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บทคัดยอ 
ความพึงพอใจในงานเปนหนึ่งในหลายปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของ

องคกร หากพนักงานมีความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบจะทําใหไดผลผลิตสูง และทําใหองคกรมีผลประกอบการ

ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในงานจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงานตลอดเวลา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ในองคกร และปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรม เครื่องมือในงานวิจัยนี้ประกอบดวย แบบสอบถาม

สําหรับเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนพนักงานของบริษัทขายชิ้นสวนอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง และโปรแกรม 

SPSS สําหรับใชวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจในการทํางานเรียงลําดับจากมากไปหา

นอยไดดังนี้ ความพึงพอใจในลักษณะงาน>ผลตอบแทน>สภาพแวดลอม>เพื่อนรวมงาน>การเลื่อนตําแหนง 

และเมื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรเรียงระดับจากมากไปหานอย ได

ผลลัพธดังนี้ การสํานึกในหนาที่>การคํานึงถึงผูอื่น>การอดทนอดกลั้น>การใหความรวมมือ>การใหความ

ชวยเหลือ ในสวนของปจจัยดานบุคคลพบวา ไมมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี สวนอายุงานมีผลตอดาน

การคํานึงถึงผูอื่นโดยพนักงานที่มีอายุงานนอยกวา 2 ป มีพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่นมากกวาพนักงานที่มีอายุ

งานมากกวา 2 ปขึ้นไป เมื่อทําการวิเคราะหในเชิงลึกพบวาความพึงพอใจในงานดานคาตอบแทนมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ความอดทนอดกลั้นและการใหความรวมมือ ความพึงพอใจดานการ

เล่ือนตําแหนงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ การใหความรวมมือและการสํานึกใน

หนาที่ ความพึงพอใจดานเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ การคํานึงถึง

ผูอื่น ความอดทนอดกลั้น การใหความรวมมือ และการสํานึกในหนาที่ ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการ

ทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมดานความอดทนอดกลั้น และการใหความรวมมือ และความพึง

พอใจดานลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอื่น และการ

อดทนอดกลั้น 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจในงาน  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี  การศึกษาความสัมพันธ  ประสิทธิภาพ  ปจจัยดานบุคคล 
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ABSTRACT 
Job satisfaction is a key factor that has a major impact on organizational performance. If 

employees are satisfied with their job responsibilities, the organization will have higher productivity 

and a better employee turnover ratio. Changes in job satisfaction have an impact on employee 

behavior all the time. This research is aimed to study the relationship between job satisfaction and 

organizational citizenship, behavior, and personal factors that manipulate human behaviors. 

Questionnaires were used for collecting data from a randomly selected sample of employees at an 

industrial component parts company. An SPSS program was used for analyzing the data collected. 

The results showed that the high-to-low levels of job satisfaction can be sorted out as follows: job type 

> salary > work environment > colleagues > career promotion. The analytical results associated with 

high-to-low levels of organizational citizenship behavior can be ranked as follows: conscientiousness 

> courtesy > sportsmanship > civic virtue > altruism. In addition, the finding indicated that personal 

factors do not have an effect on citizenship behavior. However, the length of time employed appears 

to influence courtesy. Employees with less than two years at the company had more courtesy than 

those working over 2 years at the company. The results of in-depth analysis revealed that job 

satisfaction related to salary had a positive relationship with altruism, sportsmanship, and civic virtue. 

Satisfaction in career promotion had a positive relationship with altruism, civic virtue, and 

conscientiousness. Satisfaction in colleagues had a positive relationship with altruism, courtesy, 

sportsmanship, civic virtue, and conscientiousness. Satisfaction in work environment had a positive 

relationship with sportsmanship and civic virtue. Finally, satisfaction in the job type had a positive 

relationship with altruism, courtesy, and sportsmanship. 
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คํานํา 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับองคกรทุกองคกรที่ไมสามารถปฏิเสธไดคือ บุคลากรมีความแตกตางกันทั้งลักษณะ

สวนบุคคล ทัศนคติ และพฤติกรรมการทํางาน แตจะทําอยางไรใหบุคลากรที่มีความแตกตางกันสามารถที่จะ

