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Abstract
Descriptive research method was used in the study. The objective of the study were 1) to study
the level of the organizational citizenship behaviors and 2) to study the factors related to the
organizational citizenship behaviors of primary private school teachers in Bangkok.. The sample of this
study consisted of 382 private schools teachers in Bangkok. The research instrument used in this study
was the five level rating scaled questionnaires. The returned rate of questionnaires was 81.93%. The
data was analyzed using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and correlation
coefficient analysis.
This research found that; (1) The level of organization commitment and job satisfaction of the
private school teachers in Bangkok was characterized as high. (2) The level of organizational citizenship
behaviors of private school teachers in Bangkok in at a high level. The highest average was the civic
virtue and the lowest average was the individual initiative. (3) The factors related to the organizational
citizenship behaviors of primary private school teachers in Bangkok at a high level. The organization
commitment and job satisfaction were relating wtih the organizational citizenship behaviors was found
at the statistically significant level of .01

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร/ ครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS / PRIVATE SCHOOL
TEACHERS IN BANGKOK
บทนํา
บุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษา
เปนผูสรางอนาคตของชาติ ที่จะชวยหลอหลอม สรางสมประสบการณ องคความรู ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ ความ
ประพฤติ บุคลิกภาพของคนใหเปนไปในทางสรางสรรคได (แพรภัทร ยอดแกว, 2556) ดังนั้น จะเห็นไดวา “ครู”
หนึ่งในบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากครูเปนผูหลอหลอม สรางสมประสบการณ องคความรู
ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ ความประพฤติ บุคลิกภาพใหกับผูเรียนเพราะเปนผูที่ใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับ เรืองวิทย ลิ่มปนาท (2539) ที่กลาววา ครูอาจารยจําเปนตองอบรมคนใหเปนคนดี เพื่อเปน
พื้นฐานในการทํางานสรางตัวและดํารงตนใหเปนหลักเปนประโยชนแกสวนรวม โดยครูจะตองเปนผูประพฤติตนดีทั้ง
ในดานวิชาการ คือ ตองฝกฝนใหมีความชํานาญในดานความรูและวิธีสอนจนสามารถสอนไดอยางดี และจะตอง
เปนตัวอยางในการประพฤติตนที่ดี
จากความสําคัญของบทบาทและหนาที่ดังกลาวจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จไปไมไดเลย หาก
สมาชิกในองคกรไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มความรู ความสามารถ และที่สําคัญที่สุดคือ หากขาด
“พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร”(Organizational Citizenship Behavior : OCB) (สิฐสร กระแสรสุนทร,
2554) ซึ่งพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตัวหลอลื่นเครื่องจักร
ทางสังคมในองคกร ทําใหเกิดความยืดหยุนซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการทํางานในสถานการณที่ไมอาจคาดเดาได
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สามารถทําใหบุคคลจัดการสิ่งตางๆ ไดเปนอยางดีในสถานการณที่ตองมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และ Organ (1988)
ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรวา เปนพฤติกรรมสวนบุคคลที่แสดงออกดวยความสมัครใจ
โดยไมไดตระหนักอยางชัดเจนถึงระบบการใหรางวัลขององคกร เปนพฤติกรรมที่สนับสนุนประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดขององคกรและการแสดงออกซึง่ พฤติกรรมดวยความสมัครใจนั้นหมายความวา เปนพฤติกรรม
ซึ่งไมไดถูกบังคับใหปฏิบัติโดยบทบาทหนาที่หรือไมไดระบุไวในรายละเอียดของงานหรือสัญญาวาจางระหวาง
บุคคลกับองคกร จึงเปนพฤติกรรมที่บุคคลเลือกปฏิบัติดว ยตนเองและแมจ ะไมไดป ฏิบัติ ก็จ ะไม ถูกลงโทษ
ภายใตระบบการลงโทษขององคกร (Organ, 1988)
พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่หนวยงานตองใหความสําคัญ เพราะ
บุคลากรจะมี พฤติกรรมที่ ทําให หนวยงานเกิดแนวทางในการทํางานที่มีประสิทธิภาพในการประสานกิ จกรรม
ระหวางสมาชิกในทีมงาน และขามกลุมงาน ทําใหองคกรเปนสถานที่ที่นาทํางานมากยิ่งขึ้น สามารถดึงดูดและ
รักษาพนักงานไวใหทํางานกับองคกรไดเปนอยางดี (วรท วิลาวรรณ, 2546) ซึ่งพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรมี
ความสอดคลองกับ แบบแผนพฤติกรรมและมาตรฐานวิชาชีพครูที่มุงใหครูตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่
ดีแกศษิ ยทงั้ กาย วาจา และจิตใจ ใหรักและศรัทธาในวิชาชีพครู รวมทั้งเปนสมาชิกองคกรวิชาชีพครู และมุงให
ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลชุมชนในทางสรางสรรค (สํานักงานเลขานุการคุรุสภา, 2539)
โรงเรียนเอกชนถือเปน องคกรหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัด การศึกษาของไทยมาตั้งแตอดีต โดย
