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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและอิทธิบาท 4 ที่ส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ครั้งนี้ คือ พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 336 ตัวอย่าง ทำการ
สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควต้าโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
ใช้การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่า 2 เท่ากับ 56.444 p-value เท่ากับ 0.002 2/df เท่ากับ 1.881 GFI เท่ากับ 0.974 AGFI เท่ากับ 0.932
CFI เท่ากับ 0.994 NFI เท่ากับ 0.988 และ RMSEA เท่ากับ 0.051 สำหรับ ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและอิทธิบาท 4 ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรม
การผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอำนาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 87
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ อิทธิบาท 4 ผลการปฏิบัติงาน
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ABSTRACT
The objective of this research is to study organizational citizenship behavior ( OCB) and
iddhipada- 4 affecting the work performance of employee in manufacturing industry in
Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The sample is 336 employees of manufacturing industry in
Phra Nakhon Si Ayutthaya province. A quota sampling was employed and using questionnaire
as a research tool. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage,
mean and standard deviation. Inferential statistics analysis which is structural equation model
(SEM) was employed in hypotheses testing.
The results of the research showed that the model is consistent with the empirical data.
By considering the Chi-square value of 56.444, the p-value of 0.002, Chi-square/df of 1.881, GFI
of 0. 9 7 4 , AGFI of 0. 932, CFI of 0. 994, NFI of 0. 98 8 , and RMSEA of 0. 051. And the hypothesis
testing found that organizational citizenship behavior and iddhipada- 4 affecting work
performance of employee in manufacturing industry at Phra Nakhon Si Ayutthaya province at
0.05 level of statistical significance, with 87% of the power of forecasting.
Keywords: organizational citizenship behavior, Iddhipada-4, performance
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1. บทนำ
ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากจากการสร้างมูลค่าเพิ่มถึงเกือบ
หนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ และมีผลิตภาพแรงงานสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคการเกษตรและภาค
บริการ ทำให้การจ้างงานของอุตสาหกรรมกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชากรในประเทศ เมื่อพิจารณาใน
ด้านการเติบโตพบว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยประเทศเพื่อนบ้านโดยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
3.5 ต่อปี ถึงแม้ว่าในช่วงปี พ.ศ.2554 – 2561 จะมีมูลค่าลดลงเหลือเพียงร้อยละ 1 ต่อปี จากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก สงครามการค้า เป็นต้น แต่ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
123 ประเทศทั่วโลก (ชุติกา เกียรติเรืองไกร พรชนก เทพขาม และวัชรินทร์ ชินวรวัฒนา 2563) ซึ่งประเทศไทยได้
กำหนดนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ที่ท้าทายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมที่
ขับเคลื่อนด้วยความรู้และเทคโนโลยีชั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและ
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บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จาก 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next
Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent Medical and Wellness Tourism) อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต (Food for the future)
และเพิ ่ ม 5 อุ ตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ได้ แก่ อุ ตสาหกรรมหุ ่ นยนต์ (Robotics) อุ ตสาหกรรมการบิ น
(Aviation) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) (พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์ และแก้วตา โรหิตรัตนะ 2561)
จากสถานการณ์ข้างต้นทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ของประเทศไทยมีค วามสำคัญในการ
ขั บ เคลื ่ อ นเศรษฐกิ จ และความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ โดยอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศโดยมี
ผู้ประกอบการตั้งโรงงานหลากหลายบริษัทที่ส ำคัญต่อการบริโภคภายในประเทศและกา รส่งออกมากกว่า
253 โรงงาน ทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 100 000 คน (สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2559)
ซึ่งพนักงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญขององค์การในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยองค์การ
ที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องทำให้บุคลากรในองค์การมีความผูกพันและมีความ
รับผิดชอบต่อองค์การ อีกทั้งยังควรส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรมจากการมีส่วนรวมในการ