รวมกันทํางานใหบรรลุถึงเปาหมายขององคกรได แนนอนวาส่ิงนี้ยอมขึ้นอยูกับการจัดการกลุมที่มีความแตกตาง

กันใหสามารถรวมกันทํางานได แตไมวาจะเกิดความแตกตางกันอยางไร หากบุคลากรมีความทุมเทแรงกาย

แรงใจใหกับการทํางานรวมถึงมีความสมัครสมานสามัคคี ปญหาในเรื่องของความแตกตางก็จะคลี่คลายได แตส่ิง

สําคัญที่องคกรตองตระหนักคือ “บุคลากรในองคกรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกรหรือยัง” ซึ่งการมี

พฤติกรรมที่ดีของในองคกรนั้นจะชวยใหมีการทํางานรวมกันงายขึ้น มีการชวยเหลือเกื้อกูล และทุมเทใหกับการ

ทํางานดวยจิตสํานึกที่มีในตนเอง 
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หากพิจารณาจากความหมายแลว สามารถสรุปไดวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรเปน

พฤติกรรมที่องคกรไมไดกําหนดไวในหนาที่ที่ตองปฏิบัติ แตพนักงานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติและเปนประโยชนตอ

องคกร เปนอีกแงมุมหนึ่งที่สําคัญของพฤติกรรมพนักงาน ซึ่งมีสวนชวยสงเสริมประสิทธิภาพขององคกร เพราะ

บุคคลจะตั้งใจทํางาน และทุมเทความสามารถ เพื่อทํางานของตนอยางเต็มที่ จะสงผลใหองคการมีประสิทธิภาพ 

และศักยภาพสูงขึ้นอีกดวย อีกทั้งหากมีพนักงานปฏิบัติงานหนาที่ที่ถูกกําหนดอยางจริงจังถูกตองรอบคอบอีกทั้ง

พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรก็จะนําองคกรไปสูเปาหมายที่องคกรตองการได 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักสองประการ โดยมีวัตถุประสงคแรกเพื่อศึกษาปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอ

การแสดงพฤติกรรมที่ดีในองคกร สวนวัตถุประสงคประการที่สองคือ การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึง

พอใจในการทํางานกับการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการวิจัย

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 

สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยดานบุคคลมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

1. เพศมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

2. อายุมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

3. สถานภาพสมรสมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

4. ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

5. อายุงานมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

6. ตําแหนงมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

7. อัตราเงินเดือนที่ไดรับมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

สมมุติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบดวยขอคําถามรวม 3 ตอนดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 

ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 

ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้เปนพนักงานฝายขายชิ้นสวนอุตสาหกรรมบริษัท A ที่มีอายุงานตั้งแต 1 ปขึ้น

ไป จาํนวน 160 คน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชเก็บขอมูลคํานวณไดจากสมการของ Yamane (กัลยา, 2540) 

21
Nn
Ne

=
+

               (1) 

โดย n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 N =  ขนาดของประชากร 

 e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (ในการศึกษานี้กําหนดให e =  0.05) 

จากการคํานวณโดยใชสมการ (1) จะไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 114 คน 

ในการวิจัยนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดย

สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1062 

- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใชบรรยายลักษณะปจจัยดานบุคคล ความพึงพอใจในการ

ทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยใชการหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย

เลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

- สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics ) เพือ่ใชในการทดสอบสมมุติฐานที่ไดตั้งไว โดยใชทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวธิี   Independent Sample T-test  ในกรณีทดสอบความ

แตกตางของ  2  กลุมตัวอยาง  การทดสอบคาเฉลี่ยโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA)  ในกรณีมากกวา  2  กลุมตัวอยาง   และการทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรดวย  Correlation  Analysis    

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา เมื่อเรียงลําดับความพึงพอใจในการทํางานจากมากไปหานอยไดผลลัพธ

ดังนี้ ความพึงพอใจดานลักษณะงานที่ทําอยู > ผลตอบแทน > สภาพแวดลอมในการทํางาน > เพื่อนรวมงาน > 

