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51252902 :   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คําสําคญั   :   ความภกัดี/สถานศึกษาขนัพนืฐาน 
 จิตตานนัท์  สขุสวสัด ิ: การวิเคราะห์ตวับ่งชีของปัจจยัความภกัดตี่อองค์การของบคุลากรในสถานศึกษา 
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 งานวิจยันีมวีตัถปุระสงค์เพือทราบ 1. ตวับ่งชีปัจจยัความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนั

พนืฐาน 2. รูปแบบความสมัพนัธ์ของปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน และ 3. ผลการ
ยืนยนัรูปแบบความภกัดีต่อองค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน จํานวน 114 โรงเรียน  ผู้ ให้ข้อมลู ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน  คน ครู 
จํานวน  คน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติทีใช้คือ 

ความถี ร้อยละ ค่ามัชฌิชเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์คาโนนิคอล และการวิเคราะห์เนือหา  

 ผลงานวิจยัพบว่า 

 . ตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า มี  ตัวบ่งช ี
กล่าวคือ 1) การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน ) การเป็นสมาชิกทีดี ) การกําหนดเป้าหมายทีชัดเจน ) การสือสารและ
การประสานงาน ) การใช้อํานาจอย่างถกูต้อง ) ความเชือมนัและไว้วางใจกัน ) การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จัก 
และ ) ระบบการทํางานทีดี โดยทีการสร้างแรงจงูใจในการทํางานเป็นตวับ่งชแีรก สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อย
ละ .   รองลงมา คือตวับ่งชกีารเป็นสมาชิกทีดี และการกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน สามารถอธิบายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ .  และ .  ตามลําดบั และในภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ .  
  . รูปแบบความสมัพนัธ์ของตวับ่งชขีองปัจจยัความภกัดีต่อองค์การของบคุลากรในสถานศึกษาขนัพนืฐาน 
พบว่า ปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขันพืนฐานมีความสัมพันธ์แบบคาโนนิคอล โดยมี
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร  คู่ โดยทีปัจจยัด้านการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน และการเป็นสมาชิกทีดี มคีวามสมัพนัธ์ต่อ 
ความเชือมนัและไว้วางใจกัน และระบบการทํางานทีดีอย่างมนียัสําคญัทางสถิติทีระดบั .    
  . ผลการยืนยันรูปแบบตัวบ่งชีของปัจจัยความภักดีต่อองค์การของบุคลากรในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
พบว่า ผู้ เชียวชาญให้การสนับสนุนยืนยันว่าตัวบ่งชีของปัจจัย  ด้านได้แก่การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การเป็น
สมาชิกทีดี การกําหนดเป้าหมายทีชดัเจน การสือสารและการประสานงาน การใช้อํานาจอย่างถูกต้อง ความเชือมนัและ
ไว้วางใจกัน การสร้างชือเสียงทีดีและเป็นทีรู้จัก และระบบการทํางานทีดี มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อองค์การของ
บคุลากรในสถานศึกษาขนัพนืฐาน ร้อยละ  อีกทงัผู้ เชียวชาญยงัได้เสนอแนะว่า ปัจจัยด้านการสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานต้องควบคู่ไปกับด้านความเต็มใจในการเป็นสมาชิกทีดี และด้านระบบการทํางานทีดี  ส่วนด้านความเชือมนัและ
ไว้วางใจกันนนั ต้องให้ความสําคญักับองค์ประกอบของสมาชิกทกุคน การสร้างแรงจงูใจ และผู้บริหารควรเป็นตวัอย่างใน
ด้านการบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาลทีดี 
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Key Words: LOYALTY/ BASIC EDUCATIONAL SCHOOL 
  JITTANUN  SUKSAWAT : THE ANALYSIS  OF THE ORGANIZATIONAL  LOYALTY 
INDICATORS OF PERSONNEL IN BASIC EDUCATION SCHOOL.  THESIS ADVISORS : ASSOC. 
PROF. SIRICHAI  CHINATANGKUL, Ph.D., ASST. PROF. MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA, RTAR., 
Ph.D.,  258 pp. 
 
