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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 
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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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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

การศึกษาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและมี
ความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  เพื่อใหบุคคลนั้นๆสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพและศักยภาพของตน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ไดกําหนดไววา การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญ
งอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 

การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต1  จากคํานิยามดังกลาวนี้
กลาวไดวา การศึกษาคือเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินชีวิตของบุคคลและสังคม  และเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะชวยแกปญหาทุกๆดานของชีวิตในทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของทุกคนในสังคมโลก และการศึกษาที่จะ
ชวยใหมนุษยทุกคนมีชีวิตท่ีดี    มีความสุข  ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังนี้ 1) เปนการศึกษาที่
ใหความรู และทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางเพียงพอ เชน ความรูและทักษะทางดานภาษา การคิด
คํานวณ ความเขาใจหลักการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน สภาพปจจุบันมีความจําเปนตอง
สนับสนุนใหทุกคนไดรับการศึกษาขั้น พื้นฐานอยางนอย 12 ป จึงจะเพียงพอกับความตองการและ
ความจําเปนท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 2) การศึกษาทําใหคนเปนคนฉลาด เปนคนมีเหตุผล 

คิดเปนแกปญหาเปน และรูจักวิธีแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและเพ่ือการงานอาชีพ  3) การศึกษา
ตองสรางนิสัยที่ดีงาม ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยเฉพาะนิสัยรักการเรียนรู และนิสัยอ่ืนๆ เชนความเปน
คนซื่อสัตยขยันอดทนรับผิดชอบเปนตน 4) การศึกษาตองสรางความงอกงามทางรางกาย มีสุขภาพ
และพลานามัยท่ีดี รูจักรักษาตนใหแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไขเจ็บและสารพิษ  5) การศึกษาตองทําให
ผูเรียนไมเปนคนเห็นแกตัว เห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวม ใหความรวมมือกับผูอ่ืนในสังคม
อยูรวมกับผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน ชวยสรางสังคมท่ีสงบเปนสุข รักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 6) การศึกษา
ตองทําใหคนมีทักษะการงานอาชีพที่เพียงพอกับการเขาสูการงานอาชีพ รูจักการประกอบอาชีพและ

                                                           

 1 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลม116, ตอนที่ 74 ก 
(19 สิงหาคม พ.ศ.2542) : 5.              
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รูจักพัฒนาการงานอาชีพ2  ดวยลักษณะของการศึกษาดังกลาวน้ี ยอมจะทําใหคนทุกคนเปนผูที่มี
ความพรอมและความสมบูรณทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะในการดํารงชีวิต สามารถเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาในยุคแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศน้ีได  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนทองถิ่น
ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณทั้งทางรางกายละจิตใจนั้น  ไดดําเนินการ
ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายที่ไดใหอํานาจไว ดังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 วรรคสอง กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิจัด
การศึกษา อบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นน้ัน และเขา
ไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรม  ของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและ
ระบบการศึกษาของชาติ แตตองไมขัดตอ    มาตรา 49 และมาตรา 80 ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
และวรรคสาม การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
ดวย โดยที่มาตรา 49 กําหนดไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอย
กวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึง  และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิ ตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐ
เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน     การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือ
เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอม
ไดรับความคุมครองและสงเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ และมาตรา 80 (4) กําหนดไววา สงเสริมและ
สนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และ
เอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาใหเทาเทียม
และสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ3 

                                                           

 2พนม  พงษไพบูลย, การศึกษาคือปจจัยท่ี 5 ของชีวิต,  เขาถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2553,  
เขาถึงไดจาก http://gotoknow.org/profile/panompon 

 3“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550,”   ราชกิจจานุเบกษา  เลม 124,   
ตอนที่ 47  ก (24  สิงหาคม 2550)  
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 41 กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น และในมาตรา 42 กําหนด
วาใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่ในการประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษารวมท้ังการเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16  
มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา องคกรบริหารสวนตําบล องคกรบริหาร
สวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะดานการ
จัดการศึกษา เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน5  จากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวนี ้
ถือเปนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบของประเทศและเปนการใหอํานาจในการจัดการศึกษาแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท และในการบริหารราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภทนี้ มีขอบเขตของการบริหารงานอยู 2 สวน คือ 1) ภารกิจที่ตองรวมมือ
สนองนโยบายของชาติโดยรวม อันไดแก การนําเอานโยบายของชาติไปสูการปฏิบัติ   2) ภารกิจที่
เปนความรับผิดชอบของทองถิ่นโดยตรง อันไดแก ภารกิจที่กําหนดไวในกฎหมายวาเปนหนาท่ีของ
ทองถิ่นในแตละประเภทตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ และ
พระราชบัญญัติอื่นๆ เชน ภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน ภารกิจดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ภารกิจดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย ภารกิจดานการวางแผน 
สงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว ภารกิจดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ภารกิจดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น6 

 ในการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทนั้น ได
ดําเนินการภายใตการกํากับดูแล สงเสริมและสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

                                                           

 4 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545,”  ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เลม 119,  ตอนที่ 123 ก (19 ธันวาคม 2545) : 15. 

 5 “พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542,”   ราชกิจจานุเบกษา  เลม 116,  ตอนที่ 114 ก (17 พฤศจิกายน 2542) :17. 

 6 อุดม ทุมโฆสิต,  การปกครองทองถิ่นสมัยใหม : บทเรียนจากประเทศพัฒนาแลว (กรุงเทพฯ : 

บริษัท แซทโฟร พร้ินต้ิง จํากัด), 520 – 521. 
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กระทรวงมหาดไทย โดยมีการจัดทําแนวนโยบายการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2545 – 2559 ขึ้น ครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชเปนแนวทางในการ
จัดและพัฒนาการศึกษาทองถิ ่นที ่เหมาะสมกับศักยภาพ ตามความพรอมและตรงตามความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมี
มาตรฐาน เดียวกัน สามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนของทองถิ่นใหมีคุณภาพตอไปได    
 บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา   หัวหนาฝาย/สวนการศึกษา  ศึกษานิเทศก   นักวิชาการ
ศึกษา เปนตน เปนกลุมบุคคลท่ีมีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนงานการบริหารและจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การศึกษา     องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยการสนับสนุนของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นตองดําเนินการบริหารจัดการงานบุคลากรทองถิ่นโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพจึงจะสามารถขับเคลื่อนและผลักดันงานบริหารและพัฒนาทองถิ่นโดยเฉพาะงาน
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายได เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการ
ผลักดันใหองคกรประสบผลสําเร็จ  เมื่อองคกรมีระบบบริหารจัดการบุคลากรท่ีดี  ยอมชวยใหบุคลากรใน
องคกรโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาไดคนพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษาไดอยางเต็มกําลังความสามารถ  มี
ความสุขและเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความกาวหนาในอาชีพ เมื่อบุคลากรทางการศึกษา
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมจะทําใหงานการศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบรรลุถึง
เปาหมายสูงสุดของการศึกษาได   
 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีผานน้ัน ไดมีการคนพบวายังมี
ปญหามากหมายหลายประการ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ไดพบปญหาวา ขาราชการมีการโอนยายไปหนวยงานอ่ืน ทําใหเกิดปญหาการขาดบุคลากรมา
ปฏิบัติงานแทน  ตองใชระยะเวลาในการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาท่ีแทนทําใหเกิดความเสียหาย
แกงาน ในกรณีมีงานเรงดวนท่ีตองดําเนินการ7  ปญหาดังกลาวน้ี สามารถที่จะสงผลกระทบตอ

                                                           

 7 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น, ผลงานสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
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ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองคกรได เนื่องจากจะเปนการเพ่ิมภาระงานใหกับบุคลากร
ที่ยังทํางานอยู กอใหเกิดความเหนื่อยลา เบื่อหนายในการทํางานมากขึ้น  ยิ่งถาเปนการขาดแคลน
ดานบุคลากรทางการศึกษา ยอมสงผลเสียตอระบบการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได   
เนื่องจากจะทําใหขาดความตอเน่ืองของงาน  และถาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาน้ันเกิดจาก
การลาออกจากปญหาภายในองคกรแลว ยอมจะเปนแรงจูงใจใหกับคนอ่ืนท่ียังอยูนั้น มีแนวโนมท่ี
ลาออกหรือขอยายหรือโอนไปท่ีอ่ืนตามกัน  ปรากฏการณดังกลาวน้ี ถือเปนผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ตองานการศึกษาอยางท่ีไมสามารถวัดได 
  
ปญหาของการวิจัย 

 นอกจากปญหาดังกลาวขางตนแลว  ยังพบวา  การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น มีปญหามากหมายอีกหลายประการ กลาวคือ มีการพิจารณาเห็นวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสวนหน่ึงยังมีปญหากับการบริหารจัดการจัดการศึกษา เชน ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขาดความรูความเขาใจดานการศึกษา ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา บุคลากรดาน
การศึกษาไมเพียงพอ ขาดการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการศึกษา ขาดความชัดเจนในเร่ือง
ความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากรในสํานัก/กองการศึกษา และขาดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ เปนตน และท่ีเปนจุดออนคือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น และบุคลากรทองถิ่นสวนหน่ึงยังไมเห็นความสําคัญของการศึกษา และไมเขาใจในบทบาท
หนาที่ดานการศึกษา และมักขาดความตอเนื่องของนโยบายการศึกษา เมื ่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหาร   องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหน่ึงที่รับถายโอนสถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจ   และประสบการณดานการศึกษา เนื่องจากอยูในชวงเริ่มแรกของการถายโอน 
องคกรปกครองสวนหน่ึงยังมีปญหาขาดแคลนศึกษานิเทศกและขาดการนิเทศอยางเปนระบบ 8 
และจากการตรวจติดตามสถานศึกษาที ่ถ ายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น  โดย
สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.) รวมกับสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดสรุปสภาพปญหาในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้  

                                                                                                                                                                      

ทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2554), 5-9. 
 8 ประภาพรรณ  ไชยวงษ , “การกระจายอํานาจทางการศึกษาสูทองถิ่น ,”  วารสาร
การศึกษาไทย  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  5, 50 (พฤศจิกายน 2551) : 24-25. 
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 1. ความเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพปญหาดานวิชาการ  ไดแก    
ไมมีการประสานงานดานวิชาการและการรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานวิชาการ ขาดการ
สรางเครือขายทางวิชาการฯลฯ สภาพปญหาดานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปไมสามารถโอน
คาใชจายในการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียนไดโดยตรง การเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆ มีความลาชา 
ไมสะดวกฯลฯ สภาพปญหาดานบุคลากร ไดแก ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก
วิตกกังวลเก่ียวกับสถานภาพหลังการถายโอน จึงแจงไมประสงคถายโอนหรือชะลอการถายโอน
และสภาพปญหาการบริหารท่ัวไป ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรูความเขาใจใน
ระเบียบแนวปฏิบัติ การมอบอํานาจดานตางๆให ผูอํานวยการโรงเรียนขาดความเปนนิติบุคคลใน
การดําเนินงาน 

 2. ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา สภาพปญหาดานวิชาการ ไดแก ขาดความรวมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพครู ขาดความรวมมือในการสรางเครือขายทางวิชาการและสงเสริมงาน
วิชาการของนักเรียน ไมมีศึกษานิเทศกที่มีความเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําฯลฯ สภาพปญหาดาน
งบประมาณ ไดแก การที่โรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนรายหัวลาชา ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
และพัสดุไมเอื้อตอแนวทางการบริหารงานฯลฯ สภาพปญหาดานบุคลากร ไดแก ขาดแคลน
บุคลากรครูใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ครูขาดขวัญกําลังใจ อปท .จัดหาบุคลากรไมตรงกับ
ความตองการของโรงเรียนฯลฯ และสภาพปญหาดานการบริหารทั่วไป ไดแก มีความลาชาในงาน
ธุรการ การบริหารท่ัวไป การเดินทางไปราชการมีปญหาในการปฏิบัติฯลฯ    
 3. ความเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สภาพปญหาดานวิชาการ ไดแก ขาดการ
พัฒนาดานวิชาการ คือไมมีเวทีแขงขัน ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนอย สภาพปญหา
ดานงบประมาณ ไดแก การจัดสรรงบประมาณแกสถานศึกษาไมเพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ
การเรียนการสอน การเบิกเงินงบประมาณมีขั้นตอนลาชาฯลฯ สภาพปญหาดานบุคลากร ไดแก ครู
ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน การดูแลสวัสดิการของสถานศึกษาแกครูยังไมเหมาะสมกับ
ภาระงานที่ไดรับ9  
 นอกจากนี้  มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   ที่สรุปไววา ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน    
ประกอบดวยปจจัยดานบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก การขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ

                                                           

       9 สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.) 
รวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.), รายงานผลการตรวจติดตามสถานศึกษาท่ีถาย
โอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. ), 25-34. 
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งานดานการศึกษาโดยตรง  ขาดบุคลากรมืออาชีพที่จะดําเนินงานดานการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนด  และการขาดที่ปรึกษาในการจัดการศึกษา ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแกผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาในทองถิ่น   เจตคติที่ไมดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น การเมืองตางข้ัว นักการเมืองไมให
ความสําคัญกับงานดานการศึกษา10     
 จากปญหาดังกลาวขางตน สามารถสรุปเปนประเด็นปญหาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได ดังนี้ 
 1. ปญหาการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนวยงานภายในหลายหนวยงาน เพื่อดําเนินการตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด การ
บริหารงานภายในองคกรมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดฝายขาราชการ 
หรือพนักงานประจํา และมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูมีอํานาจสูงสุดฝายการเมือง การจัดระบบองคกรที่ไมเขาใจงานการศึกษา
ยอมจะเปนปญหาและอุปสรรคตองานการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา กลาวคือ การดําเนินการ
ทางการศึกษาทั้งดานงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรจะดําเนินการได  ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาสูงสุดฝายขาราชการประจํา  และจะมีปญหาการบริหารงานมากข้ึนเมื่อผูบริหารสูงสุด
ฝายการเมืองขาดวิสัยทัศนดานการศึกษา เหตุการณที่สนับสนุนประเด็นนี้คือ การท่ีผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบางแหง นําเงินอุดหนุนที่เปนเงินคาอาหารกลางวัน ไปใชในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งกอใหเกิดความเดือดรอนในการบริหารงานการศึกษา และทําใหบุคลากรดาน
การศึกษาตองตอสูกับแรงกัดดันที่เปนการบริหารภายในองคกรซึ่งไมเขาใจบริบททางการศึกษา 
พรอมกันนี้ก็มีปญหาในเร่ืองของการบริหารงานบุคคลในองคกร เนื่องจากเม่ือมีการเปดรับสมัครครู
หรือบุคลากรทางการศึกษา มักถูกแทรกแซงโดยการนําเอาบุคลากรที่เปนของตนเองหรือญาติพี่นอง
ฝากเขามาทํางาน ทําใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพไมตรงกับงาน และการบริหารจัดการดานการ
พิจารณาความดีความชอบก็ไมไดยึดหลักคุณธรรมเปนหลัก   สวนใหญจะยึดหลักอุปถัมภ เปนตน 
ปญหาดังกลาวน้ี สอดคลองกับผลการประเมินติดตามการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น ที่พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคล

                                                           

 10 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย
สงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟค 
จํากัด, 2550), 70 – 76. 
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โดยเฉลี่ยภาพรวมในบางองคประกอบหลักและผลลัพธที่พึงประสงคหรือปจจัย หรือตัวชี้วัด หรือ
เคร่ืองมือ  หรือรายการตํ่ากวา 3.50 จึงถือไดวา ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน11 

 2. การใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เนื่องจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันจัดต้ังข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนดมีหลักการสําคัญคือ การมุงแกไข
ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น เปนรูปแบบการกระจายอํานาจในการ
บริหารงานเพ่ือพัฒนาประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทไดกําหนดไว และดวยอํานาจดังกลาวน้ี   ถาผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีวิสัยทัศนดานการศึกษาก็จะใชอํานาจในการลวงลูกคือ การกาวกาย
การบริหารจัดการ เชน การสรรหาบุคลากรตองเอาคนของฝายตนเองเทาน้ันโดยไมคํานึงถึงความรู
ความสามารถ การจัดซื้อจัดจางตองเปนฝายหรือพวกพองเทานั้น แตถาเปนผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ไมมีวิสัยทัศนดานการจัดการศึกษา ก็จะใชอํานาจในการบริหารคือ การไมสนับสนุน
สงเสริมงานดานการศึกษา เชน การตัดงบประมาณ ไมสงเสริมบุคลากรดานการศึกษาในการพัฒนา
ประสิทธิภาพ สงผลตอการปฏิบัติหนาที่ ขวัญกําลังใจของบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและความเจริญกาวหนาในตําแหนงและหนาที่การงานเปนอยางมาก 

 3. ปญหาสวนตัวของบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในที่นี้ 
หมายถึง ปญหาดานความรู ประสบการณ ความสามารถในการดําเนินงานดานการศึกษา โดยปญหา
ดานความรูนี้ ผูที่จะมาเปนบุคลากรดานการศึกษา เชน นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา เปนตน 
ยอมตองมีคุณสมบัติดานความรูตามที่กําหนด แตก็ถูกมองวาไมมีความรูเพียงพอที่จะสามารถ
ดําเนินงานดานการศึกษาได อีกท้ังประสบการณการทํางานดานการศึกษายังดอย หรือมีนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนวยงานทางการศึกษาอื่นๆ พรอมกันนี้ งานการศึกษามักมีจํานวนคนท่ีไมเพียงพอ
เมื่อเปรียบเทียบกับงานดานอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหบุคลากรทางการศึกษามีภาระงาน
ที่มากกวาท่ีควรจะเปน ทําใหเกิดความเหน่ือยลา  เนื่องจากทํางานหนัก  ทอถอย ขาดขวัญกําลังใจ 
ขาดทีมงานในการท่ีชวยกันบริหารจัดการงานดานการศึกษาใหมีคุณภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกรได 

                                                           

 11 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น, ผลงานสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ,  5-9. 
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 ปญหาดังกลาวขางตนสงผลเปนแรงกดดันตอบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีผลกระทบตอขวัญ และกําลังใจ ความมุงม่ันในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจใน
งาน ในความเปนจริงน้ัน บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลาน้ีก็ไดปฏิบัติ
หนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษามาภายใตปญหาเหลาน้ีอยูแลว ทั้งกอนหนาท่ีจะมีการปฏิรูปการศึกษา 
มีบุคลากรทางการศึกษาของทองถิ่นจํานวนมากท่ีสามารถบริหารงานดานการศึกษาไดอยางเปนเลิศ
ทามกลางกระแสของปญหาตางๆขางตน ขณะเดียวกันก็มีบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นหลายคน  
ที่เมื่อเจอกับภาวะกดดันจากปญหาตางๆ  แลวทั้งดานการบริหารจัดการภายในองคกรที่ขาด
หลักธรรมาภิบาล การใชอํานาจบริหารที่ไมชอบธรรมของผูบริหารทองถิ่น ไดลาออก หรือขอยาย
ตนเองไปอยูทองถิ่นหรือหนวยงานอ่ืน สงผลกระทบตอการบริหารงานการศึกษา เกิดผลเสียหาย
อยางท่ีไมสามารถท่ีจะวัดได ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยหรือองคประกอบท่ีสามารถธํารงรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหคงอยูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง ซึ่ง
ผลการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการบริหารงานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีความตอเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการรักษาบุคลากรท่ีดีและมีคุณภาพใหอยูทํางาน
เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป และเปนแนวทางใหกับผูที่เกี่ยวของกับงานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดนําไปเปนแนวทางการบริหารจัดการ  การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาท้ังดานองคความรู และคุณภาพชีวิตเพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคตไดในที่สุด 
 

วตัถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อทราบองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 2. เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ขอคําถามของการวิจัย 

 1. องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดแกองคประกอบใดบาง 

 2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางไร 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวยพหุองคประกอบ 

 2.  รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนความสัมพันธเชิงสาเหตุ 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
คร้ังน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบที่สงผลตอการรักษาบุคลากร โดยพบวา มีองคประกอบดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยที่สงผลตอการรักษาพนักงาน ตามแนวคิดของ  Michael Armstrong ไดแก 
1) ภาพพจนของบริษัท (Company image)2) ความมีประสิทธิผลของการสรรหาการคัดเลือกและ
กิจกรรมการกระจายงาน (The effectiveness of recruitment, Selection and Deployment activities) 

3) ภาวะผูนํา คือ พนักงานมีสวนรวมกับบริษัทและมอบหมายงานใหกับผูจัดการ  (Leadership-

employees join companies and Leave managers)4) โอกาสแหงการเรียนรู (Learning opportunities)

และ 5) การไดรับการยอมรับและใหรางวัลผลการปฏิบัติงาน (Performance recognition and 

Rewards)12 
 2. องคประกอบการรักษาพนักงานตามแนวคิดของ Robert L. Mathis and John H. Jackson 

ประกอบดวย 1) องคประกอบดานองคกร ไดแก วัฒนธรรมและคานิยมขององคกร (Organizational 

culture and Values) กลยุทธ โอกาส และการบริหารจัดการขององคกร (Organizational strategies, 

Opportunities and Management) ความตอเนื่องของงานและความม่ันคงปลอดภัย (Job continuity 

and Security) 2) โอกาสของอาชีพในองคกร (Organizational career opportunities) ไดแก การ
พัฒนาอาชีพ (Career development) การวางแผนอาชีพ (Career planning) 3) รางวัลกับการรักษา
พนักงาน (Rewards and Retention) ไดแก สิทธิประโยชนเชิงแขงขัน (Competitive benefits) สิทธิ
ประโยชนและโบนัสพิเศษ(Special benefits and Perks) ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน 
(Performance and Compensation) การรับรู (Recognition) 4) การออกแบบงานและการทํางาน (Job 

design and Work) ไดแก ความยึดหยุนในการทํางาน (Work flexibility) การสรางความสมดุล

                                                           

 12 Michael Amstrong, Amstrong’s essential human resource management practice :  
A guide to peple management (India : Replika Press Pvt.Ltd, 2010), 200-201. 
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ระหวางงานกับชีวิต  (Work/Life balancing) และ5) ความสัมพันธกับพนักงาน  (Employee 

relationships) ไดแก การปฏิบัติที่ยุติธรรม ไมมีการแบงแยก  (Fair/Discriminatory treatment) การ
สนับสนุนดวยการใหคําแนะนํา/ดานการบริหาร (Supervisory/Management support) ความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน (Co-worker relations)13 

 3. Janet Cheng Lian Chew สรุปผลการวิจัยวา ปจจัยในการรักษาพนักงาน ที่สงผลตอ
การตัดสินใจที่จะอยูในองคกรของพนักงานคนสําคัญ มี 8 ประการซึ่งปจจัยเฉพาะเหลานี้ แบงเปน        
2 กลุม กลาวคือ  
  กลุมท่ี 1 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ไดแก 1) ความเหมาะสมของคนในองคกร            
(Person organizational fit) 2) การจายคาตอบแทน (Remuneration) 3) รางวัลและการรับรู (Reward 

and Recognition) 4) การฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพ (Training and Career development)             

5) การใหโอกาสกับงานท่ีทาทาย (Challenging job opportunities)   

  กลุมท่ี 2 คือ ปจจัยดานองคกร ไดแก 6) พฤติกรรมภาวะผูนํา (Leadership behavior)       
7) วัฒนธรรมและนโยบายของบริษัท (Company culture and Policies) 8) สัมพันธภาพของทีมงาน 

และสิ่งแวดลอมการทํางานที่นาพึงพอใจ  (Teamwork relationship and Satisfactory work 

environment)14  

 4. การรักษาแรงงานที่มีประสิทธิผล (Maintaining effective workforce) ตามแนวคิด
ของ Richard L. Daft เกี่ยวของกับเร่ืองดังตอไปนี้ 1) คาตอบแทน (Compensation) 2) โครงสราง
ของคาจางและเงินเดือน (Wage and Salary structure) 3) สิทธิประโยชน (Benefits) 4) การยุติหรือ
สิ้นสุดงานตามโอกาส (Occasional termination)15   
 5. ปจจัยการรักษาพนักงานที่มีความสําคัญที่สุด ตามแนวคิดของ J.Kent Crawford 

and Jeannette Cabanis-Brewin ประกอบดวย 1) งานที่นาตื่นเตนและทาทาย  (Exciting work/ 

Challenge)   2) ความเจริญเติบโตในอาชีพ การเรียนรู (Career growth, Learning)  3) สัมพันธภาพ
ในที่ทํางานดี (Good workplace relationships) 4) การปฏิบัติที่ยุติธรรม (Fair play)  5) การบริหาร

                                                           

              13Robert L. Mathis and John H. Jackson, Human Resource Management, 10th ed.  

(Singapore: Thomson South-western, 2004), 96-102. 

 14 Janet Cheng Lian chew, The influence of human resource management practice 

on the retention of core employees of Australian  Organizations : An empirical Study, accessed 

May 15, 2010, available from http://researchrepository.murdoch.edu.au/656/1/01Front.pdf 

 15 Richard L. Daft ,  Management, 3th  ed. (Florida: Dryden Press, 1994), 252-256. 
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ที่ใหการสนับสนุน (Supportive management) 6) ความรูสึกที่ไดรับการรับรู/ ใหความสําคัญ/ ให
ความเคารพ (Feeling Recognized/Valued/Respected)   7) สิทธิประโยชน (Benefits)   8) งานท่ีมี
ความสําคัญ (Meaningful work) และ 9) สิ่งแวดลอมหรือวัฒนธรรมที่ดี (Good environment/ 

Culture)16  

 6. การรักษาแรงงานท่ีมีคุณภาพไว (Maintaining a quality workforce) ตามแนวคิดของ 
John R. Schermerhorn ประกอบดวย  1) ความยืดหยุนและความสมดุลเร่ืองงาน – ชีวิต (Flexibility 

and Work-life balance)  2) คาตอบแทนและสิทธิประโยชน (Compensation and benefits) ซึ่งไดแก   
ระบบคาจางตามความดี (Merit pay system) แผนการมีสวนรวมในโบนัสและผลกําไร (Bonuses 

and Profit sharing plan) การเปนเจาของหุนและสิทธิในการซื้อหุน (Stock ownership and Stock 

option) เงินสวัสดิการ (Fringe benefits)  3) การรักษาและการลาออก (Retention and Turnover) 
และ 4) ความสัมพันธดานแรงงาน - การบริหาร (Labor-management relations)17   

 7.  หนาท่ีในการธํารงรักษา (Maintenance function) ตามแนวคิดของ David A. 

DeCenzo and Stephen P. Robbins ประกอบดวย 1) ความปลอดภัยและสุขภาวะ (Safety and 

Health) 2) การสื่อสาร (Communications)  และ 3) ความสัมพันธของพนักงาน (Employee 

relations)18   

 8.  ทฤษฎีสองปจจัยของ  Frederick Herzberg กลาวถึงปจจัยตางๆที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในงานกับปจจัยท่ีสงผลตอความไมพึงพอใจในงาน โดยกลาวถึงปจจัยหลัก 2 ประการคือ 
1) ปจจัยค้ําจุน (Maintenance/Hygiene factors) เปนปจจัยภายนอก (Extrinsic) ไดแก นโยบายและ
การบริหารของบริษัท  (Company policy and Administration) การสอนงานควบคุมดูแล 
(Supervision) ความสัมพันธกับหัวหนางาน (Relationship with supervisor) สภาพการทํางาน 
(Work condition) เงินเดือน (Salary) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with peers) ชีวิต
สวนตัว (Personal life) ความสัมพันธกับลูกนอง (Relationship with subordinates), ตําแหนงหนาท่ี 

                                                           

 16 J. Kent Crawford, Jeannette Cabanis – Brewin Optimizing Human Capital with 

a Strategic Project Office : Select, Train, Measure, and Reward People for Organization 

Success (USA: Auerbach Publications, 2007), 123. 

 17 John R. Schermerhorn, Introduction to Management, 10th ed. (Asia : John Wiley 

& Sons Pte Ltd., 2010) 

 18 David A. Decenzo and Stephen P. Robbins, Human Resource Management, 10th ed. 

(Asia: John Wiley & Sons Pte Ltd., 2010) 
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(Status) และความม่ันคง (Security)   2) ปจจัยจูงใจ (Motivator factors) เปนปจจัยภายในตัวบุคคล 
ไดแก ความ สัมฤทธิ์ผล (Achievement) การยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะงาน (Work itself) 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความกาวหนาในงาน (Advancement) และโอกาสความกาวหนา 
(Possibility of growth)19   

 9. แนวคิดของ Roger E. Hermanไดกลาวถึงกลยุทธในการรักษาคนเกงไว 5 กลยุทธ คือ 
1) กลยุทธดานสิ่งแวดลอม (Environmental strategies) 2) กลยุทธดานสัมพันธภาพ (Relationship 

strategies) 3) กลยุทธดานการสนับสนุน (Support strategies) 4) กลยุทธดานความเจริญกาวหนา 
(Growth strategies) และ 5) กลยุทธดานคาตอบแทน (Compensation strategies)20 

 10. Laddawan Someron ไดศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการรักษาบุคลากรสายวิชาการ     
มี 4 ประการคือ 1) สิทธิประโยชน (Benefits) ประกอบดวย รายไดและสวัสดิการ 2) วัฒนธรรม
องคกร (Organizational culture) ประกอบดวย การมีความสัมพันธที่ดีกับผูเปนหัวหนางาน และการ
มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน  3) ความพึงพอใจสวนบุคคล (Personnel satisfaction)  
ประกอบดวยการมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับอาชีพ และการมีความย่ังยืนมั่นคง  และ4) กลยุทธการ
รักษา (Retention strategy) ไดแก การมีโอกาสในเสนทางอาชีพ21  
 11.โรส และ ฮัทชิงส (Ross and Hutchings) ไดทําการศึกษาเร่ือง  การดึงดูดการพัฒนา
และการรักษาครูที่มีประสิทธิผลในสหราชอาณาจักรและไอแลนดเหนือ ไดกลาวไววา นโยบายการ
รักษาครูที่มีประสิทธิผลนั้น มีนโยบายที่สําคัญ 2 ประการที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อชวยรักษาครูที่มี
ประสิทธิผล นั่นคือ   นโยบายขอแรก คือ การปรับโครงสรางความกาวหนาในอาชีพใหม เชื่อมโยง
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่มีประสิทธิผลกับระดับคาจางท่ียอมรับคานิยมและความเสียสละตน
เกี่ยวกับอาชีพ นโยบายขอสอง คือ การปรับโครงสรางภาระงานของครูใหม  การอนุญาตใหครู
เหลานั้น มุงความสนใจไปในวิชาชีพการสอน และทําการปรับปรุงคนทํางานในสถานศึกษา ผูซึ่งจะ

                                                           

 19 Frederick Herzberg, Bernard Mausner, and Barbara Snyderman,  The Motivation 

to Work, 2nd ed. (New York : John Willey & Sons Inc., 1959), 63. 

 20 Roger E. Herman, Keeping Good People :Strategies for Solving the #1Problem 

Facing Business Today (USA: Oakhill Press, 1999), 61-298. 

 21 Laddawan Someron,  “Factors Influencing the Retention of Academic Staff 

at Rajamangala University of TechnolgySuvannabhumi,” HRD Journal of Burapha University 

2,  1 (June 2011): 85-89. 
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ชวยลดภาระครูเกี่ยวกับภารกิจการบริหารประจําวัน และแสดงบทบาทในการชวยเหลือครูใน
หองเรียน ดวยการใหการสนับสนุนทีมงานอยางกวางขวาง   22 

 12. ซามุเอลและชิพุนซา (Samuel and Chipunza) ไดศึกษาวิจัยในเรื่อง การรักษาและ
การลาออกของพนักงาน : การใชตัวแปรดานแรงจูงใจในฐานะเปนยาครอบจักรวาล   ผลการวิจัย
สรุปไดวา พนักงานท้ังในภาครัฐและเอกชน เมื่อมองในภาพรวมอยางกวางๆ  นั้น ไดรับการจูงใจ
เพื่อใหอยูในองคกรของพวกเขาตอไป จากปจจัยจูงใจทั้งท่ีมาจากภายในและภายนอก  ตัวแปรดาน
แรงจูงใจตอไปน้ี มีอิทธิพลตอการรักษาพนักงานอยางมีนัยสําคัญทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน 
คือ 1)การฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)  2) งานที่ทาทาย/นาสนใจ   
(Challenging/Interesting work)  3)มีอิสระในการคิดอยางสรางสรรค (Freedom for innovative 

thinking)   4)มีความมั่นคงปลอดภัยในงาน (Job security)23 
 13.โซเอ๊ียบ และคณะ (Shoiab and Others) เสนอรายงานการวิจัยเร่ือง ปจจัยหรือ
องคประกอบของการรักษาพนักงานในองคการโทรศัพทของปากีสถานโดยกลาววา ปจจัยหรือ
องคประกอบของการรักษาพนักงานในองคการโทรศัพทของปากีสถานประกอบดวย 1)โอกาสใน
การพัฒนาอาชีพ (Career development opportunities) 2) ผูควบคุมงานใหการสนับสนุน (Supervisor 

support) 3) สิ่งแวดลอมในการทํางาน (Work environment)  4) รางวัล (Rewards)   5) นโยบายเร่ือง
งาน-ชีวิต (Work-Life policies)24 

 14. จีเบอรเร็บบี (Gberevbie) ไดศึกษาวิจัยในเร่ืองกลยุทธการสรรหา การรักษาและการ
ปฏิบัติงาน : มิติของขาราชการพลเรือนของสหพันธรัฐไนจีเรีย  ผลการวิจัยสรุปไดวา การท่ีบุคลากร
ไดรับแรงจูงใจที่เหมาะสมจะเปนปจจัยสําคัญในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว ซึ่งแรงจูงใจ
ดังกลาวน้ีประกอบดวย 1) เงินเดือนดีและจายเปนประจําทุกเดือน 2) ใหรางวัลแกพนักงานท่ีมีผล

                                                           

 22 Alistair Ross and Merrin  Hutchings,  Attracting, Developing and Retaining Effective 

Teachers in THE United Kingdom  of Great Britain and Northern Ireland accessed February 

17, 2011, available from http://www.oecd.org/dataoecd/62/25/2635748.pdf 

 23 Michael O. Samuel and Crispen Chipunza, “Employee Retention and Turnover : 

Using motivational variables as a panacea.”  African Journal of Business Management 3, 8 
(September 2009) : 410-415. 
 24 Madiha   Shoaib and others,  Determinants of employee retention in telecom sector 

of Pakistan, accessed July 25, 2010, available from http://citlahore.edu.pk/pl/abrc/proceedings all 

papers. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 15 

การปฏิบัติงานดีเยี่ยม  3) กําหนดแนวทางใหทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน  4) มีสิ่งแวดลอม
การทํางานท่ีเหมาะสมและมีปจจัยแวดลอมการใหบริการท่ีดี   5) การจายเงินคาตอบแทนพิเศษและ
เงินบํานาญมีความฉับไว  6) มีกองทุนชวยเหลือพนักงานในการซื้อบานและรถท่ีเหมาะสม   7) มี
การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  และ  8) มีนโยบายที่สงเสริมสนับสนุนเร่ืองความ
ปลอดภัยในงานใหกับพนักงาน25 

 15. มาสิบิกีร่ี และ นีนะเบอร (Masibigiri and Nienaber)  ไดทําการศึกษาวิจัยในเร่ือง
ปจจัยที่สงผลการตอการรักษาขาราชการพันธุ x การศึกษาเชิงสํารวจ  ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็น
วา ปจจัยที่สงผลตอการรักษาขาราชการพันธุ x ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจในงาน 2) การใช
ทักษะความรูใหเปนประโยชน 3) ความเจริญกาวหนาในอาชีพ  4) ความสมดุลเร่ืองงานและชีวิต   

5) คาตอบแทน   6) ความตองการความม่ันคงปลอดภัย  7) ภาวะผูนํา  และ 8) แรงผลักดัน26 
 16. สมาคมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีรังสีวิทยาของอเมริกัน ( American Society of 

Radiologic Technologists:ASRT.) เสนอ  20 กลยุทธสําคัญในการสรางความมุงม่ันและความภักดี
ระหวางพนักงานและการปรับปรุงอัตราการรักษาบุคลากรในองคกรดังน้ี 1) เสนอเงินเดือนที่ยุติธรรม
และอยูในเชิงการแขงขัน 2) จําไววา สิทธิประโยชนเปนสิ่งท่ีสําคัญ 3)ฝกอบรมผูเปนหัวหนางาน 
ผูจัดการและผูบริหาร  4)กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบใหชัดเจน  5)ใหโอกาสความเจริญกาวหนา
ที่เหมาะสม  6) เสนอโบนัสการรักษาแทนที่โบนัสแบบ Sign-on 7)มอบหมายใหมีบุคลากร
รับผิดชอบในเร่ืองการรักษาบุคลากร  8)ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน   9)ดูแล
สิ่งแวดลอมของการทํางานเปนทีม 10)ลดภาระงานเอกสาร 11) ทําใหหองทํางานมีความสนุกสนาน 

12)เขียนขอความท่ีเปนพันธกิจสําหรับแผนกของคุณ 13)ใหมีการมอบหมายงานที่มีหลากหลายประเภท   

14)มีการสื่อสารอยางเปดเผย  15) สงเสริมการเรียนรู 16)มีความยืดหยุน  17) พัฒนาโปรแกรม

                                                           

 25 Daniel Eseme Gberevbie, “Strategies for Employee recruitment, retention  and 

performance: Dimension of the Federal civil service of Nigeria,” African Journal of Business 

Management 4, 8 (2010): 1447-1456. 

 26 Vhutshilo Masibigiri and Hester Nienaber, “Factors affecting the retention of 

Generation X public servants: An exploratory study,” SA Journal of Human Resource 

Management 9,1 (2011) : 17-18. 
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ปฐมนิเทศใหมีประสิทธิผล 18)จางผูชวยงาน  19) ใหเคร่ืองมือที่ดีที่สุดและผูชวยแกบุคลากรเทาท่ี
เปนไปได และ 20)แสดงใหพนักงานเห็นวาคุณใหความสําคัญกับพวกเขา27 

 17. เอ็ดวารด (Edwards) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง Retention and Motivation of veteran 

teachers : Implications for schools สรุปไดวา ความตองการของครูที่อยูในชวงกลางของอาชีพคือ 
ความเจริญกาวหนา การไดรับการยอมรับ ความหลากหลายและการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
ซึ่งจะตองจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางาน ดังน้ัน เพื่อเติมเต็มความตองการของครูเหลาน้ี
วิธีการที่สถานศึกษาจะใชเพื่อรักษาและจูงใจครูที่มีประสบการณของพวกเขาไว ผูวิจัยเสนอแนวทางท่ี
ไดจากการศึกษาดังนี้ 1) บรรยากาศและวัฒนธรรมของสถานศึกษา 2) การไดรับการยอมรับ 3) การ
มีสวนรวมในนโยบายของสถานศึกษา และ 4) ความเปนหน่ึงเดียวของบุคลากร28 

 18. แม็คบีท และคณะ (MacBeath and others) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ืองการสรรหาและ
การรักษาครูใหญ ในสกอตแลนด ไดผลสรุปวา องคประกอบสําคัญในการรักษาครูใหญเหลาน้ันไว 
ประกอบดวย 1) การมีอิสรเสรีในการตัดสินใจ 2) การไดรับการสนับสนุนจากทีมผูนําและผูมี
อํานาจในทองถิ่น  3) การมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพ 4) การมีประสบการณเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

5) ความเชื่อมั่นในตนเอง  6) ความตองการทํางานในสถานท่ีตั้งซึ่งมีความลําบาก และ  7) การมี
ขอมูลซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ29 

 19. วอคเกอร (Walker) ทําการศึกษาในเร่ืองคงอยู หรือลาออก ปจจัยที่สงผลตอการรักษา
ครูของเด็กนักเรียนที่มีปญหาดานอารมณ ใน Southwestern Virginia   ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา การ
สนับสนุนดานการบริหาร คาตอบแทน และการพัฒนาทีมงาน เปนองคประกอบ 3 ประการท่ีม ี

 

 

 

 

                                                           

 27 American Society of Radiologic Technologists,  Recruitment and Retention 

Tool Kit : The Top 20 Ways to Improve Employee Retention, accessed July 10, 2010, available 

from https://www.asrt.org/content/recruitmentretention/RetentionTools/Employee_Retention.asp 

 28 Edith Anderson Edwards, Retention and Motivation of veteran Teachers :  

Implications for Schools, accessed  June 18, 2011, available from  citeseerx.sit.psu.edu 

 29 John MacBeath and others, The Recruitment and Retention of Headteachers in 

Scotland, accessed May 5, 2011, available from www.scotland.gov.uk. 
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ความสําคัญที่สุดท่ีสงผลตอการตัดสินใจที่จะอยูหรือลาออกจากตําแหนงท่ีไดรับมอบหมายของครู
การศึกษาพิเศษ30     
 20. สํานักงานเขตปกครองนอรธแฮม (Shire of Northam) ประเทศออสเตรเลีย ได
กําหนดกลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่สําคัญไวโดยแบงเปนปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก 1) คาจาง 
(Remuneration) การใหแพ็คเก็ตคาจางซึ่งเปนการแขงขันทางตลาด 2) สิทธิประโยชน (Benefits) 

เปนการใหสิทธิประโยชนที่จับตองไดทั้งดานการเงินและไมใชดานการเงินบนพื้นฐานความตองการ
ของทั้งนายจางและลูกจาง  3)การพัฒนาและโอกาสกาวหนาในอาชีพ (Development and Career 

opportunities) ความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาพนักงานดานวิชาชีพ ดานสวนตัว พรอมกับการใหโอกาส
ความกาวหนาในองคกรเทาท่ีจะเปนไปได  4) การใหการยอมรับผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Recognition) การพัฒนาวัฒนธรรมท่ีรับรู สนับสนุน และใหรางวัลผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศท้ัง
จากมุมมองดานการเงินและไมใชดานการเงิน  5) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) 

การพัฒนาและรักษาวัฒนธรรมที่ทําการรวบรวมความหลากหลายของพนักงานาท้ังมวลเขามารวม
เปนหนึ่ง พรอมกําหนดและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมตามจังหวะเวลาและ  6) ความสมดุล
เร่ืองงานและชีวิต (Work and life balance) การพัฒนาและรักษาวัฒนธรรมที่สามารถใหการ
สนับสนุนโอกาสสรางความสมดุลเร่ืองงานและชีวิตไดตามความตองการและสงเสริมสนับสนุน
สิทธิประโยชนแบบ Avon lifestyle31 

 21. มุนซามี่ และ เวนเตอร (Munsamy and Venter) ทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง Retention 

Factors of management staff in the maintenance phase of their careers in local government ผลการ
ศึกษาวิจัย พบวา มีปจจัยการรักษาพนักงานท่ีสําคัญ 16 ปจจัย โดยมีการเปนจัดลําดับตามผลการของ
การสํารวจขอมูล ดังน้ี  1) การมอบหมายงานท่ีสอดคลองกับความตองการ/ความชอบของบุคลากร 

(Job aligned with personal meaning/Passion) 2) ปจจัยที่เปนเงินโดยตรง  (Direct financial)  

3) โอกาสในการไดรับการพัฒนา (Opportunities for development) 4)ปจจัยที่เปนเงินโดยออม 

                                                           

  30 Anthony M. Walker, Stay or Leave ? Factors Influencing the Retention of 

Teachers of Emotionally Disturbed in Southwestern Virginia, accessed May 25, 2010, 

available from http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd -03232010-073540/unrestricted/ 

AMWalker_ETD.pdf 
 31 Shire of  Northam,  Employee attraction and Retention Strategy (Shire  Policies 

2009), accessed  July 10, 2010, Available from http://www.northam.wa.gov.au/council/public_documents/ 

shirepolicies/employeeattraction. 
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(Indirect financial) 5) สิ่งแวดลอม/เนื้อหาของงาน (Work environment/Content)  6) ความรูสึกใน
ความสําเร็จ (Sense of achievement) 7) การมีอิสรเสรี (Autonomy) 8) การไดเลื่อนตําแหนง 

(Promotion) 9) การไดรับการยอมรับ (Recognition) 10) การยึดติดกับงาน (Close proximity to 

work)  11) การทํางานเปนทีม (Teamwork) 12) ความยืดหยุน (Flexibility) 13) ความไวเนื้อเชื่อใจ 
(Trust)  14) ความสมดุลเร่ืองงาน/ชีวิต (Work/Life balance) 15) ความสมดุลดานการสนับสนุน 

(Supportive of balance) และ16) ความรูสึกในความมั่นคง (Sense of security)32 

 22. ปาตากี( Pataki) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองการรักษาบุคลากร ดวยการใชวิธีการโฟกัสกรุป 
โดยองคประกอบในการรักษาบุคลากรมี 5 องคประกอบ ไดแก 1)สิทธิประโยชน (Benefits) 2)กลยุทธ
ในการบริหาร (Strategies) 3)วัฒนธรรมองคกร(Organizations) 4)ความพึงพอใจในงาน(Job satisfaction) 

และ5)การวางแผนอาชีพ(Career plan)33 
 23. ชารรีฟท สือนิ ไดทําการศึกษาเร่ือง สภาพปจจุบัน ปญหาและการพัฒนาการบริหาร 

งานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ
วา การบํารุงรักษาบุคลากรนั้นควรสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียนในทุกๆ  ดานตาม
ศักยภาพของแตละโรงเรียนมากที่สุด ลําดับท่ีสองคือ จัดสวัสดิการท่ีกอนและหลังการเกษียณอายุ
หรือการพนจากตําแหนง ลําดับท่ีสาม คือ ใหรางวัลแกบุคลากรครูที่มีผลงานดีเดนหรือไดสราง
ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เชนมอบเกียรติบัตร ประกาศตอสาธารณชนหรือใหการชื่นชม และลําดับที่
สี่ คือ มีคาตอบแทน เงินโบนัส เงินพิเศษท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน และควรมีการปรับข้ันเงินเดือน
ในทุกๆป เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน34 
 24. บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้วัด
สําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ผลการวิจัยสรุปไดวา องคประกอบปจจัย
และตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไดสรางข้ึนโดยยึดหลักความเปน

                                                           

 32 Mervin  Munsamy and Anita Bosch Venter, Retention Factors OF Management 

Staff in the Maintenance  Phase of  Their  Careers in Local Government, accessed April 28, 

2011, available from http://www.sajhrm.co.za. 
 33 George E. Pataki. Governor, Employee Retention .Report of employee retention 

workgroup, accessed May 28, 2011, available from www.cs.ny.gov. 
 34 ชารรีฟท  สือนิ,  “สภาพปจจุบัน  ปญหา และการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546), 124. 
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อิสระในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช  2540 มาตรา 284 และหลักการบริหาร
จัดการที่ดีไดแกหลักนิติธรรมคุณธรรมความโปรงใสการมีสวนรวมความรับผิดชอบและความคุมคา 
มีจํานวน 4 องคประกอบ โดยองคประกอบดานการธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษยมี 
4 ปจจัย ไดแก พนักงานสัมพันธ   สุขภาพและความปลอดภัย   การดําเนินการทางวินัย    และการ
พนจากตําแหนง35 
 25. ปจจัยที่สงผลตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ประกอบดวย 1)ประโยชนตอบแทนและสวัสดิการท่ีเปนตัวเงิน  

2)ประโยชนตอบแทนและสวัสดิการที่ไมใชตัวเงิน และ 3) ความกาวหนาในอาชีพ36 37 
 นอกจากน้ี ผูวิจัยยังไดใชแนวคิด  ทฤษฎี และผลจากการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวของทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ   รวมถึงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
องคประกอบที่สงผลตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาศึกษา
ในการวิจัยคร้ังน้ีดวย  จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว สามารถนํามาสรางเปน
กรอบแนวคิดที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการวิจัยคร้ังนี้โดยปรากฏในแผนภูมิที่ 1 ดังนี ้
 

 

                                                           

 35 บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ, การพัฒนาเคร่ืองชี้วัดสําหรับการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน.(กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 191. 
 36 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น, “ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เร่ือง การจําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชน
ตอบแทนอ่ืน และเงินคาจาง ของพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง,” ประกาศคณะกรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น, 26 กรกฎาคม 2544.   
 37 กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ตําแหนง
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล,” ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล, 5  มกราคม 2550. 
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 : ชารรีฟท  สือนิ,  “สภาพปจจุบัน  ปญหา และการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546), 124. 

 : สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น, “ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เร่ือง การจําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชน
ตอบแทนอ่ืน และเงินคาจาง ของพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง,” ประกาศคณะกรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น, 26 กรกฎาคม 2544.   
 : กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนงและ
วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ,” ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล, 5  มกราคม 2550. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 การรักษาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการที่เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
ในองคกรท่ีเปนคนดี มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มีความรูสึกพึงพอใจในงาน เกิดความผูกพัน มี
ความมุงม่ันกับองคกร ตองการคงอยูเปนสมาชิกขององคกรตอไปมีระยะเวลาท่ียาวนานท่ีสุด ซึ่ง
กอใหเกิดผลดีทั้งแกตัวบุคลากรและองคกร 
 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติหนาท่ีดานการศึกษาซึ่งประกอบดวย 
นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาอ่ืนซึ่งเปนผูทํา
หนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการ
บริหารการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ ในหนวยงานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองของทองถิ่นโดยประชาชนใน
ทองถิ่นกระทําโดยการเลือกคณะบุคคลเขามาดําเนินการจัดการปกครองตามที่กฎหมายกําหนดไว   
ซึ่งทองถิ่นและชุมชนแตละชุมชนมีลักษณะท่ีแตกตางกันในดานอาณาเขต จํานวนประชากร ความ
เจริญม่ังค่ัง แบงออกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
องคการบริหารสวนตําบล ในการศึกษาคร้ังน้ีไมนับรวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเขาเปน
หนวยวิเคราะห เนื่องจากเปนการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

  ในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ
อยางกวางขวาง เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาสาระทางวิชาการตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดขึ้น 
โดยผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรายละเอียด 
ดังนี ้
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการรักษาบุคลากร 

 

เปนที่ยอมรับกันวา มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกรในบรรดาทรัพยากร
ทางการบริหารซึ่งประกอบดวย มนุษย เงินทุน เครื่องมือวัสดุ และการบริหารจัดการ  ในการ
บริหารงานขององคกรทั้งเปนองคกรท่ีแสวงหาผลกําไรหรือไมไดแสวงหาผลกําไร เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรดังกลาว ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลว
ขององคกร การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนกิจกรรมที่สํา คัญที่สุดท่ีผูบริหารองคกรตองให
ความสําคัญในคุณคาของบุคลากรในองคกร เน่ืองจากบุคลากรท่ีถือเปนทรัพยากรที่สําคัญนี้ถือไดวา
เปนผูสรางสรรคงานใหกับองคกร สามารถทําใหองคกรกาวไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวไดซึ่งก็
ขึ้นอยูกับองคกรที่จะบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยไดมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกองคกร
มากหรือนอยเพียงใด เมื่อกลาวถึงความสําคัญโดยทั่วไปของการบริหารทรัพยากรมนุษย สามารถ
สรุปไดวา 1) ดานพนักงาน (Employee) ทําใหพนักงานในองคกรสามารถใชศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มท่ี ชวยใหพนักงานไดมีโอกาสนําเอาความรูและความสามารถของตนเองมาใชในงานท่ี
รับผิดชอบไดอยางเต็มความสามารถ เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสินคาหรือบริการ 
พนักงานมีโอกาสและมีความกาวหนาในอาชีพ นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการระหวาง
พนักงานกับองคกรรวมกัน 2) ดานองคกร (Organization) ทําใหองคกรสามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่อง โดยองคกรมีทิศทางหรือนโยบายการบริหารงานในลักษณะใดในปจจุบันและในอนาคต 
ความพรอมและความเพียงพอในเร่ืองจํานวนของทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคกร จะสามารถทําให
องคกรดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและสอดคลองการขยายหรือหดตัวขององคกร สงผลใหองคกร
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สามารถดําเนินงานไปไดตามทิศทางและบรรลุเปาหมายท่ีตองการ  3) ดานสังคม (Society) การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานของการพัฒนาระบบสังคมและเศรษฐกิจ เพราะหากองคกรเจริญเติบโต   
ก็สงผลตอการจางงาน ทําใหประชาชนมีงานทํา  มีอาชีพ มีรายไดในการหาเลี้ยงครอบครัว มี
สวัสดิการท่ีดีอันเปนการสรางพื้นฐานที่มั่นคงใหกับสังคมและนําไปสูความเจริญกาวหนาดาน
เศรษฐกิจของประเทศตอไป1  
 ในการบริหารทรัพยากรมนุษยนี้ มีหนาท่ีความรับผิดชอบหลักที่สําคัญอยู 3 ประการ
ดวยกัน ประกอบดวย 1) การดึงดูดจูงในพนักงานที่มีคุณภาพ (Attracting a quality workforce) 

ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  2) การพัฒนาแรงงานใหมี
คุณภาพ (Developing a quality workforce) ไดแก การปฐมนิเทศ ฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน และ
บริหารผลการปฏิบัติ และ 3) การธํารงรักษาแรงงานที่มีคุณภาพไว (Maintaining a quality workforce) 

ไดแก การพัฒนาอาชีพ การสรางความสมดุลในเร่ืองงานและชีวิตพนักงาน  คาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน การธํารงรักษาและการลาออกและความสัมพันธดานแรงงานกับการบริหารจัดการ2 

 การที่ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนี้ ถือเปนการศึกษางานท่ีเกี่ยวของการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งการรักษาบุคลากรนี้
เปนหนาที่ความรับผิดชอบสวนหน่ึงของผูบริหารหรือผูนําองคกรที่ตองดําเนินการบริหารจัดการ 
เพื่อดึงเอาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยูออกมาใหเกิดประโยชนที่สูงสุดแกองคกร และในขณะเดียวกัน 
ก็ตองธํารงรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่ดีขององคกรไว  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน และ
ความสําเร็จขององคกรตอไปในอนาคต ผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของเปนลําดับไป 
  

ความหมายของการรักษาบุคลากร 

 การรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรเพ่ือสรางผลประโยชนและความเจริญกาวหนาใหกับ
องคกรอยางตอเนื่อง เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารองคกรที่ตองดําเนินการแนนอนวา 
องคกรที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จยอม
มาจากการท่ีองคกรมีบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เปนคนเกง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คนเกง 
คนที่มีความรูความสามารถเหลาน้ีอยูในองคกร ยอมจะทําใหองคกรมีผลสําเร็จ มีชื่อเสียง เปนที่

                                                           

 1พิชิต  เทพวรรณ, การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ: แนวคิดและกลยุทธเพื่อความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2554), 26. 

 2John R. SchermerHorn, Introduction to Management, 10th ed. (Asia : John Wiley & 

Sons Pte Ltd., 2010), 297. 
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ยอมรับของสังคม ประเทศ หรือนานาประเทศได  หนาที่และภารกิจที่สําคัญขององคกรคือ ตอง
รักษาทรัพยากรมนุษยเหลาน้ีใหอยูกับองคกรหรือหนวยงานตอไป คําวา “การรักษาบุคลากร”  นี้ 
มีบุคคล สถาบัน หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใหความหมายไว  จึงขอ
นํามากลาวโดยสรุปไวดังนี้ 
 ฮารวาด บิสสิเน็ตรีวิว(Harvard Business Review) ใหความหมายไววา การรักษาบุคลากร 

(Retention) หมายถึง ศักยภาพของบริษัทในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษไวซึ่งเปนผูที่
จะชวยใหองคกรยังอยูในเสนทางการแขงขันในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การรักษา
บุคลากรไวนี้ ไมไดหมายถึงการพยายามที่จะรักษาพนักงานทุกคนไวตลอดเวลา  แตหมายถึง 
การรักษาพนักงานท่ีเปนคนดีไวในระยะเวลาที่เหมาะสมท่ีสุดตามหนาที่หรือระดับของพวกเขา3 

 แจ็คสัน, ซูเลอร,และเวอรเนอร(Jackson, Schuler and Werner) ใหความหมายไววา การ
รักษาพนักงาน (Retaining employees) คือ วิธีการหนึ่งที่ใชในการลดความตองการสรรหาพนักงานใหม
และลดตนทุนที่เกี่ยวของกับการสรรหาพนักงานใหมนั้น  การรักษาพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
เปนเลิศนี้ สิ่งแรกสุดคือ นายจางตองเขาใจในความสําคัญของการรักษาพนักงานเหลาน้ีไว และดวย
ความเขาใจนี้ ก็จะสามารถประสบผลสําเร็จไดในการรักษาคนเกงไวได ซึ่งนายจางท่ีมีการวางแผน
และจัดการที่ดีก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการลาออกของพนักงานไดโดยการลาออกน้ีสงผลเสียตอองคกร
และเปนเร่ืองยากมากท่ีจะสรรหาคนมาแทนได 4 

 รัฐวิสคอนซิ่น ไดทําการวางแผนดานแรงงานของรัฐ ไดใหคํานิยามวา การรักษาพนักงาน 
ที่มีประสิทธิผล คือ ความพยายามของนายจางท่ีเปนระบบในการสรางสรรคและดูแลสิ่งแวดลอม    
ที่เปนการกระตุนสงเสริมใหพนักงานท่ีมีอยูในปจจุบันนี้อยูทํางานกับองคกรตอไป มีการจัดทํา
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในองคกรที่จัดการกับความตองการท่ีหลากหลายของพนักงานเหลาน้ัน
ได 5 

 

                                                           

 3Harvard Business Review, Retaining Employees : Expert Solutions to Everyday 

Challenges  Pocket Mentor Series (USA: Harvard business review Publishing, 2010), 4. 

 4Susan E. Jackson, Randall S. Schuler, and Steve Werner, Managing Human 

Resources 10th ed. (Canada : South-western Cengage Learning, 2009), 224. 

 5Workforce Planning for Wisconsin State Government, Employee Retention, accessed 

October 27, 2005, available from http://workforceplanning.wi.gov/category.asp?linkcatid=15& 

linkid=18 
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 พจนานุกรมธุรกิจ(Business Dictionary) ใหคํานิยามวา การรักษาพนักงาน (Employee 

retention) เปนความเพียรพยายามท่ีจะรักษาสิ่งแวดลอมในการทํางานซึ่งสนับสนุนใหพนักงานท่ีมี
อยูในปจจุบันยังอยูทํางานกับบริษัท นโยบายการรักษาพนักงานมีเปาหมายอยูที่การจัดการกับความ
ตองการท่ีหลากหลายของพนักงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาความพึงพอใจของพนักงานเหลาน้ันใหดีขึ้น
และลดตนทุนที่เปนจริงที่เกี่ยวของกับการจางงานและการฝกอบรมพนักงานใหม 6 

 Retention naukrihub.com ใหคํานิยามวา การรักษาพนักงาน (Employee retention) คือ
กระบวนการซึ่งพนักงานไดรับการสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหอยูกับองคกรเปนระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด
หรือจนกระทั่งเสร็จโครงการ การรักษาพนักงานเปนประโยชนกับองคกรพอๆ  กับเปนประโยชน
กับตัวพนักงาน7 

 คูมือการศึกษาดานการบริหาร(Management study guide )มีนิยามวา การรักษาพนักงาน 
หมายถึงเทคนิคดานการบริหารจัดการท่ีนํามาใชเพื่อชวยพนักงานใหอยูกับองคกรเปนระยะเวลา
ที่ยาวนานมากข้ึน กลยุทธการรักษาพนักงานดําเนินการไปตามแนวทางที่เปนการกระตุนจูงใจ
พนักงานเพื่อท่ีวาจะไดอยูกับองคกรเปนระยะยาวนานที่สุดและทุมเทใหกับองคกรอยางเต็มท่ี ซึ่ง
การดําเนินการเหลาน้ีมุงใหเกิดความเจริญกาวหนาและการเรียนรูแกพนักงานและทําใหพนักงานมี
ความสุขกับงาน8 
 อัจฉรา สังขสุวรรณ กลาววา การบํารุงรักษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนเพื่อให
บุคลากรมีความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีตอองคกร ตลอดจนจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก การจูงใจ การใหคาตอบแทน การมอบหมายงาน การจัดสภาพ
การทํางาน การนิเทศ การหมุนเวียนตําแหนง การสรางความสัมพันธในองคการ ความกาวหนา วินัย 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาวสาร ขวัญ9 

                                                           

 6Business Dictionary, accessed March 30, 2012, available from http://www.business 

dictionary.com/definition/employee retention.html 

 7Retention Naukrihub.com, available from accessed March 30, 2012, avilable from 

http://retention. naukrihub.com/retention.html. 

 8Management Study Guide, Importance of Employee Retention, accessed November 13, 

2011, available from http://managementstudguide.com/importance-of-employee-retention.htm 

  9อัจฉรา สังขสุวรรณ, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ, ม.ป.ป.), 3. 
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 วิโรจน สารรัตนะกลาววา การรักษาบุคลากร เปนการแสดงสมรรถภาพหนึ่งของ
ผูบริหารในการนําผูใตบังคับบัญชา โดยผูบริหารจะตองมีความสามารถในการพัฒนาคนอ่ืนได เพื่อ
เปนการเพ่ิมพูนประสิทธิผลในการทํางานของสมาชิกในองคการใหไดสูงสุด ผูบริหารจะตองยึดถือ
เร่ืองน้ีเปนหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของตนอยูเสมอและแสดงบทบาทเปนผูฝกสอนหรือผูชวย
ดวยวิธีการตางๆ10 

 อํานวย แสงสวาง ไดใหความหมายของการรักษาบุคลากรไววา คือ ความสามารถของ
องคการในการจูงใจใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคการ โดยองคการมีหนาท่ีดําเนินการจัดระบบ
การทํางานดวยความปลอดภัย และจัดสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดี เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ สามารถทํางานมีปริมาณและคุณภาพงานที่ดีใหแก
องคการ11 
 สุดา สุวรรณาภิรมย อธิบายวา การรักษาบุคลากรนั้น ตองจูงใจ ใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจโดยการใหสวัสดิการ ผลประโยชน และ
บริการอ่ืนๆ ซึ่งเปนสิ่งท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน คาจางแรงงาน เพื่อทําใหบุคลากรมีความรูสึกผูกพัน 
จงรักภักดี และมีความรูสึกรวมในองคการในฐานะสมาชิกของหนวยงาน ทําใหบุคลากรเหลาน้ัน
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ และเต็มกําลังความสามารถ อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยรวม ดังน้ันผูที่มีหนาท่ีดานการจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชนของบุคลากร    
และวางแนวปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดผลดีทั้งบุคลากรและองคการ12 

 พิชิต เทพวรรณ กลาววา การรักษาทรัพยากรมนุษย (Retention of human resource) เปน
การบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหมีสุขภาพกายและใจที่ แข็งแรงสมบูรณ โดยสงเสริม 
สนับสนุนสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนใหคําแนะนําใหรู จักปองกันและหลีกเลี่ยงเพื่อให
ปราศจากโรคภัย อุบัติภัย เพื่อใหมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขในการทํางาน ซึ่งจะตองอาศัย
กิจกรรมตางๆในการรักษาพนักงาน ไดแก การสนับสนุนหรือการพิจารณาความดีความชอบ  
(Promotion) การใหรางวัล (Reward) การจายคาตอบแทน (Compensation) สุขภาพและความ
ปลอดภัย (Health and Safety) การควบคุมวินัยและการลงโทษ (Disciplinary and Punishment) 

                                                           

 10วิโรจน สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี หนาท่ี ประเด็นและบทวิเคราะห 
(กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, 2546), 85. 
 11อํานวย แสงสวาง, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน, 2544), 228. 
 12สุดา สุวรรณาภิรมย, เอกสารประกอบคําสอนวิชา การบริหารงานบุคคล(Personnel 

management) (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), 230.  
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ตลอดจนการใชกฎหมายเก่ียวกับแรงงาน พนักงานสัมพันธและแรงงานสัมพันธ  (Employee and 

Labor Relations)13 

 สุจิตรา  พรมนุชาธิป กลาวไววา การรักษาพนักงาน (Retention) เปนการพยายามท่ีจะทํา
ใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานดวยบรรยากาศท่ีเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในรูปแบบของ
แรงงานสัมพันธที่ดีทั้งองคการ ตลอดจนการดูแลความเปนอยูในรูปคาตอบแทนและสวัสดิการ
ที่จูงใจและรักษาพนักงานใหอยูกับองคกรใหนานที่สุด14 
 เมื่อกลาวโดยสรุปแลว  อาจกลาวไดวา การรักษาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการตางๆ
ที่องคกรจัดทําขึ้น เชน การจัดการสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดีมีความเหมาะสม การใหรางวัลและ
ผลตอบแทนที่ยุติธรรม การสรางสัมพันธภาพที่ดีในที่ทํางาน การสงเสริมพัฒนาทักษะความรูใหมๆ 
เปนตน เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่เปนคนดี มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มี
ความรูสึกพึงพอใจในงาน เกิดความผูกพัน มีความมุงม่ันกับองคกร คงอยูเปนสมาชิกขององคกรมี
ระยะเวลาท่ีนานที่สุด ซึ่งกอใหเกิดผลดีทั้งแกตัวพนักงานและองคกร 

 

ความสําคัญและประโยชนของการรักษาบุคลากร 

 การรักษาบุคลากรเปนเร่ืองที่ตรงกันขามกับการลาออก ไมไดหมายถึงการรักษาบุคลากร
ทุกคนเอาไว  แตหมายถึงการรักษาคนท่ีมีความรูความสามารถท่ีดีและมีความเปนเลิศในดานตางๆ
ขององคกรเอาไว ซึ่งการท่ีมีคนเหลาน้ีอยูยอมทําใหองคกรสามารถกาวไปขางหนาและบรรลุเปาหมาย
ขององคกรได นั่นคือ บุคลากรที่มีความรูความสามารถพิเศษยอมเปนคนที่มีความคิดสรางสรรคในงาน
องคกร  คิดสรางสรรคงานในหนาที่ความรับผิดชอบอยางตอเน่ือง ทําใหงานน้ันมีความสําคัญ จูงใจ
ใหคนอื่นๆ  มีความสุข  หรือตองการเปนสวนหนึ่งในการทํางานนั้น องคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนยอมตองการบุคลากรเชนนี้ใหมีอยูในองคกร แนนอนวา องคกรภาคเอกชนยอมตองการ
พนักงานท่ีมีความมุงม่ันตอองคกร มีความสามารถพิเศษเรียนรูงานในหนาท่ี ทําใหงานน้ันประสบ
ผลสําเร็จไดอยางงายดาย ซึ่งผลสําเร็จของงานในหนาที่ที่บุคลากรรับผิดชอบหมายถึงความสําเร็จ
ขององคกรดวย ยอมทําใหองคกรมีผลกําไร มีสถานะที่มั่นคง มีผลประกอบการดี  ในสวนของ
องคกรภาครัฐ การมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดี จะเปนฟนเฟองที่สําคัญในการทํางานใน

                                                           

 13พิชิต  เทพวรรณ, การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ: แนวคิดและกลยุทธเพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน, 27. 

 14สุจิตรา  พรมนุชาธิป, “การจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรสมัยใหม ,” วารสาร
ทรัพยากรมนุษย 2, 1 (มกราคม- เมษายน 2549) : 38. 
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หนาที่ไดบรรลุเปาหมาย โดยท้ังองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนน้ี ยอมตองมีกระบวนการคัดเลือกสรร
หา บุคลากรหรือพนักงานท่ีมีความรูความสามารถที่เหมาะสมเขามาทํางานใหกับองคกร จากน้ันก็มี
การฝกอบรม พัฒนาใหมีทักษะความรูและประสบการณใหพรอมสําหรับการรับผิดชอบงานของ
องคกร  บทบาทและหนาท่ีขององคกรตอจากน้ีก็คือ การตองธํารงรักษาบุคลากรของตนเองซ่ึงเปน
คนเกงคนดีไวใหไดนานท่ีสุด เน่ืองจากย่ิงบุคลากรที่เปนคนเกงคนดี หรือคนท่ีมีความรูความสามารถ
สูงมีอยูในองคกรมากเทาใดหรืออยูนานเทาใดแลว ยอมจะเปนผลดีตอองคกรท้ังในแงคุณภาพองคกร 
สถานะความม่ันคงขององคกร พรอมทั้งการบรรลุเปาหมายขององคกรไดในที่สุด 

 กระบวนการรักษาบุคลากรใหทํางานกับองคกรนี้ เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการสรรหาบุคลากร และใน
บางคร้ังอาจจะมีความสําคัญยิ่งกวาเสียอีก เพราะเปนการรักษาความรู ความเชี่ยวชาญและความเปน
วิชาชีพที่ไดรับการพัฒนามาอยางยาวนาว15 พรอมกันนี้ยังเปนสิ่งสําคัญตอสุขภาพและความสําเร็จ
ขององคกรในระยะยาว  ความสามารถในการรักษาและดึงดูดพนักงานท่ีดีที่สุดไวเปนสิ่งที่ทําให
ลูกคาพึงพอใจ พนักงานที่อยูมีความพึงพอใจ เปนการรักษาความรู วิธีการเรียนรูขององคกรและ
แผนงานที่ตอเน่ืองที่ดีขององคกรใหคงอยูตอไป ซึ่งแนนอนวาเม่ือไรก็ตามท่ีองคกรมีพนักงานหรือ
บุคลากรลาออกจากองคกร เขาไมไดออกไปเพียงลําพังแตไดนําเอาประสบการณการทํางาน        
องคความรูที่ไดอบรมพัฒนามาออกไปจากองคกรดวย เหตุการณนี้ยอมมีกระทบกระทบกับองคกร
อยางหลีกเลี ่ยงไมได เชน ในองคกรภาครัฐ เมื ่อมีบุคลากรลาออกจากองคกร ยอมในหนาท่ี
รับผิดชอบยอมหยุดชะงัก ไมตอเน่ือง และตองเปนภาระใหกับคนที่อยู ตองทํางานในหนาท่ีแทนไป
กอนจนกวาจะหาบุคลากรคนอ่ืนมาแทนได ซึ่งตองเปนไปตามกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนา
ใหมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ชวงระยะเวลาดังกลาวท่ีองคกรภาครัฐเสียไป ยอมสงผลเสียตอการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารตั้งแตระดับตนจนถึงสูงสุดคือระดับ
รัฐบาล นั่นคือ นโยบายไมบรรลุผลสําเร็จเนื่องจากขาดกําลังคนที่จะมาทํางานตามนโยบายอยาง
ตอเนื่อง  ในสวนขององคกรภาคเอกชนนั้น การสูญเสียบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงไป ยอมเปน
ปญหาที่ยิ่งใหญขององคกรทันที กลาวคือ การรักษาพนักงานน้ัน ไมไดเปนเพียงแคประเด็นท่ีทําให
รูสึกดี ทั้งน้ีเพราะการรักษาพนักงานท่ีดีเปนสิ่งสําคัญเน่ืองจากเหตุผล 3 ประการ ซึ่งไดแก  
 1. ความสําคัญของทุนทางปญญา (Intellectual capital) ทุนทางปญญาจะเปนตัวกําหนด
ความสามารถทางการแขงขันของบริษัท จะเปนความรูและทักษะท่ีเปนเอกลักษณซึ่งพนักงานของ

                                                           

 15นิสดารก เวชยานนท, “การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ,” 
วารสารพัฒนบริหารศาสตร 51, 1 (มกราคม-มีนาคม 2554) : 137. 
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บริษัทมีอยู ธุรกิจท่ีประสบผลสําเร็จชนะคูแขงไดในปจจุบันดวยความคิดที่เปนนวัตกรรมใหมและ
สินคาพรอมผลิตภัณฑที่เหนือชั้น  ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากทักษะความรูของพนักงานนั่นเอง การท่ี
พนักงานลาออกไปทําใหองคกรสูญเสียทุนทางปญญาของเขาไปดวย 

 2. การธํารงรักษาพนักงานและความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจของลูกคาเปนหนึ่ง
ในปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการอยูรอดและการเติบโตของธุรกิจ นี่เปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีการธํารงรักษา
พนักงานมีความสําคัญอยางมาก นั่นคือ พนักงานท่ีพอใจกับงานและบริษัทท่ีพวกเขาทํางาน ยอมมี
แนวโนมที่จะทําใหเกิดลูกคาท่ีมีความพึงพอใจไดมากกวา 
 3. ตนทุนการลาออกของพนักงาน โดยการลาออกของพนักงานจะเก่ียวของกับตนทุน         

3 ประเภทโดยแตละประเภทจะมีผลใหผลกําไรลดลง คือ  
  3.1 คาใชจายทางตรง (Direct Expenses) ประกอบดวยตนทุนท่ีจายออกไปเพื่อการ
สรรหาพนักงานใหม การสัมภาษณ และการฝกอบรมเพ่ือแทนคนที่ลาออกไป  
  3.2 ตนทุนทางออม (Indirect cost) เชน ผลกระทบตอภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ขวัญ
และกําลังใจ รวมถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีอาจลดลง อีกทั้งคําถามที่จะตามมา เชน พนักงาน
คนอ่ืนๆ จะคิดลาออกตามไปดวยหรือไม ลูกคาจะตามพนักงานท่ีลาออกไปหรือไม 
  3.3 ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ประกอบดวยความรูและภูมิปญญาที่
สูญเสียไป รวมถึงงานท่ีไมสามารถทําใหเสร็จสิ้นไดในชวงท่ีผูจัดการหรือพนักงานคนอ่ืนๆ  ตางก็
มุงไปที่การหาคนมาแทนในตําแหนงที่วางใหเร็วที่สุด16 

 จากที่กลาวมาขางตนนี้ อาจกลาวไดวา การรักษาบุคลากรขององคกรก็คือ การรักษาทุน
มนุษยซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญขององคกรน่ันเอง การรักษาทุนมนุษยจึงเปนงานท่ีสําคัญที่ผูบริหาร
องคกรตองทํา ซึ่งไมไดหมายความวาตองรักษาทุกคนไว หรือทําอะไรก็ไดเพื่อลดอัตราการลาออก
ของพนกังาน  ควรจะเปนการดําเนินการทุกวิถีทางเพ่ือธํารงรักษาคนดีคนเกงขององคกร หรือคนที่
เพิ่มคุณคาหรือคุณภาพใหกับองคกรอยางแทจริงไว เพื่อใหสามารถนําพาองคกรกาวไปสูเปาหมาย
แหงความสําเร็จที่ไดตั้งไว 
 ทุกองคกรควรจะเขาใจวา คนคือ ทรัพยสินท่ีดีที่สุดขององคกร ถาปราศจากคนที่ดีมี
คุณภาพมาทํางานใหกับองคกรแลว  ยอมจะตองทําใหเกิดปญหาแกองคกรนั้น ซึ่งดวยความสําคัญ
ดังกลาวน้ี จึงนําไปสูกระบวนการสรรหา คัดเลือกคนดีคนเกงเขามาทํางานใหกับองคกร องคกรมี
หนาที่ในการจัดฝกอบรมใหพนักงานเหลาน้ันมีทักษะความรูที่จะสามารถทํางานใหองคกรได

                                                           

 16Richard  Luecke and Christopher Bartlett, Manager’s Toolkit, พิมพคร้ังท่ี 5, แปลและ
เรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล (กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพิมพ, 2551), 76-80. 
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ประสบผลสําเร็จ และหนาท่ีอีกประการหนึ่งขององคกรคือ การธํารงรักษาคนเหลาน้ีไว อาจทําได
ดวยการสรางสรรคสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีนาสนใจและมีความเปนอิสระ กระตุนความสนใจ จูงใจ
ดวยคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีดีเปนตน  การดําเนินการเชนน้ีจะเปนผลประโยชนหรือผลดีที่จะ
เกิดข้ึนกับองคกรอยางมากมาย ถือเปนหนาท่ีสําคัญของผูบริหารองคกรในการท่ีตองรักษาพวกเขา
เหลานี้ไวในองคกร โดย เฮอรแมน (Herman) ไดกลาวถึงผลประโยชนของการรักษาพนักงานท่ีดีให
อยูกับองคกรนานๆ หรือใหมีความเปนสมาชิกขององคกรท่ียาวนานและม่ันคง (Benefits of a stable 

workforce) ซึ่งสรุปไดดังนี้  
 1. ดึงดูดความสนใจใหมีคนมาสมัครทํางานกับองคกรเพิ่มข้ึน (Increased applicant interest) 

 2. ลดตนทุนในการสรรหาและจัดหาทีมงาน (Reduced recruiting and staffing cost) 

 3. พนักงานมีขวัญกําลังใจสูงขึ้น (Higher employee morale) 

 4. มีสัมพันธภาพกับครอบครัวดีขึ้น (More family involvement) 

 5. ใหการตอบสนองตอการสํารวจดวยดี (More response to surveys) 

 6. ไดรับการเลื่อนตําแหนงในภายในองคกร (Internal promotions) 

 7.  พนักงานเปนคลังความรูขององคกรจากการท่ีอยูในองคกรมายาวนาน (Employee 

longevity) 

 8.ไดรับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ (Improved efficiency)  

 9. มีพนักงานเกายอนกลับมาทํางานในองคกร (The number of former employees returning) 

 10. ลดอัตราการขาดงานของพนักงาน (Reduced absenteeism) 

 11. องคกรมีศักยภาพในการผลิตมากข้ึน (Productivity) 

 12. มีการตอบสนองในการใหบริหารลูกคาไดทันเวลาและมีประสิทธิผล (Response time 

and Effectiveness) 

 13. ลดอัตราการลาออกของพนักงานได (Reduction in turnover rates) 

 14. ลดความตองการในการจางพนักงานช่ัวคราวเพ่ิม (Reduction in need for temporary 

employees) 17 

 การรักษาบุคลากรที่เปนคนที่มีศักยภาพใหอยูกับองคกรใหยาวนานที่สุด เปนสิ่งท่ีจําเปน
และมีความสําคัญที่สุดตอความสําเร็จขององคกร เนื่องจากบุคคลเหลาน้ีจะเปนผูที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน สรางสรรคงานในหนาท่ีความรับผิดชอบใหดําเนินไปไดดวยดี สามารถทําใหงานท่ี

                                                           

 17Roger E. Herman, Keeping Good People: strategies for solving the #1problem 

facing business today (USA: Oakhill Press, 1999), 334-336. 
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รับผิดชอบนั้นประสบผลสําเร็จได ผูบริหารองคกรตองใหความสําคัญและเห็นคุณคาของคนเหลาน้ี 
โดยการจัดกิจกรรมท่ีเปนการกระตุนสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือรักษาคนเหลานี้ ใหทํางานกับ
องคกรตอไป เพราะมิฉะน้ันแลวอาจตองสูญเสียบุคลากรท่ีเปนคนเกงเหลานี้ไป ซึ่งหมายถึงการ
สูญเสียทุนทางปญญาที่สําคัญขององคกรไปดวย อันหมายถึงการสูญเสียโอกาสขององคกรในการ
กาวหนาตอไปในอนาคตดวย 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการรักษาบุคลากร 

 จากความหมายและความสําคัญของการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรตามท่ีไดกลาวมา
ขางตน ยอมเปนที่ชัดเจนวา บุคลากรในองคกรเปนทรัพยสินที่มีคุณมากที่สุดขององคกร และเปน
ฟนเฟองที่สําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร องคกรตองดําเนินการอยางไรบางเพื่อ
รักษาบุคลากรคนสําคัญดังกลาวไว  ซึ่งเรื่องนี้ในอดีตที่ผานมาไดมีนักวิชาการในหลายๆสาขา
โดยเฉพาะอยางย่ิงสาขาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  และองคกร/สถาบันที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษยทั้งภาครัฐและเอกชน ไดนําเสนอแนวทางในการที่จะรักษาบุคลากรคนเกง
ไวกับองคกรไวในมุมมองท่ีแตกตางกันออกไปจากบริบทของสังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ
ของตน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรักษาบุคลากร ดังนี ้
 

ทฤษฎีความสมดุลในองคกร (Organizational equilibrium theory) 

 ทฤษฎีความสมดุลในองคกรของมารชและไซมอน( March and Simon) ไดถูกอางถึง
บอยๆจากสํานักแนวคิดแบบดั้งเดิม  ตามทัศนะของทฤษฎีนี้  บุคคลอยูในองคกรจนกระทั่งวา
คาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจที่เขาไดรับจากองคกรมีความเทาเทียมกับความเสียสละที่เขามีตอองคกร 
ความสมดุลเรื่องคาตอบแทนกับการเสียสละนี้ ไดรับอิทธิพลจากปจจัย สองประการคือ ความ
สะดวกสบายในการเคลื่อนยาย ซึ่งเปนความสามารถของพนักงานท่ีจะลาออกจากงานเนื่องจาก
โอกาสในงานท่ีสามารถเปรียบเทียบกันได   และความตองการท่ีจะเคลื่อนยายซึ่งเปนบทบาทหนาท่ี
ทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจของคน ตามทฤษฎีความเทาเทียมในองคกร ความพึงพอใจในงาน
ไดรับการพิจารณาวาเปนองคประกอบที่สําคัญและเปนองคประกอบหลักของการรักษาบุคลากร 
ความพึงพอใจในงาน ไดมีการใหความหมายไววาเปนปฏิกิริยาทางอารมณที่มีตอสถานการณการ
ทํางาน คํานิยามซึ่งเปนที่รูจักกันดีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานคือ สภาวะที่ใหความเพลิดเพลิน  
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หรือสภาวะทางอารมณที่เปนบวก อันเปนผลจากการประเมินเกี่ยวกับงานของคนหรือประสบการณ
ในงาน18 

 

ทฤษฎีพบกับความคาดหวัง  (Met expectation Model) 

 อะไรทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน คําตอบกับคําถามที่มีความสําคัญมากๆ  นี้มาจาก
พอรตเตอรและสเตียร(Porter and Steers) ผูซึ่งไดสํารวจงานวิจัยที่ผานมาในเร่ืองการรักษาบุคลากร
และการขาดงานท้ังสองทานมองความพึงพอใจในงานวาเปนการพบความคาดหวังในเร่ืองงานของ
บุคคลที่มีแหลงท่ีมาโดยท่ัวไปอยูสี่ประการ คือ องคกร กลุมของงาน เนื้อหาสาระของงาน และตัว
ของบุคลากรเอง การที่คนตกลงใจอยูกับองคกรนั้นก็อยูบนพื้นฐานของความคาดหวัง คนพบกับ
ความคาดหวังในงานมากเพิ่มข้ึนก็ยอมเพ่ิมความเปนไปไดของพวกเขาท่ีจะอยูกับองคกรสูงมากข้ึน  
ทั้งสองทาน สนับสนุนทฤษฎีนี้ดวยการพูดวา การตัดสินใจที่จะมีสวนรวมหรือถอนตัวออกจาก
องคกรอาจเปนการพิจารณาในฐานะเปนกระบวนการของการทําใหรางวัลที่ไดรับหรือที่อาจเกิดขึ้นมาน้ี 
มีความสมดุลกับความคาดหวังท่ีตองการการพบความคาดหวัง คือ มุมมองเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการ
ลาออกที่ใหความสําคัญในเร่ืองความเปล่ียนแปลงของบุคคลในเร่ืองความคาดหวัง เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงในดานความคิดเห็นและพฤติกรรมเปนสิ่งท่ีสังเกตเห็นได ดังน้ันจึงพยากรณไดวา เมื่อ
บุคคลไมพบกับความคาดหวังของพวกเขา  แนวโนมการถอนตัวก็จะเพิ่มขึ้น19 

 

โมเดลเชิงสาเหตุ (Casual Model) 

 อะไรคือ สาเหตุของความพึงพอใจในงานและการลาออกจากงานไพรซ( Price ) ไดตอบ
คําถามนี้  บนพื้นฐานของการสังเคราะหงานวรรณกรรมทางดานการลาออก โมเดลเชิงสาเหตุของ ไพรซ 
(Price) เสนอองคประกอบเบื้องตน 5 ประการเกี่ยวกับการลาออก คือ ระดับคาจาง (Pay level) 
การบูรณาการเขาดวยกัน  (Integration) อุปกรณการสื่อสาร (Instrumental communication)           
การสื่อสารตามรูปแบบ (Formal communication) การรวมอํานาจมาไวในสวนกลาง (Centralization) 

ตามทัศนะของโมเดลนี้ องคประกอบสี่ประการแรก ถูกมองวาสงผลตอการลาออก โดยปราศจาก
ความพึงพอใจในงาน ขณะที่การรวมอํานาจไวในสวนกลางเกี่ยวของโดยตรงตอการลาออก    
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับการลาออก อยูตรงกลางระหวางโอกาสทางเลือกในงาน  

                                                           

 18Shafique Muhammad and Rashid Rahman, Employee Retention Model for Performance: 

An Intergrated Apporoach (USA: LAP Lambert Academic Publishing, 2010),9-10. 

 19Ibid., 10-11. 
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ไพรซและมูลเลอร(Price and Mueller) ไดประเมินโมเดลเชิงสาเหตุในยุคแรกๆ ที่ไดแกไขไปบาง
เล็กนอย ประกอบดวยการฝกอบรม ความรับผิดชอบตอวงศตระกูล และ เจตนาท่ีจะอยู  ความมุงม่ัน
ในฐานะเปนตัวแปรสอดแทรก การเพิ่มเจตนาที่จะอยูในฐานะเปนตัวแปรสอดแทรกระหวาง
ความพึงพอใจในงานกับการลาออกเปนการปรับปรุงโมเดลตนแบบของไพรซ(Price)ใหมที่มี
ความสําคัญ ความเปนกิจกรรมประจําวัน เคร่ืองมืออุปกรณสื่อสาร โอกาสเร่ืองความเจริญกาวหนา  
การมีสวนรวมตัดสินใจ สงผลตอความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสงผลตอการลาออก  
เนื่องจากเจตนาที่จะอยูตอความมุงม่ัน โอกาสไดถูกพบวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญลําดับสอง
โดยตรงของการลาออก20 

 

ทฤษฎีความยุติธรรม( Equity Theory) 

 ทฤษฎีความยุติธรรมนี้เปนแนวคิดของอาดัมส (Adams) ทฤษฎีนี้กลาววาเมื่อพนักงาน
เปรียบเทียบอัตราสวนของรางวัลที่มีตอการเสียสละทุมเทสวนตัวใหกับงานในองคกรของพวกเขา
กับอัตราสวนของรางวัลท่ีมีตอการเสียสละทุมเทของผูที่อางอิงถึงบางคนและพบวา มีอัตราสวน
แตกตางกัน  พนักงานก็กลายมาเปนไมพึงพอใจสถานการณการลาออก เชน การลาออกอยางต้ังใจ ก็
เปนหน่ึงในการตอบสนองท่ีพนักงานแสดงปฏิกิริยาใหเห็นตอความความไมยุติธรรม  ทฤษฎีนี้เปน
การเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขาและผลผลิตของตนเองกับปจจัยนําเขาและผลผลิตของคนอ่ืน 
ซึ่งพนักงานจะมีความพึงพอใจเมื่อรูวาตนทํางานเทากับคนอื่น แตไดผลตอบแทนเทากับหรือ
มากกวาคนอ่ืนที่ทํางานเทากัน เปนตน21 

 

กรอบแนวคิดการยึดมั่นในงานอยางลึกซึ้ง (Job Embeddedness Framework) 

 การยึดติดกับองคกรจนเปนหน่ึงเดียวกันท่ีกอใหเกิดความยึดติดกับงานอยางลึกซึ้งริเร่ิม
ขึ้นมาโดย มิทเชลล ,ฮอลตัน และลี (Mitchell , Holtom and Lee) เพื่อชวยจัดการกับผลกระทบ
เกี่ยวกับทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับงานและไมเกี่ยวของกับงานในการอยูกับองคกรของบุคลากรเหลาน้ัน
ซึ่งทําใหการลาออกโดยสมัครใจของบุคลากรเหลาน้ันทอถอยไป พนักงานกลายมาเปนคนที่ยึดติด
อยูกับองคกรโดยอาศัยองคประกอบการเชื่อมตอองคกรกับชุมชน องคประกอบความเหมาะสมของ
องคกรกับชุมชน และองคประกอบดานการเสียสละขององคกรกับชุมชน ลักษณะท่ีสําคัญของการ
ยึดติดกับงานอยางลึกซึ้ง คือ  

                                                           

 20Ibid., 11-12.  

 21Ibid., 16.  
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 1. การเช่ือมตอที่วา บุคคลกําลังปฏิบัติงานอยูและหยุดงานของพวกเขา  
 2. ความเหมาะสมท่ีวา พวกเขารับรูระหวางกรอบแนวคิดของตัวพวกเขาเองกับสิ่งแวดลอม
ที่พวกเขาประสบอยูและทํางานอยูดวย  
 3. ความเสียสละที่วาพวกเขาจะตองละท้ิงงานของตัวเอง ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนี้ซึ่ง
จะมีผลกระทบกับชีวิตอีกดานหนึ่งท่ีเชื่อมโยงกับงานของพวกเขานั่นเอง ผลของการศึกษาวิจัยได
เสนอแนะวา ความยึดติดกับงานอยางลึกซึ้ง คือตัวพยากรณการรักษาบุคลากรขามความหลากหลาย
ของประชากร การยึดติดกับงานอยางลึกซึ้งเปนสิ่งท่ีพยากรณความเปนพลเมืองขององคกรและการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีนัยสําคัญ สวนการไมยึดติดกับงานอยางลึกซึ้งมีผลตรงขาม เปนตน22 

 

ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factors Theory) 

 ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factors Theory) ของ เฮิรสเบิรก (Herzberg) เปนทฤษฎีมาจาก
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของการทํางานของบุคคล สรุปไดวา บุคคลตองการความสุขจากการ
ทํางาน ซึ่งความสุขจากการทํางานน้ัน เกิดมาจากความพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจในงานท่ี
ทําน้ัน ไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ (Motivational 

Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยธํารงรักษา (Maintenance or Hygiene factors) 
 1. ปจจัยจูงใจ (Motivational factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจ     
ใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เปนตัวกระตุนทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ       
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการ
ภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก 
  1.1 ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจัก
ปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของ
งานนั้นๆ  
  1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
ไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับ
นี้อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ การแสดงออกอื่นใด   
ที่กอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหน่ึงอยางใดบรรลุผลสาํเ ร็จ  
การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย  

                                                           

 22 Ibid., 18-19. 
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  1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (The work itself) หมายถึงงานท่ีนาสนใจ งานที่ตอง
อาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทาทายใหลงมือทํา หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําได ตั้งแต
ตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว  
  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ ไมมีการตรวจ หรือ
ควบคุมอยางใกลชิด  
  1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน
ของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพิ่ม หรือไดรับการฝกอบรม  
 2. ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยธํารงรักษา (Maintenance or Hygiene factors) หมายถึง ปจจัยที่
จะค้ําจุนใหแรงจูงใจ ในการทํางานบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะท่ีไมสอดคลองกับ
บุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานข้ึน และเปนปจจยัที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปจจัยเหลาน้ี 
ไดแก  
  2.1 เงินเดือน (Salary) และคาตอบแทน หมายถึง เงินเดือนและคาตอบแทนท่ีไดรับ
จากการทํางานเพื่อองคการ  
  2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of growth) หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการแตงต้ังเล่ือนตําแหนงภายในหนวยงาน และยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับ
ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย  
  2.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน  (Interpersonal 

relation superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกิริยา หรือวาจา ที่แสดง
ถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี  
  2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มี
เกียรติและศักดิ์ศรี  
  2.5 นโยบายและการบริหาร (Company policy and Administration) หมายถึง การจัดการ
และการบริหารขององคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ  
  2.6 สภาพการทํางาน (Working conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน 
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช เปนตน 

  2.7 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) ความรูสึกที่ดีหรือไมดี อันเปนผลที่ไดรับจาก
งานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในท่ีแหงใหม ซึ่งหางไกลจากครอบครัว ทําใหไมมี
ความสุข และไมพอใจกับการทํางานในท่ีแหงใหม เปนตน  
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  2.8 ความม่ันคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความ
มั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ  
  2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Technical supervision) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการทํางาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร23 

 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับชั้นของ Abraham Maslow  

 ทฤษฎีความตองการตามลําดับชั้นของมาสโลวนี้ เปนที่รูจักกันแพรหลายในการใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยการจูงใจบุคคลในสิ่งที่เปนความตองการของเขา โดยมาสโลว
แบงความตองการของคนออกเปน 5 ลําดับ โดยเรียงลําดับจากลําดับต่ําสุดไปสูลําดับที่สูงสุด นั่นคือ 

 1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) 

 2. ความตองการความม่ันคงและปลอดภัย (Safety and Security needs) 

 3. ความตองการความรักและความพึงพอใจ (Belongingness and Love needs) 

 4. ความตองการการนับถือตน (Esteem needs) 

 5. ความตองการการคนพบสัจจะแหงตน (Needs for self-actualization) 

 ความตองการในแตละลําดับช้ัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานท่ี
สําคัญที่สุดเพื่อใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได มีมากมาย เชน ความตองการอาหาร ความตองการ
ทางเพศ ความตองการพักผอน การออกกําลังกาย นอกจากน้ี ยังรวมถึงประสาทสัมผัสตางๆ เชน 
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ทั้งหมดน้ีลวนเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับรางกายซึ่งบางอยางก็แสดงใหปรากฏชัดเจน
ไมได แตความตองการน้ีมีอิทธิพลตออินทรียโดยรวม การที่เราไดเรียนรูเร่ืองความตองการทางดาน
รางกายจะทําใหเรารูถึงสิ่งท่ีจะทําใหรางกายเฉื่อยชาลง รูถึงวิธีการกระตุนและการเราใจและการจูงใจ
ใหคนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา เปนตน 

 2. ความตองการความม่ันคงและปลอดภัย (Safety and Security needs) เมื่อความตองการ
ดานรางกายไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอแลว บุคคลมีความพึงพอใจในระดับหน่ึงแลว  
ความตองการชุดใหมก็จะปรากฏออกมาอีก นั่นคือ ความตองการความมั่นคงและปลอดภัยทางกาย
และทางใจ ตองการกฎระเบียบ ตองการความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ตองการการไดรับการปกครอง
คุมครอง ปราศจากความกลัวความกังวลและความสับสนมืดมน คนตองการที่จะทํางานในท่ีที่มี

                                                           

 
23Frederick Herzberg, Work and the Nature of Man (New York: The World 

Publishing company, 1967), 72-74. 
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ความม่ันคง มีการคุมครองที่ดีกวา ตองการเก็บเงินในที่ปลอดภัย รวมท้ังการประกันชีวิตและ
ทรัพยสินอันเปนความตองการที่เกินไปจากความตองการทางกาย ความตองการเหลานี้จะปรากฏ
ชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณที่เปนอันตรายหรือในสถานการณที่ผิดปกติตางๆ เปนตน 

 3. ความตองการความรักและความพึงพอใจ  (Belongingness and Love needs) เมื่อ
บุคคลไดรับความพึงพอใจในความตองการดานรางกายและมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย แลว 
ความตองการความรักความพึงพอใจจากผูอ่ืนก็จะปรากฏข้ึนซึ่งหมายถึงการใหและการไดรับความรัก
ความพอใจ  บุคคลจะมีความรูสึกที่รุนแรงตอการขาดเพ่ือนหรือครอบครัวหรือคนรัก บุคคลตองการ  
มีความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดวย บุคคลจะโหยหาความรักและทําทุกอยาง
เพื่อใหความตองการความรักของตนเองไดรับการตอบสนอง ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม(Hunger 

for belongingness) ตองการการสัมผัส (Hunger for contact) ตองการความใกลชิด (Hunger for 

intimacy) ตองการหลีกเลี่ยงความเหงา (Loneliness) ความเปลาเปลี่ยว (Aloneness) และการแปลกแยก 
(Alienation) 

 4. ความตองการการนับถือตน (Esteem needs) ปกติแลว คนมักประเมินตนเองไวสูงเพ่ือ
สรางการยอมรับนับถือตนเอง (Self-respect) หรือความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-esteem) และการ
ยอมรับนับถือจากผูอ่ืน (For the esteem of others) ความตองการการนับถือตนนี้แยกไดเปน            
2 ประการคือ 

  4.1 เปนความปรารถนาเพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง (Desire for strength) ความสาํเร็จ 
(For achievement) ความพอเพียง (For adequacy) ความเปนเลิศ (For mastery) และความสามารถใน
การเผชิญโลก (For competence in the face of the world) ความตองการความอิสระและ
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง (For independence and Freedom)  

  4.2 เปนความปรารถนาเพื่อชื่อเสียง (Reputation) เกียรติยศและศักดิ์ศรี (Prestige) ใน
ที่นี้หมายถึงการยอมรับและความเช่ือถือจากผูอ่ืน) ความปรารถนาดานฐานะ (Status) ความเจริญรุงเรือง 

(Glory) ความเปนผูนํา (Dominance) การเปนที่ยอมรับจากผูอื่น (Recognition) การไดรับการเอาใจ
ใส (Attention) ไดรับความสําคัญ (Importance) การใหเกียรติ (Dignity)  

  5. ความตองการการคนพบสัจจะแหงตน  (Needs for self-actualization)  คือ การ
แสวงหาความเปนมนุษยที่แทจริง ตองการใฝหาและพัฒนาการกระทําท่ีเหมาะสมกับตนใหยิ่งๆ ขึ้นไป      
ถาบุคคลสามารถพัฒนาไปสูจุดสูงสุดของตนเองตามศักยภาพที่มีอยูอยางแทจริง นั่นคือความสงบสุข
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แหงตน สิ่งท่ีเขาสามารถเปนได เขาตองเปนและเปนจริงๆตามธรรมชาติของเขา ตองการเปนตัวของ
ตัวเองอยางแทจริง (Actualizing person) บุคคลประเภทนีม้าสโลวถือวา เปนคนที่สมบูรณที่สุด24 

 มาสโลว (Maslow) ไดสังเกตและรวบรวมลักษณะของบุคคลตามหลักการคนพบสัจจะ
แหงตน   (Self-actualization) ไวดังตอไปนี้  
 1. มีความสามารถในการรับรูความจริงและมีความสุขที่ไดมีปฏิสัมพันธกับความจริงน้ัน 
(Efficient perception of reality and Comfortable with it) บุคคลจะสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติ
ของมนุษยและพิจารณามนุษยไดอยางถูกตอง เขาจึงสามารถอยูกับความเปนจริงตามธรรมไดมากกวา
บุคคลท่ัวไปและทนตอความไมแนนอนและคลุมเครือได    
 2. มีการยอมรับตนเองและบุคคลอ่ืน (Acceptance of self and others) บุคคลจะยอมรับ
ในตนเองถึงความรูสึกผิด ละอายหรือวิตกกังวลบางเล็กนอย   

 3. มีความเปนธรรมชาติ (Spontaneity) บุคคลจะไมยึดติดอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ของสังคม แตก็ไมคัดคานขนบธรรมเนียมประเพณีและไมทําผูอื่นเดือดรอน   

 4. มุงที่ปญหาเปนศูนยกลาง (Problem centering) บุคคลจะไมยึดตนเองเปนหลักหรือ
ศูนยกลางในการทํางาน แตจะพิจารณาจากสิ่งแวดลอมรอบๆตัวเขาและปญหาท่ีสําคัญของเขาคือ  
การอุทิศตนใหกับเปาหมายของชีวิต   

 5. มีความคิดสรางสรรค (Creativeness) มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวหรือเกิดขึ้นภายหลัง   

 6. มีความสันโดษหรือความตองการเปนสวนตัว (Detachment, The need for privacy) 

บุคคลจะไมรังเกียจความสันโดษ แตกลับแสวงหามันและเขาสามารถแสดงใหรูไดอยางชัดแจงและ
แสดงออกในความชอบสันโดษของเขา  
 7. การควบคุมตนเองหรือการมีอิสระจากขนบธรรมเนียมและสิ่งแวดลอมรอบๆตัว 
(Autonomy : Independence of culture and Environment) บุคคลจะมีสัมพันธภาพอยางเปนอิสระตอ
สิ่งแวดลอมรอบๆตัว   
 8. มีความสดชื่นตลอดเวลา (Continued freshness of appreciation) บุคคลจะมีความยินดี
ในประสบการณชีวิตที่ผานมาและสิ่งตางๆ ที่ไดประสบพบเห็นไดฟงและไดกระทําในทุกๆ ขณะ   

                                                           

 24Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, 2th ed. (New York : Harper and 

Row Publishers, 1970), 35-46, อางถึงใน มัทนา  วังถนอมศักดิ์ , “รูปแบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู” (ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 46-49. 
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 9. มีประสบการณหรือความรูสึกอันลึกซึ้ง (Mystic experience or Feeling of peak 

experience) บุคคลจะมีความสามารถเปดรับประสบการณตางๆ ไดโดยไมมีขอบเขตจํากัด ความรูสึก 
ที่เต็มไปดวยพลังอํานาจ ไมเรียกรองความชวยเหลือจากผูใด มีความรูสึกที่เต็มไปดวยความปติยินดี 
 10. มีความสัมพันธอันดีระหวางหมูพวก (Interpersonal relations) บุคคลจะแสดงออก
ถึงความรูสึกที่ลึกซึ้งในแงของสัมพันธภาพเพียงเล็กนอยหรือแมแตความเกลียดชัง ความไมพอใจ
ในสถานการณตางๆ เขาก็จะสามารถเก็บความรูสึกไวได   
 11. มีความสามารถในการแยกแยะวาอะไรเปนเปาหมาย อะไรเปนเคร่ืองมือหรือวิธีการ
ที่นําไปสูเปาหมาย (Discrimination between means and Ends) เขาจะมีความพึงพอใจและมี
ความสุขในการที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือที่จะไดบรรลุเปาหมาย และประสบความสําเร็จในชีวิต 
จึงเปนเรื่องยากถาไมใชความอดทนก็จะไมสามารถทําไดอยางพึงพอใจ   

 12. มีอารมณขัน (Sense of humor) มักจะเปนผูมีปรัชญาชีวิต ทําใหไมมีผูใดเกลียดชัง   

 13. เปนผูไมตอตานและสามารถปรับตนใหเขากับประเพณีวัฒนธรรมได (Resistance to 

enculturation-identity with humanity) เขาสามารถท่ีจะดําเนินตามประเพณีวัฒนธรรม แตไมยึดติด
กับกฎเกณฑเหลานั้น สามารถเปนตัวของตัวเองจัดการกับตนเองได   
 14. เปนผูมีจริยธรรม (Ethical awareness) เขาจะตระหนักถึงความแตกตางระหวางถกู
หรือผิด ในการใชชีวิตอยางแทจริง เขาจะกําหนดมาตรฐานของความผิดชอบในการที่เขาจะทําถูก
หรือผิด กระทําความดีหรือความชั่ว โดยไมยึดถือประเพณีวัฒนธรรมของใครคนใดคนหน่ึง   

 15. ไมคางใจเร่ืองในอดีตที่ยังไมสมบูรณ (Imperfections) เขาจะมองขามความลมเหลว     
มีวุฒิภาวะ ไมยึดติดกับเร่ืองราวเกาๆ มีความเปนอิสระ ไมคิดถึงเร่ืองไรสาระ มีความภาคภูมิใจ
พอใจกับบุคคลท่ีเกี่ยวของดวย ไมวาจะเปนครอบครัว เพื่อน เด็กฯลฯ ดวยอารมณที่ไมฉุนเฉียว   

 16. ความเปนผูมีคุณคา (Values) ความมีคุณคาน้ันเกิดข้ึนโดยการยอมรับธรรมชาติของ
ตัวเรา ธรรมชาติของมนุษย ธรรมชาติที่เปนจริงและสังคมสวนรวม การยอมรับน้ีมีผลอยางมากใน
การใหคุณคา เขาสามารถท่ีจะรูถึงเหตุผลหรือที่มาของการยอมรับ  

 17. มีความสัมพันธสนิทแนบแนนเสมือนหน่ึงเปนครอบครัวเดียวกัน (Human kinship) 

มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความรักในการอยูร วมกันของ
มนุษยชาติ มีความเมตตาปราณีแมกระท่ังคนปญญาออน คนพิการ ก็จะไมเห็นวาเขาดอยคา เปน
แปลกหนา มีความจริงใจและพอใจจะชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน  

 18. สามารถขจัดความแตกแยกได (Resolution of dichotomies) เขาเปนผูที่มีสุขภาพจิต
สมบูรณ (Healthy people) สามารถมองเห็นความแตกตางของสองสิ่งได คือ สิ่งที่ไปในทางเดียวกัน
กับสิ่งท่ีตรงกันขามกันหรือสิ่งท่ีแตกแยกกัน เชน ความเห็นแกตัว-ไมเห็นแกตัว ความเมตตา-
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ปราศจากเมตตา ตนเอง-สังคม ความเครียด-ความขบขัน ความรัก-ความปรารถนาจินตนาการ-
ความเปนจริง เปนตน25 
 

ทฤษฎีความตองการของ เมอรเรย (Murray’s Manifes Need Theory) 

 เมอรเรย (Murray)กลาววา มนุษยสามารถแบงออกเปนกลุมไดโดยพิจารณาจากความ
ตองการของบุคคล โดยคํานึงถึงความรุนแรงของความตองการและทิศทางของพฤติกรรม  พฤติกรรม
ของบุคคลเปนผล  จากการท่ีรางกายและจิตใจขาดสมดุล (Internal state of disequilibrium) ซึ่ง
หมายถึงการขาดในบางสิ่งท่ีรางกายตอบสนองดวยมีพฤติกรรมบางอยางเพ่ือใหไดสิ่งนั้นมา  เมอรเรย
แบงความตองการของบุคคลออกเปน 2 ประเภทคือ 1) ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย  
(Primary  needs) ไดแก อาหาร น้ํา  อากาศ ความตองการทางเพศ การหลบหลีกความเจ็บปวด 

2) ความตองการชั้นปฐมภูมิ (Secondary needs) ไดแก ความตองการความสําเร็จ (Achievement)  
ความตองการการไดรับการยอมรับ (Recognition) การตองการเปนผูมีอํานาจ(Dominance) การตองการ
อิสระ(Freedom) การตองการการดูแลเอาใจใส (Nurturance) การตองการความสนุกสนาน (Fun)        
เมอรเรย มีความเชื่อวา ความตองการที่มีความรุนแรงมากกวาจะถูกแสดงออกมาบอยครั้งกวา       
และกอใหเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงชัดเจนมากข้ึน และยังมองวา บุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมาจาก
ความตองการช้ันทุติยภูมิดวย26 

 

องคประกอบหรือปจจัยท่ีสงผลตอการรักษาบุคลากร 

 ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นและสามารถ
รับรูไดถึงความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินชีวิตอยูในองคกรทั้งสภาพแวดลอม
การทํางาน คาตอบแทน ความมั่นคงในงาน และแรงจูงใจตางๆ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ี เปนสวนที่
ผูกมัด และยึดบุคลากรใหอยูกับองคกรใหนานที่สุดและและเปนปจจัยที่ชวยลดอัตราการยายหรือ

                                                           

 25 C. N. Cofer and M. H. Appley,  Motivation : Theory and Research (New York : 

John Wiley & Sons,Inc., 1964), 669-679,  อางถึงใน มัทนา  วังถนอมศักดิ์, “รูปแบบแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครู”, 49-51. 