การศึกษาภาคเอกชนมีบ ทบาทกอนการจัด การศึก ษาในระบบโรงเรีย นของรัฐ นับ ไดวา โรงเรีย นเอกชน
เปน องคก รตน แบบในการจัด การศึกษารูป แบบโรงเรีย น ซึ่ง จัด การศึก ษาตั้งแตร ะดับ กอ นประถมศึก ษา
ถึง ระดับอุดมศึกษา การที่เอกชนเขามามีสวนสําคัญในการจัดการศึกษาจะทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ภาครัฐ บาลสูงขึ้น และเปน ตัว กระตุน ใหมีการพัฒ นาการศึกษาและยังชว ยแบงเบาภาระคาใชจายในการ
จัดการศึกษาของรัฐอีกดวย (รุง แกวแดง, 2532; วุฒิชัย มูลศิลป และลดาวัลย พวงนิล, 2532)
แตอยางไรก็ตามในสภาพการณปจจุบันกลับพบปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเอกชน โดย ธัญลักษณ รุจิภักดิ์
(2555) ไดกลาวถึงครูที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมวา ปจจุบันครูกลายเปน นักธุร กิจ การสอนกลายเปน การ
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางครูกับลูกศิษย ไมใชครูมืออาชีพ เพราะมีจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพลดนอยลง
อยางมาก อีกทั้งปญหาครูในโรงเรียนเอกชนยังขาดแคลน และมีแนวโนมที่จะขาดแคลนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะเกษียณอายุราชการระหวางป
2556-2560 จํานวน 104,108 คน (เสริมศักดิ์ พงษพานิช, 2556) ปจจุบันครูโรงเรียนเอกชนขาดแคลนอยูแลว
และเชื่อวาจะขาดแคลนตอเนื่องไปอีกพอสมควร ดังจะเห็นไดจากขอมูลในการสอบถามขาราชการครูและครู
โรงเรียนเอกชน จํานวน 159 คน พบวา สาเหตุที่ทําใหคนอยากสอบบรรจุเปนขาราชการครู รอยละ 78.90 ตอบวา
สวัสดิการรักษาพยาบาลเปนสาเหตุที่ทําใหตองสอบบรรจุเปนขาราชการครู ซึ่งจากกลุมผูตอบแบบสอบถาม
ดังกลาว มีความพึงพอใจตอสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ คิดเปนรอยละ 80.73 สวนความพึงพอใจตอ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเอกชนที่ดูแลโดยกองทุนสงเคราะห คิดเปนเพียงรอยละ 0.91 เทานั้น
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(นิสิตดุษฎีบัณฑิต รุนที่ 10 นอกเวลาราชการ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558)
ดังนั้น การที่มีขาราชการครูของโรงเรียนรัฐเกษียณจํานวนมาก นาจะมีครูโรงเรียนเอกชนบางสวนที่ลาออกเพื่อไป
สอบบรรจุเปนขาราชการครูโรงเรียนรัฐแทน (บัณฑิตย ศรีพุทธางกูร , 2556) ซึ่งการออกจากงานของครูจะมี
ผลกระทบอยางรุนแรงในการบริหารงานโรงเรียนเชนเดียวกันเนื่องจากครูเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในโรงเรียน
เมื่อขาดครูในขณะที่เปดภาคเรียนทําใหโรงเรียนไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย บรรลุวัตถุประสงค และ
ทําใหเกิดผลเสียตอภาพลักษณของการบริหารโรงเรียนได (ศุภริณี อําภรณ และสนั่น ประจงจิตร, 2555)
จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา จํานวนครู เอกชนประเภท
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2556 มีจํานวนครูทั้งหมด 18,019 คน ลาออกในปการศึกษาเดียวกันถึง
3,239 คน คิดเปนรอยละ 17.9 ซึ่งหากครูมีความพึงพอใจในงาน เชน มีความมั่นคงในอาชีพ มีความพึงพอใจกับ
นโยบายของโรงเรียน และมีความผูกพันกับโรงเรียน ยินดี เต็มใจที่จะเสียสละทุมเทแรงกายแรงใจ เชื่อมั่นและ
ปรารถนาที่จะธํารงรักษาความเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ หากบุคลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร จะทําใหมีความรับผิดชอบใน
ภาระหนาที่ดวยความมุงมั่นทุมเทดวยความจงรักภักดี รวมทั้งยังปฏิบัติตามกฎขององคกรอยางเครงครัด (Organ, 1994)
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิ กองค กรของครู โรงเรี ยนเอกชนระดั บประถมศึ กษาในกรุ งเทพมหานคร เพื่ อศึ กษามู ลเหตุ ของการเกิ ด
พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร อันจะไดนําประโยชนจากการวิจัย
ครั้งนี้ไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน ลดการลาออกจากงาน และผลักดัน
ใหครูในโรงเรียนมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร เปนการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานโรงเรียนเอกชนใหมี
การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยประมวลจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกองคกร ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของสรุปเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ (ดังแผนภาพที่ 1)
5.1 ตัวแปรตน รายละเอียดดังนี้
ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยซึ่งเปน
แนวคิดของนักวิชาการ ไดแก Organ & Ryan(1995), Podsakoff et al.(2000), นรินทร หมึงประเสริฐ
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(2550), นูรลี หมัดปลอด (2555), พุทธชาติ เอี่ยมสะอาด (2552), วรวรรณ บุญลอม (2551), สฎายุ ธีระวณิช
ตระกูล (2549), สิฐสร กระแสรสุนทร(2554), สิริรัตน พงษสงวน (2550) และหยกฟา หาญณรงค (2552) ได
กลุมปจจัย 2 กลุม ประกอบไปดวย
5.1.1 ความผูกพันตอองคกร ไดแก ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเปาหมายคานิยมของ
องคกร ความเต็มใจที่จะทุมเทความสามารถเพื่อองคกร และความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะธํารงรักษาความ
เปนสมาชิกขององคกร โดยใชแนวความคิดของ Mowday, Steers & Porter (1979) เนื่องจากการศึกษาวิจัย
ในบริบทตางๆที่ผานมาวา ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร
5.1.2 ความพึงพอใจในงาน ไดแก ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน โดยใชแนวคิดของ Herzberg
(1959) ซึ่งเปนแนวทางที่ไดรับความนิยมในการนํามาใชศึกษาอยางกวางขวางและใชเปนกรอบแนวคิดงานวิจัย
ดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการเปนจํานวนมาก
5.2 ตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้
พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร โดยประยุกตจากแนวคิดของ Organ et al. (2006) ประกอบไปดวย
7 พฤติกรรม ไดแก การใหความชวยเหลือ ความอดทนอดกลั้น ความจงรักภักดี ตอองคกร การปฏิบัติต าม
กฎระเบียบขององคกร ความคิดสรางสรรค การใหความรวมมือ และการพัฒนาตนเอง
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ความผูกพันตอองคกร
- ความเชื่อมั่นและการยอมรับใน
เปาหมายและคานิยมขององคกร
- ความเต็มใจที่จะทุมเทความสามารถ
เพื่อองคกร
- ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
ธํารงรักษาความเปนสมาชิกของ
องคกร

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร
- การใหความชวยเหลือ
- ความอดทนอดกลั้น
- ความจงรักภักดีตอองคกร
- การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบขององคกร
- ความคิดสรางสรรค
- การใหความรวมมือ
- การพัฒนาตนเอง

ความพึงพอใจในงาน
- ปจจัยจูงใจ
- ปจจัยค้ําจุน
แผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย ในครั้ง นี้ใชวิธีก ารวิจัย เชิง พรรณนา (Descriptive Research)
โดยมีขั้น ตอนวิจัย
รายละเอียดดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ครู ร ะดั บ ประถมศึ กษา โรงเรี ย นเอกชน ในกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 8,356 คน จากโรงเรียน 373 โรง
2. กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน
382 คน จากโรงเรียน 193 โรง โดยการเปดตาราง Yamane ใชวิธีสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling)
กําหนดจํานวนโรงเรียนตามสัดสวนของกลุมตัวอยางนั้น ในแตละขนาด
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อายุ และ
ประสบการณการการทํางาน โดยมีลักษณะแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 ปจจัยที่สัมพันธพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีวิธีการสรางเครื่องมือ ดังนี้
4.1 รางขอคําถามปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครู โรงเรียนเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิด แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณา
4.2 นําแบบสอบถามที่ผูวิจัย ไดก ลับ มาแกไ ขตามขอ เสนอแนะจากอาจารยที่ป รึก ษา
จากนั้นนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความถูกตองในการใช
ภาษา โดยการคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา (Item objective congruence: IOC)
พบวา ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.60 จํานวน 5 ขอ, ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.80 จํานวน 12 ขอ
และขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 1.00 จํานวน 64 ขอ รวมขอคําถามที่มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชในการ
เก็บขอมูลทั้งสิ้น 81 ขอ
4.3 นําขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแกไข จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน
4.4 ผูวิจัยปรุงปรุงแกไขและพัฒนาเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

151

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 146 - 162

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากฝายวิชาการ หลักสูตรการสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไปยังโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
5.2 ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
และแนบแบบสอบถาม พรอมแนบซองเปลาติดดวงตราไปรษณีย จาหนาซองถึงผูวิจัย
5.3 ผูวิจัยติดตามแบบสอบถามทางโทรศัพท บางโรงเรียนผูวิจัย สงและรับแบบสอบถามคืน
ดวยตนเอง โดยจัดสงไปทั้งสิ้น 382 ฉบับ ไดรับคืน 313 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.93
6. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยคํานวณหาคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS ดังนี้
6.1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของครูโรงเรียนเอกชน โดยแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
6.2. วิเคราะหปจจั ยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชน
วิเคราะหขอมูลโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Regression Analysis) แลวนําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง
6.3. วิเ คราะหร ะดับ พฤติกรรมการเปน สมาชิกที่ดีตอองคกรของครูโ รงเรี ย นเอกชน โดย
หาคาเฉลี่ยเลขคณิต (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
สําหรับผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 107 คน เพศชาย