เรียนรู้ (มรกต จันทร์กระพ้อ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข 2562) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การจึงเป็น
ปัจจัยที่สำคัญเนื่องจากจะทำให้พนักงานมุ่งมั่นทุ่มเททำงานให้แก่องค์การอย่างเต็มความสามารถและยังค่อย
สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์การ (Organ 1988) นอกจากนี้ในทางพุทธ
ศาสนายังมีหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ประกอบไปด้วย (1) ฉันทะ คือ การมีใจรัก ศรัทธาและเชื่อมั่น
ต่อสิ่งที่ทำ (2) วิริยะ คือ ความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท (3) จิตตะ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ และ (4) วิมังสา คือ
การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมา ซึ่งเป็นหลักธรรมในการเสริมกำลังใจและผลักดันการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
(พระครูอุทัยสุตกิจ สุทธนู ศรีไสย์ และจินต์ วิภาตะกลัศ 2558) ดังนั้นทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการ
ที่จะศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและอิทธิบาท 4 ที่ส่งผลต่อผลการปฏิ บัติงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
ให้มีพฤติกรรมการทำงานที่ดีและหลักการในการดำเนินชีวิตในหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาอิทธิบาท 4 ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่อยู่ในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมในเชิงบวกโดย
ปรารถนาที่จ ะพยายามช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อนร่วมงานในองค์การอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การให้บรรลุ
เป้าหมาย (Thiruvenkadam and Durairaj, 2017) ซึ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานนั้น
ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การจากการเพิ่มผลปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ (Kim, Chen and Kong, 2020)
โดยพฤติกรรมในการทำงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ (In-role
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานอย่างชัดเจน และพฤติกรรม
บทบาทพิเศษ (Extra-role) หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานได้ปฏิบัติโดยที่ องค์การไม่ได้กำหนดไว้เป็นทางการ
และไม่มีร างวัล และสิ่งตอบแทน แต่พนักงานเต็มใจปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ขององค์การ ( Zhu, 2013) ซึ่ง
พฤติกรรมการเป็น สมาชิก ที ่ด ีต ่อ องค์ การ แบบออกเป็ น 5 ด้านตามแนวคิ ด ของ Organ (1988) ดังนี้ (1)
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น (2) พฤติกรรมความ
สุภาพอ่อนน้อม (Courtesy) หมายถึง ท่าทางหรือการแสดงกิริยาที่แสดงถึงความเคารพนอบน้อมกับบุคคลอื่น
(3) พฤติกรรมการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นความคับข้องใจ ความไม่สะดวกสบาย หรือแม้แต่ความเครียดก็ตาม (4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic
Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกโดยการรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ภายใน
องค์การ และ (5) พฤติกรรมความสำนึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการ
ยอมรับกฎระเบียบภายในองค์การและคำนึงถึงทรัพย์สินขององค์การ (คงกฤช วุฒิสุชีวะ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุ
กูล, 2563)
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท 4
พระธรรมโกศาจารย์ (2551) ได้ให้ความหมายของอิทธิบาท 4 ไว้ว่า เป็นการใช้คุณธรรมนำทาง
สู่ความสำเร็จที่ตนประสงค์ อย่างมีความพึงพอใจ มีความเพียร มีสมาธิ จึงทำให้เกิดปัญญา นอกจากนี้ยังเป็น
หลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้ดำรงชีวิตและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอิทธิบาท4เป็นหลักธรรมอันเป็ น
หลักแห่งความสำเร็จที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 4 ประการ ได้แก่ (1) ฉันทะ การมีใจรัก ศรัทธาและ
เชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ (2) วิริยะ ความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท (3) จิตตะ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ และ (4) วิมังสา
การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมา (พระพรหมคุณาภรณ์ , 2545) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส ำคัญในการศึกษาและ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน (ผอบทอง สุจินพร้อม,
2559; พระถวิล ยสินฺธโร, 2558; บุศกร เสาะแสวง, ภาณุ เชาว์ปรีชา, และลัดดาวัลย์ สำราญ, 2557)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานในแง่
ของผลผลิตที่ทำได้กับความคุ้มค่า โดยมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (Effectiveness) และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (Efficiency) จะต้องประเมินจากการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือ
สูงกว่าแสดงว่ามีความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (พีรญา ชื่นวงศ์ , 2560) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินผล
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การปฏิบัติงานจะประกอบด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ และด้านเวลา (Peterson and
Plowman, 1993)
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้
การให้ความช่วยเหลือ
จิตสำนึกในหน้าที่
การมีน้ำใจต่อผู้อื่น