 26 Henry A. Murray, Explorations in Personality: a clinical and Experimental  

Study of Fifty Ment of College Age, 4th ed. (New York: John Wiley & Sons Inc., 1938), 124, 
อางถึงในมัทนา วังถนอมศักด์ิ, เร่ืองเดียวกัน, 40-41. 
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การลาออกจากองคกร คําวา คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of work life) มีผูใหคํานิยามไวหลาย
ประการ ในที่นี้ผูวิจัยขอนํามากลาวไวโดยสรุปดังนี้ 
 วอลตัน (Walton) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนลักษณะการทํางานท่ีเปนการ
ตอบสนองความตองการของบุคคลโดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางของบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือ
สังคมองคกรที่ทําใหประสบความสําเร็จ โดยวัดจากเกณฑชี้วัดใน 8 ดาน คือ คาตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ความกาวหนา
และม่ันคงในงาน สังคมสัมพันธ ธรรมนูญในองคกร ความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน และ ลักษณะ
งานท่ีเปนประโยชนตอสังคม27 
 ฮิวสและคัมม่ิงส (Huse and Cummings) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง 
ความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในการทํางานของคนกับประสิทธิผล
ขององคกร หรืออีกอยางหน่ึง คุณภาพชีวิตการทํางาน คือประสิทธิผลขององคกรที่เนื่องมาจาก
ความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงานอันเปนสิ่งท่ีสืบเนื่องมาจากการรับรูประสบการณในการทํางาน
ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานนั้นๆ  คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอองคกร 
3 ประการคือ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตขององคกร   ประการที่สอง ชวยเพิ่มพูนขวัญกําลังใจ
ของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนแรงจูงใจในการทํางาน และประการทายสุด คือ ชวยในการปรับปรุง
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน28   
 รอบบ้ิน(Robbins) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง กระบวนการท่ีองคกรได
ทําการตอบสนองตอความตองการของพนักงานจากการพัฒนากลไกตางๆที่จะเอ้ือใหพนักงานมี
สวนรวมในการตัดสินใจในสิ่งท่ีมีผลกระทบตอการทํางานของพนักงานหรือคุณภาพชีวิตการทํางาน
เสมือนแนวคิดที่ครอบคลุมปจจัยตางๆท่ีจําเปนในการกําหนดเปาหมายรวมกันในการทําใหองคการ
มีความเปนมนุษย มีความเจริญกาวหนาและการมีสวนรวม29 

                                                           

 27 Richard E. Walton, Quality of working life : What is it (Sloam : Management Review, 

1973), 11. 

 28 Edgar F. Huse and Tomas G. Cummings, Organization Development and Change, 
3th ed. (Minnerota: West Publishing, 1987), 198-199. 

 29 Stephen P. Robbins, Organization Behavior, 5th ed. (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 

1991), 670. 
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 เดรสเลอร(Dressler) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง สิ่งท่ีพนักงานตองการ
จากองคกรทั้งเร่ืองของวัฒนธรรม ขวัญและกําลังใจ และสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดีซึ่งเปนสิ่งท่ี
จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน30 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานท่ีมีศักดิ์ศรี
เหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคาของความเปนมนุษยของบุคลากร นั่นคือ ชีวิตการทํางานท่ีไมถูก
เอารัดเอาเปรียบและสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานท่ีกําลังเปลี่ยนไปในแตละยุคสมัย31 

 สวน พิชิต  เทพวรรณ กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความครอบคลุมไปใน
ทุกดานท่ีเกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายใน
องคการ แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใน
งานที่ทํา ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทํางาน32 

 จากความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีกลาวมาขางตนนี้ อาจสรุปไดวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน หมายถึง การท่ีบุคลากรในองคกรไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานท้ังใน
ชีวิตสวนตัวและปจจัยท่ีสงเสริมสนับสนุนใหสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลตอการสรางผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นแกองคกร และบุคลากรมีความสุขและความพึงพอใจในองคกร 

 

คุณภาพชีวิตการทํางานกับการรักษาบุคลากร 
 ในสวนของผลประโยชนจากการที่องคกรไดบริหารจัดการใหบุคลากรในองคกรมี
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางานน้ัน เปนธรรมดาที่เมื่อบุคลากรไดรับ
การตอบสนองความตองการและความคาดหวังท่ีจะไดรับจากองคกรแลว  ยอมจะเกิดความผูกพัน
ตอองคกร มุงที่จะตอบแทนองคกรดวยการเสียสละทุมเทและมุงม่ันทํางานเพื่อองคกรอยางเต็มท่ีซึ่ง
นําไปสูการมีผลงานหรือผลผลิตเพิ่มข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพดี  บุคลากรมีความสุขในการทํางานใหกับ
องคกรนําไปสูการลดอัตราการยายหรือลาออกจากองคกรซึ่งสอดคลองกับท่ีชูตเลอร,บิวเทลและ
ยังบลัด (Schuler, Beutell and Youngblood) ไดกลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวิตการทํางานไววา  

                                                           

 30 G. Dressler, Personnel/ Human Resource Management , 5th ed. (New Jersey  : 

Prentice – Hall, 1991), 4. 

 31 ติน ปรัชญพฤทธิ์, สภาพแวดลอมของการบริหารกับการพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530), 115. 

 32 พิชิต  เทพวรรณ, “คุณภาพชีวิตการทํางาน(Quality of Work life : QWL) กลยุทธการ
สรางคุณคาของคนสูผลงาน,” Strategy and Marketing 6, 73 (ตุลาคม 2550) : 118. 
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 1. เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงานทําใหผลผลิต
เพิ่มขึ้น อยางนอยที่สุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานท่ีลดลง   

 2. ประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึนจากการท่ีพนักงานมีสวนรวมและสนในงานมากขึ้น   

 3. ทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน เนื่องจากอัตราการขาดงานลดนอยลง   

 4. ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บปวดจากการทํางานซึ่งจะสงผลถึงการลดตนทุน
ดานการรักษาพยาบาลรวมถงึตนทุนคาประกันสขุภาพ การลดอัตราการเรียกรอยสิทธิจากการทําประกัน 
ปริมาณการเบิกจายลดลง   

 5. ความยืดหยุนของกําลังคนมีมากและความสามารถในการสับเปลี่ยนพนักงานมีมาก
ขึ้น ซึ่งเปนผลจากความรูสึกในการเปนเจาขององคกรและการมีสวนรวมในการทํางานเพิ่มข้ึน   

 6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีขึ้นเน่ืองจากความนาสนใจเพ่ิมข้ึนขององคกร
จากความเช่ือถือเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีดีขององคกร   

 7. ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เปนคนเกงคนดี   
 8. ทําใหพนักงานรูสึกสนใจงานมากข้ึนจากการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การใหสิทธิออกเสียง การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน การเคารพสิทธิของพนักงาน33     
 กอรดอน(Gordon) กลาววา การสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนการสงเสริมให
พนักงานไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาและตัดสินใจกับฝายบริหารและสรางโอกาสในการทํางาน
มากขึ้น คุณภาพชีวิตการทํางานเก่ียวของกับงานจะมีผลโดยตรงตอคนทําใหเกิดประสิทธิผลโดยตรง
ตอองคการ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสราง พื้นฐานของงานและระบบการทํางาน ระบบการ
ใหรางวัลใหสอดคลองกับกระบวนในการทํางานและผลผลิต รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางาน  ซึ่งมีหลายบริษัทไดนําแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานมาใช โดย
ระยะแรกเปนการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงผลผลิตและลดตนทุนโดยวิธีการทํางานเปนกลุมคลายกับ
ระบบวงจรคุณภาพ (Quality Circles) จะมีการประชุมกันภายในกลุมใหพนักงานเสนอแนะขอคิดเห็น
ในการปรับปรุงการทํางาน การเพิ่มคุณคางานท่ีทํา ซึ่งจากการที่นําแนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไปใชพบวา พนักงานเกิดความพึงพอใจและผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน อัตราการขาดงาน และการ
ลาออกของพนักงานลดลงตามไปดวย34 และ กรีนเบิรกและบารรอน(Greenberg and Baron) ได

                                                           

 33 R. S. Schuler, N.  J. Beutell and Stuart  A. Youngblood, Effective Personal 

Management, 3rd ed. (Minnesota: Minnesota Nest Publishing, 1989), 49. 

 34 J. R. Gordon,  A Diagnostic  Approach to Organization Behavior (Massachusetts: 

Allyn and Bacon,1991), 635-636. 
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กลาวไววา คุณภาพชีวิตการทํางานทําใหเกิดประโยชนที่ดี 3 ดาน คือ 1) สงผลโดยตรงในการเพิ่ม
ความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน สรางความรูสึกผูกพันตอองคกรและลดการเปลี่ยนงาน   2)ทําใหผล
ผลิตสูงขึ้น 3)เพิ่มผลผลิตขององคกร เชน ผลกําไรที่เพิ่มขึ้น การบรรลุเปาหมายขององคกร35   
 จงจิต  เลิศวิบูลยมงคล ไดกลาววา คุณภาพชีวิตงานท่ีดีของบุคลากรชวยเสริมสรางความสุข
ในการทํางาน เปนสิ่งท่ีสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สงผลตอความเจริญรุงเรืองดานอ่ืนๆ เชน สภาพสังคมเศรษฐกิจ หรือผลผลิตท่ีมีคุณภาพตลอดจน
ความผูกพันตอองคกร สรางสรรคงานคุณภาพ สงเสริการคงอยูของบุคลากรได36 และสอดคลองกับ
ที่ พรรณิภา สืบสุข ไดกลาวไววา คุณภาพชีวิตในงานท่ีดีของบุคลากรชวยเสริมสรางความสุขใน
การทํางาน ทําใหเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เกิดความผูกพันในองคการ สงเสริมการคงอยู
ในงานของบุคลากรได37 
 ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานไดมีนักวิชาการหลายๆทานทําการศึกษาไว
อยางกวางขวาง ผูวิจัยขอนํามาแสดงไว มีดังนี ้
 วอลตัน (Walton) ที่ไดศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มีผล
ตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ประกอบไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ อยู 8 ประการ ดังน้ี 

 1. คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง คาตอบแทนและผลประโยชนที่ไดรับจาก
การปฏิบัติงาน มีการจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัย และสวัสดิการดานอ่ืน ๆ เพียงพอในการดํารงชีวิต และ
ยุติธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับลักษณะงานอ่ืน 

 2. สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัย และสงเสริมหมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน 
บรรยากาศในการทํางาน อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตองมีความเหมาะสม และเอ้ืออํานวยตอการ

                                                           

 35 J.  Greenberg and R. Baron,  Behavior in Organization,  5th ed. (New Jersey : Prentice-

Hall, 1995), 647. 

 36 จงจิต  เลิศวิบูลยมงคล, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล การไดรับการเสริมสราง
พลังอํานาจในงานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 82. 

 37 พรรณิภา  สืบสุข,  “ความสัมพันธระหวางการรับรูลักษณะงาน ภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลง
ของหัวหนาหอผูปวยกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 67. 
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ปฏิบัติงาน ควรจะกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุม
เกี่ยวกับเร่ืองของเสียง กลิ่น การรบกวนทางสายตา 
 3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล หมายถึง โอกาสท่ีจะไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาทักษะ และความรูของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา และมีความรูสึก
ทาทายจากการทํางานของตนเอง รวมท้ังเปดโอกาสใหเสนอความคิดริเริ่มสรางสรรคตอหนวยงาน
รวมท้ังใหบุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี สามารถควบคุมงานดวยตนเองได ไดใชทักษะความรู
ความสามารถ 

 4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน หมายถึงการไดรับโอกาสในการเลื่อนข้ันหรือ
ตําแหนงหนาท่ีใหสูงข้ึน ไดรับการมอบหมายใหไดรับผิดชอบงานมากข้ึน ไดรับการเตรียมความรูและ
ทักษะเพ่ือหนาท่ีที่สูงข้ึน มีโอกาสประสบความสําเร็จในงานตามมุงหวัง 

 5. สังคมสัมพันธ หมายถึง การทํางานรวมกันเปนกลุมในองคการที่บุคคลไดรับมอบหมาย 
โดยพิจารณาความสามารถ ไมมีการแบงช้ันวรรณะในองคการ 

 6. ธรรมนูญในองคการ หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอ
บุคลากรอยางเหมาะสม ไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคล ผูบังคับบัญชายอมรับฟง
ขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศองคการมีความเสมอภาค 

 7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน หมายถึง ความสมดุลในชวงของชีวิตระหวางชวง
ปฏิบัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน มีชวงเวลาทีไ่ดคลายเครียดจากภาระหนาท่ีรับผิดชอบการแบงเวลา
มีสัดสวนเหมาะสมระหวางการใชเวลาสําหรับกิจกรรมของตนเอง ครอบครัวและสังคม 

 8. ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม หมายถึง ความรูสึกวางานและองคการท่ี
ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตอสังคม ความภูมิใจในงานและองคการของตน ความมีชื่อเสียง และ
ไดรับการยอมรับจากสังคม การใหความรวมมือกับชุมชน ตลอดจนหนวยงานอ่ืนๆ ในการกระทํา
กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนตางๆ 38 

 คัมม่ิงและวอรเลย (Cumming and Worley) ก็ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการสรางคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากร และไดพบปจจัยที่สําคัญ 8 ประการ ดังน้ี 
 1. ผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอหมายถึงการไดรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอ
และสอดคลองกับมาตรฐาน ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวามีความเหมาะสมและเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายไดจากงานอ่ืนๆ 

                                                           

 38Richard E. Walton. Quality of working life : What is it (Sloam : Management 

Review, 1973) , 12 – 16.  
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 2. สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพหมายถึง การที่พนักงานไดปฏิบัติงานใน
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สถานท่ีทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพ และไมเสี่ยงตออันตราย  

 3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานไดมโีอกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ตนเองจากงานท่ีทํา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ไดแก งานท่ีไดใชทักษะและความสามารถ
หลากหลาย งานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฏิบัติมีความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน งานท่ีไดรับ
การยอมรับวามีความสําคัญ และงานท่ีผูปฏิบัติไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน 

 4. ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสท่ีจะกาวหนา
ในอาชีพและตําแหนงอยางม่ันคง 
 5. สังคมสัมพันธ หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน ที่ทํางานมี
บรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา ผูปฏิบัติงาน
ไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  

 6. ธรรมนูญในองคการ หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอ
บุคลากรอยางเหมาะสม ผูปฏิบัติงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชา
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและยุติธรรม 

 7. ภาวะสมดุลระหวางชีวิตและงาน หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลในชวงของชีวิต 
ระหวางชวงปฏิบัติงานกบัชวงเวลาอิสระจากงาน มีชวงเวลาทีไ่ดคลายเครียดจากภาระหนาท่ีที่รับผิดชอบ 

 8. ความภูมิใจในองคการ หมายถึง ความรูสึกของบุคลากรที่มีความภาคภูมิใจ ที่ไป
ปฏิบัติงานในองคการที่มีชื่อเสียง และไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม39   

 เคียซและคูเลย (Kerce and Kewley) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย 4 

องคประกอบ ไดแก  
 1. ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวม (Overall job satisfaction)   

 2. ความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน (Facet satisfaction) ประกอบดวย คาจาง ผลตอบแทน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน โอกาสของความเจริญกาวหนา ความมั่นคงในการทํางาน เพื่อนรวมงาน 
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรและเคร่ืองมือ โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู การนิเทศงาน 
โอกาสของความเจริญงอกงามและการไดพัฒนาสวนบุคคล   
 

 

                                                           

 39 Thomas G. Cumming and Christopher G. Worley, Organization Development and 

Change (USA : South – Western college Publishing, 1997), 301 – 303. 
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 3. คุณลักษณะงาน (Job characteristics) ประกอบดวย ความหลากหลายของทักษะ 
เอกลักษณของงาน ความสําคัญของงาน ความเปนอิสระ ผลสะทอนกลับ   

 4. ความเกี่ยวของกับงาน (Job involvement)40   

 คอราเอล (Coraell) กลาววา องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย  
 1. ความพึงพอใจทั่วไป   
 2. ความพึงพอใจตอความเจริญกาวหนา  
 3. ความเครียดทางกายภาพ41   
 โรสและคณะ ( Rose and other) ไดทําการวิเคราะหคุณภาพชีวิตและตัวแปรที่เกี่ยวของ
กับอาชีพ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบระดับและความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน 
(Quality of work life: QWL) ในอาชีพของประชากร กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารการไฟฟา จํานวน 
475 คน จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในเขตการคาเสรีในประเทศมาเลเซีย ทั้งท่ีเปนบริษัทจาก
ตางชาติ (MNDs) และอุตสาหกรรมขนาดกลาง (SMLs) ประเด็นของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีได
นํามาศึกษาประกอบดวยตัวแปร 3 ตัว  คือ   1) ความพึงพอใจในการทํางาน  2)ความสําเร็จของอาชีพ  

3) ความม่ันคงในอาชีพ ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในแงระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน คิดเปน
รอยละ  49.5 สวนความสําเร็จในอาชีพ คิดเปนรอยละ 70.3 ความพึงพอใจในการทํางาน คิดเปนรอยละ 
63.8 และความม่ันคงในอาชีพ คิดเปนรอยละ 36.642 

 เบ็นเน็ตและทิบบิทส(Bennett and Tibbitts) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ
ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน ไดแก ปจจัยดานงาน 
เชน ลักษณะงาน กระบวนการทํางาน ความอิสระในการตัดสินใจ วัสดุอุปกรณในการทํางาน ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม เชน มีระบบการสื่อสารที่ดี บรรยากาศการทํางานท่ีดี มีความสะดวกสบายในการ
ทํางาน สังคม   การทํางานท่ีดี  มีผูนําท่ีดี และปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรู

                                                           

 40 Elyse W. Kerce and Stephanie Booth Kewley, Quality of Work  Life Surveys in 

Organizations method and benefits in Improving Organizational Survey : New Directions 

Methods and Applications  (Newbury Park : SAGE Publication, 1993), 194. 

 41P. T. Coraell, Variable Influencing QWL and Job Performance in an Encoding Task 

(Amsterdam North-Holland : Human Factors in organizational, 1984), 357. 

 42Radual Che Rose and other, “An analysis of work life and career-related variables,” 

American Journal of Applied Sciences 3, 12 (September 2006) : 28. 
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ความสามารถในการทํางาน ไดรับการยอมรับและรางวัลเมื่อทํางานเสร็จ ไดรับความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง  ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  มี
ความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน เปนตน43    
 เวอรเทอรและเดวิส (Werther and Davis) กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวติ
การทํางาน ประกอบดวย ปจจัยที่สําคัญ 3 ดาน คือ  
 1. ปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคล โดยพิจารณาจากสิ่งท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงาน  
ความตองการของบุคคลและการจูงใจในการทํางานของบุคคล ซึ่งไดแก องคประกอบของ
พฤติกรรมบุคคล คือ การรับรู คานิยม ทัศนคติ และภาวะการจูงใจ   

 2. ปจจัยดานองคกร ซึ่งมีลักษณะที่กอใหเกิดความแตกตางกันขององคกรตาง ไดแก  
จุดมุงหมาย วัตถุประสงค การจัดการ หนวยงาน ลักษณะงาน กิจกรรมในงาน   

 3. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมลอม ไดแก วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ นโยบายรัฐ เทคโนโลย ี
สถานการณที่มีการแขงขัน44  
 สวนแนวคิดของ วาสกา (Vaska) ที่ไดเสนอมิติที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน  
4  ดานคือ  
 1. ความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวของกับสุขภาพ ความปลอดภัย รายไดและความกาวหนา 
 2. ความเสมอภาค เชน การจายคาจางท่ีสัมพันธกับงานที่ทําหรือการจายคาจางตาม
ผลการปฏิบัติงาน   

 3. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธกับการพัฒนาความสามารถการเรียนรู และ
การใชทักษะ    

 

 

 

                                                           

 43A. C. Bennett and S. J. Tibbitts, Maximizing quality performance in health care 

facilities (USA: Aspen Publishers Inc., 1989), 95-97, อางถึงใน จรัสศรี เพชรคง, “การพัฒนาทุน
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชนก” (ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 149. 

 44 W. B. Werther and John K. Davis, Personal Management and Human Resource 

(Tokyo : McGraw-Hill, 1982), 66-67. 
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 4. ความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นเปนตัวพิจารณาไปสูการตัดสินใจในการ
แกปญหา45    
 ขณะท่ี โคซเซน (Kossen) ไดกลาวไววา สิ่งที่ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก  
 1. การเพ่ิมคุณคาและความรับผิดชอบในงาน (Job enrichment)   

 2. การเพ่ิมปริมาณงานท้ังแนวดิ่งและแนวนอน เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการ
เรียนรูมากข้ึน (Getting loaded-Vertically horizontally)   

 3. การสรางสรรคงาน (Creating whole job)   

 4. การหมุนเวียนงาน ฝกอบรมขามสายงานและการใชทักษะท่ีหลากหลาย (Job rotation, 

Job cross-training and Multiskilling)   

 5. เปลี่ยนงานที่นาเบื่อไปสูงานที่ถูกใจ (Do two ‘Dulls’ equal job enrichment)   

 6. การใหการชมเชยและการยอมรับ (A liberal lacing of praise and Recognition)  

 7. การใหคาจางที่ดี (Providing well pay)   

 8. การสรางความรับผิดชอบในงาน (Building responsibility into job)  

 9. การมีสถานท่ีดูแลบุตรของพนักงาน (Providing child care of employee’ children)  

 10. การปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Modifying work environment)  

 11. การใหโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (Providing wellness program)46   
 แคสทและโรเซ็นวีก (Kast and Rosenzweig) ไดเสนอองคประกอบคุณภาพชีวิต
การทํางานไว 6 ประการคือ  
 1. ลักษณะงานท่ีมีเกียรติและไดรับการยอมรับนับถือ  

 2. มีอิสระในการควบคุมและปกครองตนเอง    

 3. การไดรับการยอมรับ     

 4. การไดรับรางวัลและมีโอกาสความกาวหนา   
 5. กลุมทํางานและองคกรทําใหเกิดความภาคภูมิใจและใหการสนับสนุน  

                                                           

 45 Vaska,  1992, อางถึงใน ภูวนัย  นอยวงศ,  “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส : ศึกษากรณีเฉพาะบริษัท มินิแบไทย จํากัด”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2541), 29. 

 46  S. Kossen,  The Human Side of Organization,  5th  ed. (New York : Hurper Collins 

Publishers, 1991), 217-225. 
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 6. ความมีความม่ันคงในงานไดรับการคุมครองจากการปฏิบัติที่ไรกฎเกณฑ และมี
สภาพการทํางานท่ีเหมาะสม47 

 นางายามา(Nagayama) แหงมหาวิทยาลัย Tokai ประเทศญ่ีปุน ที่สนใจศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานสายธุรการ (White Collar Workers) โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
เร่ืองดังกลาวกับประเทศตางๆ และไดสรุปมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานตองประกอบดวย
เร่ืองดังนี้  
 1. คาตอบแทนท่ีเพียงพอและเปนธรรม  
 2. สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  
 3. โอกาสเบ้ืองตนในการใชและพัฒนาความรูความสามารถในความเปนคน  
 4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและมีความม่ันคงในหนาที่การงาน  
 5. การยอมรับทางสังคมในหนวยงาน  
 6. การกําหนดระเบียบขอบังคับของหนวยงาน  

 7. การไดรับการปรึกษาหารือในเร่ืองการบริหารเก่ียวกับแรงงาน   

 8. การกําหนดความสัมพันธอันเหมาะสมระหวางหนาท่ีการงานกับการดําเนินชีวิตของคน  

 9. บทบาททางสังคมทีส่ัมพันธกับชีวิตการทํางาน   
 โดยท่ีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานในขอที่ 5 ไดแก การยอมรับทางสังคมใน
หนวยงานนั้น ประกอบดวยการไดรับการปฏิบัติที่ปราศจากอคติใดๆ ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค
ถวนหนา และไดรับการปฏิบัติตอกันอยางเปดเผย48   
 จอหนรัสและเซอรรา (Johnrus and Serra)  ที่ไดศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครู โดยเนนองคประกอบ 7 ประการ ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน ความปลอดภัยในการ
ทํางาน การสื่อสาร สัมพันธภาพของบุคลากร การไดรับการสนับสนุน เงินเดือนและความเปนอิสระ 
ผลการศึกษาพบวา ครูมีความพึงพอใจในงานมากกวาบุคลากรดานอ่ืน การทํางานของครูมีความ
ปลอดภัยและมีความพึงพอใจในการทํางาน การสื่อสารของโรงเรียน การไดรับการสนับสนุนใน

                                                           

 47 Fremont E. Kast and James E. Rosenzweig, Organization & Management : A System 

and Contingency Approach, 4th ed. (New York : McGraw-Hill, 1985), 653-654. 

 48 Yasuhiko Nagayama,1993,  อางถึงใน พระมหาวุฒิชัย  เหลาเลิศ,  “ผลของคุณภาพชีวิต
การทํางานและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่มีตอการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
จังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 21-22. 
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การทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับเพื่อนรวมงาน ครูมัธยมศึกษามีความรับผิดชอบและมุงม่ัน
มากกวา ครูประถมศึกษา ครูพึงพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับมากกวาบุคลากรดานอ่ืน บทบาทความ
รับผิดชอบมีผลตอคุณภาพชีวิตและชั่วโมงในการทํางาน และความมุงม่ันในการทํางานมีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน49 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไว 16 ประการคือ  
 1. ความม่ันคง 

 2. ความเสมอภาคเร่ืองคาจางและรางวัล 

 3. ความยุติธรรมในสถานที่ทํางาน 

 4. ความปลอดภัยจากระบบราชการและความเขมงวดในการควบคุม 

 5. งานมีความหมายและนาสนใจ 

 6. กิจกรรมและงานหลากหลาย 

 7. งานมีลักษณะทาทาย 

 8. มีขอบเขตการตัดสินใจของตัวเอง 

 9. โอกาสเรียนรูและความเจริญกาวหนา 
 10. ผลสะทอนกลับ ความรูเกี่ยวกับผลลัพธ 
 11. อํานาจหนาที่ในงาน 

 12. ไดรับการยอมรับจากการทํางาน 

 13. ไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

 14. มีอนาคต 

 15. สามารถสัมพันธงานกับสิง่แวดลอมภายนอก 

 16. มีโอกาสเลือก50   
 เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล ไดวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางานและเสนอวา วิธีการท่ีสําคัญ
ตอการทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิผลขององคการ ไดแก การปรับปรุง

                                                           

 49 Johnrus and Serra,  อางถึงใน ทัศนา  แสวงศักดิ์, “รายงานวิจัยเร่ือง คุณลักษณะที่
สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปทุมธานี” 
(ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 84.  

 50 ชาญชัย  อาจินสมาจาร, พฤติกรรมในองคการ (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 
2535), 38-39. 
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บรรยากาศองคการ (Modifying the organizational climate) การออกแบบงานใหม (Job design)  

การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative management) และการสรางกลุมคุณภาพ (Quality circle) 

ซึ่งในประเด็นของ การปรับปรุงบรรยากาศองคการน้ี  ไดอธิบายไววา บรรยากาศองคการเปนเร่ือง
ของความรูสึกนึกคิดของพนักงานท่ีมีองคการท่ีพวกเขาสังกัดซึ่งความรูสึกนึกคิดเปนผลผลิตจาก
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงาน ดังน้ันจึงตองมีการปรับปรุง
บรรยากาศองคการใหเอ้ืออํานวยตอแรงจูงใจในการทํางานซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหถึงสิ่งตางๆ 
ไดแก การวิเคราะหถึงโครงสรางในการทํางานเปนอุปสรรคหรือบั่นทอนจิตใจในการทํางาน ระบบ
รางวัลตอบแทนมีความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐานการครองชีพหรือไม พนักงานมีความรูสึก
เปนอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการตัดสินใจหรือไม การที่พนักงานไดรับความอบอุน
และการสนับสนุน การไดรับการยอมรับในเรื่องของความขัดแยงระหวางสมาชิกและความรัก
ในหมูคณะ ซึ่งบรรยากาศองคการเหลานี้ มีผลกระทบตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน51     
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ     

พลเรือน กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลาง จํานวน 6,487 คน 
วิเคราะหขอมูลโดยการกระจาย รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตําแหนงเปอรเซ็นไตล 
การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยสรุปไดวา 
ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลางมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงาน ความพึงพอใจ
ในงานรายดานโดยรวม และการรับรับรูความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานความเก่ียวของผูกพันกับงานอยูในระดับมาก  และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีสําคัญในขณะนี้คือ ปจจัยที่ทําใหพึงพอใจในการทํางาน คือ ความกาวหนาในตําแหนงงาน 
และอีก  4 ปจจัย เปนปจจัยท่ีปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจ คือ คาตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนา
ขาราชการเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน และผูบังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชาท้ัง 
5 ปจจัยนี้ เปนปจจัยยอยในองคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดานของคุณภาพชีวิตการทํางาน
นั่นเอง52    

                                                           

 51 เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล, มิติใหมของการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล  (กรุงเทพฯ :   
โอ เอส พร้ินต้ิง เฮาส, 2530) , 122-127. 

 52 สมหวัง  พธิิยานุวัฒน และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ือง คุณภาพชีวิการทํางาน
ของขาราชการพลเรือน (กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 28-31. 
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 ชัยยง ขามรัตน ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง มีบรรยากาศองคการ การติดตอสื่อสารในองคการ พฤติกรรมการทํางาน 
และความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลางเชนกัน ความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพล
ทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนบรรยากาศองคการและ พฤติกรรม
ในการทํางานมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน53  
 วิชัย จันทวงศ ไดทําการศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคือ ผูบริหารและครูสถานศึกษา จํานวน 280 คน สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล             

คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาสรุปได
วา ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมพบวา ความสามารถสวนตัว การดลใจ การกระตุน
การใชปญญา สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0554    
 ชนกันต  เหมือนทัพ  ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบวา ปจจัยดาน
บรรยากาศองคการ 5 ดาน ซึ่งไดแก ขนาดและโครงสรางขององคการ ความซับซอนของระบบ 
แบบความเปนผูนํา เปาหมายขององคการ มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p< .05) เปนตัวแปรที่สามารถพยากรณคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดดี
ที่สุด โดยเฉพาะตัวแปรแบบความเปนผูนํามีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากวา แบบความเปนผูนําเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอผูตาม เพราะ

                                                           

 53ชัยยง ขามรัตน, “คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
บริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543), 135. 

 54 วิชัย  จันทวงศ, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547), 145. 
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พฤติกรรมผูนําจะเปนแรงกดดันที่สําคัญตอการสรางบรรยากาศโดยจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการผลิต
และการตอบสนองตอความพึงพอใจของพนักงาน55 ซึ่งการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับการศึกษา 
ธีรศักดิ์  ปกษา และคณะ เร่ืองรูปแบบผูนําของหัวหนางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ที่พบวา รูปแบบผูนําแบบมุงงานและแบบมุง
ความสัมพันธ มีความสัมพันธในเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กลาวคือ ผูนําแบบมุงงานและผูนําแบบมุงความสัมพันธมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน มีความสัมพันธผันแปรตามกัน หมายความวา ยิ่งมีผูนําแบบมุงงานและผูนําแบบมุง
ความสัมพันธมากข้ึน ยอมทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานมากข้ึนตามไปดวย56   
 นอกจากปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานที่สงผลตอการรักษาบุคลากรใหคงอยูกับ
องคกรนี้แลว ยังมีปจจัยอ่ืนๆท่ีนักวิชาการหลายๆทานไดกลาวไววาสามารถสงผลใหพนักงานอยูกับ
องคกรหรือสามารถท่ีจะรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคกรตอไป มีดังน้ี 
 ดอนเนลลี และคณะ (Donnelly and others) กลาววา ปจจัยธํารงรักษาพนักงานใหอยูกับ
องคกร มี 10 ประการดวยกันประกอบดวย 

 1. นโยบายและการบริหารงาน 

 2. การนิเทศงาน 

 3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
 4. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  
 5. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  
 6. เงินเดือน  
 7. ความม่ันคงในการทํางาน  
 8. ความเปนอยูสวนตัว  
 9. สภาพแวดลอมในการทํางาน  

                                                           

 55 ชนกันต  เหมือนทัพ,  “ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ,” วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม 4, 
2  (2551) : 15. 

 56 ธีรศักดิ์ ปกษา  และคณะ, “รูปแบบผูนําของหัวหนางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล(ประเทศไทย)จํากัด,” วารสารบัณฑิตศึกษา 4, 1 (กุมภาพันธ-
เมษายน ,2553), 86, 95. 
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 10. สถานะทางอาชีพ57 

 แฮริส และ แบรนนิค (Harris and Brannick) ไดเสนอแนวคิดวา มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด  
8 ประการในการรักษาบุคลากร (Eight rest practices in retention) ประกอบดวย  
 1. ผูกพันดวยจิตวิญญาณ 

 2. ทําสิ่งที่จะทําใหไดรับรางวัล 

 3. ใหมากกวาสิ่งที่เปนเงิน  
 4. การไดรับแรงผลักดันใหเกิดการเรียนรู 
 5. การไดพัฒนาชีวิต 

 6. อยูในวงจรความตองการขององคกร 

 7. ใหมีความเจริญกาวหนา  
 8. ใหมีความอิสระ58 

 เฮอรแมน (Herman) เปนหนึ่งในผูที่ศึกษาในเรื่องการรักษาบุคลากรไดมองเห็นวา
การรักษาคนดีคนเกง เปนปญหาในระดับโลกของตลาดแรงงานท่ีทุกหนวยงาน/องคกรกําลังเผชิญ
อยูอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได จึงไดนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงการรักษาบุคลากรในองคกร
โดยแบงออกเปนกลยุทธการรักษาบุคลากร 5 กลยุทธ ดังนี้ 
 1. กลยุทธดานสิ่งแวดลอม (environmental Strategies)  เปนการดําเนินการเกี่ยวกับ
จริยธรรม คานิยมและนโยบายขององคกร ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมในการทํางานของคนในองคกร อยูกับ
คนในองคกร พรอมกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ องคกรตองสรางสิ่งแวดลอมเหลาน้ีใหบุคลากรมี
ความพึงพอใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพเอาไวในองคกร กลยุทธดานสิ่งแวดลอมนี้มี 50 แนวทาง
ประกอบดวย  
  1.1 ทําพันธกิจใหเขาใจงาย  
  1.2 สรางสรรคขอความท่ีเปนคานิยม  
  1.3 การรวมกันทําวิสัยทัศนทั่วไป  
  1.4 ทํางานรวมกันเปนทีม  
  1.5 การเขาใจความจงรักภักดีวาเปนสัมพันธภาพสองทาง  

                                                           

 57 James H. Jr. Donnelly, James. Gibson, and John M. Ivancevich,  Management (Plano, 

Texas : Business Publications. Inc, 1984), 316. 

 58Jim Harris and Joan Brannick, Finding & Keeping Great Employees (USA: Amacom, 
1999), 155-165. 
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  1.6 เปนคนกระตือรือรน  
  1.7 สื่อสารความรูสึกไปในเชิงบวก  
  1.8 อยูโดยมุงความสนใจไปที่ลูกคา  
  1.9 เสนอความม่ันคง ความปลอดภัย ความเสี่ยงท่ีจําเปนใหพิจารณา  
  1.10 ไมอนุญาตใหมีการแบงแยกเปนกลุมใดๆ  

  1.11 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไมนับถือพระเจา  
  1.12 เปนคนยุติธรรมและซื่อสัตย  
  1.13 ชวยทําใหเกิดความรูสึกการเปนครอบครัวเดียวกัน  
  1.14 ใหความสําคัญกับตําแหนงทางวิชาชีพ  
  1.15 สงเสริมความช่ือสัตย  
  1.16 สงเสริมใหเกิดมิตรภาพ  

  1.17 สงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีตอสุขภาพ  
  1.18 ยืนยันเร่ืองความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน  
  1.19 หลีกเลี่ยงกฎเกณฑที่นาเบื่อหนาย  
  1.20 ไมอดทนกับผลการปฏิบัติงานที่ต่ําคือ ขจัดคนที่ไมเหมาะสมออกไป  

  1.21 สนับสนุนการสื่อสารทางไกลโดยใชเทคโนโลยี  
  1.22 สนับสนุนการเปนทหารกองหนุนของกองทัพ  
  1.23 สนับสนุนการลาหยุดเพื่อครอบครัว  
  1.24 ใชกฎระเบียบท่ีพัฒนาข้ึนมาอยางยุติธรรม  
  1.25 ทํางานใหสนุกสนาน  
  1.26 ลดการประชุม  
  1.27 สนับสนุนความเปนสวนตัว  
  1.28 ใหสิทธิประโยชนที่พิเศษ  
  1.29 เฉลิมฉลองความสําเร็จ วันเกิดและโอกาสอ่ืนๆทั้งหลาย  

  1.30 ทําการสัมภาษณการออกจากงาน  
  1.31 สรางนโยบายท่ีชัดเจน  
  1.32 บริหารนโยบายท้ังหลายเปนแนวทางเดียวกัน  
  1.33 ใหโอกาสความเจริญกาวหนา โดยสงเสริมสนับสนุนจากภายในองคกร  
  1.34 ยินยอมใหมีความลมเหลว หรือความสําเร็จ  
  1.35 ความมุงม่ันดานการบริหารน่ันคือคนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดของเรา  
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  1.36 รักษาสภาพบรรยากาศท่ีสะดวกสบายไว  
  1.37 เชิญชวนใหพนักงานนําสัตวเลี้ยงมายังที่ทํางาน  
  1.38 ตอบสนองตอความไมพึงพอใจ ดวยวิธีการแกไขปญหา  
  1.39 การทํางานตามแผนงาน  
  1.40 ภายในขอจํากัดดานความปลอดภัย อนุญาตใหมีอาหารหรือเคร่ืองดื่มท่ีทําใหสดช่ืน
ในที่ทํางาน  
  1.41 เสนอทางเลือกที่อิสรเสรีคือ เวลาหยุดพัก การแตงกาย วันหยุดพักผอน และอ่ืนๆ  
  1.42 เลือกสรรพนักงานดวยความระมัดระวังในคร้ังแรก  
  1.43 ใหสิ่งแวดลอมที่มั่นคงและปลอดภัย  
  1.44 จัดต้ังบริษัทของคุณในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม  

  1.45 พิจารณาส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
  1.46 ใชสีประดับตกแตงในทางที่สรางสรรค  
  1.47 สรางสรรคพื้นที่ทํางานท่ีนาปรารถนา  
  1.48 สงเสริมใหบุคลากรทําพ้ืนที่ทํางานเปนสถานที่สวนตัว 

  1.49 ไมใหมีการจองท่ีจอดรถสวนบุคคล  
  1.50 จัดใหมีการบริการดูแลเด็กๆที่เหมาะสม  
 2. กลยุทธดานสัมพันธภาพ (Relationship Strategies) เปนสิ่งท่ีเกี่ยวของกับแนวทางท่ี
องคกรตองปฏิบัติตอคนในองคกรและเปนแนวทางที่คนในองคกรนั้นปฏิบัติตอกัน ซึ่งถือเปนความ
รับผิดชอบขององคกรที่ตองสนใจในความตองการของบุคลากร ซึ่งสัมพันธภาพนี้สวนใหญตั้งอยู
บนพื้นฐานของขอผูกมัดทางอารมณ เปนสิ่งสําคัญที่องคกรตองสรางข้ึน กลยุทธดานนี้มี 38 แนวทาง 
ประกอบดวย  
  2.1 รูเหตุผลท่ีบุคลากรทํางานใหกับเรา  
  2.2 เขาใจรูปแบบพฤติกรรม  
  2.3 เขาใจคานิยมและมาตรฐานทางจริยธรรม  
  2.4 แกไขปญหาความขัดแยง  
  2.5 จัดใหมีการประชุมกับสมาชิกในทีม  
  2.6 เรียกประชุมอยางเรงดวน  
  2.7 จัดใหมีการรวมกลุมกันเปนการสวนตัว  
  2.8 ทําใหมีการสื่อสารแบบเปดเผยที่งายข้ึน  
  2.9 ใหการสนับสนุนบุคลากรของคุณ  
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  2.10 ใหการยอมรับทั้งในดานกลยุทธและดานความสุขุมรอบคอบ 

  2.11 ใหการยอมรับพนักงานสุภาพสตรี  
  2.12 ใหการยอมรับพนักงานพิเศษอ่ืนๆ 

  2.13 แสดงใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคลอ่ืน  
  2.14 ใหอิสระและความยืดหยุนแกบุคลากรของคุณ  
  2.15 ไวเนื้อเชื่อใจบุคลากร  
  2.16 แสดงใหเห็นถึงความช่ืนชมอยางแทจริงและจริงใจ  
  2.17 เปนผูที่รับฟง  
  2.18 ใหบุคลากรเปนอยางท่ีเขาเปนอยู  
  2.19 หาโอกาสเพ่ือสนทนาพูดคุยกับบุคลากร  

  2.20 การสรรเสริญและการวิจารณมีความสมดุล 

  2.21 สรางการเคารพตนเองใหเกิดขึ้นแกบุคลากรทุกคน  

  2.22 ไมซุบซิบนินทากัน  
  2.23 มีมุมมองในเชิงบวก ไมมองในเชิงลบ  
  2.24 แสดงออกถึงความมั่นใจบุคลากรของคุณ  
  2.25 สามารถทําใหบุคลากรอยูรวมกันได  
  2.26 สนใจในบุคลากรในฐานะท่ีเปนคน  
  2.27 เปนคนท่ีทุกคนสามารถเขาหาได  
  2.28 มีอารมณตลกขบขัน  
  2.29 ทําใหเปนตัวอยาง  
  2.30 แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนํา ณ ตําแหนงสูงสุดขององคกร  
  2.31 ลดความเครียด ปองกันความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ้นอยางฉับพลัน  

  2.32 ไมถามหรือประเมินพนักงานซํ้าอีกตลอดเวลา  
  2.33 เปนคนหนักแนนและยุติธรรม  
  2.34 เฉลิมฉลองตามชวงของชีวิต  
  2.35 ชวยสนับสนุนการแสดงกิจกรรมในชุมชน  
  2.36 ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคน  
  2.37 ทําโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานใหเขมแข็ง  

  2.38 ทําใหพนักงานท่ีมีประสบการณคุนเคยมากขึ้น  
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 3. กลยุทธดานการสนับสนุน (Support Strategies) เปนการใหการสนับสนุนบุคลากรใน
องคกรใหสามารถทํางานในหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนนี้
ประกอบดวยการใหเคร่ืองและอุปกรณทํางานท่ีจําเปน การมีกฎ และระเบียบการทํางานท่ีสงเสริม
ใหการทํางานเปนไปดวยความราบร่ืน ซึ่งเม่ือบุคลากรรูสึกวาได รับการสนับสนุนการทํางานจาก
องคกร ยอมจะทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในองคกร มองเห็นความสําเร็จที่องคกรจะเขาถึงได ถือเปน
การกระตุนใหบุคลากรเหลานี้อยากอยูกับองคกรตอไป กลยุทธดานน้ีมี 40 แนวทางประกอบดวย  
  3.1 มอบหมายงานเพื่อใหบุคลากรไดดําเนินการจริงๆ  
  3.2 ใหความทาทาย  
  3.3 ปองกันความไมพึงพอใจ  
  3.4 สงเสริมสนับสนุนความรวมมือกัน  
  3.5 ใหขอมูลท่ีมากพอ 

  3.6 ลดความไมแนนอน  
  3.7 แสดงออกถึงความเห็นใจถึงปญหาของชีวิต  
  3.8 ขจัดอุปสรรคเพ่ือทําใหภารกิจประสบผลสําเร็จ  
  3.9 ปรับเปลี่ยนงานใหเหมาะสมกับพลัง ศักยภาพและความรูความสามารถพิเศษ 

  3.10 ใหอํานาจแกบุคลากรเพ่ือทํางานกันเปนทีม  
  3.11 มิกกี้ เมาส ควรจะสนุกสนาน ไมใชติดอยูกับหลักเกณฑพื้นฐานท่ัวไป    
  3.12 รักษาสัญญาท่ีคุณไดใหไว  
  3.13 ใหทรัพยากรเพื่อใหงานดําเนินไปได  
  3.14 หลีกเลี่ยงการปฏิเสธ การวิจารณที่หยาบ การทําใหขายหนา 
  3.15 ยอมรับวา คุณจะเปนสวนหน่ึงของปญหา  
  3.16 ใหระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
  3.17 ใหเคร่ืองมืออุปกรณแกบุคลากรเพ่ือทํางานใหประสบผลสําเร็จ  
  3.18 มีความอดทน  
  3.19 สงเสริมสนับสนุนและยินดีตอนรับแนวคิดใหมๆ  
  3.20 กําหนดหนาที่  
  3.21 กําหนดความรับผิดชอบ  
  3.22 กําหนดอํานาจหนาที่  
  3.23 กระตุนสงเสริมความริเร่ิมสรางสรรค  
  3.24 กระตุนทําใหเกิดการสรางสรรคและนวัตกรรม  
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  3.25 สรางขอจํากัด, ปจจัยที่กําหนด  
  3.26 รูจักสิ่งที่บุคลากรของคุณกําลังดําเนินการอยู  
  3.27 ใหการตอบสนองเมื่อบุคลากรรองขอใหมีการอนุมัติ หรือคําแนะนํา  
  3.28 ใหคําสั่งที่ชัดเจน  

  3.29 ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในงาน  
  3.30 ลดความตองการการรายงาน  

  3.31 ไมมองขามภาระของบุคลากร  
  3.32ไมควบคุมบุคลากรเกินเวลาโดยปราศจากการแจงลวงหนามากอน  

  3.33 ชื่นชมการทํางานตามกิจวัตรประจําวัน  
  3.34 เขารวมการทําสัญญาผลการปฏิบัติงานกับบุคลากรของคุณ  

  3.35 การตอสูกับความเบื่อหนาย  
  3.36 ออกแบบภารกิจหนาที่เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะบุคคล  
  3.37 ใหบุคลากรไดมีการหยุดพัก  
  3.38 ใหผลสะทอนกลับในผลการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะ  
  3.39 ใหความยืดหยุนในชั่วโมงทํางาน  
  3.40 สงเสริมใหบุคลากรมีชวงเวลาหยุดพักทํางาน  
 4. กลยุทธดานความเจริญกาวหนา (Growth strategies) เปนการดําเนินการเพื่อทําให
บุคลากรมีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ ทั้งองคความรูในการทํางาน ผูบริหารองคกรตองเขาใจ  

และทําใหบุคลากรท่ีมีศักยภาพน้ันไดเรียนรูและทํางานดวยความรูและทักษะใหมๆ ใหโอกาสมากขึ้น
แกบุคลากรในการนําเอาศักยภาพและความเช่ียวชาญท่ีตัวเองมีมาชวยในงานขององคกรและเสนทาง
อาชีพของตนเอง ผูบริหารองคกรตองจัดใหมีกระบวนการความกาวหนา มีโครงสรางที่ชัดเจน
สําหรับองคกรและสําหรับพนักงานในองคกร กลยุทธดานน้ีมี 24 กลยุทธ ประกอบดวย  
  4.1 สรางวัฒนธรรมการเรียนรู  
  4.2 สรางสรรคแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล  
  4.3 ใหบุคลากรรับผิดชอบในงานที่ทาทาย  

  4.4 สนับสนุนการศึกษาตามระบบ  
  4.5 เสนอเคร่ืองมือเรียนรูเพื่อความเจริญกาวหนาของบุคลากร  
  4.6 เชื่อมโยงทรัพยากรภายนอกเพื่อเปนเคร่ืองมือเรียนรู  
  4.7 สงบุคลากรไปสัมมนานอกองคกร  
  4.8 ใหผูเรียนถายทอดการฝกอบรมของเขากับคนอ่ืนๆ  
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  4.9 ชวยใหบุคลากรเจริญกาวหนาขึ้นในงานท่ียิ่งใหญกวา  
  4.10 ทําใหบุคคลสามารถคนพบทรัพยที่เปนความสามารถพิเศษท่ีพวกเขามีได  
  4.11 สงเสริมใหมีความกาวหนาดานสติปญญา  
  4.12 มอบหมายโครงการท่ีพิเศษให  
  4.13 ลงทุนในการวางแผนดานอาชีพ  
  4.14 สรางสมรรถนะอยางรอบคอบ  
  4.15 ใหแรงจูงใจที่เปนความเจริญกาวหนา  
  4.16 ดําเนินการตามโปรแกรมการใหคําปรึกษา  
  4.17 จัดต้ังมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับบริษัทขึ้นมา  
  4.18 ริเร่ิมใหมีโปรแกรมการแลกเปลี่ยน  
  4.19 ใหมีการฝกอบรมและสรางประสบการณขามสายงาน  
  4.20 การจัดใหมีการประเมินเปนการเฉพาะบุคคล  
  4.21 การมีสวนรวมในการวางแผนขององคกรใหมีความตอเน่ืองอยางเต็มที่ 
  4.22 การจัดประสบการณความกาวหนาจากภายนอก  
  4.23 สนับสนุนการฝกงาน  
  4.24 สรางโอกาสความไดเปรียบดวยการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต  
 5. กลยุทธดานคาตอบแทน (Compensation strategies) เปนการดําเนินการในดานรายได
และสิทธิประโยชนตางๆ แกบุคลากรในองคกร คาตอบแทนท่ีองคกรจัดใหกับพนักงานตองเปนทั้ง
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ซึ่งในกลยุทธดานน้ี มีอยู 42 แนวทาง ประกอบดวย  
  5.1 การเสนอคุณคาที่แทจริงของคาตอบแทน  
  5.2 จายคาจางตามผลการปฏิบัติงาน  
  5.3ใหโอกาสท่ีเปนแรงจูงใจเช่ือมโยงกับพนักงานทุกคน  

  5.4 ใหชุดแพคเก็ตคาตอบแทนที่เปนเงินสดสําหรับความมีประสิทธิผลสูงสุด  

  5.5 ออกแบบระบบรางวัลที่กระตุนความผูกพันของพนักงาน  

  5.6 จายคาจางชดเชยแกพนักงานที่มีทักษะสูง/ต่ําดวยระบบที่ยึดทักษะความรูเปนฐาน  

  5.7 ใชสิทธิประโยชนเชิงยืดหยุนเพื่อตอบสนองตอเปล่ียนแปลงของแรงงาน        

  5.8 พิจารณาถึง ESOPs และสิทธิการครอบครองหุนของพนักงาน  

  5.9 เสนอให stock options แกพนักงาน  
  5.10 เสนอใหสิทธิประโยชนเชิงสรางสรรคแกพนักงาน  
  5.11 พิจารณาถึงการลาหยุดพักผอน  
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  5.12 สํารวจคนหาคาตอบแทนท่ีไมใชเกี่ยวกับดานการเงิน  
  5.13 เสนอแผนเกษียณอายุหรือเบี้ยบํานาญที่นายจางเปนผูจาย 

  5.14 ใหโปรแกรมชวยเหลือแกพนักงาน  
  5.15 ใหฉลากลอตเตอร่ีเปนรางวัล  
  5.16 ใหการดูแลเด็กๆ  
  5.17 สรางสถานที่ใหการศึกษาอบรมดูแลเด็ก  

  5.18 ใหการดูแลเด็กที่เจ็บไขไดปวย  
  5.19 ใหการดูแลผูสูงวัย  

  5.20 ใหการดูแลสัตวเลี้ยง  
  5.21 ใหการประกันภัยในเร่ืองการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและการประกันใน
เร่ืองยาที่สําคัญ 

  5.22 ใหการประกันภัยในการดูแลสายตา  
  5.23 ใหการประกันภัยในการดูแลฟน  
  5.24 ใหการประกันภัยในดานประกันชีวิต  

  5.25 ใหการประกันภัยความพิการ  
  5.26 ใหมีเวลาเปนการสวนตัว  
  5.27 ใหทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย  
  5.28 การจัดการเก่ียวกับการใหบริการของผูเชี่ยวชาญ  
  5.29 การใหบริหารอาหารในสถานที่ทํางาน  
  5.30 การจัดใหมีการซื้อสินคาลดราคา  
  5.31 การทําใหการมาเย่ียมเยียนเปนกรณีพิเศษ หรือ เหตุการณภายในนอกดําเนินไป
พรอมกันได 
  5.32 จัดใหมีการใหบริการซักรีดเสื้อผา  
  5.33 จายคาโดยสารหรือ คาจอดรถ  
  5.34 จายคาจางเปนโบนัส บนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงาน  
  5.35 ใหมีโบนัสตามปกติ  

  5.36 ใหรางวัลของที่มีมูลคาเปนการพิเศษ  
  5.37 จัดใหมีกิจกรรมการแขงขันดานการกุศล  
  5.38 ใหเวลาเพื่อทํากิจกรรมสังคม  
  5.39 จัดหาทุนใหกับการเปนสมาชิกชมรมฟตเนส  
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  5.40 จัดการใหมีการฝากเงินเช็คคาจางไวโดยตรง  
  5.41 จายคาจางในวันที่มีการสูญเสียญาติหรือเพื่อนสนิท  
  5.42 ใหรางวัลโดยการมีรถใหใช59 

 ดาฟท (Daft) เสนอแนวคิดการรักษาแรงงานที่มีประสิทธิผล (maintaining effective 

workforce) ที่เปนหน่ึงในหนาท่ีของการบริหารทรัพยากรมนุษยนอกเหนือจาก การดึงดูดแรงงานท่ี
มีประสิทธิผล และการพัฒนาแรงงานที่มีประสิทธิผล โดยในเร่ืองการรักษาแรงงานไวนั้นตอง
ประกอบไปดวย  
 1. คาตอบแทน (Compensation) เปนการจายคาตอบแทนที่เปนเงิน เชน คาจาง เงินเดือน
สิ่งของหรือเคร่ืองใชที่ไมใชเงินตรา เชน ผลประโยชนนอกจากเงินคาจาง วันหยุดพักผอน ซึ่งใชเพื่อ
เปนรางวัลแกพนักงาน 

 2. โครงสรางของคาจางและเงินเดือน (Wage and Salary structure) เปนการจัดระบบ
คาตอบแทนขององคกรซึ่งเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการประเมินงาน ที่ใชระบบคะแนนซึ่ง
ประกอบดวยการมีใบพรรณนางานท่ีดีทันสมัยชัดเจน ระบุถึงทักษะ ความรับผิดชอบ จากนั้นก็มี
การสํารวจอัตราคาจางจากภายนอกเพื่อเปรียบเทียบชั่งนํ้าหนักกับภาระงานและกําหนดเปนคาจาง
จากระดับต่ําไปสูระดับสูงสุด 

 3. สิทธิประโยชน (Benefits) หมายถึง ผลประโยชนนอกจากเงินคาจางท่ีพนักงานไดรับ 
ประกอบดวยเงินสวัสดิการ การประกันภัย ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของ
พนักงาน เปนตน 

 4. การยุติหรือสิ้นสุดงานตามโอกาส (Occasional termination) เปนการดําเนินการเพื่อ
รักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพเอาไว มีสองสวน สวนแรกเปนการเปดโอกาสใหพนักงานที่ปฏิบัติงานไมดี
ลาออกไป สวนที่สองคือ นายจางสามารถสัมภาษณการลาออกจากองคกรไดซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่
พนักงานลาออก และไดเรียนรูปญหาภายในองคกรตนเอง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะทําเม่ือมีการ
ลดขนาดองคกรลงมาหรือมีการแขงขันกันสูงในระดับโลก60 

 โคล (Cole) เสนอวา คนจะทํางานอยางเต็มศักยภาพของพวกเขาและอยูกับบริษัทท่ีพวก
เขามีความภาคภูมิใจ พนักงานตองการแรงจูงใจ 5 ประการ เพื่อที่จะอยูกับนายจางของพวกเขา 
ไดแก  

                                                           

 59 Roger E. Herman, Keeping Good People :Strategies for Solving the #1Problem 

Facing Business Today (USA: Oakhill Press, 1999), 61-298. 

 60 Richard L. Daft, Management, 3th  ed. (Florida: Dryden Press, 1994), 252-256. 
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 1. สิ่งแวดลอมการทํางานท่ีมีความม่ันคงและปลอดภัย (A safe and secure work environment) 

 2. คาจางและสิทธิประโยชนที่ความยุติธรรม (Equitable pay and benefits) 

 3. มีความรูสึกเปนเจาของในองคกร (A sense of belonging to an organization) 

 4. ความเจริญกาวหนา และการพัฒนาในสถานท่ีทํางาน (Growth and Development in 

the workplace) 

 5. ความกลมกลืนในงานและชีวิตสวนตัว (Personal work life and Harmony)61 

 แซมเมอร (Sammers) ไดเสนอ 6 แนวทางเพ่ือรักษาพนักงาน ประกอบดวย 

 1. การใหโอกาสเพ่ือความเจริญกาวหนาในอาชีพ (Provide opportunities for professional growth) 

 2. การใหรางวัลผลการปฏิบัติงานที่ดี (Reward good performance)   

 3. การมีแผนงานที่ยืดหยุน (Be flexible)  

 4. การเพ่ิมเติมในเร่ืองสิทธิประโยชน (Enhance benefits) 

 5. การใหแผนการปลดเกษียณ (Provide a retirement plan) 

 6. การเปนเพื่อนบานท่ีดี (Be a good neighbor) 62 

 สภาผูนําองคกร (Corporate Leadership Council) กลาวถงึปจจัยในการรักษาบุคลากรวา
มีอยู 4 ประการดวยกัน ประกอบดวย 

 1. คาตอบแทนและสิทธิประโยชน (Compensation and benefits) หมายถึง การให
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนที่ทันสมัยสอดคลองกับองคกรอ่ืนเพียงพอที่จะใหเปนรางวัลและ
รักษาคนเกงขององคกรไวได 
 2. สิ่งแวดลอมการทํางาน (Work environment) หมายถึง การใหสิ่งแวดลอมการทํางาน
ที่ทาทาย เสนอใหมีการเรียนรูและความกาวหนา แผนการทํางานมีความยืดหยุน ตําแหนงงาน
นาสนใจ งานไมมีกฎระเบียบหยุมหยิม มีการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบชัดเจน 

 3. ความสมดุลเร่ืองงาน-ชีวิต (Work –Life balance) หมายถึง การใหสิ่งแวดลอมการ
ทํางานท่ีอิสระไมเครียด อํานวยความสะดวกในเร่ืองการดูแลลูก และสิทธิของครอบครัว สถานที่
ทํางานมีแผนงานที่ยืดหยุน ที่ตั้งหนวยงานไปมาสะดวกไมไกลจากบาน 

 4. สิ่งแวดลอมขององคกร (Organizational environment) หมายถึง การที่องคกรเปน
หนวยงานที่มีชื่อเสียง มีการสรางภาพลักษณที่ดี มีกลยุทธการสื่อสารที่เหมาะสม มีประวัติของ

                                                           

 61 C. L.  Cole, “Building loyalty,”  Workforce, 79 (2000) : 42-47. 

 62J. Sammer, “Holding On : Six Ways to Retain Employees On the Job,” TheNAPL 

Guide to Human Resources in the Graphic Arts 2 (2000) : 1-3. 
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ความสําเร็จ ใหความสําคัญในเร่ืองการเรียนรูและนวัตกรรมในการทํางาน เปนผูนําในเร่ืองเทคโนโลยี
เปนตน 63 

 เมทีส  และ แจ็คสัน (Mathis and Jackson) กลาววา ปจจัยการรักษาพนักงานสามารถ
แบงออกเปน 5 สวนที่สําคัญคือ 

 1. องคประกอบดานองคกร ไดแก  
  1.1 วัฒนธรรมและคานิยมขององคกร (Organizational culture and values) หมายถึง  
การที่องคกรมีคานิยมและความเช่ือรวมกันและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในองคกร เชนการใหความ
ไวใจในผูบริหาร เพื่อนรวมงาน ความเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมในองคกร การยึดถือกฎเกณฑ
ในองคกรรวมกัน เปนตน 

  1.2 กลยุทธโอกาส และการบริหารจัดการขององคกร (Organizational strategies 

opportunities and Management) การมีแผนกลยุทธที่แสดงถึงการมีระบบการทํางานท่ีดีทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก บริหารจัดการที่เปนการเปดโอกาสใหพนักงานในองคกรมคีวามกาวหนา
ทั้งดานการเงิน ความกาวหนาในอาชีพ 

  1.3 ความตอเน่ืองของงานและความมั่นคงปลอดภัย (Job continuity and Security) 

หมายถึง การท่ีพนักงานในองคกรไดทํางานอยูกับองคกรเดียวกันอยางตอเนื่อง มีความม่ันคงใน
อาชีพปราศจากการเสี่ยงในเร่ืองการปรับลดขนาดองคกร การปลดพนักงานออก หรือการที่ตอง
คนหางานใหมในองคกรอ่ืน เปนตน 

 2. โอกาสของอาชีพในองคกร (Organizational career opportunities) ไดแก  
  2.1 การพัฒนาอาชีพ (Career development) หมายถึง การที่พนักงานในองคกรไดรับ
โอกาสใหพัฒนาตนเองในทักษะความรู การฝกอบรมในตําแหนงหนาท่ีการงาน และใหใชความรู
ศักยภาพใหมๆนั้นภายในองคกร อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการท่ีองคกรน้ันใหการยอมรับในตัว
พนักงาน 

  2.2 การวางแผนอาชีพ (Career planning) หมายถึง องคกรมีการวางแผนอาชีพใหกับ
พนักงานท้ังในดานเสนทางความกาวหนาในอาชีพการงานปจจุบัน การไดรับการพัฒนาในอาชีพใน
อนาคต การมีโคชใหคําแนะนําดานอาชีพแกบุคลากรทั้งท่ีมีและยังไมมีประสบการณในการทํางาน
และการไดรับการดูแลหลังจากที่เกษียณอายุงานออกไป 

 3. รางวัลกับการรักษาพนักงาน (Rewards and Retention) ไดแก  

                                                           

 63Corporate Leadership council, The ageing workforce: Retention and knowledge 

management, accessed March 20, 2011, available from www.corporateleadershipcouncil.com. 
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  3.1 สิทธิประโยชนเชิงแขงขัน (Competitive benefits) หมายถึง การที่พนักงานของ
องคกรไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนที่เปนเงินและไมใชเงินซึ่งสามารถเลือกรับใหกับตัวเองได
ตามความตองการ ซึ่งการดําเนินการแบบน้ีขององคกรจัดเปนการดําเนินการแบบ ความยืดหยุน เชิง
สิทธิประโยชน 
  3.2 สิทธิประโยชนพิเศษและโบนัส (Special benefits and Perks) หมายถึง การท่ี
พนักงานในองคกรไดรับเงินโบนัสพิเศษและสิทธิประโยชนพิเศษ เชน กิจกรรมทองเท่ียวลดราคา 
การบริการดูแลรักษารถยนต ตูกดเงินในองคกร เปนตน 

  3.3 ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน (Performance and Compensation) หมายถึง
พนักงานในองคกรไดรับคาตอบแทนที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของตนเองนั่นคือ เมื่อทํา 

งานหนักมีผลงานดีก็ไดรับรางวัล คาตอบแทนสูง ถาทํางานไดไมดี ก็ไดรับคาตอบแทนนอย        
การดําเนินการมีความยุติธรรมบนพื้นฐานของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  3.4 การไดรับการยอมรับ (Recognition) เปนรูปแบบของการใหรางวัลแกพนักงาน
จากการท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี องคกรใหการยกยองยอมรับในผลงานดวยการประกาศชื่นชมให
เปนพนักงานดีเดนประจําเดือน หรือรางวัลพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความภาคภูมิใจ 

 4. การออกแบบงานและการทํางาน (Job design and work) ไดแก  
  4.1 ความยืดหยุนในการทํางาน (Work Flexibility) หมายถึง การที่องคกรมีแผนการ
ทํางานใหกับบุคลากรท่ีทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีความสุขโดยอาศัยเคร่ืองมือเทคโนโลยี ซึ่ง
การทํางานแบบยืดหยุนน้ี ดําเนินการโดยการกําหนดทางเลือกแผนการทํางานใหกับบุคลากร เชน 
ทํางานท่ีบาน โดยใชอินเตอรเน็ต การสื่อสารทางเทคโนโลยี ลดชั่วโมงทํางานตอสัปดาหแตเพิ่ม
ปริมาณงานหรือใหชั่วโมงทํางานที่สะดวก  
  4.2 การสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิต (Work / Life balancing) หมายถึงการท่ี
องคกรทําใหความตองการของพนักงานสมดุลทั้งดานงานและชีวิต โดยจัดแผนการทํางานท่ียืดหยุน 
มีการแบงขอมูลการทํางานใชเทคโนโลยีในการทํางาน ขณะเดียวกันก็ใหสิทธิประโยชนที่ยึดหยุน  
เชน ใหการชวยเหลือเร่ืองการดูแลเด็กๆ ผูสูงอายุ มีศูนยฟตเนสในองคกร เปนตน 
 5. ความสัมพันธกับพนักงาน (Employee relationships)ไดแก  
  5.1 การปฏิบัติที่ยุติธรรม ไมมีการแบงแยก (Fair / Discriminatory treatment) หมายถึง 

การที่พนักงานในองคกรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในเร่ืองของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไมเลือก
ปฏิบัติทั้งในเร่ืองของคาตอบแทน สิทธิประโยชนความเปนมนุษย 
  5.2 การสนับสนุนจากผูเปนหัวหนางานหรือฝายบริหาร (Supervisory / Management support) 

หมายถึง การที่บุคลากรในองคกรไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูเปนหัวหนางานทั้งในเร่ือง
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เคร่ืองมืออุปกรณในการทํางาน การติดตอสื่อสารกันในการทํางาน การใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติหนาที่ เปนตน 

  5.3 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Co-worker relations) หมายถึง การท่ีผูเปน
หัวหนางานมีการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูรวมงานที่เปนลูกนองตางๆ โดยการมีปฏิสัมพันธที่ ดี 
ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความยุติธรรม ไมแบงแยกเร่ืองอายุ เพศ ความเชื่อ หรือดานเชื้อชาติ         
เปนตน64 

 ครอฟอรดและ บรูวิน (Crawford and Brewin) กลาววา ปจจัยการรักษาพนักงานท่ีมี
ความสําคัญที่สุด ประกอบดวย  
 1. งานที่นาต่ืนเตนและทาทาย (Exciting work/ Challenge) การที่บุคลากรไดรับมอบหมาย 

ใหรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ  ทาทายความรูความสามารถ เปนงานใหมที่ตองใชความรู
ความสามารถหลากหลายดานมาใชในการทํางาน 

 2. ความเจริญเติบโตในอาชีพ การเรียนรู (Career growth, Learning) การท่ีบุคลากร
ไดรับโอกาสใหปฏิบัติงานในองคกรแลว มีความเจริญกาวหนาในอาชีพ ไดรับการเลื่อนตําแหนง มี
คาตอบแทนสิทธิประโยชนที่ดี และไดรับการพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 3. สัมพันธภาพในที่ทํางานดี (Good workplace relationships) การที่องคกรมีการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีระหวางกันทั้งระหวางผูบริหารกับพนักงาน พนักงานกับผูบริหาร และพนักงานกับ
พนักงานดวยกัน มีปฏิสัมพันธตอกันอยางเปนมิตร มีการสื่อสารแบบเปดเผย มีการชวยเหลือกันใน
การทํางาน 

 4. การปฏิบัติที่ยุติธรรม (Fair play) การท่ีผูเปนหัวหนางานปฏิบัติตอลูกนองแตละคน
ดวยความเปนธรรม ใหความเทาเทียมในทุกๆดาน ไมมีการเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกเปนกลุม 

 5. การบริหารท่ีใหการสนับสนุน (Supportive management) ผูบริหารองคกรบริหารงาน
โดยมุงใหการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรในองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเปาหมายขององคกร พรอมทั้งชวยแกปญหาในการทํางานของบุคลากรใหหมดไปดวย 

 6. ความรูสึกที่ไดรับการยอมรับ/ใหความสําคัญ/ใหความเคารพ (Feeling recognized/ 

Valued/ Respected) การท่ีบุคลากรไดรับการยกยอง ชมเชย และไดรับรางวัลจากการท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี พรอมทั้งการไดรับความเคารพในความรูความสามารถจากองคกร ยอมเปนปจจัยให
บุคลากรมีกําลังใจมุงมั่นทํางานเพ่ือองคกรตอไปอยางเขมแข็ง 

                                                           

 64Robert L. Mathis and John H. Jackson, Human Resource Management, 10thed.  

(Singapore: Thomson South-western, 2004), 96-102. 
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 7. สิทธิประโยชน (Benefits) องคกรมีคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีดีและอยูในระบบ
ของการแขงขัน ขณะเดียวกันก็มีการใหคาตอบแทนและสวัสดิการแกบุคลากรดวยระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 8. งานที่มีความสําคัญ (Meaningful work) บุคลากรไดรับมอบหมายใหทํางานที่มี
ความสาํคัญตอการดํารงอยูขององคกร ถาทําสําเร็จก็จะทําใหองคกรสามารถดํารงอยูไดอยางมี    

ศักดิ์ศรี มีความม่ันคงซึ่งสงผลท้ังตอองคกรและตัวพนักงาน 

 9. สิ่งแวดลอมหรือวัฒนธรรมท่ีดี  (Good environment/Culture)  องคกรมีการจัด
สิ่งแวดลอมท่ีดีทั้งสิ่งแวดลอมในการทํางาน และสิ่งแวดลอมขององคกร และมีวัฒนธรรมท่ีให
ความสําคัญและใหความเคารพ ยกยองคนที่มีความรู คนเกงและมีการเปดโอกาสใหกับบุคลากรได
ใชความสามารถที่มีอยูเพื่อองคกรอยางเต็มที่65 

 ฮิลเดแบรนด (Hildebrand) ไดกลาวถึงปจจัยการรักษาบุคลากรและความพึงพอใจในงาน
วาประกอบดวยปจจัย 4 ประการ ไดแก  
 1. คาตอบแทน (Compensation) องคกรมีการสรางแผนคาตอบแทนที่ยึดแรงจูงใจเปนฐาน 
มีการกํากับดูแลความยุติธรรมเร่ืองคาจางภายในองคกรอยางสมํ่าเสมอระหวางสมาชิกของทีมงาน 
ใหรางวัลกับผลการปฏิบัติงาน ไมใชใหรางวัลตามระดับความอาวุโส 

 2.โอกาส (Opportunities) การท่ีผูบริหารจัดใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เร่ืองแผนอาชีพกับสมาชิกทีมแตละคนอยางสมํ่าเสมอ จากน้ันก็ใหโอกาสในการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของทักษะความรู ความสนใจ และเปาหมายของพวกเขาใหมีการแสดงความคิดเห็นและขอมูลใน
อันที่จะทําใหเกิดการปรับปรุงการทํางานรวมกัน 
 3. การใหการยอมรับ (Recognition) องคกรมีการสงเสริมใหมีการยอมรับสิ่งท่ีมีคุณคา
รวมกันระหวางผูรวมงานท้ังหลาย มีการกลาวยกยองพนักงานแมในเร่ืองความสําเร็จเล็กๆ แสดงให
เห็นถึงคุณคาของบุคลากรเทียบเทากับการประสบความสําเร็จของทีม   มีการแสดงใหเห็นถึงความชื่น
ชมที่ดีที่สุดแกพนักงาน 

                                                           

 65J. Kent Crawford, Jeannette Cabanis – Brewin. Optimizing Human Capital with 

a Strategic Project Office : Select, Train, Measure, and Reward People for Organization 

Success (USA: Auerbach Publications, 2007), 123. 
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 4. สิ่งแวดลอม (Environment) องคกรสรางสิ่งแวดลอมการทํางานท่ียืดหยุนที่นําไปสู
การตอนรับแนวคิดใหม การกลาเสี่ยง สรางสรรคความไวเนื้อเช่ือใจดวยการทําการสื่อสารแบบ
เปดเผย สงเสริมความรวมมือกันเปนทีมงาน66 

 ฟลด (Field) ไดนําเสนอโมเดลความพึงพอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากร ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยหลายๆอยางท่ีจะนําไปสูความพึงพอใจในงานของบุคลากรและสงผลตอการคงอยู
กับองคกรตอไป ปจจัยดังกลาวนั้น ไดแก  
 1. การมีภาวะผูนําที่ดีในองคกร (Good leadership in organization) 
 2. การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูจัดการ (Good relationship with their manager) 
 3. การใหการยอมรับในผลสําเร็จของงาน (Recognition for their achievements) 
 4. มีความกาวหนาในอาชีพ (Advancement in their careers) 

 5. มีความเจริญกาวหนาและไดรับการพัฒนาเปนการสวนตัว  (Personal growth and 

Development) 
 6. มีผลสะทอนกลับและการสนับสนุน (Feedback and Support) 
 7. มีคําสั่งและวัตถุประสงคชัดเจน (Clear direction and Objectives)67 

 โดยท่ีโมเดลความพึงพอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากรนี้  ยังมีความสอดคลองกับ
แนวคิดและการศึกษาของนักวิชาการหลายๆทาน กลาวคือ ในปจจัยดานการมีภาวะผูนําที่ดีใน
องคกรท่ีสงผลตอความพึงพอใจในงานนั้น สอดคลองกับการศึกษาของ วัตสัน(Watson) ในเร่ือง
อิทธิพลของภาวะผูนําท่ีสงผลตอความพึงพอใจในงาน ที่พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกท่ีชัดเจน
ระหวางพฤติกรรมผูนํากับปจจัยจูงใจซึ่งมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงานดาน 
Medical imaging staff in acute care facilities68  การศึกษาของ  อาหมัดและเย็คตา(Ahmad and 

Yekta) ในเร่ือง ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนท่ีไดรับจากองคกร พฤติกรรมภาวะผูนํา และ

                                                           

 66 Deborah S. Hildebrand, Article :Retention and Job Satisfaction: Compensation, 

Opportunity, Recognition, Environment 2-3, accessed June 15, 2010, available from 

http://humanresourcesmanagement.suite101.com/article.cfm/retention_and_job_satisfaction#ixzz

0qcKRXTl7. 

 67 Justin S. Field, Job Satisfaction Model for retention, accessed March 29, 2011, 

Available from http://talentedapps.wordpress.com/2008/04/11/job-satisfaction-model-for-retention/ 

 68 Laina M. Watson, “Leadership’s Influence on Job satisfaction,” The Journal of the 

American Society of Radiologic Technologists 8, 4 (March – April 2009) :  297. 
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ความพึงพอใจในงาน  การศึกษาเชิงประจักษในประเทศอิหรานพบวา พฤติกรรมภาวะผูนํามี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความพึงพอใจในงานทั้งภายในภายและภายนอก69  การศึกษา
ของเมยฟลดและคณะ(Mayfield and Others) เร่ือง ผลกระทบของการใชภาษาท่ีจูงใจของผูนําท่ีมีตอ
ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของผูใตบังคับบัญชา พบวา ในการสื่อสารระหวางผูนํา
กับผูใตบังคับบัญชานั้น การที่ผูนํามีรูปแบบการสื่อสารขอมูลที่ชัดเจน มีผลกระทบเชิงบวกท่ีชัดเจน
ตอความพึงพอใจในงานและผลลัพธการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา70 การศึกษาของทองทิพภา 
วิริยะพันธในเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน 
ที่มีตอความผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอองคการในระดับองคการ และ
คุณภาพการทํางานเปนทีมของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทโตโยตา 
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ขอเสนอแนะท่ีเกิดจากผลการศึกษาวิจัยวา  ผูบริหารควรใหการสงเสริม
ดานการเสริมสรางพลังอํานาจแกพนักงานอยางเปนรูปธรรม เพราะการเสริมสรางพลังอํานาจแก
พนักงานน้ีจะเปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหบุคคลและทีมงานมีความเปนตัวของตัวเอง สามารถ
ควบคุมตัวเอง มีความสามารถในการเลือกและกําหนดอนาคตของตนเอง องคการ และสังคมได 
โดยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางท่ีพึงปรารถนา แตไมใชพลังท่ีจะไปบังคับหรือครอบงํา
คนอ่ืน ซึ่งจะทําใหในการทํางานรวมกันมีการระดมความคิดจากสมาชิกของทีมงานทุกคน ทีมงาน
จึงสามารถสรางสรรคผลงานท่ีดีและมีคุณภาพรวมกัน อีกทั้งยังสรางความพึงพอใจในการทํางาน
รวมกันดวย71 การศึกษาของ จารุวรรณ  พุทฒิบัณฑิต  เร่ือง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา  ปจจัยที่สงผลตอ

                                                           

 69 Zainal Ariffin Ahmad, Zeinab Amini Yekta, Relationship between perceived 

organizational support, leadership behavior ,and job satisfaction : An empirical study in 

Iran, accessed March 29, 2011, Available from http://talentedapps.wordpress.com/2008/04/11/job-

satisfaction-model-for-retention/ 

 70 Jacqueline Rowley Mayfield and others, “Human Resource Management,” Alliance 

with the Society for Human Resource Management 37, 2  (Spring 1998) : 24. 

 71ทองทิพภา วิริยะพันธ, “การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการใน
ระดับสมาชิกของทีมงาน ที่มีตอความผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอองคการใน
ระดับองคการ และคุณภาพการทํางานเปนทีมของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย กรณีศึกษา
เฉพาะบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด,” วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย 4, 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2552) :  44. 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
ตามลําดับคือ นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับนับ
ถือและ ความม่ันคงในงาน72 และแนวคิดของ สุพานี  สฤษฎวานิช ที่กลาววา ปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางานน้ันมีหลายปจจัย อาจพิจารณาไดเปน 4 กลุม คือ  
 1. ปจจัยสวนบุคคล 

 2. ปจจัยดานงาน 

 3. ปจจัยดานกลุมและองคการ 

 4. สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน  
 โดยท่ีปจจัยดานกลุมและองคการท่ีประกอบดวย ผูบังคับบัญชา ซึ่งผูบังคับบัญชาท่ีมี
รูปแบบการบังคับบัญชาท่ีดีเปนแบบอยางท่ีดี มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ  ก็จะทําใหผูตามมี
ความพึงพอใจในการทํางานภายใตการกํากับดูแลของผูบังคับบัญชานั้น 73 สวนในปจจัยดานการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดการ สอดคลองกับแนวคิดและการศึกษาของนักวิชาการดังน้ี การศึกษาของ 
โสมิรัน(Someron) ในเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการรักษาพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมลคลสุวรรณภูมิ พบวา การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเปนหัวหนางานและการมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมองคกร อันเปนปจจัยในการรักษาพนักงาน
สายวิชาการนี้ เปนปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิตอความพึงพอใจในงานของพนักงานสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย74    การศึกษาของ อามิซาเดหและอารเดสทาน่ี(Amirzadeh and Ardestani) เร่ืองปจจัย
ผลักดันที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคการทางการศึกษาเตหะหราน พบวาผล
จากการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหถดถอย คือตัวแปร
ที่สงผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความพึงพอใจในการทํางานคือ สัมพันธภาพของ

                                                           

 72 จารุวรรณ  พุทฒิบัณฑิต, “การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 67. 

 73 สุพานี  สฤษฎวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิด และทฤษฎี (กรุงเทพฯ :  
ซีเอ็ดยุเคชั่น, 2549), 100-101. 
 74 Laddawan  Someron, “Factors Influencing the Retention of Academic Staff at Rajamangala 

University of Technolgy Suvannabhumi,” HRD Journal of Burapha University 2, 1 (June 

2011) : 85-89. 
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พนักงานกับเงินเดือนและคาจาง75 การศึกษาของ โอสาเบม่ี (Oshagbemi) ในเร่ือง ความพึงพอใจในงาน
ของอาจารยมหาวิทยาลัยในอังกฤษ พบวาโดยภาพรวมแลวอาจารยมหาวิทยาลัยในอังกฤษโดยทั่วไป 
มีความพึงพอใจกับงานดานการสอนและการวิจัยในระดับพอใช สวนที่สงผลตอความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการมีสัมพันธภาพท่ี
กลมกลืนกันที่เกี่ยวกับเพื่อนรวมงานและที่เกี่ยวกับการรวมมือกันปฏิบัติงานตามหนาที่ 76 ศักดิ์ชัย 
ลือภักดีสกุล ทําการศึกษา เร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท  วีซีเค อินดัสเทียลไลน 
จํากัด โดยมีกลุมตัวอยางเปนพนักงาน จํานวน 117 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-35 ป 
ประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป ขึ้นไป พบวาความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานการให
ขอเสนอแนะและหรือแนวคิดในการทํางานกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความมุงม่ันในการ
ทํางานและความผูกพันในงาน ซึ่งเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวาความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน 77 และในปจจัยดานการสนับสนุน มีการศึกษาที่
สนับสนุนดังนี้ การศึกษาของ บิชอพและสกอต,ลิเดน ,เวนนและสแปโรว (Bishop & Scott , Liden, 

Wayne and Sparrowe) พบวา การไดรับแรงสนับสนุนจากองคการเปนความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ความผูกพันในองคการ ความทุมเทที่มีให การปฏิรูปผลการปฏิบัติงาน ความใสใจ และแรง
สนับสนุนจากหัวหนางานหรือเพ่ือนรวมงาน มีผลกระทบที่ดีตอความผูกพันกับองคกรและสงผล
ตอระดับความพึงพอใจของหัวหนางานดวย78  เกียโคเมตติ(Giacometti) ทําการศึกษาปจจัยที่สงผล

                                                           

 75 Yahiya Amirzadeh and Abbas S. Ardestani, Driving Factors Affecting Job  
Satisfaction of the Personnel of Tehran Educations Organizaton ,” Tehran 2nd  District, 

Australian journal of Basic and Applied Sciences 5, 10 (2011) : 689. 

 76 Titus  Oshagbemi,  “Job Satisfaction of UK Academics,” Journal of the British 

Educational Management & Administration Society 24, 4 (October 1996) :398. 

 77 ศักดิ์ชัย ลือภักดีสกุล, “ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท วีซีเค อินดัสเทียลไลน 
จํากัด”  (วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร โครงการบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2548), 4. 

 78 Bishop Scott,  Wayne  Liden, and Sparrowe, อางถึงใน ทองทิพภา วิริยะพันธ, 
“การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน ที่มีตอความ
ผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอองคการในระดับองคการ และคุณภาพการทํางาน
เปนทีมของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 
จํากัด,” วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย 4, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552) :  44. 
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ตอความพึงพอใจในงานและการรักษาครูบรรจุใหม พบวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงาน
และการรักษาครูบรรจุใหม ไดแก  ปจจัยดานอารมณ การสนับสนุนจากโรงเรียนและชุมชน 
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน สภาวะช็อคทางวัฒนธรรม  การสนับสนุนดานการสอนพัฒนา
วิชาชีพ และการเตรียมหลักสูตรการสอน การบริหารและประเมินผลนักเรียน 79 เบญจพร  ยิฐธรรม 
ทําการศึกษา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสารและการสนับสนุนทางสังคมในองคกร 
กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาขาราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  พบวา 
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและจากเพ่ือนรวมงาน มีความสัมพันธอยาง
นาเช่ือถือไดทางสถิติ กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมและทั้ง 4 ดาน
ดังกลาวขางตนดวย แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชา
และจากเพื่อนรวมงานมากเทาใด ก็มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมและใน
ทุกๆ ดาน คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน ความพึงพอใจในงาน ความกาวหนาในงาน และ 
ความรูสึกม่ันคงในงานมากตามไปดวย80 วนันดา หมวดเอียด ไดทําการศึกษารูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก พบวาการเสริมพลังเชิงโครงสราง ไดแก 
การไดรับโอกาส การไดรับทรัพยากร การไดรับการสนับสนุน และภาวะผูนําของผูบริหาร สงผล
ทางตรงตอความพึงพอใจในงาน 81 จตุพร สังขวรรณ  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรและความพึงพอใจ
ในงาน พบวาสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรไดแก 
การสนับสนุนจากผูบริหาร ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน รางวัลและการสนับสนุน การใช

                                                           

 79 Karen S. Myers Giacometti, Factors affecting Job Satisfaction and retention of 

Beginning Teachers, accessed  June 10, 2010, available  from www. http://scholar.lib.vt.edu/theses/ 

available/etd-11152005-172907/unrestricted/final.pdf. 

 80 เบญจพร  ยิฐธรรม, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสารและการสนับสนุน
ทางสังคมในองคกร กับ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  กรณีศึกษา ขาราชการสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม,”  วารสารขาราชการ 55, 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2553) : 40. 

 81 วนันดา หมวดเอียด, “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 95. 
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ประโยชนจากเวลาที่มีอยู และขอบเขตการปฏิบัติงานในองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ   
พึงพอใจในงาน82  และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ ทําการศึกษาในเร่ือง ประสิทธิภาพของการ
อาชีวศึกษา :การคงอยูในอาชีพของผูสําเร็จอาชีวศึกษา ไดสรุปวา สาเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานมี 4 ประการคือ1)คุณลักษณะของบุคคล   2) คุณลักษณะของงานท่ีทํา   3)คุณลักษณะของ
องคการ 4) คุณลักษณะของสภาพแวดลอม83 
 สํานักงานเขตปกครองนอรธแฮม (Shire of Northam) ประเทศออสเตรเลีย ถือวา การ
รักษาและดึงดูดพนักงานคนสําคัญเปนสิ่งสําคัญตอสุขภาพและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว 
ความสามารถในการรักษาและดึงดูดพนักงานที่ดีที่สุดไวเปนสิ่งท่ีทําใหลูกคาพึงพอใจ  พนักงานที่
อยูมีความพึงพอใจ การรักษาพนักงานเปนการรักษาความรู วิธีการเรียนรูขององคกรและแผนงาน
ตอเนื่องท่ีดีขององคกรใหคงอยูตอไป      จึงไดกําหนดกลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ี
สําคัญไวโดยแบงเปนปจจัยที่สําคัญ ไดแก 
 1. คาจาง (Remuneration) การใหแพ็คเก็ตคาจางซึ่งเปนการแขงขันทางตลาด 

 2. สิทธิประโยชน (Benefits) เปนการใหสิทธิประโยชนที่จับตองไดทั้งดานการเงินและ
ไมใชดานการเงินบนพื้นฐานความตองการของท้ังนายจางและลูกจาง 

 3. การพัฒนาและโอกาสกาวหนาในอาชีพ (Development and Career opportunities) 

ความมุงม่ันที่จะพัฒนาพนักงานดานวิชาชีพ ดานสวนตัว พรอมกับการใหโอกาสความกาวหนาใน
องคกรเทาที่จะเปนไปได 
 4. การใหการยอมรับผลการปฏิบัติงาน (Performance Recognition) การพัฒนา
วัฒนธรรมที่รับรู สนับสนุน และใหรางวัลผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศท้ังจากมุมมองดานการเงิน
และไมใชดานการเงิน 

 5. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) การพัฒนาและรักษาวัฒนธรรม
ที่ทําการรวบรวมความหลากหลายของพนักงานท้ังมวลเขามารวมเปนหน่ึง พรอมกําหนดและ
แกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมตามจังหวะเวลา 

                                                           

 82 จตุพร  สังขวรรณ,  “ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดบรรยากาศ
ในการเปนผูประกอบการในองคกรและความพึงพอใจในงาน,” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
18, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2554) : 44. 

 83 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ และคณะ, รายงานการวิจัย เร่ือง ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา : 
การศึกษาการคงอยูในอาชีพของผูสําเร็จอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, 2535), 12. 
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 6. ความสมดุลเร่ืองงานและชีวิต  (Work and life balance) การพัฒนาและรักษา
วัฒนธรรมที่สามารถใหการสนับสนุนโอกาสสรางความสมดุลเร่ืองงานและชีวิตไดตามความตองการ
และสงเสริมสนับสนุนสิทธิประโยชนแบบ Avon lifestyle 

 พรอมกันนี้ก็มีสิ่งจําเปนตองดําเนินการเพื่อรักษาพนักงานไวไดแก  
 1. การใหระดับคาจางที่เหมาะสม (Provide appropriate levels of remuneration) ทําให
แนใจวาแพ็คเก็ตคาจางอยูในเชิงการแขงขัน การใหระดับรางวัลท่ีเหมาะสมกับตําแหนงและรักษา
อัตราการกาวเดินไวใหไดมาตรฐานทางธุรกิจที่สามารถยอมรับได 
 2. ความคาดหวังมีความชัดเจน (Clear expectations) ทําใหแนใจวา พนักงานทุกคน
ทราบอยางชัดเจนถึงสิ่งที่พวกเขาถูกคาดหวังทุกวันในที่ทํางาน การเปล่ียนแปลงสิ่งที่คาดหวังทําให
คนมีความวิตกกังวลและกอใหเกิดความเครียดซึ่งไมดีตอสุขภาพ มีความจําเปนที่ตองมีกรอบแนวคิด
เปนการเฉพาะซึ่งคนจะรูไดอยางชัดเจนถึงสิ่งที่พวกเขาถูกคาดหวัง 

 3. การนิเทศที่มีคุณภาพ (Quality supervision) คุณภาพการนิเทศที่พนักงานรับรูเปน
สิ่งสําคัญตอการรักษาพนักงาน คนลาออกจากผูจัดการและผูนิเทศมากกวาท่ีลาออกจากองคกร  

การเร่ิมตนดวยความคาดหวังท่ีชัดเจนใหกับพนักงาน ผูนิเทศมีบทบาทสําคัญตอการแสดงออกถึง
การรักษา 
 4. ใหความสําคัญกับผลสะทอนกลับอยางจริงจัง (Feedback is actively encouraged) 

การใหสิ่งแวดลอมซึ่งคนหาผลสะทอนกลับอยางจริงจังและคนก็ใหผลสะทอนกลับอยางสบายใจ 
มันเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมซึ่งพนักงานเสนอความคิดเห็นออกมาก็สามารถท่ีจะ
เสนอผลสะทอนกลับท่ีสําคัญออกมากโดยปราศจากความกลัวในผลท่ีจะตามมาและมุงม่ันท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 5. การใหความสําคัญกับความรูความสามารถพิเศษ  (Tap into talent)  การใช
ความสามารถพิเศษและทักษะใหเปนประโยชนเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมอีกอันหนึ่งท่ีพนักงานจะ
ชอบในองคกร   พนักงานท่ีไดรับการจูงใจจะมีความตองการท่ีจะเสียสละนอกเหนือจากคําพรรณนา
งานเปนพิเศษและจะมีความเสียสละเพิ่มมากข้ึนกวาที่พวกเขาทําอยูในปจจุบัน 

 6. ความยุติธรรม ความเสมอภาค และการยอมรับถึงความหลากหลาย (Fairness, Equity 

and Recognition of diversity) ความยุติธรรมและความเสมอภาคของพนักงานทุกคนและการ
บริหารความหลากหลายของพนักงานในองคกรเปนสิ่งสําคัญที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานไว ถา
พนักงานรับรูไดถึงการขาดความยุติธรรมหรือความเสมอภาคหรือความหลากหลายทางแนวคิด 
ความสามารถพิเศษ ทักษะ และคุณคาไมไดรับการรับรูและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะ
รูสึกถึงความไรคุณคา เปนไปไดที่จะซบเซาไปและจะลาออกไปในที่สุด 
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 7. โอกาสที่จะมีความเจริญกาวหนา (Opportunity for growth) พนักงานท่ีดีที่สุดซึ่งเปน
ผูที่คุณตองการรักษาไวจะคนหาโอกาสแหงการเรียนรู และความเจริญกาวหนาในอาชีพ ความรูและ
ทักษะของตัวเอง พนักงานที่มุงในอาชีพ ยึดมูลคาที่เปนตัวเงินตองประสบกับโอกาสแหงความ
เจริญกาวหนาภายในองคกรหรือไมพวกเขาก็จะซบเซาและเปนไปไดที่จะลาออกไป 

 8. การใหการยอมรับและการใหเหตุผล (Recognition and validation) ผูจัดการตองมี
สวนรวมกับพนักงานของตัวเองอยางสม่ําเสมอเพื่อท่ีวาพวกเขาจะไดรูสึกประหนึ่งวาพวกเขาน้ัน
ไดรับการรับรูและมีอยูในองคกร 

 9. เรียนรูบุคลากรของตนเอง (Learn your people) ใหเวลาเรียนรูพรสวรรค ศักยภาพ
และทักษะของพนักงานทุกคน ซึ่งถือเปนเคร่ืองมือที่สําคัญที่จะชวยใหพนักงานรูสึกวาไดรั บ             

การตอนรับ ไดรับการยอมรับและรูสึกภักดี 
 10. ไมเคยขูเข็ญคุกคามพนักงาน (Never threaten an employee) ไมเคยคุกคามงานหรือ
รายไดของพนักงาน โดยเฉพาะในสวนของความพยายามใดๆที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน   
 11. รางวัล การไดรับการยอมรับ และการยกยองชื่นชม (Reward recognition and 

Appreciation) พนักงานตองรูสึกวาไดรับการตอบแทน ไดรับการยอมรับและชื่นชม รางวัลที่เปน  

ตัวเงินโบนัส และของขวัญ ใหเปนการขอบคุณช่ืนชมเพิ่มมากข้ึน การเพิ่มข้ึนท่ีสามารถเขาใจไดนี้ 
ขึ้นอยูกับความสําเร็จและการบรรลุเปาหมาย จะชวยในการรักษาพนักงานไว 
 12. เฉลิมฉลองกับความสําเร็จ (Celebrate achievements) ใหเวลาในการเฉลิมฉลอง
ความสําเร็จกับทีมงานและมองหาโอกาสในการรับรูการทํางานที่ดีและกลาวขอบคุณเปนหลัก
พื้นฐานท่ัวไป84 
 อารมสตรอง (Armstrong) กลาววา กลยุทธการรักษาพนักงานจะอยูบนพ้ืนฐานของ
ความเขาใจเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลวาพนักงานจะลาออกหรือจะอยูกับองคกร สําหรับพนักงานที่
ประกอบอาชีพในตอนแรกเริ่ม  (ที่มีอายุ 30 ปและตํ่ากวา) ความกาวหนาในอาชีพเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญ สําหรับพนักงานที่ประกอบอาชีพระยะกลาง (อายุ 31- 50 ป) ความสามารถในการ
บริหารอาชีพของพวกเขาและความพึงพอใจจากงานของพวกเขาเองเปนสิ่ง ที่มีความสําคัญ 
พนักงานท่ีประกอบอาชีพระยะทาย (อายุ 50 ป ขึ้นไป) จะใหความสนใจในความม่ันคงปลอดภัย
มากข้ึน ทั้งยังมีกรณีที่วา แรงงานที่อายุยังนอยจะเปลี่ยนงานและนายจางบอยมากกวาแรงงานที่มี

                                                           

 84 Shire of Northam, Employee attraction and Retention Strategy, accessed  July 

10, 2010, available from http://www.northam.wa.gov.au/council/public_documents/shirepolicies/ 

employeeattraction. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 79 

อายุมากกวา และแรงงานท่ีทํางานไมเต็มเวลามีความม่ันคงนอยกวาแรงงานท่ีทํางานเต็มเวลาอยาง
เห็นไดชัด ปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอการรักษาพนักงาน คือ ภาพพจนของบริษัท  (Company image)

ความมีประสิทธิผลของการสรรหาการคัดเลือกและกิจกรรมการกระจายงาน (The effectiveness of 

recruitment, Selection and Deployment activities) ภาวะผูนํา (Leadership) โอกาสแหงการเรียนรู
(Learning opportunities) การไดรับการยอมรับและใหรางวัลในผลการปฏิบัติงาน  (Performance 

recognition and Rewards)85 

 เชอรเมอรฮอรน(Schermerhorn) กลาววา องคประกอบของการรักษาบุคลากร ประกอบดวย 

 1. ความยืดหยุน และความสมดุลเรื่องงาน-ชีวิต (Flexibility and Work-Life balance)   

ความสมดุลเร่ืองงาน-ชีวิตเก่ียวของกับการที่ทําใหความตองการดานอาชีพสมดุลกับความตองการ
ดานครอบครัว ความสมดุลเร่ืองงาน-ชีวิตจะเกิดข้ึนไดเมื่อพนักงานมีความยืดหยุนในชั่วโมงทํางาน 
สถานท่ีตั้งในการทํางานและหลายๆ สิ่ง เชน วันหยุดพักผอน และเวลาหยุดพักของพนักงาน 

 2. คาตอบแทนและสิทธิประโยชน (Compensation and Benefits) ซึ่งไดแก   
  2.1 ระบบคาจางตามคุณธรรม (Merit pay system) 

  2.2 แผนการมีสวนรวมในโบนัสและผลกําไร (Bonuses and Profit sharing plan) 

  2.3 การเปนเจาของหุนและสิทธิในการซื้อหุน (Stock ownership and Stock option) 

  2.4 เงินสวัสดิการ (Fringe benefits)   

 3. การรักษาและการลาออก (Retention and Turnover) องคกรมีการบริหารงานการ
รักษาคนและการลาออกของคนในองคกรไดเปนอยางดี เชน การตัดสินใจหาคนมาทําหนาท่ีแทน       
การสับเปลี่ยนงาน การเลื่อนตําแหนง การใหเกษียณอายุกอนกําหนด หรือการใหออก 

 4. ความสัมพันธดานแรงงาน-การบริหาร (Labor-Management relations) การที่มีองคกร
คือสหภาพแรงงานซึ่งทําหนาท่ีประสานงานกับนายจางโดยทําในนามของกลุมพนักงาน ดําเนินการ
ในเร่ืองของคาจาง คาตอบแทนตางๆ ซึ่งการดําเนินการใดน้ันก็เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด86 
 กรีนเบิรก (Greenberg) ไดกลาวถึงปจจัยดานองคกรหลายปจจัยมีอิทธิพลตอความ
ผูกพันและการรักษาพนักงานในบทความเร่ือง การเพ่ิมศักยภาพการรักษาพนักงานผานวิธีการสราง
ความผูกพันแกพนักงานซึ่งปจจัยดังกลาวนี้ ประกอบดวย  

                                                           

 85 Michael Armstrong,  Armstrong’ s Essential Human Resource Management Practice:   

A guide to  people  Management  (USA : Kogan Pag , 2010), 200-201. 