จํานวน 48 คน (รอยละ 15.3) เพศหญิง จํานวน 265 คน (รอยละ 84.7)
ระดับการศึกษา พบวา ครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สวนใหญการศึกษาจบ
ระดับปริญญาตรี จํานวน 258 คน (รอยละ 82.4) รองลงมาระดับปริญญาโท จํานวน 46 คน (รอยละ 14.7)
และนอยที่สุดระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน (รอยละ 0.6)
อายุ พบวา ครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สวนใหญ มีอายุระหวาง 51 – 60
ป จํานวน 97 คน (รอยละ 31.0) รองลงมา มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 71 คน (รอยละ 22.7) และนอยที่สุด
มีอายุระหวาง 61 ปขึ้นไป จํานวน 29 คน (รอยละ 9.3)
ประสบการณการทํางาน พบวา ครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สวนใหญมี
ประสบการณการทํางาน ไมเกิน 5 ป จํานวน 68 คน (รอยละ 21.7) รองลงมามีประสบการณการทํางาน
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31 ปขึ้น ไป จํานวน 56 คน (รอยละ 17.9) และนอยที่สุดมีประสบการณการทํางานระหวาง 6 – 10 ป จํานวน
30 คน (รอยละ 9.6)
2. สรุปผลการวิเคราะหระดับปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานคร
2.1 ระดับความผูกพันตอองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครในภาพรวม
ผลการวิเคราะห ระดับความผู กพันตอองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดตามรายองคประกอบยอย พบวา องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ย
สู งที่ สุ ด คื อ ความยิ นดี เต็ มใจที่ จ ะเสี ย สละ ทุ ม เทแรงกายแรงใจ สติ ป ญ ญา และความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปา หมาย ทั้งนี้องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเปาหมายคานิยมของโรงเรียน และความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะธํารงรักษาความเปนสมาชิกของ
องคกร ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน รายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้
องคประกอบยอยความยินดี เต็มใจทีจ่ ะเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจ สติปญญา และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปาหมาย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ทานพรอมทุมเทแรงกาย
แรงใจ สติปญญาและความสามารถ ในการปฏิบัติงานเพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษา สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ความเต็มใจที่จ ะเสีย สละความสุขสว นตัว เพื่อใหการทํางานบรรลุ เปาหมายของ
โรงเรียน
องคประกอบยอยความเชื่อมั่นและยอมรับในเปาหมายคานิยมของโรงเรียน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ไดแก ความเชื่อวาโรงเรียนเอกชนที่ทํางานอยูเปนโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ มีคานิยมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนเอกชนแหงนี้
องคประกอบยอยความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะธํารงรักษาความเปนสมาชิกขององคกร
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนแหงนี้จนเกษียณอายุ สวน
ขอทีม่ ีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ความตั้งใจปฏิบัติงานในโรงเรียนแหงนี้ถึงแมวาโรงเรียนอื่นจะใหคาตอบแทนที่สูงกวา
2.2 ระดับความพึงพอใจในงานครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครในภาพรวม
ผลการวิ เคราะห ระดับความพึงพอใจในงานของครูโรงเรี ยนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยค้ําจุนมีคา เฉลี่ย สูง ที่สุด เมื่อ พิจ ารณาค้ําจุนตามรายองคประกอบยอย
พบวา องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วิธีการปกครองบังคับบัญชา ทั้งนี้องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือ โอกาสที่จะไดรบั ความกาวหนาในอนาคต รายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้
องค ป ระกอบย อยวิ ธี การปกครองบั งคั บ บั ญชา พบว า ขอ คํ า ถามที ่มีคา เฉลี ่ย สูง ที ่ส ุด คือ
ผูบังคับบัญชาเปนผูที่มีความรู ความสามารถ สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือ ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรม
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องคประกอบยอยความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนครู พบวา ขอ
คํา ถามที่มีคา เฉลี่ย สูง ที่สุด คือ สามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนครูไดเปน
อยางดี ทั้ง นี้ขอ ที่มีคา เฉลี่ย ต่ําที่สุด คือ พอใจในสัมพันธภาพที่ดีกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน
ครู
องค ป ระกอบย อ ยสถานะทางอาชี พ พบว า ข อ คํ า ถามที่ มี คา เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ อาชี พ ครู
โรงเรียนเอกชนเปนอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์ศรีและเปนอาชีพที่สังคมยอมรับ ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ไดรับ
การยอมรับจากบุคคลภายนอกในฐานะครูของโรงเรียนนี้
องค ป ระกอบย อยนโยบายและการบริ ห าร พบว า ข อคํ าถามที่ มีค าเฉลี่ ย สู งที่ สุ ด คื อ กฎ
ระเบียบและขอบังคับในโรงเรียนมีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ รูสึกพอใจ
กับนโยบายการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
องคประกอบยอยความเปนอยูสวนตัว พบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีโตะทํางาน
และที่เก็บเอกสารที่เปนสวนตัว ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สามารถจัดสรรเวลาใหกับตนเองและครอบครัว
ไดอยางเหมาะสม
องคป ระกอบย อยความมั่น คงในงาน พบวา ข อคํ าถามที่มีคาเฉลี่ย สูงที่สุ ด คือ โรงเรี ยนมี
ชื่อเสียง มีการดําเนินงานและสถานะทางการเงินที่มั่นคง ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สามารถทํางานใน
โรงเรียนแหงนี้ไดจนกระทั่งเกษียณอายุงาน
องคประกอบยอยสภาพและเงื่อนไขในการทํางาน พบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
สภาพแวดลอมในโรงเรียนมีความสะอาด ปลอดโปรง และมีความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือ สภาพแวดลอมในโรงเรียนเอื้ออํานวยในการจัดการเรียนการสอน
องค ป ระกอบย อ ยค า ตอบแทน พบว า ขอ คํ า ถามที ่ม ีค า เฉลี ่ย สูง ที ่ส ุด คือ พอใจกั บ
คาตอบแทนที่ไดรับจากโรงเรียนนี้ ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
องคประกอบยอยโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต พบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย สูง
ที่สุด คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหทานเจริญกาวหนาในวิชาชีพไดในอนาคต ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ย ต่ําที่สุด คือ ใน
อนาคตจะไดรับการเลื่อนตําแหนงตามความสามารถอยางเปนธรรม
สว นปจ จัย จูงใจตามรายองคประกอบยอย พบวา องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ย สูงที่สุด คือ
ความรับผิดชอบ ทั้งนี้องคประกอบยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การไดรับการยอมรับนับถือ รายละเอียดเรียง
ตามลําดับดังนี้
องคประกอบยอยความรับผิดชอบ พบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย สูงที่สุด คือ มีอิสระอยาง
เต็มที่ในการจัดทําแผนการสอนและออกแบบวิธีการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนของทาน ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือ ขอบเขตและหนาที่ที่ทานรับผิดชอบมีความชัดเจนเหมาะสม
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องคประกอบยอยลักษณะของงาน พบวา ขอ คําถามที่มีคาเฉลี่ย สูง ที่สุด คือ ไดใชความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานสอนอยางเต็มที่ ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ย ต่ําที่สุด คือ งานที่ทําอยูเปนงานที่ทาทาย
ความสามารถ
องคประกอบยอยความสําเร็จของงาน พบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย สูงที่สุด คือ รูสึกประสบ
ผลสําเร็จในวิชาชีพครู ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ มักจะทํางานสําเร็จตามเวลาและเปาหมาย
องคประกอบยอยความกาวหนา พบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ไดรับโอกาสเขา
รวมฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถในการทํางานอยูเสมอ ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ พอใจใน
ความกาวหนาในการทํางาน
องคประกอบยอยการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย สูงที่สุด คือ ไดรับ
การยอมรับนับถือจากบุคลากรในโรงเรียน ทั้ง นี้ขอ ที ่มีคา เฉลี่ย ต่ํา ที่สุด คือ มักจะไดรับการชมเชยในการ
ทํางานจากเพื่อนครูหรือผูบังคับบัญชาเสมอ
3. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บพฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก องค ก รของครู โ รงเรี ย นเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร
ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองค กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย สูงที่สุด คือ การใหความรว มมือ ทั้งนี้ ดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การใหความชวยเหลือ และความคิดสรางสรรค ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน รายละเอียดเรียง
ตามลําดับดังนี้
ดานการใหความรวมมือ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ รูสึกเต็มใจรวมในกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สงเสริม
และสนับสนุนการทํางานเปนทีมเสมอ
ดานความจงรักภักดีตอองคกรในภาพรวมอยูในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ แสดงตนวาเปนครูในโรงเรียนแหงนี้อยางภาคภูมิ ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ เมื่อเห็น
เพื่อนครูมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม มักจะเขาไปตักเตือน
ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกรในภาพรวมอยู ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอ
พบว า ข อที่มีคาเฉลี่ย สูงที่ สุด คือ มักจะปฏิบัติ ตามกฎโรงเรีย นอย างเครงครัด แมไม มีใครเห็ น ทั้ งนี้ขอที่ มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ยอมรับและเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนแมจะไมเห็นดวยกับคานิยมสวนตัวก็ตาม
ดานความอดทนอดกลั้นในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ พยายามทํางานใหสําเร็จ แมจะมีปญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มีความอดทน
