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การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่า งการรั บรู ้ ถึงการได้รับการสนับสนุ น จาก
องค์กรแบ่งเป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กองค์กรที่ ดี และผลการปฏิ บตั ิ งานด้าน
การศึกษา ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 343 คน คือ บุคลากรสายวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสิ นทร์ ได้จากการคานวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% เครื่ องมือที่ ใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กองค์กร
ที่ ดี และผลการปฏิ บตั ิ งานด้านการศึ กษา มีความเชื่ อมัน่ 0.92 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์
สัน และวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรด้วยการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยภายในของการรับรู ้ การได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร 2) ปั จจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรมีอิทธิ พล
เชิ งบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร และ 3) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรมีอิทธิ พลเชิ งบวก
ต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .001
คาสาคัญ: การได้รับการสนับสนุ นจากองค์กร พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร ผลการปฏิ บตั ิ งานด้าน
วิชาการ
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Abstract
This research aimed to study the relationship between perceived organizational support including both intrinsic
and extrinsic factors, organizational behavior citizenship, and academic performance. The samples of this quantitative
research were 343 academic staff of Rajabhat Universities in Rattanakosin group which were calculated by using
Yamane’s formula with 95% confidence level. The instrument used was a questionnaire on perceived organizational
support, organizational behavior citizenship, and academic performance with a reliability level of 0.92. Statistics
employed for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation, and stepwise
multiple regression.
The results indicated that 1) perceived intrinsic organization support had a positive influence on the
organizational behavior citizenship; 2) perceived extrinsic organization support had a positive influence on the
organizational behavior citizenship; and 3) organizational behavior citizenship had a positive influence on academic
performance at the 0.001 level of significance.
Keywords: Perceived Organizational Support, Organization Behavior Citizenship, Academic Performance
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การเปลี่ ยนแปลงต่างๆ เกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้อม และสังคม ส่ งผลให้
องค์กรต่างๆ เข้าสู่ สภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่องค์กรทางเศรษฐกิจเท่านั้น สถาบันอุดมศึกษา