 86John R. Schermerhorn, Introduction to Management, 10th ed. (Asia : John Wiley 

& Sons Pte Ltd., 2010) 
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 1. วัฒนธรรมท่ีใหความเคารพงานท่ีทําอยูวาเปนสิ่งที่มีคุณคา  
 2. การใหผลสะทอนกลับและใหคําปรึกษา 
 3. โอกาสของความเจริญกาวหนาและการพัฒนาอาชีพ 

 4. รางวัลมีความยุติธรรมและเหมาะสม การใหยอมรับและระบบแรงจูงใจ 

 5. การมีอยูของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล  
 6. ความคาดหวังเก่ียวกับงานมีความชัดเจน 

 7. เคร่ืองมือเพียงพอที่จะทําใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จผล 

 8. แรงจูงใจอยูในระดับสูง87 

 แรนสัน (Ranson) ไดกลาววา แนวทางในการรักษาพนักงานคนเกงเพ่ือใหทํางานอยูกับ
องคกรตอไปมีอยู 7 แนวทางดวยกัน ไดแก 
 1. รักษาคํามั่นสัญญาท่ีใหไว (Revisit old promises) การที่องคกรขอใหพนักงานชวยกัน
รักษาบริษัทไวเมื่อบริษัทมีปญหา โดยทั้งการลดเงินเดือน ลดชั่วโมงทํางานลง แทนการปลด
พนักงานออก องคกรก็ตองรักษาสัญญาที่ใหกับพนักงานไว 
 2. ลงมือทํา (Take action) องคกรหรือผูบริหารองคกรจัดการแกไขปญหาใหกับ
พนักงานเมื่อไดรับการรองขอ ทั้งเร่ืองของความรับผิดชอบช่ัวโมงทํางานท่ียืดหยุน ทําใหพนักงาน
รูสึกวาพวกเขาเปนสวนหน่ึงขององคกร 

 3. มีความสนุกสนาน (Have fun) การที่องคกรจัดใหมีกิจกรรมกลุมระหวางพนักงานกับ
ผูบริหารองคกรทั้งในและนอกสํานักงาน อาจเปนกิจกรรมร่ืนเริงสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว  
เปนการสรางความสนิทสนมคุนเคยกันแกบุคลากรในทุกระดับ มีผลดีตอการติดตอประสานการ
ทํางานในองคกร 

 4. ระมัดระวังการพูดจาปราศรัย (Keep talking) การพูดคุยกันในองคกรของผูบริหาร       

กับพนักงานตองมีการสนทนาแบบเปดเผยและตองระวังในการสนทนา ตองไมทําใหพนักงานรูสึก
กลัวในสถานะของตัวเองในองคกร 

 5. มีความโปรงใส (Be transparent) การที่ผูบริหารองคกรมีความตรงไปตรงมากับ
พนักงาน นั่นคือ การพูดหรือนําเสนอสถานภาพท่ีแทจริงขององคกรใหกับพนักงานใหรับทราบทั้ง
ในเร่ืองดีและไมดี แผนการดําเนินงานขององคกรเปนอยางไร พนักงานสําคัญอยางไร 

                                                           

 87Josh Greenberg, Article : Increating employee retention through employee engagement, 

accessed July 22, 2010, available from http://www.EzineArticle.com 
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 6. จัดการกับความไมเสมอภาค (Address inequities) การท่ีองคกรตองการจัดการกบั
ความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้น เชน เร่ืองคาจาง เมื่อมีนโยบายวาจายคาจางตามผลการปฏิบัติงานแลว ก็
ตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายอยางเครงครัด 

 7. อยูกับสิ่งที่เปนจริง (Be realistic) การที่ผูบริหารองคกรดําเนินงานในองคกรตองยืดถือ
หรือทําในสิ่งท่ีทําไดจริงตามศักยภาพขององคกร ไมควรทําหรือกําหนดเร่ืองตางๆ เกินตัว เชน เร่ือง
การใหโบนัส ตองอยูในวิสัยที่ดําเนินการได ทั้งองคกรและพนักงานอยูได88 

 สวน ฟอรเรส (Forrest) กลาววา ปจจัยพื้นฐานของการรักษาพนักงาน คือ ทัศนะคติของ
นายจาง (Employer attitude) ที่ตองทําใหพนักงานในองคกรไดรับรูทั้งในมุมมองเชิงบวกและการ
ใหความสําคัญกับพนักงานเหลานั้น โดยองคกรตองทําใหพนักงานไดรับรูใน 5 แนวทาง ไดแก 
 1. การทําใหพนักงานรูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสาํคัญและไดรับความไววางใจ 
ซึ่งเปนการใหความเคารพกับพนักงานและความเสียสละของพวกเขาท่ีมีตอองคกร 
 2. การพัฒนา (Development) องคกรตองมีแผนพัฒนาและความกาวหนาแกพนักงาน  
ซึ่งจะทําใหพนักงานมองเห็นวาองคกรไดใหความสําคัญตอพวกเขา 
 3. ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีความรับผิดชอบ (Growth in responsibility) เปนการ
กระตุนใหพนักงานมีความมุงมั่นและสรางสรรคงานแกองคกรอยางตอเน่ือง 
 4. การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูจัดการและผูควบคุมงาน (Good relationship with the 

manager/Supervisor) 

 5. ความสําเร็จ (Success) ความสําเร็จ คือ สารกระตุนเก่ียวกับการรักษาพนักงาน89 

 ดีเซ็นโซ และ รอบบ้ิน (DeCenzo and Robbins) กลาววา หนาท่ีในการรักษาบุคลากร 
(Maintenance function) ประกอบดวย   
 1. ความปลอดภัยและสุขภาวะ (Safety and Health) การที่องคกรมีสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ปลอดภัย มีเคร่ืองมืออุปกรณการทํางานท่ีทันสมัยไดมาตรฐาน สถานที่ทํางานมีสุขภาวะท่ี
ดีตอรางกายและสุขภาพ 

                                                           

 88Diana Ranson, 7 ways to retain top employees, accessed June 23, 2010, available 

from http://www.allbusiness.com/labore-employment/human-resources-personnel-management/ 

14572152-1.html 

 89 David J. Forrest, Employer attitude the foundation of employee retention, accessed 

August 2, 2010, available from http://www.keepemployees.com/WhitePapers/attitude.pdf 
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 2. การสื่อสาร (Communications) การท่ีองคกรมีระบบการสื่อสารระหวางผูบริหารกับ
พนักงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความรูและความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน
ผูปฏิบัติ ทั้งในนโยบาย แผนงาน เปาหมายองคกร มีการสื่อสารแบบเปดเผย 

 3. ความสัมพันธของพนักงาน (Employee relations) องคกรมีการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ
การสื่อสารระหวางพนักงานในองคกรเพ่ือใหมีความรูจักและเขาใจกัน รูวามีอะไรเกิดข้ึนรอบตัว
พนักงาน ผานกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอ่ืนๆ ขององคกร90  

 เฮ็ธฟล(Heathfield) กลาววา แนวทางที่ดีที่สุดท่ีใชรักษาพนักงานท่ีดีที่สุดไว ประกอบดวย   
 1. พนักงานท่ีมีความพึงพอใจ รูอยางชัดเจนวาในที่ทํางานนั้น พวกเขาถูกคาดหวังเร่ือง
อะไรในแตละวัน 

 2. คุณภาพของการควบคุมดูแลที่พนักงานไดรับเปนสิ่งสําคัญตอการรักษาพนักงาน 

 3. ความสามารถของพนักงานในการพูดถึงความจริงอยางอิสรเสรีภายในองคกร เปน
ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งในการรักษาพนักงาน  
 4. การใชคนเกงและทักษะใหเปนประโยชน เปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมอีกอยางหนึ่ง ที่
พนักงานคนสําคัญของคุณคนหาในที่ทํางาน  
 5. การรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมและการปฏิบัติที่เปนธรรม เปนสิ่งสาํคัญในการรักษา
พนักงาน 

 6. สิ่งที่งายที่สุดที่จะแกปญหาความลมเหลวคือ เคร่ืองมือ เวลาและการฝกอบรม ซึ่งเปน
สิ่งที่สงผลตอการรักษาพนักงานไว  
 7. พนักงานท่ีดีที่สุดของคุณแสวงหาโอกาสบอยขึ้นเพ่ือท่ีจะเรียนรูและเจริญกาวหนา        

ในอาชีพ ความรูและทักษะของพวกเขา คุณตองรักษาพนักงานเหลาน้ีไว 
 8. ใหเวลาเพื่อพบปะกับพนักงานใหมเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับคนเกง ความสามารถและ
ทักษะความรูของพวกเขา 
 9. ไมเคยมีเหตุการณที่เปนการคุกคามงานหรือรายไดของพนักงาน 

 10. สมาชิกในทีมตองรูสึกวาไดรับรางวัล ไดรับการยอมรับและไดรับการช่ืนชม91 

                                                           

 90David A. Decenzo and Stephen P. Robbins, Human Resource Management, 10th ed. 

(Asia: John Wiley & Sons Pte Ltd., 2010),37-38. 

 91Susan M. Heathfield, Top ten ways to retain your great employees Why 

retention ? Four tips for employee retention , accessed June 2, 2010, available from 

http://humanresources.about .com/od/retention/a/more retention 2.htm 
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 ตามทัศนะใน ฮารวาด บิสสิเนส รีวิว (Harvard Business Review) ในคําถามท่ีวา เพราะ
เหตุผลใด พนักงานจึงยังอยูทํางานกับบริษัท นั้น   พนักงานอยูกับบริษัทดวยหลายๆเหตุผลแตกตางกัน 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางกวางๆ จากวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม ในวัฒนธรรมซึ่ง
สันนิษฐานวา บุคคลอาจเปล่ียนงานไดอยางอิสระน้ัน สิ่งจูงใจที่สําคัญสําหรับการคงอยูกับบริษัท คือ 

 1. ความภาคภูมิใจในองคกร บุคคลตองการทํางานกับบริษัทที่มีการบริหารจัดการท่ีดี  
ซึ่งจัดการโดยผูนําท่ีมีทักษะและเต็มไปดวยความรูความสามารถ  นั่นคือ ผูบริหารระดับสูงซึ่งมี        

วิสัยทัศท่ีชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท ผูที่สามารถคิดคนกลยุทธที่ดีใหประสบความสําเร็จได 
และผูที่สามารถจูงใจบุคลากรอื่นๆ ใหเขาใจวิสัยทัศนนั้นได 
 2. ผูนิเทศที่สามารถทํางานรวมได สิ่งท่ีสําคัญเพิ่มมากขึ้น คือสัมพันธภาพอยางใกลชิด
ของพนักงานกับผูนิเทศของเขา บุคคลอาจอยูเพื่อทํางานใหกับปจเจกบุคคลโดยเฉพาะซึ่งเปนผูที่ให
การสนับสนุนพวกเขาได 
 3. คาตอบแทน บุคคลยังตองการทํางานใหกับบริษัทที่เสนอคาตอบแทนที่ยุติธรรมน้ี
ไมรวมเฉพาะคาจางและสิทธิประโยชนเชิงแขงขันเทาน้ัน แตยังรวมถึงคาตอบแทนที่สัมผัสไมได
ในรูปแบบของโอกาสท่ีจะไดเรียนรู ความเจริญกาวหนาและการประสบผลสําเร็จ  
 4. การสามารถรวมงานกันได โอกาสท่ีทํางานกับเพื่อนรวมงานท่ีใหความเคารพกันและ
ที่สามารถรวมงานกันได คือองคประกอบอีกอยางหน่ึงที่หลายๆ คนพิจารณาเปนสิ่งสําคัญ 

 5. งานมีความสําคัญ ในทายสุด คนตองการทํางานใหบริษัทท่ียอมใหพวกเขาทํางานท่ี
ดึงดูดความสนใจอยางลึกซึ้งและต่ืนเตนมากที่สุด92 

 ดิบเบิล (Dibble) กลาววา การรักษาบุคลากร เปนแกนของกลยุทธองคกร ซึ่งถาองคกร
ไมสามารถท่ีจะรักษาพนักงานท่ีตองการจะรักษาไวได แผนงาน กลยุทธขององคกรยอมดําเนินไป
ไมไดนําไปสูความลมเหลวขององคกร ดังน้ัน พื้นฐานของการรักษาพนักงานคือ องคกรตองมีการ
จัดทําคําพรรณนางาน หรือนิยามตําแหนงงานในองคกรใหชัดเจน จากน้ันทําการสรรหาคัดเลือกให
ไดพนักงานตามตําแหนงงานน้ัน  เมื่อไดพนักงานตามคุณสมบัติที่กําหนดในตําแหนงแลว องคกร
ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศงานแกพนักงานใหมนั้น จากน้ันก็ใชเคร่ืองมือที่  จะชวยในการรักษา 
ประกอบดวย 

 1. เงินจัดเปนสวนท่ีสําคัญของชีวิตองคกร ประกอบดวยเงินเดือน สิ่งจูงใจ รางวัลที่
ไมใชเงินสดและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 

                                                           

 92Harvard Business Review Press, Pocket Mentor Series :Retaining employees: 

expert solutions to everyday challenge (USA: Harvard Business School Publishing, 2010), 9-10. 
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 2. การพัฒนาและโอกาสของอาชีพ กระบวนการพัฒนาที ่จัดขึ้นในองคกรคือ การ
ประเมิน และวิเคราะหทักษะที่จําเปน การวางแผนดําเนินการและดําเนินการตามแผนและประเมิน
ความกาวหนาทายสุด โอกาสของอาชีพประกอบดวยการมีผลสะทอนกลับ การวางแผนพัฒนา การ
ฝกอบรม และโอกาสไดเปลี่ยนงาน 

 3. สิ่งแวดลอมในการทํางานสิง่แวดลอมในการทํางานประกอบดวยนโยบายและแผนงาน
ขององคกร และผูเปนหัวหนาและการบริหารจัดการซึ่งเปนวิธีการปฏิบัติตอพนักงานและวิธีการท่ี
พนักงานปฏิบัติตอกัน 

 4.  การบริหารผลการปฏิบัติงานการที่องคกรมีการกําหนดความคาดหวังทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ กํากับติดตามความกาวหนา และประเมินผลลัพธซึ่งวงจรของการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานประกอบดวย การวางแผน การติดตามผลการปฏิบัติและรับเอาผลสะทอนกลับ 
และการทบทวนประเมินผลลัพธ 
 5. ความยืดหยุนเร่ืองงานกับครอบครัวการที่องคกรมีการบริหารจัดการทําใหเร่ืองงาน
ของพนักงานมีความสมดุลกับเร่ืองความรับผิดชอบครอบครัว เชน การใหทํางานท่ีบาน ชั่วโมง
ทํางาน   ที่ยืดหยุน ทํางานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดใหมีบริการดูแลผูสูงอายุและเด็กๆ 

 6. ขอเสนอโตตอบ (Counteroffers) การท่ีองคกรมีเหตุการณที่พนักงานขอลาออก ก็ได
ดําเนินการย่ืนขอเสนอตอพนักงานน้ัน ในรูปของการเพ่ิมเงินใหอยูตอ หรือเสนอใหอยูชวยงาน
ตอไปกอนจนกวาจบโครงการ หรือใหอยูทาํงานรวมกันไปกอนเพื่อจูงใจใหอยูตอ หรือการยื่น
ขอเสนอใหกลับมาทํางานไดอีกในอนาคต 93 

 สวนสมาคมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีรังสีวิทยาของอเมริกัน(American Society of 

Radiologic Technologists) เสนอวา การลาออกบางอยาง ไมสามารถหลีกเลี่ยงได คือ การแตงงาน 
การยายไปอยูที่อ่ืน กลับไปเรียนตอ หรือเกษียณอายุ แตก็มีการลาออกบางประการท่ีสามารถปองกันได 
ในท่ีนี้จึงเสนอ 20 กลยุทธสําคัญในการสรางความมุงม่ันและความภักดีระหวางพนักงานและ
การปรับปรุงอัตราการรักษาบุคลากรในองคกรดังนี้ 
 1. เสนอเงินเดือนท่ียุติธรรมและอยูในเชิงการแขงขัน  (Offer fair and Competitive 

salaries) การกําหนดฐานเงินเดือนแกพนักงานในองคกรโดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับองคกร
อ่ืน ทําใหอยูในเชิงการแขงขัน กําหนดเปนเงินเดือนสําหรับพนักงานเขาใหม มีประสบการณและ
สําหรับผูที่เปนหัวหนางาน 

                                                           

 93Suzanne  Dibble, Keeping your valuable employees: retention strategies for your 

organization’s most important resource (Canada: John Wiley & Sons,Inc,1999), 83-212. 
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 2. จําไววา สิทธิประโยชนเปนสิ่งท่ีสําคัญ (Remember that benefits are important too) 

องคกรมีการจัดสิทธิประโยชนอ่ืนอีกแกพนักงานนอกจากเงินเดือน  เชน การประภัยดานสุขภาพ 
เงินสวัสดิการหลังเกษียณอายุ 
 3. ฝกอบรมผูเปนหัวหนางาน ผูจัดการและผูบริหารแถวหนาของคุณ  (Train your         

front-Line supervisors, Managers and Administrators) การจัดใหผูเปนหัวหนางาน ผูจัดการไดรับ
การฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู การบริหารงานที่พวกเขาตองการท้ังน้ีเพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ
หรือหัวหนางานท่ีดีขององคกรตอไป 

 4. กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบใหชัดเจน  (Clearly define role s and 

Responsibilities) องคกรมีการพัฒนาใบพรรณนางานในแตละตําแหนงใหชัดเจน ทําใหพนักงาน
เขาใจชัดเจนถึงบทบาทหนาท่ีตนเองทั้งในสวนของการท่ีตองลงมือปฏิบัติหรือ ตัดสินใจดําเนินการ 
หรือสวนท่ีตองรายงานแกผูเปนหัวหนางาน 

 5.  ใหโอกาสความเจริญกาวหนาท่ีเหมาะสม (Provide adequate advancement 

opportunities) องคกรมีการจัดทําแผนขั้นบันไดของอาชีพและทําใหพนักงานไดรูถึงสิ่งท่ีพวกเขา
ตองทําเพ่ือจะไดเลื่อนตําแหนง พรอมกับชวยเหลือพนักงานใหมีความกาวหนาในงาน พรอมสราง
แรงจูงใจในการทํางานใหดวย 

 6. เสนอโบนัสการรักษาแทนที่โบนัสแบบ Sign-on (Offer retention bonuses instead of 

sign-on bonuses) โบนัสการรักษาเปนการใหขอเสนอท่ีเปนแรงจูงใจเพื่อพนักงานอยูกับองคกร
ตอไป เชน การเพ่ิมวันหยุดหลังจากทํางานได 3 ป 5 ปหรือ 10 ป หรือการเพ่ิมเงินเดือนใหกับ
พนักงานท่ีมีผลงานจนไดรับการรับรองจากองคกรภายนอก 

 7. มอบหมายใหมีบุคลากรรับผิดชอบในเร่ืองการรักษาบุคลากร  (Make someone 

accountable for retention) องคกรมีการมอบหมายใหมีพนักงานหรือหนวยงานทําใหหนาท่ีในการ
รักษาคนใหอยูกับองคกรหลังจากที่ไดทําการประเมินอัตราการลาออกจากองคกรแลว 

 8. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน  (Conduct employee satisfaction 

surveys) องคกรมีจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานในองคกรถึงสิ่งท่ีตองการและไมตองการ   
ซึ่งถือวาเปนการตรวจสอบชีพจรขององคกรวาเปนอยางไร ทั้งทําใหรูวาท่ีผานมาน้ันไดดําเนินการ
ถูกหรือผิดอะไรบาง 

 9. ดูแลสิ่งแวดลอมของการทํางานเปนทีม (Foster an environment of teamwork) 
ผูบริหารองคกรพยายามสรางทีมงานใหเขมแข็งเพ่ือเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึน ดวยการทําใหทุกคน
เขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายองคกร สงเสริมใหมีการมีสวนรวมทํางานแลกเปลี่ยนแนวคิด  
ใหการชื่นชมในผลงานของทีม เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 86 

 10. ลดภาระงานเอกสาร (Reduce the paperwork burden) องคกรทําการลดภาระงาน
ดานเอกสารที่ไมจําเปนใหกับพนักงานเนื่องจากเห็นวาท่ีผานมาใชเวลากับงานเอกสารมากเกินจําเปน   
ทําใหพนักงานมีความเครียดและเกิดความเบ่ือหนายได 
 11. ทําใหหองทํางานมีความสนุกสนาน (Make room for fun) การที่ผูบริหารองคกรทําให
สํานักงานมีความสุข โดยจัดใหมีการฉลองกับความสําเร็จ ปารตี้วันเกิด ปกนิก กิจกรรมการ
ประกวดแฟนซี เปนตน ซึ่งเปนการเปลี่ยนบรรยากาศและสรางความสัมพันธระหวางพนักงาน
ดวยกันกับเจานาย 

 12. เขียนขอความท่ีเปนพันธกิจสําหรับแผนกของคุณ (Write a mission statement for 

your department) การท่ีผูบริหารในองคกรใหพนักงานทุกคนรวมกันเขียนพันธกิจของหนวยงาน
ตนเอง จากนั้นก็นําเสนอใหทุกคนไดเห็นและเขาใจ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการที่องคกร
ใหความสําคัญกับความเสียสละของพนักงานท่ีมีตอองคกร 

 13. ใหมีการมอบหมายงานท่ีมีหลากหลายประเภท (Provide a variety of assignment) 
การที่พนักงานได รับการมอบหมายงานจากผูบริหารองคกร ในหลายๆ งานหรือใหหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหมตามศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเปนการชวยกระตุนพนักงานในการทํางาน 

 14. มีการสื่อสารอยางเปดเผย (Communicate openly) องคกรมีการสื่อสารกับพนักงาน
อยางเปดเผยในเร่ืองขาวสารขององคกร ไมใชใหรูจากภายนอก ซึ่งจะทําใหพนักงานรูสึกวาองคกร
ใหความสําคัญกับพวกเขา 
 15. สงเสริมการเรียนรู (Encourage learning) องคกรสงเสริมใหพนักงานไดศึกษาเรียนรู
เพื่อความกาวหนาของตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทํางาน เชน การประชุมสัมมนา การรวมคนหา
แผนการทํางานใหมๆ ซึ่งเปนการทําใหพนักงานมีแรงจูงใจ มุงมั่นตอไป 

 16. มีความยืดหยุน (Be flexible) องคกรมีการบริหารการทํางานของพนักงานแบบ
ยืดหยุนทั้งชั่วโมงทํางาน โอกาสในการดูแลครอบครัว การใหบริการตางๆ  ที่เปนการอํานวย
ความสะดวก ซึ่งพนักงานปจจุบันจะมุงมั่นมากกับสิ่งที่อยูนอกเหนือจากงานในหนาที่ 
 17. พัฒนาโปรแกรมปฐมนิเทศใหมีประสิทธิผล  (Develop an effective orientation 

program) องคกรมีการจัดระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหมีคุณภาพโดยการกําหนดใหมีระยะเวลา
อยางนอยสามเดือน มอบหมายใหรุนพ่ีสอนรุนนองพรอมติดตามดูแลใหตอเน่ือง เปนตน 

 18. จางผูชวยงาน (Hire R.T. aides) องคกรมีการจางพนักงานเพ่ือใหเปนผูชวยเหลือแก
พนักงานหลักในการทํางาน เพื่อใหการทํางานตามหนาท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งเปนสวนชวย
สนับสนุนดานอ่ืนๆ ดวย 
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 19. ใหเคร่ืองมือที่ดีที่สุดและผูชวยแกบุคลากรเทาที่เปนไปได (Give people the best 

equipment and Supplies possible) องคกรใหเคร่ืองมือและอุปกรณทํางานแกพนักงานท่ีดี ทันสมัย 
มีคุณภาพสูง ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางราบร่ืน 
 20. แสดงใหพนักงานเห็นวาคุณใหความสําคัญกับพวกเขา (Show your employees that  

you value them) การท่ีผูบริหารใหการยอมรับและช่ืนชมกับความสาํเร็จและความเสียสละของ
พนักงานในทันทีและเปนทางการพรอมกับใหเวลาใหคําแนะนําเพื่อทํางานใหดีเพิ่มข้ึน94 

 ปเตอรสัน (Peterson) ไดกลาวถึงวิธีการรักษาคนดีใหอยูกับองคกรวาประกอบดวย
ปจจัย 10 ประการ ไดแก 
 1. ใหมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน หมายถึง การที่องคกรมีการกําหนด
วิสัยทัศนการทํางานของตนเองโดยการใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม ชวยกันกําหนดใหชัดเจน 
 2. ใหความสําคัญกับพนักงานทุกคน หมายถึง การที่องคกรแสดงออกถึงการใหความ
เคารพตอพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเทาเทียม ยอมรับพนักงานในสิ่งที่เขาเปนและสิ่งที่
พวกเขาสามารถที่จะเปน เพื่อองคกร  
 3. ทํางานรวมกันเปนทีมคือ พนักงานในองคกรมีปฏิสัมพันธรวมกันกับเพื่อนในที่
ทํางาน เพื่อทํางานรวมกัน รวมกันแสดงศักยภาพ ทักษะความรู พลังงานเพ่ือทําใหเปาหมายองคกร
บรรลุผล 

 4. ใหความสําคัญกับคุณคาของความจงรักภักดี หมายถึง การที่องคกรมีการปฏิบัติ
ตอพนักงานท่ีดี ใหความสําคัญและยอมรับความสามารถ ถือเปนการสรางสิ่งแวดลอมท่ีจะ
ผูกมัดพนักงานใหมีความภักดีตอองคกรอยางเขมแข็ง 
 5. มุงลูกคาเปนสําคัญ หมายถึง การที่องคกรที่ตองการประสบผลสําเร็จ อยูในเชิง
การแขงขัน ทุกคนในองคกรตองใหความสําคัญในการใหบริการแกลูกคา ทั้งทางตรงและทางออม 
 6. พัฒนาและทําใหเปนหลักเกณฑที่เหมาะสมกับองคกร หมายถึง องคกรมีพัฒนาและ
กําหนดหลักเกณฑขององคกรเพ่ือควบคุมวิธีการหรือแนวทางที่ตองปฏิบัติตอคนอ่ืน ซึ่งถือเปนการ
ใหวิธีการพื้นฐานในการตัดสินใจดําเนินการตางๆแกผูบริหาร และพนักงาน 

                                                           

 94
 American Society of Radiologic Technologists,  Recruitment and Retention Tool 

Kit : The Top 20 Ways to Improve Employee Retention, accessed July 10,2010,  available 

from https://www.asrt.org/content/recruitmentretention/RetentionTools/Employee_Retention.asp 
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 7. ใหขอเสนอความมั่นคงและความเสี่ยงในระดับท่ีเหมาะสม หมายถึง องคกรมีการให
ขอเสนอเร่ืองความมั่นคงและความเสี่ยงในการอยูกับองคกร เพื่อกระตุนพนักงานท่ีกําลังทํางานอยู 
ถือเปนการสนับสนุนใหมีการเปล่ียนแปลงในงานหรือ ทําใหมีความมั่นคงในงานระยะยาวขึ้น 
 8. เปนคนท่ียุติธรรมและซื่อสัตย หมายถึง การท่ีผูบริหารท่ีตองการใหพนักงานเปน
คนที่มีความยุติธรรมและซื่อสัตยตอคนอ่ืนซึง่ท้ังตอคนอ่ืนและตอตัวผูบริหารเองนั้น ผูบริหารตอง
เปนคนท่ียุติธรรมและมีความซื่อสัตยตอพนักงานกอน 
 9. กระตุนใหเกิดความรูสึกเปนครอบครัวเดียวกัน หมายถึง องคกรสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมท่ีเปนการหวงใยคนอ่ืนแกพนักงาน เชน การชวยเหลืองานกัน แบงปนความรับผิดชอบ 
การใหความเคารพกันและกัน แสดงออกถึงความภักดีตอคนอ่ืนอยางจริงใจ เปนตน 
 10.สงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีดีตอสุขภาพ หมายถึงองคกรมีการจัดทําสิ่งแวดลอม
ในการทํางานท่ีดีที่สงเสริมหรือดีตอสุขภาพ ทําใหเปนผลประโยชนที่ดีที่สุดกับพนักงานทุกคน   
เชน สภาพโปรงโลงสบายไมแออัด ไมมีมลพิษท้ังทางเสียงและทางอากาศ เปนตน95 

 พิชิต  เทพวรรณ  กลาววา การรักษาพนักงาน เปนกลยุทธที่มีเปาหมายเพื่อใหพนักงานท่ี
มีความสําคัญตอองคการอยูกับองคการตอไปในระยะยาวและลดอัตราการลาออกของพนักงาน โดย
ปจจัยที่สงเสริมเพ่ือรักษาพนักงานไวมีดังนี้ 
 1. วิธีการจายคาตอบแทน (Pay) การมีระบบคาตอบแทนที่ไมเทากันหรือไมยุติธรรมกับ
อัตราท่ีมีการจายอยูในตลาด ถือไดวาเปนหนึ่งในปญหาท่ีทําใหองคการไมสามารถรักษาพนักงาน
ใหอยูกับองคการได สิ่งท่ีองคการควรดําเนินการไดแก การปรับคาตอบแทนตามผลการสํารวจที่ไดมา
จากตลาด มีการใชวิธีการประเมินผลงานแบบใหม หรือโดยการดําเนินการบางอยางใหพนักงาน
เขาใจถึงความสัมพันธระหวางผลงานกับการใหรางวัลวามีความสอดคลองกันและเกี่ยวของกัน เปนตน 
 2. การใหรางวัล (Reward) การใหรางวัลแกพนักงานตามความตองการจะชวยให
องคการเขาถึงความตองการของพนักงานไดอยางเหมาะสม การใหรางวัลถือไดวาเปนสิ่งท่ีจะทําให
องคการไดผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีดีขึ้น เกิดความผูกพันตอองคการและยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได 
 3. ผลการปฏิบัติงาน (Performance) พนักงานจะขาดแรงจูงใจในกรณีที่ความรับผิดชอบ
หรือมาตรฐานที่วัดผลงานไมชัดเจน สิงท่ีควรดําเนินการไดแก การกระตุนผูบริหารใหมีการชมเชย
พนักงานเมื่อมีผลงาน การฝกอบรมผูบริหารใหมีทักษะในการประเมินผลงาน เชน การใหคําปรึกษา 

                                                           

 95James A. Peterson, How to Keep people, accessed May 21, 2011, available from 

http://www.marquette.edu/coa/professional-development-retention.shtml#. 
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รวมถึงการใหพนักงานรับรูระบบการบริหารผลงาน และรับฟงความคิดเห็นของพนักงานเมื่อมีการ
นําระบบน้ันไปใช 
 4. ความผูกพันตอองคการ (Commitment) เปนสิ่งท่ีองคการตองการ มีความปรารถนาท่ี
จะใหเกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถทํางานใหกับองคการไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 
โดยความผูกพันตอองคการจะเกิดขึ้นไดเมื่อองคการไดมีการอธิบายถึงนโยบาย ภารกิจและกลยุทธ
ขององคการใหกับพนักงาน แลวกระตุนใหนําความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยน รวมถึงการสื่อสารกับ
พนักงานในลักษณะตางๆท้ังอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ตลอดถึงการสรางโอกาสให
พนักงานมีสวนรวมในการทําใหระบบการงานดีขึ้น 
 อยางไรก็ตาม โปรแกรมการทํางานเปนทีม การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ ก็ถือไดวา
เปนกลยุทธที่สามารถชวยใหองคการรักษาพนักงานใหอยูกับองคการไดเชนกัน96 
 ปยะชัย  จันทรวงศไพศาล ไดแสดงทัศนะไววา ปจจัยที่สามารถดึงดูดใจใหพนักงาน
โดยเฉพาะคนเกงสามารถทํางานอยูกับองคกรไดนานๆ นั้น ประกอบดวยองคประกอบ 4 มิติดวยกัน 
คือ  
 1. มิติการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Development dimension) มีการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะความรูที่ใชในการทํางานแกพนักงาน ทั้งในดานเพิ่มเติมความรูเดิมและเพิ่มพูนความรู
ใหมที่ตองใชในการทํางานและพัฒนางานใหดีเพ่ิมข้ึน 

 2. มิติสิ่งแวดลอมการทํางาน (Work environment dimension) การจัดใหมีสภาพแวดลอม
ในการทํางานท่ีดีแกพนักงานทุกคนในองคกร ใหมีความปลอดภัยในการทํางาน มีความพรอมดาน
เคร่ืองมือและอุปกรณทํางาน มีระบบการสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ 

 3. มิติรางวัลและผลตอบแทน (Reward and Compensation dimension) การใหรางวัล
และคาตอบแทนแกพนักงานที่เกงศักยภาพสูงทั้งในรูปแบบของตามความสามารถ ตามผลงาน หรือ
ตามความรวมมือ ซึ่งรางวัลอาจจะเปนทั้งเงินและไมใชเงิน 

 4. มิติโอกาสที่ทาทายใหมๆ (New challenged opportunity dimension) ผูบริหารองคกร
มอบหมายงานที่สําคัญๆและทาทาย ทักษะความรูและความสามารถแกพนักงานใหไปดําเนินการซึ่ง

                                                           

 96พิชิต  เทพวรรณ, การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ: แนวคิดและกลยุทธเพ่ือ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน (กรุงเทพฯ :  ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554), 210-211. 
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แสดงใหพนักงานเห็นถึงการไดรับความไวใจ เชื่อใจในศักยภาพ ทําใหมีความมุงม่ันตอองคกร
ตอไป97 

 โรส และ ฮัทชิงส (Ross and Hutchings) ไดทําการศึกษา เร่ือง การดึงดูดการพัฒนาและ
การรักษาครูที่มีประสิทธิผลในสหราชอาณาจักรและไอแลนดเหนือ ไดกลาวไววา นโยบายการ
รักษาครูที่มีประสิทธิผลนั้น มีนโยบายที่สําคัญ 2 ประการที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อชวยรักษาครูที่มี
ประสิทธิผล นั่นคือ นโยบายขอแรก คือ การปรับโครงสรางความกาวหนาในอาชีพใหม เชื่อมโยง
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่มีประสิทธิผลกับระดับคาจางที่ยอมรับคานิยมและความเสียสละตน
เกี่ยวกับอาชีพ นโยบายขอสอง คือ การปรับโครงสรางภาระงานของครูใหม การอนุญาตใหครู
เหลานั้น มุงความสนใจไปในวิชาชีพการสอน และทําการปรับปรุงคนทํางานในสถานศึกษา ผูซึ่งจะ
ชวยลดภาระครูเกี่ยวกับภารกิจการบริหารประจําวัน และแสดงบทบาทในการชวยเหลือครูใน
หองเรียน ดวยการใหการสนับสนุนทีมงานอยางกวางขวาง ทั้งสี่ประเทศ ไดมีการแลกเปลี่ยน
นโยบายเหลาน้ีมากบางนอยบาง เวลลมีแนวโนมปรับเปลี่ยนนโยบายเหมือนกับประเทศอังกฤษ  
เนื่องจากมีความใกลชิดกับประเทศอังกฤษ และกลัววา ครูอาจจะถูกดึงดูดขามพรมแดนไปยัง
ประเทศอังกฤษ  นโยบายอ่ืนที่ไดอธิบายไวในสวนตนๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการสรรหาครู ยัง
เปนการมุงที่จะดําเนินการในการรักษาครู ซึ่งรวมถึงการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง และโดยเฉพาะ 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพในปแรกๆ ของการสอนและการพัฒนาเกี่ยวกับการสนับสนุนดาน
พฤติกรรม98 

 เอ็ดวารด (Edwards) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง Retention and Motivation of veteran 

teachers : Implications for schools สรุปไดวา ความตองการของครูที่อยูในชวงกลางของอาชีพคือ 
ความเจริญกาวหนา การไดรับการยอมรับ ความหลากหลายและการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
ซึ่งจะตองจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางาน ดังน้ัน เพื่อเติมเต็มความตองการของครูเหลาน้ี
วิธกีารที่สถานศึกษาจะใชเพื่อรักษาและจูงใจครูที่มีประสบการณของพวกเขาไว ผูวิจัยเสนอแนวทาง
ที่ไดจากการศึกษาดังนี้ 

                                                           

 97ปยะชัย  จันทรวงศไพศาล,  การรักษาคนเกงใหอยูกับองคกร,  เขาถึงเม่ือ 29 มีนาคม 2554, 

เขาถึงไดจาก  http://www.hrtothai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=593&Itemid=54. 
 98Alistair Ross and Merrin  Hutchings, Attracting, Developing and Retaining Effective 

Teachers in THE United Kingdom  of Great Britain and Northern Ireland , accessed  

February 17, 2011, available from http://www.oecd.org/dataoecd/62/25/2635748.pdf 
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 1. บรรยากาศและวัฒนธรรมของสถานศึกษา  ผูบริหารควรสงเสริมวัฒนธรรม
และบรรยากาศที่สนับสนุนแกครูบุคลากรทุกคนใหเกิดการเรียนรูและสงเสริมใหมีการสนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณดานวิชาชีพ การยอมรับประวัติศาสตร ประเพณี สถาปตยกรรม  งาน
ฝมือของสถานศึกษา พิธีกรรมและพิธีการที่สําคัญ 

 2. การไดรับการยอมรับ ครูที่มีประสบการณตองการการไดรับการยอมรับจาก
องคกรและเพื่อนรวมงาน ผูบริหารตองใหโอกาสในการเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษา หรือ
หนวยงานภายนอก หรือมอบงานการเปนผูนําให ทั้งน้ีเพื่อสรางการยอมรับจากบุคคลอ่ืนใหเกิด
ขึ้นกับครูที่มีประสบการณนั้น 

 3. การมีสวนรวมในนโยบายของสถานศึกษา ครูที่มีประสบการณมากอนตองการมี
ปาก     มีเสียงในการจัดทํานโยบายของสถานศึกษา เนื่องจากถือวาตนเองมีความรูทักษะมานาน 
ผูบริหารตองใหความสําคัญและใหมีสวนรวมทั้งทางตรงและทางออม 

 4. ความเปนหน่ึงเดียวของบุคลากร ไมมีการแบงแยก เร่ืองอายุ ความรูและประสบการณ
ผูบริหารตอง เข า ใจวาครูที่มีประสบการณนั้นมักไดรับการสนับสนุน จากเพื่อนรวมงาน 
การดําเนินการใดๆ ตองไมเปนการแบงแยกในเร่ืองอายุ ความรูประสบการณ ควรดําเนินการใน
ลักษณะรวมเปนหนึ่ง ผูใหญควรดูแล ชวยเหลือรุนนองที่มาทํางานใหม99 

 รามลาล (Ramlall) ทําการศึกษาวิจัย เร่ือง A review of employee motivation theories 

and Their implication for employee retention within organizations ผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยที่
สําคัญจากทฤษฎีแรงจูงใจตางๆท่ีมีสวนทําใหการพัฒนาและการดําเนินงานการรักษาพนักงาน
ประสบผลสําเร็จ ประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี 

 1. ความตองการของพนักงาน  (Need of employee)  พนักงานมีความตองการที่
หลากหลายบนพ้ืนฐานของแตละคน ครอบครัวและคานิยมทางวัฒนธรรม นอกเหนือจากน้ีแลว  
ความตองการเหลานี้ ก็ขึ้นอยูกับสถานะทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่ตองการในปจจุบัน 
แรงบันดาลใจดานอาชีพ ความตองการท่ีจะทําใหสมดุลในเร่ืองอาชีพ ครอบครัว การศึกษา สังคม 
ศาสนา ปจจัยอ่ืนๆ และความรูสึกทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจของคนในเร่ืองสถานะที่ตองการ
ในปจจุบัน 

                                                           

 99Edith Anderson Edwards, Retention and Motivation of veteran Teachers  : 

Implications for Schools, accessed  June 18, 2011, available from  citeseerx.sit.psu.edu 
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 2. สิ่งแวดลอมในการทํางาน  (Work environment)  พนักงานตองการทํางานใน
สิ่งแวดลอมที่พรอมเพรียง ใหความเคารพกัน ใหความรูสึกของการรวมเปนหน่ึง และเสนอสิ่งตางๆ 

อยางเปนมิตรกัน 

 3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ทําใหบุคลากรรูสึกวามีศักยภาพที่จะปฏิบัติหนาท่ี
ดวยศักยภาพที่ทาทายเพิ่มข้ึน และแสดงออกใหเห็นถึงศักยภาพเชนนั้นในคร้ังท่ีผานมา พนักงาน
อาจรูสึกวาตองการคนหาความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน และรูสึกวาไดรับรางวัลดวยวิธีการท่ียุติธรรม        
และเทาเทียม 
 4. การกํากับดูแล (Supervision) ผูจัดการและผูนําคนอ่ืนๆ รูสึกวาตองการที่จะสอนให
คําแนะนําและพัฒนาคนอ่ืนๆ ถี่มากข้ึน นอกจากนี้แลว บุคคลเหลานี้ จะคนหาการควบคุม เปาหมาย 
วัตถุประสงคและกลยุทธขององคกรท่ีไดออกแบบไว เพื่อใหบรรลุพันธกิจขององคกร 
 5. ความยุติธรรมและความเทาเทียม (Fairness and Equity) พนักงานทั้งหลายตองการ
การไดรับการปฏิบัติและไดรับรางวัลดวยวิธีการท่ียุติธรรมและมีความเทาเทียมโดยไมคํานึงถึงเร่ือง
อายุ เพศ เชื้อชาติ ความพิการ ความเชื่อทางเพศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่กําหนดไว
ในทํานองเดียวกัน  ดวยความพยายามที่เพิ่มขึ้นและผลการปฏิบัติงานที่สูงกวาเดิม พนักงานก็
คาดหวังที่จะไดรับรางวัลที่มีความสําคัญมากกวาผลที่คลายกันซึ่งใหผลลัพธที่มีมาตรฐานตํ่า 
ความพยายามและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับที่พิเศษเปนผลที่มาจากเปาหมายและ
วัตถุประสงคของแตละบุคคล และแตละบุคคลก็มีความแตกตางกัน ผลลัพธหรือรางวัลท่ีรับรูวาเปน
สิ่งท่ีมีความหมายและสําคัญอยางสูงน้ัน สามารถท่ีจะสงผลตอระดับของความพยายามและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนสูงไปดวย 
 6. ความพยายาม (Effort) ถึงแมวา พนักงานอาจใชระดับความเพียรพยายามท่ีสูงข้ึนใน
ตําแหนงหนาที่บนพื้นฐานของรางวัลที่ไดรับรูซึ่งมีความสําคัญน่ีก็จะเปนความสําเร็จระยะสั้นถาตัว
ภารกิจหนาที่ไมไดกระตุนหรือไมไดใหความพึงพอใจแกพนักงาน 
 7. การพัฒนาของพนักงาน (Employee Development) พนักงานท้ังหลายชื่นชอบการ
ปฏิบัติหนาที่ในส่ิงแวดลอมที่ใหความทาทาย ใหขอเสนอที่เปนโอกาสเรียนรูสิ่งใหมๆ เสียสละตอ
ความสาํเร็จขององคกรอยางมีนัยสาํคัญ ขอเสนอโอกาสแหงความเจริญกาวหนาและการพัฒนา
ตนเองบนพ้ืนฐานของความสําเร็จและแสดงใหเห็นถึงประโยชนในขอบเขตท่ีชัดเจน 

 8. ผลสะทอนกลับ (Feedback) คนแตละคนชอบใหมีผลสะทอนกลับอยางรวดเร็วและ 

แบบเปดเผยจากผูเปนหัวหนางาน ผลสะทอนกลับนี้จะตองเปนกระบวนการท่ีดําเนินไปอยางตอเนื่อง
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ระหวางป ไมจํากัดไววาตองมีในการรายงานผลการปฏิบัติงานปละคร้ังหรือสองคร้ังตอป นอกจากน้ี 
ตองเปนผลสะทอนกลับที่มาจากทั้งตัวพนักงานและผูเปนหัวหนางาน100 

 สวน ชู (Chew) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง The influence of human resource management 

practice on the retention of core employees of Australian  Organizations : An empirical Study การ
วิจัยสรุปไดวา ปจจัยในการรักษาพนักงานท่ีสงผลตอการตัดสินใจที่จะอยูในองคกรของพนักงาน
คนสําคัญ มี 8 ประการ ซึ่งปจจัยเฉพาะเหลานี้  แบงเปน  2 กลุม กลาวคือ  
 กลุมท่ี 1 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ไดแก 1) ความเหมาะสมของคนในองคกร 
(Person organizational fit) 2) คาตอบแทน (Remuneration) 3) รางวัลและการยอมรับ (Reward and 

Recognition) 4) การฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพ (Training and Career development)                 

5) การใหโอกาสกับงานท่ีทาทาย (Challenging job opportunities)   

 กลุมท่ี 2 คือ ปจจัยดานองคกร ไดแก 6) พฤติกรรมภาวะผูนํา (Leadership behavior)          
7) วัฒนธรรมและนโยบายของบริษัท (Company culture and Policies) 8) สัมพันธภาพของทีมงาน 

(Teamwork relationship) 9) สิ่งแวดลอมการทํางานท่ีนาพึงพอใจ (Satisfactory work environment)101 

 มุนซามี่ และ เวนเตอร (Munsamy and Venter) ทําการศึกษาวิจัยในเร่ือง Retention 

Factors of management staff in the maintenance phase of their careers in local government 

กลุมเปาหมายของการวิจัย  คือ พนักงานฝายบริหา รจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ประสบการณการทํางานมาไมนอยกวา 6 ป การศึกษาวิจัย พบวา มีปจจัยการรักษาพนักงานท่ีสําคัญ 
16 ปจจัย โดยมีการจัดลําดับตามผลการของการสํารวจขอมูล ดังนี้ 
 1. การมอบหมายงานที่สอดคลองกับความตองการ/ความชอบของบุคลากร (Job aligned 

with personal meaning/Passion) 

 2. ปจจัยที่เปนเงินโดยตรง (Direct financial) 

 3. โอกาสในการไดรับการพัฒนา (Opportunities for development) 

 4. ปจจัยที่เปนเงินโดยออม (Indirect financial) 

                                                           

 100Sunil  Ramlall, “A review of Employee Motivation Theories and their implication 

for employee retention within organizations,”  The Journal of American Academy of Business, 

Cambridge 5, 1 (September 2004) : 58-59. 

 101 Janet Cheng Lian chew, The influence of human resource management practice 

on the retention of core employees of Australian  Organisations : An empirical Study, accessed 

May  15, 2010,  available from http://researchrepository.murdoch.edu.au/656/1/01Front.pdf 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 94 

 5. สิ่งแวดลอม/เน้ือหาของงาน (Work environment/Content) 

 6. ความรูสึกในความสําเร็จ (Sense of achievement) 

 7. การมีอิสรเสรี (Autonomy) 

 8. การไดเลื่อนตําแหนง (Promotion) 
 9. การไดรับการยอมรับ (Recognition) 
 10. การยึดติดกับงาน (Close proximity to work) 
 11. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
 12. ความยืดหยุน (Flexibility) 
 13. ความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust) 
 14. ความสมดุลเร่ืองงาน/ชีวิต (Work/Life balance) 

 15. ความสมดุลดานการสนับสนุน (Supportive of balance) 

 16. ความรูสึกในความมั่นคง (Sense of security) 
 ในบรรดาปจจัยการรักษาพนักงานทั้ง 16 ประการน้ี ปจจัยขอที่หนึ่งเปนปจจัยที่สงผล
ตอการรักษาพนักงานฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด102 

 เฮเลเนียส และ เฮ็ดเบิรก (Helenius& Hedberg) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง What leaders 

can do to keep their key employee : Retention management ซึ่งสรุปไดวา    ผูนําองคกรไดกลายมา
เปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะกระตุนจูงใจใหพนักงานน้ันยังคงทํางานอยูกับองคกรหรือลาออกจาก
องคกรไป  สัมพันธภาพของผูนําท่ีมีตอพนักงานแสดงบทบาทท่ีเปนศูนยกลางในการรักษา
พนักงานไว คณุสมบัติในตัวผูนําท่ีมีความสําคัญเมื่อผูนําแสดงบทบาทสําคัญในการบริหารการรักษา
บุคลากรคือ 

 1. ผูสรางความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust builder) 

 2. ผูสรางความเคารพนับถือ (Esteem builder) 

 3. ผูสื่อสาร (Communicator) 

 4. ผูพัฒนาและฝกสอนคนท่ีมีความสามารถพิเศษ (Talent developer and coach) 

 

 

                                                           

 102Mervin  Munsamy and Anita Bosch Venter, Retention Factors OF Management 

Staff in the Maintenance  Phase of  Their  Careers in Local Government, accessed April 28, 

2011, available from http://www.sajhrm.co.za. 
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 5. ผูคนหาคนเกง (Talent finder)103 

 ผูนําองคกร  นอกจากจะแสดงบทบาทในการบริหารการรักษาบุคลากรในองคกรตาม
บทบาทดังกลาวขางตนนี้แลว ยังมีอีกหลายบทบาทของผูนําซึ่งสงผลตอการรักษาบุคลากรในองคกร 
กลาวคือ บทบาทของการใหการสนับสนุนแกบุคลากรในองคกร   ดังท่ี กรอส(Krause) ไดกลาวไววา  
พฤติกรรมของผูนํากับการมีสัมพันธภาพท่ีเขมแขงกับผูบริหารหรือเจานาย มีอิทธิที่สําคัญตอการ
ไดรับการสนับสนุนจากองคกรของพนักงาน104 ขณะท่ี เพียซและกรีเกอรเส็น(pearce and Gregersen)  

ไดศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยการศึกษาพฤติกรรมนอกเหนือจากบทบาท
หนาท่ีซึ่งพนักงานเต็มใจท่ีจะทําเพ่ือองคการ ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมเพื่อองคการ ทําการศึกษา
จากบุคลากรของโรงพยาบาล 2 แหง ไดพบวา การสนับสนุนเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชา จะสงผลให
เกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรขึ้น 105  สวนสมิทและคณะ(Smith and Others) ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร กลุมตัวอยางเปนพนักงานของธนาคารจํานวน 
422 คน ไดพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรประกอบดวย 1)พฤติกรรมการให
ความชวยเหลือ 2) พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร โดยท่ีพนักงานท่ีอยูในเมืองท่ีมี
ขนาดเล็ก จะมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันมากกวาพนักงานท่ีอยูในเมืองใหญๆ  การสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร เพราะวาการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาเปนลักษณะอยางหน่ึงของพฤติกรรมการเปนสมาชิก ท่ีดีของ
องคกร และจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชามีพฤติกรรมเชนเดียวกันเปนการตอบแทน 106  กลาวคือ 
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรตอไปอันจะนํามาซึ่งผลประโยชนขององคกร ทั้งในแงของผลผลิต
ขององคกรท่ีเพิ่มข้ึนและการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร ดังท่ีโพดสาคอฟและแม็คเค็นซี่ (Podsakoff 

and Mackenzie)ไดกลาวไววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ทําใหผลการปฏิบัติงานใน

                                                           

 103Maria Helenius and Lisa Hedberg, What Leaders Can Do To Keep Their Key 

Employee : Retention Management, accessed April 15, 2011, available from www.gupea.ub.gu.se. 
 104 T. R. Krause, Organizational Influence on Performance, accessed July 29, 2011, 

available  from http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/view/138/118. 

 105 Jone L. Pearce and Hal B. Gregersen, “Task Interdependence and Extra role Behavior : 

A Test of the Mediating Effect of Felt Responsibility,” Journal of Applied Psychology 76 (Desember 
1991) : 838. 

 106 Ann C. Smith Dennis W. Organ and Jabet P. Near,  “Organizational Citizenship 

Behavior : Its Nature and Antecedents,”  Journal of Applied Psychology 68,4  (1983) : 653-663. 
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องคกรสูงขึ้น เน่ืองจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร กอใหเกิดสิ่งเหลาน้ีคือ 1) ลดความ
สูญเสียในดานทรัพยากรบุคคลและธํารงรักษาบุคลากรในองคกรไว  2)ใหอิสระกับบุคลากรในการ
จัดทําวัตถุประสงคในการผลิตไดมากเพิ่มขึ้น  3) ทําใหผลิตภาพของผูรวมงานหรือผลิตภาพทางการ
จัดการสูงข้ึน เนื่องจากเกิดการชวยเหลือผูรวมงานในการทํางาน จะทําใหเกิดการเรียนรูครบวงจร 
ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดเร็วขึ้น 4) เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ตอง
รวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม 5) ทําใหองคกรสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากร   
ที่ดีใหทํางานอยูในองคกรไดมากข้ึน เนื่องจากสถานท่ีทํางานมีความดึงดูดใจในการทํางาน107   ซึ่ง
สอดคลองกับท่ี กันยา พีรพัฒนานันท กลาวไววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร เปนการ
แสดงถึงการกระทําที่สรางสรรคและใหความรวมมือ จึงถูกมองวา อาจชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ
เพราะ 1) ลดความจําเปนในการใชทรัพยากรที่หายากในงานบํารุงรักษา  2) ทําใหสามารถใชทรัพยากร
ที่ยากในงานท่ีมุงประโยชนตอการสรางสรรคเสริมสรางผลผลิตของผูรวมงานหรือผูบริหาร 

3) ใชเปนเคร่ืองวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมความรวมมือ ระหวางสมาชิกในกลุมหรือระหวางกลุม
ทํางาน และสรางความสามารถในแกองคกรในการดึงดูดและรักษาคนที่ดีที่สุดไวโดยการเปน
สถานท่ีที่นาทํางาน และในดานการเปนคนที่กระตือรือรนและมีความอดทนในการทํางานซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนี้ ถือไดวาเปนตัวแปรหน่ึงท่ีสงผลตอการรักษาบุคลากร 108     นรวัฒน 
ชุติวงศ ไดทําการศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงนวัตกรรมในประเทศไทย 
ที่พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรนวัตกรรม มี 4 ปจจัยคือ  1) การสื่อสารภายในองคกร
อยางเปดเผย (Open communication)   2) การใหความสําคัญกับบุคลากรในองคกร (People driven) 

3)การสนับสนุนจากฝายบริหาร (Management support on physical aspects)  4) การคนหาขอมูล
เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนานวัตกรรม (Accessibility use of information supporting innovation 

process)109   อาจกลาวไดวา ปจจัยที่ 1-3 เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูนําองคกรโดยตรงท่ี
ตองดําเนินการใหกับบุคลากรในองคกรท้ังในการสรางระบบการสื่อสารในองคกร การใหความสําคัญ
กับบุคลากร และการสนับสนุนซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปนบทบาทของผูนําองคกรในการ

                                                           

 107 Podsakoff and Mackenzie, อางถึงใน ชุติมา  มาลัย, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ”  (ดุษฎีนิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 109-110. 

 108 กันยา พีรพัฒนานันท, อางถึงใน เร่ืองเดียวกัน,110. 

 109 นรวัฒน  ชุติวงศ,  “การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงนวัตกรรม
ในประเทศไทย,” วารสารบริหารธุรกิจ 34, 130 (เมษายน – มิถุนายน 2554) :  75. 
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สนับสนุนบุคลากร เพื่อทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค  
จากแนวคิดและการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตน อาจกลาวไดวา ผูนําองคกรเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การเปนผูที่ตองสนับสนุนบุคลากรในองคกรใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในองคกรไดอยางมีความสุข  
เกิดความผูกพันตอองคกร และสามารถสรางสรรคผลงานแกองคกรไดอยางเต็มศักยภาพ  
 สวนบทบาทของการสรางสัมพันธภาพในองคกรน้ัน จัดเปนบทบาทท่ีสําคัญยิ่ง เนื่องจาก
ถาบุคลากรในองคกรทุกคนและทุกฝายมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ยอมสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางาน และนําไปสูความเขมแข็งขององคกรได  ดังนั้น ผูนําหรือผูบริหารองคกรในทุกระดับทั้ง
ระดับตน ระดับกลางและระดับสูง ตองสรางสัมพันธภาพในองคกรใหมีความเขมแข็งทั้งระหวาง
ผูนํากับพนักงาน และระหวางพนักงานดวยกันเอง ในระดับหนวยงานหรือแผนก ดังท่ี Management 

study guide เสนอวา ผูจัดการมีบทบาทในการสรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้นระหวางบุคลากร
ในองคกรผูจัดการเปนเหมือนกัปตันเรือที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับทุกสิ่งที่ลูกเรือ ทําในฐานะ
ผูนําทีมแลว สมาชิกทีมก็เหมือนกับเด็กที่ตองการการดูแล ผูจัดการหรือผูนําทีมตองไมมีอคติกับใครๆ
ไมเลือกที่รักมักท่ีชังในระหวางพนักงานดวยกันผูจัดการมีบทบาทสําคัญคือ 1) มีปฏิสัมพันธกับ
สมาชิกทีมในเรื่องพื้นฐานทั่วไป   2) หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบสมาชิกในทีมงาน   3) จําไววา 
บทบาทผูจัดการหรือผูบริหารนั้นไมใชนั่งอยูแตในหองทํางานท้ังวัน ตองนั่งอยูกับพนักงานชวยเหลือ
แกไขปรับปรุงแผนการทํางานของพนักงาน ชวยใหพวกเขาทํางานได  4) ผูจัดการตองเปนผูที่
พนักงานสามารถเขาพบได หรือสามารถไปพบกับพนักงานได   5) ยื่นมือเขามาทันทีเมื่อมีกรณี
ปญหาความขัดแขงระหวางพนักงาน  6) อยูกับพนักงาน ใหคําปรึกษาและจูงใจพวกเขาเพื่อใหพูด
ถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนซึ่งไมเพียงจะเปนประโยชนตอพนักงานเทานั้น แตยังเปนประโยชนตอองคกรดวย  

7) มีการสอบถามหรือชักชวนพนักงานเพื่อไปรวมรับประทานอาหารกลางวันรวมกันหรือฉลองใน
เร่ืองตางๆที่เกิดข้ึนในองคกร 8) ตองมีการใหการชื่นชมและใหรางวัลแกพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี110  ขณะท่ี ทองทิพภา วิริยะพันธ กลาววา ผูบริหารตองรูจักปรับตัวเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ผูอื่น เพื่อใหผูอื่นรูสึกเปนมิตรและมีความพึงพอใจที่จะคบหาสมาคมดวย ทําใหการสรางมนุษย
สัมพันธกับผูอื่น จึงเปนความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่จะใชความรู สติปญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณ ประสบการณฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมตนเองใหเขากับผูอ่ืนได  เพราะ

                                                           

 110 Management study guide, Article : Role of Managers in interpersonal relationship, 

accessed May 12, 2011, available from http://www.managementstudyguide.com/role-of-managers 

-in- interpersonal-relationship.htm . 
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จะไดทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือมีความสามารถในการจูงใจผูอ่ืนใหความรวมมือได 111 สวนบุญมั่น 
ธนาศุภวัฒน ไดกลาวไววา ผูบังคับบัญชาเปนผูบริหารขององคการเปนผูสนับสนุนสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานเปนการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนชวย
แกไขปญหาตางๆใหแกผูใตบังคับบัญชา ดังน้ัน ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติงานใหเปน ที่รักใคร และ
นาเคารพนับถือของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชา
จึงเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชา ดังนี้  1) ปฏิบัติงานใหเปน
ตัวอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาในเร่ืองความประพฤติการทํางานความรับผิดชอบ การควบคุมอารมณ
และการเสียสละเพื่องาน  2) มีความจริงใจตอผูใตบังคับบัญชาโดยการกระทําในลักษณะตางๆ เชน
การรักษาผลประโยชน การใหความยุติธรรม การใหความเสมอภาคใหความเทาเทียมกันโดย
ไมเลือกที่รักมักที่ชัง 3) สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานโดยการยกยอง ชมเชย มอบรางวัล หรือ
ใหความดีความชอบเมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดผลดีเดนหรือสรางชื่อเสียงใหแกองคการ  

4) เมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานผิดพลาดหรือบกพรองไมควรตําหนิวากลาวหรือลงโทษ หรือกระทํา
การใดๆที่ทําใหเขารูสึกอับอาย เสียเกียรติ ควรใหโอกาสแกตัวใหม  5) ถาตองการตําหนิหรือ
ตักเตือนควรกระทําในเชิงสรางสรรคหรือควรกระทําเปนการสวนตัว ไมควรกระทําตอหนาผูอื่น   

6)ใหความชวยเหลือสงเคราะหผูใตบังคับบัญชาตามโอกาสอันควร 7) ใหความสนใจและเอาใจใส
ตอสวัสดิภาพ สวัสดิการและผลประโยชนตางๆ  ของผูใตบังคับบัญชา 8) ใหการสนับสนุนและ
สงเสริมความกาวหนาในอาชีพแกผูใตบังคับบัญชา  9) สงเสริมและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
ทํางานเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาเขามีความสําคัญตอสวนรวม เพื่อนรวมงานและองคการ   

10)รูจักใชคนใหเหมาะกับงาน ตลอดจนเปดใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา   

11) รูจักใชเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมในการติดตอทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา112  สอดคลอง
กับการศึกษาของ ศิริพร ศีตมโนชญ เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไดกลาวไววา ผูบริหารองคการควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเปนการทําความรูจักและ

                                                           

 111ทองทิพภา  วิริยะพันธ, มนุษยสัมพันธกับการบริหาร (กรุงเทพฯ : อินฟอรมีเดีย บุคส, 
2546), 23. 
 112บุญมั่น  ธนาศุภวัฒน, จิตวิทยาธุรกิจ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2553), 174-175. 
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สรางความคุนเคยระหวางพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผูบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อตองมีการ
ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบร่ืน113  
 ขณะท่ีบทบาทของการเปนผูสรางการยอมรับในบุคลากรของผูนําองคกร เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่สําคัญในอันที่จะสงผลใหบุคลากรยังอยากอยูกับองคกร เนื่องจากตราบใดท่ีผูนําหรือผูบริหาร
องคกรใหการยอมรับ เชื ่อมั่นและไวใจในตัวบุคลากรของตนเอง ยอมจะทําใหบุคลากรนั้นมี
ความรักและผูกพันกับองคกร มีความพึงพอใจในการทํางานใหกับองคกร เกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง พรอมท่ีจะทํางานเพื่อองคกรอยางเต็มท่ี  ดังน้ัน ผูนําหรือผูบริหารองคกรจึงเปนผูสรางการ
ยอมรับพนักงานใหเกิดขึ้นในองคกร ซึ่งสามารถทําไดดวยการมอบหมายงานที่สําคัญใหดําเนินการ 
การยกยอง ชมเชยเม่ือทํางาน   ประสบผลสําเร็จ การใหเกียรติ และยอมรับอยางเทาเทียมและยุติธรรม
กับพนักงานทุกคน  สอดคลองกับแนวคิดของ  แบสสี่และแมคเมอรเรอ(Bassi and McMurrer) ที่
กลาววา องคกรที่มีความสามารถในการบริหารผูปฏิบัติงานใหสรางผลงานท่ีคุมคาน้ันจะตองมี
ความสามารถในปจจัย 5 หมวดคือ 1) การปฏิบัติดานภาวะผูนํา (Leadership practice)  2) การสราง
ความผูกพันของพนักงาน (Employee engagement) 3) การเขาถึงความรู (Knowledge accessibility)  

4) การสรางประโยชนสูงสุดจากแรงงาน (Workforce optimization) 5) ความสามารถในการเรียนรู 
(Learning capacity) โดยในหมวดที่ 2 การสรางความผูกพันของพนักงานนั้น ผูบริหารตองมีการ
ออกแบบงานใหมีเนื้อหาความรับผิดชอบ มีเปาหมายและข้ันตอนการทํางานท่ีนาสนใจ เชน การใช
เทคโนโลยีใหมๆ หรือการสรางเปาหมายในการทํางานท่ีทาทาย จะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกชอบและ
อยากทํางาน  และทําการสรางงานท่ีมีความกาวหนาม่ันคงและเปนงานท่ีไดรับการยอมรับหรือยกยอง 
จะทําใหพนักงานรูสึกวา งานท่ีทําน้ันมีความกาวหนา มีความม่ันคงและเปนงานท่ีมีความสําคัญกับ
องคกร พนักงานก็จะมีความมั่นใจและจะมีความทุมเทในการทํางาน เปนตน 114 การศึกษาของ 

บูชานัน(Buchanan) เห็นวา การรับรูของพนักงานถึงการไดรับการยอมรับจากองคกร จะรับรูจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย การไดรับการยอมรับหรือชื่นชมจากเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางาน ในการมี
สวนรวมในความสําเร็จของหนวยงาน หรือรับรูจากโอกาสความเจริญกาวหนาในองคการ การข้ึน

                                                           

 113ศิริพร ศีตมโนชญ, “ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,” วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 37, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2554): 48. 
 114Laurie Bassi and Daniel McMurrer, “Maximizing your Return on People,” Harvard 

Business Review 85, 3 (March 2007) : 115-123. 
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เงินเดือน ไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ที่แสดงถึงการไดรับการยอมรับจากองคกร115 และสอดคลองกับที่ 
ฮามิดิฟาร (Hamidifar) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง สไตลภาวะผูนํากับความพึงพอใจใน
งานของพนักงานท่ีสาขามหาวิทยาลัยเตหะหราน ประเทศอิหราน พบวา สไตลภาวะผูนํา มีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ในประเด็นคือ การไดรับการยอมรับ มีคาเฉลี่ย
สูงสุด116 และการศึกษาของศิริพร ศีตมโนชญ ในเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งไดกลาววา การที่พนักงานไดรับการยอมรับจาก
หัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงานที่เปนไปอยางมีระบบ  
โดยมีการใหรางวัลหรือผลตอบแทนพิเศษเม่ือพนักงานท่ีปฏิบัติงานดี จะทําใหพนักงานมีความรูสึก
ภาคภูมิใจในผลงานของตนที่ไดรับการยอมรับ ทําใหพนักงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมี
การปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้นซึ่งเปนตัวอยางท่ีดีสําหรับพนักงานในองคการ จะทําใหพนักงานมี
ความรูสึกรวมเปนเจาขององคการโดยการมุงมั่นทํางานเพ่ือใหองคการประสบความสําเร็จ117  
 ผูนําองคกรนอกจากจะมีบทบาทในการ เปนผูสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ผูสรางความ
เคารพนับถือ ผูสื่อสาร ผูพัฒนาและฝกสอนคนที่มีความสามารถพิเศษ ผูคนหาคนเกง ผูสนับสนุน 
ผูสรางสัมพันธภาพ และผูสรางการยอมรับในตัวบุคลากรตามท่ีไดกลาวถึงรายละเอียดในเบื้องตน
แลวนั้น ผูนําหรือผูบริหารองคกรยังเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองคกรอีกดวย กลาวคือ ภายในองคกรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจาก
บุคลากรแตละคนนั้นมีอุดมคติ  ความเชื่อ องคความรูและประสบการณแตกตางกัน   โดยเฉพาะการ
มีอุดมคติในการทํางานน้ัน เปนปจจัยที่สามารถรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรได โดยทั่วไป คําวา 
อุดมคติ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 หมายถึง จินตนาการท่ีถือวาเปน
มาตรฐานแหงความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหน่ึงท่ีมนุษยถือวาเปนเปาหมายแหงชีวิต

                                                           

 115  B.  Buchanan ||, “Building Organizational Commitment : The Socialization  of 

Managers in Work Organizations,” Administrative  Science Quarterly 19 (1974) : 533-546. 

 116 Fatemeh  Hamidifar,  A Study of the Relationship between Leadership Styles 

and Employee Job Satisfaction at Islamic Azad University Branches in Tehran, accessed   

May 27, 2010, available from www. http://gsbejournal.au.edu/4V/Journals/4.pdf.  

 117 ศิริพร ศีตมโนชญ , “ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,” วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 45. 
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ของตน118  แนนอนวา จินตนาการน้ันเปนบอเกิดแหงการสรางสรรค อุดมคติเปนจินตนาการในการ
สรางสรรคสิ่งท่ีดีงาม มีความเปนจริง มีลักษณะเปนนามธรรม ที่มนุษยยึดถือเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน สอดคลองกับที่ ปวย อ้ึงภากรณ ไดกลาวไววา    อุดมคติมีลักษณะดังน้ี 1) เปน
หลักการที่เรายึดม่ันประจําใจและนําไปปฏิบัติ 2) เปนหลักการท่ีตองตั้งม่ันบนรากฐานแหงธรรม
เพื่อเกื้อกูลมหาชน  3) เปนหลักการท่ีตองคอยทนุถนอมใหแข็งแรงอยูเสมอดวยความไมประมาท   
4) เปนหลักการท่ีอยูในใจของแตละคน และอุดมคติของแตละคนอาจจะแตกตางกันได119    เมื่อบุคคล
มีอุดมคติในใจ การประพฤติและปฏิบัติตนของบุคคลนั้นไมวาจะอยูในสถานภาพของการเปน
พลเมือง การเปนสมาชิกของหนวยงาน/องคกร ยอมเปนไปในทิศทางท่ีดีสงผลดีทั้งตอตัวของบุคคลนั้น
และองคกร เน่ืองจากเม่ือบุคคลท่ีมีอุดมคติที่ยึดมั่นในความดีงาม เชน การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 
ยอมมีความต้ังใจ  มีความมุงม่ันทํางานตามหนาท่ีใหบรรลุผลสําเร็จ และจะอยูทํางานกับองคกรตอไป     
องคกรโดยผูนําหรือผูบริหารองคกรจําเปนตองบริหารจัดการความหลากหล ายเหลาน้ีใหมี
ประสิทธิภาพและทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรใหจงได อันจะสงผลดีผลผลิตขององคกร 
ดังนั้นผูนําหรือผูบริหารองคกรตองสรางคุณลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร
ใหมีคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคและเปนไปตามวัฒนธรรมขององคกรที่ไดสรางข้ึนมา
ใหได ทั้งน้ี เพื่อความสําเร็จขององคกร ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา ผูนําหรือผูบริหารองคกรเปนผูที่
บทบาทสําคัญตอคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร สอดคลองกับแนวคิดของฟาโยล
(Fayol) ที่ไดกลาวถึงหลักการท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจ โดยไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
องคการ เชน การวางแผน การจัดองคการ การประสานงาน การควบคุม และการชี้นํา ซึ่งสงผล
กระทบตอบุคลากรและตอแรงจูงใจของบุคลากรในองคกร ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ซึ่ง
อาจเปนผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ เชน การแบงสายงาน (Division of labor) การทํางานเดิมซ้ําๆ
ทําใหบุคคลเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน ทําใหการฝกงานงายและทําใหการปฏิบัติมีความ
รวดเร็วขึ้น แตในขณะเดียวกัน ก็สรางความเบ่ือหนายใหแกบุคคลนั้นเชนกัน ความเปนเอกเทศใน
การบังคับบัญชา (Unity of command) ตามหลักการของ ฟาโยล(Fayol) ที่เห็นวา การท่ีลูกนองมี
หัวหนาคนเดียวทําใหลดปญหาความสับสนซ้ําซอนในการดานการสั่งการ ดานเปาหมายและดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาหลายฝายก็สรางความสับสนและขาดความ

                                                           

 118 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2542) 
 119 ปวย อ๊ึงภากรณ และคนอ่ืนๆ, อุดมคติสาํหรับคนรุนใหม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
โกมลคีมทอง , 2527), 13. 
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กระตือรือรนในการปฏิบัติงานได120  แนวคิดของ กิ๊บสันและคณะ(Gibson and Others) ที่กลาวถึง
แรงจูงใจวา บุคคลที่เขามาปฏิบัติงานจะมีลักษณะเฉพาะตัว เชน การรับรู  เจตคติ บุคลิกภาพ และ
การศึกษา เมื่อเขามาอยูในองคกรจะมีตัวแปรตางๆภายในองคการท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลน้ันๆ เชน ลักษณะงานที่ทํา ภาวะผูนํา โครงสรางของการบริหาร การบังคับบัญชา ระดับงาน
และความผูกพันของสมาชิกในกลุม121  ขณะท่ี ทันเนลบัมและคณะ(Tannelbaum and Other)  กลาววา 
ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคลที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคน
ใหปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการหรือคําสั่งของเขาได ผูนํามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการ
หรือพฤติกรรมของคนอ่ืน122 สวนแนวคิดของแบสและอโวลิโอ(Bass and Avolio) ที่กลาววา ผูนํา
องคกรที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมในทางที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จที่สูงข้ึนแก
ผูรวมงานและผูตาม โดยจะทําการกระตุนใหเกิดทัศนะในการทํางานจากมุมมองใหม สรางความ
ตระหนักในภารกิจ พัฒนาเพื่อนรวมงานและผูตามใหมีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้นและจูงใจ
ใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลกวาความสนใจของตัวเองไปสูผลประโยชนขององคกรหรือ
สังคม สิ่งดังกลาวน้ีสงผลมาจากการใชองคประกอบ 4 ประการคือ1)การสรางอิทธิพลหรือบารมี
อยางมีอุดมการณ (Idealized influence or Charisma) เปนกระบวนการที่ผูนําแสดงพฤติกรรมเพ่ือ
เปนตัวแบบแกผูตาม ทําใหผูตามนิยมชมชอบ มีความเคารพและไววางใจ ผูตามจะหาเอกลักษณจาก
ผูนําและตองการเลียนแบบสิ่งท่ีผูนําทํา มีความยินดีที่จะทุม เทการปฏิบัติงานตามภารกิจและ
วิสัยทัศนผูนํา 2)การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) เปนกระบวนการท่ีผูนําแสดง
พฤติกรรมในรูปแบบท่ีจูงใจและบันดาลใจบุคคลท่ีอยูรอบขาง ใหผูตามอุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณคา
ของการปฏิบัติงาน ผูนําจะแสดงออกถึงความกระตือรือรนโดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิด   
ในเชิงบวก ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได   
3) การกระตุนดานสติปญญา (Intellectual stimulus) เปนกระบวนการที่ผูนํา แสดงพฤติกรรมที่จะ
กระตุนความพยายามของผูตามใหเห็นถึงวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหา โดยผูนํามีการคิด
และแกปญหาอยางเปนระบบ มีการจูงใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีการท่ีสรางสรรค

                                                           

 120 Henri Fayol, อางถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ์ , “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู”, 36. 

 121 Gibson and others, อางถึงใน มัทนา  วังถนอมศักดิ์, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู”, 27 

 122 Robert Tannelbaum and others, Leadership and Organization (New York : McGraw – 

Hill Book Company, 1961), 24. 
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กระตุนใหมีแนวคิดใหมๆ ใหผูตามมีสวนรวมในการระบุถึงปญหา และหาทางแกไขปญหา  4)การ
คิดคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized consideration) เปนกระบวนการที่ผูนําแสดง
พฤติกรรมเปนผูมุงเนนการพัฒนา  และคํานึงถึงความเปนเอกัตบุคคลของผูตาม  ผูนําจะมี
ความสัมพันธกับบุคคลในฐานะเปนผูนํา ใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลและทําใหผูตาม
รูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ123 และสอดคลองกับการศึกษาของโคนอฟสกี้และปกห(Konovsky 

and Pugh) ซึ่งไดทําการทดสอบรูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหวางพนักงานของ
องคการ โดยศึกษาตัวแปรการรับรูความยุติธรรมดานการกระจายงานและดานกระบวนการ ในการ
ตัดสินใจของผูบังคับบัญชากับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร พบวา การรับรูความ
ยุติธรรมดานกระบวนการในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธอยางมากกับการรับรู
ความยุติธรรมดานการกระจายงานของผูบังคับบัญชา และการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ
การตัดสินใจของผูบังคับบัญชา สามารถพยากรณความไววางใจในตัวผูบังคับบัญชาและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานได124  สวน บาเซอรและราเมย (Bashir and Ramay)

ไดทําการศึกษาเรื่อง องคประกอบความมุงมั่นตอองคกร กรณีศึกษาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศปากีสถาน ซึ่งเปนการศึกษาที่เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางโอกาส
ในอาชีพ  นโยบายเร่ืองงาน-ชีวิต คุณลักษณะของงาน กับความมุงม่ันตอองคกร  ของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศปากีสถาน กลุมตัวอยางในการวิจัย    คือผูเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทํางานอยูในองคกรทั้งภาครัฐ เอกชน และธนาคาร จํานวน 155 คน 
จาก  16 องคกร ผลการวิจัยสรุปไดวา โอกาสในอาชีพและ นโยบายเร่ืองงาน-ชีวิต มีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญกับความมุงมั่นตอองคกร ขณะท่ีคุณลักษณะของงานไมไดมีความสัมพันธแตอยางใด125 

                                                           

 123 Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, Improving Organization Effectiveness 

Through Tranformational Leadership (Thousand Oaks : Sage, 1994), 2-6. 

 124 Mary A. Konovsky and Douglas S. Pugh, “Citizenship Behavior and Social Exchange,” 

The Academy of Management Journal 37, 3 (June 1994) : 656-669, อางถึงใน ชุติมา มาลัย, 
“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข” (ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) : 64. 
 125Sajid Bashir and Mohammad Ismail Ramay , Determinants of Organizational 

Commitment  : A Study of Information Technology Professionals in Pakistan, accessed May 

13, 2011, available from www.ibam.com. 
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 ซามุเอลและชิพุนซา (Samuel and Chipunza) ไดศึกษาวิจัยในเร่ือง การรักษาและการ
ลาออกของพนักงาน : การใชตัวแปรดานแรงจูงใจในฐานะเปนยาครอบจักรวาล  ผลการวิจัยสรุปไดวา 
พนักงานท้ังในภาครัฐและเอกชน เมื่อมองในภาพรวมอยางกวางๆ  นั้น ไดรับการจูงใจเพ่ือใหอยูใน
องคกรของพวกเขาตอไป จากปจจัยจูงใจทั้งที่มาจากภายในและภายนอก     ตัวแปรดานแรงจูงใจ
ตอไปน้ี มีอิทธิพลตอการรักษาพนักงานอยางมีนัยสําคัญทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน  คือ 
1)การฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) 2) งานท่ีทาทาย/นาสนใจ   (Challenging/ 

Interesting work) 3)มีอิสระในการคิดอยางสรางสรรค (Freedom for innovative thinking) 4)มีความมั่นคง
ปลอดภัยในงาน (Job security)126 

 แม็คบีท และคณะ (MacBeath and others) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ืองการสรรหาและการ
รักษาครูใหญ ในสกอตแลนดซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจเกี่ยวกับปจจัยในการรักษา
ครูใหญใหคงดํารงอยูในตําแหนงตอไปไดผลสรุปวา องคประกอบสําคัญในการรักษาครูใหญ
เหลานั้นไว ไดแก 
 1. การมีอิสรเสรีในการตัดสินใจ 

 2. การไดรับการสนับสนุนจากทีมผูนําและผูมีอํานาจในทองถิ่น 

 3. การมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพ  
 4. การมีประสบการณเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

 5. ความเชื่อมั่นในตนเอง 

 6. ความตองการทํางานในสถานท่ีตั้งซึ่งมีความลําบาก  
 7. การมีขอมูลซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ127 
 ขณะท่ี โซเอ๊ียบ และคณะ (Shoiab and Others) เสนอรายงานการวิจัยเร่ือง ปจจัยหรือ
องคประกอบของการรักษาพนักงานในองคการโทรศัพทของปากีสถานโดยกลาววา ปจจัยหรือ
องคประกอบของการรักษาพนักงานในองคการโทรศัพทของปากีสถานประกอบดวย  
 1. โอกาสในการพัฒนาอาชีพ (Career development opportunities)  

 2. ผูควบคุมงานใหการสนับสนุน (Supervisor support)  

                                                           

 126Michael O. Samuel and Crispen Chipunza, "Employee Retention and Turnover : 

Using motivational variables as a panacea,” African Journal of Business Management 3, 8  

(September 2009) : 410-415. 
 127John MacBeath and others, The Recruitment and Retention of Headteachers in 

Scotland, accessed May 5, 2011, available from www.scotland.gov.uk. 
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 3. สิ่งแวดลอมในการทํางาน (Work environment)   

 4. รางวัล (Rewards)    

 5. นโยบายเร่ืองงาน-ชีวิต (Work-Life policies)128 

 การศึกษาของ เบเฮรา (Behera) เร่ืองการรักษาพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงไวดวย
วิธีการสรางความพึงพอใจในงาน การสรางทางทฤษฎีไดเสนอวา พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
สูงที่สุดคนหาทางเลือกที่ดีและสิ่งแรกคือ การลาออกไปจากองคกร ดังนั้นองคกรควรคิดกลยุทธ
ขึ้นมาใหมๆ เพื่อรักษาทรัพยสินที่มีคุณคาที่นาพึงไปใจไว การริเริ่มเชิงกลยุทธที่เสนอไว สําหรับ
การทําใหความพึงพอใจในงานของพนักงานดีขึ้นและรักษาพนักงานไว ประกอบดวย 

 1. การบริหารความเครียด (Stress management) ผลการศึกษาวิจัยจํานวนมากช้ีใหเห็น
วาภาระงานท่ีมากเกินไปเปนปจจัยหลักที่สงผลตอความไมพึงพอใจในงานและตั้งใจที่จะลาออก     
ดังน้ัน หัวหนางานควรเขาใจถึงขอมูลโดยภาพรวมของพนักงานแตละคนแทนที่จะทําการมอบหมาย
ความรับผิดชอบ Elangovan(2001) ชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงที่เปนเหตุเปนผล  อยางเขมแข็ง
ระหวางความเครียดกับความพึงพอใจในงาน (ความเครียดสูงกวานําไปสูความพึงพอใจในงานตํ่า
กวา) ความคลุมเครือในบทบาทและความขัดแยงในบทบาทซึ่งถูกระบุวาเปนสิ่งท่ีกระตุนใหเกิดความตึง
เครียดในบทบาท ไดรับการรายงานวาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานเชิงลบ 

 2. แผนพัฒนาอาชีพ (Career development plans) ในชวงเวลาน้ี ความตองการและความ
คาดหวังของพนักงานเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เดนที่สุด เงินดูเหมือนไมใชสิ่งจูงใจที่สําคัญที่สุด
อีกตอไป ยิ่งไปกวานั้น คนก็คนหาโอกาสดานอาชีพในองคกรกอนยื่นสมัครงาน การปรับปรุงการ
ดูแลรักษา บริษัทควรปรับนโยบายการพัฒนาอาชีพดวยการจัดการใหสอดคลองกับความตองการ
ของพนักงาน 
 3. การมอบอํานาจใหกับพนักงานและความเ ก่ียวของสัมพันธกัน  (Employee  

empowerment and Involvement) การปฏิบัติที่เปนการมอบอํานาจใหกับพนักงานน้ัน สงผลตอ
ความพึงพอใจแกพนักงานในเชิงบวก พนักงานสามารถไดรับการมอบอํานาจใหดวยวิธีการท่ีเปน
การเกี่ยวของสัมพันธกัน ซึ่งเปนไปไดดวยวิธีการที่เนนย้ําอยางจริงจังในเร่ืองการตอรองโดยภาพรวม 
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของทีมงานอยางตอเน่ือง และแผนการที่เปนขอเสนอแนะ 

                                                           

 128Madiha   Shoaib and others,  Determinants of employee retention in telecom sector 

of Pakistan, accessed  July 25, 2010, available from http://citlahore.edu.pk/pl/abrc/proceedings 

all papers. 
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 4. ประสบการณการทํางานเชิงบวก  (Positive work experiences) เร่ืองน้ีอางถึง
สิ่งแวดลอมการทํางานท่ีดีตอสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะการทํางานเปนทีม มีความไวเน้ือเชื่อใจและการมี
สวนรวม องคกรควรท่ีจะดูแลวัฒนธรรมท่ีคนเจริญเติบโต เรียนรูและคนหาสิ่งท่ีทําใหเกิดความสุข
ในการทํางานรวมกัน ความพึงพอใจในงานของพนักงานกับองคกรของพวกเขา หัวหนางานของ
พวกเขา และสิ่งแวดลอมในการทํางาน มีการพบวา เปนสิ่งท่ีนํามาซึ่งการประเมินของพนักงาน
เกี่ยวกับประสบการณทํางานและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

 5. การจายคาจางตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for performance) ระบบการจายคาจางบน
ฐานของผลการปฏิบัติงานกําลังเปนที่นิยมระหวางพนักงานเพิ่มมากข้ึน  
 6. การปรับเปลี่ยนโครงสรางงานใหม (Job restructuring) การเพ่ิมคุณคาของงานดวย
วิธีการทําใหงานเหลาน้ันมีความทาทายและนาสนใจ เปนวิธีการแทรกแซงอีกอยางหน่ึงท่ีเกี่ยวกับ
การทําใหความพึงพอใจในงานประสบผลสําเร็จ   
 7. โอกาสในการเล่ือนตําแหนงและการฝกอบรม (Promotion and Training opportunity) 

การมีทักษะความรูที่ซ้ําซอนกัน ไดมีการอางถึงวาเปนหนึ่งในหลายๆ เหตุผลที่พนักงานลาออก    

ดวยเหตุที่มีการชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการฝกอบรม การฝกอบรมใหม และการฝกอบรมทักษะ
ความรูที่หลากหลาย คุณคาจํานวนมากน้ีติดอยูกับพนักงานท่ีมีโอกาสไดรับการฝกอบรมซึ่ง       

จะเปนการตระเตรียมพนักงานเหลานี้สําหรับบทบาทในอนาคต 

 8. การไดรับการสนับสนุนจากผูเปนหัวหนางาน (Perceived supervisor support) มีการ
พูดถึงกันบอยๆ วา  “คนลาออกเพราะผูจัดการ ไมไดลาออกเพราะบริษัท” สัมพันธภาพของผูเปน
หัวหนางาน ลูกนองที่ดูอบอุนและเปนมิตร นํามาซึ่งความพึงพอใจในงานและการรักษาพนักงานไว  
สไตลภาวะผูนําแบบมีสวนรวมและใหคําปรึกษาพบวาสัมพันธกับความพึงพอใจในงานเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญ และเกี่ยวของกับความมุงมันตอองคกรโดยออม พนักงานท้ังหลายยังมักมองหา     
ผูเปนหัวหนางานของพวกเขาบอยเพื่อใหชวยเหลือในปญหาสวนตัวที่นาเห็นใจ 

 9. การใหคําปรึกษา (Mentoring) การท่ีผู เปนหัวหนางานใหความสนใจในปญหา
สวนตัวและปญหาที่เกี่ยวของกับงานของพนักงานน้ัน เปนการปรับปรุงระดับของความพึงพอใจให
ดีขึ้น  การประชุมแบบ one-to-one ระหวางพนักงานกับผูจัดการสายงานมีการอนุญาตใหมีการ
กําหนดขอบขายที่จะอภิปรายท่ีสําคัญเก่ียวกับบทบาทและวัตถุประสงค 
 10. รางวัลและการไดรับการยอมรับ (Reward and Recognition) รางวัล ในฐานะเปน
ขบวนการของความเกี่ยวของสัมพันธของพนักงาน สอดคลองกับการใหการยอมรับในผลสําเร็จ
ของงาน โดยวิธีที่เพิ่มความพึงพอใจในงานแกพนักงานข้ึน การไดรับการยอมรับและการช่ืนชมจาก
ผูเปนหัวหนางานและกลุมเพื่อนรวมงานมีความสําคัญมาก 
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 11. การประเมินผลการปฏิบัติที่ยุติธรรมดวยผลสะทอนกลับ (Fair performance appraisal 

with feedback) พนักงานตองการที่จะไดรับการสื่อสารเร่ืองหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และผลสะทอนกลับที่เหมาะสมพรอมดวยขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานซึ่งควรจะมีการ
บอกกลาวใหทราบอยางฉลาด 

 12. ความสมดุลเร่ืองงาน ชีวิต (Work -Life balance) องคกรจําเปนตองใหความเคารพ
ความปรารถนาของพนักงานท่ีตองมีวันหยุดเพ่ิมข้ึนเพ่ือทําใหผลประโยชนสวนตัวบรรลุผลสําเร็จ 
การทําใหนโยบายเร่ืองงาน ครอบครัวประสบผลสําเร็จนี้ ชวยในการอํานวยความสะดวกในเร่ือง
ความตองการของครอบครัว และดวยการทําเชนน้ี สามารถลดการขาดงานและการลาออกของ
พนักงานได  สิ่งท่ีเปนการริเร่ิมน้ีอาจประกอบดวยการสื่อสารทางไกล การใหเวลาท่ียืดหยุน การมีสวน
รวม   เร่ืองงาน ระยะเวลาทํางานในสัปดาหที่สั้นลง และการมีศูนยที่ใหการดูแลเด็กๆในท่ีทํางาน129 
 ดูเบย (Dubey) ไดทําการศึกษาวิจัย ในเร่ืองการรักษาพนักงานในองคกรเอกชน สรุปได
วา การรักษาพนักงานเกี่ยวของกับสิ่งสําคัญ 5 ประการดังนี้ 
 1. คาตอบแทน (Compensation)  คาตอบแทนประกอบดวยสวนที่ใหญที่สุดของ
กระบวนการรักษาพนักงาน พนักงานมักมีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับแพ็คเก็ตคาตอบแทนของพวกเขา  
แพ็คเก็ตคาตอบแทนอุตสาหกรรมแตละแหงแตกตางกัน ดังน้ัน แพ็คเก็ตคาตอบแทนจึงมีบทบาท
สําคัญในการรักษาพนักงาน คาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือนและคาจาง  โบนัส  สิทธิประโยชน  
Prerequisite, Stock options วันหยุดพักผอน เปนตน 

 2. สิ่งแวดลอม (Environment) สิ่งแวดลอมขององคกรประกอบดวยวัฒนธรรม (Culture) 
คานิยม (Values) ชื่อเสียงของบริษัท (Company) คุณภาพของคนในองคกร (Quality of people in 

the organization) การพัฒนาพนักงานและความเติบโตในอาชีพ (Employee development and 

career growth) การเลนกับความเสี่ยง (Risk taking) การเปนผูนําดานเทคโนโลยี (Leading 

technologies) ความไววางใจ (Trust) 
 3. ความเจริญเติบโตในงาน (Growth) การเจริญกาวหนาและการพัฒนาเปนสวนสําคัญ
ของอาชีพของทุกๆ คน ถาพนักงานไมสามารถที่จะรูลวงหนาไดถึงเสนทางแหงการพัฒนาอาชีพใน
องคกรของเขาแลว ยอมมีโอกาสที่พวกเขาจะออกจากองคกรไปในทันทีที่พวกเขามีโอกาส ปจจัย
สําคัญในความเจริญกาวหนาของพนักงานท่ีพนักงานคนหาดวยตัวเองคือประวัติการทํางานโดยยอ 

                                                           

 129Neeraja Behera, Retaining High Performing Employees through Job satisfaction :  

A theoretical Construct, accessed July 18, 2011, available from www.dspace.nitrkl.ac.in. 
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ความเจริญกาวหนาและความฝนสวนตัว ความรับผิดชอบของพนักงานในองคกร การฝกอบรม 

และการพัฒนา 
 4. ความสัมพันธ (Relationship) ความสําคัญของสัมพันธภาพในโปรแกรมการรักษา
พนักงาน บางคร้ังความสัมพันธกับการบริหารและเพื่อนรวมงานกลายมาเปนเหตุผลใหกับพนักงาน
ในการออกจากองคกร การบริหารควรจะคํานึงถึงประเด็นดังตอไปน้ีไวในใจไดแก   การใหความ
เคารพตอบุคลากรเปนสิ่งที่ตองมีอยูในองคกร สัมพันธภาพกับผูจัดการโดยตรง สัมพันธภาพกับเพื่อน
รวมงาน การสงเสริมวัฒนธรรมที่ยึดพนักงานเปนฐาน การพัฒนาสวนบุคคล และการโนมนาว
ใหเกิดความภักดี 
 5. การสนับสนุน (Support) การขาดการสนับสนุนจากการบริหาร บางครั้งสามารถใช
เปนเหตุผลสําหรับการรักษาพนักงานได นายจางสามารถสนับสนุนพนักงานของพวกเขาไดหลาย
วิธีการดังตอไปนี้คือ ดวยการใหผลยอนกลับ ดวยการใหการรับรูและใหรางวัล  ดวยการให
คําปรึกษาแกพนักงาน ดวยการใหการสนับสนุนดานอารมณ130  
 จากการที่พนักงานไดรับการสนับสนุนดังกลาว ยอมสงผลให เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางผูบริหารกับพนักงานในองคกร สอดคลองกับแนวคิดของไอเซ็นเบอรเกอรและฮันติงตัน 

(Eisenberger and Huntington) ที่กลาววา การสนับสนุนจากองคการ เปนการสะทอนถึงคุณภาพ
ความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคกร ซึ่งไดกลาวถึงกระบวนการทางจิตใจซึ่งเปนผลจากการรับรู
ถึงการใหการสนับสนุนขององคการ ดังน้ี 1) ดวยบรรทัดฐานของการแลกเปล่ียนตอบแทนกัน จะ
สรางความรูสึกหวงใยเกี่ยวกับสวัสดิภาพขององคกรและชวยเหลือใหองคกรบรรลุ เปาหมายของ
ตนเอง  2)ความหวงใย การใหการยอมรับและการเคารพโดยการสนับสนุนจากองคกร เปนการ
ตอบสนองความตองการดานอารมณ ทําใหพนักงานเขารวมการเปนสมาชิกขององคกรและมีบทบาท
ในสังคม 3) การรับรูการสนับสนุนจากองคกร เปนการสงเสริมความคิดของพนักงานในประเด็น
ที่วา องคกรตระหนักรูและใหรางวัลเพ่ือเพิ่มการปฏิบัติงานข้ึน 131 และสอดคลองกับการศึกษาของ 
สุนันทา ศิระวงษธรรม ในเร่ืองความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย ความยึดมั่น

                                                           

 130Ananya Dubey, EMPLOYEE RETENTION IN PRIVATE SECTOR, accessed 

April 22, 2011, available from http://www.scribd.com/doc/25567421/Employee-Retention-in-

private-sector-project-report. 

 131 Robert  Eisenberger and Robin Huntington, “Percieved Organizational Support,” 
Journal of Applied Psychology 71, 3 (1986) : 506, อางถึงใน ชุติมา  มาลัย, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดขีององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุข”, 86. 
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ผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลทั่วไป ที่ไดสรุปแนวคิดการสนับสนุนจากองคการวา เปนการพัฒนา
มาจากการแลกเปลี่ยนทางสังคม เปนการกระทําซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการตอบสนองซึ่งเปนการให
รางวัลจากผูอ่ืน บุคคลจะสรางความสัมพันธทางสังคมตอกันจากการใหรางวัลที่แตละคนมีใหกัน 
เชน ความรัก ความเคารพนับถือ การยกยองชมเชย จากการรับรูการสนับสนุนจากองคการ  
ผูปฏิบัติงานรับรูถึงคานิยมท่ีองคการมีใหและการดูแลความเปนอยูที่ดี ดังน้ันจากการที่องคการเอาใจใส
ใหความเปนอยูที่ดี สนับสนุนความตองการของบุคคล ใหโอกาสในการพัฒนา ซึ่งการสนับสนุน
จากองคการมีผลตอการรับรูของพนักงานวาตนเองมีคาตอองคการกอใหเกิดแรงจูงใจหรือความรูสึก
พึงพอใจ และตอบแทนองคการดวยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนการเพิ่ม
ผลการดําเนินงาน มีความช่ืนชอบในงานขององคการนอกเหนืองานประจํา ใหความชวยเหลือ
เพื่อนรวมงาน ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานสําหรับองคการ เปนตน132  
 ขณะท่ี มุหัมหมัด และ ราหมัน (Muhammad and Rahman) ไดนําเสนอโมเดลการรักษา
บุคลากรเชิงบูรณาการ สําหรับผลการปฏิบัติงาน  วิธีการเชิงบูรณาการ ซึ่งโมเดลดังกลาวน้ี มี
องคประกอบการรักษาบุคลากรที่สําคัญหลักอยู 3 ประการคือ 

 1. ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ภาวะที่บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน 
ซึ่งเกิดจากการที่ไดทํางานสิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัยดีตอสุขภาพ ไดรับคาตอบแทนที่
เหมาะสม มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและลูกนอง ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนใหไดทํางานที่สําคัญ ไดรับการยอมรับในศักยภาพความรูที่มี และมีรางวัลที่ดีและ
เหมาะสม 
 2. ความมุงมั่นตอองคกร (Organizational commitment) ความผูกพันทางดานจิตใจ
ที่แตละคนมีใหกับองคกรของพวกเขา เปนลักษณะท่ีบุคคลยอมรับเปาหมายขององคกร มีการใช
ความเพียรพยายามอยางมากในการทํางานและรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคกร 

 3. ความยึดติดกับงาน (Job embeddedness) การท่ีบุคคลมีความสัมพันธกับองคกร โดย
อาศัยการมีความสัมพันธกับงาน ความเหมาะสมท่ีรับรูไดระหวางแนวคิดสวนตัวกับสิ่งแวดลอม     

ที่อยูหรือทํางาน และการเสียสละท่ีบุคคลจะตองทําดวยการเลิกทําบางสิ่งเพื่อใหเกิดมีสิ่ งที่มีคุณคา
และสําคัญกวา 
                                                           

 132 สุนันทา ศิระวงษธรรม, “ความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย  
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลท่ัวไป” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 37-38. 
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 พรอมกันนี้ก็มีตัวแปรเพิ่มเติมท่ีมีอิทธิพลตอการรักษาบุคลากรโดยสงผลผานตัวแปรหลัก 
สามประการขางตน คือการมีโอกาสในการเลือกงาน ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความรับผิดชอบ    
ตอญาติ ความขัดแยงเร่ืองงานกับครอบครัว ความขัดแยงเร่ืองครอบครัวกับงาน ความมุงม่ันดานอาชีพ
และคุณลักษณะสวนตัวของพนักงาน133 

 วอคเกอร (Walker) ทําการศึกษาในเร่ืองคงอยู หรือลาออก ปจจัยที่สงผลตอการรักษาครู
ของเด็กนักเรียนที่มีปญหาดานอารมณ ใน  Southwestern Virginia    ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา 
การสนับสนุนดานการบริหาร คาตอบแทน และการพัฒนาทีมงาน เปนองคประกอบ 3 ประการที่มี
ความสําคัญที่สุดท่ีสงผลตอการตัดสินใจที่จะอยูหรือลาออกจากตําแหนงท่ีไดรับมอบหมายของครู
การศึกษาพิเศษ  นอกเหนือจากนี้แลว ผลของการศึกษาไดเปดเผยวา ปจจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กฎระเบียบนักเรียน ความขัดแยงในบทบาท ความเครียด  และ ความเบื่อหนาย และภาระงาน   
มีความสําคัญนอย แตไดพิจารณาเห็นถึงการมีความสัมพันธกับบทบาท ระดับรองเกี่ยวกับการรักษา
ครู134 

 จีเบอรเร็บบี (Gberevbie) ไดศึกษาวิจัยในเร่ืองกลยุทธการสรรหา การรักษาและการ
ปฏิบัติงาน : มิติของขาราชการพลเรือนของสหพันธรัฐไนจีเรีย  ผลการวิจัยสรุปไดวา การท่ีบุคลากร
ไดรับแรงจูงใจที่เหมาะสมจะเปนปจจัยสําคัญในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว ซึ่งแรงจูงใจ
ดังกลาวนี้ประกอบดวย 
 1. เงินเดือนดีและจายเปนประจําทุกเดือน 

 2. ใหรางวัลแกพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเย่ียม 

 3. กําหนดแนวทางใหทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน 
 4. มีสิ่งแวดลอมการทํางานที่เหมาะสมและมีปจจัยแวดลอมการใหบริการที่ดี 
 5. การจายเงินคาตอบแทนพิเศษและเงินบํานาญมีความฉับไว 

 6. มีกองทุนชวยเหลือพนักงานในการซ้ือบานและรถที่เหมาะสม 

 7. มีการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

                                                           

 133Shafique Muhammad and RashidRahman, Integrated employee retention model 

for performance: An Integrated Approach (USA: Lambert Academic Publishing, 2010), 24-32. 

