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The purposes of this research were to find : 1)the components of the educational
personnel retention in local government organizations, 2) the relationship’s model of the
educational personnel retention in local government organizations. The samples uses in this
research were 367 of local government organizations namely : Provincial Administrative
Organization , City Municipality, Town Municipality, Sub-district Municipality and Sub-district
Administrative Organization. The respondents were chief administrators of local government
organizations and educational personnel, with the total of 734 respondents. The research
instruments were semi-structured interview, questionnaire , and check list form. The statistics
for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis,
path analysis, and content analysis.
The findings of this research were as follows :
1. The components of the educational personnel retention in local government
organizations consisted of 1)organizational leader,
2) job satisfaction , 3) support, 4)
relationship, 5) quality of work life, 6) individual characteristics, and 7) recognition.
2. The relation’s model of the components of educational personnel retention
in local government organizations related each other at the statistical significance of .01 level.
This model was well fitted with the empirical data. The components of the recognition, job
satisfaction, individual characteristics, and organizational leader were positive directly effect
to the quality of work life, while the support were negative directly effect to the quality of work
life. And the components of organizational leader, relationship, recognition and support were
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ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และคอยใหการสนั บสนุนชวยเหลือและให
กําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในความเมตตาเปนอยางสูงมา
ณ โอกาสนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนาสวนการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน
ที่ไดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลที่เปนประโยชนสาํ หรับ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ
ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน ดวงสุวรรณ ดร.รสพร ทองธรรมจินดา ผูซึ่งเปนกัลยาณมิตรให
ความอนุเคราะหดวยดีเสมอมา พรอมกันนี้ ขอขอบคุณอยางจริงใจไปยังบุคลากรกองการศึกษา
เทศบาลตําบลกรับใหญทุกคนที่ไดสละเวลาชวยเหลือในการทําวิจัยครั้งนี้
ในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยไดรับกําลังใจ และความชวยเหลือสนับสนุน จาก
นายกูตระกูล วองกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตําบลกรับใหญ และนายวิชิ ต พันธเพียร ประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี จึงขอขอบพระคุณทั้งสองทานไว ณ ที่นี้ดวย ผูวิจัยมีความรูสึกอบอุน และ
มีกําลังใจที่ดีเสมอมาจากพลังแหงความรักของมารดา บุตร และภรรยาของขาพเจา และขอขอบคุณ
เพื่ อ นนัก ศึก ษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต รุนที่ 6 ทุ ก คน สําหรับ กํา ลัง ใจ ขอ เสนอแนะ คํา แนะนํา และ
ความชวยเหลือตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษารวมกันและการทํางานวิจัย ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและมี
ความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อใหบุคคลนั้นๆสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพและศักยภาพของตน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ไดกําหนดไววา การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญ
งอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม
สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต1 จากคํานิยามดังกลาวนี้
กลาวไดวา การศึกษาคือเครื่องมือสําคัญในการดําเนินชีวิตของบุคคลและสังคม และเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะชวยแกปญหาทุกๆดานของชีวิตในทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอันสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของทุกคนในสังคมโลก และการศึกษาที่จะ
ชวยใหมนุษยทุกคนมีชีวิตที่ดี มีความสุข ประกอบดวยลักษณะที่สําคัญดังนี้ 1) เปนการศึกษาที่
ใหความรู และทักษะพื้นฐานที่จําเปนอยางเพียงพอ เชน ความรูและทักษะทางดานภาษา การคิด
คํานวณ ความเขาใจหลักการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน สภาพปจจุบันมีความจําเปนตอง
สนับสนุนใหทุกคนไดรับการศึกษาขั้น พื้นฐานอยางนอย 12 ป จึงจะเพียงพอกับความตองการและ
ความจําเปนที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 2) การศึกษาทําใหคนเปนคนฉลาด เปนคนมีเหตุผล
คิดเปนแกปญหาเปน และรูจักวิธีแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการงานอาชีพ 3) การศึกษา
ตองสรางนิสัยที่ดีงาม ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนโดยเฉพาะนิสัยรักการเรียนรู และนิสัยอื่นๆ เชนความเปน
คนซื่อสัตยขยันอดทนรับผิดชอบเปนตน 4) การศึกษาตองสรางความงอกงามทางรางกาย มีสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี รูจักรักษาตนใหแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไขเจ็บและสารพิษ 5) การศึกษาตองทําให
ผูเรียนไมเปนคนเห็นแกตัว เห็นความสําคัญของประโยชนสวนรวม ใหความรวมมือกับผูอื่นในสังคม
อยูรวมกับผูอื่น ชวยเหลือผูอื่น ชวยสรางสังคมที่สงบเปนสุข รักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 6) การศึกษา
ตองทําใหคนมีทักษะการงานอาชีพที่เพียงพอกับการเขาสูการงานอาชีพ รูจักการประกอบอาชีพและ
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“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลม116, ตอนที่ 74 ก
(19 สิงหาคม พ.ศ.2542) : 5.
1

2
รูจักพัฒนาการงานอาชีพ 2 ดวยลักษณะของการศึกษาดังกลาวนี้ ยอมจะทําใหคนทุกคนเป นผูที่มี
ความพรอมและความสมบูรณทั้งดานความรู ความสามารถ ทักษะในการดํารงชีวิต สามารถเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใ หมีความเจริญกาวหนาในยุคแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้ได
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนทองถิ่น
ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณทั้งทางรางกายละจิตใจนั้น ไดดําเนินการ
ภายใตบ ทบัญ ญัติข องกฎหมายที่ไ ดใ หอํา นาจไว ดัง นี้ รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 289 วรรคสอง กํ าหนดใหองคก รปกครองสวนท องถิ่นย อมมีสิท ธิจัด
การศึกษา อบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขา
ไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรม ของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและ
ระบบการศึกษาของชาติ แตตองไมขัดตอ มาตรา 49 และมาตรา 80 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
และวรรคสาม การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
ดวย โดยที่มาตรา 49 กําหนดไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้น ฐานไมนอย
กวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิ ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ
เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือ
เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอม
ไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ และมาตรา 80 (4) กําหนดไววา สงเสริมและ
สนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องค การทางศาสนา และ
เอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาใหเทาเทียม
และสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ3
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พนม พงษไพบูลย, การศึกษาคือปจจัยที่ 5 ของชีวิต, เขาถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2553,
เขาถึงไดจาก http://gotoknow.org/profile/panompon
3
“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 124,
ตอนที่ 47 ก (24 สิงหาคม 2550)

3
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 41 กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่งหรือทุก
ระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น และในมาตรา 42 กําหนด
วาใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่ในการประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษารวมทั้งการเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา องคกรบริหารสวนตําบล องคกรบริหาร
สวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะดานการ
จัดการศึกษา เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน5 จากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวนี้
ถือเปนการปฏิรูป การศึก ษาทั้งระบบของประเทศและเปน การใหอํา นาจในการจัด การศึกษาแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท และในการบริหารราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภทนี้ มีขอบเขตของการบริหารงานอยู 2 สวน คือ 1) ภารกิจที่ตองรวมมือ
สนองนโยบายของชาติโดยรวม อันไดแก การนําเอานโยบายของชาติไปสูการปฏิบัติ 2) ภารกิจที่
เปนความรับผิดชอบของทองถิ่นโดยตรง อันไดแก ภารกิจที่กําหนดไวในกฎหมายวาเปนหนาที่ของ
ทองถิ่นในแตละประเภทตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ และ
พระราชบัญญัติอื่นๆ เชน ภารกิจดานโครงสรา งพื้นฐาน ภารกิจ ดานงานสง เสริม คุณภาพชีวิต
ภารกิ จดานการจัดระเบียบชุ มชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย ภารกิจดานการวางแผน
สงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว ภารกิจดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ภารกิจดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น6
ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก ประเภท นั้น ได
ดําเนินการภายใตก ารกํา กับดูแล สงเสริม และสนับ สนุน จากกรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น
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“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 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 พริ้นติ้ง จํากัด), 520 – 521.

4
กระทรวงมหาดไทย โดยมีก ารจัด ทํ า แนวนโยบายการจัด การศึก ษาขององคก รปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2545 – 2559 ขึ้น ครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถใชเปนแนวทางในการ
จัด และพัฒ นาการศึก ษาทอ งถิ่น ที ่เ หมาะสมกับ ศัก ยภาพ ตามความพรอ มและตรงตามค วาม
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมี
มาตรฐาน เดียวกัน สามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนของทองถิ่นใหมีคุณภาพตอไปได
บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนา ฝาย/สวนการศึก ษา ศึก ษานิเทศก นัก วิชาการ
ศึก ษา เปนตน เปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทและหนาที่สําคัญในการขับเคลื่อนงานการบริหารและจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การศึกษา องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยการสนั บ สนุ น ของกรมส ง เสริ ม การปกครอง
ท อ งถิ่ น ต อ งดําเนินการบริหารจัดการงานบุคลากรทองถิ่น โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพจึงจะสามารถขับเคลื่อนและผลักดันงานบริหารและพัฒนาทองถิ่น โดยเฉพาะงาน
การศึกษาใหบรรลุเปา หมายได เนื่องจากทรัพ ยากรบุ คคลเปนปจจัย สํา คัญประการหนึ่ง ในการ
ผลักดันใหองคกรประสบผลสําเร็จ เมื่อองคกรมีระบบบริหารจัดการบุคลากรที่ดี ยอมชวยใหบุคลากรใน
องค กรโดยเฉพาะบุ คลากรทางการศึ ก ษาได ค นพบศั กยภาพของตนเองและพั ฒนาตนเองให มี
ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบ ัติง านการศึก ษาไดอ ยา งเต็ ม กํ า ลัง ความสามารถ มี
ความสุขและเกิดความพึงพอใจในการทํางาน มีความกาวหนาในอาชีพ เมื่อบุคลากรทางการศึกษา
ทํางานไดอยางมี ป ระสิท ธิภ าพ ยอ มจะทํา ใหง านการศึก ษามีค วามเขม แข็ง สามารถบรรลุถ ึง
เปาหมายสูงสุดของการศึกษาได
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานนั้น ไดมีการคนพบวายัง มี
ปญหามากหมายหลายประการ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ไดพ บปญหาวา ขาราชการมีก ารโอนย ายไปหนวยงานอื่น ทํา ใหเกิดปญหาการขาดบุ คลากรมา
ปฏิบัติงานแทน ตองใชระยะเวลาในการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนทําใหเกิดความเสียหาย
แกงาน ในกรณีมีงานเรงดวนที่ตองดําเนินการ 7 ปญหาดังกลาวนี้ สามารถที่จะสง ผลกระทบตอ
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7

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น, ผลงานสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน

5
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองคกรได เนื่องจากจะเปนการเพิ่มภาระงานใหกับบุคลากร
ที่ยังทํางานอยู กอใหเกิดความเหนื่อยลา เบื่อหนายในการทํางานมากขึ้น ยิ่งถาเปนการขาดแคลน
ดานบุคลากรทางการศึกษา ยอมสงผลเสียตอระบบการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
เนื่องจากจะทําใหขาดความตอเนื่องของงาน และถาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษานั้นเกิดจาก
การลาออกจากปญหาภายในองคกรแลว ยอมจะเปนแรงจูงใจใหกับคนอื่นที่ยังอยูนั้น มีแนวโนมที่
ลาออกหรือขอยายหรือโอนไปที่อื่นตามกัน ปรากฏการณดังกลาวนี้ ถือเปน ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ตองานการศึกษาอยางที่ไมสามารถวัดได
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ปญหาของการวิจัย
นอกจากปญหาดังกลาวขางตนแลว ยังพบวา การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น มีปญหามากหมายอีกหลายประการ กลาวคือ มีการพิจารณาเห็นวา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสวนหนึ่งยังมีปญหากับการบริหารจัดการจัดการศึกษา เชน ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขาดความรูความเขาใจดา นการศึก ษา ไมเห็นความสํา คัญของการศึก ษา บุค ลากรดา น
การศึกษาไมเพียงพอ ขาดการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการศึกษา ขาดความชัดเจนในเรื่อง
ความกาวหนาทางวิชาชีพของบุคลากรในสํานัก/กองการศึกษา และขาดความคลองตัวในการบริหาร
งบประมาณ เป น ตน และที่เป นจุ ด ออนคื อ ผูบ ริ หารองค ก รปกครองส วนท องถิ่ น สมาชิ ก สภา
ทองถิ่น และบุคลากรทองถิ่นสวนหนึ่งยังไมเห็นความสําคัญของการศึกษา และไมเขาใจในบทบาท
หนา ที่ดา นการศึก ษา และมัก ขาดความตอเนื่องของนโยบายการศึก ษา เมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลง
ผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหนึ่งที่รับถายโอนสถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู
ความเขา ใจ และประสบการณดา นการศึก ษา เนื่อ งจากอยูใ นชว งเริ่ม แรกของการถา ยโอน
องคกรปกครองสวนหนึ่งยังมีปญหาขาดแคลนศึกษานิเทศกและขาดการนิเทศอยางเปนระบบ 8
และจากการตรวจติด ตามสถานศึก ษาที ่ถ า ยโอนใหแ กอ งคก รปกครองสว นทอ งถิ ่น โดย
สํา นัก งานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (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.

6
1. ความเห็นของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพปญหาดานวิชาการ ไดแก
ไมมีการประสานงานดานวิชาการและการรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานวิชาการ ขาดการ
สรางเครือขายทางวิชาการฯลฯ สภาพปญหาดานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปไมสามารถโอน
คาใชจายในการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียนไดโดยตรง การเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆ มีความลาชา
ไมสะดวกฯลฯ สภาพปญหาดานบุคลากร ไดแก ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก
วิตกกังวลเกี่ยวกับสถานภาพหลังการถายโอน จึงแจงไมประสงคถายโอนหรือชะลอการถายโอน
และสภาพปญหาการบริหารทั่วไป ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรูความเขาใจใน
ระเบียบแนวปฏิบัติ การมอบอํานาจดานตางๆให ผู อํานวยการโรงเรียนขาดความเปนนิติบุคคลใน
การดําเนินงาน
2. ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา สภาพปญหาดานวิชาการ ไดแก ขาดความรวมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพครู ขาดความรวมมือในการสรางเครือขา ยทางวิช าการและสง เสริม งาน
วิชาการของนักเรียน ไมมีศึกษานิเทศกที่มีความเชี่ยวชาญในการใหคําแนะนําฯลฯ สภาพปญหาดาน
งบประมาณ ไดแก การที่โรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนรายหัวลาชา ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
และพัส ดุไ มเ อื้อตอ แนวทางการบริห ารงานฯลฯ สภาพปญหาดา นบุค ลากร ไดแ ก ขาดแคลน
บุคลากรครูใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ครูขาดขวัญกําลังใจ อปท.จัดหาบุคลากรไมตรงกั บ
ความตองการของโรงเรียนฯลฯ และสภาพปญหาดานการบริหารทั่วไป ไดแก มีความลาชาในงาน
ธุรการ การบริหารทั่วไป การเดินทางไปราชการมีปญหาในการปฏิบัติฯลฯ
3. ความเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สภาพปญหาดานวิชาการ ไดแก ขาดการ
พัฒนาดานวิชาการ คือไมมีเวทีแขงขัน ครูไดรับ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการนอย สภาพปญหา
ดานงบประมาณ ไดแก การจัดสรรงบประมาณแกสถานศึกษาไมเพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ
การเรียนการสอน การเบิกเงินงบประมาณมีขั้นตอนลาชา ฯลฯ สภาพปญหาดานบุคลากร ไดแก ครู
ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน การดูแลสวัสดิการของสถานศึกษาแกครูยังไมเหมาะสมกับ
ภาระงานที่ไดรับ9
นอกจากนี้ มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่สรุปไววา ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ประกอบดวยปจจัยดานบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก การขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบ
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9

สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.)
รวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.), รายงานผลการตรวจติดตามสถานศึกษาที่ถาย
โอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. ), 25-34.

7
งานดานการศึกษาโดยตรง ขาดบุค ลากรมืออาชีพ ที่จะดําเนินงานดา นการศึก ษา และบุค ลากร
ทางการศึกษามีคุณสมบัติไมตรงตามขอกําหนด และการขาดที่ปรึกษาในการจัดการศึกษา ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแกผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาในทองถิ่น เจตคติที่ไมดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น การเมืองตางขั้ว นักการเมืองไมให
ความสําคัญกับงานดานการศึกษา10
จากปญหาดังกลาวขางตน สามารถสรุปเปนประเด็นปญหาการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได ดังนี้
1. ปญหาการบริ ห ารจั ด การภายในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นมีหนวยงานภายในหลายหนวยงาน เพื่อดําเนินการตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด การ
บริหารงานภายในองคกรมีปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดฝายขาราชการ
หรือพนักงานประจํา และมี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูมีอํานาจสูงสุดฝายการเมือง การจัดระบบองคกรที่ไมเขาใจงานการศึกษา
ยอมจะเปนปญหาและอุปสรรคตองานการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา กลาวคือ การดําเนินการ
ทางการศึกษาทั้งดานงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรจะดําเนินการได ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชาสูงสุดฝายขาราชการประจํา และจะมีปญหาการบริหารงานมากขึ้นเมื่อผูบริหารสูงสุด
ฝายการเมืองขาดวิสัยทัศนดานการศึกษา เหตุการณที่ สนับสนุนประเด็นนี้คือ การที่ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บางแหง นําเงินอุดหนุนที่เปนเงินคา อาหารกลางวัน ไปใชใ นการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งกอใหเกิดความเดือดรอนในการบริหารงานการศึกษา และทําใหบุคลากรดาน
การศึกษาตองตอสูกับแรงกั ดดันที่ เป นการบริห ารภายในองคก รซึ่ง ไมเขาใจบริบททางการศึกษา
พรอมกันนี้ก็มีปญหาในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในองคกร เนื่องจากเมื่อมีการเปดรับสมัครครู
หรือบุคลากรทางการศึกษา มักถูกแทรกแซงโดยการนําเอาบุคลากรที่เปนของตนเองหรือญาติพี่ นอง
ฝากเขา มาทํา งาน ทํา ใหไ ดบุค ลากรที่มีคุณ ภาพไมตรงกับ งาน และการบริหารจัดการดา นการ
พิจารณาความดีความชอบก็ไมไดยึดหลักคุณธรรมเปนหลัก สวนใหญจะยึดหลักอุปถัมภ เปนตน
ปญหาดังกลาวนี้ สอดคลองกับผลการประเมินติดตามการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น ที่พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับการปฏิบัติดานการบริหารงานบุคคล
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
สงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟค
จํากัด, 2550), 70 – 76.

8
โดยเฉลี่ยภาพรวมในบางองคประกอบหลักและผลลัพธที่พึงประสงคหรือปจจัย หรือตัวชี้วัด หรือ
เครื่องมือ หรือรายการต่ํากวา 3.50 จึงถือไดวา ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน11
2. การใชอํานาจในการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจัดตั้งขึ้นตามที่กฎหมายกําหนดมีหลักการสําคัญคือ การมุงแกไข
ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น เปนรูปแบบการกระจายอํานาจในการ
บริหารงานเพื่อพัฒนาประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล ผูบริ หารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทไดกําหนดไว และดวยอํานาจดังกลาวนี้ ถาผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีวิสัยทัศนดานการศึกษาก็จะใชอํานาจในการลวงลูกคือ การกาวกาย
การบริหารจัดการ เชน การสรรหาบุคลากรตองเอาคนของฝายตนเองเทานั้นโดยไมคํานึงถึงความรู
ความสามารถ การจัดซื้อจัดจางตองเปนฝายหรือพวกพองเทานั้น แตถาเปนผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ไมมีวิสัยทัศนดานการจัดการศึกษา ก็จะใชอํานาจในการบริหารคือ การไมสนับสนุน
สงเสริมงานดานการศึกษา เชน การตัดงบประมาณ ไมสงเสริมบุคลากรดานการศึกษาในการพัฒนา
ประสิท ธิภ าพ สง ผลตอการปฏิบัติห นา ที่ ขวัญ กํา ลัง ใจของบุค ลากรทางการศึก ษาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและความเจริญกาวหนาในตําแหนงและหนาที่การงานเปนอยางมาก
3. ปญหาสวนตัวของบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในที่นี้
หมายถึง ปญหาดานความรู ประสบการณ ความสามารถในการดําเนินงานดานการศึกษา โดยปญหา
ดานความรูนี้ ผูที่จะมาเปนบุคลากรดานการศึกษา เชน นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา เปนตน
ยอมตองมีคุณสมบัติดานความรูตามที่กําหนด แตก็ถูก มองวา ไมมีความรูเพีย งพอที่จ ะสามารถ
ดําเนินงานดานการศึกษาได อีกทั้งประสบการณการทํางานดานการศึ กษายังดอย หรือมีนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนวยงานทางการศึกษาอื่นๆ พรอมกันนี้ งานการศึกษามักมีจํานวนคนที่ไมเพียงพอ
เมื่อเปรียบเทียบกับงานดานอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหบุคลากรทางการศึกษามีภาระงาน
ที่มากกวาที่ควรจะเปน ทําใหเกิดความเหนื่อยลา เนื่องจากทํางานหนัก ทอถอย ขาดขวัญกําลังใจ
ขาดทีมงานในการที่ชวยกันบริหารจัดการงานดานการศึกษาใหมีคุณภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกรได
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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น, ผลงานสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 , 5-9.
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ปญหาดังกลาวขางตนสงผลเปนแรงกดดันตอบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีผลกระทบตอขวัญ และกําลังใจ ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจใน
งาน ในความเปนจริงนั้น บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เหลานี้ก็ไดปฏิบัติ
หนาที่ในการบริหารจัดการศึกษามาภายใตปญหาเหลานี้อยูแลว ทั้งกอนหนาที่จะมีการปฏิรูปการศึกษา
มีบุคลากรทางการศึกษาของทองถิ่นจํานวนมากที่สามารถบริหารงานดานการศึกษาไดอยางเปนเลิศ
ทามกลางกระแสของปญหาตางๆขางตน ขณะเดียวกันก็มี บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นหลายคน
ที่ เ มื่อ เจอกับ ภาวะกดดัน จากปญ หาตา งๆ แลว ทั้ง ดา นการบริห ารจัด การภายในองคก รที่ข าด
หลักธรรมาภิบาล การใชอํานาจบริ หารที่ไมชอบธรรมของผูบริหารทองถิ่น ไดลาออก หรือขอยาย
ตนเองไปอยูทองถิ่นหรือ หนวยงานอื่น สงผลกระทบตอการบริหารงานการศึกษา เกิดผลเสียหาย
อยางที่ไมสามารถที่จะวัดได ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยหรือองคประกอบที่สามารถธํารงรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหคงอยูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนเอง ซึ่ง
ผลการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารงานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีความตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการรักษาบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพใหอยูทํางาน
เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป และเปนแนวทางใหกับผูที่เกี่ยวของกับงานการศึกษาของ
องคก รปกครองสวนทอ งถิ่น จะไดนํา ไปเปนแนวทางการบริห ารจัด การ การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาทั้งดานองคความรู และคุณภาพชีวิตเพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคตไดในที่สุด
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. เพื่อทราบรูปแบบความสัมพั นธขององคป ระกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอคําถามของการวิจัย
1. องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ไดแกองคประกอบใดบาง
2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางไร
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สมมติฐานของการวิจัย
1. องคประกอบการรักษาบุค ลากรทางการศึ ก ษา สัง กั ด องค ก รปกครองสวนท องถิ่น
ประกอบดวยพหุองคประกอบ
2. รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนความสัมพันธเชิงสาเหตุ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิ ดในการวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ยวข องกั บ
องคประกอบที่สงผลตอการรักษาบุคลากร โดยพบวา มีองคประกอบดังตอไปนี้
1. ปจจัยที่สง ผลตอการรัก ษาพนัก งาน ตามแนวคิดของ Michael Armstrong ไดแก
1) ภาพพจนของบริษัท (Company image)2) ความมีประสิทธิผลของการสรรหาการคัดเลือกและ
กิจกรรมการกระจายงาน (The effectiveness of recruitment, Selection and Deployment activities)
3) ภาวะผูนํา คือ พนักงานมีสวนรวมกับบริษัทและมอบหมายงานใหกับผูจัดการ (Leadershipemployees join companies and Leave managers)4) โอกาสแหงการเรียนรู (Learning opportunities)
และ 5) การไดรับการยอมรับ และใหรางวัลผลการปฏิบัติงาน (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) ความตอเนื่องของงานและความมั่นคงปลอดภัย (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
ประโยชนและโบนัส พิเศษ(Special benefits and Perks) ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน
(Performance and Compensation) การรับรู (Recognition) 4) การออกแบบงานและการทํางาน (Job
design and Work) ไดแก ความยึดหยุนในการทํางาน (Work flexibility) การสรางความสมดุล
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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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ระหวา งงานกั บ ชีวิต (Work/Life balancing) และ5) ความสัม พั นธ กั บ พนั ก งาน (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
กลุมที่ 1 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ไดแก 1) ความเหมาะสมของคนในองคกร
(Person organizational fit) 2) การจายคาตอบแทน (Remuneration) 3) รางวัลและการรับรู (Reward
and Recognition) 4) การฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพ (Training and Career development)
5) การใหโอกาสกับงานที่ทาทาย (Challenging job opportunities)
กลุมที่ 2 คือ ปจจัยดานองคกร ไดแก 6) พฤติกรรมภาวะผูนํา (Leadership behavior)
7) วัฒนธรรมและนโยบายของบริษัท (Company culture and Policies) 8) สัมพันธภาพของทีมงาน
และสิ่งแวดลอมการทํา งานที่นาพึง พอใจ (Teamwork relationship and Satisfactory work
environment)14
4. การรักษาแรงงานที่มีประสิทธิผล (Maintaining effective workforce) ตามแนวคิด
ของ Richard L. Daft เกี่ยวของกับเรื่องดังตอไปนี้ 1) คาตอบแทน (Compensation) 2) โครงสราง
ของคาจางและเงินเดือน (Wage and Salary structure) 3) สิทธิประโยชน (Benefits) 4) การยุติหรือ
สิ้นสุดงานตามโอกาส (Occasional termination)15
5. ปจจัยการรักษาพนัก งานที่มีความสํา คัญที่สุด ตามแนวคิดของ J.Kent Crawford
and Jeannette Cabanis-Brewin ประกอบดวย 1) งานที่นา ตื่นเตน และทา ทาย (Exciting work/
Challenge) 2) ความเจริญเติบโตในอาชีพ การเรียนรู (Career growth, Learning) 3) สัมพันธภาพ
ในที่ทํางานดี (Good workplace relationships) 4) การปฏิบัติที่ยุติธรรม (Fair play) 5) การบริหาร
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Robert 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) งานที่มี
ความสําคัญ (Meaningful work) และ 9) สิ่งแวดลอมหรือวัฒนธรรมที่ดี (Good environment/
Culture)16
6. การรักษาแรงงานที่มีคุณภาพไว (Maintaining a quality workforce) ตามแนวคิดของ
John R. Schermerhorn ประกอบดวย 1) ความยืดหยุนและความสมดุลเรื่องงาน – 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. หนาที่ในการธํารงรักษา (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. ทฤษฎีสองป จ จั ย ของ Frederick Herzberg กล า วถึ ง ป จ จั ย ต า งๆที่ ส ง ผลตอ
ความพึงพอใจในงานกับปจจัยที่สงผลตอความไมพึงพอใจในงาน โดยกลาวถึงปจจัยหลัก 2 ประการคือ
1) ปจจัยค้ําจุน (Maintenance/Hygiene factors) เปนปจจัยภายนอก (Extrinsic) ไดแก นโยบายและ
การบริห ารของบริษัท (Company policy and Administration) การสอนงานควบคุม ดูแ ล
(Supervision) ความสัมพันธกับหัวหนางาน (Relationship with supervisor) สภาพการทํางาน
(Work condition) เงินเดือน (Salary) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relationship with peers) ชีวิต
สวนตัว (Personal life) ความสัมพันธกับลูกนอง (Relationship with subordinates), ตําแหนงหนาที่
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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) และความมั่นคง (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
มีความสัมพั นธที่ดีกั บเพื่อนรวมงาน 3) ความพึงพอใจสวนบุ คคล (Personnel satisfaction)
ประกอบดวยการมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับอาชีพ และการมีความยั่งยืนมั่นคง และ4) กลยุทธการ
รักษา (Retention strategy) ไดแก การมีโอกาสในเสนทางอาชีพ21
11.โรส และ ฮัทชิงส (Ross and Hutchings) ไดทําการศึกษาเรื่อง การดึงดูดการพัฒนา
และการรักษาครูที่มีประสิทธิผลในสหราชอาณาจักรและไอแลนดเหนือ ไดกลาวไววา นโยบายการ
รัก ษาครูที่มีป ระสิท ธิผ ลนั้น มีนโยบายที่สํา คัญ 2 ประการที่ไ ดพัฒนาขึ้น เพื่อชวยรัก ษาครูที่มี
ประสิทธิผล นั่นคือ นโยบายขอแรก คือ การปรับโครงสรางความกาวหน าในอาชีพใหม เชื่อมโยง
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่มีประสิทธิผลกับระดับคาจางที่ยอมรับคานิยมและความเสียสละตน
เกี่ยวกับอาชีพ นโยบายขอสอง คือ การปรับโครงสรางภาระงานของครูใหม การอนุญาตใหค รู
เหลานั้น มุงความสนใจไปในวิชาชีพการสอน และทําการปรับปรุงคนทํางานในสถานศึกษา ผูซึ่งจะ
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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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ชวยลดภาระครูเกี่ยวกับภารกิจการบริหารประจํา วัน และแสดงบทบาทในการชวยเหลือครูใ น
หองเรียน ดวยการใหการสนับสนุนทีมงานอยางกวางขวาง 22
12. ซามุเอลและชิพุนซา (Samuel and Chipunza) ไดศึกษาวิจัยในเรื่อง การรักษาและ
การลาออกของพนักงาน : การใชตัวแปรดานแรงจูงใจในฐานะเปนยาครอบจักรวาล ผลการวิจัย
สรุปไดวา พนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เมื่อมองในภาพรวมอยางกวางๆ นั้น ไดรับการจูงใจ
เพื่อใหอยูในองคกรของพวกเขาตอไป จากปจจัยจูงใจทั้งที่มาจากภายในและภายนอก ตัวแปรดาน
แรงจูงใจตอไปนี้ 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.โซเอี๊ยบ และคณะ (Shoiab and Others) เสนอรายงานการวิจัยเรื่อง ปจจัยหรือ
องคประกอบของการรัก ษาพนักงานในองคก ารโทรศัพ ทของปากีส ถานโดยกลาววา ปจจัยหรือ
องคประกอบของการรักษาพนักงานในองคการโทรศัพทของปากีสถานประกอบดวย 1)โอกาสใน
การพัฒนาอาชีพ (Career development opportunities) 2) ผูควบคุมงานใหการสนับสนุน (Supervisor
support) 3) สิ่งแวดลอมในการทํางาน (Work environment) 4) รางวัล (Rewards) 5) นโยบายเรื่อง
งาน-ชีวิต (Work-Life policies)24
14. จีเบอรเร็บบี (Gberevbie) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องกลยุทธการสรรหา การรักษาและการ
ปฏิบัติงาน : มิติของขาราชการพลเรือนของสหพันธรัฐไนจีเรีย ผลการวิจัยสรุปไดวา การที่บุคลากร
ไดรับแรงจูงใจที่เหมาะสมจะเปนปจจัย สํา คัญในการรัก ษาบุค ลากรที่มีศัก ยภาพไว ซึ่งแรงจูงใจ
ดังกลาวนี้ประกอบดวย 1) เงินเดือนดีและจายเปนประจําทุกเดือน 2) ใหรางวัลแกพนักงานที่มีผล
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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.
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การปฏิบัติงานดีเยี่ยม 3) กําหนดแนวทางใหทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน 4) มีสิ่งแวดลอม
การทํางานที่เหมาะสมและมีปจจัยแวดลอมการใหบริการที่ดี 5) การจายเงินคาตอบแทนพิเศษและ
เงินบํานาญมีความฉับไว 6) มีกองทุนชวยเหลือพนักงานในการซื้อบานและรถที่เหมาะสม 7) มี
การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และ 8) มีนโยบายที่สงเสริมสนับสนุนเรื่องความ
ปลอดภัยในงานใหกับพนักงาน25
15. มาสิบิกีรี่ และ นีนะเบอร (Masibigiri and Nienaber) ไดทําการศึกษาวิจัย ในเรื่อง
ปจจัยที่สงผลการตอการรักษาขาราชการพันธุ x การศึกษาเชิงสํารวจ ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็น
วา ปจจัยที่สงผลตอการรักษาขาราชการพันธุ x ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจในงาน 2) การใช
ทักษะความรูใหเปนประโยชน 3) ความเจริญกาวหนาในอาชีพ 4) ความสมดุลเรื่องงานและชีวิต
5) คาตอบแทน 6) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 7) ภาวะผูนํา และ 8) แรงผลักดัน26
16. สมาคมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีรัง สีวิทยาของอเมริกัน ( American Society of
Radiologic Technologists:ASRT.) เสนอ 20 กลยุทธสําคัญในการสรางความมุงมั่นและความภักดี
ระหวางพนักงานและการปรับปรุงอัตราการรักษาบุคลากรในองคกรดังนี้ 1) เสนอเงินเดือนที่ยุติธรรม
และอยูในเชิงการแขงขัน 2) จําไววา สิทธิประโยชนเปนสิ่งที่สําคัญ 3)ฝกอบรมผูเปนหัวหนางาน
ผูจัดการและผูบริหาร 4)กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบใหชัดเจน 5)ใหโอกาสความเจริญกาวหนา
ที่เ หมาะสม 6) เสนอโบนัส การรักษาแทนที่โบนัส แบบ Sign-on 7)มอบหมายใหมีบุค ลากร
รับผิดชอบในเรื่องการรักษาบุคลากร 8)ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของพนัก งาน 9)ดูแล
สิ่งแวดลอมของการทํางานเปนทีม 10)ลดภาระงานเอกสาร 11) ทําใหหองทํางานมีความสนุกสนาน
12)เขียนขอความที่เปนพันธกิจสําหรับแผนกของคุณ 13)ใหมีการมอบหมายงานที่มีหลากหลายประเภท
14)มีการสื่อสารอยางเปดเผย 15) สงเสริมการเรียนรู 16)มีความยืดหยุน 17) พัฒนาโปรแกรม
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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) ใหเครื่องมือที่ดีที่สุดและผูชวยแกบุคลากรเท าที่
เปนไปได และ 20)แสดงใหพนักงานเห็นวาคุณใหความสําคัญกับพวกเขา27
17. เอ็ดวารด (Edwards) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง Retention and Motivation of veteran
teachers : Implications for schools สรุปไดวา ความตองการของครูที่อยูในชวงกลางของอาชีพคือ
ความเจริญกาวหนา การไดรับการยอมรับ ความหลากหลายและการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ซึ่งจะตองจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางาน ดังนั้น เพื่อเติมเต็มความตองการของครูเหลานี้
วิธีการที่สถานศึกษาจะใชเพื่อรักษาและจูงใจครูที่มีประสบการณของพวกเขาไว ผูวิจัยเสนอแนวทางที่
ไดจากการศึกษาดังนี้ 1) บรรยากาศและวัฒนธรรมของสถานศึกษา 2) การไดรับการยอมรับ 3) การ
มีสวนรวมในนโยบายของสถานศึกษา และ 4) ความเปนหนึ่งเดียวของบุคลากร28
18. แม็คบีท และคณะ (MacBeath and others) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องการสรรหาและ
การรักษาครูใหญ ในสกอตแลนด ไดผลสรุปวา องคประกอบสําคัญในการรักษาครูใหญเหลานั้นไว
ประกอบดวย 1) การมีอิสรเสรีในการตัดสินใจ 2) การไดรับการสนับสนุนจากทีมผูนําและผูมี
อํานาจในทองถิ่น 3) การมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพ 4) การมีประสบการณเกี่ยวกับการตรวจสอบ
5) ความเชื่อมั่นในตนเอง 6) ความตองการทํางานในสถานที่ตั้งซึ่งมีความลําบาก และ 7) การมี
ขอมูลซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ29
19. วอคเกอร (Walker) ทําการศึกษาในเรื่องคงอยู หรือลาออก ปจจัยที่สงผลตอการรักษา
ครูของเด็กนักเรียนที่มีปญหาดานอารมณ ใน Southwestern Virginia ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การ
สนับสนุนดานการบริหาร คาตอบแทน และการพั ฒนาทีมงาน เปนองคประกอบ 3 ประการที่มี
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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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ความสําคัญที่สุดที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะอยูหรือลาออกจากตําแหนงที่ไดรับมอบหมายของครู
การศึกษาพิเศษ30
20. สํานักงานเขตปกครองนอรธ แฮม (Shire of Northam) ประเทศออสเตรเลีย ได
กําหนดกลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่สําคัญไวโดยแบงเปนปจจัยที่สําคัญ ไดแก 1) คาจาง
(Remuneration) การใหแพ็คเก็ตคาจางซึ่งเปนการแขงขันทางตลาด 2) สิทธิประโยชน (Benefits)
เปนการใหสิทธิประโยชนที่จับตองไดทั้งดานการเงินและไมใชดานการเงินบนพื้นฐานความตองการ
ของทั้งนายจางและลูกจาง 3)การพัฒนาและโอกาสกาวหนาในอาชีพ (Development and Career
opportunities) ความมุงมั่นที่จะพัฒนาพนักงานดานวิชาชีพ ดานสวนตัว พรอมกับการใหโอกาส
ความกาวหนาในองคกรเทาที่จะเปนไปได 4) การใหการยอมรับผลการปฏิบัติงาน (Performance
Recognition) การพัฒนาวัฒนธรรมที่รับรู สนับสนุน และใหรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศทั้ง
จากมุมมองดานการเงินและไมใชดานการเงิน 5) ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity)
การพัฒนาและรักษาวัฒนธรรมที่ทําการรวบรวมความหลากหลายของพนักงานาทั้งมวลเขามารวม
เปนหนึ่ง พรอมกําหนดและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมตามจังหวะเวลาและ 6) ความสมดุล
เรื่องงานและชีวิต (Work and life balance) การพัฒนาและรักษาวัฒนธรรมที่สามารถใหการ
สนับสนุนโอกาสสรางความสมดุลเรื่องงานและชีวิตไดตามความตองการและสงเสริมสนับสนุน
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 มีปจจัยการรักษาพนักงานที่สําคัญ 16 ปจจัย โดยมีการเปนจัดลําดับตามผลการของ
การสํารวจขอมูล ดังนี้ 1) การมอบหมายงานที่สอดคลองกับความตองการ/ความชอบของบุคลากร
(Job aligned with personal meaning/Passion) 2) ปจจัย ที่เปนเงินโดยตรง (Direct financial)
3) โอกาสในการไดรับการพัฒนา (Opportunities for development) 4)ปจจัยที่เปนเงินโดยออม
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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) ความสมดุลเรื่องงาน/ชีวิต (Work/Life balance) 15) ความสมดุลดานการสนับสนุน
(Supportive of balance) และ16) ความรูสึกในความมั่นคง (Sense of security)32
22. ปาตากี( Pataki) ไดศึกษาวิจัย เรื่องการรักษาบุคลากร 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 ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหาและการพัฒนาการบริหาร
งานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะ
วา การบํารุงรักษาบุคลากรนั้นควรสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียนในทุกๆ ดานตาม
ศักยภาพของแตละโรงเรียนมากที่สุด ลําดับที่สองคือ จัดสวัสดิการที่กอนและหลังการเกษียณอายุ
หรือการพนจากตําแหนง ลําดับที่สาม คือ ใหรางวัลแกบุคลากรครูที่มีผลงานดีเดนหรือไดสราง
ชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เชนมอบเกียรติบัตร ประกาศตอสาธารณชนหรือใหการชื่นชม และลําดับที่
สี่ คือ มีคาตอบแทน เงินโบนัส เงินพิเศษที่นอกเหนือจากเงินเดือน และควรมีการปรับขั้นเงินเดือน
ในทุกๆป เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน34
24. บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องชี้ วัด
สําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ผลการวิจัยสรุปไดวา องคประกอบปจจัย
และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ไดสรางขึ้นโดยยึดหลักความเปน
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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 โดยองคป ระกอบดา นการธํา รงรัก ษาและปองกันทรัพ ยากรมนุษ ย มี
4 ปจจัย ไดแก พนักงานสัมพันธ สุขภาพและความปลอดภัย การดําเนินการทางวินัย และการ
พนจากตําแหนง35
25. ปจจัยที่สงผลตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ประกอบดวย 1)ประโยชนตอบแทนและสวัสดิการที่เปนตัวเงิน
2)ประโยชนตอบแทนและสวัสดิการที่ไมใชตัวเงิน และ 3) ความกาวหนาในอาชีพ36 37
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ยั ง ได ใ ช แ นวคิ ด ทฤษฎี และผลจากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
องคประกอบที่สงผลตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ดวย จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว สามารถนํามาสรางเปน
กรอบแนวคิดที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้โดยปรากฏในแผนภูมิที่ 1 ดังนี้
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บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ, การพัฒนาเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น.(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 191.
36
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น, “ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง การจําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชน
ตอบแทนอื่น และเงินคาจาง ของพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง,” ประกาศคณะกรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น, 26 กรกฎาคม 2544.
37
กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 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 เรื่อง การจําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชน
ตอบแทนอื่น 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
ในองคกรที่เปนคนดี มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มีความรูสึกพึงพอใจในงาน เกิดความผูกพัน มี
ความมุงมั่นกับองคกร ตองการคงอยูเปนสมาชิกขององคกรตอไปมีระยะเวลาที่ยาวนานที่ สุด ซึ่ง
กอใหเกิดผลดีทั้งแกตัวบุคลากรและองคกร
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ดานการศึกษาซึ่ง ประกอบดวย
นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาอื่นซึ่งเปนผูทํา
หนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการ
บริหารการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ในหนวยงานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองของทองถิ่นโดยประชาชนใน
ทองถิ่นกระทําโดยการเลือกคณะบุคคลเขามาดําเนินการจัดการปกครองตามที่กฎหมายกําหนดไว
ซึ่งทองถิ่นและชุมชนแตละชุมชนมีลักษณะที่แตกตางกันในดานอาณาเขต จํานวนประชากร ความ
เจริญมั่งคั่ง แบงออกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล
องคการบริหารสวนตําบล ในการศึกษาครั้งนี้ไมนับรวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเขาเปน
หนวยวิเคราะห เนื่องจากเปนการปกครองทองถิ่นแบบพิเศษ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
อยางกวางขวาง เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาสาระทางวิชาการตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดขึ้น
โดยผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิ จัยที่เกี่ยวของ โดยมีเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรายละเอียด
ดังนี้
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากร
เปนที่ยอมรับกันวา มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกรในบรรดาทรัพ ยากร
ทางการบริหารซึ่ง ประกอบดวย มนุษ ย เงินทุน เครื่อ งมือวัส ดุ และการบริห ารจัด การ ในการ
บริหารงานขององคกรทั้งเปนองคกรที่แสวงหาผลกําไรหรือไมไดแสวงหาผลกําไร เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรดังกลาว ทรัพยากรมนุษย ถือวาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จหรือ ลมเหลว
ขององคกร การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนกิจกรรมที่สํา คัญที่สุดที่ผูบริหารองคกรตองให
ความสําคัญในคุณคาของบุคลากรในองคกร เนื่องจากบุคลากรที่ถือเปนทรัพยากรที่สําคัญนี้ถือไดวา
เปนผูสรางสรรคงานใหกับองคกร สามารถทําใหองคกรกาวไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวไดซึ่งก็
ขึ้นอยูกับองคกรที่จะบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยไดมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกองคกร
มากหรือนอยเพียงใด เมื่อกลาวถึงความสําคัญโดยทั่วไปของการบริหารทรัพยากรมนุษย สามารถ
สรุปไดวา 1) ดานพนักงาน (Employee) ทําใหพนักงานในองคกรสามารถใชศักยภาพของตนเอง
อยางเต็มที่ ชวยใหพนักงานไดมีโอกาสนําเอาความรูและความสามารถของตนเองมาใชในงานที่
รับผิดชอบไดอยางเต็มความสามารถ เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสินคาหรือบริการ
พนักงานมีโอกาสและมีความกาวหนาในอาชีพ นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคการระหวาง
พนักงานกับองคกรรวมกัน 2) ดานองคก ร (Organization) ทํา ใหองคก รสามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่อง โดยองคกรมีทิศทางหรือนโยบายการบริหารงานในลักษณะใดในปจจุบันและในอนาคต
ความพรอมและความเพียงพอในเรื่องจํานวนของทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคกร จะสามารถทําให
องคกรดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและสอดคลองการขยายหรือหดตัวขององคกร สงผลใหองคกร
24

25
สามารถดําเนินงานไปไดตามทิศทางและบรรลุเปาหมายที่ตองการ 3) ดานสังคม (Society) การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานของการพัฒนาระบบสังคมและเศรษฐกิจ เพราะหากองคกรเจริญเติบโต
ก็สง ผลตอ การจา งงาน ทํา ใหป ระชาชนมีง านทํา มีอ าชีพ มีรายไดใ นการหาเลี้ย งครอบครัว มี
สวัสดิการที่ดีอันเปนการสรา งพื้นฐานที่มั่นคงใหกับ สัง คมและนํา ไปสูความเจริญกาวหนา ดาน
เศรษฐกิจของประเทศตอไป1
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยนี้ มีหนาที่ความรับผิดชอบหลักที่สํา คัญอยู 3 ประการ
ดวยกัน ประกอบดวย 1) การดึงดูดจูงในพนักงานที่มีคุณภาพ (Attracting a quality workforce)
ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 2) การพัฒนาแรงงานใหมี
คุณภาพ (Developing a quality workforce) ไดแก การปฐมนิเทศ ฝกอบรมและพั ฒนาพนักงาน และ
บริหารผลการปฏิบัติ และ 3) การธํารงรักษาแรงงานที่มีคุณภาพไว (Maintaining a quality workforce)
ไดแก การพัฒนาอาชีพ การสรางความสมดุลในเรื่องงานและชีวิตพนักงาน คาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน การธํารงรักษาและการลาออกและความสัมพันธดานแรงงานกับการบริหารจัดการ2
การที่ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนี้ ถือเปนการศึกษางานที่เกี่ยวของการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งการรักษาบุคลากรนี้
เปนหนาที่ความรับผิดชอบสวนหนึ่ง ของผูบริหารหรือผูนําองคกรที่ตองดําเนิ นการบริหารจัดการ
เพื่อดึงเอาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยูออกมาใหเกิดประโยชนที่สูงสุดแกองคกร และในขณะเดียวกัน
ก็ตองธํา รงรัก ษาบุค ลากรที่มีความรูค วามสามารถที่ดีข ององคก รไว ทั้ง นี้ เพื่อประโยชน และ
ความสําเร็จขององคกรตอไปในอนาคต ผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของเปนลําดับไป
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ความหมายของการรักษาบุคลากร
การรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรเพื่อสรางผลประโยชนและความเจริญกาวหนาใหกับ
องคกรอยางตอเนื่อง เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารองคกรที่ตองดําเนินการแนนอนวา
องคกรที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จยอม
มาจากการที่องคกรมีบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เปนคนเกง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คนเกง
คนที่มีความรูความสามารถเหลานี้อยูในองคกร ยอมจะทําใหองคกรมีผลสําเร็จ มีชื่อเสียง เปนที่
1

พิชิต เทพวรรณ, การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ: แนวคิดและกลยุทธเพื่อความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2554), 26.
2
John R. SchermerHorn, Introduction to Management, 10th ed. (Asia : John Wiley &
Sons Pte Ltd., 2010), 297.
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ยอมรับของสังคม ประเทศ หรือนานาประเทศได หนาที่และภารกิจที่สําคัญขององคกรคือ ตอง
รักษาทรัพยากรมนุษยเหลานี้ใหอยูกับองคกรหรือหนวยงานตอไป คําวา “การรักษาบุคลากร” นี้
มีบุคคล สถาบัน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใหความหมายไว จึงขอ
นํามากลาวโดยสรุปไวดังนี้
ฮารวาด บิสสิเน็ตรีวิว(Harvard Business Review) ใหความหมายไววา การรักษาบุคลากร
(Retention) หมายถึง ศักยภาพของบริษัทในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษไวซึ่งเปนผูที่
จะชวยใหองคกรยังอยูในเสนทางการแขงขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การรักษา
บุค ลากรไวนี้ ไมไ ดห มายถึง การพยายามที่จะรัก ษาพนัก งานทุก คนไวตลอดเวลา แตหมายถึง
การรักษาพนักงานที่เปนคนดีไวในระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดตามหนาที่หรือระดับของพวกเขา3
แจ็คสัน, ซูเลอร,และเวอรเนอร(Jackson, Schuler and Werner) ใหความหมายไววา การ
รักษาพนักงาน (Retaining employees) คือ วิธีการหนึ่งที่ใชในการลดความตองการสรรหาพนักงานใหม
และลดตนทุนที่เกี่ยวของกับการสรรหาพนักงานใหมนั้น การรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
เปนเลิศนี้ สิ่งแรกสุดคือ นายจางตองเขาใจในความสําคัญของการรักษาพนักงานเหลานี้ไว และดวย
ความเขาใจนี้ ก็จะสามารถประสบผลสําเร็จไดในการรักษาคนเกงไวได ซึ่งนายจางที่มีการวางแผน
และจัดการที่ดีก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการลาออกของพนักงานไดโดยการลาออกนี้สงผลเสียตอองคกร
และเปนเรื่องยากมากที่จะสรรหาคนมาแทนได 4
รัฐวิสคอนซิ่น ไดทําการวางแผนดานแรงงานของรัฐ ไดใหคํานิยามวา การรักษาพนักงาน
ที่มีประสิทธิผล คือ ความพยายามของนายจางที่เปนระบบในการสรางสรรคและดูแลสิ่งแวดลอม
ที่เปนการกระตุนสงเสริมใหพนักงานที่มีอยูในปจจุบันนี้อยูทํางานกับองคกรตอไป มีการจัดทํา
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในองคกรที่จัดการกับความตองการที่หลากหลายของพนักงานเหลานั้น
ได 5
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3

Harvard Business Review, Retaining Employees : Expert Solutions to Everyday
Challenges Pocket Mentor Series (USA: Harvard business review Publishing, 2010), 4.
4
Susan E. Jackson, Randall S. Schuler, and Steve Werner, Managing Human
Resources 10th ed. (Canada : South-western Cengage Learning, 2009), 224.
5
Workforce 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) เปนความเพียรพยายามที่จะรักษาสิ่งแวดลอมในการทํางานซึ่งสนับสนุนใหพนักงานที่มี
อยูในปจจุบันยังอยูทํางานกับบริษัท นโยบายการรักษาพนักงานมีเปาหมายอยูที่การจัดการกับความ
ตองการที่หลากหลายของพนักงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาความพึงพอใจของพนักงานเหลานั้นใหดีขึ้น
และลดตนทุนที่เปนจริงที่เกี่ยวของกับการจางงานและการฝกอบรมพนักงานใหม 6
Retention naukrihub.com ใหคํานิยามวา การรักษาพนักงาน (Employee retention) คือ
กระบวนการซึ่งพนักงานไดรับการสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหอยูกับองคกรเปนระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด
หรือจนกระทั่งเสร็จโครงการ การรักษาพนักงานเปนประโยชนกับองคกรพอๆ กับเปนประโยชน
กับตัวพนักงาน7
คูมือการศึกษาดานการบริหาร(Management study guide )มีนิยามวา การรักษาพนักงาน
หมายถึงเทคนิคดานการบริหารจัดการที่นํามาใชเพื่อชวยพนักงานใหอยูกับองคกรเปนระยะเวลา
ที่ยาวนานมากขึ้น กลยุทธการรักษาพนักงานดําเนินการไปตามแนวทางที่เปนการกระตุนจูง ใจ
พนักงานเพื่อที่วาจะไดอยูกับองคกรเปนระยะยาวนานที่สุดและทุมเทใหกับ องคกรอยางเต็มที่ ซึ่ง
การดําเนินการเหลานี้มุงใหเกิดความเจริญกาวหนาและการเรียนรูแกพนักงานและทําใหพนักงานมี
ความสุขกับงาน8
อัจฉรา สังขสุวรรณ กลาววา การบํารุงรักษา หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้ นเพื่อให
บุค ลากรมีความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีตอองคก ร ตลอดจนจูงใจใหบุค ลากรปฏิบัติงานอยา งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก การจูงใจ การใหคาตอบแทน การมอบหมายงาน การจัดสภาพ
การทํางาน การนิเทศ การหมุนเวียนตําแหนง การสรางความสัมพันธในองคการ ความกาวหนา วินัย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาวสาร ขวัญ9
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6

Business Dictionary, accessed March 30, 2012, available from http://www.business
dictionary.com/definition/employee retention.html
7
Retention Naukrihub.com, available from accessed March 30, 2012, avilable from
http://retention. naukrihub.com/retention.html.
8
Management Study Guide, Importance of Employee Retention, accessed November 13,
2011, available from http://managementstudguide.com/importance-of-employee-retention.htm
9
อัจฉรา สังขสุวรรณ, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, ม.ป.ป.), 3.
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วิโ รจน สารรัตนะกลา ววา การรัก ษาบุค ลากร เปนการแสดงสมรรถภาพหนึ่ง ของ
ผูบริหารในการนําผูใตบังคับบัญชา โดยผูบริหารจะตองมีความสามารถในการพัฒนาคนอื่นได เพื่อ
เปนการเพิ่มพูนประสิทธิผลในการทํางานของสมาชิกในองคการใหไดสูงสุด ผูบริหารจะตองยึดถือ
เรื่องนี้เปนหนาที่หรือความรับผิดชอบของตนอยูเสมอและแสดงบทบาทเปนผู ฝกสอนหรือผูชวย
ดวยวิธีการตางๆ10
อํานวย แสงสวาง ไดใหความหมายของการรักษาบุคลากรไววา คือ ความสามารถของ
องคการในการจูงใจใหบุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคการ โดยองคการมีหนาที่ดําเนินการจัดระบบ
การทํางานดวยความปลอดภัย และจัดสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี เพื่อสงเสริมให บุคลากรมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ สามารถทํางานมีปริมาณและคุณภาพงานที่ดีใหแก
องคการ11
สุดา สุวรรณาภิรมย อธิบายวา การรักษาบุคลากรนั้น ตองจูงใจ ใหบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและดวยความเต็มใจโดยการใหสวัสดิการ ผลประโยชน และ
บริการอื่นๆ ซึ่งเปนสิ่งที่นอกเหนือจากเงินเดือน คาจางแรงงาน เพื่อทําใหบุคลากรมีความรูสึกผูกพัน
จงรักภักดี และมีความรูสึกรวมในองคการในฐานะสมาชิกของหนวยงาน ทําใหบุคลากรเหลานั้น
ปฏิบัติหนา ที่ดว ยความเต็ม ใจ และเต็ม กํา ลัง ความสามารถ อัน จะสง ผลตอ ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลโดยรวม ดังนั้นผูที่มีหนาที่ดานการจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชนของบุคลากร
และวางแนวปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดผลดีทั้งบุคลากรและองคการ12
พิชิต เทพวรรณ กลาววา การรักษาทรัพยากรมนุษย (Retention of human resource) เปน
การบํา รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี อ ยู ใ ห มี สุ ข ภาพกายและใจที่ แข็งแรงสมบูรณ โดยสงเสริม
สนับ สนุนสรา งขวัญ และกํา ลัง ใจ ตลอดจนใหคํา แนะนํา ใหรู จัก ปอ งกัน และหลีก เลี่ย งเพื่อ ให
ปราศจากโรคภัย อุบัติภัย เพื่อ ใหมีชีวิต ที่ยืนยาวและมีความสุข ในการทํา งาน ซึ่ง จะตองอาศัย
กิจกรรมตา งๆในการรัก ษาพนัก งาน ไดแก การสนับ สนุนหรือการพิจ ารณาความดีค วามชอบ
(Promotion) การใหรางวัล (Reward) การจา ยคาตอบแทน (Compensation) สุข ภาพและความ
ปลอดภัย (Health and Safety) การควบคุมวินัยและการลงโทษ (Disciplinary and Punishment)
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10

วิโรจน สารรัตนะ, การบริหารการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี หนาที่ ประเด็นและบทวิเคราะห
(กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, 2546), 85.
11
อํานวย แสงสวาง, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน, 2544), 228.
12
สุดา สุวรรณาภิรมย, เอกสารประกอบคําสอนวิชา การบริหารงานบุคคล(Personnel
management) (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), 230.

29
ตลอดจนการใชกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน พนักงานสัมพันธและแรงงานสัมพันธ (Employee and
Labor Relations)13
สุจิตรา พรมนุชาธิป กลาวไววา การรักษาพนักงาน (Retention) เปนการพยายามที่จะทํา
ใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานดวยบรรยากาศที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในรูปแบบของ
แรงงานสัมพันธที่ดีทั้งองคการ ตลอดจนการดูแลความเปนอยูในรูปคาตอบแทนและสวัสดิการ
ที่จูงใจและรักษาพนักงานใหอยูกับองคกรใหนานที่สุด14
เมื่อกลาวโดยสรุปแลว อาจกลาวไดวา การรักษาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการตางๆ
ที่องคกรจัดทําขึ้น เชน การจัดการสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ ดีมีความเหมาะสม การใหรางวัลและ
ผลตอบแทนที่ยุติธรรม การสรางสัมพันธภาพที่ดีในที่ทํางาน การสงเสริมพัฒนาทักษะความรูใหมๆ
เปนตน เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่เปนคนดี มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มี
ความรูสึกพึงพอใจในงาน เกิดความผูกพัน มีความมุงมั่นกับองคกร คงอยูเปนสมาชิกขององคกรมี
ระยะเวลาที่นานที่สุด ซึ่งกอใหเกิดผลดีทั้งแกตัวพนักงานและองคกร
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ความสําคัญและประโยชนของการรักษาบุคลากร
การรักษาบุคลากรเปนเรื่องที่ตรงกันขามกับการลาออก ไมไดหมายถึงการรักษาบุคลากร
ทุกคนเอาไว แตหมายถึงการรักษาคนที่มีความรูความสามารถที่ดีและมีความเปนเลิศในดานตางๆ
ขององคกรเอาไว ซึ่งการที่มีคนเหลานี้อยูยอมทําใหองคกรสามารถกาวไปขางหนาและบรรลุเปาหมาย
ขององคกรได นั่นคือ บุคลากรที่มีความรูความสามารถพิเศษยอมเปนคนที่มีความคิดสรางสรรคในงาน
องคกร คิดสรางสรรคงานในหนาที่ความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง ทําใหงานนั้นมีความสําคัญ จูง ใจ
ใหค นอื่น ๆ มีค วามสุ ข หรือ ตอ งการเปน สว นหนึ่ง ในการทํา งานนั้น องคก รทั้ง ภาครัฐ และ
เอกชนยอมตองการบุคลากรเชนนี้ใหมีอยูในองคกร แนนอนวา องคกรภาคเอกชนยอมตองการ
พนักงานที่มีความมุงมั่นตอองคกร มีความสามารถพิเศษเรียนรูงานในหนาที่ ทําใหงานนั้นประสบ
ผลสําเร็จไดอยางงายดาย ซึ่งผลสําเร็จของงานในหนาที่ที่บุคลากรรับผิดชอบหมายถึงความสําเร็จ
ขององคกรดวย ยอมทําใหองคกรมีผลกําไร มีสถานะที่มั่นคง มีผลประกอบการดี ในสวนของ
องคกรภาครัฐ การมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดี จะเปนฟนเฟองที่สําคัญในการทํางานใน
13

พิชิต เทพวรรณ, การจัด การทรัพ ยากรมนุษ ยเชิงกลยุทธ : แนวคิดและกลยุทธเพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน, 27.
14
สุจิตรา พรมนุช าธิป , “การจัด การทรัพ ยากรมนุษ ย ใ นองค ก รสมั ยใหม , ” วารสาร
ทรัพยากรมนุษย 2, 1 (มกราคม- เมษายน 2549) : 38.

30
หนาที่ไดบรรลุเปาหมาย โดยทั้งองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนนี้ ยอมตอ งมีกระบวนการคัดเลือกสรร
หา บุคลากรหรือพนักงานที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมเขามาทํางานใหกับองคกร จากนั้นก็มี
การฝกอบรม พัฒนาใหมีทักษะความรูและประสบการณใหพรอมสําหรับการรับผิดชอบงานของ
องคกร บทบาทและหนาที่ขององคกรตอจากนี้ก็คือ การตองธํารงรักษาบุคลากรของตนเองซึ่งเปน
คนเกงคนดีไวใหไดนานที่สุด เนื่องจากยิ่งบุคลากรที่เปนคนเกงคนดี หรือคนที่มีความรู ความสามารถ
สูงมีอยูในองคกรมากเทาใดหรืออยูนานเทาใดแลว ยอมจะเปนผลดีตอองคกรทั้งในแงคุณภาพองคกร
สถานะความมั่นคงขององคกร พรอมทั้งการบรรลุเปาหมายขององคกรไดในที่สุด
กระบวนการรักษาบุคลากรใหทํางานกับองคกรนี้ เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการสรรหาบุคลากร และใน
บางครั้งอาจจะมีความสําคัญยิ่งกวาเสียอีก เพราะเปนการรักษาความรู ความเชี่ยวชาญและความเปน
วิชาชีพที่ไดรับการพัฒนามาอยางยาวนาว 15 พรอมกันนี้ยังเปนสิ่งสําคัญตอสุขภาพและความสําเร็จ
ขององคกรในระยะยาว ความสามารถในการรัก ษาและดึง ดูดพนัก งานที่ ดีที่ สุด ไวเ ปน สิ่ง ที่ทํา ให
ลูกคาพึงพอใจ พนักงานที่อยูมีความพึงพอใจ เปนการรักษาความรู วิธีการเรี ยนรูขององคกรและ
แผนงานที่ตอเนื่องที่ดีขององคกรใหคงอยูตอไป ซึ่งแนนอนวา เมื่อไรก็ตามที่องคกรมีพนักงานหรือ
บุ คลากรลาออกจากองคก ร เขาไมไ ดอ อกไปเพีย งลํา พัง แตไ ดนํา เอาประสบการณก ารทํา งาน
องคความรูที่ไดอบรมพัฒนามาออกไปจากองคกรดวย เหตุการณนี้ ยอมมีกระทบกระทบกับองคกร
อยา งหลีก เลี่ย งไมไ ด เชน ในองคก รภาครัฐ เมื ่อ มีบุค ลากรลาออกจากองคก ร ยอ มในหนา ที่
รับผิดชอบยอมหยุดชะงัก ไมตอเนื่อง และตองเปนภาระใหกับคนที่อยู ตองทํางานในหนาที่แทนไป
กอนจนกวาจะหาบุคลากรคนอื่นมาแทนได ซึ่งตองเปนไปตามกระบวนการสรรหา คัดเลือก พัฒนา
ใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ชวงระยะเวลาดังกลาวที่องคกรภาครัฐเสียไป ยอมสงผลเสียตอการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการที่ตองดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารตั้งแตระดับตนจนถึงสูงสุดคือระดับ
รัฐบาล นั่นคือ นโยบายไมบรรลุผลสําเร็จเนื่องจากขาดกําลังคนที่ จะมาทํางานตามนโยบายอยาง
ตอเนื่อง ในสวนขององคกรภาคเอกชนนั้น การสูญเสียบุคลากรที่เปนคนดีคนเกง ไป ยอมเปน
ปญหาที่ยิ่งใหญขององคกรทันที กลาวคือ การรักษาพนักงานนั้น ไมไดเปนเพียงแคประเด็นที่ทําให
รูสึกดี ทั้งนี้เพราะการรักษาพนักงานที่ดีเปนสิ่งสําคัญเนื่องจากเหตุผล 3 ประการ ซึ่งไดแก
1. ความสําคัญของทุนทางปญญา (Intellectual capital) ทุนทางปญญาจะเปนตัวกําหนด
ความสามารถทางการแขงขันของบริษัท จะเปนความรูและทักษะที่เปนเอกลักษณซึ่งพนักงานของ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

15

นิสดารก เวชยานนท, “การเปลี่ยนแปลงในรอบศตวรรษของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ,”
วารสารพัฒนบริหารศาสตร 51, 1 (มกราคม-มีนาคม 2554) : 137.
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บริษัทมีอยู ธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จชนะคูแขงไดในปจจุบันดวยความคิดที่เปนนวัตกรรมใหมและ
สินคาพรอมผลิตภัณฑที่เหนือชั้น ซึ่ง ทั้งหมดนี้มาจากทัก ษะความรูของพนัก งานนั่นเอง การที่
พนักงานลาออกไปทําใหองคกรสูญเสียทุนทางปญญาของเขาไปดวย
2. การธํารงรักษาพนักงานและความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจของลูกคาเปนหนึ่ง
ในปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการอยูรอดและการเติบโตของธุรกิจ นี่เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่การธํารงรักษา
พนักงานมีความสําคัญอยางมาก นั่นคือ พนักงานที่พอใจกับงานและบริษัทที่พวกเขาทํางาน ยอมมี
แนวโนมที่จะทําใหเกิดลูกคาที่มีความพึงพอใจไดมากกวา
3. ตนทุนการลาออกของพนักงาน โดยการลาออกของพนักงานจะเกี่ยวของกับตนทุน
3 ประเภทโดยแตละประเภทจะมีผลใหผลกําไรลดลง คือ
3.1 คาใชจายทางตรง (Direct Expenses) ประกอบดวยตนทุ นที่จายออกไปเพื่ อการ
สรรหาพนักงานใหม การสัมภาษณ และการฝกอบรมเพื่อแทนคนที่ลาออกไป
3.2 ตนทุนทางออม (Indirect cost) เชน ผลกระทบตอภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ขวัญ
และกําลังใจ รวมถึงความพึงพอใจของลูกคาที่อาจลดลง อีกทั้งคําถามที่จะตามมา เชน พนักงาน
คนอื่นๆ จะคิดลาออกตามไปดวยหรือไม ลูกคาจะตามพนักงานที่ลาออกไปหรือไม
3.3 ตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ประกอบดวยความรูและภูมิปญญาที่
สูญเสียไป รวมถึงงานที่ไมสามารถทําใหเสร็จสิ้นไดในชวงที่ผูจัดการหรือพนักงานคนอื่นๆ ตางก็
มุงไปที่การหาคนมาแทนในตําแหนงที่วางใหเร็วที่สุด16
จากที่กลาวมาขางตนนี้ อาจกลาวไดวา การรักษาบุคลากรขององคกรก็คือ การรักษาทุน
มนุษยซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญขององคกรนั่นเอง การรักษาทุนมนุษยจึงเปนงานที่สําคัญที่ผูบริหาร
องคกรตองทํา ซึ่งไมไดหมายความวาตองรักษาทุกคนไว หรือทําอะไรก็ไดเพื่ อลดอัตราการลาออก
ของพนักงาน ควรจะเปนการดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อธํารงรักษาคนดีคนเกงขององคกร หรือคนที่
เพิ่มคุณคาหรือคุณภาพใหกับองคกรอยางแทจริงไว เพื่อใหสามารถนําพาองคกรกาวไปสูเ ปาหมาย
แหงความสําเร็จที่ไดตั้งไว
ทุกองคกรควรจะเขาใจวา คนคือ ทรัพยสินที่ดีที่ สุดขององคกร ถาปราศจากคนที่ดีมี
คุณภาพมาทํางานใหกับองคกรแลว ยอมจะตองทําใหเกิดปญหาแกองคกรนั้น ซึ่งดวยความสําคัญ
ดังกลาวนี้ จึงนําไปสูกระบวนการสรรหา คัดเลือกคนดีคนเกงเขามาทํางานใหกับองคกร องคกรมี
หนาที่ในการจัดฝ ก อบรมให พ นั ก งานเหล า นั้ น มี ทั ก ษะความรู ที่ จ ะสามารถทํา งานใหองคกรได
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Richard Luecke and Christopher Bartlett, Manager’s Toolkit, พิมพครั้งที่ 5, แปลและ
เรียบเรียงโดย ณัฐยา สินตระการผล (กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพิมพ, 2551), 76-80.
16
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ประสบผลสําเร็จ และหนาที่อีกประการหนึ่งขององค กรคือ การธํารงรักษาคนเหลานี้ไว อาจทําได
ดวยการสรางสรรคสิ่งแวดลอมการทํางานที่นาสนใจและมีความเปนอิสระ กระตุนความสนใจ จูงใจ
ดวยคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดีเปนตน การดําเนินการเชนนี้จะเปนผลประโยชนหรือผลดีที่จะ
เกิดขึ้นกับองคกรอยางมากมาย ถือเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารองคกรในการที่ตองรักษาพวกเขา
เหลานี้ไวในองคกร โดย เฮอรแมน (Herman) ไดกลาวถึงผลประโยชนของการรักษาพนักงานที่ดีให
อยูกับองคกรนานๆ หรือใหมีความเปนสมาชิกขององคกรที่ยาวนานและมั่นคง (Benefits of a stable
workforce) ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ดึงดูดความสนใจใหมีคนมาสมัครทํางานกับองคกรเพิ่มขึน้ (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. พนักงานเปนคลังความรูขององคกรจากการที่อยูในองคกรมายาวนาน (Employee
longevity)
8.ไดรับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ (Improved efficiency)
9. มีพนักงานเกายอนกลับมาทํางานในองคกร (The number of former employees returning)
10. ลดอัตราการขาดงานของพนักงาน (Reduced absenteeism)
11. องคกรมีศักยภาพในการผลิตมากขึ้น (Productivity)
12. มีการตอบสนองในการใหบริหารลูกคาไดทันเวลาและมีประสิทธิผล (Response time
and Effectiveness)
13. ลดอัตราการลาออกของพนักงานได (Reduction in turnover rates)
14. ลดความตองการในการจางพนักงานชั่วคราวเพิ่ม (Reduction in need for temporary
employees) 17
การรักษาบุคลากรที่เปนคนที่มีศักยภาพใหอยูกับองคกรใหยาวนานที่สุด เปนสิ่งที่จําเปน
และมีความสําคัญที่สุดตอความสําเร็จขององคกร เนื่องจากบุคคลเหลานี้จะเปนผูที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน สรางสรรคงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหดําเนินไปไดดวยดี สามารถทําใหงานที่
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Roger E. Herman, Keeping Good People: strategies for solving the #1problem
facing business today (USA: Oakhill Press, 1999), 334-336.
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รับผิดชอบนั้นประสบผลสําเร็จได ผูบริหารองคกรตองใหความสําคัญและเห็นคุณคาของคนเหลานี้
โดยการจัดกิ จ กรรมที่ เ ป น การกระตุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เพื่ อ รั ก ษาคนเหล า นี้ ใหทํางานกับ
องคกรตอไป เพราะมิฉะนั้นแลวอาจตองสูญเสียบุคลากรที่เปนคนเกงเหลานี้ไป ซึ่งหมายถึงการ
สูญเสียทุนทางปญญาที่สําคัญขององคกรไปดวย อันหมายถึงการสูญเสียโอกาสขององคกรในการ
กาวหนาตอไปในอนาคตดวย
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากร
จากความหมายและความสําคัญของการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรตามที่ไดกลาวมา
ขางตน ยอมเปนที่ชัดเจนวา บุคลากรในองคกรเปนทรัพย สินที่มีคุณมากที่สุดขององคกร และเปน
ฟนเฟองที่สําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกร องคกรตองดําเนินการอยางไรบางเพื่อ
รัก ษาบุคลากรคนสําคัญดังกลา วไว ซึ่ง เรื่องนี้ ใ นอดีตที่ผา นมาไดมีนัก วิช าการในหลายๆสาขา
โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และองคกร/สถาบันที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษยทั้งภาครัฐและเอกชน ไดนําเสนอแนวทางในการที่จะรักษาบุคลากรคนเกง
ไวกับองคกรไวในมุมมองที่แตกตางกันออกไปจากบริบทของสังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ
ของตน ผูวิจัยจึงขอนําเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรักษาบุคลากร ดังนี้
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ทฤษฎีความสมดุลในองคกร (Organizational equilibrium theory)
ทฤษฎีความสมดุลในองคกรของมารชและไซมอน( March and Simon) ไดถูกอางถึง
บอยๆจากสํานักแนวคิดแบบดั้งเดิม ตามทัศ นะของทฤษฎีนี้ บุคคลอยูในองคก รจนกระทั่ง วา
คาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจที่เขาไดรับจากองคกรมีความเทาเทียมกับความเสียสละที่เขามีตอองคกร
ความสมดุล เรื่องคาตอบแทนกับ การเสียสละนี้ ไดรับ อิท ธิพลจากปจจัย สองประการคือ ความ
สะดวกสบายในการเคลื่อนยาย ซึ่งเปนความสามารถของพนักงานที่จะลาออกจากงานเนื่องจาก
โอกาสในงานที่สามารถเปรียบเทียบกันได และความตองการที่จะเคลื่อนยายซึ่งเปนบทบาทหนาที่
ทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจของคน ตามทฤษฎีความเทาเทียมในองคกร ความพึงพอใจในงาน
ไดรับการพิจารณาวาเปนองคประกอบที่สําคัญและเปนองคประกอบหลัก ของการรักษาบุคลากร
ความพึงพอใจในงาน ไดมีการใหความหมายไววาเปน ปฏิกิริยาทางอารมณที่มีตอสถานการณการ
ทํางาน คํานิยามซึ่งเปนที่รูจักกันดีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานคือ สภาวะที่ใหความเพลิดเพลิน

34
หรือสภาวะทางอารมณที่เปนบวก อันเปนผลจากการประเมินเกี่ยวกับงานของคนหรือประสบการณ
ในงาน18
ทฤษฎีพบกับความคาดหวัง (Met expectation Model)
อะไรทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน คําตอบกับคําถามที่มีความสําคัญมากๆ นี้มาจาก
พอรตเตอรและสเตียร(Porter and Steers) ผูซึ่งไดสํารวจงานวิจัยที่ผานมาในเรื่ องการรักษาบุคลากร
และการขาดงานทั้งสองทานมองความพึงพอใจในงานวาเปนการพบความคาดหวังในเรื่องงานของ
บุคคลที่มีแหลงที่มาโดยทั่วไปอยู สี่ประการ คือ องคกร กลุมของงาน เนื้อหาสาระของงาน และตัว
ของบุคลากรเอง การที่คนตกลงใจอยูกับองคกรนั้นก็อยูบนพื้นฐานของความคาดหวัง ค นพบกับ
ความคาดหวังในงานมากเพิ่มขึ้นก็ยอมเพิ่มความเปนไปไดของพวกเขาที่จะอยูกับองคกรสูงมากขึ้น
ทั้งสองทาน สนับสนุนทฤษฎีนี้ดวยการพูดวา การตัดสินใจที่จะมีสวนรวมหรือถอนตัวออกจาก
องคกรอาจเปนการพิจารณาในฐานะเปนกระบวนการของการทําใหรางวัลที่ไดรับหรือที่อาจเกิดขึ้นมานี้
มีความสมดุลกับความคาดหวังที่ตองการการพบความคาดหวัง คือ มุมมองเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการ
ลาออกที่ใหความสําคัญในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของบุคคลในเรื่องความคาดหวัง เนื่องจากความ
เปลี่ยนแปลงในดานความคิดเห็นและพฤติกรรมเปนสิ่งที่สังเกตเห็นได ดังนั้นจึงพยากรณไดวา เมื่อ
บุคคลไมพบกับความคาดหวังของพวกเขา แนวโนมการถอนตัวก็จะเพิ่มขึ้น19
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โมเดลเชิงสาเหตุ (Casual Model)
อะไรคือ สาเหตุของความพึงพอใจในงานและการลาออกจากงานไพรซ( Price ) ไดตอบ
คําถามนี้ บนพื้นฐานของการสังเคราะหงานวรรณกรรมทางดานการลาออก โมเดลเชิงสาเหตุของ ไพรซ
(Price) เสนอองคประกอบเบื้องตน 5 ประการเกี่ยวกับการลาออก คือ ระดั บคาจาง (Pay level)
การบูรณาการเขา ดว ยกัน (Integration) อุป กรณก ารสื่อ สาร (Instrumental communication)
การสื่อสารตามรูปแบบ (Formal communication) การรวมอํานาจมาไวในสวนกลาง (Centralization)
ตามทัศนะของโมเดลนี้ องคประกอบสี่ประการแรก ถูกมองวาสง ผลตอการลาออก โดยปราศจาก
ความพึ งพอใจในงาน ขณะที่ก ารรวมอํา นาจไวใ นสว นกลางเกี่ย วขอ งโดยตรงตอ การลาออก
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับการลาออก อยูตรงกลางระหวางโอกาสทางเลือกในงาน
18

Shafique Muhammad and Rashid Rahman, Employee Retention Model for Performance:
An Intergrated Apporoach (USA: LAP Lambert Academic Publishing, 2010),9-10.
19
Ibid., 10-11.
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ไพรซและมูลเลอร(Price and Mueller) ไดประเมินโมเดลเชิงสาเหตุในยุคแรกๆ ที่ไดแกไขไปบาง
เล็กนอย ประกอบดวยการฝกอบรม ความรับผิดชอบตอวงศตระกูล และ เจตนาที่จะอยู ความมุงมั่น
ในฐานะเปนตัวแปรสอดแทรก การเพิ่มเจตนาที่จะอยูใ นฐานะเปนตัวแปรสอดแทรกระหวา ง
ความพึงพอใจในงานกั บ การลาออกเป น การปรั บ ปรุ ง โมเดลต น แบบของไพรซ(Price)ใหมที่มี
ความสําคัญ ความเปนกิจกรรมประจําวัน เครื่องมืออุปกรณสื่อสาร โอกาสเรื่องความเจริญกาวหนา
การมีสวนรวมตัดสินใจ สงผลตอความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสงผลตอการลาออก
เนื่องจากเจตนาที่จะอยูตอความมุงมั่น โอกาสไดถูกพบวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญลําดับสอง
โดยตรงของการลาออก20
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ทฤษฎีความยุติธรรมนี้เปนแนวคิดของอาดัมส (Adams) ทฤษฎีนี้กลาววาเมื่อพนักงาน
เปรียบเทียบอัตราสวนของรางวัลที่มีตอการเสียสละทุมเทสวนตัวใหกับงานในองคกรของพวกเขา
กับอัตราสวนของรางวัลที่มีตอการเสี ยสละทุมเทของผูที่อางอิงถึงบางคนและพบวา มีอัตราสวน
แตกตางกัน พนักงานก็กลายมาเปนไมพึงพอใจสถานการณการลาออก เชน การลาออกอยางตั้งใจ ก็
เปนหนึ่งในการตอบสนองที่พนักงานแสดงปฏิกิริยาใหเห็นตอความความไมยุติธรรม ทฤษฎีนี้เปน
การเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขาและผลผลิตของตนเองกับปจจัยนําเขาและผลผลิต ของคนอืน่
ซึ่ง พนัก งานจะมีค วามพึงพอใจเมื่อรูวาตนทํางานเทา กับคนอื่น แตไ ดผ ลตอบแทนเทา กับหรือ
มากกวาคนอื่นที่ทํางานเทากัน เปนตน21
กรอบแนวคิดการยึดมั่นในงานอยางลึกซึ้ง (Job Embeddedness Framework)
การยึดติดกับองคกรจนเปนหนึ่งเดียวกันที่กอใหเกิดความยึดติดกับงานอยางลึกซึ้งริเริ่ม
ขึ้นมาโดย มิทเชลล ,ฮอลตัน และลี (Mitchell , Holtom and Lee) เพื่อชวยจัดการกับผลกระทบ
เกี่ยวกับทั้งปจจัยที่เกี่ยวของกับงานและไมเกี่ยวของกับงานในการอยูกับองคกรของบุคลากรเหลานั้น
ซึ่งทําใหการลาออกโดยสมัครใจของบุคลากรเหลานั้นทอถอยไป พนักงานกลายมาเปนคนที่ยึดติด
อยูกับองคกรโดยอาศัยองคประกอบการเชื่อมตอองคกรกับชุมชน องคประกอบความเหมาะสมของ
องคกรกับชุมชน และองคประกอบดานการเสียสละขององคกรกับชุมชน ลักษณะที่สําคัญของการ
ยึดติดกับงานอยางลึกซึ้ง คือ
20

Ibid., 11-12.
21
Ibid., 16.
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1. การเชื่อมตอที่วา บุคคลกําลังปฏิบัติงานอยูและหยุดงานของพวกเขา
2. ความเหมาะสมที่วา พวกเขารับรูระหวางกรอบแนวคิดของตัวพวกเขาเองกับสิ่งแวดลอม
ที่พวกเขาประสบอยูและทํางานอยูดวย
3. ความเสียสละที่วาพวกเขาจะตองละทิ้งงานของตัวเอง ที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมนี้ซึ่ง
จะมีผลกระทบกับชีวิตอีกดานหนึ่งที่เชื่อมโยงกับงานของพวกเขานั่นเอง ผลของการศึกษาวิจัยได
เสนอแนะวา ความยึดติดกับงานอยางลึกซึ้ง คือตัวพยากรณการรักษาบุคลากรขามความหลากหลาย
ของประชากร การยึดติดกับงานอยางลึกซึ้งเปนสิ่งที่พยากรณ ความเปนพลเมืองขององคกรและการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีนัยสําคัญ สวนการไมยึดติดกับงานอยางลึกซึ้งมีผลตรงขาม เปนตน22
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ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factors Theory) ของ เฮิรสเบิรก (Herzberg) เปนทฤษฎีมาจาก
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของการทํางานของบุคคล สรุปไดวา บุคคลตองการความสุขจากการ
ทํางาน ซึ่งความสุขจากการทํางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจในงานที่
ทํานั้น ไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ (Motivational
Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยธํารงรักษา (Maintenance or Hygiene factors)
1. ปจจัยจูงใจ (Motivational factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจ
ใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เป นตัวกระตุนทําใหเกิ ดความพึ งพอใจใหแกบุคคลในองคการ
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการ
ภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก
1.1 ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจัก
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของ
งานนั้นๆ
1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
ไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับ
นี้อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ การแสดงออกอื่นใด
ที่กอใหเห็นถึง การยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํา งานอย า งหนึ่ ง อย า งใดบรรลุ ผ ลสํา เร็ จ
การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย
22

Ibid., 18-19.
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1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The work itself) หมายถึงงานที่นาสนใจ งานที่ตอง
อาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค ทาทายใหลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําได ตั้งแต
ตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ ไมมีการตรวจ หรือ
ควบคุมอยางใกลชิด
1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
ของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่ม หรือไดรับการฝกอบรม
2. ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยธํารงรักษา (Maintenance or Hygiene factors) หมายถึง ปจจัยที่
จะค้ําจุนใหแรงจูงใจ ในการทํางานบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับ
บุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปจจัยเหลานี้
ไดแก
2.1 เงินเดือน (Salary) และคาตอบแทน หมายถึง เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับ
จากการทํางานเพื่อองคการ
2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of growth) หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงาน 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 อาชีพ นั้นเปน ที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มี
เกียรติและศักดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริหาร (Company policy and Administration) หมายถึง การจัดการ
และการบริหารขององคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ
2.6 สภาพการทํางาน (Working conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช เปนตน
2.7 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) ความรูสึกที่ดีหรือไมดี อันเปนผลที่ไดรับจาก
งานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในที่แหงใหม ซึ่งหางไกลจากครอบครัว ทําใหไมมี
ความสุข และไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม เปนตน
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2.8 ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึก ของบุคคลที่มีตอความ
มั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ
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. ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security needs)
3. ความตองการความรักและความพึงพอใจ (Belongingness and Love needs)
4. ความตองการการนับถือตน (Esteem needs)
5. ความตองการการคนพบสัจจะแหงตน (Needs for self-actualization)
ความตองการในแตละลําดับชั้น มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่
สําคัญที่สุดเพื่อใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได มีมากมาย เชน ความตองการอาหาร ความตองการ
ทางเพศ ความตองการพักผอน การออกกําลังกาย นอกจากนี้ ยังรวมถึงประสาทสัมผัสตางๆ เชน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทั้งหมดนี้ลวนเปนเรื่องที่เกี่ยวกับรางกายซึ่งบางอยางก็แสดงใหปรากฏชัดเจน
ไมได แตความตองการนี้มีอิทธิพลตออินทรียโดยรวม การที่เราไดเรียนรูเรื่องความตองการทางดาน
รางกายจะทําใหเรารูถึงสิ่งที่จะทําใหรางกายเฉื่อยชาลง รูถึงวิธีการกระตุนและการเราใจและการจูงใจ
ใหคนแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เปนตน
2. ความตองการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security needs) เมื่อความตองการ
ดานรางกายได รั บ การตอบสนองอย า งเพี ย งพอแล ว บุคคลมีความพึ งพอใจในระดับ หนึ่ ง แล ว
ความตองการชุดใหมก็จะปรากฏออกมาอีก นั่นคือ ความตองการความมั่นคงและปลอดภัยทางกาย
และทางใจ ตองการกฎระเบียบ ตองการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตองการการไดรับการปกครอง
คุมครอง ปราศจากความกลัวความกังวลและความสับสนมืดมน คนตองการที่จะทํางานในที่ที่มี
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Frederick Herzberg, Work and the Nature of Man (New York: The World
Publishing company, 1967), 72-74.
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ความมั่นคง มีการคุมครองที่ดีกวา ตองการเก็บเงินในที่ปลอดภัย รวมทั้งการประกันชีวิตและ
ทรัพยสินอันเปนความตองการที่เกินไปจากความตองการทางกาย ความตองการเหลานี้จะปรากฏ
ชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณที่เปนอันตรายหรือในสถานการณที่ผิดปกติตางๆ เปนตน
3. ความตองการความรักและความพึง พอใจ (Belongingness and Love needs) เมื่อ
บุคคลไดรับความพึงพอใจในความต อ งการด า นร า งกายและมี ค วามรู สึ ก มั่ น คงปลอดภั ย แลว
ความตองการความรักความพึงพอใจจากผูอื่นก็จะปรากฏขึ้นซึ่งหมายถึงการใหและการไดรับความรัก
ความพอใจ บุคคลจะมีความรูสึกที่รุนแรงตอการขาดเพื่อนหรือครอบครัวหรือคนรัก บุคคลตองการ
มีความสัมพันธกับคนอื่นๆ 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 คนมักประเมินตนเองไวสูงเพื่อ
สรางการยอมรับนับถือตนเอง (Self-respect) หรือความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-esteem) และการ
ยอมรับนับถือจากผูอื่น (For the esteem of others) ความตองการการนับถือตนนี้แยกไดเปน
2 ประการคือ
4.1 เปนความปรารถนาเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง (Desire for strength) ความสําเร็จ
(For achievement) ความพอเพียง (For adequacy) ความเปนเลิศ (For mastery) และความสามารถใน
การเผชิญโลก (For competence in the face of the world) ความตองการความอิสระและ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (For independence and Freedom)
4.2 เปนความปรารถนาเพื่อชื่อเสียง (Reputation) เกียรติยศและศักดิ์ศรี (Prestige) ใน
ที่นี้หมายถึงการยอมรับและความเชื่อถือจากผูอื่น) ความปรารถนาดานฐานะ (Status) ความเจริญรุงเรือง
(Glory) ความเปนผูนํา (Dominance) การเปนที่ยอมรับจากผูอื่น (Recognition) การไดรับการเอาใจ
ใส (Attention) ไดรับความสําคัญ (Importance) การใหเกียรติ (Dignity)
5. ความตองการการค น พบสั จ จะแห ง ตน (Needs for self-actualization) คื อ การ
แสวงหาความเปนมนุษยที่แทจริง ตองการใฝหาและพัฒนาการกระทําที่เหมาะสมกับตนใหยิ่งๆ ขึ้นไป
ถาบุคคลสามารถพัฒนาไปสูจุดสูงสุดของตนเองตามศักยภาพที่มีอยูอยางแทจริง นั่นคือความสงบสุข
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แหงตน สิ่งที่เขาสามารถเปนได เขาตองเปนและเปนจริงๆตามธรรมชาติของเขา ตองการเปนตัวของ
ตัวเองอยางแทจริง (Actualizing person) บุคคลประเภทนีม้ าสโลวถือวา เปนคนที่สมบูรณที่สุด24
มาสโลว (Maslow) ไดสังเกตและรวบรวมลักษณะของบุคคลตามหลักการคนพบสัจจะ
แหงตน (Self-actualization) ไวดังตอไปนี้
1. มีความสามารถในการรับรูความจริงและมีความสุขที่ไดมีปฏิสัมพันธกับความจริงนั้น
(Efficient perception of reality and Comfortable with it) บุคคลจะสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติ
ของมนุษยและพิจารณามนุษยไดอยางถูกตอง เขาจึงสามารถอยูกับความเปนจริงตามธรรมไดมากกวา
บุคคลทั่วไปและทนตอความไมแนนอนและคลุมเครือได
2. มีการยอมรับตนเองและบุคคลอื่น (Acceptance of self and others) บุคคลจะยอมรับ
ในตนเองถึงความรูสึกผิด ละอายหรือวิตกกังวลบางเล็กนอย
3. มีความเปนธรรมชาติ (Spontaneity) บุคคลจะไมยึดติดอยูกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ของสังคม แตก็ไมคัดคานขนบธรรมเนียมประเพณีและไมทําผูอื่นเดือดรอน
4. มุงที่ปญหาเปนศูนยกลาง (Problem centering) บุคคลจะไมยึดตนเองเปนหลักหรือ
ศูนยกลางในการทํางาน แตจะพิจารณาจากสิ่งแวดลอมรอบๆตัวเขาและปญหาที่สําคัญของเขาคือ
การอุทิศตนใหกับเปาหมายของชีวิต
5. มีความคิดสรางสรรค (Creativeness) มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวหรือเกิดขึ้นภายหลัง
6. มีความสันโดษหรือความตองการเปนสวนตัว (Detachment, The need for privacy)
บุคคลจะไมรังเกียจความสันโดษ แตกลับแสวงหามันและเขาสามารถแสดงใหรูไดอยางชัดแจงและ
แสดงออกในความชอบสันโดษของเขา
7. การควบคุมตนเองหรือการมี อิส ระจากขนบธรรมเนี ย มและสิ่ง แวดลอมรอบๆตัว
(Autonomy : Independence of culture and Environment) บุคคลจะมีสัมพันธภาพอยางเปนอิสระตอ
สิ่งแวดลอมรอบๆตัว
8. มีความสดชื่นตลอดเวลา (Continued freshness of appreciation) บุคคลจะมีความยินดี
ในประสบการณชีวิตที่ผานมาและสิ่งตางๆ ที่ไดประสบพบเห็นไดฟงและไดกระทําในทุกๆ ขณะ
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Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, 2th ed. (New York : Harper and
Row Publishers, 1970), 35-46, อ า งถึ ง ใน มั ท นา วั ง ถนอมศั ก ดิ์ , “รู ป แบบแรงจู ง ใจในการ
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 อะไรเปนเครื่องมือหรือวิธีการ
ที่นําไปสูเปาหมาย (Discrimination between means and Ends) เขาจะมีความพึงพอใจและมี
ความสุขในการที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อที่จะไดบรรลุเปาหมาย และประสบความสําเร็จในชีวิต
จึงเปนเรื่องยากถาไมใชความอดทนก็จะไมสามารถทําไดอยางพึงพอใจ
12. มีอารมณขัน (Sense of humor) มักจะเปนผูมีปรัชญาชีวิต ทําใหไมมีผูใดเกลียดชัง
13. เปนผูไมตอตานและสามารถปรับตนใหเขากับประเพณีวัฒนธรรมได (Resistance to
enculturation-identity with humanity) เขาสามารถที่จะดําเนินตามประเพณีวัฒนธรรม แตไมยึดติด
กับกฎเกณฑเหลานั้น สามารถเปนตัวของตัวเองจัดการกับตนเองได
14. เปนผูมีจริยธรรม (Ethical awareness) เขาจะตระหนักถึงความแตกตางระหวางถูก
หรือผิด ในการใชชีวิตอยางแทจริง เขาจะกําหนดมาตรฐานของความผิดชอบในการที่เขาจะทําถูก
หรือผิด กระทําความดีหรือความชั่ว โดยไมยึดถือประเพณีวัฒนธรรมของใครคนใดคนหนึ่ง
15. ไมคางใจเรื่องในอดีตที่ยังไมสมบูรณ (Imperfections) เขาจะมองขามความลมเหลว
มีวุฒิภาวะ ไมยึดติดกับเรื่องราวเกาๆ มีความเปนอิสระ ไม คิดถึงเรื่องไรสาระ มีความภาคภูมิใจ
พอใจกับบุคคลที่เกี่ยวของดวย ไมวาจะเปนครอบครัว เพื่อน เด็กฯลฯ ดวยอารมณที่ไมฉุนเฉียว
16. ความเปนผูมีคุณคา (Values) ความมีคุณคานั้นเกิดขึ้นโดยการยอมรับธรรมชาติ ของ
ตัวเรา ธรรมชาติของมนุษย ธรรมชาติที่เปนจริงและสังคมสวนรวม การยอมรับนี้มีผลอยางมากใน
การใหคุณคา เขาสามารถที่จะรูถึงเหตุผลหรือที่มาของการยอมรับ
17. มีความสัมพันธสนิทแนบแนนเสมือนหนึ่งเปนครอบครัวเดียวกัน (Human kinship)
มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเห็นอกเห็นใจ และมีความรักในการอยูร วมกันของ
มนุษยชาติ มีความเมตตาปราณีแมกระทั่งคนปญญาออน คนพิการ ก็จะไมเห็นวาเขาดอยคา เปน
แปลกหนา มีความจริงใจและพอใจจะชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน
18. สามารถขจัดความแตกแยกได (Resolution of dichotomies) เขาเปนผูที่มีสุขภาพจิต
สมบูรณ (Healthy people) สามารถมองเห็นความแตกตางของสองสิ่งได คือ สิ่งที่ไปในทางเดียวกัน
กับสิ่งที่ตรงกันขามกันหรือสิ่งที่แตกแยกกัน เชน ความเห็นแกตัว-ไมเห็นแกตัว ความเมตตา-
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ปราศจากเมตตา ตนเอง-สังคม ความเครียด-ความขบขัน ความรัก -ความปรารถนาจินตนาการความเปนจริง เปนตน25
ทฤษฎีความตองการของ เมอรเรย (Murray’s Manifes Need Theory)
เมอรเรย (Murray)กลาววา มนุษยสามารถแบงออกเปนกลุมไดโดยพิจารณาจากความ
ตองการของบุคคล โดยคํานึงถึงความรุนแรงของความตองการและทิศทางของพฤติกรรม พฤติกรรม
ของบุคคลเปนผล จากการที่รางกายและจิตใจขาดสมดุล (Internal state of disequilibrium) ซึ่ง
หมายถึงการขาดในบางสิ่งที่รางกายตอบสนองดวยมีพฤติกรรมบางอยางเพื่อใหไดสิ่งนั้นมา เมอรเรย
แบงความตองการของบุคคลออกเปน 2 ประเภทคือ 1) ความตองการพื้นฐานทางดานรา งกาย
(Primary needs) ไดแก อาหาร น้ํา อากาศ ความตองการทางเพศ การหลบหลีกความเจ็บ ปวด
2) ความตองการชั้นปฐมภูมิ (Secondary needs) ไดแก ความตองการความสําเร็จ (Achievement)
ความตองการการไดรับการยอมรับ (Recognition) การตองการเปนผูมีอํานาจ(Dominance) การตองการ
อิสระ(Freedom) การตองการการดูแลเอาใจใส (Nurturance) การตองการความสนุกสนาน (Fun)
เมอรเรย มีความเชื่อวา ความตองการที่มีความรุนแรงมากกวา จะถูกแสดงออกมาบอยครั้ง กวา
และกอใหเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงชัดเจนมากขึ้น และยังมองวา บุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมาจาก
ความตองการชั้นทุติยภูมิดวย26

