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ความสัมพนัธ์ระหวา่งความผูกพนัที่มีต่อองค์กรกบัพฤติกรรมการเปน็สมาชิกที่ดี 

ของบุคลากรในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ 

The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational  

Citizenship Behavior of Staffs in Chiang Mai International School 

ชนกนารถ คํากิติ* อรพิณ สันติธีรากุล** และเขมกร ไชยประสิทธิ*์** 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากรในโรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่ 2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันที่มีต่อองค์กรและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากรในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันที่มีต่อองค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากรในโรงเรียน

นานาชาติเชียงใหม่ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรชาวไทยที่ทํางานอยู่ในโรงเรยีนนานาชาติเชยีงใหม่ จํานวน

ทั้งหมด 57 คน ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) บุคลากรมีระดับความผูกพันที่มี

ต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความผูกพันทางความรู้สึกอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความผูกพันทางการอยู่

ต่อเนื่อง และความผูกพันทางบรรทัดฐานอยู่ในระดับมาก และพบว่าบุคลากรมีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านการให้ความร่วมมือ ด้านความสํานึกในหน้าที่ และด้านการคํานึงถึงผู้อื่นอยู่

ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านความอดทนอดกลั้นอยู่ในระดับมาก 2) ความผูกพันที่มีต่อ

องค์กรโดยรวมของบุคลากรมีความแตกต่างกันในด้านระดับการศึกษา ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร

โดยรวมขององค์กรมีความแตกต่างกันในด้านอายุ สถานภาพสมรส และอายุการทํางาน 3) ความผูกพันที่มีต่อองค์กร

โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององค์กรโดยรวมในระดับตํ่า 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were to 1)  study the level of organizational commitment and organizational 

citizenship behavior of staffs at Chiang Mai International School 2)  compare organizational commitment and 

organizational citizenship behavior of staffs according to personal factors 3)  find the relationship between 

organizational commitment and organizational citizenship behavior of staffs. The population was 57 Thai employees 
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at Chiang Mai International School.  The data was collected by questionnaire.  The data was analyzed using 

descriptive statistics.  Frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’ s correlation coefficient.  The 

results of the study were as follows. 1) The level of overall staffs’ organizational commitment was at the high level, 

in the following 3 dimensions:  feeling was at the highest level, and continued commitment and normative 

commitment were at the high level.  The level of staffs’ overall organizational citizenship behavior was at the highest 

level, in the following 5 dimensions:  conscientiousness, civic virtues and courtesy were at the highest level, and 

altruism and sportsmanship were at the high level. 2) There were differences in staffs’ organizational commitment in 

terms of education.  And there were differences in staff’s organizational citizenship behavior in terms age, marital 

status and work period. 3) There was positive relationship between overall organizational commitment and overall 

organizational citizenship behavior of staffs at the low level. 

บทนํา 

 ในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคของ Asean Economics Community (AEC) ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศ 

Asean ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ และสังคม จึงทําให้ความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษมีมาก

ขึ้น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระบบนานาชาติที่ได้รับการสนใจเป็นอย่างมาก ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาในระบบ

นานาชาติมากเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน และมีความต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาระบบนานาชาติในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นแรงดึงดูดให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจมีโอกาสเข้ามาลงทุนในธุรกิจการศกึษา

ระบบนานาชาติในประเทศไทย ทําให้อัตราการเติบโตของจํานวนสถาบันการศึกษาระบบนานาชาติเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ในปี 2558 โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนทั้งหมด 8 แห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 15 แห่งในปี 2560 นี้ 

จากจํานวนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ต้องวางกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรใหม่เพื่อให้เข้ากับ

สิ่งแวดล้อมทางการแข่งขันที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองค์กร  

อันถือเป็นทรัพยากรสําคัญในธุรกิจบริการ เพราะพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรที่แสดงออกมานั้นมีความสําคัญ  

และมีผลกระทบอย่างยิ่งในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากลได้ 

พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรจึงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปในทิศทางที่องค์กรได้ต้ังเป้าหมายไว้ 