 134Anthony M. Walker, “Stay or Leave ?Factors Influencing the Retention of Teachers 

of Emotionally Disturbed in Southwestern Virginia” (Dissertation for the degree of Doctor of 

Education in Educational Leadership and Policy  studies, The Faculty of Virginia Polytechnic  

Institute and State University, 2010), 67-69.  
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 8. มีนโยบายที่สงเสริมสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในงานใหกับพนักงาน135 

 มาสิบิกีร่ี และ นีนะเบอร (Masibigiri and Nienaber)   ไดทําการศึกษาวิจัยในเร่ืองปจจัย
ที่สงผลการตอการรักษาขาราชการพันธุ x การศึกษาเชิงสํารวจ  ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวา 
ปจจัยที่สงผลตอการรักษาขาราชการพันธุ x ประกอบดวย 

 1. ความพึงพอใจในงาน  
 2. การใชทักษะความรูใหเปนประโยชน 
 3. ความเจริญกาวหนาในอาชีพ 

 4. ความสมดุลเร่ืองงานและชีวิต 

 5. คาตอบแทน 

 6.ความตองการความม่ันคงปลอดภัย 

 7. ภาวะผูนํา 
 8. แรงผลักดัน 136 

 กูปา (Gupa) ไดทําการศึกษาวิจัย ในเร่ืองการลาออกและการรักษาพนักงาน การสํารวจ
ในมิติของ the urban centric BPO Industry ผลการวิจัยสรุปไดวา จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมา
จากการสํารวจภาคสนาม ทําการวิเคราะหองคประกอบ ทําใหไดปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญ 
4 ประการดวยกัน ดังน้ี 

 1. ปจจัยดานแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation factors)ไดแก โอกาสแหงความ
เจริญกาวหนาและการไดพัฒนาในตําแหนงหนาที่การงาน โอกาสในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีจะให
การชวยเหลือคนอ่ืน ความรูสึกของเคารพในตนเองซึ่งไดจากการอยูในตําแหนงการงาน   อํานาจใน
การสั่งการท่ีสัมพันธกับตําแหนงหนาท่ี  ความรูสึกของคนท่ีบรรลุเปาหมายในตัวเองซึ่งไดรับจาก
การอยูในตําแหนงงาน  บทบาทในตําแหนงงานปจจุบัน การใหความเคารพตําแหนงงานภายในองคกร 
 2. ปจจัยอนามัย (Hygiene factors) ไดแก การใหสิ่งอํานวยความสะดวก เชน บานพัก       
คายานพานหะ สิทธิประโยชนดานการแพทย  โอกาสในการพัฒนามิตรภาพอยางใกลชิดดวย

                                                           

 135Daniel Eseme Gberevbie, “Strategies for Employee recruitment, retention  and 

performance: Dimension of the Federal civil service of Nigeria,” African Journal of Business 

Management 4, 8 (2010) : 1447-1456 

 136Vhutshilo Masibigiri and Hester Nienaber,  “Factors affecting the retention  of 

Generation X public servants: An exploratory study,” SA Journal of Human Resource Management 
9, 1 (2011) : 17-18. 
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ตําแหนงงานเงินเดือนที่ไดรับการเสนอสําหรับตําแหนงงาน สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชวยใหการทํางาน 
มีประสิทธิภาพความปลอดภัยในตําแหนงงาน 
 3. ปจจัยที่เปนผลประโยชนของชีวิตและการสามารถทํางานรวมกันได (Life interest 

and Work compatibility factors) ไดแก การสัมผัสไดถึงความสําเร็จที่คุมคากับความพยายามใน 

ตําแหนงงาน โอกาสที่บุคคลไดความกาวหนาในชีวิตและกลายเปนคนมีชื ่อเสียงและรํ่ารวย
ความใสใจที่ภาครัฐมอบใหแกอาชีพน้ี การใหความเคารพตําแหนงงานจากภายนอกองคกร 
 4. ปจจัยดานความเกี่ยวของกัน (Involvement factors) ไดแก ในการทํางานน้ันทุกสิ่งมี
ความเกี่ยวของสัมพันธกัน   การรับรูไดถึงการมีความรับผิดชอบสําหรับคนที่อยูในตําแหนง
งาน โอกาสท่ีตําแหนงงานมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการและแผนงาน   โอกาสในการคิดและ
กระทําอยางอิสระ137 

 ปาตากี( Pataki) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองการรักษาบุคลากร ดวยการใชวิธีการโฟกัสกรุป ซึ่ง
กลุมของผูเขารวมโฟกัสกรุปนี้ประกอบดวยบุคลากร 3 กลุมไดแก พนักงานฝกหัดดานการบริหาร
ภาครัฐ ผูจัดการ และผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษย  จํานวน 38 คน จาก 21 องคกร ทําการศึกษา 
ใน 5 องคประกอบคือ สิทธิประโยชน (Benefits) กลยุทธในการบริหาร (Strategies) วัฒนธรรม
องคกร(Organizations) ความพึงพอใจในงาน(Job satisfaction) และการวางแผนอาชีพ(Career plan)  

ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา  
 สิทธิประโยชน (Benefits) สรุปไดวา ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษย เห็นวา แผนการ
เกษียณอายุและสิทธิประโยชนดานสุขภาพมีความสําคัญมากท่ีสุด ผูจัดการ เห็นวา เงินเดือน
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนดานสุขภาพมีความสําคัญมากท่ีสุด สวนพนักงานฝกหัดดานการ
บริหารภาครัฐ เห็นวา แผนการเกษียณอายุมีความสําคัญมากท่ีสุด ซึ่งเม่ือมองในภาพรวมของทั้ง      

3 กลุม พบวา สิทธิประโยชนดานสุขภาพ แผนการเกษียณอายุ และเงินเดือน  คาตอบแทน               
มีความสําคัญมากสุดตามลําดับ 
 กลยุทธในการบริหาร (Strategies) สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ    
เห็นวา การมีโอกาสดานการศึกษา โอกาสดานการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับงาน และการไดฝกอบรม
ในเร่ืองตางๆ มีความสําคัญมากสุดตามลําดับ สวนผูจัดการ เห็นวาการหมุนเวียนงานและไดรับการ
มอบหมายงานใหม และโอกาสไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงาน เปนกลยุทธการรักษาบุคลากรที่
สําคัญท่ีสุดตามลําดับ ขณะท่ีผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยเห็นวา โอกาสดานการฝกอบรมที่
                                                           

 137Santoshi Sen Gupa, “Employee Attrition and Retention: Exploring the Dimensions 

in the urban centric BPO Industry” (The Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy in 

Management, Jaypee Institute of Information Technology, India, 2011), 24-25. 
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เกี่ยวของกับงาน แผนการทํางานท่ีเปนทางเลือกและการมีโอกาสดานการศึกษา เปนสามกลยุทธที่มี
ความสําคัญมากสุดตามลําดับ 
 วัฒนธรรมองคกร (Organizations) สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ 
และผูจัดการ มีความเห็นตรงกันอยางชัดเจน วาการที่พนักงานไดรับโอกาสใหเปนสวนหนึ่งของ
กลุมทํางานและไดรับมอบใหรับผิดชอบในงานท่ีสําคัญ สวนผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยเห็น
ดวยอยางยิ่งที่องคกรมีวัฒนธรรมใหการยอมรับในความหลากหลาย และเห็นดวยอยางย่ิงท่ีพนักงาน
ในองคกรไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและใหความเคารพ 
 ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) สรุปไดวา ผูจัดการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกับ
โอกาสท่ีไดชวยเหลือคนอ่ืนในการทํางานและงานท่ีทํา น้ันมี ความปลอดภัย ผูเชี่ยวชาญดาน
ทรัพยากรมนุษยพึงพอใจมากที่สุดกับงานที่ทํานั้นมีความปลอดภัย สวนพนักงานฝกหัดดาน
การบริหารภาครัฐ พึงพอใจมากที่สุดกับโอกาสที่จะไดรูจักคนอื่นๆ  ในขณะทํางาน การไดรับ
การปฏิบัติดวยความยุติธรรมและใหความเคารพและ มีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย 
 การวางแผนอาชีพ (Career plan) สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ  มี
แผนที่จะลาออกหรือเกษียณอายุภายใน 5 ป ซึ่งมีสาเหตุจากเร่ือง เงินเดือน การขาดโอกาสในการได
เลื่อนตําแหนง ขาดการพัฒนาดานวิชาชีพท่ีสําคัญ ตามลําดับ สวนผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยมี
เปอรเซ็นสูงท่ีสุดท่ีจะลาออกหรือเกษียณอายุภายใน 1-2 ป ขณะท่ีผูจัดการ มีแผนที่จะลาออกหรือ
เกษียณอายุภายใน 3-4 ป จึงเปนความสําคัญที่องคกรตองคนหากลยุทธในการรักษาคนกลุมน้ี ตอง
พิจารณาในการตองที่ลงทุนในการฝกอบรมคนเหลาน้ี138 

 กัลยา แกววงศวาน และคณะ ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยสรุปไดวา เพศท่ี
แตกตางกันไมมีผลตอการรักษาบุคลากรท้ังในภาพรวมและรายดาน อายุที่แตกตางกัน ไมมีผลตอ
การรักษาบุคลากรในภาพรวม ยกเวนดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในระดับ 0.5 สถานภาพ (โสด/สมรส) ที่แตกตางกันไมมีผลตอการรักษาบุคลากรใน
ภาพรวม ยกเวนดานความกาวหนาในงาน ดานอํานาจหนาท่ีในการทํางาน ดานความม่ันคง และ
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 วุฒิการศึกษา
ที่แตกตางกันไมมีผลตอการรักษาบุคลากรทั้งในภาพรวมและรายดาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี
แตกตางกันไมมีผลตอการรักษาบุคลากรในภาพรวมยกเวนดานสภาพแวดลอมในการ ทํางาน

                                                           

 138George E. Pataki, Governor, Employee Retention Report of employee retention 

workgroup, accessed  May 28, 2011, available from www.cs.ny.gov. 
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ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานกับการรักษาบุคลากรซึ่งสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับสูงไดแก ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน  ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานคาตอบแทน
และสวัสดิการ  และดานความกาวหนาในการทํางาน139   อรอุมา ศรีสวาง ไดทําการศึกษาวิจัยในเร่ือง 
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชนผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล 
คือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยคํ้าจุน 

และปจจัยจูงใจพบวา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีตัวแปร 7 ตัว ที่สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คือปจจัยค้ําจุน 4 ดาน ไดแก ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สภาพการทํางานเงินเดือนและ
สวัสดิการ และความม่ันคงในการทํางาน ปจจัยจูงใจ 3 ดาน ไดแกความสําเร็จในการทํางาน 
ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติและความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ 140 นิสดารก  เวชยานนท 
ทําการศึกษาวิจัย  เร่ืองการบริหารทรัพยากรมนุษยแบบไทยๆ  ผูวิจัยไดนําเสนอวา กลยุทธในการ
รักษาพนักงาน  ผูบริหารสวนใหญจะเนนการลงทุนในตัวพนักงาน สรางความผูกพันภายในและให
การดูแลอยางใกลชิดเปนกันเอง ใหงานท่ีทาทายและใหโอกาสพนักงานไดแสดงความคิดเห็น โดย
ไดสรุปเปนตารางแสดงกลยุทธในการบริหารคนแบบไทยๆ ในประเด็นการรักษาคน(อยากอยู) ดังน้ี 
ปจจัยที่ 1 คือ งานที่ทาทายและผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ ปจจัยที่ 2 คือ มีอิสระในการทํางาน 

และปจจัยที่ 3 คือ ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา141 ซึ่งในประเด็นการไดรับการยอมรับน้ี ไมวา
จะเปนการไดรับการยอมรับจากผูนําองคกรที่เปนผูบังคับบัญชา หรือจากเพ่ือนรวมงาน หรือการ
ไดรับการยอมรับระหวางพนักงานดวยกันเองสามารถท่ีจะนําไปสูการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันได      
สอดคลองกับที่ ชวัลณัฐ  เหลาพูนพัฒน ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันกับองคการ โดยมี

                                                           

 139กัลยา แกววงศวาน, ชาญชัย จิตรเหลาอาพร และ เอก ศรีเชเลียง, “ปจจัยที่มีผลตอการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา บริษัท นวนคร  จํากัด(มหาชน)” (ศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ, ม.ป.ป.), 1, 8. 

 140อรอุมา  ศรีสวาง, “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน” 
(วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองคกรและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
2544), 4. 
 141นิสดารก  เวชยานนท, การบริหารทรัพยากรมนุษยแบบไทยๆ  (กรุงเทพฯ :  คณะ
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2544), 81. 
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ความพึงพอใจในงานเปนแปรสื่อ ซึ่งไดกลาวไววา การไดรับการยอมรับจากองคการ เปนการ
แสดงออกถึงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับทีมงาน และแสดงถึงปฏิสัมพันธที่ดีระหวางพนักงาน 
กับหัวหนาในงาน    ซึ่งเปนบุคคลสําคัญของทีมงาน ดังน้ันพนักงานจึงเกิดความพึงพอใจในหัวหนางาน 
เห็นไดวา  การไดรับการยอมรับจากองคการนาจะสงผลตอความพึงพอใจในงานดานพลังจูงใจในงาน        
ดานหัวหนางาน และดานความกาวหนา142 และสอดคลองกับแนวคิดของ เอมอร กฤษณะรังสรรค ที่
กลาววา ความสัมพันธระหวาง คน 2 คน จะเปนสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ตองอาศัยคุณลักษณะภายใน
หรือทัศนคติของบุคคลท่ีสําคัญบางประการ ไดแก  
 1.  การยอมรับและใหเกียรติ   หมายถึง การยอมรับลักษณะสวนตัว หรือลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลตามท่ีเขาเปน ใหเกียรติและเคารพ ในคุณคาของบุคคล มีความเปนมิตรและความอบอุน
ใจ แกผูอื่น  

 2. การเขาใจสาระและความรูสึก หมายถึง การเขาใจในเน้ือหาสาระของสิ่งท่ีสื่อสาร
ระหวางกัน และเขาใจในความรูสึกของผูอ่ืนเสมือนเราเปนตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเขาใจ
ความรูสึกซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพน้ัน ไมสามารถดําเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได   
 3. การจริงใจ หมายถึง การไมเสแสรงในการแสดงออกถึงความคิด ความรูสึก และ
ทัศนคติของตนเอง143  
 นอกจากนี้แลว  ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนี้ ยังเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมสวนบุคคลไดดวย โดยท่ีปจจัยดานการไดรับการยอมรับนี้ กลาวไดวาเปนปจจัยจูงใจ
ที่กระตุนใหคนทํางานอยางมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สวนปจจัยดานคุณลักษณะ 
เฉพาะบุคคล เปนสิ่งที่บงบอกบุคลิกภาพ หรือคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมของแตละบุคคล  ทําใหบุคคลแตละคนมีพฤติกรรมและแนวคิดแตกตางกันไป ดังนั้น 

บุคคลจะมีบุคลิกภาพ คือมีคุณลักษณะสวนตนหรือแสดงพฤติกรรมออกมาอยางไร  ยอมเกิดจาก
การไดรับการจูงใจจากสิ่งตางๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Mowen ที่กลาววา การจูงใจ หมายถึง 
สภาวะที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่จะกระตุนผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมาย

                                                           

 142 ชวัลณัฐ  เหลาพูนพัฒน, “ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการโดยมีความพึงพอใจ
ในงานเปนตัวแปรสื่อ” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), 23. 
 143 เอมอร กฤษณะรังสรรค, ทักษะการสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น , เขาถึงเมื่อ 22 

มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Skill.htm. 
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อยางใดอยางหน่ึง144 และสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ เมอรเรย (Murray’s Manifes Need 

Theory) ที่กลาววา มนุษยสามารถแบงออกเปนกลุมไดโดยพิจารณาจากความตองการของบุคคล 
โดยคํานึงถึงความรุนแรงของความตองการและทิศทางของพฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลเปนผล
จากการท่ีรางกายและจิตใจขาดสมดุล (Internal state of disequilibrium) ซึ่งหมายถึงการขาดใน   

บางสิ่งที่รางกายตอบสนองดวยมีพฤติกรรมบางอยางเพ่ือใหไดสิ่งน้ันมา เมอรเรยแบงความตองการ
ของบุคคลออกเปน 2 ประเภทคือ 1) ความตองการพื้นฐานทางดานรางกาย (Primary needs) ไดแก 
อาหาร น้ํา  อากาศ ความตองการทางเพศ การหลบหลีกความเจ็บปวด  2) ความตองการชั้นปฐมภูมิ
(Secondary needs) ไดแก ความตองการความสําเร็จ  (Achievement) ความตองการการไดรับ
การยอมรับ (Recognition) การตองการเปนผูมีอํานาจ (Dominance) การตองการอิสระ (Freedom)     

การตองการการดูแลเอาใจใส (Nurturance) การตองการความสนุกสนาน  (Fun) เมอรเรยมี
ความเชื่อวา ความตองการที่มีความรุนแรงมากกวาจะถูกแสดงออกมาบอยคร้ังกวาและกอใหเกิด
พฤติกรรมที่รุนแรงชัดเจนมากข้ึน และยังมองวา บุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมาจากความตองการ
ชั้นทุติยภูมิดวย145 และสอดคลองกับท่ี มัทนา วังถนอมศักดิ์ กลาวไววา ตัวเสริมแรงภายนอกหรือ
รางวัลภายนอก (Extrinsic reinforces or extrinsic rewards) หมายถึง การเสริมแรงที่บุคคลไดรับจาก
ผูอ่ืน เปนสิ่งที่ไดจากภายนอก เชน จากผูรวมงาน หัวหนาหรือองคการ คาตอบแทนดานการเงินเปน
ตัวอยางท่ีไดเห็นไดชัด ซึ่งไดแก คาจาง เงินเดือน เงินพิเศษหรือเงินโบนัส การปนผล แผนงาน        

ที่ดึงดูดใจ การสนับสนุนสงเสริมใหมีตําแหนงสูงข้ึนในการทํางาน การยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน   
สิ่งท้ังหลายเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ไดมาจากภายนอกทั้งสิ้น แมวาจะไมเกิดผลที่มองเห็นเปนรูปราง
ชัดเจนหรือเกิดผลข้ึนกับรางกายก็ตาม เราจัดวาเปนตัวเสริมแรง เพราะมีอิทธิพลตอการประพฤติ
ปฏิบัตขิองผูถูกเสริมแรง146 

 ชารรีฟท สือนิ ไดทําการศึกษาเร่ือง สภาพปจจุบัน ปญหาและการพัฒนาการบริหาร 

งานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาสรุปไดวา 
สภาพปจจุบัน ปญหาและการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา      

                                                           

 144 Mowen, 1995, อางถึงใน บุญมั่น  ธนาศุภวัฒน, จิตวิทยาธุรกิจ (กรุงเทพฯ: โอเดียน 
สโตร, 2553), 174-175. 
 145 Henry A. Murray,  อางถึงใน มัทนา วังถนอมศักดิ์, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู”, 40-41. 

 146 มัทนา วังถนอมศักด์ิ, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู”, 103 . 
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ทั้งดานการสรรหาบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการบํารุงรักษาบุคลากรและดานการให
บุคลากรพนจากงานอยูในระดับปานกลางเชนกัน แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลน้ันดาน
การบํารุงรักษาบุคลากรควรมีการใหคําปรึกษากับครูที่ตองการความชวยเหลือ ควรจัดสวัสดิการ
อยางจูงใจ มีความรับผิดชอบรวมกันในการสรางความปลอดภัย ซึ่งในดานเดียวกันนี้  ผูวิจัยไดให
ขอเสนอแนะวา การบํารุงรักษาบุคลากรน้ัน ควรสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียนใน
ทุกๆ ดานตามศักยภาพของแตละโรงเรียนมากท่ีสุด ลําดับท่ีสองคือ จัดสวัสดิการที่กอนและหลัง
การเกษียณอายุหรือการพนจากตําแหนง ลําดับท่ีสาม คือ ใหรางวัลแกบุคลากรครูที่มีผลงานดีเดน
หรือไดสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เชนมอบเกียรติบัตร ประกาศตอสาธารณชนหรือใหการช่ืนชม 
และลําดับที่สี่ คือ มีคาตอบแทน เงินโบนัส เงินพิเศษท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน และควรมีการปรับ
ขั้นเงินเดือนในทุกๆป เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน147  วิชัย รวิพัน ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันตองานของหัวหนางาน มีผลการวิจัยท่ีสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับความผูกพันตองานอยางมีนัยสําคัญและเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือปจจัยดานความพึงพอใจ
ในการทํางาน สําหรับปจจัยสวนบุคคลปจจัยดานคุณลักษณะของงานและ ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ของภารกิจไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตองานของหัวหนางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตัวพยากรณที่ดีที่สุดในการพยากรณความผูกพันตองานของหัวหนางาน ทั้ง 18 ตัวแปรพบวา 
ตัวพยากรณที่ดีที่สุดคือ ผูบังคับบัญชา รายได อํานาจในตําแหนงหนาท่ี และความมีอิสระในการ
ตัดสินใจในงาน148   

 บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ืองการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดสําหรับ
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นผลการวิจัยสรุปไดวา องคประกอบปจจัยและ
ตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไดสรางข้ึนโดยยึดหลักความเปนอิสระใน
การบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 มาตรา 284 และหลักการบริหารจัดการที่ดีไดแก
หลักนิติธรรมคุณธรรมความโปรงใสการมีสวนรวมความรับผิดชอบและความคุมคา  มีจํานวน 4 

องคประกอบ โดยองคประกอบดานการธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษยมี 4 ปจจัย ไดแก 
พนักงานสัมพันธสุขภาพและความปลอดภัยการดําเนินการทางวินัยและการพนจากตําแหนง 
                                                           

 147ชารรีฟท  สือนิ, “สภาพปจจุบนั  ปญหา และการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546),124.  

 148วิชัย รวิพัน, “ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตองานของหัวหนางาน” (ครุศาสตร
อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2546),7. 
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รวม 11 ตัวชี้วัด149 โสมิรัน (Someron) ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลการตอการรักษาบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาวิจัยพบวา  องคประกอบ
สําคัญท่ีสงผลตอการรักษาพนักงาน มี 4 ประการคือ 1) สิทธิประโยชน (Benefits) ประกอบดวย 
รายไดและสวัสดิการ 2) วัฒนธรรมองคกร (Organizational culture) ประกอบดวย การมี
ความสัมพันธที่ดีกับ ผูเปนหัวหนางาน และการมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 3) ความพึงพอใจ
สวนบุคคล (Personnel satisfaction) ประกอบดวยการมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับอาชีพ และการมี
ความยั่งยืนมั่นคง 4) กลยุทธการรักษา (Retention strategy) ไดแก การมีโอกาสในเสนทางอาชีพ150 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทไดแก  
 1. ประโยชนตอบแทนและสวัสดิการท่ีเปนตัวเงิน 

  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เร่ืองการ
จําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจาง ของพนักงานสวนทองถิ่น
และลูกจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ไดแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 
  1.1 เงนิเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จายควบกับเงินเดือน ไดแก 
   1.1.1 เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น)  
   1.1.2 เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น)  
   1.1.3 เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จายควบกับเงินเดือน เชน  

    เงินเพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.)  
    เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  
    เงินเพ่ิมพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.) เปนตน 
  1.2 เงินคาจาง ไดแก 
   1.2.1 เงินคาจางประจํา 

                                                           

 149บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ, การพัฒนาเคร่ืองชี้วัดสําหรับการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 191. 

 150Laddawan Someron, “Factors Influencing the Retention of Academic Staff at 

Rajamangala University of TechnolgySuvannabhumi,” HRD Journal of Burapha University 2,1 

(June 2011) : 85-89. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 119 

   1.2.2 เงินคาจางชั่วคราว 
  1.3 ประโยชนตอบแทนอ่ืน ไดแก 
   1.3.1  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ 

   1.3.2  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร 

   1.3.3 เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก
บุตรขาราชการ และลูกจางประจําของกรุงเทพมหานคร และขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 

   1.3.4  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

   1.3.5 เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ เฉพาะสําหรับขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง (แพทย พยาบาล 
ทันตแพทย ฯลฯ) 
   1.3.6 เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับ
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ไมปฏิบัติเวช ปฏิบัติสวนตัว 

   1.3.7 เงินคาเชาบาน 

   1.3.8 เงินทําขวัญขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางซึ่งไดรับอันตราย
หรือปวยเจ็บ เพราะการปฏิบัติงานในหนาที่ 
   1.3.9 เงินเกี่ยวกับศพขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจางซึ่งถึงแกความ
ตายในระหวางเดินทางไปราชการ 

   1.3.10 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา151 

  นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ตําแหนงและ    

วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันท่ี 5 มกราคม 2550 ไดกําหนดให
พนักงานเทศบาลท่ีดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ซึ่งเปนสายงานบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะ
ไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอ่ืนแลว ยังไดรับเงินวิทยฐานะเพิ่ม    
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ.2547 ดวย152 
                                                           

 151 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น, “ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เร่ือง การจําแนกรายการคาใชจาย
เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และเงินคาจาง ของพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง,” 26 กรกฎาคม 
2544   

 152 กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ตําแหนง
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล,” 5  มกราคม 2550. 
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 2. ประโยชนตอบแทนและสวัสดิการท่ีไมใชตัวเงิน 

  2.1 การลา บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับสวัสดิการ
ดานการลาเชนเดียวกับบุคลากรอื่นๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นั่นคือ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี 22 พ.ย. 2545 ขอ 350153 ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด จัดหวัดราชบุรี เร่ืองหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 22 พ.ย. 2545 ขอ 321154  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 12 พ.ย. 2545 ขอ 319155 นั้น   ไดแบงการลาของขาราชการ และพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นออกเปน 9 ประเภทดวยกัน ไดแก 
   2.1.1 การลาปวย 
   2.1.2 การลาคลอดบุตร 
   2.1.3 การลากิจสวนตัว 
   2.1.4 การลาพักผอน 
   2.1.5 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
   2.1.6 การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

   2.1.7 การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
   2.1.8 การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

   2.1.9 การลาติดตามคูสมรส 

  นอกจากน้ี จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ .ศ. 2555 

ไดมีการปรับปรุงระเบียบการลาของขาราชการใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏบิตัิ

                                                           

 153 จังหวัดราชบุรี, “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เร่ือง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล,” 22 พฤศจิกายน 2545 
 154 จังหวัดราชบุรี, “ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด 
ราชบุรี เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด,” 
22 พฤศจิกายน 2545 
 155 จังหวัดราชบุรี, “ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เร่ือง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดราชบุรี,” 12 พฤศจิกายน 
2545 
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ราชการ ซึ่งในระเบียบดังกลาว ไดเพ่ิมประเภทการลาเขามาอีก 2 ประเภทคือ ขอ 17 (3) การลาไป
ชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และ (11) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 156 
  2.2 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
  2.3 การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 
  2.4 การยกยองเชิดชูเกียรติยศยิ่ง 
  2.5 การนับเวลาราชการเปนทวีคูณ 
  2.6 การสงเสริมความกาวหนาเพื่อมิใหขอโอนยายออก 
  2.7 การจัดสรรโควตาสําหรับการคัดเลือกเขารับการศึกษา/อบรม ที่หนวยงานของรัฐ
เปนผูจัด/รวมจัด 
  2.8 การสงเคราะหและชวยเหลือทายาท เพื่อบรรจุ เปนเจาหนาที่ของรัฐ 157 
 3. ความกาวหนาในอาชีพ 

  ความกาวหนาในอาชีพของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งในประเภทขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลน้ัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันท่ี 5 มกราคม 2550 ที่ไดแบงบุคลากรทางการศึกษาออกเปน 
3 สายงาน โดยในแตละสายน้ันมีความกาวหนาในวิชาชีพดังนี้158 

  3.1 สายงานนิเทศการศึกษา ประกอบดวย ตําแหนง ศึกษานิเทศก มีความกาวหนาตาม
วิทยฐานะแหงวิชาชีพ ไดแก  

   3.1.1 ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

   3.1.2 ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

   3.1.3 ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

   3.1.4 ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 

                                                           

 156 สํานักนายกรัฐมนตรี, “ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ ,” 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 129, ตอนพิเศษ 22 ง (25 มกราคม พ.ศ.2555) : 5. 

 157 สมศักดิ์  พนากิจสุวรรณ, เอกสารประกอบการสอน เร่ือง สวัสดิการพนักงานสวน
ทองถ่ิน(power point) (กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น, 2553), 56. 

 158 กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ือง ตําแหนง
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล,” 5 มกราคม 2550. 
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   โดยท่ีศึกษานิเทศกผูใดผานการประเมิน มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ  
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ                

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ท. กําหนดแลว ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2, คศ.3, คศ.4 หรือ   

คศ.5 ตามลําดับ 
  3.2 สายงานบริหารการศึกษา มีความกาวหนาตามระดับของตําแหนง ดังตอไปนี้ 
   3.2.1 นักบริหารการศึกษา 6    ระดับ 6 

   3.2.2 หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) ระดับ 7 

   3.2.3 ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7) ระดับ 7 

   3.2.4 ผูอํานวยการกองการศึกษา 8/รองผูอํานวยการสํานัก 

             การศึกษา 8(นักบริหารการศึกษา8) ระดับ 8 

   3.2.5 ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9) ระดับ 9 

  3.3 สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา มีความกาวหนาในวิชาชีพ
ตามระดับของตําแหนง ดังน้ี 
   3.3.1 สันทนาการ 3-6/7 ระดับ 3-7 

   3.3.2 นักวิชาการศึกษา 3-6/7 ระดับ 3-7 

   3.3.3 นักวิชาการวัฒนธรรม 3-6/7 ระดับ 3-7

   3.3.4 บรรณารักษ 3-6/7 ระดับ 3-7 

   3.3.5 เจาพนักงานหองสมุด  ระดับ 2-6 

   3.3.6 เจาพนักงานศูนยเยาวชน  ระดับ 2-6 

   3.3.7 เจาหนาที่หองสมุด  ระดับ 1-5 

   3.3.8 เจาหนาที่ศูนยเยาวชน  ระดับ 1-5 

  ในสวนความกาวหนาในวิชาชีพของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และ
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ได
กําหนดใหนํามาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของเทศบาลมาใชโดยอนุโลมได 
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สรุป 

 ปจจุบัน การรักษาบุคลากรที่เปนคนเกง คนดี และเปนคนท่ีมีศักยภาพสูง ไดกลายเปน
ปญหาสําคัญในระดับโลก โดยที่ทุกองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางก็ประสบกับปญหาเดียวกันนี้  
โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคกรภาครัฐจะไดรับผลกระทบอยางมากกับการเกิดขึ้นของปญหาน้ี 
เนื่องจากในรอบหลายๆ ปที่ผานมา ในองคกรภาครัฐไดเกิดระบบสมองไหล  (Brain drain system) 
คนเกงในภาคราชการ ไดหลั่งไหลออกไปทํางานยังภาคเอกชนเน่ืองจากมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาภาครัฐ 
ขณะเดียวกันในภาคเอกชนดวยกันเองก็ประสบปญหากับการท่ีคูแขงแยงคนมีศักยภาพของตนไป  

อาจกลาวไดวา ยุคปจจุบันน้ี ไดเร่ิมหันมาใหความสําคัญกับการรักษาพนักงานหรือบุคคลากรที่มี
ศักยภาพของตนไว โดยเห็นไดจากการปรับตัวในภาครัฐท่ีเร่ิมมีการปรับคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ 

ใหกับบุคลากรเพ่ือสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นในยุคที่ตองแขงขันกันสูงน้ี   พรอมกันน้ี ก็มี
นักวิชาการทั้งในฝายบริหารงานทรัพยากรมนุษย และนักบริหารจัดการองคกรตางๆไดมีการนําเสนอ
แนวคิด ทฤษฎีที่จะนําไปสูการเปนปจจัยสําคัญในการรักษาบุคลากรคนสําคัญของตนเองไว ใหได
นานที่สุด  ซึ่งจากที่คนควารวบรวมขอมูลมาในเบื้องตน เห็นไดวา ปจจัยในการรักษาบุคลากรนั้น มี
ความแตกตางกันออกไปตามบริบททางสังคม   องคประกอบหรือปจจัยในการรักษาบุคลากรจะ
ครอบคลุมในทุกๆดานของชีวิตของบุคลากรในองคกร นั่นคือ ทุกปจจัยนั้น มุงสงเสริมใหบุคลากร
มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี 

 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่จัดต้ังข้ึนโดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ  มุงเนน
การกระจายอํานาจการปกครองใหกับประชาชนในทองถิ่น  ไดดําเนินการปกครองตนเองอยางมี
อิสระตามท่ีกฎหมายไดกําหนดใหอํานาจไว ซึ่งถือเปนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่สําคัญในอันที่จะปลูกฝงสงเสริมและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชน 
ปจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ มีการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อการดังกลาวขึ้นตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทซึ่งจะ
ไดกลาวตอไป  
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ความหมายและความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ในสวนของความหมายของคําวา การปกครองสวนทองถิ่น นี้  มีผูรูหรือนักวิชาการ
หลายๆทานไดใหความหมายไวอยางหลากหลายและกวางขวาง ในท่ีนี้ จึงขอนํามากลาวโดยสรุปไว
ดังนี ้
 ฮอลโลเวย(Holloway) ไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นไววา หมายถึง การ
ปกครองตนเองของชุมชนแหงหน่ึงแหงใดท่ีมีการจัดต้ังองคการข้ึนทําหนาท่ีในเขตพื้นที่ที่กําหนด 
มีอํานาจในการบริหารงานคลัง มีอํานาจในการวินิจฉัยตัดสิน และมีสภาของทองถิ่นท่ีไดรับเลือกตั้ง
จากประชาชนเปนองคกรสําคัญขององคการนี้159 

 วิท (Wit) ไดใหคํานิยามวา การปกครองทองถิ่นเปนผลจากการกระจายอํานาจทางการ
ปกครองของรัฐบาลไปใหกับองคการในระดับทองถิ่น ซึ่งองคการน้ันตองไมเปนองคการภายใตการ
บังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง และองคการน้ันตองมีอํานาจอิสระในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
และดําเนินการใดภายใตทองถิ่นของตนเทานั้น160 

 บารเบอร (Barber) ไดใหความหมายไววา หมายถึง การปกครองที่มีการใชอํานาจใน
การจัดบริการและบริหารกิจการตางๆภายในขอบเขตพ้ืนท่ีเฉพาะของทองถิ่น ซึ่ งเปนหนวยยอยลง
ไปที่มีพื้นที่ขนาดเล็กในการปกครองทั้งหมดของรัฐบาล161 

 โกลดิง (Golding) ไดใหความหมายไววา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การจัดระบบ
ปกครองของทองถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด162 

 ประทาน คงฤทธิศึกษากร ไดใหความเห็นไววา การปกครองทองถิ่น เปนการปกครอง
ของประชาชนในระดับทองถิ่น อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของ

                                                           

 159 William V. Holloway, State and Local Government in the United State  
(New York: Prentice Hall, 1951), 398, อางถึงใน อุดม  ทุมโฆสิต, การปกครองทองถ่ินสมัยใหม : 
บทเรียนจากประเทศพัฒนาแลว, พิมพครั้งที่ 2  (กรุงเทพฯ : แซทโฟรพร้ินต้ิง, ม.ป.ป.), 212. 

 160Danial  Wit,    อางถึงใน ประทาน   คงฤทธิศึกษากร, การปกครองเมืองพัทยา   เอกสารศึกษา   
รัฐประศาสนศาสตร  อันดับท่ี 68 (กรุเทพฯ: สหายบล็อกการพิมพ, 2535), 10-11. 

 161 Michael P. Barber, อางถึงใน อุดม  ทมุโฆสิต, การปกครองทองถิ่นสมัยใหม : บทเรียน
จากประเทศพัฒนาแลว, 214. 

 162Golding, อางถึงใน  อุดม  ทุมโฆสิต, การปกครองทองถิ่นสมยัใหม : บทเรียนจากประเทศ
พัฒนาแลว, 214. 
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รัฐบาลกลาง โดยถือวาการปกครองทองถิ่นเปนหนาที่ของคนในทองถิ่นนั้นที่จะตองเลือกตั้งผูมี
อํานาจปกครองขึ้นมา องคกรปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นภายใตการควบคุมของรัฐบาล แตก็มี
อํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเอง163 

 อุทัย หิรัญโต นิยามวา การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจให   
หนวยการปกครองระดับรองของรัฐ หรือกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง
จัดการปกครอง และดําเนินกิจการบางอยาง เพื่อผลประโยชนของรัฐ และผลประโยชนของทองถิ่น 
หรือผลประโยชนของทองถิ่นโดยตรง การบริหารงานของทองถิ่นมีองคการของทองถิ่นประกอบดวย
เจาหนาท่ีซึ่งประชาชนเลือกตั้งมาท้ังหมดหรือบางสวน ทั้งน้ี มีความเปนอิสระในการบริหารงาน 
แตรัฐตองควบคุมโดยวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไม164 

 อํานวย ปนพิลา ไดสรุปวา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลให
กระจายอํานาจการปกครองไปใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสิทธิ มีอํานาจในการปกครอง การ
บริหารจัดการตนเอง ซึ่งเปนองคกรท่ีมีความอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตามสมควร โดยมีรูปแบบ
การปกครองอยูดวยกัน 5 รูปแบบ คือ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา165 

 บูฆอรี  ยีหมะ กลาววา การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง  การปกครองของชุมชนหน่ึงๆ
ซึ่งมีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่ดานตางๆ เพื่อประโยชนของประชาชนที่อยูภายในชุมชนตาม
ขอบเขตอํานาจท่ีไดรับจากรัฐบาลกลางหรือสวนกลาง โดยจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายในการตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ 
ตลอดจนมีงบประมาณท่ีมาจากการจัดเก็บภาษีหรือรายไดในรูปตางๆภายในทองถิ่น เพื่อใชในการ
ดําเนินงาน สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีเจาหนาท่ี 
หรือบุคลากรในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง166 

                                                           

 163ประทาน  คงฤทธิศึกษากร, การปกครองเมืองพัทยา   เอกสารศึกษา   รัฐประศาสนศาสตร  
อันดับท่ี 68  (กรุเทพฯ: สหายบล็อกการพิมพ, 2535), 6-7. 

 164อุทัย   หิรัญโต,  การปกครองทองถ่ิน (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2523), 4. 

 165อํานวย  ปนพิลา,  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การปกครองทองถิ่นไทย  (ราชบุรี : 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง, 2554), 6-7. 

 166บูฆอรี  ยีหมะ, การปกครองทองถิ่นไทย (กรุงเทพฯ :โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2550), 14. 
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 จากหลายๆ คํานิยามขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา การปกครองทองถิ่น เปนการ
ปกครองของประชาชนในระดับทองถิ่น อันเปนผลมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของ        
รัฐบาลกลางใหกับทองถิ่น การมอบอํานาจดังกลาวน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นได
เขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
มีสวนรวมท้ังในการเสนอปญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการทํางานและรวมรับบริการสาธารณะ
ตางๆ ในเขตพ้ืนที่ที่ไดกําหนดไว ทั้งน้ี ในการบริหารงานน้ันประชาชนในทองถิ่นเปนผูเลือกบุคคล
เขามาทําหนาท่ีเปนบริหารงานในทองถิ่นตนเอง การปกครองทองถิ่นแมวาจะมีอิสระในการ
ดําเนินงานตางๆ แตก็อยูภายใตการกํากับดูแล ตรวจสอบและการสนับสนุนการดําเนินงานของ
รัฐบาลกลาง 

 ในสวนของความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ชูวงศ ฉายะบุตร ไดกลาวไววา 
เน่ืองจากการปกครองสวนทองถิ่นนั้นยึดหลักการกระจายอํานาจปกครองและเพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักการประชาธิปไตยโดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง  การปกครองทองถิ่นจึงมี
ความสําคัญ ซึ่งสรุปไดดังนี้  
 1. การปกครองทองถิ่นคือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตน
มีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถิ่นเกิดความรับผิดชอบ 

 2. การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนในทองถิ่นรูจักการปกครองตนเอง 

 3. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งมีอยูอยางกวางขวาง รัฐบาล     

มิอาจดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและทันทวงที จึงเปนการสมควร
ใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการเอง 

 4. การปกครองทองถิ่นสามารถสนองความตองการของทองถิ่นไดตรงเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

 5. การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศ          

ในอนาคต 

 6. การปกครองทองถิ่นสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง  การ
ปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองท้ังทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม167 

                                                           

 167ชูวงศ ฉายะบุตร, การปกครองทองถ่ินไทย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: บริษัทพิฆเณศ 
พร้ินต้ิง เซ็นเตอร จํากัด, 2539), 28-30. 
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ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ          

สวนทองถิ่น พ .ศ. 2534 มาตรา 70 ไดแบงการปกครองสวนทองถิ่นเปน 4 รูปแบบ ไดแก        
องคกรบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการสวนทองถิ่นตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่ง
ไดแก กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ตอมาในป พ .ศ.2537 ไดประกาศใชประราชบัญญัติ        
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ทําใหมีการปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มข้ึนอีก     
1 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนตําบล หลังจากนั้นไดมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
สุขาภิบาลเปนเทศบาล  พ .ศ .  2542 ดังนั้น  การปกครองสวนทองถิ ่นจึงมี 5 รูปแบบ  คือ                     
1)องคการบริหารสวนจังหวัด  2 )  เทศบาล  3 )  กรุง เทพมหานคร  4 )  เม ืองพัทยา  และ                             

5) องคการบริหารสวนตําบล 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบนั้น มีการกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบไว ซึ่งในท่ีนี้จะขอนําเสนอเฉพาะองคกรปกครอง       

สวนทองถิ่น 3 ประเภทเทาน้ัน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  และ องคการบริหาร     

สวนตําบล เน่ืองจากเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนเปาหมายของการศึกษาวิจัย 

 

องคการบริหารสวนจังหวัด 

 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด      
พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดต้ังข้ึน      

ทุกจังหวัด เพื่อจัดทํากิจการสวนจังหวัดท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีการบริหารราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาค 

 องคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมเขต
จังหวัด และเปนการบริหารราชการสวนทองถิ่น โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวย 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ซึ่งท้ังสองสวนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  ดังแผนภูมิที่  2 
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โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด 

ตาม พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการวิจัยเร่ือง การวิจัย
เพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟค จํากัด 2550), 12. 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัด 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

สมาชิกสภา อบจ. รองนายก อบจ. 
( 2 - 4  คน ) 

เลขา + ท่ีปรึกษา 5 คนคน 

ประธานสภา อบจ. 

ปลัด อบจ. 

รองประธานสภา อบจ. 

ประธานสภา อบจ. 

รองปลัด อบจ. 

สวน
ราชการ

สวน
ราชการ

สวน
ราชการ

สวน
ราชการ

สวน
ราชการ

คณะกรรมการสามัญ 

ประจําสภา 

สมาชิกไมนอยกวา 3 คน 

แตไมเกิน 7 คน 

คณะกรรมการวิสามัญ 

สมาชิกหรืไมเปนสมาชิก 

ไมนอยกวา 3 คน 

แตไมเกิน 7 คน 
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 ในสวนของอํานาจหนาท่ีดานการศึกษานั้น ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 มาตรา 45 (8) กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด  
มีอํานาจหนาท่ีการจัดกิจกรรมใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการน้ันเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอ่ืน รวมดําเนินการ 
หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้  “การจัดการศึกษา” เปนกิจการหนึ่งที่ราชการ 
สวนทองถิ่นอ่ืนเห็นสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทําให และตอมามีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2542 โดยในมาตรา 17(6) กําหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาไดโดยตรง 

 

เทศบาล 

 เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ เทศบาล           
พ.ศ.  2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 9 ถึงมาตรา 11 กําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาจัดต้ังเทศบาลไว ดังนี้  
 1. เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในพระราชกฤษฎีกา        

ยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบล โดยท่ีกฎหมายไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาเปนเทศบาลตําบล
จะตองมีเงื่อนไขอยางไร แตในทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยไดตั้งหลักเกณฑการเปนเทศบาล
ตําบล พื้นที่จะจัดต้ังเปนเทศบาลตําบลจะตองมีรายไดไมต่ํากวา 12 ลานบาท (ไมรวมเงินอุดหนุน) 
มีประชากรต้ังแต 7,000 คนขึ้นไป และอยูกันหนาแนนไมต่ํากวา 1,500 คน ตอตารางกิโลเมตร 

 2. เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่นชุมนุมชนที่
มีประชากรต้ังแต 10,000 คนขึ้นไป และมีรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีซึ่งกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล 

 3. เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมชุมชนที่มีประชากรต้ังแต 50,000 คนข้ึนไป และมี
รายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่ซึ่งกําหนดไวในกฎหมายวาดวยเทศบาล 

 โครงสรางของเทศบาลแบงออกเปน 2 ฝาย คือ สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี โดย
สภาเทศบาลมีหนาท่ีพิจารณารางขอบัญญัติเทศบาล  และกํากับดูแลการบริหารเทศบาลของคณะ
เทศมนตรี ซึ่งมีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามท่ีกฎหมายกําหนด  
โดยมีหนายกเทศมนตรีเปนหัวหนา ทั้งนี้ ในแตละเทศบาลจะมีการแบงสวนราชการแตกตางกันตาม
ความเหมาะสม ดังแผนภูมิที่ 3 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โครงสรางเทศบาล 

ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3โครงสรางของเทศบาล 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการวิจัยเร่ือง การวิจัย
เพื่อพัฒนา นโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟค จํากัด, 2550), 13-14. 

 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 
กําหนดอํานาจหนาท่ีของเทศบาลในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปน 2 ประเภท คือ อํานาจหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายจัดต้ังเทศบาลกําหนด และอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ กําหนด สําหรับ
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายจัดต้ังเทศบาลกําหนดมี 2 สวน คือ หนาที่ที่ตองปฏิบัติ ทั้งเทศบาลตําบล 

ประธานสภา และรองประธาน 

สภาเทศบาล เลือกจากสมาชิก
สภาเทศบาลตําแหนงละ 1 คน 

เทศบาลนคร 

ราษฎร 50,000 คนขึ้นไป 
เทศบาลเมือง 

ราษฎร 10,000 คนขึ้นไป 
เทศบาลตําบล 

มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

สมาชิกเทศบาลตําบล  12  คน 

สมาชิกเทศบาลเมือง  18  คน 
สมาชิกเทศบาลนคร  24  คน 

นายกเทศมนตรีแตงต้ัง 

รองนายก (ตําบล) ไมเกิน 2 คน 

รองนายกฯ (เมือง) ไมเกิน 3 คน 

รองนายกฯ (นคร) ไมเกิน 4 คน 

เลขา + ท่ีปรึกษา (ตําบล) ไมเกิน 2 คน 
เลขา + ท่ีปรึกษา (เมือง) ไมเกิน 3 คน 
เลขา + ท่ีปรึกษา (นคร) ไมเกิน 5 คน 

ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

สวนราชการตาง ๆ   
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เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร จะตองดําเนินการใหราษฎรไดรับการศึกษา อบรม และหนาท่ีที่จะ
เลือกปฏิบัติไดเฉพาะเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร คือ สามารถจัดตั้งและบํารุงโรงเรียน
อาชีวศึกษาได จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษาไดสวนอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ กําหนดในสวนของการศึกษา คือ อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 19(6) ใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีการจัดการศึกษา 
เทศบาลสวนใหญจึงกําหนดใหมี “กองการศึกษา” เพื่อรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของกับการบริการ
การศึกษา การบริหารวิชาการ และงานโรงเรียน เปนตน 

 จากขอมูลกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในป 2554 (ขอมูล ณ 20 มิ.ย. 2554) มี
จํานวนเทศบาลท้ังสิ้น 2,010 แหง (รวมเทศบาลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ) โดยจําแนกเปน
เทศบาลนคร 27 แหง เทศบาลเมือง 145 แหง และเทศบาลตําบล 1,838 แหง168 

 

องคการบริหารสวนตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กท่ีสุด และ
อยู ใกลชิดประชาชนมากที่สุด จุดมุงหมายของการจัดตั้ง อบต . คือ การกระจายอํานาจไปสู
ประชาชนใหไดมากที่สุด และสามารถพัฒนา อบต . ไปสูการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ
เทศบาล 

 องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546 กําหนดใหองคการ
บริหาร  สวนตําบลทําหนาท่ีพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยองคการ
บริหารสวนตําบลแบงโครงสรางออกเปน 2 สวน คือ สภาองคการบริหารสวนตําบล  และ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 ในป .ศ. 2540 มีการจัดต้ัง อบต. รวมท้ังสิ้น 6,397 แหง ซึ่งในจํานวนนี้เปน อบต. ที่มี
รายไดต่ํากวา 3 ลานบาท เปนจํานวน 5,788 แหง (รอยละ 90.48) พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 จึงมีบทบัญญัติใหยุบรวม
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

                                                           

 168กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, “ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ 20 

มิ.ย. 2554. สวนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสราง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,”  20  มิถุนายน 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 132 

 1. อบต. ที่มีเขตติดตอกันสามารถรวมกันได หากเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน
ในตําบลน้ัน 

 2. อบต. อาจรวมกับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขต
อําเภอเกี่ยวกันได ตามเจตนารมณของประชาชนในตําบลนั้น 

 3. อบต. ที่มีประชากรไมถึง 2,000 คน ตองยุบรวมกับ อบต. อ่ืนที่มีอาณาเขตติดตอกัน
และอยูภายในอําเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณของประชาชนในตําบลนั้น 

 จากบทบัญญัติดังกลาวมีผลทําใหจํานวนของ อบต. มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
และมีแนวโนมลดลงทุกป ขอมูลจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในป พ .ศ. 2554 (ขอมูล                
ณ 20 มิ.ย. 2554) มีจํานวน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทั้งสิ้น 5,765 แหง ดังแผนภูมิที่ 4 

 

โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 

ตาม พรบ. สภาตําบล และอบต. พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2546 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการวิจัยเร่ือง การวิจัย
เพื่อพัฒนา นโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟค จํากัด, 2550), 15-16. 

องคการบริหารสวนตําบล 

สภา อบต. 

องคประกอบ 

สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้ง 

1. สมาชิกหมูบานละ 2 คน 

2. อบต. ใดมี 2 หมูบาน ใหมีสมาชิกหมูบานละ 2 คน 

3.  อบต. ใดมี 1 หมูบานใหมี 6 คน 

ประธานสภา อบต.เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน 

รองประธานสภา อบต.เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน 

เลขานุการสภา อบต.เลือกจากปลัด อบต.หรือสมาชิกสภา 1 คน  

นายก อบต. 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

นายกฯ อาจแตงตัง้ 
รองนายกฯ ไมเกิน 2 คน 

เลขานุการนายก 1 คน 

สํานักงานปลัด อบต. และสวนตาง ๆ ของ 
อบต.
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 สําหรับอํานาจหนาท่ีในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา พระราชบัญญัติสภาตําบล พ .ศ.  
2537 มาตรา 67 (5) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ี
ในการจัดการศึกษา169 

 

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศนั้น ไดดําเนินการตามที่
กฎหมายไดใหอํานาจไว  ซึ่งขอนํามากลาวโดยสรุปดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 289 วรรคสอง กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิจัดการศึกษา อบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม  
และความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา อบรมของรัฐ โดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ แตตองไมขัดตอมาตรา 49     
และมาตรา 80 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสาม การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตาม
วรรคสอง  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี               

ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย 

 มาตรา 49 คือ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา  12 

ปที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิ ตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครอง
และสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ และมาตรา 80 (4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 41 กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่งหรือ   

                                                           

 169กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการวิจัยเร่ือง     
การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: 

พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2550), 11-17. 
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ทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น และในมาตรา 42 
กําหนดวาใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่ในการประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะ   

การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหเทศบาล  เมืองพัทยา            
องคกรบริหารสวนตําบล องคกรบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะดานการจัดการศึกษา เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น  

ของตน 

 แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ  กําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติถายโอนการศึกษา 

กอนวัยเรียนหรือปฐมวัย (อนุบาล 4-6 ป) การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษา การศึกษา       

ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถายโอนศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ หรือศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับเขต ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผานหลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครอง        

สวนทองถิ่น170 

 

ภารกิจดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จากการที่กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาท่ีในการ         

จัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดกําหนดภารกิจในการจัดการศึกษาไวดังนี้  
 1. การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแกเด็ก ตั้งแต      
แรกเกิดถึงกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ  
อารมณ สังคม และสติปญญา เต็มตามศักยภาพ และมีความพรอมในการเขารับการศึกษา ในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2. การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนา และวางรากฐานชีวิต      
การเตรียมความพรอมของเด็กทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และสังคม ให
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ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน 
รวมทั้งใหสามารถคนพบความตองการ ความสนใจ ความถนัดของตนเองดานวิชาการวิชาชีพ  
ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ และทักษะทางสังคม โดยใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม 
และมีความสํานึกในความเปนไทย 

 3. การจัดบริการใหความรูดานอาชีพ เปนการจัดบริการ หรือสงเสริม สนับสนุนพัฒนา
ความรูทักษะในการประกอบอาชีพแกประชาชน รวมทั้งการรวมกลุมผูประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

 4. การจัดการสงเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน เปนการจัดและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานดานการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนแกเด็กและเยาวชน  
ประชาชนทั่วไปอยางหลากหลาย 

 5. การดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
เปนการดําเนินงานดานกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเนนเอกลักษณความเปนไทยและทองถิ่น171 

 

วัตถุประสงคการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดวัตถุประสงคการจัดการศึกษาไวดังตอไปน้ี  
 1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. เพื่อใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบตามหลักสูตรอยางเสมอภาค     

และเทาเทียมกัน 

 3. เพื่อพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด และตรง
ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยมุงพัฒนาใหเกิดความสมดุลทั้งทางดานปญญา  
จติใจ รางกาย สังคม ระดับความคิด คานิยม และพฤติกรรม ซึ่งเนนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
ความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ 

 4. เพื่อใหการจัดการศึกษาของทองถิ่น ดําเนินการตามความตองการและคํานึงถึงการมี 
สวนรวม การสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
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วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในทองถิ่น ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
ตามศักยภาพ และความสามารถของทองถิ่น 

 5. เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นไดออกกําลังกายและฝกฝนกีฬา 
รวมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณภาพ  ทั้งดาน
รางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณคาของการกีฬานันทนาการ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก และเยาวชน ไปในแนวทางที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 6. เพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชนในการสรางและพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิต 
โดยเฉพาะในกลุมผูขาดโอกาส ผูดอยโอกาส ผูพิการทุพพลภาพ ซึ่งเปนการสงเสริม สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพใหมีงานทํา ไมเปนภาระแกสังคม 

 7. เพือ่บํารุงศาสนาและอนุรักษ บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย172 

 

การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา 
 การบริหารงานสําหรับขาราชการ  หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 และระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง  
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งทําใหการบริหารงานบุคคล ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองกําหนดใหมีความสอดคลอง  
ดังน้ัน แมวาการบริหารงานบุคคลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จะถือปฏิบัติ ตาม พ .ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ .ศ. 2542 แต
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นก็กําหนดใหคณะกรรมการกลางขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต.)ตองนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการมาบังคับใชโดยอนุโลม ดังน้ัน คณะกรรมการกลาง
ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต.) จึงตองปรับปรุงมาตรฐานและ
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของขาราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถิ่น 
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายดังกลาว โดยจัดทําประกาศมาตรฐานทั่วไป และ
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หลักเกณฑของคณะกรรมการกลางขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น และมีผลบังคับใช
เชนเดียวกับหลักเกณฑของ ก.พ. โดยไมจําเปนตองแกไขกฎหมายใดๆ ดังนั้น การบริหารงานบุคคล 
มาตรฐานวิชาชีพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิการ สิทธิประโยชนตางๆ ของ
ขาราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถิ่น จึงสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ173 

 ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทน้ัน  ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน
หรือภารกิจดานการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเจตนารมณที่ไดตั้งไว โดยเฉพาะกลุมบุคคล           

ที่เรียกวา บุคลากรทางการศึกษา  เปนผูที่นํานโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไป   

สูการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

 คําวา บุคลากรทางการศึกษานี้  ตามความหมายในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา รวมท้ังผูสนับสนุน
การศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาท่ีใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน          
การนิเทศและการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ 

 

บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 สําหรับบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ี ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ืองตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ไดมีการกําหนดประเภท
บุคลากรทางการศึกษาไวดังนี้174 

                                                           

 173เร่ืองเดียวกัน, 24. 

 174กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวาดวยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถ่ิน สําหรับขาราชการพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ิน พ.ศ.2554 (กรุงเทพฯ: สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น, 2554), 1-5. 
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 1. สายงานนิเทศการศึกษา ประกอบดวย 

  1.1 ศึกษานิเทศก 
 2. สายงานบริหารการศึกษา ประกอบดวย  

  2.1 นักบริหารการศึกษา 6 

  2.2 หัวหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
  2.3 ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 
  2.4 ผูอํานวยการกองการศึกษา 8/รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา  8 (นักบริหาร
การศึกษา 8) 

  2.5 ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9) 

 3. สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา ประกอบดวย 

  3.1 สันทนาการ 3-7 

  3.2 นักวิชาการศึกษา 3-7 

  3.3 นักวิชาการวัฒนธรรม 3-7 

  3.4 บรรณารักษ 3-7 

  3.5 เจาพนักงานหองสมุด 2-6 

  3.6 เจาพนักงานศูนยเยาวชน 2-6 

  3.7 เจาหนาที่หองสมุด 1-5 

  3.8 เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1-5 

 ลักษณะงานโดยทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น แบงตามสายงานบุคลากรทางการศึกษาที่ไดกลาวไวขางตนดังนี้ 
 1. สายงานนิเทศการศึกษา มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การกํากับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาคนควาทางวิชาการ  การวิเคราะหวิจัย 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามี
ความเขมแข็งในการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ175 

 2. สายงานบริหารการศึกษา มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา         
การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล 
การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ตลอดจนการพัฒนากิจกรรเด็กและเยาวชน การสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
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ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงเปนผูปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหนาสวนราชการ
หรือผูชวยหัวหนาสวนราชการทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในตําแหนงหัวหนากอง 
หัวหนาฝาย ผูอํานวยการกองการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา176 

 3. สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ  
รวมถึงการคนควาทางวิชาการ การวิเคราะหวิจัย เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน สนองตอบความตองการของประชาชน ชุมชนและสังคมไดอยางเต็มท่ี ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ งานศูนยเยาวชน งานอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น งานกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม177 
 

มาตรฐานหนวยงานทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล 
สงเสริม สนับสนุนการบริหารการปกครองทองถิ่น ไดจัดทํามาตรฐานหนวยงานทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งหนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย
มาตรฐาน  16 มาตรฐาน และ 56 ตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 178 

 มาตรฐานดานปจจัย มี 7 มาตรฐาน ไดแก 
 1. มาตรฐานท่ี 1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีภาวะผู นําและมีความรู  
ความสามารถในการบริหารจัดการ มี 3 ตัวบงชี้ คือ 

  1.1 มีวิสัยทัศน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีภาวะผูนํา 
  1.2 มีความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการ 

  1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ 

                                                           

 176เร่ืองเดียวกัน, 34. 

 177เร่ืองเดียวกัน, 45. 
 178กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, มาตรฐานหนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น,2550), 6-13. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 140 

 2. มาตรฐานท่ี 2 นักบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีจํานวนเพียงพอ มี 4 ตัวบงชี้ คือ 

  2.1 มีจํานวนตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  2.2 มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

  2.3 มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  2.4 มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติตน 

 3. มาตรฐานท่ี 3 บุคลากรในหนวยงานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
คุณวุฒิ  มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ และมีจํานวนเพียงพอ มี 3 

ตัวบงชี้ คือ 

  3.1 มีจํานวนตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  3.2 มีคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  3.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ 
 4. มาตรฐานท่ี 4 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนพัฒนา
การศึกษา มี 3 ตัวบงชี้คือ 

  4.1 มีขอมูล ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  4.2 มีแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา 
  4.3 มีแผนพัฒนาการศึกษา 3 ป 
 5. มาตรฐานท่ี 5 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแผนการใช
จายงบประมาณในการบริหารจัดการ มี 2 ตัวบงชี้คือ 

  5.1 มีแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
  5.2 มีแผนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชงบประมาณ 

 6. มาตรฐานท่ี 6 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัสดุ  
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางในการบริหารจัดการ มี 2 ตัวบงชี้ คือ 

  6.1 มีแผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 

  6.2 มีวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในการบริหารจัดการตามภารกิจ 

 7. มาตรฐานท่ี 7 หนวยงานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานท่ีและ
แหลง การเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น มี 5 ตัวบงชี้ คือ 

  7.1 มีสถานท่ีและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

  7.2 มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  7.3 มีศูนยเยาวชน 
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  7.4 มีสนามกีฬา สถานท่ีออกกําลังกาย 

  7.5 มีศูนย หรือ สถานท่ีฝกอาชีพ 

 มาตรฐานดานกระบวนการ มี 5 มาตรฐาน ไดแก 
 8. มาตรฐานท่ี 8 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
ดําเนินงานตามพันธกิจอยางเปนระบบ มี 7 ตัวบงชี้ คือ 

  8.1 มีการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  8.2 มีการดําเนินงานดานปฐมวัย 

  8.3 มีการดําเนินงานดานการศึกษาภาคบังคับ 

  8.4 มีการดําเนินงานดานการศึกษาชวงชั้นที่ 4 และอาชีวศึกษา 
  8.5 มีการดําเนินงานดานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

  8.6 มีการดําเนินงานดานการสงเสริมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

  8.7 มีการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

 9. มาตรฐานท่ี 9 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัด
องคกรโครงสราง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ มี 7 ตัวบงชี้ คือ 

  9.1 มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ 
  9.2 มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน 

  9.3 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

  9.4 มีการบริหารเชิงกลยุทธโดยใชหลักการมีสวนรวม 

  9.5 มกีารบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ขององคกร 

  9.6 มีการตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

  9.7 มีการสรางขวัญ กําลังใจ และสัมพันธภาพท่ีดีในองคกร 

 10. มาตรฐานท่ี 10 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการ
บริหารจัดการงบประมาณ มี 4 ตัวบงชี้ คือ 

  10.1 มีการดําเนินการตามแผนการงบประมาณและวิธีการงบประมาณ 

  10.2 มีการควบคุมตรวจสอบการใชงบประมาณอยางเปนระบบ คุมคา โปรงใสและ
ตรวจสอบได 
  10.3 มีการประเมิน สรุปผลรายงานผลการใชงบประมาณ 
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  10.4 มีการนําเสนอผลการใชงบประมาณในแตละปไปปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 11. มาตรฐานท่ี 11 หนวยงานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหมีระบบ
การบริหารวัสดุครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง มี 4 ตัวบงช้ีคือ  
  11.1 มีการดําเนินการตามแผนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางและใชอยาง
คุมคา 
  11.2 มีการจัดเก็บและบํารุงรักษาอยางเปนระบบ 

  11.3 มีการประเมิน สรุปรายงานผลการใชวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

  11.4 มีการนําผลจากการรายงานผลการใชวสัดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในแตละป
ไปปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 12. มาตรฐานท่ี 12 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหาร
จัดการสถานท่ีและแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ มี 4 ตัวบงช้ี คือ 

  12.1 มีการจัดทําแผนการใชสถานท่ีและแหลงเรียนรู 
  12.2 มีการดําเนินการตามแผนการใชสถานท่ีและแหลงเรียนรู 
  12.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใชสถานที่และแหลงเรียนรู 
  12.4 มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 มาตรฐานดานผลผลิต มี 3 มาตรฐาน ไดแก 
 13. มาตรฐานท่ี 13 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มี 2 ตัวบงชี้ คือ  
  13.1 มีบรรยากาศการทํางานที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

  13.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ/ กิจกรรม 

 14. มาตรฐานท่ี 14 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มี 2 ตัวบงชี้ คือ  
  14.1 ผูเรียนมีพัฒนาการทุกดานอยางเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนด 

  14.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการพัฒนาทุกดานอยางเต็มศักยภาพและดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 15. มาตรฐานท่ี 15 หนวยงานการศึกษาจัดกิจกรรมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนเทิดทูน
และ   ดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ       

ภูมิปญญาทองถิ่น มี 2 ตัวบงช้ี คือ  
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  15.1 เด็ก เยาวชน ประชาชน เทิดทูนและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
  15.2 เด็ก เยาวชน ประชาชน สืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 มาตรฐานดานผลลัพธ มี 1 มาตรฐาน ไดแก 
 16. มาตรฐานท่ี 16 การบริหารมีประสิทธิภาพ และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการ
บริหาร   มี 2 ตัวบงชี้ คือ  
  16.1 การปฏิบัติงานของหนวยงานการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานหนวยงานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และบรรลุเปาหมายของจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
  16.2 ผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการบริหารของหนวยงานการศึกษา 
 

สรุป 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองของประชาชนในระดับทองถิ่น  
อันเปนผลมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐบาลกลางใหกับทองถิ่น การมอบอํานาจ
ดังกลาวนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีสวนรวมท้ังในการเสนอปญหา ตัดสินใจ 
การตรวจสอบการทํางานและรวมรับบริการสาธารณะตางๆในเขตพ้ืนท่ีที่ไดกําหนดไว ทั้งน้ี ในการ
บริหารงานน้ันประชาชนในทองถิ่นเปนผูเลือกบุคคลเขามาทําหนาท่ีเปนบริหารงานในทองถิ่น
ตนเอง  การปกครองทองถิ่นแมวาจะมีอิสระในการดําเนินงานตางๆแตก็อยูภายใตการกํากับดูแล 
ตรวจสอบและการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลกลาง   องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแบง  เปน 3 

ประเภทตามสายงาน คือ1. สายงานนิเทศการศึกษา 2. สายงานบริหารการศึกษา 3. สายงาน
การศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา   และหนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบดวยมาตรฐาน 16 มาตรฐาน และ 56 ตัวบงชี้ 
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บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
และ   เชิงปริมาณ (Quantitative research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบองคประกอบการรักษาบุคลากร 
และรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 367 แหง เปนหนวยวิเคราะห (Unit of 

analysis) ผูใหขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นละ 2 คน รวมผูใหขอมูลจํานวน 734 คน ผูวิจัยได
กําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย ระเบียบวิธี ผูวิจัยได
กําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการ เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบ
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยหรือองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย       
ที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากร ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งฐานขอมูลในระบบ
อินเตอรเน็ตออนไลนทั้งในประเทศ และตางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําโครงการวิจัย โดยขอ
คําแนะนํา  ความเห็นในการจัดทําโครงรางการวิจัย จากอาจารยที่ปรึกษา และนํามาปรับปรุงแกไข
เพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหกําหนดกรอบแนวคิด       

เพื่อสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพแลวสรุปขอมูลเกี่ยวกับที่ผูวิจัย
ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น วิเคราะหหาขอมูลที่เกี่ยวของ ตอมานําเครื่องมือที่สรางและพัฒนาไปเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูล และแปลผล     
การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางเปนรูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสมพรอมทั้งเสนอรูปแบบ  ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังแผนภูมิแสดงข้ันตอนการวิจัย ดังตอไปน้ี 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงข้ันตอนการวิจัย 
 

  

 

ไ ด ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
อ งค ป ระ กอบก า ร รั กษ า
บุคลากรทางการศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 1 

ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยเก่ียวกับ       
การรักษาบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 2 

สรางและพัฒนา
เคร่ืองมือเพื่อใชใน
การศึกษาปจจัยของการ
รักษาบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล การ
ปรับปรุงและสราง
รูปแบบ 

1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 

2. สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
องคประกอบของการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 

1. สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีเปนองคประกอบ ของ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา  
2. ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (IOC) 

3. หาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ โดยทดลองใชกับ บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach) 

1. สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 367 แหง 
2. เก็บรวบรวมขอมูล 

1. วิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร 

    ปกครองสวนทองถิ่น โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis)  

2. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis) 
3. นําเสนอผลการวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการ
ศึกษา  สัง กัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผลการวิ เคราะห
ความสัมพันธเชิงสาเหตุใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  พิจารณาใน
รูปแบบ Ethnographic Future Research  (EFR) 

 

 

ไดตัวแปรที่ เกี่ยวของ
กับการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา 

ไดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพเพื่อ
ใชในการศึกษาองคประกอบ
ขอ ง ก า ร รั ก ษ า บุคล า ก ร
ทางการศึกษา 

1 .  ไดองคประกอบการ
รักษ า บุ คล าก รท า งก า ร
ศึ ก ษ า  สั ง กั ด อ ง ค ก ร 
ปกครองสวนทองถ่ิน  
2 .  ไ ด ร ะ ดั บ ข อ ง
องคประกอบการ รักษา
บุคล าก รทา งก า ร ศึกษ า 
สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
3. ไดรูปแบบความสัมพันธ
ขององคประกอบ 
การรักษาบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า  สั ง กั ด อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

ขั้นตอนดําเนินการ กระบวนการ ผลที่ไดรับ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  เพื่อใหงานวิจัยในครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงไดกําหนด
รายละเอียดตางๆ เกี ่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร          
กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

แผนแบบการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีแผนแบบการวิจัยแบบ
กลุมเดียว ศึกษาสภาวการณโดยไมมีการทดลอง (The one shot, non experimental case study)      
ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 
 

    แผนภูมิที่ 6 แผนผังของแผนแบบการวิจัย 

 

   เมื่อ R  หมายถึง  กลุมตัวอยาง 

    X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
    O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

 

 

R X

O 
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ประชากร   
 ประชากรสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 7,851 แหง             
ในประเทศไทย ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 จํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 

องคการบริหารสวนจังหวัด 76 

เทศบาลนคร 27 

เทศบาลเมือง 145 

เทศบาลตําบล 1,838 

องคการบริหารสวนตําบล 5,765 

รวม 7,851 

 

ที่มา :  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสราง, สวนวิจัยและ
พัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง, “ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น,” 20  มิถุนายน 
2554 

 

กลุมตัวอยาง 
 สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางองคกรปกครอง            

สวนทองถิ่น โดยใชตารางประมาณการขนาดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

และทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงประเภท (Stratified Random Sampling) ไดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 367 แหง ดังตารางท่ี 2 

 

ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูล คือ บุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงละ 2 คน ประกอบดวย     

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  1 คน และผูอํานวยการสํานักการศึกษา/ผูอํานวยการกอง
การศึกษา/หัวหนากองการศึกษา/หัวหนาสวนหรือฝายการศึกษา/นักวิชาการศึกษา 1 คน รวมผูให
ขอมูลทั้งสิ้น 734 คน แสดงไดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่  2 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล 

 

ประเภทของประชากร 
(องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน) 
จํานวน
ประชากร 

 

กลุมตัวอยาง 
(องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น) 

ผูใหขอมูล 
รวม ปลัดองคกร

ปกครอง
สวนทองถิ่น 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

องคการบริหาร 
สวนจังหวัด 76 4 4 4 8 

เทศบาลนคร 27 1 1 1 2 

เทศบาลเมือง 145 7 7 7 14 

เทศบาลตําบล 1,838 86 86 86 172 

องคการบริหารสวน
ตําบล 

5,765 269 269 269 538 

รวม 7,851 367 367 367 734 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ีประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมี           
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน  และตําแหนงงานปจจบุัน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดจากผลสรุปการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้ง
ภายในและตางประเทศ และสรุปผลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ     
สรุปตัวแปรทั้งหมดท่ีไดจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จํานวน 167 ตัวแปร ดังนี้ 
  2.1 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ในงานท่ีไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จ 

  2.2 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือทั้งในดานความรูความสามารถ
และผลงาน 

  2.3 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานที่มีความทาทายและนาสนใจ 
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  2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ
บุคลากรทางการศึกษาไวอยางชัดเจน 

  2.5 บุคลากรทางการศึกษามีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและวิชาชีพ 

  2.6 บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนที่เพียงพอและเหมาะสม 

  2.7 บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญกาวหนา 

ในอนาคต 

  2.8 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูบังคับบัญชาในทุกระดับ 

  2.9 สถานะทางอาชีพของบุคลากรทางการศึกษามีความม่ันคง มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
สังคม 

  2.10 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดนโยบายการทํางาน และมีการจัดระบบ
บริหารงานท่ีชัดเจน 

  2.11 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี 
  2.12 บุคลากรทางการศึกษามีความเปนอยูสวนตัวที่ดี 
  2.13 บุคลากรทางการศึกษาไดทํางานอยางตอเนื่อง มีความใกลชิดกับงานและมีความ
มั่นคงในงาน 

  2.14 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวิธีการกํากับติดตาม ควบคุมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 

  2.15 บุคลากรทางการศึกษาไดรับคาตอบแทนหรือคาจางท่ียุติธรรมเพียงพอและมีระดับ
ที่เหมาะสม 

  2.16 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีสงเสริมสุขภาพ 

  2.17 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  2.18 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสังคมสัมพันธที่ดี 
  2.19 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

  2.20 บุคลากรทางการศึกษามีความสมดุลระหวางเร่ืองงานกับเร่ืองชีวิต 

  2.21 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบและทํางานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

  2.22 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการนิเทศงานบุคลากรที่มีคุณภาพ 

  2.23 บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 

  2.24 บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา 
  2.25 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางของคาจางและเงินเดือนที่เปนระบบและ
ทันสมัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.26 บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

  2.27 บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในองคกร 

  2.28 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความผูกพันดวยจิตวิญญาณใหเกิดข้ึนกับบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2.29 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผลประโยชนที่สําคัญตอจิตใจและจิตวิญญาณ
ของบุคลากรทางการศึกษา 
  2.30 บุคลากรทางการศึกษาไดรับแรงผลักดันใหเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ  ความรูของ
ตนเอง 

  2.31 บุคลากรทางการศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  2.32 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีมั่นคงและปลอดภัย 

  2.33 บุคลากรทางการศึกษามีความรูสึกเปนเจาขององคกร 

  2.34 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาความรูและ
ตําแหนงวิชาชีพ 

  2.35 บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม 

  2.36 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยืดหยุนในการทํางาน 

  2.37 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนในการจัดสวัสดิการท้ังกอนและหลัง
เกษียณอายุแกบุคลากร 

  2.38 บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหทํางานท่ีทาทายความสามารถ 

  2.39 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิ่งแวดลอมขององคกรที่ดี 
  2.40 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกลยุทธการบริหารจัดการองคกรที่ดี 
  2.41 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมและคานิยมองคกรท่ีดี 

  2.42 บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน 

  2.43 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนอาชีพใหกับบุคลากร 

  2.44 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 

  2.45 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใหเงินโบนัส เงินเพ่ิมเติมพิเศษนอกจากเงินเดือน
แกบุคลากร 

  2.46 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับโครงสรางภาระงานของบุคลากรใหมี
ความเหมาะสมกับศักยภาพ ไมใหมีภาระงานมากเกินไป 

  2.47 บุคลากรทางการศึกษามีอํานาจในการสั่งการท่ีสัมพันธกับตําแหนงหนาที่ 
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  2.48 บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายวางแผนงานและ การ
บริหารขององค 
  2.49 บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนหนึ่งเดียว ไมมีการแบงแยก
เปนกลุมๆ และทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ 
  2.50 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการตอบสนองความตองการอยางเหมาะสม 

  2.51 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการในการทํางานท่ีดีและมีความเปนมิตร 

  2.52 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบกํากับติดตามดูแลบุคลากรอยางมีคุณภาพ 

  2.53 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและเทาเทียมกับบุคลากร
ดานอ่ืน 

  2.54 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานที่ เปนคนเกงมี
ความเหมาะสมกับงานท่ีทําและใหจํานวนคนท่ีเพียงพอกับงาน 

  2.55 บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลและการยอมรับ ชื่นชมในผลงาน 

  2.56 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง 

  2.57 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนําในการบริหารองคกร 

  2.58 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกของทีมงาน 

  2.59 บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนพิเศษอยูในเชิงการแขงขันและมี
ความยืดหยุน 

  2.60 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีดีและมีความยุติธรรม 

  2.61 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน 

  2.62 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการมอบหมายงานที่สอดคลองกับความตองการ
และเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

  2.63 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรู สนใจ และแสดงความยินดีใน
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นของบุคลากร 

  2.64 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้นตามโอกาส 

  2.65 บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทํางานรวมกันเปนทีม 

  2.66 บุคลากรทางการศึกษาไดรับความไวเน้ือเชื่อใจจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และลูกนอง 

  2.67 บุคลากรทางการศึกษาไดรับขอเสนอเร่ืองความเส่ียงและความม่ันคงในงาน 

  2.68 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีในที่ทํางาน 
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  2.69 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญขององคกร 

  2.70 บุคลากรทางการศึกษารูสึกเชื่อใจ ไวใจในผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2.71 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหบุคลากรมีความรูสึกเคารพนับถือ
ตนเอง 

  2.72 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสารกับบุคลากรแบบเปดเผย ไมมี
การซุบซิบนินทากัน 

  2.73 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน 

  2.74 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับผลสะทอนกลับอยางจริงจัง 

  2.75 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับความรูความสามารถพิเศษของ
บุคลากร 

  2.76 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยุติธรรม ความเสมอภาค และยอมรับใน
ความหลากหลายของบุคลากร 

  2.77 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและเขาใจบุคลากรและรูจักงาน
ที่บุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี 
  2.78 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการคุมครองและไมเคยถูกคุกคามในเร่ืองใดๆ 

  2.79 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเกี่ยวกับความสําเร็จ 
วันเกิด และโอกาสอ่ืนๆ แกบุคลากร 

  2.80 บุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อม่ันในตนเอง 

  2.81 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแหลงขอมูลที่สาํคัญและมีการจัดการความรูเพื่อ
นําไปใชในการดําเนินงาน 

  2.82 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาพลักษณขององคกรที่ดี 
  2.83 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการสรรหาบุคลากรที่เปนธรรม 

  2.84 บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสไดเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการทํางาน
ของตัวเอง 

  2.85 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบแรงงานสัมพันธที่ดี 
  2.86 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมท่ีใหความเคารพงานท่ีทําอยูวาเปนสิ่งที่
มีคุณคา 
  2.87 บุคลากรทางการศึกษามีเคร่ืองมือและอุปกรณเพียงพอท่ีจะทําใหงานที่รับผิดชอบ
สําเร็จผล 

  2.88 บุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานอยูในระดับสูง 
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  2.89 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนที่รักษาคํามั่นสัญญาท่ีไดใหไว 
  2.90 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ความสุขและสนุกสนาน 

  2.91 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการบริหารงานที่โปรงใส 

  2.92 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานที่ยึดถือความเปนจริง ศักยภาพ และ
ความเปนไปไดตามหลักเกณฑ 
  2.93 บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสําคัญ และไดรับความ
ไววางใจ 

  2.94 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

  2.95 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใชคนเกงท่ีมีทักษะความรูใหเปนประโยชน
ตอองคกร 

  2.96 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่บุคลากรสามารถเขาถึงไดและ
ใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุยกับบุคลากร 

  2.97 บุคลากรทางการศึกษาสามารถทํางานรวมกันไดกับบุคลากรดานอ่ืนๆ 

  2.98 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานดานการ
รักษาบุคลากร 

  2.99 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูบริหารหรือผูนําของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2.100 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการลดภาระงานเอกสารท่ีไมจําเปน 

  2.101 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําพันธกิจ
ของตนเองอยางชัดเจน 

  2.102 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญและหวงใยในบุคลากร 

  2.103 บุคลากรทางการศึกษามีความมุงมั่นตอองคกร 

  2.104 บุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันกับงานอยางลึกซึ้ง 

  2.105 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารและจัดการกับความเครียดใหกับ
พนักงาน 

  2.106 บุคลากรทางการศึกษามีประสบการณการทํางานเชิงบวกและไดรับการสื่อสาร
ทางบวก 

  2.107 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายคาจางแกบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน 
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  2.108 องคปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากรท้ังในเร่ืองงาน
และชีวิตสวนตัว 

  2.109 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายเงินคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆดวย
ความรวดเร็ว ตรงเวลา 
  2.110 บุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกร 

  2.111 ผูบริหารและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสาํคัญเร่ืองความ
จงรักภักดีตอองคกร 

  2.112 บคุลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยยึดประชาชนเปนลูกคาคนสําคัญ 

  2.113 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาและออกกฎระเบียบที่เหมาะสมกับ
องคกรและใชกฎระเบียบน้ันอยางยุติธรรม 

  2.114 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการทํางานอยางสมดุล 

  2.115 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนยุติธรรมและมีความซื่อสัตย 
  2.116 บุคลากรทางการศึกษามีฐานะตําแหนงงานท่ีสามารถใหความชวยเหลือคนอ่ืนได 
  2.117 บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีทํางานประสบผลสําเร็จ 

  2.118 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความเชื่อถือจากคนภายในองคกรและ
จากภายนอกองคกร 

  2.119 บุคลากรทางการศึกษามสีิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

  2.120 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดวัตถุประสงคในงานและ
มีการสั่งการท่ีชัดเจน 

  2.121 บุคลากรทางการศึกษาเขาถึงและเขาใจวัตถุประสงคขององคกร 

  2.122 ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออกใหเห็นถึงการให
ความเคารพตอบุคคลอ่ืน 

  2.123 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมมิตรภาพระหวางบุคลากรใน
องคกร 

  2.124 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนใหบุคลากรเปนผูบริการและชวยเหลือ
คนอ่ืน 

  2.125 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการลาหยุดเพ่ือการพักผอนกับครอบครัว 

  2.126 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนความเปนสวนตัวแกบุคลากร 

  2.127 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหนําเสนอแนวคิด การ
สรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ 
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  2.128 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารนโยบายท่ีเปนแนวทางเดียวกัน 

  2.129 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมรับไดในเร่ืองความผิดพลาดหรือ
ความสําเร็จของบุคลากร 

  2.130 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดถือดวยความมุงม่ันวาคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ที่สุดขององคกร 

  2.131 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอขอเรียกรองของบุคลากร
และรีบดําเนินการแกปญหาทันที 
  2.132 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
  2.133 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการเก่ียวกับอาหาร อาหารวาง และ
เคร่ืองดื่มตางๆ ใหบริการแกบุคลากร 

  2.134 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนใหบุคลากรไดมีวันหยุด และชวงเวลา
หยุดพักทํางาน 

  2.135 องคกรปกครองสวนทองถิ่นต้ังอยูในส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม การสัญจรมีความ
สะดวกสบาย 

  2.136 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมใหบุคลากรทําพ้ืนท่ีทํางานใหมีความเปน
สวนตัวตกแตงสรางสรรคใหนาเจริญใจ 

  2.137 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการในการดูแลเด็กอยางเหมาะสม 

  2.138 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจคานิยมและมาตรฐานทางจริยธรรม
ของบุคลากร 

  2.139 ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการประชุมบุคลากรอยางตอเน่ือง 

  2.140 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการยอมรับบุคลากรท่ีเปนสุภาพสตรี 

  2.141 ผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงใหเห็นถึงการช่ืนชมบุคลากรอยาง
จริงใจ 

  2.142 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูฟงที่ดีและมีมุมมองในเชิงบวก 

  2.143 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการติชมบุคลากรไดอยางเหมาะสม 

  2.144 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออกถึงความมั่นใจในบุคลากร 

  2.145 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตนเปนตัวอยางแกบุคลากร 

  2.146 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 

  2.147 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการรวมมือกัน
ในการทํางาน 
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  2.148 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงถึงความเห็นใจและชวยเหลือในปญหาชีวิต
ของบุคลากร ตามความเหมาะสม 

  2.149 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ การวิจารณที่หยาบคาย
และการทําใหขายหนา 
  2.150 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําการสัมภาษณการออกจากงานของบุคลากร 

  2.151 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดอํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบและ
ขอบเขตในงานของบุคลากรอยางชัดเจน 

  2.152 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูแกบุคลากรและ
จัดทําแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล 

  2.153 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนและใหทุนการศึกษาแกบุคลากรเพ่ือ
ศึกษาตอทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ 

  2.154 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดหาเคร่ืองมือการเรียนรูทั้งจากภายนอก
องคกรเพื่อพัฒนาความรูบุคลากร 

  2.155 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพอยางรอบคอบ 

  2.156 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการประเมินบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

  2.157 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหรางวัลที่กระตุนใหเกิดความผูกพัน
ของบุคลากร 

  2.158 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายคาจางแกบุคลากรโดยยึดทักษะความรู
เปนฐาน 

  2.159 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการประกันภัย
แกบุคลากรดานตางๆ 

  2.160 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบุคลากรทางการศึกษามีเปาหมาย
ตรงกัน 

  2.161 บคุลากรทางการศึกษาไมมีความขัดแยงกันกับบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร 

  2.162 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการทรัพยากรในองคกรแก
บุคลากรอยางชอบธรรม 

  2.163 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนมีน้ําใจและเสียสละ 

  2.164 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดระยะเวลาในการทํางานเพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมาย 

  2.165 บุคลากรทางการศึกษาเปนคนกระตือรือรนในการทํางานและมีความอดทน 
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  2.166 บุคลากรทางการศึกษามีอุดมคติสวนตัวในการทํางาน 

  2.167 บุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติตนเปนบุคลากรท่ีดีขององคกร 

   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในแตละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภท คือ 

  1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured interview) 

  2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) 

 3. แบบตรวจสอบรายการ (Check list form) 

 เคร่ืองมือแตละประเภทไดใชเก็บรวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนของการวิจัย ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
รักษาบุคลากรทางการศึกษา โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อใหไดกรอบความคิด
ปจจัยที่เปนองคประกอบของการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
แลวนําไปสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนํามาสรุปรวมกับหลักการ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดกรอบแนวคิดขององคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ัน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยของขั้นตอนน้ีคือ 
แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi – Structured interview) ใชเทคนิคการสัมภาษณที่ไมถาม
ชี้นําและสัมภาษณโดยใชแบบปฏิสัมพันธ (Interactive interview) 

 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดและองคประกอบของการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในข้ันตอนน้ีผูวิจัย  ไดดําเนินการนําขอสรุปท่ีได
จากการสังเคราะห หลักการแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ   มาสรุปเปนตัวแปร แลวสรางเปนขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม เพื่อนําไป
สอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  ซึ่งแบบสอบถามในคร้ังน้ีใชสอบถามความคิดเห็นของ 
ผูใหขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ   
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล ประกอบดวย เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนงงานปจจุบัน เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list form) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบ ของการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ       

คา Rating scale 5 ระดับของ ไลเคิรท (Likert Scale) เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม มีดังนี้ 
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 ระดับ  5   หมายถึง  องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับมากท่ีสุด มีคาเทากับ 
5 คะแนน  

 ระดับ  4   หมายถึง  องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับมาก มีคาเทากับ 4 
คะแนน  

 ระดับ  3  หมายถึง  องคประกอบมผีลตอการรักษาบุคลากรในระดับปานกลาง มคีาเทากับ 
3 คะแนน  

 ระดับ  2   หมายถึง  องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับนอย  มีคาเทากับ 2 
คะแนน  

 ระดับ  1  หมายถึง  องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับนอยที่สุด มีคาเทากับ  
1 คะแนน 
 ขั้นตอนท่ี 3 แบบตรวจสอบและสรางปจจัยที่เปนองคประกอบและรูปแบบท่ีเหมาะสม    
ในข้ันตอนน้ี  ผูวิจัยไดนําองคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) โดย
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal 

Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดปจจัยที่สําคัญ  และนํามาทําการวิเคราะหหาความสัมพันธ
เชิงสาเหตุ (Path Analysis) เพื่อกําหนดเปนรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จากนั้นนํารูปแบบที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาเกี่ยวกับความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน 
และขอคิดเห็นอ่ืนๆ ดวยรูปแบบการวิจัยที่เรียกวา Ethnographic Future Research (EFR) เพื่อสรุป
เปนรูปแบบที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 1. การสรางเคร่ืองมือเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ  
เพื่อใหไดปจจัยที่เปนกรอบแนวความคิด ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  1.1 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย ฐานขอมูล 
อินเตอรเน็ตออนไลนทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษา    

  1.2 นําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนความรูเกี่ยวกับการ
รักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใชเปนกรอบในการสรางแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi – Structured Interview) 
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  1.3 สรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi – Structured Interview) แลวนําเสนอแบบ
สัมภาษณเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา 
  1.4 นําแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi – Structured Interview) ที่ไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว นําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน ซึ่งผูวิจัย
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

  1.5 นําบทสรุปปจจัยที่เปนองคประกอบจากการสัมภาษณและขอสรุปจากการศึกษา  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย ฐานขอมูล อินเตอรเน็ตออนไลนทั้ง
ในและตางประเทศ มาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปเปนตัวแปร แลวนําขอกระทง
คําถามมาสรางเปนแบบสอบถาม 

 2. การสรางเคร่ืองมือเพื่อศึกษาวิเคราะหความเปนไปได และรูปแบบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยไวในการสรางเคร่ืองมือเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  2.1 การสรางแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยสรางขอกระทง
คําถามจากตัวแปรที่ไดจากการสรุปผลการวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และความ
คิดเห็นจากการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
  2.2 นําขอกระทูคําถามมาสรางเปนแบบสอบถามภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เพื่อหาคาความสอดคลองและความตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 
รวมท้ังปรับปรุงแกไขภาษาตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ นําแบบสอบถามท่ีไดเสนอใหอาจารย
ที่ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  
  2.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามจากบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคปกครองสวนทองถิ่น ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 1 ใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามเทากับ 0.977 

  2.4 นําแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูล  และเมื่อไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 

                                                 
 1Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York : Harper & 

Row, 1984), 161.  
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analysis) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย 
(Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญ  
 3. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis) ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนํา
องคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) มา
ทําการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis) เพื่อใหไดรูปแบบความสัมพันธของ
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 4. การสรางเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบรูปแบบและนําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสม ในข้ันตอนนี้ 
ผูวิจยันําเอาองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ได
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal 

Component Analysis : PCA) และรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ
(Path analysis) มาใหผู เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาในรูปแบบการวิจัย ที่เรียกวา  
Ethnographic Future Research (EFR) พิจารณาในประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม        
ความเปนไปได ความเปนประโยชน รวมถึงการใหขอเสนอแนะ การวิพากษ เพื่อปรับปรุงใหได
องคประกอบและรูปแบบท่ีถูกตองเหมาะสม โดยใชแบบแสดงความคิดเห็นตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการวิจัยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ซึ่งแบบแสดงความคิดเห็นดังกลาว แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกดั
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

  การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเก็บรวบขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 367 แหง ซึ่งมีผูใหขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นละ 2 คน       
รวม จํานวนทั้งสิ้น 734 คน และการไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน โดยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังนี้ 
  1. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดวยตนเอง 

  2. การสงแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยตนเอง      

และ สงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย 
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การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 

 1. การวิเคราะหสถานภาพของผูใหขอมูลในดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และตําแหนงงานปจจุบัน ดวยการคํานวณคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 2. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูใหขอมูล แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
โดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะห
ตามแนวคิดของเบสท (Best)2 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบคุลากรในระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับนอยที่สุด 

 3. การวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis)  โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal component  analysis : PCA) เพื่อใหไดปจจัยที่
สําคัญ ซึ่งถือเกณฑการเลือกปจจัยที่เขามาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากคา
ความแปรปรวนของปจจัย (Eigenvalue) เทากับ 1 และถือเอาคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor 

loading) ของปจจัยแตละปจจัยขององคประกอบน้ันมีคาต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ที่บรรยายดวยตัวแปร
ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)3 และทําการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
(Path analysis) เปนการนําองคประกอบของการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มาวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหต ุ ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 4. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบการรักษาบุคลากรทาง  

การศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชการวิเคราะหดวยวิธีการพิจารณา

                                                 
 2 John w. Best, Research in Education (Education Cliffs, New Jersey : Prentice Hall 

Inc., 1970), 190. 

 3 Kaiser, quoted in Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics 

(New York : Harper & Row, 1983.), 411. 
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ในรูปแบบการวิจัย ที่เรียกวา Ethnographic Future Research (EFR)โดยผูเช่ียวชาญ และ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ไดพิจารณาในประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปน
ประโยชนและความเปนไปได และใหขอเสนอแนะ การวิพากษ เพื่อปรับปรุงใหไดองคประกอบ
และรูปแบบที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 สถิติที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
 1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 

 2. สถิติพื้นฐานสําหรับวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 

  2.1คาความถี่ (Frequency) 

  2.2 คารอยละ (Percentage) 

  2.3 คาเฉลี่ย (Mean) 

  2.4 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 3. การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) 

 4. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis)  

 5. การประเมินและตรวจสอบเนื้อหาดวยวิธีการพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
ในรูปแบบการวิจัยที่เรียกวา Ethnographic Future Research (EFR)  

 

สรุป 

 การวิจัยเร่ือง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น”           

มีวัตถุประสงค เพื่อทราบองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง    

สวนทองถิ่น และเพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  367 แหง เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผูใหขอมูล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นละ 2 คน คือ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 คน และบุคลากร
ทางการศึกษา 1 คน รวมท้ังสิ้น 734  คน โดยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนใน 3 ขั้นตอน คือ           
การจัดเตรียมโครงการ การดําเนินการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย ซึ่งในขั ้นตอนของ            

การดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนยอยคือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  
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ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูล และข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล การปรับปรุงและสราง
รูปแบบที่เหมาะสม สถิติที่ใชในการวิจัยคือ การวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) สถิติพื้นฐาน
สําหรับการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาความถี่  (Frequency) คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   สวนสถิติเพ่ือการจําแนกจัดกลุมตัวแปร
ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหได
ตัวแปรที่สําคัญ จากน้ันทําการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis)  และทายสุดเปน
การประเมินและตรวจสอบเนื้อหาโดยใชผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิโดยวิธีการ วิจัยที่เรียกวา     
Ethnographic Future Research (EFR)แลวนําเสนอรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 2) เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอ
ผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ตอนที่ 1 องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาองคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี 

  1.1 การวิ เคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรจาก
กรอบแนวคิดของการวิจัย จํานวน 28 แนวคิด 

  1.2 การวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากร และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ จํานวน 24 งานวิจัย 

  1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 11 คน 

 2.ผลการวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

  2.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 
อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนงงานปจจุบัน 

  2.2การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

        2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) การ
วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเพ่ือสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่เปนองคประกอบสําคัญ
ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญในการนํามา
สรางเปนโครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 ตอนที่ 2 รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 2 ขั้นตอนดังน้ี 
 1. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ  (Path analysis) เพื่อกําหนดเปนรูปแบบ
ความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่สมบูรณตอไป 

 2. การวิเคราะหตรวจสอบและสรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาเกี่ยวกับ
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และขอคิดเห็นอ่ืนๆ ดวยการใช
รูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิค Ethnographic future research (EFR) เพื่อสรุปเปนรูปแบบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

 จากขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลที่จําแนกออกเปน 2 ขั้นตอนดังกลาว สามารถแสดง
รายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลในแตละข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาองคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
  1.1การวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ ยวของกับการรักษาบุคลากรจาก
กรอบแนวคิดของการวิจัย จํานวน 28 แนวคิดดังน้ี 

   แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีสองปจจัยของ เฟรดเดอรริค เฮิรซเบิค (Frederick Herzberg) 

   แนวคิดที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร  ตาม
แนวคิดของอี อาร วอลตัน (R. E.Walton) 

   แนวคิดท่ี 3 ปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ตาม
แนวคิดของคัมม่ิงและวอรเลย (T. Cumming and C. G. Worley) 

   แนวคิดที่ 4 ปจจัยธํารงรักษาพนักงานใหอยูกับองคกร ตามแนวคิดของ ดอนเนลลี 
และคณะ (Donnelly and others) 

   แนวคิดที่ 5 วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการรักษาบุคลากร ตามแนวคิดของ จิม แฮริส 
และ โจน แบรนนิค (Jim Harris and Joan Brannick) 
   แนวคิดที่ 6 ปจจัยที่สามารถดึงดูดใจใหพนักงานโดยเฉพาะคนเกงสามารถทํางาน
อยูกับองคกรไดนานๆ ตามแนวคิดของ ปยะชัย จันทรวงศไพศาล 
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   แนวคิดที่ 7 การรักษาแรงงานท่ีมีประสิทธิผล ตามแนวคิดของริชารด แอล ดาฟท 
(Richard L. Daft) 
   แนวคิดที่ 8 แรงจูงใจเพื่อที่จะอยูกับนายจางตามแนวคิดของ ซี แอล โคล (C. L.Cole) 
   แนวคิดที่ 9 แนวทางเพื่อรักษาพนักงาน ตามแนวคิดของ เจ แซมเมอร (J. Sammers) 

   แนวคิดที่ 10 ปจจัยในการรักษาบุคลากร ของ Corporate Leadership Council 

   แนวคิดที่ 11 ปจจัยการรักษาพนักงาน ตามแนวคิดของ โรเบิรท แอล เมทิส และ 
จอหน เอช แจ็คสัน (Robert L. Mathis and John H. Jackson) 
   แนวคิดที่ 12 ปจจัยการรักษาพนักงานที่มีความสําคัญที่สุดตามแนวคิดของเจ เค็นท 
คราวฟอรด และ เจนเน็ต คาบานิท-บรีวิน (J. Kent Crawford and Jeannette Cabanis – Brewin) 
   แนวคิดที่ 13 ปจจัยการรักษาบุคลากรและความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของ 
เดบอราห เอส ฮิลเดแบรนด (Deborah S. Hildebrand) 

   แนวคิดที่ 14 โมเดลความพึงพอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากรตามแนวคิดของ 
จัสตนิ เอส ฟลด (Justin S. Field)  

   แนวคิดที่ 15 กลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรของเขตปกครอง นอรธแฮม 
(Shire of Northam) 

   แนวคิดที่ 16 กลยุทธการรักษาพนักงาน ตามแนวคิดของ Michael Armstrong 

   แนวคิดที่ 17 องคประกอบของการรักษาบุคลากรตามแนวคิดของ John R. 

chermerhorn 

   แนวคิดที่ 18 การเพ่ิมศักยภาพการรักษาพนักงานผานวิธีการสรางความผูกพันแก
พนักงาน ตามแนวคิดของ Josh Greenberg 

   แนวคิดที่ 19 แนวทางในการรักษาพนักงานคนเกงเพ่ือใหทํางานอยูกับองคกรตาม
แนวคิดของ Diana Ranson 

   แนวคิดที่ 20 ปจจัยพื้นฐานของการรักษาพนักงาน ตามแนวคิดของ   David J. 

Forrest  

   แนวคิดที่ 21 หนาที่ในการรักษาบุคลากร ตามแนวคิดของ Stephen P. Robbins 

and David A. DeCenzo 

   แนวคิดที่ 22 แนวทางที่ดทีี่สุดท่ีใชรักษาพนักงานท่ีดีที่สุดไวตามแนวคิดของ 
Susan M. Heathfield 

   แนวคิดที่ 23 การรักษาพนักงาน จาก Harvard Business Review 
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   แนวคิดที่ 24 การรักษาพนักงานท่ีมีคุณคา : กลยุทธการรักษาทรัพยากรที่สําคัญที่สุด
ขององคกร ตามแนวคิดของ Suzanne  Dibble 

   แนวคิดที่ 25 กลยุทธสําคัญในการสรางความมุงม่ันและความภักดีระหวางพนักงาน
และการปรับปรุงอัตราการรักษาบุคลากรในองคกร ตาม American Society of Radiologic 

Technologists 

   แนวคิดที่ 26 วิธีการรักษาคนดีใหอยูกับองคกรตามแนวคิดของ James A. Peterson, 

Ph.D. 

   แนวคิดที่ 27 ปจจัยที่สงเสริมเพ่ือรักษาพนักงานไว ตามแนวคิดของ พิชิต เทพวรรณ   
   แนวคิดที่ 28 การรักษาคนดี ตามแนวคิดของโรเจอร  อี เฮอรแมน (Roger E. 

