บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก ความ
ผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในวิสาหกิจขนาดยอม ประเภท
อุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติก” โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาระดับการรับรู
บรรยากาศองคการในเชิงบวก ระดับความผูกพันตอองคการ ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ของพนักงานในวิสาหกิจขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติก ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการศึกษาเพื่อทราบความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศ
องคการในเชิงบวก ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และ
การศึกษาเพื่อสรางสมการการทํานายการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกและความผูกพันตอ
องคการ ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรม
การผลิตถุงพลาสติก ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุงาน และตําแหนง
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก โดยผูวิจัยไดทําการ
แปล ปรับปรุง และพัฒนาจากแบบสอบถามการรับรูบรรยากาศองคการของลิทวิน และสตริงเจอร
(Litwin and Stringer, 1968) โดยมีขอคําถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจํานวน 59 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยูที่ 0.931
สวนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพั นตอองคการ เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับความ
ผูกพันตอองคการตามแนวคิดของอัลเลน และไมเยอร (Allen and Meyer, 1996) โดยผูวิจัยได
ปรับปรุง และพัฒนาจากแบบสอบถามความผูกพันตอองคการของนงเยาว แกวมรกต (2542) โดย
มีขอคําถามที่ผ านการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทั้งสิ้นจํ านวน 24 ขอ ซึ่งมีคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามอยูที่ 0.819
ส ว นที่ 4 แบบสอบถามพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได
พัฒนาขึ้นเองตามแนวคิดของจี อิง หลี่ ฟา และคณะ (Jiing-Lih Farh et al., 2000) โดยมีขอ
คําถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 45 ขอ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามอยูที่ 0.913
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สํ าหรั บ การประมวลผลและการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิจั ย
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package
for the Social Science: SPSS for Windows) เพื่อคํานวณหาคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ
ค าความถี่ (Frequency) และค า ร อ ยละ (Percentage) ค าเฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) และการวิ เ คราะห ส มการความถดถอยพหุ คูณ แบบขั้ น
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
1.สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่ไดนําเสนอไปแลวเบื้องตน (ในบทที่ 4) ผูวิจัยจึงขอสรุปผลการวิจัย
ดังกลาว โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย างที่ ใ ช ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้ เป นพนั กงานในองค ก ารวิ ส าหกิ จ ขนาดย อ ม
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติก ในกลุมผูผลิตที่ใชเม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบในการผลิต
และกลุมผูผลิตที่ใชฟลมพลาสติกเปนวัตถุดิบในการผลิต ที่มีจํานวนพนักงานในองคการตั้งแต
25 – 50 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 321 คน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
ซึ่งคิดเปนรอยละ 60.7 นอกจากนี้กลุมตัวอยางโดยสวนมากเปนพนักงานในสายการผลิต ซึ่งคิด
เปนรอยละ 46.7 ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุงานอยูในชวง 1-3 ป ซึ่งคิดเปนรอยละ 29.6
สวนที่ 2 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา ประกอบด ว ย ระดั บ การรั บ รู
บรรยากาศองคการในเชิงบวก ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของกลุมตัวอยาง
2.1 ระดับการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก
ผลการวิจัยพบวา พนักงานในองคการวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตถุงพลาสติก ในกลุมผูผลิตที่ใชเม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบในการผลิต และกลุมผูผลิตที่ใชฟลม
พลาสติกเป นวัตถุดิบในการผลิ ต ที่ มีจํ านวนพนั กงานในองคการตั้ งแต 25 – 50 คน ในจัง หวั ด
กรุงเทพมหานคร มีการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกโดยรวมอยูในระดับดีปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.55 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ซึ่งเมื่อพิจารณาการรับรูบรรยากาศ
องคการในเชิงบวกเปนรายดานแลว พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก
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ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) ( X =3.70, S.D.=0.73) และดานความเสี่ยง (Risk)
