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บทคดัย่อ 
 

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไทย
อุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การของพนักงานบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด 2) ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท้างาน
ที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด  ผู้วิจัยใช้เทคนิค
การวิจัยเชิงปริมาณพนักงานบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัดซึ่งมีพนักงานจ้านวน 950 คน ผู้วิจัยใช้วิธี
หาขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ เคจซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 282 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเชิงชั น 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน บริษัท 
ไทยอุสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัดจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ตามปัจจัย ด้าน สถานภาพ 
ต้าแหน่งงาน และอายุงาน  (2) สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานบริษัท 
ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด ประกอบไปด้วย การนิเทศงาน (β = 0.41) สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่
ได้รับ (β = 0.31) ความมั่นคงปลอดภัย  (β = 0.14) และ ค่าจ้าง (β = 0.11) ตามล้าดับ โดยมีค่าความ
แม่นย้าในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 47 
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ABSTRACT 
 
 The research about factors affecting employee good organization behavior of Thai 
Sugar Industry Co., Ltd. have an objectives for 1) Study the personal factors that affecting 
employee good organizational behavior of Thai Sugar Industry Co., Ltd. 2) Study the 
influence of the environment that affecting employee good organizational behavior of Thai 
Sugar Industry Co., Ltd.. The researcher use quantitative research to research the employee  
of Thai Sugar Industry Co., Ltd. that have 950 employee. Researcher use Krejcie and Morgan 
to find the sample population , 282 samples were available by using stratified random 
sampling. The equipment that used in the research are questionnaire that researcher 
created. Analyzed data by Frequency , Percentage , Mean , Standard Deviation , t-Test , One-
way ANOVA and Multiple Regression. 
 The result of this research found that 1) the employee good organization behavior of 
Thai Sugar Industry Co., Ltd. were statistically significant differences followed by the factors 
of the Status , Working Position and Duration of employment. 2)The influence of the 
environment that affecting employee good organizational behavior of Thai Sugar Industry 
Co., Ltd. consist of  Supervision (β = 0.41) , Welfare or other benefits (β = 0.31) The Stability 
and Security (β = 0.14) and wage (β = 0.11) respectively. The accuracy in predicting is equal 
to 47 percent. 
 
Keywords :  good organizational , employee , Sugar industry 
 
1. บทน้า 

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศทั งในปัจจุบันและ
อนาคต มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส้าคัญที่สุดขององค์การ เนื่องจากคนเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การทั งหมด ความส้าเร็จของการท้างานในองค์การในยุคปัจจุบันจ้าเป็นต้องมีความเข้าใจ ให้ความ
สนใจ และความส้าคัญต่อการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ อีกทั งการบริหารองค์การในปัจจุบัน ต่าง
มุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์การให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะองค์ประกอบภายในเพ่ือบรรลุกับเป้าหมายองค์การ
ตามสภาพแวดล้อมขณะนั น ความส้าคัญกับการจัดการองค์การเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและก่อให้เกิดเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (ธงชัย  เหมทานนท์, 2558: 88) 

การปฏิบัติงานในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมน ้าตาล พนักงานในองค์การ มีความส้าคัญต่อความส้าเร็จใน
การปฏิบัติงาน บุคลากรในแผนก อาทิ พนักงานที่เป็นผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานในการผลิต ผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องศูนย์วิเคราะห์ ต่างมีความส้าคัญในการช่วยเพ่ิมผลการปฏิบัติงานขององค์การอันจะท้าให้องค์การมี
ความเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามในองค์การหนึ่งๆ จะมีบุคคลหลายคนท้างานร่วมกัน 
มีพฤติกรรม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในและภายนอกองค์การ พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต้องมี
สาเหตุ (Caused Behavior) ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี ล้วนแล้วจะส่งผลกระทบต่อความส้าเร็จหรือการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การทั งสิ น ดังนั นองค์การจึงต้องมีการศึกษามาใช้ในการควบคุม ดูแล ปรับปรุง ตลอดจน
เสริมสร้างพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปตามที่องค์การได้ เพราะพฤติกรรมของบุคลากรที่พ่ึงประสงค์นับเป็น
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พฤติกรรมที่องค์การมีความต้องการ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิผลขององค์การ (สุนันทา 
เลาหนันทน์, 2544) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืน อาจท้าได้โดยพัฒนาพฤติกรรมในการท้างานให้แก่
บุคลากรให้มีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมความส้านึกในหน้าที่ พฤติกรรมความอดทนอดกลั น 
พฤติกรรมการค้านึกถึงผู้อ่ืน และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี ก็คือพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการให้รางวัลอย่างเป็นทางการจากองค์การแต่เป็นพฤติกรรมที่
เกิดขึ นเองของสมาชิกที่เต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เกินกว่าบทบาทที่ตนรับผิดชอบ อันน้าไปสู่การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้ เป็นอย่างดี พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ 
(Organizational Citizenship Behavior) สามารถจ้าแนกรูปแบบพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมต่างๆ 
ประกอบด้วย พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมความส้านึกในหน้าที่ 
(Conscientiousness) พฤติกรรมความอดทนอดกลั น (Sportsmanship) พฤติกรรมการนึกถึงคนอ่ืน 
(Courtesy) และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)  (สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2547) 

จากเหตุผลและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะท้าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาไปที่บริษัท ไทย
อุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหาร เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด สามารถพัฒนาพฤติกรรมในการท
ท้างานให้แก่บุคลากร อันน้าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้เป็นอย่างดี 

   
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไทย
อุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด 

2.  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท้างานที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด 

 
สมมตฐิานในการศึกษา 

1. การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล มีความแตกต่างกันตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

2. สภาพแวดล้อมในการท้างานมีอิทธิพลต่อสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไทย
อุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจะแบ่งสาระ
ของการทบทวนวรรณกรรมได้ดังนี  

2.1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมในการท้างาน 
พฤติกรรม ในทางจิตวิทยานั น หมายถึง การกระท้าอันอื่นเนื่องมาจากการกระตุ้นหรือการจูงใจจากสิ่ง

เร้าต่างๆ การกระท้าหรือพฤติกรรมเหล่านั นเกิดขึ นหลังจากที่บุคคลได้ผ่านขบวนการกลั่นกรอง ตกแต่งและ
ตั งใจที่จะท้าให้เกิดขึ น เพ่ือให้บุคคลอ่ืนได้สัมผัสรับรู้ พฤติกรรมของบุคคลแม้กระท้าด้วยสาเหตุจุดมุ่งหมาย
เดียวกันแต่จะมีลักษณะอาการแตกต่างกัน เมื่อบุคคล เวลา สถานที่ หรือสถานการณ์เปลี่ยนไปเนื่องจากการ
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กระท้าของบุคคล (สุรพล พยอมแย้ม, 2545)  ส่วนพฤติกรรมการท้างาน  หมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ออกมาในสภาพแวดล้อมในการท้างาน เช่น การพูดคุย การรับค้าสั่ง การเขียนรายงาน เป็นต้นซึ่งอาจมี
ลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการโดยอาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่องค์การ (มัลลิกา ต้นสอน, 
2544)  สอดคล้องกับแนวคิดของ ตะวัน สาดแสง (2548) ซึ่งให้ความหมายพฤติกรรมการท้างาน ว่าเป็นการ
แสดงออกของบุคคลในทางใดทางหนึ่งที่มีต่อเหตุการณ์ในสถานที่ท้างาน ซึ่งถ้าเป็นพฤติกรรมเชิงบวกจะเป็นที่
ต้องการขององค์การ ตรงข้ามถ้าเป็นพฤติกรรมทางลบก็ไม่เป็นที่ต้องการขององค์การ  

จากความหมายพฤติกรรมการท้างานที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมการท้างาน หมายถึงการ
กระท้าท่ีบุคคลแสดงออก รวมถึงลักษณะการกระท้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อการปฏิบัติงาน 
และสภาพแวดล้อมในท่ีท้างานที่เขาปฏิบัติงานอยู่ 

 
2.2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
Deshpande  (2002) ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ว่าเป็นพฤติกรรม

ที่แสดงออกอย่างไม่เป็นทางการ แต่เป็นหน้าที่หรือบทบาทพิเศษที่กระท้าโดยไม่ได้มุ่งหมายต้องการรางวัลตอบ
แทนจากองค์การ ตัวอย่างของพฤติกรรมเหล่านี  เช่น การตรงต่อเวลา การช่วยเหลือผู้ร่วมงานอ่ืนๆ การรับ
อาสาท้า สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีตนไม่ได้ถูกระบุให้ต้องกระท้า การเสนอความคิดสร้างสรรค์ และการฝึกฝนอยู่เสมอและ
ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าในการทุ่มเท เพ่ือการท้างานของตนอยู่เสมอ โดยพฤติกรรมเหล่านี ยังรวมถึง 
พฤติกรรมที่ละเว้นจากการกระท้าอะไรบางอย่าง ถึงแม้ว่าความจริงแล้ว พวกเขาอยากจะท้า เช่น ชอบจ้อง
จับผิดผู้ร่วมงานคนอ่ืน มีอารมณ์โกรธง่าย ชอบบ่นหรือต่อว่าในเรื่องเล็กน้อย ชอบโต้แย้งหรือโต้เถียงกับ ผู้อ่ืน
แม้เป็นเรื่องที่ไม่ส้าคัญโดยสิ่งเหล่านี  รวมเรียกว่า Supra-role behaviors ซึ่งผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีต่อองค์การจะละเว้นกระท้า 