ดังนั้นการปฏิบัติงานเฉพาะหน้าที่ที่ระบุไว้นั้นไม่เพียงพอที่จะทําให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันในยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อีกต่อไป บุคคลในองค์กรจึงควรมีพฤติกรรมการทํางานด้วยความเต็มใจ การปฏิบัติหน้าที่

นอกเหนือจากงานประจําหรืองานที่องค์กรได้กําหนดไว้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร อันนําองค์กรไปสู่

ความสําเร็จ พฤติกรรมดังกล่าวถูกเรียกว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร” ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ 

และความผูกพันที่มีต่อองค์กรก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญ ที่ช่วยทําให้องค์กรมีประสิทธิผลและก่อให้เกิดแรงผลักดันให้

พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น นอกจากนั้นความผูกพันที่มีต่อองค์กรยังเป็นตัวเช่ือมความต้องการของบุคคลให้

สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร สง่ผลใหส้มาชิกทุ่มเทการทํางานให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องร้องขอ กล่าวได้ว่า

ความผูกพันที่มีต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 
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 จากเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันที่มีต่อองค์กรกับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากรไทยในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่นําข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จในองค์กร 

ยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับโรงเรียนนานาชาติอื่นทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ 

แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อองค์กร  

 Allen and Mayer (1990) ได้แยกความผูกพันที่มีต่อองค์กรเป็น 3 ลักษณะคือ 1) ความผูกพันทางความรู้สึก 

(Affective Commitment) 2) ความผูกพันทางการอยู่ต่อเนื่อง (Continuance Commitment) และ 3) ความผูกพันทางบรรทัด

ฐาน (Normative Commitment) ซึ่งเป็นผลของอารมณ์และความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ที่มีผลช่วยให้อัตรการ

ลาออกน้ันลดลง บุคคลที่มีความยึดม่ันความผูกพันทางความรู้สึกจะคงอยู่กับองค์กรเพราะเหตุผลว่าอยากอยู่ (Want to) 

คนกลุ่มนี้จะมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร มีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่าง

มากในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร บุคคลที่มีความผูกพันทางการอยู่ต่อเนื่องจะคงอยูกับองคก์รเพราะเหตุผลว่าจําเป็นต้อง

อยู ่(Need to) ) เป็นผลของการคํานวณของแต่ละบุคคลระหว่างการลงทุนที่ตนเองได้อุทิศตนให้แก่องค์กรกับคา่ตอบแทนที่

ตนเองจะได้รับจากองค์กร หากยังรู้สึกว่าตนเองได้กําไรก็จะยังอยู่ในองค์กรต่อไป และบุคคลที่มีความความผูกพันทาง

บรรทัดฐานจะคงอยู่กับองค์กรเพราะเหตุผลว่าควรอยู่ (Ought to) เป็นแรงกดดันเชิงบรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคคล  

ซึ่งทําใหรู้้สึกว่าต้องทํางานให้กับองค์กรต่อไป เพียงเพราะความถูกต้องเหมาะสมเท่านัน้ 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

 Organ (1988) ให้ค้วามหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรว่า่เป็ ็นพฤติกรรมส่วนบุคคลของ

พนักงานที่เกิดข้ึนจากตัวของพนักงานเอง ซึ่งไม่่ได้้กําหนดไว้ใ้ห้ป้ฏิบัติอย่างเป็นทางการ เป็็นพฤติกรรมที่พนักงานเต็มใจ

ปฏิบัติเพื่อองค์ก์ร ซึ่งพฤติกรรมเหล่า่นี้เป็็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ่ประสิทธิผลขององค์ก์ร และได้จําแนกรูปแบบพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็นพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 2) พฤติกรรมการ

คํานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) 3) พฤติกรรมความมีน้ําใจเป็นนักกีฬามีความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) 4) พฤติกรรมการ

ให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) และ 5) พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันที่มีต่อองค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรใน

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีความผูกพันที่มีต่อองค์กร 3 ประเภทของ Allen and Mayer (1990)  

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 5 รูปแบบของ Organ (1987) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรชาวไทย

ที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ จํานวนทั้งหมด 57 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรการวัดประเมินค่า (Rating 
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Scale) ซึ่งพัฒนามาจากแบบวัดความผูกพันที่มีต่อองค์กรและและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของสิรินาถ 

ตามวงษ์วาน (2554) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะข้อมูลปัจจัยพื้นฐานทางประชากร 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สังกัดฝ่าย และอายุการทํางาน ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม

วัดความผูกพันที่มีต่อองค์กร ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และส่วนที่ 4 

แบบสอบถามข้อเสนอแนะที่มีผลต่อความผูกพันทีม่ีต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วผู้ศึกษาจึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

โดยสรุปออกมาเป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสทิธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่าบุคลากรไทยโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 

36 คนโดยคิดเป็นร้อยละ 63.20 มีอายุระหว่าง 35 - 44 ปี จํานวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.90 นับถือศาสนาพุทธ 

จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 มีสถานภาพ

สมรส จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 63.20 ใหญ่สังกัดฝ่ายสนับสนุนการศึกษา จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40  

และมีอายุงานต่ํากว่า 5 ปีมากที่สุด จํานวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.10 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันที่มีต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรไทยโรงเรียน

นานาชาติเชียงใหม ่

 จากการศึกษาพบว่าบุคลากรมีความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.82) และรายด้านทั้ง 3 

ด้าน คือ ความผูกพันทางความรู้สึกอยู่ในระดับสูงมากที่สุด (μ = 4.43 )  ความผูกพันทางการอยู่ต่อเนื่อง และความผูกพัน

ทางบรรทัดฐานอยู่ในระดับสูงมากตามลําดับ (μ = 3.58, μ = 3.46) สว่นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.29) และรายด้านทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านความสํานึกในหน้าที่  

และด้านการคํานึงถึงผู้อื่นอยู่ในระดับสูงมากที่สุดตามลําดับ (μ = 4.48, μ =4.41, μ = 4.36) ส่วนด้านการให้ความ

ช่วยเหลือ และด้านความอดทนอดกลั้นอยู่ในระดับมากตามลําดับ (μ = 4.16, μ = 4.06) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบความผูกพันที่มีต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากร

ในโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม ่ตามปัจจัยสว่นบุคคล 

 จากการศึกษาพบว่าระดับของความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา โดยความ

ผูกพันทางความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับอายุ และระดับการศึกษา ความผูกพันทางการอยู่ต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับอายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สังกัดฝ่าย และอายุการทํางาน และความผูกพันทางบรรทัดฐานมีความสัมพันธ์กับ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สังกัดฝ่าย และอายุการทํางาน ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

โดยรวมมีความสัมพันธ์กับอายุ สถานภาพสมรส และอายุการทํางาน โดยพฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือมี

ความสัมพันธ์กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สังกัดฝ่าย และอายุการทํางาน พฤติกรรมด้านการคํานึงถึง
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ผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับสถานภาพสมรส พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลัน้มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ สถานภาพสมรส 

และอายุการทํางาน พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมด้านความ

สํานึกในหน้าที่มคีวามสัมพันธ์กับอายุของบุคลากร 

ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างผูกพันต่อองค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

 จากการศึกษาพบว่าความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กรของบุคลากรโดยรวมในระดับตํ่า (r = 0.047) อธิบายได้ว่าบุคลากรอาจมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีได้ ถึงแม้ว่าความผูกพันที่มีต่อองค์กรอยู่ในระดับตํ่า อาจเพราะโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ให้ความสําคัญในเร่ืองของ

ผลการปฏิบัติงาน ความรับผดิชอบในหน้าที่ของตน และพิจารณาเลื่อนขั้นและเพิ่มเงินเดือนจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดี มีค่าตอบแทนที่สูง มีสวัสดิการดี มีกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ปฏิบัติในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างชัดเจน 

และแจง้ให้พนักงานทุกคนรับทราบ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1. บุคลากรไทยโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่มีความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความผูกพัน

ทางความรู้สึกอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านความผูกพันทางการอยูต่่อเนื่อง และด้านความผูกพันทางบรรทัดฐาน

