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การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี
ประกอบดว้ย บุคคลากรวยัท างานตั้งแต่ระดบัปฎิบติัการ ตลอดไปจนถึงระดบัหวัหนา้งาน จ านวน 
392 คน โดยมีอายุตั้ งแต่ 16 ปี ถึง 57 ปี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล (2) แบบสอบถาม
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แบ่งเป็น แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต 6 
ดา้น คือ ดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ดา้นการออกก าลงักาย ดา้นโภชนาการ ดา้นสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล ดา้นการพฒันาทางจิตวิญญาณ และดา้นการขจดัความเครียด (3) แบบสอบถามการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร ประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย 5 ขั้น ไดแ้ก่ 1. ขั้นบรรจุเขา้ท างาน 2. ขั้น
เรียนรู้ 3. ขั้นยอมรับ 4. ขั้นด ารงรักษา 5. ขั้นลาออกและจดจ า (4) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร ประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย 5 ดา้น คือ ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ดา้นการ
ค านึงถึงผูอ่ื้น ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ี 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 ถึง 4 ไดรั้บการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และวิเคราะห์ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม โดยพบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficients) เท่ากบั .883, .914 และ .891 ตามล าดบั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นวา่ (1) พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (2) การถ่ายทอดทางสังคมใน
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องค์การมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต (3) การถ่ายทอดทาง
สังคมในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ืดีขององคก์าร 
 ผลการศึกษาบ่งช้ีบทบาทท่ีส าคญัของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การในการสร้าง
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ
บุคลากรในวยัท างาน ทั้งยงัช้ีให้ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขจิต
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนัอีกดว้ย การศึกษาคร้ังน้ีจึง
เสนอวา่ องคก์ารควรมุ่งเนน้การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
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ABSTRACT 
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This research was aimed studying at organizational socialization and health 

promotion behavior on inducing organizational citizenship behavior. The sample if this 
research were 392 working age that in operation to manager position. A package of 4 
scales was used in collecting data: (1) Personality Questionnaire (2) Health Promotion 
Behavior Scale, consisting of 6 health promotion subscales: Health responsibility, Physical 
activity, Nutrition, Interpersonal Relation, Spiritual growth and Stress Management 
Subscales (3) Organizational Socialization Scale, consisting of 5 subscales: Entry, 
Learning, Acceptance, Maintenance and Exit & Remembrance Subscales (4) 
Organizational Citizenship Behavior Scales, consisting  of 5 subscales: Altruism, 
Courtesy, Sportmanship, Civic Virtue, and Conscientiousness Subscales. Reliabilities of 
the 3 scales were computed, their Cronbach’s alpha coefficients were .883, .914 and .891 
respectively 
The results of this study revealed that: (1) Health Promotion Behavior were positive 
relationship with Organizational Citizenship Behavior. (2) Organizational Socialization 
were related with Health Promotion Behavior and (3) Organizational Socialization were 
related with Organizational Citizenship Behavior. 
 The results of this study indicated the significant roles of organizational 
socialization on inducing Health Promotion Behavior and Organizational Citizenship 
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Behavior of working age and also indicated the relationship between Health Promotion 
Behavior and Organizationl Citizenship Behavior. The study therefore suggested that 
organization should aim at organizational socialization and health promotion behavior to 
improve organizational citizenship behavior of working age. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส า เ ร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงของรอง
ศาสตราจารย ์ดร.บงัอร โสฬส อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ท่านประธานกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ดุจเดือน พนัธุมนาวิน และท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรัณย ์
พิมพท์อง ซ่ึงไดเ้สียสละเวลาในการให้ค  าปรึกษา แนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ย
ความเอาใจใส่ และมีเมตตามาโดยตลอดเพื่อความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้อนัมีค่าใหก้บัผูเ้ขียน รวมทั้งขอขอบพระคุณท่านเจา้หนา้ท่ีทุกท่านของคณะพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และเจา้หนา้ท่ีบรรณารักษทุ์กท่านของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ องค์การภายนอก ตลอดจนคอยให้ก าลังใจ
ตลอดระยะเวลรของการศึกษา และกวดขนัในการท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพรหมภสัสร อนนัตโ์ชคปฐมา คุณพิศมยั ธิโกศรี ท่ีสละเวลาช่วยในการ
ติดต่อผสานงาน อ านวยความสะดวก รวมถึงการดูแลความเรียบร้อยต่างๆตลอดระยะเวลาท่ีเก็บ
ขอ้มูล ขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีและสมาชิกของ Heat Fitness ทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าของท่าน
เพื่อช่วยใหก้ารเก็บขอ้มูลมาเพื่อท างานวจิยัเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
 ขอขอบพระคุณ คุณวชัระ ประทาน คุณมณฑาทิพย ์ทิมประทุม คุณเรือนทอง ค าหงษา ท่ี
ช่วยใหค้  าแนะน าและประสานงานใหก้บัผูเ้ขียนมาโดยตลอด อีกทั้งขอขอบคุณทุกค าช้ีแนะ ก าลงัใจ
และค าแนะน าต่างๆจาก คุณปริญญา ศรีทิพย ์คุณกานต ์ตั้งสัจจะพงษ ์คุณยศธนา ชูศรี คุณณัฐ เรือน
แก้ว คุณวิภาวี ทิมกลัน่ และเพื่อนๆคณะพฒันาทรัพยากรมนุษยรุ่์นท่ี 23 ทุกคน รวมถึงการแชร์
เร่ืองราวดีๆและแง่คิดต่างๆจาก พี่วี วีระ ศกัด์ิเจริญ ท่ีช่วยเปิดมุมมองประสบการณ์ใหม่ๆ ในอีก
หลายๆแง่มุมท่ีเคยนึกถึง 
 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่กมลรัตน์ และคุณพ่อเรืองสิทธิ รังสิตานนท ์รวมถึง
ครอบครัวของผูเ้ขียนทุกคน ท่ีคอยสนบัสนุนดา้นต่างๆ รวมถึง คุณวรุณยุพา พนัธ์พงศ์แข็ง ท่ีคอย
เป็นก าลงัใจช่วยใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ีส าเร็จไปไดโ้ดยสมบูรณ์ 
 
       ยทุธนา รังสิตานนท ์
         พฤษภาคม 2561 
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บทที ่1 

 
บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 

 ประชาชนชาวไทยจ านวนมาก มีการละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งผลให้ร่างกายมี
สุขภาพอ่อนแอ เป็นเหตุท าให้เกิดการสะสมโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
11 (2555) มีขอ้มูลเชิงประจกัษช้ี์ใหเ้ห็นถึงการขาดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของคนไทยอาย ุ15 
ปีข้ึนไป พ.ศ. 2551-2552 โดยพบวา่ มีสภาวะน ้าหนกัเกินและอว้น (BMI 25 กก./ตร.ม) ร้อยละ 34.7 
(17.6 ลา้นคน) อว้นลงพุง (รอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย และ ≥ 80 ซม. ในหญิง) ในร้อยละ 32.1 (16.2 
ลา้นคน) จากสถิติการเป็นโรคอว้นในขา้งตน้ ท าให้ทราบถึงการขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง ท าใหเ้ป็นบ่อเกิดของโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ โดยพบวา่มีการเขา้รับการรักษาจากการ
เจ็บอนัเกิดจากโรคมะเร็ง โรคหวัใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และความดนัโลหิตสูงเพิ่มสูงข้ึน
จากปี 2548-2551 เป็น 1.2-1.6 เท่า ปัญหาเหล่าน้ีน าพามาซ่ึงความเจ็บป่วย ภาวะโรคแทรกซ้อน 
พิการ อนัจะส่งผลกระทบต่อหน่วยธุรกิจ รวมถึงท าให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การท างานลดลงจากสภาวะการเจ็บป่วยต่างๆ ชยัสิทธ์ิ สุริยจนัทร์ (2551) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า องค์การทุกแห่ง เม่ือมีการพฒันาความรู้ ทกัษะในการ
ท างานของบุคลากรในองคก์รแลว้ ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพให้กบับุคลากรในองคก์รให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน เพื่อลดปัญหาความเจ็บป่วย และเป็น
แนวปฎิบติัในการด าเนินชีวิตให้บุคลากรในองคก์ารมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีสุขภาพกายและสภาพ
จิตใจท่ีความสมดุลและมีความสุข  

การรักษาหรือสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Health and Mental 
Health Establishment Behaviors) Pender (1996) อาจารยแ์ละนกัวิจยัทางดา้นการพยาบาลไดเ้สนอ
แนวทางใน โดยใช้หลกั 6 ประการ คือ (1) ดา้นความรับผิดชอบต่อร่างกาย (2) ดา้นกิจกรรมออก
ก าลงักาย (3) ดา้นโภชนาการ (4) ดา้นสัมพนัธภาพ (5) ดา้นการพฒันาทางดา้นจิตวิญญาณ และ (6) 
ดา้นการจดัการกบัความเครียด ซ่ึงหลกั 6 ประการดงักล่าว หากบุคลากรวยัท างาน ยึดถือปฏิบติัก็จะ
ท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง และเกิดผลบวกทางดา้นจิตใจดว้ย การสร้างพฤติกรรม
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สร้างเสริมสุขภาพฯ ดงักล่าวมาน้ี จึงเป็นหน้าท่ีประการหน่ึงของนักพฒันาทรัพยากรมนุษย์ใน
องคก์าร ซ่ึงควรใส่ใจและหาวธีิการส่งเสริมใหบุ้คลากรวยัท างานยดึถือปฏิบติั   

หน้าท่ีหลกัของนักพฒันาทรัพยากรมนุษย ์บงัอร โสฬส (2538) ระบุไวว้่า คือ การสร้าง
เสริม ป้องกนั และแกไ้ข ดา้นทกัษะ ลกัษณะทางจิต และพฤติกรรม เพื่อให้บุคลากรขององค์การมี
ศกัยภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถปรับตวัได้ทนักบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป  หาก
พิจารณาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหม้นุษยจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยี่ไปดว้ย Marquardt (2005) ไดส้รุปไวว้า่ การเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร ตลอดจนการคมนาคมท่ีทนัสมยั ท าให้โลกมีการพฒันาไปอย่าง
รวดเร็วในหลายๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม ประเพณีต่างๆ ท า
ให้มนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และท าให้ตนเองสามารถปรับตวัให้เขา้กบักระแส
โลกาภิวฒัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไป วิชยั โถสุวรรณจินดา (2554) ไดก้ล่าวถึงประเด็นทางดา้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อท าให้เกิดความสามารถในการปรับตวัให้ทนักบักระแสโลกาภิวฒัน์ วา่ หลายๆ
องคก์ารต่างมีการใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก เพราะมนุษยเ์ป็นปัจจยั
ท่ีท าส าคญัท่ีสุด และมีคุณค่าในการท าให้องค์กรสามารถขบัเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป้าหมายส าคญัของหลายๆ องค์กร คือ การส่งเสริมและสร้างศกัยภาพท่ีพึงประสงค์ เพื่อท าให้
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์รนั้น สามารถมีความรู้ มีทกัษะ มีความสามารถท่ีเหมาะสมกบับทบาท
หน้าท่ี และต าแหน่ง รวมไปถึงความรับผิดชอบของตน เพื่อท าให้ให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายมา มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยทัว่ไปการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์นน้เป้าหมายไปท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ท างานท่ีสูงสุด นกัพฒันาทรัพยากรมนุษยม์กัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะและพฤติกรรมการ
ท างาน รวมถึงพฤติกรรมนอกเหนือการท างานท่ีเรียกวา่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(Organization Citizenship Behaviors: OCB) ซ่ึง Organ (1991) เป็นผู ้หน่ึงท่ีได้แสดงถึงแนวคิด
ทางดา้น “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร (Organization Citizenship Behaviors : OCB)” 
วา่ประกอบดว้ยพฤติกรรมยอ่ย 5 พฤติกรรม คือ (1) พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ (Altruism) (2) 
พฤติกรรมความส านึกในหน้า ท่ี  (Conscientiousness)  (3)  พฤติกรรมความอดทนอดกลั้ น 
(Sportsmanship) (4) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) และ (5) พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 
(Civic Virtue) ซ่ึงพฤติกรรมท่ีกล่าวมาน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีอยู่นอกเหนือจากการท่ีสมาชิกในองคก์ร
หรือบุคลากรได้รับมอบหมายในการท างาน แต่เป็นปัจจยัท่ีจะท าให้บุคลากรในองค์กรสามารถ
น ามาใชใ้นการสนบัสนุน และท าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการท างาน เพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิภาพใน
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การท างานท่ีเพิ่มมากยิ่งข้ึน การศึกษาคร้ังน้ีนอกจากสนใจศึกษาพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต จึงเห็นวา่ควรศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารพร้อมกนัไป เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสองประเภทน้ี  

ส าหรับวธีิการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์บบหน่ึงท่ีมีการกล่าวถึง เรียกวา่ การถ่ายทอด
ทางสังคมในองค์กร (Organization Socialization) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีองค์กรมีการจัดหรือ
ส่งเสริมให้บุคลากรวยัท างานเกิดการเรียนรู้ และส่งต่อความรู้ร่วมกนั เช่น การสอนงาน การเป็นพี่
เล้ียงให้กนั เพื่อให้บุคลากรวยัท างานมีทกัษะ เจตคติ ค่านิยม ตลอดจนวฒันธรรมการท างานท่ีดี 
(บงัอร โสฬส, 2538) ซ่ึงการถ่ายทอดทางสังคมนั้น เกิดข้ึนได้ทั้งทางตรงจากการจดัอบรมต่างๆ 
(Training) หรือ ทางออ้มจากการซึมซับผ่านตวัแบบ (Role Model) การถ่ายทอดทางสังคมจะเร่ิม
ตั้งแต่ก่อนเขา้ท างาน (Investigation) จากการไดย้ินค าบอกเล่าต่อๆกนัมาตลอดไปจนถึงขั้นจดจ า
ความหลงั (Remembrance) จากการบอกเล่าพฤติกรรมอนัดีให้เป็นตวัแบบแก่บุคลากรยุคหลงั และ
ท าให้บุคลากรในองคก์รมีการเรียนรู้ เปล่ียนแปลงแนวทางการประพฤติปฎิบติั ทศันคติต่างๆ อยา่ง
มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัทิศทางขององคก์ร โดยเป็นไปตามล าดบัขั้น คือ 
ขั้นบรรจุเขา้ท างาน ขั้นเรียนรู้ และขั้นยอมรับและด ารงรักษา ทั้งน้ีการถ่ายทอดทางสังคม เป็น
กระบวนการหลายขั้นตอนท่ีเปิดให้สมาชิกในกลุ่มสังคมหรือองค์กร สามารถฝึกฝนและพฒันา
ตนเอง รวมถึงการส่งต่อภูมิความรู้เพื่อท าให้สมาชิกคนอ่ืน หรือผูท่ี้ท  างานร่วมกนัไดรั้บความรู้ อนั
จะเกิดประโยชน์ในการท างานได ้เช่น การฝึกอบรม การสอนงาน การมีพี่เล้ียงส าหรับพนกังานท่ีมา
ปฏิบติังานใหม่ รวมไปถึงการน าบุคลากรวยัท างาน ไปศึกษาดูงานเพิ่มเติม ท าให้เกิดการส่งเสริม
ความรู้ และทกัษะในการท างานท่ีเพิ่มมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะเกิดความผกูพนักบักลุ่มสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Deaux & Wrightsman, 1988, อ้างถึงใน บังอร โสฬส 2538) ในท านองเดียวกัน  Baron and 
Greenberg (1990, อา้งถึงใน อจันา เตมีย,์ 2554: 23) อธิบายวา่ การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร ท า
ให้พนกังานหรือบุคลากรวยัท างานเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัภายในองคก์าร และท าให้เกิดการปรับตวั
เพื่อให้สามารถเขา้สังคม และกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในองคก์ารได ้ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรม
องคก์ารท่ีดี ทั้งในดา้นพฤติกรรมการท างาน พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมอ่ืนๆ 

ดงัท่ีกล่าวมาน้ี ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะท าการศึกษาให้กระจ่างชดัถึง ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
ระหวา่ง การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์รของบุคลากรวยัท างาน โดยเนน้ศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งพนกังานองคก์รท่ีเขา้มา
ใช้บริการในฟิตเนสทัว่ไปเป็นประจ า โดยกลุ่มตวัอย่างจะเปิดกวา้งทางด้านอาชีพ ปัญหาด้าน
สุขภาพ และสถานภาพทางการเงิน เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพดา้นการออกก าลงักาย (Physical Activity) อยา่งชดัเจน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา คือ 
1.2.1 เพื่อศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ

บุคลากรวยัท างาน  
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกบัพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 
1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รของบุคลากรวยัท างาน 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 ท าให้ทราบถึงองคป์ระกอบของพฤติกรรมการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของบุคลากรวยัท างาน 

1.3.2 ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร  

1.3.3 ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รของบุคลากรวยัท างาน 

1.3.4 ได้ผลท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือเพิ่มพูนพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รของบุคลากรวยัท างานต่อไป 
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยั เร่ือง การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการประมวล
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา อนัไดแ้ก่ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ซ่ึงสามารถ
น าเสนอรายละเอียดความหมายและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรเพื่อตั้งสมมติฐานและน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัคร้ังน้ี โดยล าดบัดงัต่อไปน้ี  

2.1 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
2.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
2.3 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
2.4 การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร 
2.5 การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
2.6 การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
2.7 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
2.8 สมมติฐานของการวจิยั 
 

2.1 พฤตกิรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

2.1.1 ความหมายของพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
ประเวศ วะสี (2545) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพว่าหมายถึง (1) การ

กระท าท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบต่อสุขภาพ เช่น การออกก าลงักายท่ีท าใหร่้างกายมีสภาวะสมบูรณ์
พร้อม มีความแข็งแรง เติบโต อวยัวะต่างๆ ท างานได้เป็นปกติ การโภชนาการ คือ รู้จกัเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ในปริมาณท่ีพอเหมาะและเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 
รวมถึงการพกัผ่อนท่ีเพียงพอ และ (2) การปฏิบัติตนท่ีช่วยสร้างเสริมให้ตนเองมีความสุข มี
สัมพนัธภาพอนัดีกบับุคคลอ่ืนในสังคม มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีการพฒันาทางจิตวิญญาณ 
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เช่น การนัง่สมาธิ ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ และการขจดัความเครียด เช่น การฝึกคิดบวกต่อส่ิงต่างๆ 
ทั้งน้ี ประเวศ วะสี (2545) ไดก้ล่าวถึง การมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพนั้นว่า จะตอ้งท าให้
บุคคลนั้นเกิดความรู้และความเขา้ใจในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดี มีการเตรียม
ความพร้อมทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) 
กิจกรรมการออกก าลงักายท่ีดี (Physical Activity) โภชนาการท่ีดี (Nutrition) สัมพนัธภาพระหว่าง
บุคคลอ่ืนท่ีดี (Interpersonal Relation) การขจดัความเครียด (Stress Management) เป็นต้น ซ่ึงใน
ต่างประเทศ Pender (1996) ระบุว่า ความคิดเห็น ทศันคติ หรือความมุ่งมัง่ในการรับรู้การรักษา
สุขภาพ ส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในบุคคลนั้นๆ ต่อเน่ืองไป โดยมีแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งดงัจะไดก้ล่าวถึงต่อไป  