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

องคประกอบหรือปจจัยที่สงผลตอการรักษาบุคลากร
ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นและสามารถ
รับรูไดถึงความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินชีวิตอยูในองคกรทั้งสภาพแวดลอม
การทํางาน คาตอบแทน ความมั่นคงในงาน และแรงจูงใจตางๆ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ เปนสวนที่
ผูกมัด และยึดบุคลากรใหอยูกับองคกรใหนานที่สุด และและเปนปจจัยที่ชวยลดอัตราการยายหรือ

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 วังถนอมศักดิ์, เรื่องเดียวกัน, 40-41.
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การลาออกจากองคกร คําวา คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of work life) มีผูใหคํานิยามไวหลาย
ประการ ในที่นี้ผูวิจัยขอนํามากลาวไวโดยสรุปดังนี้
วอลตัน (Walton) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานเปนลักษณะการทํางานที่เปนการ
ตอบสนองความตองการของบุคคลโดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางของบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือ
สังคมองคกรที่ทําใหประสบความสําเร็จ โดยวัดจากเกณฑชี้วัดใน 8 ดาน คือ คาตอบแทนที่เพีย งพอ
และยุติธรรม สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ความกาวหนา
และมั่นคงในงาน สังคมสัมพันธ ธรรมนูญในองคกร ความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน และ ลักษณะ
งานที่เปนประโยชนตอสังคม27
ฮิวสและคัมมิ่งส (Huse and Cummings) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง
ความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในการทํางานของคนกับประสิทธิผล
ขององคกร หรืออีกอยางหนึ่ง คุณภาพชีวิตการทํางาน คือประสิทธิผลขององคกรที่เนื่องมาจาก
ความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงานอันเปนสิ่งที่สืบเนื่องมาจากการรับรู ประสบการณในการทํางาน
ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานนั้นๆ คุณภาพชีวิตการทํางานสง ผลตอองคก ร
3 ประการคือ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตขององคกร ประการที่สอง ชวยเพิ่มพูนขวัญกําลังใจ
ของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนแรงจูงใจในการทํางาน และประการทายสุด คือ ชวยในการปรั บปรุง
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน28
รอบบิ้น(Robbins) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง กระบวนการที่องคกรได
ทําการตอบสนองตอความตองการของพนักงานจากการพัฒนากลไกตางๆที่จะเอื้อใหพนัก งานมี
สวนรวมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบตอการทํางานของพนักงานหรือคุณภาพชีวิตการทํางาน
เสมือนแนวคิดที่ครอบคลุมปจจัยตางๆที่จําเปนในการกําหนดเปาหมายรวมกันในการทําใหองคการ
มีความเปนมนุษย มีความเจริญกาวหนาและการมีสวนรวม29
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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 สิ่งที่พนักงานตองการ
จากองคกรทั้งเรื่องของวัฒนธรรม ขวัญและกําลังใจ และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่
จะทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน30
ติน ปรัชญพฤทธิ์ กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ชีวิตการทํางานที่มีศักดิ์ศรี
เหมาะสมกับเกียรติภูมิ และคุณคาของความเปนมนุษยของบุคลากร นั่นคือ ชีวิตการทํา งานที่ไมถูก
เอารัดเอาเปรียบและสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานที่กําลังเปลี่ยนไปในแตละยุคสมัย31
สวน พิชิต เทพวรรณ กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความครอบคลุมไปใน
ทุกดานที่เกี่ยวของกับชีวิตในการทํางานของแตละบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายใน
องคการ แตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่การลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใน
งานที่ทํา ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทํางาน32
จากความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานที่กลาวมาขางตนนี้ อาจสรุปไดวา คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน หมายถึง การที่บุ คลากรในองคกรไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานทั้งใน
ชีวิตสวนตัวและปจจัยที่สงเสริมสนับสนุนใหสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลตอการสรางผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นแกองคกร และบุคลากรมีความสุขและความพึงพอใจในองคกร
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คุณภาพชีวิตการทํางานกับการรักษาบุคลากร
ในสวนของผลประโยชนจ ากการที่องคก รไดบ ริห ารจัด การใหบุค ลากรในองคกรมี
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางานนั้น เปนธรรมดาที่เมื่อบุคลากรไดรับ
การตอบสนองความตองการและความคาดหวังที่จะไดรับจากองคกรแลว ยอมจะเกิดความผูกพัน
ตอองคกร มุงที่จะตอบแทนองคกรดวยการเสียสละทุมเทและมุงมั่นทํางานเพื่อองคกรอยางเต็มที่ซึ่ง
นําไปสูการมีผลงานหรือผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพดี บุคลากรมีความสุขในการทํางานใหกับ
องคกรนําไปสูการลดอัตราการยายหรือลาออกจากองคกรซึ่งสอดคลองกับที่ ชูตเลอร,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 อยางนอยที่สุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง
2. ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นจากการที่พนักงานมีสวนรวมและสนในงานมากขึ้น
3. ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการขาดงานลดนอยลง
4. ลดความเครียด อุบัติเหตุ และความเจ็บปวดจากการทํางานซึ่งจะสงผลถึงการลดตนทุน
ดานการรักษาพยาบาลรวมถึงตนทุนคาประกันสุขภาพ การลดอัตราการเรียกรอยสิทธิจากการทําประกัน
ปริมาณการเบิกจายลดลง
5. ความยืดหยุนของกําลังคนมี มากและความสามารถในการสับเปลี่ยนพนักงานมีมาก
ขึ้น ซึ่งเปนผลจากความรูสึกในการเปนเจาขององคกรและการมีสวนรวมในการทํางานเพิ่มขึ้น
6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีขึ้นเนื่องจากความนาสนใจเพิ่มขึ้นขององคกร
จากความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขององคกร
7. ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เปนคนเกงคนดี
8. ทําใหพนักงานรูสึกสนใจงานมากขึ้นจากการใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
การใหสิทธิออกเสียง การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน การเคารพสิทธิของพนักงาน33
กอรดอน(Gordon) กลาววา การสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนการสงเสริมให
พนักงานไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาและตัดสินใจกับฝายบริหารและสรางโอกาสในการทํางาน
มากขึ้น คุณภาพชีวิตการทํางานเกี่ยวของกับงานจะมีผลโดยตรงตอคนทําใหเกิดประสิทธิผลโดยตรง
ตอองคการ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสราง พื้นฐานของงานและระบบการทํางาน ระบบการ
ใหรางวัลใหสอดคลองกับกระบวนในการทํางานและผลผลิต รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํา งาน ซึ่ง มีหลายบริษัทไดนําแนวทางการสง เสริม คุณภาพชีวิตการทํางานมาใช โดย
ระยะแรกเปนการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงผลผลิตและลดตนทุนโดยวิธีการทํางานเปนกลุมคลายกับ
ระบบวงจรคุณภาพ (Quality Circles) จะมีการประชุมกันภายในกลุมใหพนักงานเสนอแนะขอคิดเห็น
ในการปรับปรุงการทํางาน การเพิ่มคุณคางานที่ทํา ซึ่งจากการที่นําแนวทางสงเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไปใชพบวา พนักงานเกิดความพึงพอใจและผลผลิตเพิ่มมากขึ้น อัตราการขาดงาน และการ
ลาออกของพนักงานลดลงตามไปดวย 34 และ กรีนเบิรกและบารรอน(Greenberg and Baron) ได
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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 คุณภาพชีวิตงานที่ดีของบุคลากรชวยเสริมสรางความสุข
ในการทํางาน เปนสิ่งที่สนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สงผลตอความเจริญรุงเรืองดานอื่นๆ เชน สภาพสังคมเศรษฐกิจ หรือผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดจน
ความผูกพันตอองคกร สรางสรรคงานคุณภาพ สงเสริการคงอยูของบุคลากรได36 และสอดคลองกับ
ที่ พรรณิภา สืบสุข ไดกลาวไววา คุณภาพชีวิตในงานที่ดีของบุคลากรชวยเสริมสรางความสุขใน
การทํางาน ทําใหเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เกิดความผูกพันในองคการ สงเสริมการคงอยู
ในงานของบุคลากรได37
ปจจัยที่สงผลตอคุ ณ ภาพชี วิตการทํา งานไดมี นัก วิช าการหลายๆท า นทํา การศึก ษาไว
อยางกวางขวาง ผูวิจัยขอนํามาแสดงไว มีดังนี้
วอลตัน (Walton) ที่ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่มีผล
ตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ประกอบไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ อยู 8 ประการ ดังนี้
1. คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง คาตอบแทนและผลประโยชนที่ไดรับจาก
การปฏิบัติงาน มีการจัดสวัสดิการที่พักอาศัย และสวัสดิการดานอื่น ๆ เพียงพอในการดํารงชีวิต และ
ยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะงานอื่น
2. สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย และสงเสริมหมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางาน
บรรยากาศในการทํางาน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตองมีความเหมาะสม และเอื้ออํานวยตอการ
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J. Greenberg and R. Baron, Behavior in Organization, 5th ed. (New Jersey : PrenticeHall, 1995), 647.
36
จงจิต เลิศวิบูลยมงคล, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การไดรับการเสริมสราง
พลังอํานาจในงานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 82.
37
พรรณิภา สืบสุข, “ความสัมพันธระหวางการรับรูลักษณะงาน ภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลง
ของหัวหนาหอผูปวยกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจํา การโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 67.
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ปฏิบัติงาน ควรจะกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุม
เกี่ยวกับเรื่องของเสียง กลิ่น การรบกวนทางสายตา
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล หมายถึง โอกาสที่จะไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
พัฒนาทักษะ และความรูของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา และมีความรูสึก
ทาทายจากการทํางานของตนเอง รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอความคิดริเริ่มสรา งสรรค ตอหนวยงาน
รวมทั้งใหบุคคลมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ สามารถควบคุมงานดวยตนเองได ไดใชทักษะความรู
ความสามารถ
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน หมายถึงการไดรับโอกาสในการเลื่อนขั้นหรือ
ตําแหนงหนาที่ใหสูงขึ้น ไดรับการมอบหมายใหไดรับผิดชอบงานมากขึ้น ไดรับการเตรียมความรูและ
ทักษะเพื่อหนาที่ที่สูงขึ้น มีโอกาสประสบความสําเร็จในงานตามมุงหวัง
5. สังคมสัมพันธ หมายถึง การทํางานรวมกันเปนกลุมในองคการที่บุคคลไดรับมอบหมาย
โดยพิจารณาความสามารถ ไมมีการแบงชั้นวรรณะในองคการ
6. ธรรมนูญในองคการ หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอ
บุคลากรอยางเหมาะสม ไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคล ผูบังคับบัญชายอมรับฟง
ขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศองคการมีความเสมอภาค
7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน หมายถึง ความสมดุลในชวงของชีวิตระหวางชวง
ปฏิบัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน มีชวงเวลาทีไ่ ดคลายเครียดจากภาระหนาที่รับผิดชอบการแบงเวลา
มีสัดสวนเหมาะสมระหวางการใชเวลาสําหรับกิจกรรมของตนเอง ครอบครัวและสังคม
8. ลักษณะงานที่เปนประโยชน ต อ สั ง คม หมายถึ ง ความรู สึ ก ว า งานและองค ก ารที่
ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตอสังคม ความภูมิใจในงานและองคการของตน ความมีชื่อเสียง และ
ไดรับการยอมรับจากสังคม การใหความรวมมือกับชุมชน ตลอดจนหนวยงานอื่นๆ ในการกระทํา
กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชนตางๆ 38
คัมมิ่งและวอรเลย (Cumming and Worley) ก็ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากร และไดพบปจจัยที่สําคัญ 8 ประการ ดังนี้
1. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอหมายถึงการไดรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอ
และสอดคลองกับมาตรฐาน ผูป ฏิบัติงานมีความรูสึกวามีความเหมาะสมและเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายไดจากงานอื่นๆ
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Richard E. Walton. Quality of working life : What is it (Sloam : Management
Review, 1973) , 12 – 16.
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2. สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพหมายถึง การที่พนักงานไดปฏิบัติงานใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม สถานที่ทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพ และไมเสี่ยงตออันตราย
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานไดมโี อกาสพัฒนาขีดความสามารถ
ตนเองจากงานที่ทํา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ไดแก งานที่ไดใชทักษะและความสามารถ
หลากหลาย งานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฏิบัติมีความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน งานที่ไดรับ
การยอมรับวามีความสําคัญ และงานที่ผูปฏิบัติไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะกาวหนา
ในอาชีพและตําแหนงอยางมั่นคง
5. สังคมสัมพันธ หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานเป นที่ย อมรับ ของผูรวมงาน ที่ทํางานมี
บรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอื้ออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา ผูปฏิบัติงาน
ไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น
6. ธรรมนูญในองคการ หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติ ตอ
บุคลากรอยางเหมาะสม ผูปฏิบัติงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล ผูบังคับบัญชา
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและยุติธรรม
7. ภาวะสมดุลระหวางชีวิตและงาน หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความสมดุลในชวงของชีวิต
ระหวางชวงปฏิบัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน มีชว งเวลาทีไ่ ดคลายเครียดจากภาระหนาทีท่ ี่รับผิดชอบ
8. ความภูมิใจในองคก าร หมายถึง ความรูสึก ของบุค ลากรที่ มี ค วามภาคภูมิ ใ จ ที่ไ ป
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 ทรัพยากรและเครื่องมือ โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู การนิเทศงาน
โอกาสของความเจริญงอกงามและการไดพัฒนาสวนบุคคล

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

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 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบระดับและความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต การทํางาน
(Quality of work life: QWL) ในอาชีพของประชากร กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารการไฟฟา จํานวน
475 คน จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในเขตการคาเสรีในประเทศมาเลเซีย ทั้งที่เปนบริษัทจาก
ตางชาติ (MNDs) และอุตสาหกรรมขนาดกลาง (SMLs) ประเด็นของคุณภาพชีวิตการทํางานที่ได
นํามาศึกษาประกอบดวยตัวแปร 3 ตัว คือ 1) ความพึงพอใจในการทํางาน 2)ความสําเร็จของอาชีพ
3) ความมั่นคงในอาชีพ ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในแงระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน คิดเปน
รอยละ 49.5 สวนความสําเร็จในอาชีพ คิดเปนรอยละ 70.3 ความพึงพอใจในการทํางาน คิดเปนรอยละ
63.8 และความมั่นคงในอาชีพ คิดเปนรอยละ 36.642
เบ็นเน็ตและทิบบิทส (Bennett and Tibbitts) ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ
ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน ไดแก ปจจัยดานงาน
เชน ลักษณะงาน กระบวนการทํางาน ความอิสระในการตัดสินใจ วัสดุอุปกรณในการทํางาน ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม เชน มีระบบการสื่อสารที่ดี บรรยากาศการทํางานที่ดี มีความสะดวกสบายในการ
ทํางาน สังคม การทํางานที่ดี มีผูนําที่ดี และปจจัยสวนบุคคล ได แก ผูปฏิบัติงานไดใชความรู
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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.
41
P. T. Coraell, Variable Influencing QWL and Job Performance in an Encoding Task
(Amsterdam North-Holland : Human Factors in organizational, 1984), 357.
42
Radual 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 โดยพิจารณาจากสิ่งที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน
ความต อ งการของบุ ค คลและการจู ง ใจในการทํา งานของบุ ค คล ซึ่ ง ได แ ก องค ป ระ กอบของ
พฤติกรรมบุคคล คือ การรับรู คานิยม ทัศนคติ และภาวะการจูงใจ
2. ปจจัยดานองคกร ซึ่งมีลักษณะที่กอใหเกิดความแตกตางกันขององคกรตาง ไดแก
จุดมุงหมาย วัตถุประสงค การจัดการ หนวยงาน ลักษณะงาน กิจกรรมในงาน
3. ปจจัยดานสิ่งแวดลอมลอม ไดแก วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ นโยบายรัฐ เทคโนโลยี
สถานการณที่มีการแขงขัน44
สวนแนวคิดของ วาสกา (Vaska) ที่ไดเสนอมิติท่ีสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
4 ดานคือ
1. ความปลอดภัยซึ่งเกี่ยวของกับสุขภาพ ความปลอดภัย รายไดและความกาวหนา
2. ความเสมอภาค เชน การจา ยค า จ า งที่ สัม พั นธกั บ งานที่ ทํา หรื อการจา ยค า จา งตาม
ผลการปฏิบัติงาน
3. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธกับการพัฒนาความสามารถการเรียนรู และ
การใชทักษะ
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A. 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. ความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นเป นตัวพิ จารณาไปสูก ารตัดสินใจในการ
แกปญหา45
ขณะที่ โคซเซน (Kossen) ไดกลาวไววา สิ่งที่ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก
1. การเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบในงาน (Job enrichment)
2. การเพิ่มปริมาณงานทั้งแนวดิ่งและแนวนอน เพื่ อเปด โอกาสใหพ นัก งานไดมี ก าร
เรียนรูมากขึ้น (Getting loaded-Vertically horizontally)
3. การสรางสรรคงาน (Creating whole job)
4. การหมุนเวียนงาน ฝกอบรมขามสายงานและการใชทักษะที่หลากหลาย (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. การมีสถานที่ดูแลบุตรของพนักงาน (Providing child care of employee’ children)
10. การปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Modifying work environment)
11. การใหโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (Providing wellness program)46
แคสท และโรเซ็นวีก (Kast and Rosenzweig) ไดเสนอองคประกอบคุณภาพชีวิต
การทํางานไว 6 ประการคือ
1. ลักษณะงานที่มีเกียรติและไดรับการยอมรับนับถือ
2. มีอิสระในการควบคุมและปกครองตนเอง
3. การไดรับการยอมรับ
4. การไดรับรางวัลและมีโอกาสความกาวหนา
5. กลุมทํางานและองคกรทําใหเกิดความภาคภูมิใจและใหการสนับสนุน
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Vaska, 1992, อางถึงใน ภูวนัย นอยวงศ , “คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน
ปฏิบัติการในโรงงานอุ ตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส : 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. ความมีความมั่นคงในงานได รั บ การคุ ม ครองจากการปฏิ บั ติ ที่ ไ ร ก ฎเกณฑ และมี
สภาพการทํางานที่เหมาะสม47
นางายามา(Nagayama) แหงมหาวิทยาลัย Tokai ประเทศญี่ปุน ที่สนใจศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานสายธุรการ (White Collar Workers) โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
เรื่องดังกลาวกับประเทศตางๆ และไดสรุปมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานตองประกอบดวย
เรื่องดังนี้
1. คาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
3. โอกาสเบื้องตนในการใชและพัฒนาความรูความสามารถในความเปนคน
4. โอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีความมั่นคงในหนาที่การงาน
5. การยอมรับทางสังคมในหนวยงาน
6. การกําหนดระเบียบขอบังคับของหนวยงาน
7. การไดรับการปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารเกี่ยวกับแรงงาน
8. การกําหนดความสัมพันธอนั เหมาะสมระหวางหนาทีก่ ารงานกับการดําเนินชีวิตของคน
9. บทบาททางสังคมทีส่ ัมพันธกับชีวิตการทํางาน
โดยที่มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานในขอที่ 5 ไดแก การยอมรับทางสังคมใน
หนวยงานนั้น ประกอบดวยการไดรับการปฏิบัติที่ปราศจากอคติใดๆ ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค
ถวนหนา และไดรับการปฏิบัติตอกันอยางเปดเผย48
จอหนรัสและเซอรรา (Johnrus and Serra) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครู โดยเนนองคประกอบ 7 ประการ ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน ความปลอดภัยในการ
ทํางาน การสื่อสาร สัมพันธภาพของบุคลากร การไดรับการสนับสนุน เงินเดือนและความเปนอิสระ
ผลการศึกษาพบวา ครูมีความพึงพอใจในงานมากกว าบุคลากรดานอื่น การทํางานของครูมีความ
ปลอดภัยและมีความพึงพอใจในการทํางาน การสื่อสารของโรงเรียน การไดรับการสนับสนุนใน
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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
การทํางานและแรงจูง ใจใฝสัม ฤทธิ์ที่มีตอ การปฏิบัติง านของครูพ ระสอนศีล ธรรม ในโรงเรียน
จังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 21-22.
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การทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับเพื่อนรวมงาน ครูมัธยมศึกษามีความรับผิดชอบและมุงมั่น
มากกวา ครูประถมศึกษา ครูพึงพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับมากกวาบุคลากรดานอื่น บทบาทความ
รับผิดชอบมีผลตอคุณภาพชีวิตและชั่วโมงในการทํางาน และความมุงมั่นในการทํางานมีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน49
ชาญชัย อาจินสมาจาร ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไว 16 ประการคือ
1. ความมั่นคง
2. ความเสมอภาคเรื่องคาจางและรางวัล
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. สามารถสัมพันธงานกับสิง่ แวดลอมภายนอก
16. มีโอกาสเลือก50
เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล ไดวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางานและเสนอวา วิธีการที่สําคัญ
ตอการทํา ใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํา งานและประสิท ธิผลขององคก าร ไดแ ก การปรับ ปรุง
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Johnrus and Serra, อางถึงใน ทัศนา แสวงศักดิ์, “รายงานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่
สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาปทุมธานี”
(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 การปรับปรุงบรรยากาศองคการนี้ ไดอธิบายไววา บรรยากาศองคการเปนเรื่อง
ของความรูสึกนึกคิดของพนักงานที่มีองคการที่พวกเขาสังกัดซึ่งความรูสึกนึกคิด เปนผลผลิตจาก
สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงาน ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุง
บรรยากาศองคการใหเอื้ออํานวยตอแรงจูงใจในการทํางานซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหถึงสิ่งตางๆ
ไดแก การวิเคราะหถึงโครงสรางในการทํางานเปนอุปสรรคหรือบั่นทอนจิตใจในการทํางาน ระบบ
รางวัลตอบแทนมีความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐานการครองชีพหรือไม พนักงานมีความรูสึก
เปนอิสระในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการตัดสินใจหรือไม การที่พนักงานไดรับความอบอุน
และการสนับสนุน การไดรับ การยอมรับ ในเรื่อ งของความขัด แยง ระหวา งสมาชิกและความรัก
ในหมูคณะ ซึ่งบรรยากาศองคการเหลานี้ มีผลกระทบตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน51
สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
พลเรือน กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลาง จํานวน 6,487 คน
วิเคราะหขอมูลโดยการกระจาย รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตําแหนง เปอรเซ็นไตล
การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยสรุปไดวา
ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลางมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงาน ความพึงพอใจ
ในงานรายดานโดยรวม และการรับรับรูความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดานความเกี่ยวของผูกพันกับงานอยูในระดับมาก และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานที่สําคัญในขณะนี้คือ ปจจัยที่ทําใหพึงพอใจในการทํางาน คือ ความกาวหนาในตําแหนงงาน
และอีก 4 ปจจัย เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจ คือ คาตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนา
ขาราชการเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน และผูบังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชาทั้ง
5 ปจจัยนี้ เปนปจจัยยอยในองคประกอบความพึงพอใจเฉพาะดานของคุณภาพชีวิตการทํา งาน
นั่นเอง52
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เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล, มิติใหมของการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล (กรุงเทพฯ :
โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส, 2530) , 122-127.
52
สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง คุณภาพชีวิการทํางาน
ของขาราชการพลเรือน (กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 28-31.

55
ชัยยง ขามรัตน ไดทําการศึกษาคุณ ภาพชีวิต การทํา งานของบุค ลากรสาธารณสุข ใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยูในระดับปานกลาง มีบรรยากาศองคการ การติดตอสื่อสารในองคการ พฤติกรรมการทํางาน
และความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลางเชนกัน ความพึงพอใจในการทํางานมีอิทธิพล
ทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนบรรยากาศองคการและ พฤติกรรม
ในการทํางานมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน53
วิชัย จันทวงศ ไดทําการศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึก ษาคือ ผูบ ริห ารและครูส ถานศึก ษา จํา นวน 280 คน สถิติที่ใ ชใ นการวิเ คราะหขอ มูล
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาสรุปได
วา ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมพบวา ความสามารถสวนตัว การดลใจ การกระตุน
การใชปญญา สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0554
ชนกันต เหมือนทัพ ไดทําการศึกษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบวา ปจจัยดาน
บรรยากาศองคการ 5 ดาน ซึ่งไดแก ขนาดและโครงสรางขององคการ ความซับซอนของระบบ
แบบความเปนผูนํา เปาหมายขององคก าร มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนัก งานอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p< .05) เปนตัวแปรที่สามารถพยากรณคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดดี
ที่สุด โดยเฉพาะตัวแปรแบบความเปนผูนํามีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากวา แบบความเป นผูนําเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอผูตาม เพราะ
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ชัยยง ขามรัตน, “คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543), 135.
54
วิชัย จันทวงศ, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
ครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547), 145.

56
พฤติกรรมผูนําจะเปนแรงกดดันที่สําคัญตอการสรางบรรยากาศโดยจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการผลิต
และการตอบสนองตอความพึงพอใจของพนักงาน55 ซึ่งการศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับการศึกษา
ธีรศักดิ์ ปกษา และคณะ เรื่องรูปแบบผูนําของหัวหนางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ที่พบวา รูปแบบผูนําแบบมุงงานและแบบมุ ง
ความสัมพันธ มีความสัมพันธในเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กลาวคือ ผูนําแบบมุงงานและผูนําแบบมุงความสัมพันธมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ในการทํางาน มีความสัมพันธผันแปรตามกัน หมายความวา ยิ่งมีผูนําแบบมุงงานและผูนําแบบมุง
ความสัมพันธมากขึ้น ยอมทําใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานมากขึ้นตามไปดวย56
นอกจากปจจัยดานคุณภาพชี วิต การทํา งานที่สง ผลตอ การรัก ษาบุค ลากรใหค งอยูกับ
องคกรนี้แลว ยังมีปจจัยอื่นๆที่นักวิชาการหลายๆทานไดกลาวไววาสามารถสงผลใหพนักงานอยูกับ
องคกรหรือสามารถที่จะรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคกรตอไป มีดังนี้
ดอนเนลลี และคณะ (Donnelly and others) กลาววา ปจจัยธํารงรักษาพนักงานใหอยูกับ
องคกร มี 10 ประการดวยกันประกอบดวย
1. นโยบายและการบริหารงาน
2. การนิเทศงาน
3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
4. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
5. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
6. เงินเดือน
7. ความมั่นคงในการทํางาน
8. ความเปนอยูสว นตัว
9. สภาพแวดลอมในการทํางาน
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ชนกันต เหมือนทัพ, “ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ,” วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม 4,
2 (2551) : 15.
56
ธีรศักดิ์ ปกษา และคณะ, “รูปแบบผูนําของหัวหนางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของพนักงานบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล(ประเทศไทย)จํากัด,” วารสารบัณฑิตศึกษา 4, 1 (กุมภาพันธเมษายน ,2553), 86, 95.

57
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) เปน หนึ่งในผูที่ ศึก ษาในเรื่องการรัก ษาบุค ลากรไดม องเห็นวา
การรักษาคนดีคนเกง เปนปญหาในระดับโลกของตลาดแรงงานที่ทุกหนวยงาน/องคกรกําลังเผชิญ
อยูอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได จึงไดนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงการรักษาบุคลากรในองคกร
โดยแบงออกเปนกลยุทธการรักษาบุคลากร 5 กลยุทธ ดังนี้
1. กลยุทธดานสิ่งแวดลอม (environmental Strategies) เป น การดํา เนิ นการเกี่ ย วกั บ
จริยธรรม คานิยมและนโยบายขององคกร ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมในการทํางานของคนในองคกร อยูกับ
คนในองคกร พรอมกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ องคกรตองสรางสิ่งแวดลอมเหลานี้ใหบุคลากรมี
ความพึงพอใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพเอาไวในองคกร กลยุทธดานสิ่งแวดลอมนี้มี 50 แนวทาง
ประกอบดวย
1.1 ทําพันธกิจใหเขาใจงาย
1.2 สรางสรรคขอความที่เปนคานิยม
1.3 การรวมกันทําวิสัยทัศนทั่วไป
1.4 ทํางานรวมกันเปนทีม
1.5 การเขาใจความจงรักภักดีวาเปนสัมพันธภาพสองทาง
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James H. Jr. Donnelly, James. Gibson, and John M. Ivancevich, Management (Plano,
Texas : Business Publications. Inc, 1984), 316.
58
Jim Harris and Joan Brannick, Finding & Keeping Great Employees (USA: Amacom,
1999), 155-165.

58
1.6 เปนคนกระตือรือรน
1.7 สื่อสารความรูสึกไปในเชิงบวก
1.8 อยูโดยมุงความสนใจไปที่ลูกคา
1.9 เสนอความมั่นคง ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่จําเปนใหพิจารณา
1.10 ไมอนุญาตใหมีการแบงแยกเปนกลุมใดๆ
1.11 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการไมนับถือพระเจา
1.12 เปนคนยุติธรรมและซื่อสัตย
1.13 ชวยทําใหเกิดความรูสึกการเปนครอบครัวเดียวกัน
1.14 ใหความสําคัญกับตําแหนงทางวิชาชีพ
1.15 สงเสริมความชื่อสัตย
1.16 สงเสริมใหเกิดมิตรภาพ
1.17 สงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีตอสุขภาพ
1.18 ยืนยันเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
1.19 หลีกเลี่ยงกฎเกณฑที่นาเบื่อหนาย
1.20 ไมอดทนกับผลการปฏิบัติงานที่ต่ําคือ ขจัดคนที่ไมเหมาะสมออกไป
1.21 สนับสนุนการสื่อสารทางไกลโดยใชเทคโนโลยี
1.22 สนับสนุนการเปนทหารกองหนุนของกองทัพ
1.23 สนับสนุนการลาหยุดเพื่อครอบครัว
1.24 ใชกฎระเบียบที่พัฒนาขึ้นมาอยางยุติธรรม
1.25 ทํางานใหสนุกสนาน
1.26 ลดการประชุม
1.27 สนับสนุนความเปนสวนตัว
1.28 ใหสิทธิประโยชนที่พิเศษ
1.29 เฉลิมฉลองความสําเร็จ วันเกิดและโอกาสอื่นๆทั้งหลาย
1.30 ทําการสัมภาษณการออกจากงาน
1.31 สรางนโยบายที่ชัดเจน
1.32 บริหารนโยบายทั้งหลายเปนแนวทางเดียวกัน
1.33 ใหโอกาสความเจริญกาวหนา โดยสงเสริมสนับสนุนจากภายในองคกร
1.34 ยินยอมใหมีความลมเหลว หรือความสําเร็จ
1.35 ความมุงมั่นดานการบริหารนั่นคือคนเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของเรา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

59
1.36 รักษาสภาพบรรยากาศที่สะดวกสบายไว
1.37 เชิญชวนใหพนักงานนําสัตวเลี้ยงมายังที่ทํางาน
1.38 ตอบสนองตอความไมพึงพอใจ ดวยวิธีการแกไขปญหา
1.39 การทํางานตามแผนงาน
1.40 ภายในขอจํากัดดานความปลอดภัย อนุญาตใหมีอาหารหรือเครื่องดื่มที่ทําใหสดชื่น
ในที่ทํางาน
1.41 เสนอทางเลือกที่อิสรเสรีคือ เวลาหยุดพัก การแตงกาย วันหยุดพักผอน และอื่นๆ
1.42 เลือกสรรพนักงานดวยความระมัดระวังในครั้งแรก
1.43 ใหสิ่งแวดลอมที่มั่นคงและปลอดภัย
1.44 จัดตั้งบริษัทของคุณในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
1.45 พิจารณาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.46 ใชสีประดับตกแตงในทางที่สรางสรรค
1.47 สรางสรรคพื้นที่ทํางานที่นาปรารถนา
1.48 สงเสริมใหบุคลากรทําพื้นที่ทํางานเปนสถานที่สวนตัว
1.49 ไมใหมีการจองที่จอดรถสวนบุคคล
1.50 จัดใหมีการบริการดูแลเด็กๆที่เหมาะสม
2. กลยุทธดานสัมพันธภาพ (Relationship Strategies) เปนสิ่งที่ เกี่ยวของกับแนวทางที่
องคกรตองปฏิบัติตอคนในองคกรและเปนแนวทางที่คนในองคกรนั้นปฏิบัติตอกัน ซึ่งถือเปนความ
รับผิดชอบขององคกรที่ตองสนใจในความตองการของบุคลากร ซึ่ งสัมพันธภาพนี้สวนใหญตั้งอยู
บนพื้นฐานของขอผูกมัดทางอารมณ เปนสิ่งสําคัญที่องคกรตองสรางขึ้น กลยุทธดานนี้มี 38 แนวทาง
ประกอบดวย
2.1 รูเหตุผลที่บุคลากรทํางานใหกับเรา
2.2 เขาใจรูปแบบพฤติกรรม
2.3 เขาใจคานิยมและมาตรฐานทางจริยธรรม
2.4 แกไขปญหาความขัดแยง
2.5 จัดใหมีการประชุมกับสมาชิกในทีม
2.6 เรียกประชุมอยางเรงดวน
2.7 จัดใหมีการรวมกลุมกันเปนการสวนตัว
2.8 ทําใหมีการสื่อสารแบบเปดเผยที่งายขึ้น
2.9 ใหการสนับสนุนบุคลากรของคุณ
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2.10 ใหการยอมรับทั้งในดานกลยุทธและดานความสุขุมรอบคอบ
2.11 ใหการยอมรับพนักงานสุภาพสตรี
2.12 ใหการยอมรับพนักงานพิเศษอื่นๆ
2.13 แสดงใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคลอื่น
2.14 ใหอิสระและความยืดหยุนแกบุคลากรของคุณ
2.15 ไวเนื้อเชื่อใจบุคลากร
2.16 แสดงใหเห็นถึงความชื่นชมอยางแทจริงและจริงใจ
2.17 เปนผูที่รับฟง
2.18 ใหบุคลากรเปนอยางที่เขาเปนอยู
2.19 หาโอกาสเพื่อสนทนาพูดคุยกับบุคลากร
2.20 การสรรเสริญและการวิจารณมีความสมดุล
2.21 สรางการเคารพตนเองใหเกิดขึ้นแกบุคลากรทุกคน
2.22 ไมซุบซิบนินทากัน
2.23 มีมุมมองในเชิงบวก ไมมองในเชิงลบ
2.24 แสดงออกถึงความมั่นใจบุคลากรของคุณ
2.25 สามารถทําใหบุคลากรอยูรวมกันได
2.26 สนใจในบุคลากรในฐานะที่เปนคน
2.27 เปนคนที่ทุกคนสามารถเขาหาได
2.28 มีอารมณตลกขบขัน
2.29 ทําใหเปนตัวอยาง
2.30 แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนํา ณ ตําแหนงสูงสุดขององคกร
2.31 ลดความเครียด ปองกันความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นอยางฉับพลัน
2.32 ไมถามหรือประเมินพนักงานซ้ําอีกตลอดเวลา
2.33 เปนคนหนักแนนและยุติธรรม
2.34 เฉลิมฉลองตามชวงของชีวิต
2.35 ชวยสนับสนุนการแสดงกิจกรรมในชุมชน
2.36 ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคน
2.37 ทําโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานใหเขมแข็ง
2.38 ทําใหพนักงานที่มีประสบการณคุนเคยมากขึ้น
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3. กลยุทธดานการสนับสนุน (Support Strategies) เปนการใหการสนับสนุนบุคลากรใน
องคกรใหสามารถทํางานในหนาที่รับ ผิดชอบไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนนี้
ประกอบดวยการใหเครื่องและอุปกรณทํางานที่จําเปน การมีกฎ และระเบียบการทํางานที่สงเสริม
ใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น ซึ่งเมื่อบุคลากรรูสึกวาได รับการสนับสนุนการทํางานจาก
องคกร ยอมจะทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในองคกร มองเห็นความสําเร็จที่องคกรจะเขาถึงได ถือเปน
การกระตุนใหบุคลากรเหลานี้อยากอยูกับองคกรตอไป กลยุทธดานนี้มี 40 แนวทางประกอบดวย
3.1 มอบหมายงานเพื่อใหบุคลากรไดดําเนินการจริงๆ
3.2 ใหความทาทาย
3.3 ปองกันความไมพึงพอใจ
3.4 สงเสริมสนับสนุนความรวมมือกัน
3.5 ใหขอมูลที่มากพอ
3.6 ลดความไมแนนอน
3.7 แสดงออกถึงความเห็นใจถึงปญหาของชีวิต
3.8 ขจัดอุปสรรคเพื่อทําใหภารกิจประสบผลสําเร็จ
3.9 ปรับเปลี่ยนงานใหเหมาะสมกับพลัง ศักยภาพและความรูความสามารถพิเศษ
3.10 ใหอํานาจแกบุคลากรเพื่อทํางานกันเปนทีม
3.11 มิกกี้ เมาส ควรจะสนุกสนาน ไมใชติดอยูกับหลักเกณฑพื้นฐานทั่วไป
3.12 รักษาสัญญาที่คุณไดใหไว
3.13 ใหทรัพยากรเพื่อใหงานดําเนินไปได
3.14 หลีกเลี่ยงการปฏิเสธ การวิจารณที่หยาบ การทําใหขายหนา
3.15 ยอมรับวา คุณจะเปนสวนหนึ่งของปญหา
3.16 ใหระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3.17 ใหเครื่องมืออุปกรณแกบุคลากรเพื่อทํางานใหประสบผลสําเร็จ
3.18 มีความอดทน
3.19 สงเสริมสนับสนุนและยินดีตอนรับแนวคิดใหมๆ
3.20 กําหนดหนาที่
3.21 กําหนดความรับผิดชอบ
3.22 กําหนดอํานาจหนาที่
3.23 กระตุนสงเสริมความริเริ่มสรางสรรค
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 ออกแบบภารกิจหนาที่เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะบุคคล
3.37 ใหบุคลากรไดมีการหยุดพัก
3.38 ใหผลสะทอนกลับในผลการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะ
3.39 ใหความยืดหยุนในชั่วโมงทํางาน
3.40 สงเสริมใหบุคลากรมีชวงเวลาหยุดพักทํางาน
4. กลยุทธดานความเจริญกาวหนา (Growth strategies) เปนการดําเนินการเพื่อ ทําให
บุคลากรมีความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ ทั้งองคความรูในการทํางาน ผูบริหารองคกรตองเขาใจ
และทําใหบุคลากรที่มีศักยภาพนั้นไดเรียนรูและทํางานดวยความรูและทักษะใหมๆ ใหโอกาสมากขึ้น
แกบุคลากรในการนําเอาศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีมาชวยในงานขององคกรและเสนทาง
อาชีพของตนเอง ผูบริหารองคกรตองจัดใหมีก ระบวนการความกาวหนา มีโครงสรางที่ชัดเจน
สําหรับองคกรและสําหรับพนักงานในองคกร กลยุทธดานนี้มี 24 กลยุทธ ประกอบดวย
4.1 สรางวัฒนธรรมการเรียนรู
4.2 สรางสรรคแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล
4.3 ใหบุคลากรรับผิดชอบในงานที่ทาทาย
4.4 สนับสนุนการศึกษาตามระบบ
4.5 เสนอเครื่องมือเรียนรูเพื่อความเจริญกาวหนาของบุคลากร
4.6 เชื่อมโยงทรัพยากรภายนอกเพื่อเปนเครื่องมือเรียนรู
4.7 สงบุคลากรไปสัมมนานอกองคกร
4.8 ใหผูเรียนถายทอดการฝกอบรมของเขากับคนอื่นๆ
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4.9 ชวยใหบุคลากรเจริญกาวหนาขึ้นในงานที่ยิ่งใหญกวา
4.10 ทําใหบุคคลสามารถคนพบทรัพยที่เปนความสามารถพิเศษที่พวกเขามีได
4.11 สงเสริมใหมีความกาวหนาดานสติปญญา
4.12 มอบหมายโครงการที่พิเศษให
4.13 ลงทุนในการวางแผนดานอาชีพ
4.14 สรางสมรรถนะอยางรอบคอบ
4.15 ใหแรงจูงใจที่เปนความเจริญกาวหนา
4.16 ดําเนินการตามโปรแกรมการใหคําปรึกษา
4.17 จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับบริษัทขึ้นมา
4.18 ริเริ่มใหมีโปรแกรมการแลกเปลี่ยน
4.19 ใหมีการฝกอบรมและสรางประสบการณขามสายงาน
4.20 การจัดใหมีการประเมินเปนการเฉพาะบุคคล
4.21 การมีสวนรวมในการวางแผนขององคกรใหมีความตอเนื่องอยางเต็มที่
4.22 การจัดประสบการณความกาวหนาจากภายนอก
4.23 สนับสนุนการฝกงาน
4.24 สรางโอกาสความไดเปรียบดวยการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต
5. กลยุทธดานคาตอบแทน (Compensation strategies) เปนการดําเนินการในดานรายได
และสิทธิประโยชนตางๆ แกบุคลากรในองคกร คาตอบแทนที่องคกรจัดใหกับพนักงานตองเปนทั้ง
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ซึ่งในกลยุทธดานนี้ มีอยู 42 แนวทาง ประกอบดวย
5.1 การเสนอคุณคาที่แทจริงของคาตอบแทน
5.2 จายคาจางตามผลการปฏิบัติงาน
5.3ใหโอกาสที่เปนแรงจูงใจเชื่อมโยงกับพนักงานทุกคน
5.4 ใหชุดแพคเก็ตคาตอบแทนที่เปนเงินสดสําหรับความมีประสิทธิผลสูงสุด
5.5 ออกแบบระบบรางวัลที่กระตุนความผูกพันของพนักงาน
5.6 จายคาจางชดเชยแกพนักงานที่มีทักษะสูง/ต่ําดวยระบบที่ยึดทักษะความรูเปนฐาน
5.7 ใชสิทธิประโยชนเชิงยืดหยุนเพื่อตอบสนองตอเปลี่ยนแปลงของแรงงาน
5.8 พิจารณาถึง ESOPs และสิทธิการครอบครองหุนของพนักงาน
5.9 เสนอให stock options แกพนักงาน
5.10 เสนอใหสิทธิประโยชนเชิงสรางสรรคแกพนักงาน
5.11 พิจารณาถึงการลาหยุดพักผอน
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5.12 สํารวจคนหาคาตอบแทนที่ไมใชเกี่ยวกับดานการเงิน
5.13 เสนอแผนเกษียณอายุหรือเบี้ยบํานาญที่นายจางเปนผูจาย
5.14 ใหโปรแกรมชวยเหลือแกพนักงาน
5.15 ใหฉลากลอตเตอรี่เปนรางวัล
5.16 ใหการดูแลเด็กๆ
5.17 สรางสถานที่ใหการศึกษาอบรมดูแลเด็ก
5.18 ใหการดูแลเด็กที่เจ็บไขไดปวย
5.19 ใหการดูแลผูสูงวัย
5.20 ใหการดูแลสัตวเลี้ยง
5.21 ใหการประกันภัยในเรื่องการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและการประกันใน
เรื่องยาที่สําคัญ
5.22 ใหการประกันภัยในการดูแลสายตา
5.23 ใหการประกันภัยในการดูแลฟน
5.24 ใหการประกันภัยในดานประกันชีวิต
5.25 ใหการประกันภัยความพิการ
5.26 ใหมีเวลาเปนการสวนตัว
5.27 ใหทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย
5.28 การจัดการเกี่ยวกับการใหบริการของผูเชี่ยวชาญ
5.29 การใหบริหารอาหารในสถานที่ทํางาน
5.30 การจัดใหมีการซื้อสินคาลดราคา
5.31 การทําใหการมาเยี่ยมเยียนเปนกรณีพิเศษ หรือ เหตุการณภายในนอกดําเนินไป
พรอมกันได
5.32 จัดใหมีการใหบริการซักรีดเสื้อผา
5.33 จายคาโดยสารหรือ คาจอดรถ
5.34 จายคาจางเปนโบนัส บนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน
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) ที่เปนหนึ่งในหนาที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษยนอกเหนือจาก การดึงดูดแรงงานที่
มีประสิทธิผล และการพัฒนาแรงงานที่มีประสิทธิผล โดยในเรื่องการรักษาแรงงานไวนั้นตอง
ประกอบไปดวย
1. คาตอบแทน (Compensation) เปนการจายคาตอบแทนที่เปนเงิน เชน คาจาง เงินเดือน
สิ่งของหรือเครื่องใชที่ไมใชเงินตรา เชน ผลประโยชนนอกจากเงินคาจาง วันหยุดพักผอน ซึ่งใชเพื่ อ
เปนรางวัลแกพนักงาน
2. โครงสรางของคาจางและเงินเดือน (Wage and Salary structure) เปนการจัดระบบ
คาตอบแทนขององคก รซึ่งเปนกระบวนการที่เกี่ ยวกั บ การประเมินงาน ที่ใ ชร ะบบคะแนนซึ่ง
ประกอบดวยการมีใบพรรณนางานที่ดีทันสมัยชัดเจน ระบุถึงทักษะ ความรับผิดชอบ จากนั้นก็มี
การสํารวจอัตราคาจางจากภายนอกเพื่อเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักกับภาระงานและกําหนดเปนคาจาง
จากระดับต่ําไปสูระดับสูงสุด
3. สิทธิประโยชน (Benefits) หมายถึง ผลประโยชนนอกจากเงินคาจางที่พนักงานไดรับ
ประกอบดวยเงินสวัสดิการ การประกันภัย ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของ
พนักงาน เปนตน
4. การยุติหรือสิ้นสุดงานตามโอกาส (Occasional termination) เปนการดําเนินการเพื่อ
รักษาพนักงานที่มีคุณภาพเอาไว มีสองสวน สวนแรกเปนการเปดโอกาสใหพนักงานที่ปฏิบัติงานไมดี
ลาออกไป สวนที่สองคือ นายจางสามารถสัมภาษณการลาออกจากองคกรไดซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่
พนักงานลาออก และไดเรียนรูปญหาภายในองคกรตนเอง ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะทําเมื่อมีการ
ลดขนาดองคกรลงมาหรือมีการแขงขันกันสูงในระดับโลก60
โคล (Cole) เสนอวา คนจะทํางานอยางเต็มศักยภาพของพวกเขาและอยูกับบริษัทที่ พวก
เขามีค วามภาคภูมิใจ พนักงานตองการแรงจูงใจ 5 ประการ เพื่อที่จะอยูกับ นายจา งของพวกเขา
ไดแก
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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. สิ่งแวดลอมการทํางานที่มีความมั่นคงและปลอดภัย (A safe and secure work environment)
2. คาจางและสิทธิประโยชนที่ความยุติธรรม (Equitable pay and benefits)
3. มีความรูสึกเปนเจาของในองคกร (A sense of belonging to an organization)
4. ความเจริญกาวหนา และการพัฒนาในสถานที่ทํางาน (Growth and Development in
the workplace)
5. ความกลมกลืนในงานและชีวิตสวนตัว (Personal work life and Harmony)61
แซมเมอร (Sammers) ไดเสนอ 6 แนวทางเพื่อรักษาพนักงาน ประกอบดวย
1. การใหโอกาสเพื่อความเจริญกาวหนาในอาชีพ (Provide opportunities for professional growth)
2. การใหรางวัลผลการปฏิบัติงานที่ดี (Reward good performance)
3. การมีแผนงานที่ยืดหยุน (Be flexible)
4. การเพิ่มเติมในเรื่องสิทธิประโยชน (Enhance benefits)
5. การใหแผนการปลดเกษียณ (Provide a retirement plan)
6. การเปนเพื่อนบานที่ดี (Be a good neighbor) 62
สภาผูนําองคกร (Corporate Leadership Council) กลาวถึงปจจัยในการรักษาบุคลากรวา
มีอยู 4 ประการดวยกัน ประกอบดวย
1. คาตอบแทนและสิท ธิป ระโยชน (Compensation and benefits) หมายถึง การให
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนที่ทันสมัยสอดคลองกับองคกรอื่นเพียงพอที่จะใหเปนรางวัลและ
รักษาคนเกงขององคกรไวได
2. สิ่งแวดลอมการทํางาน (Work environment) หมายถึง การใหสิ่งแวดล อมการทํางาน
ที่ทาทาย เสนอใหมีก ารเรียนรูและความกาวหนา แผนการทํา งานมีค วามยืดหยุน ตําแหนงงาน
นาสนใจ งานไมมีกฎระเบียบหยุมหยิม มีการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบชัดเจน
3. ความสมดุลเรื่องงาน-ชีวิต (Work –Life balance) หมายถึง การใหสิ่งแวดลอมการ
ทํางานที่อิสระไมเครียด อํานวยความสะดวกในเรื่องการดูแลลูก และสิทธิของครอบครัว สถานที่
ทํางานมีแผนงานที่ยืดหยุน ที่ตั้งหนวยงานไปมาสะดวกไมไกลจากบาน
4. สิ่งแวดลอมขององคกร (Organizational environment) หมายถึง การที่องคกรเปน
หนวยงานที่มีชื่อเสียง มีการสรางภาพลักษณที่ ดี มีกลยุทธการสื่อสารที่เหมาะสม มีประวัติของ
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C. L. Cole, “Building loyalty,” Workforce, 79 (2000) : 42-47.
62
J. 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 ใหความสําคัญในเรื่องการเรียนรูและนวัตกรรมในการทํางาน เปนผูนําในเรื่องเทคโนโลยี
เปนตน 63
เมทีส และ แจ็คสัน (Mathis and Jackson) กลาววา ปจจัยการรักษาพนักงานสามารถ
แบงออกเปน 5 สวนที่สําคัญคือ
1. องคประกอบดานองคกร ไดแก
1.1 วัฒนธรรมและคานิยมขององคกร (Organizational culture and values) หมายถึง
การที่องคกรมีคานิยมและความเชื่อรวมกันและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในองคกร เชนการใหความ
ไวใจในผูบริหาร เพื่อนรวมงาน ความเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมในองคกร การยึดถือกฎเกณฑ
ในองคกรรวมกัน เปนตน
1.2 กลยุทธโอกาส และการบริหารจัดการขององคกร (Organizational strategies
opportunities and Management) การมีแผนกลยุทธที่แสดงถึงการมีระบบการทํางานที่ดีทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก บริหารจัดการที่เปนการเปดโอกาสใหพนักงานในองคกรมีความกาวหนา
ทั้งดานการเงิน ความกาวหนาในอาชีพ
1.3 ความตอเนื่องของงานและความมั่นคงปลอดภัย (Job continuity and Security)
หมายถึง การที่พนักงานในองคกรไดทํางานอยู กับองคกรเดียวกันอยางตอเนื่อง มีความมั่นคงใน
อาชีพปราศจากการเสี่ยงในเรื่องการปรับลดขนาดองคกร การปลดพนักงานออก หรือการที่ตอง
คนหางานใหมในองคกรอื่น เปนตน
2. โอกาสของอาชีพในองคกร (Organizational career opportunities) ไดแก
2.1 การพัฒนาอาชีพ (Career development) หมายถึง การที่พนักงานในองคกรไดรับ
โอกาสใหพัฒนาตนเองในทักษะความรู การฝกอบรมในตําแหนงหนาที่การงาน และใหใชความรู
ศักยภาพใหมๆนั้นภายในองคกร อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการที่องคกรนั้นใหการยอมรับในตัว
พนักงาน
2.2 การวางแผนอาชีพ (Career planning) หมายถึง องคกรมีการวางแผนอาชีพใหกับ
พนักงานทั้งในดานเสนทางความกาวหนาในอาชีพการงานปจจุบัน การไดรับการพัฒนาในอาชีพใน
อนาคต การมีโคชใหคําแนะนําดานอาชีพแกบุคลากรทั้งที่มีและยังไมมีประสบการณในการทํางาน
และการไดรับการดูแลหลังจากที่เกษียณอายุงานออกไป
3. รางวัลกับการรักษาพนักงาน (Rewards and Retention) ไดแก
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Corporate 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 ซึ่งการดําเนินการแบบนี้ขององคกรจัดเปนการดําเนินการแบบ ความยืดหยุน เชิง
สิทธิประโยชน
3.2 สิทธิประโยชนพิเศษและโบนัส (Special benefits and Perks) หมายถึง การที่
พนักงานในองคกรไดรับเงินโบนัสพิเศษและสิทธิประโยชนพิเศษ เชน กิจกรรมทองเที่ยวลดราคา
การบริการดูแลรักษารถยนต ตูกดเงินในองคกร เปนตน
3.3 ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน (Performance and Compensation) หมายถึง
พนักงานในองคกรไดรับคาตอบแทนที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของตนเองนั่นคือ เมื่อทํา
งานหนัก มีผ ลงานดีก็ไ ดรับ รางวัล คา ตอบแทนสูง ถา ทํา งานไดไ มดี ก็ไ ดรับ คาตอบแทนนอ ย
การดําเนินการมีความยุติธรรมบนพื้นฐานของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.4 การไดรับการยอมรับ (Recognition) เปนรูปแบบของการใหรางวัลแก พนักงาน
จากการที่มีผลการปฏิบัติงานดี องคกรใหการยกยองยอมรับในผลงานดวยการประกาศชื่นชมให
เปนพนักงานดีเดนประจําเดือน หรือรางวัลพิเศษอื่นๆ ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความภาคภูมิใจ
4. การออกแบบงานและการทํางาน (Job design and work) ไดแก
4.1 ความยืดหยุนในการทํางาน (Work Flexibility) หมายถึง การที่องคกรมีแผนการ
ทํางานใหกับบุคลากรที่ทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีความสุขโดยอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยี ซึ่ง
การทํางานแบบยืดหยุน นี้ ดําเนินการโดยการกําหนดทางเลือกแผนการทํางานใหกับบุคลากร เชน
ทํางานที่บาน โดยใชอินเตอรเน็ต การสื่อสารทางเทคโนโลยี ลดชั่วโมงทํางานตอสัปดาหแตเพิ่ม
ปริมาณงานหรือใหชั่วโมงทํางานที่สะดวก
4.2 การสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิต (Work / Life balancing) หมายถึงการที่
องคกรทําใหความตองการของพนักงานสมดุลทั้งดานงานและชีวิต โดยจัดแผนการทํางานที่ยืดหยุน
มีการแบงขอมูลการทํางานใชเทคโนโลยีในการทํางาน ขณะเดียวกันก็ใหสิทธิประโยชนที่ยึดหยุน
เชน ใหการชวยเหลือเรื่องการดูแลเด็กๆ ผูสูงอายุ มีศูนยฟตเนสในองคกร เปนตน
5. ความสัมพันธกับพนักงาน (Employee relationships)ไดแก
5.1 การปฏิบัติที่ยุติธรรม ไมมีการแบงแยก (Fair / Discriminatory treatment) หมายถึง
การที่พนักงานในองคกรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไมเลือก
ปฏิบัติทั้งในเรื่องของคาตอบแทน สิทธิประโยชนความเปนมนุษย
5.2 การสนับสนุนจากผูเปนหัวหนางานหรือฝายบริหาร (Supervisory / Management support)
หมายถึง การที่บุคลากรในองคกรไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูเปนหัวหนา งานทั้งในเรื่อง
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เครื่องมืออุปกรณในการทํางาน การติดตอสื่อสารกันในการทํางาน การใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติหนาที่ เปนตน
5.3 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Co-worker relations) หมายถึง การที่ผูเปน
หัวหนางานมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงานที่เปนลูกนองตางๆ โดยการมีปฏิสัมพันธที่ ดี
ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความยุติธรรม ไมแบงแยกเรื่องอายุ เพศ ความเชื่อ หรือดานเชื้อชาติ
เปนตน64
ครอฟอรดและ บรูวิน (Crawford and Brewin) กลาววา ปจจัยการรักษาพนักงานทีม่ ี
ความสําคัญที่สุด ประกอบดวย
1. งานที่นาตื่นเตนและทาทาย (Exciting work/ Challenge) การที่บุคลากรไดรับมอบหมาย
ใหรับ ผิด ชอบงานที่มีค วามสํา คัญ ทา ทายความรูค วามสามารถ เปนงานใหมที่ตอ งใชค วามรู
ความสามารถหลากหลายดานมาใชในการทํางาน
2. ความเจริญเติบโตในอาชีพ การเรียนรู (Career growth, Learning) การที่บุคลากร
ไดรับโอกาสใหปฏิบัติงานในองคกรแลว มีความเจริญกาวหนาในอาชีพ ไดรับการเลื่อนตําแหนง มี
คาตอบแทนสิทธิประโยชนที่ดี และไดรับการพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
3. สัมพันธภาพในที่ทํางานดี (Good workplace relationships) การที่องคกรมีการสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางกันทั้งระหวางผูบริหารกับพนักงาน พนักงานกับผูบริหาร และพนักงานกับ
พนักงานดวยกัน มีปฏิสัมพันธตอกันอยางเปนมิตร มีการสื่อสารแบบเปดเผย มีการชวยเหลือกันใน
การทํางาน
4. การปฏิบัติที่ยุติธรรม (Fair play) การที่ผูเปนหัวหนางานปฏิบัติตอลูกนองแต ละคน
ดวยความเปนธรรม ใหความเทาเทียมในทุกๆดาน ไมมีการเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกเปนกลุม
5. การบริหารที่ใหการสนับสนุน (Supportive management) ผูบ ริหารองคกรบริหารงาน
โดยมุงใหก ารสนับ สนุน การทํา งานของบุค ลากรในองคก รใหเ ปน ไปอยา งมี ประสิทธิภาพและ
บรรลุผลตามเปาหมายขององคกร พรอมทั้งชวยแกปญหาในการทํางานของบุคลากรใหหมดไปดวย
6. ความรูสึกที่ไดรับการยอมรับ/ใหความสําคัญ/ใหความเคารพ (Feeling recognized/
Valued/ Respected) การที่บุคลากรไดรับการยกยอง ชมเชย และไดรับรางวัลจากการที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี พรอมทั้งการไดรับความเคารพในความรูความสามารถจากองคกร ยอมเปนปจจัยให
บุคลากรมีกําลังใจมุงมั่นทํางานเพื่อองคกรตอไปอยางเขมแข็ง
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Robert L. Mathis and John H. Jackson, Human Resource Management, 10thed.
(Singapore: Thomson South-western, 2004), 96-102.
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7. สิทธิประโยชน (Benefits) องคก รมีคาตอบแทนและสวัสดิก ารที่ดีและอยู ในระบบ
ของการแขงขัน ขณะเดียวกันก็มีก ารใหคาตอบแทนและสวัสดิก ารแกบุคลากรดวยระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. งานที่มีความสํา คั ญ (Meaningful work) บุ คลากรไดรับ มอบหมายใหทํา งานที่ มี
ความสําคัญตอการดํารงอยูขององคกร ถาทําสําเร็จก็จะทําใหองคกรสามารถดํารงอยูไดอยางมี
ศักดิ์ศรี มีความมั่นคงซึ่งสงผลทั้งตอองคกรและตัวพนักงาน
9. สิ่งแวดลอมหรือวั ฒ นธรรมที่ ดี (Good environment/Culture) องค ก รมี ก ารจั ด
สิ่งแวดลอมที่ดีท้ังสิ่งแวดลอมในการทํางาน และสิ่งแวดลอมขององคกร และมีวัฒนธรรมที่ให
ความสําคัญและใหความเคารพ ยกยองคนที่มีความรู คนเกงและมีการเปดโอกาสใหกับบุคลากรได
ใชความสามารถที่มีอยูเพื่อองคกรอยางเต็มที่65
ฮิลเดแบรนด (Hildebrand) ไดกลาวถึงปจจัยการรักษาบุคลากรและความพึงพอใจในงาน
วาประกอบดวยปจจัย 4 ประการ ไดแก
1. คาตอบแทน (Compensation) องคกรมีการสรางแผนคาตอบแทนที่ยึดแรงจูงใจเปนฐาน
มีการกํากับดูแลความยุติธรรมเรื่องคาจางภายในองคกรอยางสม่ําเสมอระหวางสมาชิกของทีมงาน
ใหรางวัลกับผลการปฏิบัติงาน ไมใชใหรางวัลตามระดับความอาวุโส
2.โอกาส (Opportunities) การที่ผูบริหารจัดใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่องแผนอาชีพกับสมาชิกทีมแตละคนอยางสม่ําเสมอ จากนั้นก็ใหโอกาสในการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของทักษะความรู ความสนใจ และเปาหมายของพวกเขาใหมีการแสดงความคิดเห็นและขอมูลใน
อันที่จะทําใหเกิดการปรับปรุงการทํางานรวมกัน
3. การใหการยอมรับ (Recognition) องคกรมีการสงเสริมใหมีการยอมรับสิ่งที่มีคุณคา
รวมกันระหวางผูรวมงานทั้งหลาย มีการกลาวยกยองพนักงานแมในเรื่องความสําเร็จเล็กๆ แสดงให
เห็นถึงคุณคาของบุคลากรเทียบเทากับการประสบความสําเร็จของทีม มีการแสดงใหเห็นถึงความชื่น
ชมที่ดีที่สุดแกพนักงาน
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4. สิ่งแวดลอม (Environment) องคกรสรางสิ่งแวดลอมการทํางานที่ยื ดหยุนที่นําไปสู
การตอนรับแนวคิดใหม การกลาเสี่ยง สรางสรรคความไวเนื้อเชื่อใจดวยการทําการสื่อสารแบบ
เปดเผย สงเสริมความรวมมือกันเปนทีมงาน66
ฟ ล ด (Field) ได นํา เสนอโมเดลความพึ ง พอใจในงานเพื่ อ การรั ก ษาบุ ค ลากร ซึ่ ง
ประกอบดวยปจจัยหลายๆอยางที่จะนําไปสูความพึงพอใจในงานของบุคลากรและสงผลตอการคงอยู
กับองคกรตอไป ปจจัยดังกลาวนั้น ไดแก
1. การมีภาวะผูนําที่ดีในองคกร (Good leadership in organization)
2. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดการ (Good relationship with their manager)
3. การใหการยอมรับในผลสําเร็จของงาน (Recognition for their achievements)
4. มีความกาวหนาในอาชีพ (Advancement in their careers)
5. มีความเจริญกาวหนาและไดรับ การพั ฒ นาเป น การส วนตั ว (Personal growth and
Development)
6. มีผลสะทอนกลับและการสนับสนุน (Feedback and Support)
7. มีคําสั่งและวัตถุประสงคชัดเจน (Clear direction and Objectives)67
โดยที่โมเดลความพึงพอใจในงานเพื่อการรัก ษาบุค ลากรนี้ ยัง มีความสอดคลองกับ
แนวคิดและการศึกษาของนักวิชาการหลายๆทา น กลาวคือ ในปจจัย ดานการมีภาวะผูนําที่ดีใ น
องคกรที่สงผลตอความพึงพอใจในงานนั้น สอดคลองกับการศึกษาของ วัตสัน(Watson) ในเรื่อง
อิทธิพลของภาวะผูนําที่สงผลตอความพึงพอใจในงาน ที่พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกที่ชัดเจน
ระหวา งพฤติก รรมผูนํากั บปจจัย จูงใจซึ่ง มีอิท ธิพ ลตอ ความพึง พอใจในงานของพนัก งาน ดาน
Medical imaging staff in acute care facilities68 การศึกษาของ อาหมัดและเย็คตา(Ahmad and
Yekta) ในเรื่อง ความสัมพันธระหว างการสนับสนุนที่ไดรับจากองคกร พฤติกรรมภาวะผูนํา และ
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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 การศึก ษาเชิง ประจัก ษในประเทศอิหรานพบวา พฤติก รรมภาวะผูนํา มี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความพึงพอใจในงานทั้งภายในภายและภายนอก69 การศึกษา
ของเมยฟลดและคณะ(Mayfield and Others) เรื่อง ผลกระทบของการใชภาษาที่จูงใจของผูนําที่มีตอ
ผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของผูใตบังคับบัญชา พบวา ในการสื่อสารระหวางผูนํา
กับผูใตบังคับบัญชานั้น การที่ผูนํามีรูปแบบการสื่อสารขอมูลที่ชัดเจน มีผลกระทบเชิงบวกที่ชัดเจน
ตอความพึงพอใจในงานและผลลัพธการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา70 การศึกษาของทองทิพภา
วิริยะพันธในเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน
ที่มีตอความผูก พันตอองคก ารในระดับ ทีม งาน ความผูก พันตอ องคก ารในระดับ องคก าร และ
คุณภาพการทํางานเปนทีมของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทโตโยตา
มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ขอเสนอแนะที่เกิดจากผลการศึกษาวิจัยวา ผูบริหารควรใหการสงเสริม
ดานการเสริมสรางพลังอํานาจแกพนักงานอยางเปนรูปธรรม เพราะการเสริมสรา งพลังอํานาจแก
พนักงานนี้จะเปนกระบวนการที่สงเสริมใหบุคคลและทีมงานมีความเปนตัวของตัวเอง สามารถ
ควบคุมตัวเอง มีความสามารถในการเลือกและกําหนดอนาคตของตนเอง องคการ และสังคมได
โดยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่พึงปรารถนา แตไมใชพลังที่จะไปบังคับหรือครอบงํา
คนอื่น ซึ่งจะทําใหในการทํางานรวมกันมีการระดมความคิดจากสมาชิกของทีมงานทุกคน ทีมงาน
จึงสามารถสรางสรรคผลงานที่ดีและมีคุณภาพรวมกัน อีกทั้งยังสรางความพึงพอใจในการทํางาน
รวมกันดวย71 การศึกษาของ จารุวรรณ พุทฒิบัณฑิต เรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
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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/jobsatisfaction-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.
71
ทองทิพภา วิริยะพันธ, “การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการใน
ระดับสมาชิกของทีมงาน ที่มีตอความผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอองคการใน
ระดับองคการ และคุณภาพการทํางานเปนทีมของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย กรณีศึกษา
เฉพาะบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ,” วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย 4, 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2552) : 44.
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
ตามลําดับคือ นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับนับ
ถือและ ความมั่นคงในงาน72 และแนวคิดของ สุพานี สฤษฎวานิช ที่กลาววา ปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางานนั้นมีหลายปจจัย อาจพิจารณาไดเปน 4 กลุม คือ
1. ปจจัยสวนบุคคล
2. ปจจัยดานงาน
3. ปจจัยดานกลุมและองคการ
4. สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน
โดยที่ปจจัยดานกลุมและองคการที่ประกอบดวย ผูบังคับบัญชา ซึ่งผูบังคับบัญชาที่มี
รูปแบบการบังคับบัญชาที่ดีเปนแบบอยางที่ดี มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ ก็จะทําใหผูตามมี
ความพึงพอใจในการทํางานภายใตการกํากับดูแลของผูบังคับบัญชานั้น 73 สวนในปจจัยดานการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดการ สอดคลองกับแนวคิดและการศึกษาของนักวิชาการดังนี้ การศึกษาของ
โสมิรัน (Someron) ในเรื่อง ปจจัย ที่สง ผลตอการรัก ษาพนัก งานสายวิชาการของมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมลคลสุว รรณภูมิ พบวา การมีสัม พันธภาพที่ดีกับ ผูเ ปน หัว หนา งานและการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมองคกร อันเปนปจจัยในการรักษาพนักงาน
สายวิชาการนี้ เปนปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิตอความพึงพอใจในงานของพนักงานสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย74 การศึกษาของ อามิซาเดหและอารเดสทานี่(Amirzadeh and Ardestani) เรื่องปจจัย
ผลักดันที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคการทางการศึกษาเตหะหราน พบวาผล
จากการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหถดถอย คือตัวแปร
ที่สงผลเชิงบวกอยา งมีนัย สํา คัญทางสถิติตอความพึง พอใจในการทํางานคือ สัม พันธภาพของ
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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.

74
พนักงานกับเงินเดือนและคาจาง75 การศึกษาของ โอสาเบมี่ (Oshagbemi) ในเรื่อง ความพึงพอใจในงาน
ของอาจารยมหาวิทยาลัยในอังกฤษ พบวาโดยภาพรวมแลวอาจารยมหาวิทยาลัยในอังกฤษโดยทั่วไป
มีความพึงพอใจกับงานดานการสอนและการวิจัยในระดับพอใช สวนที่สงผลตอความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการมีสัมพันธภาพที่
กลมกลืนกันที่เกี่ยวกับเพื่อนรวมงานและที่เกี่ยวกับการรวมมือกันปฏิบัติงานตามหนาที่ 76 ศักดิ์ชัย
ลือภักดีสกุล ทําการศึกษา เรื่องความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท วีซีเค อินดัสเทียลไลน
จํากัด โดยมีกลุมตัวอยางเปนพนักงาน จํานวน 117 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-35 ป
ประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป ขึ้นไป พบวาความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานการให
ขอเสนอแนะและหรือแนวคิดในการทํางานกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความมุงมั่นในการ
ทํางานและความผูกพันในงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํา งาน 77 และในปจจัย ดา นการสนับ สนุน มีก ารศึก ษาที่
สนับสนุนดังนี้ การศึกษาของ บิชอพและสกอต,ลิเดน ,เวนนและสแปโรว (Bishop & Scott , Liden,
Wayne and Sparrowe) พบวา การไดรับแรงสนับสนุนจากองคการเปนความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ความผูก พัน ในองคก าร ความทุม เทที่มีใ ห การปฏิรูป ผลการปฏิบัติง าน ความใสใ จ และแรง
สนับสนุนจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน มีผลกระทบที่ดีตอความผูกพันกับองคกรและสงผล
ตอระดับความพึงพอใจของหัวหนางานดวย 78 เกียโคเมตติ(Giacometti) ทําการศึกษาปจจัยที่สงผล
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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, อา งถึง ใน ทองทิพภา วิริยะพันธ,
“การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน ที่มีตอความ
ผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอองคการในระดับองคการ และคุณภาพการทํางาน
เปนทีมของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย
จํากัด,” วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย 4, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552) : 44.

75
ตอความพึงพอใจในงานและการรักษาครูบรรจุใหม พบวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงาน
และการรัก ษาครูบ รรจุใ หม ไดแ ก ปจ จัย ดา นอารมณ การสนับ สนุน จากโรงเรีย นและชุม ชน
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน สภาวะช็อคทางวัฒนธรรม การสนับสนุนดานการสอนพัฒนา
วิชาชีพ และการเตรียมหลักสูตรการสอน การบริหารและประเมินผลนักเรียน 79 เบญจพร ยิฐธรรม
ทําการศึกษา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสารและการสนับสนุนทางสังคมในองคกร
กับ ขวัญกํา ลัง ใจในการปฏิบัติง าน กรณีศึ ก ษาขา ราชการสัง กัดกระทรวงอุตสาหกรรม พบวา
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและจากเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธอยาง
นาเชื่อถือไดทางสถิติ กับขวัญกํา ลัง ใจในการปฏิบัติงานของขา ราชการโดยรวมและทั้ง 4 ดา น
ดังกลาวขางตนดวย แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชา
และจากเพื่อนรวมงานมากเทาใด ก็มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมและใน
ทุกๆ ดาน คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน ความพึงพอใจในงาน ความกาวหนาในงาน และ
ความรูสึกมั่นคงในงานมากตามไปดวย 80 วนันดา หมวดเอียด ไดทําการศึกษารูปแบบโครงสราง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของครูสัง กัดสํา นัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษานครนายก พบวาการเสริมพลัง เชิงโครงสรา ง ไดแก
การไดรับโอกาส การไดรับทรัพยากร การไดรับการสนับสนุน และภาวะผูนําของผูบริหาร สงผล
ทางตรงตอ ความพึง พอใจในงาน 81 จตุพ ร สัง ขวรรณ ไดทํา การศึก ษาความสัม พัน ธร ะหวา ง
สภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรและความพึงพอใจ
ในงาน พบวาสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรไดแก
การสนับสนุนจากผูบริหาร ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน รางวัลและการสนับสนุน การใช
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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, “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
นครนายก” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 95.

76
ประโยชนจากเวลาที่มีอยู และขอบเขตการปฏิบัติงานในองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
พึงพอใจในงาน82 และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ ทําการศึกษาในเรื่อง ประสิทธิภาพของการ
อาชีวศึกษา :การคงอยูในอาชีพของผูสําเร็จอาชีวศึกษา ได สรุปวา สาเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในงานมี 4 ประการคือ1)คุณลักษณะของบุคคล 2) คุณลักษณะของงานที่ทํา 3)คุณลักษณะของ
องคการ 4) คุณลักษณะของสภาพแวดลอม83
สํานักงานเขตปกครองนอรธแฮม (Shire of Northam) ประเทศออสเตรเลีย ถือวา การ
รักษาและดึงดูดพนักงานคนสําคัญเปนสิ่งสําคัญตอสุขภาพและความสําเร็จขององคกรในระยะยาว
ความสามารถในการรักษาและดึงดูดพนักงานที่ดีที่สุดไวเปนสิ่งที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ พนักงานที่
อยูมีความพึงพอใจ การรักษาพนักงานเปนการรักษาความรู วิ ธีการเรียนรูขององคกรและแผนงาน
ตอเนื่องที่ดีขององคกรใหคงอยูตอไป จึงไดกําหนดกลยุ ท ธใ นการดึง ดูด และรัก ษาบุคลากรที่
สําคัญไวโดยแบงเปนปจจัยที่สําคัญ ไดแก
1. คาจาง (Remuneration) การใหแพ็คเก็ตคาจางซึ่งเปนการแขงขันทางตลาด
2. สิทธิประโยชน (Benefits) เปนการใหสิทธิประโยชนที่จับตองไดทั้งดานการเงินและ
ไมใชดานการเงินบนพื้นฐานความตองการของทั้งนายจางและลูกจาง
3. การพัฒนาและโอกาสกาวหนาในอาชีพ (Development and Career opportunities)
ความมุงมั่นที่จะพัฒนาพนักงานดานวิชาชีพ ดานสวนตัว พรอมกับการใหโอกาสความกาวหนาใน
องคกรเทาที่จะเปนไปได
4. การใหการยอมรับผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Recognition) การพั ฒ นา
วัฒนธรรมที่รับรู สนับสนุน และใหรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศทั้งจากมุมมองดานการเงิน
และไมใชดานการเงิน
5. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) การพัฒนาและรักษาวัฒนธรรม
ที่ทําการรวบรวมความหลากหลายของพนักงานทั้งมวลเขามารวมเปนหนึ่ง พรอมกําหนดและ
แกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมตามจังหวะเวลา
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จตุพร สังขวรรณ, “ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศ
ในการเปนผูประกอบการในองคกรและความพึงพอใจในงาน,” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
18, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2554) : 44.
83
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา :
การศึกษาการคงอยูในอาชีพของผูสําเร็จอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2535), 12.

