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บทคดัย่อ 
 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้วตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาระดบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของพนักงาน
คนไทยที่ท างานในบรษิัทเอกชนขา้มชาติ ซึ่งได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส อายุ 
ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืน โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื พนักงานประจ าคนไทยในบรษิัทเอกชน             
ขา้มชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ                  
การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุ 30-39 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
มรีายไดส้งูกว่า 50,001 บาท มอีายุงาน 4-9 ปี  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงานคนไทยที่ท างาน                      
ในบรษิทัเอกชนขา้มชาต ิในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า พฤตกิรรม
ความส านึกในหน้าที ่มคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 3.98 รองลงมา คอื พฤตกิรรมส านึกถงึผูอ้ื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 
สว่นพฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอื มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.73 ตามล าดบั 
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มปัีจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย สถานภาพ
สมรส อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และ อายุงาน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์าร
ด้านการให้ความช่วยเหลือ การส านึกถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลัน้ การให้ความร่วมมือ การส านึกในหน้าที่ 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เพศแตกต่างกันมีพฤติกรรม                 
การเป็นสมาชกิที่ดใีนองค์การ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กนัได้ ด้านความซบัซ้อน           
ของนวตักรรม ดา้นความสามารถในการทดลองใช ้และอยู่ในระดบัดมีาก 
  
ค าส าคญั: การเป็นสมาชกิในองคก์าร พนกังานคนไทย บรษิทัเอกชนขา้มชาต ิ
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Abstract 
 
 This research paper performs a study of organizational citizenship behaviors. The objectives of 
this study are to understand the organizational citizenship behaviors of employees who work in the Bangkok 
metropolitan area. The selected group of interviewees consisted of four hundred full-time Thai employees 
who worked in multinational companies. The further details on personal information, i.e. gender, status, 
age, education and salary were involved in conducting research. The study uses quantitative research 
methods by using questionnaire in order to collect information. The statistical methods used in the data 
analysis were percentage, standard deviation, frequency, a T-test and a One way ANOVA to analyze the 
data. The results of the study are as follows:  
 The majority of participants were male, single, a marital status of single, married, divorced and 
widowed between thirty to thirty nine years of age, bachelor’s degree or equivalent, with a salary of more 
than fifty thousand and one Baht and four to nine years of work experience.  
 The group of selected participants presented good organizational citizenship behavior frequently 
with a mean of 3.83. Additionally, when it comes to individuals, the study is found that the employee’s 
conscientiousness of employees revealed the highest mean of 3.98, following by courtesy and altruism at 
the mean of 3.86 and 3.73, respectively.  
 Regarding to hypothesis testing, the study found that Thai employees working in multinational 
companies in Bangkok with different backgrounds, marital status, age, educational level, salary and working 
experience represented distinct organizational citizenship behaviors involving altruism, conscientiousness, 
civic virtue, sportsmanship and courtesy at a significant statistical level of 0.05. However, gender was not 
an issue regarding organizational citizenship behavior at a statistically significant level of 0.05  
 
Keywords: Organizational Citizenship, Thai Employees, Multinational Companies 
 
บทน า 
 การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพนัน้พฤตกิรรมการท างานของบุคลากรในองคก์าร             
ถือได้ว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่ พฤติกรรมการท างานของบุคลากรด้วยความเตม็ใจ การปฏบิตัิหน้าที่นอกเหนือ  
จากงานประจ า หรอืงานทีอ่งคก์ารไดก้ าหนดไวอ้ย่างเป็นทางการลว้นเป็นพฤตกิรรม ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์าร    
ท าใหห้น่วยงานมปีระสทิธภิาพขึน้ ส่งเสรมิปรมิาณและคุณภาพของผลผลติใหส้งูขึน้ เรยีกว่า “พฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิที่ดต่ีอองค์การ” (Organizational Citizenship Behavior: OCB) (Robbins. 2000) โดย Moorman (1991) 
กล่าวว่า พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองคก์ารเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัส าหรบัองคก์ารทีจ่ะมุ่งเน้นประสทิธภิาพ
เนื่องจากพฤตกิรรมดงักล่าวช่วยใหก้ารปฏบิตังิานของพนักงานมปีระสทิธภิาพอย่างเตม็ความสามารถ นอกจากน้ี 
Organ (1991) ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่วี่าการปฏบิตัดิ้วยความคดิสรา้งสรรค ์และมกีาร
ตื่นตวัเกนิไปกว่าบทบาททีถู่กก าหนดไวเ้ป็นสิง่ทีอ่งคก์ารไม่ไดบ้งัคบัหรอืก าหนดใหป้ฏบิตั ิแต่พนกังานเตม็ใจยนิดี
ทีจ่ะปฏบิตัดิว้ยตวัเอง ไม่ไดม้แีรงจูงใจจากการใหร้างวลัแต่อย่างไร พฤตกิรรมเหล่านี้ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานของ
บุคลากรมปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ และ Organ (1991) ได้จ าแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอ
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องคก์ารเป็น 5 องคป์ระกอบคอื การใหค้วามช่วยเหลอื การค านึงถงึผูอ้ื่น ความอดทนอดกลัน้ การใหค้วามร่วมมอื 
และความส านึกในหน้าที ่
 ยุคปัจจุบนัมอีงค์การทีด่ าเนินธุรกจิระหว่างประเทศ และประสบความส าเรจ็ในตลาดโลกเป็นอย่างมาก     
ทัง้ด้านการบรหิาร การตลาดและเทคโนโลย ีในการด าเนินธุรกจิระหว่างประเทศนัน้ บรษิัทจากประเทศที่เป็น             
ผู้ลงทุนไม่อาจลงทุนโดยใช้บุคลากรจากประเทศผู้ลงทุนทัง้หมดเนื่องจากเหตุผลที่ต้นทุนสูง และ ความเขา้ใจ                 
ในวฒันธรรมของประเทศทีล่งทุนไม่เท่ากบับุคลากรในประเทศเจ้าบา้นที่ลงทุนดงันัน้ บรษิทัจากประเทศทีล่งทุน
หรอืเรยีกว่าบรษิทัขา้มชาต ิจะต้องมกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลในประเทศทีล่งทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึ
การคดัเลอืกบุคลากร การพจิารณาค่าตอบแทน รวมไปถึงสวสัดกิารต่างๆ ซึ่งหากผู้บรหิารของบรษิัทขา้มชาติ             
ไม่สามารถบรหิารทรพัยากรบุคคลทัง้ทีม่าจากบรษิทัประเทศทีล่งทุนและบุคคลากรจากประเทศทอ้งถิ่นทีเ่ขา้มา
ลงทุน การด าเนินธุรกิจข้ามชาตินัน้ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ หรือไม่ยัง่ยืน ผู้บริหารจะพบกับสถานการณ์                   
ที่ไม่เข้าใจระหว่างองค์การ และบุคคลได้ง่าย ดังนัน้ผู้บริหารองค์การควรจะเข้าใจบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสร้าง            
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัส าหรบับรษิทัขา้มชาต ิ
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนบรษิทัขา้มชาตขิองพนกังาน
ประจ าคนไทย ในเขตกรุงเทพมหานครนัน้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การในส่วนการจดัการระบบ              
การบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทัเอกชนขา้มชาตใินประเทศไทย ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของพนักงานประจ าคนไทยในบรษิทัเอกชน
ขา้มชาต ิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของพนกังานประจ าคนไทย ในบรษิทัเอกชน
ขา้มชาต ิในเขตกรุงเทพมหานครตามปัจจยัสว่นบุคคล 
  
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ไดแ้ก ่

 - เพศ 
 - สถานภาพสมรส 
 - อาย ุ
 - ระดบัการศกึษา 
 - รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 - อายุงาน  
  

  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ร ไดแ้ก่ 
 - พฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอื 
 - พฤตกิรรมส านึกถงึผูอ้ื่น  
 - พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ 
 - พฤตกิรรมการใหค้วามรว่มมอื 
 - พฤตกิรรมความส านึกในหน้าที ่
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สมมติฐานในการวิจยั 
 พนักงานประจ าคนไทยในบริษัทเอกชนข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และ อายุงานทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การเป็นสมาชกิที่ดีในองค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ การส านึกถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลัน้ การให้ความ
