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บทคดัย่อ 

การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งโดยการเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 132 
คน ด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  
 ผลการวิจยั พบว่า ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และ
ความผกูพนัต่อองค์การ ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคาร
แห่งหนึ่ง และค่าสหสมัพันธ์พหุคูณของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กับ 
ความผูกพันต่อองค์การความยุติธรรมในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน
เท่ากบั 0.707 โดยที่ตวัพยากรณ์ทัง้ 3 ตวั สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ ได้ร้อยละ 49.90  
 
ค าหลัก : ความผูกพันต่อองค์การ ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจใน  
การท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
 

 

1 ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
2 นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
3,4 อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

26 

Abstract 
The objective of this research was to study factors affecting the 

organizational citizenship behavior of the employees in a bank.  Data was 
collected from samples of 132 people by using survey questionnaires. Data 
analysis was carried out by using average, standard deviation, and multiple 
regression analysis. 
 The result showed that the organizational justness in the organization, 
the staff’s satisfaction and loyalty at work affected  the organizational 
citizenship behavior of the employees in a bank. The level of correlation 
amongst the organizational citizenship behavior, relationship with   justness at 
work and satisfaction at work equaled 0.707. The three predictors could make 
a prediction on the organizational citizenship behavior of the employees   at 
49.90%. 
 
Key words : Employee Commitment, Organizational Justice, Job Satisfaction, 
Organizational Citizenship Behavior 
 
บทน า 
 ในยุคของการเปลี่ยนแปลง องค์การต่างๆ ให้ความส าคัญกับการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย์มากขึน้ เพื่อให้สรรหา คดัเลือก และพฒันาบคุคลกรที่มีทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งองค์การก็ต้องมีกลยุทธ์  
ในการรักษาพนักงานกลุ่มดังกล่าวไว้กับองค์การให้นานที่สุด แต่ปัญหาส าคัญ  
ที่องค์การควรหนัมาให้ความใส่ใจมากที่สดุคือ ปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน
กบัองค์การ โดยเฉพาะพนกังานกลุม่คนรุ่นใหม่ อย่าง Gen Y เนื่องจากคนกลุม่นีม้กัให้
ความส าคญักบัอิสระและชีวิตสว่นตวั ขณะเดียวกนัเขาก็ต้องการความท้าทายในชีวิต
และอาชีพการงานมากกวา่การอดทนท างานในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ต้องการ ปัจจยัเช่นนี ้
จึงท าให้การสร้างความผกูพนัตอ่องค์การของพนกังานในปัจจุบนัเป็นไปได้ยากขึน้ โดยที่
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ความผกูพนัต่อองค์การมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการลาออกจากงาน (Turnover Rate) 
ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัองค์การได้ (พิชิต เทพวรรณ์, 2554)  
 ธนาคารรัฐบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการทางการเงินทกุรูปแบบรวมถึง
ตอบสนองนโยบาย ด าเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐ โครงการต่าง ๆ ที่รัฐออกมาเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน จึงต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังาน ให้มีการปฏิบตัิงาน
และทศันคติที่ดีต่อองค์การ ถ้าหากองค์การมีพนกังานที่มีทศันคติ ที่ดีต่อองค์การ จะท า
ให้ผู้ปฏิบัติงาน  มีความตัง้ใจ มุ่งมั่นต่อการท างาน ซึ่งสิ่งจูงใจภายในองค์การมีผล
โดยตรงต่อผู้ปฏิบตัิงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านความผูกพนัต่อองค์การ ด้านความยุติธรรม 
ในองค์การ และความพึงพอใจในการท างาน หากพนกังานได้รับสิ่งดี ๆ จากองค์การ  
จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีทัง้สิน้ (Munchinsky, 1996) จากสาเหต ุ
ดงักลา่วท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษา ความผกูพนัตอ่องค์การ ด้านความยตุิธรรมในองค์การ 
และความพึงพอใจในการท างานที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังาน
ธนาคารแห่งหนึ่ง ว่าพนักงานกลุ่มนีม้ี ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ  
เป็นสมาชิกที่ดี  ซึ่งธนาคารสามารถน าผลวิจัยใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และ
บริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์ เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จ
ของธนาคารได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคาร

แหง่หนึง่ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานธนาคารของรัฐบาลแห่งหนึ่ง  
ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 200 คน ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้ส าเร็จรูปของ
เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาด
กลุม่ตวัอย่าง 132 ตวัอย่าง และใช้วิธีการสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจบัฉลากจากพนกังาน 
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ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม  
ที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน และรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 2)  แบบสอบถามด้าน 
ความผูกพันต่อองค์การ มีค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบับ .815  
ด้านความยุติธรรมในองค์การ มีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั .801 
และแบบสอบถามด้านความพึงพอใจ มีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั 
.833 และข้อ 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่า
ของครอนบาคทัง้ฉบบั .936 โดยแบบสอบถาม เป็นมาตราประมาณคา่ 5 ระดบั คือมีคา่
คะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ มากที่สดุ 5 คะแนน มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน และน้อยที่สดุ 1 คะแนน ตามเกณฑ์ของ (ศิริชยั 
กาญจนวาส,ี ทวีวฒัน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสโุข, 2555)  ดงันี ้
    คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากที่สดุ 
    คา่เฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัมาก 
    คา่เฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
    คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัน้อย 
    คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบัน้อยที่สดุ 

ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้  คือ 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความยุติธรรม 
ในองค์การ และด้านความพงึพอใจในการท างาน 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประกอบด้วย 5 
ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลอื ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ด้าน
พฤติกรรมความส านึก ในหน้าที่  ด้ านพฤติกรรมความอดทน  อดกลัน้  และ 
ด้านพฤติกรรมการค านงึถึงผู้อื่น 
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การเก็บข้อมูลการวิจัย โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือ โดย 
การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง  ด้วยตนเองและ 
ทางไปรษณีย์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ 
คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติความถดถอยพหคุณู 

 
ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาข้อมูลเ ก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.90 มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี ร้อยละ 47 
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานต ่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 40.20 วฒุิการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 82.60 ซึ่งสว่นใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนกังานปฏิบตัิการ 4 - 7 ร้อยละ 
56.80 มีรายได้เฉลีย่อยูท่ี่ 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.10 
 2. ด้านความยุติธรรมในองค์การ และด้านความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง อยู่ในระดบัมากยกเว้นความผกูพนัต่อองค์การอยู่ในระดบั
มากที่สดุ ดงัตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผูกพันต่อองค์การ  
ความยุติธรรมในองค์การ และความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน
ธนาคารแหง่หนึง่ 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ด ี X  S.D. ระดับ 

1. ความผกูพนัตอ่องค์การ 
2. ความยตุธิรรมในองค์การ 
3. ความพงึพอใจในการท างาน 

4.63 
4.39 
4.42 

0.41 
0.46 
0.49 

มากที่สดุ 
มาก 
มาก 

รวม 4.48 0.38 มาก 
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 3. ด้ านพฤติ กรรมการเป็นสมาชิกที่ ดี ของพนักงานธนาคารแห่ งหนึ่ ง 
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ 
พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทน
อดกลัน้พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมความส านกึในหน้าที่ ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
 

พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดี X  S.D. ระดับ 

1. พฤติกรรมด้านการให้ความชว่ยเหลอื 
2. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
3. พฤติกรรมความส านกึในหน้าที่ 
4. พฤติกรรมความอดทนอดกลัน้ 
5. พฤติกรรมการค านงึถงึผู้อื่น 

4.65 
4.56 
4.55 
4.58 
4.65 

0.39 
0.48 
0.44 
0.35 
0.39 

มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 
มากที่สดุ 

รวม 4.59 0.32 มากที่สุด 

 
 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความผูกพันต่อองค์การ ด้านความยุติธรรม 
ในองค์การ ด้านความพึงพอใจในการท างาน มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรม  
การเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ ที่ 0.01  
ดงัตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ ระหว่า ง ด้านความผูกพันต่ออง ค์การ  
ด้านความยุติธรรมในองค์การ ด้านความพึงพอใจในการท างาน  
มีความสมัพันธ์เชิงบวก กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน
ธนาคารแหง่หนึง่ในภาพรวม 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 Y 