( X =3.68, S.D.=0.65) อยูในระดับดีมาก สวนการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานที่เหลือ
นั้ น กลุ ม ตั ว อย า งมี ก ารรั บ รู บ รรยากาศองค ก ารในเชิ ง บวกในระดั บ ดี ป านกลาง โดยสามารถ
เรี ย งลํ าดั บค าคะแนนเฉลี่ ย ของการรั บ รู บ รรยากาศองค ก ารในเชิ ง บวกในแต ล ะด า นของกลุ ม
ตัวอยางจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ ดานความอบอุน (Warmth) ( X =3.66, S.D.=0.69) ดานการ
เป น ส ว นหนึ่ ง ขององค ก าร (Identity) ( X =3.64, S.D.=0.58) ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsibility) ( X =3.62, S.D.=0.51) ดานการสนับสนุน (Support) ( X =3.60, S.D.=0.58)
ดานความขัดแยง (Conflict) ( X =3.45, S.D.=0.83) ดานโครงสรางองคการ (Organizational
Structure) ( X =3.38, S.D.=0.61) และดานการใหรางวั ลและการลงโทษ (Reward and
Punishment) ( X =3.27, S.D.=0.69) ตามลําดับ
2.2 ระดับความผูกพันตอองคการ
ผลการวิจัยพบวา พนักงานในองคการวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตถุงพลาสติก ในกลุมผูผลิตที่ใชเม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบในการผลิต และกลุมผูผลิตที่ใชฟลม
พลาสติกเป นวัตถุดิบในการผลิ ต ที่ มีจํ านวนพนั กงานในองคการตั้ งแต 25 – 50 คน ในจัง หวั ด
กรุงเทพมหานคร มีความผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.25
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 ซึ่งเมื่อพิจารณาความผูกพันตอองคการเปนรายดานแลว
พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามผู ก พั น ต อ องค ก ารในทุ ก ด า นอยู ใ นระดั บ ปานกลาง โดยสามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยของความผูกพันตอองคการในแตละดานจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ ความ
ผูกพันตอองคการดานจิตใจ (Affective commitment) ( X =3.57, S.D.=0.64) ความผูกพันตอ
องคการดานบรรทัดฐาน (Normative commitment) ( X =3.15, S.D.=0.57) และความผูกพันตอ
องคการดานความคงอยูกับองคการ (Continuance commitment) ( X =3.03, S.D.=0.62)
ตามลําดับ
2.3 ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ผลการวิจัยพบวา พนักงานในองคการวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตถุงพลาสติก ในกลุมผูผลิตที่ใชเม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบในการผลิต และกลุมผูผลิตที่ใชฟลม
พลาสติกเป นวัตถุดิบในการผลิ ต ที่ มีจํ านวนพนั กงานในองคการตั้ งแต 25 – 50 คน ในจัง หวั ด
กรุง เทพมหานคร มีพ ฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ ดีขององคการโดยรวมอยู ในระดับดีมาก โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.85 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ซึ่งเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการเปนรายดานแลว พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการดานพฤติกรรมของตนเอง (Self-Domain) ( X =4.01, S.D.=0.54) ดานพฤติกรรมตอ
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สัง คม (Society domain) ( X =4.00, S.D.=0.57) และด านพฤติ กรรมขององคการ (The
Organization Domain) ( X =3.79, S.D.=0.61) มี ระดั บคะแนนเฉลี่ ยอยู ในระดับสูง สวน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานพฤติกรรมตอกลุม (The Group Domain) นั้น มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X =3.61, S.D.=0.71)
สวนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน และการสร า งสมการทํ า นายพฤติ ก รรมการเป น
สมาชิกที่ดีขององคการจากการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก และความผูกพันตอ
องคการ
จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะหสมการความ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานไดตามตารางที่ 5.1 ดังนี้
ตารางที่ 5.1
แสดงผลการสรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกมีความสัมพันธ ยอมรับสมมติฐาน
ทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
(r = .621, p<.01)
สมมติฐ านที่ 1.1 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิง บวกดานโครงสราง
องคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
สมมติ ฐ านที่ 1.2 การรั บ รู บ รรยากาศองค ก ารในเชิ ง บวกด า นความ
รับผิดชอบมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
สมมติฐานที่ 1.3 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานความอบอุนมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ

ยอมรับสมมติฐาน
(r = .354, p<.01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .225, p<.01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .367, p<.01)

สมมติฐานที่ 1.4 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานการสนับสนุนมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
สมมติฐานที่ 1.5 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานการใหรางวัล
และการลงโทษมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ

ยอมรับสมมติฐาน
(r = .490, p<.01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .481, p<.01)
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ตารางที่ 5.1 (ตอ)
แสดงผลการสรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.6 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานความขัดแยงมี ยอมรับสมมติฐาน
(r = .353, p<.01)
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
สมมติฐานที่ 1.7 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานมาตรฐานการ ยอมรับสมมติฐาน
(r = .565, p<.01)
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
สมมติฐานที่ 1.8 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานการเปนสวน ยอมรับสมมติฐาน
(r = .627, p<.01)
หนึ่งขององคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
สมมติฐานที่ 1.9 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานความเสี่ยงมี ยอมรับสมมติฐาน
(r = .543, p<.01)
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
สมมติฐานที่ 2 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกมีความสัมพันธ ยอมรับสมมติฐาน
(r = .434, p<.01)
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
สมมติ ฐ านที่ 2.1 การรั บรู บรรยากาศองค การในเชิ งบวกมี ความสั ม พั นธ ยอมรับสมมติฐาน
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในดานพฤติกรรมของ (r = .316, p<.01)
ตนเอง
สมมติ ฐ านที่ 2.2 การรั บรู บรรยากาศองค การในเชิ งบวกมี ความสั ม พั นธ ยอมรับสมมติฐาน
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในดานพฤติกรรมตอ (r = .284, p<.01)
กลุม
สมมติ ฐ านที่ 2.3 การรั บรู บรรยากาศองค การในเชิ งบวกมี ความสั ม พั นธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในดานพฤติกรรมของ
องคการ
สมมติ ฐ านที่ 2.4 การรั บรู บรรยากาศองค การในเชิ งบวกมี ความสั ม พั นธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในดานพฤติกรรมตอ
สังคม

ยอมรับสมมติฐาน
(r = .457, p<.01)
ยอมรับสมมติฐาน
(r = .364, p<.01)
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ตารางที่ 5.1 (ตอ)
แสดงผลการสรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับ
ยอมรับสมมติฐาน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
(r = .292, p<.01)
สมมติฐานที่ 3.1 ความผูกพันตอองคการดานจิตใจมีความสัมพันธทางบวก ยอมรับสมมติฐาน
(r = .268, p<.01)
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
สมมติ ฐ านที่ 3.2 ความผู ก พั น ต อ องค ก ารด า นการคงอยู กั บ องค ก ารมี ยอมรับสมมติฐาน
(r = .114, p<.05)
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
สมมติฐานที่ 3.3 ความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานมีความสัมพันธ ยอมรับสมมติฐาน
(r = .259, p<.01)
ทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
สมมติฐานที่ 4 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก ความผูกพัน ยอมรับสมมติฐาน
ตอองคการ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ เพียงบางสวน
องคการ
(กลาวคือ การรับรู
บรรยากาศองคการ
ในเชิงบวกสามารถ
ทํานายพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการได
รอยละ 18.8)
จากการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณแบบขั้น เพื่อหาสมการทํานายพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ จากผลการศึกษาวิจัยพบวา การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก
โดยรวม สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 18.8 โดยสามารถ
เขียนสมการการทํานาย ไดดังนี้
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ = 2.230 + 0.456 (การรับรูบรรยากาศองคการในเชิง
บวก)
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2. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก
ความผูกพันต อองคการ และพฤติกรรมการเป นสมาชิกที่ดีข ององคการ ในวิ สาหกิจขนาดยอม
ประเภทอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ถุ ง พลาสติ ก สามารถอภิ ปรายผลการวิ จั ย จากผลการทดสอบ
สมมติฐานไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกมีความสัมพันธทางบวก
กับความผูกพันตอองคการ
จากการศึกษา พบวา การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกมีความสัมพันธทางบวก
กับความผูกพั นต อองค การอย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01 โดยมี คาสัม ประสิ ทธิ์ส หสั ม พั นธ
เทากับ 0.621 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยที่ผานมาของ
ประธีร ธีระฐิตยางกูร (2549) ซึ่งพบวาการรับรูบรรรยากาศองคการของพนักงานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความผูกพันตอองคการในทุกดาน โดยเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน พบวาการรับรู
บรรยากาศองคการในเชิงบวกทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (ตาม
สมมติฐานที่ 1.1-1.9) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 พบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานโครงสรางองคการ
มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ(r = 0.354, p<0.01) ซึ่งสอดคลองกับผลการ
ศึกษาวิจัยของน้ําออย สทานไผท (2547) ที่พบวาทัศนคติทางบวกตอนโยบายการปรับเปลี่ยน
โครงสรางมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่พนักงานมี
การรับรูวาองคการมีโครงสรางที่ดี มีนโยบายการบริหารและการแบงสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
มีลํ าดั บขั้นตอนและแบบแผนในการทํางานที่รวดเร็ว รวมไปถึง การมี กฎระเบียบขอบัง คั บของ
องคการที่อํานวยความสะดวกใหกับการทํางานของพนักงาน ทําใหพนักงานมีความเขาใจและ
ยอมรับในนโยบายการบริหาร และกฎระเบียบตางๆที่องคการระบุไวไดมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
วิสาหกิจขนาดยอม เปนธุรกิจที่มีโครงสรางในการทํางานไมซับซอน (ผุสดี รุมาคม, 2540, น.11)
พนักงานจึงสามารถติ ดตอสื่อสารระหวางกั นภายในองคการไดอยางทั่วถึง ทําใหพนักงานเกิ ด
ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ และเกิดความผูกพันตอองคการนั่นเอง
สมมติฐานที่ 1.2 พบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r = 0.225, p<0.01) อาจเนื่องจากการที่
พนักงานไดรับภาระหนาที่และขอบเขตความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู
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ความสามารถของตน ทํ าให พ นั กงานเกิ ดความมุ ง มั่ นและตั้ ง ใจทํ างานอย า งเต็ ม ที่ โดยความ
พยายาม หรือความทุมเทที่เกิดขึ้นกอใหเกิดความผูกพันตองานที่ตนไดรับมอบหมาย รวมไปถึง
ความผูกพันตอองคการที่ตนเองปฎิบัติงานอยูในที่สุด (ประธีร ธีรฐิตยางกูล, 2549, น.96)
สมมติ ฐานที่ 1.3 พบว าการรั บรู บรรยากาศองค การในเชิ งบวกด านความอบอุ นมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r = 0.367, p<0.01) โดยสอดคลองกับผลการ
ศึกษาวิจัยของธนพร จงวิทยาดี (2544) ซึ่งพบวาการรับรูบรรยากาศองคการดานสัมพันธภาพใน
หนวยงาน (สอดคลองกับดานความอบอุนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้) มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการดานจิตใจ อาจเนื่องจากการที่พนักงานรูสึกวาตนไดรับความชอบพอจาก
เพื่อนรวมงาน หรือการไดรับความเปนกันเองจากผูบังคับบัญชา สงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกวา
ตนเป น สมาชิ ก คนหนึ่ ง ขององค ก าร ประกอบกั บ การทํ า งานในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต นั้ น เป น
กระบวนการทํ างานที่ตอเนื่ องกันเป นระบบ ดั ง นั้ นหากพนั กงานมี ความสัม พั นธ ระหว างเพื่ อน
รวมงานที่ดี จะชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข ความสบายใจ อันจะสงผลให
พนักงานเกิดความรูสึกผูกพันกับเพื่อนรวมงาน และอยากทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานตอไป ซึ่งสิ่ง
เหลานี้สงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการเพิ่มมากขึ้น
สมมติฐานที่ 1.4 พบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานการสนับสนุนมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r = 0.490, p<0.01) อาจเนื่องจากการที่
พนักงานรูสึกวาตนไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา รวมไปถึงการไดรับ
ความไววางใจ และการไดรับคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการทํางานในองคการ สงผลใหพนักงาน
รูสึกถึงความเปนสมาชิกคนหนึ่งในองคการ มีความสุข ความสบายใจในการทํางาน อีกทั้งยังเปน
แรงกระตุนให พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานที่เพิ่ม มากยิ่งขึ้น และกอใหเกิดความผูกพันต อ
องคการตามมา (ประภารัตน แบขุนทด, 2544, น.63)
สมมติฐานที่ 1.5 พบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานการใหรางวัลและ
การลงโทษมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r = 0.481, p<0.01) ดวยเหตุผล
วา ความเทาเทียมและความยุติธรรมในการใหรางวัล การใหคาตอบแทน การจัดสวัสดิการ การ
เลื่อนขั้นในองคการ เปรียบเสมือนแรงจูงใจที่สําคัญในการกระตุนใหพนักงานทุมเทกับการทํางาน
ในองคการ ซึ่งหากองคการสามารถตอบสนองคานิยมและความตองการของพนักงานได จะทําให
พนักงานเกิดความผูกพันตอองคการตามมานั่นเอง (ทิพยสุดา เมธีพลกุล, 2550, น.95)
สมมติฐานที่ 1.7 พบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r = 0.565, p<0.01) เนื่องจากการ
ที่องคการมีการกําหนดมาตรฐานในการปฎิบัติงานที่ชัดเจน และมีประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
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เปนระบบ ทําใหพนักงานเกิดความพยายามที่จะทํางานใหกับองคการมากยิ่งขึ้น เพื่อใหตนมีผล
การปฎิ บั ติ ง านที่ ดี ส ง ผลให พ นั ก งานเกิ ด ความผู ก พั น ต อ องค ก าร ทั้ ง นี้ จ ากผลการศึ ก ษาใน
สมมติฐานที่ 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 และ 1.7 นั้นสอดคลองการศึกษาวิจัยที่ผานมาของวัชรินทร
วิจิตรวงษ (2548) ซึ่ง พบวาผลการรับรู บรรยากาศองคการดานโครงสราง ดานลักษณะงาน
(สอดคลองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในดานความรับผิดชอบ) ดานการบริหารงานของผูบังคับบัญชา
(สอดคลองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในดานการสนับสนุน ดานการใหรางวัลและการลงโทษ และ
ดานมาตรฐานการปฎิบัติงาน) และดานคาตอบแทน (สอดคลองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในดานการ
ใหรางวัลและการลงโทษ) มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการดวยเชนกัน
สําหรับสมมติฐานที่ 1.6 , 1.8 และ 1.9 นั้น เนื่องจากงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ดานนี้ยังมีนอย อีกทั้งยังไมพบการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศ
องคการในเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการในดานนี้โดยตรง แตจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา
การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกขององคประกอบดานที่เหลือมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการเชนกัน โดยสามารถสรุปไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1.6 พบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานความขัดแยงมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r = 0.353, p<0.01) เนื่องจากการที่พนักงาน
รูสึกมั่นใจวาองคการของตนมีการยอมรับการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางได โดยผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงานยินดีรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางนั้นเพื่อนํามาปรับปรุง แกไขการทํางานใน
องคการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่ง
ขององคการที่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนเองไดอยางเปดเผย อีกทั้งพนักงานยังเกิดความรูสึก
วาตนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมกับองคการไดดวยเชนกัน สงผลใหพนักงานมีความ
ผูกพันตอองคการนั่นเอง
สมมติฐานที่ 1.8 พบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานการเปนสวนหนึ่ง
ขององคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r = 0.627, p<0.01) เนื่องจาก
การที่พนักงานตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งที่มีคาขององคการ มีความรูสึกเปนเจาของและมีความ
จงรักภักดีตอองคการที่ตนทํางานอยู ทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เชนกัน
และสมมติฐานที่ 1.9 พบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานความเสี่ยงมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ (r = 0.543, p<0.01) ดวยเหตุวาการที่พนักงาน
รูสึกวาองคการสามารถยอมรับปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดจากการปฎิบัติงานของตน ทําใหพนักงาน
รูสึกถึงความปลอดภัยและความอุนใจในการทํางาน สงผลตอการมีความผูกพันตอองคการ ดังนั้น
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จากผลการศึกษาวิจัยขางตน สามารถสรุปไดวา หากพนักงานมีการรับรูบรรยากาศองคการในเชิง
บวก จะสงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการเชนกัน
สมมติฐานที่ 2 การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จากการศึกษาพบวา การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกมีความสัมพันธทางบวก
กั บ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ารอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.01 โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.434 ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการในทุกดาน (สมมติฐานที่ 2.1 – 2.4) กลาวคือ การรับรูบรรยากาศองคการ
ในเชิงบวกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในดานพฤติกรรม
ของตนเอง (r = 0.316, p<0.01) ดานพฤติกรรมตอกลุม (r = 0.284, p<0.01) ดานพฤติกรรมของ
องคการ (r = 0.457, p<0.01) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของปยะดา ศรปทุม (2548) ที่
พบวา บรรยากาศองคการโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการในดานการใหความรวมมือ (civic virtue) (สอดคลองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในดาน
พฤติกรรมขององคการ ดานการมีสวนรวมในองคการ (Participation in group activities) การ
ส ง เสริ ม ชื่ อ เสี ย งขององค การ (Promotion Company) และการแสดงความคิ ดเห็ น (Voice))
นอกจากนี้ การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีของดานพฤติกรรมตอสังคม (r = 0.364, p<0.01) เชนกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่
พนักงานมีพฤติกรรมอันเปนประโยชนที่นอกเหนือจากภาระหนาที่ที่องคการไดมอบหมายใหนั้น
องคการตองมีสภาพแวดลอมภายในองคการที่เอื้ออํานวยประโยชนตอการแสดงพฤติกรรมตางๆ
ของพนักงาน ใหพนักงานมีความรูสึกสะดวกสบายในการทําพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคการ
และทําใหพนักงานรับรูวาตนไดรับความเปนธรรมจากองคการ ทั้งในดานการไดรับผลตอบแทน
การไดรับสวัสดิการ และการได รับผลประโยชนตางๆจากองคการ (สุพานี สฤษฎวานิ ช, 2549,
น.12) ดังนั้นจากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปไดวา หากพนักงานมีการรับรูบรรยากาศองคการ