Herman) 
   สรุปไดวา การวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบ
การรักษาบุคลากรจากกรอบแนวคิดของแนวคิดทั้ง 28 แนวคิด มีปจจัยที่เปนองคประกอบการรักษา
บุคลากร จํานวน 232 ปจจัยยอย ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร 
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1 
ความสําเร็จในงานที่ทําของ
บุคคล 

                          

2 การไดรับการยอมรับนับถือ                        
3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ                           
4 ความรับผิดชอบ                            
5 ความกาวหนา                        

6 
เงินเดือน (Salary) และ
คาตอบแทน 

                       

7 
โอกาสไดรับความกาวหนา
ในอนาคต 

                        

8 
ความสมัพันธกบัผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน   
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
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9 สถานะทางอาชีพ                          
10 นโยบายและการบริหาร                         
11 สภาพการทํางาน                           
12 ความเปนอยูสวนตัว                          
13 ความมั่นคงในการทํางาน                         
14 วิธีการปกครองบังคับบัญชา                            

15 
คาตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ 

                       

16 
สภาพการทํางานที่มีความ
ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ 

                      

17 การพัฒนาศักยภาพบุคคล                        
18 สังคมสัมพันธ                           
19 ธรรมนูญในองคการ                           
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 
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20 ความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน                           
21 ความภูมิใจในองคการ                           
22 การนิเทศงานที่มีคุณภาพ                          
23 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน                           
24 ความสมัพันธกบัผูใตบังคับบัญชา                            
25 ผูกพันดวยจิตวิญญาณ                            
26 ทําสิ่งที่จะทําใหไดรับรางวัล                            
27 ใหมากกวาสิ่งที่เปนเงิน                            

28 
การไดรับแรงผลักดันใหเกิด
การเรียนรู 

                          

29 การไดชีวิต                            
30 อยูในวงจร                            
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
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วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วคิ
ดที่

 24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

31 มีอิสระในการทํางาน                          
32 มิติสิ่งแวดลอมการทํางาน                        
33 มิติรางวัลและผลตอบแทน                            
34 มิติโอกาสที่ทาทายใหมๆ                           

35 
โครงสรางของคาจาง และ
เงินเดือน 

                           

36 สิทธิประโยชน                      

37 
การยุติหรือสิ้นสุดงานตาม
โอกาส 

                           

38 
คาจางและสิทธิประโยชนที่
ยุติธรรม 

                        

39 
มีความรูสึก เปนเจาของใน
องคกร 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

40 
ความเจริญกาวหนา และการ
พัฒนาในสถานที่ทํางาน 

                         

41 
ความกลมกลืนในงานและชีวิต
สวนตัว 

                         

42 
ก า ร ให โ อก า ส เ พื่ อ ค ว า ม
เจริญกาวหนาในอาชีพ 

                       

43 
ก า ร ใ ห ร า ง วั ล ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานที่ด ี

                         

44 การมีแผนงานที่ยืดหยุน                         
45 การใหแผนการปลดเกษียณ                           
46 การเปนเพื่อนบานที่ด ี                            
47 สิ่งแวดลอมขององคกร                           

48 
วัฒนธรรมและคานิยมของ
องคกร 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

49 
ความตอเนื่องของงานและ
ความมั่นคงปลอดภัย 

                          

50 การพัฒนาอาชีพ                          
51 การวางแผนอาชีพ                           

52 
สิทธิประโยชนพิ เ ศษและ
โบนัส 

                          

53 
การปฏิบัติที่ยุติธรรม ไมมีการ
แบงแยก 

                        

54 
การสนั บสนุ นด วยการให
คําแนะนํา/ดานการบริหาร 

                         

55 งานที่นาตื่นเตนและทาทาย                           
56 สัมพันธภาพในที่ทํางานดี                           
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

57 
ความรูสึกที่ไดรับการยอมรับ/ 
ให คว ามสํ า คัญ /  ให คว าม
เคารพ 

                        

58 งานมีความสําคัญ                           
59 การมีภาวะผูนําที่ดีในองคกร                         

60 
การใหการยอมรับในผลสําเร็จ
ของงาน 

                          

61 
มีผลสะทอนกลับและการ
สนับสนุน 

                        

62 
มี คํ าสั่ ง แล ะ วัตถุ ป ระสงค
ชัดเจน 

                          

63 
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรม 

                          

64 ความสมดุลเรื่องงานและชีวิต                           
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

65 การใหระดับคาจางที่เหมาะสม                            
66 ความคาดหวังมีความชัดเจน                          

67 
การใหความสําคัญกับความรู
ความสามารถพิเศษ 

                          

68 
ความยุติธรรม  ความเสมอภาค 
และ  การยอม รับถึ งคว าม
หลากหลาย 

                          

69 เรียนรูบุคลากรของตนเอง                           
70 ไมขูเข็ญคุกคามพนักงาน                           

71 
รางวัล การยอมรับ และการยก
ยองชื่นชม 

                          

72 เฉลิมฉลองกับความสําเร็จ                           
73 ภาพพจนของบริษัท                            
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

74 
การสรรหา การคัดเลือกและ
กิจกรรมการกระจายงานที่มี
ประสิทธิผล 

                           

75 โอกาสแหงการเรียนรู                          
76 การรักษาและการลาออก                            

77 
ความสัมพันธดานแรงงาน -
การบริหาร 

                           

78 
วัฒนธรรมของการใหความ
เคารพงานที่คางคาอยูวาเปน
สิ่งที่มีคุณคา 

                           

79 
ระบบการใหรางวัล  การให
ก ารยอม รับและแรง จู ง ใ จ
ยุติธรรมและเหมาะสม 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

80 
เครื่องมือเพียงพอที่จะทําให
งานที่รับผิดชอบสําเร็จผล 

                         

81 แรงจูงใจอยูในระดับสูง                           
82 รักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไว                           
83 การลงมือดําเนินการ                            

84 
ทําใหหองทํางานมีความสุข /
สนุกสนาน 

                         

85 ระมัดระวังการพูดจา                           
86 มีความโปรงใส                            
87 อยูกับสิ่งที่เปนจริง                            
88 การสื่อสารในองคกร                            
89 ความสัมพันธของพนักงาน                            

90 
ก า ร ใ ช คน เ ก ง แ ล ะ ทั กษ ะ
ความรูใหเปนประโยชน 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

91 
การรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรม
และการปฏิบัติที่เปนธรรม 

                           

92 
การมีเครื่องมือ มีเวลาและมี
การฝกอบรม 

                          

93 
ใหเวลาเพื่อพบปะกับพนักงาน
ใหม 

                          

94 
ผูนิเทศที่สามารถทํางานรวม
ได 

                           

95 การรวมงานกันได                           
96 การบริหารผลการปฏิบัติงาน                          

97 
ความ ยืดห ยุน เ รื่องงานกับ
ครอบครัว 

                           

98 ขอเสนอโตตอบ                            
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วค
ิดท

ี ่1 
แน

วค
ิดท

ี ่2 
แน

วค
ิดท

ี ่3 
แน

วค
ิดท

ี ่4 
แน

วค
ิดท

ี ่5 
แน

วค
ิดท

ี ่6 
แน

วค
ิดท

ี ่7 
แน

วค
ิดท

ี ่8 
แน

วค
ิดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วคิ
ดท

ี ่11
 

แน
วคิ
ดท

ี ่12
 

แน
วคิ
ดท

ี ่13
 

แน
วคิ
ดท

ี ่14
 

แน
วคิ
ดท

ี ่15
 

แน
วคิ
ดท

ี ่16
 

แน
วคิ
ดท

ี ่17
 

แน
วคิ
ดท

ี ่18
 

แน
วคิ
ดท

ี ่19
 

แน
วคิ
ดท

ี ่20
 

แน
วคิ
ดท

ี ่21
 

แน
วคิ
ดท

ี ่22
 

แน
วคิ
ดท

ี ่23
 

แน
วคิ
ดท

ี ่24
 

แน
วคิ
ดท

ี ่25
 

แน
วคิ
ดท

ี ่26
 

แน
วคิ
ดท

ี ่27
 

แน
วคิ
ดท

ี ่28
 

99 
ฝกอบรมผู เปนหัวหนางาน 
ผูจัดการและผูบริหารแถวหนา
ของคุณ 

                           

100 
กํ าหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบใหชัดเจน 

                          

101 
เสนอโบนัสการรักษาแทนที่
โบนัสแบบ Sign-on 

                          

102 
มีการมอบหมายใหบุคลากร
รับผิดชอบในเรื่องการรักษา
บุคลากร 

                           

103 
ทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน 

                          

104 
ใหการดูแลสิ่งแวดลอมของ
การทํางานเปนทีม 

                           



 

180 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

105 ลดภาระงานเอกสาร                           

106 
เขียนขอความที่ เปนพันธกิจ
สํ า ห รั บแผนกของคุณ ให
ชัดเจน 

                          

107 
มีการมอบหมายงานใหใน
หลายๆ ประเภท 

                          

108 มีการสื่อสารอยางเปดเผย                           

109 
พัฒนาโปรแกรมปฐมนิเทศให
มีประสิทธิผล 

                          

110 จางผูชวยงาน                            

111 
แสดงใหพนักงานเห็นวาคุณ
ใหความสําคัญกับพวกเขา 

                         

112 
ใหมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน 

                          



 

181 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

113 ทํางานรวมกันเปนทีม                          

114 
ใหความสําคัญกับคุณคาของ
ความจงรักภักดี 

                          

115 มุงลูกคาเปนสําคัญ                           

116 
พั ฒ น า แ ล ะ ทํ า ใ ห เ ป น
หลัก เกณฑที่ เหมาะสมกับ
องคกร 

                          

117 
ใหขอเสนอความมั่นคงและ
ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ร ะ ดั บ ที่
เหมาะสม 

                          

118 เปนคนที่ยุติธรรมและซื่อสัตย                           

119 
กระตุนใหเกิดความรูสึกเปน
ครอบครัวเดียวกัน 

                          

120 ความผูกพันตอองคกร                            



 

182 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

121 เปนคนกระตือรือรน                            
122 สื่อสารความรูสึกไปในเชิงบวก                            

123 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการไมนับถือพระเจา 

                           

124 สงเสริม ความซื่อสัตย                             

125 
ไมอดทนกับผลการปฏิบัติงาน
ที่ต่ําคือ ขจัดคนที่ไมเหมาะสม
ออกไป 

                           

126 
สนับสนุนการสื่อสารทางไกล
โดยใชเทคโนโลยี 

                           

127 
สนับสนุนใหเปนผูบริการและ
ชวยเหลือคนอื่น 

                           

 
 



 

183 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

128 
สนับสนุนการลาห ยุด เ พื่ อ
ครอบครัว 

                           

129 
ใชกฎระเบียบที่พัฒนาขึ้นมา
อยางยุติธรรม 

                           

130 ลดการประชุม                            

131 
ทําการสัมภาษณการออกจาก
งาน 

                           

132 
บริหารนโยบายทั้งหลายเปน
แนวทางเดียวกัน 

                           

133 
ยินยอมใหมีความลมเหลวหรือ 
ความสําเร็จ 

                           

134 
ความมุง มั่นดานการบริหาร 
นั่นคือคน เปนทรัพยากร ที่
สําคัญที่สุดของเรา 

                           



 

184 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วค
ิดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

135 
รั กษ าสภ าพบรรย าก าศ ที่
สะดวกสบายไว 

                           

136 
เชิญชวนใหพนักงานนําสัตว
เลี้ยงมายังที่ทํางาน 

                           

137 
ตอบสนองตอความไมพึ ง
พอใจดวยวิธีการแกไขปญหา 

                           

138 ใชแผนงานของคุณ                             

139 
อนุ ญ า ต ใ ห มี อ า ห า ร ห รื อ
เครื่องดื่มที่ทําใหสดชื่นในที่
ทํางาน 

                           

140 
เสนอทางเลือกที่อิสรเสรีคือ 
เวลาหยุดพัก  การแต งกาย 
วันหยุดพักผอน และอื่นๆ 

                           

 



 

185 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

141 
เลือกสรรพนักงานดวยความ
ระมัดระวังในครั้งแรก 

                           

142 
จั ด ตั้ ง บ ริ ษั ท ข อ ง คุ ณ ใ น
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

                           

143 
ใชสีประดับตกแตงในทางที่
สรางสรรค 

                           

144 
สงเสริมใหบุคลากรทําพื้นที่
ทํางานเปนสถานที่สวนตัว 

                           

145 
เขาใจคานิยมและมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

                           

146 แกไขปญหาความขัดแยง                            

147 
จัดใหมีการประชุมกับสมาชิก
ในทีม 

                           

 



 

186 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

148 
ใ ห ก า ร ย อ ม รั บ พนั ก ง า น
สุภาพสตรี 

                           

149 ไวเนื้อเชื่อใจบุคลากร                            

150 
แสดงใหเห็นถึงความชื่นชม
อยางแทจริงและจริงใจ 

                           

151 เปนผูที่รับฟง                            

152 
ใหบุคลากรเปนอย าง ที่ เขา
เปนอยู 

                           

153 
การสรรเสริญและการวิจารณ
มีความสมดุล 

                           

154 
สร างการ เคารพตนเองให
เกิดขึ้นแกบุคลากรทุกคน 

                           

155 
มีมุมมองในเชิงบวก ไมมอง
ในเชิงลบ 

                           



 

187 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

156 
แสดงออกถึ ง คว ามมั่ น ใ จ
บุคลากรของคุณ 

                           

157 
สนใจในบุคลากรในฐานะที่
เปนคน 

                           

158 ใหมีเวลาเปนการสวนตัว                            
159 มีอารมณตลกขบขัน                            
160 ทําใหเปนตัวอยาง                            

161 
ลดความเครียด ปองกันความ
วิ ต ก กั ง ว ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น อ ย า ง
ฉับพลัน 

                           

162 เปนคนหนักแนนและยุติธรรม                            
163 เฉลิมฉลองตามชวงของชีวิต                            

164 
ชวยสนับสนุนกิจกรรมใน
ชุมชน 

                           



 

188 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

165 
ทํ า ใ ห พ นั ก ง า น ที่ มี
ประสบการณคุนเคยมากขึ้น 

                           

166 
ส ง เ ส ริ มส นับส นุน คว า ม
รวมมือกัน 

                           

167 
แสดงออกถึงความเห็นใจถึง
ปญหาของชีวิต 

                           

168 
ขจัดอุปสรรคเพื่อทําใหภารกิจ
ประสบผลสําเร็จ 

                           

169 
ให อํ านาจแกบุคลากร เพื่ อ
ทํางานกันเปนทีม 

                           

170 
ใหทรัพยากรเพื่อใหงานดําเนิน
ไปได 

                           

 



 

189 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

171 
หลีก เลี่ ย งการปฏิ เสธ  การ
วิจารณที่หยาบ การทําใหขาย
หนา 

                           

172 
ยอมรับวา ตัวเองจะเปนสวน
หนึ่งของปญหา 

                           

173 
ใ ห ร ะ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

                           

174 มีความอดทน                            

175 
สงเสริมสนับสนุนและยินดี
ตอนรับแนวคิดใหมๆ 

                           

176 
มีการกําหนดอํานาจ  หนาที่ 
ความรับผิดชอบในงาน 

                           

177 
ก ร ะ ตุ น ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร
สรางสรรคและนวัตกรรม 

                           



 

190 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

178 
รูจักสิ่งที่บุคลากรของคุณกําลัง
ดําเนินการอยู 

                           

179 
ใหการตอบสนองเมื่อบุคลากร
รองขอใหมีการอนุมัติหรือ 
คําแนะนํา 

                           

180 
ใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน
งาน 

                           

181 ไมมองขามภาระของบุคลากร                            

182 
ไมควบคุมบุคลากรเกินเวลา
โดยปราศจากการแจงลวงหนา
มากอน 

                           

183 
ชื่นชมการทํางานตามกิจวัตร
ประจําวัน 

                           

184 การตอสูกับความเบื่อหนาย                            



 

191 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

185 ใหบุคลากรไดมีการหยุดพัก                            

186 
ใหความยืดหยุนในชั่วโมง
ทํางาน 

                           

187 สรางวัฒนธรรมการเรียนรู                            

188 
สรางสรรคแผนการเ รียนรู
เฉพาะบุคคล 

                           

189 สนับสนุนการศึกษาตามระบบ                            

190 
เสนอเครื่องมือเรียนรูเพื่อความ
เจริญกาวหนาของบุคลากร 

                           

191 
เชื่อมโยงทรัพยากรภายนอก
เพื่อเปนเครื่องมือเรียนรู 

                           

192 มอบหมายโครงการที่พิเศษให                            

193 
ใ ห ผู เ รี ย น ถ า ย ท อ ด ก า ร
ฝกอบรมของเขากับคนอื่นๆ 

                           



 

192 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

194 
ชวยใหบุคลากรเจริญกาวหนา
ขึ้นงานที่ยิ่งใหญกวา 

                           

195 
ทําใหบุคคลสามารถคนพบ
ทรัพยที่ เปนความสามารถ
พิเศษที่พวกเขามีอยูได 

                           

196 
สงเสริมใหมีความกาวหนา
ดานสติปญญา 

                           

197 สรางสมรรถนะอยางรอบคอบ                            

198 
ดําเนินการตามโปรแกรมการ
ใหคําปรึกษา 

                           

199 
จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ
บริษัทขึ้นมา 

                           

200 
ริ เ ริ่ ม ใ ห มี โ ป ร แ ก ร ม ก า ร
แลกเปลี่ยน 

                           



 

193 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

201 
ใหมีการฝกอบรมและสราง
ประสบการณขามสายงาน 

                           

202 
การจัดใหมีการประเมินเปน
การเฉพาะบุคคล 

                           

203 
การมีสวนรวมในการวางแผน
ขององคกรใหมีความตอเนื่อง
อยางเต็มที่ 

                           

204 
ก า ร จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
ประสบการณการกาวหนาจาก
ภายนอก 

                           

205 สนับสนุนการฝกงาน                            

206 
สรางโอกาสความไดเปรียบ
ดวยการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

                           

 



 

194 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

207 
การเสนอคุณคาที่แทจริงของ
คาตอบแทน 

                           

208 
จ า ย ค า จ า ง ต า ม ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

                           

209 
ออก แบบ ร ะบบ ร า ง วั ล ที่
ก ร ะ ตุ น ค ว า ม ผู ก พั น ข อ ง
พนักงาน 

                           

210 
จายคาจางชดเชยแกพนักงานที่
มีทักษะสูง/ต่ําดวยระบบที่ยึด
ทักษะความรูเปนฐาน 

                           

211 
ใชสิทธิประโยชนเชิงยืดหยุน
เพื่อตอบสนองตอแรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไป 

                           

 



 

195 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดที่

 9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

212 
พิจารณาถึง ESOPs และสิทธิ
ก า ร ค รอบค รอ ง  หุ น ข อ ง
พนักงาน 

                           

213 
เสนอให stock options แก
พนักงาน 

                           

214 
เสนอใหสิทธิประโยชนเชิง
สรางสรรคแกพนักงาน 

                           

215 
สํารวจคนหาคาตอบแทนที่
ไมใชเกี่ยวกับดานการเงิน 

                           

216 
ใหโปรแกรมชวย เหลือแก
พนักงาน 

                           

217 
สร างสถานที่ ใหการศึกษา
อบรมดูแลเด็ก 

                           

 



 

196 

ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

218 

ใหการประกันภัยในเรื่องการ
เ ข า รั บ ก า ร รั ก ษ า ใ น
โรงพยาบาลและการประกัน
สุขภาพในดานตางๆ 

                           

219 
ใ ห ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัย 

                           

220 
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร อ า ห า ร ใ น
สถานที่ทํางาน 

                           

221 
การจัดใหมีการซื้อสินคาลด
ราคา 

                           

222 
จัดใหมีการใหบริการซักรีด
เสื้อผา 

                           

223 
จ า ยค า จ า ง เปนโบนัส  บน
พื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วคิ
ดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดที่

 24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

224 จายคาโดยสารหรือ คาจอดรถ                            

225 
ใหรางวัลของที่มีมูลคาเปนการ
พิเศษ 

                           

226 
จัดใหมีกิจกรรมการแขงขัน
ดานการกุศล 

                           

227 ใหเวลาเพื่อทํากิจกรรมสังคม                            

228 
จั ด ห า ทุ น ใ ห กั บ ก า ร เ ป น
สมาชิกชมรม 
ฟตเนส 

                           

229 
จัดการใหมีการฝากเงินเช็ค
คาจางไวโดยตรง 

                           

230 
จายคาจางในวันที่มีการสูญเสีย
ญาติหรือเพื่อนสนิท 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

แน
วคิ
ดท

ี ่1 
แน

วคิ
ดท

ี ่2 
แน

วคิ
ดท

ี ่3 
แน

วคิ
ดท

ี ่4 
แน

วคิ
ดท

ี ่5 
แน

วคิ
ดท

ี ่6 
แน

วคิ
ดท

ี ่7 
แน

วคิ
ดท

ี ่8 
แน

วค
ิดท

ี ่9 
แน

วค
ิดท

ี ่10
 

แน
วค
ิดท

ี ่11
 

แน
วค
ิดท

ี ่12
 

แน
วค
ิดท

ี ่13
 

แน
วค
ิดท

ี ่14
 

แน
วค
ิดท

ี ่15
 

แน
วค
ิดท

ี ่16
 

แน
วค
ิดท

ี ่17
 

แน
วค
ิดท

ี ่18
 

แน
วค
ิดท

ี ่19
 

แน
วค
ิดท

ี ่20
 

แน
วค
ิดท

ี ่21
 

แน
วค
ิดท

ี ่22
 

แน
วค
ิดท

ี ่23
 

แน
วค
ิดท

ี ่24
 

แน
วค
ิดท

ี ่25
 

แน
วค
ิดท

ี ่26
 

แน
วค
ิดท

ี ่27
 

แน
วค
ิดท

ี ่28
 

231 ใหรางวัลโดยการมีรถใหใช                            

232 

การทําใหการมาเยี่ยมเยียนเปน
กรณีพิ เศษ  หรือ  เหตุการณ
ภายในและภายนอก ดําเนินไป
พรอมกันได 
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  1.2 การวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากร และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จํานวน25 งานวิจัยดังนี้ 
   งานวิจัยเร่ืองที่ 1 อรอุมา  ศรีสวาง ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเอกชน 

   งานวจิัยเร่ืองที่ 2 ดร.นิสดารก  เวชยานนท  ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย 
แบบไทยๆ 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 3 ชารรีฟท สือนิ ศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหาและการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   
   งานวิจัยเร่ืองที่ 4 Alistair Ross and Merryn Hutchings ศึกษา การดึงดูด การพัฒนา
และการรักษาครูที่มีประสิทธิผลในสหราชอาณาจักรและไอแลนดเหนือ  
   งานวิจัยเร่ืองที่ 5 วิชัยรวิพัน ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตองานของ
หัวหนางาน 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 6 Edith Anderson Edwards ศึกษา Retention and Motivation of 

veteran Teachers : Implications for Schools 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 7 บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ ศึกษา การพัฒนาเคร่ือง  ชี้วัด
สําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 8 Sunil Ramlall ศึกษา A review of Employee Motivation Theories 

and their implication for employee retention within organizations 

   งานวิจัยเร่ืองท่ี 9 Janet Cheng Lian Chew ศึกษา The influence of human 

resource management practice on the retention of core employees of Australian  Organizations : 

An empirical Study 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 10 Mervin Munsamy and Anita Bosch Venter ศึกษา Retention 

Factors OF Management Staff in the Maintenance  Phase of  Their  Careers in Local Government  

   งานวิจัยเร่ืองท่ี 11 Maria Helenius & Lisa Hedberg ศึกษา What Leaders Can Do 

To Keep Their Key Employee : Retention Management 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 12 Sajid Bashir and Mohammad Ismail Ramay ศึกษา 
Determinants of Organizational Commitment  : A Study of Information Technology Professionals 

in Pakistan 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 13 Michael O. Samuel and Crispen Chipunza ศึกษา Employee 

Retention and Turnover : Using motivational variables as a panacea 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   งานวิจัยเร่ืองที่ 14 John MacBeathand others ศึกษาการสรรหาและการรักษา
ครูใหญ  ในสกอตแลนด 
   งานวิจัยเร่ืองท่ี 15 Masiha Shoiab and others ศึกษา ปจจัยหรือองคประกอบของ
การรักษาพนักงานในองคการโทรศัพทของปากีสถาน (Determinants of Employee Retention 

retention in telecom sector of Pakistan) 

   งานวิจัยเร่ืองท่ี 16 Miss Neeraja Behera ศึกษา การรักษาพนักงานท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานสูงไวดวยวิธีการสรางความพึงพอใจในงาน : การสรางทางทฤษฎี 
   งานวิจัยเร่ืองที่ 17 Ananya  Dubey  ศกึษา การรักษาพนักงานในองคกรเอกชน   
   งานวิจัยเร่ืองที่ 18 Dr. Shafique Muhammad and Dr. Rashid Rahman ศึกษาโมเดล
การรักษาบุคลากรเชิงบูรณาการ สําหรับผลการปฏิบัติงาน: วิธีการเชิงบูรณาการ (Integrated employee 

retention model for performance: An Integrated Approach) 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 19 Anthony M. Walker ศึกษาคงอยู หรือ ลาออก ปจจัยที่สงผลตอ
การรักษาครูของเด็กนักเรียนที่มีปญหาดานอารมณ ใน Southwestern Virginia 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 20 Daniel Eseme Gberevbie ศึกษา Strategies for Employee 

recruitment, retention and performance: Dimension of the Federal civil service of Nigeria 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 21 Vhutshilo Masibigiri and Hester Nienaber ศึกษา Factors 

affecting the retention of Generation X public servants: An exploratory study 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 22 Santoshi  Sen Gupa ศึกษา Employee attrition and Retention: 

Exploring the Dimensions in the urban centric BPO Industry 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 23 กัลยา แกววงศวาน, ชาญชัย จิตรเหลาอาพร และ ผศ.เอก ศรีเชเลียง
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษาบริษัท นวนคร จํากัด
(มหาชน) 
   งานวิจัยเร่ืองที่ 24 George E. Pataki, Governor ศกึษาการรักษาบุคลากร 

   งานวิจัยเร่ืองที่ 25 Laddawan Someron ศึกษา Factors Influencing the retention 

of Academic Staff at Rajamangala University of  Technolgy  Suvannabhumi 

   สรุปไดวา ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษา
บุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังภายในประเทศไทยและตางประเทศ รวม 25 งานวิจัย  
มีจํานวน 92 ปจจัยยอย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 

    

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ  
 

ที่ ตัวแปร 

งาน
วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจั
ยเรื่

อง
ที่ 6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเรื่

อง
 ที ่

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

1 
ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา                         

 

2 สภาพการทํางาน                          
3 เงินเดือนและสวัสดิการ                          
4 ความมั่นคงในการทํางาน                          
5 ความสาํเร็จในการทํางาน                          
6 ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ                          

7 
ความเจริญกาวหนาใน
อาชีพ                         
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเรื่

อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

8 
งานที่ทาทายและ
ผูบังคับบัญชามีความ
รับผิดชอบ 

                        
 

9 มีอิสระในการทํางาน                          

10 
การไดรับการยอมรับ
จากผูบังคับบัญชา 

                        
 

11 
การสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับบุคลากร 

                        
 

12 
การใหรางวัลแกบุคลากร
ที่มีผลงานดีเดน 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเรื่

อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

13 
มีคาตอบแทน เงินโบนัส 
เงินพิ เศษที่นอกเหนือ 
จากเงินเดือน 

                        
 

14 
กา รป รับโครงสร า ง
ภาระงานของครูใหม 

                        
 

15 
การพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง 

                        
 

16 อํานาจในตําแหนงหนาที่                          

17 
บรรยากาศและวัฒนธรรม
ของสถานศึกษา 

                        
 

 

 



 

204 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

18 
การมีสวนรวมในนโยบาย
ของสถานศึกษา 

                        
 

19 

ความเปนหนึ่งเดียวของ
บุคลากร  ไมมีการ
แบงแยก เรื่องอายุ 
ความรูและประสบการณ 

                        

 

20 พนักงานสัมพันธ                          

21 
สุขภาพและความ
ปลอดภัย 

                        
 

22 การดําเนินการทางวินัย                          
 

 



 

205 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

23 การพนจากตําแหนง                          

24 
ความตองการของ
พนักงาน 

                        
 

25 
สิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน 

                        
 

26 ความรับผิดชอบ                            
27 การควบคุมดูแล                          

28 
ความยุติธรรมและความ
เทาเทียม 

                        
 

29 ความพยายาม                          

30 
ความเหมาะสมของคน
ในองคกร 

                        
 



 

206 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจั
ยเรื่

อง
 ที่ 

25 

31 การจายคาตอบแทน                          
32 พฤติกรรมภาวะผูนํา                          
33 สัมพันธภาพของทีมงาน                          

34 

การมอบหมายงานที่
สอดคลองกับความ
ตองการ /ความชอบของ
บุคลากร 

                        

 

35 ปจจัยที่เปนเงินโดยออม                          
36 การไดเลื่อนตําแหนง                          
37 การอยูใกลชิดกับงาน                          
38 การทํางานเปนทีม                          



 

207 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

39 ความยืดหยุน                          
40 ความไวเนื้อเชื่อใจ                          

41 
ความสมดุลเรื่องงาน /
ชีวิต 

                        
 

42 
ความสมดุลด านการ
สนับสนุน 

                        
 

43 
ผูสรางความเคารพ    
นับถือ 

                        
 

44 ผูสื่อสาร                          
45 ผูคนหาคนเกง                          

46 
โอกาสในการพัฒนา
อาชีพ 

                        
 



 

208 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

47 นโยบายเรื่องงาน-ชีวิต                          

48 
การฝกอบรมและการ
พัฒนา    

                        
 

49 
การไดรับการสนับสนุน
จากทีมผูนําและผูมี
อํานาจในทองถิ่น 

                        
 

50 
การมีประสบการณใน
งานการตรวจสอบ 

                        
 

51 ความเชื่อมั่นในตนเอง                          
 

 



 

209 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

52 

ความตองการที่
เกี่ยวของกับการทํางาน
ในสถานที่ตั้งซึ่งมีความ
ลําบาก 

                        

 

53 
การมีขอมูลซึ่งเปน
ทรัพยากรสําคัญ 

                        
 

54 
มีการจัดการกับ
ความเครียด 

                        
 

55 การมีแผนพัฒนาอาชีพ                          

56 
การมีประสบการณการ
ทํางานเชิงบวก 

                        
 

 



 

210 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

57 
การจายคาจางตามผล
การปฏิบัติงาน 

                        
 

58 การใหคําปรึกษา                          

59 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ยุติธรรม
ดวยผลสะทอนกลับ 

                        
 

60 ความพึงพอใจในงาน                          
61 ความมุงมั่นตอองคกร                          

62 
ความยึดติดกับงานอยาง
ลึกซึ้ง 

                        
 

63 
การสนับสนุนดานการ
บริหาร 

                        
 



 

211 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

64 การพัฒนาทีมงาน                          

65 
เงินเดือนดีและจายเปน
ประจําทุกเดือน 

                        
 

66 
กําหนดแนวทางให
ทุนการศึกษาแกบุตร
ของพนักงาน 

                        
 

67 
มีการจายเงินคาตอบแทน 
พิเศษและเงินบํานาญมี
ความฉับไว 

                        
 

 

 



 

212 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ 
(ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจั
ยเรื่

อง
ที่ 6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจั
ยเรื่

อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

68 
มีกองทุนชวยเหลือ
พนักงานในการซื้อบาน
และรถที่เหมาะสม 

                        
 

69 

มีนโยบายที่สงเสริม
สนับสนุนเรื่องความ
ปลอดภัยในงานใหกับ
พนักงาน 

                        

 

70 
การใชทักษะความรูให
เปนประโยชน 

                        
 

71 
ความตองการความ
ปลอดภัย 

                        
 



 

213 

 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ) 

ที่ ตัวแปร 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

72 แรงผลักดัน                          

73 
โอกาสในตําแหนงงาน
ที่จะใหการชวยเหลือ 
คนอื่นได 

                        
 

74 

ความรูสึกของการ
เคารพในตนเองซึ่งได
จากการอยูในตําแหนง
งานปจจุบัน 

                        

 

75 

ความรูสึกของคนที่
บรรลุเปาหมายในตัวเอง 
ซึ่งไดรับจากการอยูใน
ตําแหนงงาน 

                        

 



 

214 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ) 

ที่ ตัวแปร 

งาน
วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

76 
บทบาทในตําแหนงงาน
ปจจุบัน 

                        
 

77 
การใหความเคารพ
ตําแหนงงานภายใน
องคกร 

                        
 

78 
ใหสิ่งอํานวยความ
สะดวกเปนสวัสดิการ 

                        
 

79 
โอกาสในการพัฒนา
มิตรภาพอยางใกลชิด
ดวยตําแหนงงาน 

                        
 

 

 



 

215 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ) 

ที่ ตัวแปร 

งาน
วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเรื่

อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

80 
สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่ชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ 

                        
 

81 
ความปลอดภัยใน
ตําแหนงงาน 

                        
 

82 

โอกาสที่บุคคลได
ความกาวหนาในชีวิต
และกลายเปนคนมี
ชื่อเสียงและร่ํารวย 

                        

 

83 
ความใสใจที่ภาครัฐ
มอบใหแกอาชีพนี้ 

                        
 

 



 

216 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ) 

ที่ ตัวแปร 

งาน
วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

84 
การใหความเคารพ
ตําแหนงงานจากภายนอก
องคกร 

                        
 

85 
ในการทํางาน ทุกสิ่งมี
ความเกี่ยวของสัมพันธ
กัน 

                        
 

86 
โอกาสในการคิดและ
กระทําอยางอิสระ 

                        
 

87 
ความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน 

                        
 

88 สิทธิประโยชน                          
 



 

217 

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ) 

ที่ ตัวแปร 

งาน
วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 1

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่2

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่ 3

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที่  

4 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่5

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่6

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่7

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่8

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
ที ่9

 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

10 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

11 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

12 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

13 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

14 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

15 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

16 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

17 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

18 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

19 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

20 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

21 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

22 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

23 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

24 
งาน

วิจ
ัยเร

ื่อง
 ที่ 

25 

89 
กลยุทธการบริหารใน
องคกร 

                        
 

90 ความพึงพอใจสวนบคุคล                          
91 การวางแผนอาชีพ                          
92 วัฒนธรรมองคกร                          
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  1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 11 คน ดังนี้  
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 นายสมศักดิ์   ตาไชย  ตําแหนง รองเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง กระทรวงศึกษาธิการ 
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ดร.ธวัชชัย รัตตัญู ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา   
เทศบาลเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.เทพ พงษพานิช ตําแหนง อดีตอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย ตําแหนง ขาราชการ
บํานาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา พงศวิรัตน ตําแหนง คณบดี คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6 ดร.ทิพยสุดา  ตันตระกูล ตําแหนง ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัย
แมโจ จังหวัดเชียงใหม 
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7 รองศาสตราจารย  ทัศนีย  สิงหเจริญ ตําแหนง อาจารยประจํา 
คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8 รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ ตําแหนง คณบดี 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9 นายกิตติพงษ พงษศิริ ตําแหนง ผูอํานวยการ สวนมาตรฐาน
และวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10 ดร.เคน สันติธรรม ตําแหนง ปลัดเทศบาลนคร นครเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 
   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11 รองศาสตราจารย ดร.ศักด์ิ กองสุวรรณ ตําแหนง อดีตคณบดี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
   สรุปไดวา ปจจัยที่เปนองคประกอบเกี่ยวกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวน  43 ปจจัย
ยอย ดังรายละเอียด ในตารางท่ี 5 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
 

ที่ ตัวแปร 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 1 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 2 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 3 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 4 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 5 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 6 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 7 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 8 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 9 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 10

 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 11

 

1 มีสถานะทางสังคมที่มั่นคง มีศักดิ์ศรีในสังคม            
2 มีความมั่นคงในวิชาชีพ            
3 มีขวัญกําลังใจดี            
4 ผูบริหารมีภาวะผูนํา            
5 มีอิสระและเสรีภาพ            
6 ไดรับความไวเนื้อเชื่อใจ            
7 มีความมั่นคงดานเงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ            
8 ความกาวหนาในวิชาชีพ            
9 องคกรและบุคลากรมีเปาหมายตรงกัน            

10 ระบบคุณธรรมมีความชัดเจน            
11 ไมมีความขัดแยงทั้งกับองคกรและสวนตัว            
12 งานที่ทําประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด            
13 ใหการศึกษา อบรมพัฒนาบุคลากร            
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 1 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 2 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 3 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 4 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 5 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 6 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 7 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 8 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 9 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 10

 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 11

 

14 บริหารจัดการทรัพยากรในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม            
15 ผูบริหารเปนคนมีน้ําใจและเสียสละ            
16 การใหรางวัลและการลงโทษมีความยุติธรรม            
17 การฝกอบรม            
18 การกําหนดระยะเวลาในการทํางาน            
19 การสรางความผูกพันแกองคกร            
20 การสรางทีมงาน            
21 การเขาถึงวัตถุประสงคขององคกร            
22 การจัดการความรู            
23 การสรางสรรคงาน            
24 อุดมคติสวนตัวของบุคลากร            
25 มีสวัสดิการที่เหมาะสม            
26 ภาพลักษณขององคกร            
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 1 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 2 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 3 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 4 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 5 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 6 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 7 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 8 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 9 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 10

 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 11

 

27 สัมพันธภาพของบุคลากรในองคกร            
28 มีการจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอกับงาน            
29 จัดบุคลากรใหเหมาะกับงานที่ทํา            
30 มีความเขาใจบุคลากรของตนเอง            
31 กระจายอํานาจใหกับบุคลากรในองคกร            
32 มีระบบการประเมินที่โปรงใส            
33 มีการประเมินชองวางของบุคลากร            
34 นโยบายของผูบริหารองคกร            
35 การปฏิบัติตนของบุคลากร            
36 วัฒนธรรมขององคกรที่เขมแข็ง            
37 ระบบการบริหารจัดการภายในองคกร            
38 การไดรับการยอมรับนับถือ            
39 ตําแหนงหนาที่การงานที่ทํา            
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ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ (ตอ) 
 

ที่ ตัวแปร 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 1 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 2 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 3 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 4 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 5 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 6 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 7 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 8 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 9 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 10

 

ผูเชี่
ยว
ชา
ญค

นท
ี่ 11

 

40 มีสิ่งจูงใจ แรงจูงใจที่ดี            
41 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน            
42 มีมาตรฐานและมีความเปนธรรม            
43 การไดเลื่อนตําแหนงหนาที่ตามโอกาส            
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   เน่ืองจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวของและจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความสอดคลองกันใน
หลายๆประเด็น  ผูวิจัยจึงไดนํามาบูรณาการเขาดวยกัน และนํามาจัดทําเปนขอคําถามได 167 ขอ 
และไดทําการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และหาคาดัชนีความ
สอดคลองตามวัตถุประสงค(index of item-objective congruence : IOC)ของเคร่ืองมือ พบวา ขอ
คําถามในแตละขอมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50  ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอใหปรับแกไขขอคําถาม
บางขอใหมีความเหมาะสม  ผูวิจัยไดดําเนินการปรับแกใหมีความเหมาะสม จากน้ันไดนําเสนอให  
ที่ปรึกษาไดตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ังหน่ึง ทําใหไดขอคําถามจํานวนท้ังสิ้น 167 ขอ และ
หลังจากน้ันไดนําไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
จํานวน 15 แหง  มีผูใหขอมูลแหงละ 2 คน ประกอบดวย ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 คน 
และบุคลากรทางการศึกษา  1 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น  30 คน และหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม(Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient) 

พบวา ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.977 จึงกลาวไดวา แบบสอบถามดังกลาวน้ี มี
ความเหมาะสมสําหรับการนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 2. ผลการวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
   การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยสงแบบสอบถามท่ีมีขอคําถามจํานวน 167 ขอ ไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 367 แหงๆ ละ 2 ฉบับ รวมจํานวน 734  ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 327 แหง จํานวน 654 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 89.10 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของ ผูตอบแบบสอบถามยึดจํานวน
ผูใหขอมูล จํานวน 654 คน เปนหนวยวิเคราะห ประกอบดวย อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และ ตําแหนงงานปจจุบัน  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 6 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1   

เพศ 

     - ชาย 
     - หญิง 

 

335 

319 

 

51.20 

48.80 

รวม 654 100.00 

2 

อายุ 
     - ไมเกิน 30 ป 
     - 30 - 40 ป 
     - 41-50 ป 
     - 51 ปขึ้นไป 

 

42 

274 

234 

104 

 

6.40 

41.90 

35.80 

15.90 

รวม 654 100.00 

3 

วุฒิการศึกษา 
     - ปริญญาตรี  

     - ปริญญาโท 
     - ปริญญาเอก 

 

271 

373 

10 

 

41.43 

57.03 

1.54 

รวม 654 100.00 

4 

ประสบการณการทํางาน 

     - ไมเกิน  5 ป  

     - 5-10 ป 
     - 11-20 ป 
     - 21-30 ป 
     - 31 ป ขึ้นไป 

 

75 

210 

237 

83 

49 

 

11.50 

32.10 

36.20 

12.70 

7.50 

รวม 654 100.00 
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ตารางที่ 6 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 
ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 

5 

ตําแหนงงานปจจุบัน 

     - ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
     - ผูอํานวยการกองการศึกษา 
     - นักวิชาการศึกษา 
     - อ่ืนๆ 

 

327 

6 

58 

209 

54 

 

50.00 

0.91 

8.87 

31.96 

8.26 

รวม 654 100.00 

 

   จากตารางท่ี 6 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามรวมท้ังสิ้น 654 เปนเพศชาย 335 คน 
คิดเปนรอยละ 51.20 และเปนเพศหญิง 319 คน คิดเปนรอยละ 48.80 ดานอายุ  พบวาอายุ 30-40 ป มี
มากท่ีสุด จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 41.90  นอยที่สุด อายุไมเกิน 30 ป จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 6.40 ดานวุฒิการศึกษา พบวา ระดับปริญญาโท มีมากท่ีสุด จํานวน 373 คน คิดเปนรอยละ 
57.03 นอยที่สุด ระดับปริญญาเอก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ1.54 ดานประสบการณการทํางาน 
พบวา ระยะเวลาระหวาง 11-20 ป มีมากท่ีสุด จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 36.20 นอยที่สุด 
ระยะเวลาระหวาง  31 ป ขึ้นไป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 7.50 และดานตําแหนงงานปจจุบัน 
พบวา ตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีมากท่ีสุด จํานวน 327 คน คิดเปนรอยละ 50.00 

นอยที่สุดคือ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.91 สวนตําแหนง
อ่ืนๆ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 8.26 นั้นประกอบดวย เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูชวยนักวิชาการศึกษา นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก และครู ตามลําดับ 

  2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของการ
รักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7  แสดงคามัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่ เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

            
         n = 327 

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

1 
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ในงานท่ีไดรับ
มอบหมายจนประสบผลสําเร็จ 

4.01 0.51 มาก 

2 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือทั้ง
ในดานความรูความสามารถและผลงาน 

3.86 0.50 มาก 

3 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานท่ีมีความ
ทาทายและนาสนใจ 

3.79 0.55 มาก 

4 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดบทบาท
และความรับผิดชอบของบุคลากรทางการศึกษาไว
อยางชัดเจน 

4.06 0.59 มาก 

5 
บุคลากรทางการศึกษามีความเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงานและวิชาชีพ 

3.99 0.69 มาก 

6 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม 

3.68 0.70 มาก 

7 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหพัฒนา
ตนเองเพ่ือความเจริญกาวหนาในอนาคต 

3.96 0.64 มาก 

8 
บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผูบังคับบัญชาในทุกระดับ 

4.11 0.56 มาก 

9 
สถานะทางอาชีพของบุคลากรทางการศึกษามี
ความม่ันคง และมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม 

4.07 0.60 มาก 

10 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดนโยบาย
การทํางาน และมีการจัดระบบบริหารงานท่ีชัดเจน 

3.87 0.56 มาก 
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรท่ีเปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
          

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

11 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ดี 

3.84 0.60 มาก 

12 บุคลากรทางการศึกษามีความเปนอยูสวนตัวที่ดี 3.72 0.55 มาก 

13 
บุคลากรทางการศึกษาไดทํางานอยางตอเนื่อง มี
ความใกลชิดกับงานและมีความมั่นคงในงาน 

3.87 0.59 มาก 

14 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวิธีการกํากับติดตาม 
ควบคุมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

3.77 0.56 มาก 

15 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับคาตอบแทนหรือ
คาจางที่ยุติธรรมเพียงพอและมีระดับที่เหมาะสม 

3.73 0.68 มาก 

16 
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ี
สงเสริมสุขภาพ 

3.82 0.59 มาก 

17 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

3.87 0.62 มาก 

18 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสังคมสัมพันธที่ดี 3.81 0.63 มาก 

19 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน 

4.01 0.65 มาก 

20 
บุคลากรทางการศึกษามีความสมดุลระหวางเร่ือง
งานกับเร่ืองชีวิต 

3.75 0.57 มาก 

21 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบและทํางานท่ี
เปนประโยชนตอสังคม 

4.04 0.50 มาก 

22 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการนิเทศงาน
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

3.69 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

23 
บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
รวมงาน 

4.08 0.53 มาก 

24 
บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

4.01 0.56 มาก 

25 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางของ
คาจางและเงินเดือนที่เปนระบบและทันสมัย 

3.64 0.65 มาก 

26 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการตางๆท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

3.72 0.65 มาก 

27 บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในองคกร 3.97 0.60 มาก 

28 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความผูกพันดวย
จิตวิญญาณใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษา 

3.67 0.62 มาก 

29 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผลประโยชนที่
สําคัญตอจิตใจและจิตวิญญาณของบุคลากรทาง
การศึกษา 

3.64 0.63 มาก 

30 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับแรงผลักดันใหเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูของตนเอง 

3.76 0.61 มาก 

31 
บุคลากรทางการศึกษามีอิสระในการคิด  การ
ตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3.80 0.67 มาก 

32 
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ี
มั่นคงและปลอดภัย 

3.85 0.63 มาก 

33 
บุคลากรทางการศึกษามีความรูสึกเปนเจาของ
องคกร 

3.64 0.65 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

34 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหมี
ความกาวหนาในวิชาความรูและตําแหนงวิชาชีพ 

3.86 0.68 มาก 

35 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลจากการท่ีมีผล
การปฏิบัติที่ดีเย่ียม 

3.54 0.77 มาก 

36 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยืดหยุนในการ
ทํางาน 

3.69 0.61 มาก 

37 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนในการ
จัดสวัสดิการท้ังกอนและหลังเกษียณอายุแก
บุคลากร 

3.47 0.68 
ปาน
กลาง 

38 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหทํางานท่ีทา
ทายความสามารถ 

3.67 0.59 มาก 

39 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิ่งแวดลอมของ
องคกรที่ดี 

3.82 0.67 มาก 

40 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกลยุทธการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี 

3.76 0.65 มาก 

41 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมและ
คานิยมองคกรท่ีดี 

3.79 0.65 มาก 

42 บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน 3.85 0.62 มาก 

43 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนอาชีพ
ใหกับบุคลากร 

3.42 0.67 
ปาน
กลาง 

44 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากร 

3.72 0.71 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

45 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใหเงินโบนัส 
เงินเพ่ิมเติมพิเศษนอกจากเงินเดือนแกบุคลากร 

4.03 0.75 มาก 

46 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับโครงสราง
ภาระงานของบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพ ไมใหมีภาระงานมากเกินไป 

3.58 0.65 มาก 

47 
บุคลากรทางการศึกษามีอํานาจในการสั่งการที่
สัมพันธกับตําแหนงหนาที่ 

3.70 0.63 มาก 

48 
บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายวางแผนงานและการบริหารขององคกร 

3.61 0.60 มาก 

49 

บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
เปนหนึ่งเดียว ไมมีการแบงแยกเปนกลุมๆ  และ
ทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ 

3.52 0.73 มาก 

50 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการตอบสนองความ
ตองการอยางเหมาะสม 

3.62 0.60 มาก 

51 
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ที่ดีและมีความเปนมิตร 

3.83 0.59 มาก 

52 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบกํากับติดตาม
ดูแลบุคลากรอยางมีคุณภาพ 

3.63 0.61 มาก 

53 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความ
ยุติธรรมและเทาเทียมกับบุคลากรดานอ่ืน 

3.85 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

54 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ คัดเลือก
บุคลากรเขามาทํางานท่ีเปนคนเกงมีความเหมาะ 
สมกับงานท่ีทําและใหจํานวนคนที่เพียงพอกับ
งาน 

3.66 0.71 มาก 

55 
บุคลากรทางการศึกษาได รับรางวัลและการ
ยอมรับ ชื่นชมในผลงาน 

3.57 0.63 มาก 

56 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางตอเน่ือง 

3,79 0.65 มาก 

57 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนํา
ในการบริหารองคกร 

3.94 0.72 มาก 

58 
บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีกับ
สมาชิกของทีมงาน 

3.87 0.59 มาก 

59 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนพิเศษ
อยูในเชิงการแขงขันและมีความยืดหยุน 

3.49 0.60 
ปาน
กลาง 

60 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีและมีความยุติธรรม 

3.62 0.63 มาก 

61 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความ
พึงพอใจของพนักงาน 

3.79 0.65 มาก 

62 

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการมอบหมายงานที่
สอดคลองกับความตองการและเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ 

3.88 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

63 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรู 
สนใจ  และแสดงความยินดีในความสําเ ร็จที่
เกิดขึ้นของบุคลากร 

3.79 0.68 มาก 

64 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการเลื่อนตําแหนงให
สูงขึ้นตามโอกาส 

3.88 0.62 มาก 

65 
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
ทํางานรวมกันเปนทีม 

3.97 0.58 มาก 

66 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับความไวเนื้อเชื่อใจ
จากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและลูกนอง 

3.93 0.68 มาก 

67 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับขอเสนอเร่ืองความ
เสี่ยงและความม่ันคงในงาน 

3.82 0.65 มาก 

68 
บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีในท่ี
ทํางาน 

3.92 0.56 มาก 

69 
บุคลากรทางการศึกษาได รับผิดชอบงานท่ีมี
ความสําคัญขององคกร 

3.89 0.53 มาก 

70 
บุคลากรทางการศึกษารูสึก เ ช่ือใจ  ไว ใจใน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.88 0.67 มาก 

71 
ผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําให
บุคลากรมีความรูสึกเคารพนับถือตนเอง 

3.80 0.68 มาก 

72 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสาร
กับบุคลากรแบบเปดเผยไมมีการซุบซิบนินทากัน 

3.65 0.75 มาก 

73 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคาดหวังสิ่งท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน 

3.68 0.68 มาก 



 

 
 
 

233 

ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

74 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับผล
สะทอนกลับอยางจริงจัง 

3.66 0.63 มาก 

75 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับ
ความรูความสามารถพิเศษของบุคลากร 

3.68 0.64 มาก 

76 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยุติธรรม 
ความเสมอภาค และยอมรับในความหลากหลาย
ของบุคลากร 

3.72 0.68 มาก 

77 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและ
เขาใจบุคลากรและรูจักงานท่ีบุคลากรกําลังทําอยู
เปนอยางดี 

3.70 0.67 มาก 

78 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการคุมครองและ
ไมเคยถูกคุกคามในเร่ืองใดๆ 

3.55 0.74 มาก 

79 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองเกี่ยวกับความสําเร็จ  วันเกิด  และ
โอกาสอ่ืนๆแกบุคลากร 

3.16 0.78 
ปาน
กลาง 

80 บุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อม่ันในตนเอง 3.80 0.59 มาก 

81 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแหลงขอมูลท่ีสําคัญ
และมีการจัดการความรู เพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินงาน 

3.64 0.63 มาก 

82 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาพลักษณของ
องคกรที่ดี 

3.80 0.73 มาก 

83 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการสรรหา
บุคลากรที่เปนธรรม(ระบบคุณธรรม) 

3.71 0.79 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

84 
บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสไดเรียนรู เพื่ อ
พัฒนาความรูและทักษะในการทํางานของตัวเอง 

3.77 0.64 มาก 

85 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบแรงงาน
สัมพันธที่ดี 

3.52 0.63 มาก 

86 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมที่ให
ความเคารพงานที่ทําอยูวาเปนสิ่งท่ีมีคุณคา 

3.72 0.70 มาก 

87 
บุคลากรทางการศึกษามีเคร่ืองมือและอุปกรณ
เพียงพอที่จะทําใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จผล 

3.80 0.64 มาก 

88 
บุคล ากรทางก าร ศึกษา มี แรง จู ง ใจ ในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับสูง 

3.74 0.60 มาก 

89 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนที่
รักษาคํามั่นสัญญาท่ีไดใหไว 

3.71 0.72 มาก 

90 

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความสุขและ
สนุกสนาน 

3.68 0.61 มาก 

91 
องค ก รปกครอ งส วนท อ งถิ่ นมี ร ะบบก า ร
บริหารงานท่ีโปรงใส 

3.81 0.71 มาก 

92 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานท่ี
ยึดถือความเปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปได
ตามหลักเกณฑ 

3.72 0.64 มาก 

93 
บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ให
ความสําคัญ และไดรับความไววางใจ 

3.72 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

94 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3.83 0.67 มาก 

95 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใชคนเกงท่ีมี
ทักษะความรูใหเปนประโยชนตอองคกร 

3.70 0.63 มาก 

96 

ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่
บุคลากรสามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนา
พูดคุยกับบุคลากร 

3.74 0.68 มาก 

97 
บุคลากรทางการศึกษาสามารถทํางานรวมกันได
กับบุคลากรดานอ่ืนๆ 

3.92 0.55 มาก 

98 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการมอบหมายให
บุคลากรรับผิดชอบงานดานการรักษาบุคลากร 

3.54 0.72 มาก 

99 

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนการ
ทํางานจากผูบริหารหรือผูนําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

3.23 0.76 
ปาน
กลาง 

100 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการลดภาระงาน
เอกสารที่ไมจําเปน 

3.29 0.74 
ปาน
กลาง 

101 
หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการจัดทําพันธกิจของตนเองอยางชัดเจน 

3.50 0.65 มาก 

102 
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ความสําคัญและหวงใยในบุคลากร 

3.61 0.74 มาก 

103 บุคลากรทางการศึกษามีความมุงมั่นตอองคกร 3.90 0.60 มาก 

104 
บุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันกับงานอยาง
ลึกซึ้ง 

3.81 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
         

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

105 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารและ
จัดการกับความเครียดใหกับพนักงาน 

3.35 0.72 
ปาน
กลาง 

106 
บุคลากรทางการศึกษามีประสบการณการทํางาน
เชิงบวกและไดรับการส่ือสารทางบวก 

3.66 0.57 มาก 

107 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายคาจางแก
บุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน 

3.49 0.65 
ปาน
กลาง 

108 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการให
คําปรึกษาแกบุคลากรท้ังในเร่ืองงานและชีวิต
สวนตัว 

3.21 0.74 
ปาน
กลาง 

109 

องคกรปกครองส วนทองถิ่นมี การจ าย เ งิ น
คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว 
ตรงเวลา 

3.66 0.70 มาก 

110 
บุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศนขององคกร 

3.65 0.67 มาก 

111 

ผูบ ริหารและพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหความสําคัญเร่ืองความจงรักภักดีตอ
องคกร 

3.75 0.67 มาก 

112 
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยยึด
ประชาชนเปนลูกคาคนสําคัญ 

4.09 0.63 มาก 

113 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาและออก
กฎระ เบี ยบ ท่ี เหมาะสม กับองค ก รและใช
กฎระเบียบน้ันอยางยุติธรรม 

3.73 0.67 มาก 

114 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรใน
การทํางานอยางสมดุล 

3.46 0.64 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

115 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคน
ยุติธรรมและมีความซื่อสัตย 

3.78 0.73 มาก 

116 
บุคลากรทางการศึกษามีฐานะตําแหนงงานท่ี
สามารถใหความชวยเหลือคนอ่ืนได 

3.67 0.56 มาก 

117 
บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง
ที่ทํางานประสบผลสําเร็จ 

3.92 0.57 มาก 

118 
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความเช่ือถือ
จากคนภายในองคกรและจากภายนอกองคกร 

3.85 0.56 มาก 

119 
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

3.75 0.61 มาก 

120 

ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
กําหนดวัตถุประสงคในงานและมีการสั่งการที่
ชัดเจน 

3.71 0.64 มาก 

121 
บุ ค ล า ก รท า ง ก า รศึ ก ษ า เ ข า ถึ ง แล ะ เ ข า ใ จ
วัตถุประสงคขององคกร 

3.89 0.56 มาก 

122 

ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แสดงออกใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคล
อ่ืน 

3.83 0.67 มาก 

123 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายสงเสริม
มิตรภาพระหวางบุคลากรในองคกร 

3.70 0.67 มาก 

124 
องคกรปกครองส วนทองถิ่ นสนับสนุนให
บุคลากรเปนผูบริการและชวยเหลือคนอ่ืน 

3.81 0.65 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

125 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการลาหยุด
เพื่อการพักผอนกับครอบครัว 

3.38 0.77 
ปาน
กลาง 

126 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนความเปน
สวนตัวแกบุคลากร 

3.36 0.72 
ปาน
กลาง 

127 

บุคลากรทางการศึกษาไดรับสนับสนุนสงเสริมให
นําเสนอแนวคิดการสรางสรรคงานและพัฒนา
นวัตกรรมใหมๆ 

2.85 0.87 
ปาน
กลาง 

128 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารนโยบาย
ที่เปนแนวทางเดียวกัน 

3.60 0.68 มาก 

129 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมรับได
ในเ ร่ืองความผิดพลาดหรือความสํา เ ร็จของ
บุคลากร 

3.46 0.70 
ปาน
กลาง 

130 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดถือดวยความมุงม่ัน
วาคนเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร 

3.94 0.71 มาก 

131 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนอง
ตอขอเรียกรองของบุคลากรและรีบดําเนินการ
แกปญหาทันที 

3.67 0.71 มาก 

132 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานตาม
แผนงานที่กําหนดไว 

3.74 0.66 มาก 

133 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการ
เกี่ยวกับอาหาร อาหารวาง และเคร่ืองดื่มตางๆ
ใหบริการแกบุคลากร 

3.10 0.83 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

134 
องคกรปกครองส วนทองถิ่ นสนับสนุนให
บุคลากรไดมีวันหยุด  และชวงเวลาหยุดพักทํางาน 

3.41 0.77 
ปาน
กลาง 

135 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นต้ังอยูในสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม การสัญจรมีความสะดวกสบาย 

3.73 0.75 มาก 

136 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมใหบุคลากร
ทําพ้ืนที่ทํางานใหมีความเปนสวนตัวตกแตง
สรางสรรคใหนาเจริญใจ 

3.46 0.78 
ปาน
กลาง 

137 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการใน
การดูแลเด็กอยางเหมาะสม 

3.64 0.67 มาก 

138 
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจ
คานิยมและมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร 

3.61 0.71 มาก 

139 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการ
ประชุมบุคลากรอยางตอเน่ือง 

3.89 0.70 มาก 

140 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการยอมรับ
บุคลากรที่เปนสุภาพสตรี 

3.96 0.64 มาก 

141 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงใหเห็น
ถึงการช่ืนชมบุคลากรอยางจริงใจ 

3.71 0.72 มาก 

142 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูฟงท่ีดี
และมีมุมมองในเชิงบวก 

3.70 0.71 มาก 

143 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการติชมบุคลากร
ไดอยางเหมาะสม 

3.63 0.67 มาก 

144 
ผูบ ริหารขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
แสดงออกถึงความมั่นใจในบุคลากร 

3.72 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
            

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

145 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตน
เปนตัวอยางแกบุคลากร 

3.69 0.74 มาก 

146 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม 

3.93 0.69 มาก 

147 

องค กรปกครองส วนท องถิ่ นส ง เส ริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการรวมมือกันในการ
ทํางาน 

3.89 0.67 มาก 

148 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงถึงความเห็นใจ
และชวยเหลือในปญหาชีวิตของบุคลากร ตาม
ความเหมาะสม 

3.56 0.68 มาก 

149 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลีกเลี่ยง
การปฏิเสธ การวิจารณที่หยาบคายและการทําให
ขายหนา 

3.55 0.79 มาก 

150 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําการ
สัมภาษณการออกจากงานของบุคลากร 

3.74 0.67 มาก 

151 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดอํานาจ 
หนาท่ี ความรับผิดชอบและขอบเขตในงานของ
บุคลากรอยางชัดเจน 

3.83 0.64 มาก 

152 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางวัฒนธรรม
การเรียนรูแกบุคลากรและจัดทําแผนการเรียนรู
เฉพาะบุคคล 

3.55 0.74 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

153 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนและให
ทุนการศึกษาแกบุคลากรเพื่อไดศึกษาตอทั้ ง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ 

3.91 0.72 มาก 

154 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดหาเคร่ืองมือ
การเรียนรูทั้ งจากภายนอกองคกรเพื่อพัฒนา
ความรูบุคลากร 

3.67 0.69 มาก 

155 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ในอาชีพอยางรอบคอบ 

3.66 0.67 มาก 

156 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการประเมิน
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

3.59 0.71 มาก 

157 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหรางวัล
ที่กระตุนใหเกิดความผูกพันของบุคลากร 

3.49 0.72 
ปาน
กลาง 

158 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายคาจางแก
บุคลากรโดยยึดทักษะความรูเปนฐาน 

3.46 0.67 
ปาน
กลาง 

159 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลและการประกันภัยแกบุคลากรดาน
ตางๆ 

3.73 0.72 มาก 

160 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบุคลากร
ทางการศึกษามีเปาหมายตรงกัน 

3.69 0.68 มาก 

161 
บุคลากรทางการศึกษาไมมีความขัดแยงกันกับ
บุคลากรคนอ่ืนๆในองคกร 

3.80 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
           

ขอที่ ขอความ 
คาเฉลี่ย 

( ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( S.D.) 

คาระดับ 

การ
ปฏิบัต ิ

162 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหาร
จัดการทรัพยากรในองคกรแกบุคลากรอยางชอบ
ธรรม 

3.71 0.72 มาก 

163 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนมี
น้ําใจและเสียสละ 

3.82 0.81 มาก 

164 

องคกรปกครองส วนทองถิ่นมี การ กํ าหนด
ระยะเวลาในการทํางานเพ่ือใหบรรลุผลตาม
เปาหมาย 

3.81 0.60 มาก 

165 
บุคลากรทางการศึกษาเปนคนกระตือรือรนในการ
ทํางานและมีความอดทน 

3.83 0.56 มาก 

166 
บุคลากรทางการศึกษามีอุดมคติสวนตัวในการ
ทํางาน 

3.86 0.59 มาก 

167 
บุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติตนเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร 

4.01 0.58 มาก 

 

   จากตารางท่ี 7 พบวา โดยรวมแลวตัวแปรทั้ง 167 ขอ มีคาเฉลี่ย ( ) อยูระหวาง 
2.85 – 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.50 – 0.87 แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคาระดับของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแตระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยมีตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย ( ) 
มากท่ีสุด คือ ตัวแปรที่ 8 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับผูบังคับบัญชาทุกระดับ มี
คาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.11 รองลงมาคือ ตัวแปรท่ี 112 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในหนาท่ีโดย            

ยึดประชาชนเปนลูกคาสําคัญ มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.09 ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย ( ) นอยที่สุด              
คือ ตัวแปรที่ 127 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหนําเสนอแนวคิดการสรางสรรค
งานและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ   มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 2.85 
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  2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) การ
วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเพ่ือสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่เปนองคประกอบสําคัญ
ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญในการนํามา
สรางเปนโครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป มีขอตกลงท่ีสําคัญคือ ตัวแปรมีความสัมพันธกันโดยพิจารณาจากคา KMO and 

Bartlett’s Test โดยคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยูระหวาง 0 

ถึง 1 และสถิติทดสอบตัวท่ี 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity ใชทดสอบตัวแปรตางๆ วามี
ความสัมพันธกันหรือไม  จากการวิเคราะหองคประกอบ ไดผลดังตารางท่ี 8 

 

ตารางที่ 8 แสดงคา KMO-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .964 

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 56738.611 

 df 13861 

 Sig. .000 

 

   จากตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบ KMO ของขอมูลชุดที่เก็บไดจากการวิจัย 
เทากับ .964 แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอมูลท้ังหมดและตัวแปรตางๆท่ีสามารถใชการ
วิเคราะหองคประกอบได เนื่องจากคา KMO มีคาสูง และจากการทดสอบ Bartlett’s Test of 

sphericity พบวา   มีคาสถิติ Chi-Square มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig 0.00 0.05) แสดงวาแมทริกซ
สหสัมพันธของตัวแปรตางๆมีความสัมพันธกันทําใหขอมูลที่ไดรับมาสามารถนําไปวิเคราะห
องคประกอบตอไปได   
   การวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 167 ตัวแปร โดยมีขอตกลงเบื้องตนคือ คาไอเกน (Eigenvalues) มากกวา 1.00 

ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) มีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor loading) ตั้งแต  0.50 ขึ้นไปและการ
เลือกองคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบที่ตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ
ตั้งแต 3 ตัวแปรข้ึนไปเมื่อวิเคราะหองคประกอบโดยการสกัดองคประกอบ (Factor extraction) ดวย
การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดวยวิธีการใชแวริแมกซ (Varimax rotation) พบวา 
ตัวแปรการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดกลุมได
องคประกอบตามรายละเอียดในตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 9 แสดงองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน  คารอยละของความ
แปรปรวนสะสมขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สงักัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  

(n=327) 
 

องคประกอบ 

(component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

คาความ
แปรปรวนของ

ตัวแปร 
(Eigenvalues) 

คาความ
แปรปรวน 

รอยละ 

(%of Variance) 

คาความ
แปรปรวน
สะสมรอยละ 

(Cumulative% ) 

คาความ
แปรปรวนของ

ตัวแปร 
(Eigenvalues) 

คาความ
แปรปรวน 

รอยละ 

(% of Variance) 

คาความ
แปรปรวน
สะสมรอยละ 

(Cumulative %) 

1 76.754 45.961 45.961 32.597 19.519 19.519 

2 7.438 4.454 50.414 21.561 12.911 32.430 

3 5.640 3.377 53.792 9.951 5.959 38.389 

4 4.161 2.492 56.283 8.939 5.353 43.741 

5 3.288 1.969 58.252 8.277 4.957 48.698 

6 2.726 1.632 59.885 5.226 3.129 51.827 

7 2.249 1.347 61.231 4.504 2.697 54.524 

8 2.013 1.205 62.436 3.848 2.304 56.828 

9 1.816 1.088 63.524 3.200 1.916 58.744 

10 1.754 1.050 64.574 2.897 1.734 60.479 

11 1.660 .994 65.568 2.588 1.549 62.028 

12 1.526 .914 66.482 2.416 1.447 63.475 

13 1.437 .861 67.343 1.920 1.150 64.625 

14 1.345 .806 68.148 1.898 1.136 65.761 

15 1.261 .755 68.903 1.715 1.027 66.788 

16 1.209 .724 69.627 1.710 1.024 67.812 

17 1.200 .718 70.346 1.686 1.010 68.822 

18 1.181 .707 71.053 1.652 .990 69.812 
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ตารางท่ี 9   แสดงองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน  คารอยละของความ
แปรปรวนสะสมขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ตอ) 

(n=327) 
 

องคประกอบ 

(component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

คาความ
แปรปรวนของ

ตัวแปร 
(Eigenvalues) 

คาความ
แปรปรวน 

รอยละ 

(%of Variance) 

คาความ
แปรปรวน
สะสมรอยละ 

(Cumulative% ) 

คาความ
แปรปรวนของ

ตัวแปร 
(Eigenvalues) 

คาความ
แปรปรวน 

รอยละ 

(% of Variance) 

คาความ
แปรปรวน
สะสมรอยละ 

(Cumulative %) 

19 1.114 .667 71.720 1.584 .948 70.760 

20 1.110 .665 72.385 1.571 .940 71.700 

21 1.066 .638 73.023 1.536 .920 72.620 

22 1.014 .607 73.630 1.375 .824 73.444 

23 1.005 .602 74.232 1.315 .788 74.232 

 
   จากตารางที่ 9 แสดงจํานวนองคประกอบ (Component) และคาความแปรปรวน
ของตัวแปรองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อ
พิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) มากกวา 1.00 พบวา มีองคประกอบ 23 

องคประกอบ และองคประกอบท่ี 1-23 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมท้ังหมดไดเทากับรอยละ 
74.232    
   เมื่อพิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) มากกวา 1.00 การเลือก
องคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ 
ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีคานํ้าหนักองคประกอบ(Factor Loading)ในแตละตัวแปรเทากับ      
0.50 ขึ้นไป  พบวา มี 7 องคประกอบเทาน้ันท่ีเปนไปตามเกณฑการพิจารณา คือ องคประกอบท่ี 1  

องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 องคประกอบท่ี 4 องคประกอบที่ 5 องคประกอบท่ี 7            

และองคประกอบท่ี 8  สวนองคประกอบท่ีเหลืออีก 16 องคประกอบน้ัน ไมเปนไปตามเกณฑการ
พิจารณา คือ องคประกอบที่  6  องคประกอบที่  9 – 23  มีจํานวนตัวแปรที่บรรยายองคประกอบ    
ไมถึง 3 ตัวแปร จึงถูกตัดออก ทําใหมีตัวแปรที่เหลืออยูทั้งหมด จํานวน 105 ตัวแปร ตัวแปรที่ถูกตัดออก
จํานวน 62 ตัวแปร     ซึ่งองคประกอบท่ีเปนไปตามหลักเกณฑสามารถจําแนกเปนองคประกอบ
และตัวแปร ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ 

 

ตัวแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 

ตัวแปรที่ 145 0.832       

ตัวแปรที่ 142 0.771       

ตัวแปรที่ 163 0.765       

ตัวแปรที่ 96 0.736       

ตัวแปรที่ 71 0.735       

ตัวแปรที่ 72 0.729       

ตัวแปรที่ 115 0.727       

ตัวแปรที่ 141 0.724       

ตัวแปรที่ 144 0.717       

ตัวแปรที่ 102 0.716       

ตัวแปรที่ 146 0.695       

ตัวแปรที่ 147 0.695       

ตัวแปรที่ 77 0.691       

ตัวแปรที่ 162 0.684       

ตัวแปรที่ 120 0.683       

ตัวแปรที่ 89 0.682       

ตัวแปรที่ 138 0.679       

ตัวแปรที่ 122 0.646       

ตัวแปรที่ 160 0.641       

ตัวแปรที่ 143 0.636       

ตัวแปรที่ 92 0.632       

ตัวแปรที่ 70 0.618       

ตัวแปรที่ 164 0.616       

ตัวแปรที่ 73 0.613       

ตัวแปรที่ 57 0.611       
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ตารางที่ 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ (ตอ) 
 

ตัวแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 

ตัวแปรที่ 63 0.603       

ตัวแปรที่ 74 0.599       

ตัวแปรที่ 149 0.596       

ตัวแปรที่ 131 0.592       

ตัวแปรที่ 139 0.587       

ตัวแปรที่ 95 0.575       

ตัวแปรที่ 123 0.574       

ตัวแปรที่ 111 0.572       

ตัวแปรที่ 129 0.569       

ตัวแปรที่ 75 0.565       

ตัวแปรที่ 150 0.550       

ตัวแปรที่ 148 0.548       

ตัวแปรที่ 113 0.547       

ตัวแปรที่ 93 0.542       

ตัวแปรที่ 61 0.539       

ตัวแปรที่ 140 0.539       

ตัวแปรที่ 78 0.536       

ตัวแปรที่ 109 0.534       

ตัวแปรที่ 137 0.530       

ตัวแปรที่ 60 0.526       

ตัวแปรที่ 90 0.523       

ตัวแปรที่ 76 0.514       

ตัวแปรที่ 155 0.513       

ตัวแปรที่ 132 0.510       

ตัวแปรที่ 128 0.509       
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ตารางที่ 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ (ตอ) 
 

ตัวแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 

ตัวแปรที่ 119 0.502       

ตัวแปรที่ 35  0.740      

ตัวแปรที่ 41  0.687      

ตัวแปรที่ 40  0.671      

ตัวแปรที่ 44  0.665      

ตัวแปรที่ 53  0.656      

ตัวแปรที่ 55  0.645      

ตัวแปรที่ 54  0.629      

ตัวแปรที่ 47  0.610      

ตัวแปรที่ 39  0.592      

ตัวแปรที่ 31  0.575      

ตัวแปรที่ 88  0.571      

ตัวแปรที่ 50  0.571      

ตัวแปรที่ 87  0.568      

ตัวแปรที่ 43  0.551      

ตัวแปรที่ 91  0.542      

ตัวแปรที่ 105  0.540      

ตัวแปรที่ 49  0.535      

ตัวแปรที่ 34  0.531      

ตัวแปรที่ 38  0.523      

ตัวแปรที่ 32  0.521      

ตัวแปรที่ 36  0.520      

ตัวแปรที่ 52  0.519      

ตัวแปรที่ 22  0.519      

ตัวแปรที่ 42  0.518      
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ตารางที่ 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ (ตอ) 
 

ตัวแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 

ตัวแปรที่ 67  0.509      

ตัวแปรที่ 83  0.508      

ตัวแปรที่127   0.742     

ตัวแปรที่ 99   0.654     

ตัวแปรที่ 133   0.627     

ตัวแปรที่ 108   0.624     

ตัวแปรที่ 100   0.566     

ตัวแปรที่ 126   0.552     

ตัวแปรที่ 114   0.522     

ตัวแปรที่ 23    0.786    

ตัวแปรที่ 24    0.750    

ตัวแปรที่ 58    0.575    

ตัวแปรที่ 68    0.555    

ตัวแปรที่ 97    0.521    

ตัวแปรที่ 117    0.504    

ตัวแปรที่ 15     0.701   

ตัวแปรที่ 6     0.700   

ตัวแปรที่ 12     0.623   

ตัวแปรที่ 5     0.574   

ตัวแปรที่ 26     0.552   

ตัวแปรที่ 9     0.546   

ตัวแปรที่ 13     0.541   

ตัวแปรที่ 11     0.519   

ตัวแปรที่ 10     0.506   

ตัวแปรที่ 166      0.747  
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ตารางที่ 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ (ตอ) 
 

ตัวแปร 
คาน้ําหนักองคประกอบ 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 

ตัวแปรที่ 167      0.703  

ตัวแปรที่ 165      0.624  

ตัวแปรที่ 2       0.685 

ตัวแปรที่ 1       0.673 

ตัวแปรที่ 3       0.669 

รวมท้ังสิ้น 

105 ตัวแปร 
51 ตัวแปร 26 ตัวแปร 7 ตัวแปร 6 ตัวแปร 9 ตัวแปร 3 ตัวแปร 3 ตัวแปร 

 
   จากตารางที่ 10 พบวา องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 7 องคประกอบคือ องคประกอบที่ 1 จํานวน 51 ตัวแปร 
องคประกอบท่ี 2 จํานวน 26 ตัวแปร องคประกอบท่ี 3 จํานวน 7 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 จํานวน 
6 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 จํานวน 9 ตัวแปร องคประกอบท่ี 6 จํานวน 3 ตัวแปร และ องคประกอบ
ที่ 7 จํานวน 3 ตัวแปร 
   จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเพ่ือสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรท่ีเปนองคประกอบที่สําคัญโดยการ
วิเคราะหดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) แลวไดองคประกอบท่ีสําคัญทั้ง 
7 องคประกอบน้ี สอดคลองกับการวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยแนวคิดทฤษฎี รวมถึงความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยจึงไดนํามากําหนดเปนองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจําแนกตัวแปรดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1 

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนกั  
องคประกอบ 

145 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
แกบุคลากร 

0.832 

142 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูฟงท่ีดีและมีมุมมอง
ในเชิงบวก 

0.771 

163 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนมีน้ําใจและ
เสียสละ 

0.765 

96 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่บุคลากร
สามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุยกับบุคลากร 

0.736 

71 ผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหบุคลากรมี
ความรูสึกเคารพนับถือตนเอง 

0.735 

72 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสารกับบุคลากร
แบบเปดเผยไมมีการซุบซิบนินทากัน 

0.729 

115 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนยุติธรรมและมี
ความซื่อสัตย 

0.727 

141 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงใหเห็นถึงการชื่น
ชมบุคลากรอยางจริงใจ 

0.724 

144 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออกถึงความ
มั่นใจในบุคลากร 

0.717 

102 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญและ
หวงใยในบุคลากร 

0.716 

146 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคม 

0.695 

147 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
มีการรวมมือกันในการทํางาน 

0.695 

77 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและเขาใจบุคลากร
และรูจักงานท่ีบุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี 

0.691 
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ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

162 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการทรัพยากร
ในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม 

0.684 

120 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนด
วัตถุประสงคในงานและมีการสั่งการที่ชัดเจน 

0.683 

89 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนที่รักษาคําม่ัน
สัญญาที่ไดใหไว 

0.682 

138 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจคานิยมและ
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร 

0.679 

122 ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออก
ใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคลอ่ืน 

0.646 

160 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบุคลากรทางการ
ศึกษามีเปาหมายตรงกัน 

0.641 

143 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการติชมบุคลากรไดอยาง
เหมาะสม 

0.636 

92 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานท่ียึดถือความ
เปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปไดตามหลักเกณฑ 

0.632 

70 บุคลากรทางการศึกษารูสึกเช่ือใจ ไวใจในผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

0.618 

164 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ทํางานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

0.616 

73 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคาดหวังสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยางชัดเจน 

0.613 

57 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนําในการบริหาร
องคกร 

0.611 

63 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรู สนใจ และ
แสดงความยินดีในความสําเร็จที่เกิดขึ้นของบุคลากร 

0.603 



 

 
 
 

253 

ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

74 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับผลสะทอน
กลับอยางจริงจัง 

0.599 

149 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ 
การวิจารณที่หยาบคายและการทําใหขายหนา 

0.596 

131 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอขอเรียกรอง
ของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที 

0.592 

139 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการประชุม
บุคลากรอยางตอเน่ือง 

0.587 

95 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใชคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ใหเปนประโยชนตอองคกร 

0.575 

123 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมมิตรภาพระหวาง
บุคลากรในองคกร 

0.574 

111 ผูบ ริหารและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ความสําคัญเร่ืองความจงรักภักดีตอองคกร 

0.572 

129 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมรับไดในเร่ืองความ
ผิดพลาดหรือความสําเร็จของบุคลากร 

0.569 

75 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับความรู
ความสามารถพิเศษของบุคลากร 

0.565 

150 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําการสัมภาษณการออก
จากงานของบุคลากร 

0.550 

148 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงถึงความเห็นใจและชวยเหลือ
ในปญหาชีวิตของบุคลากร ตามความเหมาะสม 

0.548 

113 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาและออกกฎระเบียบ
ที่เหมาะสมกับองคกรและใชกฎระเบียบน้ันอยางยุติธรรม 

0.547 

93 บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสําคัญ 
และไดรับความไววางใจ 

0.542 
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ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

61 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน 

0.539 

140 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการยอมรับบุคลากรที่เปน
สุภาพสตรี 

0.539 

78 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการคุมครองและไมเคยถูกคุกคาม
ในเร่ืองใดๆ 

0.536 

109 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายเงินคาตอบแทนและ
สวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว ตรงเวลา 

0.534 

137 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการในการดูแลเด็ก
อยางเหมาะสม 

0.530 

60 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ี
ดีและมีความยุติธรรม 

0.526 

90 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนให
ปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุขและสนุกสนาน 

0.523 

76 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยุติธรรม ความเสมอภาค 
และยอมรับในความหลากหลายของบุคลากร 

0.514 

155 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ
อยางรอบคอบ 

0.513 

132 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

0.510 

128 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารนโยบายที่ เปน
แนวทางเดียวกัน 

0.509 

119 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ 

0.502 

คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) 32.597 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 19.519 
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                    จากตารางที่ 11 พบวา องคประกอบท่ี 1 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 51 
ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.502-0.832 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 32.597และคารอยละของความแปรปรวน(Percent 

of Variance) เทากับ 19.519 และองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมได
รอยละ 19.519 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆแลว 
องคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับ 1  และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบท่ี 1 แลว
พบวา เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับผูนําขององคกรเปนสวนใหญ  ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือตัวแปรแฝง หรือ 
องคประกอบที่ 1 วา “ ผูนําองคกร ” (Organizational Leader)   

   จากการท่ีองคประกอบท่ี 1 คือ ผูนําองคกร (Organizational Leader)  ที่บรรยาย
ดวยตัวแปรสําคัญถึง 51 ตัวแปรนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหองคประกอบยอยขององคประกอบ
ที่ 1  ทําใหไดองคประกอบยอยท้ังหมด 5 องคประกอบยอย กลาวคือ องคประกอบยอยที่ 1 จํานวน 
12 ตัวแปร  องคประกอบยอยท่ี 2  จํานวน 12 ตัวแปร  องคประกอบยอยที่ 3 จํานวน 10 ตัวแปร  
องคประกอบยอยที่ 4 จํานวน 9 ตัวแปร และองคประกอบยอยที่ 5 จํานวน 8 ตัวแปร โดยที่
องคประกอบยอยเหลาน้ันมีรายละเอียดในตารางท่ี 12 

 

ตารางที่ 12 องคประกอบยอยที่  1 ขององคประกอบที่ 1 

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

74 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับผลสะทอน
กลับอยางจริงจัง  

0.726 

75 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับความรู
ความสามารถพิเศษของบุคลากร  

0.685 

73 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคาดหวังสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยางชัดเจน 

0.681 

63 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรู สนใจ และ
แสดงความยินดีในความสําเร็จที่เกิดขึ้นของบุคลากร  

0.619 
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ตารางที่ 12 องคประกอบยอยที่  1 ขององคประกอบที่ 1(ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

90 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนให
ปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุขและสนุกสนาน    

0.592 

61 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน 

0.574 

95 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใชคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ใหเปนประโยชนตอองคกร 

0.571 

76 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยุติธรรม ความเสมอภาค 
และยอมรับในความหลากหลายของบุคลากร 

0.548 

72 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสารกับบุคลากร
แบบเปดเผย ไมมีการซุบซิบนินทากัน 

0.520 

60 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ี
ดีและมีความยุติธรรม   

0.510 

93 บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสําคัญ 
และไดรับความไววางใจ 

0.505 

96 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่บุคลากร
สามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุยกับบุคลากร 

0.491 

คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) 30.292 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 59.395 

  
   จากตารางท่ี 12 องคประกอบยอยที่ 1 ขององคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปร
สําคัญ จํานวน 12 ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 
0.491-0.726 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 30.292 และคารอยละของ
ความแปรปรวน(Percent of Variance) 59.395 และองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดรอยละ 59.395 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอ่ืนๆ แลว  องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1  และเมื่อพิจารณาตัวแปร
ตางๆในองคประกอบยอยท่ี 1 แลวพบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูนําองคกรท่ีใหความสําคัญกับ
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สมาชิกในองคกรเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบยอยที่ 1 วา “ ผูนํา
องคกรแบบทีม ” (Team Leader)   

 

ตารางที่ 13  องคประกอบยอยที่  2 ขององคประกอบที่ 1 

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

140 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการยอมรับบุคลากรที่เปน
สุภาพสตรี   

0.667 

139 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการประชุม
บุคลากรอยางตอเน่ือง 

0.648 

155 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ
อยางรอบคอบ  

0.645 

150 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําการสัมภาษณการออก
จากงานของบุคลากร    

0.628 

143 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการติชมบุคลากรไดอยาง
เหมาะสม 

0.599 

148 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงถึงความเห็นใจและชวยเหลือ
ในปญหาชีวิตของบุคลากรตามความเหมาะสม 

0.566 

141 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงใหเห็นถึงการ 

ชื่นชมบุคลากรอยางจริงใจ  
0.561 

132 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

0.553 

131 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอขอเรียกรอง
ของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที 

0.532 

138 
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจคานิยมและ
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร 

0.490 
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ตารางที่ 13  องคประกอบยอยที่  2 ขององคประกอบที่ 1 (ตอ) 
   

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

144 
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออกถึงความ
มั่นใจในบุคลากร 

0.486 

137 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการในการดูแลเด็ก
อยางเหมาะสม 

0.468 

คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) 1.807 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 3.542 

 

   จากตารางท่ี 13 พบวา องคประกอบยอยที่ 2 ขององคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวย
ตัวแปรสําคัญ จํานวน 12 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 
0.468 - 0.667 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 1.807 และคารอยละของความ
แปรปรวน(Percent of Variance) 3.542 และองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมไดรอยละ  3.542 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอ่ืนๆ แลว องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2  และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ 
ในองคประกอบยอยที่ 2 แลวพบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูนําองคกรท่ีใหความสําคัญและมุงสราง
สัมพันธภาพกับบุคลากรเปนสวนใหญ  ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบยอยที่ 1 

วา “ ผูนําองคกรแบบมิตรสัมพันธ ” (Considerational  Leader)   

 

ตารางที่ 14 องคประกอบยอยที่ 3 ขององคประกอบที่ 1 

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

123 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมมิตรภาพ
ระหวางบุคลากรในองคกร   

0.779 

109 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายเงินคาตอบแทนและ
สวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว ตรงเวลา   

0.617 
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ตารางที่ 14 องคประกอบยอยที่ 3 ขององคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

111 
ผูบ ริหารและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ความสําคัญเร่ืองความจงรักภักดีตอองคกร 

0.615 

122 
ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออก
ใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคลอ่ืน   

0.610 

120 
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนด
วัตถุประสงคในงานและมีการสั่งการที่ชัดเจน 

0.602 

115 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนยุติธรรมและมี
ความซื่อสัตย   

0.586 

119 
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ 

0.584 

113 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาและออกกฎระเบียบ
ที่เหมาะสมกับองคกรและใชกฎระเบียบน้ันอยางยุติธรรม 

0.528 

92 
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีการบริหารงานที่ยึดถือ
ความเปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปไดตามหลักเกณฑ 

0.488 

102 
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญและ
หวงใยในบุคลากร  

0.472 

คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) 1.494 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 2.929 

 

   จากตารางท่ี 14 พบวาองคประกอบยอยที่ 3 ขององคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวย
ตัวแปรสําคัญ จํานวน 10 ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 
0.472 - 0.779 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 1.494 และคารอยละของความ
แปรปรวน(Percent of Variance) 2.929 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมไดรอยละ 2.929 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอ่ืนๆแลว     องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3  และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ
ในองคประกอบยอยที่ 3 แลวพบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูนําองคกรที่มีการสั่งการและกําหนด
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วัตถุในการทํางานท่ีชัดเจน พรอมกับมีการใชกฎเกณฑในการทํางานและใหคาตอบแทนท่ียุติธรรม
เปนสวนใหญ  ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบยอยที่ 3 วา “ ผูนําองคกรแบบ
แลกเปลี่ยน ” (Transactional  Leader) 
 

ตารางที่ 15 องคประกอบยอยที่ 4 ขององคประกอบที่ 1 

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

57 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนําในการบริหาร
องคกร  

0.628 

89 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนที่รักษาคําม่ัน
สัญญาที่ไดใหไว   

0.600 

163 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนมีน้ําใจและ
เสียสละ 

0.592 

70 
บุคลากรทางการศึกษารูสึกเชื่อใจ ไวใจในผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

0.585 

162 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการทรัพยากร
ในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม 

0.583 

77 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและเขาใจบุคลากร
และรูจักงานท่ีบุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี 

0.568 

142 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูฟงท่ีดีและมีมุมมอง
ในเชิงบวก   

0.527 

78 
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการคุมครองและไมเคยถูกคุกคาม
ในเร่ืองใดๆ   

0.487 

71 
ผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหบุคลากรมี
ความรูสึกเคารพนับถือตนเอง 

0.482 

คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) 1.290 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 2.530 
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  จากตารางท่ี 15 พบวา  องคประกอบยอยที่ 4 ขององคประกอบท่ี 1 ซึ่งบรรยายดวยตัว
แปรสําคัญ จํานวน 9 ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 
0.482 - 0.628  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 1.290 และคารอยละของความ
แปรปรวน(Percent of Variance) 2.530 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมไดร อยละ  2.530 ซึ ่งเมื ่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอ่ืนๆแลว  องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4  และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ
ในองคประกอบยอยที่ 4 แลวพบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูนําองคกรท่ีมีความเปนผูนํา สามารถ
ทําใหบุคลากรมีความรูสึกเคารพนับถือตนเอง ใหความเช่ือถือ และไวใจในตัวผูนํา เปนสวนใหญ  
ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบยอยที่ 4 วา “ ผูนําองคกรแบบมีความสามารถ
พิเศษ ” (Charismatic  Leader) 
 

ตารางที่ 16 องคประกอบยอยที่ 5 ขององคประกอบที่ 1 

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

149 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ 
การวิจารณที่หยาบคายและการทําใหขายหนา 

0.732 

145 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
แกบุคลากร   

0.624 

146 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคม  

0.593 

164 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ทํางานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย  

0.550 

147 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรมีการรวมมือกันในการทํางาน  

0.513 

160 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบุคลากรทางการศึกษา
มีเปาหมายตรงกัน 

0.487 

128 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารนโยบายที่ เปน
แนวทางเดียวกัน 

0.453 
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ตารางที่ 16 องคประกอบยอยที่ 5 ขององคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

129 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมรับไดในเร่ืองความ
ผิดพลาดหรือความสําเร็จของบุคลากร 

0.440 

คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) 1.151 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 2.257 

 

   จากตารางท่ี 16 พบวา องคประกอบยอยที่ 5 ขององคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวย
ตัวแปรสําคัญ จํานวน 8 ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 
0.440 - 0.732  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 1.151 และคารอยละของความ
แปรปรวน(Percent of Variance) 2.257 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมไดรอยละ  2.257 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอ่ืน  ๆแลว     องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5  และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ
ในองคประกอบยอยท่ี 5 แลวพบวา เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับผูนําองคกรท่ีมีพฤติกรรมการบริหาร
งานที่เปนการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนสวนใหญ  
ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบยอยที่ 5 วา “ผูนําองคกรแบบสนับสนุน” 
(Supportive Leader) 
 

ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 2  

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

35 บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติ
ที่ดีเยี่ยม 

0.740 

41 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมและคานิยมองคกรที่ดี 0.687 

40 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกลยุทธการบริหารจัดการ
องคกรที่ดี 

0.671 
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ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 2  (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

44 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากร 

0.665 

53 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและ
เทาเทียมกับบุคลากรดานอ่ืน 

0.656 

55 บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลและการยอมรับ ชื่นชมใน
ผลงาน 

0.645 

54 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคัดเลือกบุคลากรเขามา
ทํางานท่ีเปนคนเกงมีความเหมาะสมกับงานที่ทําและให
จํานวนคนท่ีเพียงพอกับงาน 

0.629 

47 บุคลากรทางการศึกษามีอํานาจในการสั่งการท่ีสัมพันธกับ
ตําแหนงหนาที่ 

0.610 

39 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิ่งแวดลอมขององคกรที่ดี 0.592 

31 บุคลากรทางการศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจและ
การปฏิบัติงานในหนาที่ 

0.575 

88 บุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับสูง 

0.571 

50 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการตอบสนองความตองการ
อยางเหมาะสม 

0.571 

87 บุคลากรทางการศึกษามีเคร่ืองมือและอุปกรณเพียงพอที่จะทํา
ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จผล 

0.568 

43 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนอาชีพใหกับ
บุคลากร 

0.551 

91 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการบริหารงานท่ีโปรงใส 0.542 

105 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารและจัดการกับ
ความเครียดใหกับพนักงาน 

0.540 
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ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 2  (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

49 บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนหนึ่งเดียว 
ไมมีการแบงแยกเปนกลุมๆ และทุกคนมีความรับผิดชอบใน
หนาที่ 

0.535 

34 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนา
ในวิชาความรูและตําแหนงวิชาชีพ 

0.531 

38 บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหทํางานท่ีทาทาย
ความสามารถ 

0.523 

32 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีมั่นคงและ
ปลอดภัย 

0.521 

36 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยืดหยุนในการทํางาน 0.520 

52 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบกํากับติดตามดูแล
บุคลากรอยางมีคุณภาพ 

0.519 

22 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการนิเทศงานบุคลากรท่ี
มีคุณภาพ 

0.519 

42 บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน 0.518 

67 บุคลากรทางการศึกษาไดรับขอเสนอเร่ืองความเสี่ยงและ
ความม่ันคงในงาน 

0.509 

83 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการสรรหาบุคลากรที่
เปนธรรม(ระบบคุณธรรม) 

0.508 

คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues) 21.561 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 12.911 

 

   จากตารางที่  17  พบวา องคประกอบที่ 2 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 
26 ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.508-0.740 มีคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 21.561 และคารอยละของความแปรปรวน
(Percent  of  Variance)  เทากับ  12.911  และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ 



 

 
 
 

265 

พฤติกรรมไดรอยละ  12.911 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2   และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ 
ในองคประกอบท่ี  2 แลว พบวา เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรใน
องคกร (Job Satisfactions) เปนสวนใหญ  ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือตัวแปรแฝง หรือ  องคประกอบท่ี 2 วา 
“ความพึงพอใจในงาน” (Job Satisfactions) 

 

ตารางที่ 18  องคประกอบที่ 3  

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

127 บุคลากรทางการศึกษาได รับการสนับสนุนสงเสริมให
นําเสนอแนวคิด การสรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรม
ใหมๆ 

0.742 

99 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนการทํางานจาก
ผูบริหารหรือผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

0.654 

133 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ
อาหาร อาหารวาง และเครื่องด่ืมตางๆใหบริการแกบุคลากร 

0.627 

108 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหคําปรึกษาแก
บุคลากรทั้งในเร่ืองงานและชีวิตสวนตัว 

0.624 

100 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการลดภาระงานเอกสารท่ีไม
จําเปน 

0.566 

126 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนความเปนสวนตัวแก
บุคลากร 

0.552 

114 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการ
ทํางานอยางสมดุล 

0.522 

คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

9.951 

5.959 
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   จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบท่ี 3 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 

ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.522-0.742 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 9.951 และคารอยละของความแปรปรวน(Percent of 

Variance) เทากับ5.959และองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมได
รอยละ 5.959 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว 
องคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับ 3 และเม่ือพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบท่ี 3 แลว 
พบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใหการสนับสนุนบุคลากรในองคกรทั้งทางตรงและทางออม 
(Supports) เปนสวนใหญ  ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือตัวแปรแฝง หรือ  องคประกอบที่ 3 วา “ การสนับสนุน ” 
(Support) 
 

ตารางที่ 19 องคประกอบที่ 4 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

23 บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 0.786 

24 บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ
ผูใตบังคับบัญชา 

0.750 

58 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกของ
ทีมงาน 

0.575 

68 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีในที่ทํางาน 0.555 

97 บุคลากรทางการศึกษาสามารถทํางานรวมกันไดกับบุคลากร
ดานอ่ืนๆ 

0.521 

117 บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองท่ีทํางาน
ประสบผลสําเร็จ 

0.504 

คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

8.939 

5.353 

 

   จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบท่ี 4 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6
ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.504-0.786   มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 8.939  และคารอยละของความแปรปรวน (Percent  of  
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Variance) เทากับ5.353และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ
5.353 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลว  
องคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับ 4  และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบท่ี 4 แลว 
พบวา เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับสัมพันธภาพของบุคลากรในองคกร (Relationships) เปนสวนใหญ           
ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบท่ี 4 วา  “ สัมพันธภาพ ” (Relationships) 

 
ตารางที่ 20 องคประกอบที่ 5  

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

15 บุคลากรทางการศึกษาได รับคาตอบแทนหรือคาจาง ท่ี
ยุติธรรมเพียงพอและมีระดับที่เหมาะสม 

0.701 

6 บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนที่เพียงพอและเหมาะสม 0.700 

12 บุคลากรทางการศึกษามีความเปนอยูสวนตัวที่ดี 0.623 

5 บุคลากรทางการศึกษามีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน
และวิชาชีพ 

0.574 

26 บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
ตางๆที่เพียงพอและเหมาะสม 

0.552 

9 สถานะทางอาชีพของบุคลากรทางการศึกษามีความม่ันคง 
และมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม 

0.546 

13 บุคลากรทางการศึกษาไดทํางานอยางตอเนื่อง มีความใกลชิด
กับงานและมีความมั่นคงในงาน 

0.541 

11 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี 0.519 

10 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดนโยบายการทํางาน 
และมีการจัดระบบบริหารงานท่ีชัดเจน 

0.506 

คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

8.277 

4.957 
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   จากตารางท่ี 20 พบวา องคประกอบท่ี 5 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 9 

ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.506-0.701 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 8.277 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of 

Variance) เทากับ 4.957  และองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ 
4.957 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลว 
องคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับ 5  และเม่ือพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบท่ี 5 แลว
พบวา เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับสิ่งที่สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ดีเปนสวนใหญ  ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ  องคประกอบท่ี 5 วา “ คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ” (Quality of work life) 

 

ตารางที่ 21 องคประกอบที่  6 
 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

166 บุคลากรทางการศึกษามีอุดมคติสวนตัวในการทํางาน 0.747 

167 บุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร 

0.703 

165 บุคลากรทางการศึกษาเปนคนกระตือรือรนในการทํางานและ
มีความอดทน 

0.624 

คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

4.504 

2.697 
 

   จากตารางที่ 21 พบวา องคประกอบท่ี 6 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3
ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.624-0.747มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 4.504และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of 

variance) เทากับ 2.697 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ 
2.697 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ  แลว 
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 6    และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบท่ี 6 แลว
พบวา เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมเฉพาะตัวของบุคลากรแตละคน   

ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบท่ี 6 วา  “คุณลักษณะเฉพาะบุคคล” (Individual 

Characteristics ) 
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ตารางที่ 22 องคประกอบที่  7 

 

ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก  
องคประกอบ 

2 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือทั้งในดาน
ความรูความสามารถและผลงาน 

0.685 

1 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีในงานท่ีไดรับมอบหมาย
จนประสบผลสําเร็จ 

0.673 

3 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานท่ีมีความทาทายและ
นาสนใจ 

0.669 

คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues) 

คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance) 

3.848 

2.304 

 

   จากตารางท่ี 22 พบวา องคประกอบท่ี 7 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 
ตัวแปร มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.669-0.685มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 3.848และคารอยละของความแปรปรวน(Percent of 

Variance) เทากับ 2.304 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ 
2.304 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลว 
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 7  และ เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบท่ี 7 แลว
พบวา เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการแสดงถึงการยอมรับในศักยภาพความรูและความสามารถของ
บุคคลเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบท่ี 7 วา “การไดรับการ
ยอมรับ” (Recognition) 
   จากผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปไดวา องคประกอบของการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 

   1. องคประกอบดานผูนําองคกร (Organization Leader) มีองคประกอบยอย 5 

องคประกอบ คือ ผูนําองคกรแบบทีม ผูนําองคกรแบบมิตรสัมพันธ ผูนําองคกรแบบแลกเปลี่ยน 
ผูนําองคกรแบบมีความสามารถพิเศษ และผูนําองคกรแบบสนับสนุน 
   2. องคประกอบดานความพึงพอใจในงาน (Job Satisfactions) 
   3. องคประกอบดานการสนับสนุน ( Supports ) 

   4. องคประกอบดานสัมพันธภาพ (Relationships) 
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   5. องคประกอบดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life) 

   6. องคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Individual Characteristics) 

   7. องคประกอบดานการไดรับการยอมรับ (Recognition) 
   จากองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สามารถนํามาสรางเปนโครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดดังน้ี 

  

 

 

 
 

 

 

            
            
            
            
            
             

 
 

แผนภูมิที่ 7  โครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)  

 

   จากแผนภูมิที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory Factor 

Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญ  
พบวา โครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่  1 ผูนําองคกร (Organization Leader) มี
องคประกอบยอย 5 องคประกอบไดแก ผูนําองคกรแบบทีม  ผูนําองคกรแบบมิตรสัมพันธ ผูนํา
องคกรแบบแลกเปลี่ยน   ผูนําองคกรแบบมีความสามารถพิเศษ  และ  ผูนําองคกรแบบสนับสนุน     

โครงรางรปูแบบ 

การรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา 

สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1.ผูนําองคกร 

2.ความพึงพอใจในงาน 

3.การสนับสนุน 

7.การไดรับการยอมรับ 

6.คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

5.คุณภาพชีวิตในการทํางาน 4.สัมพันธภาพ 

1.3 ผูนําองคกร 

แบบแลกเปลี่ยน 

1.5 ผูนําองคกร 

แบบสนับสนุน 

1.4 ผูนําองคกรแบบมี 
ความสามารถพิเศษ 

1.2 ผูนําองคกร 

แบบมิตรสัมพันธ 

1.1 ผูนําองคกร 

แบบทีม 
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องคประกอบท่ี 2 ความพึงพอใจในงาน  (Job Satisfactions) องคประกอบท่ี 3 การสนับสนุน      
(Supports ) องคประกอบที่ 4 สัมพันธภาพ (Relationship) องคประกอบท่ี 5 คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (Quality of work life) องคประกอบท่ี 6 คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Individual 

Characteristics) และองคประกอบที่ 7  การไดรับการยอมรับ ( Recognition) 

 ตอนท่ี 2 รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 1.การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) ของรูปแบบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
  จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis ) ที่ได
นําเสนอไปแลวขางตน พบวา องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย  7 องคประกอบ 105  ตัวแปร ดังตอไปนี้ 
  X 1  = ผูนําองคกร 

  X 2 = ความพึงพอใจในงาน 

  X 3 = การสนับสนุน 

  X 4 = สัมพันธภาพ 

  X 5 = คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

  X 6 = คุณลักษะเฉพาะบุคคล 

  X 7 = การไดรับการยอมรับ 

  การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับขอมูลเชิงตรรกะโดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่
สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอกัน  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ดังนี้  
  1.1 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับความพึงพอใจในงาน 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่8 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานความพึงพอใจในงาน 

 

    

