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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1)องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 2)รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุมตัวอยางไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประกอบดวย  
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 367 แหง โดยมีผูใหขอมูลแหงละ 2 คน ไดแก ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ บุคลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 734 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบตรวจสอบรายการ  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ 
เชิงสํารวจ การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน และการวิเคราะหเน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
1) ผูนําองคกร 2) ความพึงพอใจในงาน 3) การสนับสนุน 4) สัมพันธภาพ 5) คุณภาพชีวิตการทํางาน       
6) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และ 7) การไดรับการยอมรับ 
 2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีความสัมพันธระหวางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษในระดับดี องคประกอบดานการไดรับการยอมรับ ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล และผูนําองคกรมีความสัมพันธทางตรงเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน       ขณะที่
องคประกอบดานการสนับสนุนมีความสัมพันธทางตรงเชิงลบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน และ
องคประกอบดานผูนําองคกร สัมพันธภาพ การไดรับการยอมรับ และการสนับสนุน มีความสัมพันธ
ทางออมตอคุณภาพชีวิตการทํางานดวย                                      
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 The  purposes of this  research were to find : 1)the components of the educational 
personnel retention in local government organizations, 2) the relationship’s model of the 
educational personnel retention in local government organizations. The samples  uses  in this  
research  were  367  of local government organizations  namely : Provincial Administrative  
Organization , City Municipality, Town Municipality, Sub-district Municipality and  Sub-district 
Administrative Organization. The respondents were  chief administrators of local government 
organizations and educational personnel, with the total of 734 respondents. The research 
instruments were semi-structured interview, questionnaire ,  and check list form. The statistics 
for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis, 
path analysis, and content analysis. 
 The findings of this research were as follows :  
 1. The components of the educational personnel retention in local government 
organizations  consisted  of 1)organizational leader,   2) job satisfaction ,  3) support,  4) 
relationship,  5) quality of work life,  6) individual characteristics,   and 7) recognition.  
 2. The relation’s model of the components of educational personnel retention 
in local government organizations related each other at the statistical significance of .01 level. 
This model was well fitted with the empirical data. The components of the recognition, job 
satisfaction, individual characteristics, and organizational leader were positive directly effect 
to the quality of work life, while the support were negative  directly effect to the quality of work 
life. And the components of organizational leader, relationship, recognition and support were 
still indirectly effect to the quality of work life. 
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 งานวิจัยเร่ือง “ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ” 
สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย วาท่ี พันตรี ดร .นพดล 
เจนอักษร ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   และดร.สุวรรณ พิณตานนท 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยทุกทานพรอมเจาหนาท่ีภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกคน 
ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน และคอยใหการสนับสนุนชวยเหลือและให
กําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในความเมตตาเปนอยางสูงมา  
ณ โอกาสน้ี 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการ 
สํานักการศึกษา  ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนาสวนการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน 
ที่ไดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลที่เปนประโยชนสาํหรับการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี และขอขอบคุณ 
ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน  ดวงสุวรรณ ดร .รสพร  ทองธรรมจินดา  ผูซึ่งเปนกัลยาณมิตรให
ความอนุเคราะหดวยดีเสมอมา พรอมกันนี้ ขอขอบคุณอยางจริงใจไปยังบุคลากรกองการศึกษา
เทศบาลตําบลกรับใหญทุกคนที่ไดสละเวลาชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งน้ี 
 ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดรับกําลังใจ และความชวยเหลือสนับสนุนจาก 
นายกูตระกูล วองกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตําบลกรับใหญ และนายวิชิต พันธเพียร ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี จึงขอขอบพระคุณทั้งสองทานไว ณ ที่นี้ดวย  ผูวิจัยมีความรูสึกอบอุน และ
มีกําลังใจที่ดีเสมอมาจากพลังแหงความรักของมารดา บุตร และภรรยาของขาพเจา และขอขอบคุณ
เพื่อนนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  รุนที่ 6 ทุกคน สําหรับกําลังใจ ขอเสนอแนะ คําแนะนํา  และ 
ความชวยเหลือตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษารวมกันและการทํางานวิจัย ทําใหงานวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี 
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