ในเชิ ง บวกในระดั บสู ง จะส ง ผลให พ นั กงานมี พ ฤติ กรรมการเป นสมาชิ กที่ ดีข ององค การอยู ใ น
ระดับสูงเชนกัน
สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า ความผู ก พั น ต อ องค ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
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สหสั ม พั นธ เ ท ากั บ 0.292 ซึ่ ง ตรงกั บสมมติ ฐ านที่ ตั้ง ไว ซึ่ ง สอดคล องกั บผลการศึ กษาวิ จั ยของ
ปทมวรรณ ชูสาย (2547) พบวา ความผูกพันตอองคการทั้งในดานจิตใจ ดานการคงอยูกับองคการ
และดานบรรทัดฐาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยเมื่อ
แยกพิจารณาเปนรายดาน พบวาความผูกพันตอองคการในทุกดานมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กลาวคือตามสมมติฐานที่ 3.1 พบวาความผูกพันตอ
องค ก ารด า นจิ ต ใจ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร
(r = 0.268, p<0.01) และในสมมติฐานที่ 3.3 พบวาความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ (r = 0.259, p<0.01) นั้น
สอดคลองกับผลการวิจัยของวรมน เดชเมธาวีพงศ (2544) ที่พบวาความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
ด านจิ ตใจ และด านบรรทั ดฐานมี ความสั ม พั น ธ ทางบวกกั บพฤติ กรรมการเป นสมาชิ กที่ ดีข อง
องค ก าร อาจเนื่ อ งจากความผู กพั น ต อ องค ก ารด านจิ ต ใจ เป น อารมณ ความรู สึ ก ผู ก พั น ของ
พนักงานที่มีตอองคการ โดยรูสึกวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่งขององคการ และมีความปรารถนาที่จะ
เปนสมาชิกขององคการตลอดไป ประกอบกับความผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐานนั้น กลาวถึง
ความรูสึกผูกพันตอองคการอันเกิดจากภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือความรูสึกวาองคการมี
บุญคุณกับตน จึงสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคการเพื่อใหองคการของตนมี
ความกาวหนามากยิ่งขึ้นไป และตนสามารถทํางานอยูในองคการไดตอไปนั่นเอง
สําหรับในสมมติฐานที่ 3.2 พบวาความผูกพันตอองคการดานการคงอยูกับองคการมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดวยเชนกัน (r = 0.114,
p<0.05) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของปทมวรรณ ชูสาย (2547) ดังกลาวขางตน และผล
การศึ ก ษาวิ จั ย ของเพี ย งภั ท ร เจริ ญ พิ ทยา (2546) ที่ พ บว า พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องคการดานพฤติกรรมการใหความรวมมือกับองคการ (Civic virtue) มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความผูกพันตอองคการดานการคงอยูกับองคการ เนื่องจากความผูกพันตอองคการดานการคงอยู
กับองคการ เปนความผูกพันตอองคการที่เกิดจากการตระหนักในการจายคาตอบแทนแลกเปลี่ยน
กับการคงอยูในองคการ ซึ่งสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคการนอกเหนือจาก
ภาระหนาที่ที่องคการมอบหมาย เพื่อใหองคการสามารถดําเนินกิจการไดตอไป และสงผลใหตน
ไดรับการจายคาตอบแทนตอไปดวยเชนกัน ดังนั้นจากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปไดวา หาก
พนั กงานมี ความผู กพั นต อองค ก ารอยู ใ นระดั บ สู ง ย อมส ง ผลให พ นั กงานมี พ ฤติ กรรมการเป น
สมาชิกที่ดีขององคการในระดับสูง
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สมมติ ฐ านที่ 4 การรั บ รู บ รรยากาศองค ก ารในเชิ ง บวก ความผู ก พั น ต อ
องคการ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเป นสมาชิกที่ดีข ององคการได รอยละ 18.8 อยางมีนัยสํ าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล องกั บสมมติ ฐานที่ วาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิง บวก และความ
ผู กพั นต อองค การ สามารถร ว มกั นทํ านายพฤติ ก รรมการเป นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค การได เ พี ย ง
บางสวน ทั้งนี้อาจเปนเพราะคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการโดยรวมกับ
พฤติ กรรมการเป นสมาชิ กที่ดีข ององค การนั้ นมีคาค อนขางต่ํ า คือมี คาสั มประสิ ทธิ์ส หสั ม พั นธ
เทากับ 0.292 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกโดยรวมกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการนั้นมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.434 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งอาจสงผลให
ความผู กพั น ต อองค การ ไม ส ามารถร วมกั บการรั บรู บรรยากาศองค ก ารในเชิ ง บวกมาทํ านาย
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการได ประกอบกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัย
กับพนักงานจากหลากหลายองคการ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อาจสงผลใหพนักงานมีความรูสึก
ผูกพันตอองคการในลักษณะที่แตกตางกันออกไปไมเหมือนในงานวิจัยที่ผานมา ที่ศึกษากับกลุม
ตั ว อย า งจากองค ก ารใดหนึ่ ง เพี ย งแห ง เดี ย วเท า นั้ น อี ก ทั้ ง อาจเนื่ อ งจากการที่ พ นั ก งานจะมี
พฤติ กรรมการเป นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค ก ารได นั้น เกิ ด จากการที่ พ นั กงานรั บ รู วา ตนได รับ ความ