ตอบุคคลและกลุมบุคคลที่อาจมีคานิยมและความเห็นขัดแยงกันในการทํางาน
ดานการใหความชวยเหลือ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เต็มใจที่จะใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่กําลังประสบปญหาในการทํางานเสมอ ทั้งนี้
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ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ มักสังเกตผูบังคับบัญชา เพื่อนครู ผูใตบังคับบัญชาและนักเรียน เมื่อแสดงพฤติกรรม
วามีเรื่องไมสบายใจหรือมีเรื่องคับของใจ
ดานความคิดสรางสรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ สนับสนุนเมื่อเพื่อนครู หรือผูใตบังคับบัญชาเสนอความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
โรงเรียนเสมอ ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สนับสนุนใหนักเรียนเสนอความคิดสรางสรรคหนาชั้นเรียนเสมอ
ดานการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ มักจะหาความรูใหมๆที่คิดวาจะสามารถนํามาใชพัฒนาการทํางานเสมอ ทั้งนี้ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ เขารับการอบรมในหลักสูตรและความรูใหมๆเสมอ
4. สรุปผลการวิเคราะหป จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก องค ก รของครู โ รงเรี ย น
เอกชนในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก องค กรของครู โ รงเรี ย นเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจ จัย ความผูกพัน ตอองคกร และปจ จัย ความพึงพอใจในงานมีความสัมพัน ธกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ผลการวิเคราะหความสัมพันธร ะหวางตัวแปรยอยความผูกพันตอองคกร ตัวแปรยอยความพึงพอใจ
ในงาน และตัวแปรองคประกอบยอยพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร จํานวน 12 ตัวแปร พบวาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรทั้งหมด 66 คู มีตัวแปรที่มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจํานวน 66
คู คิดเปนรอยละ 100 จากจํานวนของความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีความสัมพันธกั นทั้งหมด ความสัมพันธ
ในทิ ศ ทางเป น บวก โดยมี ข นาดของความสั ม พั น ธ ตั้ ง แต 0.257 ถึ ง 0.772 เมื่ อ พิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรยอยความผูกพันตอองคกรกับตัวแปรองคประกอบยอย
พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก องค ก ร พบว า มี ค วามสั มพั น ธ กัน อย างมี นั ย สํ าคั ญทางสถิ ติ ที ่ร ะดับ .01 มี
ความสั ม พั น ธ อ ยู ใ นระดั บ มาก (0.600<r<0.800) จํ า นวน 2 คู มี ค วามสั ม พั น ธ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง
(0.400<r<0.600) จํานวน 12 คู และมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (0.200<r<0.400) จํานวน 7 คู โดยตัว
แปรคูที่มีความสัมพันธกันสูงที่สุด คือ ตัวแปรความยินดี เต็มใจที่จะเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจ สติปญญา
และความสามารถ ในการปฏิบัติงานเพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปาหมาย กับองคประกอบการใหความรวมมือ
สวนตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกันต่ําที่สุด คือ ตัวแปรความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะธํารงรักษาความเปน
สมาชิกขององคกร กับองคประกอบความอดทนอดกลั้น
4.2 ความสั มพั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรย อยความพึ งพอใจในงานกั บ ตั ว แปรองค ป ระกอบย อ ย
พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก องค ก ร พบว า มี ความสั ม พั น ธ กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .01 มี
ความสั มพั น ธ อ ยู ใ นระดั บ มาก (0.600<r<0.800) จํ า นวน 2 คู มี ค วามสั ม พั น ธ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง
(0.400<r<0.600) จํ า นวน 12 คู โดยตั ว แปรคู ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น สู ง ที่ สุ ด คื อ ตั ว แปรป จ จั ย จู ง ใจ กั บ
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องค ประกอบการให ความชว ยเหลื อ ส ว นตัว แปรคู ที่มีความสัมพั นธ กัน ต่ําสุ ด คื อ ตัว แปรป จ จัย ค้ํ าจุน กั บ
องคประกอบการพัฒนาตนเอง
อภิปรายผล
ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ระดับปจจัยที่สัมพันธพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ความผูกพันตอองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูในระดับ มาก อาจ
เนื่องมาจาก ครูมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนที่สังกัดอยู มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และเต็มใจปฏิบัติ
หนาที่ตางๆตามที่ตนรับผิดชอบ ทําใหเกิดความผูกพันตอโรงเรียน ดังที่ วัลลพ ลอมตะคุ (2554) ไดกลาวไววา ความ
ผูกพันตอองคกร เปนความรูสึกของพนักงานวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกรที่สังกัดอยู อันรวมไปถึงความศรัทธา
ความเสียสละทุมเท และความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่เพื่อองคกรที่ตนสังกัด เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบยอย
พบวา ตัวแปรความยินดี เต็มใจที่จะเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจ สติปญญา และความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปาหมาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงใหเห็นวา ครูพรอมที่จะเสียสละทุมเทแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบัติงาน เพราะเมื่อครูมีความผูกพันตอโรงเรียนที่ปฏิบัติงานอยู ยอมเต็มใจที่จะทุมเทความสามารถเพื่อองคกรนั้น
ทุมเทแรงกายแรงใจ สติปญญา และความสามารถ ในการปฏิบัติงานเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย แมวาจะไมมี
ผลตอบแทน หรือแมกระทั่งตองเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อประโยชนขององคกร (Mowday, Steers & Porter,
1979 cited in Saal & Knight, 1995)
สวนความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายองคประกอบยอย พบวา ตัวแปรปจจัยค้ําจุน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อาจเนื่องมาจาก ครูไดรับการดูแล
ในด า นสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน มี โ อกาสก า วหน า ในอนาคต มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู ใต บั งคั บ บั ญชา และเพื่ อนร ว มงาน ซึ่ งโรงเรี ย นเอกชนได ให ความสํ าคั ญในเรื่ องดั งกล าว เนื่ อ งจากเป น
องค ป ระกอบพื้ น ฐานในการดึ งดู ด ครู ผู มี ค วามสามารถมาร ว มงานกั บ โรงเรี ย น สอดคล องกั บแนวคิ ดของ
Herzberg (1959) ที่ไดกลาววา ปจจัยค้ําจุน เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทํางานที่มีลักษณะเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจที่จะทํางาน
2. ระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยูในระดับ
มาก อาจเนือ่ งมาจากอาชีพครู เปนอาชีพที่สําคัญอยางยิ่งตอการทีจ่ ะสรางนักเรียนซึ่งเปนอนาคตของชาติใหเปน
คนดี มีคุณภาพ ดังที่ แพรภัทร ยอดแกว (2556) ที่ไดกลาวไววา “ครู” เปนบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนผูหลอหลอม สรางสมประสบการณ องคความรู ทักษะ ตลอดจนทัศนคติ ความ
ประพฤติ บุคลิกภาพใหกับผูเรียน ครูโรงเรียนเอกชนจึงตระหนักในภาระหนาที่ความรับผิดชอบของครู ที่มี
ความสําคัญ อยางยิ่ง ตอประเทศชาติ นอกจากนี้ยังพบวาองคป ระกอบยอยของพฤติกรรมการเปน สมาชิก
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องคก รที่มีคา เฉลี่ย สูง ที่สุด ไดแ ก การใหค วามร ว มมือ ซึ่ง จะทํา ใหเ กิด ประสิท ธิภ าพในการทํา งาน อาจ
เนื่อ งมาจาก โรงเรีย นเอกชนมุง เนน การใหค วามสํา คัญ กับ ลูก คา ไดแ ก นัก เรีย นและผู ป กครอง ดัง นั ้น
โรงเรียนจึงสงเสริมใหมีบรรยากาศในงานรวมกัน มุงเนนใหครูรวมกันจัดทํากิจกรรมตางๆที่เกิดประโยชน
ตอนักเรียน สอดคลองกับ Organ ,Podsakoff & MacKenzie (2006, อางถึงใน สิฐสร กระแสรสุนธร, 2554) ที่
กลาวถึง การชวยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงานถือเปนพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรที่มีอิทธิพลทางตรงใน
การสงเสริมประสิทธิผลขององคกร
3. ป จ จั ยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะหระดับปจจัยที่สัมพันธพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร พบว า ป จจั ยความผู กพั น ต อองค กร และ ป จจั ยความพึ งพอใจในงานมี ความสั มพั นธ กั บ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรีย นเอกชนในกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจาก การที่ครูมี
ความผูก พัน กับ โรงเรีย น ยอ มแสดงถึง ความเต็ม ใจที่จ ะอุทิศ ตนมุง มั่น ทํา งานใหกับ โรงเรีย นอยา งเต็ม ที่
เมื่อ ครูมีค วามพึง พอใจในงาน จะทํา ใหค รูแ สดงพฤติก รรมตา งๆในทางบวก กลา วถึง โรงเรีย นในทาง
สรางสรรค มีความรักในงานสอน การแสดงพฤติกรรมตางๆที่ครูแสดงออกเนื่องมาจากครูมีความผูกพัน
ตอ องคก รและมีค วามพึง พอใจในงาน ซึ ่ง ถือ เปน เปน พฤติก รรมการเปน สมาชิก ที ่ด ีข ององคก ร
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรวรรณ บุญลอม (2551) ที่กลาววาความผูกพันตอองคกรทุกดาน มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Organ and Ryan (1995) ที่กลาว
วา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร และ งานวิจัยของ พุทธชาติ เอี่ยมสะอาด
(2552) ที่กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรมีความสัมพันธกับความยึดมัน่ ผูกพันตอองคกร
เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ปจจัยความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบยอย พบวา ปจจัยยอยคูที่มีความสัมพันธ
กันสูงที่สุด ไดแก ตัวแปรความยินดี เต็มใจที่จะเสียสละ ทุมเทแรงกายแรงใจ สติปญญา และความสามารถ ใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปาหมาย กับองคประกอบการใหความรวมมือ อาจเนื่องมาจาก การที่ครู
จะใหความรวมมือเปนอยางดีนั้น ครูยอมตองเปนผูที่มีความยินดี เต็มใจ ในการทํางานรวมกัน เมื่อครูมีความ
เต็ มใจก็ จ ะใหความรว มมื อในการทํ างานอย างเต็ มที่ โ ดยไม มีเ งื่ อนไข ดังนั้น องค ประกอบย อยดังกลาวจึ งมี
ความสัมพันธซึ่งกัน สอดคลองกับ Organ, Podsakoff & MacKenzie (2006) ที่กลาววา การใหความรวมมือ