การเลื่อนตําแหนง เมื่อวิเคราะหขอมูลในสวนของระดับของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรจากมากไป

หานอย ไดผลลัพธดังนี้ การสํานึกในหนาที่ > การคํานึงถึงผูอื่น > การอดทนอดกลั้น > การใหความรวมมือ > 

การใหความชวยเหลือ 

ผลการวิจัยยังพบอีกวา อายุงานมีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในดานการคํานึงถึง

ผูอื่นเพื่อปองกันการเกิดปญหากระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นตามมา เนื่องจากการปฏิบัติในองคการตองอาศัยการ

พึ่งพาซึ่งกันและกัน การกระทําและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจจะมีผลกระทบตอคนอื่น จึงควรคํานึงถึง

บุคคลอื่น ความเอื้อเฟอประกอบไปดวยการใหคําปรึกษาในเวลาที่เหมาะสมกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการ

กระทําของตนเอง การแนะนําในสิ่งที่ทําใหผูอื่นกาวหนาขึ้น เคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใชสมบัติสวนรวม 

จากผลการวิจัยพบวาชวงอายุงานไมเกิน 2 ป มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในดานการคํานึงถึงผูอื่น

มากกวาชวงอายุงานอื่นๆ และพนักงานที่มีชวงอายุการทํางานไมเกิน 2 ป มีจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบเทากับ

อายุงานอื่นๆ ซึ่งชวงอายุงานดังกลาวเปนชวงอายุการทํางานที่ยังนอย และยังถือวายังใหมสําหรับองคกร ดังนั้น

เปนชวงตองปรับตัวใหเขาส่ิงแวดลอม ตองอาศัยความอดทน การปรับตัว และความที่ยังไมชํานาญงานจึงยังตอง

มีการอาศัยผูอื่นโดยเฉพาะรุนพี่ในที่ทํางานทําใหเกิดคาดหวังถึงการตอนรับและการที่จะสามารถเขากับผูอื่นได 

และเพื่อไมใหเกิดการกระทบกระทั่ง และใหไดรับการยอมรับจากผูอื่น การที่จะแสดงพฤติกรรมตางๆ จึงตองการ

คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูอื่น เพราะหากเกิดผลกระทบตอผูอื่นหรือเกิดการกระทบกระทั่งกับผูอื่นแลวก็

คงเปนเรื่องยากที่จะไดรับการยอมรับจากผูอื่น และการทํางานรวมกับผูอื่นคงยากเขาไปอีก แตหากเปนพนักงาน

ที่มีอายุงานที่ทํางานมากกวานั้นการที่อยูกับองคกรมาเปนเวลานานจึงทําใหเกิดความคุนเคยตอส่ิงแวดลอมของ

องคกร มีความชํานาญในงานและคุนเคยกับองคกรเปนอยางดี ดังนั้นการคํานึงถึงผูอื่นจึงยังมีนอยกวาพนักงานที่

เขามาไมนาน แตผลการวิจัยดังกลาวขัดแยงกับไพบูลย (2544) ที่ศึกษาพฤติกรรมการทํางานบริการบนสายการ

บินไทย พบวา พนักงานที่มีอายุงานมากกวา 15 ป มีคะแนนพฤติกรรมการทํางานบริการเฉลี่ยสูงกวาพนักงานที่มี

อายุงานนอยกวา 15 ป ซึ่งความแตกตางของผลการวิจัยดังกลาวนี้อาจมาจากวัฒนธรรมของแตละองคกรที่หลอ

หลอมกันมา รวมถึงประเภทธุรกิจที่แตกตางกันอาจทําใหพฤติกรรมของพนักงานแตกตางกันไป นอกจากนั้นจาก
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ผลการวิจัยยังพบวาปจจัยดานความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่