 
2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

 Glanz, Rimer, & Lewis. (2002) ไดมี้การน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร วา่ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ
มีคุณภาพชีวติท่ีดีนั้น จะมีปัจจยัท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ (1) ความรู้เร่ืองสุขภาพ (Health Education) และ 
(2) นโยบายของการส่งเสริมสุขภาพในองค์การ (Policy Regulation Organization) ซ่ึงสามารถ
น าเสนอไดต้ามแผนภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.1 : Health Behavior and Health Education 
แหล่งทีม่า : Glanz, Rimer, & Lewis, 2002. 
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 แผนภาพดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า การมีสุขภาพดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้บุคลากรใน
องค์การ สามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน ซ่ึงองค์การทุกแห่งควรมีความตระหนกัและให้
ความส าคญักบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในองคก์ารเป็นอยา่งมาก เพราะการท่ี
บุคลากรมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงดี จะท าใหอ้งคก์ารไดรั้บประโยชน์จากการท่ีบุคลากรคนนั้น ไม่
ขาดงาน และมีศกัยภาพท่ีจะท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เตม็ประสิทธิภาพ เตม็ความสามารถ ซ่ึงพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดน้ี จะเนน้ท่ีการเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรให้รู้วา่ การส่งเสริม
สุขภาพท่ีถูกตอ้งเป็นอย่างไร มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง และ
องคก์ารจะตอ้งพิจารณาวา่ นโยบายในการบริหารองคก์ารในปัจจุบนั จะท าให้สุขภาพร่างกายของ
บุคลากร เกิดผลทางลบหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ดว้ยการศึกษาพฤติกรรม และวิถีการ
ด ารงชีวิตของบุคลากรในองคก์าร รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มในองคก์าร เพื่อท าให้ทราบวา่ บุคลากร
คนนั้น มีความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพหรือไม่ และจะไดน้ ามาเป็นขอ้มูลในการวางแผนการพฒันา
สุขภาพของบุคลากรในอนาคต 
 Pender (1982) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพไวว้่า การเกิด
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีต่อบุคคลหรือมนุษยน์ั้น จะตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งน้อย 
2 ประเภท คือ ปัจจัย ท่ี เ กิด ข้ึนภายในตัวบุคคล ( Individual Characteristics)  ท่ีได้รับมาจาก
ประสบการณ์ ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคลรอบขา้ง เป็นตน้ รวมไป
ถึง ปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขไว ้(Behavior Specific Cognitions and 
affect) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลนั้นในการรักษาสุขภาพ 
เช่น สภาพการณ์ทางการเงิน เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ค่านิยมหรือบรรทดัฐานทางสังคมต่างๆ เป็น
ตน้ ทั้งน้ีผลลพัธ์จากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเกิดในรูปของพฤติกรรม (Behavior Outcome) จะ
ส่งผลท าใหบุ้คคลนั้นเกิดพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ้  
 การศึกษาของเพนเดอร์ (Pender) ในระยะแรกท่ีน าเสนอแนวคิดน้ีให้ความสนใจเพียงแค่
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในการป้องกนัโรคต่างๆ แต่ต่อมามีการพฒันาต่อยอดข้ึนมาเร่ือยๆ จน
ในปี ค.ศ.1982 เพนเดอร์จึงไดท้  าแบบจ าลองการสร้างเสริมสุขภาพส าเร็จ ซ่ึงในแบบจ าลองน้ีไม่ได้
ให้ความส าคญัเพียงแค่ พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในการป้องกันโรค แต่ยงัครอบคลุมถึงการ
ยกระดบัและเสริมสร้างสุขภาพของแบบจ าลองของ Pender (2006) (ดงัแสดงในภาพ 2.2) ไดแ้บ่ง
องค์ประกอบหลกัๆ เป็น 3  องค์ประกอบอนัได้แก่ ลกัษณะเฉพาะและประสบการณ์ส่วนบุคคล 
ความคิดและอารมณ์ต่อพฤติกรรม และผลด้านพฤติกรรม ท่ีมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
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1.  ลักษณะเฉพาะและประสบการณ์ส่วนบุคคล ( Individual Characteristics and 
Experiences) ซ่ึงองค์ประกอบแรกน้ี เพนเดอร์ ได้เสนอถึงองค์ประกอบย่อยอีก 2 ตวัคือ 
พฤติกรรมส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนบุคคล โดยองค์ประกอบย่อยทั้ง 2 ตวัน้ีจะมีความ
เก่ียวขอ้งต่อพฤติกรรมสุขภาพในบางพฤติกรรมหรือเพียงบางกลุ่มเท่านั้น คือ  

 
- พฤติกรรมท่ีเก่ียวโยง (Prior related behavior) พฤติกรรมท่ีเคยท าบ่อยๆซ ้ าๆใน

อดีตจะมีอิธิพลโดยตรงต่อการปฎิบติัตวัในปัจจุบนัโดยอตัโนมติัเน่ืองจากการปฎิบติั
มาบ่อยๆจะส่งผลให้เกิดเป็นนิสัย จึงใช้ความตั้งใจและใส่ใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็
สามารถปฎิบติัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไดโ้ดยง่าย 

 
- ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ (1) 

ปัจจยัด้านชีววิทยา เช่น อายุ สภาวะ ค่าความจุปอด ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ความ
แข็งแรงของร่างกาย ความยืดหยุ่นของร่างกาย ความสมดุลร่างกาย และความ
กระฉับกระเฉง (2) ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจ การรับรู้ภาวะสุขภาพของตน 
และ ความมีคุณค่าในตนเอง (3) ปัจจยัดา้นสังคมวฒันธรรม เช่น สัญชาติ ชาติพนัธ์ุ 
ความเช่ือ การศึกษา และสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ 
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ภาพที ่2.2 : The Health Promotion Model 
แหล่งทีม่า : Nola Pender (2006, อา้งถึงใน เบญจมาศ สุขศรีเพง็, 2550). 

 
 2.  ความคิดและอารมณ์ต่อพฤติกรรม (Behavior-Specific Cognition and Affect) เป็น
องคป์ระกอบหลกัในการสร้างกลยทุธ์แรงจูงใจ ใหบุ้คคลมีการพฒันาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตน 
อนัประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยๆ อีก 6 องคป์ระกอบ คือ  
  - การรับรู้ประโยชน์ของการปฎิบติั (Perceived Benefit of Action) 
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- การรับรู้อุปสรรคในการปฎิบติั (Perceived Barriers to Action) 
  - การรับรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) 
  - ความรู้สึกท่ีมีต่อพฤติกรรม (Activity-Related Affect) 
  - อิทธิพลระหวา่งบุคคล (Interpersonal Influences) 
  - อิทธิพลจากสถานการณ์ (Situational Influences) 
 
 3. ผลดา้นพฤติกรรม (Behavioral Outcome) ซ่ึงองค์ประกอบน้ีจะเกิดข้ึนโดยเป็นผลลพัธ์
จาก 2 องคป์ระกอบ ก่อนหนา้น้ี ซ่ึงผลดา้นพฤติกรรมน้ี ประกอบดว้ย 3 อยา่ง คือ  

 - ความมุ่งมัน่ท่ีจะปฎิบติัพฤติกรรม (Commitment to a Plan of Actions) คือ ความ
มุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะท าตามแผนท่ีวางเอาใจ โดยความตั้งใจท่ีจะท าจะเป็นตวัผลกัดนัให้เกิด
แรงจูงใจในการปฎิบติัพฤติกรรมสุขภาพโดยตรง 
 - ความจ าเป็นอ่ืนและทางเลือกอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น (Immediate Competing 
Demands and Preferences) คือ พฤติกรรมท่ีอยู่เหนือการควบคุมตนเอง หรือ แผนการ
ปฎิบติัพฤติกรรมสุขภาพ อนัเกิดจากปัจจยัภายใน เช่น ความพอใจ ความชอบ ความเคยชิน 
หรือปัจจยัภายนอก เช่น ความต้องการของคนอ่ืน หรือมีเหตุจ าเป็นท่ีท าให้ต้องเลือก
ทางเลือกอ่ืนนอกเหนือจากการปฎิบติัตามแผนท่ีวางไว ้แต่อยา่งไรก็ดีความจ าเป็นอ่ืนและ
ทางเลือกอ่ืนนั้นไม่ควรเกิดข้ึนบ่อย หากมีบ่อยเกินไปควรท่ีจะกลบัมายอ้นพิจารณาดูวา่เป็น
เพราะพยายามหาเหตุมาอา้งเพื่อท่ีจะไม่ปฎิบติัพฤติกรรมสุขภาพหรือไม่ 
 - พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoting Behavior) คือเป้าหมายของโมเดล 
เป็นตวับ่งช้ีถึงความส าเร็จของผูป้ฎิบติั ผูท่ี้สามารถท าไดส้ าเร็จจะน าพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพมาปรับใชเ้ขา้กบัชีวติประจ าวนั ท าใหมี้สุขภาวะทางกายและใจท่ีดีข้ึน  ร่างกาย
ท างานไดส้มบูรณ์มีสมรรถภาพท่ีดี และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนในทุกช่วงการพฒันาการ 
 

 ลดาวลัย ์ประทีปชยักูร (2551) ศึกษากระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
พบว่า แนวคิดของ Pender (2006) และ Glanz, Rimer, & Lewis. (2002) สามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในองคก์ารต่างๆ ได ้โดยอาศยัหลกัวธีิท่ีส าคญั 
6 ประการ คือ  
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1. การเจริญทางจิตวิญญาณ คือ การท่ีบุคคลจะมีการตั้งเป้าหมาย และแนวคิดต่างๆ 
ของตนเองไวอ้ย่างชัดเจน รวมไปถึงการท่ีบุคคลนั้นๆ จะใช้ความอดทน อดกลั้นต่อส่ิง
ต่างๆ การสวดมนต์ ภาวนา เพื่อท าให้ตนเองเกิดก าลงัใจในการท าให้เกิดการสร้างเสริม
สุขภาพท่ีตนเองปรารถนาไว ้เป็นตน้  

2. การมีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล คือ การท่ีบุคคลนั้นๆ ได้รับและให้ค  าปรึกษา
และ ก าลงัใจกบับุคคลรอบขา้ง เพื่อนร่วมงาน อีกทั้งบุคคลอ่ืนๆ ในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็น
ในทางท่ีดีหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกนั มีความยินดี มีความคิดเห็นใน
ทางบวก เพื่อท าให้ตนเองนั้น เกิดความรู้สึกท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี และส่งผลต่อร่างกายท่ีดีตาม
ไปดว้ย 

3.  โภชนาการ คือ การท่ีบุคคลนั้ น มีการรับประทานอาหารท่ีดี มีคุณภาพ มี
สารอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อท าให้ร่างกายของตนเอง มีสุขภาพท่ีดี ลดอาการเจ็บป่วยจากการ
ขาดสารอาหารต่างๆ ได ้

4. การจดัการความเครียด คือ การท่ีบุคคลพยายามท่ีจะลด ละ เลิกส่ิงต่างๆ ท่ีท าให้
เกิดความเครียด เพื่อท าใหสุ้ขภาพจิตของตนเอง เป็นในในทางท่ีดี มีการยกระดบัจิตใจ โดย
ใช้กระบวนการต่างๆ เช่น การสวดมนต์ ไหวพ้ระ ท าบุญ การปล่อยวาง การฝึกท าสมาธิ 
และการมีใจรักเมตตา กรุณา เป็นตน้ 

5. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ คือ การท่ีบุคคลมีการใหค้วามส าคญักบัการดูแลรักษา
ร่างกายของตนเองให้แข็งแรง เช่น การไปตรวจร่างกายประจ าปี การปฏิบติัตามค าแนะน า
ของแพทย ์ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตน รวมไปถึงการตรวจสอบความผิดปกติ
ของร่างกาย เพื่อป้องกนัการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคต เป็นตน้  

6. กิจกรรมทางกายหรือการออกก าลงักาย คือ การท่ีบุคคลนั้น มีการออกก าลงักาย
เป็นประจ า เพื่อท าให้ร่างกายไดมี้การใชแ้รงอยา่งเหมาะสม และท าให้เกิดการลดสภาวะท่ี
จะท าใหเ้กิดโรคต่างๆ เช่น โรคอว้น หรือโรคหวัใจต่างๆ ได ้ 

 
 การศึกษาพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการวิจยัน้ี ให้ความหมายการสร้างเสริม
สุขภาพทางกายและทางจิต วา่คือ การกระท าท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพทางดา้นร่างกาย
และท าให้ตนเองมีความสุขทางดา้นจิตใจ โดยใช้หลกัวิธีของ ลดาวลัย ์ประทีปชยักูร (2551) ท่ีมา
จากแนวคิดของ Pender (2006); Glanz, Rimer, & Lewis. (2002) ซ่ึงประกอบด้วย การสร้างเสริม
สุขภาพทางกาย ไดแ้ก่การมีโภชนาการท่ีดี การมีความรับผดิชอบต่อสุขภาพ และ การมีกิจกรรมทาง
กายหรือการออกก าลงักาย กบัการสร้างเสริมสุขภาพทางจิต ไดแ้ก่ การเจริญทางจิตวิญญาณ การมี
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สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคคล และการจดัการความเครียด ซ่ึงบุคคลท่ีมีสุขภาวะทางกายและทางจิต
ท่ีดีก็ยงัเก่ียวพนัถึงผลการท างานท่ีดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน (ลดาวลัย ์ประทีปชยักูร, 2551)  

 

2.2 แนวคดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ 
 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีมาจาก Katz (1964) ท่ี

เสนอแนะวา่ สมาชิกในองคก์ารทุกคน ทุกระดบัไม่วา่จะเป็นหวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานทุก
คนมีการปฏิบัติและให้ความส าคัญกับการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การใน 3 ด้าน คือ (1) ด้าน
ระบบงาน (2) ดา้นบทบาทหนา้ท่ี และ (3) ดา้นความคิดสร้างสรรค ์โดยในแต่ละดา้นนั้น สมาชิกใน
องค์การ จะมีลกัษณะการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ต่อมา 
Organ (1991) พิจารณาในอีกมุมหน่ึงว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้ นเป็น
พฤติกรรมนอกเหนือค าสั่ง หน้าท่ี ซ่ึงตวัพนักงานเองยินดีท่ีจะปฎิบติัและพฤติกรรมท่ีว่านั้นเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การด้วย และการศึกษาของ ทิพยว์รรณ มงคลดีกล้ากุล (2554) ยงัศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมดงักล่าว เป็นพฤติกรรมท่ีจะส่งเสริมท าให้สมาชิกในองคก์ารทั้งหมด เกิดความร่วมมือ 
ร่วมใจในการท างาน อีกทั้งจะตอ้งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบขา้ง หรือผูบ้ริหารองค์การ 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการและสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ ในองคก์ารทางหน่ึงดว้ย  

ดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็น
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ท่ี พนักงาน บุคลากร ขององค์การยินดีท่ีจะท า เพื่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และท าให้เกิดการพฒันาในเชิงบวกต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงองคก์าร แมว้า่จะ
อยูน่อกเหนือขอบเขตหนา้ท่ีงานหรือความรับผิดชอบของตน (Extra-Role Performance)  

 
2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ตามการศึกษาของ Saks 
และ Ashforth (1997) ไดศึ้กษาถึงพฒันาการของแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
โดยเร่ิมตน้จากการศึกษาของ Miller & Jablin, 1991 และต่อยอดของนกัวิชาการอีกหลายท่านท่ีได้
ใหค้วามหมายในลกัษณะเดียวกนัอยา่ง Ostroff & Kozlowski, 1992; Holton, 1996; Bauer & Green, 
1998 พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร จะมีอยูห่ลายระดบัและมีความแตกต่างกนั
ไปตามบริบทต่างๆ 
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  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ จะเร่ิมตั้ งแต่ปัจจัย
ทางด้านขนาดขององค์การ โดยเร่ิมตน้จากขนาดใหญ่ คือ องค์การทั้งหมด รองลงมา คือ ขนาด
แผนกหรือสายงานต่างๆ จนมาถึงขนาดของกลุ่มย่อย ในแต่ละขนาดขององค์การจะมีสมาชิกใน
องคก์ารท่ีมีคุณลกัษณะและจ านวนท่ีแตกต่างกนัออกไปตามบริบทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ของ
แต่ละขนาดองคก์าร แต่การท่ีจะส่งเสริมให้สมาชิกในองคก์ารมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การได้นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือในระดบัองค์การท่ีจะตอ้งมีการศึกษาและสนบัสนุนปัจจยั
ต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมและท าให้สมาชิกในองค์การ สามารถปฏิบติังานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง มี
ความสุข หรือเป็นไปในทางบวก โดยใชก้ระบวนการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมใหค้วามรู้ หรือการเฝ้า
มองการท างานของบุคคลกรรายบุคคล ท าให้เห็นปัญหาหรือจุดดอ้ยในการท างานของสมาชิกใน
องคก์าร เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลไปใชใ้นการจดัแนวทางการฝึกอบรมท่ีมีความเหมาะสม และน าไปสู่
การก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการเรียนรู้ท่ีจะมุ่งท าให้สมาชิกในองค์การ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ตอบสนองต่อความตอ้งการและเป้าหมายขององคก์ารท่ีไดก้ าหนดไวสู้งสุดได ้

 

 
 
ภาพที ่2.3 : A multi-level process model of organizational socialization. 
แหล่งทีม่า : Saks & Ashforth, 1997: 239. 
 