ร่วมมอื การส านึกในหน้าที ่แตกต่างกนั 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารองคก์าร หมายถงึ การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอื
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้โดยการอาศัยองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการผู้บริหารที่ต้องท า                   
ในกระบวนบรหิารในเรื่อง การวางแผน การจดัองคก์าร การบงัคบับญัชาสัง่การ การประสานงานและการควบคุม 
ดงันัน้การจดัการการบรหิารงาน ผูบ้รหิารจะตอ้งกระท าตนเป็นตวัอย่างทีด่แีละตอ้งเขา้ใจผูป้ฏบิตังิานดว้ยตลอดจน
เข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในองค์การด้วย               
(วชิยั ตนัศริ.ิ 2449) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมองคก์าร หมายถงึ การศกึษาเรื่องสว่นบุคคลและกลุ่มชนิดต่างๆ 
ในองคก์ารในการเรยีนรูเ้รื่องบุคคลและกลุ่มจะช่วยใหผู้บ้รหิารเขา้ใจความรูส้กึนึกคดิของบุคคลในการท างานและ
ช่วยเพิม่ศกัยภาพในการบรหิารใหก้ลายเป็นผูน้ าทีม่วีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล สามารถปรบัเปลีย่นองคก์ารใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่ างเหมาะสม (ประยงค์ มีใจซื่อ. 2541) และ                 
การบรหิารงานเป็นกระบวนการท างานที่จะส าเรจ็ได้โดยบุคคลและการวางแผนการท างานการจดัองค์การและ             
การควบคุมปัจจยัต่างๆ โดยเฉพาะทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัที่มคีวามต้องการ มคีวามรู้สกึและอารมณ์ ดงันัน้ 
การที่จะบรหิารจดัการใหม้นุษยท์ างานได้ส าเรจ็ เกดิประสทิธผิลตามจุดมุ่งหมายขององคก์าร ตลอดจนสามารถ
แข่งขนัและท าให้องค์การอยู่รอดได้นัน้ ผู้บรหิารจ าเป็นต้องท าการศกึษาพฤติกรรมภายในองค์การ เพื่อให้เกดิ
ความเขา้ใจและสามารถพยากรณ์พฤติกรรมบุคคลในองค์การได้ และสามารถควบคุมปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
พฤติกรรมองค์การในระดับบุคคลจะพบว่า ตัวแปรอิสระหรือปัจจัยในระดับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม             
ของบุคคลในองค์การ มดีงัต่อไปนี้คอืคุณลกัษณะทางชวีภาพ เป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
องคก์ารในระดบับุคคล ไดแ้ก่อายุ เพศ สถานภาพสมรส (Robbinsons. 1993) 
 อายุ ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลเป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจ  เช่น                 
การศกึษาวจิยั พบว่า ผูท้ีม่อีายุมากจะท างานสขุมุมากกวา่คนอายุน้อย ในขณะทีผ่ลผลติของงานไม่ไดแ้ตกต่างจาก
คนอายุน้อย ซึง่ขดัแยง้กบัความเชื่อเดมิของคนสว่นใหญ่ นอกจากนี้ยงัพบว่า คนอายุมากมโีอกาสขาดงานดว้ยเหตุ
จ าเป็นที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาสุขภาพมากกว่าคนอายุน้อย ส่วนคนอายุน้อยมโีอกาสขาดงาน 
จากสาเหตุทีไ่ม่จ าเป็นหรอืสามารถหลกีเลีย่งไดม้ากกว่าคนอายุมาก นอกจากนี้ยงัพบความสมัพนัธร์ะหว่างอายุกบั
ความพงึพอใจในงาน 
 เพศ จากการทบทวนงานวิจยัต่างๆ พบว่า ผลผลิตของการท างานของเพศชายและหญิงไม่มีความ
แตกต่างกนั เพศหญงิมแีนวโน้มขาดงานหรือออกจากงานจากสงูกว่าชาย เนื่องจากเพศหญงิต้องมบีทบาทในการ
ดแูลครอบครวัและขาดความอดทนมากกว่าผูช้าย 
 สถานภาพสมรส การศกึษาวจิยัยงัมไีม่มากพอทีจ่ะสรุปความสมัพนัธท์ีช่ดัเจนระหวา่งสถานภาพสมรสกบั
ผลผลติของงาน แต่กพ็บว่า คนที่แต่งงานแล้วจะขาดงานและออกจากงานน้อยกว่าคนที่ยงัไม่แต่งงาน รวมทัง้มี
ความพงึพอใจในงานสงูกว่า ซึง่อาจเป็นเพราะตอ้งรบัผดิชอบครอบครวั จงึท าใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงในการ
ท างานเพื่อใหม้รีายไดม้าเลีย้งครอบครวัมากกว่าผูท้ีย่งัไม่มภีาระ  
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 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์การ หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เป็น
ทางการในการใหค้วามร่วมมอื ความช่วยเหลอื และความเป็นมติร ซึง่ปรากฎอยู่ในการปฏบิตังิานในทีต่่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นในโรงงาน ในหน่วยงานของรฐับาล ในคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลยั แต่ไม่ได้เป็นที่สงัเกตและระบุไว้ว่า            
เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แต่พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานในองค์การ เนื่องจากหาก               
ขาดพฤตกิรรมเหล่านี้แลว้ระบบต่างๆ ในองคก์ารจะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ต่อองคก์ารเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัส าหรบัองคก์ารทีจ่ะมุ่งเน้นประสทิธภิาพเนื่องจากพฤตกิรรมกรรมดงักล่าว ช่วยให้
การปฏบิตังิานของพนักงานมปีระสทิธภิาพอย่างเตม็ความสามารถ นอกจากนี้ Organ (1991) ได้ใหค้วามหมาย