ดีขององคกร โดยสามารถสรุปไดตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

พฤติกรรมการเปนสมาชิก

ที่ดีขององคกร คาตอบแทน 
การเลื่อน

ตําแหนง 
เพื่อนรวมงาน 

สภาพแวดลอ

มในการ

ทํางาน 

ลักษณะงาน 

ดานการใหความ

ชวยเหลือ 

+ + + 0 + 

ดานการคํานึงถึงผูอื่น 0 0 + 0 + 

ดานความอดทน อดกลั้น 0 0 + + + 

ดานการใหความรวมมือ + + + + 0 

ดานการสํานึกในหนาที่ 0 + + 0 0 

หมายเหตุ: + หมายถึง มีความสัมพันธกันเชิงบวก เมื่อตัวแปรตัวหนึ่งเพิ่ม หรือลดลงอีกตัวแปรหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้น

หรือลดลงในทิศทางเดียวกัน 

 0 หมายถึง ตัวแปรสองตัวไมมีความสัมพันธกัน 

จากตารางที่ 1 ผูวิจัยนําประเด็นที่นาสนใจมาวิเคราะหไดดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมในการทํางานกับการแสดงพฤติกรรมที่ดีในองคกร 

จากผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในงานดานสภาพแวดลอมในการทํางานกับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคกรดานพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นและพฤติกรรมการใหความรวมมือ และเมื่อพิจารณา

รายละเอียดของความสัมพันธดังกลาว พบวา ความพึงพอใจในงานดานสภาพแวดลอมในการทํางานมี

ความสัมพันธทางบวกกับดานพฤติกรรม ความอดทนอดกลั้นและพฤติกรรมการใหความรวมมือ นั่นคือหากมี

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการทํางานเพิ่มขึ้นจะทําใหมีพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นและพฤติกรรม

การใหความรวมมือเพิ่มมากขึ้น สภาพการทํางานในที่นี้หมายถึง เครื่องมืออุปกรณการทํางาน อุณหภูมิ การ

ระบายอากาศ ความชื้น และส่ิงอานวยความสะดวกในการทํางาน สวนพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น หมายถึง 

ความอดทนอดกลั้นตอความคับของใจ ความไมสะดวก ความเครียด และพฤติกรรมการใหความรวมมือ หมายถึง 

ความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการดําเนินงานในองคกร เชน มีสวนรวมและสนใจเขารวมการประชุม เก็บ

ความลับ มีความรูสึกตองการพัฒนาองคกร และมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เหมาะสมตอองคกร 

การที่สภาพแวดลอมในการทํางานมีสวนทําใหเกิดพฤติกรรม การอดทนอดกลั้นนั้น เนื่องจากความ

สบายทางรางกายและสภาพแวดลอม การทํางานจะกระทบตอชีวิตนอกเวลาของเขาดวย ซึ่งหากพนักงานมี

สภาพแวดลอมในการที่ดี มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งในชีวิตการทํางานและในกระบวนการทํางาน ไมวา

จะเปนที่พัก อุปกรณการทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ โตะ เกาอี้ทํางาน อุณหภูมิหอง ฯลฯ มีสวนทําให

ผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกอยากทํางาน มีความกระตือรือรน รูสึกสะดวกสบาย และขยันทํางาน ที่สําคัญคือมี
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ความสุขในการทํางาน ซึ่งแมวาจะมีอุปสรรคหรือความคับของใจเกิดขึ้นก็จะทําใหสามารถอดทนตออุปสรรคหรือ

ความคับของใจนั้นไปได นอกจากสภาพแวดลอมทางกายแลว การสรางบรรยากาศการทํางานก็เปนการสราง

สภาพแวดลอมทางใจ โดยการสรางบรรยากาศการทํางานที่อบอุนเปนกันเอง การมีความรักความสามัคคี ใหการ

ติดตอชวยเหลือเกื้อกูลกันจะสงผลใหพนักงานมีความรูสึกรักองคกร รักเพื่อนรวมงาน ทําใหมีความรับผิดชอบ

และมีสวนรวมในการดําเนินงานในองคกรยอมสงผลกอใหเกิดประโยชนตางๆ ทั้งตอตัวผูปฏิบัติงานเองที่จะมี

สภาพในการทํางานทั้งทางดานสถานที่ และในดานของการปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานที่ดี อีกทั้งจะเกิดความรัก