 The purposes of this research were : 1. to determine the affecting factors for organization 
loyalty of personnel in basic educational school, 2. to determine the correlative factors model 
affecting the organization loyalty of personnel in basic educational school, and 3. to determine the 
confirming of the results model of organization loyalty of personnel in basic educational school.  The 
samples were randomly selected from 11  basic educational schools.  The respondents were two 
administrators and two teachers from each school.  The tools were a semi-structured interview and 
an opinionnaires. The used statistics were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, exploratory factor analysis, canonical correlation analysis and content analysis. 
 The results were as follows: 
 1. The organizational loyalty indicators of personnel in basic educational school were 8 
components: 1) creating motivation in work, 2) being a good membership, 3) clear determination, 4) 
communication and co-ordinating, 5) using power correctly, 6) trust and confidence, 7) creating 
school reputation and well-known, and 8) good system in work.  By the first component was creating 
motivation in work 50.481 percents of capacity in variance explanation, followed by being a good 
membership and clear determination 4.976 and 4.158 percents variance explanation respectively, 
and in overall view was capable of variance explanation 74.842 percents. 
 2. The correlative model of the organization loyalty indicators of personnel in basic 
educational school was found that the organization loyalty indicators of personnel in basic 
educational school had canonical correlation two pairs: creating motivation in work and being a good 
membership were related to the trust and confidence to each other and good system in work 
significantly at .01.   
 3. The confirming results the model of organization loyalty indicators of personnel in 
basic educational school was found that the experts supported and confirmed 8 factors: creating 
motivation in work, being a good membership, clear determination, communication and co-
ordinating, using power correctly, trust and confidence, creating school reputation and well-known 
and good system in work; having correlation with the organization loyalty indicators of personnel in 
basic educational 100 percents.  Then, the experts still give some suggestions that creating 
motivation in work has to go along with willingness, to be a good member and good system in work.  
Then trust and confidence has to enhance significantly to all members, creating motivation in work 
and the administrators have to be fine model for good governance in administration. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เนืองจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิงจาก      
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั  ชินะตงักูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีพันตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร  ซึง
เป็นผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ และให้คําปรึกษาทีเป็นประโยชน์อย่างยิงตอ่การทําวิทยานิพนธ์  รวมทงั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ และรองศาสตราจารย์ดร.ประชุม รอดประเสริฐ ซึง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และผู้ ทรงคุณวุฒิตามลําดับ  ผู้ วิจัยขอกราบ
ขอบพระคณุในความเมตตาของทุกท่านอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ทีกรุณาให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหา และข้อบกพร่องตา่ง ๆ มาโดยตลอด 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร  รองศาสตราจารย์     
ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง อาจารย์ดร.ประทีป มากมิตร อาจารย์ดร.ดวงใจ ช่วยตระกูล และ        
ดร.ชฎิล นิมนวล ทีกรุณาเป็นผู้ เชียวชาญในการตรวจเครืองมือและให้ข้อเสนอแนะ  ตลอดจน
คําปรึกษาทีเป็นประโยชน์สําหรับการทําวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบรูณ์ยิงขนึ  
 ขอกราบขอบพระคณุ ดร.สมเดช สีแสง ดร.ธวชัชัย พิกุลแก้ว ดร.วสนัต์ นาวเหนียว         
ดร.สวิุทย์  มลูคํา ดร.สยาม สุม่งาม ดร.ณฏัฐิกา  ลิมเฉลิม ดร.ชชูาติ รักอู ่ทีกรุณาเป็นเชียวชาญใน
การพิจารณารูปแบบของการวิจยั  ขอขอบคณุผู้บริหารสถานศกึษารวมถึงข้าราชการครูทุกท่านใน
สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 2 ทีให้ความร่วมมือในการหาประสิทธิภาพ
ของเครืองมือ และขอขอบคณุผู้บริหารสถานศกึษาและข้าราชการครูทกุท่านทีอนเุคราะห์ในการให้
ข้อมลูทีเป็นประโยชน์อย่างดียิงสําหรับการทําวิจยั 

 ขอขอบคณุพี ๆ เพือน ๆ ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 6 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทีเป็น
กําลงัใจและช่วยเหลือผู้ วิจัย  ตลอดจนให้คําแนะนํา  คําปลอบใจ และความห่วงใยทีดีในขณะที
ศกึษาและทําวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง ดร.เฉลิมชยั ศขุไพบลูย์ นายวิทยา ดวงสินธุ์  รวมถึง 
ดร.ธเนศ คิดรุ่งเรือง ผู้ วิจยัขอเก็บความประทบัใจนีไว้ในความทรงจําตลอดไป 

 สุดท้าย ผู้ วิจัยไม่สามารถประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้ถ้าปราศจากการ
สนบัสนนุ ช่วยเหลือ และให้กําลงัใจอย่างดียิงจากครอบครัว ขอมอบรางวลัความสําเร็จในครังนี
ให้แก่ เตียฉอย คณุแมบ่วังาม สขุสวสัดิ ทีเสียสละทกุ ๆ  อย่างด้วยความยากลําบากเพือให้ผู้ วิจยัได้
มีโอกาสศกึษาเลา่เรียน  ขอบคณุทกุ ๆ ท่านทีไมไ่ด้กลา่วถึงในทีนี  แตค่อยเป็นกําลงัใจทีดีแก่ผู้ วิจยั
ตลอดระยะเวลาของการศกึษา ทําให้ผู้ วิจยัทําวิทยานิพนธ์สําเร็จลลุว่งไปด้วยดี    
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