคัญของงานตอสังคม 

 บุคลากรและผลงานของวิทยาลัยไดรับการยอมรับ
วามีความสําคัญตอสังคมและสุขภาพของประชาชน 
12. พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล 
             ทานชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีงานลนมือ หรือ
ทํางานไมทันดวยความเต็มใจ 
13. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม 

ทานปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายและ
กฎระเบียบของวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 2. สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรในการศึกษา  
 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 1. ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ 1               
 2. ความผูกพันตอองคกรดาน
ผลประโยชน  0.21 1          

  
 

 3. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน
ทางสังคม  0.72 0.03 1         

  
 

4.คาตอบแทนที่ยุตธิรรมและเพียงพอ 0.39 0.12 0.37 1           
5.สภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ  0.39 0.05 0.44 0.34 1       

  

 
6.การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  0.54 0.16 0.49 0.38 0.49 1         
7.ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน  0.57 0.21 0.47 0.51 0.43 0.59 1        
8. ความสัมพันธภายในหนวยงาน 0.49 0.08 0.52 0.33 0.49 0.44 0.44 1       
9.การบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอ
ภาค 0.51 0.17 0.48 0.35 0.33 0.54 0.59 0.58 1   

  

 
10.ความสมดุลของชวงเวลาที่ใชในการ
ทํางานและชวงเวลาที่ไดพักผอน  0.45 0.14 0.42 0.48 0.28 0.37 0.40 0.37 0.41 1  

  

 
11. ความสําคัญของงานตอสังคม 0.53 0.22 0.43 0.40 0.38 0.52 0.52 0.45 0.57 0.51 1    
12. พฤติกรรมการเปนสมาชิกในองคกร 0.52 0.10 0.53 0.26 0.23 0.30 0.36 0.37 0.43 0.24 0.40 1   
13. พฤติกรรมการชวยเหลือตอบุคคล 0.39 0.18 0.27 0.08 0.19 0.23 0.19 0.23 0.27 0.16 0.33 0.54 1  
14. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม 0.52 0.16 0.46 0.20 0.24 0.31 0.31 0.34 0.40 0.23 0.42 0.87 0.88 1 
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Objective: To determine the predictors of organizational citizenship behaviors (OCBs) among civil servants at 
the Sirindhorn Public Health Colleges. Methods: The subjects were 342 civil servants working at 7 campuses of the 
College around Thailand. The research instruments consisted of the organizational commitment scale modified from 
those by Woramon Dethethapong  and Wannarark pu, the quality of work life scale and the scale for OCB by Woramon 
Dethethapong. Results: Response rate was 70.46% (N=234).  The findings revealed that the levels of overall OCBs and 
compliance behaviors were at the high levels (3.93+0.46 and 4.09+0.53, respectively; range is 1-5). Altruism was at the 
moderate to high levels (3.76+0.53). Independent variables in the study include three dimensions of organizational 
commitment and 8 dimensions of quality of work life. All predictors explained 37.60%, 20.40% and 35.70% of the 
variance of altruism, general compliance behavior and overall OCBs, respectively. Significant predictors for altruism were 
normative commitment, affective commitment, constitutionalism and social integration. Significant predictors of general 
compliance behaviors were affective commitment and social integration. For the overall OCBs, its significant predictors 
were affective commitment, normative commitment and social integration. Conclusion: The intervention for OCB should 
target organizational commitment and the significant dimensions of the quality of work life identified in this study.  

Keywords: organizational citizenship behaviors, quality of work life, organizational commitment, organizational 
psychology, occupational psychology 
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