ความสามัคคีรวมมือรวมใจทํางานใหกับองคกรอีกดวย 

2. ลักษณะงานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจดานลักษณะงานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรในดาน

พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น เนื่องจากองคกรไดมี

การมอบหมายงานใหกับพนักงานตามความสนใจ และเปนงานที่แปลกและทาทายตอความสามารถ และเปน

งานที่ใหอิสระในทางความคิดของพนักงาน ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานและเกิดความผูกพันกับ

งานมีความเห็นคุณคาของงาน และยังเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกรและเพื่อนรวมงาน ดวย ทําใหเกิดความสัมพันธที่

ดีระหวางกัน มีการใหความชวยเหลือและคํานึงผูอื่น เนื่องจากหากไมมีเพื่อนรวมงานหรือทีมงานที่ดีแลวยากที่จะ

ทํางานนั้นใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี อีกทั้งยังเกิดความอดทนอดกลั้นตออุปสรรคและความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้น

ระหวางกันได หากมีการใหขอมูลยอนกลับ และใหอิสระในการทํางาน ใหพนักงานสามารถควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถเพื่อใหบรรลุความสําเร็จดวยตนเองการควบคุมดวยตนเองเปนสิ่งที่พนักงานมี

ความเชื่อวาบุคคลมีความสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ไดโดยตรง การที่พนักงานรับรูวาการควบคุมดวยตนเอง

ทําใหพนักงานมีทัศนคติ และพฤติกรรมในการทํางานที่สรางสรรค ดังนั้นความสัมพันธระหวางความมีอิสระใน

งาน และการลดการควบคุมที่เหมาะสมมีอิทธิพลทําใหพนักงานแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 

3. การเลื่อนตําแหนงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

ความพึงพอใจในงานดานการเลื่อนตําแหนงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในดานพฤติกรรมการให

ความชวยเหลือ การใหความรวมมือ และพฤติกรรมการสํานึกในหนาที่ เมื่อพิจารณารายละเอียดของ

ความสัมพันธดังกลาวพบวา ความพึงพอใจในงานดานการเลื่อนตําแหนงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การใหความชวยเหลือ การใหความรวมมือ และการสํานึกในหนาที่ นั่นคือหากมีความพึงพอใจดานการเลื่อน

ตําแหนงเพิ่มขึ้นจะทําใหมีพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ การใหความรวมมือ และการสํานึกในหนาที่เพิ่มมาก

ขึ้น นั่นเปนเพราะหากบุคคลมีความพึงพอใจในการเลื่อนตําแหนงงาน และมีการรับรูถึงความยุติธรรมในการเลื่อน

ตําแหนง ก็จะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอตัวผูถูกประเมินผลงานหรือตัวผูที่ทําใหไดรับการเลื่อนตําแหนง ก็จะเกิด

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ดีมีการชวยเหลือผูอื่นการใหความรวมมือ และการ

สํานึกในหนาที่ของตน ดังนั้นการพิจารณาการเลื่อนตําแหนงหรือความกาวหนานั้นองคกรก็ควรมีการพิจารณาที่

เปนระบบและโปรงใส จึงจะทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจและจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานในอนาคต 

จากผลการวิจัยในเรื่องของปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่ได

นําเสนอไวขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนวทางในการสรางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในดานตางๆ ดังนี้ 
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1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 

องคกรจะสามารถเสริมสรางใหเกิดพฤติกรรมการใหความชวยเหลือดังกลาวไดนั้น ควรนําพฤติกรรม

ดานการชวยเหลือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานและการเลื่อนตําแหนงเพื่อชวยตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน ซึ่ง

นอกจากจะไดตามเปาหมายแลว ควรจะมีการชวยเหลือกันในทีมงานดวย ทั้งนี้อาจทําไดโดยนําหัวขอการ

ชวยเหลือเปนหัวขอหนึ่งในการประเมินปลายป และหากผูที่จะขึ้นมาเปนหัวหนาหรือไดรับการพิจารณาใหมี

