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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีใน
องคก์ารของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดันครราชสมีา 2) เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นการจดัการทีส่่งผล
ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดันครราชสมีา ผูว้จิยั
ไดร้วบรวมความคดิเหน็ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจงัหวดันครราชสมีา จ านวนทัง้สนิ 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั และใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for 
Windows ส าหรบัการประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัพบว่า พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่งในจงัหวดันครราชสมีาทีเ่พศ อายุ สถานภาพ ฝ่ายทีส่งักดั และระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะให้ระดบั
ความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารไม่แตกต่างกนั แต่พนกังานทีม่รีายไดต้่อเดอืน
และอายุการท างานแตกต่างกนัจะให้ระดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดใีนองค์การ
แตกต่างกนั และปัจจยัการจดัการได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์กร ด้านภาวะการเป็นผู้น า และ
ด้านการควบคุมส่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดใีนองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจงัหวดั
นครราชสมีา คดิเป็นรอ้ยละ 44 

ค ำส ำคญั : การจดัการ พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ีพนกังานโรงงาน 

นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบญัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

 

 



Abstract 

 

 The objectives of this research were 1) to study personal factors and good organizational 
membership behaviors of industrial factory employees in Nakhon Ratchasima Province 2) to study 
management factors affecting Organizational Citizenship Behavior of employees in Nakhon Ratchasima Province. 
Industrial factory workers in Nakhon Ratchasima Province The researcher collected the opinions of 
400 employees in an industrial factory in Nakhon Ratchasima Province by using a questionnaire as 
a research tool. and use the computer program SPSS for Windows for data processing and analysis 
The results showed that Employees in an industrial factory in Nakhon Ratchasima Province with 
gender, age, status, affiliated party and different levels of education gave the same level of opinions 
about good membership behavior in the organization. But employees with different monthly incomes 
and working years had different levels of opinion about good membership behavior in the organization 
and management factors are planning organizing leading and the controlling aspect affects the 
behavior of being a good member in an organization in an industrial factory in Nakhon Ratchasima 
Province accounted for 44% 

Keywords: management, Organizational Citizenship Behavior(OCB), factory worker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน ำ 

 

ในสภาวะเศรษฐกจิ สภาวะการเมอืงภายนอกองคก์าร สภาพทางสงัคม และสภาพแวดลอ้มใน
ปัจจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงในยุคโลกาภวิฒัน์ทีม่คีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีีร่วดเรว็ ท าใหอ้งคก์ารให้
ความส าคญัดา้นพฒันาประสทิธภิาพและศกัยภาพของพนกังาน สิง่หนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อองคก์ารคอื
ทรพัยากรมนุษยท์ีม่สีว่นช่วยใหอ้งคก์รเจรญิเตบิโต เป็นองคก์รทีแ่ขง็แกร่งในยุคทีม่กีารแขง่ขนัสงูและ
นอกจากนี้ทรพัยากรมนุษยย์งัเป็นตวัก าหนดทศิทางขององคก์ารใหป้ระสบความส าเรจ็อกีดว้ย ในทาง
กลบักนัหากการบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ม่เป็นไปตามความคาดหวงัขององคก์ารกม็คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะก่อ
ใหปั้ญหาและความลม้เหลวตามมาได ้ในดา้นการพฒันาศกัยภาพทรพัยากรมนุษยน์ัน้ เป็นโจทยท์ีแ่ต่ละ
องคก์รจะตอ้งเผชญิ เนื่องจากแต่ละองคม์สีถานการณ์และสภาพแวดลอ้มภายในทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทีง่ใน
ลกัษณะของงาน ความสามารถในการท างาน ความรูค้วามเขา้ใจในเน้ืองาน ทศันคตทิีบุ่คคลมตี่อองคก์ร 
และทกัษะในการปฏบิตังิาน ท าใหฝ่้ายทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งใชพ้ยายามในการบรหิารบุคลากรเพือ่ให้
พนกังานมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจ กระตอืรอืรน้และท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุดภายใตก้ารจดัการที่
เหมาะสมขององคก์าร ซึง่การบรหิารองคก์ารใหเ้หมาะสมจะตอ้งมกีารด าเนินการทีเ่ป็นระบบระเบยีบ เพือ่ให้
เกดิความสบายใจในการท างานของบุคลากรและไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อองคก์ารในภายหลงั 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิองคก์ารทีด่ ีประกอบดว้ยบุคคลทีม่พีฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอื 
ค านึงถงึผูอ้ื่น มนี ้าใจนกักฬีา ส านึกในหน้าทีแ่ละใหค้วามร่วมมอืกบัองคก์าร บุคคลทีม่คีุณลกัษณะเหล่านี้จะ
ช่วยสง่เสรมิใหอ้งคก์ารยัง่ยนืและมสีภาพบรรยากาศทีด่ตี่อการปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ื่น ซึง่เป็นพฤตกิรรมที่
เกดิขึน้เองโดยธรรมชาตซิึง่อาจเกดิจากการไดร้บัการหล่อหลอมจากสภาพแวดลอ้มทีด่ ีการมพีฤติกรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารจะช่วยใหอ้งคก์ารมกีารท างานทีร่าบรื่น มคีวามยดืหยุ่นในการท างานและจะ
สง่ผลต่อองคก์ารทีจ่ะท าใหไ้ดป้ระสทิธภิาพของงานทีด่ขีึน้ (Organ,D.W.1988) 