ด้านความผกูพนัตอ่องค์การ
(X1) 

- 0.603** 0.527** 0.552** 

ด้านความยตุิธรรมในองค์การ
(X2) 

 - 0.541** 0.652** 

ด้านความพงึพอใจในการ
ท างาน(X3) 

  - 0.522** 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
(Y) 

   - 

**p < 0.01 
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ตารางที่ 4 ค่าน า้หนักความส าคัญของการพยากรณ์ด้านความผูกพันต่อองค์การ  
ความยตุิธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน ที่สง่ผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

 
ตัวแปร  B Beta t VIF 
คา่คงที ่ 1.996  8.156  
ความผกูพนัตอ่องค์การ (X1) 
ความยตุธิรรมในการท างาน 
(X2) 
ความพงึพอใจในการท างาน 
(X3) 

0.139 
0.292 
0.151 

0.176 
0.421 
0.232 

2.141* 
5.070* 
2.975* 

1.727 
1.762 
1.552 

R = 0.707 
R2= 0.499 
SEest = 0.229 
F = 42.579* 

*p<0.05 
 
 จากตารางที่ 4 ผู้วิจยัท าการทดสอบ Multicollinearity ปรากฏว่า ค่า VIF ของ
ตัวแปรบทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ 3 ตัวแปร มีค่าระหว่าง 1.552 – 1.762  
ซึ่งน้อยกว่า 10 แสดงว่า ไม่มีปัญหาด้านความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปลอิสระด้วยกัน 
สงูเกินไป (Black, 2013) และความยตุิธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน 
และความผูกพนัต่อองค์การ ส่งผลบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี มีค่าเท่ากับ  
0.421 0.232 และ 0.176 ตามล าดบั โดยความยตุิธรรมในองค์การสง่ผลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีสงูสดุ ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพนัต่อ
องค์การสง่ผลทางบวก ในระดบัท่ีต ่าลงมา คา่สหสมัพนัธ์พหคุณูของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ กับความผูกพนัต่อองค์การความยุติธรรมในการท างาน และ
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ความพึงพอใจในการท างานเท่ากบั 0.707 โดยที่ตวัพยากรณ์ทัง้ 3 ตวั สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ ได้ร้อยละ 49.90 มีความคลาด
เคลือ่นในการพยากรณ์ร้อยละ 22.90 
  Y แทน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
  Z แทน คะแนนมาตรฐาน 