ต่ างๆ ก็เข้าสู่ สภาวการณ์ แข่ งขันที่ รุนแรงมากยิ่งขึ้ นเช่ นเดี ยวกัน เห็ นได้จากหลายมหาวิทยาลัยมี การใช้เทคนิ ค
วิธีการและกลยุทธ์ทางธุ รกิ จเข้ามาดึงดูดผูเ้ รี ยน เช่น การปรับสภาพแวดล้อม ปรับปรุ งเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความ
สะดวก รวมถึ งใช้การประชาสัมพันธ์หลากหลายวิธี ทั้งนี้ เพื่ อสร้ างความอยู่รอดให้กบั มหาวิทยาลัยของตนเอง
นอกจากนี้ ประเด็นหนึ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญและเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือสภาวการณ์เช่นนี้ คือ การ
พัฒนาทรั พยากรบุ คคลให้มีความรู ้ ค วามสามารถ เพื่ อเป็ นศักยภาพและภาพลักษณ์ ข องมหาวิทยาลัย ซึ่ งการมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะส่ งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาในภาพรวมได้ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงต้องตระหนัก
ถึงวิธีการที่จะดึงดูดบุคลากรที่มีศกั ยภาพให้เข้ามาร่ วมทางาน และประเด็นสาคัญที่ยากกว่าการสรรหาบุคลากรเข้า
ทางาน คื อ การรั กษาบุ คลากรที่ มีศกั ยภาพให้คงอยู่กบั องค์กรและหลอมรวมเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในมหาวิทยาลัยต่อไป
การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์กรเป็ นประเด็นที่ ถูกหยิบยกขึ้ นมาศึ กษา เพื่ อหาปั จจัยที่ องค์กร ควร
ดาเนิ นการหรื อจัดสรรให้กบั พนักงานหรื อบุ คลากร เนื่ องจากหลักการของประเด็นดังกล่าวคื อการแลกเปลี่ ยน
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ผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่ งหมายความถึ งเมื่ อองค์กรได้มอบผลประโยชน์ให้พนักงานหรื อบุ คลากร พวกเขา
เหล่านั้นจะหาทางตอบแทนสิ่ งที่ได้รับเช่นเดียวกัน ซึ่ งได้มีงานวิจยั หลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าการรับรู ้การสนับสนุ น
จากองค์กรจะสร้ างความพึ งพอใจ การยอมรั บองค์กร และพัฒนาเป็ นพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ที่พ นักงานหรื อ
บุคลากรจะเต็มใจปฏิบตั ิงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบตั ิงานนอกเหนื อจากหน้าที่อย่างเต็มใจ เช่น
การปฏิ บ ัติ ง านล่ ว งเวลาโดยไม่ เ รี ย กร้ อ งค่ า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม การร่ ว มกิ จ กรรมขององค์ก รอย่ า งเต็ ม ใจโดย
ไม่ตอ้ งร้องขอ หรื อการรักษาผลประโยชน์และทรัพยากรขององค์กรด้วยความเต็มใจ เป็ นต้น ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้
เป็ นพฤติกรรมที่เรี ยกว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรนัน่ เอง
สิ่ งที่ องค์กรมอบให้กบั พนักงานหรื อบุคลากรเพื่อสร้างการรับรู ้ในการสนับสนุ นขององค์กรและพัฒนา
เป็ นพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร มีวตั ถุประสงค์หลักที่ สาคัญคื อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน ใน
องค์กรธุรกิจประสิ ทธิ ภาพการทางานอาจอยู่ในรู ปของผลผลิตที่ได้ ปริ มาณงานที่ได้ ยอดขายที่ได้รับ เป็ นต้น แต่ใน
สถาบันอุดมศึกษาหรื อมหาวิทยาลัยต่างๆ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน

