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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใ น
องค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านการจัดการทีส่ ่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด นครราชสีมา ผูว้ จิ ยั
ได้รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา จานวนทัง้ สิน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for
Windows สาหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาทีเ่ พศ อายุ สถานภาพ ฝ่ ายทีส่ งั กัด และระดับการศึกษาแตกต่างกันจะให้ระดับ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานทีม่ รี ายได้ต่อเดือน
และอายุการทางานแตกต่างกันจะให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์การ
แตกต่างกัน และปั จจัยการจัดการได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านภาวะการเป็ นผู้นา และ
ด้านการควบคุมส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัด
นครราชสีมา คิดเป็ นร้อยละ 44
คำสำคัญ : การจัดการ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี พนักงานโรงงาน
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

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

บทนำ
ในสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการเมืองภายนอกองค์การ สภาพทางสังคม และสภาพแวดล้อมใน
ปั จจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ทม่ี คี วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทร่ี วดเร็ว ทาให้องค์การให้
ความสาคัญด้านพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงาน สิง่ หนึ่งทีม่ คี วามสาคัญต่อองค์การคือ
ทรัพยากรมนุษย์ทม่ี สี ว่ นช่วยให้องค์กรเจริญเติบโต เป็ นองค์กรทีแ่ ข็งแกร่งในยุคทีม่ กี ารแข่งขันสูงและ
นอกจากนี้ทรัพยากรมนุษย์ยงั เป็ นตัวกาหนดทิศทางขององค์การให้ประสบความสาเร็จอีกด้วย ในทาง
กลับกันหากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่เป็ นไปตามความคาดหวังขององค์การก็มคี วามเป็ นไปได้ทจ่ี ะก่อ
ให้ปัญหาและความล้มเหลวตามมาได้ ในด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นนั ้ เป็ นโจทย์ทแ่ี ต่ละ
องค์กรจะต้องเผชิญ เนื่องจากแต่ละองค์มสี ถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทีง่ ใน
ลักษณะของงาน ความสามารถในการทางาน ความรูค้ วามเข้าใจในเนื้องาน ทัศนคติทบ่ี ุคคลมีต่อองค์กร
และทักษะในการปฏิบตั งิ าน ทาให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องใช้พยายามในการบริหารบุคลากรเพือ่ ให้
พนักงานมีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจ กระตือรือร้นและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การจัดการที่
เหมาะสมขององค์การ ซึง่ การบริหารองค์การให้เหมาะสมจะต้องมีการดาเนินการทีเ่ ป็ นระบบระเบียบ เพือ่ ให้
เกิดความสบายใจในการทางานของบุคลากรและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์การในภายหลัง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกองค์การทีด่ ี ประกอบด้วยบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
คานึงถึงผูอ้ ่นื มีน้าใจนักกีฬา สานึกในหน้าทีแ่ ละให้ความร่วมมือกับองค์การ บุคคลทีม่ คี ุณลักษณะเหล่านี้จะ
ช่วยส่งเสริมให้องค์การยังยื
่ นและมีสภาพบรรยากาศทีด่ ตี ่อการปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ ่นื ซึง่ เป็ นพฤติกรรมที่
เกิดขึน้ เองโดยธรรมชาติซง่ึ อาจเกิดจากการได้รบั การหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมทีด่ ี การมีพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การจะช่วยให้องค์การมีการทางานทีร่ าบรื่น มีความยืดหยุ่นในการทางานและจะ
ส่งผลต่อองค์การทีจ่ ะทาให้ได้ประสิทธิภาพของงานทีด่ ขี น้ึ (Organ,D.W.1988)
การบริหารงานในองค์การเป็ นกระบวนการสาคัญทีท่ าให้เกิดกลไกการปฏิบตั งิ านทีข่ บั เคลื่อนด้วย
ความเป็ นระบบ ซึง่ การบริหารงานจะประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร ภาวะการเป็ นผูน้ า และการ
การควบคุมให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการติดขัดเป็ นสิง่ หนึ่งทีผ่ บู้ ริหารควรมีทกั ษะ
และสามารถปฏิบตั เิ ป็ นอย่างดี เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ก่อให้เกิดปั ญหา
ทีต่ ามมาน้อยทีส่ ุด

วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
1.เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา

สมมติ ฐำนกำรวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มปี ั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันให้ระดับความคิดเห็นต่อ ปั จจัยด้านการ
จัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครราชสีมาแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การจัดการทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา

ขอบเขตกำรวิ จยั
ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
ศึกษาปั จจัยด้านการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ จะใช้ปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมีองค์ประกอบของตัวแปรทีใ่ ช้ใน
การศึกษา ได้แก่
1. ตัวแปรต้น
1.1. ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ฝ่ ายทีส่ งั กัด อายุ
การทางาน ระดับ/ตาแหน่ง
1.2. ปั จจัยด้านการจัดการทฤษฎี POLC ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะการเป็ น
ผูน้ า และการควบคุม
2. ตัวแปรตาม
2.1 พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การ ประกอบด้วย พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ่นื
พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ่นื พฤติกรรมการมีน้าใจนักกีฬา พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ พฤติกรรมการให้
ความร่วมมือกับองค์การ

ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
การศึกษาครัง้ นี้กาหนดช่วงเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาขึน้ โดยการนาแนวคิดทีไ่ ด้จาก
การศึกษา รวบรวมข้อมูล จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ และแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญเรียบร้อยแล้ว
ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิรท์ (Likert Rating Scale) 5 ระดับ
(Anderson, 1988) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับดังต่อไปนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

กรอบกำรวิ จยั
-

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ฝ่ ายทีส่ งั กัด
รายได้ต่อเดือน
อายุการทางาน

ปัจจัยกำรจัดกำร POLC
- การวางแผน (Planning)
- การจัดองค์กร (Organinzing)
- ภาวะการเป็ นผูน้ า (Leading)
- การควบคุม (Controlling)
(Louise A. Allen,1985)

พฤติ กรรมกำรเป็ นสมำชิ กที่ดีในองค์กำร
- พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ่นื
(Altruism)
- พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ่นื (Courtesy)
- พฤติกรรมความมีน้าใจนักกีฬา
(Sportmanship)
- พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
(Conscientiousness)
- พฤติกรรมการให้ความร่วมมือกับองค์กร
(Civic Virtue)
(Organ,1988 )

วิ ธีดำเนิ นวิ จยั
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาปั จจัยด้านการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้
ในการวิจยั นี้มาจาก 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครราชสีมาเป็ นจานวน 400 ชุด
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Second Data)
ได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ทัง้ หนังสือ ตารา บทความ เอกสารต่างๆและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ด้านการจัดการและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การของนักวิชาการต่างๆ รวมถึงผลงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง

สถิ ติที่ใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฝ่ ายทีส่ งั กัด รายได้และ
อายุการทางาน ใช้สถิตคิ วามถี่ (Frequencies) และร้อยละ (Percentage) เพือ่ ใช้อธิบายข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การ
ประกอบด้วยคาถามจานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านภาวะการเป็ นผูน้ า
ด้านการควบคุม และแบบสอบถามส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
ประกอบด้วยคาถามจานวน 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผูอ้ ่นื พฤติกรรมการคานึงถึง
ผูอ้ ่นื พฤติกรรมความมีน้าใจนักกีฬา พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือกับ
องค์การใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ ใช้อธิบาย
ข้อมูลเกีย่ วกับระดับความคิดเห็นด้านการจัดการและระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี น
องค์กร

การเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน ใช้สถิติ t-test Independent และ
One – Way ANOVA ในการทดสอบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
พนักงานบริษทั
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรของพนักงานบริษทั

แนวคิ ดและงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
เบญจพร กลิน่ สีงาม และ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ 2560 ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การและประสิทธิภาพ ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์การไม่แตกต่างกัน จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และอัตราเงินเดือน ไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ 2) บรรยากาศองค์การ ด้านมาตรฐาน และความผูกพัน
ค่าตอบแทน ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ ภาวะผูน้ าไม่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ 3) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ การคานึงถึงผูอ้ ่นื ความสานึกในหน้าที่ การให้ความ
ร่วมมือ มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ผลกำรวิ จยั
การวิเคราะห์การจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

Unstandardize Standardized
d Coefficients Coefficients
Model
B

Std.
Error

(Constant)

1.912

.146

การวางแผน

.178

.045

Collinearity
Statistics
t

Sig.

Beta

Toleranc
e

VIF

13.076 .000
.208

3.928 .000

.508

1.970

การจัดองค์กร

.014

.050

.019

.286 .775

.321

3.116

ภาวะการเป็ น
ผูน้ า

.015

.037

.023

.415 .679

.450

2.221

การควบคุม

.408

.046

.553

8.890 .000

.366

2.731

F

Sig.

77.556

.000b

R

R2

.633a

.440

Adjusted R Std. Error of
Durbin-Watson
Square the Estimate
.434

.37390

1.824

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัด
นครราชสีมา
การจัดการด้านการควบคุมเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์กรใน
โรงงานอุต สาหกรรมแห่ งหนึ่ งจังหวัดนครราชสีม าเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการวางแผน ด้าน
ภาวะการเป็ นผูน้ า และการจัดองค์กร ตามลาดับ โดยจะพบว่าเมื่อด้านการควบคุมเพิม่ ขึน้ 1 หน่วย จะทาให้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ เี พิม่ ขึน้ 0.408 อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ด้านวางแผนเพิม่ ขึน้
1 หน่วย จะทาให้พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ เี พิม่ ขึน้ 0.178 อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ด้าน
ภาวะการเป็ นผู้นาเพิม่ ขึ้น 1 หน่วย จะทาให้พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดเี พิม่ ขึน้ 0.105 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และ ด้านการจัดการองค์กรเพิม่ ขึ้น 1 หน่ วย จะทาให้การตัดสินใจใช้บริการเพิม่ ขึน้
0.104 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ตามลาดับ
ค่าสถิตใิ นการพยากรณ์เมื่อทดสอบแล้วปั จจัยการจัดการทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี น
องค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา ไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity เนื่องจากค่า
Tolerance ทุกตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.2 ค่ า VIF ทุกตัวแปรมีค่าเหมาะสมไม่เกิน 4 หรือ 5 และค่า DurbinWatson มีค่าเท่ากับ 1.824 อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 1.50 ถึง 2.50 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กนั จึง
แสดงค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระ “ปั จจัยการจัดการ” และตัวแปรตาม “พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา” มีค่าเท่ากับ 0.633
ค่าสัมประสิทธิการพยาการณ์
์
(R Square) เท่ากับ 0.440 หมายความว่า อิทธิพลของตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านภาวะการเป็ นผูน้ า และด้านการควบคุมส่งผลต่ อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็ นร้อยละ 44