  X1 แทน ความผกูพนัในองค์การ 
  X2 แทน ความยตุิธรรมในองค์การ 
  X3 แทน ความพงึพอใจในการท างาน  
  สมการในรูปคะแนนดิบ 
   Y = 1.996 + 0.139 (X1) + 0.292 (X2) + 0.151 (X3) 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   Z = 0.176 (X1) + 0.421 (X2) + 0.232 (X3) 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 
 จากการผลการวิจยัพบว่าความผูกพนัต่อองค์การ ความยตุิธรรมในองค์การ
ระดบั ความพึงพอใจในการท างาน สง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังาน
ธนาคารแหง่หนึง่ดงัตารางที่ 4 ซึง่ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิดที่มีความสอดคล้อง และศึกษา
แนวทางการน าไปใช้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1. จากผลการวิจยัพบวา่ ความผกูพนัตอ่องค์การ สง่ผลบวกต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง เนื่องจากพนกังานเต็มใจท างานอย่าง
เต็มที่มี โดยรู้สึกว่าธนาคารเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอีกทัง้คิดเสมอว่าธนาคารเป็น
ธนาคารที่ดีที่สุดเหมาะแก่การปฏิบัติงานด้วยอย่างยิ่ง และตัง้ใจท างานกับธนาคาร
จนกว่าจะเกษียณอายุ สอดคล้องกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่ีปฏิบตัิงาน
ประจ าสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ในจังหวัดจันทบุรี (วชิรญา บัวเกสร, 2555)  
ที่พนักงานมีเต็มใจท างานอย่างเต็มที่ เพื่อความส าเร็จขององค์การ และคิดเสมอว่า
ธนาคารเป็นธนาคารที่ดีที่สดุ เหมาะแก่การปฏิบตัิงานด้วยอย่างยิ่ง สอดคล้องกบั พนกังาน
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ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ความเต็มใจที่จะท างานเพื่อความก้าวหน้าและ
ประโยชน์ขององค์การ (ธีรัมพร ช านาญไพร, 2550) เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์การแล้วจะส่งผลท าให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ตามมา สอดคล้องกบัแนวคิดของ (Schultz and Schultz, 2002) ซึ่งได้กลา่วว่าความ
ผกูพนัตอ่องค์การ เป็นความรู้สกึของสมาชิกที่มีตอ่องค์การท่ีได้ท างานอยู่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ศิกษณีย์ วิโสจสงคราม และดวงกมล ไตรวิจิตร (2553) พบว่า พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ซึ่งได้รับอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรปัจจัยด้านความผูกพนัต่อองค์การ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่งวดัได้จากตวัแปรสงัเกตได้ คือ ความผกูพนัด้านจิตใจ 
และความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน ความผูกพนัด้านการคงอยู่กับองค์การ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์ กล้าหาญ ณ น่าน และเนตร์พัณณา ยาวิราช 
(2557) ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้รับอิทธิพล
จากปัจจยัความผกูพนัต่อองค์การมากท่ีสดุ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.69 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01สอดคล้องกบั ความผกูพนัตอ่องค์การสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการครูวิทยาลยัเทคนิคในพืน้ที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร้อยละ 27.7 (วรวรรณ บุญล้อม, 2551) และสอดคล้อง
ผลการวิจัยของ สุวรรณา ค้าประเสริฐ (2555) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ มี
ความสมัพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) เขต 51  
  2. จากผลการวิจยัพบวา่ ความพงึพอใจในการท างาน สง่ผลบวกตอ่พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่โดยที่มีธนาคารเปิดโอกาสให้พนกังาน
ได้ศกึษาค้นคว้า และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากงานประจ าที่ปฏิบตัิอยู่ และให้พนกังานได้ให้
ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของงานให้บรรลุความส าเร็จ สอดคล้อง
แนวคิดของ นิติพล ภูตะโชติ (2556) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการท างาน คือ 
ความรู้สกึที่ดีของพนกังานตอ่งานที่เขาท า อนัเป็นผลมาจากสิ่งดี ๆ ที่พวกเขาได้รับจากการ
ท างาน เช่น ค่าตอบแทนที่ดี เพื่ อนร่วมงาน ลักษณะงานที่ท า สภาพแวดล้อม 
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ในการท างาน ระบบการบริหารจัดการ การบังคับบัญชาฯ ผลจากการที่พนักงานเกิด 
ความพงึพอใจในการท างาน พนกังานจะเกิดความรู้สกึกระตือรือร้น มีขวญัและก าลงัใจ 
เสียสละทุ่มเทให้กับการท างาน แสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจ 
ในการท างานแล้วจะสง่ผลท าให้พนกังานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิกษณีย์ วิโสจสงคราม และดวงกมล ไตรวิจิตร 
(2553) พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุน  
คณะแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรปัจจยัด้าน
คณุลกัษณะของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งวดัได้จากตวัแปรสงัเกต
ได้ คือความหลากหลายของทักษะการปฏิบัติงาน การได้รับผิดชอบงานทัง้หมด 
ความส าคญัของงาน ความมีอิสระของงาน และข้อมลูย้อนกลบั ซึ่งมีความสมัพนัธ์เชิง
บวกสอดคล้องกับ ธีรพงศ์ โพธ์ิเจริญ (2555) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษาส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ 