เปนพฤติกรรมของสมาชิกที่มีความกระตือรือรน เต็มใจที่จะเขารวมในกิจกรรมตางๆขอองคกร มีสวนรวมใน
การพัฒนาองคกร รวมแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหวในองคกรอยางสม่ําเสมอ
ปจจัยความพึงพอใจในงานความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรของครูโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบยอย พบวา ปจจัยยอยคูที่มีความสัมพันธกันสูง
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ที่สุด ไดแก ปจจัยจูงใจกับองคประกอบการใหความชวยเหลือ อาจเนื่องมาจาก การที่ครูจะใหความชวยเหลือ
เพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจนั้น ครูยอมตองเปนผูที่มคี วามสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน และไดรับการยอมรับ
นับถือจากบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเปนตัวแปรยอยของปจจัยจูงใจ สอดคลองกับ มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2552) ที่ได
กลาววา เพื่อนรวมงานที่เกื้อกูล ตอบสนองความตองการในการติดตอสรางความสัมพันธระหวางบุคคล เปน
ปจจัยที่เอื้อใหเกิดความพึงพอใจในงาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (2542) ที่ไดกลาววา
ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ปจจัยจูงใจ ตัวแปรการไดรับการยอมรับนับถือ มี คาเฉลี่ยต่ําที่สุด ผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานครควรสรางวัฒนธรรมการทํางานดวยการใหเกียรติซึ่งกันและกัน และสรางบรรยากาศในการ
ทํางานแบบกัลยาณมิตร ยกยองชมเชยและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน เห็นคุณคาในตัว บุคลากรที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอโรงเรียน สงผลใหครูมีความเต็มใจที่จะใชความพยายามทํางานอยางสุดความสามารถ หรือแสดง
พฤติกรรมที่เปนไปในทางที่จะทําใหโรงเรียนพัฒนาขึ้น
2. ปจจัยค้ําจุน ตัวแปรโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด และขอคําถามมี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ทานคาดวาในอนาคตทานจะไดรั บการเลื่อนตําแหนงตามความสามารถอยางเปนธรรม
ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครควรกําหนดเกณฑการเลื่อนตําแหนงที่ชัดเจนและเปนธรรม พรอม
ทั้งเปด โอกาสใหครู มีสวนรวมในการประเมิ นผล ทําใหครูมีความรูสึ กมั่นใจวาระบบประเมินเพื่อการเลื่อน
ตําแหนงมีความโปรงใสเปนธรรม ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหโรงเรียนลดอัตราการลาออกของครูได ทําให
โรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆไดอยางตอเนื่อง
3. พฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร ดานความคิดสรางสรรค มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ผูบริหารโรงเรียน
เอกชนในกรุงเทพมหานครควรเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดสรางสรรคใหมๆในการทํางาน ทําใหครูรูสึก
กระตือรือรนที่จะสรางสรรคผลงานใหมๆอยูเสมอ เนื่องจากในสถานการณปจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว หากครูซึ่งเปนบุคลากรที่สําคัญอยางยิ่งของโรงเรียนเปนผูมีความคิดสรางสรรค ก็จะสงผลให
นักเรียนผูจะเปนอนาคตของชาติเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคไปดวย
4. ความผูกพันตอองคกร และ ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
องคกรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผูบริหารโรงเรียนเอกชนควรจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆให
ครูเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร รูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน และสงเสริมปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
มากยิ่งขึ้น เพื่อใหครูมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกรสูงยิ่งขึ้น
5. ปจจัยจูงใจ ตัวแปรความรับผิดชอบ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ขอบเขตและหนาที่ที่ทานรับผิดชอบ
มีความชัดเจนเหมาะสม ผูบริหารโรงเรียนอกชนควรจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน ระบุขอบเขตหนาที่ความ
รับผิดชอบของครูอยางชัดเจน เพื่อใหครูรับผิดชอบภาระหนาที่ ของตนเองอยางเต็มที่
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ความผูกพันตอองคกร และ ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกองคกร
ของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ควรมีการศึกษาเรื่อง แนวทางการเสริมสรางความผูกพันตอองคกร
และความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครมี
ความผูกพันตอโรงเรียน และมีความพึงพอใจในงานมากยิ่งขึ้น
2. ปจจัยค้ําจุน องคประกอบยอยดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ควร
มีการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความกาวหนาในอาชีพครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
3. ปจจัยค้ําจุน ตัวแปรสภาพและเงื่อนไขในการทํางาน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ
ทานรูสึกวาสภาพแวดลอมในโรงเรียนเอื้ออํานวยในการ จัดการเรียนการสอน ควรมีการศึกษาเรื่อง กลยุทธการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน
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