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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 
ความพึงพอใจในค่าจ้างสวัสดิการ และบรรยากาศการท างานขององค์การทีส่่งผลต่อความตั้งใจในการ
คงอยู่กับองค์การของพนักงานเจนเนอร์เรช่ันเอ็กซ์ ในธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ โดยจะท าการศึกษา
องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง 5 ด้าน ไดแ้ก่ การให้ความช่วยเหลือ 
การค านึงถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น ความส านึกในหน้าที่ และการให้ความร่วมมอื ซึ่งประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือพนักงานระดบัปฏิบัตกิารจาก 3 สายงานหลักที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกรรม
หลักของธนาคาร ได้แก่ สายลูกค้าบุคคล สายลูกค้าธุรกจิ และสายปฏิบัติการสนบัสนุน จ านวน 411 
คน เก็บข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถาม และสมัภาษณ์ จากนั้นน าผลจากการเกบ็ข้อมลูมาวิเคราะหส์ถิติ
ถดถอย (Regression Analysis) เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรต้นทัง้ 7 ตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีด้านความอดทนอดกลั้น ความพึงพอใจในค่าจ้างและ
สวัสดิการ ความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานขององค์การ สง่ผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กับ
องค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสิถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ, ค่าตอบแทน, ค่าจ้างและสวัสดิการ, บรรยากาศ

ในการท างาน, ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ, ธนาคารพาณิชย์ 
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ABSTRACT 
 

Thai commercial bank employees born from the early 1960s to the early 
1980s were studied to see how compensation and work environment influenced 
engagement. Organizational citizenship behavior - altruism, courtesy, sportsmanship, 
conscientiousness, and civic virtue – was also considered. Samples were 411 
operational level employees in retail customer service, corporate relationship 
management, and operation, departments. Data was collected by questionnaire and 
in-depth interviews. Multiple regression analyzed the influence of seven independent 
variables on the dependent variable. 

Results were that the independent variables sportsmanship, 
compensation, and work environment statistically affected employee engagement at 
a significance level of 0.05. These findings may be useful in helping Thai banks ensure 
more employee engagement. 

 
Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Compensation, Wage and Salary, Work 
Environment, Engagement, Commercial Bank 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ค่าจ้างและสวัสดิการ บรรยากาศ
การท างาน ทีส่่งผลตอ่ความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การของพนักงานเจนเนอเรช่ันเอก็ซ์ กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง” ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เนตรนภา ยาบุชิตะ กรรมการและอาจารย์ทีป่รกึษางานวิจัย ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู ้
ค าปรึกษา ค าช้ีแนะ และข่วยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของงานวิจัยช้ินนี้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังได้รับความอนเุคราะห์จาก ดร.จตรุงค์ นภาธร ประธานกรรมการสอบงานวิจัยส่วนบุคคล ที่กรุณา
สละเวลาให้ค าแนะน าและตรวจสอบงานวิจัยช้ินน้ี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณท่าน
อาจารย์ทกุท่านเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธ์ิ อาจารยป์ระจ าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ และผู้บริหารในสายงานบริหารทรัพยากร
บุคคลอีก 2 ท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าทีห่น่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลทีช่่วยประสานงานในการเก็บ
ข้อมูล และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่สละเวลาในการใหข้้อมูลแกผู่้วิจัยเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ คุณเอมมิกา ก าจายทีส่ละเวลามาช่วยสอนการใช้โปรแกรม SPSS โดย
ละเอียด 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ น้องชายทัง้ 2 คน คุณวราวุฒิ อัครเศรณี 
และเพือ่นสนทิทุกท่าน ที่เป็นก าลงัใจส าคัญ ให้ความรกั คอยดูแลห่วงใยและให้การสนบัสนุนแก่ผู้วิจัย
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถท างานวิจัยช้ินได้อย่างเตม็ที ่
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 

 
หากกล่าวถึงผู้ทีอ่ยู่เบื้องหลงัความส าเรจ็ขององค์การต่าง ๆ ที่สามารถฟันฝ่าวิกฤตทาง

เศรษฐกจิในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานั้นคงจะหนีไม่พ้นความมานะพยายามของกลุ่มพนกังานเจนเนอเรช่ัน
เอ็กซ์ (ต่อไปเรียก เจนเอ็กซ)์ ที่เคยได้รับมอบหมายจากผู้บรหิารรุ่นก่อนใหม้ีโอกาสเป็นกลุ่มพนกังานที่
รับผิดชอบงานส าคัญต่าง ๆ ในหลายองค์การ จนกระทัง่ระยะเวลาผ่านไปพรอ้ม ๆ กบัสถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิที่ดีข้ึน พนักงานเจนเอ็กซท์ี่เคยมบีทบาทส าคัญในอดีตได้กลายเป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์ท างาน
สูงสุดขององค์การ ในขณะที่องค์การกลับให้ความส าคัญกบัพนักงานกลุ่มนีล้ดน้อยลง 

ในปัจจบุันทัง้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้กล่าวถึงพนักงานเจนเนอเรช่ันวาย 
(ต่อไปเรียก เจนวาย) ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทีจ่ะเป็นก าลังส าคัญขององค์การ เพราะเป็นผู้เข้าใจเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการท างานและการตลาดกบัลูกค้า เช่น Internet of Things (IOT) การตลาดดิจทิัล 
เทคโนโลยีการเงินหรอืฟินเทค (Fintech; (Financial Technology)) ขณะที่นโยบายของรัฐบาลไทยก็
เร่งสนับสนุนเศรษฐกจิดิจิทลั (Thailand Digital Economy) เพือ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรปูกระบวนการด าเนินธุรกจิและบริการ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
และสงัคมอื่น ๆ ตามร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดจิทิัล พ.ศ. 2559 - 2563 โดยเฉพาะภาค
การเงินซึ่งรัฐบาลไทยมีการผลกัดันนโยบาย National e-Payment1 รวมถึงโครงการพรอมเพย ์
(Promptpay)2 และธนาคารเองต่างเตรียมต้อนรับขับสู่กบัเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ   ซึ่งอาจท าให้
รูปแบบการให้บริการทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อตัวธุรกจิธนาคาร
พาณิชย์เอง ถึงกับมีคนกล่าวว่าอาจไมม่ีความต้องการบริการธนาคารพาณิชย์ในอนาคตก็เป็นไป จงึมี
การศึกษาหาวิธีว่าจะท าอย่างไรที่องค์การจะสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อดึงดูดและรักษา
พนักงานทีม่ีความสามารถสูงเจนวายได ้

                                            
1 National e-Payment คือ ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจโดยรวม สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือท่ีได้รับความนิยมและมีอิทธิพลมากขึ้น 
2 Promptpay หมายถงึ ช่องทางการรับและโอนเงินรูปแบบใหม่ ซึง่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินถูกกว่าการโอนเงิน

ผ่านธนาคาร และอ านวยความสะดวกในการโอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจ าตัว
ประชาชนของผูร้ับโอนแทนเลขท่ีบัญช ี
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อย่างไรก็ดีในทกุองค์การมีการจ้างงานบุคลากรในหลายเจนเนอเรช่ัน ได้แก่ Baby 
Boomer, Generation X, Generation Y และ Generation Z โดยเฉพาะธนาคารซึง่เป็นองค์การ
ด้านการเงนิ มีความมั่นคงในการจ้างงานสงู ระบบเกษียณอายุพนักงานอยู่ที่ 60 ป3ี ในขณะเดียวกันก็
ต้องเผชิญกับปัญหาการปรับตัว เนื่องด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร เช่น อินเทอรเ์น็ต ที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดการท างานในรปูแบบใหม่ๆ  ตลอดจนผลติภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ธนาคารน ามา
ให้บรกิารลูกค้า เช่น การขายประกันชีวิต ประกันบ านาญ ประกันหลักทรพัย์ การขายหุ้นกู้ กองทุนรวม 
กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน สินเช่ือเพื่อประเภทธุรกจิที่แตกตา่งกัน รวมถึงระบบการบริหารจัดการเงิน
ผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet Banking และ Biz i-Banking) ซึ่งต้องการพนักงานที่มีความรู้
ความสามารถทีสู่งข้ึน   

การบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารจงึต้องปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ้างพนกังาน ซึ่งนอกจากจะจ้างพนักงานเจนวายแล้ว ก็ยังต้องค านึงถึงการจ้างพนักงานเจน
เอ็กซท์ี่เข้ามาท างานก่อนหน้านั้น โดยศึกษาวิธีการจัดสรรงานใหม่โดยลดการจ้างงานในบางต าแหนง่ที่
สามารถใช้เทคโนโลยเีข้ามาทดแทนได้และย้ายพนักงานไปท างานจุดอื่น หรือจัดหลักสูตรฝึกอบรม
พนักงานเจนเอ็กซเ์กี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ เช่น ระบบฐานข้อมลูลกูค้า ระบบเบกิ-ถอนเงิน 
ระบบ e-Document4 ระบบการออกหนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนกิส์ ระบบการออกหนังสือรับรอง
ทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบรกิารทางการเงินออนไลน์ครบวงจรส าหรับเครือข่ายการค้า ระบบ
ช่องทางการใหบ้ริการทางการเงินอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งการหมุนเวียนพนักงานรุ่นใหม่ใหเ้ข้า
มาท างานทีเ่ป็นงานหลักขององค์การ เช่น เจ้าหน้าทีบ่รกิารรบัฝาก-ถอนเงิน เจ้าหน้าที่การตลาด 
เจ้าหน้าที่วิเคราะหส์ินเช่ือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินธนกิจและการลงทุน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการธนาคาร
ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง ฯลฯ มากขึ้น เพื่อเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกจิใหส้ามารถแข่งขันกับธนาคารอืน่ได้ 

                                            
3 ระบบเกษียณอายุของภาคเอกชน ก าหนดอายุพนักงานทุกระดับชั้นต้ังแต่ปฏิบัติการจนกระท่ังผู้บริหาร ท่ี 60 ปี และ

จะมีการพิจารณาในต าแหน่งท่ีส าคัญเพ่ือต่ออายุการจ้าง โดยมีการจ้างงานเต็มเวลา และจ้างเพ่ือเป็นท่ีปรึกษา มีสัญญาจ้าง 1 ปี 
เมื่อครบสัญญาจ้างแล้ว จะมีการทบทวนการต่ออายุการจ้างในปีถัดไป  

4 e-Document หมายถึง ระบบงานท่ีแปลงเอกสารด้านธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า ให้เป็นรูปภาพ เพ่ือจัดเก็บใน

ระบบฐานข้อมูล เพ่ือลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร ป้องกันปัญหาเอกสารสูญหาย และสามารถให้หน่วยงานหลายหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเรียกดูเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน 
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ธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ทีม่ีการด าเนินงานมาเป็นระยะ
เวลานานหลายสบิปี โดยข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559 มีพนักงานประมาณ 24,424 คน โดยมีพนักงานเจน
เอ็กซ์ (อายุ 45 ปีข้ึนไป) จ านวน 7,652 คน คิดเป็นร้อยละ 31.33 ของพนักงานทัง้หมดนับเป็นสัดส่วน
ที่สูงเป็นอนัดับที่ 2 รองจากพนักงานเจนวาย ที่มีจ านวน 10,784 คน ซึ่งมากอันดับ 1  คิดเป็นร้อยละ 
44.15 ดังภาพที่ 1.1 

 

 
ภาพที่ 1.1 จ านวนพนักงานของธนาคาร ABC แยกตามช่วงอายุ (2559) 

 
และเมือ่เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้วพบว่าธนาคารมีค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรคิดเป็นร้อยละ 54.1 ซึ่งนบัเป็นต้นทุนในการด าเนินกิจการทีสู่งที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของธนาคาร (ภาพที ่
1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแยกตามหมวดหมู่ (2558)) เนื่องจากธนาคารมีการปรบัข้ึนเงนิเดือนให้
พนักงานทุกปี และมสีวัสดิการต่าง ๆ ที่ครอบคลุม อาทิเช่น โบนัสประจ าปี, ค่ารักษาพยาบาล, เงิน
สงเคราะหบ์ุตร เป็นต้น เมื่อพจิารณาพนักงานเจนเอก็ซ์ จะพบว่าส่วนใหญเ่ป็นผู้ทีม่ีอายุงานในธนาคาร
หลายปี มีการปรับเงินเดอืนข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี สามารถคาดการณ์ได้ว่าธนาคารจะมีต้นทุนด้านการ
บรหิารจัดการพนกังานกลุ่มนีสู้งที่สุด แต่ในขณะเดียวกันพนักงานกลุม่นี้อาจมีข้อจ ากัดหลายประการ
ในการปรับตัวเข้าสู่ยุค IOT และฟินเทค ในเรือ่งการเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ หรือการวิเคราะห์แผนและ
กลยุทธ์ต่าง ๆ ทางธุรกจิใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นความน่าสนใจใน
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การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเจนเอก็ซ์ การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศการท างานภายในองค์การ เพื่อจงูใจใหพ้นักงานปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพรวมถึงมีความตั้งใจคงอยู่กับองค์การ และช่วยเหลือพนักงานเจนอื่นในองค์การ ซึ่งคาดว่า
ผลการศึกษาที่ได้จะสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการบรหิารพนักงานเจนเอ็กซ์ในองค์การอื่นต่อไปได้ 

 
ภาพที่ 1.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแยกตามหมวดหมู่ (2558) 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานเจนเอ็กซ์ที่มีอายุ

ระหว่าง 45-60 ป ี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจคงอยู่กับองค์การของพนักงานเจนเอ็กซ์ที่มีอายุ

ระหว่าง 45-60 ป ี
3. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เจนเอ็กซ์ที่มีอายุระหว่าง 45-60 ปี ที่

เหมาะสม 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
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ประกอบด้วยข้อมลูส่วนบุคคลของพนกังาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แรงจูงใจใน
ตั้งใจคงอยู่กบัองค์การ ค่าจ้างและสวัสดิการ บรรยากาศการท างานขององค์การ 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร  

พนักงานเจนเอ็กซ์ จ านวน 450 คน จากหน่วยงานที่มีความส าคัญกบัธนาคารใน
แง่ของการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้า ได้แก่ สายลูกค้าบุคคล, สายลูกค้าธุรกิจ และ
สายปฏิบัติการสนบัสนุน 

 
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รบั 

 
1. เพื่อทราบถึงระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานเจนเอ็กซ์ที่

มีอายุระหว่าง 45-60 ปี ที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในธนาคารแหง่หนึ่ง 
2. เพื่อทราบถึงปัจจัยทีส่่งผลให้พนักงานเจนเอก็ซ์ทีม่ีอายุระหว่าง 45-60 ปยีังคง

ปฏิบัติงานอยู่ในธนาคารพาณิชย์แห่งนี ้
3. เพื่อทราบถึงลักษณะการบริหารทรัพยากรบุคคลเจนเอ็กซ์ ซึง่มีความส าคัญในแง่ของ

การเป็นผูท้ี่เคยเป็นก าลังส าคัญขององค์การ และมีความจงรกัภักดีสูง สามารถน ามาเป็นต้นแบบในการ
บรหิารจัดการพนกังานกลุ่มดงักล่าวในองค์การอื่นต่อไป 

 
1.5 ค าจ ากัดความ 

 
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง รูปแบบการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลของ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง  