Urmila and  Parikar (2003) ได้น้าเสนอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ว่าต้อง
ประกอบด้วยการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ไม่บ่นหรือต่อว่าปัญหา
เล็กๆน้อยๆ มีความสุภาพกับเพ่ือนร่วมงาน เมื่ออยู่นอกบริษัทก็จะพูดถึงบริษัทแต่ในแง่บวกและที่ส้าคัญหาก
หากพนักงานมีความล้มเหลวในการปฏิบัติพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี จะไม่เป็นสาเหตุที่ท้าให้เขาถูกลงโทษ
จากความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ซึ่งนอกเหนือจากที่องค์การได้ก้าหนดไว้ 
โดยเป็นพฤติกรรมสนับสนุนและมีความจ้าเป็นต่อการด้าเนินงานขององค์การเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ 

เกษรา ชัยรังษีเลิศ (2547)  กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึงพฤติกรรม
การให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่พนักงานมีให้แก่องค์การนอกเหนือจากบทบาทที่องค์การคาดหวังไว้ 
พฤติกรรมเหล่านั นช่วยสนับสนุนองค์การ สังคม และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาในที่ท้างาน ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านั นพนักงานปฏิบัติโดยองค์การไม่ได้ร้องขอและไม่ได้บังคับให้ท้า รวมทั งไม่เกี่ยวข้องกับระบบการให้
รางวัลที่องค์การก้าหนดไว้อย่างเป็นทางการ 

เอกชัย บูรณธน (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง 
พฤติกรรมของพนักงานที่อยู่นอกเหนือจากงานที่เป็นทางการหรือเป็นพฤติกรรมของพนักงานซึ่งองค์การไม่ได้
ก้าหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แต่พนักงานปฏิบัติด้วยความเต็มใจเพ่ือองค์การ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางสังคมและความร่วมมือภายในองค์การช่วยสนับสนุนให้เกิดความส้าเร็จในองค์การ 
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Organ (1991) ได้จ้าแนกคุณลักษณะของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไว้ 5 ด้าน ดังนี   
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน (Altruism) หมายถึงการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความ

เต็มใจเช่น การช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหาใน การปฏิบัติงาน หรือการช่วยแนะน้าพนักงานใหม่
เกี่ยวกับวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น 

2. พฤติกรรมการค้านึกถึงผู้อ่ืน (Courtesy) หมายถึงการค้านึงถึงผู้อ่ืนเพ่ือช่วยคิดและป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ นตามมา เช่น ปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงานก่อนที่จะ ลงมือด้าเนินการใดๆ เกี่ยวกับงานซึ่งอาจจะ
ท้าให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลัง หรือการช่วยเตือนเพ่ือนร่วมงานล่วง หน้าเกี่ยวกับตารางการท้างาน 
เป็นต้น  

3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั น (Sportsmanship) หมายถึงการมี ความอดทนอดกลั นต่อสิ่งที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการท้างาน เช่น ความไม่สะดวกสบาย หรือ ความรู้สึกร้าคาญใจโดยไม่ต้องการ
เรียกร้องสิทธิหรือการร้องทุกข์ เช่น  มีความอดทนเมื่อหน่วยงาน ขอให้เลื่อนช่วงเวลาการขอลาพักร้อนออกไป
อย่างไม่มีก้าหนด เป็นต้น 

4. พฤติกรรมการส้านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง การเอาใจใส่ และปฏิบัติงานเกิน
กว่าระดับที่องค์การก้าหนดไว้ เช่น ปฏิบัติงานตรงตามก้าหนดเวลารักษาความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ขององค์การ เป็นต้น  

5. พฤติกรรมการรับผิดชอบและให้ความร่วมมือ (Civic virtue) หมายถึงการรับผิดชอบ และการมี
ส่วนร่วมต่อการด้าเนินงานภายในองค์การซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การแสดง ความคิดเห็นแต่รวมถึงการปฏิบัติ
พฤติกรรมอ่ืนๆ เช่น การอ่านจดหมายเวียนเกี่ยวกับองค์การ การเข้าร่วมประชุม การติดตามหาข่าวสารและ
ความรู้ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับองค์การ เป็นต้น 

Podsakoff et al. (2000) ไดสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององคการ โดยสรุปได 7 ลักษณะคือ  

1. พฤติกรรมการช่วยเหลือ (Helping behavior) เป็นการช่วยเหลือบุคคลใน การท้างานด้วยความ
เต็มอกเต็มใจ และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้การสนับสนุนในความส้าเร็จของผู้ร่วมงาน และการพัฒนา
วิชาชีพ ซึ่งแสดงออกทั งค้าพูดและการกระท้า(Cheerleading) รวมถึงการกระท้าที่ช่วยเหลือการปองกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ นระหว่างบุคคล (Peacemaking) 