ที่อยู่ในระดับมากตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภากร ทัศน์ศรี (2554) ที่พบว่าความผูกพันที่มีต่อองค์กรของ

ครูโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของของวรวรรณ บุญล้อม (2551) ที่พบว่า

ข้าราชการครูมีความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของของปา

รวี ซ่ือวาจา (2554) ที่พบว่าพนักงานมีความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมกับรายด้าน 2 ด้าน คือ ความผูกพันทาง

ความรู้สึก และความผูกพันทางบรรทัดฐานอยู่ในระดับสูง ส่วนความผูกพันทางการอยู่ต่อเน่ืองอยู่ในระดับปานกลาง  

ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสิรินาถ ตามวงษ์วาน (2554) ที่พบว่าพนักงานมีความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณรัตน ์เหลืองปัญญากุล (2555) ที่พบว่าความผูกพันที่มีต่อ

องค์กรของครูโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 สามารถอธิบายได้ว่า โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ให้ความสําคัญกับบุคลกรไทย เพราะถือว่าเป็นรากฐานสําคัญ

ขององค์กร องค์กรพยายามบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างยุติธรรมโดย ดูแลบุคลากรเสมือนคนในครอบครัว โดยมอบ

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และจัดสรรสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน รวมไปถึงการให้โอกาสพนักงาน

ทุกสังกัดฝ่ายเสนอความคิดเห็นในการบริหารองคก์ร ดังนั้นบุคลากรจึงมีความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. ด้านเพศ พบว่าบุคลากรเพศชายมีความผูกพันที่มีต่อองค์กรทางบรรทัดฐานมากกว่าบุคลากรเพศหญิง  

อาจเป็นเพราะบุคลากรเพศชายมีจิตใจที่เข็มแข็งและม่ันคงกว่าเพศหญิง จึงมีความมุ่งม่ันที่จะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

มากกว่าบุคลากรเพศหญิง ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่าบุคลากรเพศชายมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กรด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอดทนอดกลั้นมากกว่าบุคลากรเพศหญิง อาจเพราะบุคลากร

เพศชายมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าเพศหญิง จึงทําให้บุคลากรเพศชายต้องให้ความชว่ยเหลืองานต่าง ๆ และมีความอด

ทดอดกลั้นมากกว่าเพศหญิง ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่อ่อนแอกว่า 
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 3. ด้านอายุ พบว่าบุคลากรที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป มีความผูกพันทางความรู้สึก และความผูกพันทางบรรทัดฐานสูง

กว่าช่วงอายุอื่น สว่นบุคลากรที่มีอายุ 45 – 54 ป ีมีความผูกพันทางการอยู่ต่อเนื่องสูงกว่าช่วงอายุอื่น เนื่องจากบุคลากรที่

มีอายุ 55 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ ทํางานกับองค์กรมานานจนเกิดความผูกพัน มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความรู้สึก

เป็นเจ้าของ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีจนเกิดเป็นข้อผูกมัดทางจิตใจในการทํางานให้องค์กรและไม่อยากไปจาก

องค์กร ส่วนบุคลากรที่มีอายุ 45 – 54 ปี เป็นช่วงอายุที่ต้องการความม่ันคงให้กับชีวิตและครอบครัว ไม่ต้องการที่จะ

เปลี่ยนงาน จึงมีความผูกพันทางการอยู่ต่อเนื่องสูงกว่าช่วงอายุอื่น ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่า

บุคลากรที่มีอายุ 55 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยรวม พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ 

ด้านความอดทนอดกลั้น และด้านความสํานึกในหน้าที่สูงกว่าบุคลากรช่วงอายุอื่น เนื่องจากบุคลากรที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 

เป็นช่วงอายุที่มีความเป็นผู้ใหญ่ มีสภาพทางจิตใจที่ม่ันคงกว่าช่วงอายุอื่น และทํางานในองค์มานาน รู้หน้าที่ของตน  

จึงสามารถให้ความช่วยเหลือองค์กรได้หลากหลายมากกว่า อีกทั้งมีความอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และคํานึงถึง

ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน 

 4. ด้านระดับการศึกษา พบว่าบุคลากรที่มกีารศกึษาตํ่ากว่าปริญญาตรีม ีความผูกพันทางความรู้สึก ความผูกพัน

ทางการอยู่ต่อเนื่อง และความผูกพันทางบรรทัดฐานสูงกว่าบุคลากรที่มีการศึกษาระดับ เนื่องจากบุคลากรที่มีการศึกษา

ตํ่ากว่าปริญญาตรี เป็นบุคลากรที่มีตําแหน่งงานฝ่ายอาคารและสถานที่ เป็นบุคลากรที่ทํางานกับองค์กรมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน มีความรักความผูกพันต่อองค์กร และไม่มีความต้องการออกจากงาน ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กร พบว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดับพฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือสูงกวา่บุคลากร

ที่มีระดับการศึกษาอื่น เน่ืองจากบุคลากรที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่ อยู่ในระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน 

ซึ่งตําแหน่งงานที่ทํามีความเกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมทุกอย่างขององค์กร มีความต้องการให้โรงเรียนเติบโตและบรรลุตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องมีใครมาร้องขอสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับ

การศึกษาในระดับอื่น 

 5. ด้านสถานภาพสมรส พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพหย่าร้างมีความผูกพันทางการอยู่ต่อเนื่องสูงกว่าสถานภาพ

อื่น เน่ืองจากมีภาระและความจําเป็นในการดูแลครอบครัวเพียงลําพัง ไม่ว่าจะป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวและการศึกษา

บุตร ทําให้ต้องการความม่ันคงทางด้านค่าตอบแทน ส่วนพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่าบุคลากรที่มี

สถานภาพโสดมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีสูงที่สุด โดยเฉพาะด้านการให้ความร่วมมือ ด้านการคํานึงถึงผู้อื่น  

และด้านความอดทนอดกลั้น เนื่องจากบุคลากรที่มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่มีอายุน้อย และเพิ่งเข้าทํางานได้ไม่นาน  

จึงต้องให้ความเคารพ เกรงใจ และใช้ความอดทนอดกล้ันมากกว่าอีกสองสถานภาพ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทํางาน 

และมเีวลาที่จะทุ่มเทให้กับการทํางานอย่างเต็มที่ อีกทั้งบุคลากรที่มีสถานภาพโสด ไม่มีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวจึงทํา

ให้สามารถให้ความร่วมมือกับองค์กรในบางกิจกรรมได้มากกว่า เช่น กิจกรรมพิเศษที่ต้องอยู่หลังเวลางาน หรือทําให้

วันหยุดสุดสัปดาห์ 

 6. ด้านสังกัดฝ่าย พบว่าบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่มีความผูกพันทางการอยู่ต่อเน่ือง และความผูกพัน 

ทางบรรทัดฐานสูงกว่าบุคลากรฝ่ายอื่น เนื่องจากบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ทํางานกับองค์กรมาเป็นระยะเวลายาวนาน  

มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร ถือเสมือนว่าองค์กรเป็นครอบครัว มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่มีความต้องการออกจาก
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งาน เพราะอายุค่อนข้างมาก ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร พบว่าบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่มีพฤติกรรม

ด้านการให้ความช่วยเหลือสูงกว่าบุคลากรฝ่ายอื่น เนื่องจากบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดูแล

ความเรียบร้อยของสถานที่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้กิจกรรม

ของโรงเรียนผ่านไปอย่างราบร่ืน เช่น การถือร่มเดินไปรับนักเรียนที่รถเมื่อฝนตก การจัดเตรียมเคร่ืองดื่มและอาหารว่าง

เมื่อมีการประชุม การช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนเมื่อครูชาวต่างชาติร้องขอ เป็นตน้ 

 7. ด้านอายุการทํางาน พบว่าบุคลากรที่มีอายุการทํางาน 15 ปี 1 เดือนขึ้นไป มีความผูกพันทางการอยู่ต่อเนื่อง

สูงกว่าช่วงอายุการทํางานอื่น และบุคลากรที่มี 20 ปี 1 เดือนข้ึนไป มีความผูกพันทางบรรทัดฐานสูงกว่าช่วงอายุการ