ค่าจ้างและสวัสดิการ หมายถึง ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ธนาคารมอบให้
พนักงานทุกคน ได้แก่ เงินเดือน ค่าครองชีพ โบนัสประจ าปี กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินสงเคราะห์บุตร 
ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้อัตราดอกเบี้ยพเิศษส าหรับพนกังาน ทุนการศึกษา สถานบริการสุขภาพ 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี เครื่องแบบพนักงาน 

โอกาสความก้าวหน้าในต าแหนง่ หมายถึง เส้นทางการเตบิโตในสายอาชีพของพนักงาน 
การเลื่อนช้ัน เลือ่นต าแหน่ง 
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การเกษียณอายุ หมายถึง การพ้นสภาพความเป็นพนักงานของธนาคาร เมื่อมีอายุครบ 
60 ปี โดยพนักงานจะได้รบัเงินชดเชยการเลกิจ้าง และเงินช่วยเหลือพิเศษจากธนาคาร 

การฝกึอบรม หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมของธนาคาร เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน 
และความรู้เกี่ยวกับการท างาน รวมถึงทักษะด้านอื่น ๆ อาทิเช่น การใช้ Microsoft Excel การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และเป็นพนักงานของธนาคารทีม่ี
ความช านาญในทักษะแต่ละด้าน 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หมายถึงกองทุนเงินที่ธนาคารและพนักงานร่วมกันจัดต้ังข้ึนด้วย
ความสมัครใจ ต่างฝ่ายต่างสง่เงินเข้ามาในกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออมเงินใหพ้นักงาน 
ซึ่งพนักงานสามารถเลือกหักเงินส่งเข้ากองทุนตัง้แต่ 2-15% ของเงินเดือนโดยหักจากการจ่าย
เงินเดือน และธนาคารจะสบทบในอัตรา 6% – 8% ของเงนิเดือนพนักงานตามอายุงานทีเ่พิม่มากข้ึน  
โดยเงินที่ธนาคารส่งเข้าในกองทุนนี้จะเรียกว่า เงินสมทบของนายจ้าง และเมือ่พนักงานลาออกเมือ่
อายุงาน 5 ปี ข้ึนไป จะได้รับเงินส่วนของตนเองและได้รบัเงนิสมทบของธนาคารด้วย 

พนักงาน หมายถึง พนกังานของธนาคารพาณิชย์แหง่นี ้ มี 2 กลุ่มจาก 3 สายงาน ได้แก่ 
พนักงานทีป่ฏิบัติงานประจ าสาขาต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลกูค้า และ 
พนักงานสายปฏิบัติการสนบัสนุน ซึ่งปฏิบัติงานประจ าส านักงานใหญ่ รับผิดชอบด้านงานเอกสารต่าง 
ๆ เช่น การจัดเก็บเอกสารสญัญาสินเช่ือ การจัดท าทะเบียนข้อมูลลูกค้า เป็นต้น เพื่อสนบัสนุนการ
ท างานของพนกังานบริการลูกค้า  

เจนเอ็กซ์ (Generation X) หมายถึง พนักงานที่มีอายุ 41-60 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 
2503-2519) มีวิถีชีวิต ทัศนคติ ที่คล้ายคลึงกัน ให้ความส าคัญกับความมั่นคงในหน้าที่การงาน มุ่งมั่น
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความจงรกัภักดีต่อองค์การ ยึดถือในระบบอาวุโส มีความช านาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าเจนวาย ชอบท างานตามล าพงัคนเดียว ไม่พึ่งพาคนอื่น 

บรรยากาศการท างานขององค์การ หมายถึง ความรู้สกึหรอืการรับรู้ของพนกังาน 
เกี่ยวกับรูปแบบของความสัมพันธ์ หรือปัจจัยอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างพนักงาน
ภายในธนาคาร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง พฤตกิรรมเชิงบวกของสมาชิกใน
องค์การ ทีเ่กิดข้ึนด้วยความสมัครใจ มจีุดประสงค์เพือ่ช่วยเหลือให้การท างานขององค์การเป็นไปอย่าง
ราบรื่น โดยไมมุ่่งหวังเรื่องผลตอบแทนอื่น 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ค่าจ้างและบรรยากาศการท างาน ที่สง่ผล

ต่อความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ ของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอก็ซ์ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึง่” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
และก าหนดแนวคิดในการศึกษา ดังนี ้

2.1 ลักษณะของประชากรวัยแรงงานในประเทศไทย 

2.1.1 ลักษณะโครงสร้างประชากรไทยในปจัจบุัน 

2.1.2 ลักษณะของประชากรวัยแรงงานแบ่งตามเจนเนอเรช่ัน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.4 กรอบงานวิจัย 

2.1 ลักษณะของประชากรวัยแรงงานในประเทศไทย 
 

2.1.1 ลักษณะโครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบัน 
หากกล่าวถึงจ านวนประชากรทั่วโลกที่เพิม่สงูข้ึนทุกปี ประกอบกับเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ทีม่ีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จงึสง่ผลใหป้ระชากรในแต่ละประเทศมีอายุยืนยาวมากขึ้น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ส ารวจข้อมูลประชากรพบว่า เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2559 ประเทศไทยมีจ านวนประชากร 65,426,751 คน โดยมีจ านวนประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป 
10,988,142 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.79  ซึ่งตามค านิยามขององค์การสหประชาชาติ (United Nation 
: UN) ระบุว่าสงัคมหรือประเทศใดที่มปีระชากรสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมดในประเทศ ถือว่าประเทศน้ันได้ก้าวเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) ดังนั้นจึงนบัได้ว่า
ประเทศไทย เป็นอีกหนึง่ประเทศที่ก้าวเข้าสู่สงัคมผูสู้งอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 
ประเทศไทยจะเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อมีประชากรสูงอายุมากกว่ารอ้ย
ละ 20 การเพิ่มข้ึนของประชากรสูงอายุดงักล่าวจะสง่ผลต่อโครงสร้างของประชากรวัยท างานใน
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ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป มีแรงงานในวัยกลางคนทีจ่ะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ท าให้ในแต่ละ
องค์การประกอบไปด้วยแรงงานที่มีความหลากหลายด้านเจนเนอเรช่ันมากข้ัน (Workforce 
Diversity) ส่งผลให้องค์การต้องท าความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะ ความต้องการ รวมถึงแรงจงูใจใน
การปฏิบัตงิานในแต่ละเจนเนอเรช่ัน เพื่อลดความแตกต่างอันอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และสง่เสรมิให้พนกังานทุกเจนเนอเรช่ันปฏิบัตหิน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

 

 
ภาพที่ 2.1 จ านวนประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยแยกตามเพศและช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2559 

 
2.1.2 ลักษณะของประชากรวัยแรงงานแบ่งตามเจนเนอเรชั่น 

ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ถึงความหลากหลายของแรงงานในแต่ละองค์การ สืบ
เนื่องมาจากการเกษียณอายุ และการเข้าสู่วัยท างานของเจนเนอเรช่ันใหม่ ท าให้องค์การส่วนใหญ ่
ประกอบไปด้วยแรงงาน 2 เจนเนอเรช่ัน ดังนี ้

2.1.2.1 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation Xers) 
หมายถึงกลุ่มประชากรทีเ่กิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2503 – 2519 (หรือมีอายุ

ระหว่าง 41-60 ปี) ซึง่เจนเนอเรช่ันเอ็กซ์นี้ (ตอ่ไปเรียกเจนเอ็กซ์) เป็นรุ่นลูกของเจนเนอเรช่ันเบบี้ บูม
เมอร์ที่เกิดช่วงหลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงท าให้เจนเอก็ซ์ถูกมองกว่าเป็นเด็กทีเ่ติบโตมาพร้อมกับการ
ละเลยของผู้ปกครองที่ให้ความส าคัญกบัการท างานมากจนเกินไป เนื่องจากการเติบโตข้ึนมาในสภาวะ
เศรษฐกจิที่แตกต่างกัน เจนเบบีบู้มเมอร์เป็นกลุ่มทีเ่ติบโตมาในยุคของการฟื้นฟปูระเทศและเศรษฐกิจ
หลงัสงครามโลก จึงมปีระสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย จึงมกัมองเจนเอก็ซ์ซึง่เตบิโตมาในยุคทีเ่ศรษฐกจิมี
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เสถียรภาพมากขึ้น ว่าเป็นกลุม่คนที่มีความเกียจคร้าน ไมม่ีความอดทน และเปลี่ยนงานบ่อย แต่ใน
ความเป็นจริงเจนเอ็กซ์ได้เรียนรู้ถึงความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจในอนาคตจากสถานการณ์ทาง
การเมืองต่าง ๆ ส่งผลใหเ้จนเอ็กซเ์ป็นกลุม่คนที่ให้ความส าคัญกับความมั่นคงในหน้าที่การงาน มุ่งมั่น
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความจงรกัภักดีต่อองค์การ ยึดถือในระบบอาวุโส มีความช านาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ชอบท างานตามล าพังคนเดียว ไม่พึ่งพาคนอื่น และพยายามสร้างสมดลุ
ระหว่างการท างานและการใช้ชึวิตส่วนตัว (Tulgan, 1996) 

2.1.2.2 เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
หมายถึงกลุ่มประชากรทีเ่กิดระหว่างปี พ.ศ. 2520 – 2543 (หรือมีอายุ

ระหว่าง 17 – 40 ปี) เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทีป่ัจจุบันหลายองค์การให้ความส าคัญเนื่องจากกลายเป็นคน
ส่วนมากในองค์การ มีการเข้า-ออกงานบ่อยกว่าเจนอื่น เกิดและเติบโตมาพร้อมกบัยุคของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผูป้กครองเป็นอย่างดี มีความเช่ือมั่นและมั่นใจใน
ตัวเองสงูมาก ต้องการความก้าวหน้ามากกว่าความมั่นคง และเน้นการเติบโตในหน้าที่การงานแบบก้าว
กระโดด ให้ความส าคัญของระบบอาวุโสน้อยกว่าระบบความยุติธรรม มุ่งเน้นการท างานเพือ่เงิน และ
มุ่งเน้นความสุขในการใช้ชีวิตมากกว่าการท างานหนัก พรอ้มที่จะลาออกจากองค์การหากไดร้ับงานที่
ไม่ตรงความต้องการ หรือได้รบัข้อเสนอเรื่องเงินเดือนทีสู่งกว่า 

  ส าหรับการวิจัยครัง้นี้เลือกศึกษาเฉพาะพนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ ที่มี
อายุระหว่าง 45-60 ปี เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของพนักงานกลุม่ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และสั่งสมประสบการณ์ในการท างานกับองค์การต่าง ๆ  ไว้มากมาย และงานวิจัย
เกี่ยวกับเจนเอ็กซ์ยังพบค่อนข้างน้อยกว่าเจนอื่น 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

 
2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

หากกล่าวถึงพฤติกรรมของมนุษย์แล้วสามารถแปลความได้หลายแงมุ่ม อาทิเช่น 
การศึกษาด้านสรีรวิทยาให้ความหมายของพฤติกรรมมนุษยว่์าเป็นกิจกรรมทางกายที่ตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นเร้าภายนอก ส่วนแง่มมุกฎหมายน้ัน พฤติกรรมหมายถึงการกระท าที่เกิดข้ึนของปัจเจกบุคคลที่
ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายได้ แต่ในศาสตรท์างจิตวิทยา กล่าวว่าพฤติกรรม คือ การตอบสนองตอ่สิง่เร้า
ใด ๆ ของมนุษย์และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทีเ่ห็นได้โดยชัดเจน หรอืเป็นการกระท าที่มีนัยยะอื่น  

ส าหรับการบริหารองค์การนั้น สิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การคือการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมของพนักงานหรือสมาชิกขององค์การนั้น ๆ เพื่อให้ทราบถึงปจัจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
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แรงจงูใจ ความพึงพอใจ และความผูกพันในองค์การ เพื่อส่งเสริมใหพ้นักงานมีพฤติกรรมตามที่
องค์การต้องการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การในทีสุ่ด ซึ่งแคทซ์และคณะ (Katz et al, 1964) ได้แบ่ง พฤติกรรมของสมาชิก
ขององค์การ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ (In-role Behavior) หมายถึง พฤติกรรม
พื้นฐานทั่วไปที่องค์การต้องการให้พนักงานปฏิบัติตามหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย และท าใหง้านนั้น
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

(2) พฤติกรรมนอกเหนือบทบาท (Extra-role Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่
องค์การไม่ได้ระบุให้พนักงานปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึง่ต่อมา สมิทธ์ 
(Smith, 1983) ได้แบ่งพฤติกรรมกลุม่นี้ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ การมุ่งเน้นองค์การเป็นส าคัญ อาทิ
เช่น การยอมรบัในกฎระเบียบขององค์การ และการมุ่งเน้นบุคคลเป็นส าคัญ อาทิ การให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ความมีน้ าใจไมตรีแก่กัน 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การนั้น ได้มีนักวิจัยหลายท่านให้ความหมายไว้คล้ายคลึงกัน สามารถสรปุได้ว่า พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมทีเ่กิดข้ึนจากตัวของพนักงานเอง ซึ่งองค์การไม่ได้
ก าหนดไว้ว่าต้องปฏิบัติ และไมเ่กี่ยวข้องกบัระบบการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนขององค์การ เป็น
พฤติกรรมที่พนักงานแสดงถึงความเต็มใจในการท าเพือ่องค์การ ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและ
กันภายในองค์การ มักเป็นพฤติกรรมทีส่นับสนุนใหอ้งค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้ (Kathryn, 
Talya, Brian, Jennifer & Stacy, 2013; Organ อ้างถึงใน อมรรัตน์, 2551; Katz & Kahn, 1989; 
Hannes & Nerina, 2013; Ebrahem & Aaron, 2015 

ส าหรับผู้วิจัยแล้ว พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรม
ที่เกิดข้ึนด้วยความสมัครใจของพนักงานแตล่ะบุคคลในองค์การ มจีุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้ประโยชนส์่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และไม่คาดหวังการไดร้ับค่าตอบแทนที่เพิ่มข้ึนจากการปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว 

ส าหรับปัจจัยทีส่่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมการเป็นสมากชิกที่ดขีององค์การนั้น 
ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย อาทิเช่น ลักษณะงาน การรบัรู้ความยุติธรรม ความผูกพันในงาน ซึง่
สอดคล้องกบัทฤษฎี Job Characteristic ของ Hackman & Oldham (1980) ที่ระบุว่า คุณลักษณะ
ของงานทีป่ระกอบไปด้วย การได้ท างานที่ใช้ทักษะหลากลาย งานที่ท ามีความส าคัญและต่อเนื่องตัง้แต่
ต้นจนจบกระบวนการ มีอสิระในการท างานและได้รบัข้อมูลย้อนกลบัจากการท างาน จะส่งผลให้
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พนักงานมีความพงึพอใจในงาน และส่งผลให้เกิดความผูกพัน และแรงจงูใจในการปฏิบัตงิาน และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของ Podsakoff (2000) ที่ระบุว่า ความพึงพอใจในงาน การรบัรู้ความยุติธรรม
จะสง่ผลทางบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

2.2.2.1 สมธิ ออร์แกน และเนียร์  
สมิธ ออร์แกน และเนยีร์ (Smith, Organ & Near อ้างถึงใน วัลลภ, 2554) 

แบ่งกลุ่มพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
(1) การให้ความช่วยเหลือ คือ พฤติกรรมการช่วยเหลือที่บุคคลหนึ่งแสดงต่ออีก