2. พฤติกรรมการอดทนอดกลั นหรือการมีน ้าใจเปนนักกีฬา (Sportsmanship) เป็นการแสดงออกของ
บุคคลด้วยความเต็มใจในการอดทนต่อความไมสุขสบาย ในงาน มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ ที่ไมเป็นไปตามที่ควร
จะเป็น รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เสียสละความสนใจของตนเองเพ่ือให้เกิดผลดีในกลุ่มงาน 

3. ความจงรักภักดีต่อองคการ (Organizational loyalty) เป็นการแสดงถึงการมีไมตรีจิตรอันดีและ
การป้องกันองค์การ การสนับสนุนส่งเสริมและการปกป้องพิทักษ์ โครงสร้างที่เป็นรูปธรรมขององคการ รวมถึง
การป้องกันเหตุจากปัจจัยภายนอก  

4. การปฏิบัติตามระเบียบขององคการ (Organizational compliance) เป็นการปฏิบัติ ตาม
กฎระเบียบและวิธีการรวมถึงกระบวนการท้างานที่ไดซึมซับเข้าไปในตัวบุคคล ท้าให้บุคคลนั นยอมรับกฎกติกา
ข้อปฏิบัติและวิธีการขององคการ โดยกฎกติกาเหล่านั นเป็นกฎกติกาที่ไมมีบุคคลใดเฝ้าติดตามในการแสดง
พฤติกรรม  

5. ความคิดสรางสรรค์ (Individual initiative) เป็นการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค์ของบุคคล
และการออกแบบนวัตกรรมที่มุ่งในการพัฒนางานหรือผลการปฏิบัติงาน ขององคการการท้างานหนักและการ
ใช้ความคิดสรางสรรคใ์นการแกปัญหาเกี่ยวกับงาน  
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6. การท้าความดีให้สังคม (Civic virtue) เป็นการแสดงความเต็มอกเต็มใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
องคการการเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมต่างๆขององคการที่อาจส่งผลกระทบต่อองคการการแสดงพฤติกรรม
เช่นนี บ่งบอกให้เห็นว่าบุคคลรูสึกผูกพันกับองค์การรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าขององคการด้วย 

7. การพัฒนาตนเอง (Self-development) เป็นการที่บุคคลพัฒนาตนเองโดย การค้นคว้าเพ่ิมเติม 
การเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและความสามารถเพ่ือน้ามาใช้ในการท้างาน ซึ่งประกอบไปด้วย 

  7.1 การพิจารณาองคการว่าเป็นรูปแบบการรวมตัวอย่างหนึ่งทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน
มากกว่าที่จะพิจารณาว่าเป็นการรวมตัวของคนกับเครื่องจักรเพ่ือการผลิตเท่านั น ดั งนั นบุคคล กลุ่ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มย่อมมีผลกระทบต่อผลผลิตของการท้างาน  

  7.2 พฤติกรรมการทางานของคนไม่สามารถจูงใจได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว แต่พฤติกรรม
ของมนุษย์ขึ นกับค่านิยมความเชื่อและอารมณ์ของแต่ละบุคคลด้วย  

  7.3 ผลผลิตมิไดถูกก้าหนดโดยฝ่ายบริหารเท่านั น แต่ถูกก้าหนดโดยตัวบุคคลและกลุ่มบุคคล  
  7.4 รูปแบบการรวมตัวระหว่างบุคคลจากพื นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลที่มีอยู่ใน

องคการเรียกว่าองคการไมเป็นทางการ (Informal organization) จะเป็นตัวก้าหนด ปทัสถาน คานิยมของ
กลุ่มและจะมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคคล 

 
2.3. แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
นารีรัตน์ นิลประดับ (2547) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท้างานว่า หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่

รอบตัวบุคคลขณะท้างานทั งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และมีผลต่อการท้างานและให้ความหมาย ของการรับรู้
สภาพแวดล้อมในการท้างานว่า หมายถึง การที่บุคคลเห็นได้ยินหรือเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวบุคคลขณะ
ท้างานทั งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งจะมีการตีความหมายที่ก่อให้เกิดความเข้าใจและมีผลต่อการท้างาน  

ชนัดดา ยังสี (2549) กล่าวถึง การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท้างาน หมายถึง กระบวนการที่บุคคลน้า
ข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งเร้าต่างๆ รอบตัวทั งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั งที่เป็นรูปธรรม และที่เป็นนามธรรมสภาพปัจจัย
ต่างๆที่ส่งผลให้เกิดภาวะกดดันจากสภาพแวดล้อมในการท้างานทาง จิตหรือทางสังคมภายในองค์การผ่าน
ขั นตอนการจัดระเบียบ การตีความน้าไปสู่การตัดสินใจการ แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ โดยขึ นอยู่กับประสบการณ์และความรู้สึก ที่เกิดขึ นในจิตใจของตนเอง ซึ่งการรับรู้สภาพแวดล้อม
ในการท้างานของแต่ละบุคคลว่าดีหรือไม่นั นอาจมีความแตกต่างกัน 

รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง  (2547)  ได้แบ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมในการท้างานที่เป็นองค์ประกอบที่จะ
เอื ออ้านวยต่อการปฏิบัติงานไว้ 10 ด้าน คือ  

1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงในการท้างาน การที่ได้รับความเป็นธรรม จาก
ผู้บังคับบัญชา ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความอบอุ่นใจ และปลอดภัยที่จะได้ท้างานในองค์การ ซึ่งจาก งานวิจัย
พบว่า คนที่มีพื นความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความมั่นคงในงานนี มีความส้าคัญมาก แต่คนที่มีความรู้
สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความส้าคัญมากนัก  

2. โอกาสก้าวหน้าในการท้างาน (Opportunity for advancement) ได้แก่ การได้มีโอกาสเลื่อน
ต้าแหน่งสูงขึ น องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท้างาน โดยพิจารณาเลื่อนขั น เงินเดือน
อย่างเป็นธรรม พิจารณาเลื่อนต้าแหน่งอย่างเหมาะสม ให้บ้าเหน็จรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี ยอมรับและยกย่อง
ชมเชยพนักงานเมื่อปฏิบัติงานดี ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ศึกษาต่อ และมีการฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมาก
ขึ น  
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3. องค์การและการจัดการ (Company and management) ได้แก่ ลักษณะการจัดโครงสร้างของ 
องค์การ การวางนโยบาย แนวทางวิธีปฏิบัติภายในองค์การ ชื่อเสียงและการด้าเนินงานขององค์การ   

4. ค่าจ้าง (Wages) ได้แก่ เงินเดือนซึ่งเป็นค่าตอบแทนการท้างาน โดยพิจารณาในเรื่องของ จ้านวน
ค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับปริมาณของผลงาน และมีวิธีการจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรมเสมอภาค  

5. คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic aspects of the jobs) เป็นเรื่องของงานที่ท้าอยู่เป็นงานที่
ท้าให้รู้สึกว่ามีคุณค่า มีความภาคภูมิ มีสถานภาพ มีศักดิ์ศรี และได้รับการยอมรับนับถือเป็นงานบริการ 
สาธารณะ เป็นงานที่ตรงตามความสามารถเป็นงานที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มเป็นงานท้าทาย และท้าให้เกิดมีการ
เปลี่ยนแปลง  

6. การนิเทศงาน (Supervision) คือการได้รับความเอาใจใส่ได้รับการตรวจแนะน้างานอย่าง ใกล้ชิด 
และได้รับทราบการท้างานที่ถูกต้องจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน การนิเทศงานมี ความส้าคัญที่จะท้าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องานที่ท้าได้ การนิเทศงานไม่ดี อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เขา
ตัดสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงาน  

7. คุณลักษณะทางสังคมของงาน (Social aspects of the jobs) คือ การได้ท้างานอยู่ในกลุ่มที่มี 
ความคล้ายคลึงกับตน ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท้างาน มีความสามัคคีรู้จักหน้าที่ของตน มี
กลุ่มท้างานที่ฉลาดมีประสิทธิภาพ  

8. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ การให้ข่าวสารในองค์การ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับการ 
พัฒนาและความก้าวหน้าขององค์การ ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงานที่องค์การก้าลังท้าอยู่และก้าลังจะท้าในอนาคต 
การรับรู้เกี่ยวกับสายการท้างานและอ้านาจบังคับบัญชา การรับรู้ข่าวสารด้านนโยบายและ กระบวนการ
ท้างาน และข่าวสารอ่ืนๆที่เก่ียวกับการท้างานขององค์การและบุคคลต่างๆ ในองค์การ  

9. สภาพการท้างาน (Working conditions) คือ สภาพที่มีความสะอาด มีระเบียบ มีความปลอดภัย 
เครื่องมือ เครื่องจักรจัดไว้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมที่จะใช้เสมอ มีอากาศถ่ายเทดีไม่มีเสียงรบกวน และ
แสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาท้างานแต่ละวันเหมาะสม มีสถานที่ให้ออกก้าลังกาย มีโรงอาหารใกล้ๆ มีศูนย์
อนามัย มีสถานที่จอดรถ 

 10. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับ (Benefits)  คือสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากค่าจ้างที่บุคคลได้รับ ได้แก่ เบี ยบ้าเหน็จบ้านาญ วันหยุดพักผ่อนประจ้าปี   การลา ค่า
รักษาพยาบาล การจัดประกันภัย  

 
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน้ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี  
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
3. วิธีการด้าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานในบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด โดยใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท ไทย
อุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัดจากทั งหมดมีพนักงาน 950 คน ผู้วิจัยใช้วิธีหาขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ Krejcie 
and Morgan (1970)  ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 282 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเชิงชั น (Stratified random 
sampling) ดังนี  