ทํางานอื่น เพราะโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ให้สวัสดิการที่สูงจากอายุการทํางาน ยิ่งอยู่กับองค์กรนานสวัสดิการยิ่งเพิ่ม 

จึงเกิดเป็นข้อผูกมัดในการทํางานและการคงอยู่ในองค์กรต่อไป ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  

พบว่าบุคลากรที่มีอายุการทํางานระหว่าง 5 ปี 1 เดือน -10 ปี มีพฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือสูงกว่าช่วงอายุการ

ทํางานอื่น ส่วนบุคลากรที่มีอายุการทํางานต่ํากว่า 5 ปี และบุคลากรที่มีอายุการทํางานระหว่าง 5 ปี 1 เดือน – 10 ป ี 

มีพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นสูงกว่าช่วงอายุการทํางานอื่น เน่ืองจากบุคลากรที่มีอายุการทํางานตํ่ากว่า 5 ป ี 

จนถึง 10 ปี มีอายุการทํางานน้อยกว่าอีก 3 ช่วงอายุการทํางาน จึงต้องให้ความเคารพ รับฟังในเร่ืองของการทํางาน  

ไม่สามารถแสดงออกอารมณ์หรือความไม่พอใจได ้จึงต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากกว่าบุคลากรที่มอีายุการทํางานตัง้แต่ 

10 ปีขึ้นไป 

 8. ความผูกพันที่มีต่อองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรของบุคลากรโดยรวมในระดับตํ่า (r = 0.047) อาจอธิบายได้ว่าบุคลากรอาจมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีได ้

ถึงแม้ว่าความผูกพันที่มีต่อองค์กรอยู่ในระดับต่ํา เน่ืองจากโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ให้ความสําคัญในเร่ืองของผลการ

ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และพิจารณาเล่ือนขั้นและเพ่ิมเงินเดือนจากพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ด ี 

มีค่าตอบแทนที่สูง มีสวัสดิการดี มีกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ปฏิบัติในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างชัดเจน  

และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรวรรณ บุญล้อม (2551)  ปารวี ซี่อวาจา (2554)  

ศุภากร ทัศน์ศรี (2554) สิรินาถ ตามวงษ์วาน (2554) และอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล (2555 ) ที่พบว่าความผูกพันที่มีต่อ

องค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 

ความผูกพันที่มีต่อองค์กร  

 1. องค์กรควรวางเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path ที่ชัดเจนใหก้ับบุคลากรได้เห็นว่าหากยังทํางานอยู่

กับองค์กร เส้นทางอาชีพสามารถไปได้ถึงตําแหน่งไหน และกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่ชัดเจน ตามผลงาน ทักษะ ความรู้

ความสามารถที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้บุคลากรมีความทัดเทียมเร่ืองความก้าวหน้าในอาชีพเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างขวัญ  

และกําลังใจในการทํางาน ทําให้เกิดความพร้อมในการทํางาน เต็มใจและทุ่มเทเพื่อองค์กรก่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร 

เมื่อเห็นว่าเติบโตภายในองค์กรได้ ก็ไม่คิดจะลาออกเพื่อไปเติบโตที่อื่น 
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 2. จัดระบบการบริหารคนเก่ง Talent Management หมายถึง การบริหารบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน  

และมีศักยภาพในการทํางานสูง ให้สามารถทํางานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และอยู่กับองค์กรต่อไปอย่างมีความสุข 

เพราะบุคลากรเหล่านี้สามารถนําพาองคก์รไปสู่เป้าหมายในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 3. วางแผนจัดทําผู้สืบทอดตําแหน่งงาน Succession Planning เน่ืองจากบุคลากรในองค์กรมีอายุมากกว่า 44 ปี

ขึ้นไปถึง 50% ดังนั้น เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดบุคลากรในตําแหน่งสําคัญในอนาคต องค์กรควรทําการประเมิน

สถานการณ์ เพื่อเตรียมสรรหาและพัฒนาคนไว้ทดแทน  โดยไม่ต้องรอให้บุคลากรคนเก่งลาออกไปแล้วค่อยหาทดแทน 