คือ ผลการปฏิบตั ิงานตามภาระงานที่ถกู

กาหนดไว้ เช่น ภาระงานสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น ซึ่ งได้ถูกกาหนด
ไว้โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับดูแลอย่างเหมาะสม
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ทางานในสถาบันอุดมศึกษา จึงเล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาวิจยั
เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร และผลการปฏิ บัติ งานด้า นการศึ ก ษา เพื่ อนาผลการวิ จัย ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนแล ะก าหนด
ทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเหมาะสม อันจะส่ งผลต่อการสร้างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ภายในของการรั บรู ้ การได้รั บการสนับสนุ น จากองค์ก รกับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติ กรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีของค์กร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรกับผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา
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ทบทวนวรรณกรรม
1. การรั บรู้ถงึ การได้ รับการสนับสนุนจากองค์ กร
การรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร อาจกล่าวได้วา่ เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์
ขององค์กรกับบุคลากรหรื อพนักงาน ซึ่ งหากบุคลากรหรื อพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กร จะส่ งผลให้มีการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ดีข้ ึ น (สุ มินทร เบ้าธรรม, 2554) ทั้งนี้ Ajmal et al. (2015) ได้จาแนกการศึ กษาการรับรู ้การได้รับการ
สนับสนุนขององค์กรในรู ปแบบของการให้รางวัล แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ปั จจัยภายใน (Intrinsic) และปั จจัย
ภายนอก (Extrinsic) โดยปั จจัยภายในจะเกี่ ยวข้องกับสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมหรื อมี ลกั ษณะแฝงอยู่ในงานนั้นๆ เช่ น
สถานะในการทางาน ความท้าทาย ความรับผิดชอบ การพัฒนาลักษณะการทางาน เป็ นต้น และปั จจัยภายนอกจะ
เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่รูปธรรมมากกว่าหรื อเป็ นสิ่ งที่นอกเหนื อจากลักษณะงาน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ การให้
สวัสดิ การ และการเลื่อนตาแหน่ ง เป็ นต้น (Özutku, 2012) ซึ่ งการให้รางวัลหรื อการสนับสนุ นทั้ง 2 รู ปแบบนี้ จะ
ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร (Job Satisfaction) เกิ ด เป็ นความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (Organizational
Commitment) อันจะส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรต่อไป (Mohsen et al., 2011; Swaminathan
and Jawahar, 2013)
นอกจากนี้ เปรมจิ ต ร์ คล้า ยเพ็ช ร์ (2548) และ มุ ทิ ต า คงกระพัน ธ์ (2554) ได้วิ เ คราะห์ แ ละจ าแนก
องค์ประกอบของการสนับสนุนจากองค์กรออกเป็ นด้านต่างๆ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นามาประยุกต์และสังเคราะห์ โดยจัดกลุ่ม
เป็ น 2 ปัจจัยที่สาคัญในการวิจยั ครั้งนี้ คือ 1) ปัจจัยภายในงาน คือ ปัจจัยสนับสนุนขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานโดยตรง ประกอบด้วย การให้ความรู ้ในงาน สร้างความท้าทายในงาน การเลื่อนตาแหน่ง/เพิ่มความรับผิดชอบ
สร้างบรรยากาศในการทางาน สนับสนุ นและช่ วยเหลือในภาระงาน การให้การอบรมหรื อโอกาสในการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่าเสมอ และสร้างการมีส่วนร่ วมในองค์กร เป็ นต้น และ 2) ปั จจัยภายนอกงาน คือ ปั จจัยสนับสนุ น
ขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานโดยตรง ประกอบด้วย ค่าตอบแทน/เงินเดือน สวัสดิการ การให้รางวัล การ
ยกย่องให้เกียรติ/การยอมรับ สร้างความมัน่ คงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร เป็ นต้น
2. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์ กร
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรเป็ นพฤติกรรมที่พนักงานหรื อบุคลากรตอบสนองต่อองค์กรบน
พื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรื อปฏิสมั พันธ์ที่มีต่อกันในเชิ งบวก (ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ และประพันธ์
ชัยกิจอุราใจ, 2556) ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบตามภาระงานหลัก ไม่หวังผลตอบแทนและมี
รู ปแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การช่วยเหลือองค์กรหรื อผูร้ ่ วมงานคนอื่นๆ ทางานที่ยากลาบากอย่างอดทนและไม่บ่น
ปกป้ องทรัพยากร ชื่อเสี ยงและผลประโยชน์ขององค์กร เป็ นต้น (ปาริ ชาติ ปานสาเนียง, 2555) ทั้งนี้ พฤติกรรมต่างๆ
ดังกล่าวจะเป็ นพฤติ กรรมในเชิ งสนับสนุ นและมีความจาเป็ นต่อองค์กรเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในภาพรวมแก่
องค์กร (สฎายุ ธี ระวณิ ชตระกูล, 2547) โดย Organ (1988 cited in Polat, 2009; Tambe and Shanker, 2014) ได้แบ่ง