 
ตารางที่ 1  ประชากรและตัวอย่างในการเก็บข้อมูล 

หนว่ยงาน ประชากร ตวัอยา่ง 
แผนกบริหาร  12 4 
แผนกส้านักงาน  23 7 
วิศวกร,หัวหน้าแผนก  35 10 
ฝ่ายไร่  30 9 
แผนกบุคคล  6 2 
แผนกพัสดุ  15 4 
แผนกศูนย์วิเคราะห์  49 15 
แผนกลูกหีบ  96 28 



 

 133 Journal of Management Science  Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.4 No.2 July - December 2017 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
หนว่ยงาน ประชากร ตวัอยา่ง 

แผนกเทอร์ไบน์ 35 10 
แผนกไฟฟ้า  35 10 
แผนกหม้อไอน ้า  50 15 
แผนกหม้อต้ม  52 15 
แผนกรีไฟน์  45 13 
แผนกหม้อเคี่ยว  60 18 
แผนกหม้อปั่น  64 19 
แผนกบรรจุ  42 12 
แผนกคลังสินค้า  78 23 
แผนกโรงกลึง  35 10 
แผนกยานยนต์  67 20 
แผนกโยธา  23 7 
แผนกซ่อมบ้ารุง  46 14 
แผนกโรงหล่อ  11 3 
แผนกเครื่องมือวัด  6 2 
แผนก รักษาความปลอดภัย 35 10 

 
งานวิจัยมีการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื อหา (content validity) เพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค้าถามกับเนื อหาในประเด็นที่ต้องการวิจัยไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั ง 3 คน แบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เฉพาะข้อที่ อยู่ในเกณฑ์และข้อที่ปรับปรุง จะน้ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน้าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้บริโภคมีลักษณะคล้ายกับประชากรเป้าหมาย 
แต่ไม่ใชก่ลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 ราย น้าข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าระหว่าง 0.82-0.91 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด   
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 256 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 

40 ปีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 52.8 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.51 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่้ากว่า 
ปวส. คิดเป็นร้อยละ 70.6 รายได้อยู่ในระดับ 9,000 จนถึง 12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.8 ต้าแหน่งงาน
แผนกลูกหีบ คิดเป็นร้อยละ 9.9 ส้าหรับอายุงานส่วนใหญ่มีอายุในการท้างาน 5 ปี ขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 57.8 
 
 
 
 
 



 

 134 Journal of Management Science  Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.4 No.2 July - December 2017 

 

ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมในการท้างานตามทัศนะของพนักงาน บริษัท ไทยอุสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด 
สภาพแวดล้อมในการท้างาน Mean SD. ระดบั 

1. ความมั่นคงปลอดภัย  3.97 0.65 มาก 
2. โอกาสก้าวหน้าในการท้างาน 3.97 0.71 มาก 
3. องค์การและการจัดการ  3.84 0.64 มาก 
4. ค่าจ้าง  3.90 0.76 มาก 
5. คุณลักษณะเฉพาะของงาน  3.86 0.74 มาก 
6. การนิเทศงาน  3.42 0.96 มาก 
7. คุณลักษณะทางสังคมของงาน  3.77 0.81 มาก 
8. การติดต่อสื่อสาร  3.94 0.74 มาก 
9. สภาพการท้างาน  4.30 0.69 มากที่สุด 
10. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ  3.75 0.85 มาก 

ผลรวม 3.87 0.76 มาก 
 
ในภาพรวมสภาพแวดล้อมในการท้างานตามทัศนะของพนักงาน บริษัท ไทยอุสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด 

อยู่ในระดับมาก ( x =3.87) เมื่อพิจารณารายด้าน เรื่องที่มีความส้าคัญในสามล้าดับแรกได้แก่ สภาพการท้างาน 
( x =4.30) ความมั่นคงปลอดภัย ( x =3.97)  และ โอกาสก้าวหน้าในการท้างาน ( x =3.97)  ตามล้าดับ 
 
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไทยอุสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด 

พฤตกิรรมการเปน็สมาชกิทีด่ี mean S.D. ระดบั 
1. ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 4.11 0.79 มาก 
2. ด้านพฤติกรรมการค้านึงถึงผู้อื่น 4.45 0.73 มาก 
3. ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั น 4.61 0.64 มากที่สุด 
4. ด้านพฤติกรรมการส้านึกในหน้าที่ 4.68 0.53 มากที่สุด 
5. ด้านพฤติกรรมการรับผิดชอบและให้ความร่วมมือ 4.26 0.67 มาก 

ผลรวม 4.42 0.50 มาก 
 
ในภาพรวมพฤติกรรมการเป็นสมาชิดที่ดีอยู่ในระดับมาก ( x =4.42) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้าน