การบรหิารงานในองคก์ารเป็นกระบวนการส าคญัทีท่ าใหเ้กดิกลไกการปฏบิตังิานทีข่บัเคลื่อนดว้ย
ความเป็นระบบ ซึง่การบรหิารงานจะประกอบดว้ยการวางแผน การจดัองคก์ร ภาวะการเป็นผูน้ า และการ
การควบคุมใหก้ารท างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและไม่เกดิการตดิขดัเป็นสิง่หนึ่งทีผู่บ้รหิารควรมทีกัษะ
และสามารถปฏบิตัเิป็นอย่างด ีเพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและมปีระสิทธภิาพ อกีทัง้ก่อใหเ้กดิปัญหา
ทีต่ามมาน้อยทีสุ่ด 

 



วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 

1.เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของพนกังานโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดันครราชสมีา 

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นการจดัการทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองค์การของพนกังาน
โรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดันครราชสมีา 

สมมติฐำนกำรวิจยั 

สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัให้ระดบัความคดิเหน็ต่อ ปัจจยัด้านการ
จดัการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดั
นครราชสมีาแตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่2 การจดัการทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงานอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่งจงัหวดันครราชสมีา 

ขอบเขตกำรวิจยั 

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  

ศกึษาปัจจยัดา้นการจดัการทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของพนกังานโรงงาน
อุตสาหกรรมในจงัหวดันครราชสมีา ซึง่จะใชปั้จจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมอีงคป์ระกอบของตวัแปรทีใ่ชใ้น
การศกึษา ไดแ้ก่ 

1. ตวัแปรตน้  

1.1. ปัจจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ฝ่ายทีส่งักดั อายุ
การท างาน ระดบั/ต าแหน่ง 

1.2. ปัจจยัดา้นการจดัการทฤษฎ ีPOLC ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร ภาวะการเป็น
ผูน้ า และการควบคุม 

2. ตวัแปรตาม 

2.1 พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์าร ประกอบดว้ย พฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
พฤตกิรรมการค านึงถงึผูอ้ื่น พฤตกิรรมการมนี ้าใจนกักฬีา พฤตกิรรมการส านึกในหน้าที ่พฤตกิรรมการให้
ความร่วมมอืกบัองคก์าร 



ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

การศกึษาครัง้นี้ก าหนดช่วงเวลาการเกบ็ขอ้มลูระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดจ้ดัท าขึน้โดยการน าแนวคดิทีไ่ดจ้าก
การศกึษา รวบรวมขอ้มลู จากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ และแบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชีย่วชาญเรยีบรอ้ยแลว้ 

ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่าแบบลเิคริท์ (Likert Rating Scale) 5 ระดบั 
(Anderson, 1988) โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัต่อไปนี้ 