77
6. ความสมดุลเรื่องงานและชี วิ ต (Work and life balance) การพั ฒ นาและรักษา
วัฒนธรรมที่สามารถใหการสนับสนุนโอกาสสรางความสมดุลเรื่องงานและชีวิตไดตามความตองการ
และสงเสริมสนับสนุนสิทธิประโยชนแบบ Avon lifestyle
พรอมกันนี้ก็มีสิ่งจําเปนตองดําเนินการเพื่อรักษาพนักงานไวไดแก
1. การใหระดับคาจางที่เหมาะสม (Provide appropriate levels of remuneration) ทําให
แนใจวาแพ็คเก็ตคาจางอยูในเชิงการแขงขัน การใหระดับรางวัลที่เหมาะสมกับตําแหนงและรักษา
อัตราการกาวเดินไวใหไดมาตรฐานทางธุรกิจที่สามารถยอมรับได
2. ความคาดหวังมีความชัดเจน (Clear expectations) ทํา ใหแนใ จวา พนักงานทุ กคน
ทราบอยางชัดเจนถึงสิ่งที่พวกเขาถูกคาดหวังทุกวันในที่ทํางาน การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คาดหวังทําให
คนมีความวิตกกังวลและกอใหเกิดความเครียดซึ่งไมดีตอสุขภาพ มีความจําเปนที่ตองมีกรอบแนวคิด
เปนการเฉพาะซึ่งคนจะรูไดอยางชัดเจนถึงสิ่งที่พวกเขาถูกคาดหวัง
3. การนิเทศที่มีคุณภาพ (Quality supervision) คุณภาพการนิเทศที่พ นัก งานรับ รูเปน
สิ่งสําคัญตอการรักษาพนักงาน คนลาออกจากผูจัดการและผูนิเทศมากกวาที่ลาออกจากองคก ร
การเริ่มตนดวยความคาดหวังที่ชัดเจนใหกับพนักงาน ผูนิเทศมีบทบาทสําคัญตอการแสดงออกถึง
การรักษา
4. ใหความสําคัญกับผลสะทอนกลับอยางจริงจัง (Feedback is actively encouraged)
การใหสิ่งแวดลอมซึ่งคนหาผลสะทอนกลับอยางจริงจังและคนก็ใหผลสะทอนกลับอยางสบายใจ
มันเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมซึ่งพนักงานเสนอความคิดเห็นออกมาก็สามารถที่จะ
เสนอผลสะทอนกลับที่สําคัญออกมากโดยปราศจากความกลัวในผลที่จะตามมาและมุงมั่นที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. การใหค วามสํา คั ญ กั บ ความรู ค วามสามารถพิ เ ศษ (Tap into talent) การใช
ความสามารถพิเศษและทักษะใหเปนประโยชนเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมอีกอันหนึ่งที่พนักงานจะ
ชอบในองคกร พนักงานที่ไดรับการจูงใจจะมีความตองการที่จะเสียสละนอกเหนือจากคําพรรณนา
งานเปนพิเศษและจะมีความเสียสละเพิ่มมากขึ้นกวาที่พวกเขาทําอยูในปจจุบัน
6. ความยุติธรรม ความเสมอภาค และการยอมรับถึงความหลากหลาย (Fairness, Equity
and Recognition of diversity) ความยุติธรรมและความเสมอภาคของพนัก งานทุก คนและการ
บริหารความหลากหลายของพนักงานในองคกรเปนสิ่งสําคัญที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานไว ถา
พนักงานรับรูไดถึงการขาดความยุติธรรมหรือความเสมอภาคหรือความหลากหลายทางแนวคิด
ความสามารถพิเศษ ทักษะ และคุณคาไมไดรับการรับรูและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะ
รูสึกถึงความไรคุณคา เปนไปไดที่จะซบเซาไปและจะลาออกไปในที่สุด
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7. โอกาสที่จะมีความเจริญกาวหนา (Opportunity for growth) พนักงานที่ดีที่สุดซึ่งเปน
ผูที่คุณตองการรักษาไวจะคนหาโอกาสแหงการเรียนรู และความเจริญกาวหนาในอาชีพ ความรูและ
ทักษะของตัวเอง พนักงานที่มุงในอาชีพ ยึดมูลคาที่เปนตัวเงินตองประสบกับโอกาสแหงความ
เจริญกาวหนาภายในองคกรหรือไมพวกเขาก็จะซบเซาและเปนไปไดที่จะลาออกไป
8. การใหการยอมรับและการใหเหตุผล (Recognition and validation) ผูจัด การตองมี
สวนรวมกับพนักงานของตัวเองอย างสม่ําเสมอเพื่อที่วาพวกเขาจะไดรูสึกประหนึ่งวาพวกเขานั้น
ไดรับการรับรูและมีอยูในองคกร
9. เรียนรูบุคลากรของตนเอง (Learn your people) ใหเวลาเรียนรูพรสวรรค ศักยภาพ
และทักษะของพนักงานทุก คน ซึ่งถือเป นเครื่องมือที่ สําคัญที่จะชวยใหพ นักงานรูสึกวาไดรั บ
การตอนรับ ไดรับการยอมรับและรูสึกภักดี
10. ไมเคยขูเข็ญคุกคามพนักงาน (Never threaten an employee) ไมเคยคุกคามงานหรือ
รายไดของพนักงาน โดยเฉพาะในสวนของความพยายามใดๆที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
11. รางวัล การไดรับ การยอมรับ และการยกยอ งชื่ น ชม (Reward recognition and
Appreciation) พนักงานตองรูสึกวาไดรับการตอบแทน ไดรับการยอมรับและชื่นชม รางวัลที่เปน
ตัวเงินโบนัส และของขวัญ ใหเปนการขอบคุณชื่นชมเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นที่สามารถเขาใจไดนี้
ขึ้นอยูกับความสําเร็จและการบรรลุเปาหมาย จะชวยในการรักษาพนักงานไว
12. เฉลิมฉลองกับความสําเร็จ (Celebrate achievements) ใหเวลาในการเฉลิมฉลอง
ความสําเร็จกับทีมงานและมองหาโอกาสในการรับ รูก ารทํางานที่ดีแ ละกลาวขอบคุณเปนหลัก
พื้นฐานทั่วไป84
อารมสตรอง (Armstrong) กลา ววา กลยุ ทธก ารรัก ษาพนัก งานจะอยู บนพื้ นฐานของ
ความเขาใจเกี่ ยวกับปจจัยที่สง ผลวาพนักงานจะลาออกหรือจะอยูกับองคกร สําหรับพนักงานที่
ประกอบอาชีพในตอนแรกเริ่ม (ที่มีอายุ 30 ปแ ละต่ํา กวา ) ความกาวหนาในอาชีพเปนสิ่ง ที่มี
ความสําคัญ สําหรับพนักงานที่ประกอบอาชีพระยะกลาง (อายุ 31- 50 ป) ความสามารถในการ
บริหารอาชีพของพวกเขาและความพึ ง พอใจจากงานของพวกเขาเองเป น สิ่ ง ที่มีความสําคัญ
พนักงานที่ประกอบอาชีพระยะทาย (อายุ 50 ป ขึ้นไป) จะใหความสนใจในความมั่นคงปลอดภัย
มากขึ้น ทั้งยังมีกรณีที่วา แรงงานที่อายุยังนอยจะเปลี่ยนงานและนายจางบอยมากกวาแรงงานที่มี
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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.
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อายุมากกวา และแรงงานที่ทํางานไมเต็มเวลามีความมั่นคงนอยกวาแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาอยาง
เห็นไดชัด ปจจัยอื่นๆ 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)
ความสมดุลเรื่องงาน-ชีวิตเกี่ยวของกับการที่ทําใหความตองการดานอาชีพสมดุลกับความตองการ
ดานครอบครัว ความสมดุลเรื่องงาน-ชีวิตจะเกิดขึ้นไดเมื่อพนักงานมี ความยืดหยุนในชั่วโมงทํางาน
สถานที่ตั้งในการทํางานและหลายๆ 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) องคก รมีก ารบริห ารงานการ
รักษาคนและการลาออกของคนในองคกรไดเปนอยางดี เชน การตัดสินใจหาคนมาทําหนาที่แทน
การสับเปลี่ยนงาน การเลื่อนตําแหนง การใหเกษียณอายุกอนกําหนด หรือการใหออก
4. ความสัมพันธดานแรงงาน-การบริหาร (Labor-Management relations) การที่มีองคกร
คือสหภาพแรงงานซึ่งทําหนาที่ประสานงานกับนายจางโดยทําในนามของกลุมพนักงาน ดําเนินการ
ในเรื่องของคาจาง คาตอบแทนตางๆ ซึ่งการดําเนินการใดนั้นก็เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด86
กรีนเบิรก (Greenberg) ไดกลาวถึงปจจัย ดานองคก รหลายปจ จัย มีอิท ธิพ ลตอ ความ
ผูกพันและการรักษาพนักงานในบทความเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการรักษาพนักงานผานวิธีการสราง
ความผูกพันแกพนักงานซึ่งปจจัยดังกลาวนี้ ประกอบดวย
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Michael Armstrong, Armstrong’ s Essential Human Resource Management Practice:
A guide to people Management (USA : Kogan Pag , 2010), 200-201.
86
John R. Schermerhorn, Introduction to Management, 10th ed. (Asia : John Wiley
& Sons Pte Ltd., 2010)
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1. วัฒนธรรมที่ใหความเคารพงานที่ทําอยูวาเปนสิ่งที่มีคุณคา
2. การใหผลสะทอนกลับและใหคําปรึกษา
3. โอกาสของความเจริญกาวหนาและการพัฒนาอาชีพ
4. รางวัลมีความยุติธรรมและเหมาะสม การใหยอมรับและระบบแรงจูงใจ
5. การมีอยูของภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล
6. ความคาดหวังเกี่ยวกับงานมีความชัดเจน
7. เครื่องมือเพียงพอที่จะทําใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จผล
8. แรงจูงใจอยูในระดับสูง87
แรนสัน (Ranson) ไดกลาววา แนวทางในการรักษาพนักงานคนเกงเพื่อใหทํางานอยูกับ
องคกรตอไปมีอยู 7 แนวทางดวยกัน ไดแก
1. รักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไว (Revisit old promises) การที่องคกรขอใหพนักงานชวยกัน
รัก ษาบริษัทไวเ มื่อ บริษัทมีปญ หา โดยทั้ง การลดเงินเดือ น ลดชั่ว โมงทํา งานลง แทนการปลด
พนักงานออก องคกรก็ตองรักษาสัญญาที่ใหกับพนักงานไว
2. ลงมือทํา (Take action) องค ก รหรื อ ผู บ ริ ห ารองค ก รจั ด การแก ไ ขป ญ หาให กั บ
พนักงานเมื่อไดรับการรองขอ ทั้งเรื่องของความรับผิดชอบชั่วโมงทํางานที่ยืดหยุน ทําใหพนักงาน
รูสึกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งขององคกร
3. มีความสนุกสนาน (Have fun) การที่องคกรจัดใหมีกิจกรรมกลุมระหวางพนักงานกับ
ผูบริหารองคกรทั้งในและนอกสํานักงาน อาจเปนกิจกรรมรื่นเริงสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว
เปนการสรางความสนิทสนมคุนเคยกันแกบุคลากรในทุกระดับ มีผลดีตอการติดตอประสานการ
ทํางานในองคกร
4. ระมัดระวังการพูดจาปราศรัย (Keep talking) การพูดคุยกันในองคกรของผูบริหาร
กับพนักงานตองมีการสนทนาแบบเปดเผยและตองระวังในการสนทนา ตองไมทําใหพนักงานรูสึก
กลัวในสถานะของตัวเองในองคกร
5. มีความโปรงใส (Be transparent) การที่ผูบ ริหารองคก รมีความตรงไปตรงมากับ
พนักงาน นั่นคือ การพูดหรือนําเสนอสถานภาพที่แทจริงขององคกรใหกับพนักงานใหรับทราบทั้ง
ในเรื่องดีและไมดี แผนการดําเนินงานขององคกรเปนอยางไร พนักงานสําคัญอยางไร
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Josh 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) การที่องคกรตองการจัดการกับ
ความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้น เชน เรื่องคาจาง เมื่อมีนโยบายวาจายคาจางตามผลการปฏิบัติงานแลว ก็
ตองดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายอยางเครงครัด
7. อยูกับสิ่งที่เปนจริง (Be realistic) การที่ผูบริหารองคกรดําเนินงานในองคกรตองยืดถือ
หรือทําในสิ่งที่ทําไดจริงตามศักยภาพขององคกร ไมควรทําหรือกําหนดเรื่องตางๆ เกินตัว เชน เรื่อง
การใหโบนัส ตองอยูในวิสัยที่ดําเนินการได ทั้งองคกรและพนักงานอยูได88
สวน ฟอรเรส (Forrest) กลาววา ปจจัยพื้นฐานของการรักษาพนักงาน คือ ทัศนะคติของ
นายจาง (Employer attitude) ที่ตองทําใหพนักงานในองคกรได รับรูทั้งในมุมมองเชิงบวกและการ
ใหความสําคัญกับพนักงานเหลานั้น โดยองคกรตองทําใหพนักงานไดรับรูใน 5 แนวทาง ไดแก
1. การทําใหพนักงานรูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสําคัญและไดรับความไววางใจ
ซึ่งเปนการใหความเคารพกับพนักงานและความเสียสละของพวกเขาที่มีตอองคกร
2. การพัฒนา (Development) องคกรตองมีแผนพัฒนาและความกาวหนาแกพนักงาน
ซึ่งจะทําใหพนักงานมองเห็นวาองคกรไดใหความสําคัญตอพวกเขา
3. ความเจริญกาวหนาในหนาที่ความรับผิดชอบ (Growth in responsibility) เปนการ
กระตุนใหพนักงานมีความมุงมั่นและสรางสรรคงานแกองคกรอยางตอเนื่อง
4. การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดการและผูควบคุมงาน (Good relationship with the
manager/Supervisor)
5. ความสําเร็จ (Success) ความสําเร็จ คือ สารกระตุนเกี่ยวกับการรักษาพนักงาน89
ดีเซ็นโซ และ รอบบิ้น (DeCenzo and Robbins) กลาววา หนาที่ในการรักษาบุคลากร
(Maintenance function) ประกอบดวย
1. ความปลอดภัยและสุขภาวะ (Safety and Health) การที่องคกรมีสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ปลอดภัย มีเครื่องมืออุปกรณการทํางานที่ทันสมัยไดมาตรฐาน สถานที่ทํางานมีสุขภาวะที่
ดีตอรางกายและสุขภาพ
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Diana 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
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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) การที่องคกรมีระบบการสื่อสารระหวางผูบริหารกับ
พนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความรูและความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน
ผูปฏิบัติ ทั้งในนโยบาย แผนงาน เปาหมายองคกร มีการสื่อสารแบบเปดเผย
3. ความสัมพันธของพนักงาน (Employee relations) องคกรมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การสื่อสารระหวางพนักงานในองคกรเพื่อใหมีความรูจักและเขาใจกัน รูวามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัว
พนักงาน ผานกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอื่นๆ ขององคกร90
เฮ็ธฟล(Heathfield) กลาววา แนวทางที่ดีที่สุดที่ใชรักษาพนักงานที่ดีที่สุดไว ประกอบดวย
1. พนักงานที่มีความพึงพอใจ รูอยางชัดเจนวาในที่ทํางานนั้น พวกเขาถูกคาดหวัง เรื่อง
อะไรในแตละวัน
2. คุณภาพของการควบคุมดูแลที่พนักงานไดรับเปนสิ่งสําคัญตอการรักษาพนักงาน
3. ความสามารถของพนักงานในการพู ดถึงความจริงอยางอิสรเสรี ภายในองคกร เปน
ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งในการรักษาพนักงาน
4. การใชคนเกงและทักษะใหเปนประโยชน เปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมอีกอยางหนึ่ง ที่
พนักงานคนสําคัญของคุณคนหาในที่ทํางาน
5. การรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรมและการปฏิบัติที่เปนธรรม เป นสิ่งสําคัญในการรักษา
พนักงาน
6. สิ่งที่งายที่สุดที่จะแกปญหาความลมเหลวคือ เครื่องมือ เวลาและการฝกอบรม ซึ่งเปน
สิ่งที่สงผลตอการรักษาพนักงานไว
7. พนักงานที่ดีที่สุดของคุณแสวงหาโอกาสบอยขึ้นเพื่อที่จะเรียนรูและเจริญกาวหนา
ในอาชีพ ความรูและทักษะของพวกเขา คุณตองรักษาพนักงานเหลานี้ไว
8. ใหเวลาเพื่อพบปะกั บ พนั ก งานใหม เ พื่ อ เรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ คนเก ง ความสามารถและ
ทักษะความรูข องพวกเขา
9. ไมเคยมีเหตุการณที่เปนการคุกคามงานหรือรายไดของพนักงาน
10. สมาชิกในทีมตองรูสึกวาไดรับรางวัล ไดรับการยอมรับและไดรับการชื่นชม91
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David A. Decenzo and Stephen P. Robbins, Human Resource Management, 10th ed.
(Asia: John Wiley & Sons Pte Ltd., 2010),37-38.
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Susan M. Heathfield, Top ten ways to retain your great employees Why
retention ? Four tips for employee retention, accessed June 2, 2010, available from
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ตามทัศนะใน ฮารวาด บิสสิเนส รีวิว (Harvard Business Review) ในคําถามที่วา เพราะ
เหตุผลใด พนักงานจึงยังอยูทํางานกับบริษัท นั้น พนักงานอยูกับบริษัทดวยหลายๆเหตุผลแตกตางกัน
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางกวางๆ จากวัฒนธรรมไปสูวัฒนธรรม อย างไรก็ตาม ในวัฒนธรรมซึ่ง
สันนิษฐานวา บุคคลอาจเปลี่ยนงานไดอยางอิสระนั้น สิ่งจูงใจที่สําคัญสําหรับการคงอยูกับบริษัท คือ
1. ความภาคภูมิใจในองคกร บุคคลตองการทํางานกับบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งจัดการโดยผูนําที่มีทักษะและเต็มไปดวยความรูความสามารถ นั่นคือ ผูบริหารระดับสูงซึ่งมี
วิสัยทัศที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท ผูที่สามารถคิดคนกลยุทธที่ดีใหประสบความสําเร็จได
และผูที่สามารถจูงใจบุคลากรอื่นๆ ใหเขาใจวิสัยทัศนนั้นได
2. ผูนิเทศที่สามารถทํางานรวมได สิ่งที่สําคัญเพิ่มมากขึ้น คือสัมพันธภาพอยางใกลชิด
ของพนักงานกับผูนิเทศของเขา บุคคลอาจอยูเพื่อทํางานใหกับปจเจกบุคคลโดยเฉพาะซึ่งเป นผูที่ให
การสนับสนุนพวกเขาได
3. คาตอบแทน บุคคลยังตองการทํางานใหกับบริษัท ที่เสนอคาตอบแทนที่ยุติธ รรมนี้
ไมรวมเฉพาะคาจางและสิทธิประโยชนเชิงแขงขันเทานั้น แตยังรวมถึงคาตอบแทนที่สัมผัสไมได
ในรูปแบบของโอกาสที่จะไดเรียนรู ความเจริญกาวหนาและการประสบผลสําเร็จ
4. การสามารถรวมงานกันได โอกาสที่ทํางานกับเพื่อนรวมงานที่ใหความเคารพกันและ
ที่สามารถรวมงานกันได คือองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่หลายๆ คนพิจารณาเปนสิ่งสําคัญ
5. งานมีความสําคัญ ในทายสุด คนตองการทํางานใหบริษัทที่ยอมใหพวกเขาทํางานที่
ดึงดูดความสนใจอยางลึกซึ้งและตื่นเตนมากที่สุด92
ดิบเบิล (Dibble) กลาววา การรักษาบุคลากร เปนแกนของกลยุทธองคกร ซึ่งถาองคกร
ไมสามารถที่จะรักษาพนักงานที่ตองการจะรักษาไวได แผนงาน กลยุทธ ขององคกรยอมดําเนินไป
ไมไดนําไปสูความลมเหลวขององคกร ดัง นั้น พื้นฐานของการรักษาพนักงานคือ องคกรตองมีการ
จัดทําคําพรรณนางาน หรือนิยามตําแหนงงานในองคกรใหชัดเจน จากนั้นทําการสรรหาคัดเลือกให
ไดพนักงานตามตําแหนงงานนั้น เมื่อไดพนักงานตามคุณสมบัติที่กําหนดในตําแหนงแลว องคกร
ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศงานแกพนักงานใหมนั้น จากนั้นก็ใชเครื่องมือที่ จะชวยในการรัก ษา
ประกอบดวย
1. เงินจัดเปนสวนที่สํา คั ญ ของชี วิ ต องค ก ร ประกอบด ว ยเงิน เดื อน สิ่ง จูง ใจ รางวัล ที่
ไมใชเงินสดและสิทธิประโยชนอื่นๆ
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2. การพัฒนาและโอกาสของอาชี พ กระบวนการพัฒ นาที ่จัด ขึ ้น ในองค กรคื อ การ
ประเมิน และวิเคราะหทักษะที่จําเปน การวางแผนดําเนินการและดําเนินการตามแผนและประเมิน
ความกาวหนาทายสุด โอกาสของอาชีพประกอบดวยการมีผลสะทอนกลับ การวางแผนพัฒนา การ
ฝกอบรม และโอกาสไดเปลี่ยนงาน
3. สิ่งแวดลอมในการทํางานสิง่ แวดลอมในการทํางานประกอบดวยนโยบายและแผนงาน
ขององคกร และผูเปนหัวหนาและการบริหารจัดการซึ่งเปนวิธีการปฏิบัติตอพนักงานและวิธีการที่
พนักงานปฏิบัติตอกัน
4. การบริหารผลการปฏิบัติง านการที ่อ งคก รมีก ารกํ า หนดความคาดหวัง ทั้ งเชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ กํา กับติดตามความกาวหนา และประเมิน ผลลัพ ธซึ่งวงจรของการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานประกอบดวย การวางแผน การติดตามผลการปฏิบัติและรับเอาผลสะทอนกลับ
และการทบทวนประเมินผลลัพธ
5. ความยืดหยุนเรื่องงานกับครอบครัวการที่องคกรมีการบริหารจัดการทํา ใหเรื่องงาน
ของพนักงานมีความสมดุลกับเรื่องความรับผิดชอบครอบครัว เชน การใหทํางานที่บาน ชั่วโมง
ทํางาน ที่ยืดหยุน ทํางานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดใหมีบริการดูแลผูสูงอายุและเด็กๆ
6. ขอเสนอโตตอบ (Counteroffers) การที่องคกรมีเหตุการณที่พนักงานขอลาออก ก็ได
ดําเนินการยื่นขอเสนอตอพนักงานนั้น ในรูปของการเพิ่มเงินใหอยูตอ หรือเสนอใหอยูชวยงาน
ตอไปกอนจนกวาจบโครงการ หรือใหอยูทาํ งานรวมกันไปกอนเพื่อจูงใจใหอยูตอ หรือการยื่น
ขอเสนอใหกลับมาทํางานไดอีกในอนาคต 93
สวนสมาคมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีรังสีวิทยาของอเมริกัน (American Society of
Radiologic Technologists) เสนอวา การลาออกบางอยาง ไมสามารถหลีกเลี่ยงได คือ การแตงงาน
การยายไปอยูที่อื่น กลับไปเรียนตอ หรือเกษียณอายุ แตก็มีการลาออกบางประการที่สามารถปองกันได
ในที่นี้จึงเสนอ 20 กลยุทธสําคัญในการสร างความมุง มั่นและความภักดีระหวางพนักงานและ
การปรับปรุงอัตราการรักษาบุคลากรในองคกรดังนี้
1. เสนอเงินเดือนที่ยุติธรรมและอยู ในเชิงการแข ง ขั น (Offer fair and Competitive
salaries) การกําหนดฐานเงินเดือนแกพนักงานในองคกรโดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับองคกร
อื่น ทําใหอยูในเชิงการแขงขัน กําหนดเปนเงินเดือนสําหรับพนักงานเขาใหม มีประสบการณและ
สําหรับผูที่เปนหัวหนางาน
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Suzanne 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 สิทธิประโยชนเปนสิ่งที่สําคัญ (Remember that benefits are important too)
องคกรมีการจัดสิทธิประโยชนอื่นอีกแกพนักงานนอกจากเงินเดือน เชน การประภัยดานสุขภาพ
เงินสวัสดิการหลังเกษียณอายุ
3. ฝกอบรมผูเปนหัวหนางาน ผูจัดการและผู บ ริ ห ารแถวหน า ของคุ ณ (Train your
front-Line supervisors, Managers and Administrators) การจัดใหผูเปนหัวหนางาน ผูจัดการไดรับ
การฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู การบริหารงานที่พวกเขาตองการทั้งนี้เพื่อพัฒนาเปนผูจัดการ
หรือหัวหนางานที่ดีขององคกรตอไป
4. กําหนดบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบให ชั ด เจน (Clearly define roles and
Responsibilities) องคกรมีการพัฒนาใบพรรณนางานในแตละตําแหนงใหชัดเจน ทําใหพนักงาน
เขาใจชัดเจนถึงบทบาทหนาที่ตนเองทั้งในสวนของการที่ตองลงมือปฏิบัติหรือ ตัดสินใจดําเนินการ
หรือสวนที่ตองรายงานแกผูเปนหัวหนางาน
5. ให โ อกาสความเจริ ญก าวหน าที่ เหมาะสม (Provide adequate advancement
opportunities) องคกรมีการจัดทําแผนขั้นบันไดของอาชีพและทําใหพนักงานไดรูถึงสิ่งที่พวกเขา
ตองทําเพื่อจะไดเลื่อนตําแหนง พรอมกับชวยเหลือพนักงานใหมีความกาวหนาในงาน พรอมสราง
แรงจูงใจในการทํางานใหดวย
6. เสนอโบนัสการรักษาแทนที่โบนัสแบบ Sign-on (Offer retention bonuses instead of
sign-on bonuses) โบนัสการรักษาเปนการใหขอเสนอที่เปนแรงจูงใจเพื่อพนักงานอยูกับองคกร
ตอไป เชน การเพิ่มวันหยุดหลังจากทํางานได 3 ป 5 ปหรือ 10 ป หรือการเพิ่มเงินเดือนใหกับ
พนักงานที่มีผลงานจนไดรับการรับรองจากองคกรภายนอก
7. มอบหมายใหมีบุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งการรั ก ษาบุ ค ลากร (Make someone
accountable for retention) องคกรมีการมอบหมายใหมีพนักงานหรือหนวยงานทําใหหนาที่ในการ
รักษาคนใหอยูกับองคกรหลังจากที่ไดทําการประเมินอัตราการลาออกจากองคกรแลว
8. ดําเนินการสํา รวจความพึง พอใจของพนัก งาน (Conduct employee satisfaction
surveys) องคกรมีจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานในองคกรถึงสิ่งที่ตองการและไมตองการ
ซึ่งถือวาเปนการตรวจสอบชีพจรขององคกรวาเปนอยางไร ทั้งทําใหรูวาที่ผานมานั้นไดดําเนินการ
ถูกหรือผิดอะไรบาง
9. ดูแลสิ่งแวดลอมของการทํางานเปนที ม (Foster an environment of teamwork)
ผูบริหารองคกรพยายามสรางทีมงานใหเขมแข็งเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น ดวยการทําใหทุกคน
เขาใจในวัตถุประสงคและเปาหมายองคกร สงเสริมใหมีการมีสวนรวมทํางานแลกเปลี่ยนแนวคิด
ใหการชื่นชมในผลงานของทีม เปนตน
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10. ลดภาระงานเอกสาร (Reduce the paperwork burden) องคกรทําการลดภาระงาน
ดานเอกสารที่ไมจําเปนใหกับพนักงานเนื่องจากเห็นวาที่ผานมาใชเวลากับงานเอกสารมากเกินจําเปน
ทําใหพนักงานมีความเครียดและเกิดความเบื่อหนายได
11. ทําใหหองทํางานมีความสนุกสนาน (Make room for fun) การที่ผูบริหารองคกรทําให
สํา นัก งานมี ความสุข โดยจั ดใหมี ก ารฉลองกั บความสําเร็ จ ปารตี้วัน เกิ ด ป ก นิก กิ จ กรรมการ
ประกวดแฟนซี เปนตน ซึ่งเปนการเปลี่ยนบรรยากาศและสรางความสัมพันธระหวางพนักงาน
ดวยกันกับเจานาย
12. เขียนขอความที่เปนพันธกิจสําหรับแผนกของคุณ (Write a mission statement for
your department) การที่ผูบริหารในองคกรใหพนักงานทุกคนรวมกัน เขียนพันธกิจของหนวยงาน
ตนเอง จากนั้น ก็ นําเสนอใหทุก คนไดเห็นและเขาใจ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง การที่องคก ร
ใหความสําคัญกับความเสียสละของพนักงานที่มีตอองคกร
13. ใหมีการมอบหมายงานที่มีหลากหลายประเภท (Provide a variety of assignment)
การที่พ นั ก งานได รั บ การมอบหมายงานจากผู บ ริ ห ารองค ก รในหลายๆ งานหรือใหหนาที่
ความรับผิดชอบใหมตามศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเปนการชวยกระตุนพนักงานในการทํางาน
14. มีการสื่อสารอยางเปดเผย (Communicate openly) องคกรมีการสื่อสารกับพนักงาน
อยางเปดเผยในเรื่องขาวสารขององคกร ไมใชใหรูจากภายนอก ซึ่งจะทําใหพนักงานรูสึกวาองคกร
ใหความสําคัญกับพวกเขา
15. สงเสริมการเรียนรู (Encourage learning) องคกรสงเสริมใหพนักงานไดศึกษาเรียนรู
เพื่อความกาวหนาของตนเองและเพิ่มศักยภาพในการทํางาน เชน การประชุมสัมมนา การรวมคนหา
แผนการทํางานใหมๆ ซึ่งเปนการทําใหพนักงานมีแรงจูงใจ มุงมั่นตอไป
16. มีความยืดหยุน (Be flexible) องคกรมีก ารบริ ห ารการทํา งานของพนั ก งานแบบ
ยืดหยุนทั้ง ชั่วโมงทํา งาน โอกาสในการดูแ ลครอบครัว การใหบ ริก ารตา งๆ ที่เปน การอํานวย
ความสะดวก ซึ่งพนักงานปจจุบันจะมุงมั่นมากกับสิ่งที่อยูนอกเหนือจากงานในหนาที่
17. พัฒนาโปรแกรมปฐมนิเทศใหมีป ระสิทธิผล (Develop an effective orientation
program) องคกรมีการจัดระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหมีคุณภาพโดยการกําหนดใหมีระยะเวลา
อยางนอยสามเดือน มอบหมายใหรุนพี่สอนรุนนองพรอมติดตามดูแลใหตอเนื่อง เปนตน
18. จางผูชวยงาน (Hire R.T. aides) องคกรมีการจางพนักงานเพื่อใหเปนผูชวยเหลือ แก
พนักงานหลักในการทํางาน เพื่อใหการทํางานตามหนาที่เปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งเปนสวนชวย
สนับสนุนดานอื่นๆ ดวย
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19. ใหเครื่องมือที่ดีที่สุดและผูชวยแกบุคลากรเทา ที่เปน ไปได (Give people the best
equipment and Supplies possible) องคกรใหเครื่องมือและอุปกรณทํางานแกพนักงานที่ดี ทันสมัย
มีคุณภาพสูง ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางราบรื่น
20. แสดงใหพนักงานเห็นวาคุณใหความสําคัญกับพวกเขา (Show your employees that
you value them) การที่ผูบริหารใหการยอมรับและชื่นชมกับความสําเร็จและความเสียสละของ
พนักงานในทันทีและเปนทางการพรอมกับใหเวลาใหคําแนะนําเพื่อทํางานใหดีเพิ่มขึ้น94
ปเตอรสัน (Peterson) ไดกลาวถึงวิธีการรักษาคนดี ใ ห อ ยู กั บ องค ก รว า ประกอบด ว ย
ปจจัย 10 ประการ ไดแก
1. ใหมีสวนรวมในการกํา หนดวิสัยทัศน หมายถึง การที่องค ก รมีการกําหนด
วิสัยทัศนการทํางานของตนเองโดยการใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม ชวยกันกําหนดใหชัดเจน
2. ใหความสําคัญกับพนักงานทุกคน หมายถึง การที่องคกรแสดงออกถึงการใหความ
เคารพตอพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเทาเทียม ยอมรับพนักงานในสิ่งที่เขาเปนและสิ่งที่
พวกเขาสามารถที่จะเปน เพื่อองคกร
3. ทํางานรวมกันเปนทีมคือ พนั ก งานในองค ก รมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ว มกั น กั บ เพื่ อ นในที่
ทํางาน เพื่อทํางานรวมกัน รวมกันแสดงศักยภาพ ทักษะความรู พลังงานเพื่อทําใหเปาหมายองคกร
บรรลุผล
4. ใหความสําคัญกับคุณคาของความจงรักภักดี หมายถึง การที่องคก รมีการปฏิบัติ
ตอพนักงานที่ดี ใหความสําคัญและยอมรับความสามารถ ถือเปนการสรางสิ่งแวดลอมที่จะ
ผูกมัดพนักงานใหมีความภักดีตอองคกรอยางเขมแข็ง
5. มุงลูกคาเปนสําคัญ หมายถึง การที่องคก รที่ตองการประสบผลสํา เร็จ อยูใ นเชิง
การแขงขัน ทุกคนในองคกรตองใหความสําคัญในการใหบริการแกลูกคา ทั้งทางตรงและทางออม
6. พัฒนาและทําใหเปนหลักเกณฑที่เหมาะสมกับองคกร หมายถึง องคกรมีพัฒนาและ
กําหนดหลักเกณฑขององคกรเพื่อควบคุมวิธีการหรือแนวทางที่ตองปฏิบัติตอคนอื่น ซึ่งถือเปนการ
ใหวิธีการพื้นฐานในการตัดสินใจดําเนินการตางๆแกผูบริหาร และพนักงาน
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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. ใหขอเสนอความมั่นคงและความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม หมายถึง องคกรมีการให
ขอเสนอเรื่องความมั่นคงและความเสี่ยงในการอยูกับองคกร เพื่อกระตุนพนักงานที่กําลังทํางานอยู
ถือเปนการสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงในงานหรือ ทําใหมีความมั่นคงในงานระยะยาวขึ้น
8. เปนคนที่ยุติธรรมและซื่อสัตย หมายถึง การที่ผูบริหารที่ตองการใหพนักงานเปน
คนที่มีความยุติธรรมและซื่อสัตยตอคนอื่นซึง่ ทั้งตอคนอื่นและตอตัวผูบริหารเองนั้น ผูบริหารตอง
เปนคนที่ยุติธรรมและมีความซื่อสัตยตอพนักงานกอน
9. กระตุนใหเกิดความรูสึกเปนครอบครัวเดีย วกั น หมายถึง องคก รสรา งคา นิยมและ
วัฒนธรรมที่เปนการหวงใยคนอื่นแกพนักงาน เชน การชวยเหลืองานกัน แบงปนความรับผิดชอบ
การใหความเคารพกันและกัน แสดงออกถึงความภักดีตอคนอื่นอยางจริงใจ เปนตน
10.สงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีตอสุขภาพ หมายถึงองคกรมีการจัดทําสิ่งแวดลอม
ในการทํางานที่ดีที่สงเสริมหรือดีตอสุขภาพ ทําใหเปนผลประโยชนที่ดีที่สุดกั บพนักงานทุกคน
เชน สภาพโปรงโลงสบายไมแออัด ไมมีมลพิษทั้งทางเสียงและทางอากาศ เปนตน95
พิชิต เทพวรรณ กลาววา การรักษาพนักงาน เปนกลยุทธที่มีเปาหมายเพื่อใหพนักงานที่
มีความสําคัญตอองคการอยูกับองคการตอไปในระยะยาวและลดอัตราการลาออกของพนักงาน โดย
ปจจัยที่สงเสริมเพื่อรักษาพนักงานไวมีดังนี้
1. วิธีการจายคาตอบแทน (Pay) การมีระบบคาตอบแทนที่ไมเทากันหรือไม ยุติธรรมกับ
อัตราที่มีการจายอยูในตลาด ถือไดวาเปนหนึ่งในปญหาที่ทําใหองคการไมสามารถรักษาพนักงาน
ใหอยูกับองคการได สิ่งที่องคการควรดําเนินการไดแก การปรับคาตอบแทนตามผลการสํารวจที่ไดมา
จากตลาด มีการใชวิธีการประเมินผลงานแบบใหม หรือโดยการดําเนินการบางอยางใหพนักงาน
เขาใจถึงความสัมพันธระหวางผลงานกับการใหรางวัลวามีความสอดคลองกันและเกี่ยวของกัน เปนตน
2. การใหรางวัล (Reward) การใหร างวั ล แก พ นั ก งานตามความต อ งการจะช ว ยให
องคการเขาถึงความตองการของพนักงานไดอยางเหมาะสม การใหรางวัลถือไดวาเปนสิ่งที่จะทําให
องคการไดผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดีข้ึน เกิดความผูกพันตอองคการและยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได
3. ผลการปฏิบัติงาน (Performance) พนักงานจะขาดแรงจูงใจในกรณีที่ความรับผิดชอบ
หรือมาตรฐานที่วัดผลงานไมชัดเจน สิงที่ควรดําเนินการไดแก การกระตุนผูบริหารใหมีการชมเชย
พนักงานเมื่อมีผลงาน การฝกอบรมผูบริหารใหมีทักษะในการประเมินผลงาน เชน การใหคําปรึกษา
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James 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
นําระบบนั้นไปใช
4. ความผูกพันตอองคการ (Commitment) เปนสิ่งที่องคการตองการ มีความปรารถนาที่
จะใหเกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถทํางานใหกับองคการไดอยางตอเนื่องในระยะยาว
โดยความผูกพันตอองคการจะเกิดขึ้นไดเมื่อองคการไดมีการอธิบายถึงนโยบาย ภารกิจและกลยุทธ
ขององคการใหกับพนักงาน แลวกระตุนใหนําความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยน รวมถึงการสื่อสารกับ
พนักงานในลักษณะตางๆทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ตลอดถึงการสรางโอกาสให
พนักงานมีสวนรวมในการทําใหระบบการงานดีขึ้น
อยางไรก็ตาม โปรแกรมการทํางานเปนทีม การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ ก็ถือไดวา
เปนกลยุทธที่สามารถชวยใหองคการรักษาพนักงานใหอยูกับองคการไดเชนกัน96
ปยะชัย จันทรวงศไพศาล ไดแสดงทัศนะไววา ปจ จัย ที่ส ามารถดึง ดูด ใจใหพ นัก งาน
โดยเฉพาะคนเกงสามารถทํางานอยูกับองคกรไดนานๆ นั้น ประกอบดวยองคประกอบ 4 มิติดวยกัน
คือ
1. มิติการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Development dimension) มีการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะความรูที่ใชในการทํางานแกพนักงาน ทั้งในดานเพิ่มเติมความรูเดิมและเพิ่มพูนความรู
ใหมที่ตองใชในการทํางานและพัฒนางานใหดีเพิ่มขึ้น
2. มิติสิ่งแวดลอมการทํางาน (Work environment dimension) การจัดใหมีสภาพแวดลอม
ในการทํางานที่ดีแกพนักงานทุกคนในองคกร ใหมีความปลอดภัยในการทํางาน มีความพรอมดาน
เครื่องมือและอุปกรณทํางาน มีระบบการสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ
3. มิติรางวัลและผลตอบแทน (Reward and Compensation dimension) การใหรางวัล
และคาตอบแทนแกพนักงานที่เกงศักยภาพสูงทั้งในรูปแบบของตามความสามารถ ตามผลงาน หรือ
ตามความรวมมือ ซึ่งรางวัลอาจจะเปนทั้งเงินและไมใชเงิน
4. มิติโอกาสที่ทาทายใหมๆ (New challenged opportunity dimension) ผูบริหารองคกร
มอบหมายงานที่สําคัญๆและทาทาย ทักษะความรูและความสามารถแกพนักงานใหไปดําเนินการซึ่ง
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พิชิต เทพวรรณ, การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ : แนวคิดและกลยุทธ เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554), 210-211.

90
แสดงใหพนักงานเห็นถึงการไดรับความไวใจ เชื่อใจในศักยภาพ ทําใหมีความมุงมั่นตอองคกร
ตอไป97
โรส และ ฮัทชิงส (Ross and Hutchings) ไดทําการศึกษา เรื่อง การดึงดูดการพัฒนาและ
การรักษาครูที่มีประสิทธิผลในสหราชอาณาจักรและไอแลนดเหนือ ไดกลาวไววา นโยบายการ
รัก ษาครูที่มีป ระสิท ธิผ ลนั้น มีนโยบายที่สํา คัญ 2 ประการที่ไ ดพัฒนาขึ้น เพื่อชวยรัก ษาครูที่มี
ประสิทธิผล นั่นคือ นโยบายขอแรก คือ การปรับโครงสรางความกาวหนาในอาชีพใหม เชื่อมโยง
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่มีประสิทธิผลกับ ระดับ คา จา งที่ย อมรับ คา นิย มและความเสียสละตน
เกี่ยวกับอาชีพ นโยบายขอสอง คือ การปรับโครงสรางภาระงานของครูใหม การอนุญาตใหค รู
เหลานั้น มุงความสนใจไปในวิชาชีพการสอน และทําการปรับปรุงคนทํางานในสถานศึกษา ผูซึ่งจะ
ชวยลดภาระครูเกี่ยวกับภารกิจการบริหารประจํา วัน และแสดงบทบาทในการชวยเหลือครูใ น
หองเรียน ดวยการใหการสนับ สนุนทีมงานอยา งกวางขวาง ทั้ง สี่ประเทศ ไดมีก ารแลกเปลี่ย น
นโยบายเหลานี้มากบางนอยบาง เวลลมีแนวโนมปรับ เปลี่ยนนโยบายเหมือนกับประเทศอังกฤษ
เนื่องจากมีค วามใกลชิดกับ ประเทศอังกฤษ และกลัววา ครูอาจจะถูก ดึง ดูดขามพรมแดนไปยัง
ประเทศอังกฤษ นโยบายอื่นที่ไดอธิบายไวในสวนตนๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการสรรหาครู ยัง
เปนการมุงที่จะดําเนินการในการรักษาครู ซึ่งรวมถึงการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง และโดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพในปแรกๆ ของการสอนและการพัฒนาเกี่ยวกับการสนับสนุนดาน
พฤติกรรม98
เอ็ดวารด (Edwards) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง Retention and Motivation of veteran
teachers : Implications for schools สรุปไดวา ความตองการของครูที่อยูในชวงกลางของอาชีพคือ
ความเจริญกาวหนา การไดรับการยอมรับ ความหลากหลายและการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ซึ่งจะตองจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมในการทํางาน ดังนั้น เพื่อเติมเต็มความตองการของครูเหลานี้
วิธกี ารที่สถานศึกษาจะใชเพื่อรักษาและจูงใจครูที่มีประสบการณของพวกเขาไว ผูวิจัยเสนอแนวทาง
ที่ไดจากการศึกษาดังนี้
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Alistair Ross and Merrin Hutchings, Attracting, Developing and Retaining Effective
Teachers in THE United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland , accessed
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1. บรรยากาศและวั ฒ นธรรมของสถานศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารควรส ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
และบรรยากาศที่ สนับสนุนแก ครูบุ คลากรทุกคนใหเกิ ดการเรียนรูและสงเสริม ใหมี ก ารสนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณด านวิช าชีพ การยอมรับ ประวัติศาสตร ประเพณี สถาปตยกรรม งาน
ฝมือของสถานศึกษา พิธีกรรมและพิธีการที่สําคัญ
2. การไดรับ การยอมรับ ครูที่ มีป ระสบการณตอ งการการไดรับ การยอมรับ จาก
องคก รและเพื่อนรวมงาน ผูบริหารตองใหโอกาสในการเขารวมกิจกรรมของสถานศึกษา หรือ
หนวยงานภายนอก หรือมอบงานการเปนผูนําให ทั้งนี้เพื่อสรางการยอมรับจากบุคคลอื่นใหเกิด
ขึ้นกับครูที่มีประสบการณนั้น
3. การมีสวนรวมในนโยบายของสถานศึกษา ครูที่มีประสบการณมากอนตองการมี
ปาก
มีเสียงในการจัดทํานโยบายของสถานศึกษา เนื่องจากถือวาตนเองมีความรูทักษะมานาน
ผูบริหารตองใหความสําคัญและใหมีสวนรวมทั้งทางตรงและทางออม
4. ความเปนหนึ่งเดียวของบุคลากร ไมมีการแบงแยก เรื่องอายุ ความรูและประสบการณ
ผู บ ริ ห ารต อ งเข า ใจว า ครู ที่ มี ป ระสบการณ นั้ น มั ก ได รั บ การสนั บ สนุ น จากเพื่อนรวมงาน
การดําเนินการใดๆ ตองไมเปนการแบงแยกในเรื่องอายุ ความรูประสบการณ ควรดําเนินการใน
ลักษณะรวมเปนหนึ่ง ผูใหญควรดูแล ชวยเหลือรุนนองที่มาทํางานใหม99
รามลาล (Ramlall) ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง A review of employee motivation theories
and Their implication for employee retention within organizations ผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยที่
สําคัญจากทฤษฎีแรงจูงใจตา งๆที่มี สวนทํา ใหก ารพั ฒนาและการดํา เนิน งานการรักษาพนักงาน
ประสบผลสําเร็จ ประกอบดวยปจจัยดังตอไปนี้
1. ความตองการของพนั ก งาน (Need of employee) พนั ก งานมี ค วามต อ งการที่
หลากหลายบนพื้นฐานของแตละคน ครอบครัวและคานิยมทางวัฒนธรรม นอกเหนือจากนี้แลว
ความตองการเหลานี้ ก็ขึ้นอยูกับสถานะทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่ตองการในปจจุบัน
แรงบันดาลใจดานอาชีพ ความตองการที่จะทําใหสมดุลในเรื่องอาชีพ ครอบครัว การศึกษา สังคม
ศาสนา ปจจัยอื่นๆ และความรูสึกทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจของคนในเรื่องสถานะที่ ตองการ
ในปจจุบัน
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2. สิ่งแวดลอมในการทํา งาน (Work environment) พนั ก งานต อ งการทํา งานใน
สิ่งแวดลอมที่พรอมเพรียง ใหความเคารพกัน ใหความรูสึกของการรวมเปนหนึ่ง และเสนอสิ่งตางๆ
อยางเปนมิตรกัน
3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ทําใหบุคลากรรูสึกวามีศักยภาพที่จะปฏิบัติหนา ที่
ดวยศักยภาพที่ทาทายเพิ่มขึ้น และแสดงออกใหเห็นถึงศักยภาพเชนนั้นในครั้งที่ผานมา พนักงาน
อาจรูสึกวาตองการคนหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และรูสึกวาไดรับรางวัลดวยวิธีการที่ยุติธรรม
และเทาเทียม
4. การกํากับดูแล (Supervision) ผูจัดการและผูนําคนอื่นๆ รูสึกวาตองการที่ จะสอนให
คําแนะนําและพัฒนาคนอื่นๆ ถี่มากขึ้น นอกจากนี้แลว บุคคลเหลานี้ จะคนหาการควบคุม เปาหมาย
วัตถุประสงคและกลยุทธขององคกรที่ไดออกแบบไว เพื่อใหบรรลุพันธกิจขององคกร
5. ความยุติธรรมและความเทาเทียม (Fairness and Equity) พนักงานทั้งหลายตองการ
การไดรับการปฏิบัติและไดรับรางวัลดวยวิธีการที่ ยุติธรรมและมีความเทาเทียมโดยไมคํานึงถึงเรื่อง
อายุ เพศ เชื้อชาติ ความพิการ ความเชื่อทางเพศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่กําหนดไว
ในทํา นองเดีย วกัน ดว ยความพยายามที่เพิ่ม ขึ้น และผลการปฏิบัติง านที่สูง กวา เดิม พนัก งานก็
คาดหวัง ที่จ ะไดรับ รางวัล ที่มีค วามสํา คัญ มากกวา ผลที่ค ลา ยกั นซึ่ง ใหผ ลลัพ ธที่มีมาตรฐานต่ํา
ความพยายามและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับ ที่พิเศษเปน ผลที่ มาจากเปาหมายและ
วัตถุประสงคของแตละบุคคล และแตละบุคคลก็มีความแตกตางกัน ผลลัพธหรือรางวัลที่รับรูวาเปน
สิ่งที่มีความหมายและสําคัญอยางสูงนั้น สามารถที่จะสงผลตอระดับของความพยายามและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนสูงไปดวย
6. ความพยายาม (Effort) ถึงแมวา พนักงานอาจใชระดับความเพียรพยายามที่สูงขึ้น ใน
ตําแหนงหนาที่บนพื้นฐานของรางวัลที่ไดรับรูซึ่งมีความสําคัญนี่ก็จะเปนความสําเร็จระยะสั้นถาตัว
ภารกิจหนาที่ไมไดกระตุนหรือไมไดใหความพึงพอใจแกพนักงาน
7. การพัฒนาของพนักงาน (Employee Development) พนักงานทั้งหลายชื่นชอบการ
ปฏิบัติหนาที่ในสิ่งแวดลอมที่ใหความทาทาย ใหขอเสนอที่เปนโอกาสเรียนรูสิ่งใหมๆ เสียสละตอ
ความสําเร็จขององคกรอยางมีนัยสําคัญ ขอเสนอโอกาสแหงความเจริญกาวหนาและการพัฒนา
ตนเองบนพื้นฐานของความสําเร็จและแสดงใหเห็นถึงประโยชนในขอบเขตที่ชัดเจน
8. ผลสะทอนกลับ (Feedback) คนแตละคนชอบใหมีผลสะทอนกลับอยางรวดเร็วและ
แบบเปดเผยจากผูเปนหัวหนางาน ผลสะทอนกลับนี้จะตองเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง
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ระหวางป ไมจํากัดไววาตองมีในการรายงานผลการปฏิบัติงานปละครั้งหรือสองครั้งตอป นอกจากนี้
ตองเปนผลสะทอนกลับที่มาจากทั้งตัวพนักงานและผูเปนหัวหนางาน100
สวน ชู (Chew) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง The influence of human resource management
practice on the retention of core employees of Australian Organizations : An empirical Study การ
วิจัยสรุปไดวา ปจจัยในการรักษาพนักงานที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะอยูในองคกรของพนักงาน
คนสําคัญ มี 8 ประการ ซึ่งปจจัยเฉพาะเหลานี้ แบงเปน 2 กลุม กลาวคือ
กลุมที่ 1 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุ ษย ไดแก 1) ความเหมาะสมของคนในองคกร
(Person organizational fit) 2) คาตอบแทน (Remuneration) 3) รางวัลและการยอมรับ (Reward and
Recognition) 4) การฝก อบรมและการพั ฒนาอาชีพ (Training and Career development)
5) การใหโอกาสกับงานที่ทาทาย (Challenging job opportunities)
กลุมที่ 2 คือ ปจจัยดานองคกร ไดแก 6) พฤติกรรมภาวะผูนํา (Leadership behavior)
7) วัฒนธรรมและนโยบายของบริษัท (Company culture and Policies) 8) สัมพันธภาพของทีมงาน
(Teamwork relationship) 9) สิ่งแวดลอมการทํางานที่นาพึงพอใจ (Satisfactory work environment)101
มุนซามี่ และ เวนเตอร (Munsamy and Venter) ทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง Retention
Factors of management staff in the maintenance phase of their careers in local government
กลุ ม เป า หมายของการวิ จั ย คื อ พนั ก งานฝ า ยบริ ห า รจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี
ประสบการณการทํางานมาไมนอยกวา 6 ป การศึกษาวิจัย พบวา มีปจจัยการรักษาพนักงานที่สําคัญ
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)
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5. สิ่งแวดลอม/เนื้อหาของงาน (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. ความสมดุลเรื่องงาน/ชีวิต (Work/Life balance)
15. ความสมดุลดานการสนับสนุน (Supportive of balance)
16. ความรูสึกในความมั่นคง (Sense of security)
ในบรรดาปจจัยการรักษาพนักงานทั้ง 16 ประการนี้ ปจจัยขอที่หนึ่งเปนปจจัยที่ สงผล
ตอการรักษาพนักงานฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด102
เฮเลเนียส และ เฮ็ดเบิรก (Helenius& Hedberg) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง What leaders
can do to keep their key employee : Retention management ซึ่งสรุปไดวา ผูนําองคกรไดกลายมา
เปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะกระตุนจูงใจใหพนักงานนั้นยังคงทํางานอยูกับองคกรหรือลาออกจาก
องค ก รไป สั ม พั น ธภาพของผู นํา ที่ มี ต อ พนั ก งานแสดงบทบาทที่ เ ป น ศู น ย ก ลางในการรั ก ษา
พนักงานไว คุณสมบัติในตัวผูนําที่มีความสําคัญเมื่อผูนําแสดงบทบาทสําคัญในการบริหารการรักษา
บุคลากรคือ
1. ผูสรางความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust builder)
2. ผูสรางความเคารพนับถือ (Esteem builder)
3. ผูสื่อสาร (Communicator)
4. ผูพัฒนาและฝกสอนคนที่มีความสามารถพิเศษ (Talent developer and coach)
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5. ผูคนหาคนเกง (Talent finder)103
ผูนําองคกร นอกจากจะแสดงบทบาทในการบริหารการรักษาบุคลากรในองคกรตาม
บทบาทดังกลาวขางตนนี้แลว ยังมีอีกหลายบทบาทของผูนําซึ่งสงผลตอการรักษาบุคลากรในองคกร
กลาวคือ บทบาทของการใหการสนับสนุนแกบุคลากรในองคกร ดังที่ กรอส(Krause) ไดกลาวไววา
พฤติกรรมของผูนํากับการมีสั มพันธภาพที่เขมแขงกับผูบริหารหรือเจานาย มีอิทธิที่สําคัญตอการ
ไดรับการสนับสนุนจากองคกรของพนักงาน104 ขณะที่ เพียซและกรีเกอรเส็น(pearce and Gregersen)
ไดศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยการศึกษาพฤติกรรมนอกเหนือจากบทบาท
หนาที่ซึ่งพนักงานเต็มใจที่จะทําเพื่อองคการ ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมเพื่อองคการ ทําการศึกษา
จากบุคลากรของโรงพยาบาล 2 แหง ไดพบวา การสนับสนุนเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชา จะสงผลให
เกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรขึ้น 105 สวนสมิทและคณะ(Smith and Others) ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร กลุมตัวอยางเปนพนักงานของธนาคารจํานวน
422 คน ไดพ บวา พฤติก รรมการเปน สมาชิก ที่ดีขององคก รประกอบดวย 1)พฤติก รรมการให
ความชวยเหลือ 2) พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร โดยที่พนักงานที่อยูในเมืองที่มี
ขนาดเล็ก จะมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันมากกวาพนักงานที่อยูในเมืองใหญๆ การสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร เพราะวาการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชาเปนลักษณะอยางหนึ่งของพฤติกรรมการเปนสมาชิก ที่ดีของ
องคกร และจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชามีพฤติกรรมเชนเดียวกันเปนการตอบแทน 106 กลาวคือ
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรตอไปอันจะนํามาซึ่งผลประโยชน ขององคกร ทั้งในแงของผลผลิต
ขององคกรที่เพิ่มขึ้นและการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกร ดังที่โพดสาคอฟและแม็คเค็นซี่ (Podsakoff
and Mackenzie)ไดกลาวไววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ทําใหผลการปฏิบัติงานใน
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องคกรสูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร กอใหเกิดสิ่งเหลานี้คือ 1) ลดความ
สูญเสียในดานทรัพยากรบุคคลและธํารงรักษาบุคลากรในองคกรไว 2)ใหอิสระกับบุคลากรในการ
จัดทําวัตถุประสงคในการผลิตไดมากเพิ่มขึ้น 3) ทําใหผลิตภาพของผูรวมงานหรือผลิตภาพทางการ
จัดการสูงขึ้น เนื่องจากเกิดการชวยเหลือผูรวมงานในการทํางาน จะทําใหเกิดการเรียนรูครบวงจร
ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดเร็วขึ้น 4) เปนสิ่งที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ตอง
รวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม 5) ทําใหองคกรสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากร
ที่ดีใหทํางานอยูในองคกรไดมากขึ้น เนื่องจากสถานที่ทํางานมีความดึงดูดใจในการทํางาน107 ซึ่ง
สอดคลองกับที่ กันยา พีรพัฒนานันท กลาวไววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร เปนการ
แสดงถึงการกระทําที่สรางสรรคและใหความรวมมือ จึงถูกมองวา อาจชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ
เพราะ 1) ลดความจําเปนในการใชทรัพยากรที่หายากในงานบํารุงรักษา 2) ทําใหสามารถใชทรัพยากร
ที่ยากในงานที่มุ ง ประโยชน ต อ การสร า งสรรค เ สริ ม สร า งผลผลิ ต ของผู ร ว มงานหรือผูบริหาร
3) ใชเปนเครื่องวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมความรวมมือ ระหวางสมาชิกในกลุมหรือระหวางกลุม
ทํางาน และสรางความสามารถในแกองคก รในการดึง ดูด และรักษาคนที่ดีที่สุดไวโดยการเปน
สถานที่ที่นาทํางาน และในดานการเปนคนที่กระตือรือรนและมี ความอดทนในการทํางานซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนี้ ถือไดวาเปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอการรักษาบุคลากร 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 เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูนําองคกรโดยตรงที่
ตองดําเนินการใหกับบุคลากรในองคกรทั้งในการสรางระบบการสื่อสารในองคกร การใหความสําคัญ
กับบุคลากร และการสนับสนุนซึ่งการดําเนินการดัง กลาวถือ เปนบทบาทของผูนําองคก รในการ
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สนับสนุนบุคลากร เพื่อทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค
จากแนวคิดและการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตน อาจกลาวไดวา ผูนําองคกรเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การเปนผูที่ตองสนับสนุนบุคลากรในองคกรใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในองคกรไดอยางมีความสุข
เกิดความผูกพันตอองคกร และสามารถสรางสรรคผลงานแกองคกรไดอยางเต็มศักยภาพ
สวนบทบาทของการสรางสัมพันธภาพในองคกรนั้น จัดเปนบทบาทที่สําคัญยิ่ง เนื่องจาก
ถา บุค ลากรในองคก รทุก คนและทุก ฝา ยมีความสัม พันธที่ดีตอกัน ยอมสง ผลตอประสิท ธิภาพ
การทํางาน และนําไปสูความเขมแข็งขององคกรได ดังนั้น ผูนําหรือผูบริหารองคกรในทุกระดับทั้ง
ระดับตน ระดับกลางและระดับสูง ตองสรางสัมพันธภาพในองคกรใหมีความเขมแข็งทั้งระหวาง
ผูนํากับพนักงาน และระหวางพนักงานดวยกันเอง ในระดับหนวยงานหรือแผนก ดังที่ Management
study guide เสนอวา ผูจัดการมีบ ทบาทในการสรา งสัม พันธภาพใหเกิดขึ้น ระหวา งบุค ลากร
ในองคก รผูจัด การเปนเหมือนกัปตันเรือ ที่มีความรับ ผิดชอบเกี่ยวกับ ทุก สิ่ง ที่ลูก เรือ ทําในฐานะ
ผูนําทีมแลว สมาชิกทีมก็เหมือนกับเด็กที่ตองการการดูแล ผูจัดการหรือผูนําทีมตองไมมีอคติกับใครๆ
ไมเลือกที่รักมักที่ชังในระหวางพนักงานดวยกันผูจัดการมีบทบาทสําคัญคือ 1) มีปฏิสัมพันธกับ
สมาชิก ทีมในเรื่องพื้นฐานทั่วไป 2) หลีก เลี่ย งการเปรีย บเทีย บสมาชิกในทีม งาน 3) จํา ไววา
บทบาทผูจัดการหรือผูบริหารนั้นไมใชนั่งอยูแตในหองทํางานทั้งวัน ตองนั่งอยูกับพนักงานชวยเหลือ
แกไขปรับปรุงแผนการทํางานของพนัก งาน ชว ยใหพวกเขาทํา งานได 4) ผูจัดการตองเปนผูที่
พนักงานสามารถเขาพบได หรือสามารถไปพบกับพนักงานได 5) ยื่นมือเขามาทันทีเมื่อมีกรณี
ปญหาความขัดแขงระหวางพนักงาน 6) อยูกับพนักงาน ใหคําปรึกษาและจูงใจพวกเขาเพื่อใหพูด
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งไมเพียงจะเปนประโยชนตอพนักงานเทานั้น แตยังเปนประโยชนตอองคกรดวย
7) มีการสอบถามหรือชักชวนพนักงานเพื่อไปรวมรับประทานอาหารกลางวันรวมกันหรือฉลองใน
เรื่องตางๆที่เกิดขึ้นในองคกร 8) ตองมีการใหการชื่นชมและใหรางวัลแกพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
ที่ด110
ี ขณะที่ ทองทิพภา วิริยะพันธ กลาววา ผูบริหารตองรูจักปรับตัวเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ผูอื่น เพื่อใหผูอื่นรูสึกเปนมิตรและมีความพึงพอใจที่ จะคบหาสมาคมดวย ทําใหการสรางมนุษย
สัมพันธกับผูอื่น จึงเปนความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่จะใชความรู สติปญญา ไหวพริบ
ปฏิภาณ ประสบการณฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมตนเองใหเขากับผูอื่นได เพราะ
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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 .

98
จะไดทํางานรวมกับผูอื่น หรือมีความสามารถในการจูงใจผูอื่นใหความรวมมือได 111 สวนบุญมั่น
ธนาศุภวัฒน ไดก ลาวไววา ผูบังคับบัญชาเปนผูบริหารขององคการเปนผูส นับสนุนสงเสริมให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานเปนการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนชวย
แกไขปญหาตางๆใหแกผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติงานใหเปน ที่รักใคร และ
นาเคารพนับถือของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชา
จึงเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 1) ปฏิบัติงานใหเปน
ตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาในเรื่องความประพฤติการทํางานความรับผิดชอบ การควบคุมอารมณ
และการเสียสละเพื่องาน 2) มีความจริงใจตอผูใตบังคับบัญชาโดยการกระทําในลักษณะตางๆ เชน
การรัก ษาผลประโยชน การใหความยุติธ รรม การใหความเสมอภาคใหความเทาเทีย มกันโดย
ไมเลือกที่รักมักที่ชัง 3) สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานโดยการยกยอง ชมเชย มอบรางวัล หรือ
ใหความดีความชอบเมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานไดผลดีเดนหรือสรา งชื่อเสีย งใหแกองคการ
4) เมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานผิดพลาดหรือบกพรองไมควรตําหนิวากลาวหรือลงโทษ หรือ กระทํา
การใดๆที่ทํา ใหเขารูสึก อับอาย เสียเกียรติ ควรใหโอกาสแกตัวใหม 5) ถาตองการตําหนิหรือ
ตักเตือนควรกระทําในเชิงสรางสรรคหรือควรกระทําเปนการสวนตัว ไมควรกระทําตอหนาผูอื่น
6)ใหความชวยเหลือสงเคราะหผูใตบังคับบัญชาตามโอกาสอันควร 7) ใหความสนใจและเอาใจใส
ตอสวัสดิภาพ สวัสดิการและผลประโยชนตางๆ ของผูใตบังคับบัญชา 8) ใหการสนับสนุนและ
สงเสริมความกาวหนาในอาชีพแกผูใตบังคับบัญชา 9) สงเสริมและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
ทํางานเพื่อใหผูใ ตบัง คับ บัญ ชาเห็นวาเขามีความสํา คัญ ตอสวนรวม เพื่อนรวมงานและองคการ
10)รูจักใชคนใหเหมาะกับงาน ตลอดจนเปดใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
11) รูจักใชเวลาและโอกาสที่เหมาะสมในการติดตอทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา112 สอดคลอง
กับการศึกษาของ ศิริพร ศีตมโนชญ เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ไ ดกลาวไววา ผูบริหารองคการควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรา ง
ความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเปนการทําความรูจักและ
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ทองทิพภา วิริยะพันธ, มนุษยสัมพันธกับการบริหาร (กรุงเทพฯ : อินฟอรมีเดีย บุคส,

2546), 23.
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บุญมั่น ธนาศุภวัฒน, จิตวิทยาธุรกิจ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2553), 174-175.

99
สรา งความคุน เคยระหวา งพนัก งานกับ พนัก งาน พนัก งานกับ ผูบัง คับ บั ญชา ซึ่ง เมื่อตองมีก าร
ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น113
ขณะที่บทบาทของการเปนผูสรางการยอมรับในบุคลากรของผูนําองคกร เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่สําคัญในอันที่จะสงผลใหบุคลากรยังอยากอยูกับองคกร เนื่องจากตราบใดที่ผูนําหรือผูบริหาร
องคก รใหก ารยอมรับ เชื่อมั่นและไวใ จในตัว บุคลากรของตนเอง ยอมจะทํา ใหบุค ลากรนั้น มี
ความรักและผูก พันกับองคกร มีความพึงพอใจในการทํางานใหกับ องคก ร เกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง พรอมที่จะทํางานเพื่อองคกรอยางเต็มที่ ดังนั้น ผูนําหรือผูบริหารองคกรจึงเปนผูสรางการ
ยอมรับพนักงานใหเกิดขึ้นในองคกร ซึ่งสามารถทําไดดวยการมอบหมายงานที่สําคัญใหดําเนินการ
การยกยอง ชมเชยเมื่อทํางาน ประสบผลสําเร็จ การใหเกียรติ และยอมรับอยางเทาเทียมและยุติธรรม
กับพนักงานทุกคน สอดคลองกับแนวคิดของ แบสสี่และแมคเมอรเรอ(Bassi and McMurrer) ที่
กลาววา องคกรที่มีความสามารถในการบริหารผูปฏิบัติงานใหสรางผลงานที่คุมคานั้นจะตองมี
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 มีเปาหมายและขั้นตอนการทํางานที่น าสนใจ เชน การใช
เทคโนโลยีใหมๆ หรือการสรางเปาหมายในการทํางานที่ทาทาย จะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกชอบและ
อยากทํางาน และทําการสรางงานที่มีความกาวหนามั่นคงและเปนงานที่ไดรับการยอมรับหรือยกยอง
จะทําใหพนักงานรูสึกวา งานที่ทํานั้นมีความกาวหนา มีความมั่นคงและเปนงานที่มีความสําคัญกับ
องคกร พนัก งานก็จะมีความมั่นใจและจะมีความทุมเทในการทํา งาน เปนตน 114 การศึก ษาของ
บูชานัน(Buchanan) เห็นวา การรับรูของพนักงานถึงการไดรับการยอมรับจากองคกร จะรับรูจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย การไดรับการยอมรับหรือชื่นชมจากเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางาน ในการมี
สวนรวมในความสําเร็จของหนวยงาน หรือรับรูจากโอกาสความเจริญกาวหนาในองคการ การขึ้น
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ศิริพร ศีต มโนชญ , “ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของพนั ก งานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,” วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 37, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2554): 48.
114
Laurie Bassi and Daniel McMurrer, “Maximizing your Return on People,” Harvard
Business Review 85, 3 (March 2007) : 115-123.

100
เงินเดือน ไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ที่แสดงถึงการไดรับการยอมรับจากองคกร 115 และสอดคลองกับที่
ฮามิดิฟาร (Hamidifar) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง สไตลภาวะผูนํากับความพึงพอใจใน
งานของพนักงานที่สาขามหาวิทยาลัยเตหะหราน ประเทศอิหราน พบวา สไตลภาวะผูนํา มีอิทธิพล
ตอ ความพึง พอใจในการทํา งานของพนัก งาน ในประเด็น คือ การไดรับ การยอมรับ มีคา เฉลี่ย
สูงสุด116 และการศึกษาของศิริพร ศีตมโนชญ ในเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ ความผูก พันตอองคก าร
ของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซึ่งไดกลาววา การที่พนักงานไดรับการยอมรับจาก
หัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงานที่เปนไปอยางมีระบบ
โดยมีการใหรางวัลหรือผลตอบแทนพิเศษเมื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานดี จะทําให พนักงานมีความรูสึก
ภาคภูมิใจในผลงานของตนที่ไดรับการยอมรับ ทําใหพนักงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมี
การปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้นซึ่งเปนตัวอยางที่ดีสําหรับพนักงานในองคการ จะทําใหพนักงานมี
ความรูสึกรวมเปนเจาขององคการโดยการมุงมั่นทํางานเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ117
ผูนําองคกรนอกจากจะมีบทบาทในการ เปนผูสรา งความไวเนื้อเชื่อใจ ผูสรา งความ
เคารพนับถือ ผูสื่อสาร ผูพัฒนาและฝกสอนคนที่มีความสามารถพิเศษ ผูคนหาคนเกง ผูสนับสนุน
ผูสรางสัมพันธภาพ และผูสรางการยอมรับในตัวบุคลากรตามที่ไดกลาวถึงรายละเอียดในเบื้องตน
แลวนั้น ผูนําหรือผูบริหารองคกรยังเปนผูที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติ ตนของ
บุคลากรในองคกรอีก ดวย กลา วคื อ ภายในองคก รมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจาก
บุคลากรแตละคนนั้นมีอุดมคติ ความเชื่อ องคความรูและประสบการณแตกตางกัน โดยเฉพาะการ
มีอุดมคติในการทํางานนั้น เปนปจจัยที่สามารถรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรได โดยทั่วไป คําวา
อุดมคติ ตามพจนานุกรมฉบับราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง จินตนาการที่ ถือวาเป น
มาตรฐานแหงความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษยถือวาเป นเปาหมายแหงชีวิต
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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 , “ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความผู ก พั น ต อ องค ก ารของพนั ก งานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,” วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 45.

101
ของตน118 แนนอนวา จินตนาการนั้นเปนบอเกิดแหงการสรางสรรค อุดมคติเปนจินตนาการในการ
สรางสรรคสิ่งที่ดีงาม มีความเปนจริง มีลักษณะเปนนามธรรม ที่มนุษยยึดถือเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน สอดคลองกับที่ ปวย อึ้งภากรณ ไดกลาวไววา อุดมคติมีลักษณะดังนี้ 1) เปน
หลักการที่เรายึดมั่นประจําใจและนําไปปฏิบัติ 2) เปนหลักการที่ตองตั้งมั่นบนรากฐานแหงธรรม
เพื่อเกื้อกูลมหาชน 3) เปนหลักการที่ตองคอยทนุถนอมใหแข็งแรงอยูเสมอดวยความไมประมาท
4) เปนหลักการที่อยูในใจของแตละคน และอุดมคติของแตละคนอาจจะแตกตางกันได119 เมื่อบุคคล
มีอุดมคติในใจ การประพฤติและปฏิบัติตนของบุคคลนั้นไมวาจะอยูใ นสถานภาพของการเปน
พลเมือง การเปนสมาชิกของหนวยงาน/องคกร ยอมเปนไปในทิศทางที่ดีสงผลดีทั้งตอตัวของบุคคลนั้น
และองคกร เนื่องจากเมื่อบุคคลที่มีอุดมคติที่ยึดมั่นในความดีงาม เชน การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
ยอมมีความตั้งใจ มีความมุงมั่นทํางานตามหนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จ และจะอยูทํางานกับองคกรตอไป
องคกรโดยผู นํา หรื อ ผู บ ริ ห ารองค ก รจํา เป น ต อ งบริ ห ารจั ด การความหลากหล ายเหลานี้ใหมี
ประสิทธิภาพและทําใหเกิดประโยชน สูงสุดแกองคกรใหจงได อันจะสงผลดีผลผลิตขององคกร
ดังนั้นผูนําหรือผูบริหารองคกรตองสรางคุณลักษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร
ใหมีคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคและเปนไปตามวัฒนธรรมขององคกรที่ไดสรางขึ้นมา
ใหได ทั้งนี้ เพื่อความสําเร็จขององคกร ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ผูนําหรือผูบริหารองคกรเปนผูที่
บทบาทสําคัญตอคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคลากรในองคกร สอดคลองกับแนวคิดของฟาโยล
(Fayol) ที่ไดกลาวถึงหลักการที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ โดยไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
องคการ เชน การวางแผน การจัดองคการ การประสานงาน การควบคุม และการชี้นํา ซึ่งสงผล
กระทบตอบุคลากรและตอแรงจูงใจของบุคลากรในองคกร ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ซึ่ง
อาจเปนผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ เชน การแบงสายงาน (Division of labor) การทํางานเดิมซ้ําๆ
ทําใหบุคคลเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน ทําใหการฝกงานงายและทําใหการปฏิบัติมีความ
รวดเร็วขึ้น แตในขณะเดียวกัน ก็สรางความเบื่อหนายใหแกบุคคลนั้นเชนกัน ความเปนเอกเทศใน
การบังคับบัญชา (Unity of command) ตามหลักการของ ฟาโยล(Fayol) ที่เห็นวา การที่ลูกนองมี
หัวหนาคนเดียวทําใหลดปญหาความสับสนซ้ําซอนในการดานการสั่งการ ดานเปาหมายและดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาหลายฝายก็สรางความสับสนและขาดความ
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ราชบัณฑิ ตยสถาน, พจนานุกรมฉบับ ราชบั ณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2542)
119
ปวย อึ๊งภากรณ และคนอื่นๆ, อุดมคติสาํ หรับคนรุนใหม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
โกมลคีมทอง , 2527), 13.

102
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานได 120 แนวคิดของ กิ๊บสันและคณะ(Gibson and Others) ที่กลาวถึง
แรงจูงใจวา บุคคลที่เขามาปฏิ บัติงานจะมีลักษณะเฉพาะตัว เชน การรับรู เจตคติ บุคลิกภาพ และ
การศึกษา เมื่อเขามาอยูในองคกรจะมีตัวแปรตางๆภายในองคการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นๆ เชน ลักษณะงานที่ทํา ภาวะผูนํา โครงสรางของการบริหาร การบังคับบัญชา ระดับงาน
และความผูกพันของสมาชิกในกลุม121 ขณะที่ ทันเนลบัมและคณะ(Tannelbaum and Other) กลาววา
ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคลที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคน
ใหปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการหรือคําสั่งของเขาได ผูนํามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการ
หรือพฤติกรรมของคนอื่น122 สวนแนวคิดของแบสและอโวลิโอ(Bass and Avolio) ที่กลาววา ผูนํา
องคกรที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมในทางที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จที่สูงขึ้นแก
ผูรวมงานและผูตาม โดยจะทําการกระตุนใหเกิดทัศนะในการทํางานจากมุมมองใหม สรางความ
ตระหนักในภารกิจ พัฒนาเพื่อนรวมงานและผูตามใหมีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้นและจูงใจ
ใหผูรวมงานและผูต ามมองใหไ กลกวา ความสนใจของตัว เองไปสูผลประโยชนขององคกรหรือ
สังคม สิ่งดังกลาวนี้สงผลมาจากการใชองคประกอบ 4 ประการคือ1)การสรางอิทธิพลหรือบารมี
อยางมีอุดมการณ (Idealized influence or Charisma) เปนกระบวนการที่ผูนําแสดงพฤติกรรมเพื่อ
เปนตัวแบบแกผูตาม ทําใหผูตามนิยมชมชอบ มีความเคารพและไววางใจ ผูตามจะหาเอกลักษณจาก
ผู นํา และต อ งการเลียนแบบสิ่งที่ผูนําทํา มีความยินดีที่จะทุ ม เทการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ และ
วิสัยทัศนผูนํา 2)การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) เปนกระบวนการที่ผูนําแสดง
พฤติกรรมในรูปแบบที่จูงใจและบันดาลใจบุคคลที่อยูรอบขาง ใหผูตามอุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณคา
ของการปฏิบัติง าน ผู นําจะแสดงออกถึงความกระตือรือรน โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิด
ในเชิง บวก ผูนํา จะแสดงใหเ ห็น ถึง ความตั้ง ใจอยา งแนว แนวา จะสามารถบรรลุเ ปา หมายได
3) การกระตุนดานสติปญญา (Intellectual stimulus) เปนกระบวนการที่ผูนํา แสดงพฤติกรรมที่จะ
กระตุนความพยายามของผูตามใหเห็นถึงวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหา โดยผูนํามีการคิด
และแกปญหาอยางเปนระบบ มีการจูงใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีการที่สรางสรรค

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

120

Henri Fayol, อา งถึง ใน มั ทนา วัง ถนอมศัก ดิ์ , “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
พฤติ ก รรมเป น ผู มุ ง เน น การพั ฒ นา และคํา นึ ง ถึ ง ความเป น เอกั ต บุ ค คลของผู ต าม ผู นํา จะมี
ความสัมพันธกับบุคคลในฐานะเปนผูนํา ใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคลและทําใหผูตาม
รูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ123 และสอดคลองกับการศึกษาของโคนอฟสกี้และปกห(Konovsky
and Pugh) ซึ่งไดทําการทดสอบรูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหวางพนักงานของ
องคการ โดยศึกษาตัวแปรการรับรูความยุติธรรมดานการกระจายงานและดานกระบวนการ ในการ
ตัดสินใจของผูบัง คับบัญชากับ พฤติก รรมการเปน สมาชิก ที่ดีขององคก ร พบวา การรับ รูความ
ยุติธรรมดานกระบวนการในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธอยางมากกับการรับรู
ความยุติธรรมดานการกระจายงานของผูบังคับบัญชา และการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ
การตัดสินใจของผูบังคับบัญชา สามารถพยากรณความไววางใจในตัวผูบังคับบัญชาและพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานได124 สวน บาเซอรและราเมย (Bashir and Ramay)
ไดทําการศึกษาเรื่อง องคประกอบความมุงมั่นตอองคกร กรณีศึกษาผูเชี่ย วชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศปากีสถาน ซึ่งเปนการศึกษาที่เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางโอกาส
ในอาชีพ นโยบายเรื่องงาน-ชีวิต คุณลักษณะของงาน กับความมุงมั่นตอองคกร ของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศปากีสถาน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทํางานอยูในองคก รทั้งภาครัฐ เอกชน และธนาคาร จํานวน 155 คน
จาก 16 องคกร ผลการวิจัยสรุปไดวา โอกาสในอาชีพและ นโยบายเรื่องงาน-ชีวิต มีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญกับความมุงมั่นตอองคกร ขณะที่คุณลักษณะของงานไมไดมีความสัมพันธแตอยางใด125
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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,
“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ” (ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) : 64.
125
Sajid 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) ไดศึกษาวิจัยในเรื่อง การรักษาและการ
ลาออกของพนักงาน : การใชตัวแปรดานแรงจูงใจในฐานะเปนยาครอบจักรวาล ผลการวิจัยสรุปไดวา
พนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เมื่อมองในภาพรวมอยางกวางๆ นั้น ไดรับการจูงใจเพื่อใหอยูใน
องคกรของพวกเขาตอไป จากปจจัยจู งใจทั้งที่มาจากภายในและภายนอก ตัวแปรดานแรงจูงใจ
ตอไปนี้ มีอิทธิพลตอการรักษาพนักงานอยางมี นัยสําคัญทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน คือ
1)การฝกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) 2) งานที่ทาทาย/นาสนใจ (Challenging/
Interesting work) 3)มีอิสระในการคิดอยางสรางสรรค (Freedom for innovative thinking) 4)มีความมั่นคง
ปลอดภัยในงาน (Job security)126
แม็คบีท และคณะ (MacBeath and others) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องการสรรหาและการ
รักษาครูใหญ ในสกอตแลนดซึ่งจากการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง สํา รวจเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ในการรั ก ษา
ครูใหญใหคงดํารงอยูในตําแหนง ตอไปไดผลสรุปวา องคป ระกอบสําคัญในการรักษาครูใ หญ
เหลานั้นไว ไดแก
1. การมีอิสรเสรีในการตัดสินใจ
2. การไดรับการสนับสนุนจากทีมผูนําและผูมีอํานาจในทองถิ่น
3. การมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพ
4. การมีประสบการณเกี่ยวกับการตรวจสอบ
5. ความเชื่อมั่นในตนเอง
6. ความตองการทํางานในสถานที่ตั้งซึ่งมีความลําบาก
7. การมีขอมูลซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ127
ขณะที่ โซเอี๊ยบ และคณะ (Shoiab and Others) เสนอรายงานการวิจัยเรื่อง ปจจัยหรือ
องคประกอบของการรักษาพนักงานในองคการโทรศัพทของปากีสถานโดยกลาววา ปจจัยหรือ
องคประกอบของการรักษาพนักงานในองคการโทรศัพทของปากีสถานประกอบดวย
1. โอกาสในการพัฒนาอาชีพ (Career development opportunities)
2. ผูควบคุมงานใหการสนับสนุน (Supervisor support)
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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.
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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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3. สิ่งแวดลอมในการทํางาน (Work environment)
4. รางวัล (Rewards)
5. นโยบายเรื่องงาน-ชีวิต (Work-Life policies)128
การศึกษาของ เบเฮรา (Behera) เรื่องการรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงไวด วย
วิธีการสรางความพึงพอใจในงาน การสรางทางทฤษฎีไดเสนอวา พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
สูงที่สุดคนหาทางเลือกที่ดีและสิ่งแรกคือ การลาออกไปจากองคกร ดังนั้นองคกรควรคิดกลยุทธ
ขึ้นมาใหมๆ เพื่อรักษาทรัพยสิน ที่มีคุณคาที่นาพึงไปใจไว การริเริ่มเชิงกลยุทธที่เสนอไว สําหรับ
การทําใหความพึงพอใจในงานของพนักงานดีขึ้นและรักษาพนักงานไว ประกอบดวย
1. การบริหารความเครียด (Stress management) ผลการศึกษาวิจัยจํานวนมากชี้ใหเห็น
วาภาระงานที่มากเกินไปเปนปจจัยหลักที่สงผลตอความไมพึงพอใจในงานและตั้งใจที่จะลาออก
ดังนั้น หัวหนางานควรเขาใจถึงขอมูลโดยภาพรวมของพนักงานแตละคนแทนที่จะทําการมอบหมาย
ความรับผิดชอบ Elangovan(2001) ชี้ใ หเห็นถึง ความเชื่อมโยงที่เปนเหตุเปน ผล อยา งเขมแข็ง
ระหวางความเครียดกับความพึง พอใจในงาน (ความเครียดสูงกวานําไปสูความพึงพอใจในงานต่ํา
กวา) ความคลุมเครือในบทบาทและความขัดแยงในบทบาทซึ่งถูกระบุวาเปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดความตึง
เครียดในบทบาท ไดรับการรายงานวาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานเชิงลบ
2. แผนพัฒนาอาชีพ (Career development plans) ในชวงเวลานี้ ความตองการและความ
คาดหวังของพนักงานเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เดนที่สุด เงินดูเหมือนไมใชสิ่งจูงใจที่สําคัญที่สุด
อีกตอไป ยิ่งไปกวานั้น คนก็คน หาโอกาสดานอาชีพในองคกรกอนยื่นสมัครงาน การปรับปรุงการ
ดูแลรักษา บริษัทควรปรับนโยบายการพัฒนาอาชีพ ดวยการจัดการใหสอดคลองกับความตองการ
ของพนักงาน
3. การมอบอํานาจให กั บ พนั ก งานและความเกี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ กั น (Employee
empowerment and Involvement) การปฏิบัติที่เปนการมอบอํานาจใหกับพนักงานนั้น สงผลตอ
ความพึงพอใจแกพนักงานในเชิงบวก พนักงานสามารถไดรับการมอบอํา นาจใหดวยวิธีการที่เปน
การเกี่ยวของสัมพันธกัน ซึ่งเปนไปไดดวยวิธีการที่เนนย้ําอยางจริงจังในเรื่องการตอรองโดยภาพรวม
การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของทีมงานอยางตอเนื่อง และแผนการที่เปนขอเสนอแนะ
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4. ประสบการณ ก ารทํา งานเชิ ง บวก (Positive work experiences) เรื่ อ งนี้ อ า งถึ ง
สิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีตอสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะการทํางานเปนทีม มีความไวเนื้อเชื่อใจและการมี
สวนรวม องคกรควรที่จะดูแลวัฒนธรรมที่คนเจริญเติบโต เรียนรูและคนหาสิ่งที่ทําใหเกิดความสุข
ในการทํางานรวมกัน ความพึงพอใจในงานของพนักงานกับองคกรของพวกเขา หัวหนางานของ
พวกเขา และสิ่งแวดลอมในการทํางาน มีการพบวา เปนสิ่งที่นํามาซึ่งการประเมินของพนักงาน
เกี่ยวกับประสบการณทํางานและพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน
5. การจายคาจางตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for performance) ระบบการจายคาจางบน
ฐานของผลการปฏิบัติงานกําลังเปนที่นิยมระหวางพนักงานเพิ่มมากขึ้น
6. การปรับเปลี่ยนโครงสรางงานใหม (Job restructuring) การเพิ่มคุณคาของงานดวย
วิธีการทําใหงานเหลานั้นมีความทาทายและนาสนใจ เปนวิธีการแทรกแซงอีกอยางหนึ่งที่เกี่ยวกับ
การทําใหความพึงพอใจในงานประสบผลสําเร็จ
7. โอกาสในการเลื่อนตําแหนงและการฝกอบรม (Promotion and Training opportunity)
การมีทักษะความรูที่ซ้ําซอนกัน ไดมีการอางถึงวาเปนหนึ่งในหลายๆ เหตุผลที่พนักงานลาออก
ดวยเหตุที่มีการชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการฝกอบรม การฝกอบรมใหม และการฝกอบรมทักษะ
ความรูที่หลากหลาย คุณคาจํานวนมากนี้ ติดอยูกับพนักงานที่มีโอกาสไดรับการฝกอบรมซึ่ง
จะเปนการตระเตรียมพนักงานเหลานี้สําหรับบทบาทในอนาคต
8. การไดรับการสนับสนุนจากผูเปนหัวหนางาน (Perceived supervisor support) มีการ
พูดถึงกันบอยๆ วา “คนลาออกเพราะผูจัดการ ไมไดลาออกเพราะบริษัท” สัมพันธภาพของผูเปน
หัวหนางาน ลูกนองที่ดูอบอุนและเปนมิตร นํามาซึ่งความพึงพอใจในงานและการรักษาพนักงานไว
สไตลภาวะผูนําแบบมีสวนรวมและใหคําปรึกษาพบวา สัมพั นธกั บความพึ ง พอใจในงานเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญ และเกี่ยวของกับความมุงมันตอองคกรโดยออม พนักงานทั้งหลายยังมักมองหา
ผูเปนหัวหนางานของพวกเขาบอยเพื่อใหชวยเหลือในปญหาสวนตัวที่นาเห็นใจ
9. การใหคําปรึกษา (Mentoring) การที่ ผู เ ป น หั ว หน า งานให ค วามสนใจในป ญ หา
สวนตัวและปญหาที่เกี่ยวของกับงานของพนักงานนั้น เปนการปรับปรุงระดับของความพึงพอใจให
ดีขึ้น การประชุมแบบ one-to-one ระหวางพนักงานกับผูจัดการสายงานมีการอนุญาตใหมีการ
กําหนดขอบขายที่จะอภิปรายที่สําคัญเกี่ยวกับบทบาทและวัตถุประสงค
10. รางวัลและการไดรับการยอมรับ (Reward and Recognition) รางวัล ในฐานะเปน
ขบวนการของความเกี่ยวของสัมพันธของพนักงาน สอดคลองกับการใหการยอมรับในผลสําเร็จ
ของงาน โดยวิธีที่เพิ่มความพึงพอใจในงานแกพนักงานขึ้น การไดรับการยอมรับและการชื่นชมจาก
ผูเปนหัวหนางานและกลุมเพื่อนรวมงานมีความสําคัญมาก
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11. การประเมินผลการปฏิบัติที่ยุติธรรมดวยผลสะทอนกลับ (Fair performance appraisal
with feedback) พนักงานตองการที่จะไดรับการสื่อสารเรื่องหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และผลสะทอนกลับที่เหมาะสมพรอมดวยขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานซึ่งควรจะมีการ
บอกกลาวใหทราบอยางฉลาด
12. ความสมดุลเรื่องงาน ชีวิต (Work -Life balance) องคกรจําเปนตองใหความเคารพ
ความปรารถนาของพนักงานที่ตองมีวันหยุดเพิ่มขึ้นเพื่อทําใหผลประโยชน สวนตัวบรรลุผลสําเร็จ
การทําใหนโยบายเรื่อ งงาน ครอบครัวประสบผลสําเร็จนี้ ชวยในการอํานวยความสะดวกในเรื่อง
ความตองการของครอบครัว และดวยการทําเช นนี้ สามารถลดการขาดงานและการลาออกของ
พนักงานได สิ่งที่เปนการริเริ่มนี้อาจประกอบดวยการสื่อสารทางไกล การใหเวลาที่ยืดหยุน การมีสวน
รวม เรื่องงาน ระยะเวลาทํางานในสัปดาหที่สั้นลง และการมีศูนยที่ใหการดูแลเด็กๆในที่ทํางาน129
ดูเบย (Dubey) ไดทําการศึกษาวิจัย ในเรื่องการรักษาพนักงานในองคกรเอกชน สรุปได
วา การรักษาพนักงานเกี่ยวของกับสิ่งสําคัญ 5 ประการดังนี้
1. ค า ตอบแทน (Compensation) ค า ตอบแทนประกอบด ว ยส ว นที่ ใ หญ ที่ สุ ด ของ
กระบวนการรักษาพนักงาน พนักงานมักมีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับแพ็คเก็ตคาตอบแทนของพวกเขา
แพ็คเก็ตคาตอบแทนอุตสาหกรรมแตละแหงแตกตางกัน ดังนั้น 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) การเลนกับความเสี่ ยง (Risk taking) การเปนผูนําดานเทคโนโลยี (Leading
technologies) ความไววางใจ (Trust)
3. ความเจริญเติบโตในงาน (Growth) การเจริญกาวหนาและการพัฒนาเปนสวนสําคัญ
ของอาชีพของทุกๆ คน ถาพนักงานไมสามารถที่จะรูลวงหนาไดถึงเสนทางแหงการพัฒนาอาชีพใน
องคกรของเขาแลว ยอมมีโอกาสที่พวกเขาจะออกจากองคกรไปในทันทีที่พวกเขามีโอกาส ปจจัย
สําคัญในความเจริญกาวหนาของพนักงานที่พนักงานคนหาดว ยตัวเองคือประวัติการทํางานโดยยอ
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ความเจริญกาวหนาและความฝนสวนตัว ความรับผิดชอบของพนักงานในองคกร การฝกอบรม
และการพัฒนา
4. ความสัมพันธ (Relationship) ความสําคัญของสัม พัน ธภาพในโปรแกรมการรัก ษา
พนักงาน บางครั้งความสัมพันธกับการบริหารและเพื่อนรวมงานกลายมาเปนเหตุผลใหกับพนักงาน
ในการออกจากองคกร การบริหารควรจะคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ไวในใจไดแก การใหความ
เคารพตอบุคลากรเปนสิ่งที่ตองมีอยูในองคกร สัมพันธภาพกับผูจัดการโดยตรง สัมพันธภาพกับเพื่อน
รวมงาน การสงเสริมวัฒนธรรมที่ยึ ดพนักงานเปนฐาน การพัฒนาสวนบุคคล และการโนม นา ว
ใหเกิดความภักดี
5. การสนับสนุน (Support) การขาดการสนับสนุนจากการบริหาร บางครั้งสามารถใช
เปนเหตุผลสําหรับการรักษาพนักงานได นายจางสามารถสนับสนุนพนักงานของพวกเขาไดหลาย
วิธีก ารดัง ตอไปนี้คือ ดว ยการใหผ ลยอ นกลับ ดว ยการใหก ารรับ รูแ ละใหรางวัล ดว ยการให
คําปรึกษาแกพนักงาน ดวยการใหการสนับสนุนดานอารมณ130
จากการที่พ นัก งานไดรับ การสนับ สนุนดัง กลา ว ยอมสง ผลให เ กิด สัม พัน ธภาพที่ดี
ระหวางผูบริหารกับพนักงานในองคกร สอดคลองกับแนวคิดของไอเซ็นเบอรเกอรและฮันติงตัน
(Eisenberger and Huntington) ที่กลาววา การสนับสนุนจากองคการ เปนการสะทอนถึงคุณภาพ
ความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคกร ซึ่งไดกลาวถึงกระบวนการทางจิตใจซึ่งเปนผลจากการรับรู
ถึงการใหการสนับสนุนขององคการ ดังนี้ 1) ดวยบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนตอบแทนกัน จะ
สรางความรูสึกหวงใยเกี่ยวกับสวัสดิภาพขององคกรและชวยเหลือใหองคกรบรรลุ เปาหมายของ
ตนเอง 2)ความหวงใย การใหการยอมรับและการเคารพโดยการสนับสนุนจากองค กร เปนการ
ตอบสนองความตองการดานอารมณ ทําใหพนักงานเขารวมการเปนสมาชิกขององคกรและมีบทบาท
ในสังคม 3) การรับรูการสนับสนุนจากองคกร เปนการสงเสริมความคิดของพนักงานในประเด็น
ที่วา องคกรตระหนักรูและใหรางวัลเพื่อเพิ่มการปฏิบัติงานขึ้น 131 และสอดคลองกับการศึกษาของ
สุนันทา ศิระวงษธรรม ในเรื่องความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย ความยึดมั่น
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Ananya Dubey, EMPLOYEE RETENTION IN PRIVATE SECTOR, accessed
April 22, 2011, available from http://www.scribd.com/doc/25567421/Employee-Retention-inprivate-sector-project-report.
131
Robert Eisenberger and Robin Huntington, “Percieved Organizational Support,”
Journal of Applied Psychology 71, 3 (1986) : 506, อางถึงใน ชุติมา มาลัย, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดขี ององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”, 86.
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ผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลทั่วไป ที่ไดสรุปแนวคิดการสนับสนุนจากองคการวา เปนการพัฒนา
มาจากการแลกเปลี่ยนทางสังคม เปนการกระทําซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการตอบสนองซึ่งเปนการให
รางวัลจากผูอื่น บุคคลจะสรางความสัมพันธทางสังคมตอกัน จากการใหรางวัลที่แตละคนมีให กัน
เชน ความรัก ความเคารพนับ ถือ การยกยอ งชมเชย จากการรับ รู ก ารสนับ สนุน จากองคก าร
ผูปฏิบัติงานรับรูถึงคานิยมที่องคการมีใหและการดูแลความเปนอยูที่ดี ดังนั้นจากการที่องคการเอาใจใส
ใหความเปนอยูที่ดี สนับสนุนความตองการของบุคคล ใหโอกาสในการพัฒนา ซึ่งการสนับสนุน
จากองคการมีผลตอการรับรูของพนักงานวาตนเองมีคาตอองคการกอใหเกิดแรงจูงใจหรือความรูสึก
พึงพอใจ และตอบแทนองคการดวยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนการเพิ่ม
ผลการดําเนินงาน มีความชื่นชอบในงานขององคการนอกเหนืองานประจํา ใหความชวยเหลือ
เพื่อนรวมงาน ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานสําหรับองคการ เปนตน132
ขณะที่ มุหัมหมัด และ ราหมัน (Muhammad and Rahman) ไดนําเสนอโมเดลการรักษา
บุคลากรเชิงบูรณาการ สําหรับผลการปฏิบัติงาน วิธีการเชิงบูรณาการ ซึ่งโมเดลดังกลาวนี้ มี
องคประกอบการรักษาบุคลากรที่สําคัญหลักอยู 3 ประการคือ
1. ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ภาวะที่บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน
ซึ่ง เกิด จากการที่ไ ดทํางานสิ่ง แวดลอ มที่ดี มีค วามปลอดภัย ดีตอ สุข ภาพ ไดรับ คา ตอบแทนที่
เหมาะสม มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและลูกนอง ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุน ใหไ ดทํา งานที่สํา คัญ ไดรับ การยอมรับในศัก ยภาพความรูที่มี และมีรางวัล ที่ดีแ ละ
เหมาะสม
2. ความมุง มั่นตอองคก ร (Organizational commitment) ความผูก พันทางดานจิตใจ
ที่แตละคนมีใหกับองคกรของพวกเขา เปนลักษณะที่บุคคลยอมรับเปาหมายขององคกร มีการใช
ความเพียรพยายามอยางมากในการทํางานและรักษาไวซึ่งความเปนสมาชิกภาพขององคกร
3. ความยึดติดกับงาน (Job embeddedness) การที่บุคคลมีความสัมพันธกับองคกร โดย
อาศัยการมีความสัมพันธกับงาน ความเหมาะสมที่รับรูไดระหวางแนวคิดสวนตัวกับสิ่งแวดลอม
ที่อยูหรือทํางาน และการเสียสละที่บุคคลจะตองทําดวยการเลิกทําบางสิ่งเพื่อใหเกิดมีสิ่ งที่มีคุณคา
และสําคัญกวา
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สุนันทา ศิระวงษธรรม, “ความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลทั่วไป” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 37-38.
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พรอมกันนี้ก็มีตัวแปรเพิ่มเติมที่มีอิทธิพลตอการรักษาบุคลากรโดยสงผลผานตัวแปรหลัก
สามประการขางตน คือการมีโอกาสในการเลือกงาน ความรับผิดชอบตอครอบครัว ความรับผิดชอบ
ตอญาติ ความขัดแยงเรื่องงานกับครอบครัว ความขัดแยงเรื่องครอบครัวกับงาน ความมุงมั่นดานอาชีพ
และคุณลักษณะสวนตัวของพนักงาน133
วอคเกอร (Walker) ทําการศึกษาในเรื่องคงอยู หรือลาออก ปจจัยที่สงผลตอการรักษาครู
ของเด็ก นัก เรียนที่มีปญหาดานอารมณ ใน Southwestern Virginia ผลการศึก ษาชี้ใ หเห็นวา
การสนับสนุนดานการบริหาร คาตอบแทน และการพัฒนาทีมงาน เปนองคประกอบ 3 ประการที่มี
ความสําคัญที่สุดที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะอยูหรือลาออกจากตําแหนงที่ไ ดรับมอบหมายของครู
การศึก ษาพิเ ศษ นอกเหนือ จากนี้แ ลว ผลของการศึก ษาไดเ ปด เผยวา ปจ จัย เพิ่ม เติม เกี่ย วกับ
กฎระเบีย บนัก เรีย น ความขัดแยงในบทบาท ความเครีย ด และ ความเบื่อหนา ย และภาระงาน
มีความสําคัญนอย แตไดพิจารณาเห็นถึงการมีความสัมพันธกับบทบาท ระดับรองเกี่ยวกับการรักษา
ครู134
จีเบอรเร็บบี (Gberevbie) ไดศึกษาวิจัยในเรื่องกลยุทธการสรรหา การรักษาและการ
ปฏิบัติงาน : มิติของขาราชการพลเรือนของสหพันธรัฐไนจีเรีย ผลการวิจัยสรุปไดวา การที่บุคลากร
ไดรับแรงจูงใจที่เหมาะสมจะเปนปจจัยสําคัญในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว ซึ่งแรงจูงใจ
ดังกลาวนี้ประกอบดวย
1. เงินเดือนดีและจายเปนประจําทุกเดือน
2. ใหรางวัลแกพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
3. กําหนดแนวทางใหทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน
4. มีสิ่งแวดลอมการทํางานที่เหมาะสมและมีปจจัยแวดลอมการใหบริการที่ดี
5. การจายเงินคาตอบแทนพิเศษและเงินบํานาญมีความฉับไว
6. มีกองทุนชวยเหลือพนักงานในการซื้อบานและรถที่เหมาะสม
7. มีการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
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Shafique Muhammad and RashidRahman, Integrated employee retention model
for performance: An Integrated Approach (USA: Lambert Academic Publishing, 2010), 24-32.
134
Anthony 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
มาสิบิกีรี่ และ นีนะเบอร (Masibigiri and Nienaber) ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่องปจจัย
ที่สงผลการตอการรักษาขาราชการพันธุ x การศึกษาเชิงสํารวจ ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นว า
ปจจัยที่สงผลตอการรักษาขาราชการพันธุ x ประกอบดวย
1. ความพึงพอใจในงาน
2. การใชทักษะความรูใหเปนประโยชน
3. ความเจริญกาวหนาในอาชีพ
4. ความสมดุลเรื่องงานและชีวิต
5. คาตอบแทน
6.ความตองการความมั่นคงปลอดภัย
7. ภาวะผูนํา
8. แรงผลักดัน 136
กูปา (Gupa) ไดทําการศึกษาวิจัย ในเรื่องการลาออกและการรักษาพนักงาน การสํารวจ
ในมิติของ the urban centric BPO Industry ผลการวิจัยสรุปไดวา จากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา
จากการสํารวจภาคสนาม ทําการวิเคราะหองคประกอบ ทําใหไดปจจัยหรือองคประกอบที่ สําคัญ
4 ประการดวยกัน ดังนี้
1. ปจจัยดานแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation factors)ไดแก โอกาสแหงความ
เจริญกาวหนาและการไดพัฒนาในตําแหนงหนาที่การงาน โอกาสในตําแหนงหนาที่การงานที่จะให
การชวยเหลือคนอื่น ความรูสึกของเคารพในตนเองซึ่งไดจากการอยูในตําแหนงการงาน อํานาจใน
การสั่งการที่สัมพันธกับตําแหนงหนาที่ ความรูสึกของคนที่บรรลุเปาหมายในตัวเองซึ่งไดรับจาก
การอยูในตําแหนงงาน บทบาทในตําแหนงงานปจจุบัน การใหความเคารพตําแหนงงานภายในองคกร
2. ปจจัยอนามัย (Hygiene factors) ไดแก การใหสิ่งอํานวยความสะดวก เชน บ านพัก
คายานพานหะ สิทธิป ระโยชนดา นการแพทย โอกาสในการพัฒนามิตรภาพอยา งใกลชิดดวย
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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
136
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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ตําแหนงงานเงินเดือนที่ไดรับการเสนอสําหรับตําแหนงงาน สิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพความปลอดภัยในตําแหนงงาน
3. ปจจัยที่เปนผลประโยชนของชีวิตและการสามารถทํางานรวมกันได (Life interest
and Work compatibility factors) ไดแก การสัมผัสไดถึงความสําเร็จที่คุมคากับความพยายามใน
ตํา แหนง งาน โอกาสที่บุค คลไดค วามกา วหนา ในชีวิต และกลายเปน คนมีชื่อ เสีย งและร่ํา รวย
ความใสใจที่ภาครัฐมอบใหแกอาชีพนี้ การใหความเคารพตําแหนงงานจากภายนอกองคกร
4. ปจจัยดานความเกี่ยวของกัน (Involvement factors) ไดแก ในการทํางานนั้นทุกสิ่งมี
ความเกี่ยวของสัม พัน ธกัน การรับ รูไ ดถึง การมีค วามรับ ผิด ชอบสํา หรับ คนที่อ ยูใ นตํา แหนง
งาน โอกาสที่ตําแหนงงานมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการและแผนงาน โอกาสในการคิด และ
กระทําอยางอิสระ137
ปาตากี( Pataki) ไดศึกษาวิจัย เรื่องการรักษาบุคลากร 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
เกษี ย ณอายุ แ ละสิ ทธิ ป ระโยชน ดา นสุ ข ภาพมี ค วามสํา คั ญ มากที่ สุด ผู จัด การ เห็น วา เงิ น เดื อ น
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนดานสุขภาพมีความสําคัญมากที่สุด สวนพนักงานฝกหัดดานการ
บริหารภาครัฐ เห็นวา แผนการเกษียณอายุมีความสําคัญมากที่สุด ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมของทั้ง
3 กลุม พบวา สิทธิป ระโยชนดานสุขภาพ แผนการเกษีย ณอายุ และเงินเดือน คาตอบแทน
มีความสําคัญมากสุดตามลําดับ
กลยุทธในการบริหาร (Strategies) สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครั ฐ
เห็นวา การมีโอกาสดานการศึกษา โอกาสดานการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงาน และการไดฝกอบรม
ในเรื่องตางๆ มีความสําคัญมากสุดตามลําดับ สวนผูจัดการ เห็นวาการหมุนเวียนงานและไดรับการ
มอบหมายงานใหม และโอกาสไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงาน เปนกลยุทธการรักษาบุคลากรที่
สําคัญที่สุดตามลําดับ ขณะที่ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยเห็นวา โอกาสดานการฝก อบรมที่
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Santoshi 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 แผนการทํางานที่เปนทางเลือกและการมีโอกาสดานการศึกษา เปนสามกลยุทธที่มี
ความสําคัญมากสุดตามลําดับ
วัฒนธรรมองคกร (Organizations) สรุปไดวา พนักงานฝกหั ดดานการบริหารภาครัฐ
และผูจัดการ มีความเห็นตรงกันอยางชัดเจน วาการที่พนักงานไดรับโอกาสใหเปนสวนหนึ่งของ
กลุมทํางานและไดรับมอบใหรับผิดชอบในงานที่สําคัญ สวนผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยเห็น
ดวยอยางยิ่งที่องคกรมีวัฒนธรรมใหการยอมรับในความหลากหลาย และเห็นดวยอยางยิ่งที่พนักงาน
ในองคกรไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและใหความเคารพ
ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) สรุปไดวา ผูจัดการมีความพึงพอใจมากที่สุดกับ
โอกาสที่ ไ ด ช ว ยเหลื อ คนอื่ น ในการทํา งานและงานที่ ทํา นั้ น มี ความปลอดภัย ผูเชี่ยวชาญดาน
ทรัพ ยากรมนุษ ยพึง พอใจมากที่สุดกับ งานที่ทํา นั้น มีค วามปลอดภัย สว นพนัก งานฝก หัด ดา น
การบริหารภาครัฐ พึงพอใจมากที่สุดกับ โอกาสที่จะไดรูจักคนอื่นๆ ในขณะทํา งาน การไดรับ
การปฏิบัติดวยความยุติธรรมและใหความเคารพและ มีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย
การวางแผนอาชีพ (Career plan) สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ มี
แผนที่จะลาออกหรือเกษียณอายุภายใน 5 ป ซึ่งมีสาเหตุจากเรื่อง เงินเดือน การขาดโอกาสในการได
เลื่อนตําแหนง ขาดการพัฒนาดานวิชาชีพที่สําคัญ ตามลําดับ สวนผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยมี
เปอรเซ็นสูงที่สุดที่จะลาออกหรือเกษียณอายุภายใน 1-2 ป ขณะที่ผูจัดการ มีแผนที่จะลาออกหรือ
เกษียณอายุภายใน 3-4 ป จึงเปนความสําคัญที่องคกรตองคนหากลยุทธในการรักษาคนกลุมนี้ ตอง
พิจารณาในการตองที่ลงทุนในการฝกอบรมคนเหลานี้138
กัลยา แกววงศวาน และคณะ ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่ มีผลตอการรักษาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยสรุปไดวา เพศที่
แตกตางกันไมมีผลตอการรักษาบุคลากรทั้งในภาพรวมและรายดาน อายุที่แตกตางกัน ไมมีผลตอ
การรักษาบุคลากรในภาพรวม ยกเวนดานสภาพแวดลอมในการทํางานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในระดับ 0.5 สถานภาพ (โสด/สมรส) ที่แตกตางกันไมมีผลตอการรักษาบุคลากรใน
ภาพรวม ยกเวนดานความกาวหนาในงาน ดานอํานาจหนาที่ในการทํางาน ดานความมั่นคง และ
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 วุฒิการศึกษา
ที่แตกตางกันไมมีผลตอการรักษาบุคลากรทั้งในภาพรวมและรายดาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่
แตกตางกั น ไมมีผ ลตอ การรัก ษาบุค ลากรในภาพรวมยกเวน ดา นสภาพแวดลอ มในการ ทํางาน
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George 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 ไดทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชนผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล
คือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยค้ําจุน
และปจจัยจูงใจพบวา มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรอยาง มี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 มีตัวแปร 7 ตัว ที่สามารถพยากรณความผูกพันตอองคกรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คือปจจัย ค้ํา จุน 4 ดา น ไดแก ความสัม พันธกับ ผูบังคับ บัญชา สภาพการทํางานเงินเดือนและ
สวัสดิการ และความมั่ นคงในการทํา งาน ป จจัยจูงใจ 3 ดาน ไดแกค วามสําเร็จในการทํ างาน
ลัก ษณะงาน ที่ป ฏิบัติแ ละความเจริญ เติบ โตในตนเองและอาชีพ 140 นิส ดารก เวชยานนท
ทําการศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยแบบไทยๆ ผูวิจัยไดนําเสนอวา กลยุทธในการ
รักษาพนักงาน ผูบริหารสวนใหญจะเนนการลงทุนในตัวพนักงาน สรางความผูกพันภายในและให
การดูแลอยางใกลชิดเปนกันเอง ใหงานที่ทาทายและใหโอกาสพนักงานไดแสดงความคิดเห็น โดย
ไดสรุปเปนตารางแสดงกลยุทธในการบริหารคนแบบไทยๆ ในประเด็นการรักษาคน(อยากอยู) ดังนี้
ปจจัยที่ 1 คือ งานที่ทาทายและผูบังคับบัญชามีความรับผิดชอบ ปจจัยที่ 2 คือ มีอิสระในการทํางาน
และปจจัยที่ 3 คือ ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา141 ซึ่งในประเด็นการไดรับการยอมรับนี้ ไมวา
จะเปนการไดรับการยอมรับจากผูนําองคกรที่เปนผูบังคับบัญชา หรือจากเพื่อนรวมงาน หรือการ
ไดรับการยอมรับระหวางพนักงานดวยกันเองสามารถที่จะนําไปสูการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันได
สอดคลองกับที่ ชวัลณัฐ เหลาพูนพัฒน ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันกับองคการ โดยมี
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กัลยา แกววงศวาน, ชาญชัย จิตรเหลาอาพร และ เอก ศรีเชเลียง, “ปจจัยที่มีผลตอการ
รักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา บริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน)” (ศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ, ม.ป.ป.), 1, 8.
140
อรอุมา ศรีสวาง, “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เอกชน”
(วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองคกรและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม,
2544), 4.
141
นิสดารก เวชยานนท , การบริหารทรัพ ยากรมนุษยแบบไทยๆ (กรุงเทพฯ : คณะ
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2544), 81.
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ความพึงพอใจในงานเปนแปรสื่อ ซึ่งไดก ลาวไววา การไดรับการยอมรับจากองคก าร เป นการ
แสดงออกถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีมงาน และแสดงถึงปฏิสัมพันธที่ดีระหวางพนักงาน
กับหัวหนาในงาน ซึ่งเปนบุคคลสําคัญของทีมงาน ดังนั้นพนักงานจึงเกิดความพึงพอใจในหัวหนางาน
เห็นไดวา การไดรับการยอมรับจากองคการนาจะสงผลตอความพึงพอใจในงานดานพลังจูงใจในงาน
ดานหัวหนางาน และดานความกาวหนา142 และสอดคลองกับแนวคิดของ เอมอร กฤษณะรังสรรค ที่
กลาววา ความสัมพันธระหวาง คน 2 คน จะเปนสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ตองอาศัยคุณลักษณะภายใน
หรือทัศนคติของบุคคลที่สําคัญบางประการ ไดแก
1. การยอมรับและใหเกียรติ หมายถึง การยอมรับลักษณะสวนตัว หรือลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลตามที่เขาเปน ใหเกียรติและเคารพ ในคุณคาของบุคคล มีความเปนมิตรและความอบอุน
ใจ แกผูอื่น
2. การเขาใจสาระและความรูสึก หมายถึง การเขาใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสาร
ระหวางกัน และเขาใจในความรูสึกของผูอื่นเสมือนเราเปนตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเขาใจ
ความรูสึกซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพนั้น ไมสามารถดําเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได
3. การจริงใจ หมายถึง การไมเสแสรงในการแสดงออกถึงความคิ ด ความรูสึก และ
ทัศนคติของตนเอง143
นอกจากนี้แลว ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนี้ ยังเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมสวนบุคคลไดดวย โดยที่ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนี้ กลาวไดวาเปนปจจัยจูงใจ
ที่กระตุนใหคนทํางานอยางมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สวนปจจัยดานคุณลักษณะ
เฉพาะบุค คล เปนสิ่ง ที่บง บอกบุคลิก ภาพ หรื อคุณลัก ษณะเฉพาะของบุค คลซึ่ง เปนตัวกํา หนด
พฤติกรรมของแตละบุคคล ทําใหบุคคลแตละคนมีพฤติกรรมและแนวคิดแตกตางกันไป ดังนั้น
บุคคลจะมีบุคลิกภาพ คือมีคุณลักษณะสวนตนหรือแสดงพฤติกรรมออกมาอยางไร ยอมเกิดจาก
การไดรับการจูงใจจากสิ่งตางๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Mowen ที่กลาววา การจูงใจ หมายถึง
สภาวะที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่จะกระตุนผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุง ไปสูเปาหมาย
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ชวัลณัฐ เหลาพูนพัฒน, “ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการโดยมีความพึงพอใจ
ในงานเปนตัวแปรสื่อ” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), 23.
143
เอมอร กฤษณะรังสรรค, ทักษะการสรางสัมพั นธภาพที่ดีกับผูอื่น , เขาถึงเมื่อ 22
มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Skill.htm.
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อยางใดอยางหนึ่ง144 และสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ เมอรเรย (Murray’s Manifes Need
Theory) ที่กลาววา มนุษยสามารถแบงออกเปนกลุมไดโดยพิจารณาจากความตองการของบุคคล
โดยคํานึงถึงความรุนแรงของความตองการและทิศทางของพฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลเปนผล
จากการที่รางกายและจิตใจขาดสมดุล (Internal state of disequilibrium) ซึ่งหมายถึงการขาดใน
บางสิ่งที่รางกายตอบสนองดวยมีพฤติกรรมบางอยางเพื่อใหไดสิ่งนั้นมา 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)
การตอ งการการดูแ ลเอาใจใส (Nurturance) การตองการความสนุก สนาน (Fun) เมอรเรยมี
ความเชื่อวา ความตองการที่มีความรุนแรงมากกวาจะถูกแสดงออกมาบอยครั้งกวาและกอใหเกิด
พฤติกรรมที่รุนแรงชัดเจนมากขึ้น และยังมองวา บุคลิกภาพของบุคคลเปนผลมาจากความตองการ
ชั้นทุติยภูมิดวย145 และสอดคลองกับที่ มัทนา วังถนอมศักดิ์ กลาวไววา ตัวเสริมแรงภายนอกหรือ
รางวัลภายนอก (Extrinsic reinforces or extrinsic rewards) หมายถึง การเสริมแรงที่บุคคลไดรับจาก
ผูอื่น เปนสิ่งที่ไดจากภายนอก เชน จากผูรวมงาน หัวหนาหรือองคการ คาตอบแทนดานการเงินเปน
ตัวอยางที่ไดเห็นไดชัด ซึ่งไดแก คาจา ง เงินเดือน เงินพิ เศษหรือเงินโบนัส การปนผล แผนงาน
ที่ดึงดูดใจ การสนับสนุนส งเสริมใหมีตําแหนงสูงขึ้นในการทํางาน การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน
สิ่งทั้งหลายเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ไดมาจากภายนอกทั้งสิ้น แมวาจะไมเกิดผลที่มองเห็นเปนรูปราง
ชัดเจนหรือเกิดผลขึ้นกับรางกายก็ตาม เราจัดวาเปนตัวเสริมแรง เพราะมีอิทธิพลตอการประพฤติ
ปฏิบัตขิ องผูถูกเสริมแรง146
ชารรีฟท สือนิ ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหาและการพัฒนาการบริหาร
งานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาสรุปไดวา
สภาพปจจุบัน ปญหาและการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
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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 วังถนอมศักดิ์, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู”, 103 .
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ทั้งดานการสรรหาบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการบํารุงรักษาบุคลากรและดานการให
บุคลากรพนจากงานอยูในระดับปานกลางเชนกัน แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลนั้นดาน
การบํารุงรักษาบุคลากรควรมีการใหคําปรึกษากับครูที่ตองการความชวยเหลือ ควรจัดสวัสดิการ
อยางจูงใจ มีความรับผิดชอบรวมกันในการสรางความปลอดภัย ซึ่งในดานเดียวกันนี้ ผูวิจัยไดให
ขอเสนอแนะวา การบํารุงรักษาบุคลากรนั้น ควรสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียนใน
ทุกๆ ดานตามศักยภาพของแตละโรงเรียนมากที่สุด ลําดับที่สองคือ จัดสวัสดิการที่กอนและหลัง
การเกษียณอายุหรือการพนจากตําแหนง ลําดับที่สาม คือ ใหรางวัลแกบุคลากรครูที่มีผลงานดีเดน
หรือไดสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน เชนมอบเกียรติบัตร ประกาศตอสาธารณชนหรือใหการชื่นชม
และลําดับที่สี่ คือ มีคาตอบแทน เงินโบนัส เงินพิเศษที่นอกเหนือจากเงินเดือน และควรมีการปรับ
ขั้นเงินเดือนในทุกๆป เพื่อ สรางแรงจูงใจในการทํางาน 147 วิชัย รวิพัน ไดทํา การศึก ษาวิจัย เรื่อง
ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตองานของหัวหนางาน มีผลการวิจัยที่สรุปไดวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความผูกพันตองานอยางมีนัยสําคัญและเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือปจจัยดานความพึงพอใจ
ในการทํางาน สําหรับปจจัยสวนบุคคลปจจัยดานคุณลักษณะของงานและ ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ของภารกิ จไมมี ความสัม พั นธกั บความผูก พั นตองานของหัวหนา งานอยา งมีนัย สํา คั ญ ทางสถิติ
ตัว พยากรณที่ดีที่สุด ในการพยากรณความผูก พันตองานของหัวหนา งาน ทั้ง 18 ตัวแปรพบวา
ตัว พยากรณที่ดีที่สุดคือ ผูบังคับบัญชา รายได อํานาจในตําแหนงหนาที่ และความมีอิสระในการ
ตัดสินใจในงาน148
บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาเครื่องชี้วัดสําหรับ
การประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นผลการวิจัยสรุปไดวา องคประกอบปจจัย และ
ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นไดสรางขึ้นโดยยึดหลักความเปนอิสระใน
การบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 มาตรา 284 และหลักการบริหารจัดการที่ดีไดแก
หลักนิติธรรมคุณธรรมความโปรงใสการมีสวนรวมความรับผิดชอบและความคุมคา มีจํานวน 4
องคประกอบ โดยองคประกอบดานการธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษย มี 4 ปจจัย ไดแก
พนักงานสัม พัน ธสุข ภาพและความปลอดภัย การดํา เนิน การทางวินัย และการพนจากตําแหนง
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ชารรีฟท สือนิ, “สภาพปจจุบนั ปญหา และการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546),124.
148
วิชัย รวิพั น , “ปจจัย ที่ สงผลตอ ความผูก พั น ต อ งานของหั ว หน า งาน” (ครุ ศ าสตร
อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2546),7.
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รวม 11 ตัวชี้วัด149 โสมิรัน (Someron) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลการตอการรักษาบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาวิจัยพบวา องคประกอบ
สําคัญที่สงผลตอการรักษาพนักงาน มี 4 ประการคือ 1) สิทธิประโยชน (Benefits) ประกอบดวย
รายไดแ ละสวัส ดิก าร 2) วัฒนธรรมองคก ร (Organizational culture) ประกอบดวย การมี
ความสัมพันธที่ดีกับ ผูเปนหัวหนางาน และการมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 3) ความพึงพอใจ
สวนบุคคล (Personnel satisfaction) ประกอบดวยการมีความคิดเชิงบวกเกี่ ยวกับอาชีพ และการมี
ความยั่งยืนมั่นคง 4) กลยุทธการรักษา (Retention strategy) ไดแก การมีโอกาสในเสนทางอาชีพ150
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ปจจัยที่สงผลตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปจจัยที่สงผลตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น
สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทไดแก
1. ประโยชนตอบแทนและสวัสดิการที่เปนตัวเงิน
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุค คลสวนทองถิ่น เรื่องการ
จําแนกรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจาง ของพนักงานสวนทองถิ่น
และลูกจาง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ไดแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย
1.1 เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน ไดแก
1.1.1 เงินเดือน (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น)
1.1.2 เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น)
1.1.3 เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน เชน
เงินเพิ่มคาวิชา (พ.ค.ว.)
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
เงินเพิ่มพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.) เปนตน
1.2 เงินคาจาง ไดแก
1.2.1 เงินคาจางประจํา
149

บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ, การพัฒนาเครื่องชี้วัดสําหรับการประเมินผลการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 191.
150
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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1.2.2 เงินคาจางชั่วคราว
1.3 ประโยชนตอบแทนอื่น ไดแก
1.3.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ
1.3.2 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร
1.3.3 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก
บุตรขาราชการ และลูกจางประจําของกรุงเทพมหานคร และขาราชการครูกรุงเทพมหานคร
1.3.4 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
1.3.5 เงินตอบแทนผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นความเจ็ บ ป ว ยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุ ดราชการ เฉพาะสํา หรับขา ราชการ/พนัก งานสวนทองถิ่น และลูกจาง (แพทย พยาบาล
ทันตแพทย ฯลฯ)
1.3.6 เงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรทางดานการแพทย และสาธารณสุข 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 เรื่อง ตําแหนงและ
วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวั นที่ 5 มกราคม 2550 ไดกําหนดให
พนักงานเทศบาลที่ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ซึ่งเปนสายงานบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะ
ไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นแลว ยังไดรับเงินวิทยฐานะเพิ่ม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ.2547 ดวย152
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สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท องถิ่ น, “ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท องถิ่น เรื่อง การจําแนกรายการคาใชจาย
เงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และเงินคาจาง ของพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจาง,” 26 กรกฎาคม
2544
152
กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนง
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล,” 5 มกราคม 2550.
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2. ประโยชนตอบแทนและสวัสดิการที่ไมใชตัวเงิน
2.1 การลา บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับสวัสดิการ
ดานการลาเชน เดีย วกับบุค ลากรอื่นๆ ขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น นั่นคือ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 22 พ.ย. 2545 ขอ 350153 ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด จัดหวัดราชบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 22 พ.ย. 2545 ขอ 321154 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
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
นอกจากนี้ จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555
ไดมีการปรับปรุงระเบียบการลาของขาราชการใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบตั ิ
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จังหวัดราชบุรี, “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล,” 22 พฤศจิกายน 2545
154
จังหวัดราชบุรี, “ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด
ราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด,”
22 พฤศจิกายน 2545
155
จังหวัดราชบุรี, “ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดราชบุรี,” 12 พฤศจิกายน
2545
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ราชการ ซึ่งในระเบียบดังกลาว ไดเพิ่มประเภทการลาเขามาอีก 2 ประเภทคือ ขอ 17 (3) การลาไป
ชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร และ (11) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 156
2.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
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 และองคการบริหารสวนตําบลนั้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล เรื่อ ง ตํา แหนง และวิทยฐานะพนัก งานครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 ที่ไดแบงบุคลากรทางการศึกษาออกเปน
3 สายงาน โดยในแตละสายนั้นมีความกาวหนาในวิชาชีพดังนี้158
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
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สํานักนายกรัฐมนตรี, “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ,”
ราชกิจจานุเบกษา เลม 129, ตอนพิเศษ 22 ง (25 มกราคม พ.ศ.2555) : 5.
157
สมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ, เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สวัสดิการพนักงานสวน
ทองถิ่น(power point) (กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น, 2553), 56.
158
กระทรวงมหาดไทย, “ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตําแหนง
และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล,” 5 มกราคม 2550.
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โดยที่ศึกษานิเทศกผูใดผานการประเมิน มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ
ศึ ก ษานิ เ ทศก ชํา นาญการพิ เ ศษ ศึ ก ษานิ เ ทศก เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ศึ ก ษานิ เ ทศก เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 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 สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึ กษา มีความกาวหนาในวิชาชีพ
ตามระดับของตําแหนง ดังนี้
3.3.1 สันทนาการ 3-6/7
ระดับ 3-7
3.3.2 นักวิชาการศึกษา 3-6/7
ระดับ 3-7
ระดับ 3-7
3.3.3 นักวิชาการวัฒนธรรม 3-6/7
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
ในสวนความกา วหนา ในวิช าชีพ ของขา ราชการองคก ารบริห ารสวนจังหวัด และ
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ได
กําหนดใหนํามาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของเทศบาลมาใชโดยอนุโลมได
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สรุป
ปจจุบัน การรักษาบุคลากรที่เปนคนเกง คนดี และเปนคนที่มีศักยภาพสูง ไดกลายเปน
ปญหาสําคัญในระดับโลก โดยที่ทุกองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางก็ประสบกับปญหาเดียวกัน นี้
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในองค ก รภาครั ฐ จะได รั บ ผลกระทบอย า งมากกั บ การเกิ ด ขึ้ น ของปญหานี้
เนื่องจากในรอบหลายๆ ปที่ผานมา ในองคกรภาครัฐไดเกิดระบบสมองไหล (Brain drain system)
คนเกงในภาคราชการ ไดหลั่งไหลออกไปทํางานยังภาคเอกชนเนื่องจากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาภาครัฐ
ขณะเดียวกันในภาคเอกชนดวยกันเองก็ประสบปญหากับการที่คูแขงแยงคนมีศักยภาพของตนไป
อาจกลาวไดวา ยุคปจจุบันนี้ ไดเริ่มหันมาใหความสําคัญกับการรักษาพนักงานหรือบุคคลากรที่มี
ศักยภาพของตนไว โดยเห็นไดจากการปรับตัวในภาครัฐที่เริ่มมีการปรับคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ
ใหกับบุคลากรเพื่อสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุคที่ตองแขงขันกันสูงนี้ พรอมกันนี้ ก็มี
นักวิชาการทั้งในฝายบริหารงานทรัพยากรมนุษย และนักบริหารจัดการองคกรตางๆไดมีการนําเสนอ
แนวคิด ทฤษฎีที่จะนําไปสูการเปนปจจัยสําคัญในการรักษาบุคลากรคนสําคัญของตนเองไว ใหได
นานที่สุด ซึ่งจากที่คนควารวบรวมขอมูลมาในเบื้องตน เห็นไดวา ปจจัยในการรักษาบุคลากรนั้น มี
ความแตกตางกันออกไปตามบริบททางสังคม องคประกอบหรือปจจัยในการรักษาบุคลากรจะ
ครอบคลุมในทุกๆดานของชีวิตของบุคลากรในองคกร นั่นคือ ทุกปจจัยนั้น มุงสงเสริมใหบุคลากร
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ มุงเนน
การกระจายอํานาจการปกครองใหกับประชาชนในทองถิ่น ไดดําเนินการปกครองตนเองอยางมี
อิสระตามที่กฎหมายไดกําหนดใหอํานาจไว ซึ่งถือเปนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่สําคัญในอันที่จะปลูกฝงสงเสริมและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหแกประชาชน
ปจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ มีการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อการดังกลาวขึ้นตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทซึ่งจะ
ไดกลาวตอไป

124
ความหมายและความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในสวนของความหมายของคํ าวา การปกครองสวนทองถิ่น นี้ มีผูรูหรือนักวิชาการ
หลายๆทานไดใหความหมายไวอยางหลากหลายและกวางขวาง ในที่นี้ จึงขอนํามากลาวโดยสรุปไว
ดังนี้
ฮอลโลเวย(Holloway) ไดใหความหมายของการปกครองทองถิ่นไววา หมายถึง การ
ปกครองตนเองของชุมชนแหงหนึ่งแหงใดที่มีการจัดตั้งองคการขึ้นทําหนาที่ในเขตพื้นที่ที่กําหนด
มีอํานาจในการบริหารงานคลัง มีอํานาจในการวินิจฉัยตัดสิน และมีสภาของทองถิ่นที่ไดรับเลือกตั้ง
จากประชาชนเปนองคกรสําคัญขององคการนี้159
วิท (Wit) ไดใหคํานิยามวา การปกครองทองถิ่นเปนผลจากการกระจายอํานาจทางการ
ปกครองของรัฐบาลไปใหกับองคการในระดับทองถิ่น ซึ่งองคการนั้นตองไมเปนองคการภายใตการ
บังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง และองคการนั้นตองมีอํานาจอิสระในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
และดําเนินการใดภายใตทองถิ่นของตนเทานั้น160
บารเบอร (Barber) ไดใหความหมายไววา หมายถึง การปกครองที่มีการใชอํานาจใน
การจัดบริการและบริหารกิจการตางๆภายในขอบเขตพื้นที่เฉพาะของทองถิ่น ซึ่ งเปนหนวยยอยลง
ไปที่มีพื้นที่ขนาดเล็กในการปกครองทั้งหมดของรัฐบาล161
โกลดิง (Golding) ไดใหความหมายไววา การปกครองทองถิ่น หมายถึง การจัดระบบ
ปกครองของทองถิ่น เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด162
ประทาน คงฤทธิศึกษากร ไดใหค วามเห็นไววา การปกครองทองถิ่น เปนการปกครอง
ของประชาชนในระดับทองถิ่น อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของ
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William V. Holloway, State and Local Government in the United State
(New York: Prentice Hall, 1951), 398, อางถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, การปกครองทองถิ่นสมัยใหม :
บทเรียนจากประเทศพัฒนาแลว, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : แซทโฟรพริ้นติ้ง, ม.ป.ป.), 212.
160
Danial Wit, อางถึงใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองเมืองพัทยา เอกสารศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร อันดับที่ 68 (กรุเทพฯ: สหายบล็อกการพิมพ, 2535), 10-11.
161
Michael P. Barber, อางถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, การปกครองทองถิ่นสมัยใหม : บทเรียน
จากประเทศพัฒนาแลว, 214.
162
Golding, อางถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, การปกครองทองถิ่นสมัยใหม : บทเรียนจากประเทศ
พัฒนาแลว, 214.
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รัฐบาลกลาง โดยถือวาการปกครองทองถิ่นเปนหนาที่ของคนในทองถิ่นนั้นที่จะตองเลือกตั้งผูมี
อํานาจปกครองขึ้นมา องคก รปกครองทองถิ่นที่จั ดตั้ง ขึ้นภายใตการควบคุม ของรัฐบาล แตก็มี
อํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเอง163
อุทัย หิรัญโต นิยามวา การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอํานาจให
หนวยการปกครองระดับรองของรัฐ หรือกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง
จัดการปกครอง และดําเนินกิจการบางอยาง เพื่อผลประโยชนของรัฐ และผลประโยชนของทองถิ่น
หรือผลประโยชนของทองถิ่นโดยตรง การบริหารงานของทองถิ่นมีองคการของทองถิ่นประกอบดวย
เจาหนาที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้ งมาทั้งหมดหรือบางสวน ทั้งนี้ มีความเปนอิส ระในการบริหารงาน
แตรัฐตองควบคุมโดยวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไม164
อํานวย ป นพิ ลา ได ส รุป วา การปกครองท องถิ่น หมายถึง การปกครองที่ รัฐบาลให
กระจายอํานาจการปกครองไปใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสิท ธิ มีอํา นาจในการปกครอง การ
บริหารจัดการตนเอง ซึ่งเปนองคกรที่มีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามสมควร โดยมีรูปแบบ
การปกครองอยูดวยกัน 5 รูปแบบ คือ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา165
บูฆอรี ยีหมะ กลาววา การปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่งๆ
ซึ่งมีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่ดานตางๆ เพื่อประโยชนของประชาชนที่อยูภายในชุมชนตาม
ขอบเขตอํานาจที่ไดรับจากรัฐบาลกลางหรือสวนกลาง โดยจัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคล มีสิทธิต ามกฎหมายในการตรากฎหมายหรือระเบีย บข อบัง คับ ตา งๆ
ตลอดจนมีงบประมาณที่มาจากการจัดเก็บภาษีหรือรายไดในรูปตางๆภายในทองถิ่น เพื่อใชในการ
ดําเนินงาน สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีเจาหนาที่
หรือบุคลากรในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง166
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ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองเมืองพัทยา เอกสารศึกษา รัฐประศาสนศาสตร
อันดับที่ 68 (กรุเทพฯ: สหายบล็อกการพิมพ, 2535), 6-7.
164
อุทัย หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2523), 4.
165
อํานวย ปนพิลา, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การปกครองทองถิ่นไทย (ราชบุรี :
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง, 2554), 6-7.
166
บูฆอรี ยีหมะ, การปกครองทองถิ่นไทย (กรุงเทพฯ :โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2550), 14.
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จากหลายๆ คํา นิย ามขา งตน อาจกลา วโดยสรุป ไดวา การปกครองท องถิ่น เป น การ
ปกครองของประชาชนในระดับทองถิ่น อันเปนผลมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของ
รัฐบาลกลางใหกับทองถิ่น การมอบอํานาจดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นได
เขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
มีสวนรวมทั้งในการเสนอปญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการทํางานและรวมรับบริการสาธารณะ
ตางๆ ในเขตพื้นที่ที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ ในการบริหารงานนั้นประชาชนในทองถิ่นเปนผูเลือกบุคคล
เข า มาทําหนา ที่ เปนบริหารงานในท องถิ่นตนเอง การปกครองทอ งถิ่น แมวา จะมีอิส ระในการ
ดําเนินงานตางๆ แตก็อยูภายใตการกํากับดูแล ตรวจสอบและการสนับสนุนการดํา เนินงานของ
รัฐบาลกลาง
ในสวนของความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่นนั้น ชูวงศ ฉายะบุตร ไดกลาวไววา
เนื่องจากการปกครองสวนทองถิ่นนั้นยึดหลักการกระจายอํานาจปกครองและเพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการประชาธิปไตยโดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง การปกครองทองถิ่นจึงมี
ความสําคัญ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. การปกครองทองถิ่นคือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตน
มีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถิ่นเกิดความรับผิดชอบ
2. การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนในทองถิ่นรูจักการปกครองตนเอง
3. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งมีอยูอยางกวางขวาง รัฐบาล
มิอาจดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึงและทันทวงที จึงเปนการสมควร
ใหประชาชนในทองถิ่นดําเนินการเอง
4. การปกครองทองถิ่นสามารถสนองความตองการของทองถิ่น ไดตรงเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพ
5. การปกครองทองถิ่นจะเป นแหลง สร า งผู นํา ทางการเมื อ งการบริ ห ารของประเทศ
ในอนาคต
6. การปกครองทองถิ่นสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง การ
ปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักกระจายอํานาจทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม167
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ชูวงศ ฉายะบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: บริษัทพิฆเณศ
พริ้นติ้ง เซ็นเตอร จํากัด, 2539), 28-30.
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ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การปกครองสวนทองถิ่น ในปจจุบัน ตามพระราชบัญ ญัติ ระเบีย บบริหารราชการ
สว นทอ งถิ่ น พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ไดแ บ ง การปกครองส ว นท อ งถิ่น เป น 4 รูป แบบ ได แ ก
องคกรบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
ไดแ ก กรุง เทพมหานครและเมือ งพัท ยา ตอ มาในป พ.ศ.2537 ไดป ระกาศใชป ระราชบัญ ญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ทําใหมีการปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นอีก
1 รูป แบบ คือ องคก ารบริหารสวนตํา บล หลัง จากนั้น ไดมีพ ระราชบัญ ญัติเ ปลี่ย นแปลงฐานะ
สุข าภิบ าลเปน เทศบาล พ.ศ. 2542 ดัง นั ้น การปกครองสว นทอ งถิ่น จึง มี 5 รูป แบบ คือ
1)องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด 2) เทศบาล 3) กรุ ง เทพมหานคร 4) เมื อ งพั ท ยา และ
5) องคการบริหารสวนตําบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบนั้น มี การกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบไว ซึ่งในที่นี้จะขอนําเสนอเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 3 ประเภทเทานั้น คื อ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ องคการบริหาร
สวนตําบล เนื่องจากเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนเปาหมายของการศึกษาวิจัย
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องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 แก ไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2546 เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ จัดตั้งขึ้ น
ทุกจังหวัด เพื่อจัดทํากิจการสวนจังหวัดที่ไมอยูในอํานาจหนาที่การบริหารราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
องคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมเขต
จังหวัด และเปนการบริหารราชการสวนทองถิ่น โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและรองนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด ซึ่งทั้งสองสวนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ดังแผนภูมิที่ 2
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โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาม พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
องคการบริหารสวนจังหวัด

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

สมาชิกสภา อบจ.

รองนายก อบจ.
( 2 - 4 คน )
เลขา + ที่ปรึกษา 5 คนคน

ประธานสภา อบจ.
ปลัด อบจ.
รองประธานสภา อบจ.
รองปลัด อบจ.
ประธานสภา อบจ.

คณะกรรมการสามัญ
ประจําสภา

สมาชิกไมนอยกวา 3 คน
แตไมเกิน 7 คน

สวน

สวน

สวน

สวน

สวน

ราชการ

ราชการ

ราชการ

ราชการ

ราชการ

คณะกรรมการวิสามัญ

สมาชิกหรืไมเปนสมาชิก
ไมนอยกวา 3 คน
แตไมเกิน 7 คน

แผนภูมิที่ 2 โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การวิจัย
เพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟค จํากัด 2550), 12.
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ในสวนของอํานาจหนาที่ดานการศึกษานั้น ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 มาตรา 45 (8) กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวั ด
มีอํานาจหนาที่การจัด กิจกรรมใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่ อยูในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่น รวมดําเนินการ
หรือใหองคก ารบริหารสวนจัง หวัดจัดทํา ทั้ง นี้ “การจัดการศึก ษา” เปนกิจการหนึ่ง ที่ราชการ
สวนทองถิ่นอื่นเห็นสมควรใหองคการบริหารสวนจั งหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ให และตอมามีก ารประกาศใชพ ระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยในมาตรา 17(6) กําหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาไดโดยตรง
เทศบาล
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เทศบาลเปนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล
พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 9 ถึงมาตรา 11 กําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาจัดตั้งเทศบาลไว ดังนี้
1. เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นที่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในพระราชกฤษฎีก า
ยกฐานะขึ้นเปนเทศบาลตําบล โดยที่กฎหมายไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาเปนเทศบาลตําบล
จะตองมีเงื่อนไขอยางไร แตในทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยไดตั้งหลักเกณฑการเปนเทศบาล
ตําบล พื้นที่จะจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลจะตองมีรายไดไมต่ํากว า 12 ลานบาท (ไมรวมเงินอุดหนุน)
มีประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้นไป และอยูกันหนาแนนไมต่ํากวา 1,500 คน ตอตารางกิโลเมตร
2. เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่นชุม นุม ชนที่
มีประชากรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป และมีรายไดพอควรแก การที่จะปฏิบัติหนาที่ซึ่งกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล
3. เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมชุมชนที่มีประชากรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป และมี
รายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่ซึ่งกําหนดไวในกฎหมายวาดวยเทศบาล
โครงสรางของเทศบาลแบงออกเปน 2 ฝาย คือ สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี โดย
สภาเทศบาลมีหนาที่พิจารณารางขอบัญญัติเทศบาล และกํากับดูแลการบริหารเทศบาลของคณะ
เทศมนตรี ซึ่งมีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามที่กฎหมายกําหนด
โดยมีหนายกเทศมนตรีเปนหัวหนา ทั้งนี้ ในแตละเทศบาลจะมีการแบงสวนราชการแตกตางกันตาม
ความเหมาะสม ดังแผนภูมิที่ 3
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โครงสรางเทศบาล
ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546
เทศบาลนคร
ราษฎร 50,000 คนขึ้นไป

เทศบาลเมือง
ราษฎร 10,000 คนขึ้นไป

เทศบาลตําบล
มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
นายกเทศมนตรี
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

สภาเทศบาล

สมาชิกเทศบาลตําบล 12 คน
สมาชิกเทศบาลเมือง 18 คน
สมาชิกเทศบาลนคร 24 คน

นายกเทศมนตรีแตงตั้ง
รองนายก (ตําบล) ไมเกิน 2 คน
รองนายกฯ (เมือง) ไมเกิน 3 คน
รองนายกฯ (นคร) ไมเกิน 4 คน
เลขา + ที่ปรึกษา (ตําบล) ไมเกิน 2 คน
เลขา + ที่ปรึกษา (เมือง) ไมเกิน 3 คน
เลขา + ที่ปรึกษา (นคร) ไมเกิน 5 คน

ประธานสภา และรองประธาน
สภาเทศบาล เลือกจากสมาชิก
สภาเทศบาลตําแหนงละ 1 คน

ปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

สวนราชการตาง ๆ

แผนภูมิที่ 3โครงสรางของเทศบาล
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การวิจัย
เพื่อพัฒนา นโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟค จํากัด, 2550), 13-14.
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546
กําหนดอํานาจหนาที่ของเทศบาลในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปน 2 ประเภท คือ อํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายจัดตั้งเทศบาลกําหนด และอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กําหนด สําหรับ
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายจัดตั้งเทศบาลกําหนดมี 2 สวน คือ หนาที่ที่ตองปฏิบัติ ทั้งเทศบาลตําบล
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เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร จะตองดําเนินการใหราษฎรไดรับการศึก ษา อบรม และหนาที่ที่จะ
เลื อ กปฏิ บั ติ ไ ด เ ฉพาะเทศบาลเมื อ งและเทศบาลนคร คื อ สามารถจั ด ตั้ ง และบํา รุ ง โรงเรี ย น
อาชีวศึกษาได จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษาไดสวนอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กําหนดในสวนของการศึกษา คือ อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติก ารศึกษา
แหงชาติและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง กําหนดไวในมาตรา 19(6) ใหเทศบาลมี อํานาจหนา ที่ ก ารจัดการศึ ก ษา
เทศบาลสวนใหญจึงกําหนดใหมี “กองการศึกษา” เพื่อรับ ผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการบริการ
การศึกษา การบริหารวิชาการ และงานโรงเรียน เปนตน
จากขอมูลกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในป 2554 (ขอมูล ณ 20 มิ.ย. 2554) มี
จํา นวนเทศบาลทั้ง สิ้ น 2,010 แห ง (รวมเทศบาลที่ ย กฐานะมาจากสุ ขาภิ บ าล) โดยจํ า แนกเป น
เทศบาลนคร 27 แหง เทศบาลเมือง 145 แหง และเทศบาลตําบล 1,838 แหง168
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องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กที่สุด และ
อยู ใ กลชิด ประชาชนมากที่ส ุด จุด มุ ง หมายของการจัด ตั้ง อบต. คือ การกระจายอํา นาจไปสู
ประชาชนใหไดมากที่สุด และสามารถพัฒนา อบต. ไปสูการปกครองสวนท องถิ่นในรูปแบบ
เทศบาล
องค ก ารบริหารสวนตําบลมี ฐานะเปนนิติบุค คล ซึ่ง พระราชบัญ ญัติส ภาตํา บลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 กําหนดใหองคการ
บริหาร สวนตําบลทําหนาที่พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยองคการ
บริห ารสวนตํา บลแบง โครงสรางออกเปน 2 สวน คือ สภาองคก ารบริหารสวนตํา บล และ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในป .ศ. 2540 มีการจัดตั้ง อบต. รวมทั้งสิ้น 6,397 แหง ซึ่งในจํานวนนี้เปน อบต. ที่มี
รายไดต่ํากวา 3 ลานบาท เปนจํานวน 5,788 แหง (รอยละ 90.48) พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 จึงมีบทบัญญัติใหยุบรวม
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
168

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, “ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ 20
มิ.ย. 2554. สวนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสราง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,” 20 มิถุนายน 2554.
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1. อบต. ที่มีเขตติดตอกันสามารถรวมกันได หากเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน
ในตําบลนั้น
2. อบต. อาจรวมกับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขต
อําเภอเกี่ยวกันได ตามเจตนารมณของประชาชนในตําบลนั้น
3. อบต. ที่มีประชากรไมถึง 2,000 คน ตองยุบรวมกับ อบต. อื่นที่มีอาณาเขตติดตอกัน
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 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
องคการบริหารสวนตําบล

สภา อบต.

นายก อบต.

องคประกอบ

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
นายกฯ อาจแตงตัง้
รองนายกฯ ไมเกิน 2 คน
เลขานุการนายก 1 คน

สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้ง
1. สมาชิกหมูบานละ 2 คน
2. อบต. ใดมี 2 หมูบาน ใหมีสมาชิกหมูบานละ 2 คน
3. อบต. ใดมี 1 หมูบานใหมี 6 คน

สํานักงานปลัด อบต. และสวนตาง ๆ ของ
ประธานสภา อบต.เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน

อบต.

รองประธานสภา อบต.เลือกจากสมาชิกสภา 1 คน
เลขานุการสภา อบต.เลือกจากปลัด อบต.หรือสมาชิกสภา 1 คน

แผนภูมิที่ 4 โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การวิจัย
เพื่อพัฒนา นโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟค จํากัด, 2550), 15-16.
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สําหรับอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา พระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ.
2537 มาตรา 67 (5) และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอ งคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่
ในการจัดการศึกษา169
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศนั้น ไดดําเนินการตามที่
กฎหมายไดใหอํานาจไว ซึ่งขอนํามากลาวโดยสรุปดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 289 วรรคสอง กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิจัดการศึกษา อบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา อบรมของรัฐ โดย
คํานึง ถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ แตตองไมขัดตอมาตรา 49
และมาตรา 80 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และวรรคสาม การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตาม
วรรคสอง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งคํา นึ ง ถึ ง การบํา รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นดวย
มาตรา 49 คือ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12
ปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิ ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครอง
และสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ และมาตรา 80 (4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 41 กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่งหรือ
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กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึก ษา, รายงานผลการวิจัยเรื่อง
การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสงเสริมการจัดการศึกษาขององค กรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ:
พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2550), 11-17.
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ทุก ระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในท องถิ่น และในมาตรา 42
กําหนดวาใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่ในการประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดม าตรฐานการศึก ษารวมทั้ง การเสนอแนะ
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กํ า หนดให เ ทศบาล เมื อ งพั ท ยา
องคกรบริหารสวนตําบล องคกรบริ หารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะดานการจัดการศึกษา เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตน
แผนปฏิบัติก ารกํา หนดขั้ น ตอนการกระจายอํา นาจให แ ก อ งค ก รปกครอง สวน
ทองถิ่น ดานงานสง เสริม คุณภาพชีวิต การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ กําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติถายโอนการศึกษา
ก อนวัย เรีย นหรือปฐมวัย (อนุบ าล 4-6 ป ) การศึก ษาขั้ นพื้ นฐานระดับ ประถมศึก ษา การศึ ก ษา
ขั้น พื้น ฐานระดับ มัธ ยมศึก ษา และสํา นัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ถา ยโอนศูน ยบ ริก าร
การศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ หรือศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับเขต ใหแกองคกร
ปกครองสว นทอ งถิ่น ที่ผา นหลัก เกณฑ และวิธีก ารประเมิน ความพรอ มขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น170
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ภารกิจดานการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากการที่กฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดกําหนดภารกิจในการจัดการศึกษาไวดังนี้
1. การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแกเด็ก ตั้งแต
แรกเกิดถึง กอนการศึก ษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัย ไดรับ การพัฒนาทั้ง ดา นรา งกาย จิตใจ
อารมณ สังคม และสติปญญา เต็มตามศักยภาพ และมีความพรอมในการเขารับการศึกษา ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนา และวางรากฐานชีวิต
การเตรียมความพรอมของเด็กทั้งทางรางกาย จิตใจ สติ ปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และสั งคม ให
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เรื่องเดียวกัน, 19-20.
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ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถขั้นพื้นฐาน
รวมทั้ง ใหส ามารถคนพบความตองการ 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 จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
เปนการดําเนินงานดานกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เนนเอกลักษณความเปนไทยและทองถิ่น171

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

วัตถุประสงคการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดวัตถุประสงคการจัดการศึกษาไวดังตอไปนี้
1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพั ฒนาการและเตรีย มความพรอมทางรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อใหเด็กที่อยูใ นเกณฑ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คนในเขตความรั บ ผิ ด ชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลักสูตรอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
3. เพื่อพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงค เปนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด และตรง
ตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยมุ งพัฒนาใหเกิดความสมดุลทั้งทางดานปญญา
จิตใจ รางกาย สังคม ระดับความคิด คานิยม และพฤติกรรม ซึ่งเนนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
ความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ
4. เพื่อใหการจัดการศึกษาของทองถิ่น ดําเนินการตามความตองการและคํานึงถึงการมี
สวนรวม การสนับสนุนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
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เรื่องเดียวกัน, 20-21.
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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. เพือ่ บํารุงศาสนาและอนุรักษ บํา รุ ง รั ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี และภู มิ
ปญญาทองถิ่น มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย172
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การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา
การบริหารงานสําหรับ ขา ราชการ หรือ พนักงานครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญ ญัติส ภาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2546 และระเบีย บขา ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิ นประจําตําแหนง
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งทําใหการบริหารงานบุคคล ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองกําหนดใหมีความสอดคลอง
ดังนั้น แมวาการบริหารงานบุคคลขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่ น จะถือ ปฏิบั ติ ตาม พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ หารงานบุ ค คลส วนท อ งถิ่น พ.ศ. 2542 แต
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นก็กําหนดใหคณะกรรมการกลางขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.)ตองนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการมาบังคับใชโดยอนุโลม ดังนั้น คณะกรรมการกลาง
ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) จึงตองปรับปรุงมาตรฐานและ
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของขาราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถิ่น
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายดังกลาว โดยจัดทําประกาศมาตรฐานทั่วไป และ
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เรื่องเดียวกัน, 21-22.
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หลั ก เกณฑ ข องคณะกรรมการกลางข า ราชการ หรื อพนั ก งานส ว นท อ งถิ่น และมี ผ ลบั ง คั บ ใช
เชนเดียวกับหลักเกณฑของ ก.พ. โดยไมจําเปนตองแกไขกฎหมายใดๆ ดังนั้น การบริหารงานบุคคล
มาตรฐานวิชาชีพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิการ สิทธิประโยชนตางๆ ของ
ขาราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถิ่น จึงสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ173
ในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทนั้น ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน
หรือภารกิ จดา นการศึก ษาใหบรรลุผ ลสําเร็จ ตามเจตนารมณที่ไ ดตั้ง ไว โดยเฉพาะกลุม บุค คล
ที่เรียกวา บุคลากรทางการศึกษา เปนผูที่นํานโยบายของผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไป
สูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
คํา วา บุคลากรทางการศึก ษานี้ ตามความหมายในมาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุน
การศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศและการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ
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บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สําหรับบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว น ทองถิ่นนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ไดมีการกําหนดประเภท
บุคลากรทางการศึกษาไวดังนี้174
173

เรื่องเดียวกัน, 24.
174
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการวาดวยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น สําหรับขาราชการพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น 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/รองผู อํา นวยการสํา นั ก การศึ ก ษา 8 (นั ก บริ ห าร
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 มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึก ษาภายใน
สถานศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การกํา กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา การศึกษาคนควา ทางวิช าการ การวิเคราะหวิจัย
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามี
ความเขมแข็งในการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ175
2. สายงานบริหารการศึกษา มีลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล
การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ตลอดจนการพัฒนากิจกรรเด็กและเยาวชน การสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
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เรื่องเดียวกัน, 28.
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ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงเปนผูปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหนาสวนราชการ
หรือผูชวยหัวหนาสวนราชการทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในตําแหนงหัวหนากอง
หัวหนาฝาย ผูอํานวยการกองการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา176
3. สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธ ยาศัย การสง เสริม สนับ สนุนการจัดการศึก ษาในระบบ
รวมถึงการคนควาทางวิชาการ การวิเคราะหวิจัย เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพได
มาตรฐาน สนองตอบความตองการของประชาชน ชุมชนและสังคมไดอยางเต็มที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ งานศูนยเยาวชน งานอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น งานกีฬ าและนันทนาการ การสง เสริมและอนุรัก ษท รัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม177
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มาตรฐานหนวยงานทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะหนว ยงานที่รับ ผิดชอบในการกํ า กั บ ดูแล
สงเสริม สนับสนุนการบริหารการปกครองทองถิ่น ไดจัดทํามาตรฐานหนวยงานทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา
ใหมี คุณ ภาพไดมาตรฐานอันจะนําไปสูก ารพั ฒนาคุ ณ ภาพและศั ก ยภาพของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งหนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย
มาตรฐาน 16 มาตรฐาน และ 56 ตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 178
มาตรฐานดานปจจัย มี 7 มาตรฐาน ไดแก
1. มาตรฐานที่ 1 ผูบริหารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ภ าวะผู นํา และมี ค วามรู
ความสามารถในการบริหารจัดการ มี 3 ตัวบงชี้ คือ
1.1 มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีภาวะผูนํา
1.2 มีความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการ
1.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ
176

เรื่องเดียวกัน, 34.
177
เรื่องเดียวกัน, 45.
178
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, มาตรฐานหนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น,2550), 6-13.
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2. มาตรฐานที่ 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. มาตรฐานที่ 3 บุคลากรในหนวยงานการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี
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. มาตรฐานที่ 4 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแผนพัฒนา
การศึกษา มี 3 ตัวบงชี้คือ
4.1 มีขอมูล ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4.2 มีแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา
4.3 มีแผนพัฒนาการศึกษา 3 ป
5. มาตรฐานที่ 5 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีแผนการใช
จายงบประมาณในการบริหารจัดการ มี 2 ตัวบงชี้คือ
5.1 มีแผนการใชจายงบประมาณประจําป
5.2 มีแผนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชงบประมาณ
6. มาตรฐานที่ 6 หนวยงานทางการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี วั ส ดุ
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางในการบริหารจัดการ มี 2 ตัวบงชี้ คือ
6.1 มีแผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
6.2 มีวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในการบริหารจัดการตามภารกิจ
7. มาตรฐานที่ 7 หนวยงานการศึก ษาขององคก รปกครองสวนท องถิ่นมี ส ถานที่ และ
แหลง การเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น มี 5 ตัวบงชี้ คือ
7.1 มีสถานที่และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
7.2 มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
7.3 มีศูนยเยาวชน
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7.4 มีสนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย
7.5 มีศูนย หรือ สถานที่ฝกอาชีพ
มาตรฐานดานกระบวนการ มี 5 มาตรฐาน ไดแก
8. มาตรฐานที่ 8 หนวยงานทางการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก าร
ดําเนินงานตามพันธกิจอยางเปนระบบ มี 7 ตัวบงชี้ คือ
8.1 มีการดําเนินงานดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
8.2 มีการดําเนินงานดานปฐมวัย
8.3 มีการดําเนินงานดานการศึกษาภาคบังคับ
8.4 มีการดําเนินงานดานการศึกษาชวงชั้นที่ 4 และอาชีวศึกษา
8.5 มีการดําเนินงานดานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
8.6 มีการดําเนินงานดานการส ง เสริ ม กี ฬ า นั น ทนาการ กิ จ กรรมเด็ ก เยาวชนและ
ประชาชน
8.7 มีการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น
9. มาตรฐานที่ 9 หนวยงานทางการศึกษาขององคก รปกครองสวนทองถิ่น มีการจัด
องคกรโครงสราง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ มี 7 ตัวบงชี้ คือ
9.1 มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่มี ความคลองตัวสูงและ
ปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ
9.2 มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน
9.3 มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง
9.4 มีการบริหารเชิงกลยุทธโดยใชหลักการมีสวนรวม
9.5 มีการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ขององคกร
9.6 มีการตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเนื่อง
9.7 มีการสรางขวัญ กําลังใจ และสัมพันธภาพที่ดีในองคกร
10. มาตรฐานที่ 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 มีการนําเสนอผลการใชงบประมาณในแตละปไปปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
11. มาตรฐานที่ 11 หนวยงานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัด ใหมีระบบ
การบริหารวัสดุครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง มี 4 ตัวบงชี้คือ
11.1 มีการดําเนินการตามแผนจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางและใชอยาง
คุมคา
11.2 มีการจัดเก็บและบํารุงรักษาอยางเปนระบบ
11.3 มีการประเมิน สรุปรายงานผลการใชวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
11.4 มีการนําผลจากการรายงานผลการใชวสั ดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางในแตละป
ไปปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
12. มาตรฐานที่ 12 หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหาร
จัดการสถานที่และแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ มี 4 ตัวบงชี้ คือ
12.1 มีการจัดทําแผนการใชสถานที่และแหลงเรียนรู
12.2 มีการดําเนินการตามแผนการใชสถานที่และแหลงเรียนรู
12.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใชสถานที่และแหลงเรียนรู
12.4 มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
มาตรฐานดานผลผลิต มี 3 มาตรฐาน ไดแก
13. มาตรฐานที่ 13 หน ว ยงานทางการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มี 2 ตัวบงชี้ คือ
13.1 มีบรรยากาศการทํางานที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
13.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ/ กิจกรรม
14. มาตรฐานที่ 14 หน ว ยงานทางการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มี 2 ตัวบงชี้ คือ
14.1 ผูเรียนมีพัฒนาการทุกดานอยางเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนด
14.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการพัฒนาทุกดานอยางเต็มศักยภาพและดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
15. มาตรฐานที่ 15 หนวยงานการศึกษาจัดกิจกรรมใหเด็ก เยาวชน ประชาชนเทิดทูน
และ ดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น มี 2 ตัวบงชี้ คือ
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15.1 เด็ ก เยาวชน ประชาชน เทิ ด ทู น และดํา รงไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
15.2 เด็ก เยาวชน ประชาชน สืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
มาตรฐานดานผลลัพธ มี 1 มาตรฐาน ไดแก
16. มาตรฐานที่ 16 การบริหารมีประสิทธิภาพ และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการ
บริหาร มี 2 ตัวบงชี้ คือ
16.1 การปฏิบัติงานของหนวยงานการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานหนวยงานการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และบรรลุเปาหมายของจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
16.2 ผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการบริหารของหนวยงานการศึกษา
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สรุป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองของประชาชนในระดับทองถิ่น
อันเปนผลมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐบาลกลางใหกับทองถิ่น การมอบอํานาจ
ดังกลาวนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีสวนรวมทั้งในการเสนอปญหา ตัดสินใจ
การตรวจสอบการทํางานและรวมรับบริการสาธารณะตางๆในเขตพื้นที่ที่ไดกําหนดไว ทั้ งนี้ ในการ
บริหารงานนั้นประชาชนในทองถิ่นเป นผูเลือกบุคคลเขา มาทําหนา ที่ เป นบริห ารงานในทองถิ่น
ตนเอง การปกครองทองถิ่นแมวาจะมีอิสระในการดําเนินงานตางๆแตก็อยูภ ายใตก ารกํา กับ ดูแล
ตรวจสอบและการสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล บุค ลากรทางการศึก ษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแบง เปน 3
ประเภทตามสายงาน คือ 1. สายงานนิเทศการศึกษา 2. สายงานบริหารการศึกษา 3. สายงาน
การศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา และหนวยงานทางการศึ ก ษาขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบดวยมาตรฐาน 16 มาตรฐาน และ 56 ตัวบงชี้

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพ (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
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย ระเบียบวิธี ผูวิจัยได
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบ
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยการศึก ษาวิเ คราะหขอ มูล เกี่ย วกับ ปจ จัย หรือ องคป ระกอบการรัก ษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย
ที่เ กี่ย วขอ งกับ การรัก ษาบุค ลากร ทั้ง ในประเทศและตา งประเทศ รวมทั้ง ฐานขอมูล ในระบบ
อินเตอรเน็ตออนไลนทั้งในประเทศ และตางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําโครงการวิจัย โดยขอ
คําแนะนํา ความเห็นในการจัดทําโครงรางการวิจัย จากอาจารยที่ปรึกษา และนํา มาปรับปรุงแกไข
เพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหกําหนดกรอบแนวคิด
เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพแลวสรุปขอมูลเกี่ยวกับที่ผูวิจัย
ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น วิเคราะหหาขอมูลที่เกี่ยวของ ตอมานําเครื่องมือที่สรางและพัฒนาไปเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนํา ขอมูลที่ไ ดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะหขอมูล และแปลผล
การวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางเปนรูปแบบและตรวจสอบความเหมาะสมพรอมทั้งเสนอรูปแบบ ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัย ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยเกี่ยวกับ
การรักษาบุคลากร

ขั้นตอนที่ 2
สรางและพัฒนา
เครื่องมือเพื่อใชใน
การศึกษาปจจัยของการ
รักษาบุคลากรทางการ
ศึกษา

ขั้นตอนที่ 3
การเก็บรวบรวมขอมูล

ขั้นตอนที่ 4
การวิเคราะหขอมูล การ
ปรับปรุงและสราง
รูปแบบ

กระบวนการ
1.
2.

ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
องคประกอบของการรักษาบุคลากรทางการศึกษา

ผลที่ไดรับ

ได ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ ง
กั บ การรั ก ษาบุ ค ลากร
ทางการศึกษา

1. สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เปนองคประกอบ ของ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา
2. ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (IOC)
3. หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยทดลองใชกับ บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach)

ไดเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อ
ใชในการศึกษาองคประกอบ
ข อ ง ก า ร รั ก ษ า บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา

1. ส ง แบบสอบถามไปยั ง กลุ ม ตั ว อย า ง สั ง กั ด องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น จํานวน 367 แหง
2. เก็บรวบรวมขอมูล

ไ ด ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ก า ร รั ก ษ า
บุคลากรทางการศึกษา

1. วิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ
(Exploratory Factor Analysis)
2. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis)
3. นํ า เสนอผลการวิ เคราะหอ งค ป ระกอบการรั กษาบุ คลากรทางการ
ศึ ก ษา สั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และผลการวิ เ คราะห
ความสัม พัน ธเ ชิง สาเหตุใ หผู เชี่ ยวชาญและผูท รงคุณ วุฒิ พิ จารณาใน
รูปแบบ Ethnographic Future Research (EFR)

แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนการวิจัย

1. ไ ด อ งค ป ระกอบการ
รั ก ษ าบุ คล าก รท าง กา ร
ศึ ก ษ า สั ง กั ด อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
2 . ไ ด ร ะ ดั บ ข อ ง
องค ป ระกอบการรั ก ษา
บุ ค ลาก รทางก า รศึ ก ษ า
สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3. ไดรูปแบบความสัมพันธ
ขององคประกอบ
การรักษาบุค ลากรทางการ
ศึ ก ษ า สั ง กั ด อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุม วิท ยานิพนธเสนอแนะ จัดพิม พ และสง รายงานผลการวิจัย ฉบับ
สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหง านวิจัย ในครั้ง นี้เ ปน ไปตามวัต ถุป ระสงคข องการวิจัย ผูวิจัย จึง ไดกํา หนด
รายละเอีย ดตา งๆ เกี่ย วกับ ระเบีย บวิธีก ารวิจัย ซึ่ง ประกอบดว ย แผนแบบการวิจัย ประชากร
กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีแผนแบบการวิจัยแบบ
กลุมเดียว ศึกษาสภาวการณโดยไมมีการทดลอง (The one shot, non experimental case study)
ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

O

R

X

แผนภูมิที่ 6 แผนผังของแผนแบบการวิจัย
เมื่อ R หมายถึง กลุมตัวอยาง
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
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ประชากร
ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 7,851 แหง
ในประเทศไทย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
องคการบริหารสวนตําบล
รวม

จํานวน
76
27
145
1,838
5,765
7,851

ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสราง, สวนวิจัยและ
พัฒนาระบบรูปแบบและโครงสราง, “ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น,” 20 มิถุนายน
2554
กลุมตัวอยาง
สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยใชตารางประมาณการขนาดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan)
และทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงประเภท (Stratified Random Sampling) ไดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 367 แหง ดังตารางที่ 2
ผูใหขอมูล
ผูใ หข อมูล คือ บุคลากรจากองค กรปกครองสวนท องถิ่นแหง ละ 2 คน ประกอบดวย
ปลัดองค ก รปกครองสวนท องถิ่น 1 คน และผูอํ านวยการสํา นัก การศึก ษา/ผูอํา นวยการกอง
การศึกษา/หัวหนากองการศึกษา/หัวหนาสวนหรือฝายการศึกษา/นักวิชาการศึกษา 1 คน รวมผูให
ขอมูลทั้งสิ้น 734 คน แสดงไดดังตารางที่ 2

148

ตารางที่ 2 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล
ประเภทของประชากร
(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)

องคการบริหาร

ผูใหขอมูล
จํานวน
กลุมตัวอยาง
ปลัดองคกร
บุคลากร
ประชากร (องคกรปกครองสวน
ปกครอง
ทางการ
ทองถิ่น)
สวนทองถิ่น
ศึกษา

รวม

76

4

4

4

8

27
145
1,838
5,765

1
7
86
269

1
7
86
269

1
7
86
269

2

7,851

367

367

367

สวนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
องคการบริหารสวน
ตําบล

รวม

14
172
538
734

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผู ใหขอมูล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนงงานปจจุบัน
2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่ เกี่ ยวข องกั บ การรัก ษาบุ ค ลากรทางการศึก ษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดจากผลสรุปการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้ง
ภายในและตางประเทศ และสรุปผลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
สรุปตัวแปรทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จํานวน 167 ตัวแปร ดังนี้
2.1 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ในงานที่ไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จ
2.2 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือทั้ง ในดานความรูค วามสามารถ
และผลงาน
2.3 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานที่มีความทาทายและนาสนใจ
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2.4 องคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารกํา หนดบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
บุคลากรทางการศึกษาไวอยางชัดเจน
2.5 บุคลากรทางการศึกษามีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและวิชาชีพ
2.6 บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนที่เพียงพอและเหมาะสม
2.7 บุคลากรทางการศึกษาไดรับ โอกาสใหพั ฒนาตนเองเพื่ อ ความเจริญกาวหนา
ในอนาคต
2.8 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับผูบังคับบัญชาในทุกระดับ
2.9 สถานะทางอาชีพของบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคง มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
สังคม
2.10 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดนโยบายการทํางาน และมีการจัดระบบ
บริหารงานที่ชัดเจน
2.11 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
2.12 บุคลากรทางการศึกษามีความเปนอยูสวนตัวที่ดี
2.13 บุคลากรทางการศึกษาไดทํางานอยางตอเนื่อง มีความใกลชิดกับงานและมีความ
มั่นคงในงาน
2.14 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวิธีการกํากับติดตาม ควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
2.15 บุคลากรทางการศึกษาไดรับคาตอบแทนหรือคาจางที่ยุติธรรมเพียงพอและมีระดับ
ที่เหมาะสม
2.16 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานที่สงเสริมสุขภาพ
2.17 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.18 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสังคมสัมพันธที่ดี
2.19 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
2.20 บุคลากรทางการศึกษามีความสมดุลระหวางเรื่องงานกับเรื่องชีวิต
2.21 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบและทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม
2.22 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการนิเทศงานบุคลากรที่มีคุณภาพ
2.23 บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
2.24 บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
2.25 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางของคาจางและเงินเดือนที่เปนระบบและ
ทันสมัย
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2.26 บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ที่เพียงพอและ
เหมาะสม
2.27 บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในองคกร
2.28 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความผูกพันดวยจิตวิญญาณใหเกิดขึ้นกับบุคลากร
ทางการศึกษา
2.29 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผ ลประโยชนที่ สํา คั ญ ตอจิตใจและจิต วิญญาณ
ของบุคลากรทางการศึกษา
2.30 บุคลากรทางการศึกษาไดรับแรงผลักดันใหเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ ความรูของ
ตนเอง
2.31 บุคลากรทางการศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหนาที่
2.32 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานที่มั่นคงและปลอดภัย
2.33 บุคลากรทางการศึกษามีความรูสึกเปนเจาขององคกร
2.34 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาความรูและ
ตําแหนงวิชาชีพ
2.35 บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม
2.36 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยืดหยุนในการทํางาน
2.37 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนในการจัดสวัสดิการทั้ง กอนและหลัง
เกษียณอายุแกบุคลากร
2.38 บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหทํางานที่ทาทายความสามารถ
2.39 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิ่งแวดลอมขององคกรที่ดี
2.40 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกลยุทธการบริหารจัดการองคกรที่ดี
2.41 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมและคานิยมองคกรที่ดี
2.42 บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน
2.43 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนอาชีพใหกับบุคลากร
2.44 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร
2.45 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใหเงินโบนัส เงินเพิ่มเติมพิเศษนอกจากเงินเดือน
แกบุคลากร
2.46 องคกรปกครองสวนท องถิ่นมี ก ารปรับ โครงสรางภาระงานของบุคลากรใหมี
ความเหมาะสมกับศักยภาพ ไมใหมีภาระงานมากเกินไป
2.47 บุคลากรทางการศึกษามีอํานาจในการสั่งการที่สัมพันธกับตําแหนงหนาที่
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2.48 บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายวางแผนงานและ การ
บริหารขององค
2.49 บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนหนึ่งเดียว ไมมีการแบงแยก
เปนกลุมๆ และทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่
2.50 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการตอบสนองความตองการอยางเหมาะสม
2.51 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการในการทํางานที่ดีและมีความเปนมิตร
2.52 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบกํากับติดตามดูแลบุคลากรอยางมีคุณภาพ
2.53 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและเทาเทียมกับบุคลากร
ดานอื่น
2.54 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานที่ เปนคนเกงมี
ความเหมาะสมกับงานที่ทําและใหจํานวนคนที่เพียงพอกับงาน
2.55 บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลและการยอมรับ ชื่นชมในผลงาน
2.56 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง
2.57 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนําในการบริหารองคกร
2.58 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกของทีมงาน
2.59 บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิ ท ธิ ป ระโยชน พิ เ ศษอยู ใ นเชิ ง การแข ง ขั น และมี
ความยืดหยุน
2.60 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความยุติธรรม
2.61 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน
2.62 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการมอบหมายงานที่สอดคลองกับความตองการ
และเหมาะสมกับความรูความสามารถ
2.63 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรู สนใจ และแสดงความยินดีใน
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นของบุคลากร
2.64 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นตามโอกาส
2.65 บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทํางานรวมกันเปนทีม
2.66 บุคลากรทางการศึกษาไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และลูกนอง
2.67 บุคลากรทางการศึกษาไดรับขอเสนอเรื่องความเสี่ยงและความมั่นคงในงาน
2.68 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีในที่ทํางาน
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2.69 บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญขององคกร
2.70 บุคลากรทางการศึกษารูสึกเชื่อใจ ไวใจในผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.71 ผูบริหารองคก รปกครองสวนท องถิ่นทําใหบุคลากรมี ความรูสึก เคารพนับถือ
ตนเอง
2.72 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสารกับบุคลากรแบบเปดเผย ไมมี
การซุบซิบนินทากัน
2.73 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน
2.74 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับผลสะทอนกลับอยางจริงจัง
2.75 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสํา คั ญกั บความรู ความสามารถพิเศษของ
บุคลากร
2.76 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี ความยุติธ รรม ความเสมอภาค และยอมรับ ใน
ความหลากหลายของบุคลากร
2.77 ผูบริหารองคก รปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและเขาใจบุคลากรและรูจักงาน
ที่บุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี
2.78 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการคุมครองและไมเคยถูกคุกคามในเรื่องใดๆ
2.79 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี ก ารจัดกิ จกรรมเฉลิม ฉลองเกี่ยวกับความสําเร็จ
วันเกิด และโอกาสอื่นๆ แกบุคลากร
2.80 บุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง
2.81 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแหลงขอมูลที่สาํ คัญและมีการจัดการความรูเพื่อ
นําไปใชในการดําเนินงาน
2.82 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาพลักษณขององคกรที่ดี
2.83 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการสรรหาบุคลากรที่เปนธรรม
2.84 บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสไดเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการทํางาน
ของตัวเอง
2.85 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบแรงงานสัมพันธที่ดี
2.86 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมที่ใหความเคารพงานที่ทําอยูวาเปนสิ่งที่
มีคุณคา
2.87 บุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอที่จะทําใหงานที่รับผิดชอบ
สําเร็จผล
2.88 บุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านอยูในระดับสูง
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2.89 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนที่รักษาคํามั่นสัญญาที่ไดใหไว
2.90 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนให ปฏิบัติหนาที่อยางมี
ความสุขและสนุกสนาน
2.91 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการบริหารงานที่โปรงใส
2.92 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานที่ยึดถือความเปนจริง ศักยภาพ และ
ความเปนไปไดตามหลักเกณฑ
2.93 บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสําคัญ และไดรับความ
ไววางใจ
2.94 องคกรปกครองสว นท องถิ่นมี ระบบเทคโนโลยี ก ารสื่อสารที่ ทันสมั ย และมี
ประสิทธิภาพ
2.95 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใชคนเกง ที่มีทักษะความรูใหเปนประโยชน
ตอองคกร
2.96 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่บุคลากรสามารถเขาถึง ไดและ
ใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุยกับบุคลากร
2.97 บุคลากรทางการศึกษาสามารถทํางานรวมกันไดกับบุคลากรดานอื่นๆ
2.98 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงานดานการ
รักษาบุคลากร
2.99 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูบริหารหรือผูนําของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.100 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการลดภาระงานเอกสารที่ไมจําเปน
2.101 หนวยงานทางการศึกษาขององคก รปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําพันธกิจ
ของตนเองอยางชัดเจน
2.102 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญและหวงใยในบุคลากร
2.103 บุคลากรทางการศึกษามีความมุงมั่นตอองคกร
2.104 บุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันกับงานอยางลึกซึ้ง
2.105 องคกรปกครองสวนท องถิ่น มี ก ารบริหารและจัด การกั บความเครีย ดใหกั บ
พนักงาน
2.106 บุคลากรทางการศึกษามีประสบการณการทํางานเชิงบวกและไดรับการสื่อสาร
ทางบวก
2.107 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายคาจางแกบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน
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2.108 องคปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหคํา ปรึกษาแก บุคลากรทั้งในเรื่องงาน
และชีวิตสวนตัว
2.109 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายเงินคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆดวย
ความรวดเร็ว ตรงเวลา
2.110 บุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกร
2.111 ผูบริหารและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญเรื่องความ
จงรักภักดีตอองคกร
2.112 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในหนาที่โดยยึดประชาชนเปนลูกคาคนสําคัญ
2.113 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพั ฒนาและออกกฎระเบียบที่ เหมาะสมกับ
องคกรและใชกฎระเบียบนั้นอยางยุติธรรม
2.114 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการทํางานอยางสมดุล
2.115 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนยุติธรรมและมีความซื่อสัตย
2.116 บุคลากรทางการศึกษามีฐานะตําแหนงงานที่สามารถใหความชวยเหลือคนอื่นได
2.117 บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองที่ทํางานประสบผลสําเร็จ
2.118 ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความเชื่อถื อจากคนภายในองค ก รและ
จากภายนอกองคกร
2.119 บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
2.120 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดวัตถุประสงคในงานและ
มีการสั่งการที่ชัดเจน
2.121 บุคลากรทางการศึกษาเขาถึงและเขาใจวัตถุประสงคขององคกร
2.122 ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออกใหเห็น ถึงการให
ความเคารพตอบุคคลอื่น
2.123 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมมิ ตรภาพระหวางบุ คลากรใน
องคกร
2.124 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนใหบุคลากรเปนผูบ ริการและชวยเหลือ
คนอื่น
2.125 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการลาหยุดเพื่อการพักผอนกับครอบครัว
2.126 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนความเปนสวนตัวแกบุคลากร
2.127 บุคลากรทางการศึกษาไดรับ การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให นําเสนอแนวคิด การ
สรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ
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2.128 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารนโยบายที่เปนแนวทางเดียวกัน
2.129 ผูบริหารองคกรปกครองสว นท อ งถิ่นยอมรับ ไดใ นเรื่ องความผิด พลาดหรือ
ความสําเร็จของบุคลากร
2.130 องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดถือดวยความมุงมั่นวาคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ที่สุดขององคกร
2.131 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอขอเรียกรองของบุคลากร
และรีบดําเนินการแกปญหาทันที
2.132 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว
2.133 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับอาหาร อาหารวาง และ
เครื่องดื่มตางๆ ใหบริการแกบุคลากร
2.134 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนใหบุคลากรไดมีวันหยุด และชวงเวลา
หยุดพักทํางาน
2.135 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม การสัญจรมีความ
สะดวกสบาย
2.136 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมใหบุคลากรทําพื้นที่ทํางานใหมีความเปน
สวนตัวตกแตงสรางสรรคใหนาเจริญใจ
2.137 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการในการดูแลเด็กอยางเหมาะสม
2.138 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจคานิยมและมาตรฐานทางจริยธรรม
ของบุคลากร
2.139 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการประชุมบุคลากรอยางตอเนื่อง
2.140 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการยอมรับบุคลากรที่เปนสุภาพสตรี
2.141 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น แสดงใหเห็นถึงการชื่นชมบุคลากรอยาง
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 องคกรปกครองสวนท องถิ่นมีการกําหนดอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบและ
ขอบเขตในงานของบุคลากรอยางชัดเจน
2.152 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูแกบุคลากรและ
จัดทําแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล
2.153 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนและใหทุนการศึกษาแกบุคลากรเพื่อ
ศึกษาตอทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
2.154 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีก ารจัดหาเครื่องมื อการเรีย นรูทั้ง จากภายนอก
องคกรเพื่อพัฒนาความรูบุคลากร
2.155 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพอยางรอบคอบ
2.156 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการประเมินบุคลากรที่มีคุณภาพ
2.157 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหรางวัลที่กระตุนใหเกิดความผูกพัน
ของบุคลากร
2.158 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายคาจางแกบุคลากรโดยยึ ดทักษะความรู
เปนฐาน
2.159 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการประกัน ภัย
แกบุคลากรดานตางๆ
2.160 ผูบริหารองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น กั บ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี เ ป า หมาย
ตรงกัน
2.161 บุคลากรทางการศึกษาไมมีความขัดแยงกันกับบุคลากรคนอื่นๆ ในองคกร
2.162 ผูบริหารองคกรปกครองสว นทอ งถิ่นบริห ารจัดการทรัพ ยากรในองค ก รแก
บุคลากรอยางชอบธรรม
2.163 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนมีน้ําใจและเสียสละ
2.164 องคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น มี ก ารกํา หนดระยะเวลาในการทํา งานเพื่ อ ให
บรรลุผลตามเปาหมาย
2.165 บุคลากรทางการศึกษาเปนคนกระตือรือรนในการทํางานและมีความอดทน
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2.166 บุคลากรทางการศึกษามีอุดมคติสวนตัวในการทํางาน
2.167 บุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติตนเปนบุคลากรที่ดีขององคกร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภท คือ
1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured interview)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire)
3. แบบตรวจสอบรายการ (Check list form)
เครื่องมือแตละประเภทไดใชเก็บรวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การ
รักษาบุคลากรทางการศึกษา โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อใหไดกรอบความคิด
ปจจัยที่เปนองคประกอบของการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวนําไปสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนํามาสรุปรวมกับหลักการ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดกรอบแนวคิดขององคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยของขั้นตอนนี้คือ
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi – Structured interview) ใชเทคนิคการสัมภาษณที่ไมถาม
ชี้นําและสัมภาษณโดยใชแบบปฏิสัมพันธ (Interactive interview)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดและองคประกอบของการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในขั้นตอนนี้ผูวิจัย ไดดําเนินการนําขอสรุปที่ได
จากการสังเคราะห หลักการแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ มาสรุปเปนตัวแปร แลวสรางเปนขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม เพื่อนําไป
สอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซึ่งแบบสอบถามในครั้งนี้ใชสอบถามความคิดเห็นของ
ผูใหขอมูลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนงงานปจจุบัน เปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check list form)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ย วกับองคประกอบ ของการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณ
คา Rating scale 5 ระดับของ ไลเคิรท (Likert Scale) เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม มีดังนี้
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ระดับ 5 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ
5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับมาก มีคาเทากับ 4
คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับปานกลาง มีคาเทากับ
3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับนอย มีคาเทากับ 2
คะแนน
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ระดับ 1 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับนอยที่สุด มีคาเทากับ
1 คะแนน

ขั้นตอนที่ 3 แบบตรวจสอบและสรางปจจัยที่เปนองคประกอบและรูปแบบที่เหมาะสม
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดนําองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ (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
และขอคิดเห็นอื่นๆ ดวยรูปแบบการวิจัยที่เรียกวา Ethnographic Future Research (EFR) เพื่อสรุป
เปนรูปแบบที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การสรางเครื่องมือเพื่ อ สั ม ภาษณ ค วามคิ ด เห็ น ของผู เ ชี่ ย วชาญ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
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. การสรางเครื่องมือเพื่อศึกษาวิเคราะหความเปนไปได และรูปแบบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจัยไวในการสรางเครื่องมือเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดังนี้
2.1 การสรางแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยสรางขอกระทง
คําถามจากตัวแปรที่ไดจากการสรุปผลการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และความ
คิดเห็นจากการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
2.2 นําขอกระทูคําถามมาสรางเปนแบบสอบถามภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เพื่อหาคาความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
รวมทั้งปรับปรุงแกไขภาษาตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ นําแบบสอบถามที่ไดเสนอใหอาจารย
ที่ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
2.3 นํ า แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) เพื่ อ หาค า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามจากบุคลากรทางการศึก ษา สังกั ดองคป กครองสวนท องถิ่น ที่ไ มใ ชกลุมตัวอยา ง
จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แ อลฟาตามวิธีข องครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 1 ใน
การศึ ก ษาครั้ง นี้ไ ดค า สัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถามเทากับ 0.977
2.4 นําแบบสอบถามไปสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ใ ห ข อ มู ล และเมื่ อ ได รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมู ลดวยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor
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Lee 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. การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ( Path analysis) ในขั้ น ตอนนี้ ผู วิ จั ย นํา
องคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) มา
ทําการวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis) เพื่อใหไดรูปแบบความสัมพันธของ
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การสรางเครื่องมือเพื่อตรวจสอบรูปแบบและนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม ในขั้นตอนนี้
ผูวิจยั นําเอาองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ได
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal
Component Analysis : PCA) และรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ
(Path analysis) มาใหผู เ ชี่ย วชาญและผูท รงคุ ณวุ ฒิ พิ จารณาในรูป แบบการวิ จัย ที่ เ รีย กวา
Ethnographic Future Research (EFR) พิจารณาในประเด็นดานความถูกตอง ความเหมาะสม
ความเปนไปได ความเปนประโยชน รวมถึงการใหขอเสนอแนะ การวิพากษ เพื่อปรับปรุงใหได
องคประกอบและรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม โดยใชแบบแสดงความคิดเห็นตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการวิจัยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ซึ่งแบบแสดงความคิดเห็นดังกลาว แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นตอ รูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สัง กัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 367 แหง ซึ่งมีผูใหขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นละ 2 คน
รวม จํานวนทั้งสิ้น 734 คน และการไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน โดยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังนี้
1. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดวยตนเอง
2. การสงแบบสอบถามเก็บ รวบรวมข อมูลที่องคก รปกครองสวนทองถิ่น ดวยตนเอง
และ สงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
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 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรในระดับมากที่สุด
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 และถือเอาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
loading) ของปจจัยแตละปจจัยขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ที่บรรยายดวยตัวแปร
ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)3 และทําการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ
(Path analysis) เปนการนําองคประกอบของการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มาวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบการรักษาบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชการวิเคราะหดวยวิธีการพิจารณา
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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)โดยผูเชี่ยวชาญ และ
ผูทรงคุณวุฒิ จํา นวน 5 คน ไดพิ จารณาในประเด็น ดา นความถูก ตอง ความเหมาะสม ความเป น
ประโยชนและความเปนไปได และใหขอเสนอแนะ การวิพากษ เพื่อปรับปรุงใหไดองคประกอบ
และรูปแบบที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป
สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
2. สถิติพื้นฐานสําหรับวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
2.1คาความถี่ (Frequency)
2.2 คารอยละ (Percentage)
2.3 คาเฉลี่ย (Mean)
2.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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)
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สรุป
การวิจัยเรื่อง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ”
มีวัตถุประสงค เพื่อทราบองคประกอบการรักษาบุ คลากรทางการศึก ษา สังกั ดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 367 แหง เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ผูใหขอมูล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นละ 2 คน คือ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 คน และบุคลากร
ทางการศึกษา 1 คน รวมทั้งสิ้น 734 คน โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนใน 3 ขั้นตอน คื อ
การจัด เตรีย มโครงการ การดํา เนิน การวิจัย และการรายงานผลการวิจัย ซึ่ง ในขั ้น ตอนของ
การดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนยอยคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
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ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูล และขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูล การปรับปรุงและสราง
รูปแบบที่เหมาะสม สถิติที่ใชในการวิจัยคือ การวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) สถิติพื้นฐาน
สําหรับการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาความถี่ (Frequency) คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนสถิติเพื่อการจําแนกจัดกลุมตัวแปร
ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหได
ตัวแปรที่สําคัญ จากนั้นทําการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) และทายสุดเปน
การประเมินและตรวจสอบเนื้อหาโดยใชผูเ ชี่ย วชาญและผูท รงคุณวุฒิโดยวิธีก ารวิจัยที่เรียกวา
Ethnographic Future Research (EFR)แลวนําเสนอรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 2) เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจั ยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอ
ผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 องคประกอบการรักษาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหกรอบแนวคิดของการวิ จั ย เพื่ อ หาองคประกอบการรัก ษาบุ คลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.1 การวิ เ คราะห จ ากแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรั ก ษาบุ ค ลากรจาก
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 ดังนี้
2.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย
อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และตําแหนงงานปจจุบัน
2.2การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิง สํา รวจ (Exploratory Factor Analysis) การ
วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่เปนองคประกอบสําคัญ
ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญในการนํามา
สรางเปนโครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ตอนที่ 2 รูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 2 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ (Path analysis) เพื่ อ กํา หนดเป น รู ป แบบ
ความสัมพันธขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สมบูรณตอไป
2. การวิเคราะหต รวจสอบและสร า งรู ป แบบการรั ก ษาบุ ค ลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาเกี่ยวกับ
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และขอคิดเห็นอื่นๆ ดวยการใช
รูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิค Ethnographic future research (EFR) เพื่อสรุปเปนรูปแบบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
จากขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูลที่จําแนกออกเปน 2 ขั้นตอนดังกลาว สามารถแสดง
รายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลในแตละขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 องคประกอบการรักษาบุ ค ลากรทางการศึก ษา สั งกั ดองค กรปกครองสว น
ทองถิ่น ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อหาองคประกอบการรักษาบุค ลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.1การวิเคราะหจากแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรั ก ษาบุ ค ลากรจาก
กรอบแนวคิดของการวิจัย จํานวน 28 แนวคิดดังนี้
แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีสองปจจัยของ เฟรดเดอรริค เฮิรซเบิค (Frederick Herzberg)
แนวคิดที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการสรา งคุ ณ ภาพชี วิตการทํา งานของบุ ค ลากร ตาม
แนวคิดของอี อาร วอลตัน (R. E.Walton)
แนวคิดที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอ การสรา งคุ ณ ภาพชี วิตการทํา งานของบุคลากร ตาม
แนวคิดของคัมมิ่งและวอรเลย (T. Cumming and C. G. Worley)
แนวคิดที่ 4 ปจจัยธํารงรักษาพนักงานใหอยูกับองคกร ตามแนวคิดของ ดอนเนลลี
และคณะ (Donnelly and others)
แนวคิดที่ 5 วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ในการรักษาบุ คลากร ตามแนวคิดของ จิม แฮริส
และ โจน แบรนนิค (Jim Harris and Joan Brannick)
แนวคิดที่ 6 ปจจัยที่สามารถดึงดูดใจใหพนักงานโดยเฉพาะคนเกงสามารถทํางาน
อยูกับองคกรไดนานๆ ตามแนวคิดของ ปยะชัย จันทรวงศไพศาล
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แนวคิดที่ 7 การรักษาแรงงานที่มีประสิทธิผล 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 โมเดลความพึงพอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากรตามแนวคิด ของ
จัสติน เอส ฟลด (Justin S. Field)
แนวคิดที่ 15 กลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรของเขตปกครอง นอรธแฮม
(Shire of Northam)
แนวคิดที่ 16 กลยุทธการรักษาพนักงาน ตามแนวคิดของ Michael Armstrong
แนวคิดที่ 17 องค ป ระกอบของการรั ก ษาบุ ค ลากรตามแนวคิ ด ของ John R.
chermerhorn
แนวคิดที่ 18 การเพิ่มศักยภาพการรักษาพนักงานผานวิธีการสรางความผูกพันแก
พนักงาน ตามแนวคิดของ Josh Greenberg
แนวคิดที่ 19 แนวทางในการรักษาพนักงานคนเกงเพื่อใหทํางานอยูกับองคกรตาม
แนวคิดของ Diana Ranson
แนวคิดที่ 20 ปจจัยพื้นฐานของการรั กษาพนักงาน ตามแนวคิดของ David J.
Forrest
แนวคิดที่ 21 หนาที่ในการรักษาบุคลากร ตามแนวคิดของ Stephen P. Robbins
and David A. DeCenzo
แนวคิดที่ 22 แนวทางที่ดที ี่ สุดที่ใ ช รัก ษาพนัก งานที่ ดีที่สุดไว ตามแนวคิ ด ของ
Susan M. Heathfield
แนวคิดที่ 23 การรักษาพนักงาน จาก Harvard Business Review
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แนวคิดที่ 24 การรักษาพนักงานที่มีคุณคา : กลยุทธการรักษาทรัพยากรที่สําคัญที่สุด
ขององคกร ตามแนวคิดของ Suzanne Dibble
แนวคิดที่ 25 กลยุทธสําคัญในการสรางความมุงมั่นและความภักดีระหวางพนักงาน
และการปรับปรุงอัตราการรักษาบุคลากรในองคกร ตาม American Society of Radiologic
Technologists
แนวคิดที่ 26 วิธีการรักษาคนดีใหอยูกับองคกรตามแนวคิดของ James A. Peterson,
Ph.D.
แนวคิดที่ 27 ปจจัยที่สงเสริมเพื่อรักษาพนักงานไว ตามแนวคิดของ พิชิต เทพวรรณ
แนวคิดที่ 28 การรั ก ษาคนดี ตามแนวคิ ด ของโรเจอร อี เฮอรแมน (Roger E.
Herman)
สรุปไดวา การวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบ
การรักษาบุคลากรจากกรอบแนวคิดของแนวคิดทั้ง 28 แนวคิด มีปจจัยที่เปนองคประกอบการรักษา
บุคลากร จํานวน 232 ปจจัยยอย ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตัวแปร
ความสําเร็จในงานที่ทําของ
บุคคล
การไดรับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบ
ความกาวหนา
เงินเดือน (Salary) และ
คาตอบแทน
โอกาสได รั บความก าวหน า
ในอนาคต
ความสัมพันธกบั ผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร
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3

3
33
3
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3

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
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ที่

ตัวแปร

9
10
11
12
13
14

สถานะทางอาชีพ
นโยบายและการบริหาร
สภาพการทํางาน
ความเปนอยูสวนตัว
ความมั่นคงในการทํางาน
วิธีการปกครองบังคับบัญชา
คา ตอบแทนที่ ยุติธรรมและ
เพียงพอ
สภาพการทํา งานที่มี ความ
ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ
การพัฒนาศักยภาพบุคคล
สังคมสัมพันธ
ธรรมนูญในองคการ

15
16
17
18
19

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)
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ที่
20
21
22
23
24
25
26
27

ตัวแปร

ความสมดุลระหวางชีวิตกับงาน
ความภูมิใจในองคการ
การนิเทศงานที่มีคุณภาพ
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ความสัมพันธกบั ผูใตบังคับบัญชา
ผูกพันดวยจิตวิญญาณ
ทําสิ่งที่จะทําใหไดรับรางวัล
ใหมากกวาสิ่งที่เปนเงิน
การไดรับแรงผลักดันใหเกิด
28
การเรียนรู
29 การไดชีวิต
30 อยูในวงจร

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

33
3

3
3
3
3

3

3

3
3
3
3
3

3

3
3
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ที่

ตัวแปร

31
32
33
34

มีอิสระในการทํางาน
มิติสิ่งแวดลอมการทํางาน
มิติรางวัลและผลตอบแทน
มิติโอกาสที่ทาทายใหมๆ
โครงสร า งของค า จ า ง และ
เงินเดือน
สิทธิประโยชน
การยุ ติ ห รื อ สิ้ น สุ ด งานตาม
โอกาส
ค า จ า งและสิ ท ธิ ป ระโยชน ที่
ยุติธรรม
มี ค วามรู สึ ก เป น เจ า ของใน
องคกร

35
36
37
38
39

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3

3
3
3
3

3

3

3
3

3

3
3
3

3

33

3

3

3

3
3

3

3

3

3
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ที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ตัวแปร

3

3

3

3

33
3

3

3

3

3
3
3

3

3

3

3

3
3
3

3
3
3

33

3
172

ความเจริญก าวหนา และการ
พัฒนาในสถานที่ทํางาน
ความกลมกลืนในงานและชีวิต
สวนตัว
ก า ร ใ ห โ อ ก า ส เ พื่ อ ค ว า ม
เจริญกาวหนาในอาชีพ
ก า ร ใ ห ร า ง วั ล ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานที่ดี
การมีแผนงานที่ยืดหยุน
การใหแผนการปลดเกษียณ
การเปนเพื่อนบานที่ดี
สิ่งแวดลอมขององคกร
วั ฒ นธรรมและค า นิ ย มของ
องคกร

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

ที่
49
50
51
52
53
54
55
56

ตัวแปร
ความต อ เนื่ อ งของงานและ
ความมั่นคงปลอดภัย
การพัฒนาอาชีพ
การวางแผนอาชีพ
สิ ท ธิ ป ระโยชน พิ เ ศษแล ะ
โบนัส
การปฏิบัติที่ยุติธรรม ไมมีการ
แบงแยก
การสนั บสนุ นด วยการให
คําแนะนํา/ดานการบริหาร
งานที่นาตื่นเตนและทาทาย
สัมพันธภาพในที่ทํางานดี

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3

3

3
3

3

3
3

3

3

33

3

3

33

3

3
3

3
3
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ที่

57
58
59
60
61
62
63
64

ตัวแปร
ความรูสึกที่ไดรับการยอมรับ /
ให ค วามสํ า คั ญ / ให ค วาม
เคารพ
งานมีความสําคัญ
การมีภาวะผูนําที่ดีในองคกร
การใหการยอมรับในผลสําเร็จ
ของงาน
มี ผ ลสะท อ นกลั บ และการ
สนับสนุน
มี คํ า สั่ งแล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
ชัดเจน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ความสมดุลเรื่องงานและชีวิต

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

33
33
3

3
3
3
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3

3

ที่

ตัวแปร

65 การใหระดับคาจางที่เหมาะสม
66 ความคาดหวังมีความชัดเจน
การใหความสํา คัญกั บความรู
67
ความสามารถพิเศษ
ความยุติธรรม ความเสมอภาค
68 แล ะ การยอมรั บ ถึ ง ความ
หลากหลาย
69 เรียนรูบุคลากรของตนเอง
70 ไมขูเข็ญคุกคามพนักงาน
รางวัล การยอมรับ และการยก
71
ยองชื่นชม
72 เฉลิมฉลองกับความสําเร็จ
73 ภาพพจนของบริษัท

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

33
3

3
3
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ที่

74
75
76
77
78

79

ตัวแปร
การสรรหา การคัด เลือ กและ
กิ จ กรรมการกระจายงานที่ มี
ประสิทธิผล
โอกาสแหงการเรียนรู
การรักษาและการลาออก
ความสั ม พั น ธ ด า นแรงงานการบริหาร
วั ฒ นธรรมของการให ค วาม
เคารพงานที่ ค า งคาอยู ว า เป น
สิ่งที่มีคุณคา
ระบบการให ร างวั ล การให
การยอมรั บ และแรงจู ง ใจ
ยุติธรรมและเหมาะสม

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3

3

3

3
3
3

3
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ที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ตัวแปร

3

3

3

3
3
3

3
3
3

3

3
3
3

3
3

3
3
3
177

เครื่ อ งมื อ เพี ย งพอที่ จ ะทํ า ให
งานที่รับผิดชอบสําเร็จผล
แรงจูงใจอยูในระดับสูง
รักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไว
การลงมือดําเนินการ
ทํ า ใหห อ งทํา งานมี ค วามสุ ข /
สนุกสนาน
ระมัดระวังการพูดจา
มีความโปรงใส
อยูกับสิ่งที่เปนจริง
การสื่อสารในองคกร
ความสัมพันธของพนักงาน
ก า ร ใ ช ค น เ ก ง แ ล ะ ทั ก ษ ะ
ความรูใหเปนประโยชน

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

ที่
91
92
93
94
95
96
97
98

ตัวแปร
การรับรูเกี่ยวกับความยุติธรรม
และการปฏิบัติที่เปนธรรม
การมี เ ครื่ อ งมื อ มี เ วลาและมี
การฝกอบรม
ใหเวลาเพื่อพบปะกับพนักงาน
ใหม
ผูนิ เ ทศที่ ส ามารถทํ า งานร ว ม
ได
การรวมงานกันได
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ความยื ด หยุ น เรื่ อ งงานกั บ
ครอบครัว
ขอเสนอโตตอบ

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3

3

3

3
3
3
3

3
33

3
3
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ที่

99
100
101
102
103
104

ตัวแปร
ฝ ก อบรมผู เ ป น หั ว หน า งาน
ผูจัดการและผูบริหารแถวหนา
ของคุณ
กํ า หนดบทบาทและความ
รับผิดชอบใหชัดเจน
เสนอโบนั ส การรั ก ษาแทนที่
โบนัสแบบ Sign-on
มี ก ารมอบหมายให บุ ค ลากร
รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งการรั ก ษา
บุคลากร
ทํ า การสํ า รวจความพึ ง พอใจ
ของพนักงาน
ให ก ารดู แ ลสิ่ ง แวดล อ มของ
การทํางานเปนทีม

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3

3

3

3

3
3

3

3
179

ที่

ตัวแปร

105 ลดภาระงานเอกสาร
เขี ย นข อ ความที่ เ ป น พั น ธกิ จ
106 สํ า ห รั บ แ ผ น ก ข อ ง คุ ณ ใ ห
ชัดเจน
มี ก ารมอบหมายงานให ใ น
107
หลายๆ ประเภท
108 มีการสื่อสารอยางเปดเผย
พัฒนาโปรแกรมปฐมนิเทศให
109
มีประสิทธิผล
110 จางผูชวยงาน
แสดงให พ นั ก งานเห็ น ว า คุ ณ
111
ใหความสําคัญกับพวกเขา
ให มี ส ว นร ว มในการกํ า หนด
112
วิสัยทัศน

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
33

3

3

3
180

ที่

ตัวแปร

113 ทํางานรวมกันเปนทีม
ให ค วามสํา คัญ กั บ คุ ณ ค า ของ
114
ความจงรักภักดี
115 มุงลูกคาเปนสําคัญ
พั ฒ น า แ ล ะ ทํ า ใ ห เ ป น
116 หลั ก เกณฑ ที่ เ หมาะสมกั บ
องคกร
ให ข อ เสนอความมั่ น คงและ
117 ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ร ะ ดั บ ที่
เหมาะสม
118 เปนคนที่ยุติธรรมและซื่อสัตย
กระตุ นให เกิ ดความรูสึ ก เป น
119
ครอบครัวเดียวกัน
120 ความผูกพันตอองคกร

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

333
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
181

3

ที่

ตัวแปร

121 เปนคนกระตือรือรน
122 สื่อสารความรูสึกไปในเชิงบวก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่แสดงออก
123
ถึงการไมนับถือพระเจา
124 สงเสริม ความซื่อสัตย
ไมอดทนกับผลการปฏิบัติงาน
125 ที่ต่ําคือ ขจัดคนที่ไมเหมาะสม
ออกไป
สนับสนุนการสื่อสารทางไกล
126
โดยใชเทคโนโลยี
สนับสนุนใหเปนผูบริการและ
127
ชวยเหลือคนอื่น

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3
3

182

ที่
128
129
130
131
132
133
134

ตัวแปร
สนั บ สนุ น การลาหยุ ด เพื่ อ
ครอบครัว
ใช ก ฎระเบี ย บที่ พั ฒ นาขึ้ น มา
อยางยุติธรรม
ลดการประชุม
ทํา การสัมภาษณก ารออกจาก
งาน
บริหารนโยบายทั้ ง หลายเป น
แนวทางเดียวกัน
ยินยอมใหมีความลมเหลวหรือ
ความสําเร็จ
ความมุ ง มั่ น ด า นการบริ ห าร
นั่ น คื อ คนเป น ทรั พ ยากรที่
สําคัญที่สุดของเรา

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3
3
183

ที่
135
136
137
138
139

140

ตัวแปร
รั ก ษ า ส ภ า พ บ ร ร ย า ก า ศ ที่
สะดวกสบายไว
เชิ ญ ชวนให พ นั ก งานนํ า สั ต ว
เลี้ยงมายังที่ทํางาน
ตอบสนองต อ ความไม พึ ง
พอใจดวยวิธีการแกไขปญหา
ใชแผนงานของคุณ
อ นุ ญ า ต ใ ห มี อ า ห า ร ห รื อ
เครื่ อ งดื่ ม ที่ ทํ า ให ส ดชื่ น ในที่
ทํางาน
เสนอทางเลื อ กที่ อิ ส รเสรี คื อ
เวลาหยุ ด พั ก การแต ง กาย
วันหยุดพักผอน และอื่นๆ

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3

3

184

ที่
141
142
143
144
145
146
147

ตัวแปร
เลื อกสรรพนัก งานด วยความ
ระมัดระวังในครั้งแรก
จั ด ตั้ ง บ ริ ษั ท ข อ ง คุ ณ ใ น
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
ใช สี ป ระดั บ ตกแต ง ในทางที่
สรางสรรค
ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรทํ า พื้ น ที่
ทํางานเปนสถานที่สวนตัว
เข า ใจค า นิ ย มและมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
แกไขปญหาความขัดแยง
จัดใหมีการประชุมกับสมาชิก
ในทีม

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3
3
185

ที่
148
149
150
151
152
153
154
155

ตัวแปร
ใ ห ก า ร ย อ ม รั บ พ นั ก ง า น
สุภาพสตรี
ไวเนื้อเชื่อใจบุคลากร
แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความชื่ น ชม
อยางแทจริงและจริงใจ
เปนผูที่รับฟง
ให บุ ค ลากรเป น อย า งที่ เ ขา
เปนอยู
การสรรเสริญและการวิจารณ
มีความสมดุล
สร า งการเคารพตนเองให
เกิดขึ้นแกบุคลากรทุกคน
มี มุ ม มองในเชิ ง บวก ไม ม อง
ในเชิงลบ