และยังช่วยจูงใจให้บุคลากรคงอยูก่ับองค์กรต่อไป  

 4. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization โดยผู้บริหารควรผลักดัน และสนับสนุนให้องค์กรเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาสภาวะการเป็นผู้นําในองค์กร และการเรียนรู้ร่วมกัน

เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะใหม่ ๆ ทําให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถมาก

ขึ้น  

 5. ผู้บริหารควรใช้แรงจูงใจภายใน Intrinsic Motivation โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานของตน เน่ืองจากบุคลากรจะทํางานได้ดีเมื่อตนเองรู้สึกชอบ สนใจและพึงพอใจในงาน 

และค่อยให้ความช่วยเหลือเมื่อยามจําเป็นและมีการป้อน feedback ให้แก่บุคลากร การนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ภายใน

องค์กร จะทําใหไ้ม่เกิดความแตกต่างในปัจจัยเกี่ยวกับตําแหน่งงานของบุคลากร   และนํามาซึ่งความผูกพันที่มีต่อองค์กร  

 6. นําการบริหารงานแบบมีสว่นรว่มเข้ามาใช้ภายในองค์กร โดยผู้บริหารควรสร้างจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของ 

Sense of belonging ซึ่งการมีส่วนร่วมในการทํางานมีความหมายต่อบุคลากรในเร่ืองของความรู้สึกความเป็นเจ้าของ 

ก่อให้เกิดการประสานงาน ตดิต่อปฏิสัมพันธ์ เกิดความสามัคคี และสง่ผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์กร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

 1. การสร้างความพึงพอใจในงาน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด และการตัดสินใจในรูปแบบของ

กระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม จนนําไปสู่การรู้สึกเป็นเจ้าของ และทําให้เกิด

พฤติกรรมเชิงบวกที่นอกเหนือจากที่องค์กรระบุไว้ 

 2. การสร้างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรในด้านกระบวนการและด้านการปฏิสัมพันธ์ โดยผู้บริหารควรเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีสิทธิมีเสียงในนโยบายการบริหาร ทําให้บุคลากรรับรู้ถึงความเข้าใจ ความห่วงใย การให้เกียรติจาก

ผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมไปถึงการส่ือสารระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสม  

มีการอธิบายนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ อย่างชัดเจน อธิบายถึงเหตุผลและผลลัพท์ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อให้เกิดการ

ยอมรับและเข้าใจในการตัดสินใจนัน้ ซึ่งจะนําไปสู่พฤติกรรมทางบวกที่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพขององค์กรให้สามารถแข่งขันใน

ระดับสากลได้ 

 3. ส่งเสริมความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรตามที่ได้กล่าวมาในข้อเสนอแนะความผูกพันที่มีต่อองค์กร 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รวมไปถึงความศรัทธา ความเสียสละทุ่มเท และความพร้อมที่จะ

ปฏิบัตหินา้ที่เพื่อองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององคก์ร 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบบัที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   365

 

บรรณานุกรม 

ปารว ีซ่ือวาจา. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองคก์ารกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดขีององคก์ารของ
พนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง. (งานวิจัยสว่นบุคคลวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์). 

วรวรรณ บุญล้อม. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานความผูกพันต่อองคก์ร กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององคก์ร ของข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนคิในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. (การค้นคว้าอิสระ 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่. 

ศุภากร ทัศน์ศรี. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองคก์ารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ
ครู สังกัดสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสต
รมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี). 

สิรินาถ  ตามวงษว์าน. (2554). อิทธิพลของพลังขับเคล่ือนในการทํางาน การรับรู้ความยุติธรรมในองคก์ร และความ
ผูกพันที่มีต่อองค์กร ที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร). 

อรุณรัตน ์เหลืองปัญญากุล. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องคก์าร ของครูในอําเภอบ่อทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2. (งานนิพนธ ์

การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา). 

Allen, N. J., & Mayer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative 

commitment to the organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 63, 1-18. 

Organ, D., W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome.” Lexington. Massacusetts: 
Lexington Books. 13, 132. 

 