5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  

กรอบกำรวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศกึษา 
- ฝ่ายทีส่งักดั 
- รายไดต้่อเดอืน 
- อายุการท างาน 

 

 

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีในองคก์ำร 

- พฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
(Altruism) 

- พฤตกิรรมการค านึงถงึผูอ้ื่น (Courtesy) 

- พฤตกิรรมความมนี ้าใจนกักฬีา 
(Sportmanship) 

- พฤตกิรรมความส านึกในหน้าที ่
(Conscientiousness) 

- พฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอืกบัองคก์ร 
(Civic Virtue) 

(Organ,1988 ) 

ปัจจยักำรจดักำร POLC 
- การวางแผน (Planning) 
- การจดัองคก์ร (Organinzing) 
- ภาวะการเป็นผูน้ า (Leading) 
- การควบคุม (Controlling) 

(Louise A. Allen,1985) 



วิธีด ำเนินวิจยั 

วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ศกึษาปัจจยัดา้นการจดัการทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการ
เป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของพนกังานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจงัหวดันครราชสมีา แหล่งขอ้มลูทีใ่ช้
ในการวจิยันี้มาจาก 2 สว่น คอื 

1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data)  

เกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจงัหวดั
นครราชสมีาเป็นจ านวน 400 ชุด 

2. ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Second Data)  

 ไดร้วบรวมขอ้มลูจากการศกึษาเอกสาร ทัง้หนังสอื ต ารา บทความ เอกสารต่างๆและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ดา้นการจดัการและพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของนกัวชิาการต่างๆ รวมถงึผลงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข์้อมูล 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติวิเิคราะหข์อ้มลู 

แบบสอบถามสว่นที ่1 ขอ้มูลสว่นบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ฝ่ายทีส่งักดั รายไดแ้ละ
อายุการท างาน ใชส้ถติคิวามถี ่(Frequencies) และรอ้ยละ (Percentage) เพือ่ใชอ้ธบิายขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลู
สว่นบุคคลของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัการจดัการทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์าร
ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นภาวะการเป็นผูน้ า 
ดา้นการควบคุม และแบบสอบถามสว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร
ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น พฤตกิรรมการค านึงถงึ
ผูอ้ื่น พฤตกิรรมความมนี ้าใจนกักฬีา พฤตกิรรมความส านึกในหน้าที ่พฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอืกบั
องคก์ารใชส้ถติคิ่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใชอ้ธบิาย
ขอ้มลูเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ดา้นการจดัการและระดบัความคดิเหน็พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีน
องคก์ร 



การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นอสิระต่อกนั ใชส้ถติ ิt-test Independent และ 
One – Way ANOVA ในการทดสอบพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รจ าแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล
พนกังานบรษิทั 

การวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบการจดัการทีส่ง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รของพนกังานบรษิทั 

แนวคิดและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

เบญจพร กลิน่สงีาม และ ประพนัธ ์ชยักจิอุราใจ 2560 ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารและประสทิธภิาพ ในการปฏบิตังิานของบุคลากร กรมวชิาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพบว่าปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่
ดขีององคก์ารไม่แตกต่างกนั จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และอตัราเงนิเดอืน ไม่
สง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 2) บรรยากาศองคก์าร ดา้นมาตรฐาน และความผกูพนั 
ค่าตอบแทน ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง
องคก์าร ภาวะผูน้ าไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร 3) พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่
ดขีององคก์าร ดา้นพฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอื การค านึงถงึผูอ้ื่น ความส านึกในหน้าที ่การใหค้วาม
ร่วมมอื มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 

ผลกำรวิจยั 
การวเิคราะห์การจดัการที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดใีนองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรม

แห่งหนึ่งจงัหวดันครราชสมีาโดยใชส้ถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 
 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std.  

Error 
Beta 

Toleranc
e 

VIF 

(Constant) 1.912 .146  13.076 .000   

การวางแผน .178 .045 .208 3.928 .000 .508 1.970 



การจดัองคก์ร .014 .050 .019 .286 .775 .321 3.116 

ภาวะการเป็น
ผูน้ า 

.015 .037 .023 .415 .679 .450 2.221 

การควบคุม .408 .046 .553 8.890 .000 .366 2.731 

        

R R2  
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson F Sig. 