คนหนึ่ง เช่น การเข้าไปช่วยถือเอกสาร การช่วยท างาน เป็นต้น 
(2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วไป เป็นพฤติกรรมที่ดีที่พนกังานในองค์การ

ควรปฏิบัติ เช่น การเคารพและปฏิบัติตนตามกฎ หรือระเบียบวินัยขององค์การ ความซื่อสัตย์ ตั้งใจ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2.2.2.2 ออร์แกน  
ออร์แกน (Organ, 1988) ได้ท าการศึกษาและทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และได้พัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิมของเบอร์
นาร์ด (Bernard, 1938) ที่ระบุว่า ในแต่ละองค์การจะมคีวามปรารถนาในการให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหอ้งค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ และคาทซ์ (Katz, 1964) ที่ระบุไว้
เพิ่มเตมิว่า นอกเหนอืจากพฤติกรรมเกี่ยวกับการท างานทีอ่งค์การจะน ามาประเมินผลการปฏิบัติงาน
แล้ว ยังหมายถึงพฤติกรรมอื่นที่หลากหลาย โดยคาทซ์ได้ระบุว่า พฤติกรรมในองค์การสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่พฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่ (In-role Behavior) และพฤติกรรมนอกเหนือ
บทบาท (Extra-role Behavior) ทีอ่งค์การไม่ได้ก าหนดไว้แต่เป็นค่านิยมที่องค์การต้องการใหเ้กิดข้ึน 
ต่อมาออร์แกนได้ให้ค านิยามพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทว่าเป็น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ทีม่ีความส าคัญต่อองค์การในแงก่ารคงอยู่ของพนักงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ภาพรวมขององค์การ รวมถึงได้เสนอองค์ประกอบของพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีทั้งหมด 5 ประการ 
ดังนี้  

(1) การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การช่วยเหลือบุคคลอื่นใน
องค์การให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมทั้งทางการกระท าและวาจา ก่อให้เกิด
บรรยากาศการท างานทีส่งบสุข พนักงานมีขวัญและก าลงัใจในการปฏิบัติงาน อาทเิช่น การช่วยงาน
เพื่อนพนักงานทีป่ฏิบัติงานไม่ทัน หรือลางาน การให้ค าแนะน าแก่พนักงานใหม่ การเป็นพี่เลี้ยงสอน
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งาน เต็มใจถ่ายทอดเกร็ดความรูห้รือเทคนิคในการท างาน ให้พนักงานรุ่นน้องเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การสอนใช้เครื่องมืออุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เป็นต้น 

(2) การค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมการคิดค านึงถึงผู้อื่น
ก่อนที่จะลงมือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการกระท าที่เตม็ใจให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแกบุ่คคล
อื่น เคารพและให้เกียรติซึง่กันและกัน 

(3) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)  เป็นการกระท าที่แสดงออกถึง
ความอดทนต่อความล าบาก อปุสรรคและสิ่งไม่พงึปรารถนาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยไมบ่่นหรือ
แสดงความไม่พอใจทั้งที่สามารถร้องเรียน หรือกล่าวแจ้งให้หัวหน้างาน/ผูบ้รหิาร/ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง
ให้ทราบได้  

(4) ความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการยอมรับและประพฤติตนตามกฎระเบียบทีอ่งค์การก าหนด ความรับผิดชอบต่องาน 
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และไม่ท ากจิธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัตงิาน 

(5) การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
ยอมรบัและมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของค์การอย่างเต็มใจ อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมอย่าง
สม่ าเสมอ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อมุง่หวังให้องค์การมีการพฒันาและมั่นคงมากขึ้น การปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัยขององค์การด้วยความเต็มใจ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การนั้น 
พบว่ามีความคลายคลงึกันในหลายประการ ผู้วิจัยขอเลือกศึกษาทฤษฎีของออร์แกน เนื่องจากได้
แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบอย่างชัดเจน ครอบคลุมเนือ้หาส าคัญของแนวคิดน้ี เป็นที่รูจ้ักกันแพรห่ลาย 
และอีกทัง้ออร์แกนยังได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแหง่แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การอกีด้วย และเมือ่พิจารณาถึงองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของแนวคิดน้ีแล้วจะพบว่ามีความ
เช่ือมโยงกับพฤติกรรมของพนกังานเจนเอ็กซ์ ในแง่ของการเป็นผู้ทีส่ามารถให้ค าแนะน าการท างานแก่
พนักงานรุ่นน้องในองค์การ อันเนื่องมาจากประสบการณ์ท างานที่เช่ียวชาญของเจนเอ็กซ์ อกีทั้งเจน
เอ็กซม์ีแนวคิดการท างานที่มุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อสร้างผลส าเรจ็ให้แก่องค์การ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของทฤฏีนี้ที่ระบุว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีจะสง่ผลท าให้ประสทิธิภาพในการท างานภาพรวม
ขององค์การดีข้ึน 

 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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อิบราฮมิ (Ibrahim, 2013) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่สง่ผลต่อความผกูพัน
ต่อองค์การ โดยเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวจ านวน 176 ราย ที่ปฏิบัติงานในองค์การรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศอินโดนีเซีย  พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดมีีความสัมพันธ์ทางบวกกบัความผูกพันต่อ
องค์การ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ บุศพรรณ (2555) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรก ากับ มี
การเกบ็ตัวอย่างจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 333 คน 
พบว่าความพึงพอใจในงานเป็นปจัจัยที่สามารถก ากบัความสมัพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ ต่อมาในปี 2557 ณัฐสุดา ท าการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทีม่ีผลต่อความผกูพันกับองค์การ โดยได้เพิ่มตัวแปรด้าน
คุณภาพชีวิตการท างาน ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบรษัท จ านวน 212 ราย พบว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และคุณภาพชีวิตการท างานต่างส่งผลทางบวกต่อความ
ผูกพันกบัองค์การทัง้สิ้น 

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษางานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับตัวแปรทีส่นใจศึกษาครัง้นี้ พบว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานและความ
ผูกพันธ์ในองค์การ ผู้วิจัยต้องการเจาะลึกลงในองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ 5 ด้านตามแนวคิดของออร์แกน รวมถึงความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดกิาร (ตัวแปร
ต้น) ที่จะส่งผลตอ่ความความตั้งใจคงอยู่กบัองค์การ (ตัวแปรตาม) เนือ่งจากทีผ่่านมายังไมม่ีงานวิจัยที่
มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของกลุ่มพนักงานเจนเอก็ซ์ที่นบัว่ามี
ความส าคัญกับองค์การไม่นอ้ยไปกว่าเจนวาย เพราะเป็นกลุ่มพนกังานทีม่ีประสบการณ์ มีความ
ช านาญในการท างาน นอกจากนี้งานวิจัยส่วนใหญม่ักให้ความส าคัญกับความพงึพอใจในงาน ความ
ผูกพันกบัองค์การ และค่าตอบแทนที่จะสง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แต่ยังไม่มี
งานที่ศึกษาเจาะลกึถึงองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ซึง่การวิจัยครั้งนีจ้ะสามารถเปรียบเทียบได้อกีได้ว่า 
องค์ประกอบด้านใดของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะส่งผลต่อความตั้งใจอยูก่ับ
องค์การได้มากที่สุด และน าไปเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้
องค์การทราบถงึปจัจัยที่จะจูงใจให้พนกังานปฏิบัตงิาน อันจะน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดรปูแบบการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลในองค์การ เพื่อให้พนักงานมีความตั้งใจคงอยู่กบัองค์การและปฏิบัตงิานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ที่ผ่านมาเราจะพบว่ามีงานวิจัยจ านวนมากศึกษาพนักงานเจนวาย ที่เข้ามาท างานใน
องค์การแล้วมีแนวโน้มย้ายออกจากงานมากกว่าเจนอื่น เนื่องจากพนกังานเจนวายยังได้รบั
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ค่าตอบแทนไม่สงูนัก เสาะหาโอกาสการจ้างงานที่ดีกว่า ย้ายงานเพื่อเลือกงานทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ในตลาดแรงงานทั่วโลก และถือเป็นแนวโน้มปกติ 

อย่างไรก็ดี พนักงานเจนเอ็กซก์็เป็นพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งที่ยงัคงท างานอยูก่ับองค์การใน
สัดส่วนที่มากเช่นกัน แมพ้นักงานกลุ่มนีจ้ะไม่ค่อยมีปัญหาย้ายงานอย่างกลุ่มเจนเอ็กซ์ แต่กเ็ป็นกลุม่ที่
ได้รับค่าตอบแทนค่อนข้างสูง เพราะอยู่กบัองค์การมานานได้รับค่าตอบแทนข้ึนตามอายงุาน ปัญหา
ของพนักงานกลุ่มนีจ้ึงแตกต่างไปจากพนักงานเจนวาย 

ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่มีอยู่ตลอดเวลา และการพัฒนาเทคโนโลยีทเีปลี่ยนแปลงอย่าง
ไม่หยุดยั้ง องค์การจะประสบปัญหาว่าพนักงานเจนเอ็กซ์จะปรับตัวได้หรือไม่ และคุณค่าของพนักงาน
ที่ทุ่มเทใหก้ับองค์การเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนสงูที่พนกังานได้รับนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ องค์การจะ
จูงใจให้พนักงานทุ่มเทใหก้ับองค์การตอ่เนื่องได้อย่างไร เป็นประเด็นค าถามส าคัญของงานวิจัยช้ินน้ี 
 
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิดการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
- การให้ความช่วยเหลือ 
- การค านึงถึงผู้อื่น 
- ความอดทนอดกลั้น 
- ความส านึกในหน้าที ่
- การให้ความร่วมมือ 

(Organ, 1988) ความตั้งใจในการคงอยู่
กับองค์การ 

ความพึงพอใจ 
- ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการของ

ธนาคาร 
- บรรยากาศการท างานขององค์การ 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ค่าจ้างและบรรยากาศการท างาน ที่

ส่งผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์  : กรณีศึกษาธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง” เป็นการศึกษาเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการส ารวจข้อมลู 
(Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และใช้ระเบียบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติ ผ่านการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) น าเสนอ
ผลการวิจัยด้วยตารางและการบรรยาย ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการ
บรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลเจนเอก็ซ์ เพื่อจงูใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเตม็ประสทิธิภาพและ
ช่วยเหลือพนกังานเจนอื่นในองค์การได้ โดยระเบียบวิธีการวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1)  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ 
บทความ วารสาร และผลงานวิจัยก่อนหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยครัง้นี้ 

2) การศึกษาภาคสนาม เป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

สามารถด าเนินการเป็นล าดับข้ันตอนตามหัวข้อดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.1.1 ประชากร 

การศึกษาวิจัยครัง้นี้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ที่มอีายุระหว่าง 45-60 ปี จ านวน 7,652 คน (ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม ปี 2559) 
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

เนื่องจากการวิจัยครัง้นี้ทราบถึงจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงสามารถก าหนด
กลุ่มตัวอย่างได้ โดยใช้สูตรการค านวนของ Taro Yamane (1973) และก าหนดระดบัความเช่ือมั่นที ่
95% (หมายถึง มีค่าความคลาดเคลือ่น 0.05) ดังนี้ 

 

 =
N

1 + N(e2)
 

 
เมื่อ   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 

  N = จ านวนประชากร (Population) 
  e = ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรบัได้ (Relative 

error) 

 

สามารถแทนค่าได้ดังนี้     =
7,652

1+7,652(0.052)
   

               =  380 คน 

สรปุได้ว่าจากจ านวนประชากรทั้งหมด 7,652 คน และก าหนดระดับความเช่ือมั่น
ที่ 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนสมัพัทธ์ที่ยอมรบัได้ที่ 5% หรือ 0.05 ดังนั้น เมื่อใช้วิธีการค านวณ
ตามสูตรของยามาเน่แล้ว จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 380 คน แต่เพื่อป้องกันแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมาไม่ครบหรือไมส่มบูรณ์  และให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทีม่ีขนาดเหมาะสมเพียงพอตอ่
การเป็นตัวแทนประชากรที่ดี ผู้วิจัยจงึขอเพิม่จ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 50 คน รวมเป็น 430 คน จากนั้น
ผู้วิจัยเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) โดยการแบง่ช้ันตามหน่วยงานทีม่ี
ความส าคัญกับธนาคารในแง่ของการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการทางการเงินแกลู่กค้า ประกอบไปด้วย 3 
สายงาน ดังนี้  

(1) สายลูกค้าบุคคล 
(2) สายลูกค้าธุรกิจ 
(3) สายปฎิบัติการสนับสนุน 
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จากนั้นในแต่ละสายงานนั้น จะมีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากหน่วยตัวอย่างทุกช้ันภูมิที่มีโอกาสถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเท่า
เทียมกัน โดยใช้วิธีการจบัฉลากให้ได้มาซึง่รายช่ือของกลุม่ตวัอย่างทั้งหมด 

 
3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นี้ได้แบ่งตัวแปรที่ใช้เป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
 

3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 
 3.2.1.1 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

(1) การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 
(2) การค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) 
(3) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 
(4) ความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) 
(5) การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) 

3.2.1.2 คา่จ้างเงินเดือนและสวัสดิการของธนาคาร 
3.2.1.3 บรรยากาศการท างานขององค์การ 
 

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
3.2.2.1 ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ 

 
3.3 เครื่องมือในการวิจัย 

 
ในการศึกษาครั้งนีผู้้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยข้อค าถามปลายปิด (Close-ended Question) เพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายงานทีส่ังกัด และอายุงาน จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ตาม
แนวความคิดของ ออร์แกน (Organ, 1988) ซึ่งผู้วิจัย ได้ปรับมาจากแบบสอบถามของ ณัฐสุดา จารุ
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นครานนท์ (2557) และ พิทักษ์ ไทยแก้ว (2557) จนได้ข้อค าถามทั้งสิ้น 25 ข้อ โดยมีการให้คะแนน
ประเมินค่าแบบลิเคิรต์ (Likert Scale) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 25 ข้อ ตามองค์ประกอบ 
5 ด้าน ดังนี้ 

(1) การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ (ข้อ 
1-5 โดยมีข้อค าถามเชิงลบ 1 ข้อ ไดแ้ก่ ข้อที่ 5)  

(2) การค านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ (ข้อ 6-10 
โดยมีข้อค าถามเชิงลบ 1 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2) 

(3) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ 
(ข้อ 11-15 โดยมีข้อค าถามเชิงลบ 2 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1 และ 3) 

(4) ความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 
ข้อ (ข้อ 16-20 โดยมีข้อค าถามเชิงลบ 3 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1, 4 และ 5) 

(5) การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ (ข้อ 
21-25 โดยมีข้อค าถามเชิงลบ 1 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 3) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อความความพึงพอใจในค่าจ้างเงนิเดือน สวัสดิการ และการ
รับรู้บรรยากาศการท างานขององค์การ จ านวน 5 ข้อ โดยมีการให้คะแนนประเมินค่าแบบลิเคิร์ต 
(Likert Scale) 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเพื่อวัดความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 2 ข้อ โดยมีการให้คะแนนประเมินค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าถามส่วนที่ 2 - 4 มีการให้คะแนนประเมินค่าแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) ซึ่งแบง่เป็น 

5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 
 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น ค่าคะแนนของตัวเลือกตอบ 
เห็นด้วยอย่างยิง่ 5 

เห็นด้วย 4 
ปานกลาง 3 
ไม่เห็นด้วย 2 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 1 
 