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องค์ประกอบของพฤติกรรมของการเป็ นสมาชิ กที่ดีในองค์กรเป็ น 5 องค์ประกอบ ประกอบด้ วย 1) พฤติกรรมการ
ให้ความช่ วยเหลื อ (Altruism) 2) พฤติ กรรมความสุ ภาพอ่อนน้อม (Courtesy) 3) พฤติ กรรมการมี น้ าใจนักกี ฬ า
(Sportsmanship) 4) พฤติ ก รรมการให้ ค วามร่ ว มมื อ (Civic Virtue) และ 5) พฤติ ก รรมความส านึ ก ในหน้า ที่
(Conscientiousness) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกประเด็นที่สาคัญในแต่ละองค์กรประกอบและสังเคราะห์ในภาพรวมเพื่อทา
การวิจยั พฤติ กรรมของการเป็ นสมาชิ กที่ ดีในองค์กรในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลการวิจยั ของ Tekleab and Chiaburu (2011)
พบว่าการที่บุคลากรหรื อพนักงานรับรู ้การได้รับการสนับสนุนขององค์กรจะช่วยกระตุน้ พฤติกรรมเชิ งบวกของการ
เป็ นสมาชิกที่ดีในองค์กรได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรกับพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรดังสมมติฐานต่อไปนี้
สมมติ ฐานที่ 1 a ปั จจั ยภายในของการรั บรู้ ถึ งการได้ รับการสนั บสนุ นจากองค์ กรมี อิทธิ พลเชิ งบวกต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ กร
สมมติ ฐานที่ 1b ปั จจั ยภายนอกของการรั บรู้ ถึงการได้ รับการสนับสนุนจากองค์ กรมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ กร
3. ผลการปฏิบัติงานด้ านวิชาการ
ปั จ จุ บัน ได้มี ก ารก าหนดเกณฑ์ก ารวัด ผลการปฏิ บัติ ง านด้า นวิ ช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็ นตัวชี้ วดั ผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี ว่าบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่ เพื่อนาไปประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานและขึ้นเงินเดือนตามเกณฑ์มาตรฐานที่แต่ละมหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรายละเอียดภาระงานที่สาคัญคือ
ต้องมีภาระงานไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชัว่ โมง จาแนกเป็ นภาระงานด้านต่างๆ ดังนี้ (คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา, 2558) 1) ด้านการสอน 2) ด้านงานทาวิจยั 3) ด้านงานบริ การวิชาการ 4) ด้านการทานุ
บารุ งศิ ลปวัฒนธรรม และ 5) ด้านอื่นๆ ที่ สอดคล้องกับพันธกิ จของสถาบันอุดมศึ กษาและประกาศฉบับนี้ ซึ่ งใน
แต่ละมหาวิทยาลัยหรื อกลุ่มมหาวิทยาลัยอาจมีความแตกต่างกันในการกาหนดผลการปฏิ บตั ิ งานแต่ละด้าน ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศได้มีการจัดประชุมโครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การการจัดทาร่ างประกาศมาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูด้ ารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
เพื่อกาหนดเกณฑ์การวัดผลดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิ กายน 2558 โดยแบ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏออกเป็ นกลุ่ม
ต่างๆ ตามพื้นที่ต้ งั โดยผูว้ ิจยั เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งมีเกณฑ์ภาระงานประกอบด้วย 1) ภาระ
งานด้านการสอน จานวน 18 ชัว่ โมง แบ่งเป็ นการสอนจริ ง 12 ชัว่ โมง และ การปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตบัณฑิต จานวน 6 ชัว่ โมง เช่น งานนิ เทศนักศึกษา/สหกิจ งานบริ หารหลักสู ตร งานคุมสอบ งานที่ปรึ กษา เป็ น
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ต้น 2) งานวิจยั และผลงานวิชาการ จานวน 10 ชัว่ โมง 3) งานบริ การวิชาการ จานวน 3 ชัว่ โมง 4) งานทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 2 ชัว่ โมง และ 5) งานอื่นๆ จานวน 2 ชัว่ โมง (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558)
ทั้งนี้ Podsakoff et al. (2000) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรกับผล
การปฏิ บตั ิ งานจากทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆ พบว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรจะช่ วยส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทางาน ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน ลดการใช้ทรัพยากร
และใช้ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยสนับ สนุ น องค์ ก รให้ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามบริ บทของ
สภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มความมัน่ คงและเสถียรภาพขององค์กร เป็ นต้น
ดังนั้นผูว้ ิ จัย จึ งศึ กษาความสัมพันธ์ ร ะหว่า งพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข ององค์กรที่ ส่ งผลต่ อผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการตามเกณฑ์ภาระงานดังกล่าวในเชิงบวก ดังสมมติฐานต่อไปนี้
สมมติ ฐานที่ 2 พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ขององค์ กรมี อิทธิ พ ลในเชิ งบวกต่ อผลการปฏิ บัติงานด้ า น
วิชาการ
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึ กษางานวิจยั ข้างต้น สามารถสรุ ปกรอบแนวคิ ดในการทาวิจยั ครั้งนี้ ได้
ดังนี้