Podsakoff, Ahearne, & MacKenzie (1997) ได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพในการปฏิบติังานขององค์การ 
พบว่า แนวคิดดังกล่าว มีรากฐานแนวคิดมาจากการศึกษาของ Organ (1991) ท่ีได้มีการระบุว่า 
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นแนวคิดท่ีจะท าสมาชิกในองค์การทุกคนเกิดการมี
ส่วนร่วมในการท างาน และมีปฏิสัมพนัธ์ในทางท่ีดี มีการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้
การท างานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากการศึกษาของ Zhang (2011) 
พบว่า องค์การท่ีน าแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมาใชใ้นการบริหาร
นั้น จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานร่วมกนัของสมาชิกในองค์การเพิ่ม
มากยิง่ข้ึน คิดเป็นร้อยละ 20 นอกจากนั้นการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ี 
Organ ได้ศึกษานั้นยงัมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางในการบริหารทรัพยกรบุคคลในองค์การ
ให้กบัองค์การภาคธุรกิจ และภาคเอกชนต่างๆ ส าหรับหัวหน้างาน และผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา ให้
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างดี มีความสุข และตอบสนองจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การได ้ซ่ึง
องค์การสามาถน าแนวคิดอ่ืนๆ เข้ามาประยุกต์กับแนวคิดน้ีเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางปฎิบัติท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ารได ้ 

 
พฤติกรรมการเ ป็นสมาชิก ท่ี ดีขององค์การตามแนวคิดของ Organ (1991) 

ประกอบดว้ยพฤติกรรม 5 ดา้น คือ  
1. พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การแสดงความช่วยเหลือต่อ

ผูร่้วมงาน ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหรือองคก์าร โดยจะเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยทนัทีเม่ือเกิด
ปัญหาข้ึนไม่ว่าจะเป็นช่วยให้การปรึกษา และค าแนะน าในงาน หรือสอนการใช้เคร่ืองมือต่างๆ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร  

2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) คือ การกระท าท่ีแสดงถึงการเคารพสิทธิ 
และค านึงถึงผูอ่ื้นเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน เน่ืองจากการท างานในองคก์ารนั้นไม่สามารถ
ท่ีจะท างานได้ทุกอย่างด้วยคนเพียงคนเดียว บุคลลากรจ าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การ
กระท าใดๆก็จะส่งผลกระทบต่อบุคลากรท่ีอยูร่่วมกนั จึงตอ้งค านึงถึงผลกระทบจากการท างานของ
ตน ทุ่งป้องกนัไม่ท าใหเ้กิดปัญหากบัคนอ่ืน 

3. พฤติกรรมความอดทนทดกลั้น (Sportsmanship) เป็นการท่ีพนักงานสามารถ
อดทนต่อปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน  ทั้งจากเพื่อนรวมงาน ระบบ รวมถึงหัวหน้างาน อย่างเต็มใจ อาจ
เพราะไม่อยากเพิ่มภาระ สร้างบรรยากาศท่ีไม่ดีในการท างานให้กับบุคคลท่ีร่วมงานด้วย หรือ
หลีกเล่ียงท่ีจะสร้างความขดัแยง้ภายในองคก์ารก็ตาม  

4. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นการกระท าแสดงถึงการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานขององค์การ ทั้งนโยบาย กิจกรรม ประกาศต่างๆ และรักษาภาพลกัษณ์ของ
องคก์าร โดยมิใช่เพียงแค่การแสดงความเห็น แต่รวมถึงการลงมือปฎิบติัดว้ย  
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5. พฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) เป็นการแสดงออกในการ
ตอบสนองต่อกฎระเบียบ นโยบายขององค์การอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความทุ่มเทรับผิดชอบต่อ
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองในองคก์ารอยา่งเตม็ใจ ไม่พยายามหลีกเล่ียงการปฎิบติังาน 

แนวคิดด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ Organ (1991) นั้นเป็น
แนวคิดท่ีมีการน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายและมีความครอบคลุมในหลายดา้น แต่ละดา้นนั้นกล่าว
ไดว้่าเป็นหัวใจส าคญัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และยงัเป็นแบบวดัท่ีมีความ
น่าเช่ือถือถูกน ามาใช้และต่อยอดในหลายๆ งานวิจยั เช่นงานวิจยัของ เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (2542) 
พนิดา ทองเงา (2548) หรือ Podsakoff & MacKenzie (2006) ท่ีไดน้ าเอาแนวคิดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การของ Organ มาปรับปรุงพฒันาและเพิ่มเติมปัจจยัท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารจนสามารถแบ่งออกมาไดเ้ป็น 7 ดา้น และงานวิจยัของ ทิพยว์รรณ 
มงคลดีกลา้กุล (2554) ท่ีน ามาใชว้ดักบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารในกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นพยาบาลวิชาชีพ ในงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะขอน าแนวคิดหลกัของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารท่ีแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ซ่ึงไดรั้บการยอมรับกนัอยา่งแพร่หลายของ Organ (1991) มาใช้
เป็นแนวคิดหลกัของการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

2.3 แนวคดิการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
 

2.3.1 ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
การถ่ายทอดทางสังคม เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีมาจากการศึกษาของนกัคิดและนกัวชิาการ

ต่างๆ ซ่ึง Schein (1978) และ Feldman (1981) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การสรุปไดว้่า การท่ีองค์การแต่ละแห่งจะมีการรับบุคคลเขา้มาท างาน จะตอ้งอาศยัปัจจยัใน
หลายๆ ดา้น เพื่อท่ีจะท าใหบุ้คคลเหล่านั้นสามารถปฏิบติังานในองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ และ
เกิดประสิทธิภาพ เช่น ปัจจยัทางดา้นประสบการณ์ท่ีถือไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัหน่ึง และยงั
มีปัจจยัอ่ืนๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์
ระหว่างหัวหน้างาน การติดต่อส่ือสาร รวมไปถึงพฤติกรรมท่ีบุคลากรในองค์การทุกคนได้มีการ
ประพฤติ ปฏิบติั และมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในองคก์าร เป็นตน้  

เม่ือไม่นานมาน้ี Lalonde (2016) ไดก้ล่าวถึงการถ่ายทอดทางสังคมวา่ องคก์ารจะตอ้ง
ตระหนกัและให้ความส าคญักบัปัจจยัต่างๆ เช่น การศึกษาถึงสภาพปัญหาอุปสรรคต่อการถ่ายทอด
ทางสังคม การเตรียมการรับมือ การแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพื่อท าใหบุ้คลากรในองคก์าร สามารถมีส่วน
ร่วมและมีการใช้การถ่ายทอดทางสังคมมาสู่การท างานให้มากท่ีสุด ประมาณ 40 ปีมาแล้ว 
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นอกจากนั้น Van Maanen (1979) ไดใ้ห้ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การว่า เป็น
การส่งต่อความรู้ในเร่ืองของ ค่านิยม (Value) บรรทดัฐาน (Norms) ความเช่ือ (Belief) และทศันคติ 
(Attitude) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดความเช่ือมโยงระหวา่งต าแหน่ง สถานะภาพในการท างาน และ
บทบาทบทบาทหน้าท่ีในการท างาน รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานรุ่นหน่ึงสู่พนกังานอีก
รุ่นหน่ึง  

ดังกล่าวมาน้ี ท าให้สามารถสรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ คือ
กระบวนการท่ีท าให้เกิดการส่งต่อความคิด ทศันคติ ความรู้ และกระบวนการท างาน จากบุคลากร
รุ่นหน่ึงไปสู่บุคลากรอีกรุ่นหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม โดยเป็นท่ีคาดหวงัว่า
บุคลากรท่ีไดรั้บการถ่ายทอด จะยอมรับและปฎิบติัตามไปในทิศทางเดียวกนั เร่ิมตั้งแต่ท่ีพนกังาน
เขา้มาท างานจนกระทัง่พนกังานออกและยงัสามารถจดจ าส่ิงต่างๆท่ีเคยไดรั้บและถ่ายทอดมา อนัจะ
ส่งผลท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการท างาน และเป็นผลต่อการบริหารงานในองค์การต่อไปใน
อนาคต 

 
2.3.2 แนวคิดเกีย่วกบัการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 

การศึกษาของ Lalonde (2016) ได้กล่าวถึงวิกฤติของการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การในยุคปัจจุบนัไวว้่า ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีการท างานในองค์การโดยผูป้ฏิบติังานหรือบุคลากร
จ านวนมาก จะขาดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ หรือการเข้าหากันอย่างถูกต้อง รวมไปถึง
ความสัมพนัธ์ต่างๆ จะมีความเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย และมีวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย ดงันั้น กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม จึงจะตอ้งมีการปรับปรุงและ
มีการพฒันาใหเ้ป็นระบบดว้ยการอาศยัปัจจยัพื้นฐานต่างๆ ท่ีส าคญั  5 ปัจจยัดงัต่อไปน้ี   

1) Warning signs คือ สัญญาณบอกหรือสัญญาณเตือนท่ีองค์การจะตอ้งมีการศึกษา
ถึงขอ้มูลต่างๆ จากการท างานร่วมกนัของบุคลากรในองค์การทั้งหลาย เช่น สัมพนัธภาพระหวา่ง
เพื่อนร่วมงานหรือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีแต่ละบุคคลมีอยู่ในงาน 
และทกัษะในการท างานร่วมกนัของบุคลากรต่างๆ เพื่อท าให้ทราบว่า บุคลากรในแต่ละหน่วย แต่
ละแผนกมีการถ่ายทอดทางสังคมท่ีดี หรือมีอุปสรรคอย่างไร และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาใน
ขั้นตอนต่อไป 

2) Preparation/ Prevention คือ กระบวนการท่ีองคก์ารจะตอ้งเตรียมการป้องกนัหรือ
การลดปัญหาในการท างานท่ีมาจากการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือผิดๆ โดย
เป็นกระบวนการท่ีผ่านมาจากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 ซ่ึงแนวทางการปัองกนันั้น จะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัปัญหา สอดคลอ้งกบัอุปสรรคท่ีองคก์ารไดท้  าการศึกษามา 
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3) Mitigation คือ การบรรเทาปัญหา การลดปัญหา หรือการท่ีจะท าให้ปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ลดน้อยลงไป จนท าให้สามารถท าให้บุคลากรใน
องคก์าร สามารถถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความถูกตอ้ง 

4) Return to normal life คือ กระบวนการท่ีองค์การจะตอ้งท าให้การถ่ายทอดทาง
สังคมสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงไดด้งับุคลากรทุกคน หรือการพยายามท าให้บุคลากรทุกคน เช่น 
การจดัอบรม สัมมนาให้บุคลากรท่ีประสบความส าเร็จไดน้ าเสนอวา่ การท างานท่ีมีปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ จะเกิดการแกไ้ขปัญหานั้นไดอ้ยา่งไร และอาจจะท าไดโ้ดยการใชว้ธีิการบริหารจดัการความรู้ 
มาเป็นพื้นฐานในการแกไ้ขปัญหานั้น (Knowledge Management) เป็นตน้ 

5) Learning คือ การท่ีบุคลากรในองคก์ารทุกคน จะตอ้งมีการเรียนรู้ มีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในส่ิงท่ีตนเองขาดไป เช่น จากการศึกษาผ่านการสอนงานของเพื่อนรุ่นพี่ หรือผูท่ี้
ปฏิบติัมาก่อนอยูแ่ลว้ หรือไดรั้บการแนะน าจากหัวหนา้งานถึงการแกไ้ขปัญหาในการท างาน และ
วธีิการอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 

 
 
ภาพที ่2.4 : The Five Phases of a Crisis Organizational Socialization Process 
แหล่งทีม่า : Lalonde, 2016: 15. 
 

นอกจากน้ีมีแนวคิดดา้นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมท่ีมีความครอบคลุมและเป็น
ท่ีกล่าวถึง คือแนวคิดของ Deaux & Wrightsman (1988) ซ่ึง บงัอร โสฬส (2538) ไดน้ ามาอธิบาย
เป็นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ มีทั้งหมด 9 ขั้นโดยแบ่งเป็นช่วงการถ่ายทอดท่ี
ส าคญั 5 ระยะ กบั 4 ช่วงตดั สลบักนัไปดงัต่อไปน้ี  

Warning signs Preparation/ Prevention 

Mitigation 

Return to normal life Learning 
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 ขั้นท่ี 1 ขั้นแสวงหาและคดัเลือก (Investigation) โดยขั้นตอนน้ี เป็นช่วงเวลาหรือ
ระยะท่ีองคก์าร ท าการศึกษาเพื่อคน้หาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อรับเขา้เป็นบุคลากรใหม่ โดยท า
การคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะ อุปนิสัยท่ีเหมาะสมกบับริบทขององคก์าร ซ่ึงรวมถึงเป็นบุคคลท่ี
มีใจรักในการเรียนรู้ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และอ่ืนๆ ตามท่ีองคก์ารตอ้งการ 

 ขั้นท่ี 2 ขั้นบรรจุเขา้ท างาน (Entry) เป็นช่วงตดัส าหรับบุคลากรท่ีองค์การรับเขา้มา
ใหม่ เป็นช่วงของการรายงานตวั จดัท าเอกสาร รับการปฐมนิเทศ อบรม เรียนรู้งาน เรียนรู้กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์าร  

 ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ (Socialization/Learning) เป็นช่วงเวลาหรือระยะท่ีบุคลากรเขา้มา
ท างานใหม่ จะตอ้งมีการเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ใหม่ในการท างาน ด้าน
ทกัษะในการท างาน ดา้นค่านิยมในการท างาน ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี วฒัธรมในองค์การ 
ตลอดจนการศึกษาถึงอุปนิสัยใจคอของเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งาน และบุคลากรท่ีตนเองจะตอ้งมี
ส่วนร่วมในการท างานขององคก์าร เป็นตน้ โดยอาจเป็นช่วงของการทดลองงาน ซ่ึงหากบุคลากร
ท่ีมาใหม่ จะมีทางเลือกได ้2 แนวทาง คือ (1) สามารถปฏิบติัตนตามบรรยากาศขององคก์ารนั้นๆ ได ้
หรือ (2) ไม่สามารถปฏิบติัตนตามบรรยากาศขององคก์ารได ้และท าให้เกิดการลาออกจากงานไป
ในช่วงน้ี  

 ขั้นท่ี 4 ขั้นยอมรับ (Acceptance) เป็นช่วงตัดท่ีพนักงานลาออกหรือเปล่ียนจาก
สมาชิกใหม่เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ โดยมีการเปล่ียนแปลงทั้งทศันคติ ความคิด ค่านิยม การปฎิบติั
ตวัต่างๆ สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัความตอ้งการขององคก์าร มีความคุน้เคยกบัเพื่อนร่วมงาน 
มีสิทธ์ิมีเสียงเทียบเท่ากบัพนกังานท่ีอยูม่าก่อนในระดบัต าแหน่งเดียวกนั ตลอดจนเปิดใหรั้บรู้ขอ้มูล
ท่ีเป็นความลบัเฉพาะพนกังานภายใน 

 ขั้นท่ี 5 ขั้นด ารงรักษา (Maintenance) เป็นช่วงเวลาหลงัจากพนกังานไดเ้ขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงกบัองคก์ารโดยสมบูรณ์แลว้ พนกังานจะท างานไปตามสัญชาตญาณ ความคุน้เคยของตน 
โดยอาจละเลยถึงการพฒันาตนเองใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง องคก์ารจึง
มกัมีการถ่ายทอดดว้ยการกระตุน้ให้พนกังานมีการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ไม่วา่จะเป็นการจดั
อบรม (Training) ต่างๆ และตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรักษาให้พนกังานมีความเพรียบพร้อมทั้ง 
ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) และทศันคติ (Attitude) ท่ีมีความส าคญัส าหรับการท างาน 
อยา่งไรก็ดีองคก์ารเองก็ตอ้งไม่ลืมท่ีจะรับฟังขอ้คิดเห็น เปิดโอกาสให้พนกังานเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของการร่วมวางแผนพฒันา นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงส่ิงจูงใจเพื่อกระตุน้และด ารงรักษาพนกังาน
เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมพฒันาไปดว้ยกนัพร้อมกบัองคก์าร เป็นตน้ 
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 ขั้นท่ี 6 ขั้นหนัเห (Divergence) เป็นช่วงตดัท่ีพนกังานท่ีปฏิบติังานมาระยะหน่ึงแลว้ 
เกิดความเบ่ือหน่ายเกิดปัญหา หรืออุปสรรคท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้จึงท าให้พนกังานเกิดความคิดท่ี
จะลาออก มองหาท่ีท างานใหม่ การถ่ายทอดจึงมุ่งไปท่ีการให้ค  าแนะน าปรึกษา การยา้ยแผนก หรือ
หมุนเวียนงานให้เกิดความทา้ทายใหม่ๆ ตลอดไปจนการยบัย ั้ง หรือแนะแนวทางปฏิบติัเพื่อยุติการ
หนัเหของพนกังาน  

 ขั้นท่ี 7 ขั้นทบทวน (Resocialization) เป็นช่วงเวลาท่ีพนกังานท่ีคงอยูก่บัองคก์ารเป็น
พนักงานผู ้รู้ผู ้เ ช่ียวชาญของอค์การ องค์การจะต้องพิจารณาถึงความต้องการขององค์การ 
ความกา้วหนา้หรืออนาคตขององคก์าร ตลอดจนความตอ้งการท่ีบุคลากรในองคก์ารตอ้งการในดา้น
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นค่าตอบแทน ความพึงพอใจในการท างาน หรือสวสัดิการ เป็นตน้ องค์การ
อาจจดัให้มีการประชุม อภิปราย และวางแผนอนาคตร่วมกัน การอบรมความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้
พนักงานสามารถท างานด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ก้าวหน้าพร้อมกันไปกับองค์การ และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ขั้นท่ี 8 ขั้นออกจากองคก์าร (Exit) เป็นช่วงตดัท่ีส าคญัของบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน

องคก์ารทุกแห่ง ซ่ึงสามารถแบ่งการเกิดข้ึนในระดบัน้ีได ้2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 การออกจากองคก์าร

แบบเป็นไปตามวาระ เช่น การเกษียณอายุ หมดงานโครงการท่ีท าการจา้งงานไว ้และกรณีท่ี 2 การ

ออกจากองคก์ารแบบวาระฉุกเฉิน เช่น การลาออก หรือ เชิญออก องคก์ารจะมีการเตรียมสวสัดิการ 

หรือการสร้างความประทบัใจให้กบัพนกังานในขั้นน้ี โดยมีการจดัเล้ียงส่งให้กบัพนกังานเพื่อสร้าง

ความรู้สึกท่ีดีส าหรับการร่วมงานกนัในอนาคตท่ีอาจจะเกิดข้ึน หรือการเล้ียงส่งการเกษียณอายุ

ให้กบัพนกังานท่ีอายคุรบก าหนดเกษียณและให้พนกังานกลุ่มน้ีเป็นตวัแบบให้เกิดการถ่ายทอกทาง

สังคมแก่พนกังานรุ่นต่อๆ ไป 

 ขัน้ที่ 9 ขัน้จดจ ำ (Remembrance) เป็นช่วงเวลำที่พนักงำนที่ออกจำกองค์กำรไปแล้ว 
ซึ่งองค์กำรยงัให้ควำมส ำคญั ให้กำรระลกึถงึ และให้ช่วยงำนขององค์กำรบ้ำง เช่น ช่วยเหลอื
องค์กำรในกำรถ่ำยทอดทกัษะควำมรู ้หรอืควำมรูส้กึต่อองคก์ำรสู่คนรุ่นต่อไป อำจมอบให้เป็น
ตวัแทนในกำรช่วยเหลอืสงัคม หรอืกำรพดูถงึองคก์ำรในทำงทีด่ ี  
พนักงำนที่ได้รบักำรถ่ำยทอดทำงสงัคมในองค์กำรใน 4 ขัน้แรก มคีวำมผูกพนัต่อองค์กำรเพิม่
มำกขึน้ จนกระทัง่เป็นสมำชกิขององค์กำรเต็มขัน้ เมื่อถึงขัน้หนัเหและไม่สำมำรถด ำรงรกัษำ
ควำมเป็นสมำชกิได ้ควำมผกูพนัลดลงจนออกจำกกำรเป็นสมำชกิ ดงัแสดงในภำพที ่2.5   
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ภาพที ่2.5: กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร  
แหล่งทีม่า: Deaux & Wrightsman, 1988 อา้งถึงใน บงัอร โสฬส, 2538. 
   