ตําแหนงสูงขึ้นนอกจากจะพิจาณาจากผลงานแลวควรนําเรื่องพฤติกรรมการชวยเหลือมาเปนปจจัยหนึ่งในการ

พิจารณาดวย เพื่อเปนแรงจูงใจใหบุคลากรมีความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสรางวัฒนธรรมการชวยเหลือให

เกิดขึ้นภายในองคกร 

2. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น 

การจะสรางพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่นไดนั้นควรปรับปรุงลักษณะของงานไมใหเปนแบบรับผิดชอบ

เฉพาะสวนงานของตนเอง ควรแบงงานหรือใหงานในสวนที่มีความรับผิดชอบรวมกัน ไมใชเอาเฉพาะผลงานของ

ตนเอง เชน ควรมีการจัดกิจกรรมกลุม QCC รวมกันในสายงานตางๆ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน และควรมี

การประเมินลูกคาภายในรวมกัน เพื่อที่จะใหพนักงานมีมุมมองตอเพื่อนรวมงานเปนเสมือนลูกคาที่ควรคํานึงถึง 

และการทํางานรวมกันควรคํานึงถึงความพึงพอใจและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตนเองดวย 

อีกทั้งในผลการวิจัยพบวา ผูที่มีอายุงานนอยมีการคํานึงถึงผูอื่นมากกวาพนักงานที่มีอายุงานมาก ดังนั้นควรจัด

กิจกรรมสรางเสริมการคํานึงถึงผูอื่นใหแกพนักงานเกา เชน จัดใหพนักงานเกาสอนงานแกพนักงานใหมในรูปแบบ

ของระบบพี่เล้ียง 

3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 

สภาพแวดลอมเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น โดยหากจะทําใหพนักงานมีความอดทน

อดกลั้นตอส่ิงตางๆ นั้น ควรทําใหพนักงานเกิดความสบายใจในที่ทํางานและขจัดปญหาหรืออุปสรรคในการ

ทํางานของพนักงาน เชน การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชที่พรอมและเอื้ออํานวยใหเกิดความสะดวกในการทํางาน 

และควรจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีใหแกพนักงาน นั่นเปนเพราะหากองคกรจัดสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่ดีใหแกพนักงาน ไมวาจะเปนที่พัก อุปกรณการทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ โตะ เกาอี้ทํางาน 

อุณหภูมิหอง ฯลฯ จะแสดงใหเห็นถึงความใสใจขององคกรที่มีตอพนักงาน ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตองาน และเมื่อ

เกิดความคับของใจขึ้นการที่ไดทํางานในสถานที่สะดวกสบายจะทําใหพนักงานคลายความเครียดหรือความกังวล

ใจได นอกจากนั้นควรจัดกิจกรรมการผอนคลายความเครียดใหกับพนักงานบาง เชน การเลนโยคะ การอบรม

ธรรมมะ หรือสงเสริมการนั่งสมาธิ เพื่อใหพนักงานมีความแข็งแกรงทางจิตใจ มีสติ และมีความอดทนตอ

ความเครียดความคับของใจ เพื่อไมใหเกิดการกระทบกระทั่งกันระหวางการทํางาน 

4. พฤติกรรมการใหความรวมมือ 

ปจจัยที่ควรนํามาสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการใหความรวมมือ คือ เพื่อนรวมงาน ควรจัดกิจกรรมใน

องคกรที่จะสรางเสริมใหเกิดความสามัคคี เชน การแขงขันกีฬา กิจกรรม Walk Rally นอกจากนั้นควรมีการ

บริหารแบบมีสวนรวมใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นตอการปรับปรุงและพัฒนาองคกร โดยจัดกิจกรรม

ขอเสนอแนะใหพนักงานไดมีสวนในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาองคกร และควรมีรางวัลใหสําหรับผูที่มี

ขอเสนอแนะ และควรมีการประกวดขอเสนอแนะดีเดนประจําป เพื่อสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจใหกับ
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พนักงาน และผูบริหารเองควรหาโอกาสลงไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงปญหาตางๆ จากพนักงาน