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีว่าการปฏิบัติด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีการตื่นตัวเกินไปกว่าบทบาท                
ที่ถูกก าหนดไวเ้ป็นสิง่ที่องค์การไม่ได้บงัคบัหรอืก าหนดใหป้ฏบิตัิ แต่พนักงานเต็มใจยนิดทีีจ่ะปฏบิตัดิ้วยตวัเอง 
ไม่ไดม้แีรงจงูใจจากการใหร้างวลัแต่อย่างไร พฤตกิรรมเหล่านี้สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานของบุคลากรมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ Organ (1991) ซึง่มอีงคป์ระกอบ ดงันี้  
 1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  หมายถึง การกระท าและการแสดงออกถึงการช่วยเหลือ                   
เพื่อนร่วมงาน และ ลูกคา้อย่างเตม็ใจ โดยไม่ไดถู้กรอ้งขอ ขึน้อยู่กบัว่าพนักงานในส่วนงานใด ขัน้ตอนการท างาน 
มีการติดต่อเฉพาะบุคคลในองค์การหรือบุคคลนอกองค์การด้วย ซึ่งมุ่งหมายเพื่อท าให้องค์การลดปัญหาและ
อุปสรรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน หรอื ประสทิธภิาพในการท างาน  
 2. พฤติกรรมส านึกถึงผู้อื่น หมายถึง การกระท าที่แสดงออกถึงการค านึงถึงตัวบุคคลในการท างาน             
ความเคารพนอบน้อมกบับุคคลอื่น และค านึงถงึผูอ้ื่น ปฏบิตัอิย่างป้องกนัการเกดิปัญหาทีส่ง่ผลกระทบต่อบุคคลอืน่ 
รวมถงึการไม่ท าตวัใหเ้ป็นภาระแก่ผูอ้ื่น 
 3. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ หมายถึง การกระท าการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในสภาวะปกติต่อ            
สิง่ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะเป็นความคบัขอ้งใจ ความไม่สะดวกสบาย โดยไม่บ่น รวมถงึความยนิด ียอมรบัต่อความเครยีด
ต่างๆ และพร้อมปรบัปรุงแก้ไข โดยไม่แสดงออกถึงความคบัขอ้งใจอย่างเต็มใจและสมคัรใจเพื่อให้การท างาน
เป็นไปอย่างราบรื่นไม่เกดิปัญหา 
 4. พฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื หมายถงึ การปฏบิตัทิีแ่สดงออกโดยการรบัผดิชอบ และการมสีว่นร่วม
ในกระบวนการต่างๆ ภายในองคก์าร อย่างกระตอืรอืรน้ เป็นผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืกบันโยบายการท างานเป็นอย่างด ี
เกบ็รกัษาความลบั แสดงความคดิเหน็ในเวลาที่เหมาะสมและรูปแบบที่สอดคล้องกบัองค์การอย่างเต็มใจ และ
ยอมรบักบัความคดิเหน็ของคนสว่นใหญ่อย่างเตม็อกเตม็ใจ 
 5. พฤตกิรรมความส านึกในหน้าที ่ หมายถงึ การกระท าทีแ่สดงออกถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ 
ยอมรบักฎระเบยีบ หน้าที่ภายในองค์การ โดยการเอาใจใส่และตรงต่อเวลา ปฏิบตัิตนอยู่ในระเบยีบ ค านึงถึง
ทรพัยส์นิขององคก์าร ไม่ใชเ้วลางานในการปฏบิตัสิิง่อื่นนอกเหนือการท างานภายในองคก์ารนัน้ และมพีฤตกิรรม 
ทีเ่หนือกว่าความคาดหวงัของลกูคา้ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เริ่มเข้ามามีบทบาทใน             
ประเทศไทยมาตัง้แต่ทศวรรษ 1960s โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงครึ่งหลงัของทศวรรษ  1980s หลงัจากข้อตกลง  
Plaza Accord (1985) บรษิัทขา้มชาต ิ(MNEs) ส่วนใหญ่จากญี่ปุ่ นมกีารโยกยา้ยฐานการผลติมายงัประเทศไทย 
ประกอบกบัเป็นช่วงเวลาที่ไทยใชน้โยบายส่งเสรมิการส่งออก ช่วยสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศ        
ท าใหก้ารส่งออกขยายตวัอย่างรวดเรว็และเศรษฐกจิไทยเตบิโตสงูเฉลีย่จนถงึก่อนวกิฤตกิารเงนิในเอเชยีในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 10 ต่อปี 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตของการวิจยัน้ี คอื ท าการศกึษาพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารของพนักงานคนไทย          
ทีเ่ป็นพนกังานประจ าบรษิทัเอกชนขา้มชาต ิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย พนักงานประจ าบริษัทเอกชนข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั พนักงานประจ าบรษิัทเอกชนขา้มชาต ิในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ 
ผู้วิจยัจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วิจยัได้เพิ่ มจ านวน
ตวัอย่างเป็น 400 ตวัอย่าง การเลอืกเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนี้จะใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยใชก้ารแจกแบบสอบถาม  
  ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลอืก
สถานทีเ่กบ็ขอ้มลูจากขอ้มลูบรษิทัต่างชาตทิีจ่ดทะเบยีนลงทุนในประเทศไทย ในเขต 
  ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการเลือกเขตท่ีจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกจ านวน 4 เขต ใน 50 เขตโดยเงื่อนไขคอื เขตที่สุ่มได้จะต้องมกีารจดทะเบียนการลงทุน
การคา้จากบรษิทัขา้มชาตทิีม่จี านวนหนาแน่น โดยเลอืกเขต ดงันี้ สลีม สาทร พญาไท ปทุมวนั 
   ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะท าการ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้พนักงานประจ าคนไทยในบริษัทเอกชนข้ามชาติ                       
ในเขตกรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามเท่านัน้ 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มสีถานภาพโสด มอีายุ 20 - 39 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มรีายไดส้งูกว่า 50,001 บาท และมอีายุงาน 4 – 9 ปี 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรของพนักงานประจ าคนไทย                 
ในบรษิทัเอกชนขา้มชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมกีารปฏบิตับิ่อยครัง้  
 เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายด้านของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดใีนองค์กรของพนักงานประจ าคนไทย            
ในบริษัทเอกชนข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการส านึกถึงผู้อื่น               
ดา้นความอดทนอดกลัน้ ดา้นการใหค้วามร่วมมอื และดา้นความส านึกในหน้าที ่มกีารปฏบิตับิ่อยครัง้ 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองค์กรทีไ่ม่แตกต่างกนั   
ในด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการส านึกถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกลัน้ ด้านการให้ความร่วมมือ และ            
ดา้นการส านึกในหน้าที ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 4. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร               
ที่แตกต่างกนั ในด้านการส านึกถึงผู้อื่น ด้านความอดทนอดกลัน้ และด้านการใหค้วามร่วมมอื ที่ระดบันัยส าคญั  
ทางสถติ ิ0.05 
 5. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรที่แตกต่างกนั                
ในด้านการส านึกถึงผู้อื่น ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความอดทนอดกลัน้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.05 
 6. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร                 
ทีแ่ตกต่างกนั ในดา้นการดา้นการใหค้วามช่วยเหลอื ดา้นการส านึกถงึผูอ้ื่น ดา้นความอดทนอดกลัน้ ดา้นการให้
ความร่วมมอื และดา้นการส านึกในหน้าที ่ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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 7. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กร                       
ทีแ่ตกต่างกนั ในดา้นการใหค้วามช่วยเหลอื การส านึกถงึผูอ้ื่น ความอดทนอดกลัน้ การใหค้วามร่วมมอื การส านึก
ในหน้าที ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 8. ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่อีายุงานแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองค์กร ที่แตกต่างกนั     
ในดา้นการใหค้วามช่วยเหลอื การส านึกถงึผูอ้ื่น ความอดทนอดกลัน้ การใหค้วามร่วมมอื และการส านึกในหน้าที ่
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 เพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารดา้นการใหค้วามช่วยเหลอื 
การส านึกถงึผูอ้ื่น ความอดทนอดกลัน้ การใหค้วามร่วมมอื การส านึกในหน้าทีไ่ม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากที่เพศชายและเพศหญงิ มโีอกาสใช้ความสามารถในการท างานตามความถนัด และ
องค์การมกีารปฏบิตัิต่อพนักงานชายและหญิงอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั จงึท าให้ประสทิธภิาพในการท างาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั จงึท าใหพ้นักงานมพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองค์การโดยไม่ต้องเจาะจงว่าจะเป็น 
เพศใดกต็าม สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐปนรรฆ ์แสงศลิา (2551) ได้ศกึษา พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีอง
องคก์าร ของบุคลากรทางการแพทย ์โรงพยาบาลอุดรธานี พบว่า ส าหรบับุคลากรทางการแพทยท์ีม่เีพศต่างกนั             
มกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 พนักงานประจ าคนไทยในบรษิทัเอกชนขา้มชาต ิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีส่ถานภาพ
สมรส แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ และด้านการส านึกถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลัน้              
การใหค้วามร่วมมอื การส านึกในหน้าที ่ทีแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม
ทีม่สีถานภาพสมรส มกัต้องการใชเ้วลาในการอยู่กบัครอบครวัมากขึน้ จงึท าใหปั้จจยัดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์ารสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐณกฤตชยั เตีย้สดุ (2553) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ: ศึกษาเฉพาะกรณีกองบงัคบัการอ านวยการ