พฤติกรรมการส้านึกในหน้าที่อยู่ในระดับมาก ( x =4.68)  รองลงมาด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั น คือ ( x

=4.61)  รองลงมาด้านพฤติกรรมการค้านึงถึงผู้อ่ืน คือ ( x =4.45) รองลงมาด้านพฤติกรรมการรับผิดชอบและ
ให้ความร่วมมือ คือ ( x =4.26) และรองลงมาด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน คือ ( x =4.11) 
ตามล้าดับ 
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การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 4  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไทยอุสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด  

จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤตกิรรมการเปน็สมาชกิทีด่ี เพศ อาย ุ
สถาน 
ภาพ 

การ 
ศกึษา 

รายได ้ ตา้แหนง่
งาน 

อายุ
งาน 

ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 0.52 1.46 3.45* 0.21 1.80 4.09* 6.30** 

ด้านพฤติกรรมการคา้นึงถึงผู้อื่น -0.72 0.55 4.40* 2.13 0.19 0.20 1.96 

ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั น 0.06 0.84 1.29 1.98 0.40 1.37 2.96* 

ด้านพฤติกรรมการส้านึกในหน้าท่ี -1.80* 1.12 1.69 4.02* 1.94 3.17 10.56*
* ด้านพฤติกรรมการรับผดิชอบและให้ความ

ร่วมมือ 
-0.52 2.10 0.82 5.68** 12.18*

* 
27.09*

* 
9.40** 

ผลรวม -0.55 1.51 3.56* 0.39 2.16 7.89* 8.95** 
* sig<0.05  ** sig<0.01 

 
ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไทยอุสาหกรรมน ้าตาล 

จ้ากัดในภาพรวม จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ตามปัจจัย ด้าน สถานภาพ ต้าแหน่งงาน 
และอายุงาน  

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไทยอุสาหกรรมน ้าตาล 
จ้ากัด เป็นรายด้านผลการวิจัยพบว่า 

1) ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ตาม
ปัจจัย ด้านสถานภาพ ต้าแหน่งงาน และอายุงาน จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

2) ด้านพฤติกรรมการค้านึงถึงผู้อ่ืน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติจากปัจจัยส่วน
บุคคล 

3) ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั น จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ จะมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ตามปัจจัย ด้านอายุงาน 

4) ด้านพฤติกรรมการส้านึกในหน้าที่ จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ จะมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ตามปัจจัย ด้านเพศ และอายุงาน 

5) ด้านพฤติกรรมการรับผิดชอบและให้ความร่วมมือ จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ตามปัจจัย ด้านการศึกษา รายได้ ต้าแหน่งงาน และอายุงาน 
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ตารางที่ 5  อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการท้างานที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงาน 
      บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด 

ตวัแปรอสิระ B SE. Beta t sig 
1. ความมั่นคงปลอดภัย  0.21 0.07 0.14 2.82* 0.01 
2. โอกาสก้าวหน้าในการท้างาน 0.08 0.07 0.06 1.15 0.25 
3. องค์การและการจัดการ  0.02 0.08 0.01 0.21 0.83 
4. ค่าจ้าง  0.14 0.07 0.11 2.06* 0.04 
5. คุณลักษณะเฉพาะของงาน  0.09 0.07 0.07 1.18 0.24 
6. การนิเทศงาน  0.41 0.05 0.41 8.16** 0.00 
7. คุณลักษณะทางสังคมของงาน  0.03 0.06 0.03 0.55 0.58 
8. การติดต่อสื่อสาร  0.03 0.07 0.02 0.45 0.65 
9. สภาพการท้างาน  0.06 0.07 0.04 0.80 0.42 
10. สวัสดิการหรือผลประโยชน์อืน่ๆ ท่ีได้รับ  0.35 0.06 0.31 6.25** 0.00 
(Constant) 0.04 0.39   0.11 0.92 

R=0.69 R2=0.47 Adj R2 =0.45 
 
ผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไทย

อุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด ประกอบไปด้วย การนิเทศงาน (β = 0.41) สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับ 
(β = 0.31) ความมั่นคงปลอดภัย  (β = 0.14) และ ค่าจ้าง (β = 0.11) ตามล้าดับ โดยมีค่าความแม่นย้าในการ
พยากรณ์เท่ากับร้อยละ 47 
 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไทยอุสาหกรรมน ้าตาล 
จ้ากัด สามารถแบ่งเป็นสองปัจจัยคือคุณลักษณะส่วนบุคคล และ สภาพแวดล้อมในการท้างาน ซึ่งผลการวิจัย
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี  
 5.1 การอภิปรายผล 