 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีนั้น ผูว้ิจยัไดป้รับรวมขั้นการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร
เป็น 5 ขั้น คือ (1) ขั้นบรรจุเขา้ท างาน (2) ขั้นเรียนรู้ (3) ขั้นยอมรับ (4) ขั้นด ารงรักษา และ (5) ขั้น
ลาออกและจดจ า เพื่อให้เหมาะสมกบัการศึกษากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
บุคลากรวยัท างาน ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองค์การต่างๆ อยู่แล้ว ซ่ึงน่าสนใจศึกษาการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารท่ีบุตลากรแต่ละคนไดรั้บ  

 

2.4 พฤตกิรรมสร้างเสริมสุขภาพกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์การ 
 
  งานวิจยัท่ีบ่งช้ีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งระหว่างตวัแปรการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพจิต 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร เช่น งานวิจยัของ Bolino & Turnley (2005) ท่ีพบวา่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้น แมจ้ะเป็นพฤติกรรมเชิงบวกท่ีท าให้ปัจเจกคนและ
องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกนั โดยองค์การอาจมีส่ิงตอบแทนให้บุคคลากรใน
รูปแบบของรางวลัเพื่อแลกกบัการท่ีบุคลลากรทุ่มเทให้กบังานและเสียสละเวลาส่วนตวัมาใช้กบั
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องคก์าร แต่ก็มีผลเชิงลบในส่วนของปัจเจกคนคือบุคคลากรจะสูญเสียทั้งเวลาและสุขภาพไป ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีอาจน าไปสู่ปัญหาส่วนตวัของบุคลากรเองจนท าให้เกิดผลลพัธ์เชิงลบตามมาในภายหลงั 
นอกจากนั้นการศึกษาของ Shi, Liu, Liu, X&Shi (2009) ไดแ้สดงให้เห็นวา่ภาพลกัษณ์ของการเป็น
ทหารท่ีดีคือการปฎิบติัและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชานั้น จดัเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารท่ีมีลกัษณะเชิงบงัคบั มีความสัมพนัธ์กบัความเครียดเร่ืองงานซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ
ทางกายและจิตใจ รวมถึงส่งผลเชิงลบต่อตวับุคลากรเองในระยะยาว ในประเทศไทย ชญารัศม์ิ 
ทรัพยรัตน์ (2556) ศึกษาถึง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน พบว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้นแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะคือ (1) พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารในลกัษณะของการเอ้ือเฟ่ือเผือ่แผแ่ละการเห็นแก่ประโยชน์ผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง (2) 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในลกัษณะความรับผิดชอบท่ีมีต่อขอ้ผูกมดัและการ
แลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างกนั (3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในลกัษณะเชิง
เคร่ืองมือเพื่อประโยชน์ส่วนตน และ (4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารในลกัษณะของ
เชิงบงัคบัท่ีเกิดจากความกดดนั นัน่คือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีทั้งผลเชิงบวก
และเชิงลบ ซ่ึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในลกัษณะของเชิงบงัคบัท่ีเกิดจากความ
กดดนั กลายมาเป็นบรรทดัฐานในองคก์ารตรงขา้มกบัแนวคิดดั้งเดิมของ Organ (1988) ท่ีกล่าววา่
เป็นพฤติกรรมในเชิงอาสาท่ีท าดว้ยความเต็มใจไม่หวงัผลตอบแทน กลายเป็นการกระท าเพราะมี
แรงกดดนั เช่น เพื่อความอยูร่อดขององคก์าร ความมัน่คงในงานของบุคลากร การเติบโตในสายงาน 
โดยตอ้งแลกมากบัเวลาและสุขภาพท่ีตอ้งเสียไป 
 ดงักล่าวมาน้ีท าใหส้ามารถคาดไดว้า่ “พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ” (สมมติฐานท่ี 1) ซ่ึงการวิจยัท่ีผ่านมายงัไม่มีการ
ศึกษาวิจยัท่ีชดัเจนถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  
 

2.5 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกบัพฤตกิรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
  
 การศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ของเด็กวยัรุ่นในสถาน
สงเคราะห์ของ นนัทวรรณ รัตติวธัน์ (2554) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นวยัรุ่น
หญิงท่ีไดรั้บการอุปการะเพื่อให้การสงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดิภาพในสถานสงเคราะห์แห่งหน่ึง 
กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นตอนกลาง จ านวน 21 คน รวมถึงคุณครูส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพ และ
ผูป้กครอง รวมทั้งส้ิน 31 คน เก็บขอ้มูลโดยวธีิการร่วมกบัวธีิวจิยัแบบสนทนากลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่
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เด็กในสถานสงเคราะห์นั้นมีการซึมซับพฤติกรรมต่างๆ ผ่านการสังเกตแม่บา้นซ่ึงเป็นเสมือนแม่
และครูท่ีมีความใกลชิ้ด โดยเด็กในสถานสงเคราะห์นั้นไดรั้บการถ่ายทอดขดัเกลาให้มีสุขภาพทาง
อารมณ์ท่ีดีข้ึน สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองไดแ้ละเขา้ใจบุคคลอ่ืนเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั
ตอนเขา้ท่ีเขา้มายงัสถานสงเคราะห์ในระยะแรก นอกจากนั้นเด็กยงัสามารถแสดงเหตุผลในเชิง
จริยธรรมและสามารถแยกแยะผิดชอบชัว่ดีได ้รวมถึงยงัมีการแสดงความรู้สึกผดิต่อพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงคข์องตวัเอง ซ่ึงผลของการขดัเกลาทางจิตใจน้ีมีส่วนท าใหค้วามเป็นตวัตนและบุคลิกภาพ
ของเด็กมีการพฒันาไปสู่ทิศทางท่ีดีตามล าดบั ทั้งดา้นจิตใจ ทกัษะวิชาชีพ ความมีระเบียบวินยัและ
กฏกติกา มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของตนตลอดจนการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 ในการศึกษากบักลุ่มผูใ้หญ่ ณัชชา โพระดก (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของชายวยักลางคนกลุ่มเส่ียงอาการทางเมตาโบลิคในชุมชน 
จังหวดักาญจนบุรี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์และคณะ (Pender, 
Murdaugh & Parsons, 2006) ผลการวิจยักับตวัอย่างจ านวน 210 คน พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัพฤติกรรม และการรับรู้ความสามารถของตนเอง มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
นอกจากน้ียงัพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัพฤติกรรม 
และอาย ุสามารถร่วมท านายความผนัแปรของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่งไดร้้อย
ละ 30.9 ซ่ึงข้อค้นพบเสนอแนะให้ พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจัดกิจกรรมสนับสนุนการรับรู้
ความสามารถของตนเอง เพื่อให้ชายวยักลางคนกลุ่มเส่ียงอาการเมตาโบลิคมีพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพท่ีดีข้ึน  
 ยอดแก้ว แก้วมหิงสา (2556) ได้ท าการวิจยัเชิงส ารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตปริญญาตรี 
จ านวน 396 คน ผลการวิจยัพบว่า นิสิตเพศชายมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวม คือ การ
ออกก าลงักาย ดา้นอุบติัเหตุ  และ ดา้นแอลกอฮอล์กบัสารเสพติด มากกวา่นิสิตหญิง นิสิตท่ีศึกษา
คณะแตกต่างกนั มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมแตกต่างกนั เน่ืองจากเรียนในคณะท่ีเปิดสอน
ในภาคพิเศษท าให้นิสิตตอ้งเรียนในช่วงเวลาเยน็จึงท าให้ไม่สามารถออกก าลงักายในเวลาท่ีสมควร
ได้ ในขณะท่ีคณะท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพก็จะท าให้นิสิตมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ี
แตกต่างกบัคณะท่ีไม่มีกิจกรรม และนิสิตคณะท่ีไดเ้รียนในวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมีสุขภาพท่ี
ดีกวา่ดว้ย 
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 การศึกษากบับุคลากรในองคก์าร วิลาวรรณ สมตน (2557) ไดท้  าการศึกษา พฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัชุมพร จ านวน 158 
คน  ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรทางการพยาบาลมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (การบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ การบริหารจดัการความเครียดและการเรียนรู้ในการดูแล
สุขภาพ) อยู่ในระดบัปานกลางหรือพอใช้คิดเป็นร้อยละ 69.6 รองลงมาอยู่ในระดบัไม่ดีหรือควร
ปรับปรุงร้อยละ 25.9 และมีเพียงร้อยละ 4.5 อยูใ่นระดบัดี ในส่วนปัจจยัน า พบวา่ ระดบัการศึกษา
และลกัษณะงาน ไดแ้ก่ อาชีพ และสถานภาพการจา้งงานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = <0.05) ในขณะท่ีไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ อายุ 
สถานภาพ การสมรส รายได ้ฐานะทางเศรษฐกิจโรคประจ าตวัการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค
และลกัษณะงานเก่ียวกบัต าแหน่งเวลา รวมทั้งปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
จากองคก์าร กบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนการสนบัสนุนจากบุคคลใกลชิ้ดในภาพรวม 
ซ่ึงเป็นปัจจยัเสริม พบว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

การศึกษาจากงานวิจยัท่ีผ่านมาดงักล่าวขา้งตน้ พบผลการศึกษาเก่ียวกบั การขดัเกลาทาง
สังคม การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง การเรียนในคณะท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพ และการสนบัสนุนจสกบุคคลใกลชิ้ด ซ่ึงเป็น
ตวัแปรใกลเ้คียงกบัการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ผลท่ีพบ
ท าใหผู้ว้จิยัคาดผลการศึกษาคร้ังน้ีไดว้า่ “การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรวยัท างาน” (สมมติฐานท่ี 2) 

 

2.6 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกบัพฤตกิรรมสมาชิกที่ดขีององค์การ 
 
 การศึกษาของ ทิพยว์รรณ มงคลดีกลา้กุล (2554) พบบทบาทของการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ
พยาบาลวชิาชีพ โดยพบผลชดัเจนวา่ พยาบาลวชิาชีพท่ีไดรั้บการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารมาก 
มีความผูกพนัต่อองคก์ารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกวา่พยาบาลวิชาชีพท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารนอ้ย และพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารมากมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมากกวา่พยาบาลวชิาชีพท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ย 
 ในช่วงเวลาเดียวกนั วลัลพ ลอ้มตะคุ (2554) ไดศึ้กษา ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานสายปฏิบติัการ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ พบผลวา่ 
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ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานสาย
ปฏิบติัการ มี 2 ปัจจยั คือการรับรู้ความยุติธรรมในองคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์าร และต่อมา 
สุนทรี ศกัด์ิศรี (2557) ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์การของ
บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการในมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ผลการวิจยัพบวา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
และความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ารอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 การประมวลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดน้ี ทั้งท่ีเป็นการศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมใน
องคก์ารทางตรงและทางออ้ม ท าใหส้ามารถคาดผลการศึกษาคร้ังน้ีไดว้า่ “การถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรวยั
ท างาน” (สมมติฐานท่ี 3)  
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2.7 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
 
ภาพที ่2.6: กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
  

การถ่ายทอดทางสงัคมในองคก์าร 
- ขัน้บรรจุเขำ้ท ำงำน 
- ขัน้เรยีนรู ้
- ขัน้ยอมรบั 
- ขัน้ด ำรงรกัษำ 
- ขัน้ลำออกและจดจ ำ 

พฤติกรรมการสรา้งเสริมสุขภาพ 
- ควำมรบัผดิชอบต่อสขุภำพ 
- ดำ้นกำรออกก ำลงักำย 
- ดำ้นโภชนำกำร 
- ดำ้นสมัพนัธภำพระหว่ำงบุคคล 
- กำรพฒันำทำงดำ้นจติวญิญำณ 
- ดำ้นกำรขจดัควำมเครยีด 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
- พฤตกิรรมกำรใหค้วำมชว่ยเหลอื 
- พฤตกิรรมกำรค ำนึงถงึผูอ้ื่น 
- พฤตกิรรมควำมอดทนอดกลัน้ 
- พฤตกิรรมกำรใหค้วำมร่วมมอื 
- พฤตกิรรมควำมส ำนึกในหน้ำที ่

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- ระดบักำรศกึษำ 
- สถำนภำพสมรส 
- รำยได ้
- อำย ุ
- อำยุงำนในองคก์ำร 
- โรคประจ ำตวั 
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2.8 สมมติฐานของการวจัิย 
 

การศึกษา เร่ือง การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน สามารถก าหนดวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน 

สมมติฐานท่ี 2 การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรวยัท างาน 

สมมติฐานท่ี 3 การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน 
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บทที ่3 
 

วธีิการศึกษาวจิยั 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เร่ือง การศึกษาความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหว่าง การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของวธีิการ
วจิยัใน 7 ดา้น คือ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา นิยามปฎิบติัการของตวัแปร 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มพนกังานในองคก์ารต่างๆตั้งแต่ระดบั
ปฎิบติังานไปจนกระทัง่เกษียณออกจากองคก์ารไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯ และจงัหวดันนทบุรี 
โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงยึดหลักความสะดวกเป็นส าคัญเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความ
หลากหลายขององคก์าร ต าแหน่ง เงินเดือน และช่วงอาย ุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างของ Cochran (1977)ในกรณีไม่ทราบสัดส่วนของ
ประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน 5% โดยใชสู้ตร 
 

𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

     
   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
   e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
   Z = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด หรือ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

- ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z=1.96 
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แทนค่าสูตร 
 

𝑛 =
𝑍2

4𝑒2           จะได ้          𝑛 =
1.962

4(0.05)2    = 384 

เพราะฉะนั้นจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั  384 คน 
 

3.2 ตวัแปรที่ศึกษา 
 
 ในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาถึงตวัแปรการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยมี ตวัแปร
ตน้และตวัแปรตามและนิยามปฏิบติัการของตวัแปรดงัน้ี 
 
 3.2.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) 
  3.2.1.1 การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร (Organization Socialization) 
 
 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  3.2.2.1 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Behaviors) 

- พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางกาย (Health Establishment Behaviors) 
- พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางจิต (Mental Health Establishment 
Behaviors) 

3.2.2.2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organization Citizenship 
Behaviors) 
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3.3 นิยามปฎบิัตกิารของตวัแปร 
 
 3.3.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ คือ การกระท าหรือการแสดงออกอนัพึง
ประสงคท่ี์เกิดจากความสมคัรใจของพนกังาน อนันอกเหนือจากหนา้ท่ีงานของพนกังานท่ีระบุไว้
อย่างเป็นทางการ ด้วยความเต็มใจ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ อนั
ประกอบดว้ยพฤติกรรม 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.3.1.1 พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) คือ การยินดีท่ีจะร่วม
เผชิญกบัปัญหาท่ีผูอ่ื้นพบเจอ ไม่วา่จะเป็นเขา้ไปช่วยทางแรงกาย หรือ ช่วยแนะน า สอนงานต่างๆ 
เพื่อประโยชน์โดยรวมขององคก์าร  

3.3.1.2 พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) คือ การแสดงถึงการเคารพ
สิทธิและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น โดยมุ่งท่ีจะป้องกนัและหลีกเล่ียงปัญหาท่ี
จะเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้นเป็นส าคญั  

3.3.1.3 พฤติกรรมความอดทนอดกลั้ น (Sportsmanship)  คือ การกระท า ท่ี
แสดงออกถึงการยบัย ั้งความไม่พอใจอันเกิดจากปัจจยัต่างๆ ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ระบบงาน 
หัวหน้างาน การประสานงานกับบุคคลอ่ืน หรือ สภาพแวดล้อมท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
เน่ืองจากไม่ตอ้งการเพิ่มภาระหรือบรรยากาศท่ีไม่ดีในการท างาน 

3.3.1.4 พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) คือ การกระท าท่ีแสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในนโยบาย ประกาศ หรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมเสนอความเห็นอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
ลงมือท า และช่วยองคก์ารรักษาภาพลกัษณ์อยา่งเตม็ใจ  

3.3.1.5 พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) คือ การกระท าตามกฏระเบียบ
ขององค์การ ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างทุ่มเท รับผิดชอบต่อบทบาทท่ีไดรั้บอย่างเคร่งครัด มี
พฤติกรรมตรงต่อเวลา รักษาผลประโยชน์ขององค์การ พร้อมทั้งช่วยองค์การประหยดัทรัพยากร
ต่างๆและดูแลทรัพยสิ์นขององคก์ารเสมือนเป็นของส่วนตน 

 
 3.3.2 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การปฎิบติัตนในการใชชี้วิตประจ าเพื่อให้ 
มีร่างกายท่ีแข็งแรง และจิตท่ีดีมีความสุข ประกอบดว้ยการปฎิบติักิจกรรมท่ีครอบคลุมทั้ง 6 ดา้น 
จากแนวคิดของ Pender (1996) โดยสามารถแยกเป็น 2 ดา้นใหญ่ๆไดด้งัน้ี 

3.3.2.1 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย หมายถึง การปฎิบติัตนในชีวิตประจ าเพื่อให้
ร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์ สามารถท าไดด้ว้ย 1) ดา้นความรับผดิชอบต่อสุขภาพ เช่น การพกัผอ่นนอน
หลบัท่ีเพียงพอ 2) ดา้นการออกก าลงักาย เช่น ออกก าลงักายอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมสม ่าเสมอ และ 3) 
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ดา้นโภชนาการ เช่น การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะครบ 5 หมู่ ให้เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของร่างกาย  

3.3.2.2 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต หมายถึง การรู้จักปรับตัวให้มีความสุขกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งเผชิญในเวลานั้นๆ รวมถึงการมีความสัมพนัธอนัดีกบับุคคลรอบขา้ง พร้อม
เผชิญและแกไ้ขกบัปัญหาต่างๆ ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดย 1) ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล เช่น การ
สร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบัคนรอบตวั 2) ดา้นการพฒันาทางดา้นจิตวิญญาณ เช่น การนัง่สมาธิ รู้จกั
การ คิดก่อนท่ีจะลงมือท า และ 3) ดา้นการจดัการความเครียด เช่น การฝึกคิดบวก มองโลกในแง่ดี รู้
ถึงสาเหตุของปัญหาและทางแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 

3.3.3 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
 การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารหมายถึง กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดซ่ึงการเรียนรู้ทั้งการส่ง