โดยตรง 

5. พฤติกรรมการสํานึกในหนาที่ 

ปจจัยที่มีผลตอการเกิดพฤติกรรมการสํานึกในหนาที่คือการเลื่อนตําแหนง ซึ่งองคกรจะสงเสริมใหเกิด

พฤติกรรมดังกลาวไดนั้น จะตองเริ่มสงเสริมใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ ซึ่งจากการเลื่อนตําแหนงในระดับสูงๆ 

หรือในระดับบริหารนั้นก็ควรเพิ่มผลตอบแทนในรูปแบบของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และในสวนการเปน

หุนสวนองคกร เพราะสิ่งที่สําคัญอันดับแรกก็คือ ผูบริหารจะตองมีความรูสึกวาตนเปนเจาขององคกรจริงๆ ไมใช

เปนผูรับจางทํางานบริหารหรือเปนเพียงมือปนรับจางใหกับองคกร ผูบริหารจึงตองทุมเทและเสียสละเวลาใหกับ

การทํางานอยางจริงจัง พรอมอุทิศตนใหกับองคกร มีความหวงใยองคกรของตน มุงมั่นจะนําองคกรและผูรวมงาน

ไปสูความสําเร็จโดยไมยอทอ 

นอกจากนั้นควรสรางระบบการสื่อสารภายในใหเปนการสื่อสารระบบเปด ลักษณะการสื่อสารสองทาง

สามารถติดตอพูดจากันได ทั้งระดับผูบริหารระดับสูงและระดับรองๆ ลงมาจนถึงปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อใหทุกคนได

รับรูนโยบาย ไดเขาใจเรื่องราวตรงกัน เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติใหสอดคลองในทิศทางเดียวกัน เปดโอกาสใหทุกคน

แสดงความคิดเห็นไดขอเสนอแนะแนวทางการทํางาน หรือมีสวนแกไขปญหารวมกันตองถือวาทุกคนเปนสวน

หนึ่งขององคกรนั่นเอง ซึ่งหากทุกคนในองคกรคิดวาตนเองคือเจาขององคกรแลวก็จะมีจิตสํานึกในหนาที่ดวย

ความเต็มใจ ซึ่งหากพนักงานคนใดมีพฤติกรรมดังกลาวควรมีการพิจารณาเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นเพื่อที่จะใหเปน

ผูนําตอไป 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
การที่พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรเปนสิ่งที่ทุกองคกรลวนปรารถนาใหเกิด เพราะ

หากพนักงานเต็มใจท่ีจะปฏิบัติส่ิงที่ประโยชนตอองคกร มีความตั้งใจทํางานและทุมเทความสามารถเพื่อทํางาน

ของตนอยางเต็มที่ จะสงผลกระทบตอผลผลิต ภาพลักษณในองคกร และถาองคกรมีพนักงานปฏิบัติงานหนาที่ที่

ถูกกําหนดอยางจริงจัง ถูกตองรอบคอบอีกทั้งพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรก็จะนําองคกร

ไปสูเปาหมายที่องคกรตองการได แตในทางกลับกันกอนที่องคกรจะถามคําถามวาจะทําอยางไรใหพนักงานมี

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีองคกรในสวนองคกรเองก็ควรถามคําถามกลับมาเชนกันวาแลวองคกรเองจะทํา

อยางไรใหพนักงานรักและศรัทธา พรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจใหกับองคกร ซึ่งองคกรเองก็จะตองคํานึงถึงขอนี้

เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งการที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรไดนั้น ก็ตองอาศัยปจจัยหลายดาน

ดวยกัน โดยเฉพาะปจจัยดานความพึงพอใจในงานนั้น เปนปจจัยพื้นฐานที่จะสงเสริมใหพนักงานเกิดพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีได เพราะหากเมื่อมีความพอใจในงาน จะทําใหเกิดความรักความผูกพันตองานและองคกรที่

ทําอยู ดังนั้นหากองคกรอยากใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีไดนั้น ส่ิงที่องคกรจะตองสรางใหไดกอนคือ ให

พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานกอนจึงจะสามารถเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคกรได 
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