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การ
ด้านคุณภาพ

ความสุภาพอ่อนน้อม
ผลการ
ปฏิบัติงาน

การร่วมมือร่วมใจ

ด้านปริมาณ
ด้านเวลา

ฉันทะ
วิริยะ
อิทธิบาทสี่
จิตตะ
วิมังสา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง คือ พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีจำนวน
พนักงานกว่า 100,000 คน (สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2559) ซึ่งกำหนดจำนวนตัวอย่างจาก
ข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้แบบจำลองสมการโครงสร้างที่จะต้องมีขนาดตัวอย่างที่เพียงต่อการใช้สถิติพิจารณา
จากขนาดตัวอย่าง 20 เท่าต่อตัวแปรสังเกตในแบบจำลองสมการโครงสร้าง ซึ่งในงานวิจัยนี้มีจำนวนตัว แปร
สังเกตทั้งสิ้น 12 ตัวแปรสังเกต ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่เพียงพอเท่ากับ 240 ตัวอย่าง (Hair et al. 2010) โดยการ
วิจัยนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า จากพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่ 4 อำเภอ คือนครหลวง บาง
ไทร บางบาล และบางปะอิน อำเภอละ 90 ตัวอย่าง รวม 360ตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงทำการเก็บแบบสอบถาม
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โดยวิธีตามสะดวกจนครบจำนวนที่ต้องการ โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจำนวน 360 ชุด ได้รับแบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ์ จำนวน 336 ฉบับ คิดเป็นประมาณร้อยละ 93 และถือว่าเพียงพอต่อการใช้สถิติ
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อองค์การซึ่งประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือ จิตสำนึกในหน้าที่ การมีน้ำใจต่อผู้อื่น ความสุภาพอ่อนน้อม
และการร่วมมือร่วมใจ จำนวน 18 คำถาม (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ซึง่ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
และวิมังสา จำนวน 26 คำถาม และ (4) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
คุณภาพ ด้านปริมาณ และด้านเวลา จำนวน 14 คำถาม โดยผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งหมด
พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปแสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อ ดังในตารางที่ 1 (กัลยา วานิชย์บัญชา
และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2558) ซึ่งแบบสอบถามนี้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rating Scale 5 ระดับ และแบ่งช่วง
คะแนนตามเกณฑ์การแบ่งแบบอันตรภาคชั้นที่ 0.8
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling: SEM) ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งกำหนด
นัยสำคัญไว้ที่ระดับ 0.05