องคประกอบ 

ดานผูนําองคกร 
องคประกอบ 

ดานความพึงพอใจในงาน 
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   ขอสนับสนุนที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกร กับ
องคประกอบดานความพึงพอใจในงาน มีผลการศึกษาวิจัยและแนวคิดท่ียืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก 
การศึกษาวิจัยของวัตสัน(Watson) ในเร่ือง อิทธิพลของภาวะผูนําที่สงผลตอความพึงพอใจในงาน   
พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกที่ชัดเจน ระหวางพฤติกรรมผูนํากับปจจัยจูงใจซึ่งมีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในงานของพนักงานดาน Medical imaging staff in acute care facilities สอดคลองกับ  
ผลการศึกษาวิจัยของอาหหมัดและเย็คตา(Ahmad and Yekta) ในเร่ือง ความสัมพันธระหวางการ
สนับสนุนที่ไดรับจากองคกร, พฤติกรรมภาวะผูนํา และความพึงพอใจในงาน : การศึกษาเชิงประจักษ
ในประเทศอิหรานพบวา พฤติกรรมภาวะผูนํามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความพึงพอใจ
ในงานท้ังภายในและภายนอก สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของเมยฟลดและคณะ(Mayfield and 

others) เร่ือง ผลกระทบของการใชภาษาท่ีจูงใจของผูนําท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจใน
งานของผูใตบังคับบัญชา พบวา  ในการสื่อสารระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชาน้ัน การที่ผูนํามี
รูปแบบการสื่อสารขอมูลท่ีชัดเจน มีผลกระทบ   เชิงบวกที่ชัดเจนตอความพึงพอใจในงานและ
ผลลัพธการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ทองทิพภา วิริยะพันธ   
ในเร่ือง การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน ที่มีตอ
ความผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอองคการในระดับองคการ และคุณภาพการ
ทํางานเปนทีมของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทโตโยตา มอเตอร 
ประเทศไทย จํากัด ขอเสนอแนะท่ีเกิดจากผลการศึกษาวิจัยวา  ผูบริหารควรใหการสงเสริมดานการ
เสริมสรางพลังอํานาจแกพนักงานอยางเปนรูปธรรม เพราะการเสริมสรางพลังอํานาจแกพนักงานน้ี
จะเปนกระบวนการที่สงเสริมใหบุคคลและทีมงานมีความเปนตัวของตัวเอง สามารถควบคุมตัวเอง 
มีความสามารถในการเลือกและกําหนดอนาคตของตนเอง องคการ และสังคมได โดยกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในแนวทางท่ีพึงปรารถนา แตไมใชพลังท่ีจะไปบังคับหรือครอบงําคนอ่ืน  ซึ่งจะทําใหใน
การทํางานรวมกันมีการระดมความคิดจากสมาชิกของทีมงานทุกคน ทีมงานจึงสามารถสรางสรรค
ผลงานท่ีดีและมีคุณภาพรวมกัน อีกทั้งยังสรางความพึงพอใจในการทํางานรวมกันดวย และสอดคลอง
กับผลการศึกษาวิจัยของ จารุวรรณ  พุทฒิบัณฑิต   เร่ือง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน   ของครู โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา  ปจจัยที่สงผลตอความ
พึงพอใจใน การปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
ตามลําดับคือ นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับนับถือ
และความมั่นคงในงาน และสอดคลองกับแนวคิดของ สุพานี  สฤษฎวานิช  ที่กลาววา ปจจัยที่มีผล
ตอความพึงพอใจในการทํางานน้ันมีหลายปจจัย   โดยหน่ึงปจจัยเหลาน้ัน ไดแก ปจจัยดานกลุมและ
องคการที่ประกอบดวย ผูบังคับบัญชา  ซึ่งผูบังคับบัญชาที่มีรูปแบบการบังคับบัญชาที่ดีเปน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบอยางที่ดี มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถก็จะทําใหผูตามมีความพึงพอใจในการทํางาน
ภายใตการกํากับดูแลของผูบังคับบัญชาน้ัน 

   จากขอสนับสนุนท่ีไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูนําองคกร
ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ดานผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบดานความพึงพอใจในงาน ในการศึกษาคร้ังน้ี 

  1.2 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับการสนับสนุน 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานการสนับสนุน 

 

   ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกร  
กับองคประกอบดานการสนับสนุน มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก แนวคิดของ           
ครอส(Krause) ที่กลาววา พฤติกรรมของผูนํากับการมีสัมพันธภาพที่เขมแขงกับผูบริหารหรือ  เจานาย 
มีอิทธิที่สําคัญตอการไดรับการสนับสนุนจากองคกรของพนักงาน  สอดคลองกับการศึกษาของ
เพียซและกรีเกอรเซ็น (pearce and Gregersen) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
โดยศึกษาพฤติกรรมนอกเหนือจากบทบาทหนาที่ซึ่งพนักงานเต็มใจที่จะทํา เพ่ือองคการซึ่งเปน
รูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมเพ่ือองคการ ทําการศึกษาจากบุคลากรของโรงพยาบาล  2 แหง ไดพบวา 
การสนับสนุนเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชา จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรขึ้น 
สอดคลองกับการศึกษาของสมิธและคณะ( Smith and others)  ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร  กลุมตัวอยางเปนพนักงานของธนาคารจํานวน 422 คน ไดพบวา พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรประกอบดวย 1)พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ และ 2)พฤติกรรม
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร พนักงานท่ีอยูในเมืองที่มีขนาดเล็ก จะมีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันมากกวาพนักงานท่ีอยูในเมืองใหญๆ การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาจะสงผลใหเกิดพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร เพราะวา การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชา
เปนลักษณะอยางหน่ึงของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร และจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชา   
มีพฤติกรรมเชนเดียวกันเปนการตอบแทน และสอดคลองกับการศึกษาของ นรวัฒน  ชุติวงศ    เร่ือง 
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงนวัตกรรมในประเทศไทย ที่พบวา    ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเปนองคกรนวัตกรรม มี 4 ปจจัยคือ 1) การสื่อสารภายในองคกรอยางเปดเผย  (Open  
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communication) 2) การใหความสําคัญกับบุคลากรในองคกร (People driven)  3) การสนับสนุนจาก
ฝายบริหาร (Management support on physical aspects)   4) การคนหาขอมูลเพ่ือพัฒนาระบบการ
พัฒนานวัตกรรม (Accessibility use of information supporting innovation process) อาจกลาวไดวา 
ปจจัยที่ 1-3  เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูนําองคกรโดยตรงที่ตองดําเนินการใหกับ
บุคลากรในองคกรทั้งในการสรางระบบการสื่อสารในองคกร การใหความสําคัญกับบุคลากร และ
การสนับสนุน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปนบทบาทของ  ผูนําองคกรในการสนับสนุนบุคลากร
เพื่อทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล   ตามวตัถุประสงค 
   จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ ผูนําองคกร
ที่มีอิทธิพลตอการสนับสนุน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน
ผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบดานการสนับสนุน ในการศึกษาคร้ังน้ี 

  1.3  ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานสัมพันธภาพ 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่10 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานสัมพันธภาพ 

  

  ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับ
องคประกอบดานสัมพันธภาพ มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้  ไดแก จากคูมือการศึกษา
ดานการบริหาร( Management study guide) ที่กําหนดวา ผูจัดการมีบทบาทในการสรางสัมพันธภาพ
ใหเกิดขึ้นระหวางบุคลากรในองคกรผูจัดการเปนเหมือนกัปตันเรือที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับทุกสิ่ง
ที่ลูกเรือทําในฐานะผูนําทีมแลว สมาชิกทีมก็เหมือนกับเด็กท่ีตองการการดูแล ผูจัดการหรือผูนําทีม
ตองไมมีอคติกับใครๆ ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชังในระหวางพนักงานดวยกันผูจัดการมีบทบาทสําคัญคือ 
1)มีปฏิสัมพันธกับสมาชิกทีมในเร่ืองพ้ืนฐานท่ัวไป  2)หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบสมาชิกในทีมงาน  

3)จําไววา บทบาทผูจัดการหรือผูบริหารนั้นไมใชนั่งอยูแตในหองทํางานทั้งวัน ตองนั่งอยูกับ
พนักงานชวยเหลือแกไขปรับปรุงแผนการทํางานของพนักงาน ชวยใหพวกเขาทํางานได 4) ผูจัดการตอง
เปนผูที่พนักงานสามารถเขาพบได หรือสามารถไปพบกับพนักงานได  5)ยื่นมือเขามาทันทีเมื่อมี
กรณีปญหาความขัดแขงระหวางพนักงาน  6) อยูกับพนักงาน ใหคําปรึกษาและจูงใจพวกเขาเพื่อให
พูดถึงปญหา ที่เกิดข้ึนซึ่งไมเพียงจะเปนประโยชนตอพนักงานเทานั้น แตยังเปนประโยชนตอ
องคกรดวย  7)  มีการสอบถามหรือชักชวนพนักงานเพื่อไปรวมรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

องคประกอบ 

ดานผูนําองคกร 
องคประกอบ 

ดานสัมพันธภาพ 
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หรือฉลองในเร่ืองตางๆที่เกิดข้ึนในองคกร 8)ตองมีการใหการช่ืนชมและใหรางวัลแกพนักงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานท่ีดี สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร ศีตมโนชญ เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดกลาววา ผูบริหารองคการควร     
จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร   
เพื่อเปนการทําความรูจักและสรางความคุนเคยระหวางพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อตองมีการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น 
สอดคลองกับแนวคิดของ ทองทิพภา  วิริยะพันธ    ที่กลาววา ผูบริหารตองรูจักปรับตัวเพื่อ          
สรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น เพ่ือใหผูอื่นรูสึกเปนมิตรและมีความพึงพอใจที่จะคบหาสมาคมดวย 
ทําใหการสรางมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืนจึงเปนความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่จะใชความรู 
สติปญญา ไหวพริบปฏิภาณ ประสบการณฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมตนเอง       
ใหเขากับผูอ่ืนได เพราะจะไดทํางานรวมกับผูอื่น หรือมีความสามารถในการจูงใจผูอื่นใหความ
รวมมือได  และสอดคลองแนวคิดของ บุญม่ัน  ธนาศุภวัฒน ที่กลาววา ผูบังคับบัญชา เปนผูบริหาร
ขององคการเปนผูสนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน เปน
การสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนชวยแกไขปญหาตางๆใหแกผูใตบังคับบัญชา ดังน้ัน ผูบังคับบัญชา
ตองปฏิบัติงานใหเปนที่รักใครและนาเคารพนับถือของผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธ
ในการทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชา จึงเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองปฏิบัติตนตอ
ผูใตบังคับบัญชา ดังน้ี 1)ปฏิบัติงานใหเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาในเรื่อง ความประพฤติ
การทํางานความรับผิดชอบ การควบคุมอารมณและการเสียสละเพื่องาน  2) มีความจริงใจตอ
ผูใตบังคับบัญชาโดยการกระทําในลักษณะตางๆ เชน การรักษาผลประโยชน การใหความยุติธรรม 
การใหความเสมอภาคใหความเทาเทียมกันโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง 3)สรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานโดยการยกยอง ชมเชย มอบรางวัล หรือใหความดีความชอบเม่ือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ไดผลดีเดนหรือสรางช่ือเสียงใหแกองคการ 4) เมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานผิดพลาดหรือบกพรอง
ไมควรตําหนิ วากลาวหรือลงโทษ หรือกระทําการใดๆท่ีทําใหเขารูสึกอับอาย เสียเกี ยรติ ควรให
โอกาสแกตัวใหม 5) ถาตองการตําหนิหรือตักเตือนควรกระทําในเชิงสรางสรรคหรือควรกระทํา
เปนการสวนตัว ไมควรกระทําตอหนาผูอ่ืน  6) ใหความชวยเหลือสงเคราะหผูใตบังคับบัญชาตาม
โอกาสอันควร 7) ใหความสนใจและเอาใจใสตอสวัสดิภาพ สวัสดิการและผลประโยชนตางๆ
ของผูใตบังคับบัญชา 8)ใหการสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาในอาชีพแกผูใตบังคับบัญชา  

9)สงเสริมและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาเขามีความสําคัญ
ตอสวนรวม เพื่อนรวมงานและองคการ   10) รูจักใชคนใหเหมาะกับงาน  ตลอดจนเปดใจกวางท่ี 
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จะรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา  11) รูจักใชเวลาและโอกาสที่เหมาะสมในการติดตอทํา
ความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา 
   จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ ขององคประกอบ
ดานผูนําองคกรที่มีอิทธิพลตอองคประกอบดานสัมพันธภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบ ดานสัมพันธภาพ ในการศึกษาคร้ังนี ้
  1.4 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 

   ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกร 
กับองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก   
แนวคิดของเบ็นเน็ตและทิบบิทส( Bennett and Tibbitts)  ที่กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ
ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน ไดแก ปจจัยดานงาน 
เชนลักษณะงาน กระบวนการทํางาน ความอิสระในการตัดสินใจ วัสดุอุปกรณในการทํางาน            
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน มีระบบการสื่อสารท่ีดี บรรยากาศการทํางานท่ีดี มีความสะดวกสบาย   
ในการทํางาน สังคมการทํางานท่ีดี  มีผูนําที่ดี และปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรู
ความสามารถในการทํางาน ไดรับการยอมรับและรางวัลเมื่อทํางานเสร็จ ไดรับความเสมอภาค     
และความยุติธรรม ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน เปนตน   การศึกษาของธีรศักดิ์  ปกษา และคณะ เร่ือง 
รูปแบบผูนําของหัวหนางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล
(ประเทศไทย)จํากัด ที่พบวา รูปแบบผูนําแบบมุงงานและแบบมุงความสัมพันธ มีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  กลาวคือ ผูนําแบบมุงงาน
และผูนําแบบมุงความสัมพันธมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธผันแปร
ตามกัน หมายความวา ยิ่งมีผูนําแบบมุงงานและผูนําแบบ มุงความสัมพันธมากขึ้น ยอมทําให
พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานมากข้ึนตามไปดวย  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ วิชัย   
จันทวงศ เร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ผูบริหารและครู 
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สถานศึกษา จํานวน 280 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปไดวา ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  
โดยภาพรวมพบวา ความสามารถสวนตัว การดลใจ  การกระตุนการใชปญญา สงผลตอคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของครู   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ชนกันต  
เหมือนทัพ เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอ             
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบวา  ปจจัยดานบรรยากาศองคการ 5 ดาน ซึ่งไดแก ขนาด
และโครงสรางขององคการ  ความซับซอนของระบบ แบบความเปนผูนํา เปาหมายขององคการ      
มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<.05) เปนตัวแปร ที่
สามารถพยากรณคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดดีที่สุด  โดยเฉพาะตัวแปรแบบความ  เปน
ผูนํามีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากวา 
แบบความเปนผูนําเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอผูตาม เพราะพฤติกรรมผูนําจะเปน แรงกดดันที่สําคัญ
ตอการสรางบรรยากาศโดยจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการผลิตและการตอบสนองตอความพึงพอใจ
ของพนักงาน 

   จากขอสนับสนุนท่ีไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญขององคประกอบ
ดานผูนําองคกรที่มีอิทธิพลตอองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูวิจัยจึงไดกําหนด
สมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบดาน
คุณภาพชีวิตการทํางานในการศึกษาคร้ังน้ี 

  1.5 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานการไดรับการยอมรับ 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานการไดรับการยอมรับ 

 

   ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับ
องคประกอบดานการไดรับการยอมรับมีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแกการศึกษาวิจัย
ของฮามิดฟาร(Hamidifar) ในเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวาง สไตลภาวะผูนํากับความ           
พึงพอใจในงานของพนักงานท่ีสาขามหาวิทยาลัยเตหะหราน ประเทศอิหราน พบวา สไตลภาวะ
ผูนํา มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานการทํางานของพนักงาน ในประเด็นคือ การไดรับการยอมรับ   
มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับการศึกษาของศิริพร ศีตมโนชญ เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอ

องคประกอบ 

ดานผูนําองคกร 
องคประกอบ 

ดานการไดรับการยอมรับ 
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องคการของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ไดกลาววา  การที่พนักงานไดรับการยอมรับ
จากหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงานท่ีเปนไปอยางมีระบบ 
โดยมีการใหรางวัลหรือผลตอบแทนพิเศษเมื่อพนักงาน ที่ปฏิบัติงานดี จะทําใหพนักงานมี
ความรูสึกภาคภูมิใจในผลงานของตนที่ไดรับการยอมรับ ทําใหพนักงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
และมีการปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้นซึ่งเปนตัวอยางที่ดีสําหรับพนักงานในองคการ จะทําให
พนักงานมีความรูสึกรวมเปนเจาขององคการโดยการมุงม่ันทํางานเพ่ือใหองคการประสบความสําเร็จ 
และสอดคลองกับแนวคิดของ   แบสซี่และแม็คเมอรเรอร(Bassi and McMurrer) ที่กลาววา        
องคกรที่มีความสามารถในการบริหารผูปฏิบัติงานใหสรางผลงานท่ีคุมคานั้นจะตองมีความสามารถ
ในปจจัย 5 หมวดคือ 1) การปฏิบัติดานภาวะผูนํา(Leadership Practice)  2) การสรางความผูกพัน
ของพนักงาน (Employee engagement)  3) การเขาถึงความรู (Knowledge accessibility)  4) การสราง
ประโยชนสูงสุดจากแรงงาน(Workforce  optimization) 5) ความสามารถในการเรียนรู(Learning 

capacity)  โดยในหมวดท่ี 2 การสรางความผูกพันของพนักงานน้ัน ผูบริหารตองมีการออกแบบงาน
ใหมีเนื้อหา   ความรับผิดชอบ มีเปาหมายและข้ันตอนการทํางานท่ีนาสนใจ เชน การใชเทคโนโลยีใหมๆ 
หรือการสรางเปาหมายในการทํางานท่ีทาทาย จะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกชอบและอยากทํางาน  และ       
ทําการสรางงานที่มีความกาวหนามั่นคงและเปนงานที่ไดรับการยอมรับหรือยกยอง จะทําให
พนักงานรูสึกวา งานท่ีทําน้ันมีความกาวหนา มีความม่ันคงและเปนงานท่ีมีความสําคัญกับองคกร 
พนักงานก็จะมีความมั่นใจและจะมีความทุมเทในการทํางาน เปนตน และสอดคลองกับแนวคิดของ 
บูชานัน(Buchanan) ที่เห็นวา การรับรูของพนักงานถึงการไดรับการยอมรับจากองคกร จะรับรูจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย การไดรับการยอมรับหรือชื่นชมจากเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางาน ในการมี
สวนรวมในความสําเร็จของหนวยงาน หรือรับรูจากโอกาสความเจริญกาวหนาในองคการ  การข้ึน
เงินเดือน ไดรับสิทธิพิเศษตางๆที่แสดงถึงการไดรับการยอมรับจากองคกร  
   จากขอสนับสนุนท่ีไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญขององคประกอบ
ดานผูนําองคกรที่มีอิทธิพลตอองคประกอบดานการไดรับการยอมรับ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบดานการไดรับการ
ยอมรับ ในการศึกษาคร้ังน้ี 
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 1.6 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนกับดานสัมพันธภาพ 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่13 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนกับดานสัมพันธภาพ 

   

   ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุน
กับองคประกอบดานสัมพันธภาพ มีแนวคิด ทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก การศึกษาของ 
เบญจพร  ยิฐธรรม ในเร่ือง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสารและการสนับสนุน
ทางสังคมในองคกร กับ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  กรณีศึกษา ขาราชการสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  พบวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชา และจากเพ่ือนรวมงาน     
มีความสัมพันธอยางนาเชื่อถือไดทางสถิติ กับ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวม
และท้ัง 4 ดานดังกลาวขางตนดวย แสดงใหเห็นวา ขาราชการท่ีไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบังคับบัญชาและจากเพ่ือนรวมงานมากเทาใด ก็มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ของขาราชการ
โดยรวมและในทุกๆดาน คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน  ความพึงพอใจในงาน ความกาวหนา
ในงาน และ ความรูสึกมั่นคงในงานมากตามไปดวย สอดคลองกับการศึกษาของ สุนันทา ศิระวงษ
ธรรม เร่ือง ความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 
การสนับสนุนจากองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลทั่วไป ไดสรุปแนวคิดการสนับสนุนจากองคการวา เปนการพัฒนามาจากการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม เปนการกระทําซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการตอบสนองซึ่งเปนการใหรางวัลจาก
ผูอ่ืน บุคคลจะสรางความสัมพันธทางสังคมตอกัน จากการใหรางวัลท่ีแตละคนมีใหกัน เชน ความรัก 
ความเคารพนับถือ การยกยองชมเชย จากการรับรู  การสนับสนุนจากองคการ  ผูปฏิบัติงานรับรูถึง
คานิยมท่ีองคการมีใหและการดูแลความเปนอยูที่ดี ดังน้ัน จากการท่ีองคการเอาใจใสใหความเปนอยูที่ดี 
สนับสนุนความตองการของบุคคล ใหโอกาสในการพัฒนา ซึ่งการสนับสนุนจากองคการมีผลตอ
การรับรูของพนักงานวาตนเองมีคาตอองคการ กอใหเกิดแรงจูงใจหรือความรูสึกพึงพอใจ และตอบ
แทนองคการดวยการมีพฤติกรรมการ เปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนการเพิ่มผลการดําเนินงาน    
มีความช่ืนชอบในงานขององคการนอกเหนืองานประจํา ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงาน ให
คําแนะนําในการปฏิบัติงานสําหรับองคการ เปนตน  และสอดคลองกับแนวคิดของไอเซ็นเบอรเกอร
และฮันทิงตัน(Eisenberger and Huntington)   ที่กลาววา การสนับสนุนจากองคการ เปนการสะทอน 
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ถึงคุณภาพความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคกร ซึ่งไดกลาวถึงกระบวนการทางจิตใจซึ่งเปนผล
จากการรับรูถึงการใหการสนับสนุนขององคการ ดังนี้ 1) ดวยบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยน
ตอบแทนกัน จะสรางความรูสึกหวงใยเกี่ยวกับสวัสดิภาพขององคกรและชวยเหลือใหองคกรบรรลุ
เปาหมายของตนเอง 2) ความหวงใย การใหการยอมรับและการเคารพโดยการสนับสนุนจากองคกร 
เปนการตอบสนองความตองการดานอารมณ ทําใหพนักงานเขารวมการเปนสมาชิกขององคกรและ
มีบทบาทในสังคม  3) การรับรูการสนับสนุนจากองคกร เปนการสงเสริมความคิดของพนักงานใน
ประเด็นที่วา องคกรตระหนักรูและใหรางวัลเพื่อเพ่ิมการปฏิบัติงานขึ้น 

   จากขอสนับสนุนท่ีไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ การสนับสนุน
ที่มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน
การสนับสนุนมีอิทธิพลตอองคประกอบดานสัมพันธภาพ ในการศึกษาคร้ังน้ี 
  1.7 ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพกับความพึงพอใจในงาน 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 14 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสัมพันธภาพกับดานความพึงพอใจในงาน 

 

  ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสัมพันธภาพ
กับองคประกอบดานความพึงพอใจในงาน มีผลการศึกษาวิจัยที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก ผลการ
ศึกษาวิจัยของ โสมิรัน(Someron) ในเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการรักษาพนักงานสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบวาการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเปนหัวหนางานและ
การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งถือเปนวัฒนธรรม  องคกร อันเปนปจจัยในการรักษา
พนักงานสายวิชาการน้ี เปนปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิตอความพึงพอใจในงานของพนักงานสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ  อเมอรซาเดห และคณะ (Amirzadeh and 

others) เร่ือง ปจจัยผลักดันที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคการทางการศึกษา
เตหะหราน พบวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสหสัมพันธแบบเพียรสันและการ
วิเคราะหถดถอย คือ ตัวแปรที่สงผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความพึงพอใจในการทํางาน
คือ สัมพันธภาพของพนักงาน กับ เงินเดือนและคาจาง  สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ โอแซกเบมี 
(Oshagbemi) เร่ือง  ความพึงพอใจในงานของอาจารยมหาวิทยาลัยในอังกฤษ พบวา โดยภาพรวมแลว 
อาจารยมหาวิทยาลัยในอังกฤษโดยทั่วไปมีความพึงพอใจกับงานดานการสอนและการวิจัยในระดับ 
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พอใช สวนท่ีสงผลตอความพึงพอใจมากที่สุดคือ การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งเปนการ
แสดงใหเห็นถึงการมีสัมพันธภาพท่ีกลมกลืนกันท่ีเกี่ยวกับเพื่อนรวมงานและท่ีเกี่ยวกับการรวมมือกัน
ปฏิบัติงานตามหนาท่ี และสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ ศักดิ์ชัย ลือภักดีสกุล เร่ือง ความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานบริษัท วีซีเค อินดัสเทียลไลน จํากัด โดยมีกลุมตัวอยางเปนพนักงาน 
จํานวน  117 คน สวนใหญเปน เพศหญิง อายุระหวาง31-35 ป ประสบการณการทํางานมากกวา 
15 ป ขึ้นไป พบวา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานการใหขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการ
ทํางานกับผูบังคับบัญชา  มีความสัมพันธกับความมุงม่ันในการทํางานและความผูกพันในงาน ซึ่ง
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การทํางานและสอดคลองกับแนวคิดของ สุพานี สฤษฎวานิช  ที่กลาววา ปจจั ยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางานน้ันมีหลายปจจัย โดยหน่ึงในหลายๆปจจัยนั้นไดแก ปจจัยดานกลุมและ
องคการ ประกอบดวย เพื่อนรวมงาน เปนประการแรก ซึ่งการมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน                
มีความรวมมือที่ดีก็จะทําใหมีความพึงพอใจในการทํางาน 

   จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสาํคัญของการ        
มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันระหวางบุคลากรในองคกรที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน  ผูวิจัยจึงได
กําหนดสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสัมพันธภาพมีอิทธิพลตอองคประกอบ
ดานความพึงพอใจในงาน ในการศึกษาคร้ังนี้ 
  1.8 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนกับความพึงพอใจในงาน 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนกับดานความพึงพอใจในงาน 

 

   ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนและ
องคประกอบดานความพึงพอใจในงาน มีผลการศึกษาวิจัยที ่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก                
ผลการศึกษาของบิชอฟและสกอต ( Bishop & Scott ) แลไลเด็น(Liden), เวนน(Wayne) และ สแปร
โรว (Sparrowe) พบวา การไดรับแรงสนับสนุนจากองคการเปนความสัมพันธในเชิงบวกกับความ
ผูกพันในองคการ ความทุมเทที่มีให การปฏิรูปผลการปฏิบัติงาน ความใสใจ และแรงสนับสนุนจาก
หัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน  มีผลกระทบที่ดีตอความผูกพันกับองคกรและสงผลตอระดับ
ความพึงพอใจของหัวหนางานดวย  สอดคลองกับผลการศึกษาของ  เกียรโคเม็ตต้ี (Giacometti)     

องคประกอบ 

ดานการสนับสนุน 
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ดานความพึงพอใจในงาน 
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ในเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงานและการรักษาครูบรรจุใหม  พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในงานและการรักษาครูบรรจุใหม ไดแก  ปจจัยดานอารมณ , การสนับสนุนจาก
โรงเรียนและชุมชน ,คาตอบแทนและสิทธิประโยชน, สภาวะช็อคทางวัฒนธรรม, การสนับสนุน
ดานการสอน (พัฒนาวิชาชีพ) และ การเตรียมหลักสูตรการสอน การบริหารและประเมินผล
นักเรียนสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ อารหมัด และ เย็คตา (Ahmad and Yekta) ในเร่ือง 
ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนที่ไดรับจากองคกร , พฤติกรรมภาวะผูนํา และความพึงพอใจ
ในงาน : การศึกษาเชิงประจักษในประเทศอิหราน พบวา การไดรับการสนับสนุนจากองคกรของ
พนักงาน มีความสําคัญและสงผลตอความพึงพอใจในงานภายนอก และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ เบญจพร ยิฐธรรม ในเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสารและการ
สนับสนุนทางสังคมในองคกร กับ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  กรณีศึกษา ขาราชการสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม  พบวา  การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชา และจาก
เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธอยางนาเช่ือถือไดทางสถิติ กับ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการโดยรวมและทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตนดวย แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและจากเพ่ือนรวมงานมากเทาใด ก็มีขวัญกาํลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวม  และในทุกๆดาน คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน ความ
พึงพอใจในงาน ความกาวหนาในงาน และความรูสึกมั่นคงในงานมากตามไปดวยและสอดคลอง
กับผลการศึกษาวิจัยของ วนันดา หมวดเอียด เร่ือง รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครนายก พบวา การเสริมพลังเชิงโครงสราง ไดแก การไดรับโอกาส   การไดรับ
ทรัพยากร การไดรับการสนับสนุน และภาวะผูนําของผูบริหาร สงผลทางตรงตอความพึงพอใจ
ในงาน  และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ จตุพร  สังขวรรณ  เร่ือง ความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรและความพึงพอใจ
ในงาน พบวา สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรไดแก 
การสนับสนุนจากผูบริหาร ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน  รางวัลและการสนับสนุนการใช
ประโยชนจากเวลาที่มีอยู และขอบเขตการปฏิบัติงานในองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจในงาน 
   จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการไดรับ
การสนับสนุนที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนมีอิทธิพลตอองคประกอบดานความพึงพอใจในงานใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
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  1.9 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 16 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนกับองคประกอบดาน

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
  

   ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุน และ
องคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแกแนวคิดของ
ชาญชัย  อาจินสมาจาร ซึ่งไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว       
16 ประการคือ 1) ความม่ันคง  2) ความเสมอภาคเร่ืองคาจางและรางวัล 3) ความยุติธรรมในสถานที่
ทํางาน  4) ความปลอดภัยจากระบบราชการและความเขมงวดในการควบคุม   5) งานมีความหมาย
และนาสนใจ 6) กิจกรรมและงานหลากหลาย  7) งานมีลักษณะทาทาย  8) มีขอบเขตการตัดสินใจ
ของตัวเอง  9) โอกาสเรียนรูและความเจริญกาวหนา  10) ผลสะทอนกลับ ความรูเกี่ยวกับผลลัพธ 
11) อํานาจหนาท่ีในงาน  12)  ไดรับการยอมรับจากการทํางาน 13)ไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

14) มีอนาคต 15) สามารถสัมพันธงานกับสิ่งแวดลอมภายนอก  16) มีโอกาสเลือก การศึกษาของ
จอหนรัสและเซอรรา( Johnrus and Serra ) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โดย
เนนองคประกอบ 7 ประการ ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน  
การสื่อสาร  สัมพันธภาพของบุคลากร  การไดรับการสนับสนุน เงินเดือน  และความเปนอิสระ  
ผลการศึกษาพบวา  ครูมีความพึงพอใจในงานมากกวาบุคลากรดานอ่ืน  การทํางานของครู มีความ
ปลอดภัยและมีความพึงพอใจในการทํางาน การสื่อสารของโรงเรียน การไดรับการสนับสนุนใน
การทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับเพื่อนรวมงาน ครูมัธยมศึกษามีความรับผิดชอบและมุงม่ัน
มากกวาครูประถมศึกษา ครูพึงพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับมากกวาบุคลากรดานอื่น บทบาทความ
รับผิดชอบมีผลตอคุณภาพชีวิตและชั่วโมงในการทํางาน และความมุงม่ันในการทํางานมีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน  และสอดคลองกับแนวคิดของเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล   ที่ไดวิเคราะห
คุณภาพชีวิตการทํางานและเสนอวา วิธีการท่ีสําคัญตอการทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ประสิทธิผลขององคการ ไดแก การปรับปรุงบรรยากาศองคการ (Modifying the organizational 

climate) การออกแบบงานใหม (Job Design) การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative 
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management) และการสรางกลุมคุณภาพ (Quality circle) ซึ่งในประเด็นของ การปรับปรุง
บรรยากาศองคการนี้  ไดอธิบายไววา  บรรยากาศองคการเปนเรื่องของความรูสึกนึกคิดของ
พนักงานที่มีองคการท่ีพวกเขาสังกัดซึ่งความรูสึกนึกคิดเปนผลผลิตจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงาน ดังนั้น จึงตองมีการปรับปรุงบรรยากาศองคการให
เอ้ืออํานวยตอแรงจูงใจในการทํางานซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหถึงสิ่งตาง  ระบบรางวัลตอบแทน
มีความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐานการครองชีพหรือไม  พนักงานมีความรูสึกเปนอิสระใน
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการตัดสินใจหรือไม   การท่ีพนักงานไดรับความอบอุนและการ
สนับสนุน    การไดรับการยอมรับในเร่ืองของความขัดแยงระหวางสมาชิกและความรักในหมูคณะ 
ซึ่งบรรยากาศองคการเหลานี้ มีผลกระทบตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

    จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนน้ี  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ  การ
สนับสนุนที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนมีอิทธิพลตอองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน       
ในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

  1.10  ความสัมพันธระหวางผูนําองคกรกับพฤติกรรมเฉพาะบุคคล 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่17 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

 

      ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรและ
องคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ กลาวคือ  
แนวคิดของก๊ิบสันและคณะ Gibson and others ที่กลาวถึงแรงจูงใจวา บุคคลท่ีเขามาปฏิบัติงานจะมี
ลักษณะเฉพาะตัว เชน การรับรู  เจตคติ บุคลิกภาพ และการศึกษา เมื่อเขามาอยูในองคกรจะมีตัว
แปรตางๆภายในองคการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ เชน ลักษณะงานท่ีทํา  ภาวะผูนํา  
โครงสรางของการบริหาร การบังคับบัญชา ระดับงานและความผูกพันของสมาชิกในกลุม   แนวคิด
ของ Robert Tannelbaum and other  ที่กลาววา ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคล             
ที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการหรือ
คําสั่งของเขาได ผูนํามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของคนอ่ืน การศึกษาของโคนอฟสกี้

องคประกอบ 

ดานผูนําองคกร 
องคประกอบ 

ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
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และพักห(Konovsky and Pugh)  ซึ่งทําการทดสอบรูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม
ระหวางพนักงานขององคการ โดยศึกษาตัวแปรการรับรูความยุติธรรมดานการกระจายงานและดาน 

 

กระบวนการ ในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชากับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ขององคกร พบวา  
การรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธอยางมาก
กับการรับรูความยุติธรรมดานการกระจายงานของผูบังคับบัญชา และการรับรูความยุติธรรมดาน
กระบวนการการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา สามารถพยากรณ  ความไววางใจในตัวผูบังคับบัญชา
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของพนักงานได  สอดคลองกับ แนวคิดของฟาโยล
(Fayol)  ไดกลาวถึงหลักการท่ีเกี่ยวของกับแรงจูงใจโดยได แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
องคการ เชน การวางแผน  การจัดองคการ การประสานงาน การควบคุม และการช้ีนํา ซึ่งสงผลกระทบ
ตอบุคลากรและตอแรงจูงใจของบุคลากรในองคกร ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ซึ่งอาจเปน
ผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ เชน การแบงสายงาน (Division of labor) การทํางานเดิมซ้ําๆ
ทําใหบุคคลเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน ทําใหการฝกงานงายและทําใหการปฏิบัติมีความ
รวดเร็วขึ้น แตในขณะเดียวกัน ก็สรางความเบ่ือหนายใหแกบุคคลนั้นเชนกัน  ความเปนเอกเทศใน
การบังคับบัญชา (Unity of command)  ตามหลักการของฟาโยล(  Fayol ) ที่เห็นวา การท่ีลูกนองมี
หัวหนาคนเดียวทําใหลดปญหาความสับสนซ้ําซอนในการดานการสั่งการ ดานเปาหมายและดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาหลายฝายก็สรางความสับสนและขาด
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานได  และสอดคลองกับแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass and 

Avolio) ที่กลาววา ผูนําองคกรที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมในทางท่ีจะทําให
เกิดผลสําเร็จท่ีสูงข้ึนแกผูรวมงานและผูตาม โดยจะทําการกระตุนใหเกิดทัศนะในการทํางานจาก
มุมมองใหม สรางความตระหนักในภารกิจ พัฒนาเพื่อนรวมงานและผูตามใหมีศักยภาพและ
ความสามารถที่สูงข้ึนและจูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลกวาความสนใจของตัวเองไปสู
ผลประโยชนขององคกรหรือสังคม สิ่งดังกลาวน้ี สงผลมาจากการใชองคประกอบ 4 ประการคือ 
1) การสรางอิทธิพลหรือบารมีอยางมีอุดมการณ  (Idealized Influence or Charisma) เปน
กระบวนการท่ีผูนําแสดงพฤติกรรม เพื่อเปนตัวแบบแกผูตาม ทําใหผูตามนิยมชมชอบ มีความ
เคารพและไววางใจ ผูตามจะหาเอกลักษณจากผูนําและตองการเลียนแบบสิ่งท่ีผูนําทํา มีความยินดีที่
จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ และวิสัยทัศนผูนํา 2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational 

Motivation) เปนกระบวนการที่ผูนําแสดงพฤติกรรมในรูปแบบท่ีจูงใจและบันดาลใจบุคคลที่อยู
รอบขาง ใหผู ตามอุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณคาของการปฏิบัติงาน ผูจําจะแสดงออกถึงความ
กระตือรือรนโดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในเชิงบวก ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจอยาง
แนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได  3) การกระตุนดานสติปญญา (Intellectual Stimulus) เปน
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กระบวนการท่ีผูนําแสดงพฤติกรรมที่จะกระตุนความพยายามของผูตามใหเห็นถึงวิธีการหรือแนวทาง
ในการแกปญหา โดยผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีการจูงใจผูตามใหพยายามหาทาง
แกปญหาดวยวิธีการที่สรางสรรค กระตุนใหมีแนวคิดใหมๆ ใหผูตามมีสวนรวมในการระบุถึง
ปญหาและหาทางแกไขปญหา 4) การคิดคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized consideration) 

เปนกระบวนการที่ผูนําแสดงพฤติกรรมเปนผูมุงเนนการพัฒนา และคํานึงถึงความเปนเอกัตบุคคล
ของผูตาม ผูนําจะมีความสัมพันธกับบุคคลในฐานะเปนผูนํา ใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล
และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ 

 จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูนําองคกร
ที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะเฉพาะบุคคล    ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธระหวาง
องคประกอบดานผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  ในการศึกษา
คร้ังนี ้
   
  1.11 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน กับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 
 
 

 
แผนภูมิที ่18 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานความพึงพอใจในงานกับคุณภาพ 

                   ชีวิตการทํางาน 

 

   ขอสนับสนุนเก่ียวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานความพึงพอใจ       
ในงาน และองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน  มีแนวคิด ทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ 
ไดแก แนวคิดของเคียซและคูเลย(Kerce and Kewley) ที่กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวม (Overall job satisfaction)  

2) ความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน (Facet satisfaction) ประกอบดวย คาจาง ผลตอบแทน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน โอกาสของความเจริญกาวหนา ความมั่นคงในการทํางาน เพื่อนรวมงาน 
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรและเคร่ืองมือ โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู การนิเทศงาน  
โอกาสของความเจริญงอกงามและการไดพัฒนาสวนบุคคล 3) คุณลักษณะงาน (Job characteristics) 

ประกอบดวย ความหลากหลายของทักษะ เอกลักษณ ของงาน ความสําคัญของงาน ความเปนอิสระ 
ผลสะทอนกลับ  4) ความเกี่ยวของกับงาน(Job involvement) แนวคิดของคอรราเอล(Coraell) ที่
กลาววา องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจท่ัวไป  2) ความ

องคประกอบดาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
องคประกอบ 

ดานความพึงพอใจในงาน 
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พึงพอใจตอความเจริญกาวหนา 3) ความเครียดทางกายภาพ  ผลการศึกษาวิจัยของโรสและคณะ  
(Rose and others)  เรื่อง การวิเคราะหคุณภาพชีวิตและตัวแปรที่เกี่ยวของกับอาชีพ  โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบระดับและความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of work 

life: QWL)ในอาชีพของประชากร กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารการไฟฟา จํานวน 475 คน จาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในเขตการคาเสรีในประเทศมาเลเซีย ทั้งที่เปนบริษัทจากตางชาติ 
(MNDs) และอุตสาหกรรมขนาดกลาง(SMLs) ประเด็นของคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีไดนํามาศึกษา
ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัว คือ  ความพึงพอใจในการทํางาน ความสําเร็จของอาชีพ  และความม่ันคง
ในอาชีพ  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในแงระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน คิดเปนรอยละ  49.5  

สวนความสําเร็จในอาชีพ คิดเปนรอยละ  70.3  ความพึงพอใจในการทํางาน คิดเปนรอยละ 63.8 

และความม่ันคงในอาชีพ    คิดเปนรอยละ 36.6  และผลการศึกษาวิจัยของ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  
และคณะ  เร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการพลเรือน  กลุ มตัวอยางในการศึกษา คือ 
ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลาง จํานวน 6,487 คน วิเคราะหขอมูลโดยการกระจาย รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตําแหนงเปอรเซ็นไตล การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน      
และการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยสรุปไดวา ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลาง  
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงาน ความพึงพอใจในงานรายดานโดยรวม และการรับรูความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนคุณภาพชีวิตการทํางานดาน ความเกี่ยวของผูกพันกับงาน
อยูในระดับมาก  และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสําคัญ  ในขณะน้ีคือ ปจจัยที่ทําใหพึงพอใจ
ในการทํางาน คือ ความกาวหนาในตําแหนงงาน  และอีก  4 ปจจัย เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิด
ความไมพึงพอใจ คือ คาตอบแทน สวัสดิการ  การพัฒนาขาราชการเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน 
และผูบังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา ทั้ง 5 ปจจัยนี้ เปนปจจัยยอยในองคประกอบความ
พึงพอใจเฉพาะดานของคุณภาพ  ชีวิตการทํางานน่ันเอง และสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ ชัยยง  
ขามรัตน  เร่ือง การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง  มีบรรยากาศองคการ การติดตอสื่อสารในองคการ พฤติกรรมการทํางาน และความพึงพอใจ
ในการทํางานอยูในระดับปานกลางเชนกัน ความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอ     
คุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนบรรยากาศองคการและ พฤติกรรม               
ในการทํางานมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

   จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
คุณลักษณะที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบดานความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานในการศึกษา
คร้ังนี ้
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  1.12 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 19 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลกับคุณภาพ                      

ชีวิตการทํางาน 

 

   ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานคุณลักษณะ     
เฉพาะบุคคลและองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน  มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ 
ไดแกแนวคิดของ เวเทอรและเดวิส(Werther and Davis)  ที่กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานประกอบดวย ปจจัย 3 ดาน ไดแก 1) ปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคล โดยพิจารณา
จากสิ่งท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงาน ความตองการของบุคคลและการจูงใจในการทํางานของบุคคล 
ซึ่งไดแก องคประกอบของพฤติกรรมบุคคล คือ การรับรู  คานิยม  ทัศนคติ   และภาวะการจูงใจ     

2)ปจจัยดานองคกร ซึ่งมีลักษณะที่กอใหเกิดความแตกตางกันขององคกรตาง ไดแก จุดมุงหมาย 
วัตถุประสงค การจัดการ หนวยงาน ลักษณะงาน กิจกรรมในงาน   3) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก 
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ นโยบายรัฐ เทคโนโลยี  สถานการณที่มีการแขงขัน  แนวคิดของวาสกา
(Vaska)  ที่ไดเสนอมิติที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 4  ดานคือ  1) ความปลอดภัยซึ่ง
เกี่ยวของกับสุขภาพ ความปลอดภัยและความกาวหนา  2) ความเสมอภาค เชน การจายคาจาง   ที่
สัมพันธกับงานที่ทําหรือการจายคาจางตามผลการปฏิบัติงาน  3) คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมี
ความสัมพันธกับการพัฒนาความสามารถ การเรียนรูและการใชทักษะ   4) ความเปนอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นเปนตัวพิจารณาไปสูการตัดสินใจในการแกปญหา และแนวคิดของเบ็นเน็ตและ  
ทิบบิทส( Bennett and Tibbitts) ที่กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับงาน
อันจะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที ่ดีในการทํางาน  ไดแก ปจจัยดานงาน เชนลักษณะงาน  
กระบวนการทํางาน ความอิสระในการตัดสินใจ วัสดุอุปกรณในการทํางาน ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
เชน มีระบบการสื่อสารที่ดี บรรยากาศการทํางานท่ีดี มีความสะดวกสบายในการทํางาน   มีสังคม
การทํางานที่ดี  มีผูนําที่ด ีและปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรูความสามารถในการ
ทํางาน ไดรับการยอมรับและรางวัลเมื่อทํางานเสร็จ ไดรับความเสมอภาคและความยุติธรรม ไดรับ

องคประกอบ 

ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
องคประกอบ 

ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
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โอกาสในการพัฒนาตนเอง ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม มีความสุข และความ
พึงพอใจในการทํางาน เปนตน 

    

 

  จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนน้ี  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของคุณลักษณะ 
เฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ใน
การศึกษาคร้ังนี้ 
  1.13 ความสัมพันธระหวางการไดรับการยอมรับกับสัมพันธภาพ 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 20 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับกับดานสมัพันธภาพ 

   ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับ
กับองคประกอบดานสัมพันธภาพ มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้  ไดแก  ทฤษฎี
ความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว(Maslow) มีพื้นฐานทฤษฎีที่สําคัญคือ  ความตองการของ
มนุษยสามารถจัดไดเปนลําดับชั้น เมื่อความตองการในลําดับต่ํากวา  ไดรับการตอบสนองแลว 
ความตองการในลําดับสูงข้ึนถัดไปก็จะเกิดข้ึน และมนุษยก็จะแสวงหา   สิ่งท่ีจะตอบสนองความ
ตองการนั้นตอไป  ซึ่งมาสโลวไดแบงความตองการของคน    ออกเปน 5 ลําดับโดยเรียงลําดับจาก
ต่ําสุดไปสูงสุด ดังน้ี 1) ความตองการทางดานรางกาย(Physiological needs)   2) ความตองการความ
ปลอดภัยและม่ันคง(Safety &security needs) 3) ความตองการความรักความพึงพอใจ (Belongingness and 

love needs) 4) ความตองการที่จะใหคนหรือกลุมคนนับถือตน (Esteem needs) 5) ความตองการ
คนพบ สัจจะแหงตน (Needs for self-actualization)  ในบริบทของความตองการทั้ง 5 ขั้นน้ี ผูวิจัย
เห็นวา องคประกอบดานการไดรับการยอมรับ ตรงกับความตองการลําดับท่ี 4 คือ ความตองการที่
จะใหคนหรือกลุมคนนับถือตน (Esteem needs) สวนองคประกอบดานสัมพันธภาพ ตรงกับ
ความตองการลําดับที่ 5 ความตองการคนพบสัจจะแหงตน(Needs for self-actualization)  ซึ่งตามท่ี 
มัทนา วังถนอมศักดิ์ ไดกลาวไวคือ ความตองการท่ีจะใหคนหรือกลุมคนนับถือตนนี้ (Esteem 

needs) ปกติคนจะประเมินตนเองไวสูงเพื่อสรางการยอมรับนับถือตนเอง (Self-respect) หรือ
ความเชื่อมั่นในตนเอง(Self-esteem) และการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน (For the esteem of others) 

องคประกอบดาน 

การไดรับการยอมรับ 
องคประกอบ 

ดานสัมพันธภาพ 
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ความตองการนับถือตนน้ีแยกไดเปน 2 ประเภทคือ 1) เปนความปรารถนาเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง
(Desire for strength) ความสําเร็จ( For achievement) ความพอเพียง (For adequacy) ความเปนเลิศ 
(For mastery) และความสามารถในการเผชิญกับโลก(For competence in the face of the world) 

ความตองการอิสระและความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง(For independence and freedom)  2) เปน
ความปรารถนาเพื่อชื่อเสียง(Reputation) เกียรติยศและศักดิ์ศรี(Prestige) (ในท่ีนี้หมายถึงการยอมรับ
และความเชื่อถือจากผูอ่ืน) ความปรารถนาดานฐานะ(Status) ความเจริญรุงเรือง (Glory) ความเปน
ผูนํา (Dominance) การเปนท่ียอมรับจากผูอ่ืน (Recognition) การไดรับการเอาใจใส (Attention) 
ไดรับความสําคัญ(Importance) การใหเกียรติ (Dignity) สวนความตองการขั้นที่ 5 ความตองการ
คนพบสัจจะแหงตน(Needs for self-actualization)  คือ การแสวงหาความเปนมนุษยที่แทจริง 
ตองการใฝหา  และพัฒนาการกระทําท่ีเหมาะสมกับตนใหยิ่งๆ  ขึ้นไป  ซึ่งมาสโลว ไดสังเกตและ
รวบรวมลักษณะของบุคคลตามหลักการคนพบสัจจะแหงตนนี้ไวหลายๆประการ  โดยหนึ่งใน
ลักษณะเหลาน้ัน  ไดแก 10) มีความสัมพันธอันดีในระหวางหมูพวก (Interpersonal relations) 

บุคคลจะแสดงออกถึงความรูสึกที่ลึกซึ้งในแงของสัมพันธภาพเพียงเล็กนอยหรือแมแตความเกลียดชัง 
ความไมพอใจ ในสถานการณตางๆ เขาก็จะสามารถเก็บความรูสึกได และ 17) มีความสัมพันธสนิท
แนบแนนเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน (Human kinship) มีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน                        
มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความรักในการอยูรวมกันของมนุษยชาติ มีความเมตตาปราณี 
แมกระทั่งคนปญญาออน คนพิการ ก็จะไมเห็นวาเขาดอยคาเปนคนแปลกหนา มีความจริงใจ        
และพอใจชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน   สรุปก็คือ ความตองการในระดับที่ 5 นี้จะปรากฏเมื่อ
บุคคลนั้นๆ ไดรับการตอบสนองความตองการและมีความพึงพอใจจากความตองการในลําดับขั้น   
ที่ผานแลว  และผลการศึกษาของ ชวัลณัฐ  เหลาพูนพัฒน  เร่ืองปจจัยที่สงผลตอ      ความผูกพันกับ
องคการ โดยมีความพึงพอใจในงานเปนแปรสื่อ  ซึ่งไดกลาวไววา การไดรับการยอมรับจากองคการ 
เปนการแสดงออกถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีมงาน  และแสดงถึงปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
พนักงาน กับหัวหนาในงาน ซึ่งเปนบุคคลสําคัญของทีมงาน   ดังน้ัน พนักงานจึงเกิดความพึงพอใจ
ในหัวหนางาน เห็นไดวา การไดรับการยอมรับจากองคการนาจะสงผลตอความพึงพอใจในงานดาน
พลังจูงใจในงาน ดานหัวหนางาน และดานความกาวหนา และสอดคลองกับแนวคิดของเอมอร 
กฤษณะรังสรรค ที่กลาววา ความสัมพันธระหวาง คน 2 คน จะเปนสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ตองอาศัย
คุณลักษณะภายในหรือทัศนคติของบุคคลที่สําคัญบางประการ ไดแก  1) การยอมรับและใหเกียรติ 
หมายถึง การยอมรับลักษณะสวนตัว  หรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามท่ีเขาเปน ใหเกียรติและเคารพ 
ในคุณคาของบุคคล มีความเปนมิตรและความอบอุนใจแกผูอ่ืน  2) การเขาใจสาระและความรูสึก 
หมายถึง การเขาใจในเน้ือหาสาระของสิ่งท่ีสื่อสารระหวางกัน และเขาใจใน  ความรูสึกของผูอ่ืน
เสมือนเรา เปนตัวเขา  ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพน้ัน 
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ไมสามารถดําเนินไปถึงข้ันที่ลึกซึ้งได  3) การจริงใจ หมายถึง การไมเสแสรงในการแสดงออกถึง
ความคิด ความรูสึก และทัศนคติของตนเอง 

    

   จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ
ไดรับการยอมรับที่มีอิทธิพลตอการมีสัมพันธภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับมีอิทธิพลตอองคประกอบดานสัมพันธภาพใน
การศึกษา  คร้ังนี ้
  1.14 ความสัมพันธระหวางการไดรับการยอมรับ กับ คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

 

 

 

แผนภูมิที่ 21 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับกับดานคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 

 

   ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับ
กับองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน  มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก   
แนวคิดของเบ็นเน็ตและทิบบิสท( Bennett and Tibbitts) ที่กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือปจจัยตางๆ   
ที่เกี่ยวของกับงานอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน ไดแก ปจจัยดานงาน เชน     
ลักษณะงาน   กระบวนการทํางาน ความอิสระในการตัดสินใจ วัสดุอุปกรณในการทํางาน  ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม เชน มีระบบการสื่อสารที่ดี บรรยากาศการทํางานท่ีดี มีความสะดวกสบายในการ
ทํางาน สังคมการทํางานท่ีดี มีผูนําท่ีดี และปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรู
ความสามารถในการทํางาน  ไดรับการยอมรับและรางวัลเมื่อทํางานเสร็จ ไดรับความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม    
มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน เปนตน  แนวคิดของ โคสเซน(Kossen) ที่กลาวไววา 
สิ่งท่ีทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก 1) การเพ่ิมคุณคาและความรับผิดชอบในงาน (Job 

enrichment) 2) การเพ่ิมปริมาณงานท้ังแนวดิ่งและแนวนอน เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการ
เรียนรูมากข้ึน (Getting loaded-Vertically Horizontally)  3) การสรางสรรคงาน  (Creating whole 

job)  4) การหมุนเวียนงาน ฝกอบรมขามสายงานและการใชทักษะท่ีหลากหลาย (Job rotation, job 

cross-training and multiskilling)  5) เปลี่ยนงานท่ีนาเบ่ือไปสูงานท่ีถูกใจ  (Do Two ‘Dulls’ Equal 

องคประกอบ 

ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน 
องคประกอบดาน 

การไดรับการยอมรับ 
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Job Enrichment)  6) การใหการชมเชยและการยอมรับ (A liberal lacing of Praise and Recognition) 

7) การใหคาจางที่ดี( Providing well pay) 8) การสรางความรับผิดชอบในงาน (Building 

responsibility into job) 9) การมีสถานท่ีดูแลบุตร  ของพนักงาน (Providing child care of employee’  

 

children) 10) การปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Modifying work environment) 11) การให
โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (Providing wellness program)  แนวคิดของแคสทและโรเซ็นวีก(Kast 

and Rosenzweig) ไดเสนอองคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานไว 6 ประการคือ 1) ลักษณะงานท่ีมี
เกียรติและไดรับการยอมรับนับถือ  2) มีอิสระในการควบคุมและปกครองตนเอง  3)การไดรับการ
ยอมรับ  4) การไดรับรางวัล และมีโอกาสความกาวหนา  5) กลุมทํางานและองคกรทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจและใหการสนับสนุน  6)  ความมีความม่ันคงในงาน ไดรับการคุมครองจากการปฏิบัติ    
ที่ไรกฎเกณฑ และมีสภาพการทํางานท่ีเหมาะสม  แนวคิดของชาญชัย  อาจินสมาจาร ซึ่งไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว 16 ประการคือ 1) ความม่ันคง  2) ความ
เสมอภาค เร่ืองคาจางและรางวัล 3) ความยุติธรรมในสถานที่ทํางาน  4) ความปลอดภัยจากระบบ
ราชการ   และความเขมงวดในการควบคุม  5) งานมีความหมายและนาสนใจ 6 ) กิจกรรมและงาน
หลากหลาย  7)งานมีลักษณะทาทาย  8) มีขอบเขตการตัดสินใจของตัวเอง 9) โอกาสเรียนรู                            
และความเจริญกาวหนา 10) ผลสะทอนกลับ ความรูเกี่ยวกับผลลัพธ 11) อํานาจหนาท่ีในงาน      
12)ไดรับการยอมรับจากการทํางาน 13)ไ ดรับการสนับสนุนทางสังคม 14) มีอนาคต   15) สามารถ
สัมพันธงานกับสิ่งแวดลอมภายนอก 16) มีโอกาสเลือกแนวคิดของนากายามา(Nagayama) แหง
มหาวิทยาลัย Tokai ประเทศญ่ีปุนท่ีสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายธุรการ  
(White Collar Workers)  โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองดังกลาวกับประเทศตางๆ   และได
สรุปมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานตองประกอบดวยเร่ืองดังน้ี 1) คาตอบแทนที่เพียงพอและ
เปนธรรม   2) สภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 3) โอกาสเบ้ืองตนในการใชและพัฒนา
ความรูความสามารถในความเปนคน 4) โอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีความม่ันคง
ในหนาท่ีการงาน 5) การยอมรับทางสังคมในหนวยงาน 6) การกําหนดระเบียบขอบังคับของหนวยงาน 

7) การไดรับการปรึกษาหารือในเร่ืองการบริหารเกี่ยวกับแรงงาน  8) การกําหนดความสัมพันธอัน
เหมาะสมระหวางหนาที่การงานกับการดําเนินชีวติของคน    9) บทบาททางสังคมที่สัมพันธกับชีวิต
การทํางาน  ซึ่งในขอท่ี 5 การยอมรับทางสังคมในหนวยงานนั้น ประกอบดวยการไดรับการปฏิบัติที่
ปราศจากอคติใดๆ ไดรับการปฏิบัติอยาง เสมอภาคถวนหนา และไดรับการปฏิบัติตอกันอยาง
เปดเผย และสอดคลองกับแนวคิดของ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล ที่ไดวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางาน
และเสนอวา วิธีการที่สําคัญตอการทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิผลขององคการ 
ไดแก การปรับปรุงบรรยากาศองคการ (Modifying the organizational climate) การออกแบบงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 

293 

ใหม (Job Design) การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative management) และการสรางกลุม
คุณภาพ (Quality circle) ซึ่งในประเด็นของ การปรับปรุงบรรยากาศองคการน้ี  ไดอธิบายไววา  
บรรยากาศองคการเปนเร่ืองของความรูสึกนึกคิดของพนักงานท่ีมีองคการท่ีพวกเขาสังกัดซึ่ง 

 

ความรูสึกนึกคิด เปนผลผลิตจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ
ในงาน ดังน้ัน  จึงตองมีการปรับปรุงบรรยากาศองคการใหเอ้ืออํานวยตอแรงจูงใจในการทํางานซึ่ง
ประกอบดวยการวิเคราะหถึงสิ่งตางๆ ไดแก การวิเคราะหถึงโครงสรางในการทํางานเปนอุปสรรค
หรือ บั่นทอนจิตใจในการทํางาน ระบบรางวัลตอบแทนมีความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐาน       
การครองชีพหรือไม  พนักงานมีความรูสึกเปนอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและ
การตัดสินใจหรือไม  การท่ีพนักงานไดรับความอบอุนและการสนับสนุน การไดรับการยอมรับใน
เร่ืองของความขัดแยงระหวางสมาชิกและความรักในหมูคณะ ซึ่งบรรยากาศองคการ เหลาน้ี          
มีผลกระทบตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
   จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนน้ี  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการไดรับ
การยอมรับที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับมีอิทธิพลตอองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในการศึกษาคร้ังน้ี 

  1.15 ความสัมพันธระหวางการไดรับการยอมรับ กับ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
  

 

 

 

แผนภูมิที่ 22 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับกับคุณลักษณะ 
เฉพาะบุคคล 

 

   ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับ
กับองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก
แนวคิดของ โมเวน(Mowen) และ ทฤษฎีความตองการของ เมอรเรย(Murray)  โดยท่ีปจจัยดานการ
ไดรับการยอมรับนี้ กลาวไดวาเปนปจจัยจูงใจที่กระตุนใหคนทํางานอยางมีความสุขและเกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน สวนปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เปนสิ่งท่ีบงบอกบุคลิกภาพ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของแตละบุคคล   ทําใหบุคคลแตละคน
มีพฤติกรรมและแนวคิดแตกตางกันไป ดังนั้น บุคคลจะมีบุคลิกภาพ   คือมีคุณลักษณะสวนตนหรือ
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การไดรับการยอมรับ 
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แสดงพฤติกรรมออกมาอยางไรยอมเกิดจากการไดรับการจูงใจจากส่ิงตางๆ สอดคลองกับแนวคิด
ของ Mowen ที่กลาววา การจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลท่ีจะกระตุนผลักดันให
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง  และสอดคลองกับทฤษฎีความตองการ
ของ เมอรเรย (Murray’s Manifes Need Theory) ที่กลาววา มนุษยสามารถแบงออกเปนกลุมไดโดย
พิจารณาจากความตองการของบุคคล โดยคํานึงถึงความรุนแรงของความตองการและทิศทางของ
พฤติกรรม  พฤติกรรมของบุคคลเปนผลจากการที่รางกายและจิตใจขาดสมดุล (Internal state of 

disequilibrium) ซึ่งหมายถึงการขาดในบางสิ่งท่ีรางกายตอบสนองดวยมีพฤติกรรมบางอยางเพ่ือให
ไดสิ่งน้ันมา  เมอรเรยแบงความตองการของบุคคลออกเปน 2 ประเภทคือ 1) ความตองการพื้นฐาน
ทางดานรางกาย (Primary  needs)  ไดแก อาหาร น้ํา  อากาศ ความตองการทางเพศ การหลบหลีก
ความเจ็บปวด 2) ความตองการช้ันปฐมภูมิ (Secondary needs) ไดแก ความตองการความสําเร็จ 
(Achievement)  ความตองการการไดรับการยอมรับ  (Recognition) การตองการเปนผูมีอํานาจ
(Dominance) การตองการอิสระ(Freedom) การตองการการดูแลเอาใจใส (Nurturance) การตองการ
ความสนุกสนาน (Fun)  เมอรเรย มีความเชื่อวา ความตองการท่ีมีความรุนแรงมากกวาจะถูกแสดง
ออกมาบอยครั้งกวา  และกอใหเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงชัดเจนมากข้ึน และยังมองวา บุคลิกภาพของ
บุคคลเปนผลมาจากความตองการชั้นทุติยภูมิดวย  และสอดคลองกับที่  มัทนา วังถนอมศักดิ์ 
ไดกลาวไววา  ตัวเสริมแรงภายนอกหรือรางวัลภายนอก(Extrinsic reinforces or extrinsic rewards) 

หมายถึงการเสริมแรงท่ีบุคคลไดรับจากผูอ่ืน เปนสิ่งท่ีไดจากภายนอก เชน จากผูรวมงาน หัวหนา
หรือองคการ คาตอบแทนดานการเงินเปนตัวอยางที่ไดเห็นไดชัด ซึ่งไดแก คาจาง เงินเดือน 
เงินพิเศษ หรือเงินโบนัส การปนผล  แผนงานที่ดึงดูดใจ การสนับสนุนสงเสริมใหมีตําแหนงสูงข้ึน            
ในการทํางาน การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน สิ่งท้ังหลายเหลาน้ีลวนเปนสิ่งท่ีไดมาจากภายนอก
ทั้งสิ้น แมวาจะไมเกิดผลที่มองเห็นเปนรูปรางชัดเจนหรือเกิดผลขึ้นกับรางกายก็ตาม เราจัดวา      
เปนตัวเสริมแรง เพราะมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของผูถูกเสริมแรง 

   จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนน้ี  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการไดรับ
การยอมรับที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหว า งองค ประกอบดา นการได ร ับการยอมรับ ม ีอ ิทธ ิพลต อองค ประกอบดานคุณ
ลักษณะเฉพาะบุคคลในการศึกษาคร้ังน้ี 

   ในการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับขอมูลตามแนวคิดและทฤษฎี        
ที่สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัด   
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอิทธิพลตอกัน สามารถแสดงรูปแบบต้ังตนความสัมพันธเชิงสาเหตุ
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ขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลอง   
กับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

            
               
            
            
            
            
            
            
            
             

แผนภูมิ 23 แสดงรูปแบบตั้งตนความสัมพันธ เชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษา บุคลากร        
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

   จากแผนภูมิที่ 23 ที่ไดแสดงรูปแบบต้ังตนความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอิทธิพลตอกันซึ่งไดจาก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลจากการศึกษาพบวา องคประกอบของการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธเชิงตรรกะทั้ง 7 องคประกอบ  โดย
องคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอกัน กลาวคือ ผูนําองคกร(x1) ความพึงพอใจในงาน 
(x2)  การสนับสนุน (x3) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (x6) และการไดรับการยอมรับ (x7) มี
ความสัมพันธโดยตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (x5) สัมพันธภาพ (x4) มีความสัมพันธโดยออมตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน (x5) โดยสงผานความพึงพอใจในการทํางาน (x2)  นอกจากนี้ ผูนํา
องคกร (x1) มีความสัมพันธโดยตรงตอความพึงพอใจในงาน (x2)  การสนับสนุน (x3) สัมพันธภาพ 
(x4) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (x6) และการไดรับการยอมรับ (x7)  และการสนับสนุน (x3) ยังมี
ความสัมพันธโดยออมตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน  โดยสงผานความพึงพอใจในงาน(x2) 

   นอกจากน้ี  ผูวิจัยยังไดทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวาง
ชุดตัวแปร x 1 – x 7 ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

 

X 1 
X 7 

X 6 

X 4 

X 2 X 3 

X 5 
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ตารางที่ 23  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางชุดตัวแปร 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 1.000       

X2 .823** 1.000      

X3 .732** .635** 1.000     

X4 .667** .669** .452** 1.000    

X5 .677** .782** .527** .598** 1.000   

X6 .600** .516** .468** .639** .481** 1.000  

X7 .385** .405** .365** .563** .465** .454** 1.000 

**. มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

   จากตารางท่ี 23 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7 ตัวแปร มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูระหวาง .365 ถึง .823 ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธระหวางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

   เพื่อใหไดรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ ผูวิจัยจึงไดทําการแสดงผลดัชนีวัดความสอดคลองของโมเดล โดยมีดัชนีที่ใชในการ
ดังกลาวนี้ คือ 

   1. Chi-square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 

   2. Goodness-of-fit indices : GFI และ AGFI 
   3. Root Mean Squared Residual : คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ 
(RMR) 

   4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

   5. Comparative fit : ดัชนีเปรียบเทียบโมเดลพื้นฐานกับโมเดลตามทฤษฎีตาม
สมมติฐาน 
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ตารางที่ 24 คาสถิติวัดความสอดคลองความกลมกลืนระหวางโมเดลตามสมมติฐานและขอมูล 
เชิงประจักษ 

คาดัชนี เกณฑ คาสถิติที่ได ผลการพิจารณา 
2/ df < 2.00 6.72/6 = 1.12 ผานเกณฑ 

p-value of 2 > 0.05 0.35 ผานเกณฑ 
Goodness of fit (GFI) >0.90 0.99 ผานเกณฑ 

Adjusted Goodness of fit 

(AGFI_) 
>0.90 0.97 ผานเกณฑ 

Relative Fit Index (RFI) >0.90 0.99 ผานเกณฑ 
Root Mean Squared 

Residual : RMR 
<0.05 0.0053 ผานเกณฑ 

Comparative Fit Index 

(CFI) 
>0.95 1.00 ผานเกณฑ 

Standardized RMR <0.05 0.019 ผานเกณฑ 
Root Mean Squared Error of 

Approximation (RMSEA) 
<0.05 0.019 ผานเกณฑ 

   

   จากตารางท่ี 24 พบวาคาไค-สแควร (Chi-square : 2) ไมมีนัยสําคัญ                  
(p-value >.05) คาไค-สแควรสัมพัทธเทากับ 1.12 ดัชนี GFI มีคาเทากับ 0.99  ดัชนี AGFI                

มีคาเทากับ 0.97  ดัชนี RFI มีคาเทากับ 0.99 ดัชนี CFI   มีคาเทากับ 1.00  คา RMR เทากับ 0.0053  

คา Standardized RMR เทากับ 0.019 และคา RMSEA เทากับ 0.019 ซึ่งคาสถิติทั้งหมดเหลาน้ี      
ผานเกณฑตามที่กําหนด  แสดงวาโมเดลรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษา
บุคคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ในระดับด ี

   ดังน้ัน  การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีรูปแบบดังนี้ 
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แผนภูมิที่24 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

  

   จากแผนภูมิที่ 24 ซึ่งไดแสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
สามารถเขียนเปนสมการโครงสรางไดดังนี้  

 

 
 

   จากสมการโครงสรางขางตนนี้สามารถอธิบายไดวา  องคประกอบ  (x3) 

การสนับสนุน (x4) สัมพันธภาพ และ (x1) ผูนําองคกร มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบ (x2) 

ความพึงพอใจในงาน มีคาสัมประสิทธิอิทธิพล (B) = 0.36  0.42  0.48  คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน(Standard error) มีคาตํ่า คือ S.E.  =  0.033  0.036  0.043 และคา t-test t = 1.09 11.23    

11.46    ตามลําดับ  สามารถอธิบายความแปรปรวน (R² ) ได 77 % 
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   จากสมการโครงสรางขางตนนี้สามารถอธิบายไดวา องคประกอบ (x1) ผูบริหาร
องคกร  มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบ (x3) การสนับสนุน  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล   (B) = 0.82  

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) มีคาตํ่า คือ S.E.  =  0.042  และคา t-test t = 19.38     

สามารถอธิบายความแปรปรวน (R² ) ได  54 % 

 

 
 

   จากสมการโครงสรางขางตนนี้สามารถอธิบายไดวา องคประกอบ(x2) ความพึงพอใจ
ในงาน  (x3)  การสนับสนุน (x6) คุณลักษณะเฉพาะบุคคล(x7) การไดรับการยอมรับ และ (x1) ผูนํา
องคกร  มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบดาน (x5) คุณภาพชีวิตการทํางาน  มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล ( B) =  0.26  -0.12   0.24  0.28   0.23  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard error) มีคาต่ํา 
คือ S.E.  =  0.054  0.037  0.038  0.039  0.060  และ   คา t-test t =  4.94  -3.31  6.25  7.09  3.83  

ตามลําดับ  สามารถอธิบายความแปรปรวน (R² ) ได64% 
 

 
   จากสมการโครงสรางขางตนนี้สามารถอธิบายไดวา องคประกอบ  (x3)  การ
สนับสนุน  (x7) การไดรับการยอมรับ  (x1) ผูนําองคกร  มีอิทธิพลโดยตรงตอ องคประกอบ(x4) 

สัมพันธภาพ  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล ( B) =0.02   0.27  0.53  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(Standard error) มีคาตํ่า คือ S.E.  =  0.047  0.048  0.055   และคา t-test t = 0.41  5.65  9.57  

ตามลําดับ สามารถอธิบายความแปรปรวน (R² ) ได 51% 
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   จากสมการโครงสรางขางตนนี้สามารถอธิบายไดวา องคประกอบ (x7)  การไดรับ 
การยอมรับ  (x1) ผูนําองคกร มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบดาน (x6)  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล ( B) =0.30   0.48 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) มีคาตํ่า 
คือ S.E.  =  0.053   0.044  055 และคา t-test t = 5.71    10.92  ตามลําดับ   สามารถอธิบายความ
แปรปรวน (R² ) ได  42% 

 
   จากสมการโครงสรางขางตนน้ีสามารถอธิบายไดวา องคประกอบดาน (x1) ผูนํา
องคกร มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบดาน (x7) การไดรับการยอมรับ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
( B) =0.32  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard error) มีคาตํ่า  คือ S.E.  =  0.043  055   และคา 
t-test t = 7.53 สามารถอธิบายความแปรปรวน (R² ) ได  15% 

   รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความกลมกลืนและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมี
แนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะ สามารถสรุปไดดังนี้ 
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แผนภูมิที่25 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

   จากแผนภูมิที่ 25 สามารถคํานวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพล
รวมของตัวแปรทั้งหมดท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดดังนี้ 
   1. อิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางานไดแก การสนับสนุน 
ผูนําองคกร คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ความพึงพอใจในงาน และ การไดรับการยอมรับ มีคาเท ากับ 
-0.12   0.23  0.24  0.260.28ตามลําดับ 

   2. อิทธิพลทางออมของตัวแปรที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางานมีดังนี้ 
   2.1 อิทธิพลทางออมของผูนําองคกรที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน มีดังน้ี 

   2.1.1 ผลทางออมที่ผานความพึงพอใจในงาน มีคาเทากับ  0.48  0.26 = 0.12 

     2.1.2 ผลทางออมที่ผานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีคาเทากับ 0.48 0.24 = 0.12 

     2.1.3 ผลทางออมที่ผานการไดรับการยอมรับ มีคาเทากับ 0.32   0.28 = 0.09 

     2.1.4 ผลทางออมท่ีผานการสนับสนุน แลวผานตอไปยัง ความพึงพอใจในงาน 
มีคาเทากับ 0.82    0.04   0.26  = 0.01 

    2.1.5 ผลทางออมท่ีผานสัมพันธภาพ แลวผานตอไปยังความพึงพอใจในงาน  
มีคาเทากับ 0.53   0.42   0.26 =  0.06 

     2.1.6 ผลทางออมที่ผานการไดรับการยอมรับ แลวผานตอไปยัง สัมพันธภาพ 
และผานตอไปยัง ความพึงพอใจในงาน มีคาเทากับ  0.32   0.24  0.42  0.26  =  0.01 

X 1 
X 7 

X 6 

X 4 

X 2 X 3 

X 5 
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     2.1.7 ผลทางออมที่ผาน การสนับสนุน มีคาเทากับ 0.82   -0.12  = 0.70 

    2.2 อิทธิพลทางออมของการสนับสนุนที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางานมีดังนี ้
     2.2.1 ผลทางออมที่ผานความพึงพอใจในงาน มีคาเทากับ 0.04   0.26  = 0.01 

     2.2.2 ผลทางออมที่ผานสัมพันธภาพ  แลวผานตอไปยัง ความพึงพอใจในงาน  
มีคาเทากับ 0.02   0.42  0.26  = 0.002 

    2.3 อิทธิพลทางออมของการไดรับการยอมรับที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน  
     2.3.1 ผลทางออมท่ีผานสัมพันธภาพ  แลวผานตอไปยัง ความพึงพอใจในงาน 
มีคาเทากับ 0.24  0.42  0.26  = 0.03 

    2.4 อิทธิพลทางออมของสัมพันธภาพที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

     2.4.1 ผลทางออมที่ผานความพึงพอใจในงาน  มีคาเทากับ 0.42   0.26  = 0.11 

   3. อิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดจากผลบวกของอิทธิพล
ทางตรงกับอิทธิพลทางออมทั้งหมด ดังนี้ 
    3.1 อิทธิพลรวมของผูนําองคกรที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน มีคาเทากับ  0.23+ 

0.12 + 0.12 + 0.09 + 0.01 + 0.06 + 0.01 + 0.70 = 1.34 

    3.2 อิทธิพลรวมของการสนับสนุนที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางานมีคาเทากับ 
-0.12+0.01 +  0.002 = -0.11 

    3.3 อิทธิพลรวมของการไดรับการยอมรับที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน มีคาเทากับ 
0.28 +0.03  = 0.31 

    3.4 อิทธิพลรวมของสัมพันธภาพที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน มีคาเทากับ 0.11 

    3.5 อิทธิพลรวมของความพึงพอใจในงานท่ีมีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   มีคา
เทากับ 0.26 

    3.6 อิทธิพลรวมของคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน มีคา
เทากับ 0.24 

  อนึ่ง  ในการที่จะประเมินผลขอตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  
จะตองพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายกอนแลวจึงมาแยกคาเปนอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ผูวิจัยจึงไดนําเสนอคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  จึงแสดงไวใน
ตารางที่ 20 

 

   ส
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ตารางที่ 25 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 

องคประกอบ 

คา
สัม

ปร
ะส
ิทธ

ิ์สห
สัม

พัน
ธ 

อิท
ธิพ

ลท
างต

รง 

อิทธิพลทางออมผานตัวแปรเกณฑ 

อิท
ธิพ

ลร
วม

 

X2(1) X3 X4 X6 X7 X2(2) X2(3) รวม 

(x1) 

ผูนําองคกร 
0.677 0.23 0.12 0.70 0.06 0.12 0.09 0.01 0.01 1.11 1.34 

(x2) 

ความพึง
พอใจในงาน 

0.782 0.26 - - - - - - - - 0.26 

(x3) 

กาสนับสนุน 
0.527 -0.12 0.01 - - - - 0.002 - 0.012 -0.11 

(x4) 

สัมพันธภาพ 
0.598 - 0.11 - - - - - - 0.11 0.11 

(x6) 

คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล 

0.481 0.24 - - - - - - - - 0.24 

(x7) 

การไดรับการ
ยอมรับ 

0.465 0.28 - - - - - 0.03 - 0.03 0.31 

 
   จากตารางท่ี25 พบวา ในการประเมินผลของตัวแปรอิสระที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานตองมีการพิจารณาถึงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อิทธิพลทางตรง     อิทธิพลทางออม 
และอิทธิพลรวม นั่นคือ 

   เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ จากมากไปหานอย จะไดตัวแปรเรียงลําดับ ดังน้ี ความพึงพอใจในงาน  ผูนําองคกร  
สัมพันธภาพ  การสนับสนุน  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และ การไดรับการยอมรับ 

   เมื่อพิจารณาตามคาอิทธิพลทางตรง แบงเปน การเรียงลําดับตัวแปร ที่มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกตอคุณภาพชีวิตการทํางาน จากมากไปหานอย จะไดตัวแปรเรียงลําดับ ดังน้ี    



 

 
 
 

304 

การไดรับการยอมรับ  ความพึงพอใจในงาน  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล   และ  ผูนําองคกร               
และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก การสนับสนุน 
   เมื่อพิจารณาตามคาอิทธิพลทางออม เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออม          
ตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  จากมากไปหานอย  จะไดตัวแปรเรียงลําดับ  ดังนี้ ผูนําองคกร    
สัมพันธภาพ การไดรับการยอมรับ และ การสนับสนุน 

   เมื่อพิจารณาตามคาอิทธิพลรวม เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน จากมากไปหานอย จะไดตัวแปรเรียงลําดับ ดังน้ี  ผูนําองคกร   การไดรับการยอมรับ  
ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  สัมพันธภาพ  และ การสนับสนุน 
 2. การวิเคราะหตรวจสอบและสรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาเกี่ยวกับ             
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได การนําไปใชประโยชน และขอคิดเห็นอ่ืนๆ ดวยการ    
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิค Ethnographic Future Research (EFR) 
  เพื่อใหไดรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น      
โดยผานการตรวจสอบและเพิ่มความนาเช่ือถือในการสรางรูปแบบท่ีเหมาะสม ผูวิจัยจึงไดนําเสนอ 
รางรูปแบบการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล ใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 
ตรวจสอบรูปแบบการวิจัยในประเด็น ความเหมาะสม ความเปนไปได การใชประโยชนและ
ความถูกตองครอบคลุม    โดยทําการตรวจสอบใน 2 สวนไดแก   องคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการสรุปผลการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือตรวจสอบผลการวิจัย ดังนี้ 
  2.1 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังน้ี 
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ตารางที่ 26 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผู เชี่ยวชาญที่มี ตอองคประกอบ
ของรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน
ความเหมาะสม 

 

องคประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

เห็นวาเหมาะสม เห็นวาไมเหมาะสม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผูนําองคกร 5 100 - - 

2. ความพึงพอใจในงาน 5 100 - - 

3. การสนับสนุน 4 80.00 1 20.00 

4. สัมพันธภาพ 5 100 - - 

5. คุณภาพชีวิตการทํางาน 5 100 - - 

6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 5 100 - - 

7. การไดรับการยอมรับ 5 100 - - 

รวมเฉล่ีย 4.86 97.14 0.14 2.86 

 

   จากตารางท่ี 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็น
ตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดาน             
ความเหมาะสมขององคประกอบ มีความเหมาะสม จํานวน 4.86  คน  คิดเปนรอยละ 97.14 

 

ตารางที่27 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอองคประกอบ 

ของรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ดานความเปนไปได 

  

องคประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

เห็นวาเปนไปได เห็นวาเปนไปไมได 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผูนําองคกร 3 60.00 2 40.00 

2. ความพึงพอใจในงาน 5 100 - - 

3. การสนับสนุน 4 80.00 1 20.00 
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ตารางที่27   แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอองคประกอบ 

ของรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ดานความเปนไปได (ตอ) 

  

องคประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

เห็นวาเปนไปได เห็นวาเปนไปไมได 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. สัมพันธภาพ 4 80.00 1 20.00 

5. คุณภาพชีวิตการทํางาน 5 100 - - 

6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 5 100 - - 

7. การไดรับการยอมรับ 4 80.00 1 20.00 

รวมเฉล่ีย 4.29 85.71 0.71 14.29 

 
   จากตารางท่ี 27 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็น
ตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดาน           
ความเปนไปไดขององคประกอบ  มีความเปนไปไดจํานวน 4.29    คน  คิดเปนรอยละ  85.71 

ตารางที่ 28 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่ตอมีองคประกอบของ
รูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสงักัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความเปน
ประโยชน 

 

องคประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

เห็นวาใชประโยชนได เห็นวาใชประโยชนไมได 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผูนําองคกร 5 100 - - 

2. ความพึงพอใจในงาน 5 100 - - 

3. การสนับสนุน 4 80.00 1 20.00 

4. สัมพันธภาพ 5 100 - - 

5. คุณภาพชีวิตการทํางาน 5 100 - - 

6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 5 100 - - 

7. การไดรับการยอมรับ 4 80.00 1 20.00 

รวมเฉลี่ย 4.71 94.29 0.29 5.71 
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   จากตารางท่ี 28 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็น
ตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดาน             
ความเปนประโยชน  มีความเปนประโยชนจํานวน 4.71 คน คิดเปนรอยละ 94.29 

 

ตารางที่ 29 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน
ความถูกตอง 

 

องคประกอบของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

เห็นวาถูกตอง เห็นวาไมถูกตอง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ผูนําองคกร 5 100 - - 

2. ความพึงพอใจในงาน 5 100 - - 

3. การสนับสนุน 4 80.00 1 20.00 

4. สัมพันธภาพ 5 100 - - 

5. คุณภาพชีวิตการทํางาน 5 100 - - 

6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 5 100 - - 

7. การไดรับการยอมรับ 4 80.00 1 20.00 

รวมเฉล่ีย 4.71 94.29 0.29 5.71 

 
   จากตารางท่ี 29 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็น
ตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานความถูกตอง  
มีความถูกตองจํานวน 4.71 คน คิดเปนรอยละ 94.29 

   จากขอมูลการแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตนน้ี สามารถสรุปไดวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
มีความเห็นวา องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
ประกอบดวย ผูนําองคกร ความพึงพอใจในงาน  การสนับสนุน สัมพันธภาพ คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และการไดรับการยอมรับ มีความเหมาะสม  มีความเปนไปได  มี
ความถูกตองครอบคลุม และสามารถนําไปใชประโยชนได 
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   สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆที่มีตอองคประกอบการรักษาบุคลากร   
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
วาควรมีการศึกษาตอโดยใหมีการเก็บขอมูลในแตละหวงเวลา เพราะองคประกอบบางตัว มี
การเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไมได เชน นโยบายรัฐบาล  การเปลี่ยนแปลงผูบริหารทองถิ่น การขัดแยง
ทางการเมือง เปนตน 

  2.2 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ขององคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีดังน้ี 
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

                ลําดับที่ 
ดาน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม
เนื่องจากไดดําเนินการ
ตามกระบวนการของ
การวิจัยและตามขอมูลที่
ไดรับ 

มีความเหมาะสม
แลว 

มีความเหมาะสม มีความเหมาะสมอยางยิ่ง
เ นื่ อ ง จ าก บุ คล ากร ใน
องคกรทองถิ่นมีความ
หลากหลายในทุกระดับ 
ก า ร ทํ า ง าน จึ ง มี ค ว า ม
หลากหลายตามความรู
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ลักษณะของงาน ดังนั้น
ความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้
จึงมีความเหมาะสมที่จะ
นํามาสูการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาได 

โม เ ดล ค ว า มสั ม พั น ธ   
เ ชิ ง ส า เ ห ตุ นี้  เ ห็ น ว า   
มีความเหมาะสมเนื่องจาก
บุคลากรทางการศึกษาเมื่อ
ได รับการบรรจุ เข า รับ
ราชการ เปาหมายสุดทาย
ของชีวิตคือ ความมั่นคง
และการไดรับการยอมรับ 
ทั้ ง จ า ก ผู บั ง คั บบั ญช า 
เ พื่ อ น ร ว ม ง า น 
ผู ใ ตบั ง คับบัญชา  และ
บุ ค ค ล อื่ น ๆ  เ ช น 
ผูปกครอง นักเรียน  
เปนตน  
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

                ลําดับที่ 
ดาน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

 
คนที่ 5 

ความเปนไปได มีความ เปนไปได
ใ น ท า ง ท ฤ ษ ฎี 
เนื่องจากมี เหตุผล
แ ล ะ  ง า น วิ จั ย ที่
รองรับสนับสนุนใน
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ดังกลาว 

ในทางทฤษฎีผลจาก
การศึกษานั้นเปนไปได 
หากในทางปฏิบัติอาจมี
องคประกอบบางตัวสงผล
นอยกวาที่ศึกษาไว ขึ้นอยู
กับสถานการณแตละ
ชวงเวลา  เชนองคประกอบ
ด านก า รส นับส นุน ที่
สงผลเชิงลบอาจมีความ
ไมนาเชื่อถืออันเนื่องมา 
จากการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายและชวงระยะเวลา   
แตในชวงที่ทําศึกษา ถือ
วา มีความนาเชื่อถือแลว 

ในปจจุบันยังไมสามารถ
เปนไปได แตในอนาคต
เมื่อมีการปรับปรุงระบบ
ในการจัดสรรเรื่อง
ตําแหนง มีความชัดเจน
เรื่องความกาวหนาใน
อาชีพมากขึ้นนาจะมี
ความเปนไปไดสูง 
เพราะโมเดลนี้ถือเปน
โมเดลที่ทองถิ่นนาจะ
พัฒนาใหไดมาตรฐาน
ตามโมเดลนี้ได 

มีความเปนไปไดในเชิง
ทฤษฎี สวนในทางปฏิบัติ
นั้นขึ้นอยูกับผูนําองคกร
จะนําไปใชใหครอบคลุม
ทุกกระบวนการหรือไม 

โมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุนี้ เปนรูปแบบใน
เชิงอุดมคติ ที่เปนจริงได
ยาก(หรือหากเปนไปได
ก็ อ า จ เ ป น เ พี ย ง  20% 
เทานั้น) เนื่องจากปจจัย
สํา คัญคือ  ผูนํ าองคกร 
และผูนําองคกรตามตัว
แบบนี้มีอยู ในอุดมคติ
เทานั้น      
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

                ลําดับที่ 
ดาน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

 
คนที่ 5 

 
ความเปนประโยชน สาม ารถ นํา ไป ใช

ประโยชนได แตตอง
พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล
การศึกษา  และการ
ใหข อ เสนอแนะ ที่
หนวยงาน /องคกร
สามารถนําไปใชได
จริง สามารถปฏิบัติ
ไดรวมถึงอาจตองมี
การวัด/ประเมินผล 
หลังจากใชรูปแบบ 
(ตัวแปร)   ที่ไดศึกษา
มาทั้งหมด 

ใชประโยชนไดมาก มี
คุณคา และนาจะนําไป
ศึกษาตอยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาม า รถ นํ า ม า ใ ช
ประโยชนได เพราะ
สามารถนํามาพัฒนา
มาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของ
เทศบาลไดเนื่องจาก   
มีความครอบคลุมใน   
ทุกดาน  

ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชนในการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา
ไดม าก เ นื่องจาก เปน
กระบวนการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรและ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ข วั ญ
กําลังใจ ใหแกบุคลากร
ให เปนบุคคลแหงการ
เรียนรูและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม 

โม เดลความสั ม พันธ   
เ ชิ งส า เหตุนี้ ส ามารถ
นําไปใชประโยชนได   
ถาตัวแปรตน (ผูนําองคกร) 
เปนบุคคลตามตัวแบบ  
และตัวแปรตาม (บุคลากร
ทางการศึกษา) เปนบุคลากร
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลตามตัวแบบ 
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ) 
 

                ลําดับที่ 
ดาน คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

 
คนที่ 5 

 
ความถูกตอง
ครอบคลุม 

ก า ร พิ จ า ร ณ า ถึ ง
องคประกอบการรักษา
บุคลากรโดยเฉพาะ
ดานผูนําองคกรมีความ
กวางขวางมากเกินไป 
ค ว ร ทํ า ก า ร นิ ย า ม
ความหมายใหชัดเจน 
กระชับครอบคลุมกวา
นี้เพื่อใหงายตอความ
เขาใจและนําไปปฏิบัติ 

มี ค ว า ม ถู ก ต อ ง
ครอบคลุมเหมาะสม
แลว 

มีความถูกตองครอบคลุม
ทั้งจากคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคลซึ่งถือเปนคุณลักษณะ
อันพึ งประสงค  รวมถึง
สิ่งแวดลอม การยอมรับ 
สัม พันธภาพ  ความพึ ง
พอใจ การสนับสนุนของ
หนวยงานในการไดเขาถึง
ความกาวหนาในอาชีพซึ่ง
สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิต
ในการทํางานและที่สําคัญ
ทําใหเกิดความรักในองคกร 

หลักการรักษาบุคลากร
ทา งก า ร ศึ กษ า  เ ป น
กระบวนการที่มีการ
ดํ า เ นิ น ก า ร อ ย า ง
ตอเนื่องตามรูปแบบ
ของโมเดลสะทอนให
เห็นความสัมพันธใน   
เชิงบูรณาการรวมกัน
ไดและเปนกระบวนการ
บริหารงานทรัพยากร
มนุษย จึงถือวามีความ
ถูกตองครอบคลุม 

โมเดลความสัมพันธ   
เชิงสาเหตุนี้  เห็นวา   
ยังไมถูกตองครบถวน 
เพราะในการปฏิบัติงาน
ร า ช ก า ร แ ล ะ ต า ม
แนวทางการบริหาร
ร า ช ก า ร แ ผ น ดิ น   
จะตองยึดถือนโยบาย
ข อ ง รั ฐ บ า ล  ม ติ
คณะรัฐมนตรี  ฯลฯ 
ด ว ย ในก า รปฏิ บั ติ
หนาที่ 
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   จากขอมูลการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิที่มีตอรูปแบบ
ความสัมพันธ  เชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ ่น  ที ่ไดกลาวไวขางตนนี ้ สามารถสรุปไดวา  ดานความเหมาะสมนั้น  รูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้ เปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได    สวนดานความเปนไปไดนั้น รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้ มี
ความเปนไปไดในทางทฤษฎี สวนในทางปฏิบัตินั้น  ยังไมสามารถท่ีจะเปนไปไดเนื่องจากมีปจจัย
หลายดานที่เกี่ยวของทั้งนโยบายภาครัฐ และการดําเนินงาน องคกรทองถิ่นก็ขึ้นอยูกับผูนําองคกรวา
จะนําไปใชจริงหรือไม และผูนําองคกรในรูปแบบนี้ ก็มีอยูในอุดมคติเทาน้ัน ในดานความเปน
ประโยชนนั้น  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้  สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยได และในดานความถูกตองครอบคลุมน้ัน รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้  โดย
สวนใหญเห็นวามีความถูกตองครอบคลุม 
   นอกจากนี้แลว ก็มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนเก่ียวกับรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรมีการนํารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้
ไปทดลองปฏิบัติใชจริง พรอมทั้งทําการวัดและประเมินผลการปฏิบัติในผลสําเร็จของการใช
รูปแบบนี้ดวย  ซึ่งผลการศึกษานี้  เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและมีคุณคาตอการบริหารงานทรัพยากร
มนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นควรเนนใหมีการนําไปทดลองใชจริง  และขณะเดียวกัน
นี้ตองมีการบูรณาการในการใชในทุกองคประกอบใหมีความเชื่อมโยงตอกันดวย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 2) เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน คือ การ
จัดเตรียมโครงการ การดําเนินการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย  
 ซึ่งในขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนยอย ดังนี้   
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 2. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล และ  

 4. การวิเคราะหขอมูล การปรับปรุงและสรางรูปแบบที่เหมาะสม  
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและแนวคิดเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จากน้ันไดนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เพื่อใหไดตัวแปรที่ตองการศึกษาแลวจึง
นําผลที่ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured interview) หลังจากน้ัน
นําแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน และ
ทําการวิเคราะหเนื้อหาท่ีไดจากการสัมภาษณ  ไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากร  

จํานวน 167 ตัวแปร  
ขั้นตอนท่ี 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดนําผลที่ไดจาก

ขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนขอคําถามแบบประมาณคาระดับของลิเคิรท (Likert Scale) และปรับแกตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา จากน้ันนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคลองและความตรงเชิงเน้ือหา (Index of item objective congruence : IOC) 

เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ที่มากกวา 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบสอบถาม ไดคําถามท่ีมีความ
เหมาะสมจํานวน 167 ขอ จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยางที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  15 แหง โดยมีผูใหขอมูลจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงละ 2 คน ประกอบดวย ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน 
และบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 1 คน รวมจํานวน 30 คน นําผลท่ีไดมาหาคาความเช่ือมั่น 
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(Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .977 

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 367 แหง ซึ่งเปนหนวยวิเคราะหของการวิจัย
ในครั้งนี้  ผูใหขอมูล คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงละ 2 คน ประกอบดวย 
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน และบุคลากรทางการศึกษา   จํานวน 1 คน รวม
ผูใหขอมูลทั้งสิ้น 734 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 
327 แหง จํานวนแบบสอบถาม 654 ฉบับ คิดเปนรอยละ 89.10  

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห ปรับปรุงและสรางรูปแบบท่ีเหมาะสม ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมา
ทําการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและวิเคราะหระดับตัวแปรการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานวณคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวา ผูใหขอมูลซึ่งเปนปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคาระดับปฏิบัติของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแตปานกลางถึงมาก ตอมานําขอมูลที่
ไดมาทําการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย เพื่อใหไดตัวแปรท่ีสําคัญ 
ทําใหไดองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน     
7 องคประกอบ เหลือตัวแปร จํานวน 105 ตัวแปร จากน้ัน นําท้ัง 7 องคประกอบมาสรางเปน    

โครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และทําการ
วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis) ขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากนั้น ผูวิจัยนําโครงรางรูปแบบองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและโครงรางรูปแบบความสัมพันธของ
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปใหผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการ
นําไปใชประโยชน โดยวิธีการพิจารณาในรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิค Ethnographic 

future research (EFR) ผลการพิจารณาตรวจสอบ พบวา องคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความถูกตอง  
มีความเหมาะสม มีความเปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
 

องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
 องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบไปดวย 7 องคประกอบ ไดแก  
 1. ผูนําองคกร  

 2. ความพึงพอใจในงาน   

 3. การสนับสนุน   

 4. สัมพันธภาพ  

 5. คุณภาพชีวิตการทํางาน  
 6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  

 7. การไดรับการยอมรับ  

 โดยในแตละองคประกอบไดจัดเรียงลําดับความสําคัญตามคานํ้าหนักองคประกอบ 
ดังนี ้

 องคประกอบท่ี 1 ผูนําองคกร มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบ ไดแก 1)ผูนําองคกร
แบบทีม หมายถึง การที่ผูนําเปนผูที่บุคลากรสามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุย สื่อสาร
กับบุคลากรแบบเปดเผย  ไมมีการซุบซิบนินทากัน มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร     
ใหความสําคัญกับผลสะทอนกลับและทําการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความยุติธรรม สราง
ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน มีการใชบุคลากรที่เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูและ
ใหความสําคัญกับความรูความสามารถพิเศษของบุคลากรทําใหเปนประโยชนตอองคกร  ใหการรับรู 
สนใจ และแสดงความยินดีในความสําเร็จที่เกิดข้ึนของบุคลากร  ทําใหบุคลากรรูสึกวาไดรับการยกยอง 
มีความสําคัญ และไดรับความไววางใจ พรอมกับสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี
อยางมีความสุข และสนุกสนาน มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และยอมรับในความหลากหลาย
ของบุคลากร  2)ผูนําองคกรแบบมิตรสัมพันธ หมายถึง การท่ีผูนําทําการตอบสนองตอขอเรียกรอง
ของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที จัดใหมกีารประชุมบุคลากรและการทํางานตามแผนงาน 
ที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง  ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ และมีการจัดสวัสดิการ 
ในการดูแลเด็กอยางเหมาะสม  มีความเห็นใจและชวยเหลือในปญหาชีวิตของบุคลากรตามความ
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เหมาะสม  มีการจัดทําการสัมภาษณการออกจากงานของบุคลากร  เขาใจคานิยมและมาตรฐานทาง
จริยธรรมของบุคลากร  แสดงออกถึงความม่ันใจ ชื่นชมบุคลากรอยางจริงใจพรอมกับใหการติชม
บุคลากรไดอยางเหมาะสม และใหการยอมรับบุคลากรที่เปนสุภาพสตรี 3) ผูนําองคกรแบบแลกเปล่ียน 
หมายถึง การที่ผูนําเปนคนยุติธรรมและมีความซื่อสัตย  มีการกําหนดวัตถุประสงคในงานและมี
การสั่งการที่ชัดเจน มีการพัฒนาและออกกฎระเบียบที่เหมาะสมกับองคกรและใชกฎระเบียบนั้น
อยางยุติธรรม  ใหสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ มีการจายเงินคาตอบแทน
และสวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว ตรงเวลา มีนโยบายสงเสริมมิตรภาพระหวางบุคลากรในองคกร 

ใหความเคารพตอบุคคลอ่ืน ใหความสําคัญเร่ืองความจงรักภักดีตอองคกร มีการบริหารงานท่ียึดถือ
ความเปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปไดตามหลักเกณฑ     ใหความสําคัญและหวงใยในบุคลากร
4) ผูนําองคกรแบบมีความสามารถพิเศษ หมายถึง การที่ผูนําสามารถทําใหบุคลากรมีความรูสึก
เคารพนับถือตนเอง เชื่อถือ และไวใจในผูบริหารองคกรและมีความรูสึกวาไดรับการคุมครองและ
ไมถูกคุกคามในเร่ืองใดๆ  มีภาวะผูนําในการบริหารงานองคกร   สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม   เปนคนที่รักษาคําม่ันสัญญาท่ีไดใหไว    เปนผูฟงท่ีดีและมี
มุมมองในเชิงบวก เปนคนมีน้ําใจและเสียสละ เรียนรูและเขาใจบุคลากรและรูจักงานที่บุคลากร
กําลังทําอยูเปนอยางดี และ 5)ผูนําองคกรแบบสนับสนุน หมายถึง การท่ีผูนําท่ีมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการรวมมือกันในการทํางานเพื่อองคกร ชุมชนและสังคม บริหารนโยบายที่
เปนแนวทางเดียวกัน มีเปาหมายตรงกันกับบุคลากร มีการกําหนดระยะเวลาในการทํางานเพ่ือให
บรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด พรอมกับปฏิบัติตนเปนตัวอยางแกบุคลากร  หลีกเลี่ยงการปฏิเสธ 
การวิจารณที่หยาบคายและการทําบุคลากรใหขายหนาและสามารถยอมรับไดในเร่ืองความผิดพลาด
หรือความสําเร็จของบุคลากร 

 องคประกอบที่ 2 ความพึงพอใจในงาน ประกอบดวย การไดรับรางวัลจากการท่ีมี
ผลการปฏิบัติที่ดีเย่ียมพรอมท้ังการชื่นชมในผลงาน องคกรมีวัฒนธรรมคานิยมและกลยุทธการบริหาร
จัดการท่ีดี มีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานท่ีเปน
ธรรมทําใหไดคนเกงมีความเหมาะสมกับงานท่ีทําและมีจํานวนคนท่ีเพียงพอกับงาน   มีการวางแผน
อาชีพใหกับบุคลากร มีระบบการบริหารงานที่โปรงใส มีการบริหารและจัดการกับความเครียด
ใหกับพนักงาน บุคลากรมีความเปนหนึ่งเดียว ไมมีการแบงแยกเปนกลุมๆ และทุกคนมีความ
รับผิดชอบในหนาท่ี  บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและเทาเทียมกับ
บุคลากรดานอ่ืน มีอํานาจในการสั่งการท่ีสัมพันธกับตําแหนงหนาท่ี พรอมความอิสระในการคิด 
การตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหนาท่ี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง  ไดรับการ
ตอบสนองความตองการอยางเหมาะสม มีเคร่ืองมือและอุปกรณเพียงพอที่จะทําใหงานท่ีรับผิดชอบ
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สําเร็จผล ไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาความรูและตําแหนงวิชาชีพ ไดรับโอกาสให
ทํางานท่ีทาทายความสามารถ มีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีดีและปลอดภัย มีความยืดหยุนในการทํางาน 
มีระบบกํากับติดตามดูแลและนิเทศงานท่ีมีคุณภาพ และไดรับทราบเร่ืองความเสี่ยงและความม่ันคง
ในงาน  
 องคประกอบท่ี 3 การสนับสนุน ประกอบดวย การไดรับการสนับสนุนสงเสริมให
นําเสนอแนวคิด การสรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ไดรับการสนับสนุนการทํางานจาก
ผูบริหารหรือผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดสวัสดิการเก่ียวกับอาหาร อาหารวาง 
และเคร่ืองด่ืมตางๆ ใหบริการแกบุคลากร มีระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากรทั้งในเร่ืองงานและ
ชีวิตสวนตัว มีการลดภาระงานเอกสารท่ีไมจําเปน สนับสนุนความเปนสวนตัวแกบุคลากร และ
ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการทํางานอยางสมดุล 
 องคประกอบท่ี 4 สัมพันธภาพ ประกอบดวย การมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน มี
ความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา มีสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกของทีมงาน มีสัมพันธภาพที่ดีใน
ที่ทํางาน สามารถทํางานรวมกันไดกับบุคลากรดานอื่นๆ และมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ทํางาน
ประสบผลสําเร็จ 
 องคประกอบท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย การไดรับคาตอบแทน คาจาง
หรือเงินเดือนที่ยุติธรรมเพียงพอและมีระดับที่เหมาะสม  มีความเปนอยูสวนตัวที่ดี  มีความ
เจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานและวิชาชีพ ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ  ที่เพียงพอ
และเหมาะสม สถานะทางอาชีพมีความมั่นคงและมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม  ไดทํางานอยาง
ตอเนื่อง มีความใกลชิดกับงานและมีความม่ันคงในงาน มีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี และมีการ
กําหนดนโยบายการทํางาน และมีการจัดระบบบริหารงานที่ชัดเจน 
 องคประกอบท่ี 6 คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ประกอบดวย การท่ีบุคลากรทางการศึกษามี
พฤติกรรมการทํางานท่ียึดม่ันในอุดมคติของตนเอง ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร กระตือรือรน
และมีความอดทนในการทํางาน 
 องคประกอบท่ี 7 การไดรับการยอมรับ ประกอบดวย การไดรับการยอมรับนับถือทั้งใน
ดานความรูความสามารถและผลงาน ปฏิบัติหนาที่ในงานที่ไดรับมอบหมายจน  ประสบผลสําเร็จ 
และไดรับผิดชอบงานที่มีความทาทายและนาสนใจ 
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รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis) ของรูปแบบความสัมพันธ       
เชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พบวา รูปแบบโครงสรางจากแนวคิดและทฤษฎีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  
อยูในเกณฑดี โดยมีคาสถิติที่ใชทดสอบโมเดลดังน้ี คาไค-สแควร (Chi-square : 2) ไมมีนัยสําคัญ
(p-value >.05) คาไค-สแควรสัมพัทธ มีคาเทากับ 1.12 (P = 0.34754) แสดงใหเห็นถึงไมความ
แตกตาง หมายถึง รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   นอกจากน้ียัง
สามารถพิจารณาความสอดคลองไดจากคาดัชนีวัดความสอดคลองอ่ืนไดอีก กลาวคือ Goodness of 

fit (GFI), Adjusted goodness of fit (AGFI), Relative fit index (RFI) และ Comparative fit index 