ปัจจัยภายในของการรับรู้
ถึงการได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร (PIOS)
ปัจจัยภายนอกของการรับรู้
ถึงการได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร (PEOS)
ization Support (PIOS)

วิธีการวิจยั

H1a

พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดี
ขององค์กร
(OCB)

H1b
ถาพที่ 1 กรอบแนวคิด

xtrinsic

1. เครื่องมือการวิจยั

Organization Support

เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม มีท้ งั หมด 4 ส่ วน ประกอบด้วย

(PEOS)

H2

ผลการ
ปฏิบตั ิงานด้าน
วิชาการ
(AP)
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไป
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการจ้างงาน ประสบการณ์การทางาน
ด้านการสอน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุ นจากองค์กร เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการรับรู ้ถึง
การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ประยุกต์จากแบบสอบถามในงานวิจยั ของ เปรมจิตร์
คล้า ยเพ็ช ร์ (2548) และ มุ ทิ ต า คงกระพัน ธ์ (2554) มาเป็ นต้น แบบพัฒ นาแบบสอบถามการวิ จัย ในครั้ งนี้
ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ 1) ปัจจัยภายในงาน จานวน 6 ข้อ และ2) ปัจจัยภายนอกงาน จานวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ที่ผวู ้ ิจยั ประยุกต์จากแบบสอบถามในงานวิจยั ของชุติมา ชุติชิวานันท์ (2554) และปาริ ชาติ ปานสาเนี ยง (2555) มา
เป็ นต้นแบบพัฒนาแบบสอบถามการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ 1) ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น จานวน 4 ข้อ 2) ด้านความสุ ภาพอ่อนน้อม จานวน 4 ข้อ 3) ด้านความมีน้ าใจนักกีฬา จานวน 4 ข้อ 4) ด้านการ
ให้ความร่ วมมือ จานวน 4 ข้อ และ 5) ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ จานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
เป็ นแบบสอบถามที่ ผวู ้ ิจยั ประยุกต์จากแบบสอบถามในงานวิจยั ของมุทิตา คงกระพันธ์ (2554) และใช้มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูด้ ารงตาแหน่งอาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558 และคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา, 2558) เป็ น
ข้อมูลประกอบการพัฒนาแบบสอบถามการวิจยั ในครั้งนี้ ซึ่ งประกอบด้วยคาถาม จานวน 10 ข้อ
ทั้งนี้ แบบสอบถามได้ตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยนาไปทดลองกับบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .92
2. การรวบรวมข้ อมูล
ประชากร คื อ บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ จานวน 2,434 คน โดยมี
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 343 คน ซึ่ งได้จากการคานวณโดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ข ้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation)
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3. วิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรด้วยการถดถอยพหุ คูณ และใช้การเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression)
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้กาหนดรายละเอียดของตัวแปร ดังนี้
PIOS = Perceived Intrinsic Organization Support (ปัจจัยภายในของการรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร)
PEOS = Perceived Extrinsic Organization Support (ปัจจัยภายนอกของการรับรู ้ถึงการได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กร)
OCB = Organization Citizenship Behavior (พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร)
AP = Academic Performance (ผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา)
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของบุ คลากรสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรั ตนโกสิ นทร์
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.6 และเพศชาย ร้อยละ 43.4 อายุ ส่ วนมากอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี ร้อยละ
46.4 รองลงมาคือ ต่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 24.8 ระหว่าง 40 – 49 ปี ร้อยละ 17.8 และน้อยที่สุด คือ 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ
11.1 ตามลาดับ ส่ วนมากสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 61.2 รองลงมาคือ ปริ ญญาตรี ร้อยละ 32.4 และ
ระดับปริ ญญาเอก ร้อยละ 6.4 ตามลาดับ ส่ วนมากเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ ข้าราชการ
ร้อยละ 32.1 และอื่นๆ ร้อยละ 2.6 ส่ วนมากมีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 1 – 5 ปี ร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ
6 – 10 ปี ร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ 11 – 15 ปี ร้อยละ 21.0 และน้อยที่สุดคือ 16 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 9.2 ทั้งนี้ ส่ วนใหญ่
มีตาแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 27.7 และน้อยที่สุดคือ รอง
ศาสตราจารย์ ร้อยละ 10.8 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่า งตัวแปร พบว่า ตัวแปรการรั บรู ้ การได้รั บการสนับสนุ นจาก
องค์การทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และตัวแปรพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรผลการ
ปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.001 ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์แสดงให้