4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำนวน 203 คน (ร้อยละ 60.4) มีอายุอยู่ร ะหว่าง 26 – 30 ปี มากที่ส ุด จำนวน 78 คน (ร้อยละ 23.2) มี
การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 236 คน (ร้อยละ 70.2) และมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
จำนวน 91 คน (ร้อยละ 27.1)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดต่อ (1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X̅ = 4.32, SD = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้าน
การให้ความช่วยเหลือ (X̅ = 4.34, SD = 0.62) และด้านการมีน้ำใจต่อผู้อื่น (X̅ = 4.34, SD = 0.62) มากที่สุด
รองลงมา ด้านความสุภาพอ่อนน้อม (X̅ = 4.33, SD = 0.65) ด้านจิตสำนึกในหน้าที่ (X̅ = 4.32, SD = 0.63)
และน้อยที่สุด ด้านการร่วมมือร่วมใจ (X̅ = 4.29, SD = 0.66) ตามลำดับ (2) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดต่อ
ปัจจัยอิทธิบาท 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.35, SD = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อด้านวิมังสา มากที่สุด (X̅ = 4.46, SD = 0.58) รองลงมา ด้านจิตตะ
(X̅ = 4.33, SD = 0.60) ด้านฉันทะ (X̅ = 4.32, SD = 0.60) และน้อยที่สุด ด้านวิริยะ (X̅ = 4.31, SD = 0.62)
ตามลำดับ และ (3) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด
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(X̅ = 4.35, SD = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านคุณภาพมาก
ที ่ ส ุ ด (X̅ = 4.40, SD = 0.61) รองลงมา ด้ า นเวลา (X̅ = 4.37, SD = 0.65) และน้ อ ยที ่ ส ุ ด ด้ า นปริ ม าณ
(X̅ = 4.34, SD = 0.66) ตามลำดับ
ผลจากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทำสอบแบบจำลองการวัดตัวแปรสังเกตในแบบจำลองสมการโครงสร้าง
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบโดยรวมอยู่ระหว่าง 0.55-0.94 ซึ่งสามารถในการอธิบายความแปรปรวนอยู่ระหว่าง
0.30-0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นรวมของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) อยู่ระหว่าง 0.90-0.95 ซึ่ง
มีค่ามากกว่า 0.7 และมีค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) อยู่ระหว่าง
0.70-0.85 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 จึงสามารถนำไปใช้ในการทดสอบแบบจำลองสมการโครงสร้างได้ (Hair, et al.,
2010)
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและความน่าเชื่อถือจากการทดสอบแบบจำลองการวัด
ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
Factor
ตัวแปร
R2
CR
AVE
α
Loading
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
0.95 0.78
- การให้ความช่วยเหลือ
0.88
0.77
0.89
- จิตสำนึกในหน้าที่
0.88
0.77
0.82
- การมีน้ำใจต่อผู้อื่น
0.92
0.85
0.88
- ความสุภาพอ่อนน้อม
0.83
0.69
0.80
- การร่วมมือร่วมใจ
0.90
0.81
0.86
อิทธิบาท 4
0.90 0.70
- ฉันทะ
0.88
0.77
0.92
- วิริยะ
0.94
0.88
0.93
- จิตตะ
0.92
0.85
0.92
- วิมังสา
0.55
0.30
0.90
ผลการปฏิบัติงาน
0.94 0.85
- ด้านคุณภาพ
0.92
0.85
0.92
- ด้านปริมาณ
0.94
0.88
0.91
- ด้านเวลา
0.90
0.81
0.94
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0.73
การให้ความช่วยเหลือ
0.72
จิตสำนึกในหน้าที่
0.81
การมีน้ำใจต่อผู้อื่น

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การ
0.88

0.17*

0.69

ด้านคุณภาพ

ความสุภาพอ่อนน้อม
0.82

0.84
ผลการ
ปฏิบัติงาน
R2 = 0.87

การร่วมมือร่วมใจ
0.76

0.92

ด้านปริมาณ
0.78
ด้านเวลา

ฉันทะ
0.90***

0.88
วิริยะ
0.89

อิทธิบาทสี่

จิตตะ
0.30
วิมังสา
2 = 56.444, df = 30, p-value = 0.002, 2/df = 1.881, GFI = 0.974, AGFI = 0.932, CFI = 0.994,
NFI = 0.988, RMSEA = 0.051