(CFI) มีคาเขาใกล 1 คือ คา GFI = . 99  คา AGFI= .97 คา RFI = .99 และ   คา CFI = 1.00 ซึ่งถือวา
ผานเกณฑที่กําหนด คือ มากกวา .90 แสดงใหเห็นวา รูปแบบความสัมพันธนี้มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษในระดับดี คา Root mean squared residual : RMR มีคาเทากับ 0.0053 และคา 
Standardized root mean square residual (Standardized RMR) มีคาเทากับ 0.019 มีคานอยกวาเกณฑ
ที่กําหนดคือ 0.05 และคา Root mean squared error of approximation (RMSEA) มีคาเทากับ 0.019 

ซึ่งมีคาอยูระหวาง 0 – 0.05ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด กลาวไดวา รูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในเกณฑดี   
 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยเรียงลําดับตัวแปรจาก
มากไปหานอย กลาวคือ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ไดแก การไดรับการยอมรับ ความพึงพอใจใน
งาน  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  และผูนําองคกร และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ไดแก การสนับสนุน 
 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดย เรียงลําดับตัวแปรจาก
มากไปหานอย ไดแก ผูนําองคกร สัมพันธภาพ การไดรับการยอมรับ และการสนับสนุน 

 ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยเรียงลําดับตัวแปรจากมากไปหานอย 
ไดแก ผูนําองคกร การไดรับการยอมรับ ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  สัมพันธภาพ 

และการสนับสนุน 
 การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษา บุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใชวิธีอิงผูทรงคุณวุฒิแบบ Ethnographic 
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future research (EFR) จํานวน 5 คน ผลการตรวจสอบ พบวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย 
7 องคประกอบ คือ  
 1. ผูนําองคกร  

 2. ความพึงพอใจในงาน  

 3. การสนับสนุน  

 4. สัมพันธภาพ        

 5. คุณภาพชีวิตการทํางาน  

 6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

 7. การไดรับการยอมรับ  
 รูปแบบความสัมพันธนี้ มีความเหมาะสม เปนไปได มีความถูกตอง และสามารถ
นําไปใชประโยชนในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
 สรุปรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ นําเสนอไดดังแผนภูมิที่ 26 
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Chi-square = 6.27, df = 6, p-value =0.34754, RMSEA = 0.019 
 

แผนภูมิที่ 26 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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การอภิปรายผล 
 

 การวิจัยคร้ังน้ี สามารถนํามาอภิปรายผลโดยแยกออกเปน 2 ประเด็นคือ องคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ผลจากการวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทําใหไดองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สําคัญรวมทั้งสิ้น 7 องคประกอบ คือ  
 1. ผูนําองคกร  

 2. ความพึงพอใจในงาน                    

 3. การสนับสนุน   

 4. สัมพันธภาพ  

 5. คุณภาพชีวิตการทํางาน  

 6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล            

 7. การไดรับการยอมรับ  
 องคประกอบท้ังหมดน้ีสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่วา องคประกอบเกี่ยวกับ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยพหุองคประกอบ         
มีความสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ หนวยงาน องคกร  
สถาบันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ กลาวคือ สอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรซเบิรก 
(Herzberg) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลที่สรุปไดวา บุคคลตองการความสุข
จากการทํางานซ่ึงความสุขจากการทํางานน้ันเกิดมาจากความพึงพอใจในงานท่ีทํา ที่มีสาเหตุมาจาก
ปจจยัสองกลุมคือปจจัยจูงใจซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เปนตัวกระตุนทําใหเกิดความ
พึงพอใจแกบุคลากรในองคกรทําใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเปนปจจัยที่
สามารถตอบสนองความตองการภายในของคนได ประกอบดวย ความสําเร็จในงานท่ีทํา การไดรับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ    และความกาวหนา และปจจัยคํ้าจุน
หรือธํารงรักษา ซึ่งจะเปนปจจัยที่จะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา เปน
ปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ประกอบดวยเงินเดือนและคาตอบแทน โอกาสไดรับความกาวหนา 
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ในอนาคต ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน สถานะทางอาชีพ 
นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความม่ันคงในงาน และวิธีการ
ปกครองบังคับบัญชา   การศึกษาของ ดอลเนลลี่และคณะ (Donnelly and others) ที่ไดกลาวไววา 
ปจจัยธํารงรักษาพนักงานใหอยูกับองคกรมี  10 ประการดวยกัน ประกอบดวย 1) นโยบายและการ
บริหารงานขององคกร 2) การนิเทศงาน  3) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  4) ความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน  5) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  6) เงินเดือน 7) ความม่ันคงในงาน 8) ความ
เปนอยูสวนตัว  9) สภาพแวดลอมในการทํางาน 10) สถานะทางอาชีพ   ผลการศึกษาของ คัมม่ิง และ 

วอรเลย (Cumming and Worley) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในองคกรซึ่งไดพบปจจัยที่สําคัญ  8 ประการ ไดแก 1)ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 

2)สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4) ความกาวหนา
และความม่ันคงในงาน 5) สังคมสัมพันธ 6)ธรรมนูญในองคกร 7) ภาวะสมดุลระหวางงานและชีวิต  

8)ความภาคภูมิใจในองคกร สวน เฮอรแมน (Herman) ไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงการรักษา
บุคลากรในองคกร ซึ่งไดแบงออกเปนกลยุทธการรักษาบุคลากร 5 กลยุทธประกอบดวย 1) กลยุทธ
ดานสิ่งแวดลอม 2) กลยุทธดานสัมพันธภาพ  3) กลยุทธดานการสนับสนุน  4)กลยุทธดานความ
เจริญกาวหนา  5) กลยุทธดานคาตอบแทน   การศึกษาของอรอุมา ศรีสวางท่ีพบวา ปจจัยคํ้าจุนและ
ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธ กับความผูกพันตอองคกร และมีปจจัยที่สามารถพยากรณความผูกพันตอ
องคกรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ ปจจัยค้ําจุน 4 ดาน ไดแก ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
สภาพการทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ และความม่ันคงในการทํางาน ปจจัยจูงใจ 3 ดานไดแก 
ความสําเร็จในการทํางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความเจริญเติบโตในตนเองและอาชีพ สวน 
นิสดารก เวชยานนท ไดสรุปผลการศึกษาวา กลยุทธในการบริหารคนแบบไทยๆ ในประเด็นการ
รักษาคน(อยากอยู) ไดแก 1) งานที่ทาทายและผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ  2)การมีอิสระในการ
ทํางาน 3)การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา  การศึกษาของ ปาตากี (Pataki) เรื่อง การรักษา
บุคลากร โดยการใชวิธีโฟกัสกรุป ใน 5 องคประกอบ ไดแก 1) สิทธิประโยชน  2) กลยุทธในการ
บริหาร  3) วัฒนธรรมองคกร   4)ความพึงพอใจในงาน 5)การวางแผนอาชีพ  แนวคิดของ ดาฟท (Daft) 

การรักษาแรงงานที่มีประสิทธิภาพนั้นประกอบดวย 1)คาตอบแทน 2) โครงสรางของคาจางและ
เงินเดือน  3) สิทธิประโยชน 4) การยุติหรือสิ้นสุดงานตามโอกาส การศึกษาของ เอ็ดวารด (Edward )      

สรุปไดวา ความตองการของครูที่อยูในชวงกลางของอาชีพคือ ความเจริญกาวหนา การไดรับการ
ยอมรับ ความหลากหลายและการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน นอกจากน้ีวิธีการท่ีจะใชเพื่อรักษา
และจูงใจครูที่มีประสบการณของพวกเขาเอาไว ผูวิจัยเสนอวาประกอบดวย 1) บรรยากาศและ
วัฒนธรรมของสถานศึกษา 2) การไดรับการยอมรับ 3)การมีสวนรวมในนโยบายของสถานศึกษา  
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4) ความเปนหน่ึงเดียวของสถานศึกษาไมมีการแบงแยก การศึกษาของ ชู(Chew) สรุปไดวา ปจจัย
ในการรักษาพนักงานท่ีสงผลตอการตัดสินใจที่จะอยูในองคกรของพนักงานคนสําคัญมี 9 ประการ
โดยแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ไดแก 1) ความเหมาะสมของคนใน
องคกร 2) คาตอบแทน 3) รางวัลและการไดรับการยอมรับ  4) การฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพ   

5) การใหโอกาสกับงานที่ทาทาย  กลุมที่ 2 คือปจจัยดานองคกร ไดแก 6) พฤติกรรมภาวะผูนํา 
7) วัฒนธรรมและนโยบายของบริษัท 8) สัมพันธภาพองทีมงาน และ 9) สิ่งแวดลอมในการทํางานท่ี
นาพึงพอใจ  แนวคิดของ เมธิส และ แจ็คสัน (Mathis and Jackson) ที่เสนอปจจัยการรักษาพนักงาน
ซึ่งสามารถแบงไดเปน 5 สวน ประกอบดวย 1)องคประกอบดานองคกร ไดแก วัฒนธรรมและ
คานิยมขององคกร กลยุทธ โอกาสและการบริหารจัดการองคกร ความตอเนื่องของงานและความ
มั่นคงปลอดภัย  2)โอกาสของอาชีพในองคกร ไดแก การพัฒนาอาชีพ การวางแผนอาชีพ 3) รางวัล
และการรักษาพนักงาน ไดแก สิทธิประโยชนเชิงแขงขัน   สิทธิประโยชนและโบนัสพิเศษ
ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน การไดรับการยอมรับ  4)การออกแบบงานและการทํางาน ไดแก 
ความยืดหยุนในการทํางาน การสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิต 5)สัมพันธภาพของพนักงาน 
ไดแก การปฏิบัติที่ยุติธรรมไมมีการแบงแยก การสนับสนุนดวยการใหคําแนะนํา /ดานการบริหาร 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การศึกษาของ มุนซาม่ี และ เวนเทอร(Munsamy and Venter) พบวา 
ปจจัยที่มีความสําคัญในการรักษาพนักงานฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 16 ปจจัย 
ซึ่งจัดเปนลําดับตามผลการสํารวจขอมูลดังนี้ 1) การมอบหมายงานที่สอดคลองกับความชอบ /
ความตองการของบุคลากร  2) ปจจัยที่เปนตัวเงินโดยตรง 3) โอกาสในการไดรับการพัฒนา  4)ปจจัย  
ที่เปนเงินโดยออม  5) สิ่งแวดลอมในการทํางาน  6) การรับรูในความสําเร็จ 7) การมีอิสระเสรี  

8) การไดเลื่อนตําแหนง 9) การไดรับการยอมรับ 10) การยึดติดกับงาน  11) การทํางานเปนทีม   

12) ความยืดหยุน  13) ความไวเนื้อเชื่อใจ  14) ความสมดุลเร่ืองงานและชีวิต  15) ความสมดุลดาน
การสนับสนุน 16) ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย สอดคลองกับแนวคิดของ ครอฟอรด และ บรูวิน   

(Crawford and Brewin) ที่กลาววา ปจจัยการรักษาพนักงานที่มีความสําคัญที่สุด ประกอบดวย 
1) งานที่นาตื่นเตนและทาทาย  2) ความเจริญเติบโตในอาชีพและการไดเรียนรู  3) สัมพันธภาพในที่
ทํางานดี 4) การปฏิบัติที่ยุติธรรม 5) การบริหารที่ใหการสนับสนุน  6) ความรูสึกที่ไดรับการยอมรับ / 
ใหความสําคัญ/ใหความเคารพ 7) สิทธิประโยชน  8) งานท่ีมีความสําคัญ และ 9) สิ่งแวดลอมหรือ
วัฒนธรรมที่ดี  พรอมท้ังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ฟลด (Field) ที่ไดนําเสนอโมเดลความพึงพอใจ
ในงานเพื่อการรักษาบุคลากรท่ีประกอบดวยหลายๆ  ปจจัยที่จะนําไปสูความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรและสงผลตอการคงอยูกับองคกรตอไป ปจจัยดังกลาวนี้ ไดแก 1)การมีภาวะผูนําที่ดีใน
องคกร 2) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดการ  3) การไดรับการยอมรับในผลสําเร็จของงาน  4) มี
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ความกาวหนาในอาชีพ 5) มีความเจริญกาวหนาและไดรับการพัฒนาเปนการสวนตัว 6)มีผลสะทอนกลับ
และการสนับสนุน 7) มีคําสั่งและวัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับปจจัยการรักษาบุคลากรและ
ความพึงพอใจในงานของฮิลเดแบรนด (Hildebrand) 4 ประการ คือ 1) คาตอบแทน  2)โอกาส 
3) การไดรับ การยอมรับ 4)สิ่งแวดลอม แนวคิดของฟอเรส (Forrest) ที่กลาววา ปจจัยพื้นฐาน
ในการรักษาพนักงานคือ ทัศนคติของนายจางที่ตองทําใหพนักงานในองคกรไดรับรูทั้งในมุมมอง
เชิงบวกและใหความสําคัญกับพนักงานเหลาน้ัน ซึ่งองคกรตองทําใหพนักงานรับรูไดใน 5 แนวทางคือ 
1) การทําใหพนักงานรูสึกวามีความสําคัญ ไดรับการยกยองและไดรับความไววางใจ 2) การ
พัฒนาพนักงาน  3) ความเจริญกาวหนาในหนาที่ความรับผิดชอบ 4) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูจัดการและผูเปนหัวหนางาน 5) ความสําเร็จ แนวคิดของปยะชัย  จันทรวงศไพศาล ไดกลาววา 
ปจจัยที่สามารถดึงดูดใจใหพนักงานโดยเฉพาะคนเกงสามารถทํางานอยูกับองคกรไดนานๆ 
ประกอบดวยองคประกอบใน 4 มิติ คือ มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา มิติดานสิ่งแวดลอมการ
ทํางาน มิติดานรางวัลและผลตอบแทนและมิติโอกาสที่ทาทายใหมๆ  การศึกษาของ ดูเบย 
(Dubey) ที่สรุปไดวา  การรักษาพนักงานเกี่ยวของกับสิ่งสําคัญ 5 ประการคือ 1)คาตอบแทน 2) 

สิ่งแวดลอม  3) ความเจริญกาวหนาในงาน  4) ความสัมพันธ  5) การสนับสนุน แนวคิดของ ดิบเบิล 
(Dibble) ที่กลาววา เคร่ืองมือท่ีชวยในการรักษาพนักงานประกอบดวย 1) เงิน 2) การพัฒนาและ
โอกาสของอาชีพ  3)สิ่งแวดลอมในการทํางาน  4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน  5) ความยืดหยุน
เร่ืองงานกับครอบครัว  6) การใหขอเสนอโตตอบ การศึกษาของ วอคเกอร (Walker) ไดขอสรุปวา 
องคประกอบที่มีความสําคัญที่สุดที่สงผลตอการตัดสินใจที่คงอยูหรือลาออกจากตําแหนงของครู
การศึกษาพิเศษคือ การสนับสนุนดานการบริหาร คาตอบแทน และการพัฒนาทีมงาน การศึกษาของ 
โสมิรัน(Someron) ที่ไดสรุปวา ปจจัยที่สงผลตอการรักษาพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มี 4 ปจจัย ไดแก 1) สิทธิประโยชน  2)วัฒนธรรมองคกร  3)

ความพึงพอใจสวนบุคคล  4)กลยุทธการรักษา    การศึกษาของ มาสิบิกีรี และ นีนะเบอร 
(Masibigiri and Nienaber) ที่ไดสรุปวา ปจจัยที่สงผลตอการรักษาขาราชการพันธุ x ประกอบดวย 
1)ความพึงพอใจในงาน 2) การใชทักษะความรูใหเปนประโยชน 3) ความเจริญกาวหนาในอาชีพ 

4) ความสมดุลเร่ืองงานและชีวิต 5) คาตอบแทน      6) ความตองการความปลอดภัย 7) ภาวะผูนํา 
และ 8) แรงผลักดัน  และสอดคลองกับการศึกษาของ กัลยา แกววงศวาน และคณะ พบวา ปจจัย
ตางๆที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานกับการรักษาบุคลากรซึ่งสวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับสูง ไดแก  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความกาวหนาในการทํางาน  
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 ในองคประกอบท้ัง 7 องคประกอบน้ี เมื่อเรียงลําดับความสําคัญที่สงผลตอการรักษา
รักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถอภิปรายผลในแตละ
องคประกอบไดดังนี้ 

 1. องคประกอบดานผูนําองคกร เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ  
(Factor loading) อยูระหวาง 0.502-0.832 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 32.597 และ
คารอยละของความแปรปรวนเทากับ  19.519 มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบใน
ลําดับท่ี 1 มีตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 51 ตัวแปรและไดทําการวิเคราะหเปนองคประกอบยอย
ได 5 องคประกอบ ที่แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางที่สอดคลองตรงกันกับองคประกอบ
ดานผูนําองคกร และจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ อาจกลาวไดวา ผูนําองคกร ที่หมายถึง 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร สําหรับ
เทศบาลนคร นายกเทศมนตรีเมืองสําหรับเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีตําบลสําหรับเทศบาลตําบล 
และนายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบล  1) เปนผูนําองคกรแบบทีม 
หมายถึง การที่ผูนําเปนผูที่บุคลากรสามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุย สื่อสารกับบุคลากร
แบบเปดเผย ไมมีการซุบซิบนินทากัน มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร  ใหความสําคัญกับ
ผลสะทอนกลับและทําการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีดีและมีความยุติธรรม สรางความคาดหวังท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน มีการใชบุคลากรที่เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูและใหความสําคัญ
กับความรูความสามารถพิเศษของบุคลากรทําใหเปนประโยชนตอองคกร ใหการรับรู สนใจ และ
แสดงความยินดีในความสําเร็จที่เกิดข้ึนของบุคลากร  ทําใหบุคลากรรูสึกวาไดรับการยกยอง มี
ความสําคัญ และไดรับความไววางใจ พรอมกับสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี
อยางมีความสุข และสนุกสนาน มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และยอมรับในความหลากหลาย
ของบุคลากร 2)เปนผูนําองคกรแบบมิตรสัมพันธ หมายถึง  การที่ผูนําทํา การตอบสนองตอ  
ขอเรียกรองของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที จัดใหมีการประชุมบุคลากรและการทํางาน
ตามแผนงานที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ และมีการจัด
สวัสดิการในการดูแลเด็กอยางเหมาะสม  มีความเห็นใจและชวยเหลือในปญหาชีวิตของบุคลากร
ตามความเหมาะสม  มีการจัดทําการสัมภาษณการออกจากงานของบุคลากร   เขาใจคานิยมและ
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร  แสดงออกถึงความมั่นใจ ชื่นชมบุคลากรอยางจริงใจพรอมกับ
ใหการติชมบุคลากรไดอยางเหมาะสม  และใหการยอมรับบุคลากรที่เปนสุภาพสตรี  3) เปนผูนํา
องคกรแบบแลกเปลี่ยน หมายถึง การที่ผูนําเปนคนยุติธรรมและมีความซื่อสัตย มีการกําหนด
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วัตถุประสงคในงานและมีการสั่งการที่ชัดเจน มีการพัฒนาและออกกฎระเบียบที่เหมาะสมกับองคกร
และใชกฎระเบียบน้ันอยางยุติธรรม  ใหสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 
มีการจายเงินคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ดวยความรวดเร็วตรงเวลา มีนโยบายสงเสริมมิตรภาพ
ระหวางบุคลากรในองคกร ใหความเคารพตอบุคคลอื่น ใหความสําคัญเรื่องความจงรักภักดีตอ
องคกร   มีการบริหารงานที่ยึดถือความเปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปไดตามหลักเกณฑ    
ใหความสําคัญและหวงใยในบุคลากร  4) เปนผูนําองคกรแบบมีความสามารถพิเศษ หมายถึง การท่ี
ผูนําสามารถทําใหบุคลากรมีความรูสึกเคารพนับถือตนเอง เชื่อถือ และไวใจในผูบริหารองคกรและ
มีความรูสึกวาไดรับการคุมครองและไมถูกคุกคามในเร่ืองใดๆ มีภาวะผูนําในการบริหารงานองคกร   

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม  เปนคนที่รักษาคําม่ันสัญญา
ที่ไดใหไว เปนผูฟงที่ดีและมีมุมมองในเชิงบวก  เปนคนมีน้ําใจและเสียสละ เรียนรูและเขาใจ
บุคลากรและรูจักงานท่ีบุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี และ 5)เปนผูนําองคกรแบบสนับสนุน หมายถึง 
การที่ผูนําที่มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการรวมมือกันในการทํางานเพื่อองคกร ชุมชน
และสังคม บริหารนโยบายที่เปนแนวทางเดียวกัน มีเปาหมายตรงกันกับบุคลากร มีการกําหนด
ระยะเวลาในการทํางานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด พรอมกับปฏิบัติตนเปนตัวอยางแก
บุคลากร  หลีกเลี่ยงการปฏิเสธ การวิจารณที่หยาบคายและการทําบุคลากรใหขายหนาและสามารถ
ยอมรับไดในเร่ืองความผิดพลาดหรือความสําเร็จของบุคลากร  ขอคนพบดังกลาวน้ีสอดคลองกับ  
ผลการศึกษาของ เฮเลเนียส และ เฮดเบิรก  (Helenius and Hedberg) เรื่อง สิ่งที่ผูนําสามารถ
ดําเนินการไดเพื่อรักษาพนักงานคนสําคัญไว : การบริหารการรักษาพนักงาน  ที่พบวา  ผูนําของ
องคกรไดกลายมาเปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะกระตุนจูงใจใหพนักงานยังคงทํางานอยูกับองคกร 
หรือลาจากองคกรไป สัมพันธภาพของผูนําท่ีมีตอพนักงานแสดงบทบาทท่ีเปนศูนยกลางในการรักษา
พนักงานไว โดยคุณสมบัติในตัวผูนําที่มีความสําคัญ เมื่อผูนําแสดงบทบาทสําคัญในการบริหาร
การรักษาพนักงานคือ 1) ผูสรางความไวเนื้อเชื่อใจ  2) ผูสรางความเคารพนับถือ 3) ผูสื่อสาร  

4) ผูพัฒนาและฝกสอนใหพนักงานเปนคนเกง  และ 5) ผูคนหาคนเกง บทบาทผูนําองคกรดังกลาว
นี้กลาวไดวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการที่จะรักษาพนักงานใหอยูกับองคกรตอไป เนื่องจาก
ผูบริหารองคกรถาขาดบทบาทในการเปนผูนําแลวยอมจะไมสามารถนําพาองคกรใหกาวไปสู
ความสําเร็จได  ซึ่งจากผลการสํารวจขอมูลภาคสนามในเรื่ององคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สรุปวา ผูนําองคกรทองถิ่นมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
บรรดาองคประกอบดานอ่ืนๆ อันเปนการสะทอนใหเห็นวาผูนําองคกรตองแสดงบทบาทภาวะผูนํา
ของตนเองออกมาในการบริหารงานและรักษาพนักงานคนเกงๆ  ขององคกรไวจึงจะสามารถนําพา
องคกรไปสูเปาหมายสูงสุดได ซึ่งในประเด็นการมีภาวะผูนําของผูบริหารหรือผูนําองคกรที่สงผล
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ตอการรักษาพนักงานไวนี้ สอดคลองกับทั้งแนวคิดของ อารมสตรอง (Armstriong) แนวคิดของ 
กรีนเบิรก (Greenberg) ผลการศึกษาของ ซู (Chew) ผลการศึกษาของ ฟลด (Field) และผลการศึกษา
ของ มาสิบิกิรี และ นีนะเบอร(Masibikiri and Nienaber) ที่กลาวไวตรงกันวา ภาวะผูนําของผูนํา
หรือผู บริหารองคกร เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการรักษาพนักงานใหอยูกับ องคกรตอไปนี้ 
แสดง   ใหเห็นวา ภาวะผูนําของผูนําองคกรเปนปจจัยหรือองคประกอบท่ีสําคัญที่จะสามารถรักษา
พนักงานคนเกงใหอยูกับองคกรตอไป ถึงแมวาจะมีอีกหลายๆ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่
จะอยูกับองคกรก็ตาม เมื่อพิจารณาผูนําองคกรในดานการสื่อสารกับพนักงานในองคกร ก็เปนปจจัย
สําคัญ ในการรักษาพนักงานไวเชนเดียวกัน ดังท่ี รอบบ้ินและ ดีเซ็นโซ (Robbins and DeCenzo) กลาว
ไววา การสื่อสาร เปนเครื่องมือประการหนึ่งในการรักษาบุคลากร การที่องคกรมีระบบการ
สื่อสารระหวางผูบริหารกับพนักงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ยอมจะทําใหเกิดความรูและความ
เขาใจที่ตรงกันระหวางผูบริหารกับพนักงานผูปฏิบัติทั้งในดานนโยบาย แผนงาน เปาหมาย
องคกร การสื่อสารตองเปนไปแบบเปดเผย เมื่อมีการสื่อสารแบบเปดเผยกับพนักงานในเร่ืองขาวสาร
ขององคกร ที่ไมใชใหพนักงานรับรูเองจากภายนอกองคกรแลว ยอมจะทําใหพนักงานรูสึกวา 
ผูบริหารองคกรนี้ใหความสําคัญกับพวกเขาอยู   นอกจากน้ี ผลการศึกษาของวิชัย รวิพัน ที่ศึกษา
เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตองานของหัวหนางาน ไดคนพบวา ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ
ความผูกพันตองานของหัวหนางานดีที่สุดในบรรดา 18 ตัวแปร และมีความสําคัญประการแรกคือ 
ผูบังคับบัญชา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือผูนําองคกรจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการรักษาพนักงานใหอยู
กับองคกรตอไป โดยเฉพาะอยางย่ิงพฤติกรรมดานการบริหารงานของผูบริหารหรือผูนําที่มีตอ
พนักงานสงผลท่ีสําคัญตอการรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกรตอไปได  สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ มุนซามี และ เวนเทอร (Munsamy and Venter)ในเร่ืองปจจัยการรักษาพนักงานฝายบริหารใน
ดานการธํารงรักษาอาชีพในรัฐบาลทองถิ ่น   โดยการศึกษาดังกลาวนี้มีกลุมเปาหมายที ่เปน
พนักงานฝายบริหารจากรัฐบาลทองถิ่นที่มีประสบการณทํางานไมนอยกวา    6 ป โดยคนพบ
ปจจัยที่สําคัญ 16 ประการ ที่สามารถรักษาพนักงานทองถิ่นเหลานี้ไวได และปจจัยที่สําคัญ
ประการแรกสุดคือ การมอบหมายงานท่ีสอดคลองกับความตองการและความสามารถของบุคลากร 
นี่ถือเปนความสามารถของผูนําองคกรที่จะตองทําใหถูกตองเมื่อจะทํางานกับพนักงาน  การมอบ
งานใหถูกกับคน หรือมอบคนใหถูกกับงานเปนสิ่งสําคัญประการแรกที่จะทําใหงานนั้นประสบ
ผลสําเร็จได ซึ่งงานหรือภารกิจขององคกรไมวาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว ทุกคนในองคกร
ทั้งผูนําองคกรและพนักงานยอมไดรับผลกระทบ การมอบหมายงานใหตรงกับความชอบ  และ
ความรูความสามารถของพนักงาน เปนปจจัยที่จะทําใหพนักงานนั้นมีความพึงพอใจในงาน      มี
ความสุขกับการทํางานสงผลตอการตองการอยูกับองคกรตอไป ผูนําองคกรตองศึกษาและเรียนรู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 328 

พนักงานของตนเอง ดวยการใหเวลาเรียนรูพรสวรรค ศักยภาพและทักษะความรูของพนักงาน
ทุกคนอันถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหพนักงานรูสึกวา พวกเขาไดรับการตอนรับ ไดรับ
การยอมรับ และมีความรูสึกดีๆตอผูนําองคกรและหนวยงาน ขณะเดียวกัน การดําเนินการใดๆ  ของ
ผูนําตองไมเปนการคุกคาม ขูเข็ญพนักงานทั้งงานและรายไดของพนักงาน  ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวนี้ ถือวาเปนกลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่สําคัญไวกับองคกรตอไป พรอมกันนี้ 
ผูนําหรือผูบริหารองคกรตองดําเนินการหรือบริหารงานตางๆดวยความยุติธรรมและมีความเทา
เทียมระหวางพนักงานในองคกร ซึ่งประเด็นดังกลาวน้ีถือไดวา เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งใน
การรักษาพนักงาน สอดคลองกับแนวคิดของ ครอฟอรดและบรูวิ่น (Crawford and Brewin) ที่กลาว
วา การปฏิบัติตอลูกนองท่ียุติธรรม ใหความเทาเทียมกันในทุกๆ  ดาน ไมมีการเลือกปฏิบัติไม
แบงแยกเปนกลุม เปนปจจัยการรักษาพนักงานที่มีความสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง และนอกจากใหความ
ยุติธรรมแลว การใหการสนับสนุนการทํางานของพนักงานประกอบดวยการใหเครื่องมืออุปกรณ
ในการทํางานชวยแกไขปญหาในการทํางานใหหมดไป และการใหสิ่งแวดลอมที่ดีพรอม
สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดี เชน การยกยองใหความเคารพคนที่มีความรู คนเกง เปนตน 
เปนสิ่งที่ผูนําหรือผูบริหารองคกรตองปฏิบัติและเปนปจจัยที่สําคัญในการรักษาพนักงานใหอยู
กับองคกรดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เมทิสและแจ็คสัน (Mathis and Jackson) ที่กลาววา 
ปจจัยดานองคกรที่ประกอบดวยวัฒนธรรมและคานิยมในองคกร กลยุทธ  โอกาสและการบริหาร
จัดการองคกร เปนตน เปนปจจัยการรักษาพนักงานสวนแรกท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากองคกรโดย
ผูบริหารองคกร มีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการสรางคานิยมและความเชื่อขององคกรขึ้นมา
เพื่อเปนแนวทางใหพนักงานยืดถือและปฏิบัติ เชน การใหความไวใจในผูบริหาร เพื่อนรวมงาน 
ความเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมในองคกร เปนตน และการมีแผนกลยุทธที่แสดงถึงการมีระบบ
การทํางานท่ีดีทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก และทําการบริหารที่เปดโอกาสใหพนักงานใน
องคกรมีความกาวหนาท้ังดานการเงินและความกาวหนาในอาชีพ ซึ่งในเร่ืองความยุติธรรมใน
องคกรอันถือเปนวัฒนธรรมและคานิยมขององคกรนี้ สอดคลองกับการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํา
งาที่ถือเปนองคประกอบหนึ่งที่ลดอัตราการโอนยายและลาออกจากงานของ วอลตัน (Walton) 
และคัมม่ิงและวอรเลย (Cumming and Worley) ที่พบวา ธรรมนูญในองคกร (Constitutionism) อัน
หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม ผูปฏิบัติงาน
ไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและยุติธรรมน้ันเปนปจจัยที่มีผลตอการ
สรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร  นอกจากน้ีแลวปจจัยดานผูนําองคกรที่สงผลตอการรักษา
พนักงานน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรแมน  (Herman) ที่ไดกลาววากลยุทธในการรักษา
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บุคลากรสามารถแบงได 5 กลยุทธดวยกัน และท้ัง 5 กลยุทธนี้อาจกลาวไดวาเปนบทบาทและหนาท่ี
ของผูนําหรือผูบริหารองคกรที่ตองดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย 1) กลยุทธดาน
สิ่งแวดลอม เปนการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม คานิยมและนโยบายขององคกรอันเปนสิ่งแวดลอม
ในการทํางานของคนในองคกร อยูกับคนในองคกรพรอมกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  อาจกลาวไดวา
คือผูนําองคกรน่ันเองตองสรางสิ่งแวดลอมเหลานี้ใหบุคลากรมีความพึงพอใจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพเอาไวในองคกร สิ่งแวดลอมเหลาน้ันประกอบดวย การใหสิ่งแวดลอมที่มีความม่ันคงและ
ปลอดภัย การไมใหมีการแบงแยกกันเปนกลุมกอนของพนักงาน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
การไมเคารพคนอ่ืน การสงเสริมใหเกิดมิตรภาพระหวางบุคลากร การทํางานตามแผนงาน บริหาร
นโยบายเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทํางานใหสนุกสนาน ตอบสนองตอความไมพึงพอใจดวยการ
จัดการแกปญหา สงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีดีตอสุขภาพ เปนตน 2)กลยุทธดานสัมพันธภาพ 

เปนแนวทางท่ีองคกรตองปฏิบัติตอคนในองคกรและเปนแนวทางท่ีคนในองคกรปฏิบัติตอกัน ถือ
เปนความรับผิดชอบขององคกรที่ตองสนใจในความตองการของบุคลากร เปนสิ่งท่ีสําคัญที่ตอง
สรางขึ้น ประกอบดวย การเขาใจคานิยมและมาตรฐานทางจริยธรรม การจัดใหมีการประชุมกับ
พนักงาน การใหการยอมรับพนักงานที่เปนสตรี การเปนผูฟงท่ีดี แสดงออกถึงความม่ันใจเช่ือใจใน
พนักงาน ใหเวลาและโอกาสในการสนทนาพูดคุยกับพนักงาน ทําใหเปนตัวอยาง สนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน ยกยองชื่นชมพนักงานอยางจริงใจ เปนตน  3) กลยุทธดานการสนับสนุน 
เปนการใหการสนับสนุนบุคลากรในองคกรใหสามารถทํางานในหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางราบร่ืน 

และมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนนี้ประกอบดวยการใหเคร่ืองมือและอุปกรณทํางานท่ีจําเปน การมี
กฎ และระเบียบการทํางานที่สงเสริมใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น ซึ่งเมื่อบุคลากร
รูสึกวาไดรับการสนับสนุนการทํางานจากองคกร ยอมจะทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในองคกร 
มองเห็นความสําเร็จที่องคกรจะเขาถึงได ถือเปนการกระตุนใหบุคลากรเหลานี้อยากอยูกับ
องคกรตอไป กลยุทธดานน้ีประกอบดวย การสงเสริมสนับสนุนใหรวมมือกันในการทํางาน การ
แสดงออกถึงความเห็นใจในปญหาของชีวิต  การหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ การวิจารณที่หยาบและทํา
ใหเสียหนา ใหคําสั่งท่ีชัดเจน เปนคนที่รักษาสัญญาท่ีใหไว ใหระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปนตน 4)กลยุทธดานความเจริญกาวหนา  เปนการดําเนินการเพื ่อทําใหบุคลากรมีความ
เจริญกาวหนาในวิชาชีพ ทั้งองคความรูในการทํางาน ผูบริหารองคกรตองเขาใจและทําใหบุคลากร
ที่มีศักยภาพนั้นไดเรียนรูและทํางานดวยความรูและทักษะใหมๆ ใหโอกาสมากข้ึนแกบุคลากรใน
การนําเอาศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีมาชวยในงานขององคกรและเสนทางอาชีพของ
ตนเอง ผูบริหารองคกรตองจัดใหมีกระบวนการความกาวหนา มีโครงสรางท่ีชัดเจนสําหรับองคกร
และสําหรับพนักงานในองคกร กลยุทธดานนี้ประกอบดวย การสรางสมรรถนะในอาชีพอยาง
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รอบคอบ ชวยใหบุคลากรเจริญกาวหนาในงานท่ียิ่งใหญขึ้น สงเสริมการฝกอบรม ใหแรงจูงใจที่เปน
ความเจริญกาวหนา เปนตน    5) กลยุทธดานคาตอบแทน เปนการดําเนินการในดานรายไดและสิทธิ
ประโยชนตางๆ แกบุคลากรในองคกร คาตอบแทนที่องคกรจัดใหกับพนักงานตองเปน  ทั้ง
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ซึ่งในกลยุทธดานนี้ ประกอบดวย การจายคาจางหรือ
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน การใหการดูแลเด็ก การใหการดูแลผูสูงอายุ เปนตน ในกล
ยุทธทั้ง 5 ประการนี้ถือเปนบทบาทและหนาท่ีของผูบริหารในองคกรตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับความตองการของพนักงานและอยูบนพ้ืนฐานศักยภาพขององคกร ตามแนวคิดของเฮอรแมนนั้น
ถือเปนปจจัยที่สามารถสงผลตอการคงอยูกับองคกรตอไปของพนักงานได จากแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการศึกษาวิจัยที่ไดกลาวมาขางตนสามารถยืนยันและรับรองไดวา ผูนําองคกรเปนองคประกอบท่ี
สําคัญที่สุดประการแรกในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2. องคประกอบดานความพึงพอใจในงาน เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญ ตอการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากท่ีสุด มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ 
(Factor loading) อยูระหวาง 0.508-0.740 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 21.561 และคา
รอยละของความแปรปรวนเทากับ 12.911 มีลําดับความสําคัญขององคประกอบท่ีคนพบในลําดับที่ 2 

มีตัวแปรท่ีบรรยายองคประกอบน้ี 26 ตัวแปรท่ีแสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลอง
ตรงกันกับองคประกอบดานความพึงพอใจในงานและจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบน้ี อาจ
กลาวไดวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความ
ยุติธรรมและเทาเทียมกับบุคลากรดานอื่น ไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม พรอม
การไดรับการยอมรับชื่นชมในผลงาน มีอํานาจในการสั่งการท่ีสัมพันธกับตําแหนงหนาท่ี มีอิสระ
ในการคิดและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดรับการตอบสนองตอ
ความตองการ มีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอที่จะทําใหงานประสบผลสําเร็จได บุคลากรใน
องคกรไมมีการแบงแยก ไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนา ในวิชาชีพ ไดรับโอกาสใหทํางานท่ี
ทาทาย มีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีดี มีความปลอดภัย มีขวัญ และกําลังใจที่ดี องคกรหรือหนวยงาน
มีระบบการบริหารงานที่โปรงใส มีกลยุทธการบริหารจัดการที่ดี พรอมดวยวัฒนธรรมและคานิยม
องคกรท่ีดี มีความยืดหยุนในการทํางาน มีระบบการนิเทศงานแกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ ไดรับการ
วางแผนอาชีพที่ชัดเจน ใชระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน มีจํานวนคนที่เพียงพอ
กับงาน และมีความมั่นคงและปลอดภัยในงาน  ขอคนพบดังกลาวนี้สอดคลองกับทฤษฎีสอง
ปจจัยของ เฮิรสเบิรค (Herzberg) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของคน โดย
สรุปไดวา คนตองการความสุขจากการทํางาน และความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความ
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พึงพอใจในงานท่ีทํา ซึ่งความพึงพอใจในงานที่ทําน้ันมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุมคือ ปจจัยจูง
ใจ ไดแกความสําเร็จ ในงานที่ทํา การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ ความกาวหนา และปจจัยคํ้าจุน ไดแก เงินเดือนและคาตอบแทน โอกาสความกาวหนา
ในอนาคต ความสัมพันธระหวางบุคคล สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน ความ
เปนอยูสวนตัว ความม่ันคง ในงานและวิธีการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งแรงจูงใจจากท้ังสองปจจัย
นี้เปนสาเหตุ ที่ทําใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจในการทํางาน สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ รามลาล (Ramlall) ที่ศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจพนักงานเพื่อนําไปใชในการรักษาพนักงานภายใน
องคกร พบวา ปจจัยที่สําคัญจากทฤษฎีแรงจูงใจตางๆ ที่มีสวนทําใหการพัฒนาและการดําเนินการ
รักษาพนักงานใหประสบผลสําเร็จ  ประกอบดวยปจจัยดังน้ี  ความตองการของพนักงาน  
สิ่งแวดลอมในการทํางาน ความรับผิดชอบ การกํากับดูแล  ความยุติธรรมและความเทาเทียม 
ความพยายาม การพัฒนาพนักงาน และการใหผลสะทอนกลับ โดยปจจัยจูงใจเหลาน้ี ตองไดรับ
การเติมเต็มใหกับพนักงานโดยเฉพาะความตองการของพนักงานนั้นซึ่งมีความหลากหลายบน
พื ้นฐานของแตละคนตองไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอและเหมาะสม ตองสรางสรรค
สิ่งแวดลอมในการทํางาน ที่เอ้ือตอการอยากทํางาน มอบหมายความรับผิดชอบท่ีกระตุนจูงใจทาทายตอ
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันพนักงานทุกคนตองไดรับการปฏิบัติจากองคกร ผูบริหาร  ผู
เปนหัวหนางานอยางยุติธรรมและเทาเทียม ทั้งในเร่ืองงาน รางวัล คาตอบแทนและสิทธิอ่ืนๆ ซึ่ง
เมื่อไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาวขางตนยอมจะสามารถจูงใจใหพนักงานมีความสุข มีความ
พึงพอใจในการทํางานและอยูกับองคกรตอไปได    ในสวนของสิ่งแวดลอมในการทํางานน้ี 
สอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรแมน (Herman) ที่กลาววา องคกรตองสรางสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานใหบุคลากรมีความพึงพอใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพเอาไว โดยสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานที่ตองสรางขึ้น เชน การสงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีตอสุขภาพ และมีความปลอดภัย 
การไมสงเสริมใหมีการแบงแยกเปนกลุ มกอนใดๆ ชวยทําใหเกิดความรูสึกเปนครอบครัว
เดียวกัน การทํางานตามแผนงาน การใหโอกาสความกาวหนาที่เปนการสงเสริมจากภายใน
องคกรกอน เปนตน และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ฟลด (Field) ที่นําเสนอโมเดลความพึง
พอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากร โดยโมเดลดังกลาวน้ีประกอบดวยปจจัยหลายๆ  อยางท่ีจะ
นําไปสูความพึงพอใจในงานของบุคลากรและสงผลตอการคงอยูกับองคกรตอไป คือ 1) การมี
ภาวะผูนําท่ีดีในองคกร 2) การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูจัดการ 3)การไดรับการยอมรับในผลสําเร็จของ
งาน 4) การมีความกาวหนาในอาชีพ 5) ความกาวหนาและการพัฒนาเปนการสวนตัว  6)ผลสะทอน
กลับและการสนับสนุน 7)คําสั่งและวัตถุประสงคชัดเจน   สอดคลองกับการศึกษาของ มุหะหมัด
และ ราหมัน (Muhammad and Rahman) เร่ืองโมเดลการรักษาบุคลากรเชิงบูรณาการสําหรับการ
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นําไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ : วิธีเชิงบูรณาการ   ผลการศึกษาพบวา โมเดลประกอบดวย
องคประกอบการรักษาบุคลากรที่สําคัญหลักอยู 3 ประการ คือ  1) ความพึงพอใจในงาน (Job 

satisfaction) 2)  ความมุงม่ันตอองคกร (Organizational commitment) 3) ความยึดติดอยูกับงาน (Job 

embeddedness) พรอมกันน้ี ยังมีตัวแปรเพิ่มเติมท่ีมีอิทธิพลตอการรักษาบุคลากรโดยสงผลผานตัว
แปรหลักสามประการขางตน คือ การมีโอกาสในการเลือกงาน ความรับผิดชอบ ตอครอบครัว
ความรับผิดชอบตอญาติ ความขัดแยงเรื่องงานกับครอบครัว ความขัดแยงเร่ืองครอบครัวกับงาน
ความมุงม่ันดานอาชีพ และคุณลักษณะสวนตัวของพนักงาน  จากโมเดลดังกลาวนี้ กลาวไดวา ความ
พึงพอใจในงานเปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญของการรักษาบุคลากร โดยความพึงพอใจในงานนี้
เกิดจากการไดทํางานในสิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัยดีตอสุขภาพ ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม มี
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและลูกนอง ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหได
ทํางานท่ีสําคัญ ไดรับการยอมรับในความรูและศักยภาพ และมีรางวัลที่ดีและเหมาะสม ซึ่งถือวา
สอดคลองกับขอคนพบดานความพึงพอใจขางตน    พรอมกันนี้ก็สอดคลองกับการศึกษาของเบเฮรา 
(Behera) เร่ืองการรักษาพนักงานท่ีมี ผลการปฏิบัติงานสูงไวดวยวิธีการสรางความพึงพอใจในงาน : 
การสรางทางทฤษฎี ซึ่งสรุปไดวา พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงท่ีสุดคนหาทางเลือกที่ดี และสิ่ง
แรกคือ การลาออกไปจากองคกร ดังนั้น องคกรควรคิดกลยุทธขึ้นมาใหมๆ เพื่อรักษาทรัพยสินที่มี
คุณคาท่ีนาพึงพอใจใหพนักงาน กลยุทธที่ทาํใหความพึงพอใจในงานดีขึ้นและสามารถรักษาพนักงานไว
ได ประกอบดวย 1) การบริหารความเครียด 2) แผนพัฒนาอาชีพ 3) การมอบอํานาจใหกับพนักงาน   
4) ประสบการณการทํางานเชิงบวก  5) การจายคาจางตามผลการปฏิบัติงาน  6) การปรับเปลี่ยน
โครงสรางงานใหม  7)โอกาสในการเลื่อนตําแหนงและการฝกอบรม  8)การไดรับการสนับสนุน
จากผูเปนหัวหนางาน  9)การใหคําปรึกษา 10) รางวัลและการไดรับการยอมรับ 11)การประเมินผล
การปฏิบัติที่ยุติธรรมดวยผลสะทอนกลับ 12) ความสมดุลเร่ืองงาน-ชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของกูปา (Gupa) เร่ือง การลาออกและการรักษาพนักงาน : สํารวจในมิติของ The urban 

centric BPO industry โดยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามแลวทําการ
วิเคราะหองคประกอบทําใหไดปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ   คือ  1) ปจจัยจูงใจ
ภายใน (Intrinsic motivation factors) ประกอบดวย การมีโอกาสความกาวหนาและไดพัฒนาใน
ตําแหนงงาน โอกาสในตําแหนงงานที่ใหการชวยเหลือคนอื่น ความรูสึกของเคารพในตนเอง
ซึ่งไดจากการอยูในตําแหนงงาน อํานาจในการสั่งการท่ีสัมพันธกับตําแหนงงาน ความรูสึกของคน
ที่บรรลุเปาหมายในตัวเองซึ ่งไดรับจากการอยูในตําแหนง งาน   บทบาทในตําแหนงงาน
ปจจุบัน และการใหความเคารพตําแหนงงานภายในองคกร   2)  ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) 

ประกอบดวย การใหสิ่งอํานวยความสะดวก   เชน บานพัก คายานพาหนะ สิทธิประโยชนดาน
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การแพทย โอกาสในการพัฒนามิตรภาพอยางใกลชิดดวยตําแหนงงาน  เงินเดือนท่ีไดรับการเสนอ
สําหรับตําแหนงงาน สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และความม่ันคง
ปลอดภัยในตําแหนงงาน 3)ปจจัยที่เปนผลประโยชนของชีวิตและท่ีทําใหอยูรวมทํางานกันได (Life 

interest and work compatibility factors) ประกอบดวย การรับรูถึงความสําเร็จที่คุมคากับความ
พยายามในตําแหนงงาน โอกาสที่มีความกาวหนาในชีวิตและกลายเปนคนมีชื่อเสียงและรํ่ารวย 
ความใสใจท่ีภาครัฐมอบใหแกอาชีพนี้ และการใหความเคารพตําแหนงงานจากภายนอกองคกร  4)

ปจจัยดานความเก่ียวของสัมพันธกัน (Involvement factors) ประกอบดวย ทุกสิ่งมีความเก่ียวของ
สัมพันธกันในการทํางาน การรับรูไดถึงการมีความรับผิดชอบสําหรับคนที่อยูในตําแหนงงาน โอกาสท่ี
ตําแหนงงานมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการและแผนงาน และโอกาสในการคิดและกระทํา
อยางอิสระ จากผลการศึกษาท้ัง 4 องคประกอบของ กูปา นี้  ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่จะทํา
ใหพนักงานมีความพึงพอใจในองคกรและสามารถท่ีจะรักษาพนักงานไว ได เนื่องจากทั้ง 4 

องคประกอบโดยเฉพาะองคประกอบท่ี 1 และ 2 นั้นถือเปนปจจัยจูงใจที่จะทําใหพนักงานมีความ
พึงพอใจในงานไดถาไดรับการเติมเต็มจากองคกร และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปาตากี  

(Pataki) เร่ืองการรักษาบุคลากรดวยการใชวิธีการ โฟกัสกรุป โดยผูเขารวมโฟกัสกรุปนี้ประกอบดวย
บุคลากร 3 กลุมไดแก พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ  ผูจัดการ และผูเชี่ยวชาญดาน
ทรัพยากรมนุษย จํานวน 38 คน จาก 21 องคกร ทําการศึกษาใน 5 องคประกอบคือ สิทธิประโยชน 
(Benefits) กลยุทธในการบริหาร (Strategies) วัฒนธรรมองคกร (Organizations) ความพึงพอใจ
ในงาน (Job satisfaction) และการวางแผนอาชีพ (Career plan) ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา ดาน
สิทธิประโยชน สรุปไดวา ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษย เห็นวา แผนการเกษียณอายุและ
สิทธิประโยชนดานสุขภาพมีความสําคัญมากที่สุด ผูจัดการ เห็นวา เ งินเดือน/คาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนดานสุขภาพมีความสําคัญมากที่สุด สวนพนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ  เห็นวา 
แผนการเกษียณอายุมีความสําคัญมากที่สุด ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมของทั้งสามกลุม พบวา 
สิทธิประโยชนดานสุขภาพ แผนการเกษียณอายุ และเงินเดือนคาตอบแทน มีความสําคัญมากสุด
ตามลําดับ ดานกลยุทธในการบริหาร สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ เห็นวา การมี
โอกาสดานการศึกษา โอกาสดานการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของ กับงาน และการไดฝกอบรมในเร่ืองตางๆ 
มีความสําคัญมากสุดตามลําดับ สวนผูจัดการ เห็นวาการหมุนเวียนงานและไดรับการมอบหมาย
งานใหม และโอกาสไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับงาน เปน  กลยุทธการรักษาบุคลากรที่สําคัญที่สุด
ตามลําดับ ขณะท่ีผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยเห็นวา โอกาสดานการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงาน 
แผนการทํางานท่ีเปนทางเลือกและการมีโอกาสดานการศึกษา เปนสามกลยุทธที่มีความสําคัญมากสุด
ตามลําดับ ดานวัฒนธรรมองคกร สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ  และผูจัดการ 
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มีความเห็นตรงกันอยางชัดเจนวา  การที่พนักงานไดรับโอกาสใหเปนสวนหน่ึงของกลุมทํางานและ
ไดรับมอบใหรับผิดชอบในงานท่ีสําคัญ สวนผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยเห็นดวยอยางย่ิงท่ีองคกร 

มีวัฒนธรรมใหการยอมรับในความหลากหลาย และเห็นดวยอยางย่ิงท่ีพนักงานในองคกรไดรับการ
ปฏิบัติดวยความยุติธรรมและใหความเคารพ ดานความพึงพอใจในงาน  สรุปไดวา ผูจัดการมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดกับโอกาสที่ไดชวยเหลือคนอื่นในการทํางานและงานที่ทํานั้นมีความปลอดภัย  
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยพึงพอใจมากท่ีสุดกับงานท่ีทําน้ันมีความปลอดภัย สวนพนักงาน
ฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ  พึงพอใจมากท่ีสุดกับโอกาสที่จะไดรูจักคนอ่ืนๆ  ในขณะทํางาน การ
ไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและใหความเคารพ และมีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีปลอดภัย และ
ดานการวางแผนอาชีพ สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ มีแผนที่จะลาออกหรือ
เกษียณอายุภายใน 5 ป ซึ่งมีสาเหตุจากเรื่อง เงินเดือน การขาดโอกาสในการไดเลื่อนตําแหนง 
ขาดการพัฒนาดานวิชาชีพที่สําคัญ ตามลําดับ สวนผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยมีเปอรเซ็นสูงท่ีสุด
ที่จะลาออกหรือเกษียณอายุภายใน 1-2 ป ขณะท่ีผูจัดการมีแผนที่จะลาออกหรือเกษียณอายุภายใน 
3-4 ป จึงเปนความสําคัญที่องคกรตองคนหากลยุทธในการรักษาคนกลุมน้ี ตองพิจารณาในการ
ลงทุนในการฝกอบรมคนเหลาน้ี  จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถ
ยืนยันและรับรองไดวา ความพึงพอใจในงาน เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3. องคประกอบดานการสนับสนุน  เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากท่ีสุด มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ 

(Factor loading) อยูระหวาง 0.522-0.742 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 9.951 และคารอยละ
ของความแปรปรวนเทากับ 5.959  มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบในลําดับที่ 3 มี 
ตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 7 ตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลอง
ตรงกันกับองคประกอบดานการไดรับการสนับสนุนและจากตัวแปรท่ีบรรยายองคประกอบน้ี อาจ
กลาวไดวา การสนับสนุน หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนการทํางานจาก
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการสงเสริมใหนํา เสนอแนวคิด การสรางสรรคงานและ
พัฒนานวัตกรรมใหม ดานทรัพยากรในการทํางานอยางสมดุล มีระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากร
ทั้งในเรื่องงานและชีวิตสวนตัว ลดภาระงานดานเอกสารที่ไมจําเปน สนับสนุนใหมีความเปน
สวนตัวและใหบริการดานสวัสดิการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มตางๆ  ในองคกร โดยขอ
คนพบดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรแมน  (Herman) ที่กลาววา การสนับสนุน เปน
กลยุทธการรักษาบุคลากรที่สําคัญอีกประการหน่ึง เปนการใหการสนับสนุนบุคลากรในองคกรให
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สามารถทํางานในหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  การสนับสนุนนี้
ประกอบดวยการใหเคร่ืองมือและอุปกรณการทํางานท่ีจําเปน  การมีกฎและระเบียบการทํางานท่ี
สงเสริมใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น เมื ่อบุคลากรรูสึกวาไดรับการสนับสนุนการ
ทํางานจากองคกร ยอม จะทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในองคกร มองเห็นความสําเร็จที่องคกรจะ
บรรลุถึงได ถือเปนการกระตุนใหบุคลากรเหลานี้อยากอยูกับองคกรตอไป กลยุทธที่เปนการ
สนับสนุนนี้ เชน การใหอํานาจแกบุคลากรเพื่อทํางานกันเปนทีม การใหทรัพยากร เคร่ืองมือ
ทํางานแกบุคลากร การสงเสริมสนับสนุนกระตุนการทําใหเกิดแนวคิด นวัตกรรมใหมๆ การลด
ภาระงานดานเอกสารที่ไมจําเปน  การใหความยืดหยุนในชั่วโมงทํางาน เปนตน สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ดูเบย (Dubey) เร่ือง การรักษาพนักงานในองคกรภาคเอกชน ที่พบวา การสนับสนุน 
เปนหนึ่งในหาปจจัยในการรักษาพนักงานไวในองคกร กลาวคือ การขาดการสนับสนุนจากฝาย
บริหารบางคร้ังสามารถใชเปนเหตุผลสําหรับการลาออกของพนักงานได นายจางสามารถสนับสนุน
พนักงานของพวกเขาไดหลากหลายวิธีดังนี้ การใหผลสะทอนกลับ การใหการยอมรับและใหรางวัล 
การใหคําปรึกษาแกพนักงาน การใหการสนับสนุนดานอารมณความรูสึก ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ฟลด (Field) ที่ไดนําเสนอโมเดลความพึงพอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากร 
ประกอบดวยปจจัยหลายๆ ประการที่จะนําไปสูความพึงพอใจในงานของบุคลากรและสงผลตอการ
คงอยูกับองคกรตอไป โดยหน่ึงในปจจัยเหลาน้ัน ไดแก การใหผลสะทอนกลับและการสนับสนุน   
ในประเด็นของการไดรับการสนับสนุนน้ี จากผลการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
พบวา เปนการตองการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารองคกร  ผูเปนหัวหนางานหรือผูจัดการเปน
สวนใหญ สอดคลองกับแนวคิดของ เมทิส และ แจ็คสัน (Mathis and Jackson) ที่กลาววา การ
สนับสนุนจากผูเปนหัวหนางานหรือฝายบริหาร หมายถึง การท่ีบุคลากรในองคกรไดรับการ
สนับสนุนการทํางานจากผูเปนหัวหนางาน ทั้งในเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณในการทํางาน  การ
ติดตอสื่อสารกันในการทํางาน การใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน ซึ่งการ
สนับสนุนดังกลาวน้ีก็เปนปจจัยในการรักษาพนักงานอีกประการหน่ึง    แนวคิดของ ครอฟอรด 
และ บรูวิ่น (Crawford and Brewin)  กลาววา การบริหารที่ใหการสนับสนุน เปนปจจัยการรักษา
พนักงานท่ีมีความสําคัญอีกประการหน่ึงเชนกัน หมายถึง การที่ผูบริหารองคกรบริหารงานโดย
มุ งใหการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรในองคกร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเปาหมายขององคกรพรอมทั้งชวยแกปญหาในการทํางานของบุคลากรใหหมดไปดวย 
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ แมคบีทและคณะ  (McBeath and others) เร่ือง การสรรหาและ
การรักษาครูใหญในสก็อตแลนด ที่พบวา การไดรับการสนับสนุนจากทีมผูนําและผูมีอํานาจใน
ทองถิ่น เปนปจจัยในการรักษาครูใหญใหคงดํารงอยูในตําแหนงตอไป         สวนผลการศึกษาของ 
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โซเอียบ และคณะ(Soiab and others) เร่ืองปจจัยหรือองคประกอบของการรักษาพนักงานใน
องคการโทรศัพทของปากีสถาน พบวา การไดรับการสนับสนุนจากผู เปนหัวหนางาน เปน
องคประกอบประการหน่ึงที่สงผลตอการรักษาพนักงานองคการโทรศัพทของปากีสถาน และการ
ผลการศึกษาของ เบเฮรา (Behera) เร่ืองการรักษาพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงไวดวยวิธีการ
สรางความพึงพอใจในงาน พบวา การไดรับการสนับสนุนจากผูเปนหัวหนางาน เปนปจจัยที่ทําให
พนักงานเกิดความพึงพอใจและรักษาพนักงานไวได จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยที่ได
กลาวมาขางตนสามารถยืนยันและรับรองไดวา การไดรับการสนับสนุน เปนองคประกอบท่ีสําคัญ
อีกประการหน่ึงในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 4. องคประกอบดานสัมพันธภาพ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากท่ีสุด มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ 
( Factor loading ) อยูระหวาง 0.504-0.786 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 8.939 และคา
รอยละของความแปรปรวนเทากับ 5.353  มีลําดับความสําคัญขององคประกอบท่ีคนพบในลําดับที่ 4     
มีตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 6 ตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางที่สอดคลอง
ตรงกันกับองคประกอบดานสัมพันธภาพ   และจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบน้ี อาจกลาวไดวา 
สัมพันธภาพ หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีในที่ทํางานท้ังกับผูบังคับบัญชา 
เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา สามารถทํางานรวมกันไดกับบุคลากรดานอื่นๆ โดยขอคนพบ
ดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของ  ครอฟอรด และ บรูวิ่น (Crawford and Brewin)ที่กลาววา 
หนึ่งในปจจัยการรักษาพนักงานท่ีมีความสําคัญที่สุด คือ การมีสัมพันธภาพท่ีดีในสถานท่ีทํางาน ซึ่ง
หมายถึง การที่องคกรมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคนในองคกรกลาวคือ ทั้งระหวางผูบริหาร
กับพนักงาน พนักงานกับผูบริหารและพนักงานกับพนักงานดวยกัน ทุกคนมีปฏิสัมพันธตอกัน
อยางเปนมิตร มีการสื่อสารแบบเปดเผย มีการชวยเหลือกันในการทํางาน ซึ่ง  เฮอรแมน (Herman) 

ถือวา สัมพันธภาพนี้ เปนกลยุทธที่สําคัญในการรักษา  คนดีใหอยูกับองคกร สัมพันธภาพเปน
สิ่งท่ีเกี่ยวของกับแนวทางท่ีองคกรตองปฏิบัติตอคนในองคกรและ เปนแนวทางท่ีคนในองคกร
ปฏิบัติตอกัน ถือเปนความรับผิดชอบขององคกรที่ตองสนใจในความตองการของบุคลากรซึ่ง
สัมพันธภาพนี้สวนใหญตั้งอยูบนพื้นฐานของขอผูกมัดทางอารมณ  เปนสิ่งสําคัญที่องคกรตอง
สรางข้ึนและสามารถทําไดในหลายๆ วิธี เชน การจัดใหมีการประชุมกับบุคลากร การสื่อสารกัน
อยางเปดเผย การไวเนื้อเชื่อใจกัน การแสดงใหเห็นถึงการช่ืนชมอยางจริงใจ การสรางโอกาสเพื่อ
สนทนาพูดคุยกับบุคลากร เปนตน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดูเบย  (Dubey) ในเร่ืองการรักษา
พนักงานในองคกรภาคเอกชนท่ีพบวา สัมพันธภาพเปนปจจัยการรักษาพนักงานอันดับที่ 4 เปนสิ่งท่ี
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มีความสําคัญในโปรแกรมการรักษาพนักงาน โดยบางครั้งความสัมพันธกับการบริหารและ
เพื่อนรวมงานก็กลายมาเปนเหตุผลใหกับพนักงานในการออกจากองคกร ดังนั้น การบริหารตอง
คํานึงไวในใจเสมอในประเด็นคือ    การใหความเคารพตอบุคลากรในองคกร การมีสัมพันธภาพกับ
ผูจัดการ เพื่อนรวมงาน การโนมนาวใหเกิดความภักดีฯลฯ การมีสัมพันธภาพ ในฐานะที่เปน
องคประกอบหรือปจจัยในการรักษาพนักงานไวนี้ ดอนเนลลี่และคณะ  (Donnelly and Others) ได
กลาวถึงสัมพันธภาพที่เปนปจจัยในการรักษาพนักงานใหอยูกับองคกรไวถึง 3 ประการคือ สัมพันธภาพ
กับผูบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา สอดคลอง
กับทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรสเบิรค (Herzberg) ที่ถือวา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงานนี้ เปนปจจัยค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานบุคคลใหมีอยูตลอด เวลา โดย
ความสัมพันธดังกลาวนี้ หมายถึงการติดตอกันไมวาจะเปนกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธ
อันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันได มีความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดี โดยในความสัมพันธ
ดังกลาวนี้ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเปนปจจัยสําคัญสวนใหญในการรักษาพนักงานไว ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ฟอรเรสท (Forrest) ที่กลาววา ทัศนะคติของนายจางคือปจจัยพื้นฐานของ
การรักษาพนักงาน นายจางตองทําใหพนักงานในองคกรไดรับรู  ทั้งในมุมมองเชิงบวกใน 5 แนวทาง
โดยหนึ่งในแนวทางเหลาน้ัน คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดการหรือผูเปนหัวหนางาน สอดคลอง
กับการศึกษาของ ฟลด (Field) ซึ่งไดนําเสนอโมเดลความพึงพอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากร 
ประกอบดวยปจจัยหลายๆ ประการที่จะนําไปสูความพึงพอใจในงานของบุคลากรและสงผลตอการ
คงอยูกับองคกรตอไป โดยหน่ึงในปจจัยเหลาน้ัน ไดแก การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดการ  และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรอุมา ศรีสวาง เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่พบวา ปจจัยค้ําจุนคือ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเปนตัวแปรที่สามารถ
พยากรณความผูกพันตอองคกรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และในสวนของการสรางสัมพันธภาพ
ใหเกิดขึ้นในองคกรนั้น เมทิสและ แจ็คสัน  (Mathis and Jackson) กลาววา ความสัมพันธกับ
พนักงาน เปนปจจัยการรักษาพนักงานอีกประการหนึ่งในบรรดาปจจัยการรักษาพนักงานทั้งหลาย 
ซึ่งในความสัมพันธกับพนักงานน้ี ประกอบดวย 1)การปฏิบัติที่ยุติธรรม ไมมีการแบงแยก หมายถึง 
การที่พนักงานในองคกรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในเร่ืองของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไมเลือก
ปฏิบัติทั้งในเร่ืองของคาตอบแทน สิทธิประโยชน ความเปนมนุษย 2) การสนับสนุนดวยการให
คําแนะนํา ดานการบริหาร หมายถึง การท่ีบุคลากรในองคกรไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูเปน
หัวหนางานท้ังในเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณในการทํางาน การติดตอสื่อสารกันในการทํางาน การให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติหนาที่  เปนตน 3) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง การ
ที่  ผูเปนหัวหนางานมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงานที่เปนลูกนองตางๆ โดยการมีปฏิสัมพันธ
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ที่ดี ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความยุติธรรม ไมแบงแยกเร่ืองอายุ เพศ ความเช่ือ หรือ ดานเช้ือชาติ 
เปนตน      ขณะท่ี ดีเซ็นโซ และ รอบบ้ิน (DeCenzo and Robbins) กลาววา ความสัมพันธกับพนักงาน 
เปนหนาท่ีในการรักษาบุคลากรอีกประการหนึ่งท่ีองคกรตองดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การสื่อสารระหวางพนักงานในองคกรเพื่อใหมีการรูจักและเขาใจกัน รูวามีอะไรเกิดข้ึนรอบตัว
พนักงาน ผานกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอ่ืนๆขององคกร  คัมม่ิงและวอรเลย (Cumming and 

C.G. Worley) ไดกลาววา การที่บุคลากรในองคกรมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันทั้งระหวางผูบริหารกับ
พนักงาน พนักงานกับเพ่ือนรวมงาน และระหวางพนักงานดวยกัน ยอมกอใหเกิดความเปนหนึ่ง
เดียวกันของบุคลากร เกิดเปนสังคมสัมพันธ ที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน สถานท่ี
ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา 
ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่นๆ  นํามาซึ่งความสุขและความ
มุงม่ันตอองคกร และสงผลตอการคงสภาพการเปนสมาชิกขององคกรตอไป จากแนวคิด ทฤษฎี
และผลการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถยืนยันและรับรองไดวา  สัมพันธภาพ  เปน
องคประกอบที่สําคัญ       อีกประการหน่ึงในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 5. องคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากท่ีสุด มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ 

(Factor loading) อยูระหวาง 0.506-0.701 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 8.277 และคารอยละ
ของความแปรปรวนเทากับ 4.957  มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบในลําดับที่ 5 มี
ตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 9 ตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลอง
ตรงกันกับองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน และจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 
อาจกลาวไดวา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดี ประกอบดวยการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน คาจาง พรอมสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการตางๆ ที่มีความยุติธรรมและมีระดับที่เหมาะสม มีความเปนอยูสวนตัว ที่ดี มีความ
เจริญกาวหนาและความม่ันคงในหนาท่ีการงานและวิชาชีพ พรอมทั้งมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม  
สอดคลองกับแนวคิดของ วอลตัน (Walton) ที่ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตการทํางานดวยตัวบงชี้ 8 

ประการคือ 1)การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ  3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  4) ความเจริญกาวหนาและความม่ันคงในงาน  

5) การมีสังคมสัมพันธ   6) ธรรมนูญในองคกร  7) ความสมดุลเร่ืองงานและชีวิต   8) ลักษณะงาน
ที่เปนประโยชนตอสังคม  สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของ คัมม่ิงและวอรเลย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 339 

(Cumming and Worley) ที่ไดกลาวไววา ตองประกอบดวยปจจัยสําคัญคือ 1) ผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ  2) สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ   3)การพัฒนาศักยภาพบุคคล  

4) ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  5) สังคมสัมพันธ  6) ธรรมนูญในองคกร  7) ภาวะสมดุล
ระหวางชีวิตและงาน  8) ความภูมิใจในองคกร  องคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางานน้ี  เปน
องคประกอบหนึ่งท่ีสงผลตอการรักษาบุคลากร สามารถท่ีจะทําใหบุคลากรในองคกรยังคงรักษา
สภาพการเปนสมาชิกขององคกรตอไปได อัตราการลาออกจากองคกรของบุคลากรลดนอยลง     
สอดคลองกับการศึกษาของ พรรณิภา สืบสุข ที่ไดศึกษาและสรุปปจจัยที่สงเสริมใหมีความสุขและ
ประสบผลสําเร็จในการทํางานไว 4 ประการ โดยประการท่ี 4 คือ คุณภาพชีวิตในงาน  คุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคลากร ชวยเสริมสรางความสุขในการทํางาน ทําใหเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เกิด
ความผูกพันในองคการ สงเสริมการคงอยูในงานของบุคลากรได และสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของจงจิต เลิศวิบูลยมงคล ที่ไดสรุปปจจัยที่สงเสริมใหมีความสุขในการทํางานและประสบความสําเร็จ
ไว 10 ประการ โดยประการที่ 9 คือ คุณภาพชีวิตในงาน  คุณภาพชีวิตงานที่ดีของบุคลากรชวย
เสริมสรางความสุขในการทํางานเปน สิ่งท่ีสนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสงผลตอความเจริญรุงเรืองดานอ่ืนๆ เชน สภาพสังคมเศรษฐกิจ หรือผลผลิต  

ที่มีคุณภาพตลอดจนความผูกพันตอองคการ สรางสรรคงานคุณภาพ สงเสริมการคงอยูของบุคลากรได  
สอดคลองกับที่ ซูลเลอรและคณะ (Schuler and Others) ไดกลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไววา 1) เพิ่มพูนความพึงพอใจในการทํางาน ขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน  2) เพิ่มผลผลิต 
เนื่องจากอัตราการขาดงานที่ลดลง  3) พนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน 4) ลดความเครียด 
อุบัติเหตุและความเจ็บปวยจากการทํางาน  5)มีความยืดหยุนในการทํางานของพนักงานโดยการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานระหวางพนักงานมีมากขึ้น  6) อัตราการสรรหาพนักงานและคัดเลือก
พนักงานเขามาทํางานในองคกรดีขึ้นเนื่องจากองคกรนาสนใจมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี 7)ลดอัตรา
การขาดงาน และการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานที่เปนคนเกงคนดี  8) ทําให
พนักงานรูสึกสนใจงานมากข้ึน   และสอดคลองกับ กรีนเวิรจ และบารอน (Greenverg and Baron) 

ที่ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานทําใหเกิดประโยชนที่ดีตอองคกร 3 ประการคือ 1) สงผล
โดยตรงในการเพ่ิมความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน  สรางความรูสึกผูกพันตอองคกร และลดอัตรา
การเปล่ียนงาน  2) ทําใหผลผลิตสูงขึ้น 3) เพิ่มประสิทธิผลขององคกร 

  องคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางานน้ี เมื่อพิจารณาจากตัวแปรยอยที่เปนขอคนพบ
จากการสํารวจขอมูลเชิงปริมาณพบวาเปนตัวแปรที่เปนแรงจูงใจจากภายนอกเปนสวนใหญ เชน 
คาตอบแทน ที่ประกอบดวย เงินเดือน หรือคาจาง สวัสดิการตางๆ และความกาวหนา และความม่ันคง
ในอาชีพ สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีองคกรตองบริหารจัดการใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจ รูสึก
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วาไดรับการตอบแทนท่ีเทาเทียมและยุติธรรมกับคนอ่ืนๆ ถือเปนการตอบสนองความตองการ
พื้นฐานใหแกบุคลากร เมื่อบุคลากรไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐาน ยอมทําใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เกิดความรูสึกพึงพอใจในงานและผูกพันตอองคกร ตองการที่จะดํารงตนเปนสมาชิกของ
องคกรตอไป อาจกลาวไดวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคกรที่เกิดจากการไดรับ
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ ความกาวหนาและม่ันคงในงาน และอาชีพ เปนปจจัยสําคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีสามารถสงผลตอการรักษาบุคลากร ทําใหบุคลากรยังคงอยูทํางานกับองคกร
ตอไปได  ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่สนับสนุน ในประเด็นของคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนตางๆ ดังนี้ แนวคิดของดาฟท (Daft) ที่ไดกลาววา การรักษาแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ไวนั้นตองประกอบ 4 องคประกอบ โดยสามในสี่องคประกอบน้ันไดแก 1) คาตอบแทน เปนการ
จายคาตอบแทนที่ เปนเงิน  เชน  คาจาง เงินเดือน  สิ่งของหรือเคร่ืองใชที่ไมใชเงินตรา เชน 
ผลประโยชนนอกจากเงินคาจาง วันหยุดพักผอน ซึ่งใชเพื่อเปนรางวัลแกพนักงาน  2)โครงสราง
ของคาจางและเงินเดือน เปนการจัดระบบคาตอบแทนขององคกร ซึ่งเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การประเมินงาน ที่ใชระบบคะแนนซึ่งประกอบดวยการมีใบ  พรรณนางานท่ีดีทันสมัยชัดเจน ระบุ
ถึงทักษะ ความรับผิดชอบ จากนั้นก็มีการสํารวจอัตราคาจางจากภายนอกเพื่อเปรียบเทียบชั ่ง
น้ําหนักกับภาระงานและกําหนดเปนคาจางจากระดับต่ําไปสูระดับสูงสุด 3) สิทธิประโยชน 
หมายถึง ผลประโยชนนอกจากเงินคาจางที่พนักงานไดรับ ประกอบดวยเงินสวัสดิการ การ
ประกันภัย ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน เปนตน สอดคลอง
กับแนวคิดของ โคล (Cole) ที่เห็นวา แรงจูงใจหน่ึงในหาประการที่จะทําใหพนักงานทํางาน
อยางเต็มศักยภาพและอยูกับบริษัทที่พวกเขามีความพึงพอใจคือ คาจางและสิทธิประโยชนที่มี
ความเปนธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ  เมทิศ และแจ็คสัน (Mathis and Jackson) ที่กลาววา 
ปจจัยการรักษาพนักงานแบงเปนหาสวนที่สําคัญ โดยสวนที่สามนั้นไดแก รางวัลกับการรักษา
พนักงาน ซึ่งประกอบดวย  1)สิทธิประโยชนเชิงแขงขันหมายถึง การที่พนักงานขององคกร
ไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนที่เปนเงินและไมใชเงินซึ่งสามารถเลือกรับใหกับตัวเองไดตาม
ความตองการ ซึ่งการดําเนินการแบบนี้ขององคกรจัดเปนการดําเนินการแบบ ความยืดหยุนเชิง
สิทธิประโยชน  2)สิทธิประโยชนพิเศษและโบนัส หมายถึง การท่ีพนักงานในองคกรไดรับเงิน
โบนัสพิเศษและสิทธิประโยชนพิเศษ เชน กิจกรรมทองเที่ยวลดราคา การบริการดูแลรักษารถยนต  
ตูกดเงินในองคกร เปนตน  3) ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน หมายถึง พนักงานในองคกร
ไดรับคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของตนเอง นั่นคือ เมื่อทํางานหนักมีผลงานดีก็
ไดรับรางวัล คาตอบแทนสูง ถาทํางานไดไมดี ก็ไดรับคาตอบแทนนอย การดําเนินการมี ความ
ยุติธรรมบนพื้นฐานของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับแนวคิด
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ของ ครอฟอรดและบรูวิ่น (Crawford and Brewin) ที่กลาววา สิทธิประโยชน เปนหนึ่งในหลายๆ 

ปจจัยการรักษาพนักงานท่ีมีความสําคัญที่สุด นั่นคือ องคกรมีคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและอยู
ในระบบการแขงขัน ขณะเดียวกันก็มีการใหคาตอบแทนและสวัสดิการแกบุคลากรดวยระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวย    แนวคิดของ  เฮอรแมน (Herman) ที่ไดแบงกลยุทธการรักษา
บุคลากรออกเปนหากลยุทธ หนึ่งในหาของกลยุทธนั่นคือ กลยุทธดานคาตอบแทน เปนการ
ดําเนินการในดานรายไดและสิทธิประโยชนตางๆ แกบุคลากรในองคกร   คาตอบแทนที่องคกรจัด
ใหกับพนักงานตองเปนคาตอบแทนทั้งท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน การจายคาจางตามผลการ
ปฏิบัติงาน การใหโบนัส การใหวันหยุดพักผอน การใหประกันชีวิตและการประกันภัยในเร่ือง
ตางๆ เปนตน   แนวคิดของ ฮิลเดอรแบรนด (Hildebrand) ที่ไดกลาววา คาตอบแทนเปนปจจัยการ
รักษาบุคลากรและสรางความพึงพอใจในงานประการแรกท่ีองคกรตองสรางข้ึนเพ่ือจูงใจพนักงาน 
ตองมีการกํากับดูแลทําใหมีความยุติธรรมระหวางสมาชิกในทีมอยางตอเนื่องและตองยึดกับผลการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดของ ดิบเบิ้ล (Dibble) ที่ไดกลาววา เงินจัดเปนสวนที่สําคัญของชีวิตองคกร
ประกอบดวย เงินเดือน สิ่งจูงใจ รางวัลที่ไมใชเงินสดและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ เปนเคร่ืองมืออีก
ประการหนึ่งที่จะชวยในการรักษาคนที่มีศักยภาพไวในองคกรได พรอมทั้งสอดคลองกับ
แนวคิดของเฌอเมอรฮอรน (schermerhorn) ที่กลาววา องคประกอบการรักษาบุคลากร มี 4 

องคประกอบ ซึ่งหนึ่งในสี่นั้น คือ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ไดแก คาจางตามระบบคุณธรรม 
แผนการมีสวนรวมในโบนัสและผลกําไร การเปนเจาของหุนและสิทธิในการซื้อหุน และเงินสวัสดิการ    
สอดคลองกับแนวคิดของพิชิต เทพวรรณ ที่ไดกลาวถึงปจจัยที่สงเสริมเพื่อรักษาพนักงานไวคือ  
วิธีการจายคาตอบแทน (Pay) เปนปจจัยแรกในหลายๆ ปจจัย โดยถือวา การมีระบบคาตอบแทนที่
ไมเทากันหรือไมยุติธรรมกับอัตราท่ีมีการจายในตลาด   ถือไดวาเปนหนึ่งปญหาที่ทําใหองคการ
ไมสามารถรักษาพนักงานใหอยูกับองคการได สิ่งที่องคการควรดําเนินการ  ไดแก การปรับ
คาตอบแทนตามผลการสํารวจที่ไดมาจากตลาด มีการใชวิธีการประเมินผลงานแบบใหมหรือ
ดําเนินการบางอยางใหพนักงานเขาใจถึงความสัมพันธระหวางผลงานกับการใหรางวัลวามีความ
สอดคลองกันและเกี่ยวของกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสภาผูนําองคกร (Corporate leadership 

council) ที่ไดกลาววา ปจจัยในการรักษาบุคลากรมีสี่ประการโดยประการแรกสุดท่ีมีความสําคัญ
คือ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ซึ่งตองมีความทันสมัยสอดคลองกับองคกรอ่ืน เพียงพอที่จะให
เปนรางวัลและรักษาคนเกงขององคกรไว สอดคลองกับกลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ี
สําคัญไวของเขตปกครองนอรทแธม  (Shire of Northam) ซึ่งประกอบดวย คาจางและ     
สิทธิประโยชน ที่ตองอยูในการแขงขันของตลาดบนพ้ืนฐานความตองการของท้ังนายจางและลูกจาง  
นอกจากแนวคิดกลาวขางตนท่ีไดสนับสนุนความสําคัญของสิทธิประโยชนในฐานะเปนปจจัยที่มี
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ความสําคัญในการรักษาคนใหอยูกับองคกรแลว ยังมีผลการศึกษาที่ยืนยันในเร่ืองดังกลาวน้ีคือ  
ผลการศึกษาของ ดูเบย (Dubey) และมาสิบิกิรีและนีเบอร (Masibigiri and Nieber) ที่สามารถสรุป
ไดวา คาตอบแทนและผลประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติงานนั้นประกอบดวยคาจาง เงินเดือน โบนัส
และสวัสดิการตางๆตองมีความยุติธรรม เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ สิ่งดังกลาวน้ีเปนสวนท่ีใหญที่สุด
ของกระบวนการรักษาพนักงาน ซึ่งพนักงานมักมีความคาดหวังสูงเก่ียวกับเร่ืองคาตอบแทนของ
พวกเขาอันสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพวกเขาดวย พรอมน้ีผลการศึกษาของ เบอรเรพบ้ี 
(Gberevbie) สรุปไดวา การท่ีบุคลากรไดรับแรงจูงใจท่ีเหมาะสมจะเปนปจจัยสําคัญในการรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพไว ซึ่งแรงจูงใจดังกลาวนี้ในสวนของคาตอบแทนและสิทธิประโยชน ประกอบดวย
การมีเงินเดือนดีและจายเปนประจําทุกเดือน มีการกําหนดแนวทางใหทุนการศึกษาแกบุตรของ
พนักงาน การจายเงินคาตอบแทนพิเศษและเงินบํานาญมีความฉับไว มีการจายคาตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงาน และมีกองทุนชวยเหลือพนักงานในการซื้อบานและรถยนตที่เหมาะสม  และ
ผลการศึกษาของ โสมิรัน ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอการรักษาพนักงานฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มี 4 ปจจัย โดยปจจัยอันดับหนึ่งคือ สิทธิประโยชน (Benefits) ซึ่ง
ประกอบดวยรายไดและสวัสดิการตางๆ เปนปจจัยที่ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจและสงผลตอ
การคงอยูทํางานตอไป  
  สวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่สนับสนุนคุณภาพชีวิตการทํางานที่ เกิดจาก
ความกาวหนาและม่ันคงในงาน อันเปนปจจัยที่สงผลตอการรักษาบุคลากรมีดังน้ี ทฤษฎีสองปจจัย
ของ เฮิรซเบิรค (Herzberg) ที่ถือวา โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต และความม่ันคงในการทํางาน 
เปนปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยธํารงรักษาอีกประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการที่จะคํ้าจุนใหแรงจูงใจ
ในการทํางานแกบุคคล  ซึ่งตามทฤษฎีนี้ โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต หมายถึง การท่ีบุคคล
ไดรับการแตงต้ังเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงาน และยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับ
ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย สวนความมั่นคงในการทํางาน หมายถึงความรูสึกของบุคคลที่มี
ตอความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคกร โดยเมื่อมีความ
เจริญกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพการทํางานแลว ยอมสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในองคกร
เนื่องจากปจจัยดังกลาวจะทําหนาท่ีไมใหบุคลากรเกิดความไมพึงพอใจในงาน ซึ่งตราบเทาท่ีบุคลากร
มีสภาวะเชนนี้ยอมคงอยูกับองคกรตอไป สอดคลองกับแนวคิดของเมทิสและแจ็คสัน (Mathis and 

Jackson) ที่กลาววา การไดทํางานอยางตอเนื่องและความมั่นคงในงาน เปนองคประกอบการรักษา
พนักงานดานองคกร ที่มีความสําคัญ เนื่องจากวา เมื่อพนักงานไดทํางานอยูกับองคกรเดียวกัน
อยางตอเน่ือง มีความม่ันคงในอาชีพ ปราศจากความเส่ียงในเร่ืองการปรับลดขนาดองคกร การปลด
พนักงานออกหรือการที่ตองคนหางานใหมในองคกรอ่ืน ยอมเปนปจจัยที่สามารถรักษาพนักงานให
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อยูกับองคกรไวได เนื่องจากพนักงานรูสึกถึงความม่ันคงในชีวิต   องคกรจึงมีหนาท่ีสําคัญในการที่
ตองสรางความมั่นคงในงานใหพนักงานไดรับรูและมั่นใจในอนาคต พรอมกันนี้ องคประกอบ
ในสวนท่ีเปนความมั่นคงในงานนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ มุนซามี่และเว็นเทอร (Munsamy 

and Venter) ที่ทําการศึกษาปจจัยรักษาพนักงานฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งพบ
ปจจัยการรักษาพนักงานท่ีสําคัญ 16 ปจจัย โดยหนึ่งในสิบหกประการเหลาน้ันไดแก ความรูสึก
มั่นคงในงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ซามุเอล และชิปุนซา (Samuel and Chipunza) ที่
ทําการศึกษาเร่ืองการรักษาพนักงานและการลาออกของพนักงาน โดยการใชตัวแปรดานการจูงใจ 
พบวา ตัวแปรดานการจูงใจที่มีอิทธิพลตอการรักษาพนักงานอยางมีนัยสําคัญทั้งในองคกรภาครัฐ
และเอกชนมี 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในสี่ประการเหลาน้ันก็คือ ความม่ันคงในงาน และมีความสอดคลอง  
กับผลการศึกษาของกัลยา แกววงศวาน และคณะที่ศึกษาปจจัยที่ผลตอการรักษาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาบริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน)  พบวา ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางานกับการรักษาบุคลากรซึ่งสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับสูง ไดแก ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  และดานความกาวหนาในการทํางาน  จากแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการศึกษาท่ีไดกลาวมาขางตนสามารถยืนยันและรับรองไดวา  องคประกอบดานคุณภาพ ชีวิต
การทํางาน เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการรักษาบุคลากรทางการ ศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 6. องคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการ
รักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากท่ีสุด มีคานํ้าหนักตัวแปรใน
องคประกอบ (Factor loading) อยูระหวาง 0.624-0.747 มีคาความแปรปรวนของ ตัวแปร เทากับ 
4.504  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.697    มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่
คนพบในลําดับที่ 6 มีตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 3 ตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูล
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความคิดเห็น  
ที่เปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองตรงกันกับองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  และจากตัวแปร
ที่บรรยายองคประกอบนี้ อาจกลาวไดวา คุณลักษณะเฉพาะบุคคล หมายถึง สิ่งท่ีเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการทํางานของคนที่ประกอบดวยการมีอุดมคติในการทํางาน การประพฤติปฏิบัติตน                     
ความกระตือรือรนและมีความอดทน สอดคลองกับผลการศึกษาของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ 
ที่ไดสรุปวา สาเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานมี 4 ประการคือ 1) คุณลักษณะของบุคคล  

2) คุณลักษณะของงานท่ีทํา  3) คุณลักษณะขององคการ 4) คุณลักษณะของสภาพแวดลอม และ
แนวคิดของ สุพานี สฤษฎวานิช ที่กลาววา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานมีหลายปจจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 344 

อาจพิจารณาไดเปน 4 กลุม คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล 2)ปจจัยดานงาน 4) ปจจัยดานกลุมและองคการ  

5) สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน   โดยท่ีปจจัยประการแรกคือ ปจจัยสวนบุคคลนั้น
ประกอบดวย ความสามารถ ความตองการ อายุงานและอายุตัว และบุคลิกภาพ ซึ่งความพึงพอใจ
ในงานน้ีตามทฤษฎีความสมดุลในองคกร(Organizational equilibrium theory) ของ มาชและไซมอน
(March and Simon) เปนองคประกอบที่สําคัญและเปนองคประกอบหลักของการรักษาบุคลากร 
และเมื่อพิจารณาจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลนี้ที่ประกอบดวย 
การมีอุดมคติในการทํางาน  การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และการเปนคนที่กระตือรือรน
และมีความอดทนในการทํางานนั้น สามารถอภิปรายไดวา การมีอุดมคติในการทํางานนั้น เปน
ปจจัยที่สามารถรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรได ซึ่งโดยท่ัวไป คําวา อุดมคติ ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง จินตนาการที่ถือวาเปนมาตรฐานแหงความดี ความงาม และ
ความจริง ทางใดทางหน่ึงที่มนุษยถือวาเปนเปาหมายแหงชีวิตของตน  ซึ่งแนนอนวา จินตนาการน้ัน
เปนบอเกิดแหงการสรางสรรค อุดมคติเปนจินตนาการในการสรางสรรคสิ่งท่ีดีงาม มีความเปนจริง 
มีลักษณะเปนนามธรรม มนุษยยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน สอดคลองกับที่  
ปวย  อึ๊งภากรณ ไดกลาวไววา อุดมคติมีลักษณะดังนี้ 1) เปนหลักการท่ีเรายึดมั่นประจําใจและนําไป
ปฏิบัติ  2) เปนหลักการท่ีตองตั้งมั่นบนรากฐานแหงธรรมเพ่ือเกื้อกูลมหาชน  3) เปนหลักการท่ีตอง
คอยทนุถนอมใหแข็งแรงอยูเสมอดวยความไมประมาท 4) เปนหลักการท่ีอยูในใจของแตละคน     
และอุดมคติของแตละคนอาจจะแตกตางกันได เมื่อบุคคลมีอุดมคติในใจ การประพฤติและปฏิบัติ
ตนของบุคคลนั้นไมวาจะอยูในสถานภาพของการเปนพลเมือง การเปนสมาชิกของหนวยงาน/องคกร 
ยอมเปนไปในทิศทางท่ีดีสงผลดีทั้งตอตัวของบุคคลนั้นและองคกร เน่ืองจากเม่ือบุคคลที่มีอุดมคติที่
ยึดมั่นในความดีงาม เชน การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ยอมมีความต้ังใจ  มีความมุงม่ันทํางานตาม
หนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จ และจะอยูทํางานกับองคกรตอไป ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิในเร่ืององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาที่ไดกลาววา อุดมคติเปนปจจัย
สําคัญในการรักษาคนใหอยูกับองคกร เนื่องจากอุดมคติเปนเรื่องเฉพาะบุคคล    คนที่มีอุดมคติใน
การทํางานสูง จะมุงทํางานเพื่องาน นั่นคือมุงทํางานใหสําเร็จสูงกวาคนอ่ืน และเปนคนที่มีความม่ันคง
ในพฤติกรรมสูง และมักชื่นชอบกับผลสําเร็จที่เกิดจากความพยายามของตนเอง และอุดมคตินี้  
ก็เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคกรดวย การปฏิบัติตนในองคกรก็สงผล
ตอสถานภาพการเปนสมาชิกขององคกรดวยน่ันคือ เมื่อบุคลากรปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร 
ดวยการรักษาวัฒนธรรม ระบบ วินัยขององคกร ทํางานในหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย ใหประสบ
ผลสําเร็จ ยอมจะกอใหเกิดการยอมรับในพฤติกรรม ยอมรับในความรูศักยภาพที่มีอยูจากผูบริหาร  
เพื่อนรวมงาน หรือลูกนอง นําไปสูการมีความม่ันคงในงาน   ความพึงพอใจในงาน และตองการที่
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จะอยูกับองคกรตอไป และเปนผูที่องคกรตองการที่จะรักษาไวเชนกัน   สอดคลองกับท่ีโพสาคอฟ  
และแม็คเคนซี่ (Podsakoff and Mackenzie) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 
ทําใหผลการปฏิบัติงานในองคกรสูงข้ึน เนื่องจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร กอใหเกิด
สิ่งเหลาน้ีคือ 1)ลดความสูญเสียในดานทรัพยากรบุคคลและธํารงรักษาบุคลากรในองคกรไว  2) ให
อิสระกับบุคลากรในการจัดทําวัตถุประสงคในการผลิตไดมากเพิ่มข้ึน  3)ทําใหผลิตภาพของผูรวมงาน
หรือผลิตภาพทางการจัดการสูงข้ึน เน่ืองจากเกิดการชวยเหลือผูรวมงานในการทํางาน จะทําใหเกิด
การเรียนรูครบวงจร ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดเร็วขึ้น  4) เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในกิจกรรมที่ตองรวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม  5)ทําใหองคกรสามารถดึงดูด
และรักษาบุคลากรที่ดีใหทํางานอยูในองคกรไดมากข้ึน เนื่องจากสถานท่ีทํางานมีความดึงดูดใจใน
การทํางาน  และสอดคลองกับท่ี กันยา พีรพัฒนานันท กลาวไววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีของ
องคกร เปนการแสดงถึงการกระทําที่สรางสรรคและใหความรวมมือ จึงถูกมองวา อาจชวยเพิ่ม
ผลผลิตขององคการเพราะ 1) ลดความจําเปนในการใชทรัพยากรที่หายากในงานบํารุงรักษา  2) ทําให
สามารถใชทรัพยากรที่ยากในงานท่ีมุงประโยชนตอการสรางสรรคเสริมสรางผลผลิตของผูรวมงาน
หรือผูบริหาร 3)ใชเปนเคร่ืองวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมความรวมมือ ระหวางสมาชิกในกลุม
หรือระหวางกลุมทํางาน และสรางความสามารถใหแกองคกรในการดึงดูดและรักษาคนที่ดีที่สุดไว
โดยการเปนสถานที่ที่นาทํางาน และในดานการเปนคนที่กระตือรือรนและมีความอดทนในการทํางาน
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนี้ ถือไดวาเปนตัวแปรหน่ึงท่ีสงผลตอการรักษาบุคลากร สอดคลอง
กับแนวคิดของเฮอรแมน (Herman) ที่สรุปไดวา การเปนคนกระตือรือรนและมีความอดทนเปน
กลยุทธการรักษาบุคลากร โดยท่ีความกระตือรือรนของคนจัดเปนกลยุทธดานสิ่งแวดลอม ซึ่งความ
กระตือรือรนนี้คือสวนของวัฒนธรรมองคกรท่ีสื่อใหเห็นถึงความรูสึกเชิงบวกของคน เปนความรูสึก
ที่บอกวาเปนสวนหนึ่งของทีม มีสวนทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จ และทุกคนก็ไดรวมฉลอง
ความสําเร็จนั้น เมื่อพนักงานมีความรูสึกเชนน้ียอมอยากทํางานกับองคกรตอไป สวนความอดทน 
จัดเปนกลยุทธดานการสนับสนุน ถือเปนสิ่งปกติหรือเปนวิถีของการทํางานในองคกร คนตองมี
ความอดทนไมวาจะเปนผูบริหารหรือพนักงาน เพื่อทํางานในหนาที่ซึ่งมีความเรงดวนและใหมี
ประสิทธิภาพ เมื่อมีความอดทนในการทํางานตามหนาท่ีแลว ยอมหมายถึงการอยูกับองคกรตอไป   

จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถยืนยันและรับรองไดวาองคประกอบ
ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 7. องคประกอบดานการไดรับการยอมรับ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากท่ีสุด มีคานํ้าหนักตัวแปรในองคประกอบ 
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(Factor loading) อยูระหวาง 0.669-0.685 มีคาความแปรปรวนของตัวแปรเทากับ 3.848 และคารอยละ
ของความแปรปรวนเทากับ 2.304  มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบในลําดับที่ 7 มี
ตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 3 ตัวแปร ที่แสดงใหเห็นไดวา ผูใหขอมูลองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความคิดเห็นที่เปนไปในทิศทางท่ี
สอดคลองตรงกันกับองคประกอบดานการไดรับการยอมรับและจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 
อาจกลาวไดวา การไดรับการยอมรับ หมายถึง การท่ีบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือ
ทั้งในดานความรูความสามารถและผลงาน ไดรับผิดชอบงานท่ีทาทายความรูความสามารถ และ
สามารถทําใหงานท่ีไดรับมอบหมายน้ันประสบผลสําเร็จได ซึ่งขอคนพบดังกลาวน้ีเปนการยืนยัน
และรับรองในเร่ืองความสําคัญของการที่บุคลากรทางการศึกษาในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการการไดรับการยอมรับพรอมๆกับการไดรับมอบหมายงานท่ีมีความ   ทาทายตอความความรู
สามารถที่พวกเขามีอยู สอดคลองกับผลการศึกษาของนิสดารก  เวชายานนท  เรื่องการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแบบไทยๆ ที่ไดคนพบกลยุทธในการบริหารคนแบบไทยๆ  ในประเด็นการรักษา
คน(อยากอยู)วามีอยูสามปจจัย โดยปจจัยที่สาม คือ การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา และผล
การศึกษาของ ซู (Chew) ที่สรุปวา ปจจัยในการรักษาพนักงานที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะอยูใน
องคกรของพนักงานคนสําคัญมี 8 ปจจัยโดยแบงเปนสองกลุมโดยปจจัยดานการไดรับการยอมรับนี้
อยูในอันดับสามของกลุมปจจัยดานทรัพยากรมนุษย พรอมทั้งผลการศึกษาของ มุนซามีและเว็นเทอร 
(Munsamy and Venter)ที่คนพบวา ปจจัยการรักษาพนักงานที่สําคัญมี 16 ปจจัย เมื่อจัดลําดับตาม
ผลการสํารวจขอมูลแลว ปจจัยดานการไดรับการยอมรับน้ีมีความสําคัญอยูในลําดับท่ี 9 ดังน้ัน การ
ไดรับการยอมรับของพนักงานถือเปนการตอบสนองตอความตองการภายในของพนักงานท่ีองคกร
ตองดําเนินการเพ่ือจูงใจใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานและคงอยูกับองคกรตอไป สอดคลอง
กับทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรซเบิรค (Herzberg) ในสวนของปจจัยจูงใจที่เปนปจจัยที่ เกี่ยวของกับ
งาน    เปนการจูงใจใหคนรักและชอบงานท่ีปฏิบัติ    กระตุนใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในองคกร
และถือเปนปจจัยที่ตอบสนองตอความตองการภายในของพนักงาน  โดยหนึ่งในหลายๆ ปจจัยที่
เกี่ยวกับดานการจูงใจน้ี คือ การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือท้ังจาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูที่มาขอรับคําปรึกษาหรือ บุคลากรในหนวยงาน การยอมรับน้ีอาจจะ
อยูในรูปของการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีสอให
เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเม่ือไดทํางานอยางใดอยางหน่ึงสําเร็จ       การใหการยอมรับนี้  
เฮอรแมน (Herman) ถือวาเปนวิธีการสรางขอผูกมัดทางอารมณใหเกิดข้ึนกับพนักงาน เปนสิ่งสําคัญ  
ที่องคกรตองสรางข้ึนกับพนักงานทุกคน นั่นคือ การใหการยอมรับท้ังพนักงานที่เปนเพศชายและ
เพศหญิงรวมทั้งพนักงานพิเศษอ่ืนๆดวย    สอดคลองกับแนวคิดของปเตอรสัน (Perterson) ที่ได
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กลาวถึงวิธีการรักษาคนดีใหอยูกับองคกรวา  การใหความสําคัญกับพนักงานก็ถือเปนการใหการ
ยอมรับ อันเปนการแสดงออกถึงการใหความเคารพตอพนักงานและปฏิบัติตอพนักงานดวยความ
เทาเทียม ยอมรับพนักงานในสิ่งท่ีเขาเปนและสิ่งท่ีพวกเขาสามารถท่ีจะเปนเพ่ือองคกร นอกจากน้ีก็ให
ความสําคัญกับคุณคาของความจงรักภักดี อันหมายถึงการท่ีองคกรปฏิบัติตอพนักงานใหความสําคัญ
และยอมรับในความสามารถถือเปนการสรางสิ ่งแวดลอมที ่จะผูกมัดพนักงานใหมีความ
จงรักภักดีตอองคกรอยางเขมแข็ง การใหการยอมรับพนักงานน้ียังถือวาเปนการตอบสนองตอความ
ตองการของพนักงานอีกดานหนึ่ง ซึ่งเมื่อพนักงานไดรับการตอบสนองตอความตองการในดานน้ีแลว
ยอมจะมีความตองการท่ีจะอยูกับองคกรตอไป สอดคลองกับผลการศึกษาของเอ็ดวารด (Edwards) 

ในเร่ืองการรักษาและการจูงใจครูที ่มีประสบการณ ที่สรุปไดวา  ความตองการของครูที ่อยู
ในชวงกลางของอาชีพคือ   ความเจริญกาวหนา การไดรับการยอมรับ และการมีปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน โดยในสวนของการไดรับการยอมรับนี้ ครูที่มีประสบการณตองการการไดรับการ
ยอมรับจากองคกร และเพื ่อนรวมงาน ผูบริหารตองใหโอกาสในการเขารวมกิจกรรมของ
สถานศึกษาหรือหนวยงานจากภายนอก หรือมอบหมายการเปนผูนําให ทั้งน้ีเพื่อสรางการยอมรับจาก
บุคคลอ่ืนใหเกิดข้ึนกับครูที่มีประสบการณเหลาน้ัน ตามทัศนะของเมทิศและแจ็คสัน  (Mathis and 