ต่อ และแลกเปล่ียนทกัษะความรู้และประสบการณ์การท างานจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหนึง เพื่อให้
พนกังานซึมซับและน ามาปรับใช้การท างานในองค์การ ทั้งทางดา้น พฤติกรรม ทศันคติ ค่านิยม 
บรรทดัฐาน กฏระเบียบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประกอบด้วยขั้นตอนทั้งส้ิน 5 ขั้น 
ประกอบดว้ย 

- ขั้นบรรจุเขา้ท างาน (Entry) เป็นขั้นตอนถดัมาจากขั้นการแสวงหาและคดัเลือก 
เม่ือพบบุคลากรท่ีมีปัจจยัต่างๆตรงตามท่ีตอ้งการแลว้รับเขา้มาสู่ขั้นตอนน้ี โดยจะเป็นขั้นตอนของ
การ “ทดลองงาน” (Probationary Period) เพื่อฝึกหดัเรียนรู้การปฎิบติังานตามกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ระเบียบปฎิบติัต่างในองคก์าร ตลอดจนการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงานท่ีอยูม่าก่อน  

- ขั้นเรียนรู้ (Socialization/Learning) บุคลากรท่ีผ่านขั้นทดลองงานมานั้นจะได้
เรียนรู้ในอีกหลายๆด้าน ทั้ งความรู้ใหม่ๆในการท างาน ทักษะการท างานด้านต่างๆ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมในองคก์าร ตลอดจนถึงนิสัยใจคอของบุคคลต่างๆในองคก์าร 
โดยในขั้นน้ีจะเกิดทางเลือกข้ึนมาอีก 2 แนวทาง คือ ขั้นยอมรับ อนัจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดทาง
สังคมในขั้นต่อไป หรือ หากไม่สามารถยอมรับปัจจยัต่างๆในขั้นน้ีไดก้็จะส่งผลให้เกิดการลาออก
จากงาน 

- ขั้นยอมรับ (Acceptance) บุคลากรท่ีอยู่ในช่วงชั้นน้ีจะมีการยอมรับวิธีปฎิบติั 
ค่านิยม วฒันธรรมต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององค์การ
โดยสมบูรณ์ สามารถเขา้กนัไดก้บับุคคลรอบขา้ง และไดรั้บการยอมรับใหรั้บรู้ขอ้มูลบางอยา่งท่ีจะ
ไม่เปิดเผยกบัใหบุ้คคลภายนอก 
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- ขั้นด ารงรักษา (Maintenance) ในขั้นน้ีพนกังานจะปฎบติังานต่างๆจากความเคย
ชิน สัญชาตญาณ และความคุน้เคยท่ีมีจนละเลยการพฒันาตนเอง จึงตอ้งไดรั้บการพฒันา 
ทกัษะต่างๆเพื่อรองรับกบังานในอนาคตทั้งในสายงานเดิมจากการเล่ือนขั้น หรือ สายงาน
ใหม่จากการโยกยา้ยต าแหน่ง 

- ขั้นลาออกและจดจ า (Exit) ขั้นตอนสุดทา้ยท่ีส าคญัส าหรับการปฎิบติังานในทุก
ท่ี องคก์ารจะมีการเตรียมสวสัดิการต่างๆหรือการสร้างความประทบัใจเอาไวใ้ห้พนกังาน
ในขั้นน้ี เพื่อสร้างความรู้สึกและความทรงจ าท่ีดีส าหรับการร่วมงานกนัในอนาคตท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน หรือให้พนักงานกลุ่มน้ีมาเป็นตวัแบบในการถ่ายทอดทางสังคมแก่พนักงานรุ่น
ต่อๆไป 

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  
 
 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในคร้ัง น้ี  เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีประกอบดว้ยแบบสอบถามจ านวน 4 ฉบบั โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม
แต่ละฉบบัดงัน้ี 
 ฉบบัท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคลล สอบถามผูต้อบเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา รายได ้ต าแหน่ง อายุงานในองคก์าร โรคประจ าตวั พฤติกรรรมการออกก าลงักาย 
การอบอุ่นร่างกาย และการยดืกลา้มเน้ือ 

ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแบบวดัท่ีผูว้ิจยัปรับเรียบเรียงจาก 
แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ สุภาวดี พงสุภา (2552) ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนมาจากนิยาม
ปฎิบติัการและประยกุตม์าจากแบบวดัของ Pender โดยขอ้ค าถามนั้นจะถามถึงพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพทั้ง 6 ดา้น โดยแบ่งเป็น การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย 3 ดา้น และการสร้างเสริมสุขภาพทาง
จิต 3 ดา้น โดยขอ้ค าถามประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 30 ขอ้ดงัน้ี  

 
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย 

  - ดา้นความรับผดิชอบต่อสุขภาพ  มี 5 ขอ้ (ขอ้ 1-5) 
   - ดา้นการออกก าลงักาย   มี 5 ขอ้ (ขอ้ 6-10) 
  - ดา้นโภชนาการ    มี 5 ขอ้ (ขอ้ 11-15) 
 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต 
  - ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล  มี 5 ขอ้ (ขอ้ 16-20) 
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  - ดา้นการพฒันาทางจิตวญิญาณ   มี 5 ขอ้ (ขอ้ 21-25) 
  - ดา้นการขจดัความเครียด   มี 5 ขอ้ (ขอ้ 26-30) 
 
 ลกัษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ด 
(Likert Type Scale) จากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุด ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 27 ขอ้ การ
ตรวจให้คะแนนค าตอบ จากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุด เป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดบั และมีขอ้ค าถามท่ี
เป็นเชิงลบจ านวน 3 ขอ้ คือขอ้ท่ี 16, 17 และ 23 ท่ีจะให้คะแนนในทางตรงกนัขา้มกนั เป็น 1, 2, 3, 
4, 5 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่3.1 ตวัอยา่งแบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 

ข้อความเกีย่วกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เป็น
ประจ า 

บ่อยๆ  บางคร้ัง นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
เลย 

ด้านความความรับผดิชอบต่อสุขภาพ 
1. ท่านสังเกตความผดิปกติของร่างกายดว้ยตวัเอง 

     

 
ฉบบัท่ี 3 แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร ไดน้ าแบบสอบถามของ อจันา เต

มีย ์(2554) ซ่ึงพฒันาข้ึนมาภายในแนวคิดของ Feldman (1981 cited  in Kinicki and Kreitner, 2008) 
และ Deaux and Wrightsman (1988 อา้งถึงใน บงัอร โสฬส, 2538) มาปรับเรียบเรียงใหม่และสร้าง
ขอ้ค าถามเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการจะศึกษามากท่ีสุด แบบสอบถาม 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 30 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมระดบัขั้นในการถ่ายทอดทางสังคม 5 ขั้นคือ (1) ขั้น
บรรจุเขา้ท างาน (2) ขั้นเรียนรู้ (3) ขั้นยอมรับ (4) ด ารงรักษา และ(5) ขั้นลาออกและจดจ า (โดยผูว้จิยั
ไดต้ดัขอ้ค าถามตน้ฉบบัในขั้นแสวงหาและคดัเลือกออก และรวมขอ้ค าถามในขั้นลาออกและจดจ า
เขา้ดว้ยกนั) รวมมี 30 ขอ้ค าถามใน 5 ขั้นดงัน้ี 
 ขั้นบรรจุเขา้ท างาน     มี 5 ขอ้ (ขอ้ 1-5) 
 ขั้นเรียนรู้      มี 5 ขอ้ (ขอ้ 6-10) 
 ขั้นยอมรับ      มี 5 ขอ้ (ขอ้ 11-15) 
 ขั้นด ารงรักษา      มี 10 ขอ้ (ขอ้ 16-25) 
 ขั้นลาออกและจดจ า     มี 5 ขอ้ (ขอ้ 26-30) 
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ลกัษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบ ลิ
เคิร์ด (Likert Type Scale) จากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุด ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 28 
ค  าถาม ตรวจให้คะแนนจากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุดเป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดบั และมีขอ้ค าถามท่ี
เป็นเชิงลบจ านวน 2 ขอ้ คือขอ้ท่ี 4, 11 ซ่ึงจะใหค้ะแนนในทางตรงกนัขา้มกนั 

 
ตารางที ่3.2 ตวัอยา่งแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร 
 

ข้อความเกีย่วกบัการท างานในองค์การ จริง
ท่ีสุด 

จริง ไม่
แน่ใจ 

ไม่จริง ไม่จริง
ท่ีสุด 

ข้ันบรรจุเข้าท างาน (ช่วงทดลองงาน) 
1. ท่านไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์ต่างๆท่ี

จ าเป็นในการปฎิบติังาน 

     

 
ชุดท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ผูว้จิยัเลือกใชแ้บบสอบถาม

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ของ ทิพยว์รรณ มงคลดีกลา้กุล (2554) ซ่ึงไดแ้ปลและ
ปรับเรียบเรียงขอ้ค าถามจากแบบสอบถามในงานวิจยัของ Podsakoff et al. (1990) มาเรียบเรียงใหม่
ให้เหมาะกบับริบทของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ี โดยมีขอ้ค าถามครอบคลุมถึงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเชิงบวกทั้งหมด 25 ขอ้ โดยแบ่งเป็นแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 

 
 พฤติกรรมดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ (Altruism)   มี 5 ขอ้ (ขอ้ 1-5) 
 พฤติกรรมดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy)   มี 5 ขอ้ (ขอ้ 6-10) 
 พฤติกรรมดา้นความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)  มี 5 ขอ้ (ขอ้ 11-15) 
 พฤติกรรมดา้นการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue)   มี 5 ขอ้ (ขอ้ 16-20) 
 พฤติกรรมดา้นความส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness)  มี 5 ขอ้ (ขอ้ 21-25) 
 
 ลกัษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามเทคนิควดัของ 
 ลิเคิร์ด (Likert Type Scale) จากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุด ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นขอ้ค าถามเชิงบวก 25 
ค าถาม ใหค้ะแนนจากขอ้จริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุดเป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามล าดบั 
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ตารางที ่3.3 ตวัอยา่งแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 

ข้อความเกีย่วกบัพฤติกรรมการท างาน จริง
ท่ีสุด 

จริง ไม่
แน่ใจ 

ไม่
จริง 

ไม่   
จริง
ท่ีสุด 

พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ 
1. ท่านท างานแทนเพื่อนร่วมงานท่ีขาดหรือลา

งาน 

     

 

3.5   วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.5.1 ผู ้วิจัยได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากคณะ
ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไปยงัองคก์ารต่างๆ ทั้งในกรมทหาร โรงเรียน 
สถานออกก าลงักาย บริษทัเอกชน และรัฐวสิาหกิจ ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลท่ียินดีให้
ความอนุเคราะห์ร่วมมือในการเขา้ท าการเก็บขอ้มูล จ านวน 8 แห่ง โดยมีการช้ีแจงวตัถุประสงค์ของ
การวิจยัและการตอบแบบสอบถาม ให้กบัผูแ้จกแบบสอบถามกบัผูท่ี้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือ 
และเจา้หน้าท่ีขององค์การต่างๆ ท่ีเป็นตวัแทนในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อสามารถอธิบายให้ตวัอยา่งต่อไป โดยก าหนดแจกให้กบัผูท่ี้ยินดีตอบแบบสอบถามใน
หลากหลายสายอาชีพ และหลายช่วงวยัของผูต้อบแบบสอบถาม 

3.5.2 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมา มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ 
จากนั้นจึงตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไวก่้อนน าข้อมูลมาบนัทึกลงในโปรมแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3.5.3 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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3.6 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการหาคุณภาพของเคร่ืองมือแบบสอบถาม ทั้งแบบสอบถาม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ แบบสอบถามพฤติกรรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ
แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารโดยเร่ิมจากหาความเท่ียงตรงการประมวลเอกสาร
งานวิจยัเพื่อก าหนดนิยามปฎิบติัการของตวัแปรและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเน้ือหา การใช้ภาษา ให้ถูกตอ้ง
และเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างท่ีจะใช้ในการศึกษา โดยน าชุดแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนปรึกษา
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและเหมาะสมกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษา 
 หลงัจากแกไ้ขปรับปรุงขอ้ค าถามแลว้จึงจดัท าเป็นชุดแบบสอบถาม และน าไปทดสอบกลุ่ม
ตวัอยา่งทดสอบ (Pilot Test) น าขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิอลั
ฟ้า (Cronbach’s Alpha Coefficient) และหาความสัมพนัธ์ระหว่างรายขอ้กบัของแบบวดัทั้งฉบบั 
(Item-total correlation) จากนั้นท าการวิเคราะห์หาอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Item Analysis) ด้วยการ
ทดสอบแบบที (t-Test) และแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีจะน าไปใชเ้ลือกใชเ้ฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกและค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าสูงเท่านั้น  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามตามท่ีแสดงในตารางท่ี 3.4, 3.5 และ 3.6 พบว่า 
แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .883, N = 30  แบบสอบถาม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .891, N = 25 และ แบบสอบถาม
การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร มีค่าความเช่ือมัน่ .914, N = 30 และขอ้ค าถามทุกขอ้มีคุณภาพดีท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  
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ตารางที ่3.4 ผลการวเิคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (α = .883, N =  
                    30) 
 
ข้อที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความสัมพนัธ์ราย
ข้อกบัทั้งฉบับ (r) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (t) 

เลือก/ไม่เลือกใช้ 

1 3.69 .734 .410 2.192* เลือกใช ้
2 3.74 .787 .442 2.879* เลือกใช ้
3 3.81 .861 .418 2.894* เลือกใช ้
4 3.53 .893 .406 3.969* เลือกใช ้
5 3.77 .712 .334 4.102* เลือกใช ้
6 3.78 .750 .548 3.095* เลือกใช ้
7 3.81 .813 .431 2.807* เลือกใช ้
8 3.87 .765 .495 3.491* เลือกใช ้
9 3.61 1.114 .530 5.783* เลือกใช ้

10 3.72 .986 .504 4.308* เลือกใช ้
11 3.83 .829 .492 3.568* เลือกใช ้
12 3.98 .724 .384 3.120* เลือกใช ้
13 3.84 .728 .546 3.974* เลือกใช ้
14 3.32 .909 .454 3.967* เลือกใช ้
15 3.73 .886 -.415 -4.015* ไม่เลือกใช ้
16 3.58 .858 .520 3.454* เลือกใช ้
17 3.55 .788 .572 4.574* เลือกใช ้
18 3.48 .825 .553 4.012* เลือกใช ้
19 3.58 .798 .631 6.057* เลือกใช ้
20 3.60 .832 -.496 -5.695* ไม่เลือกใช ้
21 3.65 .812 .465 4.557* เลือกใช ้
22 3.44 1.002 .540 5.093* เลือกใช ้
23 3.73 .880 .499 3.384* เลือกใช ้
24 3.57 .871 .578 4.208* เลือกใช ้
25 3.61 .793 .510 3.541* เลือกใช ้
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ตารางที ่3.4 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความสัมพนัธ์ราย
ข้อกบัทั้งฉบับ (r) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (t) 

เลือก/ไม่เลือกใช้ 

26 3.62 .911 .439 3.218* เลือกใช ้
27 3.49 .838 .504 3.967* เลือกใช ้
28 3.457 .815 .517 4.909* เลือกใช ้
29 3.25 1.034 .475 4.530* เลือกใช ้
30 3.35 1.043 .466 3.789* เลือกใช ้

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ตารางที ่3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามถารถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร (α =  
                    .914, N = 30) 
 
ข้อที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความสัมพนัธ์ราย
ข้อกบัทั้งฉบับ (r) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (t) 

เลือก/ไม่เลือกใช้ 

1 3.94 .973 .545 5.349* เลือกใช ้
2 3.71 1.094 .361 2.940* เลือกใช ้
3 4.10 1.193 .586 5.294* เลือกใช ้
4 3.96 1.019 .645 6.608* เลือกใช ้
5 4.07 1.081 .574 5.347* เลือกใช ้
6 3.48 1.243 .623 7.392* เลือกใช ้
7 3.56 1.206 .676 7.916* เลือกใช ้
8 3.79 1.175 .619 5.530* เลือกใช ้
9 3.85 1.039 .750 8.196* เลือกใช ้
10 3.51 1.248 .702 7.653* เลือกใช ้
11 4.08 1.041 .419 3.668* เลือกใช ้
12 4.01 1.000 .552 6.567* เลือกใช ้
13 4.19 .929 .347 4.051* เลือกใช ้
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ตารางที ่3.5 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความสัมพนัธ์ราย
ข้อกบัทั้งฉบับ (r) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (t) 

เลือก/ไม่เลือกใช้ 

14 3.79 .957 .519 5.312* เลือกใช ้
15 3.14 1.035 -.183 -.578 ไม่เลือกใช ้
16 3.39 1.063 .658 6.657* เลือกใช ้
17 3.07 1.139 .731 6.618* เลือกใช ้
18 3.27 1.238 .695 9.029* เลือกใช ้
19 3.92 .950 .477 4.623* เลือกใช ้
20 3.03 1.224 .152 1.232 เลือกใช ้
21 3.67 .853 .204 2.273* เลือกใช ้
22 4.07 .828 .261 1.835 เลือกใช ้
23 3.86 .865 .483 4.873* เลือกใช ้
24 3.86 .948 .412 3.858* เลือกใช ้
25 3.72 1.016 .566 5.060* เลือกใช ้
26 3.76 .866 .453 4.251* เลือกใช ้
27 3.99 .785 .526 4.963* เลือกใช ้
28 3.81 .955 .326 2.937* เลือกใช ้
29 4.05 .809 .418 4.451* เลือกใช ้
30 3.61 1.014 .498 5.500* เลือกใช ้

 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่3.6  ผลการวเิคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี (α = .891, N  
                    = 25) 
 
ข้อที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความสัมพนัธ์ราย
ข้อกบัทั้งฉบับ (r) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(t) 

เลือก/ไม่เลือกใช้ 

1 3.63 .764 .405 4.212* เลือกใช ้
2 3.83 .655 .558 5.297* เลือกใช ้
3 3.64 .775 .361 4.056* เลือกใช ้
4 2.38 .914 -.520 -3.828* ไม่เลือกใช ้
5 3.75 .787 .368 3.596* เลือกใช ้
6 3.79 .760 .639 6.514* เลือกใช ้
7 3.81 .738 .686 6.643* เลือกใช ้
8 3.80 .833 .659 6.436* เลือกใช ้
9 3.85 .761 .622 5.087* เลือกใช ้
10 4.02 .700 .613 5.113* เลือกใช ้
11 3.74 .828 .323 3.006* เลือกใช ้
12 3.73 .753 .316 2.252* เลือกใช ้
13 3.85 .755 .275 3.832* เลือกใช ้
14 3.70 .692 .499 4.781* เลือกใช ้
15 3.66 .859 .445 4.792* เลือกใช ้
16 3.94 .793 .585 6.861* เลือกใช ้
17 3.95 .813 .564 7.284* เลือกใช ้
18 4.04 .844 .629 6.252* เลือกใช ้
19 3.77 .780 .500 5.603* เลือกใช ้
20 3.98 .670 .574 5.178* เลือกใช ้
21 3.94 .712 .685 7.485* เลือกใช ้
22 3.82 .800 .494 5.813* เลือกใช ้
23 3.94 .757 .616 7.170* เลือกใช ้
24 3.99 .776 .673 7.002* เลือกใช ้
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ตารางที ่3.6 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความสัมพนัธ์ราย
ข้อกบัทั้งฉบับ (r) 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(t) 