5.1.1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ไทยอุสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัดจะมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ตามปัจจัย ด้าน สถานภาพ ต้าแหน่งงาน และอายุงาน  ทั งนี เพราะ
สถานภาพสมรส และต้าแหน่งงานที่สูง และอายุการท้างานที่ยาวนานจะส่งผลที่มากขึ นต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การ ซึ่งจะสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชุติมา ชุติชิวานันท์ (2554) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง  
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึ กษา กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ งานวิจัยของ อทิกร แก้วมา (2550) ความสัมพันธ์ของการรับรู้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การในฐานะพฤติกรรมตามบทบาท เจตนาในการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่เกิดขึ นจริง ซึ่งเสนอว่าปัจจัยส่วนบุคคลจะมีผลต่อ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน และงานวิจัยของ ปนัดดา  คีรินทร์ (2557) ที่ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบล ในอ้าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ที่เสนอว่าระยะเวลาท้างาน จะมีผลต่อ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน 
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5.1.2 สภาพแวดล้อมในการท้างานที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานบริษัท ไทย
อุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด โดยปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยส้าคัญได้แก่ การนิเทศงาน  สวัสดิการหรือผลประโยชน์
อ่ืนๆ ที่ได้รับ ความมั่นคงปลอดภัย  และ ค่าจ้าง ผลการวิจัยดังกล่าวจะสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  อัมพร พิพิธ
เจริญพร (2545). ลักษณะบุคลิกภาพแบบ The big five พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและคุณภาพ
การบริการของพนักงานตามการรับรู้ของหัวหน้า : กรณีศึกษาศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่ง  ซึ่งเสนอว่าเสนอว่า 
องค์ประกอบทุกด้านของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดล้อมในการท้างานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับแนวคิดของ McLagen (1989) ที่เสนอว่า
การน้าหลักพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การจะเป็นบทบาทหลักของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การ 

 
 5.2. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

ผลการวิจัยสามารถแยกข้อเสนอแนะออกเป็นสองประการดังนี  
5.2.1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ได้แก่ สถานภาพ ต้าแหน่งงาน และ

อายุงาน ส้าหรับผู้บริหารแล้วปัจจัยด้านต้าแหน่งงาน และอายุงานเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ การพัฒนา
บุคลากรให้เข้าสู่ต้าแหน่งงานที่สูงขึ น การวางแผนพัฒนาอาชีพ (Career Development) โดยส่งเสริม
บุคลากรที่มีความสามารถขึ นสู่ต้าแหน่งที่สูงขึ นสร้างความภาคภูมิใจในการท้างาน และส่งเสริมความจงรักภักดี
ให้คนที่ดีอยู่ในองค์การให้ยาวนานจะช่วยสนับสนุนให้องค์การเกิดบุคลากรที่เป็นสมาชิกที่ดี ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนได้ 

5.2.2. สภาพแวดล้อมในการท้างานที่มีความส้าคัญต่อสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัท ไทย
อุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด  เกิดจากการนิเทศงาน ท้าให้พนักงานมีความม่ันใจในการท้างาน ลดความบกพร่อง
ในการท้างาน  การสวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกจากเงินเดือนซึ่งมีเพดานค่อนข้างจ้ากัด จะ
ช่วยเสริมสร้างก้าลังใจและท้าให้พนักงานมีความสุขในการท้างาน การจัดองค์การให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย
ในการท้างาน  และ การจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม ไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเหล่านี เป็น
ปัจจัยส้าคัญท่ีจะท้าให้ผู้บริการเกิดความส้าเร็จในการสร้างบุคลากรที่เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ 

 
 5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

5.3.1. การวิจัยดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาเฉพาะ บริษัทไทยอุตสาหกรรมน ้าตาล จ้ากัด ซึ่งผลการวิจัย
อาจจะยังไม่สามารถสามารถน้าไปใช้สรุปอ้างอิงกับประชากรบริษัทกลุ่มอ่ืน ซึ่งอาจมีบริบทของปัจจัยส่วน
บุคคลและสภาพแวดล้อมในการท้างานที่แตกต่างออกไป ดังนั นผู้สนใจต่อยอดอาจน้ากรอบแนวคิดดังกล่าวไป
ทดลองซ ้าในหน่วยงานที่สนใจได้ 

5.3.2. งานวิจัยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเชิงปริมาณเท่านั นจึงยังไม่ได้มิติในความลึกของเหตุผลว่าท้าไม
สภาพแวดล้อมในการท้างานมีเพียงการนิเทศงาน  สวัสดิการหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับ ความมั่นคง
ปลอดภัย  และ ค่าจ้างเท่านั นที่มีผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การดังนั นผู้ที่สนใจจะศึกษาหาเหตุผลเชิงลึก
อาจจะใช้วิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาสนับสนุน โดยบูรณาการเป็นการท้าวิจัยแบบผสม 

5.3.3. การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั นผู้ที่สนใจจะ
ทวนซ ้าโดยท้าการศึกษาแบบอนุกรมเวลา ก็อาจจะได้ผลที่แตกต่างกันออกไป 
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