ยุติธรรมจากองคการ ทั้งในดานการใหคาตอบแทน และสวัสดิการตางๆ ที่ตรงกับความพึงพอใจ
ของพนักงาน (สุพานี สฤษฎวานิช, 2549, น.12) ดวย ดังนั้นจากผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได
วา เมื่อพนักงานมีการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกโดยรวมในระดับสูง จะสงผลใหพนักงานมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในระดับสูงขึ้น โดยหากพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา
องค ประกอบของการรั บรู บรรยากาศองค ก ารในเชิ ง บวกที่ ส ามารถทํ านายพฤติ ก รรมการเป น
สมาชิกที่ดีขององคการนั้น ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานความขัดแยง (Conflict) ดานการเปนสวน
หนึ่งขององคการ (Identity) ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) ดานความเสี่ ยง (Risk) และ
ดานการใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) ตามลําดับ โดยทั้ง 5 องคประกอบ
นี้ส ามารถร วมกั นทํ านายพฤติ กรรมการเปนสมาชิ กที่ ดีข ององค การได รอยละ 28.1 อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับองคการ
จากผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะ
บางประเด็นจากผลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาองคการตอไป
1. จากผลการศึกษาระดับการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก พบวา พนักงาน
ในองคการวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติก ในกลุมผูผลิตที่ใชเม็ด
พลาสติกเปนวัตถุดิบในการผลิต และกลุมผูผลิตที่ใชฟลมพลาสติกเปนวัตถุดิบในการผลิต ที่มี
จํานวนพนักงานในองคการตั้งแต 25 – 50 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาพนักงานที่มีการ
รับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกในระดับสูง จะสงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการอยูในระดับสูงเชนกัน ดังนั้นองคการจึงควรปรับปรุงองคการเพื่อใหพนักงานมีการรับรู
บรรยากาศองค การในเชิ ง บวกในระดั บสู ง มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในด านความขั ดแย ง
(Conflict) ดานการเปนสวนหนึ่งขององคการ (Identity) ดานความรับผิดชอบ (Responsibility)
ดานความเสี่ยง (Risk) และดานการใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) ที่สงผล
ตอการทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 28.1 ทั้งนี้หากพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาพนักงานในองคการวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตถุงพลาสติกนี้มี
การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานความขัดแยง (Conflict) ดานการเปนสวนหนึ่งของ
องคการ (Identity) ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) และดานการใหรางวัลและการลงโทษ
(Reward and Punishment) อยูในระดับดีปานกลาง ดังนั้นองคการควรสงเสริมใหพนักงานมีการ
รับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกอยูในระดับดียิ่งขึ้น โดยในดานการใหรางวัลและการลงโทษ
(Reward and Punishment) นั้นองคการควรเสริมสรางใหพนักงานทราบถึงความยุติธรรมในการ
ใหคาตอบแทน การใหสวัสดิการ การใหรางวัล การเลื่อนขั้น รวมไปถึงการลงโทษที่เทาเทียมกัน
สําหรับดานความขัดแยง (Conflict) องคการควรเสริมสรางใหพนักงานเกิดความรูสึกวาองคการ
ยอมรับทุกความคิดเห็นของพนักงานที่แตกตางกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานผลิตสูงสุด
เปนตน
2. จากการศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความ
ผูกพันตอองคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูบริหารควรสรางใหพนักงานเกิดความ
ผู กพั นต อองค การในระดั บสู ง มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อป อ งกั นป ญ หาการขาดแคลนพนั ก งานที่ มี ทักษะ
ประสบการณ และความสามารถในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบวาการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ
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องคการ ดังนั้นผูบริหารควรสรางใหพนักงานมีการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น
เชน การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกดานความรับผิดชอบ โดยผูบริหารควรมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความรูและความสามารถของพนักงานแตละคนในองคการของตน อีกทั้งมีการบอก
ถึงขอบเขตความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานที่ชัดเจน หรือการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก
ดานการสนับสนุน ผูบริหารควรใหความไววางใจตอพนักงานของตน รวมไปถึงการใหคําแนะนําที่
เปนประโยชนตอการทํางานใหประสบความสําเร็จ เปนตน เพื่อใหพนักงานมีการรับรูบรรยากาศ
องคการในเชิงบวกในระดับสูงยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคการเพิ่มมากขึ้นดวย
เชนกัน
3. จากการศึกษาระดับการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวากลุม
ตัวอยางมีระดับการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมอยูในระดับสูง แตหาก
พิจารณาเปนรายดานจะพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในดานพฤติกรรมตอกลุม
นั้นอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูบริหารควรทําใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการในดานพฤติกรรมตอกลุมอยูในระดับที่สูงขึ้น โดยอาจใชวิธีการมอบหมายงานกลุมเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อสงเสริมใหพนักงานเกิดความรวมมือระหวางกันในการทํางาน อีกทั้งยังทําใหพนักงาน
มีความชวยเหลือเกื้อกูลตอกันเพิ่มมากขึ้น และยังเปนการเสริมสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นใน
องคการอีกทางหนึ่งเชนกัน
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
เพื่อใหการวิจัยในเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก
ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีความตอเนื่อง ผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะบางประเด็นเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บโรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ ที่ มี จํ า นวน
พนั กงานในโรงงานจํานวนเกินกวา 100 คนขึ้นไป เพียงแห ง เดี ยว เพื่อเปรี ยบเที ยบลั กษณะ
ความสัมพันธของการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการในองคการขนาดเล็กหลายแหง กับในองคการขนาดใหญเพียงแหง
เดียว
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก ความผูกพัน
ตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในตําแหนงงานที่แตกตางกันออกไป ใน
องคการเดียวกัน เพื่อหาวิธีในการสงเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ในแตละตําแหนงงานอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในการศึกษาวิจัยในประเทศจีน พบวา
ตําแหนงงานบางตําแหนง เอื้ออํานวยตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการใน
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บางดานมากกวาตําแหนงอื่น เชน พนักงานฝายการตลาด จะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีใน
ดานการสงเสริมชื่อเสียงขององคการ (Promotion Company) ในระดับที่สูงกวาพนักงานใน
สายการผลิต เหตุผลเนื่องจากพนักงานฝายการตลาดตองสรางสนับสนุน และรักษาภาพลักษณ
ขององคการเพื่อใหลูกคาเกิดความไววางใจตอองคการ ทําใหลูกคามีการสั่งงานใหกับองคการ
ตอไปนั่นเอง (Jiing-Lih Farh et al., 2001, p.17)
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอื่น
เช น การเปรี ย บเที ยบกั บอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ประเภทโลหะ หรื อเหล็ ก, อุ ต สาหกรรมการทํ า
กระดาษ เปนตน หรือควรศึกษาเปรียบเทียบกับองคการในลักษณะอื่นที่แตกตางกันออกไปอยาง
ชัดเจน เชน องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหเห็นลักษณะความสัมพันธระหวางการรับรู
บรรยากาศองคการในเชิงบวก ความผูกพันต อองคการ และพฤติ กรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. จากสภาพเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น ที่ ส ง ผลต อ สภาพการคงอยู ข ององค ก าร
โดยเฉพาะในองคการวิสาหกิจขนาดยอมนั้นบางแหงตองถูกปดกิจการไปในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย
เชนนี้ สงผลใหการเก็บขอมูลตามที่ไดจากการสุมตัวอยางดวยวิธีแบบแบงชั้น (Stratified random
sampling) ตามเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บางเขตไมสามารถเก็บขอมูลไดครบตามที่ไดสุม
ตัวอยางไว ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปอาจตองคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจที่อาจสงผลตอสภาพ
การคงอยูขององคการที่จะใชเปนกลุมตัวอยางดวยเชนกัน
5. จากผลการวิ จัยพบว าการรับรูบรรยากาศองคการในเชิง บวก ความผู กพันต อ
องคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการนั้นมีความสัมพันธซึ่งกันและกันในทางบวก
โดยสามารถเขียนเปนแผนภาพสรุปไดดังนี้
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แผนภาพที่ 5.1
แสดงความสัมพันธซึ่งกันและกันของการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก
ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
การรับรูบรรยากาศ
องคการในเชิงบวก

r= 0.434 , p<0.01

พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ
r= 0.621, p<0.01

r= 0.292, p<0.01

ความผูกพันตอ
องคการ

จากแผนภาพที่ 5.1 ขางตน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธซึ่งกันและกันของการรับรู
บรรยากาศองคการในเชิงบวก ความผูกพันต อองคการ และพฤติ กรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ โดยหากมีการนําตัวแปรทั้งสามตัวดังกลาวมาใชในการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต อาจ
ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวก และพฤติกรรมการ
เป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก าร โดยมี ค วามผู ก พั น ต อ องค ก ารเป น ตั ว แปรสื่ อ หรื อ การศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมี
การรับรูบรรยากาศองคการในเชิงบวกเปนตัวแปรสื่อ เพื่อสามารถระบุความสัมพันธระหวางตัว
แปรทั้งสามไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น