แผนภาพที่ 2 แสดงผลการทดสอบแบบจำลองสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและ
อิทธิบาท 4 ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต
ตารางที่ 2 แสดงค่าดัชนีชี้วัดความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจำลองสมการโครงสร้างก่อนปรับ-หลังปรับ
ค่าดัชนีชี้วัด
ก่อนปรับ
หลังปรับ
เกณฑ์การทดสอบ
721.667
56.444
2
p-value
0.000
0.002
ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
13.878
1.881
ควรมีค่าน้อยกว่า 2
2/df
GFI
0.836
0.974
ควรมีค่ามากกว่า 0.95
AGFI
0.754
0.932
ควรมีค่ามากกว่า 0.90
CFI
0.856
0.994
ควรมีค่ามากกว่า 0.95
NFI
0.847
0.988
ควรมีค่ามากกว่า 0.95
RMSEA
0.196
0.051
ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05
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ผลการทดสอบสมมติฐ านจากรูป ที่ 2 ประกอบกับตารางที่ 2 พบว่า แบบจำลองสมการโครงสร้ าง
หลังจากปรับปรุงข้อมูลตามคำแนะนำดัชนีชี้วัดการปรับโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาจากค่า 2 เท่ากับ 56.444 p-value เท่ากับ 0.002 2/df เท่ากับ 1.881 GFI เท่ากับ 0.974
AGFI เท่ากับ 0.932 CFI เท่ากับ 0.994 NFI เท่ากับ 0.988 และ RMSEA เท่ากับ 0.051 ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงถือว่าแบบจำลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย
พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ (t = 1.872, p-value = 0.031, β = 0.17) และอิทธิบาท4
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิ ตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (t = 7.229, p-value = 0.000, β = 0.90) ซึ่งแบบจำลองสมการโครงสร้างมีอำนาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 0.87