การแปลผลจากคะแนนแบบสอบถามเพือ่อธิบายตัวแปรต่าง ๆ สามารถท าได้โดยการ
ค านวณหาอัตรภาคช้ันของคะแนน เพื่อสามารถเรียงล าดับความแตกต่างของคะแนน ดังนี้ 

 

อันตรภาคช้ันของความกว้าง = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนชัน้
 

                                     =    
5−1

5
  =  0.8 

 
เมื่อได้ความกว้างของอันตรภาคช้ันแล้ว ผู้วิจัยจึงก าหนดระดบัคะแนนความเห็นออกเป็น 

5 ระดับ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของแตล่ะข้อเป็นเกณฑ์ ดังนี ้
 

ตารางที่ 3.2  
 
การแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉลี่ยเป็นช่วง 

ระดับคะแนน การแปลความหมาย 
(ข้อค าถามเชิงบวก) 

การแปลความหมาย 
(ข้อค าถามเชิงลบ) 

4.24 - 5.00 ระดับสูงมาก ระดับต่ ามาก 
3.43 - 4.23 ระดับสูง ระดับต่ า 
2.62 - 3.42 ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 
1.81 - 2.61 ระดับต่ า ระดับสูง 
1.00 - 1.80 ระดับต่ ามาก ระดับสูงมาก 
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3.4 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
3.4.1 การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามหลังจากที่ปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์และผูท้รงคุณวุฒิด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้หมด 4 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลมุของเนื้อหา ตลอดจนภาษาและ
ถ้อยค าที่เหมาะสม ครอบคลมุสิง่ทีจ่ะศึกษาตามทฤฎีที่เกีย่วข้อง เพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนือ้หา 
(Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-
Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีเกณฑก์ารพจิารณาใหค้ะแนนดังนี้ 

    ให้  1 เมื่อมั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ 
0         เมื่อไม่มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
-1        เมื่อมั่นใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 

จากนั้นน าคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อ
ค าถาม โดยใช้สูตร 

IOC =
∑ R

N
 

เมื่อ  ∑ R  หมายถึงผลรวมของคะแนนแต่ละข้อ 
  N คือจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ  

ทั้งนี้ค่า IOC ของค าถามแต่ละข้อจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งแบบสอบถามที่มี
ความถูกต้องและเที่ยงตรงของเนื้อหา จะมีคะแนนเข้าใกล้ 1 หากข้อค าถามใด มีคะแนน IOC ไม่ถึง 0.5 
ควรท าการปรบัปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิหรือตัดทิ้งไป ซึ่งผลจากการค านวณค่า 
IOC พบว่าข้อค าถามทุกข้อ มีค่ามากกว่า 0.5 ดังรายละเอียดในภาคผนวก  

3.4.2 การทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) 
ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบทีผ่่านการปรบัปรุงข้อค าถามไปทดลองใช้ (Try out) กับ

กลุ่มประชากรทีม่ีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ประชากรตัวอย่าง โดยเลือกทดสอบกบัพนักงานระดบั
ปฏิบัติการที่มีอายุระหว่าง 45-60 ปีของธนาคารแห่งเดียวกนั จ านวน 30 คน จากนั้นน าผลที่ได้มาหา
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) ซึง่เป็นการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ของ
แบบสอบถามว่าแต่ละข้อค าถามสอดคลอ้งกันหรอืไม่ โดยระดับแอลฟาทีเ่ป็นที่ยอมรับได้ต้องอยู่ใน
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ระดับ 0.7 ตามเกณฑ์ปกติของการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของข้อค าถามทกุตัวแปรมีค่าสูงกว่า 0.7 ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3  
 
ผลการแสดงค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

ตัวแปร ข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

- การให้ความช่วยเหลือ 1 - 5 0.761 
- การค านึงถึงผู้อื่น 6 - 10 0.734 
- ความอดทนอดกลั้น 11 - 15 0.803 
- ความส านึกในหน้าที่ 16 - 20 0.714 
- การให้ความร่วมมือ 21 - 25 0.716 

รวม 25 0.836 
ความพึงพอใจ 

- ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ 26 - 27 0.814 
- บรรยากาศการท างานขององค์การ 28 - 30 0.830 

รวม 5 0.880 
ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ 31 - 32 0.755 

 

 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 
การเกบ็ข้อมลูการวิจัยครัง้นี้ สามารถแบ่งรูปแบบการเกบ็ข้อมูลได้ 2 ประเภท ครัง้นี ้
 
3.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

  การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ติดต่อหน่วยงานบรหิารงานกลางของสายลูกค้าบุคคล สาย
ลูกค้าธุรกจิ และสายปฏิบัติการสนบัสนุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เพือ่ขอความร่วมมือจาก
พนักงานกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยครัง้นี้ให้พนักงาน
ทราบ เพื่อให้การตอบค าถามเป็นไปตามความจรงิและไดผ้ลการวิจัยที่ใกลเ้คียงกับข้อเทจ็จริงมากทีสุ่ด 
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จากนั้นจะน าข้อมูลที่ได้รับกลบัคืนมา กรอกให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ และน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) 

3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือและ

บทความทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่มีความน่าเช่ือถือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถงึ
เอกสารทีม่ีข้อมลูเฉพาะขององค์การแหง่นี้ ซึง่ท าใหท้ราบถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และปจัจัยที่สง่ให้พนกังานเลือกปฏิบัติงานกบัองค์การ 
 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

(1) สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ค่าสถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคล และค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุม่ตัวอย่าง 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน และความตั้งใจในการคงอยูก่ับ
องค์การ 

(2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ คือ สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) และวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) ก าหนดระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีเกณฑ์การแปลผลความสมัพันธ์ของค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เป็น 5 ระดบั (พวงรัตน์ อ้างถึงใน รสูนานี, 2556) ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.4 
 
การแปลความหมายของระดบัค่าสมัประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ ความหมาย 

0.81 ข้ึนไป มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

0.61-0.80 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงค่อนข้างสูง 

0.41-0.60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

0.21-0.40 มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างต่ า 

0.01-0.20 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

 

3.7 สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และคา่สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ในการท าวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถาม โดย

ก าหนดสมมติฐานการวิจัย และสมมติฐานทางสถิติ รวมถึงคา่สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
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ตารางที่ 3.5 
 
สมมติฐานการวิจัยและสถิติที่ใช้ 

สมมติฐานในการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ สถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  

องค์ประกอบของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งผลตอ่ความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ  

 

 

H0 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการ
ให้ความช่วยเหลือ ไม่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัความตั้งใจในการคงอยู่
กับองค์การ 

H1 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการ
ให้ความช่วยเหลือ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัความตั้งใจในการคงอยู่
กับองค์การ 

วิเคราะหส์มการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) 

สมมติฐานท่ี 2 

องค์ประกอบของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านการค านึงถึง
ผู้อื่นสง่ผลต่อความตั้งใจใน
การคงอยู่กบัองค์การ  

 

H0 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการ
ค านึงถึงผู้อื่นไมม่ีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัความตั้งใจในการคงอยู่
กับองค์การ  

H1 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการ
ค านึงถึงผู้อื่นมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความตั้งใจในการคงอยูก่ับองค์การ  

วิเคราะหส์มการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) 
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ตารางที่ 3.5 
 
สมมติฐานการวิจัยและสถิติที่ใช้ (ต่อ) 

สมมติฐานในการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ สถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3  

องค์ประกอบของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านการความ
อดทนอดกลั้นสง่ผลต่อความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ  

 

H0 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการ
ความอดทนอดกลั้นไมส่่งผลต่อความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ  

H1 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการ
ความอดทนอดกลั้นส่งผลตอ่ความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ  

วิเคราะหส์มการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) 

สมมติฐานท่ี 4  

องค์ประกอบของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านความส านึกใน
หน้าที่สง่ผลต่อความตั้งใจใน
การคงอยู่กบัองค์การ  

 

H0 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้าน
ความส านึกในหน้าที่ไมส่่งผลต่อความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ  

H1 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้าน
ความส านึกในหน้าทีส่่งผลตอ่ความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ  

วิเคราะหส์มการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) 
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ตารางที่ 3.5 
 
สมมติฐานการวิจัยและสถิติที่ใช้ (ต่อ) 

สมมติฐานในการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ สถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 5 

องค์ประกอบของพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านการให้ความ
ร่วมมือส่งผลต่อความตัง้ใจ
ในการคงอยู่กบัองค์การ  

 

H0 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการ
ให้ความร่วมมือไมส่่งผลต่อความตั้งใจ
ในการคงอยู่กบัองค์การ  

H1 : องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการ
ให้ความร่วมมือส่งผลตอ่ความตั้งใจใน
การคงอยู่กบัองค์การ  

วิเคราะหส์มการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) 

สมมติฐานท่ี 6 

ความพึงพอใจในค่าจ้าง
เงินเดือนและสวัสดิการสง่ผล
ต่อความตั้งใจในการคงอยู่
กับองค์การ  

 

H0 : ความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือน
และสวัสดิการไมม่ีสง่ผลต่อความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ 

H1 : ความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือน
และสวัสดิการส่งผลตอ่ความตั้งใจใน
การคงอยู่กบัองค์การ  

วิเคราะหส์มการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) 

สมมติฐานท่ี 7 

ความพึงพอใจในบรรยากาศ
การท างานขององค์การ
ส่งผลต่อความตั้งใจในการคง
อยู่กับองค์การ  

 

H0 : ความพึงพอใจในบรรยากาศการ
ท างานขององค์การไมส่่งผลตอ่ความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ  

H1 : ความพึงพอใจในบรรยากาศการ
ท างานขององค์การส่งผลตอ่ความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ  

วิเคราะหส์มการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปน็สมาชิกที่ดี ค่าจ้างและบรรยากาศการท างาน ที่สง่ผล
ต่อความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ ของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์  :   กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึง่ ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามที่แจกใหก้ลุม่ตัวอย่าง คือ พนักงานที่
ปฏิบัติงานในสายลูกค้าบุคคล สายลูกค้าธุรกจิ และสายปฏิบัติการสนับสนุน จ านวน 430 ชุด พบว่าได้
แบบสอบถามกลบัคืนมา 411 ชุด 

การน าเสนอ และการวิเคราะหผ์ลของข้อมลูที่ได้รับ ผู้วิจัยจะน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่  

4.1  การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่ออธิบายลักษณะข้อมลูส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สายงานทีส่ังกัด และอายุงาน 

4.2  การวิเคราะห์ระดบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ระดบัความ
พึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ และบรรยากาศการท างานขององค์การ และระดับความตั้งใจใน
การคงอยู่กบัองค์การ 

4.3  การวิเคราะหเ์พื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูของกลุม่ตัวอย่างจ านวน 411 คน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจาก
แบบสอบถามดงักล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลในตารางแจกแจงความถ่ี โดยมีข้อสรปุเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ดังตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 
 
จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมลูตามประชากรศาสตร์ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 163 39.70 

หญิง 248 60.30 

รวม 411 100.00 

2. อาย ุ

45 – 50 ป ี 189 46.00 

51 – 55 ป ี 131 31.90 

55 – 60 ป ี 91 22.10 

รวม 411 100.00 

3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 46 11.20 

ปริญญาตร ี 329 80.00 

สูงกว่าปริญญาตร ี 36 8.80 

รวม 411 100.00 

4. สังกัด 

สายลูกค้าบุคคล 255 62.00 

สายลูกค้าธุรกิจ 43 10.50 

สายปฏิบัติการสนบัสนุน 113 27.50 

รวม 411 100.00 
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ตารางที่ 4.1 
 
จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมลูตามประชากรศาสตร์ (ตอ่) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

5. อายุงานในธนาคาร 

ไม่เกิน 5 ป ี - - 

5 – 10 ป ี 6 1.50 

11 – 15 ป ี 20 4.90 

16 – 20 ป ี 42 10.20 

21 – 25 ป ี 156 38.00 

25 ปี ข้ึนไป 187 45.50 

รวม 411 100.00 

   
จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 411 คน ออกเป็นแต่ละด้านได้ 

ดังนี ้

1. เพศ กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30  ส่วน
เพศชายมีจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 

2. อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 45 – 50 ป ีคิดเป็นรอ้ยละ 46.00 
รองลงมาคือ 51 – 55 ปี และ 56 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.90   และ 22.10 ตามล าดับ 

3. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญจ่บการศึกษาระดบัปรญิญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 
80.00 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรรี้อยละ 11.20 และสงูกว่าปรญิญาตรี ร้อยละ 8.80 ตามล าดับ 

4. สังกัด เนื่องจากการวิจัยครั้งนีม้ีการแบ่งกลุม่ตัวอย่างตามช้ันภูมิ เพื่อสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วนของพนักงานจากทัง้ 3 สังกัดงานที่ต้องการศึกษา ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จงึ
ปฏิบัติงานสังกัดสายลกูค้าบุคคล สายปฏิบัตกิารสนับสนุน และสายลูกค้าธุรกจิ คิดเป็นรอ้ยละ 62.00, 
27.50 และ 10.50 ตามล าดับ 
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5. อายุงานในธนาคาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่ในธนาคารแห่งนี้มากว่า 25   ป ี
คิดเป็น ร้อยละ 45.50 รองลงมาได้แก่ผู้ทีม่ีอายุงาน ระหว่าง 21 – 25 ปี คิดเป็น 38.00 และไม่มีกลุม่
ตัวอย่างที่มีอายุงานนอ้ยกว่า 5 ป ี

 
4.2 การวิเคราะห์ระดับการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชกิท่ีดีขององค์การ ระดับความพึงพอใจใน
ค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ และบรรยากาศการท างานขององค์การ และระดับความตั้งใจในการคง
อยู่กับองค์การ 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทั้ง 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือผูอ้ื่น การค านึงถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น ความส านึกใน
หน้าที่ และ การให้ความร่วมมือ ความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ และบรรยากาศการ
ท างานขององค์การ และความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ ผู้วิจัยวิเคราะหผ์ลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
คิดเห็น และความพึงพอใจอย่างไรต่อปจัจัยต่าง ๆ โดยแยกเป็นรายปัจจัยดังตารางที่ 4.2 – 4.5 และ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในภาพรวมของทุกตัว
แปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ จะแสดงอยู่ในตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าของระดับการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลคา่ 

ด้านการให้ความช่วยเหลือ 

1. ข้าพเจ้าปฏิบัตงิานแทนเพือ่นร่วมงานที่ไม่มา
ท างานด้วยความเต็มใจ 

4.31 0.720 ระดับสูงมาก 

2. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าช่วยเหลือพนักงานใหม่ 
ในฐานะรุ่นพี่ แม้จะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของ
ข้าพเจ้าก็ตาม 

4.31 0.683 ระดับสูงมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าของระดับการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ (ต่อ) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลคา่ 

3. ข้าพเจ้าช่วยเหลือเพือ่นร่วมงานที่ท างานไม่ทัน
อย่างเต็มใจ 

4.18 0.746 ระดับสูง 

4. ข้าพเจ้าชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ก าลัง
ประสบปัญหาในการท างาน 

4.16 0.703 ระดับสูง 

5. ข้าพเจ้ารูส้ึกไม่ยุติธรรมเมื่อต้องท างานอื่นที่
ไม่ใช่หน้าที่งานโดยตรงของข้าพเจ้า 