เห็นว่าหากองค์กรมีการสนับสนุนพนักงานหรื อบุคลากรทั้งปั จจัยภายใน เช่น การให้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงาน ให้
การอบรมและพัฒนาอย่างสม่าเสมอ สร้างความท้าทายในงาน มีการประเมินเลื่อนตาแหน่ ง/เพิ่มความรับผิดชอบ
สร้างบรรยากาศในการทางาน เป็ นต้น หรื อปัจจัยภายนอก เช่น ค่าตอบแทน/เงินเดือน สวัสดิการ การให้รางวัลต่างๆ
เป็ นต้น การรับรู ้ของพนักงานหรื อบุคลากรต่อการสนับสนุนขององค์กรต่างๆ เหล่านั้น จะกระตุน้ ให้พนักงานหรื อ
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บุคลากรมีพฤติ กรรมในเชิ งบวกต่อการเป็ นสมาชิ กที่ดีในองค์กรได้ เช่น บุคลากรยินดีทางานนอกเหนื อภาระงาน
เพื่อช่วยเหลือองค์กรโดยไม่หวังผลตอบแทน ปกป้ องชื่ อเสี ยงและทรัพยากรขององค์กร เป็ นต้น และเมื่อพนักงาน
หรื อบุคลากรมี พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร จะส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการทางาน เช่ น
พฤติ กรรมการทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน ลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรที่อยู่ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ยิ น ดี ป ฏิ บัติ ง านที่ น อกเหนื อ จากภาระงาน ช่ ว ยสนับ สนุ น องค์ ก รให้ ผ่ า นการเปลี่ ย นแปลงตามบริ บทของ
สภาพแวดล้อมที่ เป็ นพลวัตรในปั จจุบนั ซึ่ งพฤติ กรรมต่างๆ เหล่านั้นจะช่ วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ
ทางานในภาพรวมขององค์กรได้อย่างยัง่ ยืน โดยในบริ บทของสถาบันอุดมศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร จะส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา เช่น การเรี ยนการสอน การทาวิจยั การบริ การวิชาการ หรื อการ
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม มีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ ึนนัน่ เอง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตัวแปร
POSI
POSE
OCB
AP
ค่ าเฉลีย่
3.96
4.23
3.72
3.33
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.439
0.476
0.466
0.627
ปัจจัยภายในของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การ (POSI)
ปั จจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ น 0.565***
จากองค์การ (POSE)
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB)
0.318*** 0.459***
ผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา (AP)
0.375*** 0.337*** 0.710***
** P<0.01, *** P<0.001
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 พบว่า
สมการที่ 1a ปั จจัยภายในของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=0.318, p<0.001) และสามารถใช้พยากรณ์ได้ ร้อยละ
9.8 ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมติฐาน 1a สมการที่ 1b ปัจจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ นจาก
องค์กรส่ งผลเชิ งบวกต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=0.459, p<0.001)
และสามารถใช้พยากรณ์ได้ ร้อยละ 20.8 ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมติฐาน 1b ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์แสดง
ให้เห็นว่าหากมีการกระทาใดๆ กับองค์ประกอบปั จจัยภายในของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรจะ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรในทิศทางเดียวกัน เช่น หากองค์กรประเมินขึ้นตาแหน่งหรื อเพิ่ม
ความรับผิดชอบให้พนักงานหรื อบุคลากรจะส่ งผลให้ พนักงานหรื อบุคลากรท่านนั้นมีคุณลักษณะของพฤติ กรรม
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การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรเพิ่มขึ้น เป็ นต้น เช่นเดียวกับปั จจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร เช่ น หากองค์กรเพิ่มเงินเดือนหรื อให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น พนักงานหรื อบุคลากรจะแสดงคุณลักษณะของ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพิ่มขึ้นในลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทนนัน่ เอง
สมการที่ 2 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กรมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β=0.710, p<0.001) และสามารถใช้พยากรณ์ได้ ร้อยละ 50 ซึ่ งผลการวิจัยสอดคล้ องกับ
สมมติฐาน 2 ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าหากมีการกระทาใดๆ กับองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ดีขององค์กรจะส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานด้านการศึกษาในทิศทางเดียวกัน เช่น หากองค์กรสามารถสร้าง
การรับรู ้ให้กบั พนักงานหรื อบุคลากรต่อการสนับสนุ นปั จจัยต่างๆ จนพนักงานหรื อบุคลากรเหล่านั้นแสดงหรื อมี
คุณลักษณะของพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กรเพิ่มมากขึ้ น จะส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิ งานด้านการศึ กษา
ต่างๆ มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ เป็ นต้น
ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปรต้ น
ปั จจัยภายในของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุ น
จากองค์การ POSI
ปัจจัยภายนอกของการรับรู ้การได้รับการสนับสนุน
จากองค์การ POSE
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ OCB
Adjusted R2
*p<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001