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3
3
3
186

ที่
156
157
158
159
160
161
162
163
164

ตัวแปร

3
3
3
3
3
3
3
3
3
187

แส ดง ออกถึ ง คว าม มั่ น ใ จ
บุคลากรของคุณ
สนใจในบุ ค ลากรในฐานะที่
เปนคน
ใหมีเวลาเปนการสวนตัว
มีอารมณตลกขบขัน
ทําใหเปนตัวอยาง
ลดความเครียด ปองกั นความ
วิ ต ก กั ง ว ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น อ ย า ง
ฉับพลัน
เปนคนหนักแนนและยุติธรรม
เฉลิมฉลองตามชวงของชีวิต
ช ว ยสนั บ สนุ น กิ จ กรรมใน
ชุมชน

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

ที่
165
166
167
168
169
170

ตัวแปร
ทํ า ใ ห พ นั ก ง า น ที่ มี
ประสบการณคุนเคยมากขึ้น
ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ค ว า ม
รวมมือกัน
แสดงออกถึ ง ความเห็ น ใจถึ ง
ปญหาของชีวิต
ขจัดอุปสรรคเพื่อทําใหภารกิจ
ประสบผลสําเร็จ
ให อํ า นาจแก บุ ค ลากรเพื่ อ
ทํางานกันเปนทีม
ใหทรัพยากรเพื่อใหงานดําเนิน
ไปได

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3

188

ที่

171
172
173
174
175
176
177

ตัวแปร
หลี ก เลี่ ย งการปฏิ เ สธ การ
วิจารณที่หยาบ การทําใหขาย
หนา
ยอมรั บวา ตัวเองจะเป นสว น
หนึ่งของปญหา
ใ ห ร ะ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ
มีความอดทน
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และยิ น ดี
ตอนรับแนวคิดใหมๆ
มี ก ารกํ า หนดอํ า นาจ หน า ที่
ความรับผิดชอบในงาน
ก ร ะ ตุ น ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร
สรางสรรคและนวัตกรรม

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3
3
189

ที่
178
179
180
181
182
183
184

ตัวแปร
รูจักสิ่งที่บุคลากรของคุณกําลัง
ดําเนินการอยู
ใหการตอบสนองเมื่อบุคลากร
ร อ งขอให มี ก ารอนุ มั ติ ห รื อ
คําแนะนํา
ให บุ ค ลากรได มี ส ว นร ว มใน
งาน
ไมมองขามภาระของบุคลากร
ไม ค วบคุ ม บุ ค ลากรเกิ น เวลา
โดยปราศจากการแจงลวงหนา
มากอน
ชื่ นชมการทํางานตามกิ จวัต ร
ประจําวัน
การตอสูกับความเบื่อหนาย

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3
3
190

ที่

ตัวแปร

3
3
3
3
3
3
3
3
3
191

185 ใหบุคลากรไดมีการหยุดพัก
ให ค วามยื ด หยุ น ในชั่ ว โมง
186
ทํางาน
187 สรางวัฒนธรรมการเรียนรู
สร า งสรรค แ ผนการเรี ย นรู
188
เฉพาะบุคคล
189 สนับสนุนการศึกษาตามระบบ
เสนอเครื่องมือเรียนรูเพื่อความ
190
เจริญกาวหนาของบุคลากร
เชื่ อ มโยงทรั พ ยากรภายนอก
191
เพื่อเปนเครื่องมือเรียนรู
192 มอบหมายโครงการที่พิเศษให
ใ ห ผู เ รี ย น ถ า ย ท อ ด ก า ร
193
ฝกอบรมของเขากับคนอื่นๆ

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

ที่
194
195
196
197
198
199
200

ตัวแปร
ชวยใหบุคลากรเจริญกาวหนา
ขึ้นงานที่ยิ่งใหญกวา
ทํ า ให บุ ค คลสามารถค น พบ
ทรั พ ย ที่ เ ป น ความสามารถ
พิเศษที่พวกเขามีอยูได
ส ง เสริ ม ให มี ค วามก า วหน า
ดานสติปญญา
สรางสมรรถนะอยางรอบคอบ
ดําเนินการตามโปรแกรมการ
ใหคําปรึกษา
จัด ตั้ ง มหาวิท ยาลัย ที่ เ กี่ ย วกั บ
บริษัทขึ้นมา
ริ เ ริ่ ม ใ ห มี โ ป ร แ ก ร ม ก า ร
แลกเปลี่ยน

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3
3
192

ที่
201
202
203

204
205
206

ตัวแปร
ให มี ก ารฝ ก อบรมและสร า ง
ประสบการณขามสายงาน
การจั ด ให มี ก ารประเมิ น เป น
การเฉพาะบุคคล
การมีสวนรวมในการวางแผน
ขององคกรใหมีความตอเนื่อง
อยางเต็มที่
ก า ร จั ด ก า ร เ กี่ ย ว กั บ
ประสบการณการกาวหนาจาก
ภายนอก
สนับสนุนการฝกงาน
สร า งโอกาสความได เ ปรี ย บ
ดวยการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3

3
3
3
193

ที่
207
208
209

210

211

ตัวแปร
การเสนอคุณค า ที่ แทจริงของ
คาตอบแทน
จ า ย ค า จ า ง ต า ม ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน
อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ร า ง วั ล ที่
ก ร ะ ตุ น ค ว า ม ผู ก พั น ข อ ง
พนักงาน
จายคาจางชดเชยแกพนักงานที่
มีทักษะสูง/ต่ําดวยระบบที่ยึ ด
ทักษะความรูเปนฐาน
ใชสิทธิประโยชนเชิงยื ดหยุ น
เพื่ อ ตอบสนองต อ แรงงานที่
เปลี่ยนแปลงไป

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3

3

3

194

ที่

212
213
214
215
216
217

ตัวแปร
พิ จารณาถึง ESOPs และสิท ธิ
ก า ร ค ร อ บ ค ร อ ง หุ น ข อ ง
พนักงาน
เสนอให stock options แก
พนักงาน
เสนอให สิ ท ธิ ป ระโยชน เ ชิ ง
สรางสรรคแกพนักงาน
สํ า รวจค น หาค า ตอบแทนที่
ไมใชเกี่ยวกับดานการเงิน
ให โ ปรแกรมช ว ยเหลื อ แก
พนักงาน
สร า งสถานที่ ใ ห ก ารศึ ก ษา
อบรมดูแลเด็ก

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3
195

ที่

218

219
220
221
222
223

ตัวแปร
ใหการประกันภัยในเรื่องการ
เ ข า รั บ ก า ร รั ก ษ า ใ น
โรงพยาบาลและการประกั น
สุขภาพในดานตางๆ
ใ ห ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัย
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร อ า ห า ร ใ น
สถานที่ทํางาน
การจั ด ให มี ก ารซื้ อ สิ น ค า ลด
ราคา
จั ด ให มี ก ารให บ ริ ก ารซั ก รี ด
เสื้อผา
จ า ย ค า จ า งเป น โบนั ส บน
พื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3

3
3
3
3
3
196

ที่

ตัวแปร

224 จายคาโดยสารหรือ คาจอดรถ
ใหรางวัลของที่มีมูลคาเปนการ
225
พิเศษ
จั ด ให มี กิ จ กรรมการแข ง ขั น
226
ดานการกุศล
227 ใหเวลาเพื่อทํากิจกรรมสังคม
จั ด ห า ทุ น ใ ห กั บ ก า ร เ ป น
228 สมาชิกชมรม
ฟตเนส
จั ด การให มี ก ารฝากเงิ น เช็ ค
229
คาจางไวโดยตรง
จายคาจางในวันที่มีการสูญเสีย
230
ญาติหรือเพื่อนสนิท

แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3
3
3
3
3
3
3
197

ที่
ตัวแปร

231 ใหรางวัลโดยการมีรถใหใช
การทําใหการมาเยี่ยมเยียนเปน
กรณี พิ เ ศษ หรื อ เหตุ ก ารณ
232
ภายในและภายนอก ดําเนินไป
พรอมกันได
แนวคิดที่ 1
แนวคิดที่ 2
แนวคิดที่ 3
แนวคิดที่ 4
แนวคิดที่ 5
แนวคิดที่ 6
แนวคิดที่ 7
แนวคิดที่ 8
แนวคิดที่ 9
แนวคิดที่ 10
แนวคิดที่ 11
แนวคิดที่ 12
แนวคิดที่ 13
แนวคิดที่ 14
แนวคิดที่ 15
แนวคิดที่ 16
แนวคิดที่ 17
แนวคิดที่ 18
แนวคิดที่ 19
แนวคิดที่ 20
แนวคิดที่ 21
แนวคิดที่ 22
แนวคิดที่ 23
แนวคิดที่ 24
แนวคิดที่ 25
แนวคิดที่ 26
แนวคิดที่ 27
แนวคิดที่ 28

ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบการรักษาบุคลากร (ตอ)

3

3

198

199
1.2 การวิเคราะหเอกสารจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากร และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ จํานวน25 งานวิจัยดังนี้
งานวิจัยเรื่องที่ 1 อรอุมา ศรีสวาง ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยเอกชน
งานวิจัยเรื่องที่ 2 ดร.นิส ดารก เวชยานนท ศึกษา การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย
แบบไทยๆ
งานวิจัยเรื่องที่ 3 ชารรีฟท สือนิ ศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหาและการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
งานวิจัยเรื่องที่ 4 Alistair Ross and Merryn Hutchings ศึกษา การดึงดูด การพัฒนา
และการรักษาครูที่มีประสิทธิผลในสหราชอาณาจักรและไอแลนดเหนือ
งานวิจัยเรื่องที่ 5 วิชัยรวิพัน ศึกษา ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความผู ก พั น ต อ งานของ
หัวหนางาน
งานวิจัยเรื่องที่ 6 Edith Anderson Edwards ศึกษา Retention and Motivation of
veteran Teachers : Implications for Schools
งานวิจัยเรื่องที่ 7 บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ ศึกษา การพัฒนาเครื่อง ชี้วดั
สําหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
งานวิจัยเรื่องที่ 8 Sunil Ramlall ศึกษา A review of Employee Motivation Theories
and their implication for employee retention within organizations
งานวิจัยเรื่องที่ 9 Janet Cheng Lian Chew ศึก ษา The influence of human
resource management practice on the retention of core employees of Australian Organizations :
An empirical Study
งานวิจัยเรื่องที่ 10 Mervin Munsamy and Anita Bosch Venter ศึกษา Retention
Factors OF Management Staff in the Maintenance Phase of Their Careers in Local Government
งานวิจัยเรื่องที่ 11 Maria Helenius & Lisa Hedberg ศึกษา What Leaders Can Do
To Keep Their Key Employee : Retention Management
งานวิจัยเรื่องที่ 12 Sajid Bashir and Mohammad Ismail Ramay ศึกษา
Determinants of Organizational Commitment : A Study of Information Technology Professionals
in Pakistan
งานวิจัยเรื่องที่ 13 Michael O. Samuel and Crispen Chipunza ศึกษา Employee
Retention and Turnover : Using motivational variables as a panacea
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งานวิจัยเรื่องที่ 14 John MacBeathand others ศึ ก ษาการสรรหาและการรัก ษา
ครูใหญ ในสกอตแลนด
งานวิจัยเรื่องที่ 15 Masiha Shoiab and others ศึกษา ปจจัยหรือองคประกอบของ
การรักษาพนักงานในองคการโทรศัพทของปากีสถาน (Determinants of Employee Retention
retention in telecom sector of Pakistan)
งานวิจัยเรื่องที่ 16 Miss Neeraja Behera ศึกษา การรักษาพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงไวดวยวิธีการสรางความพึงพอใจในงาน : การสรางทางทฤษฎี
งานวิจัยเรื่องที่ 17 Ananya Dubey ศึกษา การรักษาพนักงานในองคกรเอกชน
งานวิจัยเรื่องที่ 18 Dr. Shafique Muhammad and Dr. Rashid Rahman ศึกษาโมเดล
การรักษาบุคลากรเชิงบูรณาการ สําหรับผลการปฏิบัติงาน: วิธีการเชิงบูรณาการ (Integrated employee
retention model for performance: An Integrated Approach)
งานวิจัยเรื่องที่ 19 Anthony M. Walker ศึกษาคงอยู หรือ ลาออก ปจจัยที่สงผลตอ
การรักษาครูของเด็กนักเรียนที่มีปญหาดานอารมณ ใน Southwestern Virginia
งานวิจัยเรื่องที่ 20 Daniel Eseme Gberevbie ศึกษา Strategies for Employee
recruitment, retention and performance: Dimension of the Federal civil service of Nigeria
งานวิจัยเรื่องที่ 21 Vhutshilo Masibigiri and Hester Nienaber ศึกษา Factors
affecting the retention of Generation X public servants: An exploratory study
งานวิจัยเรื่องที่ 22 Santoshi Sen Gupa ศึกษา Employee attrition and Retention:
Exploring the Dimensions in the urban centric BPO Industry
งานวิจัยเรื่องที่ 23 กัลยา แกววงศวาน, ชาญชัย จิตรเหลาอาพร และ ผศ.เอก ศรีเชเลียง
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรักษาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษาบริษัท นวนคร จํากัด
(มหาชน)
งานวิจัยเรื่องที่ 24 George E. Pataki, Governor ศึกษาการรักษาบุคลากร
งานวิจัยเรื่องที่ 25 Laddawan Someron ศึกษา Factors Influencing the retention
of Academic Staff at Rajamangala University of Technolgy Suvannabhumi
สรุปไดวา ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับ การรัก ษา
บุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ รวม 25 งานวิจัย
มีจํานวน 92 ปจจัยยอย ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
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ที่

1

2
3
4
5
6

7
ตัวแปร

ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา
สภาพการทํางาน
เงินเดือนและสวัสดิการ
ความมั่นคงในการทํางาน
ความสําเร็จในการทํางาน
ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
ความเจริ ญก า วหนา ใน
อาชีพ
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
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ที่
ตัวแปร

งานที่ทาทายและ
8 ผูบังคับบัญชามีความ
รับผิดชอบ
9 มีอิสระในการทํางาน
การไดรับการยอมรับ
10
จากผูบังคับบัญชา
การสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจ
11
ใหกับบุคลากร
การใหรางวัลแกบุคลากร
12
ที่มีผลงานดีเดน
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)
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ที่

13

14

15

16

17
ตัวแปร

มีคาตอบแทน เงินโบนัส
เงิ น พิ เ ศษที่ น อกเหนื อ
จากเงินเดือน
กา รป รั บโครง ส ร า ง
ภาระงานของครูใหม
การพัฒนาวิชาชีพอยา ง
ตอเนื่อง
อํานาจในตําแหนงหนาที่
บรรยากาศและวัฒนธรรม
ของสถานศึกษา
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)
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ที่

18

19

20

21

22
ตัวแปร

การมีสวนรวมในนโยบาย
ของสถานศึกษา
ความเปนหนึ่งเดียวของ
บุ ค ลากร ไม มี ก าร
แบงแยก เรื่องอายุ
ความรูและประสบการณ
พนักงานสัมพันธ
สุขภาพและความ
ปลอดภัย
การดําเนินการทางวินัย
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)
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ที่
ตัวแปร

23 การพนจากตําแหนง
ความตองการของ
24
พนักงาน
สิ่งแวดลอมในการ
25
ทํางาน
26 ความรับผิดชอบ
27 การควบคุมดูแล
ความยุติธรรมและความ
28
เทาเทียม
29 ความพยายาม
ความเหมาะสมของคน
30
ในองคกร
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)
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ที่
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31 การจายคาตอบแทน
32 พฤติกรรมภาวะผูนํา
33 สัมพันธภาพของทีมงาน
การมอบหมายงานที่
สอดคลองกับความ
34
ตองการ /ความชอบของ
บุคลากร
35 ปจจัยที่เปนเงินโดยออม
36 การไดเลื่อนตําแหนง
37 การอยูใกลชิดกับงาน
38 การทํางานเปนทีม
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)
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ที่
ตัวแปร

39 ความยืดหยุน
40 ความไวเนื้อเชื่อใจ
ความสมดุ ล เรื่ อ งงาน/
41
ชีวิต
ความสมดุ ล ด า นการ
42
สนับสนุน
ผู ส ร า งความเคารพ
43
นับถือ
44 ผูสื่อสาร
45 ผูคนหาคนเกง
โอกาสในการพั ฒ นา
46
อาชีพ
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)
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ที่
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47 นโยบายเรื่องงาน-ชีวิต
การฝกอบรมและการ
48
พัฒนา
การไดรับการสนับสนุน
49 จากทีมผูนําและผูมี
อํานาจในทองถิ่น
การมีประสบการณใน
50
งานการตรวจสอบ
51 ความเชื่อมั่นในตนเอง
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)
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52

53

54

55

56
ตัวแปร

ความตองการที่
เกี่ยวของกับการทํางาน
ในสถานที่ตั้งซึ่งมีความ
ลําบาก
การมีขอมูลซึ่งเปน
ทรัพยากรสําคัญ
มีการจัดการกับ
ความเครียด
การมีแผนพัฒนาอาชีพ
การมีประสบการณการ
ทํางานเชิงบวก
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)

3

3
3

3

3

209

ที่

57

58

59

60
61

62

63
ตัวแปร

การจายคาจางตามผล
การปฏิบัติงาน
การใหคําปรึกษา
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ยุติธรรม
ดวยผลสะทอนกลับ
ความพึงพอใจในงาน
ความมุงมั่นตอองคกร
ความยึดติดกับงานอยาง
ลึกซึ้ง
การสนับสนุนดานการ
บริหาร
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)

3
3

3

3
3
3
3

3
3
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ที่
ตัวแปร

64 การพัฒนาทีมงาน
เงินเดือนดีและจายเปน
65
ประจําทุกเดือน
กําหนดแนวทางให
66 ทุนการศึกษาแกบุตร
ของพนักงาน
มีการจายเงินคาตอบแทน
67 พิเศษและเงินบํานาญมี
ความฉับไว
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)

3
3

3

3

211

ที่

68

69

70

71
ตัวแปร

มีกองทุนชวยเหลือ
พนักงานในการซื้อบาน
และรถที่เหมาะสม
มีนโยบายที่สงเสริม
สนับสนุนเรื่องความ
ปลอดภัยในงานใหกับ
พนักงาน
การใชทักษะความรูให
เปนประโยชน
ความตองการความ
ปลอดภัย
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ
(ตอ)

3

3

3

3

212

ที่
ตัวแปร
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72 แรงผลักดัน
โอกาสในตําแหนงงาน
73 ที่จะใหการชวยเหลือ
คนอื่นได
ความรู สึ ก ของการ
เคารพในตนเองซึ่งได
74
จากการอยูในตําแหนง
งานปจจุบัน
ความรูสึกของคนที่
บรรลุเปาหมายในตัวเอง
75
ซึ่งไดรับจากการอยูใน
ตําแหนงงาน
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ)

3
3

3

3

ที่

76
ตัวแปร

บทบาทในตําแหนงงาน
ปจจุบัน
การใหความเคารพ
77 ตําแหนงงานภายใน
องคกร
ใหสิ่งอํานวยความ
78
สะดวกเปนสวัสดิการ
โอกาสในการพัฒนา
79 มิตรภาพอยางใกลชิด
ดวยตําแหนงงาน
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ)

3

3

3

3

214

ที่

80

81

82

83
ตัวแปร

สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่ชวยใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยใน
ตําแหนงงาน
โอกาสที่บุคคลได
ความกาวหนาในชีวิต
และกลายเปนคนมี
ชื่อเสียงและร่ํารวย
ความใสใจที่ภาครัฐ
มอบใหแกอาชีพนี้
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ)

3

3

3

3

215

ที่

84

85

86

87

88
ตัวแปร

การใหความเคารพ
ตําแหนงงานจากภายนอก
องคกร
ในการทํางาน ทุกสิ่งมี
ความเกี่ยวของสัมพันธ
กัน
โอกาสในการคิดและ
กระทําอยางอิสระ
ความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน
สิทธิประโยชน
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ)

3

3

3
3
3 3

216

ที่

89
ตัวแปร

กลยุทธการบริหารใน
องคกร
90 ความพึงพอใจสวนบุคคล
91 การวางแผนอาชีพ
92 วัฒนธรรมองคกร
งานวิจัยเรื่องที่ 1
งานวิจัยเรื่องที่ 2
งานวิจัยเรื่องที่ 3
งานวิจัยเรื่องที่ 4
งานวิจัยเรื่องที่ 5
งานวิจัยเรื่องที่ 6
งานวิจัยเรื่องที่ 7
งานวิจัยเรื่องที่ 8
งานวิจัยเรื่องที่ 9
งานวิจัยเรื่อง ที่ 10
งานวิจัยเรื่อง ที่ 11
งานวิจัยเรื่อง ที่ 12
งานวิจัยเรื่อง ที่ 13
งานวิจัยเรื่อง ที่ 14
งานวิจัยเรื่อง ที่ 15
งานวิจัยเรื่อง ที่ 16
งานวิจัยเรื่อง ที่ 17
งานวิจัยเรื่อง ที่ 18
งานวิจัยเรื่อง ที่ 19
งานวิจัยเรื่อง ที่ 20
งานวิจัยเรื่อง ที่ 21
งานวิจัยเรื่อง ที่ 22
งานวิจัยเรื่อง ที่ 23
งานวิจัยเรื่อง ที่ 24
งานวิจัยเรื่อง ที่ 25

ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหเอกสารที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศ (ตอ)

3
3

3 3
3
3
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1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 11 คน ดังนี้
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 นายสมศั ก ดิ์ ตาไชย ตํา แหน ง รองเลขาธิ ก ารสํา นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง กระทรวงศึกษาธิการ
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ดร.ธวัชชัย รั ต ตั ญ ู ตํา แหน ง ผู อํา นวยการสํา นั ก การศึ ก ษา
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 อาจารย ประจํา
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.ศักดิ์ กองสุวรรณ ตําแหนง อดีตคณบดี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
สรุปไดวา ปจจัยที่เปนองค ป ระกอบเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาบุ ค ลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวน 43 ปจจัย
ยอย ดังรายละเอียด ในตารางที่ 5
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ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

3

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

3
3
3
3
3
3
3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

มีสถานะทางสังคมที่มั่นคง มีศักดิ์ศรีในสังคม
มีความมั่นคงในวิชาชีพ
มีขวัญกําลังใจดี
ผูบริหารมีภาวะผูนํา
มีอิสระและเสรีภาพ
ไดรับความไวเนื้อเชื่อใจ
มีความมั่นคงดานเงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ
ความกาวหนาในวิชาชีพ
องคกรและบุคลากรมีเปาหมายตรงกัน
ระบบคุณธรรมมีความชัดเจน
ไมมีความขัดแยงทั้งกับองคกรและสวนตัว
งานที่ทําประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ใหการศึกษา อบรมพัฒนาบุคลากร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ที่

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
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3

3
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

บริหารจัดการทรัพยากรในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม
ผูบริหารเปนคนมีน้ําใจและเสียสละ
การใหรางวัลและการลงโทษมีความยุติธรรม
การฝกอบรม
การกําหนดระยะเวลาในการทํางาน
การสรางความผูกพันแกองคกร
การสรางทีมงาน
การเขาถึงวัตถุประสงคขององคกร
การจัดการความรู
การสรางสรรคงาน
อุดมคติสวนตัวของบุคลากร
มีสวัสดิการที่เหมาะสม
ภาพลักษณขององคกร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ที่

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ (ตอ)
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ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

3
3
3
3
3
3
3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

สัมพันธภาพของบุคลากรในองคกร
มีการจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอกับงาน
จัดบุคลากรใหเหมาะกับงานที่ทํา
มีความเขาใจบุคลากรของตนเอง
กระจายอํานาจใหกับบุคลากรในองคกร
มีระบบการประเมินที่โปรงใส
มีการประเมินชองวางของบุคลากร
นโยบายของผูบริหารองคกร
การปฏิบัติตนของบุคลากร
วัฒนธรรมขององคกรที่เขมแข็ง
ระบบการบริหารจัดการภายในองคกร
การไดรับการยอมรับนับถือ
ตําแหนงหนาที่การงานที่ทํา

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ที่

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ (ตอ)

3
3

3
3
3
3

3
3
3

3
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40
41
42
43

มีสิ่งจูงใจ แรงจูงใจที่ดี
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน
มีมาตรฐานและมีความเปนธรรม
การไดเลื่อนตําแหนงหนาที่ตามโอกาส

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 11

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 10

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

ตัวแปร

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2

ที่

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ (ตอ)

3
3
3
3
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เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารที่เปนแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัย ที่เกี่ยวของและจากการสัม ภาษณผูเชี่ย วชาญและผูท รงคุณวุฒิมีความสอดคลอง กันใน
หลายๆประเด็น ผูวิจัยจึงไดนํามาบูรณาการเขาดวยกัน และนํามาจัดทําเปนขอคําถามได 167 ขอ
และไดทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และหาคาดัชนีความ
สอดคลองตามวัตถุประสงค (index of item-objective congruence : IOC)ของเครื่องมือ พบวา ขอ
คําถามในแตละขอมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอใหปรับแกไขขอคําถาม
บางขอใหมีความเหมาะสม ผูวิจัยไดดําเนินการปรับแกใหมีความเหมาะสม จากนั้นไดนําเสนอให
ที่ปรึกษาไดตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง ทําใหไดขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 167 ขอ และ
หลังจากนั้นไดนําไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่ น
จํานวน 15 แหง มีผูใหขอมูลแหงละ 2 คน ประกอบดวย ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 คน
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 1 คน รวมจํา นวนทั้ ง สิ้ น 30 คน และหาค า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม(Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)
พบวา ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.977 จึงกลาวไดวา แบบสอบถามดังกลาวนี้ มี
ความเหมาะสมสําหรับการนําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
2. ผลการวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสงแบบสอบถามที่มีขอคําถามจํานวน 167 ขอ ไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 367 แหงๆ ละ 2 ฉบับ รวมจํานวน 734 ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 327 แหง จํานวน 654 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 89.10 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ ผูตอบแบบสอบถามยึดจํานวน
ผูใหขอมูล จํานวน 654 คน เปนหนวยวิเคราะห ประกอบดวย อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และ ตําแหนงงานปจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอ
1

2

3

4

สถานภาพ

จํานวน

รอยละ

รวม

335
319
654

51.20
48.80
100.00

รวม

42
274
234
104
654

6.40
41.90
35.80
15.90
100.00

รวม

271
373
10
654

41.43
57.03
1.54
100.00

รวม

75
210
237
83
49
654

11.50
32.10
36.20
12.70
7.50
100.00

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- ไมเกิน 30 ป
- 30 - 40 ป
- 41-50 ป
- 51 ปขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
ประสบการณการทํางาน
- ไมเกิน 5 ป
- 5-10 ป
- 11-20 ป
- 21-30 ป
- 31 ป ขึ้นไป
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ตารางที่ 6 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอ

5

สถานภาพ
ตําแหนงงานปจจุบัน
- ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
- ผูอํานวยการกองการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา
- อื่นๆ
รวม

จํานวน

รอยละ

327
6
58
209
54
654

50.00
0.91
8.87
31.96
8.26
100.00

จากตารางที่ 6 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 654 เปนเพศชาย 335 คน
คิดเปนรอยละ 51.20 และเปนเพศหญิง 319 คน คิดเปนรอยละ 48.80 ดานอายุ พบวาอายุ 30-40 ป มี
มากที่สุด จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 41.90 นอยที่สุด อายุไมเกิน 30 ป จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 6.40 ดานวุฒิการศึกษา พบวา ระดับปริญญาโท มีมากที่สุด จํานวน 373 คน คิดเปนรอยละ
57.03 นอยที่สุด ระดับปริญญาเอก จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ1.54 ดานประสบการณการทํางาน
พบวา ระยะเวลาระหวาง 11-20 ป มีมากที่สุด จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 36.20 นอยที่สุด
ระยะเวลาระหวาง 31 ป ขึ้นไป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 7.50 และดานตําแหนงงานปจจุบัน
พบวา ตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีมากที่สุด จํานวน 327 คน คิดเปนรอยละ 50.00
นอยที่สุดคือ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการศึกษา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.91 สวนตําแหนง
อื่นๆ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 8.26 นั้นประกอบดวย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยนักวิชาการศึกษา นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก และครู ตามลําดับ
2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของการ
รักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรที่ เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
n = 327
ขอที่

ขอความ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ในงานที่ไดรับ
มอบหมายจนประสบผลสําเร็จ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือทั้ง
2
ในดานความรูความสามารถและผลงาน
บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานที่มีความ
3
ทาทายและนาสนใจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดบทบาท
4 และความรับผิดชอบของบุคลากรทางการศึกษาไว
อยางชัดเจน
บุค ลากรทางการศึ ก ษามี ความเจริญก า วหนา ใน
5
หนาที่การงานและวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงิ นเดือนที่ เพียงพอ
6
และเหมาะสม
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ โอกาสให พั ฒ นา
7
ตนเองเพื่อความเจริญกาวหนาในอนาคต
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ
8
ผูบังคับบัญชาในทุกระดับ
สถานะทางอาชี พ ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี
9
ความมั่นคง และมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดนโยบาย
10
การทํางาน และมีการจัดระบบบริหารงานที่ชัดเจน
1

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
4.01

0.51

มาก

3.86

0.50

มาก

3.79

0.55

มาก

4.06

0.59

มาก

3.99

0.69

มาก

3.68

0.70

มาก

3.96

0.64

มาก

4.11

0.56

มาก

4.07

0.60

มาก

3.87

0.56

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตละตัวแปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ขอความ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ดี
บุคลากรทางการศึกษามีความเปนอยูสวนตัวที่ดี
บุคลากรทางการศึกษาไดทํางานอยางตอเนื่อง มี
ความใกลชิดกับงานและมีความมั่นคงในงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวิธีการกํากับติดตาม
ควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ ค า ตอบแทนหรื อ
คาจางที่ยุติธรรมเพียงพอและมีระดับที่เหมาะสม
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานที่
สงเสริมสุขภาพ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และวิชาชีพอยางตอเนื่อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสังคมสัมพันธที่ดี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษามีความสมดุ ลระหวางเรื่อง
งานกับเรื่องชีวิต
บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบและทํางานที่
เปนประโยชนตอสังคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการนิเทศงาน
บุคลากรที่มีคุณภาพ

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.84

0.60

มาก

3.72

0.55

มาก

3.87

0.59

มาก

3.77

0.56

มาก

3.73

0.68

มาก

3.82

0.59

มาก

3.87

0.62

มาก

3.81

0.63

มาก

4.01

0.65

มาก

3.75

0.57

มาก

4.04

0.50

มาก

3.69

0.60

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ขอความ
บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
รวมงาน
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ
ผูใตบังคับบัญชา
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี โ ครงสร า งของ
คาจางและเงินเดือนที่เปนระบบและทันสมัย
บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการตางๆที่เพียงพอและเหมาะสม
บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในองคกร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความผูกพันดวย
จิตวิญญาณใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษา
องค ก รปกครองส วนท องถิ่น ให ผ ลประโยชน ที่
สําคัญตอจิตใจและจิตวิญญาณของบุคลากรทาง
การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาไดรับแรงผลักดันใหเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูของตนเอง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี อิ ส ระในการคิ ด การ
ตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหนาที่
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานที่
มั่นคงและปลอดภัย
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู สึ ก เป น เจ า ของ
องคกร

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
4.08

0.53

มาก

4.01

0.56

มาก

3.64

0.65

มาก

3.72

0.65

มาก

3.97

0.60

มาก

3.67

0.62

มาก

3.64

0.63

มาก

3.76

0.61

มาก

3.80

0.67

มาก

3.85

0.63

มาก

3.64

0.65

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ขอความ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ การส ง เสริ ม ให มี
ความกาวหนาในวิชาความรูและตําแหนงวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลจากการที่มีผล
การปฏิบัติที่ดีเยี่ยม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยืดหยุนในการ
ทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนในการ
จั ด สวั ส ดิ ก ารทั้ ง ก อ นและหลั ง เกษี ย ณอายุ แ ก
บุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหทํางานที่ทา
ทายความสามารถ
องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น มี สิ่ ง แวดล อ มของ
องคกรที่ดี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกลยุทธการบริหาร
จัดการองคกรที่ดี
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี วั ฒ นธรรมและ
คานิยมองคกรที่ดี
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนอาชีพ
ใหกับบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากร

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.86

0.68

มาก

3.54

0.77

มาก

3.69

0.61

มาก

3.47

0.68

ปาน
กลาง

3.67

0.59

มาก

3.82

0.67

มาก

3.76

0.65

มาก

3.79

0.65

มาก

3.85

0.62

3.42

0.67

มาก
ปาน
กลาง

3.72

0.71

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

45
46
47
48
49
50
51
52
53

ขอความ
องคก รปกครองสวนทองถิ่นมีการใหเงิ นโบนัส
เงินเพิ่มเติมพิเศษนอกจากเงินเดือนแกบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับโครงสราง
ภาระงานของบุ ค ลากรให มี ค วามเหมาะสมกั บ
ศักยภาพ ไมใหมีภาระงานมากเกินไป
บุคลากรทางการศึ ก ษามี อํ า นาจในการสั่ ง การที่
สัมพันธกับตําแหนงหนาที่
บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายวางแผนงานและการบริหารขององคกร
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
เปนหนึ่งเดีย ว ไมมีก ารแบง แยกเปน กลุม ๆ และ
ทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการตอบสนองความ
ตองการอยางเหมาะสม
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ที่ดีและมีความเปนมิตร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบกํากับติดตาม
ดูแลบุคลากรอยางมีคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความ
ยุติธรรมและเทาเทียมกับบุคลากรดานอื่น

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
4.03

0.75

มาก

3.58

0.65

มาก

3.70

0.63

มาก

3.61

0.60

มาก

3.52

0.73

มาก

3.62

0.60

มาก

3.83

0.59

มาก

3.63

0.61

มาก

3.85

0.72

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

54

55
56
57
58
59
60
61
62

ขอความ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารคั ด เลื อ ก
บุคลากรเขามาทํางานที่เปนคนเกงมีความเหมาะ
สมกั บ งานที่ ทํ า และให จํา นวนคนที่ เ พี ย งพอกั บ
งาน
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ รางวั ล และการ
ยอมรับ ชื่นชมในผลงาน
องคก รปกครองสวนทองถิ่นมีก ารฝก อบรมและ
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนื่อง
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนํา
ในการบริหารองคกร
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ
สมาชิกของทีมงาน
บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนพิเศษ
อยูในเชิงการแขงขันและมีความยืดหยุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีและมีความยุติธรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความ
พึงพอใจของพนักงาน
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการมอบหมายงานที่
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการและเหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถ

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.66

0.71

มาก

3.57

0.63

มาก

3,79

0.65

มาก

3.94

0.72

มาก

3.87

0.59

มาก

3.49

0.60

ปาน
กลาง

3.62

0.63

มาก

3.79

0.65

มาก

3.88

0.64

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ขอความ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรู
สนใจ และแสดงความยิ น ดี ใ นความสํ า เร็ จ ที่
เกิดขึ้นของบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการเลื่อนตําแหนงให
สูงขึ้นตามโอกาส
บุคลากรขององค ก รปกครองสวนทองถิ่นมีก าร
ทํางานรวมกันเปนทีม
บุค ลากรทางการศึ ก ษาไดรับ ความไวเนื้อเชื่ อใจ
จากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและลูกนอง
บุคลากรทางการศึก ษาไดรับข อเสนอเรื่องความ
เสี่ยงและความมั่นคงในงาน
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี สั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ นที่
ทํางาน
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ ผิ ด ชอบงานที่ มี
ความสําคัญขององคกร
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษารู สึ ก เชื่ อ ใจ ไว ใ จใน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทํ า ให
บุคลากรมีความรูสึกเคารพนับถือตนเอง
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสาร
กับบุคลากรแบบเปดเผยไมมีการซุบซิบนินทากัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคาดหวังสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.79

0.68

มาก

3.88

0.62

มาก

3.97

0.58

มาก

3.93

0.68

มาก

3.82

0.65

มาก

3.92

0.56

มาก

3.89

0.53

มาก

3.88

0.67

มาก

3.80

0.68

มาก

3.65

0.75

มาก

3.68

0.68

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

74
75
76

77
78
79
80
81
82
83

ขอความ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับผล
สะทอนกลับอยางจริงจัง
องค ก รปกครองสว นท องถิ่ นใหค วามสํ า คั ญกั บ
ความรูความสามารถพิเศษของบุคลากร
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามยุ ติ ธ รรม
ความเสมอภาค และยอมรับในความหลากหลาย
ของบุคลากร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและ
เขาใจบุคลากรและรูจักงานที่บุคลากรกําลังทําอยู
เปนอยางดี
บุค ลากรทางการศึก ษาไดรับ การคุม ครองและ
ไมเคยถูกคุกคามในเรื่องใดๆ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
เฉลิ ม ฉลองเกี่ ย วกั บ ความสํ า เร็ จ วั น เกิ ด และ
โอกาสอื่นๆแกบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแหลงขอมูลที่สําคัญ
และมี ก ารจั ด การความรู เ พื่ อ นํ า ไปใช ใ นการ
ดําเนินงาน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ภ าพลั ก ษณ ข อง
องคกรที่ดี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการสรรหา
บุคลากรที่เปนธรรม(ระบบคุณธรรม)

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.66

0.63

มาก

3.68

0.64

มาก

3.72

0.68

มาก

3.70

0.67

มาก

3.55

0.74

มาก

3.16

0.78

ปาน
กลาง

3.80

0.59

มาก

3.64

0.63

มาก

3.80

0.73

มาก

3.71

0.79

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต ส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

ขอความ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี โ อกาสได เ รี ย นรู เ พื่ อ
พัฒนาความรูและทักษะในการทํางานของตัวเอง
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ร ะบบแรงงาน
สัมพันธที่ดี
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี วั ฒ นธรรมที่ ใ ห
ความเคารพงานที่ทําอยูวาเปนสิ่งที่มีคุณคา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ
เพียงพอที่จะทําใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จผล
บุ ค ล ากรทางการศึ ก ษามี แ รงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับสูง
ผูบ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น คนที่
รักษาคํามั่นสัญญาที่ไดใหไว
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ การส ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ให ป ฏิบั ติ ห น า ที่ อ ย า งมี ค วามสุ ข และ
สนุกสนาน
อง ค ก รป ก ค รอ ง ส ว นท อ ง ถิ่ น มี ร ะ บ บ ก า ร
บริหารงานที่โปรงใส
องคก รปกครองสวนทองถิ่นมี ก ารบริหารงานที่
ยึดถือความเปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปได
ตามหลักเกณฑ
บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ให
ความสําคัญ และไดรับความไววางใจ

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.77

0.64

มาก

3.52

0.63

มาก

3.72

0.70

มาก

3.80

0.64

มาก

3.74

0.60

มาก

3.71

0.72

มาก

3.68

0.61

มาก

3.81

0.71

มาก

3.72

0.64

มาก

3.72

0.63

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ขอความ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี ระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
องคก รปกครองสว นทองถิ่น มี ก ารใช คนเก ง ที่ มี
ทักษะความรูใหเปนประโยชนตอองคกร
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่
บุคลากรสามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนา
พูดคุยกับบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาสามารถทํางานรวมกันได
กับบุคลากรดานอื่นๆ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการมอบหมายให
บุคลากรรับผิดชอบงานดานการรักษาบุคลากร
บุค ลากรทางการศึ ก ษาได รับ การสนับ สนุน การ
ทํางานจากผูบริหารหรือผูนําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ นมี ก ารลดภาระงาน
เอกสารที่ไมจําเปน
หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการจัดทําพันธกิจของตนเองอยางชัดเจน
ผู บ ริ ห ารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให
ความสําคัญและหวงใยในบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษามีความมุงมั่นตอองคกร
บุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันกับงานอยาง
ลึกซึ้ง

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.83

0.67

มาก

3.70

0.63

มาก

3.74

0.68

มาก

3.92

0.55

มาก

3.54

0.72

มาก

3.23

0.76

ปาน
กลาง

3.29

0.74

ปาน
กลาง

3.50

0.65

มาก

3.61

0.74

มาก

3.90

0.60

มาก

3.81

0.60

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

105
106
107
108

109
110
111
112
113
114

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ขอความ
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น มี ก ารบริ ห ารและ
ปาน
3.35
0.72
จัดการกับความเครียดใหกับพนักงาน
กลาง
บุคลากรทางการศึกษามีประสบการณการทํางาน
3.66
0.57
มาก
เชิงบวกและไดรับการสื่อสารทางบวก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีก ารจายค า จางแก
ปาน
3.49
0.65
บุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน
กลาง
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ร ะบบการให
ปาน
คํ า ปรึ ก ษาแก บุ ค ลากรทั้ ง ในเรื่ อ งงานและชี วิ ต 3.21
0.74
กลาง
สวนตัว
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจ า ยเงิ น
คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว 3.66
0.70
มาก
ตรงเวลา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได มี ส ว นร ว มในการ
3.65
0.67
มาก
กําหนดวิสัยทัศนขององคกร
ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานองค ก รปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น ให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งความจงรั ก ภั ก ดี ต อ 3.75
0.67
มาก
องคกร
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในหนาที่โดยยึด
4.09
0.63
มาก
ประชาชนเปนลูกคาคนสําคัญ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาและออก
0.67
มาก
กฎระ เบี ย บที่ เ หมาะ สมกั บ องค ก รและใ ช 3.73
กฎระเบียบนั้นอยางยุติธรรม
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรใน
การทํางานอยางสมดุล

3.46

0.64

ปานกลาง
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

ขอความ
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น คน
ยุติธรรมและมีความซื่อสัตย
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ฐ านะตํ า แหน ง งานที่
สามารถใหความชวยเหลือคนอื่นได
บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง
ที่ทํางานประสบผลสําเร็จ
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความเชื่อถือ
จากคนภายในองคกรและจากภายนอกองคกร
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารขององค ก รปกครองสวนทองถิ่นมี ก าร
กํ า หนดวัต ถุป ระสงค ใ นงานและมี ก ารสั่ ง การที่
ชัดเจน
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เ ข า ถึ ง แ ล ะ เ ข า ใ จ
วัตถุประสงคขององคกร
ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แสดงออกใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคล
อื่น
องคก รปกครองสวนท อ งถิ่ นมี นโยบายสง เสริ ม
มิตรภาพระหวางบุคลากรในองคกร
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น ให
บุคลากรเปนผูบริการและชวยเหลือคนอื่น

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.78

0.73

มาก

3.67

0.56

มาก

3.92

0.57

มาก

3.85

0.56

มาก

3.75

0.61

มาก

3.71

0.64

มาก

3.89

0.56

มาก

3.83

0.67

มาก

3.70

0.67

มาก

3.81

0.65

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

125
126
127
128
129
130
131
132
133

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ขอความ
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการลาหยุด
ปาน
3.38
0.77
เพื่อการพักผอนกับครอบครัว
กลาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนความเปน
ปาน
3.36
0.72
สวนตัวแกบุคลากร
กลาง
บุคลากรทางการศึกษาไดรับสนับสนุนสงเสริมให
ปาน
นํา เสนอแนวคิ ด การสรา งสรรค ง านและพั ฒ นา 2.85
0.87
กลาง
นวัตกรรมใหมๆ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารนโยบาย
3.60
0.68
มาก
ที่เปนแนวทางเดียวกัน
ผูบริหารองคก รปกครองสวนทองถิ่นยอมรับได
ปาน
ในเรื่ อ งความผิ ด พลาดหรื อ ความสํ า เร็ จ ของ 3.46
0.70
กลาง
บุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดถือดวยความมุงมั่น
3.94
0.71
มาก
วาคนเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนอง
ตอ ข อ เรี ย กร อ งของบุ ค ลากรและรี บ ดํ า เนิ น การ 3.67
0.71
มาก
แกปญหาทันที
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานตาม
3.74
0.66
มาก
แผนงานที่กําหนดไว
องคก รปกครองสวนท องถิ่นมี ก ารจัด สวัส ดิก าร
ปาน
0.83
เกี่ ย วกั บ อาหาร อาหารวา ง และเครื่ อ งดื่ม ต า งๆ 3.10
กลาง
ใหบริการแกบุคลากร
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ขอความ
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น ให
ปาน
3.41
0.77
บุคลากรไดมีวันหยุด และชวงเวลาหยุดพักทํางาน
กลาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งอยูในสิ่งแวดลอม
3.73
0.75
มาก
ที่เหมาะสม การสัญจรมีความสะดวกสบาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสง เสริมใหบุคลากร
ปาน
ทํ า พื้ น ที่ ทํ า งานให มี ค วามเป น ส ว นตั ว ตกแต ง 3.46
0.78
กลาง
สรางสรรคใหนาเจริญใจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการใน
3.64
0.67
มาก
การดูแลเด็กอยางเหมาะสม
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา ใจ
3.61
0.71
มาก
คานิยมและมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการ
3.89
0.70
มาก
ประชุมบุคลากรอยางตอเนื่อง
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ก ารยอมรั บ
3.96
0.64
มาก
บุคลากรที่เปนสุภาพสตรี
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงใหเห็น
3.71
0.72
มาก
ถึงการชื่นชมบุคลากรอยางจริงใจ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูฟงที่ดี
3.70
0.71
มาก
และมีมุมมองในเชิงบวก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการติชมบุคลากร
3.63
0.67
มาก
ไดอยางเหมาะสม
ผู บ ริ ห ารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
3.72
0.66
มาก
แสดงออกถึงความมั่นใจในบุคลากร
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

145
146
147

148

149
150
151

152

ขอความ
ผูบริหารองคก รปกครองสวนทองถิ่นปฏิบั ติตน
เปนตัวอยางแกบุคลากร
ผูบริหารองค กรปกครองสวนท องถิ่นสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ส ง เสริ ม แล ะ
สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรมี ก ารร ว มมื อ กั น ในการ
ทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงถึงความเห็นใจ
และช ว ยเหลื อ ในป ญ หาชี วิ ต ของบุ ค ลากร ตาม
ความเหมาะสม
ผูบริหารองคก รปกครองสวนท องถิ่นหลีก เลี่ย ง
การปฏิเสธ การวิจารณที่หยาบคายและการทําให
ขายหนา
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด ทํ า การ
สัมภาษณการออกจากงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดอํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตในงานของ
บุคลากรอยางชัดเจน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางวัฒนธรรม
การเรีย นรูแกบุค ลากรและจัดทํา แผนการเรียนรู
เฉพาะบุคคล

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.69

0.74

มาก

3.93

0.69

มาก

3.89

0.67

มาก

3.56

0.68

มาก

3.55

0.79

มาก

3.74

0.67

มาก

3.83

0.64

มาก

3.55

0.74

มาก
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ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

153

154
155
156
157
158
159
160
161

ขอความ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น และให
ทุ น การศึ ก ษาแก บุ ค ลากรเพื่ อ ได ศึ ก ษาต อ ทั้ ง
การศึกษาในระบบและนอกระบบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดหาเครื่องมือ
การเรี ย นรู ทั้ ง จากภายนอกองค ก รเพื่ อ พั ฒ นา
ความรูบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ในอาชีพอยางรอบคอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการประเมิน
บุคลากรที่มีคุณภาพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหรางวัล
ที่กระตุนใหเกิดความผูกพันของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี ก ารจายคา จางแก
บุคลากรโดยยึดทักษะความรูเปนฐาน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ส วั ส ดิ ก ารค า
รักษาพยาบาลและการประกันภัยแกบุคลากรดาน
ตางๆ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบุคลากร
ทางการศึกษามีเปาหมายตรงกัน
บุค ลากรทางการศึ ก ษาไม มี ค วามขั ดแย ง กั น กั บ
บุคลากรคนอื่นๆในองคกร

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.91

0.72

มาก

3.67

0.69

มาก

3.66

0.67

มาก

3.59

0.71

มาก

3.49

0.72

3.46

0.67

3.73

0.72

มาก

3.69

0.68

มาก

3.80

0.66

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

242
ตารางที่ 7 แสดงคามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ ของแตล ะตัว แปรที่เปน
องคประกอบของ การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ขอที่

162
163
164
165
166
167

ขอความ
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น บริ ห าร
จัดการทรัพยากรในองคกรแกบุคลากรอยางชอบ
ธรรม
ผูบ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น คนมี
น้ําใจและเสียสละ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารกํ า หนด
ระยะเวลาในการทํ า งานเพื่ อ ให บ รรลุ ผ ลตาม
เปาหมาย
บุคลากรทางการศึกษาเปนคนกระตือรือรนในการ
ทํางานและมีความอดทน
บุค ลากรทางการศึก ษามีอุ ดมคติ สว นตั วในการ
ทํางาน
บุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติตนเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร

สวน
คาระดับ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การ
( ) มาตรฐาน
ปฏิบัติ
( S.D.)
3.71

0.72

มาก

3.82

0.81

มาก

3.81

0.60

มาก

3.83

0.56

มาก

3.86

0.59

มาก

4.01

0.58

มาก

จากตารางที่ 7 พบวา โดยรวมแลวตัวแปรทั้ง 167 ขอ มีคาเฉลี่ย ( ) อยูระหวาง
2.85 – 4.11 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูระหวาง 0.50 – 0.87 แสดงวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคาระดับของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแตระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยมีตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย ( )
มากที่สุด คือ ตัวแปรที่ 8 บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับผูบังคับบัญชาทุกระดับ มี
คาเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.11 รองลงมาคือ ตัวแปรที่ 112 บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในหนาที่โดย
ยึดประชาชนเปน ลูก คา สํา คัญ มีคาเฉลี่ย ( ) เทา กับ 4.09 ตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย ( ) นอยที่สุด
คือ ตัวแปรที่ 127 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหนําเสนอแนวคิดการสรางสรรค
งานและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ มีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ 2.85
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2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิง สํา รวจ (Exploratory Factor Analysis) การ
วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่เปนองคประกอบสําคัญ
ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญในการนํามา
สรางเปนโครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป มีขอตกลงที่สําคัญคือ ตัวแปรมีความสัมพันธกันโดยพิจารณาจากคา KMO and
Bartlett’s Test โดยคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยูระหวาง 0
ถึง 1 และสถิติทดสอบตัวที่ 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity ใชทดสอบตัวแปรตางๆ วามี
ความสัมพันธกันหรือไม จากการวิเคราะหองคประกอบ ไดผลดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงคา KMO-Meyer-Olkin and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

.964
56738.611
13861
.000

จากตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบ KMO ของขอมูลชุดที่เก็บไดจากการวิจัย
เทากับ .964 แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอมูลทั้งหมดและตัวแปรตางๆที่สามารถใชการ
วิเคราะหองคประกอบได เนื่องจากคา KMO มีคาสูง และจากการทดสอบ Bartlett’s Test of
sphericity พบวา มีคาสถิติ Chi-Square มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig 0.00 0.05) แสดงวาแมทริกซ
สหสัม พั นธของตัวแปรตา งๆมีค วามสัม พัน ธ กัน ทํา ใหขอ มูล ที่ไ ดรับ มาสามารถนําไปวิเคราะห
องคประกอบตอไปได
การวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 167 ตัวแปร โดยมีขอตกลงเบื้องตนคือ คาไอเกน (Eigenvalues) มากกวา 1.00
ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปและการ
เลือกองคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบที่ตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ
ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไปเมื่อวิเคราะหองคประกอบโดยการสกัดองคประกอบ (Factor extraction) ดวย
การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดวยวิธีการใชแวริแมกซ (Varimax rotation) พบวา
ตัวแปรการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สัง กัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถจัด กลุม ได
องคประกอบตามรายละเอียดในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 แสดงองคประกอบ คาไอเกน คา รอยละของความแปรปรวน คารอยละของความ
แปรปรวนสะสมขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(n=327)
Initial Eigenvalues
องคประกอบ
(component)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คาความ
แปรปรวนของ
ตัวแปร
(Eigenvalues)

76.754
7.438
5.640
4.161
3.288
2.726
2.249
2.013
1.816
1.754
1.660
1.526
1.437
1.345
1.261
1.209
1.200
1.181

Rotation Sums of Squared Loading

คาความ
คาความ
แปรปรวน
แปรปรวน
รอยละ
สะสมรอยละ
(%of Variance) (Cumulative% )

45.961
4.454
3.377
2.492
1.969
1.632
1.347
1.205
1.088
1.050
.994
.914
.861
.806
.755
.724
.718
.707

45.961
50.414
53.792
56.283
58.252
59.885
61.231
62.436
63.524
64.574
65.568
66.482
67.343
68.148
68.903
69.627
70.346
71.053

คาความ
แปรปรวนของ
ตัวแปร
(Eigenvalues)

32.597
21.561
9.951
8.939
8.277
5.226
4.504
3.848
3.200
2.897
2.588
2.416
1.920
1.898
1.715
1.710
1.686
1.652

คาความ
คาความ
แปรปรวน
แปรปรวน
รอยละ
สะสมรอยละ
(% of Variance) (Cumulative %)

19.519
12.911
5.959
5.353
4.957
3.129
2.697
2.304
1.916
1.734
1.549
1.447
1.150
1.136
1.027
1.024
1.010
.990

19.519
32.430
38.389
43.741
48.698
51.827
54.524
56.828
58.744
60.479
62.028
63.475
64.625
65.761
66.788
67.812
68.822
69.812
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ตารางที่ 9

แสดงองคประกอบ คาไอเกน คา รอยละของความแปรปรวน คา รอยละของความ
แปรปรวนสะสมขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ตอ)
(n=327)
Initial Eigenvalues

องคประกอบ
(component)

19
20
21
22
23

คาความ
แปรปรวนของ
ตัวแปร
(Eigenvalues)

1.114
1.110
1.066
1.014
1.005

Rotation Sums of Squared Loading

คาความ
คาความ
แปรปรวน
แปรปรวน
รอยละ
สะสมรอยละ
(%of Variance) (Cumulative% )

.667
.665
.638
.607
.602

71.720
72.385
73.023
73.630
74.232

คาความ
แปรปรวนของ
ตัวแปร
(Eigenvalues)

1.584
1.571
1.536
1.375
1.315

คาความ
คาความ
แปรปรวน
แปรปรวน
รอยละ
สะสมรอยละ
(% of Variance) (Cumulative %)

.948
.940
.920
.824
.788

70.760
71.700
72.620
73.444
74.232

จากตารางที่ 9 แสดงจํานวนองคประกอบ (Component) และคาความแปรปรวน
ของตัวแปรองคประกอบการรักษาบุ คลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อ
พิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) มากกวา 1.00 พบวา มีองคประกอบ 23
องคประกอบ และองคประกอบที่ 1-23 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดไดเทากับรอยละ
74.232
เมื่อพิจารณาคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) มากกวา 1.00 การเลือก
องคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตล ะองคป ระกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ
ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีคาน้ําหนักองคประกอบ(Factor Loading)ในแตละตัวแปรเทากับ
0.50 ขึ้นไป พบวา มี 7 องคประกอบเทานั้นที่เปนไปตามเกณฑการพิจารณา คือ องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 3 องคประกอบที่ 4 องคประกอบที่ 5 องคประกอบที่ 7
และองคประกอบที่ 8 สวนองคประกอบที่เหลืออีก 16 องคประกอบนั้น ไมเปนไปตามเกณฑการ
พิจารณา คือ องคประกอบที่ 6 องคประกอบที่ 9 – 23 มีจํานวนตัวแปรที่บรรยายองคประกอบ
ไมถึง 3 ตัวแปร จึงถูกตัดออก ทําใหมีตัวแปรที่เหลืออยูทั้งหมด จํานวน 105 ตัวแปร ตัวแปรที่ถูกตัดออก
จํานวน 62 ตัวแปร ซึ่งองคประกอบที่เปนไปตามหลักเกณฑ สามารถจําแนกเปนองคประกอบ
และตัวแปร ดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 145
ตัวแปรที่ 142
ตัวแปรที่ 163
ตัวแปรที่ 96
ตัวแปรที่ 71
ตัวแปรที่ 72
ตัวแปรที่ 115
ตัวแปรที่ 141
ตัวแปรที่ 144
ตัวแปรที่ 102
ตัวแปรที่ 146
ตัวแปรที่ 147
ตัวแปรที่ 77
ตัวแปรที่ 162
ตัวแปรที่ 120
ตัวแปรที่ 89
ตัวแปรที่ 138
ตัวแปรที่ 122
ตัวแปรที่ 160
ตัวแปรที่ 143
ตัวแปรที่ 92
ตัวแปรที่ 70
ตัวแปรที่ 164
ตัวแปรที่ 73
ตัวแปรที่ 57

คาน้ําหนักองคประกอบ
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7
0.832
0.771
0.765
0.736
0.735
0.729
0.727
0.724
0.717
0.716
0.695
0.695
0.691
0.684
0.683
0.682
0.679
0.646
0.641
0.636
0.632
0.618
0.616
0.613
0.611
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ตารางที่ 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ (ตอ)
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 63
ตัวแปรที่ 74
ตัวแปรที่ 149
ตัวแปรที่ 131
ตัวแปรที่ 139
ตัวแปรที่ 95
ตัวแปรที่ 123
ตัวแปรที่ 111
ตัวแปรที่ 129
ตัวแปรที่ 75
ตัวแปรที่ 150
ตัวแปรที่ 148
ตัวแปรที่ 113
ตัวแปรที่ 93
ตัวแปรที่ 61
ตัวแปรที่ 140
ตัวแปรที่ 78
ตัวแปรที่ 109
ตัวแปรที่ 137
ตัวแปรที่ 60
ตัวแปรที่ 90
ตัวแปรที่ 76
ตัวแปรที่ 155
ตัวแปรที่ 132
ตัวแปรที่ 128

คาน้ําหนักองคประกอบ
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7
0.603
0.599
0.596
0.592
0.587
0.575
0.574
0.572
0.569
0.565
0.550
0.548
0.547
0.542
0.539
0.539
0.536
0.534
0.530
0.526
0.523
0.514
0.513
0.510
0.509
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ตารางที่ 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ (ตอ)
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
ตัวแปร
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ตารางที่ 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ (ตอ)
ตัวแปร
ตัวแปรที่ 67
ตัวแปรที่ 83
ตัวแปรที่127
ตัวแปรที่ 99
ตัวแปรที่ 133
ตัวแปรที่ 108
ตัวแปรที่ 100
ตัวแปรที่ 126
ตัวแปรที่ 114
ตัวแปรที่ 23
ตัวแปรที่ 24
ตัวแปรที่ 58
ตัวแปรที่ 68
ตัวแปรที่ 97
ตัวแปรที่ 117
ตัวแปรที่ 15
ตัวแปรที่ 6
ตัวแปรที่ 12
ตัวแปรที่ 5
ตัวแปรที่ 26
ตัวแปรที่ 9
ตัวแปรที่ 13
ตัวแปรที่ 11
ตัวแปรที่ 10
ตัวแปรที่ 166

คาน้ําหนักองคประกอบ
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7
0.509
0.508
0.742
0.654
0.627
0.624
0.566
0.552
0.522
0.786
0.750
0.575
0.555
0.521
0.504
0.701
0.700
0.623
0.574
0.552
0.546
0.541
0.519
0.506
0.747
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ตารางที่ 10 คาน้ําหนักองคประกอบและจํานวนกลุมองคประกอบ (ตอ)
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
รวมทั้งสิ้น
51 ตัวแปร 26 ตัวแปร 7 ตัวแปร 6 ตัวแปร 9 ตัวแปร 3 ตัวแปร 3 ตัวแปร
105 ตัวแปร
ตัวแปร

จากตารางที่ 10 พบวา องคป ระกอบการรัก ษาบุค ลากรทางการศึก ษา สัง กัด
องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น มี 7 องคป ระกอบคือ องคป ระกอบที่ 1 จํา นวน 51 ตัว แปร
องคประกอบที่ 2 จํานวน 26 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 จํานวน 7 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 จํานวน
6 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 จํานวน 9 ตัวแปร องคประกอบที่ 6 จํานวน 3 ตัวแปร และ องคประกอบ
ที่ 7 จํานวน 3 ตัวแปร
จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง สํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่เปนองคประกอบที่สําคัญโดยการ
วิเคราะหดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) แลวไดองคประกอบที่สําคัญทั้ง
7 องคประกอบนี้ สอดคล องกั บการวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัย แนวคิ ดทฤษฎี รวมถึงความ
คิดเห็นของผูเชี่ย วชาญและผูท รงคุณ วุฒิ ผูวิจัย จึง ไดนํา มากํา หนดเปน องคป ระกอบการรัก ษา
บุค ลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจําแนกตัวแปรดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 11

251
ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1
ตัวแปร

ขอความ

145

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
แกบุคลากร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูฟงที่ดีและมีมุมมอง
ในเชิงบวก
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น คนมี น้ํ า ใจและ
เสียสละ
ผูบริ หารขององค ก รปกครองสว นท องถิ่ นเป น ผูที่ บุ ค ลากร
สามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุยกับบุคลากร
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทํ า ให บุ ค ลากรมี
ความรูสึกเคารพนับถือตนเอง
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสารกับบุคลากร
แบบเปดเผยไมมีการซุบซิบนินทากัน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนยุติธรรมและมี
ความซื่อสัตย
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงใหเห็นถึงการชื่น
ชมบุคลากรอยางจริงใจ
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออกถึงความ
มั่นใจในบุคลากร
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญและ
หวงใยในบุคลากร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
มีการรวมมือกันในการทํางาน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและเขาใจบุคลากร
และรูจักงานที่บุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี

142
163
96
71
72
115
141
144
102
146
147
77

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.832
0.771
0.765
0.736
0.735
0.729
0.727
0.724
0.717
0.716
0.695
0.695
0.691
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ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

162

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการทรัพยากร
ในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม
ผู บ ริ ห ารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารกํ า หนด
วัตถุประสงคในงานและมีการสั่งการที่ชัดเจน
ผูบริหารองคก รปกครองสวนท องถิ่นเป นคนที่ รัก ษาคํา มั่ น
สัญญาที่ไดใหไว
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจคานิย มและ
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร
ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออก
ใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคลอื่น
ผูบ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น กั บ บุ ค ลากรทางการ
ศึกษามีเปาหมายตรงกัน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ก ารติ ช มบุ ค ลากรได อ ย า ง
เหมาะสม
องค กรปกครองสวนท องถิ่นมี การบริหารงานที่ ยึดถือความ
เปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปไดตามหลักเกณฑ
บุค ลากรทางการศึก ษารูสึก เชื่อใจ ไวใ จในผูบริหารองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
องคก รปกครองสวนทองถิ่นมี การกํ าหนดระยะเวลาในการ
ทํางานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยางชัดเจน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนําในการบริหาร
องคกร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับ รู สนใจ และ
แสดงความยินดีในความสําเร็จที่เกิดขึ้นของบุคลากร

120
89
138
122
160
143
92
70
164
73
57
63

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.684
0.683
0.682
0.679
0.646
0.641
0.636
0.632
0.618
0.616
0.613
0.611
0.603

253
ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

74

องค ก รปกครองส วนท องถิ่ นใหค วามสํ า คัญ กั บ ผลสะท อ น
กลับอยางจริงจัง
ผูบริหารองคก รปกครองสวนท องถิ่นหลีก เลี่ย งการปฏิเสธ
การวิจารณที่หยาบคายและการทําใหขายหนา
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอขอเรียกรอง
ของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ให มี ก ารประชุ ม
บุคลากรอยางตอเนื่อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใชคนเกงที่มีทักษะความรู
ใหเปนประโยชนตอองคกร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมมิตรภาพระหวาง
บุคลากรในองคกร
ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให
ความสําคัญเรื่องความจงรักภักดีตอองคกร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมรับไดในเรื่องความ
ผิดพลาดหรือความสําเร็จของบุคลากร
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความรู
ความสามารถพิเศษของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําการสัมภาษณการออก
จากงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงถึงความเห็นใจและชวยเหลือ
ในปญหาชีวิตของบุคลากร ตามความเหมาะสม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาและออกกฎระเบียบ
ที่เหมาะสมกับองคกรและใชกฎระเบียบนั้นอยางยุติธรรม
บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสําคัญ
และไดรับความไววางใจ

149
131
139
95
123
111
129
75
150
148
113
93

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.599
0.596
0.592
0.587
0.575
0.574
0.572
0.569
0.565
0.550
0.548
0.547
0.542

254
ตารางที่ 11 องคประกอบที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร
61

ขอความ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน
140
องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ให ก ารยอมรับ บุ ค ลากรที่เ ป น
สุภาพสตรี
78
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการคุมครองและไมเคยถูกคุกคาม
ในเรื่องใดๆ
109
องคก รปกครองสวนท องถิ่นมี ก ารจายเงินค าตอบแทนและ
สวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว ตรงเวลา
137
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการในการดูแลเด็ก
อยางเหมาะสม
60
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่
ดีและมีความยุติธรรม
90
บุค ลากรทางการศึ กษาไดรับการสง เสริม และสนับ สนุนให
ปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุขและสนุกสนาน
76
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยุติธรรม ความเสมอภาค
และยอมรับในความหลากหลายของบุคลากร
155
บุคลากรทางการศึ กษาไดรับ การพั ฒนาสมรรถนะในอาชี พ
อยางรอบคอบ
132
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานตามแผนงานที่
กําหนดไว
128
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารนโยบายที่ เ ป น
แนวทางเดียวกัน
119
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ
คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.539
0.539
0.536
0.534
0.530
0.526
0.523
0.514
0.513
0.510
0.509
0.502
32.597
19.519

255
จากตารางที่ 11 พบวา องคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 51
ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.502-0.832 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 32.597และคารอยละของความแปรปรวน(Percent
of Variance) เทากับ 19.519 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติก รรมได
รอยละ 19.519 ซึ่งเมื่ อเทียบค าความแปรปรวนของตั วแปร (Eigenvalues) กั บองค ประกอบอื่นๆแลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบที่ 1 แลว
พบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูนําขององคกรเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ
องคประกอบที่ 1 วา “ ผูนําองคกร ” (Organizational Leader)
จากการที่องคประกอบที่ 1 คือ ผูนําองคกร (Organizational Leader) ที่บรรยาย
ดวยตัวแปรสําคัญถึง 51 ตัวแปรนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหองคประกอบยอยขององคประกอบ
ที่ 1 ทําใหไดองคประกอบยอยทั้งหมด 5 องคประกอบยอย กลาวคือ องคประกอบยอยที่ 1 จํานวน
12 ตัวแปร องคประกอบยอยที่ 2 จํานวน 12 ตัวแปร องคประกอบยอยที่ 3 จํานวน 10 ตัวแปร
องคประกอบยอยที่ 4 จํานวน 9 ตัวแปร และองคประกอบยอยที่ 5 จํานวน 8 ตัวแปร โดยที่
องคประกอบยอยเหลานั้นมีรายละเอียดในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 องคประกอบยอยที่ 1 ขององคประกอบที่ 1
ตัวแปร

ขอความ

74

องค ก รปกครองส วนท องถิ่ นใหค วามสํ า คัญ กั บ ผลสะท อ น
กลับอยางจริงจัง
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความรู
ความสามารถพิเศษของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยางชัดเจน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรู สนใจ และ
แสดงความยินดีในความสําเร็จที่เกิดขึ้นของบุคลากร

75
73
63

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.726
0.685
0.681
0.619

256
ตารางที่ 12 องคประกอบยอยที่ 1 ขององคประกอบที่ 1(ตอ)
ตัวแปร
90

ขอความ

บุค ลากรทางการศึ กษาไดรับการสง เสริม และสนับ สนุนให
ปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุขและสนุกสนาน
61
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน
95
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใชคนเกงที่มีทักษะความรู
ใหเปนประโยชนตอองคกร
76
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยุติธรรม ความเสมอภาค
และยอมรับในความหลากหลายของบุคลากร
72
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสารกับบุคลากร
แบบเปดเผย ไมมีการซุบซิบนินทากัน
60
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่
ดีและมีความยุติธรรม
93
บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสําคัญ
และไดรับความไววางใจ
96
ผูบริ หารขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ นเป นผู ที่ บุ ค ลากร
สามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุยกับบุคลากร
คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.592
0.574
0.571
0.548
0.520
0.510
0.505
0.491
30.292
59.395

จากตารางที่ 12 องคประกอบยอยที่ 1 ขององคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปร
สํา คัญ จํานวน 12 ตัวแปร มีคา น้ําหนัก ตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวา ง
0.491-0.726 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทา กับ 30.292 และคา รอยละของ
ความแปรปรวน(Percent of Variance) 59.395 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของพฤติกรรมไดรอยละ 59.395 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตั วแปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอื่นๆ แลว องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปร
ตางๆในองคประกอบยอยที่ 1 แลวพบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูนําองคกรที่ใหความสําคัญกับ

257
สมาชิกในองคกรเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบยอยที่ 1 วา “ ผูนํา
องคกรแบบทีม ” (Team Leader)
ตารางที่ 13 องคประกอบยอยที่ 2 ขององคประกอบที่ 1
ตัวแปร
140
139
155
150
143
148
141
132
131
138

ขอความ
องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ให ก ารยอมรับ บุ ค ลากรที่เ ป น
สุภาพสตรี
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ให มี ก ารประชุ ม
บุคลากรอยางตอเนื่อง
บุคลากรทางการศึ กษาไดรับ การพั ฒนาสมรรถนะในอาชี พ
อยางรอบคอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําการสัมภาษณการออก
จากงานของบุคลากร
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ก ารติ ช มบุ ค ลากรได อ ย า ง
เหมาะสม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงถึงความเห็นใจและชวยเหลือ
ในปญหาชีวิตของบุคลากรตามความเหมาะสม
ผูบ ริห ารองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น แสดงใหเห็นถึงการ
ชื่นชมบุคลากรอยางจริงใจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนิ นงานตามแผนงานที่
กําหนดไว
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอขอเรียกรอง
ของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจคานิยมและ
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.667
0.648
0.645
0.628
0.599
0.566
0.561
0.553
0.532
0.490

258
ตารางที่ 13 องคประกอบยอยที่ 2 ขององคประกอบที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออกถึงความ
มั่นใจในบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการในการดูแลเด็ก
137
อยางเหมาะสม
คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)
144

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.486
0.468
1.807
3.542

จากตารางที่ 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 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติก รรมไดรอ ยละ 3.542 ซึ่ง เมื่อ เทีย บคา ความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอื่นๆ แลว องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ
ในองคประกอบยอยที่ 2 แลวพบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูนําองคกรที่ใหความสําคัญและมุงสราง
สัมพันธภาพกับบุคลากรเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบยอยที่ 1
วา “ ผูนําองคกรแบบมิตรสัมพันธ ” (Considerational Leader)
ตารางที่ 14 องคประกอบยอยที่ 3 ขององคประกอบที่ 1
ตัวแปร
123
109

ขอความ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี น โยบายส ง เสริ ม มิ ต รภาพ
ระหวางบุคลากรในองคกร
องคก รปกครองสวนท องถิ่ นมีก ารจายเงินคาตอบแทนและ
สวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว ตรงเวลา

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.779
0.617

259
ตารางที่ 14 องคประกอบยอยที่ 3 ขององคประกอบที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให
ความสําคัญเรื่องความจงรักภักดีตอองคกร
ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออก
122
ใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคลอื่น
ผู บ ริ ห ารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารกํ า หนด
120
วัตถุประสงคในงานและมีการสั่งการที่ชัดเจน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนยุ ติธรรมและมี
115
ความซื่อสัตย
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยใหการ
119
ทํางานมีประสิทธิภาพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาและออกกฎระเบียบ
113
ที่เหมาะสมกับองคกรและใชกฎระเบียบนั้นอยางยุติธรรม
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น มี ก ารบริ ห ารงานที ่ ย ึ ด ถื อ
92
ความเปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปไดตามหลักเกณฑ
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญและ
102
หวงใยในบุคลากร
คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)
111

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.615
0.610
0.602
0.586
0.584
0.528
0.488
0.472
1.494
2.929

จากตารางที่ 14 พบวาองคประกอบยอยที่ 3 ขององคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวย
ตัวแปรสําคัญ จํานวน 10 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง
0.472 - 0.779 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 1.494 และคารอยละของความ
แปรปรวน(Percent of Variance) 2.929 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติก รรมไดรอยละ 2.929 ซึ่ง เมื่ อเทียบคา ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอื่นๆแลว องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ
ในองคประกอบยอยที่ 3 แลวพบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูนําองคกรที่มีการสั่งการและกําหนด

260
วัตถุในการทํางานที่ชัดเจน พรอมกับมีการใชกฎเกณฑในการทํางานและใหคาตอบแทนที่ยุติธรรม
เปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบยอยที่ 3 วา “ ผูนําองคกรแบบ
แลกเปลี่ยน ” (Transactional Leader)
ตารางที่ 15 องคประกอบยอยที่ 4 ขององคประกอบที่ 1
ตัวแปร

ขอความ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนําในการบริหาร
องคกร
ผูบริหารองคก รปกครองสวนท องถิ่นเป นคนที่ รัก ษาคํา มั่ น
89
สัญญาที่ไดใหไว
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น คนมี น้ํ า ใจและ
163
เสียสละ
บุค ลากรทางการศึกษารูสึกเชื่อใจ ไวใจในผูบ ริหารองคก ร
70
ปกครองสวนทองถิ่น
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการทรัพยากร
162
ในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและเขาใจบุคลากร
77
และรูจักงานที่บุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูฟงที่ดีและมีมุมมอง
142
ในเชิงบวก
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการคุมครองและไมเคยถูกคุกคาม
78
ในเรื่องใดๆ
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทํ า ให บุ ค ลากรมี
71
ความรูสึกเคารพนับถือตนเอง
คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)
57

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.628
0.600
0.592
0.585
0.583
0.568
0.527
0.487
0.482
1.290
2.530

261
จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบยอยที่ 4 ขององคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวยตัว
แปรสําคัญ จํานวน 9 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง
0.482 - 0.628 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 1.290 และคารอยละของความ
แปรปรวน(Percent of Variance) 2.530 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติก รรมไดร อ ยละ 2.530 ซึ ่ง เมื ่อ เทีย บคา ความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอื่นๆแลว องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ
ในองคประกอบยอยที่ 4 แลวพบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูนําองคกรที่มีความเปนผูนํา สามารถ
ทําใหบุคลากรมีความรูสึกเคารพนับถือตนเอง ใหความเชื่อถือ และไวใจในตัวผูนํา เปนสวนใหญ
ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบยอยที่ 4 วา “ ผูนําองคกรแบบมีความสามารถ
พิเศษ ” (Charismatic Leader)
ตารางที่ 16 องคประกอบยอยที่ 5 ขององคประกอบที่ 1
ตัวแปร
149
145
146
164
147
160
128

ขอความ
ผูบริหารองคก รปกครองสวนท องถิ่นหลีก เลี่ย งการปฏิเสธ
การวิจารณที่หยาบคายและการทําใหขายหนา
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
แกบุคลากร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคม
องคก รปกครองสวนท องถิ่นมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ทํางานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให
บุคลากรมีการรวมมือกันในการทํางาน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบุคลากรทางการศึกษา
มีเปาหมายตรงกัน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารนโยบายที่ เ ป น
แนวทางเดียวกัน

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.732
0.624
0.593
0.550
0.513
0.487
0.453

262
ตารางที่ 16 องคประกอบยอยที่ 5 ขององคประกอบที่ 1 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมรับไดในเรื่องความ
ผิดพลาดหรือความสําเร็จของบุคลากร
คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)
129

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.440
1.151
2.257

จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบยอยที่ 5 ขององคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายดวย
ตัวแปรสําคัญ จํานวน 8 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง
0.440 - 0.732 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 1.151 และคารอยละของความ
แปรปรวน(Percent of Variance) 2.257 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติก รรมไดรอ ยละ 2.257 ซึ่ง เมื่อ เทีย บคา ความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalues) กับ
องคประกอบยอยอื่นๆ แลว องคประกอบยอยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ
ในองคประกอบยอยที่ 5 แลวพบวา เปนตัวแปรที่เกี่ย วของกับผูนําองคกรที่มีพฤติกรรมการบริหาร
งานที่เปนการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนสวนใหญ
ผูวิจัย จึง กํา หนดชื่อ ตัว แปรแฝง หรือ องคป ระกอบยอ ยที่ 5 วา “ผูนํา องคก รแบบสนับ สนุน ”
(Supportive Leader)
ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 2
ตัวแปร

ขอความ

35

บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติ
ที่ดีเยี่ยม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมและคานิยมองคกรที่ดี
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารจั ด การ
องคกรที่ดี

41
40

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.740
0.687
0.671

263
ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 2 (ตอ)
ตัวแปร

ขอความ

44

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและ
เทาเทียมกับบุคลากรดานอื่น
บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลและการยอมรับ ชื่นชมใน
ผลงาน
องค ก รปกครองสว นทองถิ่นมี ก ารคั ดเลือกบุ ค ลากรเข า มา
ทํ า งานที่ เ ป น คนเก ง มี ค วามเหมาะสมกั บ งานที่ ทํ า และให
จํานวนคนที่เพียงพอกับงาน
บุคลากรทางการศึก ษามี อํานาจในการสั่งการที่สัมพันธกั บ
ตําแหนงหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิ่งแวดลอมขององคกรที่ดี
บุคลากรทางการศึกษามีอิส ระในการคิด การตัดสินใจและ
การปฏิบัติงานในหนาที่
บุค ลากรทางการศึ ก ษามี แ รงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านอยู ใ น
ระดับสูง
บุค ลากรทางการศึ ก ษาไดรับ การตอบสนองความต องการ
อยางเหมาะสม
บุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอที่จะทํา
ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จผล
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารวางแผนอาชี พ ให กั บ
บุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการบริหารงานที่โปรงใส
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารและจั ด การกั บ
ความเครียดใหกับพนักงาน

53
55
54

47
39
31
88
50
87
43
91
105

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.665
0.656
0.645
0.629

0.610
0.592
0.575
0.571
0.571
0.568
0.551
0.542
0.540

264
ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 2 (ตอ)
ตัวแปร
49

ขอความ

บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนหนึ่งเดียว
ไมมีการแบงแยกเปนกลุมๆ และทุกคนมีความรับผิดชอบใน
หนาที่
34
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนา
ในวิชาความรูและตําแหนงวิชาชีพ
38
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ โอกาสให ทํ า งานที่ ท า ทาย
ความสามารถ
32
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานที่มั่นคงและ
ปลอดภัย
36
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยืดหยุนในการทํางาน
52
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ร ะบบกํ า กั บ ติ ด ตามดู แ ล
บุคลากรอยางมีคุณภาพ
22
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการนิเทศงานบุคลากรที่
มีคุณภาพ
42
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน
67
บุค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ ขอ เสนอเรื่ องความเสี่ย งและ
ความมั่นคงในงาน
83
องคก รปกครองสวนทองถิ่นมี ระบบการสรรหาบุค ลากรที่
เปนธรรม(ระบบคุณธรรม)
คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.535

0.531
0.523
0.521
0.520
0.519
0.519
0.518
0.509
0.508
21.561
12.911

จากตารางที่ 17 พบวา องคประกอบที่ 2 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน
26 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.508-0.740 มีคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทา กับ 21.561 และค ารอยละของความแปรปรวน
(Percent of Variance) เทากับ 12.911 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

265
พฤติก รรมไดรอ ยละ 12.911 ซึ่ง เมื ่อ เทีย บคา ความแปรปรวนของตัว แปร(Eigenvalues) กับ
องคประกอบอื่นๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ
ในองคประกอบที่ 2 แลว พบวา เปนตัวแปรที่เกี่ ยวของกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรใน
องคกร (Job Satisfactions) เปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบที่ 2 วา
“ความพึงพอใจในงาน” (Job Satisfactions)
ตารางที่ 18 องคประกอบที่ 3
ตัวแปร
127

ขอความ

บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให
นําเสนอแนวคิด การสรา งสรรคง านและพั ฒนานวัตกรรม
ใหมๆ
99
บุคลากรทางการศึ ก ษาไดรับการสนับ สนุน การทํ างานจาก
ผูบริหารหรือผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
133
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
อาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มตางๆใหบริการแกบุคลากร
108
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ร ะบบการให คํ า ปรึ ก ษาแก
บุคลากรทั้งในเรื่องงานและชีวิตสวนตัว
100
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการลดภาระงานเอกสารที่ไม
จําเปน
126
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนความเปนสวนตัวแก
บุคลากร
114
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการ
ทํางานอยางสมดุล
คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.742

0.654
0.627
0.624
0.566
0.552
0.522
9.951
5.959
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จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบที่ 3 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 7
ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.522-0.742 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 9.951 และคารอยละของความแปรปรวน(Percent of
Variance) เทากับ5.959และองค ป ระกอบนี้ ส ามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติกรรมได
รอยละ 5.959 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบที่ 3 แลว
พบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใหการสนับสนุนบุคลากรในองคกรทั้งทางตรงและทางออม
(Supports) เปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบที่ 3 วา “ การสนับสนุน ”
(Support)
ตารางที่ 19 องคประกอบที่ 4
ตัวแปร
23
24

ขอความ

บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
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
58
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ สมาชิ ก ของ
ทีมงาน
68
บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีในที่ทํางาน
97
บุคลากรทางการศึกษาสามารถทํางานรวมกันไดกับบุคลากร
ดานอื่นๆ
117
บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองที่ทํางาน
ประสบผลสําเร็จ
คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.786
0.750
0.575
0.555
0.521
0.504
8.939
5.353

จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบที่ 4 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6
ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (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 ซึ่ง เมื่อ เทีย บคา ความแปรปรวนของตัว แปร(Eigenvalues) กับ องคป ระกอบอื่น ๆแลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบที่ 4 แลว
พบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพของบุคลากรในองคกร (Relationships) เปนสวนใหญ
ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบที่ 4 วา “ สัมพันธภาพ ” (Relationships)
ตารางที่ 20 องคประกอบที่ 5
ตัวแปร
15

ขอความ

บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ ค า ตอบแทนหรื อ ค า จ า งที่
ยุติธรรมเพียงพอและมีระดับที่เหมาะสม
6
บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนที่เพียงพอและเหมาะสม
12
บุคลากรทางการศึกษามีความเปนอยูสวนตัวที่ดี
5
บุคลากรทางการศึกษามีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
และวิชาชีพ
26
บุคลากรทางการศึกษาไดรับ สิทธิประโยชนและสวัสดิการ
ตางๆที่เพียงพอและเหมาะสม
9
สถานะทางอาชีพของบุคลากรทางการศึก ษามีค วามมั่ นคง
และมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม
13
บุคลากรทางการศึกษาไดทํางานอยางตอเนื่อง มีความใกลชิด
กับงานและมีความมั่นคงในงาน
11
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
10
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดนโยบายการทํางาน
และมีการจัดระบบบริหารงานที่ชัดเจน
คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.701
0.700
0.623
0.574
0.552
0.546
0.541
0.519
0.506
8.277
4.957
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จากตารางที่ 20 พบวา องคประกอบที่ 5 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 9
ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.506-0.701 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 8.277 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of
Variance) เทากับ 4.957 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ
4.957 ซึ่ง เมื่อ เทีย บคา ความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalues) กับ องคป ระกอบอื่น ๆแลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 5 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบที่ 5 แลว
พบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับสิ่งที่สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ดีเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบที่ 5 วา “ คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน ” (Quality of work life)
ตารางที่ 21 องคประกอบที่ 6
ตัวแปร
166
167

ขอความ

บุคลากรทางการศึกษามีอุดมคติสวนตัวในการทํางาน
บุค ลากรทางการศึ ก ษามี ก ารปฏิบั ติต นเป นสมาชิก ที่ ดีข อง
องคกร
165
บุคลากรทางการศึกษาเปนคนกระตือรือรนในการทํางานและ
มีความอดทน
คาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.747
0.703
0.624
4.504
2.697

จากตารางที่ 21 พบวา องคประกอบที่ 6 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3
ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.624-0.747มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เทากับ 4.504และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of
variance) เทากับ 2.697 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ
2.697 ซึ่ง เมื่อเทีย บคา ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับ องคป ระกอบอื่น ๆ แลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 6 และเมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆในองคประกอบที่ 6 แลว
พบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับบุคลิกลักษณะหรือพฤติก รรมเฉพาะตัวของบุคลากรแตล ะคน
ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบที่ 6 วา “คุณลักษณะเฉพาะบุคคล” (Individual
Characteristics )
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ตารางที่ 22 องคประกอบที่ 7
ตัวแปร
2

ขอความ

บุค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ทั้ ง ในด า น
ความรูความสามารถและผลงาน
1
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ในงานที่ไดรับมอบหมาย
จนประสบผลสําเร็จ
3
บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานที่มีความทาทายและ
นาสนใจ
คาความแปรปรวนของตัวแปร ( eigenvalues)
คารอยละของความแปรปรวน(percent of variance)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
0.685
0.673
0.669
3.848
2.304

จากตารางที่ 22 พบวา องคประกอบที่ 7 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3
ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ (Factor Loading ) อยูระหวาง 0.669-0.685มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร(Eigenvalues) เทากับ 3.848และคารอยละของความแปรปรวน(Percent of
Variance) เทากับ 2.304 และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ
2.304 ซึ่ง เมื่อ เทีย บคา ความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalues) กับ องคป ระกอบอื่น ๆแลว
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 7 และ เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 7 แลว
พบวา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับการแสดงถึงการยอมรับในศักยภาพความรูและความสามารถของ
บุคคลเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝง หรือ องคประกอบที่ 7 วา “การไดรับการ
ยอมรับ” (Recognition)
จากผลการศึกษาวิ จัยสามารถสรุป ไดวา องคประกอบของการรัก ษาบุค ลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ
1. องคประกอบดานผูนําองคก ร (Organization Leader) มีองคประกอบยอย 5
องคประกอบ คือ ผูนําองคกรแบบทีม ผูนําองคกรแบบมิตรสัมพันธ ผู นําองคกรแบบแลกเปลี่ยน
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 สังกัดองคก รปกครองสวน
ทองถิ่น สามารถนํามาสรางเป นโครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดดังนี้
1.2 ผูนําองคกร
แบบมิตรสัมพันธ
1.1 ผูนําองคกร
แบบทีม

7.การไดรับการยอมรับ
6.คุณลักษณะเฉพาะบุคคล

1.3 ผูนําองคกร
แบบแลกเปลี่ยน

1.4 ผูนําองคกรแบบมี
ความสามารถพิเศษ

1.ผูนําองคกร

1.5 ผูนําองคกร
แบบสนับสนุน

โครงรางรูปแบบ
การรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

5.คุณภาพชีวิตในการทํางาน

2.ความพึงพอใจในงาน

3.การสนับสนุน

4.สัมพันธภาพ

แผนภูมิที่ 7 โครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
จากแผนภูมิที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญ
พบวา โครงรา งรูป แบบการรัก ษาบุค ลากรทางการศึก ษา สัง กัด องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น
ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 ผูนําองคกร (Organization Leader) มี
องคประกอบยอย 5 องคประกอบไดแก ผูนําองคกรแบบทีม ผูนําองคกรแบบมิตรสัมพันธ ผูนํา
องคกรแบบแลกเปลี่ยน ผูนําองคกรแบบมีความสามารถพิเศษ และ ผูนําองคกรแบบสนับสนุน
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องคประกอบที่ 2 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfactions) องคประกอบที่ 3 การสนับสนุน
(Supports ) องคประกอบที่ 4 สัมพันธภาพ (Relationship) องคประกอบที่ 5 คุณภาพชีวิตในการ
ทํา งาน (Quality of work life) องคป ระกอบที่ 6 คุณลักษณะเฉพาะบุ คคล (Individual
Characteristics) และองคประกอบที่ 7 การไดรับการยอมรับ ( Recognition)
ตอนที่ 2 รู ป แบบความสั ม พั น ธ ข ององค ป ระกอบการรั ก ษาบุ ค ลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) ของรูปแบบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํา รวจ (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
สังกัดองคก รปกครองสวนทองถิ่น ที่ส อดคลอ งกับ ขอ มูล เชิง ตรรกะโดยมีแ นวคิด และ ทฤษฎีที่
สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอกัน ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ดังนี้
1.1 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับความพึงพอใจในงาน
องคประกอบ
ดานผูน ําองคกร

องคประกอบ
ดานความพึงพอใจในงาน

แผนภูมิที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานความพึงพอใจในงาน
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ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกร กับ
องคประกอบดานความพึงพอใจในงาน มีผลการศึกษาวิจัยและแนวคิดที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก
การศึกษาวิจัยของวัตสัน(Watson) ในเรื่อง อิทธิพลของภาวะผูนําที่สงผลตอความพึงพอใจในงาน
พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกที่ชัดเจน ระหวางพฤติกรรมผูนํากับปจจัยจูงใจซึ่งมีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในงานของพนักงานดาน Medical imaging staff in acute care facilities สอดคลองกับ
ผลการศึกษาวิจัยของอาหหมัดและเย็คตา(Ahmad and Yekta) ในเรื่อง ความสัมพันธระหวางการ
สนับสนุนที่ไดรับจากองคกร, พฤติกรรมภาวะผูนํา และความพึงพอใจในงาน : การศึกษาเชิงประจักษ
ในประเทศอิหรานพบวา พฤติกรรมภาวะผูนํามีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความพึงพอใจ
ในงานทั้งภายในและภายนอก สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของเมยฟลดและคณะ(Mayfield and
others) เรื่อง ผลกระทบของการใชภาษาที่จูงใจของผูนําที่มีตอผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจใน
งานของผูใตบังคับบัญชา พบวา ในการสื่อสารระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชานั้น การที่ผูนํามี
รูปแบบการสื่อสารขอมูลที่ชัดเจน มีผลกระทบ เชิงบวกที่ชัดเจนตอความพึงพอใจในงานและ
ผลลัพธการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ทองทิพภา วิริยะพันธ
ในเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคการในระดับสมาชิกของทีมงาน ที่มีตอ
ความผูกพันตอองคการในระดับทีมงาน ความผูกพันตอองคการในระดับองคการ และคุณภาพการ
ทํางานเปนทีมของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศไทย กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทโตโยตา มอเตอร
ประเทศไทย จํากัด ขอเสนอแนะที่เกิดจากผลการศึกษาวิจัยวา ผูบริหารควรใหการสงเสริ มดานการ
เสริมสรางพลังอํานาจแกพนักงานอยางเปนรูปธรรม เพราะการเสริมสรางพลังอํานาจแกพนักงานนี้
จะเปนกระบวนการที่สงเสริมใหบุคคลและทีมงานมีความเปนตัวของตัวเอง สามารถควบคุมตัวเอง
มีความสามารถในการเลือกและกําหนดอนาคตของตนเอง องคการ และสังคมได โดยกอใหเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในแนวทางที่พึงปรารถนา แตไมใชพลังที่จะไปบังคับหรือครอบงําคนอื่น ซึ่งจะทําใหใน
การทํางานรวมกันมีการระดมความคิดจากสมาชิกของทีมงานทุกคน ทีมงานจึงสามารถสรางสรรค
ผลงานที่ดีและมีคุณภาพรวมกัน อีกทั้งยังสรางความพึงพอใจในการทํางานรวมกันดวย และสอดคลอง
กับผลการศึกษาวิจัยของ จารุวรรณ พุทฒิบัณฑิต เรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ของครู โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่สงผลตอความ
พึงพอใจใน การปฏิบัติงานของครู โรงเรีย นเอกชนอาชีวศึก ษา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
ตามลําดับคือ นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับนับถือ
และความมั่นคงในงาน และสอดคลองกับแนวคิดของ สุพานี สฤษฎวานิช ที่กลาววา ปจจัยที่มีผล
ตอความพึงพอใจในการทํางานนั้นมีหลายปจจัย โดยหนึ่งปจจัยเหลานั้น ไดแก ปจจัยดานกลุมและ
องค ก ารที่ ประกอบดวย ผูบัง คับ บัญ ชา ซึ่ง ผูบัง คับ บัญ ชาที่มีรูป แบบการบัง คับ บัญ ชาที่ดีเ ปน
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แบบอยา งที่ดี มีวิสัยทัศน มีค วามรูความสามารถก็จะทําใหผูตามมีความพึงพอใจในการทํา งาน
ภายใตการกํากับดูแลของผูบังคับบัญชานั้น
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูนําองคกร
ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ดานผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบดานความพึงพอใจในงาน ในการศึกษาครั้งนี้
1.2 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับการสนับสนุน
องคประกอบ
ดานผูน ําองคกร