.633a .440 .434 .37390 1.824 77.556 .000b 

ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจงัหวดั
นครราชสมีา 

  

 การจดัการด้านการควบคุมเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรใน
โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวดันครราชสีมาเป็นอันดบัแรก รองลงมาคือ ด้านการวางแผน ด้าน
ภาวะการเป็นผูน้ า และการจดัองคก์ร ตามล าดบั โดยจะพบว่าเมื่อดา้นการควบคุมเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่เีพิม่ขึน้ 0.408 อย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดา้นวางแผนเพิม่ขึน้ 
1 หน่วย จะท าใหพ้ฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่เีพิม่ขึน้ 0.178 อย่างมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดา้น
ภาวะการเป็นผู้น าเพิม่ขึ้น 1 หน่วย จะท าใหพ้ฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดเีพิม่ขึน้ 0.105  อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และ ด้านการจดัการองค์กรเพิม่ขึ้น 1 หน่วย จะท าให้การตดัสนิใจใช้บรกิารเพิม่ขึน้ 
0.104  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามล าดบั  

 ค่าสถติใินการพยากรณ์เมื่อทดสอบแลว้ปัจจยัการจดัการทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีน
องค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจงัหวดันครราชสมีา ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity เนื่องจากค่า 
Tolerance ทุกตวัแปรมคี่ามากกว่า 0.2 ค่า VIF ทุกตวัแปรมคี่าเหมาะสมไม่เกนิ 4 หรอื 5 และค่า Durbin-
Watson มคี่าเท่ากบั 1.824 อยู่ในเกณฑร์ะหว่าง 1.50 ถงึ 2.50 แสดงว่าตวัแปรอสิระไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัจงึ
แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (R) ระหว่างตวัแปรอสิระ “ปัจจยัการจดัการ” และตวัแปรตาม “พฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจงัหวดันครราชสมีา” มคี่าเท่ากบั 0.633  

 ค่าสมัประสทิธิก์ารพยาการณ์ (R Square) เท่ากบั 0.440 หมายความว่า อทิธพิลของตวัแปรอสิระ 
ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นภาวะการเป็นผูน้ า และดา้นการควบคุมส่งผลต่อพฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจงัหวดันครราชสมีา คดิเป็นรอ้ยละ 44 



กำรอภิปรำยผล 

จากผลการศกึษาปัจจยัดา้นการจดัการทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของ
พนกังานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจงัหวดันครราชสมีามปีระเดน็ทีผู่ว้จิยัน าผลการวเิคราะหข์อ้มลู
อภปิรายผล ดงันี้ 

1. ผลการศกึษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนกังานทีเ่พศ อายุ สถานภาพ ฝ่ายทีส่งักดั และระดบั
การศกึษาแตกต่างกนัจะใหร้ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารไม่แตกต่าง
กนั แต่พนกังานทีม่รีายไดต้่อเดอืนและอายุการท างานแตกต่างกนัจะใหร้ะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารแตกต่างกนั ซึง่รายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการเป็น
สมาชกิทีด่ใีนองคก์ารสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนรนิทร ์จนัทน์หอม (2556) ทีไ่ดท้ าการวจิยัเรื่องแรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานของพนกังานทิก่ล่าวว่าเงนิเดอืนและผลประโยชน์เกือ้กูลสง่ผลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
นอกจากนี้อายุการท างานทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
จุไรรตัน์ แซ่เตยีวและกติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรต ิ(2555) ทีก่ล่าวว่าอายุงานทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความ
จงรกัภกัดตี่อองคก์รของพนักงานทีม่ตี่อธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็ในสว่นปฏบิตักิาร  

2. การจดัการ ดา้นการวางแผนสง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจงัหวดันครราชสมีา ผลการทดสอบสมมตฐิาน โดยการวเิคราะหส์ถติถิดถอยพหุคณู 
พบว่า ดา้นการวางแผนสง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จงัหวดันครราชสมีา สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้การวางแผนทีด่จีะเป็นตวับ่งบอกทศิทางในการแบ่งงาน 
จดัแผนก และบางหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร (Durin,1993) 