3.23 1.104 ระดับปานกลาง 

ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน 

6. ข้าพเจ้ารบัฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
เสมอ 

4.22 0.656 ระดับสูง 

7. ข้าพเจ้าชอบส่งเสียงดงัขณะท างาน 3.83 1.096 ระดับต่ า 

8. ข้าพเจ้ามักค านึงถึงการกระท าของตนเองที่
อาจสง่ผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน 

4.04 0.766 ระดับสูง 

9. ข้าพเจ้าพยายามท างานอย่างเป็นระบบเพือ่
ไม่ให้เกิดผลกระทบกบัหน่วยงานอื่น 

4.37 0.666 ระดับสูงมาก 

10. ข้าพเจ้าไม่ชอบก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของ
เพื่อนร่วมงาน 

4.26 0.79 ระดับสูงมาก 

ด้านความอดทนอดกลั้น 

11. ข้าพเจ้ามักท าสิ่งใด ๆ โดยขาดความยั้งคิด 
ซึ่งท าใหเ้พื่อนร่วมงานไมพ่อใจ 

4.00 1.012 ระดับต่ า 

12. เมื่อถูกต าหนเิกี่ยวกับการท างาน ข้าพเจ้ามกั
น ามาพิจารณาแก้ไขโดยไมเ่กิดอาการท้อแท ้

3.93 0.787 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าของระดับการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ (ต่อ) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (ต่อ) ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลคา่ 

13. ข้าพเจ้ามักพูดว่าอยากลาออก 3.97 1.113 ระดับต่ า 

14. ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปรับปรงุการ
ปฏิบัติงาน 

4.16 0.663 ระดับสูง 

15. ข้าพเจ้าพยายามท างานเต็มที่ แม้ว่างานจะ
หนักหรือเครียดก็ตาม 

4.21 0.690 ระดับสูง 

ด้านความส านึกในหน้าท่ี 

16. ข้าพเจ้ามักมาถึงที่ท างานแต่เช้า และเตรียม
ความพร้อมกอ่นเริ่มงานเสมอ 

4.04 0.830 ระดับสูง 

17. ข้าพเจ้าชอบคุยเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงาน
ระหว่างปฏิบัติงาน 

3.77 0.989 ระดับต่ า 

18. ข้าพเจ้ามักอยูป่ฏิบัติงานจนดึกแมจ้ะเลย
เวลาเลิกงานแล้วก็ตาม 

3.40 1.058 ระดับปานกลาง 

19. ข้าพเจ้ามีธุระจ าเป็นต้องคุยโทรศัพทเ์รือ่ง
ส่วนตัวในเวลาท างานเสมอ 

4.17 0.878 ระดับต่ า 

20. ข้าพเจ้ามักแสดงความไม่พอใจหากได้รบั
มอบหมายงานใหม ่

3.96 1.030 ระดับต่ า 

ด้านการให้ความร่วมมือ 

21. ข้าพเจ้าชอบติดตามข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ขององค์การ 

3.72 0.791 ระดับสูง 

22. ข้าพเจ้าเสนอแนะความคิดเห็นในที่ประชุม
ทุกครั้ง เพื่อปรับปรงุการปฏิบัติงาน 

3.30 0.851 ระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าของระดับการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ (ต่อ) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (ต่อ) ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลคา่ 

23. ข้าพเจ้ามักใช้ทรพัย์สินขององค์การเพื่อกจิ
ธุระส่วนตัว 

4.53 0.778 ระดับต่ ามาก 

24. ข้าพเจ้าสามารถรักษาความลับของ
หน่วยงานได้เป็นอย่างด ี

4.10 1.018 ระดับสูง 

25. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ
อย่างเครง่ครัด 

4.20 0.813 ระดับสูง 

 

ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าของระดับความพึงพอใจต่อค่าจ้างเงินเดือนและ
สวัสดิการ 

ความพึงพอใจต่อค่าจ้างเงินเดือนและ
สวัสดิการ 

ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลคา่ 

1. ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือนเพียงพอและเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 

3.59 0.843 ระดับสูง 

2. ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์การ
มีให ้

3.61 0.929 ระดับสูง 
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ตารางที่ 4.4 
 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าของระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศการท างาน
ขององค์การ 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศการท างานของ
องค์การ 

ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลคา่ 

1. ข้าพเจ้าปฏิบัตงิานอยู่ในองค์การที่พนกังานมี
ความเคารพซึง่กันและกันฉันท์พี่น้อง 

3.83 0.868 ระดับสูง 

2. ข้าพเจ้ารูส้ึกได้รบัการยอมรบัในความรู้
ความสามารถจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานทุก
ระดับช้ัน 

3.71 0.798 ระดับสูง 

3. ข้าพเจ้ามีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์การ
ท างานในองค์การแห่งนี้ให้แก่พนกังานรุ่นน้อง 

3.82 0.907 ระดับสูง 

 

ตารางที่ 4.5 
 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าของระดับความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ  

ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลคา่ 

1. ข้าพเจ้ารูส้ึกรักและผูกพันกับตัวองค์การ 
ต้องการที่จะปฏิบัติงานกับองค์การต่อไป 

4.09 0.800 ระดับสูง 

2. ข้าพเจ้าจะไม่ย้ายไปท างานทีอ่ื่น แม้ว่าการ
ย้ายงานจะส่งผลดีต่อตัวข้าพเจ้าเอง 

3.69 1.034 ระดับสูง 

 

หลงัจากที่แปรผลระดบัการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความพึง
พอใจต่อค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ ความพงึพอใจต่อบรรยากาศการท างานขององค์การ และ
ระดับความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การแล้วนั้น สามารถน ามาประมวลผลในภาพรวมได้ดงัตารางที ่
4.6 
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ตารางที่ 4.6 
 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่า ภาพรวมของปจัจัยต่าง ๆ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กับ
องค์การ 

ค่าเฉลีย่ S.D. การแปลคา่ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 4.02 0.408 ระดับสูง 

- การช่วยเหลือผู้อื่น 4.04 0.544 ระดับสูง 

- การค านึงถึงผู้อื่น 4.14 0.531 ระดับสูง 

- ความอดทนอดกลั้น 4.05 0.573 ระดับสูง 

- ความส านึกในหน้าที่ 3.87 0.541 ระดับสูง 

- การให้ความร่วมมือ 3.97 0.518 ระดับสูง 

ความพึงพอใจต่อค่าจ้างเงินเดือนและ
สวัสดิการ 

3.60 0.810 ระดับสูง 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศการท างานของ
องค์การ 

3.79 0.707 ระดับสูง 

ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ 3.89 0.807 ระดับสูง 
 

จากตารางที่ 4.6 สามารถสรปุได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมรีะดับการแสดงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การในระดบัสงู โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.408 
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพงึพอใจในค่าจ้างเงินเดอืนและสวัสดิการ และบรรยากาศการท างาน
ขององค์การ ในระดบัสงู โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และ 3.79 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.810 และ 
0.707 ตามล าดับ กลุม่ตัวอย่างมรีะดับความตัง้ใจในการอยูก่ับองค์การสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.807 

 

 

 



Ref. code: 25595802036342IXYRef. code: 25595802036342IXY

36 
 

4.3 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 

4.3.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีทางสถิติ โดยเลอืกใช้การวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) แบบข้ันบันได (Stepwise) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ซึง่เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรอสิระ (X) คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทัง้ 
5 ด้าน ความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ บรรยากาศการท างานขององค์การ ที่ส่งผลต่อ
ตัวแปรตาม (Y) คือ ความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 โดยมีการก าหนด
ตัวแปล และได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.7 และ 4.8 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.7 
 
การก าหนดค่าตัวแปรในโปรแกรม SPSS 

ตัวแปร สัญลักษณ ์
ตัวแปรอิสระ (X)  
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 5 ด้าน SumOCB 

- ด้านการให้ความช่วยเหลือ SumALT 
- ด้านการค านึงถึงผู้อื่น SumCOU 
- ด้านความอดทนอดกลั้น SumSPO 
- ด้านความส านึกในหน้าที ่ SumCON 
- ด้านการให้ความร่วมมือ SumCIV 

ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ SumSB 
บรรยากาศการท างานขององค์การ SumENV 
ตัวแปรตาม (Y)  
ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ SumENG 
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ตารางที่ 4.8  

 
แสดงสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์พหุคูณ และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ในการวิเคราะหป์ัจจัยทีส่่งผล
ต่อการตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การของพนักงานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ ที่มอีายุระหว่าง 45-50 ปี ของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

3 .493c .243 .237 .705 

C = Predictors: (Constant), SumENV, SumSPO, SumSB 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า บรรยากาศในการท างาน ความอดทนอดกลั้น และค่าจ้าง
เงินเดือนและสวัสดิการ ส่งผลตอ่ความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ ของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ที่
มีอายุระหว่าง 45 – 60   ปี กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.243 ซึ่งหมายความถึง 
ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ เป็นผลมาจากตัวแปรอสิระ (X) 24.30% 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสมมติฐานโดยหาค่าสมัประสทิธ์ิการถดถอย (B) ของ
ปัจจัยที่สง่ผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ และมีการพิจารณาค่าคงที่ (Constant) เพือ่น ามา
พยากรณ์สมการเชิงเส้นตรง ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ค่าคงที่ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ 

Variable B Beta T Sig 

(Constant) .889  3.173 .002 

บรรยากาศการท างานขององค์การ .257 .225 4.334 .000 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีด้านความอดทน
อดกลั้น 

.324 .230 4.334 .000 

ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ .199 .199 3.897 .000 
   

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) แบบข้ันบันได (Stepwise) พบว่าพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีด้านการช่วยเหลือ
ผู้อื่น การค านึงถึงผู้อื่น ความส านึกในหน้าที่ และการให้ความร่วมมือ ไม่ปรากฎค่าสัมประสทิธ์ิการ
ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) เนื่องจากมีนัยส าคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 จึงสามารถ
สรปุได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง  4  ด้านดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
คงอยู่กับองค์การ และหากพจิารณาตัวแปรอื่นจะพบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (Beta) ของความพงึพอใจในบรรยากาศการท างานขององค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้น และความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ มีค่าเท่ากบั 
.225 .230 และ .199 ตามล าดับ โดยปจัจัยทัง้ 3 ด้านน้ีจะช่วยพยากรณ์ความตั้งใจในการคงอยูก่ับ
องค์การของพนักงานเจนเนอเรช่ันเอก็ซ์ ที่มีอายุระหว่าง 45-60 ปี ของธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ ได้ร้อย
ละ 24.30 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากบั .705 สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
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Y = .889 + 0.225X1 + 0.230X2 + 0.199X3 
 

โดย X1  = บรรยากาศการท างานขององค์การ 
 X2  = พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีด้านความอดทนอดกลั้น 
 X3  = ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ 
 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Multiple Linear Regression ตาม
ตารางที่ 4.9 โดยวิเคราะห์ตัวแปร X จ านวน 3 ตัวแปร ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได ้
ดังนี ้

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ไม่ปรากฎค่าสัมประสทิธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta)   แสดงว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ ไมส่่งผลตอ่ความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ที่มอีายุ
ระหว่าง 45-60 ปี ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มพนักงาน เป็นสิ่งที่
คนทั่วไปมักยึดถือปฏิบัติกันอยู่แล้ว แม้พนักงานจะให้ความช่วยเหลือกันดีแต่ไม่ได้เป็นสิง่ยืนยันว่า
พนักงานจะไม่ลาออกจากองค์การ เพราะการที่พนกังานช่วยเหลือผูอ้ื่น อาจเกิดมาจากความสมัพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล หรือการมองเห็นแล้วว่าหากเพื่อนพนกังานสามารถปฏิบัติงานนั้นได้กจ็ะช่วยแบ่ง
เบาหน้าที่ของตนเอง หรือกระทั่งการปฏิบัตงิานแทนเพื่อนพนักงานที่ไมม่าท างาน ก็ถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของกลุ่มงาน เพื่อให้งานส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 

จากการสอบถามพนักงานส่วนใหญ่ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับความเห็นของผู้วิจัย สามารถสรุปได้ว่า การให้ความช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะอยู่ใน
หนว่ยงานเดียวกัน หรอืคนละหน่วยงานเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถบังคับกันได้และข้ึนอยู่กบัหลาย
สถานการณ์ เพราะเราก็ต้องดูงานทีเ่ราได้รบัมอบหมายด้วยว่าปริมาณงานคงเหลือของเรามีมากนอ้ย
แค่ไหน หากช่วงนั้นงานของเราเหลืออีกเยอะ เราก็คงจะไปช่วยเหลอืคนอื่นไม่ได้มากนัก และถ้า
จ าเป็นต้องช่วยจรงิ ๆ ก็ไม่ถึงกับว่าอยากช่วย 100% แต่เป็นการให้ค าแนะน าเบื้องต้นเพื่อให้พนักงาน
คนน้ันสามารถท างานนั้น ๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่หากเราพิจารณาแล้วว่าเราสามารถจัดการงานของเราให้
เสร็จทันตามเวลา เรากส็ามารถช่วยเหลอืคนอื่นได้ และถ้าพูดถึงการสอนงานพนกังานใหม่เราก็ถือว่า
เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งในการท าให้พนักงานใหมส่ามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการแบ่งเบา
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ภาระหน้าทีง่านภายในหน่วยงานอยู่แล้ว ซึ่งก็ไมเ่กี่ยวข้องกับความอยากอยู่หรืออยากลาออกจาก
ธนาคาร 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น ไม่ปรากฎค่าสัมประสทิธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta)   แสดงว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านการค านึงถึงผู้อื่น ไม่
ส่งผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ที่มอีายุระหว่าง 45-60 ปี 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พฤติกรรมการค านึงถึงผู้อื่น เป็นลกัษณะพื้นฐานที่มนุษย์ใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกของสงัคม ควรยึดถือปฏิบัติซึง่กันและกัน เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกันได้อย่างราบรื่น 
ถึงแม้ว่าพฤติกรรมนี้จะเป็นพฤติกรรมนอกบทบาทหน้าที่ ไมใ่ช้ค าสั่งหรอืได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติตาม
จากองค์การก็ตาม  

จากการสอบถามพนักงานส่วนใหญ่ ให้ข้อมลูสอดคล้องกนั สามารสรปุได้ว่า 
พนักงานธนาคารจะตอ้งปฏิบัติงานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาตามข้อก าหนดของงานแต่ละอย่าง 
เช่น งานขอแก้ไขข้อมูลลกูค้าจะต้องแล้วเสรจ็ภายใน 3 วันท าการ หากได้รบัเอกสารจากลูกค้า จะต้อง
รีบด าเนินการเพื่อส่งใหห้น่วยงานต่อไปเป็นผู้ด าเนินการต่อ ดังนั้นรูปแบบหรือลักษณะการท างานของ
ธนาคารจึงเป็นไปอย่างราบรื่น อาจจะมบีางกรณีที่เกิดปญัหาข้ึนแต่ทุกฝ่ายจะมีการประสานงานกัน
เพื่อใหง้านช้ินน้ันส าเร็จลลุ่วงโดยเร็วที่สุด ซึง่การกระท าแบบนี้ ไม่เกี่ยวข้องกบัการที่รูส้ึกอยากอยู่ใน
องค์การต่อไป เพราะถือเป็นหน้าทีท่ี่พนักงานจะต้องรบัผิดชอบร่วมกันอยู่แล้ว 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านความอดทนอดกลั้น ปรากฎค่าสัมประสทิธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta)   แสดงว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านความอดทนอดกลั้น 
ส่งผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ที่มอีายุระหว่าง 45-60 ปี 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 

จากผลการทดสอบสมตติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าในบรบิทขององค์การแห่งนี ้
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์มจี านวน 1 ใน 3 ของพนักงานทั้งองค์การ อีกทัง้ยังเป็นองค์การที่ได้ช่ือ
ว่ามีวัฒนธรรมการบรหิารจัดการแบบไทย ให้ความส าคัญกับระบบผู้อาวุโส ดังนั้นการท างานร่วมกันใน
องค์การจึงมกัตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกบัผูอ้ื่น มคีวามเกรงใจและถนอมน้ าใจซึ่งกันและกัน 
และพนักงานเจนเอ็กซ์เป็นผูท้ี่อยู่กบัธนาคารมาเป็นระยะเวลานาน ปฏิบัติงานภายใต้ระบบอาวุโส ให้
เกียรตหิัวหน้างาน เมื่อมสีิ่งที่ขัดข้องใจ พนกังานส่วนใหญจ่ึงหลีกเลี่ยงการร้องเรียน และการเผชิญหน้า
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กันโดยตรง ซึง่จากการสัมภาษณ์พนักงาน สงักัดสายปฏิบตัการสนบัสนุน และ สายลกูค้าธุรกิจ ได้
ข้อมูลดังนี ้

คุณเอ (สังกัดสายปฏิบัติการสนับสนุน) 

“ตั้งแต่ที่เข้าท างานธนาคารมากว่า 20 ปี รู้สึกว่างานธนาคารเป็นงานที่มเีกียรติ 
และอยากอยู่ธนาคารไปจนเกษียณ คนสมัยก่อนอยากเข้าธนาคาร แต่ก็ไม่ได้เข้ากันง่าย ๆ จนมาถึง
ตอนนี้ การแข่งขันยังคงมีสงู เด็กจบใหม่กเ็ยอะ ทกุคนต่างตอ้งการได้ท างานที่ดี ในบริษัทที่มั่นคง การ
ได้ท างานในธนาคารสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสองอย่าง ดังนัน้เมื่อเราเข้ามาท างานที่นี่ได้แล้ว เราต้อง
รู้จักอดทนต่อการท างานหนัก ความกดดันต่าง ๆ เราจะสอนน้องใหม่เสมอว่า งานที่เราได้รับ
มอบหมายน้ันหัวหน้างานต้องพิจารณาอย่างดีทีสุ่ดแล้วว่าจะมอบหมายให้ใครท าจงึจะเหมาะสม ถ้า
เป็นงานใหม่ กจ็ะท าให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ท าแต่งานเอกสารเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึง
ภูมิใจที่ได้ท างานนี้ และอย่าพูดว่าอยากลาออก เพราะมั่นจะบั่นทอนการท างาน ทอ้ได้แต่อย่าถอย” 

คุณจี (สังกัดสายลกูค้าธุรกิจ) 

“งานที่เรารับผิดชอบอยู่ทกุวันน้ีถือว่ามีความกดดันจากลูกคา้สูง และหัวหน้างาน
ก็คาดหวังให้เราท าทุกอย่างออกมาเต็มที่ เพราะหัวหน้างานเช่ือว่าเราท าได้ แมบ้างครัง้เรามีความรูส้ึก
ว่าเหนื่อย อยากหยุดพัก แต่เราก็ยังหยุดไม่ได้ เพราะหน่วยงานอื่นรองานจากเราอยู่ และเราก็ไม่อยาก
บ่นในสิ่งเหล่าน้ี เพราะงานทุกอย่างมีความกดดันอยู่แล้ว ถึงเราไปท างานทีอ่ื่น หรือไปท างานใน
ต าแหน่งอื่นก็ต้องเจอเรื่องที่กดดันอยู่ดี และเมื่อเราเห็นผลงานจากความอดทนของเราน้ัน มันก็ท าให้
เราหายเหนือ่ย และอยากที่จะงานให้องค์การต่อไป” 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านความส านึกในหน้าที่ ไม่ปรากฎค่าสัมประสทิธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta)   แสดงว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านความส านึกในหน้าที ่
ไม่ส่งผล ต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ที่มอีายุระหว่าง 45-60 
ปี ที่ระดบัความเช่ือมั่น 0.05 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื่องจากวัฒนธรรมในการอยูร่่วมกันฉันท์บุคคลในครอบครัว 
กฎระเบียบต่าง ๆ ภายในองค์การจงึมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม เพื่อไม่กอ่ให้เกิดผลเสีย
ร้ายแรงต่อธนาคาร ผูบ้รหิารรุ่นก่อนมีแนวทางการบรหิารและดูแลพนกังานแบบครอบครัวใหญ่ และ
ส่งต่อวัฒนธรรมดงักล่าวมายังผู้บริหารในยุคปัจจุบัน ที่จะตอ้งเกือ้หนุนพนกังานในหลาย ๆ ด้าน ให้
พนักงานท างานอย่างมีความสุข มีอิสระในช่วงเวลาท างาน และจัดรูปแบบการท างานให้เหมาะสม  
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ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์พนักงาน ที่ให้ข้อมลูในเรื่องนี้ว่า 
พนักงานทุกคนไมจ่ าเป็นต้องมาท างานต้ังแต่เช้าตรู่ และอยู่ปฏิบัติงานจนดึกทุกวัน เป็นเพราะหลาย
หน่วยงานมีการจัดการเข้างานเป็นกะ พนักงานจึงเข้ามาปฏิบัติงานเหลือ่มเวลากัน เพือ่รองรบัปริมาณ
งานที่เข้ามาได้อย่างตอ่เนื่อง พนักงานที่เข้ามาท างานตอนเช้า จึงอยู่ปฏิบัติงานตามเวลาเลิกงานปกต ิ
จากนั้นกจ็ะเป็นความรับผิดชอบของพนักงานที่เข้างานช้ากว่าให้เป็นผู้ด าเนินการต่อไป บางครั้งที่มีกจิ
ธุระจ าเป็น กส็ามารถขอออกก่อนเวลาเพื่อไปจัดการภาระกจินั้นได้ตามความเหมาะสม เปรียบเสมือน
การท างานเป็นทีมทีทุ่กคนมีความรบัผิดชอบร่วมกัน แต่แบ่งหน้าที่กันท าตามความเหมาะสม  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านการให้ความร่วมมือ ไม่ปรากฎค่าสัมประสทิธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
(Beta)   แสดงว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านความส านึกในหน้าที ่
ไม่ส่งผล ต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ที่มอีายุระหว่าง 45-60 
ปี ที่ระดบัความเช่ือมั่น 0.05 

ผู้วิจัย มีความเห็นว่า การให้ความร่วมมือนั้นอยู่ในรูปแบบของกฎระเบียบของ
องค์การ ถึงแมจ้ะไม่เกี่ยวกับหน้าที่ที่พนกังานได้รบัมอบหมาย แต่พนักงานทุกคนต่างรบัรู้ว่าในฐานะ
ของพนักงาน จะต้องรับนโยบายการด าเนินงานจากผู้บริหารทุกต้นปี และยึดถือปฏิบัติตามนั้น และ
บริบทในการเป็นพนักงานธนาคารนั้น พนักงานจะได้รบัการปลูกฝงัใหเ้กบ็รักษาความลบัต่าง ๆ ของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการก ากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร 

จากการสัมภาษณ์พนักงานกลุม่ตัวอย่างเพิ่มเตมิ ได้ข้อสรุปว่าพนักงานยินดีให้
ความร่วมมือกบัธนาคารในทุกเรื่อง เพราะถือเป็นหน้าที่ทีเ่ราต้องปฏิบัติตาม อาทิเช่น การท าตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ การรักษาความลบัของลูกค้า หรือการติดตามข่าวสารในองค์การเพราะหลายครัง้
ข่าวสารต่าง ๆ ก็จ าเป็นในการใช้ปฏิบัตงิาน เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น แต่หากจะเอาสิ่งที่นี้มาเป็น
ปัจจัยในการลาออกหรอืคงอยู่กบัองค์การ ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน เพราะการลาออกหรอืตั้งใจอยู่กับ
องค์การ เป็นเรือ่งของความพอใจหรือไมพ่ึงพอใจในด้านอื่น ๆ  มากกว่า เช่น ปริมาณงานที่มากข้ึน หรือ
โอกาสในความก้าวหน้า เป็นต้น  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ ปรากฎ
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)   แสดงว่า ความพึงพอใจในค่าจ้าง
เงินเดือนและสวัสดิการ สง่ผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การของพนกังานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ที่
มีอายุระหว่าง 45-60 ปี ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 



Ref. code: 25595802036342IXYRef. code: 25595802036342IXY

43 
 

ผู้วิจัยมีความเห็นในฐานะทีป่ฏิบัติงานในองค์การแห่งนีเ้ป็นระยะเวลากว่า 3 ปี มี
โอกาสได้พูดคุยกบัพนักงานรุ่นต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งพนักงานที่เคยปฏิบัติงานในองค์การอื่น หรือ
ปฏิบัติงานในธนาคารนี้เพียงแหง่เดียว พบว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปจัจบุัน มีความไม่แน่นอนสงู และ
การเปิดกิจการส่วนตัวมีความเสี่ยงสงูมาก การเป็นพนักงานในธนาคารแห่งนี้จึงนบัว่าเป็นสิง่ที่สร้าง
ความรู้สึกมั่นคงให้แก่ชีวิต และบริบทของธนาคารแหง่นี้ใหค้วามส าคัญกับการดูแลพนักงานเป็นส าคัญ 
มีการปรบัข้ึนเงินเดือนให้พนกังานทกุปี ถึงแม้จะมีการใช้กระบอกเงินเดือนเพื่อควบคุมงบประมาณ
ด้านเงินเดือน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารยังมเีงินพเิศษเพื่อให้ผู้บรหิารของแตล่ะสายงาน สามารถ
บรหิารจัดการ และดูแลพนักงานที่มฐีานเงินเดือนสูงเกินกระบอกเงินเดือน ให้ไดร้ับเงินเดอืนเพิม่ขึ้นได้ 
นอกจากนีส้วัสดิการของธนาคารแห่งนี้นับว่าดูแลพนักงานเป็นอย่างดี มีการจัดต้ังสถานพยาบาล
ภายในองค์การ โดยมีแพทย์และพยาบาลคอยให้บริการอยู่ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการปกติของ
ธนาคาร นอกจากนี้ธนาคารยังคงพิจารณาเงินช่วยเหลอืพิเศษเฉพาะกาลต่าง ๆ ตามสถานการณ์
ปัจจุบัน อาทิเช่น เหตุการณ์น้ าท่วมภาคใต้ หรือ ภัยแล้ง เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วงแบง่เบาภาระของ
พนักงาน ซึ่งข้อมลูจากการสัมภาษณ์พนักงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าพนักงานมีความพึงพอใจใน
สวัสดิการของธนาคาร ยกตัวอย่างได้ดังนี ้

คุณน้อง (สังกัดสายลูกค้าบุคคล) 

“ถ้าเปรียบเทียบเรือ่งเงินเดือนของธนาคารกับธนาคารอื่น คงไม่แตกต่างมากนัก 
แต่สวัสดิการของธนาคารเราถือว่าดีมากในภาวะเศรษฐกจิแบบนี้ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ ค่า
สงเคราะหบ์ุตร ค่ารกัษาพยาบาลตัวเอง ซึง่ช่วยแบ่งเบาภาระได้ดีมาก ยิ่งอายุมากข้ึนก็ยิง่ต้องใช้เงินไป
กับค่ารักษามากขึ้น หากจะไปหาสวัสดิการแบบนีจ้ากบริษัทอื่น ก็คงจะหาได้ยากมากทีจ่ะดูแล
พนักงานทั่วถึงอย่างธนาคารของเรา และเมือ่เกษียณอายุไปก็ยังสามารถใช้สวัสดกิารด้านการ
รักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง” 

คุณเข็ม (สังกัดสายปฏิบัติการสนับสนุน) 

“เคยได้ยินพนักงานใหม่พูดว่าฐานเงินเดือนเริม่แรกของธนาคารไม่ได้สูงมากนัก 
แต่ในฐานะที่อยู่กับธนาคารมานาน จงึมักเล่าให้น้องฟังเสมอว่าถึงอย่างไร ธนาคารมีการปรับข้ึน
เงินเดือนให้พนักงานทุก ๆ ปี และยังมีเงินช่วยเหลอืค่าครองชีพ รวมถึงโบนสัประจ าปี และสวัสดิการที่
ดีมากเมื่อเทียบกบับริษัทอื่น ๆ ที่มักให้ความส าคัญกับพนกังานขายเพียงอย่างเดียว ไม่ค่อยให้ความ
สนใจกบัพนักงานในออฟฟิศอย่างพวกเรา เคยมีพนกังานหลายคนที่ลาออกไป เพราะได้เงินเดือนสูง
กว่า แต่สุดท้ายไม่ได้รับการปรบัข้ึนเงินเดือน หรือสวัสดิการไม่ดี ก็อยากที่จะกลับเข้ามาท างานกบั
ธนาคารหลายคน” 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 7 ความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานขององค์การ
ปรากฎค่าสมัประสทิธ์ิการถดถอยในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta)   แสดงว่า ความพึงพอใจใน
บรรยากาศการท างานขององค์การ ส่งผลต่อความตัง้ใจในการคงอยู่กบัองค์การของพนักงานเจนเนอ
เรช่ันเอก็ซ์ทีม่ีอายุระหว่าง 45-60 ปี ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 

ผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัย เนื่องจากธนาคารแห่งนี้ มีวัฒนธรรม
ในองค์การที่ขึ้นช่ือด้านการให้ความส าคัญกับระบบอาวุโส พนักงานรุ่นน้องให้ความเคารพพนกังานรุ่น
พี่ มีการบริหารงานแบบครอบครัวใหญ่ มีบรรยากาศการท างานทีผ่่อนคลาย ไม่มีการปลดพนักงาน
ออกเนื่องจากปฏิบัติงานไม่ได้ตามมอบหมาย หากแต่ใช้วิธีการโยกย้ายเพื่อใหพ้นักงานได้ปฏิบัติงานที่
ตรงกบัความสามารถ จึงน่าจะเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้พนักงานยังคงตัง้ใจปฏิบัติงานอยู่กบัองค์การ
แห่งนี ้

จากการสัมภาษณ์พนักงาน ให้ข้อมลูไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสรปุได้ว่า 
บรรยากาศในการท างานภายในธนาคารแห่งนี้ มีความอบอุน่ เป็นกันเอง ไมม่ีการแก่งแย่งชิงดี หรอืมี
การเมืองภายใน ทุกคนเปรียบเสมือนเป็นพี่น้อง หรือคนในครอบครัว มีจริยธรรมในองค์การ ผูบ้รหิาร
ระมัดระวังผลกระทบกบัสิง่ที่จะเกิดข้ึนกบัพนักงาน ให้ความส าคัญกบัพนักงาน มีระบบอาวุโสที่ยึดถือ
ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน มีวัฒนธรรมในการไหว้เมื่อเจอพนักงานรุ่นพี่ ท าให้พนักงานรู้สกึสบายใจที่
ได้ท างานกับองค์การแห่งนี ้

สรปุจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ขัดแย้งกับงานวิจัยอื่นที่มีผูศึ้กษาถึงอิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ ทั้งในและ
ต่างประเทศของ อิบราฮมิ (2013), บุศพรรณ (2555), ณัฐสดุา (2557) งานวิจัยช้ินน้ีให้ผลการวิจัยที่
แตกต่างโดยพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีน้ัน ไม่ใช่ปัจจัยที่สง่ผลต่อความตั้งใจคงอยู่กบัองค์การ 
แต่เป็นปจัจัยอื่น เช่น ค่าจ้างสวัสดกิาร บรรยากาศการท างาน และปัจจัยอื่น ๆ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ค่าจ้างและบรรยากาศการท างาน ที่สง่ผล

ต่อความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การของพนักงานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึง่” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Extraordinary Study)  แบบกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามพนักงานและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการ
สัมภาษณ์พนักงานและผูบ้รหิาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดกิาร และบรรยากาศการท างานสง่ผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กับ
องค์การ ของพนักงานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ ที่มีอายุ 45-60 ปีหรือไม่ โดยศึกษาเฉพาะสายงานที่ท า
ธุรกรรมหลักของธนาคาร ได้แก่ สายลูกค้าบุคคล สายลูกคา้ธุรกิจ และสายปฏิบัติการสนบัสนุน เพื่อ
น าเสนอแนวทางการบรหิารทรัพยากรมนุษยส์ าหรับพนกังานในช่วงอายุดังกล่าว  

เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมามักเน้นศึกษาพนักงานกลุ่มอายุอืน่โดยเฉพาะเจนเนอเรช่ัน
วาย งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยช้ินแรกที่ศึกษาพนักงานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ของธุรกจิธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นธุรกจิดั้งเดิมของไทยและมีพนักงานกลุม่นี้ค่อนข้างมาก โดยมีจุดเด่นคือผูม้ีความรู้ความช านาญใน
งานของธนาคารอย่างสูง และมสีายสัมพันธ์ที่ดีกบัลกูค้าของธนาคาร เป็นทรัพยส์ินส าคัญขององค์การ
ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่พนักงานรุ่นถัดไปได้  ดังนั้นธนาคารพาณิชย์และบริษัทอื่นๆ จึงควรมี
วิธีการบรหิารจัดการพนักงานกลุ่มนีอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ  

ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้พัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถามปลายปิดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทัง้สิ้น 37 ข้อ แบ่งเป็น
ข้อค าถามส่วนบุคคล 5 ข้อ และข้อค าถามเกี่ยวกบัปจัจัยต่าง ๆ อีก 32 ข้อ มีการก าหนดคะแนนการ
ประเมินค่าแบบลเิคิร์ต (Likert Scale) จากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถาม ด้วยการหาความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการวิจัย (IOC : Index of 
Item – Objective Congruence) โดยขอความกรุณาจากอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 4 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความสอดคล้อง หลังจากนั้นผู้วิจัยได้
ปรับปรงุข้อค าถามตามค าแนะน าของอาจารย์และผู้เช่ียวชาญ และน าไปทดสอบกับกลุม่ทดลองที่มี
ความใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคของเครื่องมือ 
(Cronbach Alpha Coeffient) ซึง่ข้อค าถามแต่ละด้าน มีคา่สัมประสิทธ์ิเกิน 0.7 ซึง่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์



Ref. code: 25595802036342IXYRef. code: 25595802036342IXY

46 
 

ที่รับได้ของงานวิจัยทางสงัคมศาสตร์ จากนั้นจึงน าแบบสอบถามดังกล่าวไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 411 คน ใช้ระยะเวลาเกบ็แบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 24 – 31 มีนาคม 2560 รวมเป็นเวลา 8 วัน 
เมื่อได้รบัแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS : Statistics Package for the Social Science) ซึ่งไดผ้ลจากการวิเคราะห ์
ดังนี ้
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 45 – 50 ปี 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สงักัดสายลูกค้าบุคคล และมอีายุงานในธนาคาร 25 ปี ข้ึนไป 

5.1.2 ข้อมูลท่ัวไปของตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ การค านึงถึงผู้อ่ืน ความอดทนอดกลั้น ความ
ส านึกในหนา้ท่ี และการให้ความร่วมมือ ความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ ความพึง
พอใจในบรรยากาศการท างานขององค์การ และความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ 

  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 หากพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้าน จะพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มี
พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อื่นสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.14 และมีด้านการส านึกในหน้าที่น้อยที่สุด 
ที่ค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับสูง ที่ค่าเฉลี่ย 3.60 มี
ความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานขององค์การอยู่ในระดับสูง ที่ค่าเฉลี่ย 3.79 และมีความตั้งใจใน
การคงอยู่กบัองค์การระดับสูง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.89  

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  จากการศึกษาได้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การ จ านวน 5 ด้าน ความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ ความพึงพอใจใน
บรรยากาศการท างานขององค์การ ทีส่่งผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ ของพนกังานเจนเนอ
เรช่ันเอก็ซ์ทีม่ีอายุระหว่าง 45-60 ปี กรณึศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึง่ผลการศึกษายอมรับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3, 6, 7   และปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1, 2, 4, 5 ดังแสดงในตารางที ่
5.1 
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ตารางที่ 5.1 
 
สรปุผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานในการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1  

องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้าน
การให้ความช่วยเหลือ สง่ผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กับ
องค์การ  

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 

องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้าน
การค านึงถึงผู้อื่นส่งผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ  

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 3  

องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้าน
ความอดทนอดกลั้น สง่ผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ 

ยอมรบัสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 4  

องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้าน
ความส านึกในหน้าที่ สง่ผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 5  

องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้าน
การให้ความร่วมมือ สง่ผลต่อความตั้งใจในการคงอยูก่ับองค์การ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ตารางที่ 5.1 
 

สรปุผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 

สมมติฐานในการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 6  

ความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ ส่งผลตอ่ความ
ตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ 

ยอมรบัสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 7  

ความพึงพอใจในบรรยากาศการท างานขององค์การ ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ 

ยอมรบัสมมติฐาน 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ค่าจ้างและบรรยากาศการ
ท างานทีส่่งผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ ของพนักงานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง” สามารถสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจดังนี ้

1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเกือบทุกองค์ประกอบ ยกเว้นพฤติกรรม
ด้านความอดทนอดกลั้นสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการความตั้งใจในการคงอยู่ของ
พนักงาน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ อิบราฮิม (2013), บุศพรรณ (2555), ณัฐสุดา (2557) ที่กล่าวว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งจาก
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานกลุ่มตัวอย่าง ได้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า พนักงานเห็น
ว่าการให้ความช่วยเหลือ ความค านึงถึงผู้อื่น ความส านึกในหน้าที่ และการให้ความร่วมมือ เป็น
พฤติกรรมที่ไม่ใช่เรื่องงานโดยตรง แต่ควรปฏิบัติตามปกติเพื่อให้เอื้ออ านวยต่อการท างานหรือ
ประสานงานระหว่างกัน รวมถึงส่งผลดีต่อการอยู่ในองค์การเดียวกันมากกว่าที่จะส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการคงอยู่กับองค์การ 

2. ปัจจัยที่สง่ผลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานเจนเอก็ซ์ มีทัง้หมด 3 ปจัจัย ได้แก ่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้น ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดกิาร และ
บรรยากาศการท างานขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของเจนเอก็ซ์ทีม่ีความอดทน ทุ่มเท และ
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ยึดถือในระบบอาวุโส รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชัย อู่ใหม่ (2552)   ที่พบว่า บรรยากาศใน
การท างานขององค์การส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ สามารถสรุปข้อมูลจากการสอบถามพนกังาน
กลุ่มตัวอย่างได้ว่า พนักงานต้องใช้ความสามารถและความพยายามในการเข้ามาเป็นพนักงานธนาคาร 
จึงเล็งเห็นคุณค่าในสถานะดงักล่าว อีกทัง้ยังยอมรบัต่อระบบอาวุโส มีความไว้วางใจในการบรหิารงาน
ของหัวหน้า และควรปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เพราะทกุงานมกั
มีอุปสรรคหรือปญัหาในการท างานเช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ พนักงานมีความเห็นว่า ค่าจ้างเงินเดือน
และสวัสดิการของธนาคารอยู่ในเกณฑท์ี่ดีกว่าองค์การอื่น สวัสดิการหลายอย่างสามารถแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของพนักงานได้ และยังคงมีสวัสดกิารให้แม้จะเกษียณอายุแล้วก็ตาม นอกจากนี้ บรรยากาศ
ในการท างานยงัคงมีความอบอุ่นฉันทบ์ุคคลในครอบครัว มีระบบอาวุโส ท าให้พนักงานแตล่ะฝ่ายมี
ความเคารพและเกรงใจซึ่งกันและกัน ไม่ต้องท างานภายใต้บรรยากาศทีม่ีความกดดัน  

 
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับเชิงวิชาการ 
 

งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การค่าจ้างและบรรยากาศการ
ท างานทีส่่งผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ ของพนักงานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ กรณีศึกษา
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยผลจากการวิจัยท าให้ทราบว่าในองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การนั้น มีเพียงพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นด้านเดียวเท่านั้นทีส่่งผลให้เกิด
ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ ปจัจัยที่สง่ผลต่อการคงอยู่งานกบัองค์การยังคงเป็นปัจจัยเดมิที่
งานวิจัยก่อนหน้าเคยศึกษามา คือ ค่าจ้างและสวัสดิการ และบรรยากาศการท างาน 

ผลการวิจัยสะทอ้นให้เห็นว่า ภายใต้ภาวะการแข่งขันในวงการธุรกจิธนาคารพาณิชย์
และธุรกจิอื่นๆ ที่สง่ผลต่อผลประกอบการของธุรกจิ ซึ่งส่งผลต่อความไมม่ั่นคงและความอยูร่อดของ
ธุรกิจด้วย ดังนั้นการบริหารทรพัยากรมนุษย์ที่ให้ความส าคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
แลกคืนกับความจงรักภักดีของพนกังานต่อองค์กรแล้ว การส่งเสริมใหม้ีบรรยากาศการท างานที่ร่วมมือ
ลดแรงกดดันในการท างานและสร้างผลงาน ก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ช่วยดึงดูดพนักงานให้อยูก่ับองค์กร 
น าไปสู่การมีภาพลกัษณ์ที่ดีของธนาคารพาณิชย์ว่าเป็นสถาบันการเงินหรือนายจ้างที่มีความมั่นคงสูง
ในสายตาของคนทั่วไป  

 

 

 



Ref. code: 25595802036342IXYRef. code: 25595802036342IXY

50 
 

5.4 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
 

จากผลการศึกษา แม้จะแสดงให้เห็นว่า พนักงานเจนเอก็ซ์ของธนาคารแห่งนีม้ีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ แต่ก็ไมส่่งผลต่อความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ ยกเว้น
องค์ประกอบด้านความอดทนอดกลั้น ดังนั้นผู้บริหารงานหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ควรมุ่งเน้นการ
ท าให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเพียงอย่างเดียว เพราะไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจคง
อยู่ในธนาคาร แต่ควรหันไปให้ความส าคัญกบัปจัจัยอื่น 3 ปัจจัยที่ค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้คือ 

หนึ่ง ด้านการบริหารค่าตอบแทนที่ให้ความส าคัญกับความสามารถและอายุงาน ทั้งสอง
ปัจจัยล้วนเป็นสิง่ที่ธนาคารแหง่นี้ให้ความใส่ใจ เพราะการจ่ายค่าตอบแทนตามอายุงานสะท้อนความ
มั่นคงด้านรายได้และพนกังานสามารถวางแผนชีวิตในระยะยาวได้ เช่น การซื้อบ้าน ผ่อนรถ ค่าใช่จ่าย
เรื่องบุตร ฯลฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการแข่งขันทีธุ่รกิจหลายแห่งขาดความมั่นคงจนต้องปิด
กิจการ ยิ่งส่งผลกระทบตอ่ความเช่ือมั่นของพนักงานที่ส่วนใหญ่ต้องการความมั่นคงในการจ้างงานและ
รายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวในสภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้
กับองค์การอื่นในแง่ของการก าหนดค่าตอบแทนพื้นฐานที่ไมจ่ าเป็นต้องสูงกว่าอัตราการจ้างเฉลี่ยของ
ตลาดจนท าให้องค์การต้องแบกรบัค่าแรงพนักงานโดยที่พนกังานยังไมส่ามารถสร้างรายได้คืนให้
องค์การ แต่ควรใช้การพจิารณาปรบัเงินเดือนเป็นประจ าทุกปีตามผลการปฏิบัติงานและอายุงานใน
ธนาคาร เพื่อจงูใจใหพ้นักงานมองเห็นถึงความมั่นคงในระยะยาวที่จะส่งผลดหีากพนักงานตัดสินใจ
ท างานในองค์การเป็นระยะเวลานาน 

สอง สวัสดิการทีห่ลากหลายทั้งในรูปของการจ่ายเป็นเงิน เช่น เงินสงเคราะห์บุตรของ
พนักงานที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือจนบุตรบรรลุนิติภาวะหรือศึกษาจบปรญิญาตรี เงินกู้สวัสดิการ
ในอัตราดอกเบี้ยพเิศษเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย หรือซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัย เงินกูส้วัสดิการเพื่อ
รักษาพยาบาลบิดา-มารดา-สามี-ภรรยา-บุตร การเบิกค่ารกัษาพยาบาลของพนักงาน เงินช่วยเหลอืค่า
เช่าบ้านกรณีธนาคารโอนย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานประจ าต่างจังหวัด หรือสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน 
เช่น สโมสรกีฬาที่พนักงานสามารถพาบุคคลในครอบครัวไปใช้บริการได้ สถานพยาบาล การตรวจ
สุขภาพประจ าปี วันหยุดพักผ่อนประจ าปีทีม่ีจ านวนวันมากกว่าที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น ซึ่ง
สวัสดิการเหล่าน้ีจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงาน ท าให้พนักงานเกิดความรู้สกึว่า
ตนเองและครอบครัวได้รับการดูแลเอาใจใสจ่ากองค์การ และเห็นถึงหลักการดูแลแบบจริยธรรมใน
ธนาคารแห่งนี้ ซึง่การน าไปปรบัใช้กับองค์การอื่นสามารถพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของ
แต่ละองค์การ ความสนใจหรอืความต้องการของพนกังานสว่นใหญ่ ความเหมาะสมและหลกัเกณฑ์ใน
การเบิกจ่าย ซึ่งหากองค์การสามารถให้สวัสดกิารทีพ่นักงานต้องการได้อย่างแท้จริง กจ็ะส่งผลให้
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องค์การนั้นมีข้อได้เปรียบในการจงูใจให้พนักงานยงัอยู่กบัองค์การมากกว่าทีอ่ื่น สามารถลดค่าใช้จ่าย
ระยะยาวที่เกิดจากการลาออกและจัดรับพนักงานใหม่ได้  