  3. ความยตุิธรรมในองค์การ สง่ผลบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยที่พนกังานมีความคิดเห็นว่า ผลตอบแทนที่ได้รับ 
ควรมีความยตุิธรรมเมื่อเทียบกับงานที่ได้รับมอบหมาย และเวลาในการท างาน รวมถึง 
มีเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดยธนาคารควรใช้เกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน อีกทัง้ความพยายามและความทุ่มเทในการ
ท างานของพนกังานจะได้รับการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อพนักงานมีรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ แล้วจะส่งผลท าให้พนักงานเกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การตามมาสอดคล้องกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในธุรกิจโรงแรมที่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การมากที่สุด (ปกรณ์ ลิม้โยธิน, 2558) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bukhari (2008)  พบว่าความยุติ ธรรมในองค์การถือเ ป็นสิ่ งส าคัญอย่างมาก  
ในการพัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ความมีจิตส านึกของพนักงานสามารถ 
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ช่วยให้สภาพแวดล้อมขององค์การดีขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถช่วยท าให้ความสมัพนัธ์กับ
เพื่อนร่วมงานดีขึน้ โดยความยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นยัส าคญัที่ 0.428 และสอดคล้องกับ สมศรี จันทร์เทวี (2555) ได้ศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัล าปาง มีความสมัพันธ์ทางบวกระดบัปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.44) อธิบายได้ว่า การที่พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนรับรู้ว่าตนได้รับการปฏิบัติอย่างความยุติธรรมตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบตัิงานให้กับองค์การทัง้ด้านปฏิสมัพนัธ์ ด้านกระบวนการและด้านผลลพัธ์ โดย
พยาบาลได้รับความใสใ่จ ความเมตตา เห็นอกเห็นใจ เป็นที่ยอมรับของผู้บงัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน และการรับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนครบถ้วนเ ป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวิจยัไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการวิจยัเร่ือง 
ความผูกพนัต่อองค์การ ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอในการท างานท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคารแหง่หนึ่ง ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดงันี ้
  1. ด้านความผกูพนัตอ่องค์การ จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความผกูพนัตอ่
องค์การสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคาร โดยที่ธนาคาร ควร
จะส่งเสริมให้พนกังานตัง้ใจท างานอย่างเต็มที่เพื่อความส าเร็จขององค์การ ผู้บริหาร
องค์การควรสนบัสนนุให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความผกูพนัต่อองค์การและ
การปฏิบตัิงานที่เต็มใจจะอุทิศตนให้กับองค์การ โดยอาจจะเพิ่มในสว่นของเงินเดือน
และผลประโยชน์ จะท าให้พนกังานมีความรู้สกึว่าตวัเองเป็นสว่นหนึ่งขององค์การและ
พร้อมที่จะปฏิบตัิงานกบัองค์การนัน้โดยไมค่ิดลาออกจากองค์การ  
  2. ด้านความยตุิธรรมในองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า ความยุติธรรมใน
องค์การ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารโดยที่
ผู้บงัคบับญัชาของธนาคารควรพิจารณาการให้ผลตอบแทนกับพนกังานตามผลงาน
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และตามความสามารถของพนกังาน อีกทัง้ผู้บงัคบับญัชาควรมอบหมายงานให้ตรงกบั
ความสามารถของพนกังานและผู้บงัคบับญัชาควรให้ความเสมอภาคและเป็นกลางกบั
พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั 
  3. ด้านความพงึพอใจในการท างานจากผลการวิจยัพบวา่ ความพงึพอใจในการ
ท างานสง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนกังานธนาคาร โดยที่ธนาคารควร
ให้พนกังานมีโอกาสศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา สร้างความก้าวหน้าใน
งาน การได้รับการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ความ
รับผิดชอบและลกัษณะงาน ดงันัน้ผู้บริหารความสง่เสริมให้พนกังานท างานที่ท้าทายและ
ตรงกบัความรู้ความสามารถ รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานท างานในปริมาณที่เหมาะสม ไม่
ท างานมากเกินไป เพื่อให้พนกังานมีความพงึพอใจในงานและมีความรับผิดชอบในงาน
มากขึน้ด้วย 
   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มี  
ผลตอ่การด าเนินงานขององค์การ เพื่อวางแผนเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ควร
ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความยุติธรรมในองค์การของพนกังานธนาคาร เพื่อเป็น
แนวทางในการไปพฒันาองค์การให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

3. ควรมีการสมัภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตวัอย่างและสมัภาษณ์ระดบัผู้บริหาร
สงูสดุและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวคิด ทิศทางและวัตถุประสงค์
เก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่ถกูต้องและ
ก่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
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