องคประกอบ
ดานการสนับสนุน

แผนภูมิที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานการสนับสนุน
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกร
กับองคประกอบดานการสนับสนุน มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแ ก แนวคิดของ
ครอส(Krause) ที่กลาววา พฤติกรรมของผูนํากับการมีสัมพันธภาพที่เขมแขงกับผูบริหารหรือ เจานาย
มีอิทธิที่สําคัญตอการไดรับการสนับสนุนจากองคกรของพนักงาน สอดคลองกับการศึกษาของ
เพียซและกรีเกอรเซ็น (pearce and Gregersen) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
โดยศึกษาพฤติกรรมนอกเหนือจากบทบาทหนา ที่ซึ่ง พนักงานเต็มใจที่จะทํา เพื่อองคการซึ่งเปน
รูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมเพื่อองคการ ทําการศึกษาจากบุคลากรของโรงพยาบาล 2 แหง ไดพบวา
การสนับสนุนเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชา จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรขึ้น
สอดคลองกับการศึกษาของสมิธและคณะ( Smith and others) ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร กลุมตัวอยางเปนพนักงานของธนาคารจํานวน 422 คน ไดพบวา พฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรประกอบดวย 1)พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ และ 2)พฤติกรรม
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร พนักงานที่อยูในเมืองที่มีขนาดเล็ก จะมีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกันมากกวาพนักงานที่อยูในเมืองใหญๆ การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาจะสงผลใหเกิดพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร เพราะว า การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาที่มีตอผูใตบังคับบัญชา
เปนลักษณะอยางหนึ่งของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชา
มีพฤติกรรมเชนเดียวกันเปนการตอบแทน และสอดคลองกับการศึกษาของ นรวัฒน ชุติวงศ เรื่อง
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) การคนหาขอมูลเพื่อพัฒนาระบบการ
พัฒนานวัตกรรม (Accessibility use of information supporting innovation process) อาจกลาวไดวา
ปจจัยที่ 1-3 เปนปจจัย ที่เกี่ยวของกับ ผูบ ริหารหรือผูนําองคก รโดยตรงที่ตองดําเนินการใหกับ
บุคลากรในองคกรทั้งในการสรางระบบการสื่อสารในองคกร การใหความสําคัญกับบุคลากร และ
การสนับสนุน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปนบทบาทของ ผูนําองคกรในการสนับสนุนบุคลากร
เพื่อทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล ตามวัตถุประสงค
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ ผูนําองคกร
ที่มีอิทธิพลตอการสนับสนุน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน
ผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบดานการสนับสนุน ในการศึกษาครั้งนี้
1.3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานสัมพันธภาพ
องคประกอบ
ดานผูน ําองคกร

องคประกอบ
ดานสัมพันธภาพ

แผนภูมิที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานสัมพันธภาพ
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับ
องคประกอบดานสัมพันธภาพ มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก จากคูมือการศึกษา
ดานการบริหาร( Management study guide) ที่กําหนดวา ผูจัดการมีบทบาทในการสรางสัมพันธภาพ
ใหเกิดขึ้นระหวางบุคลากรในองคกรผูจัดการเปนเหมือนกัปตันเรือที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับทุกสิ่ง
ที่ลูกเรือทําในฐานะผูนําทีมแลว สมาชิกทีมก็เหมือนกับเด็กที่ตองการการดูแล ผูจัดการหรือผูนําทีม
ตองไมมีอคติกับใครๆ ไมเลือกที่รักมักที่ชังในระหวางพนักงานดวยกันผูจัดการมีบทบาทสําคัญคือ
1)มีปฏิสัมพันธกับสมาชิกทีมในเรื่องพื้นฐานทั่วไป 2)หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบสมาชิกในทีมงาน
3)จํา ไววา บทบาทผูจัด การหรือผูบ ริหารนั้น ไมใ ชนั่งอยูแตในหอ งทํางานทั้ง วัน ตองนั่งอยูกับ
พนักงานชวยเหลือแกไขปรับปรุงแผนการทํางานของพนักงาน ชวยใหพวกเขาทํางานได 4) ผูจัดการตอง
เปนผูที่พนักงานสามารถเขาพบได หรือสามารถไปพบกับพนักงานได 5)ยื่นมือเขามาทันทีเมื่อมี
กรณีปญหาความขัดแขงระหวางพนักงาน 6) อยูกับพนักงาน ใหคําปรึกษาและจูงใจพวกเขาเพื่อให
พูดถึงปญหา ที่เกิดขึ้นซึ่งไมเพีย งจะเปนประโยชนตอพนักงานเทา นั้น แตยังเปนประโยชนตอ
องคกรดวย 7) มีการสอบถามหรือชักชวนพนักงานเพื่อไปรวมรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
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หรือฉลองในเรื่องตางๆที่เกิดขึ้นในองคกร 8)ตองมีการใหการชื่นชมและใหรางวัลแกพนักงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร ศีตมโนชญ เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความ
ผูกพันตอองคการของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดกลาววา ผูบริหารองคการควร
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางความสัม พันธที่ดีระหวา งพนัก งานระดับ ปฏิบัติก ารและระดับ บริหาร
เพื่ อ เป น การทํา ความรู จั ก และสร า งความคุ น เคยระหว า งพนั ก งานกั บ พนั ก งาน พนั ก งานกั บ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเมื่อตองมีการปฏิบัติง านรว มกัน เปน ทีม จะสามารถปฏิบัติ ง านไดอ ยา งราบรื่น
สอดคลองกับ แนวคิดของ ทองทิพ ภา วิริย ะพัน ธ ที่ก ลา ววา ผูบ ริห ารตองรูจัก ปรับ ตัว เพื่อ
สรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น เพื่อใหผูอื่นรูสึกเปนมิตรและมีความพึงพอใจที่จะคบหาสมาคมดวย
ทําใหการสรางมนุษยสัมพันธกับผูอื่นจึงเปนความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่จะใชความรู
สติปญญา ไหวพริบปฏิภาณ ประสบการณฯ ลฯ เพื่อเปนแนวทางในการปรับ พฤติกรรมตนเอง
ใหเขากับผูอื่นได เพราะจะไดทํางานรวมกับผูอื่น หรือมีความสามารถในการจูงใจผูอื่นใหความ
รวมมือได และสอดคลองแนวคิดของ บุญมั่น ธนาศุภวัฒน ที่กลาววา ผูบังคับบัญชา เปนผูบริหาร
ขององคการเปนผูสนับสนุนสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน เปน
การสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนชวยแกไขปญหาตางๆใหแกผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น ผูบังคับบัญชา
ตองปฏิบัติงานใหเปนที่รักใครและนาเคารพนับถือของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธ
ในการทํา งานรว มกับผูใ ตบัง คับบัญ ชา จึง เปนหนา ที่ข องผูบัง คับ บัญ ชาที่จ ะตอ งปฏิบัติตนตอ
ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 1)ปฏิบัติงานใหเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาในเรื่อง ความประพฤติ
การทํางานความรับผิดชอบ การควบคุมอารมณและการเสีย สละเพื่องาน 2) มีความจริงใจตอ
ผูใตบังคับบัญชาโดยการกระทําในลักษณะตางๆ เชน การรักษาผลประโยชน การใหความยุติธรรม
การใหความเสมอภาคใหความเทาเทียมกันโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง 3)สรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานโดยการยกยอง ชมเชย มอบรางวัล หรือใหความดีความชอบเมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
ไดผลดีเดนหรือสรางชื่อเสียงใหแกองคการ 4) เมื่อผูใตบังคับบัญชาทํางานผิดพลาดหรือบกพรอง
ไมควรตําหนิ วากลาวหรือลงโทษ หรือกระทําการใดๆที่ทําใหเขารูสึกอับอาย เสียเกี ยรติ ควรให
โอกาสแกตัวใหม 5) ถาตองการตําหนิหรือตักเตือนควรกระทําในเชิงสรางสรรคหรือควรกระทํา
เปนการสวนตัว ไมควรกระทําตอหนาผูอื่น 6) ใหความชวยเหลือสงเคราะหผูใตบังคับบัญชาตาม
โอกาสอันควร 7) ใหความสนใจและเอาใจใสตอสวัส ดิภาพ สวัส ดิการและผลประโยชน ตางๆ
ของผูใตบังคับบัญชา 8)ใหการสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาในอาชีพแกผูใตบังคับบัญชา
9)สงเสริมและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาเขามี ความสําคัญ
ตอสวนรวม เพื่อนรวมงานและองคการ 10) รูจักใชคนใหเหมาะกับงาน ตลอดจนเปดใจกวางที่
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จะรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา 11) รูจักใชเวลาและโอกาสที่เหมาะสมในการติดตอทํา
ความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ ขององคประกอบ
ดานผูนําองคกรที่มีอิทธิพลตอองคประกอบดานสัมพันธภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบ ดานสัมพันธภาพ ในการศึกษาครั้งนี้
1.4 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานคุณภาพชีวิตการทํางาน
องคประกอบ
ดานผูน ําองคกร

องคประกอบดาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

แผนภูมิที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกร
กับ องคป ระกอบดา นคุณ ภาพชีวิต การทํา งาน มีแ นวคิด ทฤษฎีที่ยืน ยัน ความสัม พัน ธนี้ ไดแ ก
แนวคิดของเบ็นเน็ตและทิบบิทส ( Bennett and Tibbitts) ที่กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ
ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน ไดแก ปจจัยดานงาน
เชนลั ก ษณะงาน กระบวนการทํ า งาน ความอิส ระในการตัดสิ นใจ วัส ดุอุป กรณ ในการทํ า งาน
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เช น มีระบบการสื่อสารที่ดี บรรยากาศการทํางานที่ดี มีความสะดวกสบาย
ในการทํางาน สังคมการทํางานที่ดี มีผูนําที่ดี และปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรู
ความสามารถในการทํางาน ไดรับการยอมรับและรางวัล เมื่อทํางานเสร็จ ไดรับความเสมอภาค
และความยุติธรรม ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน เปนตน การศึกษาของธีรศักดิ์ ปกษา และคณะ เรื่อง
รูปแบบผูนําของหัวหนางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล
(ประเทศไทย)จํากัด ที่พบวา รูปแบบผูนําแบบมุงงานและแบบมุงความสัมพันธ มีความสัมพันธใน
เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ ผูนําแบบมุงงาน
และผูนําแบบมุงความสัมพันธมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน มีความสัมพันธผันแปร
ตามกัน หมายความวา ยิ่ง มีผูนําแบบมุง งานและผูนําแบบ มุง ความสัม พันธม ากขึ้น ยอมทํา ให
พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานมากขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับการศึกษาวิจัย ของ วิชัย
จันทวงศ เรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารและครู
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สถานศึกษา จํานวน 280 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปไดวา ภาวะผูนําของผูบริหารที่สง ผลตอ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
โดยภาพรวมพบวา ความสามารถสวนตัว การดลใจ การกระตุนการใชปญญา สงผลตอคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ชนกันต
เหมือนทัพ เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบวา ปจจัยดานบรรยากาศองคการ 5 ดาน ซึ่งไดแก ขนาด
และโครงสรางขององคการ ความซับซอนของระบบ แบบความเปนผู นํา เปาหมายขององคการ
มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํา งานของพนัก งานอยา งมีนัย สํา คัญทางสถิติ (p<.05) เปนตัวแปร ที่
สามารถพยากรณคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดดีที่สุด โดยเฉพาะตัวแปรแบบความ เปน
ผูนํามีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากวา
แบบความเปนผูนําเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอผูตาม เพราะพฤติกรรมผูนําจะเปน แรงกดดันที่สําคัญ
ตอการสรางบรรยากาศโดยจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการผลิตและการตอบสนองตอความพึงพอใจ
ของพนักงาน
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญขององคประกอบ
ดา นผูนํา องคก รที่มีอิท ธิพ ลตอ องคป ระกอบดา นคุณ ภาพชีวิต การทํา งาน ผูวิจัย จึง ไดกํา หนด
สมมติฐานความสัม พัน ธร ะหวา งองคป ระกอบดา นผูนํา องคก รมีอิท ธิพ ลตอ องคป ระกอบ ดาน
คุณภาพชีวิตการทํางานในการศึกษาครั้งนี้
1.5 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานการไดรับการยอมรับ
องคประกอบ
ดานผูน ําองคกร

องคประกอบ
ดานการไดรับการยอมรับ

แผนภูมิที่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับดานการไดรับการยอมรับ
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับ
องคประกอบดานการไดรับการยอมรับมีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก การศึกษาวิจัย
ของฮามิดฟาร (Hamidifar) ในเรื่อง การศึก ษาความสัม พันธระหวา ง สไตลภาวะผูนํา กับความ
พึงพอใจในงานของพนักงานที่สาขามหาวิทยาลัยเตหะหราน ประเทศอิหราน พบวา สไตลภาวะ
ผูนํา มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานการทํางานของพนักงาน ในประเด็นคือ การไดรับการยอมรับ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับการศึกษาของศิริพร ศีตมโนชญ เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอ

278
องคการของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดกลาววา การที่พนักงานไดรับการยอมรับ
จากหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงานที่เปนไปอยางมีระบบ
โดยมีก ารใหร างวัล หรือ ผลตอบแทนพิเ ศษเมื่อ พนัก งาน ที่ป ฏิบัติง านดี จะทํา ใหพ นัก งานมี
ความรูสึกภาคภูมิใจในผลงานของตนที่ไดรับการยอมรับ ทําใหพนักงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน
และมีการปรับ ปรุง พัฒ นางานใหดีขึ้น ซึ่ ง เปน ตัว อยา งที่ดีสํา หรับ พนัก งานในองคการ จะทําให
พนักงานมีความรูสึกรวมเปนเจาขององคการโดยการมุงมั่นทํางานเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ
และสอดคลองกับแนวคิดของ แบสซี่แ ละแม็คเมอรเรอร (Bassi and McMurrer) ที่ก ลาววา
องคกรที่มีความสามารถในการบริหารผูปฏิบัติงานใหสรางผลงานที่คุมคานั้นจะตองมีความสามารถ
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) โดยในหมวดที่ 2 การสรางความผูกพันของพนักงานนั้น ผูบริหารตองมีการออกแบบงาน
ใหมีเนื้อหา ความรับผิดชอบ มีเปาหมายและขั้นตอนการทํางานที่นาสนใจ เชน การใชเทคโนโลยีใหมๆ
หรือการสรางเปาหมายในการทํางานที่ทาทาย จะทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกชอบและอยากทํางาน และ
ทํา การสรา งงานที่มีค วามกาวหนา มั่น คงและเปนงานที่ไ ดรับ การยอมรับ หรือยกยอ ง จะทํา ให
พนักงานรูสึกวา งานที่ทํานั้นมีความกาวหนา มีความมั่นคงและเปนงานที่มีความสําคัญกับองคกร
พนักงานก็จะมีความมั่นใจและจะมีความทุมเทในการทํางาน เปนตน และสอดคลองกับแนวคิดของ
บูชานัน(Buchanan) ที่เห็นวา การรับรูของพนักงานถึงการไดรับการยอมรับจากองคกร จะรับรูจาก
งานที่ไดรับมอบหมาย การไดรับการยอมรับหรือชื่นชมจากเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางาน ในการมี
สวนรวมในความสําเร็จของหนวยงาน หรือรับรูจากโอกาสความเจริญกาวหนาในองคการ การขึ้น
เงินเดือน ไดรับสิทธิพิเศษตางๆที่แสดงถึงการไดรับการยอมรับจากองคกร
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญขององคประกอบ
ดานผูนําองคกรที่มีอิทธิพลตอองคประกอบดานการไดรับการยอมรับ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐาน
ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบดานการไดรับการ
ยอมรับ ในการศึกษาครั้งนี้
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1.6 ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนกับดานสัมพันธภาพ
องคประกอบ
ดานการสนับสนุน

องคประกอบ
ดานสัมพันธภาพ

แผนภูมิที่ 13 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนกับดานสัมพันธภาพ
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุน
กับองคประกอบดานสัมพันธภาพ มีแนวคิด ทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก การศึกษาของ
เบญจพร ยิฐธรรม ในเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการติดตอสื่อสารและการสนับสนุน
ทางสังคมในองคกร กับ ขวัญกํา ลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ขาราชการสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม พบวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชา และจากเพื่อนรวมงาน
มีความสัมพันธอยางนาเชื่อถือไดทางสถิติ กับ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวม
และทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตนดวย แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูบังคับบัญชาและจากเพื่อนรวมงานมากเทาใด ก็มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของขาราชการ
โดยรวมและในทุกๆดาน คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน ความพึงพอใจในงาน ความกาวหนา
ในงาน และ ความรูสึกมั่นคงในงานมากตามไปดวย สอดคลองกับการศึกษาของ สุนันทา ศิระวงษ
ธรรม เรื่อง ความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
การสนับสนุนจากองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลทั่ว ไป ไดส รุป แนวคิด การสนับ สนุน จากองคก ารวา เปน การพัฒ นามาจากการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม เปนการกระทําซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการตอบสนองซึ่งเปนการใหรางวัลจาก
ผูอื่น บุคคลจะสรางความสัมพันธทางสังคมตอกัน จากการใหรางวัลที่แตละคนมีใหกัน เชน ความรัก
ความเคารพนับถือ การยกยองชมเชย จากการรับรู การสนับสนุนจากองคการ ผูปฏิบัติงานรับรูถึง
คานิยมที่องคการมีใหและการดูแลความเปนอยูที่ดี ดังนั้น จากการที่องคการเอาใจใสใหความเปนอยูที่ดี
สนับสนุนความตองการของบุคคล ใหโอกาสในการพัฒนา ซึ่งการสนับสนุนจากองคการมีผลตอ
การรับรูของพนักงานวาตนเองมีคาตอองคการ กอใหเกิดแรงจูงใจหรือความรูสึกพึงพอใจ และตอบ
แทนองคการดวยการมีพฤติกรรมการ เปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนการเพิ่มผลการดําเนินงาน
มีความชื่นชอบในงานขององคก ารนอกเหนืองานประจํา ใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงาน ให
คําแนะนําในการปฏิบัติงานสําหรับองคการ เปนตน และสอดคลองกับแนวคิดของไอเซ็นเบอร เกอร
และฮันทิงตัน(Eisenberger and Huntington) ที่กลาววา การสนับสนุนจากองคการ เปนการสะทอน
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ถึงคุณภาพความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคกร ซึ่งไดกลาวถึงกระบวนการทางจิตใจซึ่งเปนผล
จากการรับรูถึง การใหการสนับสนุนขององคก าร ดัง นี้ 1) ดวยบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ย น
ตอบแทนกัน จะสรางความรูสึกหวงใยเกี่ยวกับสวัสดิภาพขององคกรและชวยเหลือใหองคกรบรรลุ
เปาหมายของตนเอง 2) ความหวงใย การใหการยอมรับและการเคารพโดยการสนับสนุนจากองคกร
เปนการตอบสนองความตองการดานอารมณ ทําใหพนักงานเขารวมการเปนสมาชิกขององคกรและ
มีบทบาทในสังคม 3) การรับรูการสนับสนุนจากองคกร เปนการสงเสริมความคิดของพนักงานใน
ประเด็นที่วา องคกรตระหนักรูและใหรางวัลเพื่อเพิ่มการปฏิบัติงานขึ้น
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ การสนับสนุน
ที่มีอิทธิพลตอสัมพันธภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน
การสนับสนุนมีอิทธิพลตอองคประกอบดานสัมพันธภาพ ในการศึกษาครั้งนี้
1.7 ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพกับความพึงพอใจในงาน
องคประกอบ
ดานสัมพันธภาพ

องคประกอบ
ดานความพึงพอใจในงาน

แผนภูมิที่ 14 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสัมพันธภาพกับดานความพึงพอใจในงาน
ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสัมพันธภาพ
กับองคประกอบดานความพึงพอใจในงาน มีผลการศึกษาวิจัยที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแก ผลการ
ศึก ษาวิจัยของ โสมิรัน (Someron) ในเรื่อง ป จจัย ที่ สงผลตอการรักษาพนัก งานสายวิช าการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบวาการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู เปนหัวหนางานและ
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งถือเปนวัฒนธรรม องคกร อันเปนปจจัยในการรักษา
พนักงานสายวิชาการนี้ เปนปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิตอความพึงพอใจในงานของพนักงานสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ อเมอรซาเดห และคณะ (Amirzadeh and
others) เรื่อง ปจจัยผลักดันที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคการทางการศึกษา
เตหะหราน พบวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสหสัมพันธแบบเพียรสันและการ
วิเคราะหถดถอย คือ ตัวแปรที่สงผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความพึงพอใจในการทํางาน
คือ สัมพันธภาพของพนักงาน กับ เงินเดือนและคาจาง สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ โอแซกเบมี
(Oshagbemi) เรื่อง ความพึงพอใจในงานของอาจารยมหาวิทยาลัยในอังกฤษ พบวา โดยภาพรวมแลว
อาจารยมหาวิทยาลัยในอังกฤษโดยทั่วไปมีความพึงพอใจกับงานดานการสอนและการวิจัยในระดับ
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พอใช สวนที่สงผลตอความพึงพอใจมากที่สุดคือ การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งเปนการ
แสดงใหเห็นถึงการมีสัมพันธภาพที่กลมกลืนกันที่เกี่ยวกับเพื่อนรวมงานและที่เกี่ยวกับการรวมมือกัน
ปฏิบัติงานตามหนาที่ และสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ ศักดิ์ชัย ลือภักดีสกุล เรื่อง ความพึงพอใจใน
การทํ างานของพนัก งานบริษั ท วีซีเค อิ นดัส เที ย ลไลน จํา กั ด โดยมี ก ลุม ตัวอย างเป น พนัก งาน
จํานวน 117 คน สวนใหญเปน เพศหญิง อายุระหวาง31-35 ป ประสบการณการทํางานมากกวา
15 ป ขึ้นไป พบวา ความสัมพันธกับผูบังคับ บัญชาดานการใหขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการ
ทํางานกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความมุงมั่นในการทํางานและความผูกพันในงาน ซึ่ง
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การทํางานและสอดคลองกับแนวคิดของ สุพ านี สฤษฎวานิช ที่ก ลาววา ปจจั ย ที่มีผ ลตอความ
พึง พอใจในการทํางานนั้นมีหลายปจจัย โดยหนึ่งในหลายๆปจจัยนั้นไดแก ปจจัยดานกลุมและ
องคการ ประกอบดวย เพื่อนรวมงาน เปนประการแรก ซึ่งการมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
มีความรวมมือที่ดีก็จะทําใหมีความพึงพอใจในการทํางาน
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ ของการ
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางบุคลากรในองคกรที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน ผูวิจัยจึงได
กําหนดสมมติฐานความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสัมพันธภาพมีอิทธิพลตอองคประกอบ
ดานความพึงพอใจในงาน ในการศึกษาครั้งนี้
1.8 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนกับความพึงพอใจในงาน
องคประกอบ
ดานการสนับสนุน

องคประกอบ
ดานความพึงพอใจในงาน

แผนภูมิที่ 15 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนกับดานความพึงพอใจในงาน
ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธ ระหวางองคประกอบดานการสนับ สนุน และ
องคป ระกอบดา นความพึง พอใจในงาน มีผ ลการศึก ษาวิจัย ที ่ย ืน ยัน ความสัม พัน ธนี้ ไดแ ก
ผลการศึกษาของบิชอฟและสกอต ( Bishop & Scott ) แลไลเด็น(Liden), เวนน(Wayne) และ สแปร
โรว (Sparrowe) พบวา การไดรับแรงสนับสนุนจากองคการเปนความสัมพันธในเชิงบวกกับความ
ผูกพันในองคการ ความทุมเทที่มีให การปฏิรูปผลการปฏิบัติงาน ความใสใจ และแรงสนับสนุนจาก
หัวหนา งานหรือ เพื่อนรวมงาน มีผลกระทบที่ดีตอความผูก พันกับองคก รและสง ผลตอ ระดับ
ความพึงพอใจของหัวหนางานดวย สอดคลองกั บผลการศึก ษาของ เกียรโคเม็ตตี้ (Giacometti)
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ในเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงานและการรักษาครูบรรจุใหม พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในงานและการรัก ษาครูบรรจุใ หม ไดแก ปจจัยดานอารมณ , การสนับสนุนจาก
โรงเรียนและชุมชน ,คาตอบแทนและสิทธิประโยชน, สภาวะช็อคทางวัฒนธรรม, การสนับสนุน
ดา นการสอน (พัฒนาวิชาชีพ ) และ การเตรียมหลัก สูตรการสอน การบริหารและประเมิน ผล
นักเรียนสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ อาร หมัด และ เย็คตา (Ahmad and Yekta) ในเรื่อง
ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนที่ไดรับจากองคกร, พฤติกรรมภาวะผูนํา และความพึงพอใจ
ในงาน : การศึกษาเชิงประจักษในประเทศอิหราน พบวา การไดรับการสนับสนุนจากองคกรของ
พนักงาน มีความสําคัญและสงผลตอความพึงพอใจในงานภายนอก และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ เบญจพร ยิฐ ธรรม ในเรื่อ ง ความสัม พัน ธร ะหวา งพฤติก รรมการติด ตอ สื่อ สารและการ
สนับสนุนทางสังคมในองคกร กับ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา ขาราชการสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม พบวา การไดรับ การสนับสนุนทางสังคมจากผูบัง คับ บัญชา และจาก
เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธอยางนาเชื่อถือไดทางสถิติ กับ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการโดยรวมและทั้ง 4 ดานดัง กลาวขางตนดว ย แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่ไ ดรับ การ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและจากเพื่อนรวมงานมากเทาใด ก็มีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวม และในทุกๆดาน คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน ความ
พึงพอใจในงาน ความกาวหนาในงาน และความรูสึกมั่นคงในงานมากตามไปดวยและสอดคลอง
กับผลการศึกษาวิจัยของ วนันดา หมวดเอียด เรื่อง รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครนายก พบวา การเสริมพลังเชิงโครงสราง ไดแก การไดรับโอกาส การไดรับ
ทรัพยากร การไดรับการสนับสนุน และภาวะผูนําของผูบริหาร สงผลทางตรงตอความพึงพอใจ
ในงาน และสอดคลอ งกั บ การศึก ษาวิจั ย ของ จตุพ ร สั ง ขวรรณ เรื่อง ความสั ม พั น ธระหวา ง
สภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรและความพึงพอใจ
ในงาน พบวา สภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรไดแก
การสนับสนุนจากผูบริหาร ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน รางวัลและการสนับสนุนการใช
ประโยชนจ ากเวลาที่มีอ ยู และขอบเขตการปฏิบัติง านในองคก ร มีค วามสัม พัน ธเ ชิง บวกกับ
ความพึงพอใจในงาน
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการไดรับ
การสนับสนุนที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน ผูวิจัยจึง ไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบดานการสนับสนุนมีอิทธิพลตอ องคประกอบดานความพึงพอใจในงานใน
การศึกษาครั้งนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

283

1.9 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
องคประกอบ
ดานการสนับสนุน

องคประกอบดาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

แผนภูมิที่ 16 แสดงความสัม พันธระหวา งองค ป ระกอบดา นการสนับสนุนกับ องค ประกอบดาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน
ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการสนับสนุน และ
องคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้ ไดแกแนวคิดของ
ชาญชัย อาจินสมาจาร ซึ่งไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว
16 ประการคือ 1) ความมั่นคง 2) ความเสมอภาคเรื่องคาจางและรางวัล 3) ความยุติธรรมในสถานที่
ทํางาน 4) ความปลอดภัยจากระบบราชการและความเขมงวดในการควบคุม 5) งานมีความหมาย
และนาสนใจ 6) กิจกรรมและงานหลากหลาย 7) งานมีลักษณะทาทาย 8) มีขอบเขตการตัดสินใจ
ของตัวเอง 9) โอกาสเรียนรูและความเจริญกาวหนา 10) ผลสะทอนกลับ ความรูเกี่ยวกับผลลัพธ
11) อํานาจหนาที่ในงาน 12) ไดรับการยอมรับจากการทํางาน 13)ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
14) มีอนาคต 15) สามารถสัมพันธงานกับสิ่งแวดลอมภายนอก 16) มีโอกาสเลือก การศึกษาของ
จอหนรัสและเซอรรา( Johnrus and Serra ) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โดย
เนนองคประกอบ 7 ประการ ไดแก ความพึงพอใจในการทํา งาน ความปลอดภัย ในการทํา งาน
การสื่อสาร สัมพันธภาพของบุคลากร การไดรับการสนับสนุน เงินเดือน และความเปนอิสระ
ผลการศึกษาพบวา ครูมีความพึงพอใจในงานมากกวาบุคลากรดานอื่น การทํางานของครู มีความ
ปลอดภัยและมีความพึงพอใจในการทํางาน การสื่อสารของโรงเรียน การไดรับการสนับสนุนใน
การทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับเพื่อนรวมงาน ครูมัธยมศึกษามีความรับผิดชอบและมุงมั่น
มากกวาครูประถมศึกษา ครูพึงพอใจกับเงินเดือนที่ไดรับมากกวาบุคลากรดานอื่น บทบาทความ
รับผิดชอบมีผลตอคุณภาพชี วิตและชั่วโมงในการทํางาน และความมุงมั่นในการทํางานมีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน และสอดคลองกับแนวคิดของเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล ที่ไดวิเคราะห
คุณภาพชีวิตการทํางานและเสนอวา วิธีการที่สําคัญตอการทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและ
ประสิทธิผลขององคการ ไดแก การปรับปรุงบรรยากาศองคการ (Modifying the organizational
climate) การออกแบบงานใหม (Job Design) การบริห ารแบบมีสว นรว ม (Participative
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management) และการสรา งกลุม คุณภาพ (Quality circle) ซึ่งในประเด็นของ การปรับ ปรุง
บรรยากาศองคก ารนี้ ไดอ ธิบ ายไววา บรรยากาศองคก ารเปนเรื่องของความรูสึก นึก คิด ของ
พนักงานที่มีองคการที่พวกเขาสังกัดซึ่งความรูสึกนึกคิดเปนผลผลิตจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
ซึ่ง ทํา ใหพ นัก งานมีค วามพึง พอใจในงาน ดัง นั้น จึง ตองมีก ารปรับ ปรุง บรรยากาศองคก ารให
เอื้ออํานวยตอแรงจูงใจในการทํางานซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหถึงสิ่งตาง ระบบรางวัลตอบแทน
มีความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐานการครองชีพหรือไม พนักงานมีความรูสึกเปนอิสระใน
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการตัดสินใจหรือไม การที่พนักงานไดรับความอบอุนและการ
สนับสนุน การไดรับการยอมรับในเรื่องของความขัดแย งระหวางสมาชิกและความรักในหมูคณะ
ซึ่งบรรยากาศองคการเหลานี้ มีผลกระทบตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ การ
สนับสนุน ที่มีอิท ธิพ ลตอคุณภาพชีวิตการทํา งาน ผูวิจัย จึง ไดกํา หนดสมมติฐานค วามสัม พัน ธ
ระหวางองคประกอบดานการสนับ สนุน มีอิท ธิพ ลตอองคป ระกอบดา นคุณ ภาพชีวิต การทํางาน
ในการศึกษาครั้งนี้
1.10 ความสัมพันธระหวางผูนําองคกรกับพฤติกรรมเฉพาะบุคคล
องคประกอบ
ดานผูนําองคกร

องคประกอบ
ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

แผนภูมิที่ 17 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคกรกับ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล
ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานผูนําองคก รและ
องคป ระกอบดา นคุณ ลัก ษณะเฉพาะบุคคล มีแ นวคิดทฤษฎีที่ยืนยัน ความสัม พัน ธนี้ กลา วคือ
แนวคิดของกิ๊บสันและคณะ Gibson and others ที่กลาวถึงแรงจูงใจวา บุคคลที่เขามาปฏิบัติงานจะมี
ลักษณะเฉพาะตัว เชน การรับรู เจตคติ บุคลิกภาพ และการศึกษา เมื่อเขามาอยูในองคกรจะมีตัว
แปรตางๆภายในองคการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ เชน ลักษณะงานที่ทํา ภาวะผูนํา
โครงสรางของการบริหาร การบังคับบัญชา ระดับงานและความผูกพันของสมาชิกในกลุม แนวคิด
ของ Robert Tannelbaum and other ที่กลาววา ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคล
ที่มีอํานาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการหรือ
คําสั่งของเขาได ผูนํามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของคนอื่น การศึกษาของโคนอฟสกี้
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และพักห(Konovsky and Pugh) ซึ่งทําการทดสอบรูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม
ระหวางพนักงานขององคการ โดยศึกษาตัวแปรการรับรูความยุติธรรมดานการกระจายงานและดาน
กระบวนการ ในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชากับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ขององคกร พบวา
การรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธอยางมาก
กับการรับรูความยุติธรรมดานการกระจายงานของผูบังคับบัญชา และการรับรูความยุติธรรมดาน
กระบวนการการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา สามารถพยากรณ ความไววางใจในตัวผูบังคับบัญชา
และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานได สอดคลองกับ แนวคิดของฟาโยล
(Fayol) ไดกลาวถึงหลักการที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจโดยได แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
องคการ เชน การวางแผน การจัดองคการ การประสานงาน การควบคุม และการชี้นํา ซึ่งสงผลกระทบ
ตอบุคลากรและตอแรงจูงใจของบุคลากรในองคกร ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ซึ่งอาจเปน
ผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ เชน การแบงสายงาน (Division of labor) การทํางานเดิมซ้ําๆ
ทําใหบุคคลเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงาน ทําใหการฝกงานงายและทําใหการปฏิบัติมีค วาม
รวดเร็วขึ้น แตในขณะเดียวกัน ก็สรางความเบื่อหนายใหแกบุคคลนั้นเชนกัน ความเปนเอกเทศใน
การบังคับบัญชา (Unity of command) ตามหลักการของฟาโยล( Fayol ) ที่เห็นวา การที่ลูกนองมี
หัวหนาคนเดียวทําใหลดปญหาความสับสนซ้ําซอนในการดานการสั่งการ ดานเปาหมายและดาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การรับคําสั่งจากผูบัง คับ บัญชาหลายฝา ยก็ส รางความสับ สนและขาด
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานได และสอดคลองกับแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass and
Avolio) ที่กลาววา ผูนําองคกรที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมในทางที่จะทํา ให
เกิดผลสําเร็จที่สูงขึ้นแกผูรวมงานและผูตาม โดยจะทําการกระตุนใหเกิดทัศนะในการทํางานจาก
มุม มองใหม สรางความตระหนัก ในภารกิจ พัฒนาเพื่อ นรว มงานและผูตามใหมีศัก ยภาพและ
ความสามารถที่สูงขึ้นและจูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลกวาความสนใจของตัวเองไปสู
ผลประโยชนขององคกรหรือสังคม สิ่งดังกลาวนี้ สงผลมาจากการใชองคประกอบ 4 ประการคือ
1) การสรา งอิทธิพลหรือบารมีอยา งมี อุดมการณ (Idealized Influence or Charisma) เป น
กระบวนการที่ผูนํา แสดงพฤติก รรม เพื่ อเปนตัวแบบแก ผูตาม ทําใหผูตามนิยมชมชอบ มีค วาม
เคารพและไววางใจ ผูตามจะหาเอกลักษณจากผูนําและตองการเลียนแบบสิ่งที่ผูนําทํา มีความยินดีที่
จะทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ และวิสัยทัศนผูนํา 2) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational
Motivation) เปนกระบวนการที่ผูนําแสดงพฤติกรรมในรูปแบบที่จูงใจและบันดาลใจบุคคลที่อยู
รอบขา ง ใหผูตามอุทิศตนเพื่อทีม งาน เห็นคุณคา ของการปฏิบัติง าน ผูจําจะแสดงออกถึงความ
กระตือรือรนโดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดในเชิงบวก ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยาง
แนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได 3) การกระตุนดานสติปญญา (Intellectual Stimulus) เปน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

286
กระบวนการที่ผูนําแสดงพฤติกรรมที่จะกระตุนความพยายามของผูตามใหเห็นถึงวิธีการหรือแนวทาง
ในการแกปญหา โดยผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีการจูงใจผูตามใหพยายามหาทาง
แกปญหาดวยวิธีการที่ส รางสรรค กระตุนใหมีแนวคิดใหมๆ ใหผูตามมีสวนรวมในการระบุถึง
ปญหาและหาทางแกไขปญหา 4) การคิดคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized consideration)
เปนกระบวนการที่ผูนําแสดงพฤติกรรมเปนผูมุงเนนการพัฒนา และคํานึงถึงความเปนเอกัตบุคคล
ของผูตาม ผูนําจะมีความสัมพันธกับบุคคลในฐานะเปนผูนํา ใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล
และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูนําองคกร
ที่ มี อิ ทธิ พลต อคุ ณลั กษณะเฉพาะบุ คคล ผู วิ จั ยจึ งได กํ าหนดสมมติ ฐานความสั มพั นธ ระหว าง
องคประกอบดานผูนําองคกรมีอิทธิพลตอองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ในการศึกษา
ครั้งนี้
1.11 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน กับคุณภาพชีวิตการทํางาน
องคประกอบ
ดานความพึงพอใจในงาน

องคประกอบดาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน

แผนภูมิที่ 18 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานความพึงพอใจในงานกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน
ขอสนับสนุนเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ป ระกอบด า นความพึงพอใจ
ในงาน และองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน มีแนวคิด ทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้
ได แก แนวคิด ของเคีย ซและคูเ ลย (Kerce and Kewley) ที่ ก ล า ววา คุ ณภาพชี วิ ตการทํ า งาน
ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวม (Overall job satisfaction)
2) ความพึงพอใจในงานเฉพาะดา น (Facet satisfaction) ประกอบดว ย คา จา ง ผลตอบแทน
สภาพแวดลอมในการทํางาน โอกาสของความเจริญกาวหนา ความมั่นคงในการทํางาน เพื่อนรวมงาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรและเครื่ องมือ 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) ความพึงพอใจทั่วไป 2) ความ
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พึงพอใจตอความเจริญกาวหนา 3) ความเครียดทางกายภาพ ผลการศึกษาวิจัยของโรสและคณะ
(Rose and others) เรื่อ ง การวิเคราะหคุณภาพชีวิต และตัว แปรที่เ กี่ย วขอ งกับ อาชีพ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบระดับและความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of work
life: QWL)ในอาชีพของประชากร กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารการไฟฟา จํานวน 475 คน จาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก สในเขตการคา เสรีใ นประเทศมาเลเซีย ทั้ง ที่เปนบริษัทจากตา งชาติ
(MNDs) และอุตสาหกรรมขนาดกลาง(SMLs) ประเด็นของคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไดนํามาศึกษา
ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัว คือ ความพึงพอใจในการทํางาน ความสําเร็จของอาชีพ และความมั่นคง
ในอาชีพ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในแงระดับคุณภาพชีวิตการทํา งาน คิดเปนรอยละ 49.5
สวนความสําเร็จในอาชีพ คิดเปนรอยละ 70.3 ความพึงพอใจในการทํางาน คิดเปนรอยละ 63.8
และความมั่นคงในอาชีพ คิดเปนรอยละ 36.6 และผลการศึกษาวิจัยของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน
และคณะ เรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขา ราชการพลเรือน กลุ ม ตัวอยา งในการศึก ษา คือ
ขาราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลาง จํานวน 6,487 คน วิเคราะหขอมูลโดยการกระจาย รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตําแหนงเปอรเซ็นไตล การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน
และการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยสรุปไดวา ข าราชการพลเรือนสังกัดราชการสวนกลาง
มีคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงาน ความพึงพอใจในงานรายดานโดยรวม และการรับรูความ
พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนคุณภาพชีวิตการทํางานดาน ความเกี่ยวของผูกพันกับงาน
อยูในระดับมาก และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานที่สําคัญ ในขณะนี้คือ ปจจัยที่ทําใหพึงพอใจ
ในการทํางาน คือ ความกาวหนาในตําแหนงงาน และอีก 4 ปจจัย เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิด
ความไมพึงพอใจ คือ คาตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาขาราชการเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน
และผูบังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา ทั้ง 5 ปจจัยนี้ เปนปจจัยยอยในองคประกอบความ
พึงพอใจเฉพาะดานของคุณภาพ ชีวิตการทํางานนั่นเอง และสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ ชัยยง
ขามรัตน เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง มีบรรยากาศองคการ การติดตอสื่อสารในองคการ พฤติกรรมการทํางาน และความพึงพอใจ
ในการทํางานอยูในระดับ ปานกลางเชนกัน ความพึง พอใจในการทํางานมีอิท ธิพ ลทางตรงตอ
คุณ ภาพชีวิต การทํา งานอยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ ส ว นบรรยากาศองคก ารและ พฤติก รรม
ในการทํางานมีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
จากขอ สนับ สนุน ที่ไ ดก ลา วไวขา งตน นี้ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสํา คั ญ ของ
คุ ณ ลั ก ษณะที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชี วิตการทํ างาน ผูวิจัยจึงไดกํ าหนดสมมติฐานความสัม พั นธ
ระหวางองคประกอบดานความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานในการศึกษา
ครั้งนี้
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1.12 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะเฉพาะบุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
องคประกอบ
ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

องคประกอบ
ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน

แผนภูมิที่ 19 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน
ข อ สนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ป ระกอบ ดานคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคลและองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน มีแนวคิดทฤษฎีที่ยืนยันความสัมพันธนี้
ไดแกแนวคิดของ เวเทอรและเดวิส (Werther and Davis) ที่กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ คุณภาพ
ชีวิตการทํางานประกอบดวย ปจจัย 3 ดาน ไดแก 1) ปจจัยดานพฤติกรรมของบุคคล โดยพิจารณา
จากสิ่งที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน 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 สถานการณที่มีการแขงขั น แนวคิดของวาสกา
(Vaska) ที่ไดเสนอมิติที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 4 ดานคือ 1) ความปลอดภัยซึ่ง
เกี่ยวของกับสุขภาพ ความปลอดภัย และความกาวหนา 2) ความเสมอภาค เชน การจายคาจาง ที่
สัม พันธกับ งานที่ทํา หรือ การจา ยคา จา งตามผลการปฏิบัติง าน 3) คุณ ลัก ษณะเฉพาะบุค คลมี
ความสัมพันธกับการพัฒนาความสามารถ การเรียนรูและการใชทักษะ 4) ความเปนอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นเปนตัวพิจารณาไปสูการตัดสินใจในการแกปญหา และแนวคิดของเบ็นเน็ตและ
ทิบบิทส( Bennett and Tibbitts) ที่กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับงาน
อัน จะสง ผลใหเ กิด คุณ ภาพชีว ิต ที ่ด ีใ นการทํ า งาน ไดแ ก ปจ จัย ดา นงาน เชน ลัก ษณะงาน
กระบวนการทํางาน ความอิสระในการตัดสินใจ วัสดุอุปกรณในการทํางาน ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
เชน มีระบบการสื่อสารที่ดี บรรยากาศการทํางานที่ดี มีความสะดวกสบายในการทํางาน มีสังคม
การทํางานที่ดี มีผูนําที่ดี และปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรูความสามารถในการ
ทํางาน ไดรับการยอมรับและรางวัลเมื่อทํางานเสร็จ ไดรับความเสมอภาคและความยุติธรรม ไดรับ
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โอกาสในการพัฒนาตนเอง ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีความสุข และความ
พึงพอใจในการทํางาน เปนตน

จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของคุ ณลักษณะ
เฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคป ระกอบดา นคุณ ลัก ษณะเฉพาะบุค คลมีอิ ท ธิพ ลตอ คุณ ภาพชีวิตการทํางาน ใน
การศึกษาครั้งนี้
1.13 ความสัมพันธระหวางการไดรับการยอมรับกับสัมพันธภาพ
องคประกอบดาน
การไดรับการยอมรับ

องคประกอบ
ดานสัมพันธภาพ

แผนภูมิที่ 20 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับกับดานสัมพันธภาพ
ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับ
กับ องคป ระกอบดา นสัม พัน ธภาพ มีแ นวคิด ทฤษฎีที่ยืน ยัน ความสัม พัน ธนี้ ไดแ ก ทฤษฎี
ความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว(Maslow) มีพื้นฐานทฤษฎีที่สําคัญคือ ความตองการของ
มนุษยสามารถจัดไดเปนลําดับชั้น เมื่อความตองการในลําดับต่ํากวา ไดรับการตอบสนองแลว
ความตองการในลําดับสูงขึ้นถัดไปก็จะเกิดขึ้น และมนุษยก็จะแสวงหา สิ่งที่จะตอบสนองความ
ตองการนั้นตอไป ซึ่งมาสโลวไดแบงความตองการของคน ออกเปน 5 ลําดับโดยเรียงลําดับจาก
ต่ําสุดไปสูงสุด ดังนี้ 1) ความตองการทางดานรางกาย(Physiological needs) 2) ความตองการความ
ปลอดภัยและมั่นคง(Safety &security needs) 3) ความตองการความรักความพึงพอใจ (Belongingness and
love needs) 4) ความตองการที่จะใหคนหรือกลุมคนนับถือตน (Esteem needs) 5) ความตองการ
คนพบ สัจจะแหงตน (Needs for self-actualization) ในบริบทของความตองการทั้ง 5 ขั้นนี้ ผูวิจัย
เห็นวา องคประกอบดานการไดรับการยอมรับ ตรงกับความตองการลําดับที่ 4 คือ ความตองการที่
จะใหค นหรือ กลุมคนนับถือตน (Esteem needs) สวนองคป ระกอบดานสัม พันธภาพ ตรงกับ
ความตองการลําดับที่ 5 ความตองการคนพบสัจจะแหงตน(Needs for self-actualization) ซึ่งตามที่
มัทนา วังถนอมศั ก ดิ์ ไดก ลาวไวคื อ ความตองการที่ จะใหคนหรือกลุมคนนับ ถือตนนี้ (Esteem
needs) ปกติคนจะประเมินตนเองไวสูงเพื่อสรา งการยอมรับ นับ ถือตนเอง (Self-respect) หรือ
ความเชื่อมั่นในตนเอง(Self-esteem) และการยอมรับนับถือจากผู อื่น (For the esteem of others)
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ความตองการนับถือตนนี้แยกไดเปน 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)
ความตองการอิสระและความสามารถในการพึ่งพาตนเอง(For independence and freedom) 2) เปน
ความปรารถนาเพื่อชื่อเสียง(Reputation) เกียรติยศและศักดิ์ศรี(Prestige) (ในที่นี้หมายถึงการยอมรับ
และความเชื่อถือจากผูอื่น) ความปรารถนาดานฐานะ(Status) ความเจริญรุงเรือง (Glory) ความเปน
ผูนํา (Dominance) การเปนที่ยอมรับจากผูอื่น (Recognition) การไดรับการเอาใจใส (Attention)
ไดรับความสําคัญ(Importance) การใหเกียรติ (Dignity) สวนความตองการขั้นที่ 5 ความตองการ
คนพบสัจจะแหงตน(Needs for self-actualization) คือ การแสวงหาความเปนมนุษยที่แทจริง
ตองการใฝหา และพัฒนาการกระทําที่เหมาะสมกับตนใหยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งมาสโลว ไดสังเกตและ
รวบรวมลักษณะของบุคคลตามหลักการคนพบสัจจะแหงตนนี้ไ วห ลายๆประการ โดยหนึ่ง ใน
ลักษณะเหลานั้น ไดแก 10) มีความสัมพันธอันดีในระหวางหมูพวก (Interpersonal relations)
บุคคลจะแสดงออกถึงความรูสึกที่ลึกซึ้งในแงของสัมพันธภาพเพียงเล็กนอยหรือแมแตความเกลียดชัง
ความไมพอใจ ในสถานการณตางๆ เขาก็จะสามารถเก็บความรูสึกได และ 17) มีความสัมพันธสนิท
แนบแนนเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน (Human kinship) มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
มีความเห็นอกเห็น ใจกัน และมี ความรัก ในการอยูรวมกันของมนุษ ยชาติ มีความเมตตาปราณี
แมก ระทั่ง คนปญญาออน คนพิก าร ก็จ ะไมเ ห็นวา เขาดอ ยคา เปน คนแปลกหนา มีความจริง ใจ
และพอใจชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน สรุปก็คือ ความตองการในระดับที่ 5 นี้จะปรากฏเมื่อ
บุคคลนั้นๆ ไดรับการตอบสนองความตองการและมีความพึงพอใจจากความตองการในลําดับขั้น
ที่ผานแลว และผลการศึกษาของ ชวัลณัฐ เหลาพูนพัฒน เรื่องปจจัยที่สงผลตอ ความผูกพันกับ
องคการ โดยมีความพึงพอใจในงานเปนแปรสื่อ ซึ่งไดกลาวไววา การไดรับการยอมรับจากองคการ
เปนการแสดงออกถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีมงาน และแสดงถึงปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง
พนักงาน กับหัวหนาในงาน ซึ่งเปนบุคคลสําคัญของทีมงาน ดังนั้น พนักงานจึงเกิดความพึงพอใจ
ในหัวหนางาน เห็นไดวา การไดรับการยอมรับจากองคการนาจะสงผลตอความพึงพอใจในงานดาน
พลังจูงใจในงาน ดานหัวหนางาน และดานความกาวหนา และสอดคลองกับแนวคิดของเอมอร
กฤษณะรังสรรค ที่กลาววา ความสัมพันธระหวาง คน 2 คน จะเปนสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ตองอาศัย
คุณลักษณะภายในหรือทัศนคติของบุคคลที่สําคัญบางประการ ไดแก 1) การยอมรับและใหเกียรติ
หมายถึง การยอมรับลักษณะสวนตัว หรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่เขาเปน ใหเกียรติและเคารพ
ในคุณคาของบุคคล มีความเปนมิตรและความอบอุนใจแกผูอื่น 2) การเขาใจสาระและความรูสึก
หมายถึง การเขาใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหวางกัน และเขาใจใน ความรูสึกของผูอื่น
เสมือนเรา เปนตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเขาใจความรูสึกซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพนั้น
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ไมสามารถดําเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได 3) การจริงใจ หมายถึง การไมเสแสรงในการแสดงออกถึง
ความคิด ความรูสึก และทัศนคติของตนเอง
จากขอสนับสนุนที่ไ ดก ลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสํา คัญของการ
ไดรับ การยอมรับที่มีอิทธิพลตอการมีสัมพันธภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวางองคป ระกอบดานการไดรับการยอมรับมี อิทธิพลตอองคป ระกอบดานสัม พั นธภาพใน
การศึกษา ครั้งนี้
1.14 ความสัมพันธระหวางการไดรับการยอมรับ กับ คุณภาพชีวิตการทํางาน
องคประกอบดาน
การไดรับการยอมรับ

องคประกอบ
ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน

แผนภูมิที่ 21 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับกับดานคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน
ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับ
กั บองคประกอบดานคุณภาพชีวิต การทํา งาน มีแ นวคิด ทฤษฎีที่ยืน ยัน ความสัม พัน ธนี้ ไดแ ก
แนวคิดของเบ็นเน็ตและทิบบิสท( Bennett and Tibbitts) ที่กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือปจจัยตางๆ
ที่ เกี่ ย วข องกั บงานอันจะสง ผลใหเกิ ดคุ ณภาพชี วิ ตที่ ดีใ นการทํ า งาน ไดแก ปจจั ย ดานงาน เช น
ลักษณะงาน กระบวนการทํางาน ความอิสระในการตัดสินใจ วัสดุอุปกรณในการทํางาน ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม เชน มีระบบการสื่อสารที่ดี บรรยากาศการทํางานที่ดี มีความสะดวกสบายในการ
ทํ า งาน สั ง คมการทํ า งานที่ดี มีผู นํ า ที่ ดี และป จ จัย ส วนบุ คคล ได แก ผูป ฏิ บั ติ ง านไดใ ช ความรู
ความสามารถในการทํางาน ไดรับการยอมรับและรางวัลเมื่อทํางานเสร็จ ไดรับความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน เปนตน แนวคิดของ โคสเซน (Kossen) ที่กลาวไววา
สิ่ง ที่ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก 1) การเพิ่มคุณคาและความรับผิดชอบในงาน (Job
enrichment) 2) การเพิ่มปริมาณงานทั้งแนวดิ่งและแนวนอน เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดมีการ
เรียนรูมากขึ้น (Getting loaded-Vertically Horizontally) 3) การสรางสรรคงาน (Creating whole
job) 4) การหมุนเวียนงาน ฝกอบรมขามสายงานและการใชทักษะที่หลากหลาย(Job rotation, job
cross-training and multiskilling) 5) เปลี่ยนงานที่นาเบื่อไปสูงานที่ถูกใจ (Do Two ‘Dulls’ Equal

292
Job Enrichment) 6) การใหการชมเชยและการยอมรับ (A liberal lacing of Praise and Recognition)
7) การใหคา จา งที่ดี ( Providing well pay) 8) การสรา งความรับ ผิด ชอบในงาน (Building
responsibility into job) 9) การมีสถานที่ดูแลบุตร 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) ลักษณะงานที่มี
เกียรติและไดรับการยอมรับนับถือ 2) มีอิสระในการควบคุมและปกครองตนเอง 3)การไดรับการ
ยอมรับ 4) การไดรับรางวัล และมีโอกาสความกาวหนา 5) กลุมทํางานและองคกรทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจและใหการสนับสนุน 6) ความมีความมั่นคงในงาน ไดรับการคุมครองจากการปฏิบัติ
ที่ไรกฎเกณฑ และมีสภาพการทํางานที่เหมาะสม แนวคิดของชาญชัย อาจินสมาจาร ซึ่งไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว 16 ประการคือ 1) ความมั่นคง 2) ความ
เสมอภาค เรื่องคาจางและรางวัล 3) ความยุติธรรมในสถานที่ทํางาน 4) ความปลอดภัยจากระบบ
ราชการ และความเขมงวดในการควบคุม 5) งานมีความหมายและนาสนใจ 6 ) กิจกรรมและงาน
หลากหลาย 7)งานมีลักษณะทาทาย 8) มีขอบเขตการตัดสินใจของตัวเอง 9) โอกาสเรียนรู
และความเจริญกาวหนา 10) ผลสะทอนกลับ ความรูเกี่ยวกับผลลัพธ 11) อํานาจหนาที่ในงาน
12)ไดรับการยอมรับจากการทํางาน 13)ไ ดรับการสนับสนุนทางสังคม 14) มีอนาคต 15) สามารถ
สัมพันธงานกับสิ่งแวดลอมภายนอก 16) มีโอกาสเลือกแนวคิดของนากายามา (Nagayama) แหง
มหาวิทยาลัย Tokai ประเทศญี่ปุนที่สนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายธุรการ
(White Collar Workers) โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องดังกลาวกับประเทศตางๆ และได
สรุปมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานตองประกอบดวยเรื่องดังนี้ 1) คาตอบแทนที่เพียงพอและ
เปนธรรม 2) สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 3) โอกาสเบื้องตนในการใชและพัฒนา
ความรูความสามารถในความเปนคน 4) โอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและมีความมั่นคง
ในหนาที่การงาน 5) การยอมรับทางสังคมในหนวยงาน 6) การกําหนดระเบียบขอบังคับของหนวยงาน
7) การไดรับการปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารเกี่ ยวกับแรงงาน 8) การกําหนดความสัมพันธอัน
เหมาะสมระหวางหนาที่การงานกับการดําเนินชีวติ ของคน 9) บทบาททางสังคมที่สัมพันธกับชีวิต
การทํางาน ซึ่งในขอที่ 5 การยอมรับทางสังคมในหนวยงานนั้น ประกอบดวยการไดรับการปฏิบัติที่
ปราศจากอคติใดๆ ไดรับการปฏิบัติอยาง เสมอภาคถวนหนา และไดรับการปฏิบัติตอกันอยา ง
เปดเผย และสอดคลองกับแนวคิดของ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล ที่ไดวิเคราะหคุณภาพชีวิตการทํางาน
และเสนอวา วิธีการที่สําคัญตอการทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานและประสิทธิผลขององคการ
ไดแก การปรับปรุงบรรยากาศองคการ (Modifying the organizational climate) การออกแบบงาน
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ใหม (Job Design) การบริหารแบบมีสวนรวม (Participative management) และการสรางกลุม
คุณภาพ (Quality circle) ซึ่งในประเด็นของ การปรับปรุงบรรยากาศองคการนี้ ไดอธิบายไววา
บรรยากาศองค ก ารเป นเรื่องของความรู สึก นึก คิ ดของพนัก งานที่ มี องค ก ารที่ พวกเขาสัง กั ด ซึ่ง
ความรูสึกนึกคิด เปนผลผลิตจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจ
ในงาน ดังนั้น จึงตองมีการปรับปรุงบรรยากาศองคการใหเอื้ออํานวยตอแรงจูงใจในการทํางานซึ่ง
ประกอบดวยการวิเคราะหถึงสิ่งตางๆ ไดแก การวิเคราะหถึงโครงสรางในการทํางานเปนอุปสรรค
หรือ บั่นทอนจิตใจในการทํางาน ระบบรางวัลตอบแทนมีความยุติธรรมและเพียงพอตอมาตรฐาน
การครองชีพ หรือ ไม พนัก งานมีค วามรูสึก เปน อิส ระในการแสดงออกซึ่ง ความคิด เห็น และ
การตัดสินใจหรือไม การที่พนักงานไดรับความอบอุนและการสนับสนุน การไดรับการยอมรับใน
เรื่องของความขัด แยง ระหวา งสมาชิก และความรัก ในหมูค ณะ ซึ่ง บรรยากาศองคก าร เหลานี้
มีผลกระทบตอความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการไดรับ
การยอมรับที่มีอิทธิพ ลตอคุณภาพชีวิตการทํา งาน ผูวิจัย จึง ไดกําหนดสมมติฐานความสัม พันธ
ระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับมีอิทธิพลตอองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน
ในการศึกษาครั้งนี้
1.15 ความสัมพันธระหวางการไดรับการยอมรับ กับ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล
องคประกอบดาน
การไดรับการยอมรับ

องคประกอบ
ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

แผนภูมิที่ 22 แสดงความสัม พันธระหวา งองค ป ระกอบดา นการไดรับการยอมรับกั บ คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล
ขอสนับสนุนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการไดรับการยอมรับ
กับองคประกอบดานคุณลัก ษณะเฉพาะบุคคล มีแนวคิด ทฤษฎีที่ยืนยันความสัม พันธนี้ ไดแก
แนวคิดของ โมเวน(Mowen) และ ทฤษฎีความตองการของ เมอรเรย (Murray) โดยที่ปจจัยดานการ
ไดรับการยอมรับนี้ กลาวไดวาเปนปจจัยจูงใจที่กระตุนใหคนทํางานอยางมีความสุขและเกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน สวนปจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เปนสิ่งที่บงบอกบุคลิกภาพ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเปนตัวกําหนดพฤติก รรมของแตละบุคคล ทําใหบุคคลแตละคน
มีพฤติกรรมและแนวคิดแตกตางกันไป ดังนั้น บุคคลจะมีบุคลิกภาพ คือมีคุณลักษณะสวนตนหรือ
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แสดงพฤติกรรมออกมาอยางไรยอมเกิดจากการไดรับการจูงใจจากสิ่งตางๆ สอดคลองกับแนวคิด
ของ Mowen ที่กลาววา การจูงใจ หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่จะกระตุนผลักดันให
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง และสอดคลองกับ ทฤษฎีความตองการ
ของ เมอรเรย (Murray’s Manifes Need Theory) ที่กลาววา มนุษยสามารถแบงออกเปนกลุมได โดย
พิจารณาจากความตองการของบุคคล โดยคํานึง ถึงความรุนแรงของความตองการและทิศทางของ
พฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลเปนผลจากการที่รางกายและจิตใจขาดสมดุล (Internal state of
disequilibrium) ซึ่งหมายถึงการขาดในบางสิ่งที่รางกายตอบสนองดวยมีพฤติกรรมบางอยางเพื่อให
ไดสิ่งนั้นมา เมอรเรยแบงความตองการของบุคคลออกเปน 2 ประเภทคือ 1) ความตองการพื้นฐาน
ทางดานรางกาย (Primary needs) ไดแก อาหาร น้ํา อากาศ ความตองการทางเพศ การหลบหลีก
ความเจ็บปวด 2) ความตองการชั้นปฐมภูมิ (Secondary needs) ไดแก ความตองการความสําเร็จ
(Achievement) ความตองการการไดรับการยอมรับ (Recognition) การตองการเปนผูมีอํานาจ
(Dominance) การตองการอิสระ(Freedom) การตองการการดูแลเอาใจใส (Nurturance) การตองการ
ความสนุกสนาน (Fun) เมอรเรย มีความเชื่อวา ความตองการที่มีความรุนแรงมากกวาจะถูกแสดง
ออกมาบอยครั้งกวา และกอใหเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงชัดเจนมากขึ้น และยังมองวา บุคลิกภาพของ
บุคคลเปนผลมาจากความตองการชั้นทุติย ภูมิดวย และสอดคลองกับ ที่ มัทนา วังถนอมศัก ดิ์
ไดกลาวไววา ตัวเสริมแรงภายนอกหรือรางวัลภายนอก(Extrinsic reinforces or extrinsic rewards)
หมายถึงการเสริมแรงที่บุคคลไดรับจากผูอื่น เปนสิ่งที่ไดจากภายนอก เชน จากผูรวมงาน หัวหนา
หรือ องคก าร คา ตอบแทนดา นการเงิน เปน ตัว อยา งที่ไ ดเ ห็น ไดชัด ซึ่ง ไดแ ก คา จา ง เงิน เดือ น
เงินพิเศษ หรือเงินโบนัส การปนผล แผนงานที่ดึงดูดใจ การสนับสนุนสงเสริมใหมีตําแหนงสูงขึ้น
ในการทํางาน การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน สิ่งทั้งหลายเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ไดมาจากภายนอก
ทั้ง สิ้น แมวาจะไมเกิด ผลที่มองเห็นเปนรูปรางชัดเจนหรือเกิดผลขึ้นกับ รา งกายก็ตาม เราจัดวา
เปนตัวเสริมแรง เพราะมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของผูถูกเสริมแรง
จากขอสนับสนุนที่ไดกลาวไวขางตนนี้ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการไดรับ
การยอมรับที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานความสัมพันธ
ระหวา งองคป ระกอบดา นการไดร ับ การยอมรับ มีอ ิท ธิพ ลตอ องคป ระกอ บดา นคุ ณ
ลักษณะเฉพาะบุคคลในการศึกษาครั้งนี้
ในการวิเคราะหค วามสัม พัน ธเ ชิง สาเหตุข ององคป ระกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ มู ล ตามแนวคิ ด และทฤษฎี
ที่สนับสนุนความสั ม พั น ธ เ ชิ ง ตรรกะขององค ป ระกอบการรั ก ษาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอิทธิพลตอกัน สามารถแสดงรูปแบบตั้งตนความสัมพันธเชิงสาเหตุ
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ขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลอง
กับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแผนภูมิไดดังนี้
X3

X2

X4
X1

X5
X7

X6

แผนภูมิ 23 แสดงรูปแบบตั้งตนความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข ององค ป ระกอบการรั ก ษาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากแผนภูมิที่ 23 ที่ไดแสดงรูปแบบตั้งตนความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึก ษาสัง กัด องคก รปกครองสว นทองถิ่นที่มีอิท ธิพ ลตอกันซึ่งไดจาก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลจากการศึกษาพบวา องคประกอบของการรักษาบุ คลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสัมพันธเชิงตรรกะทั้ง 7 องคประกอบ โดย
องคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอกัน กลาวคือ ผูนําองคกร(x1) ความพึงพอใจในงาน
(x2) การสนับ สนุน (x3) คุณ ลัก ษณะเฉพาะบุค คล (x6) และการไดรับ การยอมรับ (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)
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวาง
ชุดตัวแปร x 1 – x 7 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 23 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางชุดตัวแปร
ตัวแปร
X1
X2
X1
1.000
X2
.823**
1.000
X3
.732**
.635**
X4
.667**
.669**
X5
.677**
.782**
X6
.600**
.516**
X7
.385**
.405**
**. มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X3

X4

X5

X6

X7

1.000
.452**
.527**
.468**
.365**

1.000
.598**
.639**
.563**

1.000
.481**
.465**

1.000
.454**

1.000

จากตารางที่ 23 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบการรักษา
บุค ลากรทางการศึก ษา สัง กัดองคก รปกครองสวนทองถิ่ น จํานวน 7 ตัวแปร มีคา สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยูระหวาง .365 ถึง .823 ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธระหวางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
เพื่อใหไดรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ ผูวิจัย จึงไดทําการแสดงผลดัช นีวัดความสอดคลองของโมเดล โดยมี ดัช นีที่ใ ชในการ
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 : ดัชนีเปรียบเทีย บโมเดลพื้นฐานกั บโมเดลตามทฤษฎี ตาม
สมมติฐาน
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ตารางที่ 24 คาสถิติวัดความสอดคลอ งความกลมกลืน ระหวา งโมเดลตามสมมติ ฐานและขอมูล
เชิงประจักษ
คาดัชนี
F2/ df
p-value of F2
Goodness of fit (GFI)
Adjusted Goodness of fit
(AGFI_)
Relative Fit Index (RFI)
Root Mean Squared
Residual : RMR
Comparative Fit Index
(CFI)
Standardized RMR
Root Mean Squared Error of
Approximation (RMSEA)

เกณฑ
< 2.00
> 0.05
>0.90

คาสถิติที่ได
6.72/6 = 1.12
0.35
0.99

ผลการพิจารณา
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

>0.90

0.97

ผานเกณฑ

>0.90

0.99

ผานเกณฑ

<0.05

0.0053

ผานเกณฑ

>0.95

1.00

ผานเกณฑ

<0.05

0.019

ผานเกณฑ

<0.05

0.019

ผานเกณฑ

จากตารางที่ 24 พบวา คาไค-สแควร (Chi-square : F2) ไมมี นัย สํา คั ญ
(p-value >.05) ค า ไค-สแควรสัมพั ท ธเทา กับ 1.12 ดัช นี GFI มี คาเทา กั บ 0.99 ดัช นี 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 ซึ่งคาสถิติทั้งหมดเหลานี้
ผานเกณฑตามที่กําหนด แสดงวาโมเดลรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษา
บุคคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ในระดับดี
ดังนั้น การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีรูปแบบดังนี้
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แผนภูมิที่24 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
จากแผนภูมิที่ 24 ซึ่งไดแสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
สามารถเขียนเปนสมการโครงสรางไดดังนี้

จากสมการโครงสร า งข า งต น นี้ ส ามารถอธิ บ ายได ว า องค ป ระกอบ (x3)
การสนับสนุน (x4) สัมพันธภาพ และ (x1) ผูนําองคกร มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบ (x2)
ความพึงพอใจในงาน มีคาสัมประสิทธิอิทธิพล (B) = 0.36 0.42 0.48 คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน(Standard error) มีคาต่ํา 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) มีคาต่ํา 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 มีคาสัมประสิท ธิ์
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%

จากสมการโครงสรา งขา งต นนี้ส ามารถอธิบ ายไดวา องคประกอบ (x3) การ
สนับสนุน (x7) การไดรับการยอมรับ (x1) ผูนําองคกร มีอิทธิพลโดยตรงตอ องคประกอบ(x4)
สัมพันธภาพ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล ( B) =0.02 0.27 0.53 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(Standard error) มีคาต่ํา 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) มีคาต่ํา
คือ S.E. = 0.053 0.044 055 และคา t-test t = 5.71 10.92 ตามลําดับ สามารถอธิบายความ
แปรปรวน (R² ) ได 42%

จากสมการโครงสรางขางตนนี้สามารถอธิบายไดวา องคประกอบดาน (x1) ผูนํา
องคกร มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบดาน (x7) การไดรับการยอมรับ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
( B) =0.32 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard error) มีคาต่ํา คือ S.E. = 0.043 055 และคา
t-test t = 7.53 สามารถอธิบายความแปรปรวน (R² ) ได 15%
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีค วามกลมกลืนและสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมี
แนวคิดและทฤษฎีที่สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรกะ สามารถสรุปไดดังนี้
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0.04
X3

0.04

0.82

0.02

X2
0.42

0.26

0.48
X 4 -0.12

-0.12

0.53

X1

0.27
0.32

0.23

X5

0.28

X7
0.30

0.24

0.48
X6

แผนภูมิที่25 แสดงรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากแผนภูมิที่ 25 สามารถคํานวณหาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพล
รวมของตัวแปรทั้งหมดที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 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 มีดังนี้
2.1.1 ผลทางออมที่ผานความพึงพอใจในงาน มีคาเทากับ 0.48 ¯ 0.26 = 0.12
2.1.2 ผลทางออมที่ผานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล มีคา เทากับ 0.48 ¯0.24 = 0.12
2.1.3 ผลทางออมที่ผานการไดรับการยอมรับ มีคาเทากับ 0.32 ¯ 0.28 = 0.09
2.1.4 ผลทางออมที่ผานการสนับสนุน แลวผานตอไปยัง ความพึงพอใจในงาน
มีคาเทากับ 0.82 ¯ 0.04 ¯ 0.26 = 0.01
2.1.5 ผลทางออมที่ผานสัมพันธภาพ 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

302
2.1.7 ผลทางออมที่ผาน การสนับสนุน มีคาเทากับ 0.82 ¯ -0.12 = 0.70
2.2 อิทธิพลทางออมของการสนับสนุนที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางานมีดังนี้
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 ผลทางออมที่ผานสัมพันธภาพ 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 อิทธิพลรวมของการสนั บ สนุนที่ มี ต อคุ ณ ภาพชี วิ ตการทํา งานมี คา เท า กั บ
-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 อิทธิพลรวมของความพึงพอใจในงานที่มีตอคุ ณภาพชีวิตการทํางาน มีคา
เทากับ 0.26
3.6 อิทธิพลรวมของคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีตอคุณภาพชีวิตการทํางาน มีคา
เทากับ 0.24
อนึ่ง ในการที่จะประเมินผลขอตัวแปรที่มีอิท ธิพ ลตอคุณภาพชีวิตการทํา งาน
จะตองพิจารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ อ ย า งง า ยก อ นแล ว จึ ง มาแยกค า เป น อิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ผูวิจัยจึงไดนําเสนอคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน จึงแสดงไวใน
ตารางที่ 20
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ตารางที่ 25 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน

0.677

0.23

0.12

0.70

0.06

0.12

0.09

0.01

0.01

1.11

1.34

0.782

0.26

-

-

-

-

-

-

-

-

0.26

0.527 -0.12

0.01

-

-

-

-

0.002

-

0.012

-0.11

0.598

-

0.11

-

-

-

-

-

-

0.11

0.11

0.481

0.24

-

-

-

-

-

-

-

-

0.24

0.465

0.28

-

-

-

-

-

0.03

-

0.03

0.31

X2(1)

X3

X4

X6

X7

X2(2)

X2(3)

รวม

อิทธิพลรวม

อิทธิพลทางตรง

(x1)
ผูนําองคกร
(x2)
ความพึง
พอใจในงาน
(x3)
กาสนับสนุน
(x4)
สัมพันธภาพ
(x6)
คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล
(x7)
การไดรับการ
ยอมรับ

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

องคประกอบ

อิทธิพลทางออมผานตัวแปรเกณฑ

จากตารางที่25 พบวา ในการประเมินผลของตัวแปรอิสระที่มีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานตองมีการพิจารณาถึงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม
และอิทธิพลรวม นั่นคือ
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเรียงลําดับตัวแปรที่มีคา สัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ จากมากไปหานอย จะไดตัวแปรเรียงลําดับ ดังนี้ ความพึงพอใจในงาน ผูนําองคกร
สัมพันธภาพ การสนับสนุน คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และ การไดรับการยอมรับ
เมื่อพิจารณาตามคาอิทธิพลทางตรง แบงเปน การเรียงลําดับตัวแปร ที่มีอิทธิพล
ทางตรงเชิง บวกตอ คุณ ภาพชีวิตการทํา งาน จากมากไปหานอ ย จะไดตัว แปรเรีย งลํา ดับ ดัง นี้

304
การไดรับ การยอมรับ ความพึง พอใจในงาน คุณ ลัก ษณะเฉพาะบุค คล และ ผูนํา องคก ร
และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก การสนับสนุน
เมื่อพิจารณาตามคา อิท ธิพ ลทางออม เรีย งลํา ดับ ตัว แปรที่มีอิท ธิพ ลทางออ ม
ตอ คุณ ภาพชีว ิต การทํา งาน จากมากไปหานอ ย จะไดตัว แปรเรีย งลํา ดับ ดัง นี ้ ผูนํ า องคก ร
สัมพันธภาพ การไดรับการยอมรับ และ การสนับสนุน
เมื่อพิจารณาตามคาอิทธิพลรวม เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน จากมากไปหานอย จะไดตัวแปรเรียงลําดับ ดังนี้ ผูนําองคกร การไดรับการยอมรับ
ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคล สัมพันธภาพ และ การสนับสนุน
2. การวิเคราะหต รวจสอบและสรา งรูป แบบการรัก ษาบุ ค ลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและพิจารณาเกี่ยวกับ
ความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปได การนําไปใชประโยชน และขอคิดเห็นอื่นๆ ดวยการ
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิค Ethnographic Future Research (EFR)
เพื่อใหไดรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยผานการตรวจสอบและเพิ่ม ความนาเชื่อถือในการสรางรูปแบบที่เหมาะสม ผูวิจัยจึงไดนําเสนอ
รางรูปแบบการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล ใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน
ตรวจสอบรูปแบบการวิจัย ในประเด็น ความเหมาะสม ความเปน ไปได การใชป ระโยชนและ
ความถูกตองครอบคลุม โดยทําการตรวจสอบใน 2 สวนไดแก องคประกอบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ
การรักษาบุค ลากรทางการศึก ษาสัง กัด องคก รปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการสรุปผลการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบผลการวิจัย ดังนี้
2.1 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
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ตารางที่ 26 แสดงคาความถี่และร อ ยละของความคิ ด เห็ น จากผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ต อ องค ป ระกอบ
ของรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน
ความเหมาะสม
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบ
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
รวมเฉลี่ย 4.86
97.14
0.14
2.86
จากตารางที่ 26 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็น
ตอองค ป ระกอบการรั ก ษาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด องค ก รปกครอง สวนทองถิ่น ในดาน
ความเหมาะสมขององคประกอบ มีความเหมาะสม จํานวน 4.86 คน คิดเปนรอยละ 97.14
ตารางที่27 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานความเปนไปได

องคประกอบของรูปแบบ
1. ผูนําองคกร
2. ความพึงพอใจในงาน
3. การสนับสนุน

ความคิดเห็น
เห็นวาเปนไปได เห็นวาเปนไปไมได
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3
60.00
2
40.00
5
100
4
80.00
1
20.00
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ตารางที่27 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานความเปนไปได (ตอ)
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบ
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
รวมเฉลี่ย 4.29
85.71
0.71
14.29
จากตารางที่ 27 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็น
ตอองค ป ระกอบการรั ก ษาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด องค ก ร ปกครองสวนทองถิ่น ในดาน
ความเปนไปไดขององคประกอบ มีความเปนไปไดจํานวน 4.29 คน คิดเปนรอยละ 85.71
ตารางที่ 28 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่ ตอมีองคประกอบของ
รูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานความเปน
ประโยชน
องคประกอบของรูปแบบ
1. ผูนําองคกร
2. ความพึงพอใจในงาน
3. การสนับสนุน
4. สัมพันธภาพ
5. คุณภาพชีวิตการทํางาน
6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล
7. การไดรับการยอมรับ
รวมเฉลี่ย

ความคิดเห็น
เห็นวาใชประโยชนได เห็นวาใชประโยชนไมได
จํานวน
รอยละ จํานวน
รอยละ
5
100
5
100
4
80.00
1
20.00
5
100
5
100
5
100
4
80.00
1
20.00
4.71
94.29
0.29
5.71
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จากตารางที่ 28 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็น
ตอองคประกอบการรั ก ษาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในดาน
ความเปนประโยชน มีความเปนประโยชนจํานวน 4.71 คน คิดเปนรอยละ 94.29
ตารางที่ 29 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน
ความถูกตอง
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบ
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
รวมเฉลี่ย 4.71
94.29
0.29
5.71
จากตารางที่ 29 พบวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน มีความคิดเห็น
ตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานความถูกตอง
มีความถูกตองจํานวน 4.71 คน คิดเปนรอยละ 94.29
จากขอมูลการแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตนนี้ สามารถสรุปไดวา ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
มีความเห็นวา องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
ประกอบดวย ผูนําองคก ร ความพึ งพอใจในงาน การสนับ สนุน สัมพั นธภาพ คุณภาพชี วิตการ
ทํางาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และการไดรับการยอมรับ มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มี
ความถูกตองครอบคลุม และสามารถนําไปใชประโยชนได
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สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆที่มีตอองคประกอบการรัก ษาบุคลากร
ทางการศึก ษาสัง กั ด องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น นั้น ผูเ ชี่ย วชาญและผูท รงคุณ วุฒิเ สนอแนะ
วา ควรมีก ารศึก ษาตอโดยใหมีก ารเก็บ ขอมูล ในแตล ะหว งเวลา เพราะองคป ระกอบบางตัว มี
การเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมไมได เชน นโยบายรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงผูบริหารทองถิ่น การขัดแยง
ทางการเมือง เปนตน
2.2 ผลสรุปการแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ขององคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีดังนี้
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลําดับที่
ดาน
ความเหมาะสม

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม มีความเหมาะสม มีความเหมาะสม
เนื่ อ งจากได ดํ า เนิ น การ แลว
ตามกระบวนการของ
การวิจัยและตามขอมูลที่
ไดรับ

คนที่ 4

คนที่ 5

มีความเหมาะสมอยา งยิ่ ง
เ นื่ อ ง จ า ก บุ ค ล า ก ร ใ น
องค ก รท อ งถิ่ น มี ค วาม
หลากหลายในทุ ก ระดั บ
ก า ร ทํ า ง า น จึ ง มี ค ว า ม
หลากหลายตามความรู
ความสามารถและ
ลั ก ษณะของงาน ดั ง นั้ น
ความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้
จึ ง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะ
นํามาสูการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาได

โ ม เ ด ล ค ว า ม สั ม พั น ธ
เ ชิ ง ส า เ ห ตุ นี้ เ ห็ น ว า
มีความเหมาะสมเนื่องจาก
บุคลากรทางการศึกษาเมื่อ
ได รั บ การบรรจุ เ ข า รั บ
ราชการ เปาหมายสุดทาย
ของชี วิ ต คื อ ความมั่ น คง
และการไดรับการยอมรับ
ทั้ ง จ า ก ผู บั ง คั บ บั ญ ช า
เ พื่ อ น ร ว ม ง า น
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา และ
บุ ค ค ล อื่ น ๆ เ ช น
ผูปกครอง นักเรียน
เปนตน
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับที่
ดาน
ความเปนไปได

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

มี ค วามเป น ไปได
ใ น ท า ง ท ฤ ษ ฎี
เนื่ อ งจากมี เ หตุ ผ ล
แ ล ะ ง า น วิ จั ย ที่
รองรับสนับสนุนใน
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ดังกลาว

ในทางทฤษฎี ผ ลจาก
การศึ ก ษานั้น เป น ไปได
หากในทางปฏิบั ติอาจมี
องคประกอบบางตัวสงผล
นอยกวาที่ศึกษาไว ขึ้นอยู
กั บ สถานการณ แ ต ล ะ
ชวงเวลา เชนองคประกอบ
ด า น กา ร ส นั บ ส นุ น ที่
สงผลเชิงลบอาจมีความ
ไม น าเชื่ อถื ออั นเนื่ องมา
จากการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายและชวงระยะเวลา
แตในชวงที่ทําศึกษา ถือ
วา มีความนาเชื่อถือแลว

ในปจจุบันยังไมสามารถ
เปนไปได แตในอนาคต
เมื่อมีการปรับปรุงระบบ
ในการจัดสรรเรื่อง
ตําแหนง มีความชัดเจน
เรื่องความกาวหนาใน
อาชีพมากขึ้นนาจะมี
ความเปนไปไดสูง
เพราะโมเดลนี้ถือเปน
โมเดลที่ทองถิ่นนาจะ
พัฒนาใหไดมาตรฐาน
ตามโมเดลนี้ได

มีความเปนไปไดในเชิ ง
ทฤษฎี สวนในทางปฏิบัติ
นั้นขึ้นอยูกับผูนําองคกร
จะนําไปใชใหครอบคลุม
ทุกกระบวนการหรือไม

คนที่ 5
โมเดลความสัมพันธเชิง
สาเหตุนี้ เปนรูปแบบใน
เชิงอุดมคติ ที่เปนจริงได
ยาก(หรือหากเปนไปได
ก็ อ า จ เ ป น เ พี ย ง 20%
เท า นั้น ) เนื่องจากป จจั ย
สํ า คั ญ คื อ ผู นํ า องค ก ร
และผู นํ า องค ก รตามตั ว
แบบนี้ มี อ ยู ใ นอุ ด มคติ
เทานั้น
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับที่
ดาน

คนที่ 1

คนที่ 2

ความเปนประโยชน ส า ม าร ถ นํ า ไ ป ใ ช ใชประโยชนไดมาก มี
ประโยชนได แตตอง คุณคา และนาจะนําไป
พิ จ า ร ณ า จ า ก ผ ล ศึกษาตอยอด
การศึ ก ษา และการ
ให ข อ เสนอแนะที่
หน ว ยงาน/องค ก ร
สามารถนํา ไปใชไ ด
จริ ง สามารถปฏิ บั ติ
ไดร วมถึง อาจต องมี
การวั ด /ประเมิ น ผล
หลั ง จากใช รู ป แบบ
(ตัวแปร) ที่ไดศึกษา
มาทั้งหมด

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

ส า ม า ร ถ 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
ประโยชน ใ นการรั ก ษา
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ได ม ากเนื่ อ งจากเป น
กระบวนการสนับ สนุ น
การพั ฒนาบุ คลากรและ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ข วั ญ
กํ า ลัง ใจ ให แก บุ ค ลากร
ให เ ป น บุ ค คลแห ง การ
เรียนรูและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม

โมเดลความสั ม พั น ธ
เชิ ง ส าเหตุ นี้ ส ามารถ
นํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด
ถาตัวแปรตน (ผูนําองคกร)
เป น บุ ค คลตามตั ว แบบ
และตัวแปรตาม (บุคลากร
ทางการศึกษา) เปนบุคลากร
ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
บุคคลตามตัวแบบ
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ลําดับที่
ดาน
ความถูกตอง
ครอบคลุม

คนที่ 1

คนที่ 2

ก า ร พิ จ า ร ณ า ถึ ง มี ค ว า ม ถู ก ต อ ง
องคประกอบการรักษา ครอบคลุมเหมาะสม
บุ ค ลากรโดยเฉพาะ แลว
ดานผูนําองคกรมีความ
กวางขวางมากเกิ นไป
ค ว ร ทํ า ก า ร นิ ย า ม
ความหมายให ชั ด เจน
กระชับครอบคลุมกวา
นี้ เ พื่ อ ให ง า ยต อ ความ
เขาใจและนําไปปฏิบัติ

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

มีความถูกตองครอบคลุม
ทั้ ง จากคุ ณลั กษณะเฉพาะ
บุคคลซึ่งถือเปนคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค รวมถึ ง
สิ่ ง แวดล อ ม การยอมรั บ
สั ม พั น ธภาพ ความพึ ง
พอใจ การสนั บสนุ นของ
หน วยงานในการได เข าถึ ง
ความก าวหนาในอาชี พ ซึ่ ง
สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิต
ในการทํางานและที่สําคัญ
ทําใหเกิดความรักในองคกร

หลักการรักษาบุคลากร
ทา ง ก า ร ศึ ก ษ า เ ป น
กระบวนการที่ มี ก าร
ดํ า เ นิ น ก า ร อ ย า ง
ต อ เนื่ อ งตามรู ป แบบ
ของโมเดลสะท อนให
เห็ น ความสั ม พั น ธ ใ น
เชิ ง บู ร ณาการร ว มกั น
ไดและเปนกระบวนการ
บริ ห ารงานทรั พ ยากร
มนุษ ย จึงถือวามีค วาม
ถูกตองครอบคลุม