สาม การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานร่วมกันที่ดี ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์การที่
สามารถจูงใจให้พนักงานเจนเอก็ซ์ยงัคงใช้ความรู้ ความช านาญ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทีส่ั่งสมมา
เป็นระยะเวลายาวนานให้แก่พนักงานรุ่นน้องสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึง
ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีหว่างองค์การกับลูกค้าของธนาคารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ธนาคารควร
ผลักดันให้บรรยากาศการท างานขององค์การกลายเป็นอกีหนึ่งจุดแข็งทีส่ามารถดึงดูดผูส้มัครให้
ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร ซึง่จะสะท้อนให้องค์การอื่นเลง็เห็นถึงความส าคัญของระบบ
อาวุโส ในแง่ของการให้ความส าคัญกับผู้อาวุโสในองค์การและการอยู่ร่วมกันฉันท์สมาชิกในครอบครัว 
สามารถกอ่ใหเ้กิดการเกบ็รักษาความรู้เกี่ยวกบัการท างาน เมื่อพนักงานเจนเอก็ซล์าออกไป องค์
ความรู้เหล่าน้ันจะยังอยู่ภายในองค์การผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น พนักงานเจนอื่นยงัคงสามารถ
ปฏิบัติงานและเข้าใจถึงลักษณะความต้องการพเิศษของลกูคา้องค์การได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากปัจจัยทั้ง 3 ข้อข้างต้นแล้ว สิ่งที่สง่ผลต่อความตั้งใจใน
การคงอยู่กบัองค์การของพนักงานเจนเอ็กซ์คือความมั่นคงขององค์การ เนื่องด้วยธุรกจิธนาคาร มี
ภาพลักษณ์ของความมั่นคงเนือ่งจากเป็นสถาบันทางการเงินหลักของประเทศ ประกอบกบั
คุณลักษณะของเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์ ที่มีความอดทนตอ่ความยากล าบาก และด้วยอายุทีเ่พิ่มมากขึ้น จงึ
ให้ความส าคัญกบัความมั่นคงขององค์การสงู ดังที่ไดส้ัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ต่างพูดถึงเรื่องของความ
มั่นคง ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทั้งทางกายและใจของพนักงาน การน าไปปรับใช้กบัองค์การอื่นซึง่ประกอบ
ธุรกิจต่างออกไปจากธนาคารนั้น ควรมุ่งเน้นการบริหารให้องค์การมีความมั่นคงทางการเงินในระยะ
ยาว ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถน าพาธุรกจิให้เติบโตอย่างมั่นคงและยัง่ยืนได้ เล็งเห็น
ถึงโอกาสทางธุรกิจทีจ่ะสามารถกลายมาเป็นผู้น าของตลาด ควบคู่ไปกับการสร้างภาพลกัษณ์ของความ
เป็นองค์การทีม่ั่นคงใหเ้กิดการรบัรู้ในหมู่พนกังาน และดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพจากองค์การอื่นให้
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่และพร้อมจะเติบโต ทุม่เทให้กบัองค์การต่อไป 

 
5.5 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 

1. การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศึกษาธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญเ่พียงแหง่เดียว แต่ประเทศ
ไทย ยังคงมีสถาบันการเงินขนาดใหญ่อีกหลายองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การที่มผีูบ้รหิารเป็นคนไทย 
และองค์การของต่างชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย หากมีการศึกษาเพิ่มเตมิจะท าให้ได้รบั
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ข้อมูลทีม่ีประโยชน์ต่อการบริหารพนักงานเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์มากยิ่งข้ึน และอาจทราบถึงความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมขององค์การไทยและองค์การต่างชาติเพิ่มเติม 

2. การเกบ็ข้อมลูส าหรบังานวิจยัครั้งนีมุ้่งเน้นเพียงพนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัตงิาน
ใน 3   สายงานส าคัญของธนาคารเท่านั้น แต่ธนาคารยังคงมสีายงานสนบัสนุนอีกมาก หากมีการศึกษา
เพิ่มเตมิให้ครอบคลุมถึงพนกังานและผูบ้รหิารทุกระดับช้ันของทุกสายงานในธนาคาร จะท าให้ได้
ทราบข้อมูลที่ผูบ้รหิารสามารถน ามาวางแผนการบริหารทรพัยากรบุคคลภายในองค์การได้อย่าง
เหมาะสม และมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เรื่อง “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ค่าจา้งและบรรยากาศการท างานท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใน
การคงอยู่กับองค์การ ของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

: กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง” 
 

 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดน้ี ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการและ 

บรรยากาศการท างานขององค์การ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ 

2. โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละส่วนโดยละเอียด และโปรดตอบค าถามให้

ครบทุกข้อตามความเป็นจรงิ 

3. ข้อมูลใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ��        ให้ตรงกบัความเป็นจรงิของท่าน 

 
1. เพศ 

ชาย       หญิง 
2. อายุ 

45 – 50 ป ี      51 – 55 ป ี  
56 - 60 ปี  

3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี               ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

4. สังกัด 

สายลูกค้าบุคคล                          สายลูกค้าธุรกิจ   
สายปฏิบัติการสนบัสนุน 

5. อายุงาน 

ไม่เกิน 5 ป ี       5 – 10 ปี 
11 – 15 ป ี       16 - 20 ป ี
21 – 25 ป ี       25 ปีข้ึนไป 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องใดช่องหนึง่ที่ตรงกับระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้วย,  3 = ปานกลาง,   2 = ไม่เห็นด้วย  

    และ  1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน 
1. ข้าพเจ้าปฏิบัตงิานแทนเพือ่นร่วมงานที่ไม่มาท างานด้วยความเต็ม
ใจ 

     

2. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าช่วยเหลือพนักงานใหม่ ในฐานะรุ่นพี่ แม้จะ
ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของข้าพเจ้าก็ตาม 

     

3. ข้าพเจ้าช่วยเหลือเพือ่นร่วมงานที่ท างานไม่ทันอย่างเต็มใจ      
4. ข้าพเจ้าชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ก าลังประสบปญัหาในการ
ท างาน 

     

5. ข้าพเจ้ารูส้ึกไม่ยุติธรรมเมื่อต้องท างานอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่งานโดยตรง
ของข้าพเจ้า 

     

ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน      
6. ข้าพเจ้ารบัฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเสมอ      
7. ข้าพเจ้าชอบส่งเสียงดงัขณะท างาน      
8. ข้าพเจ้ามักค านึงถึงการกระท าของตนเองทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

     

9. ข้าพเจ้าพยายามท างานอย่างเป็นระบบเพือ่ไม่ใหเ้กิดผลกระทบกับ
หน่วยงานอื่น 

     

10. ข้าพเจ้าไม่ชอบก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน      
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านความอดทนอดกลั้น 
11. ข้าพเจ้ามักท าสิ่งใด ๆ โดยขาดความยั้งคิด ซึ่งท าให้เพื่อนร่วมงาน
ไม่พอใจ 

     

12. เมื่อถูกต าหนเิกี่ยวกับการท างาน ข้าพเจ้ามกัน ามาพจิารณาแก้ไข
โดยไม่เกิดอาการท้อแท ้

     

13. ข้าพเจ้ามักพูดว่าอยากลาออก      
14. ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปรับปรงุการปฏิบัติงาน      
15. ข้าพเจ้าพยายามท างานเต็มที่ แม้ว่างานจะหนักหรือเครยีดก็ตาม      
ด้านความส านึกในหน้าท่ี 
16. ข้าพเจ้ามักมาถึงที่ท างานแต่เช้า และเตรียมความพรอ้มก่อนเริม่
งานเสมอ 

     

17. ข้าพเจ้าชอบคุยเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานระหว่างปฏิบัติงาน      
18. ข้าพเจ้ามักอยูป่ฏิบัติงานจนดึกแมจ้ะเลยเวลาเลิกงานแล้วก็ตาม      
19. ข้าพเจ้ามีธุระจ าเป็นต้องคุยโทรศัพทเ์รือ่งส่วนตัวในเวลาท างาน
เสมอ 

     

20. ข้าพเจ้ามักแสดงความไม่พอใจหากได้รบัมอบหมายงานใหม่      
ด้านการให้ความร่วมมือ 
21. ข้าพเจ้าชอบติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ขององค์การ      
22. ข้าพเจ้าเสนอแนะความคิดเห็นในที่ประชุมทุกครั้ง เพือ่ปรับปรงุ
การปฏิบัตงิาน 

     

23. ข้าพเจ้ามักใช้ทรพัย์สินขององค์การเพื่อกจิธุระส่วนตัว      
24. ข้าพเจ้าสามารถรักษาความลับของหน่วยงานได้เป็นอยา่งดี      
25. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การอย่างเครง่ครดั      
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกับความพึงพอใจในคา่จ้างเงินเดือน สวัสดิการ และบรรยากาศใน
การท างาน 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องใดช่องหนึง่ที่ตรงกับระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้วย,  3 = ปานกลาง,   2 = ไม่เห็นด้วย  
                         และ  1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการ และบรรยากาศในการท างาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือนเพียงพอและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

     

2. ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์การมีให้      
3. ข้าพเจ้าปฏิบัตงิานอยู่ในองค์การที่พนกังานมีความเคารพซึ่งกันและ
กันฉันท์พี่น้อง 

     

4. ข้าพเจ้ารูส้ึกได้รบัการยอมรบัในความรู้ความสามารถจากหัวหน้า
และเพือ่นร่วมงานทุกระดับช้ัน 

     

5. ข้าพเจ้ามีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์การท างานในองค์การแหง่นี้
ให้แก่พนักงานรุ่นน้อง 

     

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกีย่วกับความตั้งใจในการคงอยู่กบัองค์การ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องใดช่องหนึง่ที่ตรงกับระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้วย,  3 = ปานกลาง,   2 = ไม่เห็นด้วย  
                         และ  1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ความตั้งใจในการคงอยู่กับองค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ข้าพเจ้ารูส้ึกรักและผูกพันกับตัวองค์การ ต้องการทีจ่ะปฏิบัติงาน
กับองค์การต่อไป 

     

2. ข้าพเจ้าจะไม่ย้ายไปท างานทีอ่ื่น แม้ว่าการย้ายงานจะส่งผลดีต่อตัว
ข้าพเจ้าเอง 
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ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC 

 

ข ้
ข้อ 

 

รายการพ ิจารณา 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

ค่าเฉลี่ย ท่
ท่านท่ี 1 

ท่
ท่านท่ี 2 

ท่
ท่านท่ี 3 

ท่
ท่านท่ี 4 

ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 

ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 1
1 

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่มา
ท างานด้วยความเต็มใจ 

 
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

2
2 

ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าช่วยเหลือพนักงานใหม่ ใน
ฐานะรุ่นพี่ แม้จะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของ
ข้าพเจ้าก็ตาม 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

3
3 

ข้าพเจ้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ท างานไม่ทัน
อย่างเต็มใจ 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

4
4 

ข้าพเจ้าชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ก าลัง
ประสบปัญหาในการท างาน 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

5
5 

ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ยุติธรรมเม่ือต้องท างานอ่ืนที่
ไม่ใช่หน้าที่งานโดยตรงของข้าพเจ้า 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

ด้านการค านึงถึงผู้อื่น 

1
6 

ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
เสมอ 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
7 

ข้าพเจ้าชอบส่งเสียงดังขณะท างาน 0
0 

1
1 

1
1 

1
1 

0
0.75 

8
8 

ข้าพเจ้ามักค านึงถึงการกระท าของตนเองที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

9
9 

ข้าพเจ้าพยายามท างานอย่างเป็นระบบเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับหน่วยงานอ่ืน 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
10 

ข้าพเจ้าไม่ชอบก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของเพื่อน
ร่วมงาน 

1
1 

1
1 

1
1 

0
0 

0
0.75 
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ข
ข้อ 

 

รายการพ ิจารณา 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
 

ค่าเฉลี่ย ท่
ท่านท่ี 1 

ท่
ท่านท่ี 2 

ท่
ท่านท่ี 3 

ท่
ท่านท่ี 4 

ด้านความอดทนอดกลั้น 

1
11 

ข้าพเจ้ามักท าสิ่งใด ๆ โดยขาดความยั้งคิด ซ่ึง
ท าให้เพื่อนร่วมงานไม่พอใจ 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
12 

เม่ือถูกต าหนิเก่ียวกับการท างาน ข้าพเจ้ามัก
น ามาพิจารณาแก้ไขโดยไม่เกิดอาการท้อแท้ 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
13 

ข้าพเจ้ามักพูดว่าอยากลาออก 0
0 

1
1 

1
1 

1
1 

0
0.75 

1
14 

ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
15 

ข้าพเจ้าพยายามท างานอย่างเต็มที่ แม้ว่างาน
จะหนักหรือเครียดก็ตาม 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

ด้านความส านึกในหน้าท่ี  
1

16 
ข้าพเจ้ามักมาถึงที่ท างานแต่เช้า และเตรียม
ความพร้อมก่อนเริ่มงานเสมอ 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
17 

ข้าพเจ้าชอบคุยเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงาน
ระหว่างปฏิบัติงาน 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
18 

ข้าพเจ้ามักอยู่ปฏิบัติงานจนดึกแม้จะเลยเวลา
เลิกงานแล้วก็ตาม 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
19 

ข้าพเจ้ามีธุระจ าเป็นต้องคุยโทรศัพท์เรื่อง
ส่วนตัวในเวลาท างานเสมอ 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

2
20 

ข้าพเจ้ามักแสดงความไม่พอใจหากได้รับ
มอบหมายงานใหม่ 

1
1 

1
1 

1
1 

0
0 

0
0.75 
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ข ้
ข้อ 

 

รายการพ ิจารณา 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
 

ค่าเฉลี่ย ท่
ท่านท่ี 1 

ท่
ท่านท่ี 2 

ท่
ท่านท่ี 3 

ท่
ท่านท่ี 4 

ด้านการให้ความร่วมมือ 

2
21 

ข้าพเจ้าชอบติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ ขององค์การ 

0
0 

1
1 

1
1 

1
1 

0
0.75 

2
22 

ข้าพเจ้าเสนอแนะความคิดเห็นในที่ประชุมทุก
ครั้ง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

2
23 

ข้าพเจ้ามักใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อกิจธุระ
ส่วนตัว 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

2
24 

ข้าพเจ้าสามารถรักษาความลับของหน่วยงาน
ได้เป็นอย่างดี 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

2
25 

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ
อย่างเคร่งครัด 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

ด้านความพึงพอใจ (ค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ และบรรยากาศการท างานขององค์การ) 

2
26 

ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือนเพียงพอและเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 

0
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

2
27 

ข้าพเจ้าพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์การ
มีให้ 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

2
28 

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ในองค์การที่พนักงานมี
ความเคารพซ่ึงกันและกันฉันท์พี่น้อง 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

2
29 

ข้าพเจ้ารู้สึกได้รับการยอมรับในความรู้
ความสามารถจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานทุก
ระดับชั้น 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

2
30 

ข้าพเจ้ามีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์การ
ท างานในองค์การแห่งน้ีให้แก่พนักงานรุ่นน้อง 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 
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ข ้
ข้อ 

 

รายการพ ิจารณา 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
 

ค่าเฉลี่ย ท่
ท่านท่ี 1 

ท่
ท่านท่ี 2 

ท่
ท่านท่ี 3 

ท่
ท่านท่ี 4 

ด้านความต้ังใจในการคงอยู่กับองค์การ 

2
31 

ข้าพเจ้ารู้สึกรักและผูกพันกับตัวองค์การ 
ต้องการที่จะปฏิบัติงานกับองค์การต่อไป 

0
1 

1
1 

1
1 

1
1 

0
1 

2
32 

ข้าพเจ้าจะไม่ย้ายไปท างานที่อ่ืน แม้ว่าการย้าย
งานจะส่งผลดีต่อตัวข้าพเจ้าเอง 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 

1
1 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาว อริยาวรรณ์ รัศมีกอบกลุ 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 
ปีการศึกษา 2548: ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 
 

ประสบการณ์ท างาน 2556-ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

  
  

  

  
 