กองบญัชาการต ารวจสนัตบิาลส านกังานต ารวจแห่งชาต ิพบว่า สถานภาพสมรสเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานของขา้ราชการต ารวจ 
 สมมติฐานท่ี 3 พนักงานประจ าคนไทยในบริษัทเอกชนข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อายุ                  
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองค์การ รวมถงึดา้นการส านึกถงึผูอ้ื่น ความอดทนอดกลัน้ การให้
ความร่วมมอืทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 เน่ืองจากอายุทีแ่ตกต่างกนั ประสบการณ์ในการด าเนิน
ชีวิตของพนักงาน รวมถึงวยัวุฒิ ที่ต่างกนั ย่อมส่งผลต่อการปฏิบตัิงานรวมถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี                
ในองคก์าร ดว้ย ซึง่พนักงานทีม่อีายุยงัน้อย ยงัไม่มปีระสบการณ์ทีเ่ท่ากบั พนักงานทีม่อีายุมากกว่า ท าใหส้่งผล 
ในการปฏิบัติตนที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศศิวิมล อุปนันไชย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลิคภาพแบบห้าองค์ประกอบ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ระดบัปฏบิตัิการในส านักงานอธกิารบดขีองมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง พบว่า เจ้าหน้าที่มอีายุแตกต่างกนั              
มพีฤตกิรรมการใหค้วามช่วยเหลอื พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ พฤตกิรรมความส านึกในหน้าที ่และพฤตกิรรม
การใหค้วามช่วยเหลอืทีต่่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 4 พนักงานประจ าคนไทยในบริษัทเอกชนข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับ
การศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดใีนองค์การ รวมถึงด้านการให้ความช่วยเหลอื การส านึก            
ถงึผูอ้ื่น ความอดทนอดกลัน้ การใหค้วามร่วมมอื การส านึกในหน้าที ่ทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
เน่ืองจากพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาในระดบัสงู ไดม้กีารศกึษาหาความรูใ้น ความรูด้า้นต่างๆ ทางวชิาการทีด่กีวา่ 
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ดังนัน้ ผู้วิจ ัยคิดว่าย่อมมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ดีกว่าผู้มีการศึกษาในระดับต ่ากว่าและ                     
มีแนวโน้มที่จะได้รับการประเมินจากผู้บังคับบัญชาว่าเป็นพนักงานได้ดีกว่า จึงยิ่งท าให้มีการแสดงออก                    
ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การที่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ อารียา ทรพัย์เอนก 
(2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และค่านิยมขององค์การ                 
ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและค่านิยมขององค์การ                     
มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกกบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 5 พนักงานประจ าคนไทยในบรษิทัเอกชนขา้มชาต ิในเขตกรุงเทพมหานคร ที่รายไดต่้อ
เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ การส านึกถึงผู้อื่น               
ความอดทนอดกลัน้ การให้ความร่วมมือ การส านึกในหน้าที่ ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
เนื่องจากพนักงานทีม่รีายไดต่้อเดอืนทีส่งู ท าใหม้คีวามรูส้กึว่าผลตอบแทนสมควรระดบัสงูสอดคลอ้ง เพยีงพอกบั
ความรบัผดิชอบหน้าทีใ่นองคก์าร ซึง่พฤตกิรรมดงักล่าวส่งผลใหพ้นักงานท างานใส่ใจในการท างาน ตัง้ใจท างาน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ พยายามที่จะท าให้ผลงานส าเร็จทัง้ในด้านของปริมาณและคุณภาพและ                  
ยงัส่งผลให้ได้รบัการสนับสนุนจากองค์การในเรื่องรายได้ต่อเดือน เช่นการขึ้นเงินเดือน โบนัสพิเศษ อีกด้วย                 
ส่วนพนักงานที่มีรายได้ต ่า จากการวิจยัพบว่ามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การด้านอดทนอดกลัน้                    
ทีส่งูกว่าพนกังานทีม่รีายไดส้งู ผูว้จิยัคดิว่าเน่ืองจากหากพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่านัน้ ไม่อดทนอดกลัน้ในการ
ท างานนัน้ อาจจะท าใหม้กีารประเมนิผลงานต ่า และมผีลกบัการขึน้เงนิเดอืน หรอื โบนัสทีไ่ดร้บั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั จนัทริา พกิุลทอง (2552) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิที่ดขีององคก์าร: กรณีศกึษา 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส านักงานใหญ่) โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก และผู้ตอบแบบสอบถาม                
มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า พนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ส านักงานใหญ่) มปัีจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดอืน มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององคก์ารแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานท่ี 6 พนักงานประจ าคนไทยในบริษัทเอกชนขา้มชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อายุงาน
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์าร ดา้นการใหค้วามช่วยเหลอื การส านึกถงึผูอ้ื่น ความอดทน
อดกลัน้ การใหค้วามร่วมมอื การส านึกในหน้าที ่ทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่พนกังานทีม่อีายุ
งานในระดบัมากท าให้เกิดพฤติกรรมความเป็นสมาชิกที่มีประสทิธภิาพเนื่องจากการช านาญในเนื้องาน แ ละ 
สิง่แวดล้อม รวมไปถึงเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชงิบวกที่จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของบุคลากรใหเ้ป็นผู้              
ทีพ่ฒันาตนใหเ้กดิศกัยภาพในการท างานอย่างเตม็ทีแ่ละช่วยสรา้งความสามคัคแีละสมัพนัธภาพทีด่ขีองบุคลากร
ในองคก์ารไดอ้ย่างด ีสอดคลอ้งกบั จนัทริา พกิุลทอง (2552) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ 
ทีด่ขีององคก์าร: กรณีศกึษา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ส านกังานใหญ่) ผลการศกึษาพบว่า ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน
ในองคก์าร และระดบัต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารแตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศกึษาปัจจยัทางชวีสงัคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดใีนองค์การของพนักงานประจ า
บรษิทัเอกชนขา้มชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงั ต่อไปนี้ 
  1. จากผลการศกึษาระดบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ีภาพรวมมกีารปฏบิตัอิยู่บ่อยครัง้ ดงันัน้ ผูบ้รหิาร
ควรให้พนักงานช่วยเหลือผู้ร่วมงานในการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆ                     
ในองคก์ารได ้ควรใหค้ าแนะน าทีม่คี่าและ/หรอืขอ้มลูป้อนกลบัจากความคดิเหน็ของพนกังานเหล่านัน้ในการพฒันา
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และปรบัปรุงประสทิธผิลของหน่วยงาน รวมถงึการฝึกอบรมและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อช่วยลดการสูญเสยี
ทรัพยากรบุคคลขององค์การ และที่ส าคัญควรช่วยเสริมสร้างก าลังใจให้กับทีมงาน สร้าง ขวัญก าลังใจ และ               
ความเหนียวแน่นภายในหน่วยงาน  
 2. จากการศึกษาพบว่า พนักงานประจ าคนไทยในบริษัทเอกชนข้ามชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร                 
ทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ย ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และ อายุงานทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีในองค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ การส านึกถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลัน้ การให้ความร่วมมอื               
การส านึกในหน้าที่แตกต่างกนั ดงันัน้ องค์การควรให้ความส าคญักบัการส่งเสรมิสมัพนัธภาพขององค์การและ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษาพนักงานทีม่พีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองค์การใหอ้ยู่กบัองคก์ารได้อย่าง
ยาวนาน โดยการสร้างกิจกรรมกระชบัความสมัพนัธ์ภายในองค์การ และจดัการอบรมความรู้ทางด้านต่างๆ               
แก่พนกังานใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการท างานและมกีารพฒันาความรูใ้หพ้นกังานอยู่เสมอ รวมถงึการพจิารณาในเรื่อง
ค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสม และพร้อมที่จะประพฤติตนมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ             
เพื่อช่วยเหลอืองคก์ารใหเ้จรญิกา้วหน้าร่วมกนั 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ผู้วิจ ัยในครัง้ต่อไปอาจเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง จากพนักงานประจ าบริษัทเอกชนข้ามชาติในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานภาครฐั หรือจะศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างของภาครฐักบัเอกชน 
เพื่อใหไ้ดผ้ลงานวจิยัทีก่วา้งขึน้และประโยชน์ต่อการศกึษา 
 2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวและมักจะถูกมองในแง่ลบ                 
อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและผูบ้รหิารในองคก์าร ดงันัน้ลกัษณะของแบบสอบถามทีม่ขีอ้ค าถามเป็นทางลบ
อาจส่งผลเสยีกบัพนักงานและองค์การ ควรมีการพิจารณาลกัษณะขององค์การ และศึกษาวฒันธรรมภายใน
