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บทคัดยอ 
 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความ
ภาคภูมิใจแหงตนในบริบทองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของขาราชการ
ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7 (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
บรรยากาศองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของขาราชการศูนยชวยเหลือทาง
วิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7 และ (3) เพื่อศึกษาอํานาจการพยากรณของความภาคภูมิใจแหงตนใน
บริบทองคการและการรับรูบรรยากาศองคการที่มีตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของ
ขาราชการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7  
 ประชากร คือ ขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนยชวยเหลือ     
ทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7  จํานวน 362 คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมี 4 ชนิด   คือ                            
(1) แบบสอบถามลักษณะทางประชากรของขาราชการ (2) แบบสอบถามความภาคภูมิใจแหงตนใน
บริบทองคการ (3) แบบสอบถามการรับรูบรรยากาศองคการ และ (4) แบบวัดพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีขององคการ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน  
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 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความภาคภูมิใจแหงตนในบริบทองคการมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคการของขาราชการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) 
 2. การรับรูบรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี
ขององคการของขาราชการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p < .01) 
 3. ความภาคภูมิใจแหงตนในบริบทองคการ และการรับรูบรรยากาศองคการเปน            
พหุปจจัยที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
(p < .01) 
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ABSTRACT 
 
 
 The purposes of this research were (1) to study the relationships among organization-
based self-esteem and organizational citizenship behavior of government officers of Community 
Development Technical Assistance Center, Region 7 (2) to study the relationships among 
perceived organizational climate and organizational citizenship behavior of government officers 
of Community Development Technical Assistance Center, Region 7 and (3) to examine predictive 
power of organization-based self-esteem and perceived organizational climate on organizational 
citizenship behavior of government officers of Community Development Technical Assistance 
Center, Region 7  
 The population was 362 government officers who worked in the Community 
Development Technical Assistance Center, Region 7. The research instrument consisted of four 
measures: a demographic questionnaire, an organization-based self-esteem questionnaire,             
a perceived organizational climate questionnaire, an organizational citizenship behavior scale. 
Data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment 
correlation and Stepwise multiple regression analysis. 
 The results of this research were as follows: 
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 1. Organization-based self-esteem positively related to organizational citizenship 
behavior (p < .01). 
 2. Perceived organizational climate positively related to organizational citizenship 
behavior (p < .01). 
 3. Organization-based self-esteem and perceived organizational climate were multi-
factors to predict organizational citizenship behavior (p < .01). 

 
 