สมมติฐานการวิจัย/ตัวแปรตาม
1a
1b
2
OCB
OCB
AP
0.318***
(0.054)
0.459***
(0.047)
0.710***
(0.051)
0.098
0.208
.503

อภิปรายผล
1. การรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งปั จจัยภายใน (1a) และภายนอก (1b) มีอิทธิ พลเชิ งบวก
กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีในองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Tekleab and Chiaburu (2011) ที่พบว่า
การที่บุคลากรหรื อพนักงานรับรู ้การได้รับการสนับสนุนขององค์กรจะช่วยกระตุน้ พฤติกรรมเชิ งบวกของการเป็ น
สมาชิ กที่ดีในองค์กรได้ เนื่ องจากว่าหากบุคลากรหรื อพนักงานนั้นได้รับรู ้ถึงการสนับสนุนจากองค์กร จะส่ งผลให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจและเกิดเป็ นความผูกพันต่อองค์กร อันจะส่ งผลพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร
ต่อไปได้นนั่ เอง (Mohsen et al., 2011; Swaminathan and Jawahar, 2013)
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2. พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข ององค์กรมี อิ ทธิ พ ลเชิ งบวกกับผลการปฏิ บัติ งานด้า นวิ ช าการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Podsakoff et al. (2000) ที่ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์กรกับผลการปฏิ บตั ิ งานจากทฤษฎี และวรรณกรรมต่างๆ มากมายและได้ขอ้ สรุ ปว่า พฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีขององค์กรจะช่ วยส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทางานในภาพรวมขององค์กร เช่ น ส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน ให้ความร่ วมมือในการลดการใช้ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยสนับ สนุ น องค์ก รให้ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามบริ บ ทของสภาพแวดล้อ มได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มความมัน่ คงและเสถียรภาพขององค์กร เป็ นต้น
บทสรุป
ผลการวิจยั การรับรู ้ถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร และ
ผลการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในสั งกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสิ นทร์ พบว่าหาก
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการทางานให้กบั บุคลากรทั้งปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น การให้ความรู ้
เพิ่ มเติ ม การให้ค วามท้า ทายในงาน การเลื่ อนต าแหน่ งความรั บผิด ชอบ หรื อปั จจัย ภายนอกลักษณะงาน เช่ น
ค่ า ตอบแทน สวัส ดิ การ รางวัล การยกย่องเชิ ด ชู การสร้ า งความมัน่ คง จะส่ งผลให้บุ ค ลากรหรื อพนักงานเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรจนกลายเป็ นพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ซึ่ งจะส่ งผลดีในเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานทางด้านวิชาการของบุคลากรได้
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ ด ้า นการศึ กษาในปั จจุ บัน จะพบว่า บุ ค ลากรสายวิ ช าการของมหาวิ ทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ งได้รับการกาหนดภาระงานทั้งด้านการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ งภาระงานที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิ งานหลักที่สาคัญที่ สุด คือ งานด้านการ
สอน และอาจส่ งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตที่ ลดลงได้ นอกจากนี้ ปั ญหาความไม่มน่ั คงในสายอาชี พของบุคลากร
ทางการศึ กษาที่ กาลังเป็ นปั ญหาอย่างต่อเนื่ องในขณะนี้ กลายเป็ นสิ่ งที่ บน่ั ทอนแรงใจในการปฏิ บตั ิ งานอย่างมาก
ดังนั้น สิ่ งที่ ตน้ สังกัดคื อกระทรวงศึ กษาธิ การหรื อมหาวิทยาลัยเองอาจต้องพิ จารณาคื อการกาหนดนโยบายเพื่ อ
จัดสรรปั จจัยสนับสนุนเพื่อจูงใจหรื อกระตุน้ กาลังใจของบุคลากรทางการศึกษาซึ่ งเป็ นกาลังและแรงผลักดันสาคัญ
ในการพัฒนานักศึ กษาหรื อเยาวชนที่ จะกลายเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป โดยการจัดสรรสิ่ ง
สนับสนุนทั้งปั จจัยภายในและภายนอกที่ เหมาะสมนั้น จะกลายเป็ นแรงจูงใจสาคัญและสร้างคุณลักษณะการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กรให้กบั บุคลากรสายวิชาการรวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเช่นเดียวกัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ต่อผลการปฏิบตั ิงานและคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และการศึกษาของประเทศไทยอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาปัจจัยหรื อองค์ประกอบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรทั้งบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในบริ บทของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งประจักษ์
ที่ ชัดเจนยิ่งขึ้ น เพื่ อนาข้อมูลมาวางแผนและพัฒ นาแนวทางการสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานทางด้า นวิชาการของ
บุคลากร ให้บุคลากรเกิดความสุ ขในการทางาน และส่ งผลให้ผลการปฏิบตั ิงานเกิดการพัฒนาไปในแนวโน้มที่ดีข้ ึ น
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
2. ควรศึ กษาปั จจัย อื่ นๆ ที่ อาจส่ งผลต่ อผลการปฏิ บัติ งานด้า นวิ ช าการของบุ ค ลากรหรื อพนักงานใน
หน่วยงานอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารจัดการบุคลากรให้เกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร อันจะส่ งผล
ต่อผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืนต่อไปได้
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