องคก์ารนัน้ๆ ใหด้เีสยีก่อนเพื่อไม่ใหเ้กดิผลเสยีต่อผูว้จิยัและองคก์าร 
 3. ควรศึกษาเรื่องตัวแปรอื่นๆ ที่น่าจะมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีใน องค์การ               
เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ใีนองคก์าร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา ความอนุเคราะห์ตลอดจนความช่วยเหลืออย่างยิ่งของ              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการ                   
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธ์  อนัเป็นประโยชน์ยิ่งแก่การท าวจิยั                 
ในครัง้นี้ นบัตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินการวจิยัจนเสรจ็สิน้สมบรูณ์เรยีบรอ้ย ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
ของอาจารยไ์ว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหข์อง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลัลกัษณ์ คุณาธกิรกจิ และ 
อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ทีก่รุณาเป็นกรรมการเพิม่เตมิในการสอบสารนิพนธ ์ตรวจแบบสอบถามและ
ใหค้ าแนะน า ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง นับเป็นประโยชน์ต่อการท าใหส้ารนิพนธ์
ฉบบันี้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 
 
 
 



10 
 

เอกสารอ้างอิง 
จนัทริา พกิุลทอง. (2552). พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร: กรณีศกึษาธนาคารอาคารสงเคราะห.์ 
        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
ฐปนรรฆ ์แสงศลิ. (2551). พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารของบุคลากรทางการแพทย ์ 
        โรงพยาบาลอุดรธานี. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการเชงิกลยุทธ)์. มหาสารคาม: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   
ณกฤตชยั เตีย้สดุ. (2553). ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการต ารวจ: ศกึษาเฉพาะ 
        กรณีกองบงัคบัการอ านวยการกองบญัชาการต ารวจสนัตบิาล ส านกังานต ารวจแห่งชาต.ิ  
        สารนิพนธ ์ศศ.ม. (รฐัประศาสนศาสตร)์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกรกิ. 
เมธ ีศรวีริยิะเลศิกุล. (2542). ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารกบั 
        ความพงึพอใจในงาน และผลการปฏบิตังิานของพนกังานองคก์ารเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึง่.  
        วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. (จติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์    
วริชั วริชันิภาวรรณ. (2548). การบรหิารจดัการและการบรหิารการพฒันาขององคก์ารตามรฐัธรรมนูญ และ 
        หน่วยงานของรฐั. กรุงเทพฯ: นิตธิรรม.  
ศศวิมิล อุปนนัไชย. (2551). ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลกิภาพหา้องคป์ระกอบ ความสามารถในการเผชญิ  
        และฟันฝ่าอุปสรรค และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร: กรณีศกึษาในส านกังานอธกิารบด ี
        ของมหาวทิยาลยัแห่งหนึง่. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์   
อารยีา ทรพัยอ์เนก. (2553). พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร และค่านิยมองคก์ารทีม่ผีลต่อวฒันธรรม 
        องคก์ารแห่งการเรยีนรู:้ กรณีศกึษา บรษิทั ABC. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual performance: The meaning  
        for personnel selection research. New York: Human Performance.  
Frederick, Herzberg et al. (1959). The Motivation of work. New York: John Wiley & Sons. 
George, J. M., & Jones, G. R. (1999). Organizational behavior. New York: Addison-Wesley. 
Greenberg, Jerald & Robert, A. Baron. (2000). Behavior in Organizations. 7th ed. New York:  
        Prentice Hall. 
John, Wiley & Sons, Inc. Robbins, S. P. (2005). Organizational Behavior. New Jersey: Prentice Hall. 
Katz, D. & R, L. Kahn. (1978). The Social Psychology of Organizations. New York: 
Organ, Dennis, W. & Bateman, Thomas, S. (1991). Organizational Behavior. 4th ed.  
        United States of America: Richard D. Irwin, Inc. 
Podsakoff, Philp, M., & others. (2000). Organizational Citizenship Behavior: A Critical Review of the  
        Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research,  
        Journal of Management. 
Vroom, H. Victor. (1964). Work and Motivation. Now York: Wiley and Sons. 
Wagner, S. L.; & M. C. Rush. (2000). Altruistic Organizational Citizenship Behavior,  
        Journal of Social Psychology. 