กำรอภิปรำยผล
จากผลการศึกษาปั จจัยด้านการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมามีประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษาด้านปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานทีเ่ พศ อายุ สถานภาพ ฝ่ ายทีส่ งั กัด และระดับ
การศึกษาแตกต่างกันจะให้ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การไม่แตกต่าง
กัน แต่พนักงานทีม่ รี ายได้ต่อเดือนและอายุการทางานแตกต่างกันจะให้ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การแตกต่างกัน ซึง่ รายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการเป็ น
สมาชิกทีด่ ใี นองค์การสอดคล้องกับงานวิจยั ของนรินทร์ จันทน์หอม (2556) ทีไ่ ด้ทาการวิจยั เรื่องแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานทิก่ ล่าวว่าเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้ กูลส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
นอกจากนี้อายุการทางานทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์การยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จุไรรัตน์ แซ่เตียวและกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ ์เกียรติ (2555) ทีก่ ล่าวว่าอายุงานทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความ
จงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานทีม่ ตี ่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบตั กิ าร
2. การจัดการ ด้านการวางแผนส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
พบว่า ด้านการวางแผนส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ การวางแผนทีด่ จี ะเป็ นตัวบ่งบอกทิศทางในการแบ่งงาน
จัดแผนก และบางหน้าทีค่ วามรับผิดชอบเพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร (Durin,1993)
3. การจัดการ ด้านการจัดองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
พบว่า ด้านการจัดองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ การจัดสรรองค์กรได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
สภาวการณ์ต่างๆ ก็จะทาให้สามารถดาเนินกิจการไปสูเ่ ป้ าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลด
การทางานทีซ่ ้าซ้อน ช่วยลดความขัดแย้งทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายในองค์กร ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอมราพร
พรพงษ์ (2542) ทีก่ ล่าวว่า การจัดองค์กรทีเ่ หมาะสมจะช่วยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทีท่ า และ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การจัดการ ด้านภาวะการเป็ นผูน้ าส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู

พบว่า ด้านภาวะการเป็ นผูน้ าส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่งจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยตรงกับแนวคิดของ Arnold และ Feldman ที่
กล่าวไว้ว่าผูน้ าสามารถมีอทิ ธิพลเหนือความพึงพอใจและเหนือการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยผูน้ า
สามารถจูงใจด้วยการให้รางวัล ให้ความพึงพอใจ และให้การสนับสนุนเพือ่ ตอบแทนเป็ นรางวัลเมื่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถปฏิบตั งิ านได้บรรลุผลสาเร็จ
5. การจัดการ ด้านการควบคุมส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
พบว่า ด้านการควบคุมส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ข้อเสนอแนะต่อองค์กร
จากการวิจยั เรื่อ งปั จจัยด้านการจัดการที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใ นองค์การของ
พนัก งานโรงงานอุ ต สาหกรรมแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด นครราชสีม า ผู้ ว ิจ ัย มีข้อ เสนอแนะเพื่อ ให้พ นักงานมี
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ เี พือ่ องค์การด้วยความเต็มใจ ดังนี้
1. องค์การควรเรียนรู้ ศึกษา และเพิม่ ศักยภาพด้านการจัดการภายในองค์การ
2. องค์การควรมีทบทวนการจัดการทีส่ ง่ ผลต่อการเต็มใจทางานของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
3. องค์การควรมีรางวัลหรือผลตอบแทนพนักงานทีท่ างานมีประสิทธิภาพ
4. องค์การควรเรียนรูแ้ ละหาแนวทางทีจ่ ะรักษาพนักงานให้อยู่กบั องค์การในระยะยาว
5. องค์การควรมีการจัดองค์การและโครงสร้างทีเ่ หมาะสมต่อศักยภาพของบุคลากรแต่ละฝ่ าย
ข้อเสนอแนะงำนวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. จากการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงปริมาณ ในครัง้ ต่อไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์
และเก็บข้อ มูล เชิงลึก จากกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อ เป็ นประโยชน์ ต่อ องค์การในการบริหารด้านการจัดการใน
องค์การมากยิง่ ขึน้
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอื่น ทีเ่ ป็ นโรงงานลักษณะเดียวกัน เพือ่ จะ
ได้ทราบว่าพนักงานแห่งอื่นมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดใี นองค์การ และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทราบ
แนวโน้มของพฤติกรรมของบุคลากรในปั จจุบนั และหาแนวทางป้ องกันการลาออกของพนักงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมทีท่ าการวิจยั ในครัง้ นี้

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มผี ลต่อความสุขในการทางานของพนักงานของโรงงานอุตสากรรมที่
ทาการวิจยั ในครัง้ นี้ เพือ่ นาไปพัฒนาสิง่ แวดล้อมทีท่ าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจต่อการทางาน
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