3. การจดัการ ดา้นการจดัองคก์รสง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจงัหวดันครราชสมีา ผลการทดสอบสมมตฐิาน โดยการวเิคราะหส์ถติถิดถอยพหุคณู 
พบว่า ดา้นการจดัองคก์รสง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จงัหวดันครราชสมีา สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้การจดัสรรองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้ง
สภาวการณ์ต่างๆ กจ็ะท าใหส้ามารถด าเนินกจิการไปสูเ่ป้าหมายไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ช่วยลด
การท างานทีซ่ ้าซอ้น ช่วยลดความขดัแยง้ทีจ่ะเกดิขึน้ภายในองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอมราพร 
พรพงษ์ (2542) ทีก่ล่าวว่า การจดัองคก์รทีเ่หมาะสมจะช่วยใหบุ้คลากรเกดิความพงึพอใจในการทีท่ า และ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. การจดัการ ดา้นภาวะการเป็นผูน้ าสง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจงัหวดันครราชสมีา ผลการทดสอบสมมตฐิาน โดยการวเิคราะหส์ถติถิดถอยพหุคณู 



พบว่า ดา้นภาวะการเป็นผูน้ าสง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่งจงัหวดันครราชสมีา สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยตรงกบัแนวคดิของ Arnold และ Feldman ที่
กล่าวไวว้่าผูน้ าสามารถมอีทิธพิลเหนือความพงึพอใจและเหนือการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยผูน้ า
สามารถจงูใจดว้ยการใหร้างวลั ใหค้วามพงึพอใจ และใหก้ารสนับสนุนเพือ่ตอบแทนเป็นรางวลัเมื่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุผลส าเรจ็ 

5. การจดัการ ดา้นการควบคุมสง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจงัหวดันครราชสมีา ผลการทดสอบสมมตฐิาน โดยการวเิคราะหส์ถติถิดถอยพหุคณู 
พบว่า ดา้นการควบคุมสง่ผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์รในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จงัหวดันครราชสมีา สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

ข้อเสนอแนะต่อองคก์ร 

จากการวิจยัเรื่องปัจจยัด้านการจดัการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวดันครราชสีมา ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อให้พนักงานมี
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่เีพือ่องคก์ารดว้ยความเตม็ใจ ดงันี้ 

1. องคก์ารควรเรยีนรู ้ศกึษา และเพิม่ศกัยภาพดา้นการจดัการภายในองคก์าร 
2. องคก์ารควรมทีบทวนการจดัการทีส่ง่ผลต่อการเตม็ใจท างานของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ 
3. องคก์ารควรมรีางวลัหรอืผลตอบแทนพนกังานทีท่ างานมปีระสทิธภิาพ 
4. องคก์ารควรเรยีนรูแ้ละหาแนวทางทีจ่ะรกัษาพนกังานใหอ้ยู่กบัองคก์ารในระยะยาว 
5. องคก์ารควรมกีารจดัองคก์ารและโครงสรา้งทีเ่หมาะสมต่อศกัยภาพของบุคลากรแต่ละฝ่าย 
 

ข้อเสนอแนะงำนวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. จากการศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ ในครัง้ต่อไปควรศกึษาในเชงิคุณภาพโดยวเิคราะห์
และเก็บข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการบริหารด้านการจดัการใน
องคก์ารมากยิง่ขึน้ 

 2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอื่นทีเ่ป็นโรงงานลกัษณะเดยีวกนั เพือ่จะ
ได้ทราบว่าพนักงานแห่งอื่นมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดใีนองคก์าร และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทราบ
แนวโน้มของพฤตกิรรมของบุคลากรในปัจจุบนั และหาแนวทางป้องกนัการลาออกของพนักงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมทีท่ าการวจิยัในครัง้นี้ 



 3. ควรศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อความสุขในการท างานของพนักงานของโรงงานอุตสากรรมที่
ท าการวจิยัในครัง้นี้ เพือ่น าไปพฒันาสิง่แวดลอ้มทีท่ าใหพ้นกังานเกดิความพงึพอใจต่อการท างาน 
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