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
1. แบบจำลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและอิทธิบาท4ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 87 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจข้าม
ชาติ สาเหตุหลักที่ตั้งใจเลือกตั้งโรงงาน คือ ด้านนโยบายของภาครัฐและท้องถิ่น ด้านสภาพแวดล้อม ด้านพลังงาน
ด้านแรงงาน ด้านการตลาด ด้านการขนส่ง และด้านวัตถุดิบ เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านแรงงานจะพบว่า มีแรงงานที่
เพียงพอกับความต้องการ มีอัตราค่าจ้างแรงงานหรืออัตราค่าแรงงานขั้นต่ำในพื้นที่ที่ต่ำ สามารถจัดหาแรงงานที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพียงพอกับความต้องการของโรงงานทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ (ชาลีวัฒ น์ จิตต์
โสภา, 2561) เมื่อผู้ประกอบการได้คัดเลือกพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การจำเป็นต้องพัฒนาพฤติกรรมในการ
ทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติ แต่การที่จะเสริมสร้างผลการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้นจำเป็นจะต้องพัฒนา
พฤติกรรมที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ (Extra Role) โดยอาศัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเป็น
ปัจจัยสำคัญในการนำพาพนักงานให้สำนึกในหน้าที่ แต่จะต้องมีการมีน้ำใจต่อผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือ
กันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การที่เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมีผลต่อประสิทธิภาพขององค์การ เพราะส่งเสริมให้ปริมาณและ
คุณภาพของงานสูงขึ้น และยังสามารถทำงานได้หลายบทบาทเสมือนมีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างไม่ จำกั ด
(Podsakoff, Mackenzie, Paine and Bachrach, 2000) ซึ่งจากงานวิจัยของ Chienwattanasook, Onputtha,
and Teppang (2018) ที่พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ต่อองค์การนั้น ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ นอกจากนี้ Charutawephonnukoon (2020) ยังชี้ประเด็นให้เห็นว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การนั้นยังสามารถเป็นตัวแปรสื่อกลางระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษดา เชียรวัฒนสุข, สันติ
กร ภมรปฐมกุล และวิจิตตรา ผลมะม่วง (2562) ที่พบว่า การสร้างแรงจูงใจที่ดีนั้นจะมอบสิ่งที่ดีให้แก่พนักงานทำให้
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พนักงานตอบแทนองค์การด้วยการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถและยกระดับพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ต่อองค์การที่จะช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานของพนักงานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เปลว
เทียน เสือเหลือง และกฤษดา เชียรวั ฒนสุข (2558) ที่พบว่า การมีส ่วนร่วมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมอันพึงประสงค์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความเต็มใจทุ่มเทความพยายามในการ
ทำงานและมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
2. องค์ประกอบของปัจจัยอิทธิบาท 4 ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปิ่นมณี ขวัญเมือง (2557) ที่
กล่าวว่า อิทธิบาท 4 ที่เป็นทางแห่งความสำเร็จจากหลักธรรม 4 ประการ ได้แก่ ฉันทะ คือ ความพอใจในการ
ทำงานหรือภารกิจใด ๆ ด้วยความปรารถนาที่จะทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น วิริยะ คือ ความเพียรพยายามในการทำงาน
ใด ๆ ด้วยความขยันหมั่นเพียร จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ มุ่งมั่น ตั้งใจกระทำด้วยความคิด และอุทิศตนต่อสิ่งที่ทำ
และวิมังสา คือ ความไตร่ตรอง ใคร่ครวญ ทดลอง โดยอาศัยปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างความสำเร็จได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกหน้าที่การงานตามความเหมาะสม ซึ่ง
แนวทางการใช้อิทธิบาท4สำหรับการทำงานจะต้องรักในงานที่ทำ รู้จักวางแผนในการทำงานตามเวลา โอกาส
และต้นทุน มีความเพียรพยายาม และหมั่นพิจารณาทบทวนการทำงานนั้นอยู่เสมอเพื่อค้นหาข้อบกพร่องและ
นำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ หากพนักงานมีการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การและมีบรรยากาศองค์ การ
ที่เหมาะสมมากขึ้นจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น (ภาณุ ปัณฑุกำพล และกฤษ
ดาเชียรวัฒนสุข, 2562; กฤษดา เชียรวัฒนสุข นิกร ลีชาคำ และมรกต จันทร์กระพ้อ, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธีรวัฒน์ เจริญผล และคณะ (2561) ที่พบว่า การนำหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ การรักงาน สู้งาน ใส่ใจ
งานและทำงานด้วยปัญญา มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา กรมเวช (2558) ที่กล่าวว่า การนำหลักอิทธิบาท4มาใช้ในการสร้างความ
มุ่นมั่นทุ่มเทในการทำงานจะทำให้เกิดความตั้งใจในการดำรงสมาชิกภาพกับองค์การ มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การ และตั้งใจสร้างผลงานที่ดีเป็นเลิศโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้ประกอบการและผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ควรส่งเสริมให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การโดยการจัดกิจกรรมภายในองค์การที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เช่น การแข่งกีฬา
งานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้พนักงานได้พบปะและมีกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังต้องสร้างขวัญและกำใจให้แก่พนักงาน
เพื่อยกระดับความพึงพอใจที่มีต่อองค์การและหน้าที่การงาน
2. ผู้ประกอบการและผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ควรนำหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการพัฒนา
พนักงานในองค์การด้วยการจัดอบรมให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนนี้อย่างถ่องแท้ใน
มิติต่าง ๆ ได้แก่ ด้านฉัน ทะที่กระตุ้น ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้ว ยการทำงานที ่ มี
ความหมาย ต่อมาในด้านวิริยะ จะต้องกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความพยายามที่จะ
พัฒนาตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ส่วนในด้านจิตตะ จะต้องกระตุ้นให้เกิดความเอาใจในการ
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ปฏิบัติงานรวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ และด้านวิมังสา จะต้องกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญาในการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีเหตุผล รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมในงาน
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการทำวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเชิงคุณภาพหรือเชิงทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การและอิทธิบาท 4 ที่จะช่วยสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกหรือหลักสูตรที่ใช้
ในการพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในการทำวิ จ ั ย ครั ้ ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษาปั จ จั ย อื ่น ๆ เช่ น แรงจู ง ใจ บรรยากาศองค์ ก าร หรื อ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานหรือศึกษาตัวแปรคั่นกลางที่กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและการปฏิบัติตนตามหลักอิทธิบาท 4 มากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานวิจัยนี้
ค้นพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธ์กันมาก
3. ในการทำวิจัยครั้งต่อไปควรทำการแยกกลุ่มทดลองในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทเพื่อศึกษาถึง
ความแตกต่างในแต่ละบริบทของแต่ละบริษัทจะทำให้ได้ผลการทดสอบมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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