เลือก/ไม่เลือกใช้ 

25 4.12 .836 .481 4.656* เลือกใช ้
 
หมายเหตุ: *ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

3.7 สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการทางสถิติดงัน้ี 
 3.7.1 สถิติพรรณา (Desctiptive Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อแจกแจงลักษณะ
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.7.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficients) และการวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มทีละตวัแปร (Multiple Regression Analysis: Stepwise) เพื่อหาค่าร้อยละใน
การพยากรณ์ของตวัท านาย  
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บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในบทน้ีท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อแจกแจงลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา และ
ทดสอบสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง  
 

ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนา พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 222 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.6 ส าหรับเพศชายจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสเป็นโสดจ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 สมรสจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.3 หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ 31 ปีหรือต ่า
กว่า คิดเป็นร้อยละ 53.32 มีอายุมากกว่า 31 ปี 177 คน คิดเป็นร้อยละ 45.15 และไม่ระบุอายุ 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.53 (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1)  
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ตารางท่ี 4.1 จ  านวนและร้อยละของลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศและสถานภาพสมรส 
 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(n) ร้อยละ(%) 

เพศ:     ชาย 
           หญิง 

170 
222 

34.4 
56.6 

สถานภาพสมรส:  
        โสด 
        สมรส 
   หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่
       ไม่ระบุ 

 
207 
162 
17 
6 

 
52.8 
41.3 
4.3 
1.5 

อาย ุ
      ≤31 ปี 
         > 31 ปี 
        ไม่ระบุ 

 
209 
177 
6 

 
53.32 
45.15 
1.53 

 
ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาดังแสดงในตารางท่ี 4.2 พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 ปริญญาโท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.0 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 52  คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  อ่ืนๆ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.2 อนุปริญญา/ปวส. จ านาน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4  มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.6 ประถมศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.5 ส่วนใหญ่มีรายได้แบบพอใช้จ่ายและเหลือเก็บ จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6  
รองลงมา พอใชจ่้ายแต่ไม่เหลือเก็บ จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ไม่พอใชจ่้าย จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.9 ส่วนใหญ่ท างานอยูใ่นองคก์ารท่ีท างานท่ีเป็นองคก์รภาคเอกชน จ านวน 162  คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมา เป็นองคก์รภาครัฐ จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8  อ่ืนๆ 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.2 รัฐวสิาหกิจ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
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ตารางที ่4.2 จ  านวนและร้อยละของลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา รายได ้องคก์าร 
      ท่ีท างาน  

 
ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(n) ร้อยละ(%) 

ระดบัการศึกษา: 
         ประถมศึกษา 
         มธัยมศึกษาตอนตน้ 
         มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
         อนุปริญญา/ปวส. 
         ปริญญาตรี 
         ปริญญาโท 
         ปริญญาเอก 
         อ่ืนๆ 
         ไม่ระบุ 

 
9 

18 
52 
29 

186 
55 
2 

40 
1 

 
2.3 
4.6 

13.3 
7.4 

47.4 
14.0 
0.5 

10.2 
0.3 

รายได:้  
        พอใชจ่้ายแต่ไม่เหลือเก็บ 
        พอใชจ่้ายและเหลือเก็บ 
        ไม่พอใชจ่้าย 
        ไม่ระบุ 

 
150 
214 
23 
5 

 
38.3 
54.6 
5.9 
1.3 

องคก์ารท่ีท างาน: 
        องคก์รภาครัฐ 
        องคก์รภาคเอกชน 
        รัฐวสิาหกิจ 
        อ่ืนๆ 
        ไม่ระบุ 

 
148 
162 
19 
44 
19 

 
37.8 
41.3 
4.8 

11.2 
4.8 

 
ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 พบวา่ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็น

ครูและผูช่้วยครู จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.02 รองลงมาเป็นกลุ่มบริหาร จ านวน 64 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.16 และกลุ่มผูป้ฎิบติังาน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 15.27 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ลกัษณะทัว่ไป จ านวน (n) ร้อยละ % 
กลุ่มบริหาร 
กลุ่มผูป้ฎิบติังาน 
ครู และผูช่้วยครู 
ไม่ระบุ 

64 
51 
82 

137 

19.16 
15.27 
24.55 
41.02 

 
ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาดังแสดงในตารางท่ี 4.4 พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่มีโรค

ประจ าตวั จ านวน 334  คน คิดเป็นร้อยละ 85.2 รองลงมาคือไม่มีโรคประจ าตวั จ  านวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.6  ส่วนใหญ่ออกก าลงักาย 1-2 วนัต่อสัปดาห์ จ  านวน 140  คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 
รองลงมา ไม่ออกก าลังกายเลย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2  ออกก าลังกาย 3-4 วนัต่อ
สัปดาห์ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ออกก าลงักาย 5-6 วนัต่อสัปดาห์ จ  านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.4 ออกก าลงักายทุกวนั จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ส่วนใหญ่มีการอบอุ่นร่างกาย
ก่อนออกก าลงักายบางคร้ัง จ  านวน 138  คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมา แบบทุกคร้ัง จ  านวน 93 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.7  3 คะแนน แบบไม่เคยจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 แบบบ่อยคร้ัง 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการผอ่นคลายร่างกายหลงัออกก าลงักายแบบ
บางคร้ัง จ  านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2  รองลงมาแบบไม่เคย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.8 แบบทุกคร้ัง จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 แบบบ่อยคร้ัง จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.3 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามโรคประจ าตวั การออก 

      ก าลงักาย การอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลงักาย และการผอ่นคลายร่างกายหลงัออก 
      ก าลงักาย 

 
ลกัษณะทัว่ไป จ านวน(n) ร้อยละ(%) 

โรคประจ าตวั: 
        มีโรคประจ าตวั 
        ไม่มีโรคประจ าตวั 
        ไม่ระบุ 

 
334 
57 
1 

 
85.2 
14.6 
0.3 

การออกก าลงักาย:  
        ไม่ออกก าลงักายเลย 
        ออกก าลงักาย 1-2 วนัต่อสัปดาห์ 
        ออกก าลงักาย 3-4 วนัต่อสัปดาห์ 
        ออกก าลงักาย 5-6 วนัต่อสัปดาห์ 
        ออกก าลงักายทุกวนั 
        ไม่ระบุ 

 
134 
140 
76 
29 
12 
1 

 
34.2 
35.7 
19.4 
7.4 
3.1 
0.3 

การอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลงักาย: 
        ทุกคร้ัง 
        บ่อยคร้ัง 
        บางคร้ัง 
        ไม่เคย 

 
93 
77 
138 
84 

 
23.7 
19.6 
35.2 
21.4 

การผอ่นคลายร่างกายหลงัออกก าลงักาย: 
        ทุกคร้ัง 
        บ่อยคร้ัง 
        บางคร้ัง 
        ไม่เคย 

 
73 
60 
142 
117 

 
18.6 
15.3 
36.2 
29.8 
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ผลการวเิคราะห์สถิติพรรณนาดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอายนุอ้ยท่ีสุด  16 
ปี อายมุากท่ีสุด 57 ปี มีค่าเฉล่ีย(x̅) เท่ากบั 31.96 ปี และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 8.61 
อายงุานในองคก์ารนอ้ยท่ีสุดคือท างานมา 1 ปี อายมุากท่ีสุดคือท างานมา 33 ปี มีค่าเฉล่ีย(x̅) เท่ากบั 
4.86 ปี และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 5.95 

 
ตารางที ่4.5 แสดงค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 

      อายแุละอายงุาน 
 

 จ านวนผูใ้หข้อ้มูล ต ่าสุด สูงสุด ค่าเฉล่ีย (x̅) S.D. 
อาย ุ 386 16 57 31.96 8.61 
อายงุาน 327 1 33 4.86 5.95 

 
ผลการวเิคราะห์สถิติพรรณนาดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการถ่ายทอด

ทางสังคมนอ้ยท่ีสุด  2.23 มากท่ีสุด 4.90 มีค่าเฉล่ีย(x̅) เท่ากบั 3.6687 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากบั 0.5093 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพนอ้ยท่ีสุดคือ1.47 มากท่ีสุดคือ 4.67 มีค่าเฉล่ีย(x̅) 
เท่ากบั 3.6451 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 0.4043 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารนอ้ยท่ีสุด  2.52 มากท่ีสุด 4.88 มีค่าเฉล่ีย(x̅) เท่ากบั 3.9318 และมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) เท่ากบั 0.4345 
 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน  
   
 4.2.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีของ 

         องค์การ 
ผลการวิเคราะห์หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (r = .300, p < .01 ดังแสดงในตารางท่ี 4.6) โดยพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยรวมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การรายดา้นทุกดา้นท่ีถึงระดบันยัส าคญัทางสถิติ (r = .604, .470, .495, .536, .478, p < .05 ดงั
แสดงในคอลมัน์สุดทา้ย ตารางท่ี 4.6) เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย พบวา่
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พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
รายดา้นทุกดา้น สามารถกล่าวไดว้า่ ผลท่ีพบสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวา่ “พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรวยั
ท างาน” 
  
ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหวา่ง พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทางกาย 

      และทางจิต กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารทั้งโดยรวมและรายดา้น 
 

 
ตัวแปร 

พฤติกรรม 
สร้างเสริมสุขภาพ 

ทางกาย 

พฤติกรรม 
สร้างเสริมสุขภาพ 

ทางจิต 

พฤติกรรม 
สร้างเสริม
สุขภาพ 
(โดยรวม) 

พฤติกรรมสมาชิกทีด่ี ความ
รับผดิช
อบ 

การออก
ก าลงักาย 

โภชนา
การ 

สัมพั
นธภา
พ 

พฒัน
าทาง
จิต 

จดัการ
ความเครี

ยด 

 

- ด้านให้การช่วยเหลือ .468** .571** .501*
* 

.479*
* 

.505*
* 

.287** .604** 

- ด้านการค านึงถึง
ผู้อ่ืน 

.391** .440** .487*
* 

.404*
* 

.392*
* 

.123* .470** 

- ด้านความอดทนอด
กลั้น 

.323** .455** .403*
* 

.415*
* 

.425*
* 

.277** .495** 

- ด้านการให้ความ
ร่วมมือ 

.471** .494** .489** .467*
* 

.371*
* 

.228** .536** 

- ด้านความส านึกใน
หน้าที่ 

.380** .452** .426** .387*
* 

.391*
* 

.205** .478** 

- พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ีขององค์การ
โดยรวม 

.504** .595** .571** .534*
* 

.506*
* 

.276** .636** 

 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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4.2.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกบัพฤติกรรมสร้างเสริม 
         สุขภาพ 

 ผลการวิเคราะห์หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกบั
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .422, 
p < .01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7) โดยพบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การโดยรวมกบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตรายด้านทุกด้านท่ีถึงระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ (r = .206, .367, .288, .354, .328, .381, p < .05) ดงัแสดงในคอลมัน์สุดทา้ย ตาราง
ท่ี 4.7 เม่ือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบยอ่ย พบวา่การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร
ขั้นยอมรับ ขั้นด ารงรักษา และขั้นลาออกและจดจ า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตรายด้านทุกด้าน ( r = .206, .367, .288, .354, .328, .381, p < .05) 
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายดา้นการออกก าลงักาย และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตทุกดา้น 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การรายด้านทุกด้าน (r = .206, 
.367, .288, .354, .328, .381, p < .05 ในตารางท่ี 4.7) แต่การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารขั้นบรรจุ
เขา้ท างาน และขั้นเรียนรู้ ไม่พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนกบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตบางด้าน (คอลมัน์ท่ี 2, 3 ในตารางท่ี 4.7) อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าผลท่ีพบส่วนใหญ่
สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 ท่ีว่า “การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพฯ ของบุคลากรวยัท างาน” 
 

4.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกบัพฤติกรรมการเป็น 
         สมาชิกทีข่ององค์การ 

 ผลการวิเคราะห์หาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกบั
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีขององค์การ พบวา่ การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .299 , p < .01 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8) โดยพบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร
โดยรวมกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารรายดา้นทุกดา้นท่ีถึงระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
(r = .219, .118, .295, .263, .284 , p < .05) ดงัแดงในคอมลมัน์สุดทา้ย ตารางท่ี 4.8 เม่ือวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การขั้นยอมรับ ขั้น
ด ารงรักษา และขั้นลาออกและจดจ า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
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องคก์ารรายดา้นทุกดา้น (r = .219, .118, .295, .263, .284 , p < .05) แต่การถ่ายทอดทางสังคมในขั้น
บรรจุเขา้ท างาน และขั้นเรียนรู้ ไม่พบความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร (คอลมัน์ท่ี 2, 3 ในตารางท่ี 4.8) อยา่งไรก็ตามจากผลท่ีพบส่วนใหญ่สนบัสนุนสมมติฐานท่ี 
3 ท่ีวา่ “การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน” 
 
ตารางที ่ 4.7 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหวา่งองคป์ระกอบยอ่ยของการถ่ายทอด 

       ทางสังคมในองคก์าร กบัองคป์ระกอบยอ่ยของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
 

 
พฤติกรรม 

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
ขั้นบรรจุ 
เขา้ท างาน 

ขั้นเรียนรู้ ขั้น
ยอมรับ 

ขั้นด ารง
รักษา 

ขั้นลาออก
และจดจ า 

โดยรวม 

พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกาย 

      

- ดา้นความรับผดิชอบ   .052 .053 .317** .199** .255** .206** 
- ดา้นการออกก าลงักาย .182** .215** .306** .363** .367** .367** 
- ดา้นโภชนาการ .106* .136** .227** .285** .406** .288** 
พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพจิต  

      

- ดา้นสัมพนัธภาพ
บุคคล 

.171** .205** .352** .339** .332** .354** 

- ดา้นพฒันาจิตวญิญาณ .182** .163** .216** .379** .311** .328** 
- ดา้นการขจดั
ความเครียด 

.337** .273** .234** .397** .149** .381** 

พฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพรวม 

.234** .233** .357** .433** .386** .422** 

 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ระหวา่งองคป์ระกอบยอ่ยของการถ่ายทอด 
      ทางสังคมในองคก์าร กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารรายดา้น 

 
 

พฤติกรรม 
การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 

ขั้นบรรจุ 
เขา้ท างาน 

ขั้นเรียนรู้ ขั้น
ยอมรับ 

ขั้นด ารง
รักษา 

ขั้นลาออก
และจดจ า 

โดยรวม 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ีขององค์การ 

      

- ดา้นใหก้ารช่วยเหลือ .051 .081 .211** .250** .292** .219** 
- ดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น -.073 .001 .109* .127* .380** .118* 
- ดา้นความอดทนอด
กลั้น 

.125* .145** .178** .302** .420** .295** 

- ดา้นการใหค้วาม
ร่วมมือ 

.040 .117* .340** .232** .379** .263** 

- ดา้นความส านึกใน
หนา้ท่ี 

.118* .096 .299** .269** .396** .284** 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ีขององค์การ
รวม 

.063 .115* .289** .294** .477** .299** 

 
หมายเหตุ: **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  

4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลนอกเหนือสมมตฐิาน  
 ในท่ีน้ีไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลในอีก 2 ส่วนคือ (1) วเิคราะห์อ านาจในการท านาย
พฤติกรรมแต่ละตวัโดยการถ่ายทอดทางสังคม 5  ขั้น และ (2) วเิคราะห์ความแตกต่างของตวัแปร
ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะต่างกนั    
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4.3.1 อ านาจในการท านายพฤติกรรมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการ 
เป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ โดยการถ่ายทอดทางสังคม 

ผลการวิเคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยการถ่ายทอดทาง
สังคมในองค์การ พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 5 ขั้น สามารถท านายพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพไดร้้อยละ 19.9 โดยพบว่าขั้นเรียนรู้สามารถท านายไดม้ากท่ีสุด ร้อยละ 14.9 และขั้น
บรรจุเขา้ท างาน สามารถท านายได ้ร้อยละ 5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 

ผลการวิเคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พบว่า การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 5 ขั้น สามารถท านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีไดร้้อยละ 45.2 โดยพบวา่ขั้นเรียนรู้สามารถท านายไดม้ากท่ีสุด ร้อย
ละ 36.2 และรองลงมาคือ ขั้นบรรจุเขา้ท างานสามารถท านายได ้ร้อยละ 4.8 ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.10 

 
ตารางที ่4.9 วเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (HP) โดยการถ่ายทอดทาง 
       สังคม (OSO) 5  ขั้น 

 

 
ตารางที ่4.10 วเิคราะห์อ านาจในการท านายพฤติกรรมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
         (OCB) โดยการถ่ายทอดทางสังคม (OSO) 5  ขั้น 
 

 

HP R R2 R2 change β T 
ขั้นเรียนรู้ .386 .149 .149 .386 8.213 
ขั้นบรรจุเขา้ท างาน .446 .199 .050 .246 4.873 

OSO R R2 R2 change β T 

ขั้นเรียนรู้ .601 .362 .362 .601 14.745 
ขั้นบรรจุเขา้ท างาน .640 .410 .048 .259 5.585 

ขั้นยอมรับ .660 .436 .026 .199 4.232 
ขั้นด ารงรักษา .672 .452 .016 .185 3.300 
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ความแตกต่างของตัวแปรระหว่างกลุ่มตัวอย่างทีม่ีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั 

 
(1) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมสร้าง

เสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ระหวา่งบุคลากรชายกบั
หญิง ปรากฏว่า ไม่พบความแตกต่าง ท่ีถึงระดบันยัส าคญัทางสถิติ (t < 1, p > .10, ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.11) ผลท่ีพบแสดงว่า บุคลากรชายกบัหญิงไดรั้บการถ่ายทอดทาง
สังคมในองคก์ารไม่แตกต่างกนั และมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารไม่แตกต่างกนัดว้ย  

  
ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร พฤติกรรมสร้างเสริม 
         สุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ระหวา่งเพศ 
 