Jackson) การไดรับการยอมรับที่เปนหนึ่งในปจจัยการรักษาพนักงานนี้   เปนรูปแบบของการให
รางวัลแกพนักงานจากการท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี องคกรใหการยอมรับยกยองในผลงานดวยการ
ประกาศชื่นชมใหเปนพนักงานดีเดนประจําเดือนหรือใหรางวัลพิเศษอ่ืนๆซึ่งจะทําใหพนักงานมี
ความภาคภูมิใจ สอดคลองกับแนวคิดของครอฟอรดและบรูวิน (Crawford and Brewin) ที่เห็นวา 
ความรูสึกที่ไดรับการยอมรับ มีความสําคัญและไดรับความเคารพ  เปนปจจัยการรักษาที ่มี
ความสําคัญ เนื่องจาก พนักงานที่ไดรับการยกยอง ชมเชยและไดรับรางวัลจากการท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีพรอมทั้งการไดรับความเคารพในความรูความสามารถจากองคกร ยอมเปนปจจัยให
พนักงานมีกําลังใจมุงมั่นทํางานเพื่อองคกรอยางเขมแข็งตอไป     และสอดคลองกับแนวคิดของ 

ฮิลเดอรแบรนด (Hilderbrand) ที่เห็นวา ปจจัยดานการใหการยอมรับท่ีเปนหนึ่งในปจจัยรักษาและ
สรางความพึงพอใจในงานแกบุคลากรนี้ เปนการที่องคกรตองสงเสริมใหมีการยอมรับในสิ่งที่มี
คุณคารวมกันระหวางผูรวมงานทั้งหลายใหการยกยองพนักงานแมในความสําเร็จเล็กๆ อันเปน
การแสดงใหเห็นถึงคุณคาของบุคลากรเทียบเทากับความสําเร็จของทีม    ในการใหการยอมรับ
พนักงานท่ีถือวาเปนรูปแบบของการใหรางวัลแกพนักงานน้ี โดยสวนใหญแลวยึดถือการใหการ
ยอมรับกับการท่ีพนักงานผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความสําเร็จ และองคกรตองดําเนินการใน
เร่ืองดังกลาวดวยความเสมอภาค มีความเทาเทียมและยุติธรรมอยางทั่วหนา ซึ่งในประเด็นดังกลาวน้ี 
เขตปกครองนอรทแธม (Shire of Northam) ไดกําหนดเปนกลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่
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สําคัญไวโดยหนึ่งในหลายๆปจจัยที่สําคัญคือ  การใหการยอมรับผลการปฏิบัติ    เปนการพัฒนา
วัฒนธรรมที่รับรู สนับสนุนและใหรางวัลผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศท้ังจากมุมมองดานการเงิน
และท่ีไมใชดานการเงิน พรอมกันน้ี สิ่งจําเปนท่ีตองทําเพ่ือรักษาพนักงานไวคือ ความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคของพนักงานทุกคนและการบริหารความหลากหลายของพนักงานในองคกรเปน
สิ่งสําคัญที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานไวได ถาพนักงานรับรูไดถึงการขาดความยุติธรรมและความ
เสมอภาคหรือความหลากหลายทางแนวคิด ความสามารถพิเศษ ทักษะความรูและคุณคาไมไดรับ
การยอมรับและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานก็จะรูสึกไดถึงความไรคุณคา   เปนไปไดที่จะไม
มีความมุงม่ันและจะลาออกไปในที่สุด และสอดคลองกับแนวคิดของ อารมสตรอง (Armstrong) กรี
นเบิรค (Greenberg) ฟอรเรสท (Forrest) เฮ็ธฟลด (Heathfield) และผลการศึกษาของบีเฮอรรา 
(Behera) ที่สามารถสรุปเปนภาพรวมไดวา การใหการยอมรับพนักงานนั้นเปนการใหรางวัลแก
พนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติที่ดี เปนการทําใหพนักงานรูวาพวกเขานั้นมีความสําคัญมีคุณคาตอองคกร 
และความเสียสละของพวกเขาที่มีตอองคกรก็คุมคา ขณะเดียวกันการใหการยอมรับ การยกยอง 
ชื่นชมนี้ ตองทําดวยความยุติธรรม ทําใหสมาชิกในทีมรูสึกวาไดรับการยอมรับไดรับรางวัลและการ
ชื่นชมอยางเทาเทียม ซึ่งการไดรับการยอมรับการช่ืนชมจากผูเปนหัวหนางาน กลุมเพ่ือนรวมงานน้ี    
มีความสําคัญมากสามารถที่จะสงผลตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรและดํารงอยูในความเปน
สมาชิกขององคกรตอไป   จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถ
ยืนยันและรับรองไดวา  องคประกอบดานการไดรับการยอมรับ เปนองคประกอบที่สําคัญอีก
ประการหน่ึงในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   
 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา     องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นทุกองคประกอบมีความสัมพันธตอกันในทุกองคประกอบ 
กลาวคือ เมื่อพิจารณาความสัมพันธทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ พบวา องคประกอบดานผูนํา
องคกรมีความสัมพันธและมีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบดานความพึงพอใจในงาน ดานการ
สนับสนุน ดานสัมพันธภาพ ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและดานการ
ไดรับการยอมรับ และองคประกอบดังตอไปน้ี คือ ผูนําองคกร ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล  การไดรับการยอมรับ มีความสัมพันธโดยตรงเชิงบวกตอองคประกอบดานคุณภาพชีวิต
การทํางาน และองคประกอบดานการสนับสนุนมีความสัมพันธโดยตรงเชิงลบตอองคประกอบดาน
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คุณภาพชีวิตการทํางาน  สวนองคประกอบดังตอไปนี้ คือ ผูนําองคกร   สัมพันธภาพ การไดรับ
การยอมรับ และ การสนับสนุน  มีความสัมพันธโดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ในบรรดา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบเหลานี้ สามารถอภิปรายเน้ือหาไดดังนี้ 
 การที่องคประกอบดานผูนําองคกรมีความสัมพันธและมีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบ
ดานความพึงพอใจในงาน ดานการสนับสนุน ดานสัมพันธภาพ ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ดาน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลและดานการไดรับการยอมรับ นั้น แสดงใหเห็นถึงความสําคัญประการแรก
สุดของผูนําองคกร ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีและในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําองคกร  
คือ ผูที่เปนผูบริหารสูงสุดขององคกรโดยเรียกชื่อแตกตางกันตามองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภท กลาวคือ เรียกวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับองคการบริหารสวน
จังหวัด  เรียกวา นายกเทศมนตรีนคร สําหรับเทศบาลนคร เรียกวา นายกเทศมนตรีเมือง สําหรับ
เทศบาลเมือง เรียกวา นายกเทศมนตรีตําบล สําหรับเทศบาลตําบล และเรียกวา นายกองคการบริหาร
สวนตําบล สําหรับองคการบริหารสวนตําบล   และผูนําองคกรจากความหมายดังกลาวนี้ ตาม
กฏหมายวาดวยการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเภทได
กําหนดใหมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะ
เปนนิติบุคคล ผูนําองคกรจึงมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารองคกรตามกฎหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภท ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี ๑) การกําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย 
และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคกรใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
องคกร ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ  ๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับ
ราชการขององคกร ๓) การแตงต้ังและถอดถอนรองนายก ฯ และเลขานุการฯ ๔) การวางระเบียบ
เพื่อใหงานขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย ๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ หรือเทศ
บัญญัติขององคกร ๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  และ
ดวยความเปนมาดังกลาวขางตน ผูนําองคกรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนผูที ่มีทั ้ง
อํานาจตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลเปนอยางมากตอองคกร บุคคลใน
องคกร ชุมชน และสังคม เนื่องจากเปน   ผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนใหเขามาทําหนาท่ี
บริหารงานองคกรแทนประชาชนในทองถิ่น โดยเฉพาะภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือวามีหนาท่ีในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ขององคกรและยังเปนผูบังคับบัญชาของบุคลากรทุกคนอีกดวย  การบริหารงานทุกอยางภายใน
องคกร  เมื่อผูนําองคกรไดอนุมัติเและเห็นชอบแลวเทานั้น จึงจะสามารถดําเนินการได  ดังนั้น   
ผูนําองคกรที่เปนองคประกอบประการที่หนึ่งขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการรักษาบุคลากรทางการ
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ศึกษาไวและสามารถท่ีจะมีอิทธิพลทั้งทางบวกและทางลบตอบุคลากรทางการศึกษาที ่เป น
บุคลากรที่อยูในสํานัก กอง  สวนหรือฝายการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงตอ
บุคลากรในองคกรทุกคนและทุกฝายอีกดวย     
  ผูนําองคกรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอความพึงพอใจในงานน้ัน ตามท่ีไดกลาวเบื้องตนวา 
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารสูงสุดขององคกร มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ
องคกรโดยเฉพาะในการบริหารงานบุคลากร พฤติกรรมการบริหารงานทุกอยางของผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงสงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา สอดคลอง
กับผลการศึกษาของวัตสัน (Watson) ที่พบวา พฤติกรรมผูนํากับปจจัยจูงใจมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในงานของพนักงาน  สอดคลองกับการศึกษาของอาหหมัดและเย็คตา(Ahmad and Yekta) ที่พบวา 
พฤติกรรมภาวะผูนํามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความพึงพอใจในงานทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งพฤติกรรมของผูนําองคกรที่มีกระทบเชิงบวกตอบุคลากรในองคกรสวนมากคือ พฤติกรรม
ดานการสื่อสารกับบุคลากรในองคกร ดังที่ เมยฟลดและคณะ(Mayfield and Others)ไดคนพบวา 
ในการสื่อสารระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชาน้ัน การท่ีผูนํามีรูปแบบการสื่อสารขอมูลท่ีชัดเจน มี
ผลกระทบเชิงบวกที่ชัดเจนตอความพึงพอใจในงานและผลลัพธการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
และสอดคลองกับท่ี สุพานี สฤษฎวานิช ไดกลาวไววา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานนั้น
มีหลายปจจัย โดยหนึ่งในปจจัยเหลาน้ัน ไดแก  ปจจัยดานกลุมและองคการที่ประกอบดวย 
ผูบังคับบัญชา  ซึ่งผูบังคับบัญชาท่ีมีรูปแบบการบังคับบัญชาท่ีดี   เปนแบบอยางท่ีดี มีวิสัยทัศน มี
ความรูความสามารถก็จะทําใหผูตามมีความพึงพอใจในการทํางานภายใตการกํากับดูแลของ
ผูบังคับบัญชานั้น สวนผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการสนับสนุน นั้น หมายความวา ผูนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูกําหนดนโยบายการบริหารงานใหกับบุคลากรในองคกรเพื่อทํา
การพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา  จึงเปนผูมีหนาที่หลักในการใหการสนับสนุน
ใหบุคลากรในองคกรสามารถทํางานตามหนาท่ีเพื่อทําใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นบรรลุผล
สํา เร็จทั้งการสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ กําลังคน เพื ่อใหบุคลากรในองคกร
สามารถทํางานท่ีไดมอบหมายไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลสูงสุด  เมื่อบุคลากร
ทุกฝายรวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนจากผูนําองคกรยอมสามารถที่จะทํางานท่ี
ไดรับการมอบหมายจากองคกรใหประสบผลสําเร็จได พรอมกับความตองการคงอยูเปนสมาชิก
ขององคกรตอไป สอดคลองกับการศึกษาของเพียซและกรีเกอรเซน (Pearce and Gregersen) ที่
พบวา การสนับสนุนเก้ือกูลจากผูบังคับบัญชา จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรขึ้น ซึ่งพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรน้ันตามผลการศึกษาของ สมิธและคณะ
(Smith and Others) พบวา ประกอบดวย 1) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 2) พฤติกรรมการ
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ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร การสนับสนุนจาก ผูบังคับบัญชาจะสงผลใหเกิดพฤติกรรม
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร เพราะวา การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา
เป นล ักษณะอย างหนึ ่งของพฤต ิกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร  และจะสงผลให
ผูใตบังคับบัญชามีพฤติกรรมเชนเดียวกันเปนการตอบแทน และสอดคลองกับการศึกษาของ 
นรวัฒน  ชุติวงศ ที่ไดคนพบวา การสื่อสารภายในองคกรอยางเปดเผย  การใหความสําคัญกับ
บุคลากรในองคกร  การสนับสนุนจากฝายบริหาร   และการคนหาขอมูลเพื่อพัฒนาระบบการ
พัฒนานวัตกรรม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรนวัตกรรม ซึ่งอาจกลาวไดวา  ปจจัยดาน
การสื่อสารภายในองคกรอยางเปดเผย  การใหความสําคัญกับบุคลากรในองคกร  และการสนับสนุน
จากฝายบริหารนี้ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูนําองคกรโดยตรงท่ีตองดําเนินการใหกับ
บุคลากรในองคกร ซึ่งการดําเนินการดังกลาว  ถือเปนบทบาทของผูนําองคกรในการสนับสนุน
บุคลากรเพ่ือทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคกร
ตอไป  
 สวนผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอสัมพันธภาพน้ัน หมายความวา ในฐานะที่เปน
ผู นําองคกรปกครองสวนทองถิ ่น จึง เปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันใหเกิดข้ึนกับบุคลากรในองคกรนั่นคือ  การสรางทีมงานในองคกรใหมีความเขมแข็ง ซึ่ง
ทีมงานนั้นนอกจากจะตองมีคนที่มีความรูความสามารถที่จะสามารถทํางานขององคกรใหประสบ
ผลสําเร็จอยูในทีมแลว สิ่งสําคัญคือ สัมพันธภาพของบุคลากรในทีม  โดยเฉพาะการเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น การมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคลากรในองคกร เปนสิ่งที่ผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการใหประสบผลสําเร็จเปนประการตนๆ  ของการบริหารงาน 
เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปลี่ยนผูนําองคกรทุกสี่ป ซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้ง ถา
ไดผูนําองคกรคนเดิม สัมพันธภาพของบุคลากรในองคกรก็จะไมมีปญหาแตอยางใด แตถาไดผูนํา
คนใหมเขามาทําหนาที่เปนผูนําองคกร สิ่งสําคัญประการแรกคือ การสรางสัมพันธภาพท่ีเขมแข็งให
เกิดข้ึนในองคกรทั้งระหวางผูบริหารกับบุคลากรหรือระหวางบุคลากรดวยกันเอง  สอดคลองกับ
การศึกษาของ ศิริพร ศีตมโนชญ ที่ไดกลาวไววา ผูบริหารองคการควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเปนการทําความรูจักและ
สรางความคุนเคยระหวางพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับผูบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อตองมีการ
ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น สอดคลองกับแนวคิดของ ทอง
ทิพภา  วิริยะพันธ    ที่กลาววา ผูบริหารตองรูจักปรับตัวเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 
เพื่อใหผูอื่นรูสึกเปนมิตรและมีความพึงพอใจที่จะคบหาสมาคมดวย ทําใหเกิดการสรางมนุษย
สัมพันธกับผูอื่น   จึงเปนความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่จะใชความรู สติปญญา ไหวพริบ
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ปฏิภาณ ประสบการณฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมตนเองใหเขากับผูอ่ืนได เพราะ
จะไดทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือมีความสามารถในการจูงใจผูอ่ืนใหความรวมมือได และสอดคลองกับ
แนวคิดของ บุญมั่น ธนาศุภวัฒน ที่กลาววา ผูบังคับบัญชาเปนผูบริหารขององคการ เปนผูสนับสนุน
สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน เปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนชวยแกไขปญหาตางๆใหแกผูใตบังคับบัญชา  ดังน้ัน ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติงานใหเปน
ที่รักใครและนาเคารพนับถือของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับ
ผูใตบังคับบัญชา   
 สวนผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานนั้น หมายความวา 
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามนั้น 
ประกอบดวยการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน คาจาง พรอมสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ
ที่มีความยุติธรรมและมีระดับที่เหมาะสม มีความเปนอยูสวนตัวที่ดี มีความเจริญกาวหนาและ
ความมั่นคงในหนาที่การงานและวิชาชีพ พรอมทั้งมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม   ในประเด็นเหลาน้ี 
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับ
บุคลากรในองคกรโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากคุณภาพชีวิตการทํางาน เชน คาตอบแทน
ตางๆ  เชน เงินโบนัสพิเศษ  ผูนําองคกรเปนผูมีอํานาจใน การอนุมัติ หรือการพิจารณาความดีความชอบ 
การประเมินผลงาน หรือสถานภาพความม่ันคง ในอาชีพของบุคลากร ถาบุคลากรมีสัมพันธภาพที่
ไมดีกับผูนําองคกร ยอมมีสถานะของอาชีพที่ไมมั่นคง (ถึงแมวาจะมีระเบียบหรือระบบการ
บริหารงานท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาวอยูก็ตาม) ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปน ผูมีอิทธิพล
โดยตรงตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคกรซึ่งในแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นก็แตกตางกันไปขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูนําหรือภาวะผูนํา ที่ผูนําองคกรไดแสดงออกมา 
สอดคลองกับแนวคิดของเบ็นเน็ตและทิบบิทส(Bennett and Tibbitts) ที่กลาววา ปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน ไดแก ปจจัยดานงาน เชน
ลักษณะงาน  กระบวนการทํางาน ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน บรรยากาศการทํางานท่ีดี สังคมการ
ทํางานที่ดี  มีผูนําท่ีดี และปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรูความสามารถในการ
ทํางาน เปนตน  การศึกษาของ วิชัย จันทวงศ ที่พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมพบวา 
ความสามารถสวนตัว การดลใจ การกระตุนการใชปญญา สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครู  และสอดคลองกับการศึกษาของชนกันต  เหมือนทัพ ที่พบวา ปจจัยดานบรรยากาศองคการ 
5 ดาน ซึ่งไดแก ขนาดและโครงสรางขององคการ ความซับซอนของระบบ แบบความเปนผูนํา 
เปาหมายขององคการ มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p< 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 353 

.05) เปนตัวแปรท่ีสามารถพยากรณคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดดีที่สุด   โดยเฉพาะตัว
แปรแบบความเปนผูนํามีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากวา แบบความเปนผูนําเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอผูตาม เพราะพฤติกรรมผูนําจะ
เปนแรงกดดันที่สําคัญตอการสรางบรรยากาศโดยจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการผลิตและการ
ตอบสนองตอความพึงพอใจของพนักงาน   
 สวนผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการไดรับการยอมรับนั้น  โดยที่การไดรับการ
ยอมรับนั้น ตามทฤษฎีสองปจจัยของ  เฮิรซเบิรก(Herzberg) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
ทั้งจากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน  จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้
อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ การแสดงออกอ่ืนใด ที่
กอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย ถือเปนหนึ่งในบรรดาปจจัยจูงใจ ที่เกี่ยวของกับ
งานโดยตรง เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานท่ีปฏิบัติ เปนตัวกระตุนทําใหเกิดความพึงพอใจใหแก
บุคคลในองคการ ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถ
ตอบสนองความตองการภายในของบุคคลได ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนผูที่มีบทบาท
และมีอิทธิพลโดยตรง ตอการใหสิ่งน้ีใหกับบุคลากรในองคกร เนื่องจากวา บุคลากรทางการศึกษา
หรือบุคลากรอื่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  สวนใหญเปนผูที่มีศักยภาพตองการทํางานเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา มีบางสวนท่ีไมสามารถท่ีจะแสดงศักยภาพของตนเองได 
เนื่องจากไมไดรับโอกาสในการทํางาน เพราะไมใชบุคลากรของฝายผูนําองคกร บุคลากรทุกคน
ตองการแสดงศักยภาพที่มีของตนเองใหกับคนอ่ืนไดรับรู เพื่อใหคนอ่ืนหรือองคกรยอมรับ ผูนํา
องคกรเปนผูที่มีสวนสําคัญในการใหโอกาส  แกบุคลากรทุกคนทุกฝาย และทุกแผนกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทํางานเพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง ซึ่งการใหโอกาสน้ีถือเปนจุดเริ่มตน
ของการใหการยอมรับในตัวบุคลากรของผูนําหรือผูบริหารองคกร เปนการทําใหองคกรหรือหนวยงาน
ไดประโยชนโดยตรง  พรอมท้ังมีสวนในการสรางความผูกพันในองคกรแกบุคลากรดวย   
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ฮามิดิฟาร(Hamidifar)  ที่พบวา สไตลภาวะผูนํา มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ในประเด็นคือ การไดรับการยอมรับ   และผลการศึกษา
ของ ศิริพร ศีตมโนชญ ที่ไดกลาววา การท่ีพนักงานไดรับการยอมรับจากหัวหนางานและเพ่ือน
รวมงาน ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงานที่เปนไปอยางมีระบบ โดยมีการใหรางวัลหรือ
ผลตอบแทนพิเศษ   เมื ่อพนักงานที่ปฏิบัติงานดี จะทําใหพนักงานมีความรูสึกภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนที่ไดรับการยอมรับ ทําใหพนักงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุง
พัฒนางานใหดีขึ้นซึ่งเปนตัวอยางท่ีดีสําหรับพนักงานในองคการ จะทําใหพนักงานมีความรูสึกรวม
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เปนเจาขององคการโดยการมุงมั่นทํางานเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ และสอดคลองกับ
แนวคิดของแบสซี่และแม็คเมอรเรอ( Laurie Bassi and Daniel McMurrer) ที่กลาววา องคกรที่มี
ความสามารถในการบริหารผูปฏิบัติงานใหสรางผลงานท่ีคุมคานั้นจะตองมีความสามารถในหลายๆ
ประการ โดยท่ีประการหน่ึงคือ การสรางความผูกพันของพนักงาน ผูบริหารตองมีการออกแบบงาน
ใหมีเน้ือหาความรับผิดชอบ มีเปาหมายและข้ันตอนการทํางานท่ีนาสนใจ เชน การใชเทคโนโลยี
ใหมๆ หรือการสรางเปาหมายในการทํางานที่ทาทาย จะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกชอบและอยาก
ทํางาน  และทําการสรางงานท่ีมีความกาวหนาม่ันคงและเปนงาน ที่ไดรับการยอมรับหรือยกยอง จะ
ทําใหพนักงานรูสึกวา งานที่ทํานั้นมีความกาวหนา มีความมั่นคงและเปนงานท่ีมีความสําคัญกับ
องคกร พนักงานก็จะมีความมั่นใจและจะมีความทุมเทในการทํางาน เปนตน  

 ผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอคุณลักษณะเฉพาะบุคคลน้ัน หมายความวา บุคลากร
ในองคกรนั้นมีความแตกตางกันท้ังลักษณะนิสัย อุดมคติ ทัศนคติ พฤติกรรม ความเชื่อ  เปนตน     
ซึ่งถือเปนความหลากหลายของประชาชนเปนเร่ืองปกติขององคกร ผูนําองคกรจึงเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการหลอหลอมและสรางบุคลากรเหลาน้ันใหเปนบุคลากรที่สอดคลองกับวัตถุประสงค  
คานิยม และเปาหมายขององคกร ซึ่งในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจสูงสุดในองคกร เปนผูมีอิทธิพลโดยตรงตอบุคลากรทุกคนทุก
ฝาย นั่นคือ เปนผู กําหนดวัฒนธรรมองคกรใหเปนแนวทางการปฏิบัติตนแกบุคลากร เพื ่อให
บุคลากรเหลานั้นสามารถที่จะทําใหงานหรือนโยบายของตนเองนั้น  ประสบผลสําเร็จ อันจะ
สงผลดีตอการไดรับความนิยมชมชอบจากประชาชนในชุมชนทองถิ่น เชน บุคลากรทุกคนตองมี 
Service mind แกประชาชนในทุกระดับ เปนตน ดังนั้น คุณลักษณะเฉพาะตัวหรือพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากผูนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับแนวคิดของก๊ิบสันและคณะ(Gibson and Others) ที่
กลาวถึงแรงจูงใจวา บุคคลที่ เขามาปฏิบัติงานจะมีลักษณะเฉพาะตัว เ ชน การรับรู  เจตคติ 
บุคลิกภาพ และการศึกษา เมื่อเขามาอยูในองคกรจะมีตัวแปรตางๆ  ภายในองคการที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ เชน ลักษณะงานที่ทํา ภาวะผูนํา โครงสรางของการบริหาร  การบังคับ
บัญชา  ระดับงาน  และความผูกพันของสมาชิกในกลุม แนวคิดของ  แทนเนลบัมและคณะ
(Tannelbaum and Other) ที่กลาววา ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคลที่มีอํานาจ อิทธิพล 
หรือความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการหรือคําสั่งของเขาได ผูนํา
มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของคนอื่น     และสอดคลองกับแนวคิดของแบส
และอโวลิโอ(Bass and Avolio) ที่กลาววา ผูนําองคกรที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะแสดง
พฤติกรรมในทางที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จที่สูงข้ึนแกผูรวมงานและผูตาม โดยจะทําการกระตุนให
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เกิดทัศนะในการทํางานจากมุมมองใหม สรางความตระหนักในภารกิจ พัฒนาเพื่อนรวมงานและผู
ตามใหมีศักยภาพและความสามารถที่สูงข้ึนและจูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลกวาความ
สนใจของตัวเองไปสูผลประโยชนขององคกรหรือสังคม 
 สวนองคประกอบดังตอไปน้ี คือ ผูนําองคกร ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล การไดรับการยอมรับ มีความสัมพันธโดยตรงเชิงบวกตอองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ซึ่งสามารถอธิบายความไดวา องคประกอบทั้ง 4 ประการคือ ผูนําองคกร ความพึงพอใจ    

ในงาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคลและการไดรับการยอมรับ มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิต        

การทํางาน เนื่องจากท้ัง 4 ประการน้ี เปนองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งในดานผูนํา
องคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานนั้นไดกลาวในขางตนแลว  สวนที่เหลือ     

มีรายละเอียดดังน้ี ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานน้ัน หมายความวา 
ความพึงพอใจในงาน เปนตัวชี้วัดประการหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซึ่งผลจากการ
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม พบวา บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความพึงพอใจในงาน เน่ืองจากการไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและเทาเทียมกับบุคลากรดาน
อ่ืน ไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม พรอมการไดรับการยอมรับ ชื่นชมในผลงาน มี
อํานาจในการสั่งการท่ีสัมพันธกับตําแหนงหนาท่ี มีอิสระในการคิดและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดรับการตอบสนองตอความตองการ มีเคร่ืองมือและอุปกรณเพียงพอ     
ที่จะทําใหงานประสบผลสําเร็จได บุคลากรในองคกรไมมีการแบงแยก ไดรับการสงเสริม
ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ ไดรับโอกาสใหทํางานที่ทาทาย มีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดี มีความ
ปลอดภัย มีขวัญและกําลังใจท่ีดี องคกรหรือหนวยงานมีระบบการบริหารงานท่ีโปรงใส มีกลยุทธ
การบริหารจัดการท่ีดี พรอมดวยวัฒนธรรมและคานิยมองคกรที่ดี ความยืดหยุนในการทํางาน มีระบบ
การนิเทศงานแกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ ไดรับการวางแผนอาชีพที่ชัดเจนใชระบบคุณธรรมในการ
คัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน ใหจํานวนคนที่เพียงพอกับงาน และมีความม่ันคงและปลอดภัยใน
งาน ซึ่งสิ่งเหลานี้ จัดเปนความพึงพอใจในแตละดานท่ีสะทอนถึงการมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ี
ดีของบุคลากรทางการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของเคียสและเคอรลี่(Kerce and Kewley) ที่กลาว
วา คุณภาพชีวิตการทํางานประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) ความพึงพอใจในงานโดย
ภาพรวม (Overall job satisfaction)  2) ความพึงพอใจในงานเฉพาะดาน (Facet satisfaction) 

ประกอบดวย คาจาง ผลตอบแทน สภาพแวดลอมในการทํางาน โอกาสของความเจริญกาวหนา ความ
มั่นคงในการทํางาน เพ่ือนรวมงาน   สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรและเคร่ืองมือ โอกาสในการ
พัฒนาทักษะความรู การนิเทศงาน โอกาสของความเจริญงอกงามและการไดพัฒนาสวนบุคคล 3) 

คุณลักษณะงาน (Job characteristics) ประกอบดวย ความหลากหลายของทักษะ เอกลักษณของงาน 
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ความสําคัญของงาน ความเปนอิสระ ผลสะทอนกลับ   4) ความเกี่ยวของกับงาน (Job involvement)  

สอดคลองกับแนวคิดของคอรราเอล(Coraell) ที่กลาววา องคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจทั่วไป  2) ความพึงพอใจตอความเจริญกาวหนา 3)ความเครียดทาง
กายภาพ    สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ ที่พบวา         ขาราชการ
พลเรือนสังกัดราชการสวนกลางมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงาน ความพึงพอใจในงาน
รายดานโดยรวม และการรับรูความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานความเก่ียวของผูกพันกับงานอยูในระดับมาก และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่สําคัญในขณะน้ีคือ ปจจัยที่ทําใหพึงพอใจในการทํางาน คือ ความกาวหนาในตําแหนงงาน และ
อีก  4 ปจจัย เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจ คือ คาตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนา
ขาราชการเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน และผูบังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา 
ทั้ง 5 ปจจัยนี้ เปนปจจัยยอยในองคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดานของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานน่ันเอง และสอดคลองกับผลการศึกษาของชัยยง ขามรัตน ที่พบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับปานกลาง  มีบรรยากาศองคการ การติดตอสื่อสารในองคการ พฤติกรรมการทํางาน 
และ  ความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลางเชนกัน ความพึงพอใจในการทํางานมี
อิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    สวนการไดรับการยอมรับที่มี
อิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานน้ัน โดยที่การไดรับการยอมรับน้ัน ตามทฤษฎีสองปจจัย
ของเฮิรซเบิรก (Herzberg)หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน  
จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับน้ีอาจจะอยูในรูปของการยกยอง
ชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ การแสดงออกอ่ืนใด   ที่กอใหเห็นถึงการยอมรับ  ใน
ความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหน่ึงอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับ
ความสําเร็จในงานดวย  ถือเปนหนึ่งในบรรดาปจจัยจูงใจ ที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจ
ใหคนชอบและรักงาน ที่ปฏิบัติ เปนตัวกระตุน  ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความ
ตองการภายในของบุคคลได และจากขอมูลที่ไดจากภาคสนาม การไดรับการยอมรับน้ี หมายถึง 

การท่ีบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือทั้งในดานความรูความสามารถและผลงาน ได
รับผิดชอบงานท่ีทาทายความรูความสามารถ และสามารถทําใหงานท่ีไดรับมอบหมายน้ันประสบ
ผลสําเร็จได จากความหมายดังกลาว ถือไดวา การไดรับการยอมรับเปนปจจัยจูงใจที่ทําใหบุคลากร
ในเกิดความรูสึกพึงพอใจในงาน พึงพอใจในองคกร ถือวาเปนตัวชี้วัดหรือเปนปจจัยประการหนึ่ง
ของการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซึ่งตามแนวคิดของ  เบ็นเน็ตและทิบบิทส(Bennett and 

Tibbitts) นั้น การไดรับการยอมรับ เปนปจจัยสวนบุคคลที่สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี 
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สอดคลองกับแนวคิดของโคสเซน (Kossen, แคสทและโรเซ็นวีก(Kast and Rosenzweig) และชาญ
ชัย อาจินสมาจาร ที่กลาวไวตรงกันวา  การไดรับการยอมรับ เปนปจจัยที่สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิต
การทํางาน   
 สวนคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานน้ัน โดยที่ 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจน้ัน หมายถึง การท่ีบุคลากรทางการศึกษามี
พฤติกรรมการทํางานท่ียึดม่ันในอุดมคติของตนเอง ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร กระตือรือรน
และมีความอดทนในการทํางาน เมื่อบุคลากรมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติตนเชนน้ี ยอม
สงผลใหไดรับการยอมรับและความกาวหนาในองคกร นั่นคือ การไดรับรางวัลที่เปนคาตอบแทน 
โบนัสพิเศษ การยกยองเชื่อม่ันในศักยภาพ มีความม่ันคงในอาชีพ  เปนตน สิ่งเหลาน้ีบงบอกถึงการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานในองคกร สอดคลองกับแนวคิดของเวอรเทอรและเดวิส(Werther 

and Davis) ที่กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย ปจจัย 3 ดาน โดย
ปจจัยประการแรกคือ ปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคล โดยพิจารณาจากสิ่งท่ีมีผลตอความพึงพอใจ
ในงาน ความตองการของบุคคลและการจูงใจในการทํางานของบุคคล ซึ่งไดแก องคประกอบของ
พฤติกรรมบุคคล คือ การรับรู  คานิยม ทัศนคติ และภาวการณจูงใจ  สอดคลองกับแนวคิดของ
วาสกา(Vaska) ที่ไดเสนอมิติที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิต  การทํางาน 4 ดาน โดยดานที่ 3 คือ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธกับการพัฒนาความสามารถ การเรียนรูและการใชทักษะ  
และสอดคลองกับแนวคิดของ เบ็นเน็ตและทิบบิทส(Bennett and Tibbitts) ที่เห็นวา ปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรูความสามารถในการทํางาน ไดรับการยอมรับและรางวัลเมื่อทํางานเสร็จ 
ไดรับความเสมอภาคและความยุติธรรม ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน เปนตน  เปนปจจัยที่จะสงผลให
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน 

 ขณะท่ีองคประกอบดานการสนับสนุนมีอิทธิพลโดยตรงเชิงลบตอองคประกอบดาน
คุณภาพชีวิตการทํางานนั้น อธิบายไดวา โดยทั่วไป การไดรับการสนับสนุนการทํางานจาก
องคกรหรือผูนําองคกร ยอมจะทําใหบุคลากรในองคกรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสุข และความพึงพอใจในงาน และจากขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ การสนับสนุนนั้น หมายถึง 
การที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานการสงเสริมใหนําเสนอแนวคิด การสรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหม ดานทรัพยากร  

ในการทํางานอยางสมดุล มีระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากรท้ังในเร่ืองงานและชีวิตสวนตัว ลดภาระงาน
ดานเอกสารที่ไมจําเปน สนับสนุนใหมีความเปนสวนตัวและมีการใหบริการ   ดานสวัสดิการ
เกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่มตางๆในองคกร สิ่งเหลานี้ที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุน
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จากองคกร ยอมสงผลใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในองคกร มีความผูกพันตอองคกร ตองการทุมเท
ทํางานเพ่ือองคกรเปนการตอบแทนแกองคกรท่ีไดใหการสนับสนุน พรอมกันน้ี ก็ไดรับคาตอบแทน
และสวัสดิการอ่ืนๆ ที่ยุติธรรมกับการเสียสละของตนเอง ทําใหมีคุณภาพชีวิต  ที่ดี  การที่บุคลากร
ไดรับการสนับสนุนจากองคกรในเร่ืองดังกลาวน้ี ยอมสงผลใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี 
สอดคลองกับที่ ชาญชัย อาจินสมาจาร  ไดกลาวไววา การไดรับการสนับสนุนทางสังคม เปน
องคประกอบประการหนึ่งของคุณภาพชีวิตการทํางาน และสอดคลองกับการศึกษาของจอหนรัส
และเซอรรา (Johnrus and Serra) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครู  โดยเนน
องคประกอบ 7 ประการ ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน  การสื่อสาร 

สัมพันธภาพของบุคลากร การไดรับการสนับสนุน เงินเดือน และความเปนอิสระ  จากที่กลาวมา
แสดงใหเห็นวา การสนับสนุนจากองคกรหรือผูนําหรือผูบริหารองคกรนั้น ไมวาจะอยูในรูปแบบใด  
ทั้งเคร่ืองมืออุปกรณในการทํางาน คาตอบแทน สวัสดิการ เปนตน ยอมสงผลใหบุคลากรในองคกร
มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีทั้งน้ัน ซึ่งโดยสวนใหญจะสงผลในเชิงบวก กลาวคือ ยิ่งใหการสนับสนุน
แกบุคลากรในองคกรมากเทาใด ยิ่งจะทําใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานดียิ่งข้ึนเทาน้ัน แตจาก
ผลการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา การสนับสนุน สงผลโดยตรงเชิงลบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจ
อธิบายไดวา เน่ืองจากผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 
ซึ่งอยูในชวงการเร่ิมนโยบายใหมของรัฐบาลปจจุบันคือ  การเพิ่มคาแรงแกขาราชการที่บรรจุใหม 
วุฒิปริญญาตรี เปน 15,000 บาท และผูใหขอมูลสวนใหญ คือ รอยละ 50.00 เปนปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดฝายขาราชการประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเปนเจาหนาที่งบประมาณดวย  อาจจะพิจารณาเห็นวา นโยบายดังกลาวน้ี สงผลกระทบดานลบ
ตอการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยท่ีระเบียบการบริหารงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น กําหนดใหใชงบประมาณในการบริหารงานบุคคลนั้นไมเกิน
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งถาดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน   
แนนอนวา บุคลากรในองคกรจะไดรับคาตอบแทนคือเงินเดือนเพ่ิมข้ึน สงผลตอการมีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีขึ้นกวาเดิม แตมีผลกระทบเชิงลบคือเกิดปญหากับการบริหารงบประมาณขององคกร 
ซึ่งตองเกินรอยละ 40 แนนอนท่ีตองใชไปในการบริหารงานบุคคล กระทบกับงบประมาณท่ีตองใช
จายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ใหกับประชาชนในชุมชนที่ตองมีนอยลง   
จากเหตุผลดังกลาวนี้ จึงทําใหการสนับสนุนน้ันสงผลโดยตรงเชิงลบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
 สวนองคประกอบดังตอไปนี้ คือ ผูนําองคกร สัมพันธภาพ การไดรับการยอมรับ  และ
การสนับสนุนมีอิทธิพลโดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งสามารถอธิบายความไดวา  ผูนํา
องคกรมีอิทธิพลโดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยสงผลผานการสนับสนุน แลวสงผล
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ตอไปยังความถึงพอใจในงาน ประการหนึ่ง สงผลผานไปยังการสนับสนุน ประการหนึ่ง สงผานไป
ยังสัมพันธภาพ แลวสงผลตอไปยังความพึงพอใจในงาน ประการหนึ่ง สงผลผานคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ประการหนึ่ง และสงผลผานการไดรับการยอมรับ แลวสงผลตอไปยังสัมพันธภาพ ผาน
ความพึงพอใจในงานประการหน่ึง โดยในสวนท่ีผูนําองคกรที่สงผลตอการสนับสนุน  สงผลตอ
สัมพันธภาพ สงผลตอคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและสงผลตอการไดรับการยอมรับนั้นไดอภิปรายไป
ในเบ้ืองตนแลว  สวนการสนับสนุนมีอิทธิพลโดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน  โดยสงผาน
ความพึงพอใจในงานประการหนึ่ง สงผลผานไปยังสัมพันธภาพ แลวสงตอไปยังความพึงพอใจในงาน
ประการหนึ่ง เมื่อพิจารณาการสนับสนุนที่สงผลตอความพึงพอในในงานนั้น หมายความวา  

เมื่อบุคลากรในองคกรไดรับการสนับสนุนจากองคกรทั้งในเร่ืองการทํางาน การดําเนินชีวิต สงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงาน สอดคลอง
กับการศึกษาของ บิชอพและสกอต(Bishop and Scott) และ ไลเด็น( Liden), เวนนี่(Wayne) และ 
สแปรโรว(Sparrowe) ที่พบวา การไดรับแรงสนับสนุนจากองคการเปนความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ความผูกพันในองคการ ความทุมเทที่มีให การปฏิรูปผลการปฏิบัติงาน ความใสใจ และแรง
สนับสนุนจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน มีผลกระทบที่ดีตอความผูกพันกับองคกรและสงผลตอ
ระดับความพึงพอใจของหัวหนางานดวย  สอดคลองกับการศึกษาของ  เกียโกเมตติ (Giacometti)ที่
พบวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงานและการรักษาครูบรรจุใหม ไดแก ปจจัยดานอารมณ  
การสนับสนุนจากโรงเรียนและชุมชน คาตอบแทนและสิทธิประโยชน สภาวะช็อคทางวัฒนธรรม  

การสนับสนุนดานการสอน (พัฒนาวิชาชีพ) และการเตรียมหลักสูตรการสอน การบริหารและ
ประเมินผลนักเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ อาหหมัดและเย็คตา( Ahmad and Yekta) ที่พบวา      
การไดรับการสนับสนุนจากองคกรของพนักงาน มีความสําคัญและสงผลตอความพึงพอใจในงาน  
และสอดคลองกับการศึกษาของ จตุพร สังขวรรณ ที่พบวา สภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิด
บรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรไดแก การสนับสนุนจากผูบริหาร ความมีอิสระใน
การตัดสินใจในงาน รางวัลและการสนับสนุน การใชประโยชนจากเวลาท่ีมีอยู และขอบเขตการ
ปฏิบัติงานในองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน สวนการสนับสนุนที่สงผล
ตอสัมพันธภาพน้ัน หมายความวา    เมื่อบุคลากรไดรับการสนับสนุนการทํางานจากองคกรหรือจาก
เพื่อนรวมงาน ยอมสงผลใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกรข้ึน สอดคลองกับการศึกษา
ของ เบญจพร ยิฐธรรม ที่พบวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชา และจาก
เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธอยางนาเช่ือถือไดทางสถิติ กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการโดยรวมและทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตนดวย แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและจากเพื่อนรวมงานมากเทาใด ก็มีขวัญกําลังใจในการ
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ปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมและในทุกๆ ดาน คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน ความพึงพอใจ
ในงาน ความกาวหนาในงาน และ ความรูสึกมั่นคงในงานมากตามไปดวย สอดคลองกับการศึกษา
ของ สุนันทา ศิระวงษธรรม ที่ไดสรุปแนวคิดของการสนับสนุนจากองคการไววา เปนการพัฒนามา
จากการแลกเปลี่ยนทางสังคม เปนการกระทําซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการตอบสนองซึ่งเปนการให
รางวัลจากผูอ่ืน บุคคลจะสรางความสัมพันธทางสังคมตอกัน จากการใหรางวัลท่ีแตละคนมีใหกัน 
เชน ความรัก ความเคารพ  นับถือ การยกยองชมเชย จากการรับรูการสนับสนุนจากองคการ  
ผูปฏิบัติงานรับรูถึงคานิยมท่ีองคการมีใหและการดูแลความเปนอยูที่ดี ดังน้ัน จากการท่ีองคการเอาใจใส
ใหความเปนอยูที่ดี สนับสนุนความตองการของบุคคล ใหโอกาสในการพัฒนา ซึ่งการสนับสนุน
จากองคการมีผลตอการรับรูของพนักงานวาตนเองมีคาตอองคการ กอใหเกิดแรงจูงใจหรือความรูสึก
พึงพอใจ และตอบแทนองคการดวยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนการเพิ่ม
ผลการดําเนินงาน มีความชื่นชอบในงานขององคการนอกเหนืองานประจํา ใหความชวยเหลือ
เพื่อนรวมงาน ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานสําหรับองคการ เปนตน  และสอดคลองกับแนวคิด
ของไอเซ็นเบอรเกอรและฮันทิงตัน(Eisenberger and Huntington) ที่กลาววา การสนับสนุนจาก
องคการ เปนการสะทอนถึงคุณภาพความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคกร 
 ในสวนของสัมพันธภาพท่ีมีอิทธิพลโดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยสงผาน
ความพึงพอใจในงานน้ัน เมื่อพิจารณาสัมพันธภาพท่ีสงผลตอความพึงพอใจในงานน้ัน กลาวไดวา        
เมื่อบุคลากรในองคกรมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืนไมวาจะเปน ผูนําองคกร หัวหนางาน หรือ  
เพื่อนรวมงาน ยอมจะทําใหความรูสึกที่เปนสุข มีความพึงพอใจในงาน สอดคลองกับการศึกษาของ 
ลัดดาวัลย โสมิรัน ที่พบวา การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเปนหัวหนางานและเพ่ือนรวมงาน  ซึ่งถือเปน
วัฒนธรรมองคกร อันเปนปจจัยในการรักษาพนักงานสายวิชาการนี้  เปนปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจในงานของพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย  สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
อามิซาเดหและคณะ(amirzadeh and Others) ที่พบวา ตัวแปรที่สงผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติตอความพึงพอใจในการทํางานคือ สัมพันธภาพของพนักงาน กับเงินเดือนและคาจาง สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ โอซาเบมี(Oshagbemi) ที่พบวา โดยภาพรวมแลว อาจารยมหาวิทยาลัยใน
อังกฤษโดยท่ัวไปมีความพึงพอใจกับงานดานการสอนและการวิจัยในระดับพอใช สวนที่สงผลตอ
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการมี
สัมพันธภาพท่ีกลมกลืนกันท่ีเกี่ยวกับเพ่ือนรวมงานและท่ีเกี่ยวกับการรวมมือกันปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

และสอดคลองกับผลการศึกษาของศักดิ์ชัย ลือภักดีสกุล ที่พบวา ความสัมพันธกับผูบั งคับบัญชา
ดานการใหขอเสนอแนะ หรือ แนวคิดในการทํางานกับผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความมุงม่ัน
ในการทํางาน และความผูกพันในงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา ความสัมพันธกับ
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ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน และการไดรับ การยอมรับมีอิทธิพล
โดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยสงผลผานสัมพันธภาพ แลวสงผลตอไปยังความพึงพอใจ
ในงาน เมื่อพิจารณาถึงการไดรับการยอมรับที่สงผลตอสัมพันธภาพนั้น กลาวไดวา การไดรับ
การยอมรับเปนสิ่งจูงใจประการหนึ่งท่ีทําใหบุคลากรมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในงาน เนื่องจาก
บุคลากรทุกคนโดยพื้นฐานแลวมีความตองการที่จะบรรลุเปาหมายในตนเอง นั่นคือ ตองการ
ความสุขสบายทางกาย มีชีวิตท่ีปลอดภัยและมั่นคง ตองการเปนที่รักของคนอ่ืน ไดรับการยอมรับ
ในสังคมในดานศักยภาพและความรูของตนเอง ซึ่งเมื่อไดรับการตอบสนองสิ่งเหลานี้ในองคกร
หรือหนวยที่ตนเองทํางานอยู ยอมสงผลใหเกิดความสุข มีความพึงพอใจในงาน มีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรดวยกันในองคกร สอดคลองกับการศึกษาของ ชวัลณัฐ เหลาพูนพัฒน 
ที่ไดกลาวไววา การไดรับการยอมรับจากองคการ เปนการแสดงออกถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับทีมงานและแสดงถึงปฏิสัมพันธที่ดีระหวางพนักงาน กับหัวหนาในงาน ซึ่งเปนบุคคลสําคัญของ
ทีมงาน และสอดคลองกับทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของ มาสโลว (Maslow) ซึ่งมีพื้นฐาน
ทฤษฎีที่สําคัญคือ ความตองการของมนุษยสามารถจัดไดเปนลําดับช้ัน เมื่อความตองการในลําดับ
ต่ํากวาไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในลําดับสูงขึ้นถัดไปก็จะเกิดขึ้น และมนุษยก็จะ
แสวงหาสิ่งท่ีจะตอบสนองความตองการนั้นตอไป มาสโลวไดแบง  ความตองการของคนออกเปน 
5 ลําดับโดยเรียงลําดับจากตํ่าสุดไปสูงสุด ดังน้ี  1)ความตองการทางดานรางกาย  2) ความตองการ
ความปลอดภัยและม่ันคง  3)ความตองการความรักความพึงพอใจ  4)ความตองการที่จะใหคนหรือ
กลุมคนนับถือตน  5) ความตองการคนพบสัจจะแหงตน  โดยที่การไดรับการยอมรับสอดคลอง
ความตองการลําดับที่ 4 คือ ความตองการที่จะใหคนหรือกลุมคนนับถือตน (Esteem needs) ความ
ตองการนับถือตนนี้แยกไดเปน 2 ประเภทคือ 1) เปนความปรารถนาเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง  
ความสําเร็จ ความพอเพียง ความเปนเลิศ และความสามารถในการเผชิญกับโลก ความตองการอิสระ
และความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  2) เปนความปรารถนาเพื่อชื่อเสียง เกียรติยศและศักดิ์ศรี 
(ในท่ีนี้หมายถึงการยอมรับและความเช่ือถือจากผูอ่ืน) ความปรารถนาดานฐานะ ความเจริญรุงเรือง 
ความเปนผูนํา การเปนท่ียอมรับจากผูอ่ืน การไดรับการเอาใจใส ไดรับความสําคัญ การใหเกียรติ  
ซึ่งเมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการในข้ันนี้แลว ก็จะเกิดความตองการในข้ันสุดทายคือ 
ความตองการคนพบสัจจะแหงตน (Needs for self-Actualization) อาจกลาวไดวา สัมพันธภาพ
สอดคลองกับความตองการในขั้นนี้ โดยที่ความตองการคนพบสัจจะแหงตนนี้ เปนการแสวงหา
ความเปนมนุษยที่แทจริง ตองการใฝหาและพัฒนาการกระทําที่เหมาะสมกับตนใหยิ่ งๆ ขึ้นไป  
ลักษณะของบุคคลตามหลักการคนพบสัจจะ แหงตนนี้ มาสโลวไดสรุปและรวบรวมไวหลายๆ ประการ 
โดยหน่ึงในลักษณะเหลาน้ันไดแก การมีความสัมพันธอันดีในระหวางหมูพวก  (Interpersonal 
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relations) บุคคลจะแสดงออกถึงความรูสึกท่ีลึกซึ้งในแงของสัมพันธภาพเพียงเล็กนอยหรือแมแต
ความเกลียดชัง ความไมพอใจในสถานการณตางๆ เขาก็จะสามารถเก็บความรูสึกได และการมี
ความสัมพันธสนิทแนบแนนเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน  (Human kinship) มีความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความรักในการอยูรวมกันของมนุษย ชาติ 
มีความเมตตาปราณี แมกระทั่งคนปญญาออน คนพิการ ก็จะไมเห็นวาเขาดอยคาเปนคนแปลกหนา 
มีความจริงใจและพอใจชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน    
    

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่มี
หนาท่ีในการกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั่วไปประเทศใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไว   ควรนําผลการศึกษาวิจัยไปดําเนินการดังนี ้
  1.ควรนําผลการวิจัยไปกําหนดเปนหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายก
องคการบริหารสวนตําบล  เนื่องจากผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
และมีอิทธิผลตอองคประกอบอ่ืนๆ ซึ่งพ้ืนฐานเดิมของผูนําองคกรเหลาน้ีนั้น    เปนผูนําชุมชนที่
มีทั้งบารมีและอํานาจในชุมชน การไดเขามาเปนผูนําองคกรปกครองทองถิ่น และใชอํานาจและ
อิทธิพลที่มีอยูในทางท่ีถูกตองและตามท่ีกฎหมายกําหนด   ยอมจะทําใหการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ของตนเองน้ันมีประสิทธิภาพและสงผลตอการมีความสุขของประชาชนอยางแทจริงได  การท่ี
ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่องยอมเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและถือเปนการ
กํากับติดตามและควบคุมการใชอํานาจและอิทธิพลท่ีมีอยูนั้นใหถูกตองได 
   2.ควรนําผลการวิจัยมากําหนดเปนนโยบายและกลยุทธการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  โดยท่ีผลการวิจัยนั้นไดแสดงใหเห็นวา ปจจัยการรักษาบุคลากรคือ การไดรับการสนับสนุน 
การเกิดความพึงพอใจในงาน การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การมีสัมพันธภาพท่ีดี บุคลากรมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคขององคกร การไดรับการยอมรับ โดยสิ่งเหลานี้ บุคลากรตองการจากองคกร นั่นคือ
จากผูนําองคกรที่ตองมีใหกับบุคลากรท่ีทํางานใหกับองคกร  ระบบการบริหารงานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับท้ัง 7 องคประกอบ เนื่องจากการทํางานใดๆ ยอมตองมี
มนุษยหรือบุคลากรเปนผูดําเนินการตามนโยบายและแผนงานท่ีองคกรไดกําหนดข้ึน  องคกรโดย
ผูนําองคกรจึงเปนผูที่มีอิทธิพลโดยตรงตอบุคลากรหรือพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใหกับ
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องคกร  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงควรนําเอาผลการวิจัยนี้มากําหนดเปนนโยบายหรือแนว
ทางการบริหารงานบุคคลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆไดถือปฏิบัติ 
  3.ควรนําผลการวิจัยมากําหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสถานะที่
เทาเทียมและไมดอยไปกวาบุคลากรทางการศึกษาของหนวยงานอ่ืน 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลทุก
ประเภท และองคการบริหารสวนตําบล ควรนําผลการวิจัยไปดําเนินการดังนี้ 
    1. ควรมีการนําเอาผลการวิจัยไปใชในการบริหารงานบุคลากรขององคกร  เนื่องจาก
ตามผลของการวิจัยนั้น  ผูนําองคกรเปนองคประกอบที่มีอิทธิผลทั้งโดยตรงและโดยออมตอ
องคประกอบอ่ืนๆ  นั่นหมายความวา ผูบริหารหรือผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถท่ีจะ
สรางองคกรหรือหนวยงานของตนเองใหเปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพสูง  บุคลากรมีความสุข มุงม่ัน
ในการทํางานใหกับองคกรอยางเต็มท่ีและเต็มใจ เนื่องมาจากบุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน  
ไดรับการสนับสนุนในการทํางาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการยอมรับในศักยภาพ มีสัมพันธภาพที่
ดีกับเพื่อนรวมงานและผูบริหาร เปนตน  ผลการวิจัยดังกลาวนี้  สามารถท่ีจะสนับสนุนและสงเสริม
การบริหารงานบุคคลขององคกรใหเขมแข็งข้ึนได   พรอมกับสามารถท่ีจะเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในองคกรเพิ่มข้ึนดวย  และตองดําเนินการและบูรณาการใชใหครบพรอม
กันในทุกองคประกอบ 

    2.ควรนําผลการศึกษาวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความยุติธรรมและไมดอยไปกวาบุคลากรทางการศึกษาของ
หนวยงานอื่น 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 
 1. ควรทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยการรักษาบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในทุกประเภท อันจะทําใหไดองคความรูในมิติของภาพรวมในเร่ืองปจจัยของการรักษา
บุคลากร สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงทดลองเกี่ยวกับปจจัยการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับปจจัยการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดหนวยงานอ่ืน ซึ่งผลการวิจัยที่
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ไดจะทําใหทราบถึงความเหมือนและความแตกตางของบุคลากรทางการศึกษาที่อยูตางหนวยงานแต
ทํางานดานการศึกษาเหมือนกัน 

 4.ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
ทางการศึกษา หรือบุคลากรดานอ่ืนๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ที่ ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ /         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
           คณะศึกษาศาสตร     
           มหาวิทยาลัยศิลปากร 
           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 
           ๗๓๐๐๐ 
 

             กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 

เรียน รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ    
 

สิ่งที่สงมาดวย เอกสารการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยจํานวน ๑ ฉบับ 
 

 ดวย นายระวี  อรรถวิลัย รหัสนักศึกษา ๕๑๒๕๒๙๐๕ นักศกึษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเร่ือง “การรักษาบคุลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
 ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมกับหนังสือนี้ ทั้งน้ี ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ( ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ) 
            หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายชื่อผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีใหความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
เร่ือง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

 
 1. รองศาสตราจารย ดร.พรพิพัฒน เพิ่มผล อาจารยประจํา คณะครุศาสตร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
 2. รองศาสตราจารย ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด อาจารยประจํา คณะครุศาสตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 3. รองศาสตราจารย ดร.ธร สุนทรายุทธ  
  อาจารยประจําศูนยนวัตกรรมการบริหารและผูนําทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
 4. รองศาสตราจารย ดร.คุณวุฒิ คนฉลาด  
  อาจารยพิเศษศูนยนวัตกรรมการบริหารและผูนําทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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ที่ ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ /         ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
           คณะศึกษาศาสตร 
           มหาวิทยาลัยศิลปากร 
           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม  
           ๗๓๐๐๐ 
 

            ธันวาคม  ๒๕๕๔ 
 

เร่ือง ขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลเขางู 
 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๒ ชุด 
 

 ดวย นายระวี อรรถวิลัย รหัสนักศึกษา ๕๑๒๕๒๙๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเร่ือง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
 ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให นายระวี  อรรถวิลัย    
ทําการทดสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
ในการวิจัยกลุมตัวอยาง   ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับความอนุเคราะห
จากทานเปนอยางดี 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ) 
             หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชในการทดลองเคร่ืองมือ 
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รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชในการทดลองเคร่ืองมือ 
 
 1. องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี 
 2. องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 
 3. เทศบาลนคร นครปฐม 
 4. เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 5. เทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 6. เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 7. เทศบาลตําบลหวยกระบอก อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 8. เทศบาลตําบลเขางู อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 9. เทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 10. เทศบาลตําบลหนองลาน อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 11. องคการบริหารสวนตําบลสวนกลวย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 12. องคการบริหารสวนตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 13. องคการบริหารสวนตําบลปากแรต อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 14. องคการบริหารสวนตําบลคลองตาคด อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 15. องคการบริหารสวนตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/876       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
         73000 
 

         19  มกราคม  2555 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลยางมวง 
 

 ดวย นายระวี อรรถวิลัย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง         
“การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” มีความประสงคจะขอ
เก็บรวบรวมขอมูลจากปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการน้ี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึง  
ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรทางการศึกษาของ
องคการปกครองสวนทองถิ่นทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษา
ดังกลาวดวยตามความเหมาะสม  สามารถติดตอโดยตรงไดที่ 081-791-5321 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบคุณยิ่ง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
     รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและวิจัย 
        รักษาราชการแทน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร.0-3421-8788, 0-3424-3435 
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงสงเสริม สนับสนนุ เพ่ือพฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
คาความเชื่อม่ัน 
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Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

  1.     Q1                3.9000          .5477        30.0 

  2.     Q2                3.7000          .7497        30.0 

  3.     Q3                3.6667          .6065        30.0 

  4.     Q4                3.6333          .7184        30.0 

  5.     Q5                3.5000          .9002        30.0 

  6.     Q6                3.4667          .8996        30.0 

  7.     Q7                3.7667          .5040        30.0 

  8.     Q8                3.9667          .8503        30.0 

  9.     Q9                4.0000          .6948        30.0 

 10.     Q10               3.7667          .5040        30.0 

 11.     Q11               3.7333          .6915        30.0 

 12.     Q12               3.7667          .6261        30.0 

 13.     Q13               3.9000          .6074        30.0 

 14.     Q14               3.7000          .6513        30.0 

 15.     Q15               3.7000          .7022        30.0 

 16.     Q16               3.8333          .4611        30.0 

 17.     Q17               3.8000          .6103        30.0 

 18.     Q18               4.1000          .6618        30.0 

 19.     Q19               4.1333          .6288        30.0 

 20.     Q20               3.9333          .6397        30.0 

 21.     Q21               4.1333          .5713        30.0 

 22.     Q22               3.6333          .4901        30.0 

 23.     Q23               4.1333          .5713        30.0 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 24.     Q24               3.9667          .6687        30.0 

 25.     Q25               3.9000          .8449        30.0 

 26.     Q26               3.8667          .7303        30.0 

 27.     Q27               4.1667          .5921        30.0 

 28.     Q28               3.9000          .7120        30.0 

 29.     Q29               3.7333          .6915        30.0 

 30.     Q30               3.8000          .5509        30.0 

 31.     Q31               3.6333          .6149        30.0 

 32.     Q32               3.7667          .7739        30.0 

 33.     Q33               3.5667         1.0400        30.0 

 34.     Q34               4.0000          .5872        30.0 

 35.     Q35               3.6000          .6215        30.0 

 36.     Q36               3.7333          .4498        30.0 

 37.     Q37               3.6667          .6609        30.0 

 38.     Q38               4.0333          .5561        30.0 

 39.     Q39               4.0333          .4138        30.0 

 40.     Q40               3.8667          .4342        30.0 

 41.     Q41               3.7667          .5683        30.0 

 42.     Q42               3.7333          .7397        30.0 

 43.     Q43               3.4667          .7761        30.0 

 44.     Q44               3.7333          .7849        30.0 

 45.     Q45               3.8667         1.0417        30.0 

 46.     Q46               3.6000          .7240        30.0 

 47.     Q47               3.7667          .5683        30.0 

 48.     Q48               3.8333          .6477        30.0 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 49.     Q49               3.6000          .8137        30.0 

 50.     Q50               3.8667          .4342        30.0 

 51.     Q51               3.9333          .5208        30.0 

 52.     Q52               3.7667          .6789        30.0 

 53.     Q53               3.7667          .6789        30.0 

 54.     Q54               3.5667          .7279        30.0 

 55.     Q55               3.6667          .7112        30.0 

 56.     Q56               3.9000          .7120        30.0 

 57.     Q57               3.8667          .7303        30.0 

 58.     Q58               4.0667          .6915        30.0 

 59.     Q59               3.7333          .7397        30.0 

 60.     Q60               3.8000          .5509        30.0 

 61.     Q61               3.8667          .7303        30.0 

 62.     Q62               3.8333          .5921        30.0 

 63.     Q63               3.6667          .6609        30.0 

 64.     Q64               3.8333          .6477        30.0 

 65.     Q65               3.8000          .6103        30.0 

 66.     Q66               3.9000          .6618        30.0 

 67.     Q67               3.9333          .6397        30.0 

 68.     Q68               3.8667          .6288        30.0 

 69.     Q69               3.9333          .5208        30.0 

 70.     Q70               3.7667          .5683        30.0 

 71.     Q71               3.9000          .8449        30.0 

 72.     Q72               3.7333          .6915        30.0 

 73.     Q73               3.8667          .8193        30.0 

 74.     Q74               3.6333          .7649        30.0 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

 75.     Q75               3.6000          .6215        30.0 

 76.     Q76               3.5667          .6789        30.0 

 77.     Q77               3.5333          .5713        30.0 

 78.     Q78               3.6333          .7649        30.0 

 79.     Q79               3.2667          .8277        30.0 

 80.     Q80               3.6333          .6687        30.0 

 81.     Q81               3.6333          .8087        30.0 

 82.     Q82               3.8000          .7144        30.0 

 83.     Q83               3.5667          .7739        30.0 

 84.     Q84               3.8000          .6103        30.0 

 85.     Q85               3.5667          .5683        30.0 

 86.     Q86               3.9333          .7849        30.0 

 87.     Q87               4.1000          .7120        30.0 

 88.     Q88               3.8000          .7144        30.0 

 89.     Q89               3.6667          .5467        30.0 

 90.     Q90               3.6667          .5467        30.0 

 91.     Q91               3.8667          .7761        30.0 

 92.     Q92               3.8000          .7611        30.0 

 93.     Q93               3.8000          .8052        30.0 

 94.     Q94               3.7333          .8277        30.0 

 95.     Q95               3.6667          .6609        30.0 

 96.     Q96               3.8000          .6644        30.0 

97.     Q97               3.9667          .4901        30.0 

 98.     Q98               3.8667          .6288        30.0 

 99.     Q99               3.2333          .8976        30.0 

100.     Q100             3.3000          .7944        30.0 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

101.     Q101              3.4667          .8193        30.0 

102.     Q102              3.6000          .6747        30.0 

103.     Q103              3.8000          .7144        30.0 

104.     Q104              3.6667          .5467        30.0 

105.     Q105              3.5667          .7279        30.0 

106.     Q106              3.7000          .5350        30.0 

107.     Q107              3.7667          .6261        30.0 

108.     Q108              3.6667          .6609        30.0 

109.     Q109              3.9333          .8683        30.0 

110.     Q110              3.6667          .4795        30.0 

111.     Q111              3.6000          .8944        30.0 

112.     Q112              3.7333          .7849        30.0 

113.     Q113              3.6333          .8087        30.0 

114.     Q114              3.6000          .5632        30.0 

115.     Q115              3.6667          .6065        30.0 

116.     Q116              3.8000          .6103        30.0 

117.     Q117              3.9000          .7120        30.0 

118.     Q118              3.9667          .8087        30.0 

119.     Q119              4.0333          .7649        30.0 

120.     Q120              3.8667          .6288        30.0 

121.     Q121              3.9000          .5477        30.0 

122.     Q122              3.6000          .6215        30.0 

123.     Q123              3.7000          .6513        30.0 

124.     Q124              3.8667          .6814        30.0 

125.     Q125              3.7333          .8683        30.0 

126.     Q126              3.8333          .9129        30.0 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

127.     Q127              3.3333          .9589        30.0 

128.     Q128              3.8667          .4342        30.0 

129.     Q129              3.7000          .5960        30.0 

130.     Q130              3.9000          .7120        30.0 

131.     Q131              3.7000          .7497        30.0 

132.     Q132              3.7333          .7397        30.0 

133.     Q133              3.2667         1.3374        30.0 

134.     Q134              3.6333          .9279        30.0 

135.     Q135              3.7667         1.0400        30.0 

136.     Q136              3.5333          .8996        30.0 

137.     Q137              3.8333          .7466        30.0 

138.     Q138              3.8000          .7144        30.0 

139.     Q139              3.6333          .7649        30.0 

140.     Q140              3.6000          .6215        30.0 

141.     Q141              3.6333          .6149        30.0 

142.     Q142              3.6333          .6149        30.0 

143.     Q143              3.7667          .7279        30.0 

144.     Q144              3.6000          .6747        30.0 

145.     Q145              3.6000          .6215        30.0 

146.     Q146              3.9667          .6687        30.0 

147.     Q147              3.9000          .6618        30.0 

148.     Q148              3.6667          .5467        30.0 

149.     Q149              3.7000          .5350        30.0 

150.     Q150              3.7000          .5350        30.0 

151.     Q151              3.8667          .5713        30.0 

152.     Q152              3.4333          .8584        30.0 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

                             Mean        Std Dev       Cases 

153.     Q153              3.5333          .7303        30.0 

154.     Q154              3.4333          .5683        30.0 

155.     Q155              3.4000          .5632        30.0 

156.     Q156              3.4000          .6215        30.0 

157.     Q157              3.4333          .5683        30.0 

158.     Q158              3.6000          .4983        30.0 

159.     Q159              3.4333         1.0726        30.0 

160.     Q160              3.7333          .6397        30.0 

161.     Q161              3.3000          .9879        30.0 

162.     Q162              3.7667          .7739        30.0 

163.     Q163              3.7667          .8172        30.0 

164.     Q164              3.9000          .7589        30.0 

165.     Q165              3.7667          .6789        30.0 

166.     Q166              3.9000          .7589        30.0 

167.     Q167              3.9333          .7849        30.0 

 

                      N of   Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

SCALE      625.0667  2920.4782    54.0414        167 

_ 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

Q1           621.1667      2901.8678        .3103           .9776 

Q2           621.3667      2860.5161        .7407           .9772 

Q3           621.4000      2900.2483        .3041           .9776 

Q4           621.4333      2909.8402        .1306           .9777 

Q5           621.5667      2859.0126        .6301           .9773 

Q6           621.6000      2870.7310        .5077           .9774 

Q7           621.3000      2892.3552        .5141           .9775 

Q8           621.1000      2869.4724        .5520           .9774 

Q9           621.0667      2869.7885        .6744           .9773 

Q10          621.3000      2915.8724        .0799           .9777 

Q11          621.3333      2878.6437        .5574           .9774 

Q12          621.3000      2909.1138        .1625           .9777 

Q13          621.1667      2889.5920        .4673           .9775 

Q14          621.3667      2892.5851        .3921           .9775 

Q15          621.3667      2880.3092        .5264           .9774 

Q16          621.2333      2892.1851        .5662           .9774 

Q17          621.2667      2884.4782        .5435           .9774 

Q18          620.9667      2876.0333        .6200           .9774 

Q19          620.9333      2887.5816        .4809           .9775 

Q20          621.1333      2896.1885        .3468           .9776 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q21          620.9333      2902.2023        .2916           .9776 

Q22          621.4333      2891.8402        .5387           .9774 

Q23          620.9333      2901.6506        .3006           .9776 

Q24          621.1000      2889.4034        .4261           .9775 

Q25          621.1667      2875.1782        .4921           .9774 

Q26          621.2000      2881.6828        .4880           .9775 

Q27          620.9000      2874.1621        .7240           .9773 

Q28          621.1667      2879.0402        .5357           .9774 

Q29          621.3333      2880.1609        .5368           .9774 

Q30          621.2667      2882.4782        .6373           .9774 

Q31          621.4333      2885.2885        .5269           .9774 

Q32          621.3000      2874.0103        .5528           .9774 

Q33          621.5000      2890.9483        .2544           .9777 

Q34          621.0667      2899.9954        .3184           .9776 

Q35          621.4667      2878.6713        .6211           .9774 

Q36          621.3333      2907.8161        .2569           .9776 

Q37          621.4000      2893.5586        .3725           .9775 

Q38          621.0333      2889.4816        .5133           .9774 

Q39          621.0333      2908.9989        .2533           .9776 

Q40          621.2000      2887.8207        .6958           .9774 

Q41          621.3000      2895.5276        .4027           .9775 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q42          621.3333      2883.5402        .4581           .9775 

Q43          621.6000      2884.3172        .4266           .9775 

Q44          621.3333      2882.7126        .4408           .9775 

Q45          621.2000      2961.0621       -.3676           .9784 

Q46          621.4667      2918.6023        .0173           .9778 

Q47          621.3000      2917.6655        .0406           .9777 

Q48          621.2333      2912.5299        .1077           .9777 

Q49          621.4667      2863.4299        .6475           .9773 

Q50          621.2000      2890.3724        .6408           .9774 

Q51          621.1333      2906.6713        .2410           .9776 

Q52          621.3000      2878.8379        .5652           .9774 

Q53          621.3000      2897.0448        .3143           .9776 

Q54          621.5000      2878.1207        .5355           .9774 

Q55          621.4000      2868.4552        .6763           .9773 

Q56          621.1667      2891.6609        .3697           .9775 

Q57          621.2000      2878.5793        .5279           .9774 

Q58          621.0000      2872.6897        .6383           .9773 

Q59          621.3333      2871.6092        .6095           .9774 

Q60          621.2667      2874.0644        .7807           .9773 

Q61          621.2000      2868.0276        .6637           .9773 

Q62          621.2333      2886.9437        .5215           .9774 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q63          621.4000      2888.0414        .4505           .9775 

Q64          621.2333      2919.0126        .0149           .9778 

Q65          621.2667      2889.2368        .4705           .9775 

Q66          621.1667      2870.0747        .7047           .9773 

Q67          621.1333      2903.4989        .2404           .9776 

Q68          621.2000      2882.9241        .5503           .9774 

Q69          621.1333      2932.1195       -.2112           .9779 

Q70          621.3000      2895.3897        .4049           .9775 

Q71          621.1667      2872.2816        .5243           .9774 

Q72          621.3333      2872.6437        .6389           .9773 

Q73          621.2000      2860.1655        .6806           .9773 

Q74          621.4333      2865.9782        .6583           .9773 

Q75          621.4667      2883.4299        .5493           .9774 

Q76          621.5000      2898.0517        .3005           .9776 

Q77          621.5333      2883.0161        .6053           .9774 

Q78          621.4333      2852.3230        .8270           .9772 

Q79          621.8000      2864.2345        .6271           .9773 

Q80          621.4333      2888.9437        .4325           .9775 

Q81          621.4333      2853.1506        .7717           .9772 

Q82          621.2667      2875.3057        .5830           .9774 

Q83          621.5000      2862.5345        .6925           .9773 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q84          621.2667      2892.8920        .4146           .9775 

Q85          621.5000      2897.0862        .3771           .9775 

Q86          621.1333      2874.1885        .5427           .9774 

Q87          620.9667      2911.8954        .1051           .9777 

Q88          621.2667      2879.1678        .5322           .9774 

Q89          621.4000      2895.4897        .4197           .9775 

Q90          621.4000      2885.2828        .5942           .9774 

Q91          621.2000      2870.2345        .5970           .9774 

Q92          621.2667      2862.0644        .7102           .9773 

Q93          621.2667      2856.2023        .7393           .9772 

Q94          621.3333      2861.3333        .6602           .9773 

Q95          621.4000      2875.4897        .6286           .9774 

Q96          621.2667      2878.3402        .5849           .9774 

Q97          621.1000      2897.7483        .4262           .9775 

Q98          621.2000      2895.0621        .3698           .9775 

Q99          621.8333      2857.8678        .6440           .9773 

Q100         621.7667      2856.8057        .7424           .9772 

Q101         621.6000      2865.2138        .6224           .9773 

Q102         621.4667      2878.1885        .5779           .9774 

Q103         621.2667      2890.5471        .3830           .9775 

Q104         621.4000      2881.5586        .6580           .9774 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q105         621.5000      2888.7414        .3988           .9775 

Q106         621.3667      2880.9989        .6824           .9774 

Q107         621.3000      2896.2172        .3542           .9775 

Q108         621.4000      2877.2138        .6041           .9774 

Q109         621.1333      2913.0851        .0708           .9778 

Q110         621.4000      2923.9034       -.0705           .9778 

Q111         621.4667      2863.5678        .5862           .9774 

Q112         621.3333      2871.0575        .5802           .9774 

Q113         621.4333      2877.7713        .4847           .9775 

Q114         621.4667      2894.4644        .4240           .9775 

Q115         621.4000      2878.9379        .6326           .9774 

Q116         621.2667      2897.3057        .3471           .9775 

Q117         621.1667      2874.1437        .6003           .9774 

Q118         621.1000      2867.8862        .5996           .9774 

Q119         621.0333      2911.6885        .0994           .9778 

Q120         621.2000      2885.6138        .5102           .9774 

Q121         621.1667      2892.0747        .4771           .9775 

Q122         621.4667      2889.7057        .4548           .9775 

Q123         621.3667      2892.6540        .3911           .9775 

Q124         621.2000      2934.0276       -.1898           .9779 

Q125         621.3333      2904.7126        .1604           .9778 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q126         621.2333      2899.4954        .2050           .9777 

Q127         621.7333      2897.9954        .2089           .9777 

Q128         621.2000      2902.5793        .3786           .9775 

Q129         621.3667      2884.5851        .5551           .9774 

Q130         621.1667      2879.2471        .5330           .9774 

Q131         621.3667      2867.9644        .6470           .9773 

Q132         621.3333      2876.2989        .5499           .9774 

Q133         621.8000      2846.9241        .5029           .9775 

Q134         621.4333      2874.8057        .4504           .9775 

Q135         621.3000      2866.0793        .4788           .9775 

Q136         621.5333      2858.1195        .6399           .9773 

Q137         621.2333      2864.5299        .6931           .9773 

Q138         621.2667      2869.5126        .6592           .9773 

Q139         621.4333      2872.2540        .5811           .9774 

Q140         621.4667      2906.3264        .2054           .9776 

Q141         621.4333      2889.6333        .4608           .9775 

Q142         621.4333      2890.3920        .4493           .9775 

Q143         621.3000      2907.7345        .1556           .9777 

Q144         621.4667      2884.7402        .4868           .9775 

Q145         621.4667      2884.4644        .5337           .9774 

Q146         621.1000      2905.4034        .2029           .9777 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

Q147         621.1667      2887.8678        .4523           .9775 

Q148         621.4000      2900.1103        .3408           .9776 

Q149         621.3667      2903.8264        .2838           .9776 

Q150         621.3667      2907.2057        .2251           .9776 

Q151         621.2000      2910.7172        .1530           .9777 

Q152         621.6333      2865.1368        .5942           .9774 

Q153         621.5333      2908.8092        .1414           .9777 

Q154         621.6333      2880.3092        .6532           .9774 

Q155         621.6667      2885.1264        .5790           .9774 

Q156         621.6667      2888.9885        .4656           .9775 

Q157         621.6333      2896.1713        .3921           .9775 

Q158         621.4667      2895.6368        .4586           .9775 

Q159         621.6333      2907.8264        .0994           .9779 

Q160         621.3333      2888.8506        .4540           .9775 

Q161         621.7667      2852.6678        .6334           .9773 

Q162         621.3000      2859.1828        .7334           .9772 

Q163         621.3000      2881.1138        .4411           .9775 

Q164         621.1667      2890.2126        .3639           .9775 

Q165         621.3000      2881.7345        .5252           .9774 

Q166         621.1667      2887.9368        .3919           .9775 

Q167         621.1333      2868.8092        .6072           .9774 
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Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0   N of Items =167 

Alpha =    .9776 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
หนังสือขอความอนุเคราะหแสดงความคิดเห็นตอผลการวิจัย 
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ที่ ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ /              ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
           คณะศึกษาศาสตร   
        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            พระราชวังสนามจันทร 
        นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
 

              มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบการวิจัย 
 

เรียน ดร.พิมพใจ  ยกยองกุล  รองปลัดเทศบาลตําบลไชโย 
 

สิ่งที่สงมาดวย แบบแสดงความคิดเห็น จํานวน ๑ ชุด 
 

 ดวย นายระวี  อรรถวิลัย รหัสประจําตัว ๕๑๒๕๒๙๐๕  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กําลังทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
ขณะน้ีกําลังดําเนินการในข้ันตอนสําคัญสุดทายของการวิจัย คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบ เพื่อนําเสนอรูปแบบท่ีไดรับการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในเร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให นายระวี อรรถวิลัย  
นําเสนอรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทาน
ไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงแกไขและสรุปเปนรูปแบบการ
รักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนสรุปผลการวิจัยคร้ังน้ีตอไป  
ทั้งนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
          ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ)  
       หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
รายชื่อผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีแสดงความคิดเห็นตอผลการวิจัย 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีแสดงความคิดเห็นตอผลการวิจัย 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชิต เทพวรรณ   
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอรธเชียงใหม 
 2. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ       
  รองอธิบดี  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 3. ดร.อติเทพ จริยเวชชวัฒนา  
  นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 
 4. ดร.เสาวคนธ จันทรผองศรี  
  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี 
 5. ดร.พิมพใจ ยกยองกุล   
  รองปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
แบบแสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบผลการวิจัย 
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แบบแสดงความคิดเห็น 
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย 

เร่ือง 
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(Educational Personnel Retention  in Local Government Organizations) 
 

ผูใหขอมูล       นาย        นาง      นางสาว  . 
 .......................................................................................................................................... 
ตําแหนงปจจุบัน 
 .......................................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน  
 .......................................................................................................................................... 
 
คําชี้แจง 
 แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ เปนสวนสําคัญยิ่งตอการวิจัยกอนการสรุปผลการวิจัย  
กลาวคือ เปนขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ โดยผูวิจัยกําหนดกรอบการตรวจสอบรูปแบบ 4 ดาน 
คือ ความเหมาะสม(Propriety standards) ความเปนไปได (Feasibility standards) ความเปน
ประโยชน (Utility standards) และความถูกตองครอบคลุม (Accuracy standards) หลังจากท่ีทานได
ศึกษารายละเอียดตามขอบขายเนื้อหาท่ีกําหนดประกอบการพิจารณาแลว   การใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสรางและยืนยันรูปแบบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจสําหรับผูที่มีความสนใจ 
ที่จะนํารูปแบบนี้ไปใชประโยชนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอไป 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัย
คร้ังนี้  หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมขอความกรุณาติดตอไดที่ 081-791-5321 
 

   นายระวี   อรรถวิลัย 
   นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

               
         0.04     
           
           0.82         0.02                 0.42                   0.26  
             0.48       
                          -0.12   
       0.53       
              0.27                      0.23    
   0.32         0.28     
                         0.30             0.24   
         0.48       
           
           
           
           

    Chi-square = 6.27, df =  6,  p-value =0.34754, RMSEA = 0.019 

 
คํานิยามองคประกอบ 
 1. องคประกอบดาน  “ผูนําองคกร”  หมายถึง  ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นครสําหรับเทศบาลนคร นายกเทศมนตรีเมืองสําหรับเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีตําบลสําหรับ
เทศบาลตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบล เปนคนที่ยุติธรรม 
มีความซื่อสัตย มีน้ําใจเสียสละ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางแกบุคลากร เปนผูฟงที่ดีมีมุมมองเชิงบวก  
เปนผูที่บุคลากรเขาถึงไดงาย ใหเวลากับบุคลากร มีการสื่อสารแบบเปดเผย ใหการชื่นชมบุคลากร
อยางจริงใจ มีความม่ันใจ และเชื่อใจในบุคลากร รูจักบุคลากรและงานท่ีบุคลากรทําอยูเปนอยางดี 
รักษาคําพูด ใหการเคารพตอผูอ่ืน ทําใหบุคลากรรูสึกเช่ือถือและไวใจ รับรู สนใจและแสดงความยินดี
กับความสําเร็จของบุคลากรท่ีเกิดข้ึน มีภาวะผูนําในการบริหารองคกร สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
รวมมือกันในการทํางาน บริหารจัดการทรัพยากรในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม มีการกําหนด
ระยะเวลาในการทํางาน มีการจัดประชุมบุคลากรอยางตอเนื่อง ตอบสนองตอ ขอเรียกรองของบุคลากร
จัดการแกไขปญหาในทันที ใหความสําคัญกับความรูความสามารถพิเศษของบุคลากรและนํามาใช
ใหเกิดประโยชนกับองคกร มีนโยบายท่ีสงเสริมการสรางมิตรภาพระหวางบุคลากรในองคกร  

X 1 
X 7 

X 6 

X 4 

X 2 X 3 

X 5 
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พัฒนาและออกกฎระเบียบที่เหมาะสมและใชอยางยุติธรรม ใหการยอมรับและคุมครองบุคลากรที่มี
ความหลากหลายอยางเสมอภาค มีการบริหารนโยบายท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนไปตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว บริหารผลการปฏิบัติงานท่ีดีมีความยุติธรรม จายคาตอบแทนและสวัสดิการ
ตางๆ ตรงเวลาและรวดเร็ว และสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข 
 2. องคประกอบดาน “ความพึงพอใจในงาน” หมายถึง บุคลากรทางการศึกษามีความ        
พึงพอใจในงานเนื่องจากการไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและเทา เทียมกับบุคลากรดานอ่ืน 
ไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม พรอมการไดรับการยอมรับชื่นชมในผลงาน 
มีอํานาจในการสั่งการท่ีสัมพันธกับตําแหนงหนาท่ี มีอิสระในการคิดและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดรับการตอบสนองตอความตองการ มีเคร่ืองมือและอุปกรณเพียงพอ 
ที่จะทําใหงานประสบผลสําเร็จได บุคลากรในองคกรไมมีการแบงแยก ไดรับการสงเสริมให
มีความกาวหนาในวิชาชีพ ไดรับโอกาสใหทํางานท่ีทาทาย มีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีดี มีความปลอดภัย  
มีขวัญและกําลังใจที่ดี องคกรหรือหนวยงานมีระบบการบริหารงานที่โปรงใส มีกลยุทธการ
บริหารจัดการท่ีดี พรอมดวยวัฒนธรรมและคานิยมองคกรท่ีดี มีความยืดหยุนในการทํางาน มีระบบ
การนิเทศงานแกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ ไดรับการวางแผนอาชีพที่ชัดเจน  ใชระบบคุณธรรม
ในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน ใหจํานวนคนที่เพียงพอกับงาน และมีความมั่นคงและ
ปลอดภัยในงาน 
 3. องคประกอบดาน “การสนับสนุน”  หมายถึง  บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
สนับสนุนการทํางานจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการสงเสริมใหนําเสนอแนวคิด             
การสรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหม ดานทรัพยากรในการทํางานอยางสมดุล มีระบบการ
ใหคําปรึกษาแกบุคลากรทั้งในเร่ืองงานและชีวิตสวนตัว ลดภาระงานดานเอกสารท่ีไมจําเปน สนับสนุน
ใหมีความเปนสวนตัวและมีการใหบริการดานสวัสดิการเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองดื่มตางๆใน
องคกร 
 4. องคประกอบดาน “สัมพันธภาพ” หมายถึง บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดี
ในที่ทํางานทั้งกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา สามารถทํางานรวมกันไดกับ
บุคลากรดานอ่ืนๆ 
 5. องคประกอบดาน “คุณภาพชีวิตการทํางาน” หมายถึง บุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ประกอบดวยการไดรับคาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน คาจาง พรอมสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการตางๆ ที่มีความยุติธรรมและมีระดับท่ีเหมาะสม มีความเปนอยูสวนตัวที่ดี 
มีความเจริญกาวหนาและความม่ันคงในหนาท่ีการงานและวิชาชีพ พรอมทั้งมีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
สังคม 
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 6. องคประกอบดาน “คุณลักษณะเฉพาะบุคคล” หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษามี
พฤติกรรมการทํางานท่ียึดม่ันในอุดมคติของตนเอง ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร กระตือรือรน
และมีความอดทนในการทํางาน 
 7. องคประกอบดาน “การไดรับการยอมรับ” หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
ยอมรับนับถือทั้งในดานความรูความสามารถและผลงาน ไดรับผิดชอบงานท่ีทาทายความรูความสามารถ 
และสามารถทําใหงานที่ไดรับมอบหมายน้ันประสบผลสําเร็จได 
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ตอนท่ี 1 การแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น    
 โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน 
 

ที่ องคประกอบ 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเปนไปได การใชประโยชน ความถูกตอง 

มีความ
เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

เปนไป
ได 

เปนไป
ไมได 

ใช
ประโยชน

ได 

ใช
ประโยชน
ไมได 

มี
ความถูก
ตอง 

ไม
ถูกตอง 

1 ผูนําองคกร         

2 ความพึงพอใจ
ในงาน 

        

3 การสนับสนุน         
4 สัมพันธภาพ         

5 คุณภาพชีวิต
การทํางาน 

        

6 คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล 

        

7 
การไดรับการ
ยอมรับ 

        

 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 การแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษา  
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในประเด็นดังตอไปนี้ 
 1. ทานคิดวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทาง    
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2. ทานคิดวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทาง   
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเปนไปไดหรือไม อยางไร ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3. ทานคิดวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทาง 
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถนําไปใชประโยชนไดหรือไม อยางไร ?  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 4. ทานคิดวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทาง    
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความถูกตองครอบคลุมหรือไม อยางไร ? 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ เปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบการวิจัยเร่ือง การรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2. แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงขอความกรุณาจากทานได
โปรดตอบคําถามตามความเปนจริงที่ปรากฏขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทาน ซึ่งคําตอบ
เหลานี้จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 2 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบการรักษาบุคลากรทาง 
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4. ขอความกรุณาใสแบบสอบถามท่ีทานไดใหขอมูลเรียบรอยแลวลงในซองเอกสาร
ที่ไดแนบมาดวยนี้ และสงกลับคืนผูวิจัยตามที่อยูที่ใหมาพรอมนี้ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
หรือหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอรโทรศัพท 081-791-5321 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงย่ิงที่กรุณาใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
                นายระวี     อรรถวิลัย 
    นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน         ขอที่ตรงกับความเปนจริงเก่ียวกับทาน  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพศ 
    ชาย       หญิง 
 
2. อายุ 
    ไมเกิน 30 ป      30 - 40 ป 
    41-50 ป       51 ปขึ้นไป 
 
3. วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี       ปริญญาโท 
    ปริญญาเอก    
 
4. ประสบการณการทํางาน 
     ไมเกิน  5 ป      5-10 ป 
    11-20 ป       21-30 ปขึ้นไป 

      31 ป ขึ้นไป 
 

5. ตําแหนงงานปจจุบัน 
  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
  ผูอํานวยการกองการศึกษา    นักวิชาการศึกษา 
  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอความกับความเปนจริงเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาอยูในระดับใดแลวทําเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ี
ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

   ระดับ  5  หมายถึง  องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับมากท่ีสุด 
   ระดับ  4  หมายถึง  องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับมาก 
   ระดับ  3  หมายถึง  องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง 
   ระดับ  2  หมายถึง  องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับนอย 
   ระดับ  1  หมายถึง  องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับนอยที่สุด 
 

ขอที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
1 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีในงานท่ี ไดรับมอบหมาย

จนประสบผลสําเร็จ 
     

2 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือท้ังในดาน
ความรูความสามารถและผลงาน 

     

3 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานท่ีมีความทาทายและ
นาสนใจ 

     

4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการกําหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคลากรทางการศึกษาไวอยางชัดเจน 

     

5 บุคลากรทางการศึกษามีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน
และวิชาชีพ 

     

6 บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนที่เพียงพอและเหมาะสม      
7 บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหพัฒนาตนเองเพื่อความ

เจริญกาวหนาในอนาคต 
     

8 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับผูบังคับบัญชาใน
ทุกระดับ 

     

9 สถานะทางอาชีพของบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคง และ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม 

     

10 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการกําหนดนโยบายการทํางาน 
และมีการจัดระบบบริหารงานท่ีชัดเจน 
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ขอที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
11 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีด ี      
12 บุคลากรทางการศึกษามีความเปนอยูสวนตัวที่ดี      
13 บุคลากรทางการศึกษาไดทํางานอยางตอเนื่อง มีความใกลชิด

กับงานและมีความมั่นคงในงาน 
     

14 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวิธีการกํากับติดตาม ควบคุมการ
ทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

     

15 บุคลากรทางการศึกษาไดรับคาตอบแทนหรือคาจางท่ียุติธรรม
เพียงพอและมีระดับท่ีเหมาะสม 

     

16 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานท่ีสงเสริม
สุขภาพ 

     

17 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง 

     

18 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสังคมสัมพันธที่ดี      
19 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน 
     

20 บุคลากรทางการศึกษามีความสมดุลระหวางเร่ืองงานกับเร่ือง
ชีวิต 

     

21 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบและทํางานท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม 

     

22 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการนิเทศงานบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ 

     

23 บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน      
24 บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบงัคบับัญชา      
25 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงสรางของคาจางและเงินเดือน

ที่เปนระบบและทันสมัย 
     

26 บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
ตางๆที่เพียงพอและเหมาะสม 

     

27 บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในองคกร      
28 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความผูกพันดวยจิตวิญญาณ

ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษา 
     

29 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผลประโยชนที่สําคัญตอจิตใจ
และจิตวิญญาณของบุคลากรทางการศึกษา 
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ขอที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
30 บุคลากรทางการศึกษาไดรับแรงผลักดันใหเรียนรูเพื่อพัฒนา

ทักษะ ความรูของตนเอง 
     

31 บุคลากรทางการศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 

     

32 บุคลากรทางการศึกษามีส่ิงแวดลอมการทํางานท่ีมั่นคงและ
ปลอดภัย 

     

33 บุคลากรทางการศึกษามีความรูสึกเปนเจาขององคกร      
34 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาใน

วิชาความรูและตําแหนงวิชาชีพ 
     

35 บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติ
ที่ดีเยี่ยม 

     

36 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีความยืดหยุนในการทํางาน      
37 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนในการจัดสวัสดิการ

ทั้งกอนและหลังเกษียณอายุแกบุคลากร 
     

38 บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหทํางานที่ทาทาย
ความสามารถ 

     

39 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีส่ิงแวดลอมขององคกรที่ดี      
40 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกลยุทธการบริหารจัดการองคกร

ที่ดี 
     

41 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีวัฒนธรรมและคานิยมองคกรทีด่ี      
42 บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน      
43 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนอาชีพ ใหกับ

บุคลากร 
     

44 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากร 

     

45 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการใหเงินโบนัส เงินเพ่ิมเติม
พิเศษนอกจากเงินเดือนแกบุคลากร 

     

46 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับโครงสรางภาระงาน
ของบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพ ไมใหมีภาระงาน
มากเกินไป 

     

47 บุคลากรทางการศึกษามีอํานาจในการส่ังการท่ีสัมพันธกับ
ตําแหนงหนาที่ 
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ขอที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
48 บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

วางแผนงานและการบริหารขององคกร 
     

49 บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนหนึ่งเดียว 
ไมมีการแบงแยกเปนกลุมๆ และทุกคนมีความรับผิดชอบใน
หนาที่ 

     

50 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการตอบสนองความตองการอยาง
เหมาะสม 

     

51 บุคลากรทางการศึกษามีส่ิงแวดลอมในการทํางานท่ีดีและมี
ความเปนมิตร 

     

52 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบกํากับติดตามดูแลบุคลากร
อยางมีคุณภาพ 

     

53 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและ
เทาเทียมกับบุคลากรดานอ่ืน 

     

54 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคัดเลือกบุคลากรเขามา
ทํางานท่ีเปนคนเกงมีความเหมาะสมกับงานที่ทําและให
จํานวนคนที่เพียงพอกับงาน 

     

55 บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลและการยอมรับ ช่ืนชมใน
ผลงาน 

     

56 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับอยางตอเนื่อง 

     

57 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนําในการบริหาร
องคกร 

     

58 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกของทีมงาน      
59 บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนพิเศษอยูในเชิงการ

แขงขันและมีความยืดหยุน 
     

60 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี
และมีความยุติธรรม 

     

61 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน 

     

62 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการมอบหมายงานท่ีสอดคลองกับ
ความตองการและเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

     

 



 433 

ขอที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
63 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรู สนใจ และ

แสดงความยินดีในความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นของบุคลากร 
     

64 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นตาม
โอกาส 

     

65 บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทํางานรวมกัน
เปนทีม 

     

66 บุคลากรทางการศึกษาไดรับความไว เ นื้อ เ ชื่อ ใจ จาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและลูกนอง 

     

67 บุคลากรทางการศึกษาไดรับขอเสนอเรื่องความเส่ียงและความ
มั่นคงในงาน 

     

68 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีในท่ีทํางาน      
69 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานท่ีมีความสําคัญของ

องคกร 
     

70 บุคลากรทางการศึกษารูสึกเช่ือใจ ไวใจในผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

     

71 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหบุคลากรมีความรูสึก
เคารพนับถือตนเอง 

     

72 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการส่ือสารกับบุคลากร
แบบเปดเผย ไมมีการซุบซิบนินทากัน 

     

73 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการคาดหวังส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยางชัดเจน 

     

74 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับผลสะทอน
กลับอยางจริงจัง 

     

75 องคกรปกครองสวนทอง ถิ่นใหความสําคัญ กับความรู
ความสามารถพิเศษของบุคลากร 

     

76 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยุติธรรม ความเสมอภาค 
และยอมรับในความหลากหลายของบุคลากร 

     

77 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและเขาใจบุคลากร
และรูจักงานท่ีบุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี 

     

78 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการคุมครองและไมเคยถูกคุกคาม
ในเรื่องใดๆ 
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79 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

เกี่ยวกับความสําเร็จ วันเกิด และโอกาสอื่นๆแกบุคลากร 
     

80 บุคลากรทางการศึกษามีความเช่ือม่ันในตนเอง      
81 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแหลงขอมูลท่ีสําคัญและมีการ

จัดการความรูเพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน 
     

82 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีภาพลักษณขององคกรที่ดี      
83 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการสรรหาบุคลากรท่ี  

เปนธรรม (ระบบคุณธรรม) 
     

84 บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสไดเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและ
ทักษะในการทํางานของตัวเอง 

     

85 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีระบบแรงงานสัมพันธที่ดี      
86 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมที่ใหความเคารพงาน

ที่ทําอยูวาเปนส่ิงที่มีคุณคา 
     

87 บุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอท่ีจะทําให
งานที่รับผิดชอบสําเร็จผล 

     

88 บุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับสูง 

     

89 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนคนท่ีรักษาคําม่ัน
สัญญาท่ีไดใหไว 

     

90 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนให
ปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุขและสนุกสนาน 

     

91 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีระบบการบรหิารงานท่ีโปรงใส      
92 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานท่ียึดถือความ

เปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปไดตามหลักเกณฑ 
     

93 บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสําคัญ 
และไดรับความไววางใจ 

     

94 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

     

95 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการใชคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ใหเปนประโยชนตอองคกร 

     

96 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่บุคลากร
สามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพ่ือสนทนาพูดคุยกับบุคลากร 
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97 บุคลากรทางการศึกษาสามารถทํางานรวมกันไดกับบุคลากร

ดานอื่นๆ 
     

98 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการมอบหมายใหบุคลากร
รับผิดชอบงานดานการรักษาบุคลากร 

     

99 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนการทํางานจาก
ผูบริหารหรือผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

100 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการลดภาระงานเอกสาร ท่ี
ไมจําเปน 

     

101 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
จัดทําพันธกิจของตนเองอยางชัดเจน 

     

102 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญและ
หวงใยในบุคลากร 

     

103 บุคลากรทางการศึกษามีความมุงม่ันตอองคกร      
104 บุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันกับงานอยางลึกซ้ึง      
105 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการบริหารและจัดการกับ

ความเครียดใหกบัพนักงาน 
     

106 บุคลากรทางการศึกษามีประสบการณการทํางานเชิงบวกและ
ไดรับการส่ือสารทางบวก 

     

107 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจายคาจางแกบุคลากรตาม
ผลการปฏิบัติงาน 

     

108 องคปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากร
ทั้งในเร่ืองงานและชีวิตสวนตัว 

     

109 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจายเงินคาตอบแทนและ
สวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว ตรงเวลา 

     

110 บุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ขององคกร 

     

111 ผูบริหารและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญ
เรื่องความจงรักภักดีตอองคกร 

     

112 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยยึดประชาชน
เปนลูกคาคนสําคัญ 
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113 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการพัฒนาและออกกฎระเบียบ

ที่เหมาะสมกับองคกรและใชกฎระเบียบนั้นอยางยุติธรรม 
     

114 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการ
ทํางานอยางสมดุล 

     

115 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนยุติธรรมและมี
ความซ่ือสัตย 

     

116 บุคลากรทางการศึกษามีฐานะตําแหนงงานท่ีสามารถใหความ
ชวยเหลือคนอื่นได 

     

117 บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองที่ทํางาน
ประสบผลสําเร็จ 

     

118 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความเชื่อถือจากคน
ภายในองคกรและจากภายนอกองคกร 

     

119 บุคลากรทางการศึกษามีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ 

     

120 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนด
วัตถุประสงคในงานและมีการส่ังการท่ีชัดเจน 

     

121 บุคลากรทางการศึกษาเขาถึงและเขาใจวัตถุประสงคของ
องคกร 

     

122 ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออก
ใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคลอ่ืน 

     

123 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมมิตรภาพระหวาง
บุคลากรในองคกร 

     

124 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนใหบุคลากรเปน ผูบริการ
และชวยเหลือคนอื่น 

     

125 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการลาหยุดเพ่ือการ
พักผอนกับครอบครัว 

     

126 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนความเปนสวนตัว 
แกบุคลากร 

     

127 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหนําเสนอ
แนวคิด การสรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ 
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128 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารนโยบายท่ีเปน

แนวทางเดียวกัน 
     

129 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมรับไดในเร่ืองความ
ผิดพลาดหรือความสําเร็จของบุคลากร 

     

130 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดถือดวยความมุงม่ันวาคนเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดขององคกร 

     

131 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอขอเรียกรอง
ของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที 

     

132 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการดําเนินงานตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

     

133 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการเก่ียวกับอาหาร 
อาหารวาง และเคร่ืองดื่มตางๆใหบริการแกบุคลากร 

     

134 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนใหบุคลากรไดมีวันหยุด  
และชวงเวลาหยุดพักทํางาน 

     

135 องคกรปกครองสวนทองถ่ินต้ังอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม 
การสัญจรมีความสะดวกสบาย 

     

136 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมใหบุคลากรทําพ้ืนท่ี
ทํางานใหมีความเปนสวนตัวตกแตงสรางสรรคใหนาเจริญใจ 

     

137 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการในการดูแลเด็ก
อยางเหมาะสม 

     

138 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจคานิยมและ
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร 

     

139 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการประชุม
บุคลากรอยางตอเนื่อง  

     

140 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการยอมรับบุคลากรท่ีเปน
สุภาพสตรี 

     

141 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงใหเห็นถึงการช่ืนชม
บุคลากรอยางจริงใจ 

     

142 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูฟงท่ีดีและมีมุมมอง
ในเชิงบวก 
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143 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการติชมบุคลากรไดอยาง

เหมาะสม 
     

144 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออกถึงความ
มั่นใจในบุคลากร 

     

145 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตนเปนตัวอยางแก
บุคลากร 

     

146 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชนและสังคม 

     

147 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
มีการรวมมือกันในการทํางาน 

     

148 องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงถึงความเห็นใจและชวยเหลือ
ในปญหาชีวิตของบุคลากร ตามความเหมาะสม 

     

149 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ การ
วิจารณที่หยาบคายและการทําใหขายหนา 

     

150 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําการสัมภาษณการออก
จากงานของบุคลากร 

     

151 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดอํานาจ หนาท่ี ความ
รับผิดชอบและขอบเขตในงานของบุคลากรอยางชัดเจน 

     

152 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
แกบุคลากรและจัดทําแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล 

     

153 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนและใหทุนการศึกษาแก
บุคลากรเพ่ือไดศึกษาตอท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบ 

     

154 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดหาเคร่ืองมือการเรียนรูทัง้
จากภายนอกองคกรเพื่อพัฒนาความรูบุคลากร 

     

155 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ
อยางรอบคอบ 

     

156 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบการประเมินบุคลากรที่ มี
คุณภาพ 

     

157 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหรางวัลท่ีกระตุนให
เกิดความผูกพันของบุคลากร 

     

158 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจายคาจางแกบุคลากรโดย
ยึดทักษะความรูเปนฐาน 
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ขอที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
159 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสวัสดิการคารักษาพยาบาล

และการประกันภัยแกบุคลากรดานตางๆ 
     

160 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบุคลากรทางการ
ศึกษามีเปาหมายตรงกัน 

     

161 บุคลากรทางการศึกษาไมมีความขัดแยงกันกับบุคลากรคน
อื่นๆในองคกร 

     

162 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารจัดการทรัพยากร
ในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม 

     

163 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนคนมีน้ําใจและ
เสียสละ 

     

164 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ทํางานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

     

165 บุคลากรทางการศึกษาเปนคนกระตือรือรนในการทํางานและ
มีความอดทน 

     

166 บุคลากรทางการศึกษามีอุดมคติสวนตัวในการทํางาน      
167 บุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของ

องคกร 
     

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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