โมเดลความสัม พั น ธ
เชิ ง สาเหตุ นี้ เห็ น ว า
ยังไมถูกตองครบถวน
เพราะในการปฏิบัติงาน
ราชการและตาม
แนวทางการบริ ห าร
ร า ช ก า ร แ ผ น ดิ น
จะตองยึดถือนโยบาย
ข อ ง รั ฐ บ า ล ม ติ
คณะรั ฐ มนตรี ฯลฯ
ด ว ย ใ น ก า รป ฏิ บั ติ
หนาที่
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จากขอมูลการแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิที่มีตอรูปแบบ
ความสัมพันธ เชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สว นทอ งถิ ่น ที ่ไ ดก ลา วไวข า งตน นี ้ สามารถสรุป ไดว า ดา นความเหมาะสมนั ้น รูป แบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้ เปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมตอการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได สวนดานความเปนไปไดนั้น รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้ มี
ความเปนไปไดในทางทฤษฎี สวนในทางปฏิบัตินั้น ยังไมสามารถที่จะเปนไปไดเนื่องจากมีปจจัย
หลายดานที่เกี่ยวของทั้งนโยบายภาครัฐ และการดําเนินงาน องคกรทองถิ่นก็ขึ้นอยูกับผูนําองคกรวา
จะนําไปใชจริงหรือไม และผูนําองคกรในรูปแบบนี้ ก็มีอยู ในอุดมคติเทานั้น ในดานความเป น
ประโยชนนั้น รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้ สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยได และในดานความถูกตองครอบคลุมนั้น รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุนี้ โดย
สวนใหญเห็นวามีความถูกตองครอบคลุม
นอกจากนี้แลว ก็มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรมีการนํารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ นี้
ไปทดลองปฏิบัติใ ชจริง พรอมทั้ง ทํา การวัดและประเมินผลการปฏิบัติในผลสําเร็จของการใช
รูปแบบนี้ดวย ซึ่งผลการศึกษานี้ เปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีคุณคาตอการบริหารงานทรัพยากร
มนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นควรเนนใหมีการนําไปทดลองใชจริง และขณะเดียวกัน
นี้ตองมีการบูรณาการในการใชในทุกองคประกอบใหมีความเชื่อมโยงตอกันดวย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ 2) เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองส วนทองถิ่น ดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน คือ การ
จัดเตรียมโครงการ การดําเนินการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย
ซึ่งในขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยนั้นไดแบงออกเปน 4 ขั้นตอนยอย ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล และ
4. การวิเคราะหขอมูล การปรับปรุงและสรางรูปแบบที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การรัก ษาบุคลากรและแนวคิดเกี่ยวกับองคก รปกครองสวนทองถิ่น
จากนั้นไดนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เพื่อใหไดตัวแปรที่ตองการศึกษาแลวจึง
นําผลที่ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured interview) หลังจากนั้น
นําแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางไปสัม ภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน และ
ทําการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ ไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับการรักษาบุคลากร
จํานวน 167 ตัวแปร
ขั้นตอนที่ 2 การสรา งและพัฒ นาเครื่อ งมือ ในขั้น ตอนนี้ ผูวิจัย ไดนํา ผลที่ไ ด จาก
ขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนขอคําถามแบบประมาณคาระดับของลิเคิรท (Likert Scale) และปรับแกตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา จากนั้นนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พิจารณา
ตรวจสอบความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา (Index of item objective congruence : IOC)
เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ที่มากกวา 0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบสอบถาม ไดคําถามที่มีความ
เหมาะสมจํานวน 167 ขอ จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใช
กลุม ตัวอยา งที่เปนองคก รปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15 แหง โดยมีผูใ หขอมูล จากองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงละ 2 คน ประกอบดวย ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1 คน รวมจํานวน 30 คน นําผลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่น
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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 ปรับปรุงและสรางรูปแบบที่เหมาะสม ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมา
ทําการวิเคราะหสถานภาพทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามและวิเ คราะห ระดับตัวแปรการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานวณคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวา ผูใหขอมูลซึ่งเปนปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคาระดับปฏิบัติของตัวแปรโดยเฉลี่ยตั้งแตปานกลางถึงมาก ตอมานําขอมูลที่
ไดม าทํา การวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย เพื่อใหไดตัวแปรที่สําคัญ
ทําใหไดองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน
7 องคประกอบ เหลือตัวแปร จํานวน 105 ตัวแปร จากนั้น นําทั้ง 7 องคประกอบมาสรางเปน
โครงรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําการ
วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis) ขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สัง กั ดองคก รปกครองสวนทองถิ่น จากนั้น ผูวิจัย นํา โครงรา งรูป แบบองคป ระกอบการรัก ษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและโครงรางรูปแบบความสัมพันธ ของ
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปใหผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการ
นําไปใชประโยชน โดยวิธีการพิจ ารณาในรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคตดวยเทคนิค Ethnographic
future research (EFR) ผลการพิจ ารณาตรวจสอบ พบวา องคป ระกอบการรัก ษาบุค ลากร
ทางการศึ ก ษา สั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และรู ป แบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความถูก ตอง
มีความเหมาะสม มีความเปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคป ระกอบการรัก ษาบุคลากรทางการศึก ษา สัง กัด องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น
ประกอบไปดวย 7 องคประกอบ ไดแก
1. ผูนําองคกร
2. ความพึงพอใจในงาน
3. การสนับสนุน
4. สัมพันธภาพ
5. คุณภาพชีวิตการทํางาน
6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล
7. การไดรับการยอมรับ
โดยในแตล ะองคประกอบไดจัดเรียงลําดับ ความสําคัญตามค าน้ํา หนักองคประกอบ
ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ผูนําองคกร มีองคประกอบยอย 5 องคประกอบ ไดแก 1)ผูนําองคกร
แบบทีม หมายถึง การที่ผูนําเปนผูที่บุคลากรสามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุย สื่อสาร
กับ บุค ลากรแบบเปด เผย ไมมีก ารซุบ ซิบ นิน ทากัน มีก ารสํา รวจความพึง พอใจของบุค ลากร
ให ความสําคัญกับผลสะทอนกลับและทําการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความยุติธรรม สราง
ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน มีการใชบุคลากรที่เปนคนเกงที่มีทักษะความรูและ
ใหความสําคัญกับความรูความสามารถพิเศษของบุคลากรทําใหเปนประโยชนตอองคกร ใหการรับรู
สนใจ และแสดงความยินดีในความสําเร็จที่เกิดขึ้นของบุคลากร ทําใหบุคลากรรูสึกวาไดรับการยกยอง
มีความสําคัญ และไดรับความไว วางใจ พรอมกับสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่
อยางมีความสุข และสนุกสนาน มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และยอมรับในความหลากหลาย
ของบุคลากร 2)ผูนําองคกรแบบมิตรสัมพันธ หมายถึง การที่ผูนําทําการตอบสนองตอขอเรียกรอง
ของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที จัดใหมกี ารประชุมบุคลากรและการทํางานตามแผนงาน
ที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ และมีการจัดสวัสดิการ
ในการดูแลเด็กอยางเหมาะสม มีความเห็นใจและชวยเหลือในปญหาชีวิตของบุคลากรตามความ
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เหมาะสม มีการจัดทําการสัมภาษณการออกจากงานของบุคลากร เขาใจคานิยมและมาตรฐานทาง
จริยธรรมของบุคลากร แสดงออกถึงความมั่นใจ ชื่นชมบุคลากรอยางจริงใจพรอมกับใหการติชม
บุคลากรไดอยางเหมาะสม และใหการยอมรับบุคลากรที่เปนสุภาพสตรี 3) ผูนําองคกรแบบแลกเปลี่ยน
หมายถึง การที่ผูนําเปนคนยุติธรรมและมีความซื่ อสัตย มีการกําหนดวัตถุประสงค ในงานและมี
การสั่งการที่ชัดเจน มีการพัฒนาและออกกฎระเบียบที่เหมาะสมกับองคกรและใชกฎระเบียบนั้น
อยางยุติธรรม ใหสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ มีการจายเงินคาตอบแทน
และสวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว ตรงเวลา มีนโยบายสงเสริมมิตรภาพระหวางบุคลากรในองคกร
ใหความเคารพตอบุคคลอื่น ใหความสําคัญเรื่องความจงรักภักดีตอองคกร มีการบริหารงานที่ ยึดถือ
ความเปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปไดตามหลักเกณฑ ใหความสําคัญและหวงใยในบุคลากร
4) ผูนําองคกรแบบมีความสามารถพิเศษ หมายถึง การที่ผูนําสามารถทําใหบุคลากรมีความรูสึก
เคารพนับถือตนเอง เชื่อถือ และไวใจในผูบริหารองคกรและมีความรูสึกวาไดรับการคุมครองและ
ไมถูกคุกคามในเรื่องใดๆ มีภาวะผูนําในการบริหารงานองคกร สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม เปนคนที่รักษาคํามั่นสัญญาที่ไดใหไว เปนผูฟงที่ดีและมี
มุมมองในเชิงบวก เปนคนมีน้ําใจและเสียสละ เรียนรูและเขาใจบุคลากรและรูจักงานที่บุคลากร
กําลังทําอยูเปนอยางดี และ 5)ผูนําองคกรแบบสนับสนุน หมายถึง การที่ผูนําที่มีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการรวมมือกันในการทํางานเพื่อองคกร ชุมชนและสังคม บริหารนโยบายที่
เปนแนวทางเดียวกัน มีเปาหมายตรงกันกับบุคลากร มีการกําหนดระยะเวลาในการทํางานเพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับปฏิบัติตนเปนตัวอยางแกบุคลากร หลีกเลี่ยงการปฏิเสธ
การวิจารณที่หยาบคายและการทําบุคลากรใหขายหนาและสามารถยอมรับไดในเรื่องความผิดพลาด
หรือความสําเร็จของบุคลากร
องคประกอบที่ 2 ความพึงพอใจในงาน ประกอบดวย การไดรับ รางวัล จากการที่มี
ผลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมพรอมทั้งการชื่นชมในผลงาน องคกรมีวัฒนธรรมคานิยมและกลยุทธการบริหาร
จัดการที่ดี มีการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานที่เปน
ธรรมทําใหไดคนเกงมีความเหมาะสมกับงานที่ทําและมีจํานวนคนที่เพียงพอกับงาน มีการวางแผน
อาชีพใหกับบุคลากร มีระบบการบริหารงานที่โปรงใส มีการบริหารและจัดการกับความเครียด
ใหกับ พนัก งาน บุค ลากรมีความเปนหนึ่ง เดีย ว ไมมีก ารแบง แยกเปน กลุม ๆ และทุกคนมีความ
รับผิดชอบในหนาที่ บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและเทาเทียมกับ
บุคลากรดานอื่น มีอํานาจในการสั่งการที่สัมพันธกับตําแหนงหนาที่ พรอมความอิสระในการคิด
การตัดสินใจและการปฏิบัติงานในหนาที่ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ไดรับการ
ตอบสนองความตองการอยางเหมาะสม มีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอที่จะทําใหงานที่รับผิดชอบ
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สําเร็จผล ไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาความรูและตําแหนงวิชาชีพ ไดรับโอกาสให
ทํางานที่ทาทายความสามารถ มีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีและปลอดภัย มีความยืดหยุนในการทํางาน
มีระบบกํากับติดตามดูแลและนิเทศงานที่มีคุณภาพ และไดรับทราบเรื่องความเสี่ยงและความมั่นคง
ในงาน
องคประกอบที่ 3 การสนับ สนุน ประกอบดวย การไดรับ การสนับ สนุนสง เสริม ให
นําเสนอแนวคิด การสรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ไดรับการสนับสนุนการทํางานจาก
ผูบริหารหรือผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่มตางๆ ใหบริการแกบุคลากร มีระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากรทั้งในเรื่องงานและ
ชีวิตสวนตัว มีก ารลดภาระงานเอกสารที่ไมจําเปน สนับสนุนความเปนสวนตัวแกบุคลากร และ
ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการทํางานอยางสมดุล
องคประกอบที่ 4 สัมพันธภาพ ประกอบดวย การมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน มี
ความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา มีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกของทีมงาน มีสัมพันธภาพที่ดีใน
ที่ทํางาน สามารถทํางานรวมกันไดกับบุคลากรดานอื่นๆ และมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ทํางาน
ประสบผลสําเร็จ
องคประกอบที่ 5 คุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย การไดรับคาตอบแทน คาจาง
หรือ เงิน เดือ นที่ยุติธ รรมเพีย งพอและมีร ะดับ ที่เ หมาะสม มีค วามเปน อยูสว นตัว ที่ดี มีค วาม
เจริญกาวหนาในหนาที่การงานและวิชาชีพ ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ที่เพียงพอ
และเหมาะสม สถานะทางอาชีพมีความมั่นคงและมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม ไดทํางานอยาง
ตอเนื่อง มีความใกลชิดกับงานและมีความมั่นคงในงาน มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี และมีการ
กําหนดนโยบายการทํางาน และมีการจัดระบบบริหารงานที่ชัดเจน
องคประกอบที่ 6 คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ประกอบดวย การที่บุคลากรทางการศึกษามี
พฤติกรรมการทํางานที่ยึดมั่นในอุดมคติของตนเอง ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร กระตือรือรน
และมีความอดทนในการทํางาน
องคประกอบที่ 7 การไดรับการยอมรับ ประกอบดวย การไดรับการยอมรับนับถือทั้งใน
ดานความรูความสามารถและผลงาน ปฏิบัติหนาที่ในงานที่ไดรับมอบหมายจน ประสบผลสําเร็จ
และไดรับผิดชอบงานที่มีความทาทายและนาสนใจ
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รูปแบบความสัมพั นธ เชิงสาเหตุขององค ประกอบการรักษาบุค ลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path analysis) ของรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พบวา รูปแบบโครงสรางจากแนวคิดและทฤษฎีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
อยูในเกณฑดี โดยมีคาสถิติที่ใชทดสอบโมเดลดังนี้ คาไค-สแควร (Chi-square : F2) ไมมีนัยสําคัญ
(p-value >.05) คาไค-สแควรสัมพัทธ มีคาเทากับ 1.12 (P = 0.34754) แสดงใหเห็นถึงไมความ
แตกตาง หมายถึง รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีค วามสอดคลองกับ ขอมูลเชิง ประจักษ นอกจากนี้ยัง
สามารถพิจารณาความสอดคลองไดจากคาดัชนีวัดความสอดคลองอื่นไดอีก 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 รูปแบบความสัม พันธเชิง
สาเหตุข ององคป ระกอบการรัก ษาบุค ลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในเกณฑดี
ตัวแปรที่มีอิท ธิ พ ลทางตรงตอ คุณ ภาพชีวิต การทํา งาน โดยเรีย งลํา ดับ ตัว แปรจาก
มากไปหานอย กลาวคือ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ไดแก การไดรับการยอมรับ ความพึงพอใจใน
งาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และผูนําองคกร และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบตอคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ไดแก การสนับสนุน
ตัวแปรที่มีอิทธิพ ลทางออ มตอ คุณ ภาพชีวิต การทํา งาน โดยเรี ย งลํา ดั บ ตั ว แปรจาก
มากไปหานอย ไดแก ผูนําองคกร สัมพันธภาพ การไดรับการยอมรับ และการสนับสนุน
ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยเรียงลําดับตัวแปรจากมากไปหานอย
ไดแก ผูนําองคกร การไดรับการยอมรับ ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะเฉพาะบุคคล สัมพันธภาพ
และการสนับสนุน
การตรวจสอบรูปแบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ข ององค ป ระกอบการรั ก ษาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชวิธีอิง ผูท รงคุณวุฒิแบบ 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
รูป แบบความสั ม พั นธ นี้ มี ค วามเหมาะสม เป น ไปได มี ค วามถู ก ต อง และสามารถ
นําไปใชประโยชนในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
สรุปรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึ กษา
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
การวิจัยครั้งนี้ สามารถนํามาอภิปรายผลโดยแยกออกเปน 2 ประเด็นคือ องคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลจากการวิเคราะหองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทําใหไดองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สําคัญรวมทั้งสิ้น 7 องคประกอบ คือ
1. ผูนําองคกร
2. ความพึงพอใจในงาน
3. การสนับสนุน
4. สัมพันธภาพ
5. คุณภาพชีวิตการทํางาน
6. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล
7. การไดรับการยอมรับ
องคประกอบทั้ ง หมดนี้ ส อดคล อ งกั บ สมมติ ฐ านการวิจัย ที่วา องคประกอบเกี่ยวกับ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยพหุองคประกอบ
มีความสอดคลอ งกับ แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึก ษาวิจัย ของนัก วิช าการ หนวยงาน องคก ร
สถาบันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ กลาวคือ สอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรซเบิรก
(Herzberg) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลที่สรุปไดวา บุคคลตองการความสุข
จากการทํางานซึ่งความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจในงานที่ทํา ที่มีสาเหตุมาจาก
ปจจัยสองกลุมคือปจจัยจูงใจซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เปนตัวกระตุนทําใหเกิดความ
พึงพอใจแกบุคลากรในองคกรทําใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเปนปจจัยที่
สามารถตอบสนองความตองการภายในของคนได ประกอบดวย ความสําเร็จในงานที่ทํา การไดรับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความกาวหนา และปจจัยค้ําจุน
หรือธํารงรักษา ซึ่งจะเปนปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา เปน
ปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ประกอบดวยเงินเดือนและคาตอบแทน โอกาสไดรับความกาวหนา
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ในอนาคต ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน สถานะทางอาชีพ
นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความมั่นคงในงาน 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) ความมั่นคงในงาน 8) ความ
เปนอยูสวนตัว 9) สภาพแวดลอมในการทํางาน 10) สถานะทางอาชีพ ผลการศึกษาของ คัมมิ่ง และ
วอรเลย (Cumming and Worley) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรในองคกรซึ่งไดพบปจจัยที่สําคัญ 8 ประการ ไดแก 1)ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2)สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4) ความกาวหนา
และความมั่นคงในงาน 5) สังคมสัมพันธ 6)ธรรมนูญในองคกร 7) ภาวะสมดุลระหวางงานและชีวิต
8)ความภาคภูมิใจในองคกร สวน เฮอรแมน (Herman) ไดเสนอแนวทางในการปรับปรุง การรักษา
บุคลากรในองคกร ซึ่งไดแบงออกเปนกลยุทธการรักษาบุคลากร 5 กลยุทธประกอบดวย 1) กลยุทธ
ดานสิ่งแวดลอม 2) กลยุทธดานสัมพันธภาพ 3) กลยุทธดานการสนับสนุน 4)กลยุทธดานความ
เจริญกาวหนา 5) กลยุทธดานคาตอบแทน การศึกษาของอรอุมา ศรีสวางที่พบวา ปจจัยค้ําจุนและ
ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธ กับความผูกพันตอองคกร และมีปจจัยที่สามารถพยากรณความผูกพันตอ
องคกรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ ปจจัยค้ําจุน 4 ดาน ไดแก ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
สภาพการทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ และความมั่นคงในการทํางาน 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 นอกจากนี้วิธีการที่จะใชเพื่อรักษา
และจูงใจครูที่มีประสบการณของพวกเขาเอาไว ผูวิจัยเสนอวาประกอบดวย 1) บรรยากาศและ
วัฒนธรรมของสถานศึกษา 2) การไดรับการยอมรับ 3)การมีสวนรวมในนโยบายของสถานศึกษา
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4) ความเปนหนึ่งเดียวของสถานศึกษาไมมีการแบงแยก การศึกษาของ ชู (Chew) สรุปไดวา ปจจัย
ในการรักษาพนักงานที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะอยูในองคกรของพนักงานคนสําคัญมี 9 ประการ
โดยแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ไดแก 1) ความเหมาะสมของคนใน
องคกร 2) คาตอบแทน 3) รางวัลและการไดรับการยอมรับ 4) การฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพ
5) การใหโอกาสกับงานที่ทา ทาย กลุม ที่ 2 คือปจจัย ดานองคก ร ไดแก 6) พฤติกรรมภาวะผูนํา
7) วัฒนธรรมและนโยบายของบริษัท 8) สัมพันธภาพองทีมงาน และ 9) สิ่งแวดลอมในการทํางานที่
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
และการรัก ษาพนัก งาน ไดแก สิท ธิ ป ระโยชน เ ชิ ง แข ง ขั น สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละโบนั ส พิ เ ศษ
ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน การไดรับการยอมรับ 4)การออกแบบงานและการทํางาน ไดแก
ความยืดหยุนในการทํางาน การสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิต 5)สัมพันธภาพของพนักงาน
ไดแก การปฏิบัติที่ยุติธรรมไมมีการแบงแยก การสนับสนุนดวยการใหคําแนะนํา /ดานการบริหาร
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การศึกษาของ มุนซามี่ และ เวนเทอร (Munsamy and Venter) พบวา
ปจจัยที่มีความสําคัญในการรักษาพนักงานฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี 16 ปจจัย
ซึ่งจัดเปนลําดับตามผลการสํารวจขอมูลดังนี้ 1) การมอบหมายงานที่ ส อดคล อ งกั บ ความชอบ/
ความตองการของบุคลากร 2) ปจจัยที่เปนตัวเงินโดยตรง 3) โอกาสในการไดรับการพัฒนา 4)ปจจัย
ที่เปนเงินโดยออม 5) สิ่งแวดลอมในการทํางาน 6) การรับรูในความสําเร็จ 7) การมีอิส ระเสรี
8) การไดเลื่อนตําแหนง 9) การไดรับการยอมรับ 10) การยึดติดกับงาน 11) การทํางานเปนทีม
12) ความยืดหยุน 13) ความไวเนื้อเชื่อใจ 14) ความสมดุลเรื่องงานและชีวิต 15) ความสมดุลดาน
การสนับสนุน 16) ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย สอดคลองกับแนวคิดของ ครอฟอรด และ บรูวิน
(Crawford and Brewin) ที่กลาววา ปจจัย การรัก ษาพนัก งานที่มีความสํา คัญที่สุ ด ประกอบดวย
1) งานที่นาตื่นเตนและทาทาย 2) ความเจริญเติบโตในอาชีพและการไดเรียนรู 3) สัมพันธภาพในที่
ทํางานดี 4) การปฏิบัติที่ยุติธรรม 5) การบริหารที่ใหการสนับสนุน 6) ความรูสึกที่ไดรับการยอมรับ /
ใหความสําคัญ/ใหความเคารพ 7) สิทธิประโยชน 8) งานที่มีความสําคัญ และ 9) สิ่งแวดลอมหรือ
วัฒนธรรมที่ดี พรอมทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ฟลด (Field) ที่ไดนําเสนอโมเดลความพึงพอใจ
ในงานเพื่อการรักษาบุคลากรที่ประกอบดวยหลายๆ ปจจัยที่จะนําไปสูความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรและสงผลตอการคงอยูกับองคกรตอไป ปจจัย ดังกลาวนี้ 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
เชิงบวกและใหความสําคัญกับพนักงานเหลานั้น ซึ่งองคกรตองทําใหพนักงานรับรูไดใน 5 แนวทางคือ
1) การทําใหพนักงานรูสึกวา มีค วามสํา คัญ ไดรับ การยกยอ งและไดรับ ความไววางใจ 2) การ
พัฒนาพนักงาน 3) ความเจริญกาวหนาในหน าที่ความรับผิดชอบ 4) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูจัด การและผูเปน หัวหนางาน 5) ความสําเร็จ แนวคิดของปยะชัย จันทรวงศไพศาล ไดกลาววา
ป จจั ยที่ สามารถดึงดูด ใจให พ นั ก งานโดยเฉพาะคนเกง สามารถทํ า งานอยู ก ับ องคก รไดน านๆ
ประกอบดวยองคประกอบใน 4 มิติ คือ มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา มิติดานสิ่งแวดลอมการ
ทํา งาน มิติดา นรางวัล และผลตอบแทนและมิติโ อกาสที ่ทา ทายใหมๆ การศึก ษาของ ดูเ บย
(Dubey) ที่สรุปไดวา การรัก ษาพนักงานเกี่ยวของกับสิ่งสําคัญ 5 ประการคือ 1)คาตอบแทน 2)
สิ่งแวดลอม 3) ความเจริญกาวหนาในงาน 4) ความสัมพันธ 5) การสนับสนุน แนวคิดของ ดิบเบิล
(Dibble) ที่กลาววา เครื่องมือที่ชวยในการรักษาพนักงานประกอบดวย 1) เงิน 2) การพัฒนาและ
โอกาสของอาชีพ 3)สิ่งแวดลอมในการทํางาน 4) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 5) ความยืดหยุน
เรื่องงานกับครอบครัว 6) การใหขอเสนอโตตอบ การศึกษาของ วอคเกอร (Walker) ไดขอสรุปวา
องคประกอบที่มีความสํา คัญที่สุดที่สงผลตอการตัดสินใจที่คงอยูหรือลาออกจากตําแหนงของครู
การศึกษาพิเศษคือ การสนับสนุนดานการบริหาร คาตอบแทน และการพัฒนาทีมงาน การศึกษาของ
โสมิรัน(Someron) ที่ไดสรุปวา ปจจัยที่สงผลตอการรักษาพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มี 4 ปจจัย ไดแก 1) สิทธิประโยชน 2)วัฒนธรรมองคกร 3)
ความพึง พอใจสว นบุค คล 4)กลยุท ธก ารรัก ษา การศึ ก ษาของ มาสิ บิ กี รี และ นี น ะเบอร
(Masibigiri and Nienaber) ที่ไดสรุปวา ปจจัยที่สงผลตอการรักษาขาราชการพันธุ x ประกอบดวย
1)ความพึงพอใจในงาน 2) การใชทักษะความรูใหเปนประโยชน 3) ความเจริญกาวหนาในอาชีพ
4) ความสมดุลเรื่องงานและชีวิต 5) คาตอบแทน 6) ความตองการความปลอดภัย 7) ภาวะผูนํา
และ 8) แรงผลักดัน และสอดคลองกับการศึ กษาของ กัลยา แกววงศวาน และคณะ พบวา ปจจัย
ตางๆที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานกับการรักษาบุคลากรซึ่งสวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับสูง ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความกาวหนาในการทํางาน
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ในองคประกอบทั้ง 7 องคประกอบนี้ เมื่อเรีย งลํา ดับความสํา คัญที่สง ผลตอการรัก ษา
รักษาบุคลากรทางการศึก ษา สัง กัดองคก รปกครองสวนทองถิ่น สามารถอภิปรายผลในแตล ะ
องคประกอบไดดังนี้
1. องคประกอบดานผูนําองคกร เปนองคประกอบที่มีค วามสําคัญตอการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มากที่สุด มีคา น้ําหนัก ตัวแปรในองคประกอบ
(Factor loading) อยูระหวาง 0.502-0.832 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทา กับ 32.597 และ
คารอยละของความแปรปรวนเทากับ 19.519 มีลําดับความสํา คัญขององคป ระกอบที่คน พบใน
ลําดับที่ 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 มีการสํารวจความพึง พอใจของบุคลากร ใหความสําคัญกับ
ผลสะทอนกลับและทําการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีความยุติธรรม สรางความคาดหวังที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางชัดเจน มีการใชบุคลากรที่เปนคนเกงที่มีทักษะความรูและใหความสําคัญ
กับความรูความสามารถพิเศษของบุคลากรทําใหเปนประโยชนตอองคกร ให การรับรู สนใจ และ
แสดงความยินดีในความสําเร็จที่เกิดขึ้นของบุคลากร ทําใหบุคลากรรูสึกวาไดรับการยกยอง มี
ความสําคัญ และไดรับความไววางใจ พรอมกับ สง เสริม และสนับ สนุนใหบุคลากรปฏิบัติ หนา ที่
อยางมีความสุข และสนุกสนาน มีความยุติธรรม ความเสมอภาค และยอมรับในความหลากหลาย
ของบุค ลากร 2)เปน ผู นํา องค ก รแบบมิ ต รสั ม พั น ธ หมายถึ ง การที่ ผู นํา ทํา การตอบสนองตอ
ขอเรียกรองของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที จัดใหมีการประชุมบุคลากรและการทํางาน
ตามแผนงานที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ใหบุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชีพ และมีการจัด
สวัสดิการในการดูแลเด็กอยางเหมาะสม มีความเห็นใจและชวยเหลือในปญหาชีวิตของบุค ลากร
ตามความเหมาะสม มีการจัดทําการสัมภาษณการออกจากงานของบุคลากร เขาใจคานิยมและ
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร แสดงออกถึงความมั่นใจ ชื่นชมบุคลากรอยางจริงใจพรอมกับ
ใหการติชมบุคลากรไดอยางเหมาะสม และใหการยอมรับบุคลากรที่เปนสุภาพสตรี 3) เปนผูนํา
องคก รแบบแลกเปลี่ย น หมายถึง การที่ผูนํา เปนคนยุติธ รรมและมีความซื่อสัตย มีก ารกํา หนด
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วัตถุประสงคในงานและมีการสั่งการที่ชัดเจน มีการพัฒนาและออกกฎระเบียบที่เหมาะสมกับองคกร
และใชกฎระเบียบนั้นอยางยุติธรรม ใหสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มีการจายเงินคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ดวยความรวดเร็วตรงเวลา มีนโยบายสงเสริมมิตรภาพ
ระหวางบุคลากรในองคกร ใหความเคารพตอบุคคลอื่น ใหความสําคัญเรื่องความจงรักภักดีตอ
องคกร มีการบริหารงานที่ยึดถือความเป น จริ ง ศั ก ยภาพ และความเป น ไปได ต ามหลั ก เกณฑ
ใหความสําคัญและหวงใยในบุคลากร 4) เปนผูนําองคกรแบบมีความสามารถพิเศษ หมายถึง การที่
ผูนําสามารถทําใหบุคลากรมีความรูสึกเคารพนับถือตนเอง เชื่อถือ และไวใจในผูบริหารองคกรและ
มีความรูสึกวาไดรับการคุมครองและไมถูกคุกคามในเรื่องใดๆ มีภาวะผูนําในการบริหารงานองคกร
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม เปนคนที่รักษาคํามั่นสัญญา
ที่ไดใหไว เปนผูฟงที่ดีและมีมุมมองในเชิงบวก เปนคนมีน้ําใจและเสียสละ เรียนรูและเขาใจ
บุคลากรและรูจักงานที่บุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี และ 5)เปนผูนําองคกรแบบสนับสนุน หมายถึง
การที่ผูนําที่มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการรวมมือกันในการทํางานเพื่อองคกร ชุมชน
และสังคม บริหารนโยบายที่เปนแนวทางเดียวกัน มีเปาหมายตรงกันกับบุคลากร มีการกําหนด
ระยะเวลาในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด พรอมกับปฏิบัติตนเปนตัวอยางแก
บุคลากร หลีกเลี่ยงการปฏิเสธ การวิจารณที่หยาบคายและการทําบุคลากรใหขายหนาและสามารถ
ยอมรับไดในเรื่องความผิดพลาดหรือความสําเร็จของบุคลากร ขอคนพบดังกลาวนี้สอดคลองกับ
ผลการศึก ษาของ เฮเลเนีย ส และ เฮดเบิรก (Helenius and Hedberg) เรื่อง สิ่ง ที่ผูนําสามารถ
ดําเนินการไดเพื่อรักษาพนักงานคนสําคัญไว : การบริหารการรักษาพนักงาน ที่พบวา ผูนําของ
องคกรไดกลายมาเปนปจจัยที่สําคัญในการที่จะกระตุนจูงใจใหพนักงานยังคงทํางานอยูกับองคกร
หรือลาจากองคกรไป สัมพันธภาพของผูนําที่มีตอพนักงานแสดงบทบาทที่เปนศูนยกลางในการรักษา
พนักงานไว โดยคุณสมบัติในตัวผูนําที่มี ความสํา คัญ เมื่อผูนําแสดงบทบาทสําคัญในการบริหาร
การรัก ษาพนัก งานคือ 1) ผูส รางความไวเนื้อเชื่อใจ 2) ผูส รางความเคารพนับ ถือ 3) ผูสื่อสาร
4) ผูพัฒนาและฝกสอนใหพนักงานเปนคนเกง และ 5) ผูคนหาคนเกง บทบาทผูนําองคกรดังกลาว
นี้กลาวไดวาเปนสิ่งที่ มี ค วามสํา คั ญ ในการที่ จ ะรั ก ษาพนั ก งานให อ ยู กั บ องค ก รตอไป เนื่องจาก
ผูบริหารองคกรถาขาดบทบาทในการเปน ผูนํา แลว ยอ มจะไมส ามารถนําพาองคกรใหก าวไปสู
ความสําเร็จได ซึ่งจากผลการสํารวจข อ มู ล ภาคสนามในเรื่ อ งองค ป ระกอบการรั ก ษาบุ ค ลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สรุปวา ผูนําองคกรทองถิ่นมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดใน
บรรดาองคประกอบดานอื่นๆ 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
หรือผูบ ริห ารองคก ร เปน ปจ จัย สํา คัญ ที่สง ผลตอ การรัก ษาพนัก งานใหอ ยูกับ องคก รตอ ไปนี้
แสดง ใหเห็นวา ภาวะผูนําของผูนําองคกรเปนปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญที่จะสามารถรักษา
พนักงานคนเกงใหอยูกับองคกรตอไป ถึงแมวาจะมีอีกหลายๆ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่
จะอยูกับองคกรก็ตาม เมื่อพิจารณาผูนําองคกรในดานการสื่อสารกับพนักงานในองคกร ก็เปนปจจัย
สําคัญ ในการรักษาพนักงานไวเชนเดียวกัน ดังที่ รอบบิ้นและ ดีเซ็นโซ (Robbins and DeCenzo) กลาว
ไววา การสื่อ สาร เปน เครื่อ งมือ ประการหนึ่ง ในการรัก ษาบุค ลากร การที่อ งคก รมีร ะบบการ
สื่อสารระหวางผูบริหารกับพนักงานที่ดีและมีประสิทธิ ภาพ ยอมจะทํา ใหเกิดความรูแ ละความ
เขา ใจที่ตรงกันระหวา งผูบ ริห ารกับ พนัก งานผูป ฏิบัติทั้ง ในดา นนโยบาย แผนงาน เปา หมาย
องคกร การสื่อสารตองเปนไปแบบเปดเผย เมื่อมีการสื่อสารแบบเปดเผยกับพนักงานในเรื่องขาวสาร
ขององคกร ที่ ไมใ ชใ หพ นัก งานรับรูเองจากภายนอกองคกรแลว ย อมจะทํา ใหพ นัก งานรูสึก วา
ผูบริหารองคกรนี้ใ หความสํา คัญกั บพวกเขาอยู นอกจากนี้ ผลการศึกษาของวิชัย รวิพัน ที่ศึกษา
เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตองานของหัวหนางาน ไดคนพบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณ
ความผูกพันตองานของหัวหนางานดีที่สุดในบรรดา 18 ตัวแปร และมีความสําคัญประการแรกคือ
ผูบังคับบัญชา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือผูนําองคกรจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการรักษาพนักงานใหอยู
กั บองค กรตอไป โดยเฉพาะอย างยิ่ งพฤติกรรมดานการบริห ารงานของผูบ ริหารหรือผูนํ า ที่ มี ต อ
พนักงานสงผลที่สําคัญตอการรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกรตอไปได สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ มุนซามี และ เวนเทอร (Munsamy and Venter)ในเรื่องปจจัยการรักษาพนักงานฝายบริหารใน
ดา นการธํา รงรัก ษาอาชีพ ในรัฐ บาลทอ งถิ ่น โดยการศึก ษาดัง กลา วนี้ มีก ลุม เป า หมายที ่เ ปน
พนัก งานฝา ยบริหารจากรัฐบาลทองถิ่น ที่มีป ระสบการณทํา งานไมนอยกวา 6 ป โดยคนพบ
ปจจัย ที่สํา คัญ 16 ประการ ที่ส ามารถรักษาพนักงานทองถิ่นเหลา นี้ไ วได และปจจัยที่สําคัญ
ประการแรกสุดคือ การมอบหมายงานที่สอดคลองกับความตองการและความสามารถของบุคลากร
นี่ถือเปนความสามารถของผูนําองคกรที่จะตองทํา ใหถูก ตองเมื่อจะทํางานกับ พนัก งาน การมอบ
งานใหถูกกับคน หรือมอบคนใหถูกกับงานเปนสิ่งสําคัญประการแรกที่จะทําใหงานนั้น ประสบ
ผลสําเร็จได ซึ่งงานหรือภารกิจขององคกรไมวาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว ทุกคนในองคกร
ทั้งผูนําองคกรและพนักงานยอมไดรับผลกระทบ การมอบหมายงานใหตรงกับ ความชอบ และ
ความรูความสามารถของพนักงาน เปนปจจัยที่จะทําใหพนักงานนั้นมีความพึงพอใจในงาน มี
ความสุขกับการทํางานสงผลตอการตองการอยูกับองคกรตอไป ผูนําองคกรตองศึกษาและเรียนรู
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พนักงานของตนเอง ดวยการใหเวลาเรียนรูพ รสวรรค ศัก ยภาพและทัก ษะความรูของพนัก งาน
ทุกคนอันถือเปน เครื่องมือสํา คัญที่จะชว ยใหพ นัก งานรูสึก วา พวกเขาไดรับ การตอนรับ ไดรับ
การยอมรับ และมีความรูสึกดีๆตอผูนําองคกรและหนวยงาน ขณะเดียวกัน การดําเนินการใดๆ ของ
ผูนํา ตองไมเปน การคุก คาม ขูเข็ญพนัก งานทั้ง งานและรายไดของพนัก งาน ซึ่ง การดําเนิน การ
ดังกลาวนี้ ถือวาเปนกลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่สําคัญไวกับองคกรตอไป พรอมกันนี้
ผูนําหรือผูบริหารองคกรตองดําเนินการหรือบริหารงานตางๆดวยความยุติ ธรรมและมีความเทา
เทียมระหวางพนักงานในองคกร ซึ่งประเด็นดังกลาวนี้ถือไดวา เป นปจจัยสําคัญประการหนึ่งใน
การรักษาพนักงาน สอดคลองกับแนวคิดของ ครอฟอรดและบรูวิ่น (Crawford and Brewin) ที่กลาว
วา การปฏิบัติตอลูกนองที่ยุติธรรม ใหความเทาเทียมกันในทุกๆ ดาน ไมมีการเลือกปฏิบัติไม
แบงแยกเปนกลุม เปนปจจัยการรักษาพนักงานที่มีความสําคั ญอีกปจจัยหนึ่ง และนอกจากใหความ
ยุติธรรมแลว การใหการสนับสนุนการทํางานของพนักงานประกอบดวยการใหเครื่องมืออุปกรณ
ในการทํางานชว ยแกไ ขปญ หาในการทํา งานใหห มดไป และการให สิ่ ง แวดล อ มที่ ดี พ ร อ ม
สร า งวั ฒ นธรรมการทํางานที่ดี เชน การยกยอ งใหความเคารพคนที่มีค วามรู คนเกง เปนตน
เปนสิ่งที่ผูนํา หรือผูบริหารองคกรตองปฏิบัติและเปนปจจัยที่สําคัญในการรักษาพนักงานใหอยู
กับองคกรดวย ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของ เมทิส และแจ็คสัน (Mathis and Jackson) ที่กลาววา
ปจจัยดานองคกรที่ประกอบดวยวัฒนธรรมและคานิยมในองคกร กลยุทธ โอกาสและการบริหาร
จัดการองคกร เปนตน เปนปจจัยการรักษาพนักงานสวนแรกที่มีความสําคัญ เนื่องจากองคกรโดย
ผูบริหารองคก ร มี บทบาทและหนาที่สําคัญในการสรา งคา นิย มและความเชื่อขององคก รขึ้นมา
เพื่อ เปน แนวทางใหพนักงานยืดถือและปฏิบัติ เชน การใหความไวใจในผูบริ หาร เพื่อนรวมงาน
ความเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมในองคกร เปนตน และการมีแผนกลยุทธที่แสดงถึงการมีระบบ
การทํางานที่ดีทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก และทําการบริหารที่เปดโอกาสใหพนักงานใน
องคกรมีค วามกาวหนาทั้งดา นการเงินและความก าวหนาในอาชี พ ซึ่งในเรื่อ งความยุ ติธ รรมใน
องคกรอันถือเปนวัฒนธรรมและคานิยมขององคกรนี้ สอดคลองกับการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํา
งาที่ถือเปนองคประกอบหนึ่ง ที่ล ดอัตราการโอนยายและลาออกจากงานของ วอลตัน (Walton)
และคัมมิ่งและวอรเลย (Cumming and Worley) ที่พบวา ธรรมนูญในองคกร (Constitutionism) อัน
หมายถึง การมีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม ผูปฏิบัติงาน
ไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนป จเจกบุ คคล ผูบั ง คั บ บัญ ชายอมรับ ฟง ความคิด เห็น ของ
ผูใ ตบัง คั บบั ญชา บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและยุติธรรมนั้นเปนปจจัยที่มีผลตอการ
สรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร นอกจากนี้แลวปจจัยดานผูนําองคกรที่สงผลตอการรักษา
พนักงานนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรแมน (Herman) ที่ไดกลาววากลยุทธในการรักษา
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บุคลากรสามารถแบงได 5 กลยุทธดวยกัน และทั้ง 5 กลยุทธนี้อาจกลาวไดวาเปนบทบาทและหนาที่
ของผูนําหรือผูบริหารองคกรที่ตองดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย 1) กลยุทธดาน
สิ่งแวดลอม เปนการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม คานิยมและนโยบายขององคกรอันเปนสิ่งแวดลอม
ในการทํางานของคนในองคกร อยูกับคนในองคกรพรอมกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ อาจกลาวไดวา
คือผูนําองคกรนั่นเองตองสรางสิ่งแวดลอมเหลานี้ใหบุคลากรมีความพึงพอใจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพเอาไวในองคกร สิ่งแวดลอมเหลานั้นประกอบดวย การใหสิ่งแวดลอมที่มีความมั่นคงและ
ปลอดภัย การไมใหมีการแบงแยกกันเปนกลุมกอนของพนักงาน การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่แสดงถึง
การไมเคารพคนอื่น การสงเสริมใหเกิดมิตรภาพระหวางบุคลากร การทํางานตามแผนงาน บริหาร
นโยบายเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทํางานใหสนุกสนาน ตอบสนองตอความไมพึงพอใจดวยการ
จัดการแกปญหา สงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีตอสุ ขภาพ เปนตน 2)กลยุทธดานสัมพันธภาพ
เปนแนวทางที่องคกรตองปฏิบัติตอคนในองคกรและเปนแนวทางที่คนในองคกรปฏิบัติ ตอกัน ถือ
เปนความรับผิดชอบขององคกรที่ตองสนใจในความตองการของบุคลากร เปนสิ่งที่สําคัญที่ตอง
สรางขึ้น ประกอบดวย การเขาใจคานิยมและมาตรฐานทางจริยธรรม การจัดใหมีการประชุมกับ
พนักงาน การใหการยอมรับพนักงานที่เปนสตรี การเปนผูฟงที่ดี แสดงออกถึงความมั่นใจเชื่อใจใน
พนัก งาน ใหเวลาและโอกาสในการสนทนาพูด คุย กับ พนัก งาน ทํา ใหเปน ตัวอยา ง สนับ สนุน
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน ยกยองชื่นชมพนักงานอยางจริงใจ เปน ตน 3) กลยุทธดานการสนับสนุน
เปนการใหการสนับสนุนบุคลากรในองคกรใหสามารถทํางานในหนาที่รับผิดชอบไดอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนนี้ประกอบดวยการใหเครื่องมือและอุปกรณทํางานที่จําเปน การมี
กฎ และระเบีย บการทํา งานที่สง เสริม ใหก ารทํา งานเปน ไปดว ยความราบรื่น ซึ่ง เมื่อ บุค ลากร
รูสึก วา ไดรับการสนับสนุนการทํางานจากองคกร ยอมจะทํา ใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในองคก ร
มองเห็น ความสํา เร็จ ที่อ งคก รจะเขา ถึง ได ถือ เปน การกระตุน ใหบุค ลากรเหลา นี้อ ยากอยูกับ
องคกรตอไป กลยุทธดานนี้ประกอบดวย การสงเสริมสนับสนุนใหรวมมือกันในการทํางาน การ
แสดงออกถึงความเห็นใจในปญหาของชีวิต การหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ การวิจารณที่หยาบและทํา
ใหเสียหนา ใหคําสั่งที่ชัดเจน เปนคนที่รักษาสัญญาที่ใหไว ใหระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เป นตน 4)กลยุ ทธดา นความเจริญ กา วหนา เปน การดํา เนิน การเพื ่อ ทํ า ใหบ ุค ลากรมีค วาม
เจริญกาวหนา ในวิชาชีพ ทั้งองคความรูในการทํางาน ผูบริหารองคกรตองเขาใจและทําใหบุคลากร
ที่มีศักยภาพนั้นไดเรียนรูและทํางานดวยความรูและทักษะใหมๆ ใหโอกาสมากขึ้นแกบุคลากรใน
การนําเอาศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีมาชวยในงานขององคกรและเสนทางอาชีพของ
ตนเอง ผูบริหารองคกรตองจัดใหมีกระบวนการความกาวหนา มีโครงสรางที่ชัดเจนสําหรับองคกร
และสําหรับพนักงานในองคก ร กลยุท ธดานนี้ประกอบดวย การสรางสมรรถนะในอาชีพอยา ง
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รอบคอบ ชวยใหบุคลากรเจริญกาวหนาในงานที่ยิ่งใหญขึ้น สงเสริมการฝกอบรม ใหแรงจูงใจที่เปน
ความเจริญกาวหนา เปนตน 5) กลยุทธดานคาตอบแทน เปนการดําเนินการในดานรายไดและสิทธิ
ประโยชนตา งๆ แกบุคลากรในองค กร ค าตอบแทนที่องคกรจัดใหกับพนักงานตองเป น ทั้ ง
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินและไมใช ตัวเงิน ซึ่งในกลยุทธดานนี้ ประกอบดวย การจายคาจางหรือ
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน การใหก ารดูแลเด็ก การใหก ารดูแลผูสูงอายุ เปนตน ในกล
ยุทธทั้ง 5 ประการนี้ถือเปนบทบาทและหนาที่ของผูบริหารในองคกรตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับความตองการของพนักงานและอยูบนพื้นฐานศักยภาพขององคกร ตามแนวคิดของเฮอรแมนนั้น
ถือเปนปจจัยที่สามารถสงผลตอการคงอยูกับองคกรตอไปของพนักงานได จากแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการศึกษาวิจัยที่ไดกลาวมาขางตนสามารถยืนยันและรับรองไดวา ผูนําองคกรเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุดประการแรกในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. องคประกอบดานความพึงพอใจในงาน เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ ตอการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ
(Factor loading) อยูระหวาง 0.508-0.740 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 21.561 และคา
รอยละของความแปรปรวนเทากับ 12.911 มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบในลําดับที่ 2
มีตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 26 ตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางที่สอดคลอง
ตรงกันกับองคประกอบดานความพึงพอใจในงานและจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ อาจ
กลาวไดวา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความ
ยุติธรรมและเทาเทียมกับบุคลากรดานอื่น ไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติ งานดีเยี่ยม พรอม
การไดรับการยอมรับชื่นชมในผลงาน มีอํานาจในการสั่งการที่สัมพันธกับตําแหนงหนาที่ มีอิสระ
ในการคิดและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดรับการตอบสนองตอ
ความตองการ มีเครื่องมือและอุป กรณเพีย งพอที่จะทํา ใหง านประสบผลสําเร็จได บุค ลากรใน
องคกรไมมีการแบงแยก ไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนา ในวิชาชีพ ไดรับโอกาสใหทํางานที่
ทาทาย มีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดี มีความปลอดภัย มีขวัญ และกําลังใจที่ดี องคกรหรือหนวยงาน
มีระบบการบริหารงานที่โปรงใส มีกลยุทธการบริหารจัดการที่ดี พรอมดว ยวัฒนธรรมและคานิยม
องคกรที่ดี มีความยืดหยุนในการทํางาน มีระบบการนิเทศงานแกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ ไดรับการ
วางแผนอาชีพที่ชัดเจน ใชระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน มีจํานวนคนที่เพียงพอ
กับงาน และมีความมั่นคงและปลอดภัย ในงาน ขอคน พบดัง กลาวนี้ส อดคล องกับ ทฤษฎีส อง
ปจจัยของ เฮิรสเบิรค (Herzberg) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของคน โดย
สรุปไดวา คนตองการความสุขจากการทํางาน และความสุข จากการทํางานนั้นเกิดมาจากความ
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พึงพอใจในงานที่ทํา ซึ่งความพึงพอใจในงานที่ทํานั้นมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุมคื อ ปจจัยจูง
ใจ ไดแกความสําเร็จ ในงานที่ทํา การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ ความกาวหนา และปจจัยค้ําจุน ไดแก เงินเดือนและคาตอบแทน โอกาสความกาวหนา
ในอนาคต ความสัม พั นธระหวา งบุ คคล สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน ความ
เปนอยูสวนตัว ความมั่นคง ในงานและวิธีการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งแรงจูงใจจากทั้งสองปจจัย
นี้เปนสาเหตุ ที่ทําใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจในการทํางาน สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ รามลาล (Ramlall) ที่ศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจพนักงานเพื่อนําไปใชในการรักษาพนักงานภายใน
องคกร พบวา ปจจัยที่สําคัญจากทฤษฎีแรงจูงใจตางๆ ที่มีสวนทําใหการพัฒนาและการดําเนินการ
รัก ษาพนัก งานให ป ระสบผลสํ า เร็ จ ประกอบด ว ยป จ จั ย ดั ง นี้ ความต อ งการของพนั ก งาน
สิ่งแวดลอมในการทํางาน ความรับ ผิด ชอบ การกํา กับ ดูแ ล ความยุติธ รรมและความเทา เทีย ม
ความพยายาม การพัฒ นาพนักงาน และการใหผลสะทอนกลับ โดยปจจัยจูงใจเหลานี้ ตองไดรับ
การเติมเต็มใหกับพนักงานโดยเฉพาะความตองการของพนัก งานนั้นซึ่ง มีค วามหลากหลายบน
พื ้น ฐานของแตล ะคนต อ งได รั บ การตอบสนองอย า งเพี ย งพอและเหมาะสม ต อ งสร า งสรรค
สิ่งแวดลอมในการทํางาน ที่เอื้อตอการอยากทํางาน มอบหมายความรับผิดชอบที่กระตุนจูงใจทาทายตอ
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันพนักงานทุกคนตองไดรับการปฏิบัติจากองคกร ผูบริหาร ผู
เปนหัวหนางานอยางยุติธรรมและเทาเทียม ทั้งในเรื่องงาน รางวัล คาตอบแทนและสิทธิอื่นๆ ซึ่ง
เมื่อไดดําเนินการตามแนวทางดังกลาวขางตนยอมจะสามารถจูงใจใหพนักงานมีความสุข มีความ
พึงพอใจในการทํ างานและอยูกั บ องคก รตอ ไปได ในสว นของสิ่ง แวดลอ มในการทํา งานนี้
สอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรแมน (Herman) ที่กลาววา องคก รตองสรางสิ่ง แวดลอมในการ
ทํา งานใหบุค ลากรมีความพึงพอใจเพื่อ รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพเอาไว โดยสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานที่ตองสรางขึ้น เชน การสงเสริมสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดีตอสุขภาพ และมีความปลอดภัย
การไมส ง เสริม ใหมีก ารแบง แยกเปน กลุม กอ นใดๆ ชว ยทํ า ใหเ กิด ความรูส ึก เปน ครอบครัว
เดีย วกัน การทํา งานตามแผนงาน การให โ อกาสความกา วหนา ที่เ ปน การสง เสริม จากภายใน
องคกรกอน เปนตน และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ฟลด (Field) ที่นําเสนอโมเดลความพึง
พอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากร โดยโมเดลดังกลาวนี้ประกอบดวยปจจัยหลายๆ อยางที่จะ
นําไปสูความพึงพอใจในงานของบุคลากรและสงผลตอการคงอยูกับองค ก รตอไป คือ 1) การมี
ภาวะผูนําที่ดีในองคกร 2) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับ ผูจัดการ 3)การไดรับการยอมรับในผลสําเร็จของ
งาน 4) การมีความกาวหนาในอาชีพ 5) ความกาวหนาและการพัฒนาเปนการสวนตัว 6)ผลสะทอน
กลับและการสนับสนุน 7)คําสั่งและวัตถุประสงค ชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของ มุหะหมัด
และ ราหมัน (Muhammad and Rahman) เรื่องโมเดลการรัก ษาบุค ลากรเชิง บูรณาการสําหรับ การ
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นํา ไปปฏิบัติใ หป ระสบผลสํา เร็จ : วิธีเ ชิง บูรณาการ ผลการศึกษาพบวา โมเดลประกอบดวย
องคประกอบการรักษาบุคลากรที่สําคัญหลักอยู 3 ประการ คือ 1) ความพึ งพอใจในงาน (Job
satisfaction) 2) ความมุงมั่นตอองคกร (Organizational commitment) 3) ความยึดติดอยูกับงาน (Job
embeddedness) พรอมกันนี้ ยังมีตัวแปรเพิ่มเติมที่มีอิทธิพลตอการรักษาบุคลากรโดยสงผลผานตัว
แปรหลักสามประการขางตน คือ การมีโอกาสในการเลือกงาน ความรับผิดชอบ ตอครอบครัว
ความรับผิดชอบตอญาติ ความขัดแยงเรื่องงานกับ ครอบครัว ความขัดแยงเรื่องครอบครัวกับงาน
ความมุงมั่นดานอาชีพ และคุณลักษณะสวนตัวของพนักงาน จากโมเดลดังกลาวนี้ กลาวไดวา ความ
พึงพอใจในงานเปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญของการรักษาบุคลากร โดยความพึงพอใจในงานนี้
เกิดจากการไดทํางานในสิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัยดีตอสุขภาพ ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและลูกนอง ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหได
ทํางานที่สําคัญ ไดรับการยอมรับในความรูและศักยภาพ และมีรางวั ลที่ดีและเหมาะสม ซึ่งถือวา
สอดคลองกับขอคนพบดานความพึงพอใจขางตน พรอมกันนี้ก็สอดคลองกับการศึกษาของเบเฮรา
(Behera) เรื่องการรักษาพนักงานที่มี ผลการปฏิบัติงานสูงไวดวยวิธีการสรางความพึงพอใจในงาน :
การสรางทางทฤษฎี ซึ่งสรุปไดวา พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงที่สุดคนหาทางเลือกที่ดี และสิ่ง
แรกคือ การลาออกไปจากองคกร ดังนั้น องคกรควรคิดกลยุทธขึ้นมาใหมๆ เพื่อรักษาทรัพยสินที่มี
คุณคาที่นาพึงพอใจใหพนักงาน กลยุทธที่ทาํ ใหความพึงพอใจในงานดีขึ้นและสามารถรักษาพนักงานไว
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) ความสมดุลเรื่องงาน-ชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของกูปา (Gupa) เรื่อง การลาออกและการรักษาพนักงาน : สํารวจในมิติของ The urban
centric BPO industry โดยทําการวิ เคราะหขอมูลที่ไดจากการสํา รวจภาคสนามแลว ทํา การ
วิเคราะหองคประกอบทํา ใหไ ดปจจัยหรือองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) ปจจัยจูงใจ
ภายใน (Intrinsic motivation factors) ประกอบดวย การมีโอกาสความกาวหนา และไดพัฒนาใน
ตําแหนง งาน โอกาสในตําแหนงงานที่ใ หก ารชว ยเหลือคนอื่น ความรูสึกของเคารพในตนเอง
ซึ่งไดจากการอยูในตําแหนงงาน อํานาจในการสั่งการที่สัมพันธกับ ตําแหนงงาน ความรูสึกของคน
ที่ บ รรลุ เ ป า หมายในตั ว เองซึ่ ง ได รั บ จากการอยู  ใ นตํา แหน ง งาน บทบาทในตําแหนง งาน
ปจจุบัน และการใหความเคารพตําแหนงงานภายในองคกร 2) ปจจัยค้ําจุน (Hygiene factors)
ประกอบดวย การใหสิ่งอํานวยความสะดวก เชน บานพัก คายานพาหนะ สิทธิประโยชนดาน
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การแพทย โอกาสในการพัฒนามิตรภาพอยางใกลชิดดวยตําแหนงงาน เงินเดือนที่ไดรับการเสนอ
สําหรับตําแหนงงาน สิ่งอํานวยความสะดวกที่ ชวยใหการทํางานมีประสิทธิ ภาพ และความมั่นคง
ปลอดภัยในตําแหนงงาน 3)ปจจัยที่เปนผลประโยชนของชีวิตและที่ทําใหอยูรวมทํางานกันได (Life
interest and work compatibility factors) ประกอบดวย การรับรูถึงความสําเร็จที่คุมคา กับความ
พยายามในตําแหนงงาน โอกาสที่มีความกาวหนาในชีวิตและกลายเป นคนมีชื่อเสียงและร่ํารวย
ความใสใจที่ภาครัฐมอบใหแกอาชีพนี้ และการใหความเคารพตําแหนงงานจากภายนอกองคกร 4)
ปจจัยดานความเกี่ยวของสัมพันธกัน (Involvement factors) ประกอบดวย ทุกสิ่งมีความเกี่ยวของ
สัมพันธกันในการทํางาน การรับรูไดถึงการมีความรับผิดชอบสําหรับคนที่อยูในตําแหนงงาน โอกาสที่
ตํา แหนง งานมีสว นรว มในการกํา หนดวิธีก ารและแผนงาน และโอกาสในการคิด และ กระทํา
อยางอิสระ จากผลการศึกษาทั้ง 4 องคประกอบของ กูปา นี้ ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทํา
ให พ นั ก งานมี ค วามพึ ง พอใจในองค ก รและสามารถที่ จ ะรั ก ษาพนั ก งานไว ได เนื่ อ งจากทั้ ง 4
องคประกอบโดยเฉพาะองคประกอบที่ 1 และ 2 นั้นถือเปนปจจัยจูงใจที่จะทําใหพนักงานมีความ
พึงพอใจในงานไดถาไดรับการเติมเต็มจากองคกร และสอดคลองกับ ผลการศึก ษาของ ปาตากี
(Pataki) เรื่องการรักษาบุคลากรดวยการใชวิธีการ โฟกัสกรุป โดยผูเขารวมโฟกัสกรุปนี้ประกอบดวย
บุค ลากร 3 กลุม ไดแ ก พนัก งานฝก หัดดา นการบริห ารภาครัฐ ผูจัด การ และผูเชี่ยวชาญดา น
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
สิท ธิป ระโยชน สรุป ไดวา ผูเ ชี่ย วชาญดา นทรัพ ยากรมนุษ ย เห็น วา แผนการเกษีย ณอายุแ ละ
สิทธิประโยชนดานสุข ภาพมีความสําคัญมากที่สุด ผูจัดการ เห็นวา เงินเดือน/คาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนดานสุขภาพมีความสําคัญมากที่สุด สวนพนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ เห็นวา
แผนการเกษีย ณอายุมีค วามสํา คัญ มากที่ส ุด ซึ่ง เมื ่อ มองในภาพรวมของทั้ง สามกลุม พบวา
สิท ธิประโยชนดานสุขภาพ แผนการเกษียณอายุ และเงินเดือนคาตอบแทน มีค วามสําคัญมากสุด
ตามลําดับ ดานกลยุทธในการบริหาร สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ เห็นวา การมี
โอกาสดานการศึกษา โอกาสดานการฝกอบรมที่เกี่ยวของ กับงาน และการไดฝกอบรมในเรื่องตางๆ
มีความสําคัญมากสุดตามลําดับ สวนผูจัดการ เห็นวาการหมุนเวียนงานและไดรับการมอบหมาย
งานใหม และโอกาสไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงาน เปน กลยุทธการรักษาบุคลากรที่สําคัญที่สุด
ตามลําดับ ขณะที่ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยเห็นวา โอกาสดานการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงาน
แผนการทํางานที่เปนทางเลือกและการมีโอกาสดานการศึกษา เปนสามกลยุทธที่มีความสําคัญมากสุด
ตามลําดับ ดานวัฒนธรรมองคกร สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ และผูจัดการ
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มีความเห็นตรงกันอยางชัดเจนวา การที่พนักงานไดรับโอกาสใหเปนสวนหนึ่งของกลุมทํางานและ
ไดรับมอบใหรับผิดชอบในงานที่สําคัญ สวนผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยเห็นดวยอยางยิ่งที่องคกร
มีวัฒนธรรมใหการยอมรับในความหลากหลาย และเห็นดวยอยางยิ่งที่พนักงานในองคกรไดรับการ
ปฏิบัติดวยความยุติธรรมและใหความเคารพ ดานความพึงพอใจในงาน สรุปไดวา ผูจัดการมีความ
พึงพอใจมากที่สุดกับโอกาสที่ไดชวยเหลือคนอื่นในการทํางานและงานที่ทํานั้นมี ความปลอดภัย
ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยพึงพอใจมากที่สุดกับงานที่ทํานั้นมีความปลอดภัย สวนพนักงาน
ฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ พึงพอใจมากที่สุดกับโอกาสที่จะไดรูจักคนอื่นๆ ในขณะทํางาน การ
ไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและใหความเคารพ และมีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย และ
ดานการวางแผนอาชีพ สรุปไดวา พนักงานฝกหัดดานการบริหารภาครัฐ มีแผนที่จะลาออกหรือ
เกษีย ณอายุภายใน 5 ป ซึ่งมีส าเหตุจากเรื่อง เงินเดือน การขาดโอกาสในการไดเลื่อนตํา แหนง
ขาดการพัฒนาดานวิชาชีพที่สําคัญ ตามลําดับ สวนผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยมีเปอรเซ็นสูงที่สุด
ที่จะลาออกหรือเกษียณอายุภายใน 1-2 ป ขณะที่ผูจัดการมีแผนที่จะลาออกหรือเกษียณอายุภายใน
3-4 ป จึงเปนความสําคัญที่องคกรตองคนหากลยุทธในการรักษาคนกลุ มนี้ ตองพิจารณาในการ
ลงทุนในการฝกอบรมคนเหลานี้ จากแนวคิ ด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถ
ยืนยันและรับรองไดวา ความพึงพอใจในงาน เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. องคประกอบด า นการสนั บ สนุ น เป น องค ป ระกอบที่ มี ค วามสํา คั ญ ต อ การรั ก ษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ
(Factor loading) อยูระหวาง 0.522-0.742 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 9.951 และคารอยละ
ของความแปรปรวนเทากับ 5.959 มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบในลําดับที่ 3 มี
ตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 7 ตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางที่สอดคลอง
ตรงกันกับองคประกอบดานการไดรับการสนับสนุนและจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ อาจ
กลาวไดวา การสนับสนุน หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนการทํางานจาก
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการสงเสริมใหนํา เสนอแนวคิด การสรางสรรคงานและ
พัฒนานวัตกรรมใหม ดานทรัพยากรในการทํางานอยางสมดุล มีระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากร
ทั้งในเรื่องงานและชีวิตสวนตัว ลดภาระงานดานเอกสารที่ไ มจําเปน สนับสนุนใหมีความเปน
สว นตัว และใหบริก ารดา นสวัส ดิก ารเกี่ย วกับ อาหารและเครื่อ งดื่ม ตา งๆ ในองคก ร โดยขอ
คนพบดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของ เฮอรแมน (Herman) ที่กลาววา การสนับสนุน เปน
กลยุทธการรักษาบุคลากรที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เปนการใหการสนับสนุนบุคลากรในองคกรให
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สามารถทํ า งานในหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบได อ ย า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสนั บ สนุ น นี้
ประกอบดวยการใหเครื่องมือและอุปกรณการทํางานที่จําเปน การมีกฎและระเบียบการทํางานที่
สงเสริมใหการทํางานเปน ไปดว ยความราบรื่น เมื่อ บุค ลากรรูสึก วา ไดรับ การสนับ สนุน การ
ทํางานจากองคกร ยอม จะทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในองคกร มองเห็นความสําเร็จที่องคกรจะ
บรรลุถึง ได ถือ เปน การกระตุนใหบุคลากรเหลา นี้อยากอยูกับ องคก รตอไป กลยุท ธที่เปน การ
สนับ สนุน นี้ เชน การให อํานาจแก บุ คลากรเพื่ อทํางานกั นเป นทีม การใหท รัพ ยากร เครื่องมื อ
ทํางานแกบุคลากร การสงเสริม สนับสนุนกระตุนการทําใหเกิดแนวคิด นวัตกรรมใหมๆ การลด
ภาระงานดานเอกสารที่ไมจําเปน การใหความยืดหยุนในชั่วโมงทํางาน เปนตน สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ดูเบย (Dubey) เรื่อง การรักษาพนักงานในองคกรภาคเอกชน ที่พบวา การสนับสนุน
เปนหนึ่งในหาปจจัยในการรักษาพนักงานไวในองคกร กลาวคือ การขาดการสนับสนุนจากฝาย
บริหารบางครั้งสามารถใชเปนเหตุผลสําหรับการลาออกของพนักงานได นายจางสามารถสนับสนุน
พนักงานของพวกเขาไดหลากหลายวิธีดังนี้ การใหผลสะทอนกลับ การใหการยอมรับและใหรางวัล
การให คํ า ปรึ ก ษาแก พ นั ก งาน การให ก ารสนั บ สนุ น ด า นอารมณ ค วามรู สึ ก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ ฟลด (Field) ที่ไดนําเสนอโมเดลความพึงพอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากร
ประกอบดวยปจจัยหลายๆ ประการที่จะนําไปสูความพึงพอใจในงานของบุคลากรและสงผลตอการ
คงอยูกับองคกรตอไป โดยหนึ่งในปจจัยเหลานั้น ไดแก การใหผลสะทอนกลับและการสนับสนุน
ในประเด็นของการไดรับการสนับสนุนนี้ จากผลการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
พบวา เปนการตองการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารองคกร ผูเปนหัวหนางานหรือผูจัดการเปน
สวนใหญ สอดคลองกับแนวคิดของ เมทิส และ แจ็คสัน (Mathis and Jackson) ที่กลาววา การ
สนั บ สนุน จากผู เป นหั วหนา งานหรื อฝ า ยบริ หาร หมายถึง การที่ บุ ค ลากรในองค ก รไดรั บ การ
สนับสนุนการทํางานจากผูเปนหัวหนางาน ทั้งในเรื่องเครื่องมืออุป กรณในการทํางาน การ
ติด ต อ สื่ อ สารกั น ในการทํ า งาน การให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เป น ต น ซึ่ ง การ
สนับสนุนดังกลาวนี้ก็เปนปจจัยในการรักษาพนักงานอีกประการหนึ่ง แนวคิดของ ครอฟอรด
และ บรูวิ่น (Crawford and Brewin) กลาววา การบริหารที่ใหการสนับสนุน เปนปจจัย การรัก ษา
พนักงานที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่งเชนกัน หมายถึง การที่ ผูบริหารองคกรบริหารงานโดย
มุ ง ใหก ารสนับ สนุน การทํ า งานของบุค ลากรในองคก ร ให เ ปน ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
บรรลุผลตามเปาหมายขององคกรพรอมทั้งชวยแกปญหาในการทํางานของบุคลากรใหหมดไปดวย
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ แมคบีทและคณะ (McBeath and others) เรื่อง การสรรหาและ
การรักษาครูใหญในสก็อตแลนด ที่พบวา การไดรับการสนับสนุนจากทีม ผูนํา และผูมีอํา นาจใน
ทองถิ่น เปนปจจัยในการรักษาครูใหญใหคงดํารงอยูในตําแหนงตอไป สวนผลการศึกษาของ
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โซเอียบ และคณะ(Soiab and others) เรื่องป จจัยหรือองคประกอบของการรักษาพนัก งานใน
องค ก ารโทรศั พ ท ข องปากี ส ถาน พบว า การได รั บ การสนั บ สนุ น จากผู เ ป น หั ว หน า งาน เป น
องคประกอบประการหนึ่งที่สงผลตอการรักษาพนักงานองคการโทรศัพท ของปากีสถาน และการ
ผลการศึกษาของ เบเฮรา (Behera) เรื่องการรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงไวดวยวิธีการ
สรางความพึงพอใจในงาน พบวา การไดรับการสนับสนุนจากผูเปนหัวหนางาน เปนปจจัยที่ทําให
พนักงานเกิดความพึงพอใจและรักษาพนักงานไวได จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยที่ได
กลาวมาขางตนสามารถยืนยันและรับรองไดวา การไดรับการสนับสนุน เปนองคประกอบที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. องคประกอบดานสัมพันธภาพ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท องถิ่นมากที่สุด มีคาน้ําหนัก ตัวแปรในองคประกอบ
( Factor loading ) อยูระหวาง 0.504-0.786 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 8.939 และคา
รอยละของความแปรปรวนเทากับ 5.353 มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบในลําดับที่ 4
มีตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 6 ตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางที่สอดคลอง
ตรงกันกับองคประกอบดานสัมพันธภาพ และจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ อาจกลาวไดวา
สัมพันธภาพ หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีในที่ทํางานทั้งกับผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน ผูใตบัง คับบัญชา สามารถทํางานรวมกันไดกับ บุคลากรดา นอื่นๆ โดยขอคนพบ
ดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของ ครอฟอรด และ บรูวิ่น (Crawford and Brewin)ที่กลาววา
หนึ่งในปจจัยการรักษาพนักงานที่มีความสําคัญที่สุด คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีในสถานที่ทํางาน ซึ่ง
หมายถึง การที่องคกรมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางคนในองคกรกลาวคือ ทั้งระหวางผูบริหาร
กับพนักงาน พนักงานกับผูบริหารและพนักงานกับพนักงานดวยกัน ทุกคนมีปฏิสัมพันธตอกัน
อยางเปนมิตร มีการสื่อสารแบบเปดเผย มีการชวยเหลือกันในการทํางาน ซึ่ง เฮอรแมน (Herman)
ถือวา สัม พันธภาพนี้ เปน กลยุทธที่สํา คัญในการรัก ษา คนดีใ หอยูกับองคก ร สัม พันธภาพเปน
สิ่งที่เกี่ ยวของกั บแนวทางที่ องคก รตองปฏิบัติตอ คนในองคก รและเปนแนวทางที่คนในองคกร
ปฏิบัติตอกัน ถือเปนความรับผิดชอบขององคก รที่ตองสนใจในความตองการของบุคลากรซึ่ง
สัมพันธภาพนี้สวนใหญ ตั้งอยูบนพื้นฐานของขอผูกมัดทางอารมณ เปนสิ่ง สํา คัญที่องคก รตอง
สรางขึ้นและสามารถทําไดในหลายๆ วิธี เชน การจัดใหมีการประชุมกับบุคลากร การสื่อสารกัน
อยางเปดเผย การไวเนื้อเชื่อใจกัน การแสดงใหเห็นถึงการชื่นชมอยางจริงใจ การสรางโอกาสเพื่อ
สนทนาพูดคุยกับบุคลากร เปนตน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดูเบย (Dubey) ในเรื่องการรักษา
พนักงานในองคกรภาคเอกชนที่พบวา สัมพันธภาพเปนปจจัยการรักษาพนักงานอันดับที่ 4 เปนสิ่งที่
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มีค วามสํา คัญ ในโปรแกรมการรัก ษาพนัก งาน โดยบางครั้ง ความสัม พัน ธกับ การบริห ารและ
เพื่อนรวมงานก็กลายมาเปนเหตุผลใหกับพนักงานในการออกจากองคกร ดังนั้น การบริหารตอง
คํานึงไวในใจเสมอในประเด็นคือ การใหความเคารพตอบุคลากรในองคกร การมีสัมพันธภาพกับ
ผูจัด การ เพื่อนรว มงาน การโนม นา วใหเกิดความภัก ดีฯ ลฯ การมีสัม พันธภาพ ในฐานะที่เปน
องคประกอบหรือปจจัยในการรักษาพนักงานไวนี้ ดอนเนลลี่และคณะ (Donnelly and Others) ได
กลาวถึงสัมพันธภาพที่เปนปจจัยในการรักษาพนักงานใหอยูกับองคกรไวถึง 3 ประการคือ สัมพันธภาพ
กับผูบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชา สอดคลอง
กับทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรสเบิรค (Herzberg) ที่ถือวา ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
และเพื่อ นรวมงานนี้ เปนปจจัย ค้ํา จุน ใหแ รงจูงใจในการทํา งานบุค คลใหมีอยูตลอด เวลา โดย
ความสัมพันธดังกลาวนี้ หมายถึงการติดตอกันไมวาจะเปนกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ
อันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันได มีความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดี โดยในความสัมพันธ
ดังกลาวนี้ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเปนปจจัยสําคัญสวนใหญในการรักษาพนักงานไว ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ฟอรเรสท (Forrest) ที่กลาววา ทัศนะคติของนายจางคือปจจัยพื้นฐานของ
การรักษาพนักงาน นายจางตองทําใหพนักงานในองคกรไดรับรู ทั้งในมุมมองเชิงบวกใน 5 แนวทาง
โดยหนึ่งในแนวทางเหลานั้น คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดการหรือผูเปนหัวหนางาน สอดคลอง
กับการศึกษาของ ฟลด (Field) ซึ่งไดนําเสนอโมเดลความพึงพอใจในงานเพื่อการรักษาบุคลากร
ประกอบดวยปจจัยหลายๆ ประการที่จะนําไปสูความพึงพอใจในงานของบุคลากรและสงผลตอการ
คงอยูกับองคกรตอไป โดยหนึ่งในปจจัยเหลานั้น ไดแก การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูจัดการ และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรอุมา ศรีสวาง เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่พบวา ปจจัยค้ําจุนคือ ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเปนตัวแปรที่สามารถ
พยากรณความผูกพันตอองคกรไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และในสวนของการสรางสัมพันธภาพ
ใหเกิดขึ้นในองคกรนั้น เมทิส และ แจ็คสัน (Mathis and Jackson) กลาววา ความสัมพันธกับ
พนักงาน เปนปจจัยการรักษาพนักงานอีกประการหนึ่งในบรรดาปจจัยการรักษาพนักงานทั้งหลาย
ซึ่งในความสัมพันธกับพนักงานนี้ ประกอบดวย 1)การปฏิบัติที่ยุติธรรม ไมมีการแบงแยก หมายถึง
การที่พนักงานในองคกรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไมเลือก
ปฏิบัติทั้งในเรื่องของคาตอบแทน สิทธิประโยชน ความเปนมนุษย 2) การสนับสนุนดวยการให
คําแนะนํา ดานการบริหาร หมายถึง การที่บุคลากรในองคกรไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูเปน
หัวหนางานทั้งในเรื่องเครื่องมืออุปกรณในการทํางาน การติดตอสื่อสารกันในการทํางาน การให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติหนา ที่ เปนตน 3) ความสัม พันธกับเพื่อ นรวมงาน หมายถึง การ
ที่ ผูเปนหัวหนางานมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงานที่เปนลูกนองตางๆ โดยการมีปฏิสัมพันธ
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ที่ดี ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความยุติธรรม ไมแบงแยกเรื่องอายุ เพศ ความเชื่อ หรือ ดานเชื้อชาติ
เปนตน ขณะที่ ดีเซ็นโซ และ รอบบิ้น (DeCenzo and Robbins) กลาววา ความสัมพันธกับพนักงาน
เปนหนาที่ในการรักษาบุคลากรอีกประการหนึ่งที่องคกรตองดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การสื่อสารระหวางพนักงานในองคกรเพื่อใหมีการรูจักและเขาใจกัน รูวามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัว
พนักงาน ผานกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมอื่นๆขององคกร คัมมิ่งและวอรเลย (Cumming and
C.G. Worley) ไดกลาววา การที่บุคลากรในองคกรมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันทั้งระหวางผูบริหารกับ
พนักงาน พนักงานกับเพื่อนรวมงาน และระหวางพนักงานดวยกัน ยอมกอใหเกิดความเปนหนึ่ง
เดียวกันของบุคลากร เกิดเปนสัง คมสัมพันธ ที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ย อมรับของผูรวมงาน สถานที่
ทํา งานมีบรรยากาศของความเปนมิ ตร มี ความอบอุนเอื้ออาทร ปราศจากการแบงแยกเป นหมูเหลา
ผูปฏิบัติงานไดรับ การยอมรับ และมีโอกาสปฏิสัม พันธกับผูอื่นๆ นํา มาซึ่งความสุข และความ
มุงมั่นตอองคกร และสงผลตอการคงสภาพการเปนสมาชิกขององคกรตอ ไป จากแนวคิด ทฤษฎี
และผลการศึก ษาที ่ไ ดก ลา วมาขา งตน สามารถยืน ยัน และรับ รองไดว า สัม พัน ธภาพ เปน
องคป ระกอบที่สํ า คัญ อีก ประการหนึ่ ง ในการรัก ษาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สัง กั ดองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
5. องคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ
(Factor loading) อยูระหวาง 0.506-0.701 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 8.277 และคารอยละ
ของความแปรปรวนเทากับ 4.957 มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่ คนพบในลําดับที่ 5 มี
ตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้ 9 ตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลองคประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางที่สอดคลอง
ตรงกันกับองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํา งาน และจากตัวแปรที่บรรยายองคป ระกอบนี้
อาจกลา วไดวา คุณ ภาพชีวิต การทํา งาน หมายถึง การที่บุค ลากรทางการศึก ษามีคุณ ภาพชีวิต
การทํางานที่ดี ประกอบดวยการไดรับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน คาจาง พรอมสิทธิประโยชนและ
สวัส ดิก ารตา งๆ ที่มีค วามยุติธ รรมและมีระดับ ที่เหมาะสม มีค วามเปน อยูสวนตัว ที่ดี มีค วาม
เจริญกาวหนาและความมั่นคงในหนาที่การงานและวิชาชีพ พรอมทั้งมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม
สอดคลองกับแนวคิดของ วอลตัน (Walton) ที่ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตการทํางานดวยตัวบงชี้ 8
ประการคือ 1)การไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2) สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4) ความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในงาน
5) การมีสังคมสัมพันธ 6) ธรรมนูญในองคกร 7) ความสมดุลเรื่องงานและชีวิต 8) ลักษณะงาน
ที่เปนประโยชนตอสังคม สอดคลองกับแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของ คัมมิ่งและวอรเลย
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(Cumming and Worley) ที่ไดกลาวไววา ตองประกอบดวยปจจัยสําคัญคือ 1) ผลตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ 2) สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และสง เสริม สุขภาพ 3)การพัฒนาศัก ยภาพบุคคล
4) ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 5) สังคมสัมพันธ 6) ธรรมนูญในองคกร 7) ภาวะสมดุล
ระหวางชีวิตและงาน 8) ความภูมิใจในองคกร องคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางานนี้ เปน
องคประกอบหนึ่งที่สงผลตอการรักษาบุคลากร สามารถที่จะทําใหบุคลากรในองคกรยังคงรักษา
สภาพการเปนสมาชิกขององคกรตอไปได อัตราการลาออกจากองคก รของบุคลากรลดนอยลง
สอดคลองกับการศึกษาของ พรรณิภา สืบสุข ที่ไดศึกษาและสรุปปจจัยที่สงเสริมใหมีความสุขและ
ประสบผลสําเร็จในการทํางานไว 4 ประการ โดยประการที่ 4 คือ คุณภาพชีวิตในงาน คุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคลากร ชวยเสริมสรางความสุขในการทํางาน ทําใหเกิดความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เกิด
ความผูกพันในองคการ สงเสริมการคงอยูในงานของบุคลากรได และสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของจงจิต เลิศวิบูลยมงคล ที่ไดสรุปปจจัยที่สงเสริมใหมีความสุขในการทํางานและประสบความสําเร็จ
ไว 10 ประการ โดยประการที่ 9 คือ คุณภาพชีวิตในงาน คุณภาพชีวิ ตงานที่ดีของบุคลากรชวย
เสริมสรางความสุขในการทํางานเปน สิ่งที่สนองความผาสุกและความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีสงผลตอความเจริญรุงเรืองดานอื่นๆ เชน สภาพสังคมเศรษฐกิจ หรือผลผลิต
ที่มีคุณภาพตลอดจนความผูกพันตอองคการ สรางสรรคงานคุณภาพ สงเสริมการคงอยูของบุคลากรได
สอดคลองกับที่ ซูลเลอรและคณะ (Schuler and Others) ไดกลาวถึงประโยชนของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไววา 1) เพิ่มพูนความพึงพอใจในการทํางาน ขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน 2) เพิ่มผลผลิต
เนื่องจากอัตราการขาดงานที่ลดลง 3) พนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 4) ลดความเครียด
อุบัติเหตุและความเจ็บปวยจากการทํางาน 5)มีความยืดหยุนในการทํางานของพนักงานโดยการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานระหวา งพนัก งานมีม ากขึ้น 6) อัต ราการสรรหาพนัก งานและคัดเลือก
พนักงานเขามาทํางานในองคกรดีขึ้นเนื่องจากองคกรนาสนใจมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี 7)ลดอัตรา
การขาดงาน และการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานที่เปนคนเกงคนดี 8) ทําให
พนักงานรูสึกสนใจงานมากขึ้น และสอดคลองกับ กรีนเวิรจ และบารอน (Greenverg and Baron)
ที่ไดกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานทําใหเกิดประโยชนที่ ดีตอองคกร 3 ประการคือ 1) สงผล
โดยตรงในการเพิ่มความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน สรางความรูสึกผูกพันตอองคกร และลดอัตรา
การเปลี่ยนงาน 2) ทําใหผลผลิตสูงขึ้น 3) เพิ่มประสิทธิผลขององคกร
องคประกอบดานคุณภาพชีวิตการทํางานนี้ เมื่อพิจารณาจากตัวแปรยอยที่เปนขอคนพบ
จากการสํารวจขอมูลเชิงปริมาณพบวาเปนตัวแปรที่เปนแรงจูงใจจากภายนอกเปนสวนใหญ เชน
คาตอบแทน ที่ประกอบดวย เงินเดือน หรือคาจาง สวัสดิการตางๆ และความกาวหนา และความมั่นคง
ในอาชีพ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่องคกรตองบริหารจัดการใหบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจ รูสึก
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วา ไดรับการตอบแทนที่ เทา เทียมและยุ ติธ รรมกับคนอื่นๆ ถือเป นการตอบสนองความตองการ
พื้นฐานใหแกบุคลากร เมื่อบุคลากรไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐาน ยอมทําใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เกิดความรูสึกพึงพอใจในงานและผูกพันตอองคกร ตองการที่จะดํารงตนเปนสมาชิกของ
องคก รตอไป อาจกลาวไดวา คุ ณภาพชี วิตการทํ างานของบุ คลากรในองค กรที่ เกิ ดจากการไดรับ
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ ความกาวหนาและมั่นคงในงาน และอาชีพ เปนปจจัยสําคัญ
อีกประการหนึ่งที่สามารถสง ผลตอการรัก ษาบุคลากร ทํา ใหบุค ลากรยัง คงอยูทํางานกับองคกร
ตอ ไปได ซึ่ ง มี แ นวคิ ดทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ในประเด็ น ของค า ตอบแทนและสิ ท ธิ
ประโยชนตางๆ ดังนี้ แนวคิดของดาฟท (Daft) ที่ไดกลาววา การรักษาแรงงานที่มีป ระสิท ธิภาพ
ไวนั้นตองประกอบ 4 องคประกอบ โดยสามในสี่องคประกอบนั้นไดแก 1) คาตอบแทน เปนการ
จ า ยค า ตอบแทนที่ เ ป น เงิ น เช น ค า จ า ง เงิ น เดื อ น สิ่ ง ของหรื อ เครื่ อ งใช ที่ ไ ม ใ ช เ งิ น ตรา เช น
ผลประโยชนนอกจากเงินคาจาง วันหยุดพักผอน ซึ่งใชเพื่อเปนรางวัลแกพนักงาน 2)โครงสราง
ของคาจางและเงินเดือน เปนการจัดระบบคาตอบแทนขององคกร ซึ่งเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การประเมินงาน ที่ใชระบบคะแนนซึ่งประกอบดวยการมีใบ พรรณนางานที่ดีทันสมัยชัดเจน ระบุ
ถึง ทั กษะ ความรับผิดชอบ จากนั้นก็ มี การสํารวจอัตราคา จา งจากภายนอกเพื่อ เปรีย บเทีย บชั ่ง
น้ํา หนัก กับภาระงานและกําหนดเปนคาจางจากระดับ ต่ํา ไปสูร ะดับ สูง สุด 3) สิท ธิป ระโยชน
หมายถึง ผลประโยชนน อกจากเงิน คา จา งที ่ พ นัก งานไดรับ ประกอบดว ยเงิ นสวัส ดิก าร การ
ประกันภัย ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงสมาชิก ในครอบครัวของพนัก งาน เปนตน สอดคลอง
กับแนวคิดของ โคล (Cole) ที่เห็นวา แรงจูงใจหนึ่งในหาประการที่ จ ะทํา ให พ นั ก งานทํา งาน
อย า งเต็ ม ศั ก ยภาพและอยู กั บ บริ ษั ท ที่พวกเขามีความพึงพอใจคือ คาจางและสิทธิประโยชนที่มี
ความเปนธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ เมทิศ และแจ็คสัน (Mathis and Jackson) ที่กลาววา
ปจจัยการรักษาพนักงานแบงเปนหาสวนที่สําคัญ โดยสวนที่ส ามนั้น ไดแก รางวัล กับ การรัก ษา
พนัก งาน ซึ่ง ประกอบดว ย 1)สิท ธิป ระโยชนเ ชิง แขง ขัน หมายถึง การที่พ นัก งานขององคก ร
ไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนที่เปนเงินและไมใชเงินซึ่ง สามารถเลือกรับใหกับตัวเองไดตาม
ความตองการ ซึ่ง การดําเนินการแบบนี้ขององคกรจัดเปนการดําเนินการแบบ ความยืดหยุนเชิง
สิทธิประโยชน 2)สิทธิประโยชน พิเศษและโบนัส หมายถึง การที่พนักงานในองคกรไดรับเงิน
โบนัสพิเศษและสิทธิประโยชนพิเศษ เชน กิจกรรมทองเที่ยวลดราคา การบริการดูแลรักษารถยนต
ตูกดเงินในองคกร เปนตน 3) ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน หมายถึง พนักงานในองคกร
ไดรับคาตอบแทนที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของตนเอง นั่นคือ เมื่อทํางานหนักมีผลงานดีก็
ไดรับ รางวัล ค าตอบแทนสูง ถาทํางานไดไมดี ก็ไดรับคา ตอบแทนนอย การดําเนินการมี ความ
ยุ ติ ธ รรมบนพื้ น ฐานของกระบวนการประเมิ น ผลการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับแนวคิด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

341
ของ ครอฟอรดและบรูวิ่น (Crawford and Brewin) ที่กลาววา สิทธิประโยชน เปนหนึ่งในหลายๆ
ปจจัยการรักษาพนักงานที่มีความสําคัญที่สุด นั่นคือ องคกรมีคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและอยู
ในระบบการแขงขัน ขณะเดียวกันก็มีการใหคาตอบแทนและสวัสดิการแก บุคลากรดวยระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวย แนวคิดของ เฮอรแมน (Herman) ที่ไดแบงกลยุทธการรักษา
บุ ค ลากรออกเป นห า กลยุ ท ธ หนึ่ ง ในห า ของกลยุ ท ธ นั่ น คื อ กลยุ ท ธ ดา นค า ตอบแทน เปน การ
ดําเนินการในดานรายไดและสิทธิประโยชนตางๆ แกบุคลากรในองคกร คาตอบแทนที่ องคกรจัด
ใหกับพนักงานตองเปนคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน การจายคาจางตามผลการ
ปฏิบัติงาน การใหโบนัส การใหวันหยุดพักผอน การใหประกันชีวิตและการประกันภัยในเรื่อง
ตางๆ เปนตน แนวคิดของ ฮิลเดอรแบรนด (Hildebrand) ที่ไดกลาววา คาตอบแทนเปนปจจัยการ
รักษาบุคลากรและสรางความพึงพอใจในงานประการแรกที่องคกรตองสรางขึ้นเพื่อจูงใจพนักงาน
ตองมีการกํากับดูแลทําใหมีความยุติธรรมระหวางสมาชิกในทีมอยางตอเนื่องและตองยึดกับผลการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดของ ดิบเบิ้ล (Dibble) ที่ ไดก ลาววา เงิ นจัดเป นสวนที่ สํา คั ญของชี วิตองค ก ร
ประกอบดวย เงินเดือน สิ่งจูงใจ รางวัลที่ไมใชเงินสดและสิทธิประโยชนอื่นๆ เปนเครื่องมือ อีก
ประการหนึ่ง ที่จ ะชว ยในการรัก ษาคนที ่มีศัก ยภาพไวใ นองคก รได พรอ มทั้ง สอดคลอ งกับ
แนวคิด ของเฌอเมอรฮอรน (schermerhorn) ที่ก ลา ววา องคป ระกอบการรัก ษาบุคลากร มี 4
องคประกอบ ซึ่งหนึ่งในสี่นั้น คือ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ไดแก คาจางตามระบบคุณธรรม
แผนการมีสวนรวมในโบนัสและผลกําไร การเปนเจาของหุนและสิทธิในการซื้อหุน และเงินสวัสดิการ
สอดคลองกับแนวคิดของพิชิต เทพวรรณ ที่ไดกลาวถึงปจจัยที่สงเสริมเพื่อรักษาพนักงานไวคือ
วิธีการจายคาตอบแทน (Pay) เปนปจจัยแรกในหลายๆ ปจจัย โดยถือวา การมีระบบคาตอบแทนที่
ไมเทากันหรือไมยุติธรรมกับอัตราที่มีการจายในตลาด ถือไดวาเปนหนึ่งปญหาที่ทําใหองคการ
ไมส ามารถรัก ษาพนัก งานใหอ ยูกับ องคก ารได สิ่ง ที่อ งคก ารควรดํา เนิน การ ไดแ ก การปรับ
คาตอบแทนตามผลการสํารวจที่ไ ดม าจากตลาด มีก ารใชวิธีก ารประเมินผลงานแบบใหมหรือ
ดําเนินการบางอยางใหพนักงานเขาใจถึงความสัมพันธระหวางผลงานกับการใหรางวัลวามีความ
สอดคลองกันและเกี่ยวของกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับสภาผูนําองคกร (Corporate leadership
council) ที่ไดกลาววา ปจจัยในการรักษาบุคลากรมีสี่ประการโดยประการแรกสุดที่มีความสําคัญ
คือ คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ซึ่งตองมีความทันสมัยสอดคลองกับองคกรอื่น เพียงพอที่จะให
เปนรางวัลและรักษาคนเกงขององคกรไว สอดคลองกับกลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่
สํา คัญ ไวข องเขตปกครองนอรท แธม (Shire of Northam) ซึ่ง ประกอบดว ย คา จา งและ
สิทธิประโยชน ที่ตองอยูในการแขงขันของตลาดบนพื้นฐานความตองการของทั้งนายจางและลูกจาง
นอกจากแนวคิดกลาวขางตนที่ไดสนับสนุนความสําคัญของสิทธิประโยชนในฐานะเปนปจจัยที่มี
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ความสําคัญในการรักษาคนใหอยู กับองคกรแลว ยังมีผลการศึกษาที่ยืนยันในเรื่องดังกลาวนี้คือ
ผลการศึกษาของ ดูเบย (Dubey) และมาสิบิกิรีและนีเบอร (Masibigiri and Nieber) ที่สามารถสรุป
ไดวา คาตอบแทนและผลประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติงานนั้นประกอบดวยคาจาง เงินเดือน โบนัส
และสวัสดิการตางๆตองมีความยุติธรรม เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ สิ่งดังกลาวนี้เปนสวนที่ใหญที่สุด
ของกระบวนการรักษาพนักงาน ซึ่งพนักงานมักมีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับเรื่องคาตอบแทนของ
พวกเขาอันสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขาดวย พรอมนี้ผลการศึกษาของ เบอรเรพบี้
(Gberevbie) สรุปไดวา การที่บุคลากรไดรับแรงจูงใจที่เหมาะสมจะเปนปจจัยสําคัญในการรักษา
บุคลากรที่มีศักยภาพไว ซึ่งแรงจูงใจดังกลาวนี้ในสวนของคาตอบแทนและสิทธิประโยชน ประกอบดวย
การมีเงินเดือนดีและจายเปนประจําทุกเดือน มีการกําหนดแนวทางใหทุนการศึกษาแกบุตรของ
พนักงาน การจายเงินคาตอบแทนพิเศษและเงินบํานาญมีความฉับไว มีการจายคาตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงาน และมีกองทุนชวยเหลือพนักงานในการซื้อบานและรถยนตที่เหมาะสม และ
ผลการศึกษาของ โสมิรัน ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอการรักษาพนักงานฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มี 4 ปจจัย โดยปจจัยอันดับหนึ่งคือ สิทธิประโยชน (Benefits) ซึ่ง
ประกอบดวยรายไดและสวัสดิการตางๆ เปนปจจัยที่ทําให พนักงานมีความพึงพอใจและสงผลตอ
การคงอยูทํางานตอไป
สวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานที่ เ กิ ด จาก
ความกาวหนาและมั่นคงในงาน อันเปนปจจัยที่สงผลตอการรักษาบุคลากรมีดังนี้ ทฤษฎีสองปจจัย
ของ เฮิรซเบิรค (Herzberg) ที่ถือวา โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต และความมั่นคงในการทํางาน
เปนปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยธํารงรักษาอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญ ในการที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจ
ในการทํางานแกบุคคล ซึ่งตามทฤษฎีนี้ โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงาน และยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับ
ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย สวนความมั่นคงในการทํางาน หมายถึงความรูสึกของบุคคลที่มี
ตอความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคกร โดยเมื่อมีความ
เจริญกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพการทํางานแลว ยอมสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในองคกร
เนื่องจากปจจัยดังกลาวจะทําหนาที่ไมใหบุคลากรเกิดความไมพึงพอใจในงาน ซึ่งตราบเทาที่บุคลากร
มีสภาวะเชนนี้ยอมคงอยูกับองคกรตอไป สอดคลองกับแนวคิดของเมทิสและแจ็คสัน (Mathis and
Jackson) ที่กลาววา การไดทํางานอยางตอเนื่องและความมั่นคงในงาน เปนองคประกอบการรักษา
พนักงานดานองคกร ที่มีค วามสําคัญ เนื่องจากวา เมื่อพนัก งานไดทํางานอยูกับ องคก รเดีย วกัน
อยางตอเนื่อง มีความมั่นคงในอาชีพ ปราศจากความเสี่ยงในเรื่องการปรับลดขนาดองคกร การปลด
พนักงานออกหรือการที่ตองคนหางานใหมในองคกรอื่น ยอมเปนปจจัยที่สามารถรักษาพนักงานให
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อยูกับองคกรไวได เนื่องจากพนักงานรูสึกถึงความมั่นคงในชีวิต องคกรจึงมีหนาที่สําคัญในการที่
ตองสรางความมั่นคงในงานใหพนักงานไดรับ รูและมั่นใจในอนาคต พรอมกันนี้ องคประกอบ
ในสวนที่เปนความมั่นคงในงานนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ มุนซามี่และเว็นเทอร (Munsamy
and Venter) ที่ทําการศึกษาปจจัยรักษาพนักงานฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งพบ
ปจจัยการรักษาพนักงานที่สําคัญ 16 ปจจัย โดยหนึ่งในสิบหกประการเหลานั้นไดแก ความรูสึก
มั่นคงในงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ซามุเอล และชิปุนซา (Samuel and Chipunza) ที่
ทําการศึกษาเรื่องการรักษาพนักงานและการลาออกของพนักงาน โดยการใชตัวแปรดานการจูงใจ
พบวา ตัวแปรดานการจูงใจที่มีอิทธิพลตอการรัก ษาพนักงานอยา งมีนัย สํา คัญ ทั้งในองคกรภาครัฐ
และเอกชนมี 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในสี่ประการเหลานั้นก็คือ ความมั่นคงในงาน และมีความสอดคลอง
กับผลการศึกษาของกัล ยา แกววงศวาน และคณะที่ศึก ษาปจจัย ที่ผ ลตอการรัก ษาบุค ลากรดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาบริษัท นวนคร จํากัด(มหาชน) พบวา ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางานกับการรักษาบุคลากรซึ่งสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับสูง ไดแก ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานความสัมพัน ธกับเพื่อนรวมงาน
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานความกาวหนา ในการทํางาน จากแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถยืนยันและรับรองไดวา องคประกอบดานคุณภาพชีวิต
การทํางาน เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. องคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอ การ
รักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบ (Factor loading) อยูระหวาง 0.624-0.747 มีคาความแปรปรวนของ ตัวแปร เทากับ
4.504 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 2.697 มีลําดับความสําคัญขององคประกอบที่
คนพบในลําดับที่ 6 มีตัวแปรที่บ รรยายองคป ระกอบนี้ 3 ตัวแปรที่แสดงใหเห็นวา ผูใ หขอมูล
องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีค วามคิดเห็น
ที่เปนไปในทิศทางที่สอดคลองตรงกันกับองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และจากตัวแปร
ที่บรรยายองคประกอบนี้ อาจกลาวไดวา คุณลักษณะเฉพาะบุคคล หมายถึง สิ่งที่เปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการทํางานของคนที่ประกอบดว ยการมีอุดมคติใ นการทํางาน การประพฤติปฏิบัติตน
ความกระตือรือรนและมีความอดทน สอดคลองกับผลการศึกษาของเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ และคณะ
ที่ไดสรุปวา สาเหตุที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในงานมี 4 ประการคือ 1) คุณลักษณะของบุคคล
2) คุณลักษณะของงานที่ทํา 3) คุณลักษณะขององคการ 4) คุณลักษณะของสภาพแวดลอม และ
แนวคิดของ สุพานี สฤษฎวานิช ที่กลาววา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานมีหลายปจจัย
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อาจพิจารณาไดเปน 4 กลุม คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล 2)ปจจัยดานงาน 4) ปจจัยดานกลุมและองคการ
5) สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน โดยที่ปจจัยประการแรกคื อ ปจจัยสวนบุคคลนั้น
ประกอบดวย ความสามารถ ความตองการ อายุงานและอายุตัว และบุคลิกภาพ ซึ่งความพึงพอใจ
ในงานนี้ตามทฤษฎีความสมดุลในองคกร(Organizational equilibrium theory) ของ มาชและไซมอน
(March and Simon) เปนองคประกอบที่สําคัญและเปนองคประกอบหลักของการรัก ษาบุคลากร
และเมื่อพิจารณาจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลนี้ที่ประกอบดวย
การมีอุดมคติในการทํางาน การปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และการเปนคนที่กระตือรือรน
และมีความอดทนในการทํางานนั้น สามารถอภิปรายไดวา การมีอุดมคติในการทํางานนั้น เปน
ปจจัยที่สามารถรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรได ซึ่งโดยทั่วไป คําวา อุดมคติ ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง จินตนาการที่ถือวาเปนมาตรฐานแหงความดี ความงาม และ
ความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษยถือวาเปนเปาหมายแหงชีวิตของตน ซึ่งแนนอนวา จินตนาการนั้น
เปนบอเกิดแหงการสรางสรรค อุดมคติเปนจินตนาการในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม มีความเปนจริง
มีลักษณะเปนนามธรรม มนุษยยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน สอดคลองกับที่
ปวย อึ๊งภากรณ ไดกลาวไววา อุดมคติมีลักษณะดังนี้ 1) เปนหลักการที่เรายึดมั่นประจําใจและนําไป
ปฏิบัติ 2) เปนหลักการที่ตองตั้งมั่นบนรากฐานแหงธรรมเพื่อเกื้อกูลมหาชน 3) เปนหลักการที่ตอง
คอยทนุถนอมให แข็งแรงอยูเสมอดวยความไมประมาท 4) เปนหลักการที่อยูในใจของแตล ะคน
และอุดมคติของแตละคนอาจจะแตกตางกันได เมื่อบุคคลมีอุดมคติในใจ การประพฤติและปฏิบัติ
ตนของบุคคลนั้นไมวาจะอยูในสถานภาพของการเปนพลเมือง การเปนสมาชิกของหนวยงาน/องคกร
ยอมเปนไปในทิศทางที่ดีสงผลดีทั้งตอตัวของบุคคลนั้นและองคกร เนื่องจากเมื่อบุคคลที่มีอุดมคติที่
ยึดมั่นในความดีงาม เชน การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ยอมมีความตั้งใจ มีความมุงมั่นทํางานตาม
หนา ที่ใ หบ รรลุผลสําเร็จ และจะอยูทํางานกับ องคก รตอไป ซึ่ง สอดคลองกับ ผลการสัม ภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิในเรื่ององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาที่ไดกลาววา อุดมคติเปน ปจจัย
สําคัญในการรักษาคนใหอยูกับองคกร เนื่องจากอุดมคติเปนเรื่องเฉพาะบุคคล คนที่มีอุดมคติใน
การทํางานสูง จะมุงทํางานเพื่องาน นั่นคือมุงทํางานใหสําเร็จสูงกวาคนอื่น และเปนคนที่มีความมั่นคง
ในพฤติกรรมสูง และมัก ชื่นชอบกับผลสําเร็จที่เกิดจากความพยายามของตนเอง และอุดมคตินี้
ก็เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคกรดวย การปฏิบัติตนในองคกรก็สงผล
ตอสถานภาพการเปนสมาชิกขององคกรดวยนั่นคือ เมื่อบุคลากรปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
ดวยการรักษาวัฒนธรรม ระบบ วินัยขององคกร ทํางานในหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย ใหประสบ
ผลสําเร็จ ยอมจะกอใหเกิ ดการยอมรับในพฤติกรรม ยอมรับในความรูศักยภาพที่มีอยูจากผูบริหาร
เพื่อนรวมงาน หรือลูกนอง นําไปสูการมีความมั่นคงในงาน ความพึงพอใจในงาน และตองการที่
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จะอยูกับองคกรตอไป และเปนผูที่องคกรตองการที่จะรักษาไวเชนกัน สอดคลองกับที่โพสาคอฟ
และแม็คเคนซี่ (Podsakoff and Mackenzie) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
ทําใหผลการปฏิบัติงานในองคกรสูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร กอใหเกิด
สิ่งเหลานี้คือ 1)ลดความสูญเสียในดานทรัพยากรบุคคลและธํารงรักษาบุคลากรในองคกรไว 2) ให
อิสระกับบุคลากรในการจัดทําวัตถุประสงคในการผลิตไดมากเพิ่มขึ้น 3)ทําใหผลิตภาพของผูรวมงาน
หรือผลิตภาพทางการจัดการสูงขึ้น เนื่องจากเกิดการชวยเหลือผูรวมงานในการทํางาน จะทําใหเกิด
การเรียนรูครบวงจร ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดเร็วขึ้น 4) เปนสิ่งที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในกิจกรรมที่ตองรวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม 5)ทําใหองคกรสามารถดึงดูด
และรักษาบุคลากรที่ดีใหทํางานอยูในองคกรไดมากขึ้น เนื่องจากสถานที่ทํางานมีความดึงดูดใจใน
การทํางาน และสอดคลองกับที่ กันยา พีรพัฒนานันท กลาวไววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร เปนการแสดงถึงการกระทําที่สรางสรรคและใหความรวมมือ จึงถูกมองวา อาจชวยเพิ่ม
ผลผลิตขององคการเพราะ 1) ลดความจําเปนในการใชทรัพยากรที่หายากในงานบํารุงรักษา 2) ทําให
สามารถใชทรัพยากรที่ยากในงานที่มุงประโยชนตอการสรางสรรคเสริมสรางผลผลิตของผูรวมงาน
หรือผูบริหาร 3)ใชเปนเครื่องวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมความรวมมือ ระหวางสมาชิกในกลุม
หรือระหวางกลุมทํางาน และสรางความสามารถใหแกองคกรในการดึงดูดและรักษาคนที่ดีที่สุดไว
โดยการเปนสถานที่ที่นาทํางาน และในดานการเปนคนที่กระตือรือรนและมีความอดทนในการทํางาน
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนี้ ถือไดวาเปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอการรักษาบุคลากร สอดคลอง
กับแนวคิดของเฮอรแมน (Herman) ที่สรุปไดวา การเปนคนกระตือรือรนและมีความอดทนเปน
กลยุทธการรักษาบุคลากร โดยที่ความกระตือรือรนของคนจัดเปนกลยุทธดานสิ่งแวดลอม ซึ่งความ
กระตือรือรนนี้คือสวนของวัฒนธรรมองคกรที่สื่อใหเห็นถึงความรูสึกเชิงบวกของคน เปนความรูสึก
ที่ บ อกวาเป น สว นหนึ่ง ของทีม มีสว นทํา ใหอ งคก รบรรลุผ ลสํา เร็จ และทุก คนก็ไ ดรว มฉลอง
ความสําเร็จนั้น เมื่อพนักงานมีความรูสึกเชนนี้ยอมอยากทํางานกับองคกรตอไป สวนความอดทน
จัดเปนกลยุทธดานการสนับสนุน ถือเปนสิ่งปกติหรือเปนวิถีของการทํางานในองคกร คนตองมี
ความอดทนไมวาจะเปนผูบริหารหรือพนักงาน เพื่อทํางานในหนาที่ซึ่งมีความเรงดวนและใหมี
ประสิทธิภาพ เมื่อมีความอดทนในการทํางานตามหนาที่แล ว ยอมหมายถึงการอยูกับองคกรตอไป
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตนสามารถยืนยันและรับรองไดวาองคประกอบ
ดานคุณลัก ษณะเฉพาะบุค คล เปนองคป ระกอบที่สํา คัญอีก ประการหนึ่ง ในการรัก ษาบุค ลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. องคประกอบดานการไดรับการยอมรับ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการรักษา
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุด มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ
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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
บุคลากรทางการศึก ษาสัง กัดองคก รปกครองสวนทองถิ่น มีความคิดเห็นที่เปนไปในทิศ ทางที่
สอดคลองตรงกันกับองคประกอบดานการไดรับการยอมรับและจากตัวแปรที่บรรยายองคประกอบนี้
อาจกลาวไดวา การไดรับการยอมรับ หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือ
ทั้งในดานความรู ความสามารถและผลงาน ไดรับผิดชอบงานที่ทาทายความรูความสามารถ และ
สามารถทําใหงานที่ไดรับมอบหมายนั้นประสบผลสําเร็จได ซึ่งขอคนพบดังกลาวนี้เปนการยืนยัน
และรับรองในเรื่องความสํา คัญของการที่บุค ลากรทางการศึก ษาในองคก รปกครองสวนทองถิ่น
ตองการการไดรับการยอมรับพรอมๆกับการไดรับมอบหมายงานที่มีความ 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 ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนี้มีความสําคัญอยูในลําดับที่ 9 ดังนั้น การ
ไดรับการยอมรับของพนักงานถือเปนการตอบสนองตอความตองการภายในของพนักงานที่องคกร
ตองดําเนินการเพื่อจูงใจใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานและคงอยูกับองคกรตอไป สอดคลอง
กับทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรซเบิรค (Herzberg) ในสวนของปจจัยจูงใจที่เปนปจจัยที่ เกี่ยวของกับ
งาน เปนการจูงใจใหคนรักและชอบงานที่ปฏิบัติ กระตุนใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในองคก ร
และถือเปนปจจัยที่ตอบสนองตอความตองการภายในของพนักงาน โดยหนึ่งในหลายๆ ปจจัยที่
เกี่ยวกับดานการจูงใจนี้ คือ การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือทั้งจาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูที่มาขอรับคําปรึกษาหรือ บุคลากรในหนวยงาน การยอมรับนี้ อาจจะ
อยูในรูปของการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่สอให
เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อไดทํางานอยางใดอยางหนึ่งสําเร็จ การใหการยอมรับนี้
เฮอรแมน (Herman) ถือวาเปนวิธีการสรางขอผูกมัดทางอารมณใหเกิดขึ้นกับพนักงาน เปนสิ่งสําคัญ
ที่องคกรตองสรางขึ้นกับพนักงานทุกคน นั่นคือ การใหการยอมรับทั้งพนักงานที่เปนเพศชายและ
เพศหญิ งรวมทั้ งพนั กงานพิ เศษอื่ นๆดวย สอดคลองกั บแนวคิ ดของป เตอรสั น (Perterson) ที่ได