 
ตัวแปร 

ชาย หญงิ  
t N x̅ SD N x̅ SD 

การถ่ายทอด 
ทางสังคมฯ 

170 3.6578 .3750 222 3.6353 .4260 .547 

พฤติกรรม 
สร้างเสริมสุขภาพ 

170 3.6773 .5244 222 3.6622 .4985 .290 

พฤติกรรมสมาชิก
ท่ีดี 

170 3.9005 .4246 222 3.9559 .4343 -1.267 

 
 (2) ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารของพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอายุ
แตกต่างกนั พบวา่กลุ่มอายนุอ้ยรายงานวา่ไดรั้บการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารมากกวา่กลุ่มอายุ
มากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (3.71 > 3.57, t = 3.33, p < .001) และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารมากกวา่กลุ่มอายมุากดว้ย (3.98 > 3.89, t = 2.03, p < .05) ส่วนพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพไม่พบวา่แตกต่างกนัถึงระดบันยัส าคญัทางสถิติ (ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12)  
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ตารางที ่4.12 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร ของพฤติกรรมสร้าง 
         เสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ระหวา่ง อายุ 
 

 
ตัวแปร 

อายุน้อยกว่า 31 อายุ 31 ปีและมากกว่า  
t N x̅ SD N x̅ SD 

การถ่ายทอด 
ทางสังคมฯ 

209 3.7099 .3200 177 3.5748 .4733 3.326*** 

พฤติกรรม 
สร้างเสริมสุขภาพ 

209 3.6510 .4932 177 3.7006 .5302 -.950 

พฤติกรรมสมาชิก
ท่ีดี 

209 3.9788 .3838 177 3.8911 .4657 2.028* 

 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                  *** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  
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บทที ่5 
 

การสรุป และ อภปิรายผล 
 

การวิจยัเร่ือง “การถ่ายทอดทางสังคม พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน” ไดศึ้กษากลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากหลากหลายสาขา
อาชีพจ านวนทั้งส้ิน 398 คน ในบทน้ีจะไดส้รุป และอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษา
คร้ังน้ี รวมทั้งน าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี 

 

5.1 การสรุปและอภปิรายผลตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรทัว่ไป จ านวน 
392 คน ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นเพศชาย 170 คน เพศหญิง 222 คน โดยส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ท างานอยู่องค์กรภาคเอกชน มีรายไดพ้อใช้จ่ายและ
เหลือเก็บ มีอายุเฉล่ีย 31.96 ปี และมีอายุน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 16 ปี อายุสูงท่ีสุด 57 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีโรคประจ าตวัโดยมีอตัราการความถ่ีในการออกก าลงักาย 1-2 วนัต่อสัปดาห์ จะมีการวอร์ม
ร่างกายก่อนและหลงัออกก าลงักายเพียงบางคร้ัง  
 

5.2 การสรุปและอภปิรายผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
 การศึกษาวิจยัท่ีผา่นมาสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามล าดบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ต่ละขอ้ 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน 

สมมติฐานท่ี 2 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพของบุคลากรวยัท างาน 
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สมมติฐานท่ี 3 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน 

 
5.2.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที ่1 

 สมมติฐานท่ี 1 ตั้งไวว้า่ “พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน” 
 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพฯและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้นพบผลสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 
กล่าวคือ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการออกก าลงักาย ดา้น
โภชนาการ ด้านสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ด้านการพฒันาด้านจิตวิญญาณและ ด้านการขจดั
ความเครียด โดยผลดงักล่าวสามารถระบุช้ีชดัไดว้า่บุคคลากรท่ีมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมาก
นั้น มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงพร้อมกนัไปดว้ย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัสามารถกล่าวไดอี้กวา่พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจะท าให้แต่
ละบุคคลมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลดาวลัย ์
ประทีปชยักูร (2551)  ซ่ึงบุคคลท่ีมีสุขภาวะทางกายและทางจิตท่ีดีนั้นยงัจะผลเก่ียวพนัไปถึงผลการ
ท างานท่ีดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัสนบัสนุนผลของงานวิจยัของ เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง 
(2550) ท่ีกล่าวว่าองค์ประกอบทางดา้นความคิดและอารมณ์จะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา 
นอกจากนั้นพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพฯ ยงัช่วยให้เกิดสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลให้ไดรู้้จกั
กนัมากข้ึน รวมถึงผูท่ี้พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในระดบัสูงยงัช่วยให้เป็นคนท่ีมีระเบียบวินยัใน
ตนเอง รู้จกัรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีท า และทนต่อสภาวะกดดนัต่างๆไดดี้ รู้จกัการเขา้สังคมและเห็นอก
เห็นใจแก่ผูอ่ื้น และมีอตัราการลางานจากสภาวะเจ็บป่วยต่างๆลดลงจากการท่ีมีสุขภาพกายท่ี
แขง็แรงข้ึน รู้จกัการจดัระเบียบส่ิงท่ีตอ้งท าและท าใหมี้บรรยากาศท่ีดีในการท างานในองคก์ารซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดว้ย แต่ส่ิงหนึงท่ียงัเป็น
ปัจจยัด้านลบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การก็คือการท่ีบุคคลากรทุ่มเทให้กับ
องคก์ารมากเกินไปไม่วา่ลึกๆแลว้ตวับุคคลากรจะหวงัในเร่ืองของผลประโยชน์หรือไม่ก็ตามส่ิงนั้น
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตวับุคคลากรเองสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน” ของ ชญารัศม์ิ ทรัพยรัตน์ (2556) องคก์ารจึงควรท่ีจะ
ใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไม่ใหย้ิง่หยอ่นไปกวา่พฤติกรรมอ่ืนๆของบุคคลากร
ในองคก์ารเพื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารในระยะยาว 
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5.2.2 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที ่2 
สมมติฐานท่ี 2 ระบุไวว้า่ “การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การสร้างเสริมสุขภาพฯของบุคลากรวยัท างาน”  
ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบถึงผลสนับสนุนในสมมติฐานท่ี 2 ยกเวน้ตวัแปรการถ่ายทอดทาง

สังคมในขั้นบรรจุเข้าท างานนั้นท่ีไม่พบความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในด้าน
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ดา้นการออกก าลงักาย และดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การขั้นยอมรับก็ไม่พบความแตกต่างต่อพฤติกรรมด้านออกก าลงักาย 
รวมถึงการถ่ายทอดทางสังคมในขั้นลาออกและจดจ าไม่พบความแตกต่างต่อพฤติกรรมดา้นการ
ค านึงถึงผูอ่ื้น 

ผลจากการศึกษาในส่วนน้ีช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพฯนั้น ได้รับการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม จะสังเกตเห็นได้ว่า
พนกังานใหม่จะไดรั้บการถ่ายทอดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯต่างๆ จากพนกังานท่ีอยูม่าก่อน 
โดยในขั้นบรรจุเขา้ท างานนั้นพฤติกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพและดา้นการออกก าลงักาย 
และดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลจะยงัไม่พบความแตกต่างในขั้นน้ี เป็นเพราะพนกังานท่ีเขา้มา
ใหม่ยงัไม่คุน้เคยกบัสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และบุคคลรอบๆตวัในองคก์าร แต่หลงัจากผา่นขั้นน้ีมาได้
แล้วพนักงานจะมีความคุ้นเคยกบัสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมรอบขา้งมากข้ึน รวมถึงในขั้นเรียนรู้
พนกังานจะเร่ิมซึมซบัผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม จาก
การสังเกต ลอกเลียนแบบ ฝึกหัด ลงมือปฎิบติั รวมไปถึงกระบวนการสอนงาน ( Job Coaching 
Process) จากพนักงานพี่เล้ียง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีท าให้พนกังานใหม่ได้เรียนรู้ทีละเล็กทีละ
น้อยดว้ยการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, 
2540) จนกระทัง่เขา้สู่ขั้นยอมรับพนักงานจึงเร่ิมมีการยอมรับและเปล่ียนแปลง ค่านิยม ทศันคติ 
พฤติกรรมต่างๆให้สอดคล้องกบัองค์การ ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วองค์การต่างๆ มกัจะให้ความส าคญั
มุ่งเน้นไปท่ีการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้าน
สุขภาพของพนักงานเท่าท่ีควร และตวัพนักงานเองเม่ือยอมรับการเป็นสมาชิกขององค์การโดย
สมบูรณ์แลว้จึงอยากท่ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการท างานจึงท าให้ขาดความเอา
ใจใส่ในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯดา้นการออกก าลงักาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจันา เตมีย ์
(2554) ท่ีพบว่าคุณลกัษณะทางจิตนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมด้านการท างาน และคุณภาพชีวิตของ
พนกังานในโรงแรม และกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารและจิตลกัษณะดา้นแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ินั้นสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการท างานของพนกังานในโรงแรมได ้จึงกล่าวไดว้่า
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พฤติกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพฯ เองก็สามารถท่ีจะได้รับการถ่ายทอดผ่านกระบวกการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารได ้เช่นกนั 

 
5.2.3 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที ่3 
สมมติฐานท่ี 3 ตั้งไวว้า่ “การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของบุคลากรวยัท างาน” 
ผลจากการวเิคราะห์ดว้ยกระบวนการทางสถิติของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ ตวัแปรการ

ถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารและตวัแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารนั้นสนบัสนุน 
สมมติฐานท่ี 3 คือการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารโดยรวม แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารขั้นลาออกและ
จดจ ากบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น อยา่งไรก็ตามพนกังานท่ี
อยูใ่นขั้นลาออกและจดจ ายงัคงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารในดา้น
การใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นความอดทนอดกลั้น ดา้นการใหค้วามร่วมมือและความส านึกในหนา้ท่ี 

ผลการศึกษาในส่วนน้ีสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3 ในขา้งตน้เพียงบางส่วน สามารถอธิบายได้
วา่การถ่ายทอดทางสังคมนั้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดการพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยว์รรณ มงคลดีกลา้กุล (2554) ท่ีพบวา่ การถ่ายทอดทาง
สังคมในองค์การนั้นมีส่วนช่วยให้พยาบาลท่ีเพิ่งจบมาใหม่ สามารถเรียนรู้ ปรับตวั และมีความ
ผูกพนัรวมถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซ่ึงช่วยสนบัสนุนงานวิจยัของ สาลาวาติ
และคณะ (Salavati, Ahmadi, Sheikhesmaeili and Mirzaei, 2011) ท่ีพบถึงความสัมพนัธ์อย่างมีนยั
และไดรั้บการยอมรับวา่ตวัแปรการถ่ายทอดทางสังคมนั้นมีผลต่อปัจจยัของการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การอันประกอบด้วย พฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
พฤติกรรมท่ีมีมารยาท พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ แต่ในขั้น
ของการลาออกและจดจ านั้นจะเป็นขั้นท่ีบุคคลากรท่ีมาถึงขั้นน้ีมีระดบัความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนๆใน
องคก์ารลดนอ้ยลง จนมาถึงจุดสุดทา้ยของสายอาชีพ จึงไม่พบความแตกต่างให้เกิดพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น โดยพนกังานท่ีอยูใ่นขั้นน้ีก็จะมีเหลือเพียงความ
ทรงจ าของตวับุคคล และส่ิงท่ีเคยท าให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังในองค์การเท่านั้น (ธงชัย 
สมบูรณ์, 2549) นอกจากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ยงัพบงานวจิยัท่ีเป็นจ านวนมากท่ีไดผ้ลจาก
การวิจัยท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า การถ่ายทอดทางสังคมนั้น สามารถท่ีจะส่งต่อ
พฤติกรรม ความคิด ค่านิยม ทศันคติ ใหก้บัพนกังานจากรุ่นสู่รุ่นได ้เช่น งานวจิยัของ วรัิต ปานศิลา 
(2542) ท่ีไดศึ้กษาการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบุคลากรสาธารณสุข ใน
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ภาคเหนือของประเทศไทยพบว่าการถ่ายทอดทางสังคมนั้นสามารถร่วมกบัตวัแปร การมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท านายพฤติกรรมการท างานได้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์านั้นเกิดจากสภาวะภายในแลว้จึงแสดงออกมาท่ีการกระท า 
และสามารถถ่ายทอดซ่ึงกนัและกนัได ้

 

5.3 การสรุปและอภปิรายนอกเหนือสมมตฐิาน 
 
 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตวัแปร การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพฯ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบความแตกต่างในพนกังานท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตารางที ่5.1 แสดงความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และตวัแปรตน้ 
 

ตวัแปร การถ่ายทอดทาง
สังคมในองคก์าร 

พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพฯ 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีของ

องคก์าร 
เพศ X X X 
อาย ุ ✓ X ✓ 

 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัทางดา้น เพศ และอายุ ท าให้มีพฤติกรรมของ
ตวัแปรดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถกล่าวไดว้า่  
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ แตกต่างกันไม่พบความแตกต่างต่อการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี อายุ แตกต่างกนัจะมีการถ่ายทอดทางสังคมในองคก์ารและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารแตกต่างกนั โดยพบวา่กลุ่มพนกังานท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 31 ปี จะมีการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารสูงกวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
อายมุากกวา่ 31 ปี 
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5.4 จุดเด่นของงานวจิัย  
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้ง 3 ตวั อนั
ไดแ้ก่ การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร พฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานองคก์ารทัว่ไป ทั้งยงัท าการทดสอบอิทธิพลของ
ตวัแปรอิสระท่ีสามารถร่วมกนัท านายตวัแปรต่างๆได ้โดยการศึกษาในเร่ืองดงักล่าวน้ียงัไม่มีการ
พบวา่ มีนกัวชิาการท่านใดไดเ้คยท าการศึกษาถึงการน าพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯมาประยกุตใ์ช้
กบับริบทต่างๆในองค์การ จึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในแวดวงของการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท่ี์ไม่ใช่เพียงนึกถึงแต่ผลการปฎิบติัแต่ยงัรวมไปถึงการใส่ใจในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ
เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์ารมีคุณภาพชีวติท่ีดีมากยิง่ข้ึน 
 นอกจากนั้นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมตามแนวคิดของ Deaux and Wrightsman 
(1988 อา้งถึงใน บงัอร โสฬส, 2538) ถูกให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกเพื่อศึกษาถึงการถ่ายทอด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านต่างๆ และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพฯ 
โดยเฉพาะการจบัคู่กบัตวัแปรพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ นั้นยงัไม่ปรากฏพบถึงงานวิจยัในไทย
ท่ีไดท้  าการศึกษาถึงตวัแปรน้ีในการน ามาประยุกต์ใชก้บัภาคองค์การ ท าให้ผลการศึกษาท่ีไดเ้ป็น
ประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์เพื่อต่อยอดพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบุคลากรในองคก์ารท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

5.5 ข้อจ ากดัของงานวจิัย 

 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้เจาะจงเฉพาะกลุ่ม เพื่ออยากหาความ
แตกต่างวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนันั้นส่งผลต่อ การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพฯ แตกต่างกนัหรือไม่ จึงท าให้
ข้อมูลในส่วนของอาชีพ อายุ อายุการท างาน มีการกระจายตวัสูง และแบบวดัหรือข้อค าถามท่ี
น ามาใช้ในการเก็บขอ้มูลนั้น มีจ  านวนมากถึง 85 ขอ้ 7 หน้า โดยไม่รวมขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามอีก 1 หนา้ ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอ้งใชเ้วลานานในการอ่านเพื่อท าความเขา้ใจใน
ขอ้ค าถามนานพอสมควร และผูต้อบแบบสอบถามยงัมีภาระงานท่ีตอ้งเร่งท า จึงสามารถส่งผล
กระทบต่อการตอบในชุดค าถามขอ้หลงัๆส่งผลให้เกิดความเบ่ียงเบนไปได้ นอกจากนั้นยงัมีขอ้
ค าถามในส่วนของโรคประจ าตัว รายได้ ความเพียงพอของรายได้ ซ่ึงอาจเป็นค าถามท่ีผูต้อบ
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แบบสอบถามตอ้งการเก็บไวเ้ป็นความลบัจึงท าใหผู้ต้อบบางรายกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่ได้
ตอบตามความเป็นจริง แต่ผูว้ิจยัก็ไดแ้กปั้ญหาในเบ้ืองตน้ดว้ยการหาของขวญัเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็น
การขอบคุณแก่ผูท่ี้มาตอบ แต่ก็ไม่สามารถแกปั้ญหาทั้งหมดได ้
 

5.6 ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
 
 ผลจากการศึกษาสามารถระบุไดว้่า ตวัแปรการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกบัตวัแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพฯ มีความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนัโดยเฉพาะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององตก์ารท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพทั้งโดยรวมและรายดา้น จึงอาจกล่าวไดว้่าพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ ไม่ใช่
เพียงแค่ท าให้บุคลลากรในองคก์ารมีร่างกายท่ีแขง็แรงและรู้จกักบัการรับมือกบัความเครียดเท่านั้น 
แต่ยงัส่งผลให้เกิดสัมพนัธภาพข้ึนในองคก์ารซ่ึงเป็นส่วนช่วยสนบัสนุนให้เกิดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีในองค์การ และในอีกแง่หน่ึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้นยงัเป็นเหตุ
ปัจจยัท่ีท าให้พนกังานเกิดความเครียดท่ีตอ้งทุ่มเท แบกรับกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การท าให้พนักงานเกิดความเครียดและส่งผลเสียต่อตวัพนักงานเองในระยะยาว (ชญารัศม์ิ 
ทรัพยรัตน์, 2556) พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯจึงสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนน้ีได้ 
องค์การจึงไม่ควรมองขา้มเหตุปัจจยัดา้นสุขภาพเน่ืองจากบุคคลากรในองค์การก็เป็นเสมือนท่ีจะ
คอยขบัเคล่ือนองคก์ารให้เกินไปขา้งหนา้หากมีฟันเฟืองตวัใดช ารุด ก็จะท าให้เกิดการติดขดัในการ
ขบัเคล่ือน แมจ้ะเปล่ียนเอาอนัใหม่มาแทนท่ีก็จะตอ้งเสียเวลาในการท าใหส้ามารถใชง้านไดดี้ดงัเดิม 
 ปัจจยัส าคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีจะสร้างพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพฯให้เกิดข้ึน ก็คือการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร องคก์ารตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ปลูกฝัง
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะท า และไม่เพียงแต่ให้การสนบัสนุนใน
ช่วงแรกเท่านั้นแต่องคก์ารควรพฒันาให้มีการรักษาไวซ่ึ้งการเปล่ียนแปลงท่ีดี โดยใน ขั้นบรรจุเขา้
ท างาน องค์การควรจดักิจกรรมต่างๆเพื่อให้ในการถ่ายโอนพฤติกรรมต่างๆ จากพนกังานท่ีอยูม่า
ก่อน โดยผา่นการปฐมนิเทศ จดัให้มีระบบพี่เล้ียง การฝึกอบรมขณะปฎิบติังาน หรือการสังเกตจาก
บุคคลตน้แบบ (อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ุ, 2547) ให้พนกังานท่ีบรรจุใหม่ไดป้รับตวัและเป็นแนวปฎิบติั
ส าหรับตนเอง แต่องคก์ารก็ตอ้งไม่ลืมท่ีจะผลกัดนัและให้การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อคงไวซ่ึ้ง
พฤติกรรมอนัเป็นท่ีพึงประสงคข์ององคก์าร 
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5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัย 