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

347
กลาวถึงวิธีการรักษาคนดีใหอยูกับองคกรวา การใหความสําคัญกับ พนัก งานก็ถือเปนการใหก าร
ยอมรับ อันเปนการแสดงออกถึงการใหความเคารพตอพนักงานและปฏิบัติตอ พนักงานดวยความ
เทาเทียม ยอมรับพนักงานในสิ่งที่เขาเปนและสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะเปนเพื่อองคกร นอกจากนี้ก็ให
ความสําคัญกับคุณคาของความจงรักภักดี อันหมายถึงการที่องคกรปฏิบัติตอพนักงานใหความสําคัญ
และยอมรั บ ในความสามารถถื อ เปน การสรา งสิ ่ง แวดลอ มที ่จ ะผูก มัด พนัก งานใหม ีค วาม
จงรักภักดีตอองคกรอยางเขมแข็ง การใหการยอมรับพนักงานนี้ยังถือวาเปนการตอบสนองตอความ
ตองการของพนักงานอีกดานหนึ่ง ซึ่งเมื่อพนักงานไดรับการตอบสนองตอความตองการในดานนี้แลว
ยอมจะมีความตองการที่จะอยูกับองคกรตอไป สอดคลองกับผลการศึกษาของเอ็ดวารด (Edwards)
ในเรื่องการรักษาและการจูง ใจครูที ่ม ีป ระสบการณ ที ่ส รุป ไดวา ความตอ งการของครูที ่อ ยู
ในชว งกลางของอาชีพ คือ ความเจริญกาวหนา การไดรับการยอมรับ และการมีปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน โดยในสวนของการไดรับการยอมรับนี้ ครูที่มีประสบการณตองการการไดรับการ
ยอมรับ จากองคก ร และเพื ่อ นร ว มงาน ผู บ ริ ห ารต อ งให โ อกาสในการเข า ร ว มกิ จ กรรมของ
สถานศึกษาหรือหนวยงานจากภายนอก หรือมอบหมายการเปนผูนําให ทั้งนี้เพื่อสรางการยอมรับจาก
บุคคลอื่นใหเกิดขึ้นกับครูที่มีประสบการณเหลานั้น ตามทัศนะของเมทิศและแจ็คสัน (Mathis and
Jackson) การไดรับการยอมรับที่เปนหนึ่งในปจจัยการรักษาพนักงานนี้ เปนรูปแบบของการให
รางวัลแกพนักงานจากการที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี องคกรใหการยอมรับยกยองในผลงานดว ยการ
ประกาศชื่นชมใหเปนพนัก งานดีเดนประจําเดือนหรือใหรางวัลพิเศษอื่นๆซึ่งจะทําใหพนักงานมี
ความภาคภูมิใจ สอดคลองกับแนวคิดของครอฟอรดและบรูวิน (Crawford and Brewin) ที่เห็นวา
ความรู สึ ก ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ มี ค วามสํ า คั ญ และได รั บ ความเคารพ เปน ปจ จัย การรัก ษาที ่มี
ความสํา คัญ เนื่องจาก พนัก งานที่ไ ดรับ การยกยอ ง ชมเชยและไดรับรางวัลจากการที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีพรอมทั้งการไดรับความเคารพในความรูความสามารถจากองคกร ยอมเปนปจจัยให
พนักงานมีกําลังใจมุงมั่นทํางานเพื่อองคกรอยางเขมแข็งตอไป และสอดคลองกับแนวคิดของ
ฮิลเดอรแบรนด (Hilderbrand) ที่เห็นวา ปจจัยดานการใหการยอมรับที่เปนหนึ่งในปจจัยรักษาและ
สรางความพึงพอใจในงานแกบุคลากรนี้ เปนการที่องคกรตองสงเสริมใหมีการยอมรับ ในสิ่ง ที่มี
คุณคารวมกันระหวา งผูรวมงานทั้ง หลายใหก ารยกยองพนักงานแมในความสําเร็จเล็กๆ อันเปน
การแสดงใหเห็นถึงคุณคาของบุคลากรเทียบเทากับความสําเร็จของทีม ในการใหการยอมรับ
พนักงานที่ถือวาเปนรูปแบบของการใหรางวัลแกพนักงานนี้ โดยสวนใหญ แลวยึดถือการใหก าร
ยอมรับกับการที่พนักงานผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานที่ดี มี ความสําเร็จ และองคกรตองดําเนินการใน
เรื่องดังกลาวดวยความเสมอภาค มีความเทาเทียมและยุติธรรมอยางทั่วหนา ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้
เขตปกครองนอรทแธม (Shire of Northam) ไดกําหนดเปนกลยุทธในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่
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สําคัญไวโดยหนึ่งในหลายๆปจจัยที่สําคัญคือ การใหการยอมรับผลการปฏิบัติ เปนการพัฒนา
วัฒนธรรมที่รับรู สนับสนุนและใหรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศทั้งจากมุมมองดา นการเงิน
และที่ไมใชดานการเงิน พรอมกันนี้ สิ่งจําเปนที่ตองทําเพื่อรักษาพนักงานไวคือ ความยุติธรรมและ
ความเสมอภาคของพนักงานทุกคนและการบริหารความหลากหลายของพนักงานในองคกรเปน
สิ่งสําคัญที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานไวได ถาพนักงานรับรูไดถึงการขาดความยุติธรรมและความ
เสมอภาคหรือความหลากหลายทางแนวคิด ความสามารถพิเศษ ทักษะความรูและคุณคา ไมไดรับ
การยอมรับและบริหารอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานก็จะรูสึกไดถึงความไรคุณคา เปนไปไดที่จะไม
มีความมุงมั่นและจะลาออกไปในที่สุด และสอดคลองกับแนวคิดของ อารมสตรอง (Armstrong) กรี
นเบิรค (Greenberg) ฟอรเรสท (Forrest) เฮ็ธฟลด (Heathfield) และผลการศึกษาของบีเฮอรรา
(Behera) ที่สามารถสรุปเปนภาพรวมได วา การใหการยอมรับพนักงานนั้นเปนการใหรางวัลแก
พนักงานที่มีผลการปฏิบัติที่ดี เปนการทําใหพนักงานรูวาพวกเขานั้นมีความสําคัญมีคุณคาตอองคกร
และความเสียสละของพวกเขาที่มีตอองคกรก็คุมคา ขณะเดียวกันการใหการยอมรับ การยกยอง
ชื่นชมนี้ ตองทําดวยความยุติธรรม ทําใหสมาชิกในทีมรูสึกวาไดรับการยอมรับไดรับรางวัลและการ
ชื่นชมอยางเทาเทียม ซึ่งการไดรับการยอมรับการชื่นชมจากผูเปนหัวหนางาน กลุมเพื่อนรวมงานนี้
มีความสําคัญมากสามารถที่จะสงผลตอความพึงพอใจในงานของบุคลากรและดํารงอยูในความเปน
สมาชิก ขององคก รตอ ไป จากแนวคิด ทฤษฎีแ ละผลการศึก ษาที่ไ ดก ลา วมาขา งตน สามารถ
ยืน ยัน และรับ รองไดวา องค ประกอบดา นการไดรับ การยอมรับ เป นองคป ระกอบที่ สํา คั ญอีก
ประการหนึ่งในการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรัก ษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
การวิเ คราะหค วามสัม พัน ธเ ชิง สาเหตุข ององคป ระกอบการรักษาบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก องค ป ระกอบมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ กั น ในทุ ก องค ป ระกอบ
กลาวคือ เมื่อพิจารณาความสัมพันธทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ พบวา องคประกอบดานผูนํา
องคกรมีความสัมพันธและมีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบดานความพึงพอใจในงาน ดานการ
สนับสนุน ดานสัมพันธภาพ ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและดานการ
ไดรับการยอมรับ และองคประกอบดังตอไปนี้ คือ ผูนําองคกร ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล การไดรับการยอมรับ มีความสัมพันธโดยตรงเชิงบวกตอองคประกอบดานคุณภาพชีวิต
การทํางาน และองคประกอบดานการสนับสนุนมีความสัมพันธโดยตรงเชิงลบตอองคประกอบดาน
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คุณภาพชีวิตการทํางาน สวนองคประกอบดังตอไปนี้ คือ ผูนําองคกร สัมพันธภาพ การไดรับ
การยอมรับ และ การสนับสนุน มีความสัมพันธโดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํา งาน ในบรรดา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบเหลานี้ สามารถอภิปรายเนื้อหาไดดังนี้
การที่องคประกอบดานผูนําองคกรมีความสัมพันธและมีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบ
ดานความพึงพอใจในงาน ดานการสนับสนุน ดานสัมพันธภาพ ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน ดาน
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลและดานการไดรับการยอมรับ นั้น แสดงใหเห็นถึงความสําคัญประการแรก
สุดของผูนําองคกร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้และในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําองคกร
คือ ผูที่เปนผูบริหารสูงสุดขององคกรโดยเรียกชื่อแตกตา งกันตามองคก รปกครองสวนทองถิ่น
แตล ะประเภท กลาวคือ เรียกวา นายกองคการบริหารสวนจัง หวัด สําหรับองคการบริหารสวน
จังหวัด เรียกวา นายกเทศมนตรีนคร สําหรับเทศบาลนคร เรียกวา นายกเทศมนตรีเมือง สําหรับ
เทศบาลเมือง เรียกวา นายกเทศมนตรีตําบล สําหรับเทศบาลตําบล และเรียกวา นายกองคการบริหาร
สวนตําบล สําหรับองคก ารบริหารสวนตํา บล และผูนําองคกรจากความหมายดัง กลาวนี้ ตาม
กฏหมายวาดวยการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเภทได
กําหนดใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะ
เปนนิติบุคคล ผูนําองคกรจึงมีอํานาจหนาที่ในการบริหารองคกรตามกฎหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภท ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ ๑) การกําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย
และรับ ผิด ชอบในการบริหารราชการขององค กรใหเป นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพั ฒนา
องคกร ขอบัญญัติ ระเบีย บ และขอบัง คับ ของทางราชการ ๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับ
ราชการขององคก ร ๓) การแตงตั้งและถอดถอนรองนายก ฯ และเลขานุการฯ ๔) การวางระเบียบ
เพื่อใหงานขององคกรเปนไปดวยความเรียบรอย ๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ หรือเทศ
บัญญัติขององคกร ๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และ
ดวยความเปนมาดังกลาวขางตน ผูนําองคกรขององค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น จึง เปน ผูที่มีทั้ง
อํา นาจตามที่ก ฎหมายไดบัญ ญัติ ไว ขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลเปนอยางมากตอองคกร บุคคลใน
องคกร ชุมชน และสังคม เนื่องจากเปน ผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนใหเขา มาทําหนา ที่
บริห ารงานองคก รแทนประชาชนในทองถิ่น โดยเฉพาะภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือวามีหนาที่ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ขององคกรและยังเปนผูบังคับบัญชาของบุคลากรทุก คนอีกดวย การบริหารงานทุกอยางภายใน
องคกร เมื่อผูนําองคกรไดอนุมัติเและเห็นชอบแลว เทา นั้น จึง จะสามารถดํา เนิน การได ดัง นั้น
ผูนํา องคก รที่เ ปน องคประกอบประการที่ห นึ่ง ขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการรักษาบุคลากรทางการ
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ศึ กษาไว และสามารถที่ จะมี อิ ทธิ พลทั้ ง ทางบวกและทางลบตอ บุค ลากรทางการศึก ษาที ่เ ปน
บุค ลากรที่อยูในสํา นัก กอง สวนหรือฝา ยการศึก ษาขององคก รปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงตอ
บุคลากรในองคกรทุกคนและทุกฝายอีกดวย
ผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอความพึงพอใจในงานนั้น ตามที่ไดกลาวเบื้องตนวา
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
ในการสื่อสารระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชานั้น การที่ผูนํามีรูปแบบการสื่อสารขอมูลที่ชัดเจน มี
ผลกระทบเชิงบวกที่ชัดเจนตอความพึงพอใจในงานและผลลัพธการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
และสอดคลองกับที่ สุพานี สฤษฎวานิช ไดกลาวไววา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานนั้น
มี ห ลายป จ จั ย โดยหนึ่ ง ในป จ จั ย เหล า นั้ น ได แ ก ป จ จั ย ด า นกลุ ม และองค ก ารที่ ป ระกอบด ว ย
ผูบังคับบัญชา ซึ่งผูบังคับบัญชาที่มีรูปแบบการบั งคับบัญชาที่ดี เปนแบบอยางที่ดี มีวิสัยทัศน มี
ความรู ค วามสามารถก็ จ ะทํ า ใหผู ตามมี ค วามพึ งพอใจในการทํ า งานภายใตก ารกํ า กั บ ดูแ ลของ
ผูบังคับบัญชานั้น สวนผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการสนับสนุน นั้น หมายความวา ผูนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูกําหนดนโยบายการบริหารงานใหกับบุคลากรในองคกรเพื่อทํา
การพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา จึงเปนผูมีหนาที่หลักในการใหการสนับสนุน
ใหบุค ลากรในองคก รสามารถทํางานตามหนาที่ เ พื่อ ทํา ใหน โยบายที่กํา หนดไวนั้น บรรลุ ผ ล
สํา เร็จ ทั้ง การสนั บ สนุน งบประมาณ เครื ่อ งมือ อุป กรณ กํ า ลัง คน เพื ่อ ใหบ ุค ลากรในองคก ร
สามารถทํางานที่ไดมอบหมายไปไดอยางมี ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อบุคลากร
ทุกฝายรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนจากผูนําองคกรยอมสามารถที่จะทํางานที่
ไดรับการมอบหมายจากองคกรใหประสบผลสําเร็จได พรอมกับ ความตองการคงอยูเปนสมาชิก
ขององคกรตอไป สอดคลองกับการศึกษาของเพียซและกรีเกอรเซน (Pearce and Gregersen) ที่
พบวา การสนับสนุนเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชา จะสง ผลใหเกิด พฤติก รรมการเปน สมาชิก ที่ดีของ
องคก รขึ้น ซึ่ง พฤติก รรมการเป น สมาชิก ที่ดีข ององคกรนั้นตามผลการศึกษาของ สมิธและคณะ
(Smith and Others) พบวา ประกอบดวย 1) พฤติกรรมการใหค วามชว ยเหลือ 2) พฤติก รรมการ
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ปฏิบัติต ามกฎระเบีย บขององคก ร การสนับ สนุน จากผูบังคับบัญชาจะสงผลใหเกิดพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร เพราะวา การสนั บสนุนจากผูบังคับบัญชาที่มีตอ ผูใ ตบัง คับ บัญชา
เปน ลัก ษณะอยา งหนึ ่ง ของพฤติก รรม การเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ร และจะส ง ผลให
ผูใ ตบัง คั บ บัญชามีพ ฤติก รรมเช นเดียวกั น เปนการตอบแทน และสอดคล องกั บ การศึก ษาของ
นรวัฒน ชุติวงศ ที่ไ ดคนพบวา การสื่อสารภายในองคก รอยางเปดเผย การใหความสําคัญกับ
บุคลากรในองคกร การสนับสนุนจากฝายบริหาร และการคนหาขอมูลเพื่อพัฒนาระบบการ
พัฒนานวัตกรรม เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรนวัตกรรม ซึ่งอาจกลาวไดวา ปจจัยดาน
การสื่อสารภายในองคกรอยางเปดเผย การใหความสําคัญกับบุคลากรในองคกร และการสนับสนุน
จากฝายบริหารนี้ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูนําองคกรโดยตรงที่ตองดําเนินการใหกับ
บุ คลากรในองค กร ซึ่ งการดํ าเนิ นการดั งกล าว ถื อเป นบทบาทของผู นํ าองค กรในการสนั บ สนุ น
บุคลากรเพื่อทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคกร
ตอไป
สวนผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอสัมพันธภาพนั้น หมายความวา ในฐานะที่เปน
ผูนํา องคก รปกครองสว นทอ งถิ ่น จึง เปน ผูม ีบ ทบาทสํ า คัญ ในการสรา งความเปน อัน หนึ่ง อัน
เดียวกันใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคกรนั่นคือ การสรางทีมงานในองคกรใหมีความเขมแข็ง ซึ่ง
ทีมงานนั้น นอกจากจะตองมีคนที่มีความรูความสามารถที่จะสามารถทํางานขององคกรใหประสบ
ผลสําเร็จอยูในทีมแลว สิ่งสําคัญคือ สัมพันธภาพของบุคลากรในทีม โดยเฉพาะการเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น การมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคลากรในองคก ร เปนสิ่ง ที่ผูนํา องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการใหประสบผลสําเร็จเปนประการตนๆ ของการบริหารงาน
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปลี่ยนผูนําองคก รทุก สี่ป ซึ่ง มีที่ม าจากการเลือกตั้ง ถา
ไดผูนําองคกรคนเดิม สัมพันธภาพของบุคลากรในองคกรก็จะไมมีปญหาแตอยางใด แตถาไดผูนํา
คนใหมเขามาทําหนาที่เปนผูนําองคกร สิ่งสําคัญประการแรกคือ การสรางสัมพันธภาพที่เขมแข็งให
เกิดขึ้นในองคกรทั้งระหวางผูบริหารกับบุคลากรหรือระหวางบุคลากรดวยกันเอง สอดคลองกับ
การศึกษาของ ศิริพร ศีตมโนชญ ที่ไดกลาวไววา ผูบริ หารองคการควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรา ง
ความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเปนการทําความรูจักและ
สรางความคุนเคยระหวางพนักงานกับ พนัก งาน พนัก งานกับ ผูบัง คับ บัญ ชา ซึ่ง เมื่อ ตอ งมีก าร
ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมจะสามารถปฏิบัติงานได อยางราบรื่น สอดคลองกับแนวคิดของ ทอง
ทิพภา วิริย ะพันธ
ที่กลา ววา ผูบริหารตองรูจัก ปรับ ตัวเพื่อสรา งความสัมพันธที่ดีกับ ผูอื่น
เพื่อ ใหผูอื่นรูสึก เปนมิตรและมีค วามพึง พอใจที่จะคบหาสมาคมดวย ทําให เกิดการสรางมนุษย
สัมพันธกับผูอื่น จึงเปนความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่จะใชความรู สติปญญา ไหวพริบ
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ปฏิภาณ ประสบการณฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมตนเองใหเขากับผูอื่นได เพราะ
จะไดทํางานรวมกับผูอื่น หรือมีความสามารถในการจูงใจผูอื่นใหความรวมมือได และสอดคลองกับ
แนวคิดของ บุญมั่น ธนาศุภวัฒน ที่กลาววา ผูบังคับบัญชาเปนผูบริหารขององคการ เปนผูสนับสนุน
สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสกาวหนาในหนาที่ การงาน เปนการสรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนชวยแกไขปญหาตางๆใหแกผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติง านใหเปน
ที่รักใครและนาเคารพนับถือของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับ
ผูใตบังคับบัญชา
ส ว นผู นํา องค ก รที่ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต อ คุณ ภาพชีวิต การทํา งานนั้น หมายความว า
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามนั้น
ประกอบดวยการไดรับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน คาจาง พรอมสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ
ที่มีความยุติธรรมและมีระดับที่เหมาะสม มีความเปนอยูสวนตัวที่ดี มีความเจริญกาวหนา และ
ความมั่นคงในหนาที่การงานและวิชาชีพ พรอมทั้งมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม ในประเด็นเหลานี้
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานใหกับ
บุคลากรในองคกรโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากคุณภาพชีวิตการทํางาน เชน คาตอบแทน
ตางๆ เชน เงินโบนัสพิเศษ ผูนําองคกรเปนผูมีอํานาจใน การอนุมัติ หรือการพิจารณาความดีความชอบ
การประเมินผลงาน หรือสถานภาพความมั่นคง ในอาชีพของบุคลากร ถาบุคลากรมีสัมพันธภาพที่
ไม ดี กั บผู นํ า องค ก ร ย อ มมี ส ถานะของอาชี พ ที่ ไ ม มั่ นคง (ถึ ง แม ว า จะมี ระเบี ยบหรื อระบบการ
บริหารงานที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวอยูก็ตาม) ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปน ผูมีอิทธิพล
โดยตรงตอการสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคกรซึ่งในแตละองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นก็แตกตางกันไปขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูนําหรือภาวะผูนํา ที่ผูนําองคกรไดแสดงออกมา
สอดคลองกับแนวคิดของเบ็นเน็ตและทิบบิทส (Bennett and Tibbitts) ที่กลาววา ปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานอั น จะส ง ผลให เ กิ ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ นการทํา งาน ได แ ก ป จ จั ย ด า นงาน เช น
ลั ก ษณะงาน กระบวนการทํางาน ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน บรรยากาศการทํางานที่ดี สังคมการ
ทํางานที่ดี มีผูนําที่ดี และปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรูความสามารถในการ
ทํางาน เปนตน การศึกษาของ วิชัย จันทวงศ ที่พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมพบวา
ความสามารถสวนตัว การดลใจ การกระตุนการใชปญญา สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครู และสอดคลองกับการศึกษาของชนกันต เหมือนทัพ ที่พบวา ปจจัยดานบรรยากาศองคการ
5 ดาน ซึ่งไดแก ขนาดและโครงสรางขององคการ ความซับซอนของระบบ แบบความเปนผูนํา
เปาหมายขององคการ มีผลตอคุณภาพชี วิตการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<
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.05) เปนตัวแปรที่สามารถพยากรณคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานไดดีที่สุด โดยเฉพาะตัว
แปรแบบความเปนผูนํามีผลตอคุณภาพชีวิต การทํางานของพนักงานในทางบวกอยา งมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากวา แบบความเปนผูนําเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอผูตาม เพราะพฤติกรรมผูนําจะ
เป นแรงกดดันที่สํา คัญตอการสรางบรรยากาศโดยจะมีอิท ธิพ ลโดยตรงตอ การผลิต และการ
ตอบสนองตอความพึงพอใจของพนักงาน
สวนผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการไดรับการยอมรับนั้น โดยที่การไดรับ การ
ยอมรับนั้น ตามทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรซเบิรก(Herzberg) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
ทั้งจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้
อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ การแสดงออกอื่นใด ที่
กอใหเห็นถึงการยอมรับ ในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผ ลสําเร็จ การ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย ถือเปนหนึ่งในบรรดาปจจัยจูงใจ ที่เกี่ยวของกับ
งานโดยตรง เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ เปนตัวกระตุนทําใหเกิดความพึงพอใจใหแก
บุคคลในองคก าร ใหปฏิบัติง านไดอยา งมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น เพราะเปนปจจัย ที่ส ามารถ
ตอบสนองความตองการภายในของบุคคลได ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนผูที่มีบทบาท
และมีอิทธิพลโดยตรง ตอการใหสิ่งนี้ใหกับบุคลากรในองคกร เนื่องจากวา บุคลากรทางการศึกษา
หรือบุคลากรอื่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น สวนใหญเปนผูที่มีศักยภาพตองการทํางานเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนา มีบางสวนที่ไมสามารถที่จะแสดงศักยภาพของตนเองได
เนื่องจากไมไดรับโอกาสในการทํางาน เพราะไมใชบุคลากรของฝายผูนําองคกร บุคลากรทุกคน
ตองการแสดงศักยภาพที่มีของตนเองใหกับคนอื่นไดรับรู เพื่อใหคนอื่นหรือองคกรยอมรับ ผูนํา
องคกรเปนผูที่มีสวนสําคัญในการใหโอกาส แกบุคลากรทุกคนทุกฝาย และทุกแผนกขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได ทํางานเพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง ซึ่งการใหโอกาสนี้ถือเปนจุดเริ่มต น
ของการใหการยอมรับในตัวบุคลากรของผูนําหรือผูบริหารองคกร เปนการทําใหองคกรหรือหนวยงาน
ได ป ระโยชน โ ดยตรง พร อ มทั้ ง มี ส ว นในการสร า งความผู ก พั น ในองค ก รแก บุ ค ลากรด ว ย
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ฮามิดิฟาร(Hamidifar) ที่พบวา สไตลภาวะผูนํา มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจในการทํา งานของพนัก งาน ในประเด็น คือ การไดรับ การยอมรับ และผลการศึก ษา
ของ ศิริพ ร ศีต มโนชญ ที่ไดกลาววา การที่พนักงานไดรับการยอมรับจากหัวหนางานและเพื่อน
รวมงาน ไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลงานที่เปนไปอยางมีระบบ โดยมีการใหรางวัลหรือ
ผลตอบแทนพิเศษ เมื่อ พนัก งานที่ป ฏิบัติง านดี จะทํ า ใหพ นัก งานมี ค วามรูสึก ภาคภูมิใ จใน
ผลงานของตนที่ไ ดรับ การยอมรับ ทําใหพนักงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุง
พัฒนางานใหดีขึ้นซึ่งเปนตัวอยางที่ดีสําหรับพนักงานในองคการ จะทําใหพนักงานมีความรูสึกรวม
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เปนเจาขององคการโดยการมุงมั่นทํางานเพื่อใหองคการประสบความสําเร็จ และสอดคลองกับ
แนวคิดของแบสซี่และแม็ค เมอรเรอ( Laurie Bassi and Daniel McMurrer) ที่กลาววา องคกรที่มี
ความสามารถในการบริหารผูปฏิบัติงานใหสรางผลงานที่คุมคานั้นจะตองมีความสามารถในหลายๆ
ประการ โดยที่ประการหนึ่งคือ การสรางความผูกพันของพนักงาน ผูบริหารตองมีการออกแบบงาน
ใหมีเนื้อหาความรับผิดชอบ มีเปาหมายและขั้นตอนการทํางานที่นาสนใจ เชน การใชเทคโนโลยี
ใหมๆ หรือการสรางเปาหมายในการทํา งานที่ทา ทาย จะทํา ใหผูป ฏิบัติงานรูสึก ชอบและอยาก
ทํางาน และทําการสรางงานที่มีความกาวหนามั่นคงและเปนงาน ที่ไดรับการยอมรับหรือยกยอง จะ
ทําใหพนักงานรูสึกวา งานที่ทํา นั้นมีความกาวหนา มีความมั่นคงและเปนงานที่มีความสําคัญกับ
องคกร พนักงานก็จะมีความมั่นใจและจะมีความทุมเทในการทํางาน เปนตน
ผูนําองคกรที่มีอิทธิพลโดยตรงตอคุณลักษณะเฉพาะบุคคลนั้น หมายความวา บุคลากร
ในองคกรนั้นมีความแตกตางกันทั้งลักษณะนิสัย อุดมคติ ทัศนคติ พฤติกรรม ความเชื่อ เปนตน
ซึ่งถือเปนความหลากหลายของประชาชนเปนเรื่องปกติขององคกร ผูนําองคกรจึงเปนผู มีบทบาท
สําคัญในการหลอหลอมและสรางบุคลากรเหลานั้นใหเปนบุคลากรที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
คานิยม และเปาหมายขององค กร ซึ่งในบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ผูนําองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจสูงสุดในองคกร เปนผูมีอิทธิพลโดยตรงตอบุคลากรทุกคนทุก
ฝา ย นั่นคือ เปน ผูกํ า หนดวัฒ นธรรมองคก รใหเปน แนวทางการปฏิบัติต นแกบ ุคลากร เพื่อ ให
บุคลากรเหลา นั้น สามารถที่จะทํา ใหงานหรือนโยบายของตนเองนั้น ประสบผลสําเร็จ อันจะ
สงผลดีตอการไดรับความนิยมชมชอบจากประชาชนในชุมชนทองถิ่น เชน บุคลากรทุกคนตองมี
Service mind แกประชาชนในทุกระดับ เปนตน ดังนั้น คุ ณลักษณะเฉพาะตัวหรือพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากผูนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดคลองกับ แนวคิดของกิ๊บสันและคณะ(Gibson and Others) ที่
กล า วถึ ง แรงจู ง ใจว า บุ ค คลที่ เ ข า มาปฏิ บั ติ ง านจะมี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว เ ช น การรั บ รู เจตคติ
บุคลิกภาพ และการศึกษา เมื่อเขามาอยูในองคกรจะมีตัวแปรตางๆ ภายในองคการที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ เชน ลักษณะงานที่ทํา ภาวะผูนํา โครงสรางของการบริหาร การบังคับ
บั ญ ชา ระดั บ งาน และความผู ก พั น ของสมาชิ ก ในกลุ ม แนวคิ ด ของ แทนเนลบั ม และคณะ
(Tannelbaum and Other) ที่กลาววา ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในหลายบุคคลที่มีอํานาจ อิทธิพล
หรือความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติ ตามความคิดเห็นความตองการหรือคําสั่งของเขาได ผูนํา
มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของคนอื่น และสอดคลองกับแนวคิดของแบส
และอโวลิโอ(Bass and Avolio) ที่กลาววา ผูนําองคกรที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะแสดง
พฤติกรรมในทางที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จที่สูงขึ้นแกผูรวมงานและผูตาม โดยจะทําการกระตุนให
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เกิดทัศนะในการทํางานจากมุมมองใหม สรางความตระหนักในภารกิจ พัฒนาเพื่อนรวมงานและผู
ตามใหมีศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้นและจูงใจให ผูรวมงานและผูตามมองใหไกลกวาความ
สนใจของตัวเองไปสูผลประโยชนขององคกรหรือสังคม
สวนองคประกอบดังตอไปนี้ คือ ผูนําองคกร ความพึงพอใจในงาน คุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล การไดรับการยอมรับ มีความสัมพันธโดยตรงเชิงบวกตอองคประกอบดานคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ซึ่งสามารถอธิบายความไดวา องคประกอบทั้ง 4 ประการคือ ผูนําองคกร ความพึงพอใจ
ในงาน คุณ ลัก ษณะเฉพาะบุค คลและการไดรับ การยอมรับ มีอิท ธิพ ลทางตรงตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน เนื่องจากทั้ง 4 ประการนี้ เปนองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งในดานผูนํา
องคกรที่มีอิท ธิพ ลโดยตรงตอ คุณ ภาพชีวิต การทํา งานนั้น ไดก ลา วในขางตนแลว สวนที่เหลือ
มีรายละเอียดดังนี้ ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานนั้น หมายความวา
ความพึงพอใจในงาน เปนตัวชี้วัดประการหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ซึ่งผลจากการ
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม พบวา บุคลากรทางการศึก ษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความพึงพอใจในงาน เนื่องจากการไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและเทาเทียมกับบุคลากรดาน
อื่น ไดรับรางวัลจากการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม พรอมการไดรับการยอมรับ ชื่นชมในผลงาน มี
อํานาจในการสั่งการที่สัมพันธกับตําแหนงหนาที่ มีอิสระในการคิดและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดรับการตอบสนองตอความตองการ มีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอ
ที่จ ะทํา ใหง านประสบผลสํา เร็จ ได บุค ลากรในองคก รไมมีก ารแบง แยก ไดรับ การสง เสริม
ใหมี ความกาวหนาในวิชาชีพ ไดรับโอกาสใหทํางานที่ทาทาย มีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดี มีความ
ปลอดภัย มีขวัญและกําลังใจที่ดี องคกรหรือหนวยงานมีระบบการบริหารงานที่โปรงใส มีกลยุทธ
การบริหารจัดการที่ดี พรอมดวยวัฒนธรรมและคานิยมองคกรที่ดี ความยืดหยุนในการทํางาน มีระบบ
การนิเทศงานแกบุคลากรที่ดีมีคุ ณภาพ ไดรับการวางแผนอาชีพที่ ชัดเจนใชระบบคุณธรรมในการ
คัดเลือกบุคลากรเขามาทํางาน ใหจํานวนคนที่เพียงพอกับงาน และมีความมั่นคงและปลอดภัยใน
งาน ซึ่งสิ่งเหลานี้ จัดเปนความพึงพอใจในแตละดานที่สะทอนถึง การมีคุณภาพชีวิตการทํา งานที่
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 เพื่อนรวมงาน สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรและเครื่องมือ 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 พิธิยานุ วัฒน และคณะ ที่พบวา
ขาราชการ
พลเรือนสังกัดราชการสวนกลางมีคุณภาพชีวิตการทํา งานดานลักษณะงาน ความพึง พอใจในงาน
รายดานโดยรวม และการรับรูความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนคุณภาพชีวิตการ
ทํางานดานความเกี่ยวของผูกพันกับงานอยูในระดับมาก และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่สําคัญในขณะนี้คือ ปจจัยที่ทําใหพึงพอใจในการทํางาน คือ ความกาวหนาในตําแหนงงาน และ
อีก 4 ปจจัย เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิด ความไมพึงพอใจ คือ คาตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนา
ขาราชการเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน และผูบังคับ บัญชาและการปกครองบัง คับ บัญชา
ทั้ง 5 ปจ จัย นี้ เปน ปจ จัย ยอ ยในองคป ระกอบความพึง พอใจเฉพาะดานของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานนั่นเอง และสอดคลองกับผลการศึกษาของชัยยง ขามรัตน ที่พบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
อยูในระดับปานกลาง มีบรรยากาศองคการ การติดตอสื่อสารในองคการ พฤติกรรมการทํางาน
และ ความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลางเชนกัน ความพึงพอใจในการทํางานมี
อิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการไดรับการยอมรับที่มี
อิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานนั้น โดยที่การไดรับการยอมรับนั้น ตามทฤษฎีสองปจจัย
ของเฮิรซเบิรก (Herzberg)หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผู บังคับบัญชา จากเพื่อน
จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยูในรูปของการยกยอง
ชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ การแสดงออกอื่นใด ที่กอใหเห็นถึงการยอมรับ ใน
ความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผ ลสํา เร็จ การยอมรับ นับ ถือ จะแฝงอยูกับ
ความสําเร็จ ในงานดวย ถือเปนหนึ่ง ในบรรดาปจจัยจูงใจ ที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจ
ใหคนชอบและรักงาน ที่ปฏิบัติ เปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคก าร
ใหป ฏิบัติง านไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น เพราะเปน ปจ จัย ที่ ส ามารถตอบสนองความ
ตองการภายในของบุคคลได และจากขอมูล ที่ไ ดจากภาคสนาม การไดรับการยอมรับนี้ หมายถึง
การที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการยอมรับนับถือทั้ง ในดานความรูความสามารถและผลงาน ได
รับผิดชอบงานที่ทาทายความรูความสามารถ และสามารถทําใหงานที่ไดรับมอบหมายนั้ นประสบ
ผลสําเร็จได จากความหมายดังกลาว ถือไดวา การไดรับการยอมรับเปนปจจัยจูงใจที่ทําใหบุคลากร
ในเกิดความรูสึกพึงพอใจในงาน พึงพอใจในองคกร ถือวาเปนตัวชี้วัดหรือเปนปจจัยประการหนึ่ง
ของการมีคุณ ภาพชีวิต การทํา งานที่ดี ซึ่ง ตามแนวคิด ของ เบ็ นเน็ตและทิบบิทส (Bennett and
Tibbitts) นั้น การไดรับการยอมรับ เปนปจจัยสวนบุคคลที่สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
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สอดคลองกับแนวคิดของโคสเซน (Kossen, แคสทและโรเซ็นวีก(Kast and Rosenzweig) และชาญ
ชัย อาจินสมาจาร ที่กลาวไวตรงกันวา การไดรับการยอมรับ เปนปจจัยที่ สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิต
การทํางาน
สวนคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลทางตรงตอคุณภาพชีวิตการทํางานนั้น โดยที่
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจนั้น หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษามี
พฤติกรรมการทํางานที่ยึดมั่นในอุดมคติของตนเอง ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร กระตือรือรน
และมีความอดทนในการทํางาน เมื่อบุคลากรมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติตนเชนนี้ ยอม
สงผลใหไดรับการยอมรับและความกาวหนาในองคกร นั่นคือ การไดรับรางวัลที่เปนคาตอบแทน
โบนัสพิเศษ การยกยองเชื่อมั่นในศักยภาพ มีความมั่นคงในอาชีพ เปนตน สิ่งเหลานี้บงบอกถึงการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานในองคกร สอดคลองกับ แนวคิดของเวอรเทอรและเดวิส (Werther
and Davis) ที่กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ประกอบดวย ปจจัย 3 ดาน โดย
ปจจัยประการแรกคือ ปจจัยดานพฤติกรรมของบุค คล โดยพิจารณาจากสิ่งที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในงาน ความตองการของบุคคลและการจูงใจในการทํางานของบุคคล ซึ่งไดแก องคประกอบของ
พฤติกรรมบุคคล คือ การรับรู คานิยม ทัศนคติ และภาวการณจูงใจ สอดคลองกับ แนวคิดของ
วาสกา(Vaska) ที่ไ ดเสนอมิติที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิต การทํา งาน 4 ดาน โดยดา นที่ 3 คือ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธกับการพัฒนาความสามารถ การเรียนรูและการใชทักษะ
และสอดคลองกับแนวคิดของ เบ็นเน็ตและทิบบิทส(Bennett and Tibbitts) ที่เห็นวา ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก ผูปฏิบัติงานไดใชความรูความสามารถในการทํางาน ไดรับการยอมรับและรางวัลเมื่อทํางานเสร็จ
ไดรับความเสมอภาคและความยุติธรรม ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน เปนตน เปนปจจัยที่จะสงผลให
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
ขณะที่องคประกอบดานการสนับ สนุนมี อิท ธิพ ลโดยตรงเชิง ลบตอองคประกอบดา น
คุณ ภาพชีวิต การทํา งานนั้น อธิบ ายไดวา โดยทั่ว ไป การไดรับ การสนับ สนุน การทํา งานจาก
องคกรหรือผูนําองคกร ยอมจะทําใหบุคลากรในองคกรสามารถทํางานได อยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสุข และความพึงพอใจในงาน และจากขอ มูลที่ไดจากการสํารวจ การสนับสนุนนั้น หมายถึง
การที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนการทํางานจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานการสงเสริมใหนําเสนอแนวคิด การสรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหม ดานทรัพยากร
ในการทํางานอยางสมดุล มีระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากรทั้งในเรื่องงานและชีวิตสวนตัว ลดภาระงาน
ดานเอกสารที่ไ มจําเปน สนับ สนุนใหมีความเปนสวนตัว และมีก ารใหบ ริก าร ดา นสวัส ดิก าร
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มตางๆในองคกร สิ่งเหลานี้ที่บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุน
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จากองคกร ยอมสงผลใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในองคกร มีความผูกพันตอองคกร ตองการทุมเท
ทํางานเพื่อองคกรเปนการตอบแทนแกองคกรที่ไดใหการสนับสนุน พรอมกันนี้ ก็ไดรับคาตอบแทน
และสวัสดิการอื่นๆ ที่ยุติธรรมกับการเสียสละของตนเอง ทําใหมีคุณภาพชีวิต ที่ดี การที่บุคลากร
ไดรับการสนับสนุนจากองคกรในเรื่องดังกลาวนี้ ยอมสงผลใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ ดี
สอดคลองกับที่ ชาญชัย อาจินสมาจาร ไดก ลา วไววา การไดรับ การสนับ สนุนทางสัง คม เปน
องคประกอบประการหนึ่งของคุณภาพชีวิตการทํางาน และสอดคลองกับการศึกษาของจอหนรัส
และเซอรรา (Johnrus and Serra) ที่ไ ดศึก ษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตการทํางานของครู โดยเนน
องคประกอบ 7 ประการ ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน การสื่อสาร
สัมพันธภาพของบุคลากร การไดรับการสนับสนุน เงินเดือน และความเปนอิสระ จากที่กลาวมา
แสดงใหเห็นวา การสนับสนุนจากองคกรหรือผูนําหรือผูบริหารองคกรนั้น ไมวาจะอยูในรูปแบบใด
ทั้งเครื่องมืออุปกรณในการทํางาน คาตอบแทน สวัสดิการ เปนตน ยอมสงผลใหบุคลากรในองคกร
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีทั้งนั้น ซึ่งโดยสวนใหญจะสงผลในเชิงบวก กลาวคือ ยิ่งใหการสนับสนุน
แกบุคลากรในองคกรมากเทาใด ยิ่งจะทําใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานดียิ่งขึ้นเทานั้น แตจาก
ผลการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา การสนับสนุน สงผลโดยตรงเชิงลบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจ
อธิบายไดวา เนื่องจากผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ
ซึ่งอยูในชวงการเริ่มนโยบายใหมของรัฐบาลปจจุบันคือ การเพิ่มคาแรงแกขาราชการที่บรรจุใหม
วุฒิปริญญาตรี เปน 15,000 บาท และผูใหขอมูลสวนใหญ คือ รอยละ 50.00 เปนปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดฝายขาราชการประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเปนเจาหนาที่งบประมาณดวย อาจจะพิจารณาเห็นวา นโยบายดังกลาวนี้ สงผลกระทบดานลบ
ตอการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยที่ระเบียบการบริหารงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น กําหนดใหใชงบประมาณในการบริหารงานบุคคลนั้นไมเกิน
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจา ยประจํา ป ซึ่ง ถา ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน
แนนอนวา บุคลากรในองคกรจะไดรับคาตอบแทนคือเงินเดือนเพิ่มขึ้น สงผลตอการมีคุณภาพชีวิต
การทํางานที่ดีขึ้นกวาเดิม แตมีผลกระทบเชิงลบคือเกิดปญหากับการบริหารงบประมาณขององคกร
ซึ่งตองเกินรอยละ 40 แนนอนที่ตองใชไปในการบริหารงานบุคคล กระทบกับงบประมาณที่ตองใช
จายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหกับประชาชนในชุมชนที่ตองมีนอยลง
จากเหตุผลดังกลาวนี้ จึงทําใหการสนับสนุนนั้นสงผลโดยตรงเชิงลบตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
สวนองคประกอบดังตอไปนี้ คือ ผูนําองคกร สัมพันธภาพ การไดรับการยอมรับ และ
การสนับสนุน มีอิทธิพลโดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่งสามารถอธิบายความไดวา ผูนํา
องคก รมีอิทธิพ ลโดยออมตอคุณภาพชี วิต การทํา งาน โดยสงผลผา นการสนับ สนุน แลว สง ผล
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ตอไปยังความถึงพอใจในงาน ประการหนึ่ง สงผลผานไปยังการสนับสนุน ประการหนึ่ง สงผานไป
ยังสัมพันธภาพ แลวสงผลตอไปยังความพึงพอใจในงาน ประการหนึ่ง สงผลผานคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ประการหนึ่ง และสง ผลผานการไดรับการยอมรับ แลวสง ผลตอไปยังสัมพันธภาพ ผา น
ความพึงพอใจในงานประการหนึ่ง โดยในสวนที่ผูนําองคกรที่สงผลตอการสนับสนุน สงผลตอ
สัมพันธภาพ สงผลตอคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและสงผลตอการไดรับการยอมรับนั้นไดอภิปรายไป
ในเบื้องตนแลว สวนการสนับ สนุนมีอิท ธิพ ลโดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํา งาน โดยสง ผา น
ความพึงพอใจในงานประการหนึ่ง สงผลผานไปยังสัมพันธภาพ แลวสงตอไปยังความพึงพอใจในงาน
ประการหนึ่ง เมื่อพิจ ารณาการสนับ สนุนที่สงผลตอความพึงพอในในงานนั้น หมายความวา
เมื่อบุคลากรในองคกรไดรับการสนับสนุนจากองคกรทั้งในเรื่องการทํางาน การดําเนินชีวิต สงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ยอมสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงาน สอดคลอง
กับการศึกษาของ บิชอพและสกอต(Bishop and Scott) และ ไลเด็น( Liden), เวนนี่(Wayne) และ
สแปรโรว(Sparrowe) ที่พบวา การไดรับแรงสนับสนุนจากองคการเปนความสัมพันธในเชิงบวกกับ
ความผูก พัน ในองคก าร ความทุม เทที่มีใ ห การปฏิรูป ผลการปฏิบัติง าน ความใสใ จ และแรง
สนับสนุนจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน มีผลกระทบที่ดีตอความผูกพันกับองคกรและสงผลตอ
ระดับความพึงพอใจของหัวหนางานดวย สอดคลองกับการศึกษาของ เกียโกเมตติ (Giacometti)ที่
พบวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในงานและการรักษาครูบรรจุใหม ไดแก ปจจัยดานอารมณ
การสนับสนุนจากโรงเรียนและชุมชน คาตอบแทนและสิทธิประโยชน สภาวะช็อคทางวัฒนธรรม
การสนับสนุนดานการสอน (พัฒนาวิชาชีพ ) และการเตรียมหลักสูตรการสอน การบริหารและ
ประเมินผลนักเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ อาหหมัดและเย็คต า( Ahmad and Yekta) ที่พบวา
การไดรับการสนับสนุนจากองคกรของพนักงาน มีความสําคัญและสงผลตอความพึงพอใจในงาน
และสอดคลอ งกับ การศึก ษาของ จตุพ ร สัง ขวรรณ ที่พ บวา สภาพแวดลอ มที่สง เสริม ใหเ กิด
บรรยากาศในการเปนผูประกอบการในองคกรไดแก การสนับสนุนจากผูบริ หาร ความมีอิสระใน
การตัดสินใจในงาน รางวัลและการสนับสนุน การใชประโยชนจากเวลาที่มีอยู และขอบเขตการ
ปฏิบัติงานในองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน สวนการสนับสนุนที่สงผล
ตอสัมพันธภาพนั้น หมายความวา เมื่อบุคลากรไดรับการสนับสนุนการทํางานจากองคกรหรือจาก
เพื่อนรวมงาน ยอมสงผลใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกรขึ้น สอดคลองกับการศึกษา
ของ เบญจพร ยิฐธรรม ที่พบวา การไดรับ การสนับ สนุนทางสังคมจากผูบัง คับ บัญชา และจาก
เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธอยางนาเชื่อถือไดทางสถิติ กับขวัญกําลังใจในการปฏิ บัติงานของ
ขาราชการโดยรวมและทั้ง 4 ดานดัง กลาวขางตนดวย แสดงใหเห็นวา ขาราชการที่ไ ดรับ การ
สนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและจากเพื่อนรวมงานมากเทาใด ก็มีขวัญกําลังใจในการ
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ปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมและในทุกๆ ดาน คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน ความพึงพอใจ
ในงาน ความกาวหนาในงาน และ ความรูสึกมั่นคงในงานมากตามไปดวย สอดคลองกับการศึกษา
ของ สุนันทา ศิระวงษธรรม ที่ไดสรุปแนวคิดของการสนับสนุนจากองคการไววา เปนการพัฒนามา
จากการแลกเปลี่ยนทางสังคม เปนการกระทําซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการตอบสนองซึ่งเปนการให
รางวัลจากผูอื่น บุคคลจะสรางความสัมพันธทางสังคมตอกัน จากการใหรางวัลที่แตละคนมีใหกัน
เชน ความรัก ความเคารพ นับถือ การยกยอ งชมเชย จากการรับ รูก ารสนับ สนุน จากองคก าร
ผูปฏิบัติงานรับรูถึงคานิยมที่องคการมีใหและการดูแลความเปนอยูที่ดี ดังนั้น จากการที่องคการเอาใจใส
ใหความเปนอยูที่ดี สนับสนุนความตองการของบุคคล ใหโอกาสในการพัฒนา ซึ่งการสนับสนุน
จากองคการมีผลตอการรับรูของพนักงานวาตนเองมีคาตอองคการ กอใหเกิดแรงจูงใจหรือความรูสึก
พึงพอใจ และตอบแทนองคการดวยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนการเพิ่ม
ผลการดําเนินงาน มีค วามชื่นชอบในงานขององคการนอกเหนืองานประจํา ใหความชวยเหลือ
เพื่อนรวมงาน ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานสําหรับองคการ เปนตน และสอดคลองกับแนวคิด
ของไอเซ็นเบอรเกอรและฮันทิงตัน (Eisenberger and Huntington) ที่กลาววา การสนับสนุนจาก
องคการ เปนการสะทอนถึงคุณภาพความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคกร
ในสวนของสัม พั นธภาพที่ มี อิท ธิพ ลโดยออมตอคุ ณภาพชีวิต การทํางาน โดยสงผาน
ความพึงพอใจในงานนั้น เมื่อพิจารณาสัมพันธภาพที่สงผลตอความพึงพอใจในงานนั้น กลาวไดวา
เมื่อบุคลากรในองคก รมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นไมวาจะเปน ผูนําองคกร หัวหนางาน หรือ
เพื่อนรวมงาน ยอมจะทําใหความรูสึกที่เปนสุข มีความพึงพอใจในงาน สอดคลองกับการศึกษาของ
ลัดดาวัลย โสมิรัน ที่พบวา การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเปนหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ซึ่งถือเปน
วัฒนธรรมองคกร อันเปนปจจัยในการรักษาพนักงานสายวิชาการนี้ เปนปจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจในงานของพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับผลการศึกษาของ
อามิซาเดหและคณะ(amirzadeh and Others) ที่พบวา ตัวแปรที่สงผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติตอความพึงพอใจในการทํางานคือ สัมพันธภาพของพนักงาน กับเงินเดือนและคาจาง สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ โอซาเบมี(Oshagbemi) ที่พบวา โดยภาพรวมแลว อาจารยมหาวิทยาลัยใน
อังกฤษโดยทั่วไปมีความพึงพอใจกับงานดานการสอนและการวิจัยในระดับพอใช สวนที่สงผลตอ
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการมี
สัมพันธภาพที่กลมกลืนกันที่เกี่ยวกับเพื่อนรวมงานและที่เกี่ยวกับการรวมมือกันปฏิบัติงานตามหนาที่
และสอดคลองกับผลการศึกษาของศักดิ์ชัย ลือภักดีสกุล ที่พบวา ความสัมพันธกับผูบั งคับบัญชา
ดานการใหขอเสนอแนะ หรือ แนวคิดในการทํางานกับผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความมุงมั่น
ในการทํา งาน และความผูก พัน ในงาน ซึ่ง เมื่อ พิจ ารณาในภาพรวมพบวา ความสัม พัน ธกับ
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ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน และการไดรับ การยอมรับมีอิทธิพล
โดยออมตอคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยสงผลผานสัมพันธภาพ แลวสงผลตอไปยังความพึงพอใจ
ในงาน เมื่อพิจารณาถึงการไดรับ การยอมรับที่สงผลตอสัม พันธภาพนั้น กลา วไดวา การไดรับ
การยอมรับเปนสิ่งจูงใจประการหนึ่งที่ทําใหบุคลากรมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในงาน เนื่องจาก
บุค ลากรทุก คนโดยพื้นฐานแลวมีค วามตองการที่จะบรรลุเ ปาหมายในตนเอง นั่น คือ ตองการ
ความสุขสบายทางกาย มีชีวิตที่ปลอดภัยและมั่นคง ตองการเปนที่รักของคนอื่น ไดรับการยอมรับ
ในสังคมในดานศักยภาพและความรูของตนเอง ซึ่งเมื่อไดรับการตอบสนองสิ่งเหลานี้ในองคกร
หรือหนวยที่ตนเองทํางานอยู ยอมสงผลใหเกิดความสุข มีความพึงพอใจในงาน มีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรดวยกันในองคกร สอดคลองกับการศึกษาของ ชวัลณัฐ เหลาพูนพัฒน
ที่ไดกลาวไววา การไดรับการยอมรับจากองคการ เปนการแสดงออกถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับทีมงานและแสดงถึงปฏิสัมพันธที่ดีระหวางพนักงาน กับหัวหนาในงาน ซึ่งเปนบุคคลสําคัญของ
ทีมงาน และสอดคลองกับทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ มาสโลว (Maslow) ซึ่งมีพื้นฐาน
ทฤษฎีที่สําคัญคือ ความตองการของมนุษยสามารถจัดไดเปนลําดับชั้น เมื่อความตอ งการในลําดับ
ต่ํากวาไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในลําดับ สูงขึ้นถัดไปก็จะเกิดขึ้น และมนุษยก็จะ
แสวงหาสิ่งที่จะตอบสนองความตองการนั้นตอไป มาสโลวไดแบง ความตองการของคนออกเปน
5 ลําดับโดยเรียงลําดับจากต่ําสุดไปสูงสุด ดังนี้ 1)ความตองการทางดานรางกาย 2) ความตองการ
ความปลอดภัยและมั่นคง 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
(ในที่นี้หมายถึงการยอมรับและความเชื่อถือจากผูอื่น) ความปรารถนาดานฐานะ ความเจริญรุงเรือง
ความเปนผูนํา การเปนที่ยอมรับจากผูอื่น การไดรับการเอาใจใส ไดรับความสําคัญ การใหเกียรติ
ซึ่งเมื่อบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการในขั้นนี้แลว ก็จะเกิดความตองการในขั้นสุดทายคือ
ความตองการคนพบสัจจะแหงตน (Needs for self-Actualization) อาจกลาวไดวา สัมพันธภาพ
สอดคลองกับความตองการในขั้นนี้ โดยที่ความตองการคนพบสัจจะแหงตนนี้ เปนการแสวงหา
ความเปนมนุษยที่แทจริง ตองการใฝหาและพัฒนาการกระทํา ที่เหมาะสมกับตนใหยิ่ ง ๆ ขึ้นไป
ลักษณะของบุคคลตามหลักการคนพบสัจจะ แหงตนนี้ มาสโลวไดสรุปและรวบรวมไวหลายๆ ประการ
โดยหนึ่งในลักษณะเหลานั้นไดแก การมีความสัม พันธอันดีในระหวางหมูพวก (Interpersonal
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relations) บุคคลจะแสดงออกถึงความรูสึกที่ลึกซึ้งในแงของสัมพันธภาพเพียงเล็ กนอยหรือแมแต
ความเกลียดชัง ความไมพอใจในสถานการณตางๆ เขาก็จะสามารถเก็บความรูสึกได และการมี
ความสัมพันธสนิทแนบแนนเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน (Human kinship) มีความรูสึกเปน
อันหนึ่ง อัน เดีย วกัน มีความเห็น อกเห็น ใจกัน และมีค วามรัก ในการอยูรว มกันของมนุษ ย ช าติ
มีความเมตตาปราณี แมกระทั่งคนปญญาออน คนพิการ ก็จะไมเห็นวาเขาดอยคาเปนคนแปลกหนา
มีความจริงใจและพอใจชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน
ขอเสนอแนะ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่มี
หนาที่ในการกํากับดูแล สงเสริม และสนับสนุนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั่วไปประเทศใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไว ควรนําผลการศึกษาวิจัยไปดําเนินการดังนี้
1.ควรนําผลการวิจัยไปกําหนดเปนหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายก
องคการบริห ารสวนตํา บล เนื่องจากผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูที่มี บ ทบาทสํา คัญ
และมีอิทธิผลตอองคประกอบอื่นๆ ซึ่งพื้นฐานเดิมของผูนําองคกรเหลานี้นั้น เปนผูนําชุมชนที่
มีทั้งบารมีและอํานาจในชุ มชน การไดเขามาเปนผูนําองคกรปกครองทองถิ่น และใชอํานาจและ
อิทธิพลที่มีอยูในทางที่ถูกตองและตามที่กฎหมายกําหนด ยอมจะทําใหการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ของตนเองนั้นมีประสิทธิภ าพและสง ผลตอการมีความสุขของประชาชนอยา งแทจริงได การที่
ไดรับ การฝก อบรมอยา งตอ เนื่อ งยอ มเปน การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการทํา งานและถือเป นการ
กํากับติดตามและควบคุมการใชอํานาจและอิทธิพลที่มีอยูนั้นใหถูกตองได
2.ควรนํา ผลการวิจัยมากําหนดเป นนโยบายและกลยุท ธ ก ารบริหารงานบุค คลสวน
ทองถิ่น โดยที่ผลการวิจัยนั้นไดแสดงใหเห็นวา ปจจัยการรักษาบุคลากรคือ การไดรับการสนับสนุน
การเกิดความพึงพอใจในงาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การมีสัมพันธภาพที่ดี บุคลากรมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคขององคกร การไดรับการยอมรับ โดยสิ่งเหลานี้ บุคลากรตองการจากองคกร นั่นคือ
จากผูนํา องคก รที่ตอ งมีใ หกับ บุคลากรที่ทํา งานใหกับ องค กร ระบบการบริหารงานในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับทั้ง 7 องคประกอบ เนื่องจากการทํางานใดๆ ยอมตองมี
มนุษยหรือบุคลากรเปนผูดําเนินการตามนโยบายและแผนงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น องคกรโดย
ผูนําองคกรจึง เปนผูที่มี อิทธิพลโดยตรงตอบุคลากรหรือพฤติกรรมการทํา งานของบุคลากรใหกับ
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องคกร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึง ควรนําเอาผลการวิจัยนี้มากําหนดเปนนโยบายหรือแนว
ทางการบริหารงานบุคคลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆไดถือปฏิบัติ
3.ควรนําผลการวิจัยมากําหนดเปนนโยบายและกลยุทธในการพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสถานะที่
เทาเทียมและไมดอยไปกวาบุคลากรทางการศึกษาของหนวยงานอื่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลทุก
ประเภท และองคการบริหารสวนตําบล ควรนําผลการวิจัยไปดําเนินการดังนี้
1. ควรมีการนําเอาผลการวิจัยไปใชในการบริหารงานบุคลากรขององคกร เนื่องจาก
ตามผลของการวิ จั ย นั้ น ผู นํา องคก รเป นองค ประกอบที่ มี อิ ท ธิ ผลทั้ ง โดยตรงและโดยอ อมต อ
องคประกอบอื่นๆ นั่นหมายความวา ผูบริหารหรือผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะ
สรางองคกรหรือหนวยงานของตนเองใหเปนหนวยงานที่มีศักยภาพสูง บุคลากรมีความสุข มุงมั่น
ในการทํางานใหกับองคกรอยางเต็มที่และเต็มใจ เนื่องมาจากบุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน
ไดรับการสนับสนุนในการทํางาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการยอมรับในศักยภาพ มีสัมพันธภาพที่
ดีกับเพื่อนรวมงานและผูบริหาร เปนตน ผลการวิจัยดังกลาวนี้ สามารถที่จะสนับสนุนและสงเสริม
การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค ก รให เ ข ม แข็ ง ขึ้ น ได พร อ มกั บ สามารถที่ จ ะเพิ่ ม ศั ก ยภาพการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรในองคกรเพิ่มขึ้นดวย และตองดําเนินการและบูรณาการใชใหครบพรอ ม
กันในทุกองคประกอบ
2.ควรนําผลการศึกษาวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให มีค วามยุ ติธ รรมและไม ดอ ยไปกวา บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
หนวยงานอื่น
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยการรักษาบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในทุกประเภท อันจะทําใหไดองคความรูในมิติของภาพรวมในเรื่องปจจัยของการรักษา
บุคลากร สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงทดลองเกี่ยวกับปจจัยการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับปจจัยการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดหนวยงานอื่น ซึ่งผลการวิจัยที่
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ไดจะทําใหทราบถึงความเหมือนและความแตกตางของบุคลากรทางการศึกษาที่อยูตางหนวยงานแต
ทํางานดานการศึกษาเหมือนกัน
4.ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
ทางการศึกษา หรือบุคลากรดานอื่นๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
๗๓๐๐๐
กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง

ขอสัมภาษณบุคลากรเพื่องานวิจัย

เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข
ดวย นายระวี อรรถวิลัย รหัสนักศึกษา ๕๑๒๕๒๙๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ”
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานไดอนุญาตให
นายระวี อรรถวิลัย สัมภาษณบุคลากรในหนวยงานของทานคือ รศ.ทัศนีย สิงหเจริญ ซึ่งเปนผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อนําไปพัฒนาเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สําหรับงานวิจัย ภาควิชาการบริหารการศึก ษา
หวังเปนอยางยิ่งวา คงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

384
แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
เรื่อง การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูวิจัย

นายระวี อรรถวิลัย นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ภาควิชา การบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผูใหสัมภาษณ
..........................................................................................................................................
ตําแหนง..........................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน
..........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป ที่สัมภาษณ
..........................................................................................................................................
แนวทางการสัมภาษณ เรื่อง การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. การรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรมีความสําคัญอยางไร
2. สาเหตุที่ทําใหบุคลากรลาออกจากองคกร ประกอบดวยสาเหตุใดบาง
3. องคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอะไรบาง
4. ความคิดเห็นอื่นๆ

ภาคผนวก ค
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่ใหการสัมภาษณเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

386
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่ใหการสัมภาษณเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ
ตําแหนง อดีตคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
2. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ
ตําแหนง คณบดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ดร.เคน สันติธรรม
ตําแหนง ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
4. นายกิตติพงษ พงษศิริ
ตําแหนง ผูอํานวยการสวนมาตรฐานและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย
5. รองศาสตราจารย ดร.เทพ พงษพานิช
ตําแหนง อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
6. ดร.ธวัชชัย รัตตัญู
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
7. นายสมศักดิ์ ตาไชย
ตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
8. รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ คงคลาย
ตําแหนง ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. รองศาสตราจารย ทัศนีย สิงหเจริญ
ตําแหนง อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา พงศวิรัตน
ตําแหนง คณบดี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
11. ดร.ทิพยสุดา ตันตระกูล
ตําแหนง ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม

ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
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ที่ ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ /

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
๗๓๐๐๐
กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ
สิ่งที่สงมาดวย เอกสารการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยจํานวน ๑ ฉบับ
ดวย นายระวี อรรถวิลัย รหัสนักศึกษา ๕๑๒๕๒๙๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึก ษา ใครขอความอนุเคราะหจ ากทานตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมกับหนังสือนี้ ทั้งนี้ ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖

ภาคผนวก จ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือวิจัย

390
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เรื่อง “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
หนังสือขอทดลองเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ที่ ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ /

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
๗๓๐๐๐
ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง

ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลเขางู
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๒ ชุด
ดวย นายระวี อรรถวิลัย รหัสนักศึกษา ๕๑๒๕๒๙๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให นายระวี อรรถวิลัย
ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
ในการวิจัยกลุมตัวอยาง ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะห
จากทานเปนอยางดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖

ภาคผนวก ช
รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชในการทดลองเครื่องมือ

394
รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชในการทดลองเครื่องมือ
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

396

ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/876

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
73000
19 มกราคม 2555

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลยางมวง
ดวย นายระวี อรรถวิลัย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยศิล ปากร กํา ลังทํ าวิทยานิพ นธเรื่อง
“การรัก ษาบุค ลากรทางการศึ ก ษา สัง กัด องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ” มีค วามประสงคจะขอ
เก็บรวบรวมขอมูลจากปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึง
ขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรทางการศึกษาของ
องคการปกครองสวนทองถิ่นทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนัก ศึก ษา
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 สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา”

ภาคผนวก ฌ
คาความเชื่อมั่น
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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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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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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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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

Q100

3.3000

.7944

30.0

100.
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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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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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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
SCALE
_

625.0667 2920.4782

Mean Variance
54.0414

167

Std Dev Variables
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Item-total Statistics
Scale

Scale

Mean

Variance

if Item
Deleted

if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal

Alpha
if Item

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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Item-total Statistics
Scale

Scale

Mean

Variance

if Item
Deleted

if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal

Alpha
if Item

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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Item-total Statistics
Scale

Scale

Mean

Variance

if Item
Deleted

if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal

Alpha
if Item

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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Item-total Statistics
Scale

Scale

Mean

Variance

if Item
Deleted

if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal

Alpha
if Item

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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Item-total Statistics
Scale

Scale

Mean

Variance

if Item
Deleted

if Item
Deleted

Corrected
Item-

Alpha

Total

if Item

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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Item-total Statistics
Scale

Scale

Mean

Variance

if Item
Deleted

if Item
Deleted

Corrected
Item-

Alpha

Total

if Item

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

Mean

Variance

if Item
Deleted

if Item
Deleted

Corrected
Item-

Alpha

Total

if Item

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

Mean

Variance

if Item
Deleted

if Item
Deleted

Corrected
Item-

Alpha

Total

if Item

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

413
Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.9776

30.0 N of Items =167

ภาคผนวก ญ
หนังสือขอความอนุเคราะหแสดงความคิดเห็นตอผลการวิจัย
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ที่ ศธ ๐๕๐๒.๒๐๓.๒ /

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร
นครปฐม ๗๓๐๐๐
มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง

ขอความอนุเคราะหแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบการวิจัย

เรียน ดร.พิมพใจ ยกยองกุล รองปลัดเทศบาลตําบลไชโย
สิ่งที่สงมาดวย แบบแสดงความคิดเห็น จํานวน ๑ ชุด
ดวย นายระวี อรรถวิลัย รหัสประจําตัว ๕๑๒๕๒๙๐๕ นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
กําลังทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ”
ขณะนี้กําลังดําเนินการในขั้นตอนสําคัญสุดทายของการวิจัย คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบ เพื่อนําเสนอรูปแบบที่ไดรับการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให นายระวี อรรถวิลัย
นําเสนอรางรูปแบบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทาน
ไดแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงแกไขและสรุปเปนรูปแบบการ
รักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองส วนทองถิ่น กอนสรุปผลการวิจัย ครั้งนี้ตอไป
ทั้งนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๓๔๒๑-๙๑๓๖

ภาคผนวก ฎ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่แสดงความคิดเห็นตอผลการวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่แสดงความคิดเห็นตอผลการวิจัย
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
แบบแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบผลการวิจัย
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แบบแสดงความคิดเห็น
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย
เรื่อง
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Educational Personnel Retention in Local Government Organizations)
ผูใหขอมูล

นาย
นาง
นางสาว .
..........................................................................................................................................
ตําแหนงปจจุบัน
..........................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน
..........................................................................................................................................
คําชี้แจง

แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ เปนสวนสํา คัญยิ่ง ตอการวิจัย กอนการสรุป ผลการวิจัย
กลาวคือ เปนขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ โดยผูวิจัยกําหนดกรอบการตรวจสอบรูปแบบ 4 ดาน
คือ ความเหมาะสม(Propriety standards) ความเปนไปได (Feasibility standards) ความเปน
ประโยชน (Utility standards) และความถูกตองครอบคลุม (Accuracy standards) หลังจากที่ทานได
ศึกษารายละเอียดตามขอบขายเนื้อหาที่กําหนดประกอบการพิจารณาแลว การใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางและยื นยันรูปแบบการรักษาบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจสําหรับผูที่มีความสนใจ
ที่จะนํารูปแบบนี้ไปใชประโยชนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอไป
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดกรุ ณาใหความอนุเคราะหในการวิจัย
ครั้งนี้ หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมขอความกรุณาติดตอไดที่ 081-791-5321
นายระวี อรรถวิลัย
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
0.04

X3
0.82

0.02

X2
0.42

0.26

0.48
-0.12

X4
0.53

X1

0.27
0.32

0.23

X5

0.28

X7
0.30

0.24

0.48
X6

Chi-square = 6.27, df = 6, p-value =0.34754, RMSEA = 0.019
คํานิยามองคประกอบ
1. องคประกอบด า น “ผู นํา องค ก ร” หมายถึ ง ผู นํา องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นครสําหรับเทศบาลนคร นายกเทศมนตรีเมืองสําหรับเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีตําบลสําหรับ
เทศบาลตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบล เปนคนที่ยุติธรรม
มีความซื่อสัตย มีน้ําใจเสียสละ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางแกบุคลากร เปนผูฟงที่ดีมีมุมมองเชิงบวก
เปนผูที่บุคลากรเขาถึงไดงาย ใหเวลากับบุคลากร มีการสื่อสารแบบเปดเผย ใหการชื่นชมบุ คลากร
อยางจริงใจ มีความมั่นใจ และเชื่อใจในบุคลากร รูจักบุคลากรและงานที่บุคลากรทําอยูเปนอยางดี
รักษาคําพูด ใหการเคารพตอผูอื่น ทําใหบุคลากรรูสึกเชื่อถือและไวใจ รับรู สนใจและแสดงความยินดี
กับความสําเร็จของบุคลากรที่เกิดขึ้น มีภาวะผูนําในการบริหารองคกร สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
รวมมือกันในการทํางาน บริหารจัดการทรัพยากรในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม มีการกําหนด
ระยะเวลาในการทํางาน มีการจัดประชุมบุคลากรอยางตอเนื่อง ตอบสนองตอ ขอเรียกรองของบุคลากร
จัดการแกไขปญหาในทันที ใหความสําคัญกับความรูความสามารถพิเ ศษของบุคลากรและนํามาใช
ใหเกิดประโยชนกับองคกร มีนโยบายที่ สง เสริม การสรา งมิตรภาพระหวา งบุคลากรในองคก ร
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พัฒนาและออกกฎระเบียบที่เหมาะสมและใชอยางยุติธรรม ใหการยอมรับและคุมครองบุคลากรที่มี
ความหลากหลายอยางเสมอภาค มีการบริหารนโยบายที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว บริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีมีความยุติธรรม จายคาตอบแทนและสวัสดิการ
ตางๆ ตรงเวลาและรวดเร็ว และสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข
2. องคประกอบดาน “ความพึงพอใจในงาน” หมายถึง บุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจในงานเนื่องจากการไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและเทา เทียมกับบุคลากรดานอื่น
ไดรับ รางวัล จากการที่มีผ ลการปฏิบัติงานดีเยี่ย ม พรอมการไดรับ การยอมรับ ชื่นชมในผลงาน
มีอํานาจในการสั่งการที่สัมพันธกับตําแหนงหนาที่ มีอิสระในการคิดและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดรับการตอบสนองตอความตองการ มีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอ
ที่จะทํา ใหง านประสบผลสําเร็จ ได บุค ลากรในองคก รไมมีก ารแบง แยก ไดรับ การสง เสริม ให
มีความกาวหนาในวิชาชีพ ไดรับโอกาสใหทํางานที่ทาทาย มีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดี มีความปลอดภัย
มี ข วัญและกํา ลังใจที่ดี องคก รหรือหนว ยงานมีร ะบบการบริห ารงานที่โ ปรง ใส มีก ลยุท ธก าร
บริหารจัดการที่ดี พรอมดวยวัฒนธรรมและคานิยมองคกรที่ดี มีความยืดหยุนในการทํางาน มีระบบ
การนิเทศงานแก บุ ค ลากรที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ได รั บ การวางแผนอาชี พ ที่ ชั ด เจน ใช ร ะบบคุ ณ ธรรม
ในการคัด เลือกบุค ลากรเขา มาทํา งาน ใหจํา นวนคนที่เ พีย งพอกับ งาน และมีความมั่น คงและ
ปลอดภัยในงาน
3. องคประกอบดาน “การสนั บ สนุ น ” หมายถึ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ การ
สนับสนุนการทํางานจากผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการสงเสริมใหนําเสนอแนวคิด
การสรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหม ดานทรัพยากรในการทํางานอยางสมดุล มีระบบการ
ใหคําปรึกษาแกบุคลากรทั้งในเรื่องงานและชีวิตสวนตัว ลดภาระงานดานเอกสารที่ไมจําเปน สนับสนุน
ใหมีความเปนสวนตัวและมีการใหบริการดา นสวัส ดิการเกี่ย วกับ อาหารและเครื่องดื่มต างๆใน
องคกร
4. องคประกอบดาน “สัมพันธภาพ” หมายถึง บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดี
ในที่ทํา งานทั้งกับผูบัง คับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบัง คับ บัญชา สามารถทํางานรวมกันไดกับ
บุคลากรดานอื่นๆ
5. องคประกอบดาน “คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งาน” หมายถึ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี
คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ประกอบดวยการไดรับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน คาจาง พรอมสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการตางๆ ที่มีความยุติธรรมและมีระดับที่เหมาะสม มีความเปนอยูสวนตัวที่ดี
มีความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในหนาที่การงานและวิชาชีพ พรอมทั้งมีเ กียรติและศักดิ์ศรีใน
สังคม
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6. องคประกอบดาน “คุณลักษณะเฉพาะบุคคล” หมายถึง การที่บุคลากรทางการศึกษามี
พฤติกรรมการทํางานที่ยึดมั่นในอุดมคติของตนเอง ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีขององคกร กระตือรือรน
และมีความอดทนในการทํางาน
7. องคประกอบดาน “การไดรับการยอมรับ” หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
ยอมรับนับถือทั้งในดานความรูความสามารถและผลงาน ไดรับผิดชอบงานที่ทาทายความรูความสามารถ
และสามารถทําใหงานที่ไดรับมอบหมายนั้นประสบผลสําเร็จได
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ตอนที่ 1 การแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน

ที่

องคประกอบ

1

ผูนําองคกร
ความพึงพอใจ
ในงาน
การสนับสนุน
สัมพันธภาพ
คุณภาพชีวิต
การทํางาน
คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล
การไดรับการ
ยอมรับ

2
3
4
5
6
7

ความเหมาะสม
มีความ
ไม
เหมาะสม เหมาะสม

ความคิดเห็น
ความเปนไปได
การใชประโยชน
เปนไป เปนไป
ใช
ใช
ไมได ประโยชน ประโยชน
ได
ได
ไมได

ความถูกตอง
มี
ไม
ความถูก ถูกตอง
ตอง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพั นธเชิงสาเหตุขององค ประกอบการรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการรั ก ษาบุ ค ลากรทาง
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความถูกตองครอบคลุมหรือไม อยางไร ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ฐ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (แบบสอบถาม)
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบการวิจัยเรื่อง การรักษา
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบ
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงขอความกรุณาจากทานได
โปรดตอบคําถามตามความเปนจริงที่ปรากฏขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทาน ซึ่งคําตอบ
เหลานี้จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด
3. แบบสอบถามฉบับนี้ มีทั้งหมด 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบการรั ก ษาบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. ขอความกรุณาใสแบบสอบถามที่ ท า นไดใ หข อมู ล เรีย บรอยแลวลงในซองเอกสาร
ที่ไดแนบมาดวยนี้ และสงกลับคืนผูวิจัยตามที่อยูที่ใหมาพรอมนี้ โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
หรือหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอรโทรศัพท 081-791-5321
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางสูงยิ่งที่กรุณาใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

นายระวี อรรถวิลัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงใน

ขอที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับทาน

1. เพศ
ชาย

หญิง

ไมเกิน 30 ป
41-50 ป

30 - 40 ป
51 ปขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

4. ประสบการณการทํางาน
ไมเกิน 5 ป
11-20 ป
31 ป ขึ้นไป

5-10 ป
21-30 ปขึ้นไป

2. อายุ

5. ตําแหนงงานปจจุบัน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการกองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
อื่นๆ (ระบุ)...................................................
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค ประกอบการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง โปรดพิจารณาข อความแตล ะข อความกั บความเปน จริ ง เกี่ยวกับบุ คลากรทางการศึกษา
สังกัดองค กรปกครองสวนทองถิ่นวา อยูในระดับ ใดแลวทําเครื่องหมาย 3ลงในชองที่
ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง องคประกอบมีผลตอการรักษาบุคลากรอยูในระดับนอยที่สุด
ขอที่

รายการ

1

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาที่ในงานที่ ไดรับมอบหมาย
จนประสบผลสําเร็จ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ทั้ ง ในด า น
ความรูความสามารถและผลงาน
บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานที่มีความทาทายและ
นาสนใจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคลากรทางการศึกษาไวอยางชัดเจน
บุคลากรทางการศึกษามีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
และวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนที่เพียงพอและเหมาะสม
บุคลากรทางการศึกษาไดรับโอกาสใหพัฒนาตนเองเพื่อความ
เจริญกาวหนาในอนาคต
บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับผูบังคับบัญชาใน
ทุกระดับ
สถานะทางอาชีพของบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคง และ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดนโยบายการทํางาน
และมีการจัดระบบบริหารงานที่ชัดเจน

2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2

1
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ขอที่

รายการ

11
12
13

องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
บุคลากรทางการศึกษามีความเปนอยูสวนตัวที่ดี
บุคลากรทางการศึกษาไดทํางานอยางตอเนื่อง มีความใกลชิด
กับงานและมีความมั่นคงในงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวิธีการกํากับติดตาม ควบคุมการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
บุคลากรทางการศึกษาไดรับคาตอบแทนหรือคาจางที่ยุติธรรม
เพียงพอและมีระดับที่เหมาะสม
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี สิ่ ง แวดล อ มการทํางานที่สงเสริม
สุขภาพ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสังคมสัมพันธที่ดี
องคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษามีความสมดุลระหวางเรื่องงานกับเรื่อง
ชีวิต
บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบและทํางานที่เปนประโยชน
ตอสังคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการนิเทศงานบุคลากรที่มี
คุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
บุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับผูใ ตบงั คับบัญชา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางของคาจางและเงินเดือน
ที่เปนระบบและทันสมัย
บุค ลากรทางการศึ กษาได รั บสิ ท ธิป ระโยชน และสวั สดิก าร
ตางๆที่เพียงพอและเหมาะสม
บุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในองคกร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความผูกพันดวยจิตวิญญาณ
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผลประโยชนที่สําคัญตอจิตใจ
และจิตวิญญาณของบุคลากรทางการศึกษา
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30

บุคลากรทางการศึกษาไดรับแรงผลักดันใหเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะ ความรูของตนเอง
บุคลากรทางการศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมการทํางานที่มั่นคงและ
ปลอดภัย
บุคลากรทางการศึกษามีความรูสึกเปนเจาขององคกร
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาใน
วิชาความรูและตําแหนงวิชาชีพ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลจากการที่มี ผลการปฏิบัติ
ที่ดีเยี่ยม
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีความยืดหยุนในการทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการวางแผนในการจัดสวัสดิการ
ทั้งกอนและหลังเกษียณอายุแกบุคลากร
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ โอกาสให ทํา งาน ที่ทาทาย
ความสามารถ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสิ่งแวดลอมขององคกรที่ดี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกลยุทธการบริหารจัดการองคกร
ที่ดี
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีวัฒนธรรมและคานิยมองคกรทีด่ ี
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในงาน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารวางแผนอาชี พ ใหกับ
บุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากร
องคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารใหเงินโบนัส เงินเพิ่มเติม
พิเศษนอกจากเงินเดือนแกบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการปรับโครงสรางภาระงาน
ของบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับศักยภาพ ไมใหมีภาระงาน
มากเกินไป
บุค ลากรทางการศึ กษามี อํา นาจในการสั่ ง การที่ สัมพั น ธ กั บ
ตําแหนงหนาที่
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48

บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการกํา หนดนโยบาย
วางแผนงานและการบริหารขององคกร
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนหนึ่งเดียว
ไมมีการแบงแยกเปนกลุมๆ และทุกคนมีความรับผิดชอบใน
หนาที่
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการตอบสนองความตองการอยาง
เหมาะสม
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดีและมี
ความเปนมิตร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบกํากับติดตามดูแลบุคลากร
อยางมีคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและ
เทาเทียมกับบุคลากรดานอื่น
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเข า มา
ทํ า งานที่ เ ป น คนเก ง มี ค วามเหมาะสมกั บ งานที่ ทํ า และให
จํานวนคนที่เพียงพอกับงาน
บุคลากรทางการศึกษาไดรับรางวัลและการยอมรับ ชื่นชมใน
ผลงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับอยางตอเนื่อง
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาวะผูนําในการบริหาร
องคกร
บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกของทีมงาน
บุคลากรทางการศึกษาไดรับสิทธิประโยชนพิเศษอยูในเชิงการ
แขงขันและมีความยืดหยุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี
และมีความยุติธรรม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการมอบหมายงานที่สอดคลองกับ
ความตองการและเหมาะสมกับความรูความสามารถ
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ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการรับรู สนใจ และ
แสดงความยินดีในความสําเร็จที่เกิดขึ้นของบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นตาม
โอกาส
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทํางานรวมกัน
เปนทีม
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได รั บ ความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจ จาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและลูกนอง
บุคลากรทางการศึกษาไดรับขอเสนอเรื่องความเสี่ยงและความ
มั่นคงในงาน
บุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีในทีท่ ํางาน
บุคลากรทางการศึกษาไดรับผิดชอบงานที่มีความสําคัญของ
องคกร
บุคลากรทางการศึกษารูสึกเชื่อใจ ไวใจในผูบริหารองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหบุคลากรมีความรูสึก
เคารพนับถือตนเอง
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสื่อสารกับบุคลากร
แบบเปดเผย ไมมีการซุบซิบนินทากัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยางชัดเจน
องคกรปกครองส วนท องถิ่ นให ความสํ าคั ญ กับ ผลสะท อ น
กลับอยางจริงจัง
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ค วามสํา คั ญ กับความรู
ความสามารถพิเศษของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความยุติธรรม ความเสมอภาค
และยอมรับในความหลากหลายของบุคลากร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียนรูและเขาใจบุคลากร
และรูจักงานที่บุคลากรกําลังทําอยูเปนอยางดี
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการคุมครองและไมเคยถูกคุกคาม
ในเรื่องใดๆ
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องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด กิจ กรรมเฉลิ ม ฉลอง
เกี่ยวกับความสําเร็จ วันเกิด และโอกาสอื่นๆแกบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแหลงขอมูลที่สําคัญและมีการ
จัดการความรูเพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีภาพลักษณขององคกรที่ดี
องคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น มีร ะบบการสรรหาบุ ค ลากรที่
เปนธรรม (ระบบคุณธรรม)
บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสไดเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะในการทํางานของตัวเอง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีระบบแรงงานสัมพันธที่ดี

80
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรมที่ใหความเคารพงาน
ที่ทําอยูวาเปนสิ่งที่มีคุณคา
บุคลากรทางการศึกษามีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอที่จะทําให
งานที่รับผิดชอบสําเร็จผล
บุคลากรทางการศึก ษามีแ รงจูง ใจในการปฏิบัติง านอยูใน
ระดับสูง
ผูบริ หารองค กรปกครองส วนท องถิ่ นเป นคนที่รักษาคํ ามั่ น
สัญญาที่ไดใหไว
บุคลากรทางการศึกษาไดรับ การสง เสริมและสนับ สนุนให
ปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุขและสนุกสนาน
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีระบบการบริหารงานทีโ่ ปรงใส
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานที่ยึดถือความ
เปนจริง ศักยภาพ และความเปนไปไดตามหลักเกณฑ
บุคลากรทางการศึกษารูสึกวาไดรับการยกยอง ใหความสําคัญ
และไดรับความไววางใจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการใชคนเกงที่มีทักษะความรู
ใหเปนประโยชนตอองคกร
ผูบ ริ ห ารขององค ก รปกครองสวนท องถิ่ นเป น ผูที่ บุ คลากร
สามารถเขาถึงไดและใหเวลาเพื่อสนทนาพูดคุยกับบุคลากร
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103

บุคลากรทางการศึกษาสามารถทํางานรวมกันไดกับบุคลากร
ดานอื่นๆ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารมอบหมายให บุ ค ลากร
รับผิดชอบงานดานการรักษาบุคลากร
บุค ลากรทางการศึ กษาได รั บ การสนั บ สนุน การทํ า งานจาก
ผูบริหารหรือผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารลดภาระงานเอกสารที่
ไมจําเปน
หนวยงานทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
จัดทําพันธกิจของตนเองอยางชัดเจน
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญและ
หวงใยในบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษามีความมุงมั่นตอองคกร

104

บุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันกับงานอยางลึกซึ้ง

105

องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น มี ก ารบริ ห ารและจั ด การกั บ
ความเครียดใหกบั พนักงาน
บุคลากรทางการศึกษามีประสบการณการทํางานเชิงบวกและ
ไดรับการสื่อสารทางบวก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายคาจางแกบุคลากรตาม
ผลการปฏิบัติงาน
องคปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหคําปรึกษาแกบุคลากร
ทั้งในเรื่องงานและชีวิตสวนตัว
องคกรปกครองสวนทองถิ่ นมีการจายเงินคาตอบแทนและ
สวัสดิการตางๆดวยความรวดเร็ว ตรงเวลา
บุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ขององคกร
ผูบริหารและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญ
เรื่องความจงรักภักดีตอองคกร
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในหนาที่โดยยึดประชาชน
เปนลูกคาคนสําคัญ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาและออกกฎระเบียบ
ที่เหมาะสมกับองคกรและใชกฎระเบียบนั้นอยางยุติธรรม
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการ
ทํางานอยางสมดุล
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนยุติธรรมและมี
ความซื่อสัตย
บุคลากรทางการศึกษามีฐานะตําแหนงงานที่สามารถใหความ
ชวยเหลือคนอื่นได
บุคลากรทางการศึกษามีค วามภาคภูมิใ จในตนเองที่ ทํางาน
ประสบผลสําเร็จ
ตําแหนงบุค ลากรทางการศึก ษา ไดรับ ความเชื่อ ถือ จากคน
ภายในองคกรและจากภายนอกองคกร
บุคลากรทางการศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี การกําหนด
วัตถุประสงคในงานและมีการสั่งการที่ชัดเจน
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเข า ถึ ง และเข า ใจวั ต ถุ ป ระสงค ของ
องคกร
ผูบริหารและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออก
ใหเห็นถึงการใหความเคารพตอบุคคลอื่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมมิตรภาพระหวาง
บุคลากรในองคกร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนใหบุคลากรเปน ผูบริการ
และชวยเหลือคนอื่น
องคกรปกครองส วนทอ งถิ่ น สนั บสนุน การลาหยุด เพื่ อการ
พักผอนกับครอบครัว
องคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น ความเป น สวนตัว
แกบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหนําเสนอ
แนวคิด การสรางสรรคงานและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ
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128

องคกรปกครองสว นทอ งถิ่น มีก ารบริห ารนโยบายที่เป น
แนวทางเดียวกัน
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมรับไดในเรื่องความ
ผิดพลาดหรือความสําเร็จของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยึดถือดวยความมุงมั่นวาคนเปน
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนองตอขอเรียกรอง
ของบุคลากรและรีบดําเนินการแกปญหาทันที
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินงานตามแผนงานที่
กําหนดไว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับอาหาร
อาหารวาง และเครื่องดื่มตางๆใหบริการแกบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนใหบุคลากรไดมีวันหยุด
และชวงเวลาหยุดพักทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
การสัญจรมีความสะดวกสบาย
องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรทํ า พื้ น ที่
ทํางานใหมีความเปนสวนตัวตกแตงสรางสรรคใหนาเจริญใจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสวัสดิการในการดูแลเด็ก
อยางเหมาะสม
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใจคานิยมและ
มาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากร
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด ให มี ก ารประชุ ม
บุคลากรอยางตอเนื่อง
องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น ให ก ารยอมรั บ บุ ค ลากรที่ เ ป น
สุภาพสตรี
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงใหเห็นถึงการชื่นชม
บุคลากรอยางจริงใจ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูฟงที่ดีและมีมุมมอง
ในเชิงบวก
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143

องคกรปกครองสว นทอ งถิ่น ใหก ารติช มบุค ลากรได อยาง
เหมาะสม
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงออกถึงความ
มั่นใจในบุคลากร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตนเปนตัวอยางแก
บุคลากร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
มีการรวมมือกันในการทํางาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงถึงความเห็นใจและชวยเหลือ
ในปญหาชีวิตของบุคลากร ตามความเหมาะสม
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลีกเลี่ยงการปฏิเสธ การ
วิจารณที่หยาบคายและการทําใหขายหนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําการสัมภาษณการออก
จากงานของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดอํานาจ หนาที่ ความ
รับผิดชอบและขอบเขตในงานของบุคลากรอยางชัดเจน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
แกบุคลากรและจัดทําแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนและใหทุนการศึกษาแก
บุคลากรเพื่อไดศึกษาตอทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดหาเครื่องมือการเรียนรูท งั้
จากภายนอกองคกรเพื่อพัฒนาความรูบุคลากร
บุคลากรทางการศึ กษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะในอาชี พ
อยางรอบคอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการประเมินบุคลากรที่ มี
คุณภาพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระบบการใหรางวัลที่กระตุนให
เกิดความผูกพันของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจายคาจางแกบุคลากรโดย
ยึดทักษะความรูเปนฐาน
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159

องคกรปกครองสวนท องถิ่นใหสวัสดิก ารคารักษาพยาบาล
และการประกันภัยแกบุคลากรดานตางๆ
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น กับ บุ ค ลากรทางการ
ศึกษามีเปาหมายตรงกัน
บุคลากรทางการศึกษาไมมีค วามขัด แยงกัน กับบุคลากรคน
อื่นๆในองคกร
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการทรัพยากร
ในองคกรแกบุคลากรอยางชอบธรรม
ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น คนมี น้ํ า ใจและ
เสียสละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดระยะเวลาในการ
ทํางานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
บุคลากรทางการศึกษาเปนคนกระตือรือรนในการทํางานและ
มีความอดทน
บุคลากรทางการศึกษามีอุดมคติสวนตัวในการทํางาน
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ ต นเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องคกร
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