 
 1. การวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นวงกวา้ง ท าให้มีขอ้แตกต่างหลายอยา่งท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อการวิจยั ผูส้นใจอาจท าการวิจยัโดยการจ ากัดกลุ่มตัวอย่างให้มีตัวแปรท่ี
คลา้ยคลึงกนัมากยิง่ข้ึน เพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2. การศึกษาในปัจจุบนัมีการศึกษาเพียงขอ้ดีของตวัแปรต่างๆ จนลืมนึกถึงดา้นลบของตวั
แปร ต่างๆ ทั้งการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ องค์การควรให้ความส าคญักบัผลกระทบดา้นลบท่ีตามมาและการ
แนวทางการแกไ้ขผลกระทบดา้นลบ ของตวัแปรต่างๆเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามเพือการวจิยั 

 
เร่ือง การศึกษาความเกีย่วข้องสัมพนัธ์ระหว่าง การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมสร้าง

เสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 
 
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เน่ืองดว้ยขา้พเจา้ นายยทุธนา รังสิตานนท ์นกัศึกษาชั้นปริญญามหาบณัฑิต คณะทรัพยากร
มนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก าลงัด าเนินการวิจยัเพื่อเสนอเป็นวิทยานิพนธ์เร่ือง 
“การศึกษาความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหวา่ง การถ่ายทอดทางสังคมในองคก์าร พฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร” โดยมี รศ.ดร.บงัอร โสฬส 
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงการท าวทิยานิพนธ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากท่าน ตามรายละเอียด
ในแบบสอบถามน้ี 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ท่านตอบตามท่ีเห็น
ว่าเป็นจริง ค าตอบของท่านจะน าเสนอในลกัษณะภาพรวมไม่มีการแสดงผลเป็นรายบุคคล จึงไม่
เกิดผลกระทบต่อการปฎิบติังานของท่านแต่ประการใด 
 ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
นายยุทธนา รังสิตานนท์ 

นักศึกษาคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
โทร. 081-735-4604 E-mail: yutthana.rstn@gmail.com 

 
  

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธ์ิในการตอบแบบสอบถามของท่าน แบบสอบถามจะไม่ระบช่ืุอ หรือ
รหสัใดๆ ของผูต้อบ หลงัจากตอบแบบสอบถามครบทุกข้อแล้ว กรณุาน าส่งกลบัจดุรบัคืน

แบบสอบถามของท่าน 

mailto:yutthana.rstn@gmail.com
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
 ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน ( ) หน้าขอ้ความหรือเติมขอ้ความลงในช่องว่าง
ตามความเป็นจริง 

1. เพศ  (     ) ชาย (     ) หญิง 
2. อาย ุ………. ปี 
3. สถานภาพสมรส 

(     ) โสด  (     ) สมรส (     ) หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษา 

(     ) ประถมศึกษา   (     ) มธัยมศึกษาตอนตน้  
(     ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช (     ) อนุปริญญา/ปวส 
(     ) ปริญญาตรี   (     ) ปริญญาโท 
(     ) ปริญญาเอก   (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

5. ความเพียงพอของรายได ้
(     ) พอใชจ่้ายแต่ไม่เหลือเก็บ (     ) พอใชจ่้ายและเหลือเก็บ 
(     ) ไม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายโดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก…………………….. 

6. องคก์ารท่ีท างาน 
(     ) องคก์รภาครัฐ   (     ) องคก์รภาคเอกชน 
(     ) รัฐวสิาหกิจ   (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

7. ต าแหน่งงานท่ีท าปัจจุบนั ……………………. 
8. อายกุารท างานในองคก์ารปัจจุบนั ………. ปี 
9. ท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่ 

(     ) ไม่มี 
(     ) มี (โปรดระบุ) ……………………. 

10. ท่านออกก าลงักาย (30 นาทีข้ึนไป) ก่ีวนัในหน่ึงสัปดาห์ 
(     ) ไม่ออกก าลงักายเลย  (     ) 1-2 วนั/สัปดาห์ 
(     ) 3-4 วนั/สัปดาห์  (     ) 5-6 วนั/สัปดาห์ 
(     ) ออกก าลงักายทุกวนั 

11. ท่านอบอุ่นร่างกาย เช่น การยืดกลา้มเน้ือ หรือ เดินชา้ๆ 5-10 นาที ก่อนออกก าลงักาย
หรือไม่ 
(     ) ทุกคร้ัง (     ) บ่อยคร้ัง  (     ) บางคร้ัง  (     ) ไม่เคย  

12. ท่านผอ่นคลายร่างกาย เช่น การยดืกลา้มเน้ือ หรือ เดินชา้ๆ 5-10 นาทีก่อนหยดุออก
ก าลงักายหรือไม่ 
(     ) ทุกคร้ัง (     ) บ่อยคร้ัง  (     ) บางคร้ัง  (     ) ไม่เคย  
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ขอ้แนะน าในการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 2, 3 และ 4 
 กรุณาอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 เป็นประจ า  หมายถึง  ท่านกระท าหรือปฎิบติัขอ้ความนั้นสม ่าเสมอ 80-100% 
 ประจ า  หมายถึง ท่านกระท าหรือปฎิบติัขอ้ความนั้นบ่อยคร้ัง 60-79% 
 บางคร้ัง  หมายถึง ท่านกระท าหรือปฎิบติัขอ้ความนั้นเป็นบางเวลา 40-59% 
 นานๆคร้ัง หมายถึง ท่านกระท าหรือปฎิบติัขอ้ความนั้นนอ้ยคร้ัง 20-39% 
 ไม่เคยเลย หมายถึง ท่านไม่เคยกระท าหรือปฎิบติัตามขอ้ความนั้น 0-19% 
 
ส่วนที ่2 แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 
ข้อความเกีย่วกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เป็น

ประจ า 
บ่อยๆ บางคร้ัง นานๆ

คร้ัง 
ไม่เคย
เลย 

ด้านความความรับผดิชอบต่อสุขภาพ 
2. ท่านสังเกตความผดิปกติของร่างกายดว้ยตวัเอง 

     

3. ท่านรับการตรวจสุขภาพร่างกาย      
4. ท่านท าความสะอาดฟัน เช่น บว้นปากหรือใช้

ไหมขดัฟันทุกคร้ังหลงัรับประทานอาหาร 
     

5. ท่านรีบไปพบแพทยท์นัทีท่ีมีอาการผดิปกติ      
6. ท่านลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร      
ด้านการออกก าลงักาย 
7. ท่านออกก าลงักายอยา่งนอ้ยคร้ังละ 15-30 นาที  

     

8. ท่านแต่งกายเหมาะสมกบัประเภทของการออก
ก าลงักายประเภทต่างๆ 

     

9. ท่านออกก าลงักายระหวา่งปฎิบติักิจวตัร
ประจ าวนั เช่น การเดินข้ึนบนัไดแทนการใช้
ลิฟท ์

     

10. ท่านเลือกประเภทการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม
กบัสุขภาพของท่าน 

     

11. ท่านสามารถควบคุมอตัราการเตน้ของหวัใจใน
ระหวา่งการออกก าลงักายใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม 
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ข้อความเกีย่วกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เป็น
ประจ า 

บ่อยๆ บางคร้ัง นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
เลย 

ด้านโภชนาการ 
12. ท่านด่ืมน ้าสะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 แกว้ (แกว้

ละ 250 มิลลิลิตร) 

     

13. ท่านพิถีพิถนัในการเลือกรับประทานอาหารท่ี
สะอาดและถูกหลกัอนามยั 

     

14. ท่านรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายในแต่ละ
ม้ือ 

     

15. ท่านรับประทานอาหารท่ีปรุงดว้ยวธีิการ ป้ิง ยา่ง 
รมควนั 

     

ด้านสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล 
16. ท่านท ากิจกรรมเพื่อสุขภาพกบัสมาชิกใน

ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือคนใกลชิ้ด 

     

17. ท่านมีการแลกเปล่ียนความรู้ดา้นการออกก าลงั
กายกบัผูท่ี้ออกก าลงักายดว้ยกนั 

     

18. ท่านใหค้  าปรึกษาและดูแลดา้นสุขภาพแก่คน
ใกลชิ้ด 

     

19. ท่านแสดงความช่ืนชมกบัความส าเร็จของผูอ่ื้น
อยา่งจริงใจเม่ือเขาบรรลุเป้าหมายสุขภาพท่ีตั้ง
ไว ้

     

20. ท่านไม่ชอบท ากิจกรรมดา้นสุขภาพร่วมกบั
ผูอ่ื้น 

     

การพฒันาทางด้านจิตวญิญาณ 
21. ท่านทบทวนถึง เป้าหมาย และวางแผนในการ

ด าเนินชีวติของตนเอง 

     

22. ท่านเตือนตวัเองใหพ้อใจในส่ิงท่ีมี      
23. ท่านส ารวจขอ้ดี ขอ้เสียของตนเองแลว้พิจารณา

ปรับปรุงแกไ้ข 
     

24. ท่านยอมรับไดก้บัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในชีวิต ไม่วา่จะเป็นเร่ืองร้ายหรือดี 

     

25. ท่านท ากิจกรรมท่ีสร้างเสริมสุขภาพจิต เช่น 
การสวดมนต ์นัง่สมาธิ 
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ข้อความเกีย่วกบัพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

เป็น
ประจ า 

บ่อยๆ บางคร้ัง นานๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
เลย 

ด้านการขจัดความเครียด 
 
26. ท่ านหลีก เ ล่ี ย งสภาวะการ ณ์ ท่ี ก่ อให้ เ กิ ด

ความเครียด 

     

27. เม่ือมีความเครียด ท่านพยายามคน้หาและหา
ทางแกไ้ขปัญหา 

     

28. ท่านปรึกษา พูดคุยกบัเพื่อน เม่ือเกิดความเครียด 
 

     

29. ท่านผอ่นคลายความเครียดโดยการหากิจกรรม
ต่างๆท า เช่น การออกก าลงักาย ท่องเท่ียว 
พกัผอ่นตามสถานท่ีต่างๆ 

     

30. ท่านอ่านหนงัสือหรือรับฟังขอ้คิดดีๆจากนกัพูด 
หรือบุคคลตวัอยา่ง ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนัได ้

     

 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
 
ข้อความเกีย่วกบัการท างานในองค์การ จริง

ทีสุ่ด 
จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่

จริง
ทีสุ่ด 

ข้ันบรรจุเข้าท างาน (ช่วงทดลองงาน) 
1.   ท่านไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์
ต่างๆท่ี 
      จ  าเป็นในการปฎิบติังาน 

     

2. องคก์ารไดใ้หคู้่มือท่ีแนะน าวิธีการ
ปฎิบติังานเพื่อใหท้่านสามารถน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการปฎิบติังาน 

     

3. ท่านไดรั้บการปฐมนิเทศน์อยา่งเป็นทางการ
จากองคก์าร 

     

4. ท่านเรียนรู้งานดว้ยตนเองตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้
ท างาน 

     

5. ในช่วงทดลองงาน (Probation Period) ท่าน
ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบังานท่ีท่านไดป้ฎิบติัอยา่ง
มาก 
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ข้อความเกีย่วกบัการท างานในองค์การ จริง
ทีสุ่ด 

จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่
จริง
ทีสุ่ด 

ข้ันเรียนรู้ (ช่วงปีแรกของการท างาน) 
6. องคก์ารไดจ้ดัฝึกอบรมเพื่อใหท้่านสามารถ

เรียนรู้งานมากข้ึน 

     

7. ท่านไดรั้บมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้และความของท่าน 

     

8. ท่านมีบุคคลในองคก์ารเป็นตน้แบบท่ี
สามารถด าเนินรอยตามได ้

     

9. องคก์ารไดจ้ดักิจกรรมเพื่อใหท้่านไดรู้้จกั
คุน้เคยกบัเพื่อนร่วมงาน 

     

10. หวัหนา้หรือพี่เล้ียง คอยดูแลและแนะน า
แนวทางในการปฎิบติังานให้กบัท่าน 

     

ขั้นยอมรับ 
11. เม่ือพน้ช่วงทดลองงาน ท่านไดรั้บสิทธิ

เทียบเท่าเพื่อนร่วมงานท่ีมีต าแหน่งใกลเ้คียง
กนั 

     

12. ท่านสามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน
และหวัหนา้งานของท่านไดดี้ 

     

13. ท่านสามารถปฎิบติัตวัไดต้ามคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามท่ีองคก์ารตอ้งการ 

     

14. องคก์ารเปิดโอกาสใหร่้วมรับรู้ขอ้มูล
ความลบัหรือขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอก 

     

15. ท่านไดรั้บการยอมรับจากหวัหนา้และเพื่อน
ร่วมงาน 

     

ขั้นด ารงรักษา 
16. องคก์ารมีการจดัใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้

เทคนิคและวธีิการท างานใหม่ๆอยูเ่สมอ 

     

17. องคก์ารมีการส่งเสริมใหท้่านพฒันาตนเอง 
หรือฝึกอบรมในเร่ืองท่ีท่านสนใจ 

     

18. องคก์ารมีการวางแผนพฒันาพนกังานเป็น
รายบุคคล 
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ข้อความเกีย่วกบัการท างานในองค์การ 

จริง
ทีสุ่ด 

จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่
จริง
ทีสุ่ด 

19. องคก์ารมีการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรไดก้ระชบัและรักษาความสัมพนัธ์
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

20. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการ
ปฎิบติังานของหน่วยงานของท่าน 

     

21.  องคก์ารมีการจดัใหมี้การประกาศเกียรติคุณ
ของผูท้  างานดีเด่น 

 
 

    

22. องคก์ารส่งเสริมใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้การ
ท างานในแผนกอ่ืนๆนอกเหนือจากส่วน
งานท่ีตนท าอยู ่

     

23. เม่ือมีปัญหาท่านสามารถขอค าแนะน า
ปรึกษาจากฝ่ายบุคคลหรือหวัหนา้งานได ้

     

24. ท่านมีโอกาสท่ีจะกา้วข้ึนไปท างานใน
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนได ้

     

25. องคก์ารพยายามรักษาพนกังานใหท้ างานอยู่
กบัองคก์ารนานๆ ดว้ยวธีิการต่างๆ 

     

ขัน้ลาออกและจดจ า 
26. องคก์ำรมกีำรดแูลพนกังำนหลงัออกจำก

งำนไปแลว้เป็นอยำ่งด ีเช่น มเีงนิกองทุน
ใหเ้มือ่มอีำยงุำนตำมทีก่ ำหนด 

     

27. องคก์ำรมกีำรยกยอ่งผูท้ีท่ ำผลงำนใหก้บั
องคก์ำรแมว้่ำจะเกษยีณอำย ุหรอืออกจำก
องคก์ำรไปแลว้ 

     

28. องคก์ำรมกีำรรกัษำสมัพนัธภำพของผูท้ี่
ออกจำกองคก์ำรไปแลว้ดว้ยกำรเชญิมำ
เป็นทีป่รกึษำ หรอืผูส้อนงำน 

     

29. องคก์ำรมกีำรจดัอบรมกำรวำงแผน
กำรเงนิระยะยำวใหก้บัพนกังำน 

     

30. องคก์ำรมกีำรเตรยีมพรอ้มกบัพนกังำนที่
จะเกษยีณ เช่น จดัอบรมกำรปรบัตวัหลงั
เกษยีณ 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 
 
 
ข้อความเกีย่วกบัพฤติกรรมการท างาน จริง

ทีสุ่ด 
จริง ไม่

แน่ใจ 
ไม่จริง ไม่จริง

ทีสุ่ด 
พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ 
1.   ท่านท างานแทนเพื่อนร่วมงานท่ีขาดหรือลา
งาน 

     

2. ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อใหง้าน
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์าร 

     

3. ท่านแนะน าเพื่อนร่วมงานท่ีมาท างานใหม่
โดยท่ีเพื่อนไม่ไดร้้องขอ 

     

4. ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีมีปัญหาการ
ท างาน 

     

5. ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อใหท้  างาน
ไดลุ้ล่วงโดยเร็ว 

     

พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน 
6. ท่านตระหนกัถึงผลดีผลเสียจากการกระท า

ของท่านท่ีมีต่อเพื่อนร่วมงาน 

     

7. ท่านระวงัพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ผูอ่ื้น 

     

8. ท่านไม่ละเมิดสิทธิของเพื่อนร่วมงาน      
 

9. ท่านหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจส่งผลเสีย
ต่อเพื่อนร่วมงาน 

     

10. ท่านมีส่วนช่วยองคก์ารในการรักษาสภาพ
ของใช ้เพื่อใหส้ามารถใชไ้ดน้าน 

     

พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้น 
11. ท่านไม่เสียเวลาบ่นกบัเร่ืองท่ีไม่เป็นเร่ือง 

     

12. ท่านสามารถท างานไดแ้มใ้น
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท างาน 

     

13. ท่านไม่ท าใหทุ้กคนยุง่ยากในการท างาน      

14. ท่านเก็บความไม่พอใจบางอยา่งเอาไวเ้พื่อ
หลีกเล่ียงการสร้างบรรยากาศท่ีไม่ดีในการ
ท างาน 
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ข้อความเกีย่วกบัพฤติกรรมการท างาน 

จ ริ ง
ทีสุ่ด 

จริง ไม่
แน่ใจ 

ไม่จริง ไม่จริง
ทีสุ่ด 

15. ท่านแกไ้ขปัญหาในหน่วยงานแมเ้ป็น
ปัญหาเล็กนอ้ยก็ตาม 

     

พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ 
16. ท่านใหค้วามส าคญั/เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง

โดยสมคัรใจ 

     

17. ท่านยนิดีท างานนอกเวลาแมอ้งคก์ารไม่ได้
ก าหนดไว ้

     

18. ท่านใส่ใจต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ารท่ี
บุคคลภายนอกมองเขา้มาและยนิดีท่ีจะ
รักษาภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ารดูดี 

     

19. ท่านสนใจติดตามข่าวสารและนโยบาย
ต่างๆขององคก์าร 

     

20. ท่านสนใจและใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรม
ต่างๆขององคก์ารเสมอ 

     

พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าที ่
21. ท่านรับผดิชอบต่อบทบาทท่ีไดรั้บและ

ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมุ่งมัน่และ
ทุ่มเท 

     

22. ท่านไม่ใชเ้วลาพกังานนานเกินกวา่เวลาท่ี
ก าหนด 

     

23. ท่านปฎิบติัตนตามกฎและขอ้ปฎิบติัของ
องคก์ารอยา่งเคร่งครัด 

     

24. ท่านใชท้รัพยากรขององคก์ารใหเ้ป็น
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

     

25. ท่านดูแลรักษาทรัพยสิ์นขององคก์ารเป็น
อยา่งดี เสมือนเป็นของตน 

     

 

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ในความร่วมมือของท่าน  
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